บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาสถานภาพการเลี้ ย งโคขุ น แบบมี พั น ธะสั ญ ญาของเกษตรกรในจั ง หวั ด
เชียงใหมนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณเกษตรกรแบบเชิงลึก ซึ่งผลการศึกษา
สามารถแบงออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ตอนที่ 2 ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ตอนที่ 1 สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
1.1 ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
อายุของเกษตรกร
เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนสวนใหญ จํานวน 37 ราย มีอายุอยูระหวาง 45-53 ป รองลงมาคือ อายุ
ต่ํากวา 45 ป จํานวน 17 ราย โดยเกษตรกรที่มีอายุนอยที่สุด 38 ป และเกษตรกรที่มีอายุมากที่สุด 60 ป
อายุเฉลี่ย 49.63 ป ซึ่งเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญมีอายุสูงกวา 45 ป จึงเปนที่นาสังเกตวาอาชีพการ
เลี้ยงโคขุนสามารถทําไดโดยเกษตรกรวัยกลางคน และสูงอายุ
ตารางที่ 5 อายุของเกษตรกร
อายุ (ป)
ต่ํากวา 45
45-53
53 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนเกษตรกร (ราย)
17
37
14
68

รอยละ
25.0
54.4
20.6
100

ระดับการศึกษาของเกษตรกร
เกษตรกรผู เ ลี้ ย งโคขุ น สว นใหญ จํานวน 58 ราย มีการศึกษาอยู ใ นระดั บประถมศึก ษา
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ราย และเกษตรกรมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นอยที่สุด คือ จํานวน 1 ราย
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ตารางที่ 6 ระดับการศึกษาของเกษตรกร
ระดับการศึกษา

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี

58
1
4
5

85.3
1.5
5.9
7.3

รวม

68

100

ลักษณะการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เกษตรกรเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมในจํานวนที่เทากัน คือ มีเกษตรกรที่
เลี้ยงโคขุนเปนอาชีพหลัก 34 ราย ซึ่งเทากับจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนเปนอาชีพเสริม โดย
เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนเปนอาชีพเสริมนั้นมีอาชีพหลักอยูแลว ไดแก อาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และ
ครู ซึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร หรือทําสวน สามารถนําเศษหรือกากพืชผลที่เหลือ
จากไรนา หรือเรือกสวนของตนมาใหโคกินได เปนการชวยประหยัดคาอาหารหยาบไปอีกทางหนึ่ง
ตารางที่ 7 ลักษณะการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
เลี้ยงเปนอาชีพ
จํานวนเกษตรกร (ราย)
รอยละ
อาชีพหลัก
34
50.0
อาชีพเสริม
34
50.0
รวม
68
100
การไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
มีเกษตรกรที่เคยไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนจํานวน 2 ราย ซึ่ง
ไดรับการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยแมโจ 1 ราย และไดรับการฝกอบรมจากสํานักงานปศุสัตวอีก 1
ราย สวนเกษตรกรที่เหลืออีก 66 ราย ไมเคยไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุม แตใชวิธีศึกษาจาก
หนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนดวยตนเอง และจากการแลกเปลี่ยนความรูในหมูเพื่อน
เกษตรกรดวยกันเอง
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ คุณบุญสม ชิลนาค ซึ่งเปนผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996)
จํากัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ผูจัดการบริษัทใหเหตุผลวา การที่บริษัทไมจัดการฝกอบรมแบบ
รวมกลุมเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโคขุนใหเกษตรกรพรอมกันเปนกลุมใหญ เนื่องจากเกษตรกรแตละ
รายมีเวลาวางไมตรงกัน ดังนั้นหากจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุม เกษตรกรอาจมากันไมครบ จึงไม
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เกิดประโยชน แตการแนะนําเรื่องการเลี้ยงโคขุนจะเปนลักษณะของการที่ผูจัดการบริษัทเขาไปเยี่ยม
เยียนในแตละฟารมและใหคําแนะนํา หรือแนะนําใหเกษตรกรที่อยูละแวกใกลเคียงกันรวมกลุมกัน
กลุมละ 3-4 คน ปรึกษาแลกเปลี่ยนปญหากันเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
ตารางที่ 8 การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน
การฝกอบรม

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

ไมเคยไดรับการฝกอบรม

66

91.2

เคยไดรับการฝกอบรม

2

8.8

รวม

68

100

1.2 สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด กอตั้งขึ้นประมาณพุทธศักราช 2525 (ประมาณ 25 ป
มาแลว) เจาของเดิมเปนชาวตางชาติที่เขามาแตงงานกับคนไทย หลังจากนั้นบริษัทเปลี่ยนมาเปน
ของนองเขย คือ คุณพงษชัย ภูพิพัฒนา ซึ่งตอนนี้ถือหุนใหญ และมีคุณบุญสม ชิลนาค ซึ่งเคยมา
ฝกงานดานโคขุนกับชาวตางชาติที่เปนเจาของเดิม เขามาทํางานเปนผูจัดการบริษัทจนถึงปจจุบัน
การเขาเปนสมาชิกของบริษัท
1. เริ่มแรกหากเกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยงโคขุน เกษตรกรจะตองแจงไปยังบริษัท โดยใช
สัญญาลูกผูชายคุยกัน (สัญญาดวยวาจา) ไมมีสัญญาเปนลายลักษณอักษร
2. ผูจัดการบริษัทจะเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่จะเลี้ยง
3. เมื่อตรวจสอบสถานที่เสร็จแลว และผูจัดการบริษัทเห็นวาสถานที่มีความเหมาะสมแก
การเลี้ ย ง เกษตรกรก็ส ามารถดํ า เนิ น การสร า งโรงเรือ นเลี้ย งไดทั น ที โดยขอคํ า ปรึ ก ษากับ ทาง
ผูจัดการบริษัท
4. การนําโคเขาฟารม ถาเกษตรกรเกง มีความสามารถมากพอ ก็สามารถซื้อโคเขาฟารม
เองไดเลย เมื่อซื้อโคแลว จึงแจงใหผูจัดการบริษัทเขาไปดู แตหากไมแนใจก็สามารถขอใหผูจัดการ
บริษัทชวยแนะนําเรื่องการซื้อโคได
5. ผูจัดการบริษัทจะชวยแนะนําเรื่องแปลงหญา อาหารขน อาหารเสริม ยารักษาโรค และ
วัคซีน สําหรับอาหารขนนั้น ถานําโคเขาฟารมแลว เกษตรกรสามารถเบิกอาหารขนไดทันที โดยไม
ตองมีใบสั่งเบิก ซึ่งราคาอาหารขนกระสอบละ 210 บาท ซื้อสดหรือซื้อเชื่อก็ได แตทั้งนี้ไมไดมีการ

35
บังคับวาเกษตรกรจะตองใชอาหารขนจากบริษัทเทานั้น โดยเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนเองได
แตตองมีคุณคาทางอาหารครบถวนตามที่บริษัทตองการ
การวางแผนเชือดโค
บริษัทจะเชือดโคประมาณ 15 ตัวตออาทิตย โดยเชือดทุกอาทิตย แตเกษตรกรบางรายมี
ปญหาดานการนําโคเขาเชือด คือ ไมสามารถนําโคของตนเขาเชือดไดทั้งหมดในแตละรอบ เชน
เกษตรกรอาจมีโคที่ควรเขาเชือดขณะนั้น 20 ตัว แตสามารถนําโคเขาเชือดไดเพียง 15 ตัว แลวตอง
รอคิวใหเกษตรกรรายอื่นนําโคเขาเชือดตออีกอาทิตยหนึ่ง ทําใหกวาจะวนมาถึงเกษตรกรรายเดิม
ตองรอคิว สงผลใหสิ้นเปลืองคาอาหารขนเพิ่มขึ้นตามไปดวย
จากเหตุการณนี้ ผูจัดการบริษัทกลาววา “การจัดโคเขาเชือด บางครั้งตองดูดวยวาเกษตรกรราย
ใดพรอมที่สุด ซึ่งเห็นใจเกษตรกรเชนกันวามีรายจายจิปาถะ เชน ตองจายคาเทอมลูก คาน้ํา คาไฟฟา
คาผอนบาน หรือผอนรถ เปนตน แตตองคํานึงถึงเกษตรกรรายอื่นดวยวาเขาก็ลําบากเหมือนกัน”
น้ําหนักโคขุนเมื่อขาย
น้ําหนักโคขุนเมื่อขาย ทางบริษัทกําหนดไววาไมควรต่ํากวา 500-550 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพของรางกายโคดวยวาสมบูรณเต็มที่แลวหรือยัง
การขนสงโคไปใหบริษัท
เกษตรกรส วนใหญ จะนํ าโคไปส งให กั บทางบริ ษั ทดวยตนเอง แต บางรายที่ อยู ในพื้ นที่
หางไกล เชน เกษตรกรที่อยูในอําเภอพราว ก็ขนสงโดยจางรถจากตางอําเภอ เชน จากอําเภอดอยสะเก็ด
มาขนสงโคไปใหบริษัท เพราะหากจางรถที่อยูในอําเภอพราว ซึ่งคนขับรถมีความสนิทชิดเชื้อกัน
จะตองจางในราคาแพง อีกทั้งตองเลี้ยงขาวปลาอาหารแกคนขับรถอีกดวย ทําใหไมคุมคา
กลไกการกําหนดราคารับซื้อโคขุน
การกําหนดราคารับซื้อโคขุน บริษัทจะเปนผูกําหนดโดยใชความรูทางวิชาการมากําหนด
เงื่อนไข ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพของเนื้อ และการมีไขมันแทรกในเนื้อ เนื้อโคขุนที่ขายดีที่สุด ไดแก
สันนอก สันใน และสะโพก รองลงมา ไดแก เนื้อตั้งแตซี่โครงมาถึงขาหนา การตอนโคจะชวยใน
เรื่องคุณภาพเนื้อได เพราะหากไมตอน ชวงคอของโคจะใหญมากขึ้น ซึ่งตลาดไมตองการ
การประกันราคารับซื้อ บริษัทจะประกันราคาโคมันที่ราคาต่ําสุด คือ 45 บาทตอกิโลกรัม
โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน ราคาอยูระหวาง 52-54 บาทตอกิโลกรัม โคลูกผสมพันธุชารโรเลส
ราคาอยูระหวาง 54-57 บาทตอกิโลกรัม แตถาโคมีคุณภาพซากดี และมีไขมันแทรก อาจไดราคาถึง
กิโลกรัมละ 60-70 บาท ทั้งนี้ตองพิจารณาราคาจากฟนโคดวย คือ โคที่มีฟนแทครบ คือ มีฟนแท
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แปดซี่ ซึ่งถือวาเปนโคที่แกแลว เนื้อโคตัวนั้นจะถูกตีเปนเนื้อบด เพราะมีเฉพาะเนื้อแดงอยางเดียว
ไมมีไขมันแทรก เนื้อจึงเหนียว ไมเปนที่ตองการของตลาด (ถาเนื้อบดจะไดราคากิโลกรัมละ 46
บาท) แตนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “บริษัทจะตีเปนเนื้อบด
จริงหรือไมก็ไมทราบ บางทีอาจตีเปนเนื้อดีก็ได บางครั้งเนื้อโคที่ถูกตีเปนเนื้อบดอาจไปอยูบนโตะ
อาหารในภัตตาคารหรูๆ หรือในหางสรรพสินคาก็เปนได นอกจากนี้บริษัทยังซื่อตรงเรื่องราคารับ
ซื้อมาก คือ ชั่งโคไดกี่กิโลกรัมก็ใหราคาตามนั้น ไมมีการเผื่อราคาใหเลยแมแตนิดเดียว”
จากการสัมภาษณผูจัดการบริษัทเรื่องราคารับซื้อโคที่บริษัทใหแกเกษตรกร ผูจัดการบริษัท
กลาววา ราคารับซื้อโคที่บริษัทใหแกเกษตรกรถือวาอยูในระดับที่บริษัทตั้งไวอยู คือ มีราคาประกัน
แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสายพันธุโคของเกษตรกรดวยวาเปนไปตามที่บริษัทตองการหรือไม ถาเปน
สายพันธุที่ตรงกับความตองการของบริษัท บริษัทจะประกันราคาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
ขั้นต่ําไวที่กิโลกรัมละ 52 บาท โคลูกผสมพันธุชารโรเลสขั้นต่ํากิโลกรัมละ 54 บาท ถาคิดแบบเปน
กลางคือ ดานตัวเกษตรกรไมคอยพอใจแนนอน เพราะเกษตรกรยอมตองการใหไดราคาสูงกวานั้น
แตทางบริษัทก็อยากใหราคาต่ํากวานั้น ดังนั้นอยากใหราคาอยูพอดีกันระหวางความตองการของ
เกษตรกรกับบริษัท ผูจัดการบริษัทคิดวาราคาที่บริษัทใหขณะนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งโดยรวม
แลวเกษตรกรควรจะพอใจ จุดใหญคือ เกษตรกรจะตองพัฒนากันเอง หาทางเลี้ยงโคขุนของตนให
สมบูรณไดมาตรฐานเอง ถาเกษตรกรเลี้ยงโคขุนไมตรงตามที่บริษัทตองการ บริษัทก็ไมสามารถให
ราคามากกวาที่ตั้งไวได
นอกจากนี้บริษัทยังมีการสรางเงื่อนไขใหเกิดการแขงขันในหมูเกษตรกร โดยมีการกําหนด
เกรดโคของสมาชิก แลวใหสมาชิกสอบถามกันเองวา เกรดโคของเกษตรกรแตละรายเปนอยางไร
เหตุใดสมาชิกรายใดรายหนึ่งไดราคาดี หรือเหตุใดบางรายไดราคาไมดี ผลคือขณะนี้เกษตรกรมีการ
แขงขันกันมากขึ้น
วิธีการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร
ผูจัดการบริษัทกลาววา วิธีการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรยังไมเปนไปตามที่บริษัทตองการ
ซึ่งเกษตรกรที่มีวิธีการเลี้ยงโคขุนในแบบที่บริษัทตองการอยางแทจริงมีเพียงจํานวนครึ่งหนึ่งเทานั้น
การรับนักศึกษาฝกงาน
เกษตรกรบางรายที่เลี้ยงโคขุนแบบฟารมขนาดใหญมีการรับนักศึกษาเขาฝกงานดานโคขุน
ดวย เชน ฟารมของคุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) ซึ่งคุณคําแสนเปน
เกษตรกรที่อยูบานเขื่อนผาก ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
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แหลงที่เกษตรกรซื้อโคมาขุน
แหลงที่เกษตรกรซื้อโคมาขุนมีหลายจุด อาทิ ตลาดนัดแมยอย (ตั้งอยูที่บานแมยอย ตําบล
แมยอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) เปดวันจันทรและวันศุกร ตลาดนัดทุงฟาบด (ตั้งอยูที่บาน
ทุงฟาบด ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม) เปดวันเสาร และตลาดนัดเวียงหนองลอง
(ตั้งอยูที่บานเวียงหนองลอง ตําบลบานเวียง กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน) เปดวันอาทิตย
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 43 ราย ซื้อโคจากตลาดนัดแมยอย เกษตรกรใหเหตุผลวา เปน
ตลาดนัดโคกระบือที่ใกลที่สุด และเชื่อถือได เพราะซื้อขายกันเปนประจํา ที่ผานมาไมมีการโกงกัน
รองลงมาคือ ซื้อจากเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง จํานวน 38 ราย เนื่องจากเกษตรกรจะทราบแหลงที่มา
ที่ไปของโค ทราบพอแมพันธุ และเชื่อใจเพื่อนเกษตรกรดวยกัน และยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู
ในเรื่องการเลี้ยงโคไดดวย จึงมีความนาเชื่อถือ และมีเกษตรกรเพียง 1 รายซื้อโคจากตลาดนัดเวียง
หนองลอง เหตุที่เกษตรกรมักไมซื้อโคจากตลาดนัดเวียงหนองลอง เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา
โคที่ตลาดนัดเวียงหนองลองสวนใหญเปนโคที่มีระดับเลือดพื้นเมืองมากเกินไป ไมเหมาะแกการ
นํามาขุน ทั้งนี้ผูจัดการบริษัทกลาววา “โคที่เกษตรกรซื้อจากตลาดนัดแมยอย และตลาดนัดทุงฟาบด
สวนใหญก็ยังเปนโคที่ยังไมคอยไดมาตรฐาน”
ตั ว อย า งของเกษตรกรที่ ซื้ อ โคจากเพื่ อ นเกษตรกรด ว ยกั น เอง เช น คุ ณ คํ า แสน บุ ญ ส ง
(สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) ไดความวา คุณคําแสน ไมซื้อโคจากตลาดนัดโคกระบือเลย
แตจะซื้อจากเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง เพราะถือวาเปนการชวยเหลือกัน และไมถูกพอคาคนกลาง
กดราคา จนขณะนี้เกษตรกรในอําเภอพราวที่เลี้ยงโคทุกคนทราบดีวา ถาจะซื้อขายโคลูกผสมพันธุ
ชารโรเลสตองไปที่บานคุณคําแสน ทําใหคุณคําแสนไดประโยชนจากจุดนี้ เพราะคุณคําแสนอยาก
ไดโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ซึ่งในอดีตเกษตรกรเลี้ยงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสแลวถูกกดราคาจึง
ไมอยากเลี้ยง แตเมื่อคุณคําแสนรับซื้อจึงมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสเพิ่มขึ้น และ
คุณคําแสนก็มีโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาขุนจึงเปนการชวยเหลือกันไป
นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายยังเดินทางไปซื้อโคถึงจังหวัดสุโขทัย ซึ่งซื้อแบบนําโคมาชั่ง
ขายเปนกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 43 บาท เกษตรกรกลาววา โคจากจังหวัดสุโขทัยเลี้ยงแลวตัวโต
มากกวาโคของจังหวัดเชีย งใหมและลําพูน สวนโคจากจังหวัดตากก็มีก ารชั่งขายเปนกิโลกรัม
เชนกัน แตมีราคาแพงกวาโคจากจังหวัดสุโขทัย คือ ราคากิโลกรัมละ 53 บาท อีกทั้งตองสั่งใหพอคา
นํามาสงใหถึงที่ ซึ่งเกษตรกรผูซื้อไมเห็นโครงสรางของโคกอนจึงไมกลาซื้อ เพราะถึงแมวาโคจะ
หนัก หรือดูตัวโตก็จริง แตก็ใชวาจะขุนแลวอวนเสมอไป ตองดูโครงสรางของโคดวยตาตนเองดวย
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ตารางที่ 9 แหลงที่เกษตรกรซื้อโคมาขุน
แหลงที่ซื้อโค

จํานวนเกษตรกร (ราย)

ตลาดนัดทุงฟาบด
25
ตลาดนัดแมยอ ย
43
ตลาดนัดเวียงหนองลอง
1
โคของเพื่อนเกษตรกร
38
อื่นๆ (จากจังหวัดตาก สุโขทัย)
7
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจซื้อโคมาจากตลาดมากกวา 1 แหง

รอยละ
36.8
63.2
1.5
55.9
10.3

การจัดการระดับฟารม
เกษตรกรมักใช “ระบบพี่เลี้ยงนอง” คือ ขายโคที่ตัวโตสมควรเชือดแลวออกไป แลวนําโค
ตัวที่ยังเล็ก หรืออายุนอยอยูเขามาขุนแทนที่
การจัดการของเกษตรกรแบบลูกเลา
คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา สมาชิกบางรายมีฟารมที่
ไมเหมาะกับการเลี้ยงโคขุนเลย แตใชการจัดการ คือ มีลูกเลาเปนของตนเอง ซึ่งฟารมของลูกเลานั้น
มีการจัดการฟารมดีกวาฟารมของเกษตรกรรายนั้นเสียอีก เกษตรกรรายนี้ไปรับโคขุนโดยซื้อจากลูก
เลา เชน ซื้อในราคา 55 บาทตอกิโลกรัม แลวนํามาขายใหบริษัทในราคา 57 บาทตอกิโลกรัม เปนตน
“เกษตรกรสวนใหญขาดความรู และทักษะเรื่องการจัดการ ทําใหตองถูกคนที่มีความรูเขาหลอกลวง
ตลอด” นอกจากนี้เกษตรกรบางราย ยังมีการจัดฉากเพื่อแจงจํานวนโค โดยเอาโคอายุนอย ที่มี
ลักษณะสวยเลี้ยงไวในคอกเพื่อใหผูจัดการบริษัทเห็น เมื่อผูจัดการบริษัทกลับไป ก็ดึงโคลักษณะ
สวยนั้นออก แลวเปลี่ยนเอาโคตัวโตมาผูกยืนโรง แลวขุนตอประมาณ 2 เดือน แลวแจงใหผูจัดการ
บริษัทวา มีโคพรอมเชือดไดแลว ทําใหเสียระบบการจัดการโคเขาเชือดของทางบริษัทมาก
สําหรับการรับลูกเลาของทางบริษัท นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน
2549) กลาววา เกษตรกรบางรายที่อยากเปนลูกเลาของทางบริษัท แตทราบเกี่ยวกับระบบการหา
กําไรของทางบริษัทมากเกินไป ทางบริษัทก็ตัดออกไป ไมใหเปนลูกเลาเลย เพราะเกรงวาจะมี
ปญหากับทางบริษัทในภายหลัง
การขอเชาที่เลี้ยงโคในกลุมเกษตรกรดวยกันเอง
จากการสัมภาษณคุณจําเริญ อุนใจ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ไดความวา มีเพื่อนเกษตรกร
เคยจะมาขอเชาที่เลี้ยงโคของคุณจําเริญ เพราะคุณจําเริญจะลดจํานวนโคลง แตจะทําคุณภาพใหดีขึ้น
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โดยเพิ่มปริมาณไขมันแทรก เพราะชวงนั้นอาหารหยาบคอนขางขาดแคลน คุณจําเริญจึงขอเก็บคา
เชาที่เกษตรกรรายนี้เดือนละ 500 บาท แตเกษตรกรรายนี้บอกวาแพงเกินไป จึงเกิดการขัดแยงกัน
เรื่องราคาคาเชา ทําใหเปนอันยกเลิกไป
พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุน
ตนทุนคาพันธุโค ขึ้นอยูกับสายพันธุโค ซึ่งโคลูกผสมพันธุชารโรเลสจะมีราคาแพงกวาโค
ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน คือ ราคาตัวละประมาณ 16,000-18,000 บาท ในขณะที่โคลูกผสม
พันธุอเมริกันบราหมันราคาตัวละประมาณ 12,000-14,000 บาท ผูจัดการบริษัทกลาววา ราคาคา
พันธุโคที่เกษตรกรยอมจายขณะนี้จะคิดเปนน้ําหนัก คือโคหนัก 250 กิโลกรัม ราคาอยูที่ประมาณ
12,000 บาท โคหนัก 300 กิโลกรัม ราคาอยูที่ประมาณ 14,000-15,000 บาท โคหนัก 350 กิโลกรัม
ราคาอยูที่ประมาณ 15,000-18,000 บาท และโคหนัก 400 กิโลกรัมขึ้น ไป ราคาอยู ที่ป ระมาณ
20,000-30,000 บาท การเลือกน้ําหนักโคกอนนําเขาฟารม คือ โคที่มีน้ําหนักมากราคาจะแพงกวาโค
ที่มีน้ําหนักนอย รวมทั้งราคาโคในทองตลาด ณ ขณะนั้นดวย เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 53 ราย ใช
โคลูกผสมพันธุชารโรเลสในการขุน รองลงมา จํานวน 45 ราย ใชโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
ในการขุน เหตุที่เกษตรกรสวนใหญนําโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาขุนเนื่องจากเปนที่ตองการของ
บริษัท เพราะโคลูกผสมพันธุนี้กินจุ ถึงแมวาจะเปนสายพันธุที่โครงสรางที่ไมคอยใหญ แตก็มีเนื้อ
มาก และคุณภาพซากก็ดีกวาโคลูกผสมพันธุอื่น บริษัทจึงใหราคาตอกิโลกรัมน้ําหนักมีชีวิตดีกวาโค
ลูกผสมพันธุอื่น อยางไรก็ตามโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันก็มีคุณภาพซากใกลเคียงกับโค
ลูกผสมพันธุชารโรเลส แตก็ยังไมดีเทากับโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ดังนั้นบริษัทจึงใหราคาตอ
กิโลกรัมน้ําหนักมีชีวิตต่ํากวา ทั้งนี้ในอนาคตมีการคาดการณกันวาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
แดงจะมีราคาแพงกวาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันขาว เพราะคุณภาพเนื้อดีกวา แตปญหาคือ
เกษตรกรดูสายพันธุโคยังไมคอยเปน ทําใหซื้อโคไดในราคาแพง ซึ่งโคลูกผสมพันธุชารโรเลสสาย
พันธุแทก็แพง สายพันธุที่ไมไดมาตรฐานก็แพง โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันก็มักจะมีเลือดของ
โคพันธุอินดูบราซิลมาแทรก ซึ่งไมเปนไปตามความตองการของบริษัท
เกษตรกรที่เลี้ยงโคลูกผสมพันธุอินดูบราซิลสวนใหญจะเลี้ยงเปนโคสวยงาม ซึ่งโคลูกผสม
พันธุนี้มีโครงสรางที่ใหญ ขนาดตัวใหญ กระดูกใหญ มีความไดเปรียบตรงที่มีพื้นที่สามารถใหเนื้อ
ยึดเกาะไดดี แตเปอรเซ็นตซากมีนอย และคุณภาพซากไมดี ขอเสียอีกอยางหนึ่งก็คือ “โคลูกผสม
พันธุอินดูบราซิลตองเลี้ยงถึง 4 ป จึงจะขายได ในขณะที่โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันเลี้ยง 3 ป
โคลูกผสมพันธุชารโรเลสเลี้ยงเพียง 2 ปครึ่ง ก็ขายไดแลว แตในทุกวันนี้โคลูกผสมพันธุอเมริกัน
บราหมันในจังหวัดเชียงใหมยังมีเลือดโคพันธุอินดูบราซิลมาปะปนบาง เพราะยังมีลักษณะหูที่ยัง
ยาวอยู ซึ่งถาเปนโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันพันธุแท จะไมมีเขา ตัวโต หูสั้น” (คุณดวงแกว
บุญเลิศ, สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)
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สํ า หรั บ โคนมจะมี เ นื้ อ สั น มากกว า โคลู ก ผสมพั น ธุ อิ น ดู บ ราซิ ล และโคลู ก ผสมพั น ธุ
อเมริกันบรามัน แตเปอรเซ็นตซากจะไมดีเทาโคลูกผสมสองพันธุนี้
เกษตรกรสวนใหญกลาววา ถาจะใหดีตองเลี้ยงโคใหครบวงจรโดยมีพอพันธุ แมพันธุ เพื่อ
ผลิตลูกพันธุ ซึ่งจะเปนการประหยัดตนทุนในการซื้อลูกพันธุมาขุน และถาไมอยากขุน ก็สามารถ
ขายลูกโคได แตเกษตรกรบางรายก็ไมตองการเลี้ยงโคพอพันธุ เพราะเสียเวลานําโคพอพันธุไปผสม
กับโคแมพันธุของเกษตรกรรายอื่น
ตารางที่ 10 พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุน
พันธุโค
จํานวนเกษตรกร (ราย)
พื้นเมือง
4
ลูกผสมพันธุชารโรเลส
53
ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมนั
45
ลูกผสมพันธุอินดูบราซิล
2
โคนมเพศผู
1
อื่นๆ (ซิมเมนทอล)
2
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายเลี้ยงโคมากกวา 1 พันธุ

รอยละ
5.9
77.9
66.2
2.9
1.5
2.9

ระดับสายเลือดของโค
“คุณภาพซากจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับระดับเลือดของโคดวย มิใชขึ้นอยูกับการกินอาหาร
เพียงอยางเดียว เกษตรกรสวนใหญบอกวาโคตนเองดี ใหกินอาหารดี แตราคาไมดี นั่นเปนเพราะ
ระดับเลือดโคอาจจะต่ํา หรือสายพันธุโคไมดี เกษตรกรบางรายมักโทษบริษัทวาใหราคาไมดี ซึ่งถา
เลี้ยงโคที่มีระดับเลือดต่ํา สายพันธุไมดี บริษัทยอมไมรับซื้อโคในราคาถึงกิโลกรัมละ 60 บาท
แนนอน” (คุณดวงแกว บุญเลิศ, สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)
คุณไพรัตน ธาตุอินจันทร (สัมภาษณวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549) กลาววา สําหรับประเทศไทย
ถาเลี้ยงโคที่มีระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 50 เปอรเซ็นต แลวไดโคที่มีน้ําหนักสงโรงเชือดเกิน
500 กิโลกรัม ถือวาอยูในระดับที่นาพอใจแลว ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะเลี้ยงโคที่ระดับสายเลือด
พันธุชารโรเลส 50 เปอรเซ็นต แตโคบางตัวก็มีระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 75 เปอรเซ็นต ระดับ
สายเลือดพันธุอเมริกันบราหมัน 25 เปอรเซ็นต (คุณไพรัตน เลี้ยงโคที่ระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส
50 เปอรเซ็นต เคยไดโคหนักถึง 700 กิโลกรัม ขณะนี้กําลังทดลองนําน้ําเชื้อโคพอพันธุชารโรเลส
พันธุแทมาผสมเพื่อจะปรับปรุงเปนระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 75 เปอรเซ็นต) คุณไพรัตนกลาว
อีกวา ในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยก็สามารถเลี้ยงโคพันธุแทได ไมจําเปนตองเลี้ยงที่ตางประเทศ
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อย า งเดี ย ว แต ต อ งมี ก ารจั ด การที่ ดี โคได อ ยู อ ย า งสุ ข สบาย หรื อ ในกรณี ถ า โคตั ว หนึ่ ง มี ร ะดั บ
สายเลือดพันธุอเมริกันบราหมันสูงมากๆ และโคอีกตัวหนึ่งมีระดับสายเลือดเลือดพันธุชารโรเลสสูง
มากๆ คุณภาพของซากแทบจะไมตางกัน เพราะมีระดับสายเลือดที่สูงดวยกันทั้งคู
เทคนิคการเลี้ยงโคใหไดเนื้อคุณภาพดี
ถาเปนโคที่ปลดจากการใชงาน โดยปกติแลวเกษตรกรจะใชเวลาขุนนานประมาณ 3-4 เดือน
แตคุณภาพเนื้อจะไมดี เมื่อเปดซากแลว จะมีเนื้อแดงมากเกินไป และไมมีไขมันแทรก เรียกการขุนโค
ลักษณะนี้วา การขุนโคมัน
สําหรับเนื้อโคขุนคุณภาพ ตองเริ่มเตรียมตั้งแตมีโคตัวเล็กๆ เมื่อโคมีอายุครบ 14 เดือนจึง
นํามาผูกยืนโรง แลวขุน เกรดคุณภาพเนื้อโคแตละตัวจะแตกตางกัน ไมเหมือนกันทุกตัว และเนื้อ
โคขุนคุณภาพจะถูกจําหนายในตลาดเนื้อชั้นสูงเทานั้น
การขุนโคถาจะใหดีตองนําโคที่มีอายุนอยมาขุน คือเริ่มขุนเมื่อโคมีอายุประมาณ 1 ปครึ่ง
แตตองใชระยะเวลาการขุนนาน และสิ้นเปลืองอาหารขน (แตถาคิดตนทุนและผลตอบแทนแลวถือวา
คุมกวาขุนโคแก เพราะเนื้อโคมีคุณภาพดีกวา คุณภาพซากดีกวา ราคาจึงดีกวา) แตคุณภาพซากยัง
ขึ้นอยูกับสายพันธุ และการกินอาหารดวย เชน ถากินอาหารขนวันละ 6 กิโลกรัม โคมีโอกาส
น้ําหนักเพิ่มขึ้นไดถึงวันละ 1.5 กิโลกรัม (คุณดวงแกว บุญเลิศ, สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)
เกษตรกรบางรายกลาววา ถาขุนโคในระยะสั้นจะไดกําไรมากกวาขุนโคในระยะยาว เพราะ
โคที่ขุนไมนานจะกินอาหารขนนอยกวาโคที่ขุนนาน ทําใหประหยัดคาอาหารขน แตก็มีขอเสียคือ
การที่จะขุนโคในระยะเวลาสั้นๆ จะตองใชโคที่มีอายุมาก คือ โคที่โตแลวมาขุน เชน เริ่มขุนที่
น้ําหนัก 400-500 กิโลกรัม แตในแงตลาดรับซื้อนั้นไมตองการโคแก เพราะเนื้อโคจะเหนียว ไมนุม
ไขมันแทรกจะเริ่มเขามาแทรกในกลามเนื้อโคเมื่อโคโตเต็มที่แลว เพราะการที่จะเกิดไขมัน
แทรก โคจะตองเสียไขมันหุมซากที่ใชประโยชนไมไดไปประมาณ 9 กิโลกรัม จึงจะไดไขมันแทรก
1 กิโลกรัม ผูจัดการบริษัทกลาววา การที่จะทําใหโคมีไขมันแทรกจะตองใหโคกินอาหารขนมากๆ
และมีการเสริมกากน้ําตาลดวย ไขมันจะไปแทรกเฉพาะสันในกับสันนอกเทานั้น แตหากโคไดออก
กําลังกาย ไขมันแทรกสวนนั้นก็จะหายหมด ดังนั้นควรสรางคอกโคใหกระชับมากที่สุดคือ คอก
ควรมีขนาดประมาณ 2 x 2.5 เมตร เพื่อไมใหโคไดขยับตัวมาก แตมิใชวาคับแคบจนเกินไปจนโคอยู
ไมสบาย นอกจากนี้การตอนโคยังสามารถชวยเพิ่มไขมันแทรกได เนื่องจากเปนการชวยลดกิจกรรม
ของโค ดังนั้นขณะนี้ทางบริษัทจึงเริ่มสงเสริมใหเกษตรกรตอนโคเพื่อเพิ่มไขมันแทรก ซึ่งวิธีการ
ตอนแบบหนีบจะดีกวาตอนแบบผาตัด เพราะถาตอนแบบผาตัด โคมีโอกาสช้ํามากกวา และโอกาส
ที่ แ ผลจะติ ด เชื้ อมี ม ากกว า ตอนแบบหนี บ เนื่ อ งจากพื้น คอกของเกษตรกรมี ค วามสกปรก และ
คาใชจายในการตอนแบบผาตัดจะสูงกวาตอนแบบหนีบ นอกจากนี้การตอนแบบผาตัดยังทําใหโค
ชะงักการกินอาหารไปนานกวา แตการตอนแบบหนีบขอเสียคือ โอกาสไดผลมี 50 เปอรเซ็นต
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เนื่องจากไมไดเอาอัณฑะออกไป แตถาตอนแบบผาตัดไดผล 100 เปอรเซ็นต เพราะเปนการผาเอา
อัณฑะออกไป แตดวยเหตุที่ตองผาตัดเอาอัณฑะออก เกษตรกรจึงรูสึกสงสารโคมากกวา
การผสมเทียม
เกษตรกรที่มีโคแมพันธุบางรายมีการผสมเทียม ตัวอยางเชน ฟารมของคุณไพรัตน ธาตุอิน
จันทร (สัมภาษณวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549) เปนฟารมที่มีขนาดใหญมาก ก็มีเจาหนาที่ปศุสัตว
จังหวัด และสัตวแพทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาผสมเทียมให โดยใชน้ําเชื้อของ หางหุนสวน
จํากัด พรชัยอินเตอรเทรด ซึ่งคุณไพรัตน กลาววา เปนน้ําเชื้อที่ดีกวาน้ําเชื้อของสํานักงานปศุสัตว
โดยคิดคาผสมเทียมในราคาตัวละ 150 บาท จึงสะดวกในการจัดการเรื่องดังกลาวมาก (เนื่องจาก
ฟารมมีขนาดใหญ ทําใหมีนักศึกษา และอาจารยมาหาเปนประจํา จึงไดรับความสะดวกตรงจุดนี้)
ในขณะที่คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) เสียคาจางผสมเทียมตัวละ 300
บาท โดยใหหลานชายซึ่งเคยเปนสัตวแพทยมาผสมเทียมให
ลักษณะการวางตัวของโรงเรือนโคขุน
โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญ จํานวน 42 ราย วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก
ที่เหลือเปนทิศเหนือ-ใต จํานวน 26 ราย เหตุที่โรงเรือนโคขุนสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออกตะวันตก เนื่องจากโคจะไดรมเงามากที่สุด ทําใหโคไมรอน ทั้งนี้การวางตัวของโรงเรือนโคขุนนั้น
ขึ้นอยูกับพื้นที่ของเกษตรกรดวยวาพื้นที่ของเกษตรกรมีดานกวาง ดานยาว วางไปในทิศทางใด
เกษตรกรก็จะสรางโรงเรือนไปในทิศทางนั้น
ตารางที่ 11 ลักษณะการวางตัวของโรงเรือนโคขุน
ลักษณะการวางตัวของโรงเรือน
จํานวนเกษตรกร (ราย)
ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ-ทิศใต
รวม
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26
68

ลักษณะการจัดโคยืนโรง
การจัดโคยืนโรงควรแบงคอกออกเปนซอง เพื่อไมใหโคยืนติดกัน

รอยละ
61.8
38.2
100

43
ลักษณะพื้นคอกโคขุน
พื้นคอกโคขุนของเกษตรกรสวนใหญ จํานวน 48 ราย เปนพื้นซีเมนต รองลงมาคือพื้นดิน
จํานวน 16 ราย ซึ่งการสรางพื้นคอกแบบใดนั้นขึ้นอยูกับงบประมาณของเกษตรกรเอง และความ
เชื่อที่มีอยูในตัวของเกษตรกร เชน เกษตรกรบางรายเชื่อวาถาโคยืนบนพื้นซีเมนตนานๆจะเจ็บขา จึง
ไมสรางพื้นซีเมนตแตใหโคยืนบนพื้นดินแทน
ตารางที่ 12 ลักษณะพื้นคอกโคขุน
ลักษณะพื้นคอก
พื้นซีเมนต
พื้นดิน
พื้นดินกึ่งซีเมนต
รวม

จํานวนเกษตรกร (ราย)
48
16
4
68

รอยละ
70.6
23.5
5.9
100

ลักษณะหลังคาโรงเรือนโคขุน
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 39 ราย ใชสังกะสีเปนหลังคา ที่เหลือใชกระเบื้อง จํานวน 29
ราย เกษตรกรที่ใชสังกะสีสวนใหญกลาววา กระเบื้องมีราคาแพง และสังกะสีก็กันลมกันฝนได
เหมือนกับกระเบื้อง แตมีขอเสียคือ อากาศภายในโรงเรือนจะรอนกวาหลังคากระเบื้อง
ตารางที่ 13 ลักษณะหลังคาโรงเรือนโคขุน
ลักษณะหลังคา

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

กระเบื้อง

29

42.6

สังกะสี

39

57.4

รวม

68

100

แบบเสาของโรงเรือนโคขุน
เกษตรกรสว นใหญ จํา นวน 51 ราย ใชไ ม ทําเปน เสา เนื่องจากเป นวั สดุที่ห าไดงา ยใน
ทองถิ่น และเปนการประหยัดตนทุน รองลงมาเปนเสาแบบปูน จํานวน 16 ราย
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ตารางที่ 14 แบบเสาของโรงเรือนโคขุน
แบบเสา
ปูน
ไม
เหล็ก
รวม

จํานวนเกษตรกร (ราย)
16
51
1
68

รอยละ
23.5
75.0
1.5
100

แบบรั้วของโรงเรือนโคขุน
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 51 ราย ใชไมทําเปนรั้ว เนื่องจากเปนวัสดุที่หาไดงายในทองถิน่
และไมตองลงทุนมาก ที่เหลือเปนรั้วเหล็ก จํานวน 2 ราย
ตารางที่ 15 แบบรั้วของโรงเรือนโคขุน
แบบรั้ว
จํานวนเกษตรกร (ราย)
เหล็ก
2
ไม
51
รวม
53
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายไมสรางรั้ว จึงเหลือเพียง 53 ราย

รอยละ
2.9
75.0
77.9

แบบรางอาหารโคขุน
รางอาหารสวนใหญเปนแบบรางปูน ภายในขัดมัน และทําใหโคงเพื่อใหโคกินอาหารได
สะดวก มีเกษตรกรที่ใชรางปูนจํานวน 49 ราย รองลงมาคือ ใชทอปูนขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 เมตร เปนรางอาหาร จํานวน 15 ราย
ตารางที่ 16 แบบรางอาหารโคขุน
แบบรางอาหาร
ปูน
ไม
ทอปูน
รวม

จํานวนเกษตรกร (ราย)
49
4
15
68

รอยละ
72.1
5.9
22.1
100

45
ภาชนะรองน้ําใหโคกิน
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 37 ราย ใชถังพลาสติกตักน้ําใหโคกิน เพราะงายและสะดวก
รองลงมา จํานวน 29 ราย ใชอางน้ํารวมกับรางอาหาร โดยใหโคกินอาหารใหหมดรางกอน แลว
กวาดเศษอาหารที่อยูในรางออกใหหมด แลวเปดน้ํา หรือตักน้ําใสรางอาหาร เมื่อโคกินน้ําอิ่มแลวจึง
ระบายน้ําออกจากรางอาหาร
ตารางที่ 17 ภาชนะรองน้ําใหโคกิน
แบบอางน้ํา

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

29
37
1
1

42.6
54.4
1.5
1.5

68

100

ใชรวมกับรางอาหาร
ถังพลาสติกรองน้ําใหโคกิน
ยางรถยนตเกา
ทอปูน
รวม

การมีมุงภายในโรงเรือนเลี้ยงโคขุน
เกษตรกรสว นใหญ จํานวน 36 ราย ไมมีมุงกางให โค เนื่ องจากเกษตรกรให เหตุ ผลว า
เสียเวลามวนขึ้นมวนลง บางก็วาการกางมุงเปนการกันใหแมลงบินออกมากกวากันใหแมลงบินเขา
บางก็วาเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ และมีเกษตรกรที่มีมุงเพื่อกันแมลงจํานวน 32 ราย
ตารางที่ 18 การมีมุงภายในโรงเรือนเลี้ยงโคขุน
การมีมุง

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

มี

32

47.1

ไมมี

36

52.9

รวม

68

100

การมีคอกกักโคและซองบังคับโค
เกษตรกรส ว นใหญ ไ ม มี ค อกกั ก โคก อ นนํ า เข า ขุ น คอกกั ก โคป ว ย และซองบั ง คั บ โค
เนื่องจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองมีสิ่งเหลานี้ เพราะจะเปน
การเพิ่มตนทุนใหสูงขึ้น
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ตารางที่ 19 การมีคอกกักโคและซองบังคับโค
คอกและซอง
คอกกักโคกอนนําเขาขุน
คอกกักโคปวย
ซองบังคับโค

มี (รอยละ)
6 (8.8)
2 (2.9)
2 (2.9)

ไมมี (รอยละ)
62 (91.2)
66 (97.1)
66 (97.1)

อาหารหยาบ
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 61 ราย ใชฟางขาวเปนแหลงอาหารหยาบในการเลี้ยงโคขุน
รองลงมาคือ ใชหญาขนที่เกี่ยวในพื้นที่สาธารณะ จํานวน 54 ราย และแหลงอาหารหยาบอื่นๆที่
เกษตรกรนํามาเลี้ยงโคขุน ไดแก ตนขาวโพดฝกออน หญารูซี่ หญาแพงโกลา หญาอะตราตั้ม และ
หญากินนีสีมวง ตามลําดับ
ในฤดูแลงเกษตรกรมีการใหฟางขาว และฟางหมักยูเรีย ทั้งนี้ตองเตรียมฟางขาวไวเปน
อาหารหลัก เพื่อใหโคปรับตัวไดตอเนื่อง ไมชะงัก เพราะหากเปลี่ยนอาหารหยาบอยางใดอยางหนึ่ง
โคตองปรับกระเพาะใหม ทําใหการเจริญเติบโตชะงัก เพราะฉะนั้นถาจะปรับอาหารตองคอยๆลด
อาหารเดิมลง ไมลดลงทีเดียวอยางรวดเร็ว
เกษตรกรเกือบทุกรายกลาววา แปลงหญาเปนสิ่งสําคัญมากในการเลี้ยงโคขุน เพราะโคตอง
กินทุกวัน เปนสิ่งที่ขาดไมได และผูจัดการบริษัทกลาววา “หญามีวิตามินเอ สามารถแกเรื่องโรคนิ่ว
และโรคตาฝาฟางในโคได ถาเกษตรกรรายใดปลูกหญาไดเองจะดีมาก” แตในทางปฏิบัติเกษตรกร
ส ว นใหญ ไ ม มี แ ปลงหญ า เป น ของตนเอง แต ใ ช ก ารเกี่ ย วหญ า ในพื้ น ที่ ส าธารณะมาให โ คกิ น
เนื่องจากมีปญหาเรื่องขอจํากัดในพื้นที่ปลูกหญา อันที่จริงมีหลักอยูแลววาโคควรจะไดกินอาหาร
หยาบวันละ 20-30 กิโลกรัมตอตัวตอวัน แตเกษตรกรไมมีแหลงหญามากมายขนาดนั้น
อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรที่ปลูกหญา โดยบางรายก็ปลูกในพื้นที่ของตนเอง บางรายก็เชา
พื้นที่ปลูก เชน คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) ปลูกหญารูซี่ ในพื้นที่ 15
ไร โดยเชาพื้นที่ไรละ 500 บาทตอป เปนตน พันธุหญาที่เกษตรกรใชปลูก ไดแก หญารูซี่ (ควรปลูก
ในพื้นที่ดอน) และหญาแพงโกลา (ควรปลูกในพื้นที่ลุม) ซึ่งหญาเหลานี้จะมีคุณคาทางอาหารสูง
กวาหญาขนทั่วไป เพราะคุณคาทางอาหารของหญาที่ปลูกเองนั้นไดจากปุยที่ใสเขาไปบํารุงในแปลง
หญา และถาเทียบปริมาณหญาพันธุกับหญาขนตอหนึ่งหนวยพื้นที่จะไดหญาพันธุตอหนึ่งหนวย
พื้นที่มากกวาหญาขน แตทั้งนี้ตองมีน้ําเขาแปลงหญามากๆเพื่อใหมีหญาหมุนเวียนในแปลงตลอดป
โดยหญาที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร สามารถเลี้ยงโคจํานวน 26 ตัว ไดประมาณ 2 วัน ผูจัดการบริษัทกลาว
วา ภาคเหนือเปนที่ดอนควรปลูกหญารูซี่ แตเกษตรกรบางรายยอมสละที่นาของตนเองเพื่อปลูกหญา
แพงโกลา เพราะผลผลิตของหญาแพงโกลาดีกวาขาว และยังสามารถขายหญาไดอีกดวย ซึ่งราคา

47
ประมาณกิโลกรัมละ 1.50 บาท ปลูกเพียง 40 วันก็ตัดไดแลว แตขณะนี้เกษตรกรยังตัดหญาแบบ
สะเปะสะปะ คือถาหญาบริเวณไหนยาวก็ตัดบริเวณนั้น ซึ่งอันที่จริงจะตองมีตารางการตัดเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ตนขาวโพดฝกออนและเปลือกขาวโพดเปนแหลงอาหารหยาบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่ง
ราคาตนขาวโพดฝกออนขึ้นอยูกับฤดูกาล บางครั้งไรละประมาณหนึ่งพันบาท แตบางชวงก็มีราคา
ถู ก คื อ ไร ล ะประมาณ 200 – 300 บาท ตั ว อย า งเช น คุ ณ คํ า แสน บุ ญ ส ง (สั ม ภาษณ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2549) ซื้อตนขาวโพดฝกออนราคาไรละ 300 บาท เมื่อนําไปชั่งพบวาตนขาวโพดฝก
ออน 1 ไร จะไดน้ําหนักประมาณ 1,250-1,500 กิโลกรัม (2 ไร ตอ 1 ลํารถ 6 ลอ) เสียเงินคาตน
ขาวโพดฝกออนไปประมาณ 600 บาทตอวัน นําตนขาวโพดฝกออนมาสับใหโคกินตัวละ 2 เขงตอ
วัน (เขงละ 15 กิโลกรัม ดังนั้นใหตัวละ 30 กิโลกรัมตอวัน) แตเกษตรกรที่อยูในอําเภอสันทราย และ
อําเภอแมริม มักใชเปลือกขาวโพดเปนแหลงอาหารหยาบ เพราะซื้อจากโรงงานไดงาย เชน โรงงาน
สันติภาพ (ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) ราคาเปลือกขาวโพด
หนาโรงงานอยูที่กิโลกรัมละ 20 สตางค แตมีปญหาคือ เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจะไดรับโควตาในการ
ซื้อกอน สวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนบางราย เชน คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน
2549) ตองใหรถของโรงงานนําเปลือกขาวโพดมาสงที่ฟารมในราคากิโลกรัมละ 40 สตางค หรือขอ
แบงซื้อจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ทําใหตองซื้อในราคาแพงขึ้น
นอกจากจะใหตนขาวโพดฝกออนแลว เกษตรกรยังมีการนําตนขาวโพดฝกออนไปแปรรูป
เพื่อใหมีความนากินในแบบตางๆ เชน ตนขาวโพดหมัก ทําโดยเอากากน้ําตาลราดตนขาวโพดเปน
ชั้นๆ ตนขาวโพดหมักจะมีรสหวาน และโคจะชอบกิน
ในดานของเทคนิคการใหอาหารหยาบ เชน ตนขาวโพดฝกออนที่นําไปเลี้ยงโคแมพันธุไม
จําเปนตองสับก็ได แตใหโคเลือกกินเอง แมโคไมอวนก็ไมเปนไร เพียงใหผลิตลูกโคออกมาไดก็พอ
แตถานําไปใหโคขุนกิน จําเปนตองสับดวย เพราะหากไมสับแลวโคจะไมคอยกิน หรือบางครั้งตอง
ลดปริมาณหญาที่ใหโคกินลง มิฉะนั้นโคจะไมกินอาหารขน และในสวนของโคเล็กที่ยังอายุนอยมัก
กินอาหารหยาบยาก เพราะคอนขางเลือกกิน
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ตารางที่ 20 ชนิดของอาหารหยาบที่เกษตรกรนํามาใหโคขุนกิน
ชนิดของอาหารหยาบ
จํานวนเกษตรกร (ราย)
หญาขน
54
หญาแพงโกลา
11
หญารูซี่
15
หญาอะตราตัม้
1
ฟางขาว
61
ตนขาวโพดฝกออน, เปลือกขาวโพด
48
หญากินนีสีมว ง
1
หมายเหตุ เกษตรกร 1 ราย อาจมีการใหอาหารหยาบมากกวา 1 ชนิด

รอยละ
79.4
16.2
22.1
1.5
89.7
70.6
1.5

แหลงอาหารขน
อาหารขนเปนสิ่งจําเปนสําหรับโคขุน เพราะอาหารขนเปนแหลงโปรตีนและพลังงาน และ
เป น ตั ว ช วยสรา งเนื้ อ และสรางไขมั นแทรก ถา ไม ใ ห อาหารข น หรื อ ให อาหารข น นอ ยเกิ น ไป
น้ําหนักโคจะลดลงทันที โคยิ่งตัวโตก็ยิ่งกินอาหารขนเพิ่มขึ้น บางครั้งตองใหถึง 5 กิโลกรัมตอตัว
ตอวัน แตอาหารขนจะมีราคาแพงกวาอาหารหยาบมาก
เกษตรกรสวนใหญจํานวน 67 ราย ใชอาหารขนยี่หอ Pure Pride Feeds มีโปรตีน 12
เปอรเซ็นต ราคากระสอบละ 210 บาท กระสอบละ 30 กิโลกรัม ซึ่งผลิตโดยบริษัท อาหารสัตวไทย
สระบุรี จํากัด ผูจัดการบริษัทกลาววา เดือนหนึ่งบริษัทสามารถขายอาหารขนไดประมาณ 2,300
กระสอบโดยอาหารขนนี้ ทางบริ ษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ได จากการประมูลปตอป
ผูจัดการบริษัทใหความเห็นวา ถามีการประมูลขามปจะดีกวาที่บริษัทซื้อในปจจุบันนี้ เพราะบางครั้ง
บริษัทประมูลในขณะที่อาหารขนขึ้นราคาทําใหตองซื้ออาหารขนในราคาแพง จึงตองนํามาขายให
เกษตรกรในราคาที่แพงขึ้น นอกจากนี้อาหารขนแตละชุดคุณภาพก็ไมเหมือนกัน สามารถวัดไดจาก
การกินอาหารของโค บางชุดโคก็ชอบกิน บางชุดโคก็ไมชอบกิน เกษตรกรบางรายที่สังเกตเปนจะ
ทราบเลยวาอาหารชุดใดมีสีอยางไร หรือบางชุดกลิ่นเปนอยางไร ซึ่งแตละชุดจะมีสีและกลิ่นที่ไม
เหมือนกัน เกษตรกรบางรายทดสอบโดยนําอาหารไปแชน้ํา แลวดูวาในอาหารมีสวนประกอบ
อะไรบาง มีทรายหรือดินปะปนมาดวยหรือไม อาหารบางชุดมีรําเยอะมาก แตแทบจะไมมีขาวโพด
เลย เปนตน ทําใหในบางครั้งเกษตรกรจึงตอวากับผูจัดการบริษัท เชน ตอวาวาอาหารขนเปนเชื้อรา
แตผูจัดการบริษัทแยงวา “เกษตรกรไมไดดูเลยวาเขาเก็บอาหารไวในที่ชื้น กรณีนี้จะมาโทษบริษัท
อยางเดียวก็ไมได” ปญหาอีกอยางคือ บางครั้งอาหารที่ไดมาก็ดี บางครั้งก็ไมดี เชน อาหารจับตัวเปน
กอนแข็ง แสดงวาเปนอาหารตกคาง เมื่อเกิดปญหาแบบนี้ผูจัดการบริษัทจึงเปนผูตักเตือนบริษัทผูผลิต
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อาหารชุดนั้นวา “อาหารผิดปกติ โคไมกิน จะทําอยางไร ชวยดูดวย” คือ พูดคุยกันอยางนิ่มนวล
พูดคุยดวยความสรางสรรค เพราะวาผูที่รับและจายเงินซื้ออาหารมาใหเกษตรกร คือ บริษัท นอรท
เทิรนฟารมฯ ถาเกิดการเสื่อมเสีย บริษัท นอรทเทิรนฟารมฯ จะตองเสื่อมเสียมากที่สุด ทั้งนี้เหตุที่
บริษัท นอรทเทิรนฟารมฯ ไมผสมอาหารขนเอง เนื่องจากตองสูญเสียคาแรงมากและขาดบุคลากรที่
มีความรูและเชี่ยวชาญดานอาหารโคขุนอยางแทจริง อยางไรก็ตามมีเกษตรกร 1 ราย คือ คุณไพรัตน
ธาตุอินจันทร ที่ผสมอาหารขนเองโดยไดสูตรมาจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนอาหารสูตรที่มีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต เหตุที่คุณไพรัตน สามารถใชอาหารขนที่
ผสมเองไดเนื่องจาก เปนเกษตรกรที่มีเงินทุนเอง และเลี้ยงโคเปนจํานวนมาก ซึ่งถาผสมอาหารขน
เองจะเปนการลดตนทุนลงมาก และทางบริษัทเองก็ไมไดบังคับวาตองใชอาหารขนของทางบริษัท
เทานั้น โดยถาเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนไดดวยตนเอง และอาหารขนนั้นมีคุณภาพเทียบเทา
หรือดีกวาอาหารขนของบริษัทก็สามารถใชอาหารขนนั้นเลี้ยงโคได ดังนั้นหากเกษตรกรรายใดมี
สูตรการผสมอาหารขนที่ดีก็สามารถผสมอาหารขนเองได
การใหอาหารขน ควรใหประมาณ 3-5 กิโลกรัมตอโค 1 ตัว เกษตรกรบางรายใหอาหารขน
วันละ 2 มื้อ คือ มื้อเชาและมื้อเย็น บางก็ให 1 มื้อ คือ เฉพาะมื้อเย็น โดยใหอาหารขนกอนอาหาร
หยาบ เพราะถาใหอาหารหยาบกอน โคจะไมกินอาหารขน แตถาใหอาหารขนกอน โคจะยังสามารถ
กินอาหารหยาบได ถาหากตองการประหยัดคาอาหารขน จะตองเพิ่มปริมาณการใหอาหารหยาบ
มากขึ้นแทน
ตารางที่ 21 แหลงอาหารขน
แหลงอาหารขน

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

อาหารขนของบริษัท

67

98.5

ผสมเอง

1

1.5

68

100

รวม

การใหอาหารเสริม
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 52 ราย มีการใหอาหารเสริมแกโค โดยอาหารเสริมสวนใหญ
จะเปนพวกกากน้ําตาล กากถั่วเหลือง และมันเสน

50
ตารางที่ 22 การใหอาหารเสริม
การใหอาหารเสริม
ให
ไมให
รวม

จํานวนเกษตรกร (ราย)
52
16
68

รอยละ
76.5
23.5
100

แหลงน้ํา
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 30 ราย ใชน้ําประปาเลี้ยงโค รองลงมาคือ ใชน้ําบาดาล จํานวน
18 ราย และใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาตินอยที่สุด จํานวน 7 ราย จากการสัมภาษณเกษตรกร ได
ความวา น้ําเลี้ยงโคไมควรใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติจะมีพยาธิ
มาก ถาเปนไปไดควรใชน้ําประปา หรือน้ําบาดาลก็ดี
ตารางที่ 23 แหลงน้ํา
แหลงน้ํา

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

น้ําประปา
น้ําบาดาล
น้ําบอ
น้ําจากแหลงน้าํ ธรรมชาติ

30
18
13
7

44.1
26.5
19.1
10.3

รวม

68

100

แหลงของยาและวัคซีนที่เกษตรกรไดรับ
วัคซีนที่เกษตรกรใชสวนใหญจะเปนวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย สําหรับวัคซีน
ปองกันโรคอื่นๆนั้นเกษตรกรไมคอยใช เพราะโคขุนคอนขางแข็งแรง ตางจากโคนมซึ่งตองคอย
ปองกันโรคใหดี ในสวนของยานั้น สวนใหญจะเปนยาถายพยาธิ ยาบํารุง และยาแกไข กอนนําโค
เขาขุนเกษตรกรจะฉีดวัคซีน และถายพยาธิใหโคกอน หลังจากนั้นเกษตรกรจะดูโควาผอมหรือไม
ถาโคไมคอยผอมก็ไมถายพยาธิตอ (ตามหลักแลวตองถายพยาธิทุก 6 เดือน) เกษตรกรสวนใหญมัก
ฉีดวัคซีน และใหยาเอง ถามีปญหาจึงจะเรียกผูจัดการบริษัท หรือบางรายก็เชิญเจาหนาที่ปศุสัตวให
เขามาดูแล ยาและวัคซีน เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 43 ราย สามารถเบิกยาและวัคซีนจากบริษัทได
รองลงมาเกษตรกรสามารถขอไดที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอฟรี จํานวน 24 ราย อาจมีการเตรียม
วัคซีนเพื่อปองกันโรคคอบวมไวบางในบางราย
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ตารางที่ 24 แหลงของยาและวัคซีนที่เกษตรกรไดรับ
แหลงยาและวัคซีน
จํานวนเกษตรกร (ราย)
จากบริษัท
43
จากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
24
ซื้อเองที่รานขายยา
21
หมายเหตุ เกษตรกรบางราย อาจไดยาและวัคซีนมากกวา 1 แหลง

รอยละ
63.2
35.3
30.9

โรคโคขุน
ชวงที่จะเขาสูฤดูฝน โคขุนเสี่ยงตอการเปนโรคคอนขางสูง แตวาเกษตรกรรูจักปองกันดวย
ตนเองอยูแลว โดยมีการฉีดวัคซีนปองกันกอน ทําใหไมมีปญหาเรื่องโรคมากเทาใดนัก แตหากมี
โรคใดเกิดขึ้นมาโรคหนึ่ง เชน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ก็มักจะเกิดโรคอื่นตามมามากมาย
ทั้งนี้แมวาการจัดการเกี่ยวกับการปองกันโรคจะดีเพียงใด เกษตรกรยังตองคํานึงถึงภูมิอากาศดวย
คือ ถาอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป โคจะปรับตัวไมทัน โคตัวใดตัวโต และแข็งแรง ก็จะทนตอ
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไดดีกวาโคตัวที่ผอมและออนแอ ผูจัดการบริษัทกลาววา บางครั้งการฉีด
ยาบํารุงก็ชวยใหโคแข็งแรง ทนตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได แตปญหาหลักคือ เกษตรกรมักฉีด
วัคซีนขาดชวง (ปกติตองฉีด 6 เดือนตอ 1 ครั้ง) เชน เกษตรกรบางรายขุนโค 8-9 เดือน ทําใหไมได
ฉีดวัคซีนอีก 2-3 เดือนที่เหลือ เพราะคิดวาโคจะใกลเขาเชือดแลว จึงชะลาใจ โคจึงอาจเปนโรคได
ในชวงนั้น ทั้งที่ผูจัดการบริษัทแนะนําใหฉีดวัคซีนแลว ซึ่งเรื่องนี้มีปญหากับเกษตรกรบอยมาก
นอกจากนี้เมื่อโคปวยเปนโรคในชวงแรก เกษตรกรจะมองอาการไมคอยออก แตเมื่อปวยมาระยะ
หนึ่งแลวโคจะทรุดหนักทันที ดังนั้นขอสังเกตแบบพื้นฐานของการดูวาโคกําลังจะปวย คือ จมูกโค
จะแหง โคไมกินหญา ไมกินอาหาร และไมขับถาย
คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) เคยพบโรคปากและเทาเปอย และ
โรคทองรวงในโคเล็ก โรคไขเห็บในโคใหญ คุณคําแสน กลาววา โรคเล็กๆนอยๆนั้นพบทุกป แตไม
ถึงกับเปนโรคระบาด อยูที่วาจะแกไขปญหาอยางไร เชน โรคทองรวง อาจเกิดจากการใหโคกิน
กากน้ําตาลมากเกินไป ซึ่งกากน้ําตาลมีธาตุโพแทสเซียมมาก อาจทําใหโคทองเสียได สงผลใหโค
น้ําหนักลด แกไขปญหาโดยตอนเชาเดินดูโคทุกคอก ถาเห็นมูลโคเละๆติดรูทวาร ก็ทําการฉีดยา
ปองกันทันที และใหยาแกทองรวงแกโคที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเลือดทะลักออกรูทวาร สําหรับโรค
ไขเห็บ ก็ทําการแกปญหาโดยฉีดยาแก
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ผูอํานวยความสะดวกในการฉีดยาหรือใหยาแกโคขุน
สวนใหญผูจัดการบริษัทจะเขามาดูแลเรื่องการฉีดยาหรือใหยาแกโคของเกษตรกร จํานวน
42 ราย ที่เหลืออื่นๆ คือ เกษตรกรฉีดเอง และเกษตรกรบางรายมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขามาอํานวยความสะดวกบาง
ตารางที่ 25 ผูอํานวยความสะดวกในการฉีดยาหรือใหยาแกโคขุน
รอยละ
ผูอํานวยความสะดวก
จํานวนเกษตรกร (ราย)
ผูจัดการบริษทั
42
61.8
เจาหนาที่ปศุสตั วอําเภอ
5
7.4
อื่นๆ
40
58.8
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจมีผูอํานวยความสะดวกในการใหยาหรือฉีดยาโคขุนมากกวา 1 แบบ
การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 63 ราย กําจัดมูลภายในฟารมโคขุนโดยตากแหงแลวขายเปน
กระสอบ สวนใหญจะขายในราคากระสอบละ 15 บาท แตบางรายก็ขายเพียงราคากระสอบละ 12
บาท ที่เหลือบางรายก็นําไปทําเปนปุยเพื่อนําไปใสในไรนา หรือเรือกสวนของตนเอง
ตารางที่ 26 การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน
การกําจัดมูล

จํานวนเกษตรกร (ราย)

รอยละ

ตากแหงแลวขาย
63
92.6
อื่นๆ
14
20.6
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจนํามูลโคมาทําปุยดวยและขายเปนกระสอบดวย
ตอนที่ 2 ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม ไดผลการศึกษาตามตารางที่ 27 ซึ่งพบวาเมื่อเลี้ยงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา
เฉลี่ย 277 วัน จะมีตนทุนจากการเลี้ยงโคขุนทั้งหมด คือ 24,431.55 บาท ทั้งนี้เปนตนทุนผันแปร
ทั้งหมด ไมรวมตนทุนคาเสื่อมราคา และมีเกษตรกรเพียง 2 รายเทานั้นที่มีการจางแรงงานเพิ่มเติม
จากแรงงานครอบครัว เมื่อเกษตรกรขายโคขุนแลวมีรายรับจากการขายโคขุน 29,638.52 บาท และ
รายรับจากการขายมูลโค 545.46 บาท รวมรายรับทั้งหมด 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอ
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ตัว (ไมรวมมูลโค) 5,206.97 บาท เมื่อคิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัวตอวัน (ไมรวมมูลโค) พบวา
เทากับ 18.80 บาท และคิดเปน 564 บาทตอตัวตอเดือน หากคิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (รวมมูล
โค) จะได 5,752.43 บาท และเมื่อคิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัวตอวัน (รวมมูลโค) จะได 20.77 บาท
และคิดเปน 623.10 บาทตอตัวตอเดือน จากตนทุนและผลตอบแทนดังกลาวพบวา การเลี้ยงโคขุนมี
ตนทุนที่คอนขางสูง แตเกษตรกรก็ไดรับผลตอบแทนกลับมาคอนขางสูงดวยเชนกัน
ตารางที่ 27 ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนตอตัว (ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 277 วัน)
ตนทุน
1. คาพันธุโค 14,051.81 บาท
2. คาอาหารหยาบสด 1,689.17 บาท
3. คาอาหารหยาบแหง 307.60 บาท
4. คาอาหารขน 6,389.70 บาท
5. คาอาหารเสริม 199.80 บาท
6. คายาและวัคซีน 121.94 บาท
7. คาน้ํา 24.46 บาท
8. คาไฟฟา 84.00 บาท
9. คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,563.07 บาท
10. คาแรงงาน 157.51 บาท
รวมตนทุนทั้งหมด 24,431.55 บาท
(ไมรวมคาแรงงาน)
หมายเหตุ
ตนทุนที่คิดเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด ไม
รวมตนทุนคาเสื่อมราคา และมีเกษตรกร
เพียง 2 รายเทานั้น ที่มีการจางแรงงาน
เพิ่มเติมจากแรงงานครอบครัว

ผลตอบแทน
1. ขายโค 29,638.52 บาท (เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53 บาท)
2. ขายมูลโค 545.46 บาท
รวมรายรับ 30,183.98 บาท
กําไร = รายรับ – ตนทุน
1. กําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (ไมรวมมูลโค)
29,638.52 - 24,431.55 บาท = 5,206.97 บาท
2. กําไรสุทธิตอตัวตอวัน (ไมรวมมูลโค)
5,206.97/277 = 18.80 บาท
3. กําไรสุทธิตอตัวตอเดือน (ไมรวมมูลโค)
18.80 x 30 = 564 บาท
4. กําไรสุทธิตอตัว (รวมมูลโค)
30,183.98 – 24,431.55 = 5,752.43 บาท
5. กําไรสุทธิตอตัวตอวัน (รวมมูลโค)
5,752.43/277 = 20.77 บาท
6. กําไรสุทธิตอตัวตอเดือน (รวมมูลโค)
20.77 x 30 = 623.10 บาท
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ความพึงพอใจตอรายรับจากการขายโคขุนใหกับทางบริษัท
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 61 ราย มีความพึงพอใจตอรายรับที่ไดจากการขายโคขุน โดย
ใหเหตุผลวาราคาสมเหตุสมผล แตถาไดราคาดีกวาปจจุบันก็ยิ่งดี แตอีก 7 รายไมพึงพอใจ เพราะ
ราคาที่ไดไมเปนไปตามความตองการ ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้คิดวาโคขุนของตนนาจะไดราคาดีกวาที่
เปนอยู เนื่องจากตนเลี้ยงโคของตนอยูทุกวันทําใหทราบวาโคตัวใดกินอาหารอยางไร คุณภาพเนื้อ
นาจะเปนอยางไร แตราคากลับไมเปนไปตามที่คาดหวัง
มูลโคเปนรายได
เลี้ยงโคขุน 1 ตัว จะไดมูลประมาณ 5-7 กิโลกรัมตอวัน มูลโคแหง 1 กระสอบ มีน้ําหนัก
ประมาณ 25-28 กิโลกรัม เกษตรกรสวนใหญจะนํามูลโคไปตากแหงแลวขาย ซึ่งขายในราคา
กระสอบละ 15 บาท แตเกษตรกรบางรายก็นํามูลโคไปทําปุยใสเรือกสวนไรนาของตนเองบาง ทั้งนี้
ปริมาณของมูลโคที่ไดนั้นขึ้นอยูกับขนาดของโคหรือการกินอาหารของโคดวย คือ ถาโคตัวโตก็มี
ปริมาณมูลมาก หรือถาโคกินอาหารมากก็จะไดมูลในปริมาณที่มาก เชน ประมาณ 4 ตัวตอกระสอบ
ตอวัน
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจตอรายรับจากการขายโคขุนใหกับทางบริษัท
ความพึงพอใจของเกษตรกร
จํานวนเกษตรกร (ราย)
พอใจ
61
ไมพอใจ
7
รวม
68

รอยละ
89.7
10.3
100

ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
3.1 ปญหาในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
ปญหาในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาสามารถแยกเปนประเด็นไดดังตอไปนี้
3.1.1 ดานตัวเกษตรกร
1) เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุน ทําใหขาด
ความรู แ ละทั ก ษะในการเลี้ ย งโคขุ น เช น นายพั ฒ นา (นามสมมติ , สั ม ภาษณ วั น ที่ 21
มิถุนายน 2549) ตองการลองเลี้ยงโคพันธุตาก และพันธุกําแพงแสน แตไมมีความรูเกี่ยวกับ
โคสองพันธุนี้เลย หรือนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) ขาด
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ความรูในเรื่องการผสมเทียม และไมมีอุปกรณในการผสมเทียม หรือเกษตรกรบางรายฉีดยา
เกินขนาดจนทําใหโคน็อกเลยก็มี และเกษตรกรที่เลี้ยงโคแมพันธุบางครั้งโคคลอดไมออก
แลวไปจางคนมาลวงลูกโคให เมื่อคนที่มารับจางลวงนั้นลวงไมออก โคก็ตาย ทําใหเสียทั้ง
เงิน เสียทั้งโค จึงมีเกษตรกรบางรายคิดจะลองฝกลวงลูกโคเอง ถึงแมวาโคตายก็ไมเปนไร
เพราะถาจางคนมาลวงโคก็ตายอยูดี แตลวงเองไมตองเสียคาจาง ถาโครอดก็ถือเปนโชคดี
2) เกษตรกรสวนมากไมเคยทําบันทึกตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน
แตใชวิธีคิดแบบคราวๆ ทั้งนี้เกษตรกรยังมีความตองการโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถ
คํานวณตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคขุนอีกดวย แตเกษตรกรหลายรายยังไมมี
คอมพิวเตอร หรือรายที่มีคอมพิวเตอรก็ยังใชคอมพิวเตอรไมเปน
3) เกษตรกรบางรายไมกลาไปดูโคของเกษตรกรรายอื่นที่ตัวโตกวาโคของตนเอง
เพราะรูสึกอายที่โคของเกษตรกรรายอื่นตัวโตกวา ทําใหบางครั้งไมไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ซึ่งกันและกัน
3.1.2 ดานอาหารและแหลงอาหาร
1) เกษตรกรหลายรายประสบปญหาหญาไมพอใหโคกินในหนาแลง จึงตองเพิ่ม
ปริมาณอาหารขนแทน ทําใหตนทุนคาอาหารขนสูงขึ้น แตเกษตรกรที่เลี้ยงโคในจํานวน
นอยนั้นไมมีปญหาเรื่องนี้เทาใดนัก บางรายที่ไมมีแปลงหญาก็ใหหญาตามอัตภาพ คุณ
จําเริญ อุนใจ (สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2549) กลาววา ตนเหนื่อยมาก บางวันตื่นตี 3 จะ
ไปซื้ อเปลื อ กขา วโพดหน าโรงงานสัน ติภ าพ ซึ่งราคาหน าโรงงานอยูที่กิโลกรั มละ 15
สตางค คิดวาจะไดคิวแรกๆ ปรากฏวามีรถ 12 คัน ที่เขาแถวรอคิวอยู มีทั้งเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนมและโคขุน คุณจําเริญไปคิวที่ 12 พอดี ทําใหตองรอเปนอันดับสุดทาย เกษตรกรกลุม
เลี้ยงโคนมที่เอาเปลือกขาวโพดใสรถ เมื่อใสแลวยังเหยียบซ้ําอีกเพื่อที่จะไดปริมาณมากๆ
คุณจําเริญ กลาวตออีกวา ถาตนรอคิวอยูคันที่ 1-4 ยังพอมีโอกาสไดเปลือกขาวโพด เพราะ
โรงงานปลอยรถใหเขาทีละ 4 คัน ดังนั้นตนจึงตัดใจไมเอาเลย เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของโรงงานสันติภาพจึงแนะนําวาใหมาใหมในวันเสาร เพราะวันเสารจะมีการ
แยกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุน และบางครั้งก็มีการขัดแยงวาโรงงาน
สันติภาพกักตุนเปลือกขาวโพดไวใหเฉพาะเกษตรกรตําบลแมแฝก แตคุณจําเริญอยูตําบล
หนองหาร ก็จะไดชากวาเกษตรกรที่อยูในตําบลแมแฝก ซึ่งทีแรกคุณจําเริญมีแผนวาจะทํา
โกดังไวเก็ บเปลือกขาวโพดไวใ หโคกินในหนาแลง แตขณะนี้ทําไมไ ดแ ลว เพราะซื้อ
เปลือกขาวโพดไมทัน
2) ขณะนี้มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคแมพันธุเพิ่มมากขึ้น ทําใหหญาขาดแคลน ดังนั้นถา
เกษตรกรไมปลูกหญาเองอาจจะไมมีหญาใหโคกิน
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3) ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง ทําใหบางครั้งเกษตรกรเกิดความทอ
ใจในการหาแหลงอาหารหยาบคุณภาพดีที่มีราคาถูก
4) ในทางปฏิบัติเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนเองก็ได แตเสียเวลา และอาหาร
มีหลายสูตร เกษตรกรจึงเกรงวาบริษัทจะกดราคา เพราะไมไดใชอาหารของบริษัท โดย
บริษัทอาจอางวาเนื้อโคไมมีคุณภาพ
5) เกษตรกรที่อยูในเขตอําเภอพราวมีปญหาเรื่องการหาแหลงกากน้ําตาล เพราะ
ตองไปซื้อไกลถึงอําเภอฝาง ซึ่งราคากากน้ําตาลกิโลกรัมละ 8 บาท ทําใหไมคุมคาน้ํามันรถ
แตเกษตรกรที่อยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน สามารถซื้อ
กากน้ําตาลไดงาย เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ําตาลอยูที่บานหวยไทร ซึ่งกากน้ําตาลที่บาน
หวยไทรขณะนี้ราคากิโลกรัมละ 5 บาท
6) โคที่ไมเคยเลี้ยงแบบเสริมกากน้ําตาลมากอน จะกินกากน้ําตาลยากมาก เพราะ
โคไมไดกินมาตั้งแตอายุยังนอย บางครั้งเกษตรกรก็มีการขัดแยงกับบริษัทเรื่องการเสริม
กากน้ําตาล เนื่องจากบริษัทตองการใหเกษตรกรใชกากน้ําตาลเสริมมากๆ โดยการนํามา
ราดฟางขาวเพื่อเพิ่มไขมันแทรก แตโคไมชอบกินกากน้ําตาล
7) เกษตรกรบางรายมีการขโมยอาหารของบริษัทไปขายเอากําไร
3.1.3 ดานการจัดการของบริษัท
1) การจัดโปรแกรมเชือดของบริษัทขาดมาตรฐาน เพราะไมมีการวางโปรแกรม
วันเชือดที่แนนอน เชน ควรกําหนดเลยวา นาย ก. นําโคเขาขุนวันเดือนปใด ถากําหนดเลี้ยง
8 เดือน จะตองเขาเชือดวันเดือนปใด แตในทางปฏิบัติ บริษัทไมไดทําเชนนี้ บางครั้งเลื่อน
ไปถึงหนึ่งหรือสองเดือน ทําใหสิ้นเปลืองอาหารขนเพิ่มขึ้น ถาโคโตเต็มที่แลว เลี้ยงไปก็มี
แตขาดทุน นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยูในพื้นที่หางไกล เชน เกษตรกรในอําเภอพราว เมื่อ
ตองการนํ าโคของตนเข าเชือด จะตองไปแขงกับลูก สมาชิกรายอื่น ซึ่งอยู ใกลโรงเชือด
มากกวา ทําใหเสียเปรียบอยางมาก
2) มีการจายคาบริการอํานวยความสะดวกใหกับผูจัดการบริษัท คือ ผูจัดการ
บริษัทเปนคนจัดโคเขาเชือด หากเกษตรกรรายใดจายคาบริการอํานวยความสะดวก รายนั้น
ก็มีสิทธิ์ที่โคของตนจะไดเขาเชือดกอน บางครั้งเห็นอยูวาเกษตรกรบางรายเลี้ยงทีหลัง
เกษตรกรอีกราย แตโคของเกษตรกรที่เลี้ยงทีหลังกลับไดเขาเชือดกอน คาบริการอํานวย
ความสะดวกที่ ว านี้ เชน บางครั้ งผู จัด การบริษั ทไปบา นของเกษตรกรที่เ ลี้ ย งโคทีห ลั ง
เกษตรกรรายนั้นก็มีการ ตอนรับขับสูอยางดี มีสุรา ขาวปลาอาหาร มาตอนรับอยางดี แถมมี
คาน้ํามันรถใหอีก (ซึ่งเกษตรกรไมแนใจวา ทางบริษัทมีคาน้ํามันรถในการออกพื้นที่ใหกับ
ผูจัดการบริษัทอยูแลวหรือไม) ทําใหความสะดวกในการขอใหโคของตนไดเขาเชือดกอน
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จึงงายขึ้น ซึ่งการกระทําเชนนี้ขัดแยงกับนโยบายของทางบริษัท เพราะทางบริษัทอยากได
โคอายุนอย แตเมื่อเกษตรกรขุนโคจนไดที่แลว ผูจัดการบริษัทกลับไมใหโคของเกษตรกร
เขาเชือด อายุโคจึงเพิ่มมากขึ้น จึงเปนไปไมไดที่จะไดโคอายุนอย
3) มีครั้งหนึ่ง ในวันที่มีการทําบุญของบริษัท นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณ
วันที่ 21 มิถุนายน 2549) อยากจะบอกความในใจบางอยางกับเจาของบริษัทมาก แตจะพูด
อะไรมากก็ไมได เพราะจะกระทบกับผูจัดการบริษัท นายพัฒนา ยังกลาวตออีกวา ทาง
บริษัทตองแสวงหาผลกําไร ดังนั้นบางครั้งหากมีนักวิชาการเขาไปคลุกคลีกับบริษัทมาก
เกินไป ทางบริษัทจะไมคอยชอบ เพราะเกรงวาหากนักวิชาการเขาไปแลวเห็นไขมันแทรก
ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ขัดแยงกับราคาที่เกษตรกรไดรับ จะเปนผลเสียกับบริษัท
4) เกษตรกรที่อยูในพื้นที่หางไกลตําหนิวา ผูจัดการบริษัทไมคอยเขามาดูแลเลย
เพราะวาระยะทางอยูไกลเกินไป จึงตองคอยชวยเหลือตนเองเรื่องอาหาร เรื่องวัคซีน และ
เรื่องยารักษาโรคตลอด
5) ทางบริษัทไมมีการจัดการอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน ทําให
เกษตรกรมีโอกาสพบปะกับเพื่อนเกษตรกรรายอื่นนอยมาก ตองรองานเลี้ยงประจําปของ
บริษัทเทานั้นจึงจะมีโอกาสพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ นอกจากเวลานั้นก็ไมคอยมี
โอกาสพบกันเลย
6) ชวงที่ขาดแคลนอาหารหยาบ ทางบริษัทไปเอาโคถึงจังหวัดพะเยา เพราะบอก
วาโคของจังหวัดเชียงใหมไมอวนพอ ทําใหโคของจังหวัดเชียงใหมขายไมได แตเกษตรกร
รายหนึ่งขัดแยงวาโคจากจังหวัดพะเยาก็ไมอวนเหมือนกัน
7) ขณะนี้ตลาดโคเนื้อของจังหวัดเชียงใหมสูตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา ตําบล
โนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครไมได เพราะตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา มีนายหนา
แตละพื้นที่แลวตระเวนซื้อโคเลยทันที หรือใหพอคาที่เปนนายหนานั้นหาซื้อโคไว แลว
พอคาบานโพนยางคําสามารถขับรถบรรทุกมาบรรทุกโคไดไปเลยทันที
8) พนักงานสงเสริมของบริษัทเอกชนมักจะกลาวถึงแตดานที่ดีในการทําพันธะ
สัญญากับบริษัทของตน แตไมเคยกลาวในดานไมดีเลย
3.1.4 ดานแหลงเงินทุน
1) เกษตรกรหลายรายที่มีแผนคิดจะขยายโรงเรือนมีปญหาหลัก คือ ขาดเงินทุน
2) ตนทุนที่ใชเลี้ยงโคขุนทุกวันนี้สูงมากเกินไป เชน ทางบริษัทตองการใหเลี้ยง
โคลูกผสมพันธุชารโรเลส เพราะโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมีคุณภาพเนื้อที่ดี แตโคลูกผสม
พันธุชารโรเลสมีราคาแพง ทําใหเกษตรกรไมมีทุนที่จะซื้อ หรือตนทุนคาอาหารหยาบ เชน
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ตนขาวโพดฝกออนตอไรมีราคาแพง และราคาอาหารขนตอกระสอบก็มีราคาแพงขึ้น (จาก
205 บาท เปน 210 บาท)
3) เกษตรกรสวนใหญอยากไดโคพอพันธุที่ดีเพื่อเอาไวรับจางผสมพันธุ แตโค
พอพันธุมีราคาคอนขางแพง จึงไมมีเงินซื้อ ผูจัดการบริษัทกลาววา “เกษตรกรมีงบประมาณ
ในการซื้อโคคอนขางจํากัด บางครั้งใหเราไปชวยเลือกโค ก็เลือกใหไดตามงบประมาณที่มี
จํากัดนั้น แลวเกษตรกรมักจะมาบนวาไดโคที่ไมคอยดี แตอยาลืมวาโคที่ไมคอยดีนั้นก็
จะตองนํามาขายใหแกบริษัท ซึ่งก็เปนผลเสียกับบริษัทอยูดี บางทีอยากใหไดโคตัวที่ดีกวา
สายพันธุดีกวา แตเกษตรกรไมมีเงินซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับบานโพนยางคํา เมื่อเกษตรกร
เห็น โคลั ก ษณะดี แต มี ร าคาแพง เชน ตัว ละ 22,000-23,000 บาท แต เกษตรกรกล าซื้ อ
ในขณะที่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไมกลาซื้อ แตเมื่อดูอัตราการเจริญเติบโต ของเขาก็ดี
จริง คือ โตวันละกวา 1 กิโลกรัม แตโคในจังหวัดเชียงใหมโตวันละ 700-900 กรัมเทานั้น”
4) เกษตรกรหลายรายเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และยังใชหนี้
ไมหมดจึงมีความกังวลใจ
3.1.5 ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก
1) เกษตรกรคิดวาตนพยายามทําทุกอยางเพื่อใหไดโคที่มีเนื้อคุณภาพดีแลว แต
บางครั้งราคายังไมเปนที่พอใจ จนเกิดความคิดเห็นที่แตกตางระหวางเกษตรกรและบริษัท
เชน นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2549) มีขอสงสัยวาตนซื้อเครื่อง
สับขาวโพดมาสับใหโค ทําใหโคไดกินขาวโพดอยางดี แตเหตุใดเนื้อโคของตนจึงไมดี เหตุ
ใดจึงไดราคาต่ํา และยังกลาวตออีกวา มีเกษตรกรรายหนึ่งซึ่งคลุกคลีกับบริษัทมากวายี่สิบป
แตตอนนี้เลิกเลี้ยงโคขุน แลวไปขายโคสงมุสลิมแทน ซึ่งเกษตรกรรายนี้บอกวา เจาของ
บริษัทไมชวยกันเลย เพราะเกษตรกรรายนี้เคยเลี้ยงโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันที่อายุ
ยังนอย คือ มีฟนแทเพียง 2 ซี่ โดยเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน บริษัทใหราคาเพียงกิโลกรัมละ
46 บาท ทําใหขาดทุนจึงเลิกเลี้ยงไป
2) เกษตรกรคิดวาโคของตนบางตัวดีมาก เพราะเลี้ยงโคมาดวยตนเองตลอด ยอม
ทราบดีวาโคตัวใดเปนอยางไร ตัวใดกินอาหารอยางไร แตบริษัทกลับตีเปนราคาเนื้อบด จึง
รูสึกขัดแยงภายในใจ และบางรายก็บนวา โคบางตัวดี บางตัวก็ไมดี แตบริษัทคิดเปนราคา
เฉลี่ยหมด ปญหาหลักคือ เกษตรกรไมทราบคุณภาพซากของโคแตละตัว ทําใหไมสามารถ
ทราบวาซากโคของตนเปนอยางไร มีไขมันแทรกมากนอยแคไหน ทางผูจัดการบริษัทบอก
เพียงวา “โคตัวนั้นใชได ตัวนั้นปานกลาง ตัวนั้นดี” ดังนั้นถาทางบริษัทใหขอมูลคุณภาพ
ซากไมตรงกับความเปนจริง เกษตรกรก็ไมสามารถทราบได จึงเกิดการขัดแยงกับผูจัดการ
บริษัทในเรื่องราคาบางบางครั้ง แตนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน
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2549) กลาววา “ทางบริษัทไมนาทุจริตเรื่องราคา หากยังคงเอาเปรียบเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน ก็คงตองใหเขาทําตอไป ตองลองดูกันไป” อันที่จริงแลวถาจะเขาไปดูในโรงเชือด ก็
สามารถขอเข า ไปดู ไ ด โดยต อ งขออนุ ญ าตก อ น แต ท างบริ ษั ท ไม ค อ ยอยากให เ ข า ไป
เกษตรกรสามารถขุน โคได แต ก ารที่ เ กษตรกรไม เ ห็ น ซากโคของตนเอง เกษตรกรจึ ง
ตองการใหมีองคกรอิสระที่สามารถมาตรวจสอบเรื่องนี้ใหได เพื่อใหสามารถตอรองราคา
กับบริษัทได ทั้งนี้บริษัทจะตองเปนกลางดวย ซึ่งจะสงผลใหทั้งบริษัทและเกษตรกรจะได
ไมทอ
3.1.6 ดานการจางแรงงาน
1) เกษตรกรบางรายเคยจางแรงงาน แตเลิกจางไปแลว เพราะแรงงานไมเขาใจใน
เรื่องการใหอาหาร เชน ใหหญาหรืออาหารขนมากหรือนอยเกินไป ทําใหคุณภาพเนื้อโคที่
ไดไมดีเทาที่ควร หรือเปนการเพิ่มตนทุนใหสูงขึ้น
2) เกษตรกรที่มีการจางแรงงาน มีปญหาเรื่องจํานวนแรงงานกับจํานวนโคไม
สมดุลกัน เชน โคมีจํานวนมาก แตแรงงานมีจํานวนนอย แตถาใหจางแรงงานเพิ่มขึ้นมาก
กวาเดิม เกษตรกรก็ไมมีทุนในการจางแลว
3.1.7 ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
เกษตรกรมีการขัดแยงกับ อปท. เพราะ อปท. เรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย
อางวาฟารมโคขุนทําใหเกิดมลพิษทางกลิ่น และมลพิษทางเสียง เชน คุณสมพร หงสทอง
(สัมภาษณวันที่ 13 ธันวาคม 2549) ฟารมอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลริมใต ประมาณ
300 เมตร เทานั้น ซึ่งเปนระยะทางที่ใกลมาก และคุณสงวน คุณยศยิ่ง (สัมภาษณวันที่ 21
มิถุนายน 2549) มีฟารมโคขุนซึ่งตั้งอยูภายในหมูบาน เกษตรกรบางรายก็ยอมจายคาภาษีให
อปท. แตบางรายก็ไมยอมจาย
3.1.8 ดานราคา
1) ถาโคที่มีฟนแทครบแลว คือ มีฟนแท 8 ซี่ อาจถูกกดราคา เพราะบริษัทถือวา
เปนโคแก ทําใหเนื้อมีคุณภาพที่ไมคอยดี
2) บางครั้งเกษตรกรซื้อโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาในราคาแพง แตเมื่อขายแลว
ไดกําไรเทากับโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
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3.1.9 ดานอื่นๆ
1) บางครั้งโคมีอาการเจ็บขา เพราะการเลี้ยงโคขุนตองเลี้ยงแบบผูกยืนโรงใน
โรงเรือนตลอด ทําใหโคไมคอยไดออกกําลัง
2) เครื่ อ งชั่ ง ที่ ส หกรณ น้ํ า หนั ก โคที่ ชั่ ง ได จ ะแตกต า งจากเครื่ อ งชั่ ง ที่ บ ริ ษั ท
คอนขางมาก คือ ตางกันเกือบ 10-20 กิโลกรัม (ชั่งที่บริษัทไดเบากวา) เนื่องจากน้ําหนักอาจ
หายไปจากการขนสง ทั้ง นี้ เ ป น เรื่ อ งปกติ สํา หรั บ โค เพราะถ า โคถ า ยมูล หรือ ป ส สาวะ
น้ําหนักจะลดลงไดครั้งละหลายกิโลกรัม
3) เจ า หนาที่ป ศุ สัตวไ มม าดูแ ลเท า ที่ ค วร เชน คุ ณ ดวงแก ว (สั มภาษณวัน ที่ 7
พฤศจิกายน 2549) กลาววา “เจาหนาที่ปศุสัตวมีเงินเดือนมากมาย แตมาเยี่ยมเกษตรกรเพียง
ชั่วครู เพียงถามถึงสุขภาพโควาเปนอยางไรบาง จากนั้นก็กลับสํานักงาน และเมื่อเรามี
ปญหาเรื่องโคปวย ตองรอเปนเวลานานกวาเจาหนาที่ปศุสัตวจะเขามาดูแล หากตองรออยู
แบบนี้ โคของเราไมมีทางรอดแน”
4) เกษตรกรขาดที่ปรึกษา และขาดองคกรหนุนชวยในเรื่องของการรวมกลุมใน
รูปของสหกรณเพื่อแกปญหาตางๆ ดังนั้นจึงตองการใหรัฐบาลเขามาสนับสนุนเรื่องการ
รวมกลุมเพื่อตอรองกับบริษัท
5) เกษตรกรคิด ว าสถานการณข ณะนี้ โ คนมอาจดี ก วา โคขุ น เพราะโคนมนั้ น
สามารถขายน้ํานมไดทุกวัน แตโคขุนนั้นเกษตรกรยังไมทราบวาจะขายไดราคากี่บาทตอ
กิโลกรัม
6) การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area; FTA) ทําใหบริษัทตองปรับตัว โดย
บริษัทใหขอมูลกับเกษตรกรที่เปนลูกสมาชิกวา ในอนาคตบริษัทจะกําหนดนโยบายเพื่อเขา
สูระบบ FTA ซึ่งลูกคาทางทวีปยุโรปนิยมบริโภคเนื้อโคที่ขุนตั้งแตคลอดออกมา ทําให
เกษตรกรที่เริ่มขุนโคในขณะที่โคมีอายุมากขึ้นแลวอาจไดรับผลกระทบ
3.2 ขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
ขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาสามารถแบงเปนประเด็นยอยได
ดังนี้
3.2.1 ขอเสนอแนะดานการเลี้ยง
1) เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนกลาววา เมื่อกลาวถึงอาชีพเกษตรกร การเลี้ยงสัตวนาจะ
ดีกวาปลูกพืช ทุกวันนี้การเลี้ยงสุกร ไกชน โคขุน ก็สามารถเลี้ยงชีพได และไมเสี่ยงตอลม
ฝน พายุ เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพที่อิสระ ดีกวาไปรับจาง
ทํางานใหคนอื่น แตถาตองการเลี้ยงเปนอาชีพหลักตองเลี้ยงเปนจํานวนมากจึงจะคุมคา
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หากมีอาชีพหลักอยูแลว และตองการเลี้ยงเปนอาชีพเสริม ถามีโคประมาณ 10 ตัว ก็ถือวา
ใชไดแลว ทั้งนี้เกษตรกรตองมีความขยันหมั่นเพียรดวย อีกทั้งโคขุนยังไมตองดูแลมาก
เทากับโคนม เพราะฉะนั้นไมตองทําความสะอาดพื้นมาก (โคนมมีโอกาสเปนโรคเตานม
อักเสบได ถาพื้นคอกสกปรก)
2) การเลี้ยงโคขุนจะตองมีใจรักจริงๆ เพราะไมคอยมีเวลาไดพักผอน และตองไป
ศึกษาจากเกษตรกรหลายๆรายแลวคอยลงมือเลี้ยง โดยอาจศึกษาจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน
เป นจํ านวนมาก เชน คุณ คํา แสน บุญสง (บานเขื่อนผาก ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว,
สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) คุณจําเริญ อุนใจ (บานปาบง ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย, สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2549) คุณดวงแกว บุญเลิศ (บานสหกรณนิคม ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย, สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549) เพราะถาเลี้ยงโดยไมศึกษา
หากตองการเลิกเลี้ยงจะเลิกไดยาก เชน ลงทุนสรางโรงเรือนและลงทุนคาพันธุโคไปแลว
ดวยราคาสูง ถาเลิกเลี้ยงโคขุนมา เงินก็จะไปตกอยูสวนนั้น และไมรูวาจะเอาพื้นที่ตรงนั้น
ไปใชประโยชนอะไร อยางที่ภาษาชาวบานเรียกวา “ขี่หลังเสือแลวลงไมได มันจะกัด” และ
หากจะเลี้ยงตองรูจักคิดบวกและคิดลบดวย คือถาคํานึงถึงกําไร ก็ตองตองคํานึงถึงขาดทุน
ดวย
3) คุณจําเริญ อุนใจ (สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2549) เคยอานหนังสือเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคขุน กลาววา การเลี้ยงโคขุนตองเลี้ยงให “ถูกอยางพันธุดี” คือ พันธุดี อาหารการ
กินดี และการจัดการดี ถาทําไดทั้ง 3 อยางนี้ มีแตกําไรอยางเดียว แตคุณจําเริญ กลาววา “ถา
พูดตามหลักวิชาการก็พูดได เพราะอาหารขนของเขาใหเต็มที่ เชน โคตัวใดที่ตองกินอาหาร
ขน 6 กิโลกรัม เขาก็ให 6 กิโลกรัมจริง แตถาเกษตรกรตองการทําจริง จะตองลดอาหารขน
แลวใหอาหารหยาบเพิ่มขึ้นแทน เนื่องจากอาหารขนมีราคาแพงกวาอาหารหยาบ”
4) ผูจัดการบริษัทกลาววา กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก เกษตรกรรายใด
อยูใกลแหลงกากน้ําตาลจึงไดเปรียบ เชน เกษตรกรที่อยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จะไดเปรียบกวาเกษตรกรที่อยูในจังหวัดเชียงใหม แตราคา
กากน้ําตาลไมแนนอน คือ กิโลกรัมละ 3-8 บาท แลวแตชวง แตก็มีเกษตรกรสวนหนึ่งไม
เชื่อวาเพียงกากน้ําตาลอยางเดียวจะชวยสรางไขมันแทรกได เชน นายทอง (นามสมมติ,
สัมภาษณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “ถาซื้อโคผอมเขามาขุนยอมมีไขมันแทรก
แน บางครั้งถาหากากน้ําตาลไมไดก็ไมเสริม”
3.2.2 ขอเสนอแนะดานตนทุนและผลตอบแทน
1) เกษตรกรกลาววา ธุรกิจทุกอยางยอมเผชิญกับความเสี่ยงอยูแลว ดังนั้นจึงบอก
ไมไดวาเลี้ยงโคขุนแลวจะไดดีทุกคนหรือไม เพราะบางรายก็วาไดราคาดี บางรายก็วาไมดี
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แตถามีเงินทุนสูงก็สามารถเลี้ยงโคไดเปนจํานวนมาก เพราะจะไดมีเงินทุนหมุนเวียนใน
การซื้อโค และซื้อวัตถุดิบในการเลี้ยงตลอดเวลา
2) การเลี้ ย งโคเหมื อ นกับ การหยอดกระปุกออมสิ น ต อ งใจเย็น ๆ อยา ใจรอ น
เกษตรกรสวนใหญกลาววา เลี้ยงโคขุนนั้นรับรองไดเลยวาไมขาดทุน แตจะไดกําไรมาก
หรือนอยเทานั้น ถาเกษตรกรเลี้ยงโคบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน แหลงอาหารที่นํามาเลี้ยงจะ
คลายกัน ตนทุนก็จะพอๆกัน แตถาคิดจะเลี้ยงจริงตองทําใจเรื่องราคาในบางครั้งดวย เพราะ
บางครั้งราคาก็ไมไดเปนอยางที่ตองการ มีเกษตรกรรายหนึ่งคิดกําไรคราวๆไดประมาณ
300-400 บาทตอตัวตอเดือน ทั้งนี้เรื่องราคา เกษตรกรจะตองมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดการ
บริษัทดวย สําหรับรายที่เลี้ยงโคแบบครบวงจร คือ มีพอแมพันธุเพื่อผลิตลูกพันธุเองไดยิ่งดี
จะเปนการประหยัดตนทุนลงไปมาก และถารายใดลดตนทุนคาอาหารหยาบลงไดจะดีมาก
สวนอาหารขนสามารถเบิกกับบริษัทมาไวกอนไดอยูแลว และปริมาณที่ใหโคกินคอนขาง
ตายตัว แตมีเกษตรกรบางรายที่อาจตองลดปริมาณการเลี้ยงลง แลวเนนที่การเพิ่มคุณภาพ
แทน เพราะถาเลี้ยงจํานวนมากจะไมมีหญาใหโคกิน แตถาเลี้ยงจํานวนนอยยังพอมีหญาให
โคกิน แต ตน ทุ นจะเพิ่มขึ้ น เพราะตองใหอาหารข น และอาหารเสริมในปริมาณที่มาก
กวาเดิม แตหากบริษัทใหราคาดี เชน ถาไดโคลูกผสมพันธุชารโรเลสราคากิโลกรัมละ 60
บาทขึ้นไป ก็นาจะคุม
3.2.3 ขอเสนอแนะดานความพอดีในการเลี้ยง
1) การจะเลี้ยงโคขุนจะตองมีความพอดี คือ เลี้ยงในจํานวนที่สมดุลกับอาหาร
หยาบที่สามารถหามาใหโคกิ นได ไม โลภเกิน ไป เกษตรกรบางรายเลี้ยงโดยนํ าเอาโค
พื้ น เมื อ งมาขุ น ถึ ง แม จ ะรายได น อ ยก็ ไ ม เ ป น ไร เพราะโคพื้ น เมื อ งทนต อ โรค และ
สิ่งแวดลอม กินงาย ไมเลือก (แตบริษัทไมคอยตองการ) ถาเลี้ยงแลวเริ่มมีความมั่นคงแลว
ตองการขยายขนาดฟารมจึงคอยขยาย ทั้งนี้เกษตรกรจะตองทราบและเขาใจดวยวาบริษัท
ตองการโคแบบใด จํานวนเทาใด ถาผลิตเกินความตองการ ปญหาโคลนตลาดก็จะเกิดขึ้น
ราคาโคจะถูกลง หากจะไปเรียกรองใหภาครัฐมาดูแลเรื่องราคาก็ไมได ดังนั้นกอนที่จะเลีย้ ง
ตองตรวจสอบขอมูลจากหลายฝายกอน รวมทั้งสอบถามเพื่อนเกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐที่
เกี่ยวของ และจากทางบริษัทดวย
2) คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “เกษตรกร
หลายคนไมเขาใจคําวาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงไมใชไมใหทํา แตตองวิเคราะหตนเอง
กอน ใหรูวาตองเลี้ยงโคไดโดยไมมีหนี้ หรือถามีหนี้ ก็ตองเห็นหนทางใชหนี้”
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3.2.4 ขอเสนอแนะดานความตองการสถาบันการศึกษาและบริษัทคูแขงเพื่อแขง
กับบริษัทเดิม
1) เกษตรกรตองการสถาบันการศึกษามาชวยเหลือ คือ เกษตรกรตองการให
มหาวิทยาลัยที่อยูในจังหวัดเชียงใหมเขามาชวยเสริมทางดานวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงโค
ขุน นายสุกใส (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “มีมหาวิทยาลัย
หนึ่งตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม แตกลับไปสงเสริมที่อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และ
สงเสริมที่จังหวัดพะเยาแทน”
2) เกษตรกรตองการใหมีบริษัทที่รับซื้อโคขุนแบบมีพันธะสัญญาเขามาตั้งใหม
อีกสักบริษัท เพื่อจะไดแขงขันกับบริษัทเดิมเรื่องราคารับซื้อ เพราะทุกวันนี้มีบริษัทเดียวใน
ภาคเหนือทําใหเปนการผูกขาดทางการคาเกินไป
3.2.5 ขอเสนอแนะดานสถาบันเงินกู
เกษตรกรหลายรายกลาววา ถาสามารถกูเ งินจากธนาคารมาลงทุนได จะขยาย
กิจการแนนอน เพราะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพที่อิสระ ไมตองเขาออกงานเปนเวลา แตตอง
มีวินัยในตนเองดวย เพราะโคจะตองไดกินอาหารตลอด
3.2.6 ขอเสนอแนะดานการรวมกลุม
เกษตรกรตองการใหมีการรวมกลุมผูเลี้ยงโคขุนมาก เพราะเริ่มมีปญหาเรื่องราคา
เนื่องจากผูจัดการบริษัทมักตําหนิวาโคมีฟนแทครบแลวบาง คุณภาพซากไมดีบาง เนื้อโค
ไมมีไขมันแทรกบาง เกษตรกรจึงเริ่มทอใจที่จะเลี้ยง ถาตราบใดที่เกษตรกรยังไมมีการ
รวมกลุม ก็ตองเอาตัวรอดดวยตนเองไปกอน ดังนั้นจะตองหาวิธีรวมตัวเพื่อแกไขปญหานี้
เพื่อใหเกษตรกรและบริษัทตางก็อยูได มีเจาหนาที่จากธนาคารกสิกรไทยมาแนะนํานาย
พัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันที่ 21 มิถุนายน 2549) วาถาเกษตรกรรวมตัวกันได การหา
แหลงเงินทุนหรือการกูเงินจะงายขึ้น โดยใชวิธีชวยค้ําประกันกันไป และใหเจาของบริษัท
มาค้ําประกันวามีตลาดรองรับแนนอน แลวลงลายมือชื่อรับรอง ธนาคารก็จะปลอยเงินใหกู
เลย ไมตองวางหลักทรัพย ขอดีคือ เกษตรกรจะไดมีอํานาจตอรองกับทางบริษัทดวย แต
เรื่องนี้ทําไดยาก เพราะไมมีเกษตรกรรายใดทําจริงจัง และในทางปฏิบัติแลวเรื่องรวมตัวกัน
เพื่อใหมีอํานาจตอรองกับบริษัทนี้จะใหเจาของบริษัททราบไมไดเด็ดขาด แตใหทราบได
เพียงวาเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อกูเงินเทานั้น แตถาเกษตรกรแตกแยกกัน บริษัทจะไดเปรียบ
ทั้งๆที่ราคาโคขุนที่ควรไดอาจไดราคาถึงกิโลกรัมละ 60 บาท แตอาจเหลือเพียงราคา
กิโลกรัมละ 54 บาท เกษตรกรก็ตองยอมรับในราคากิโลกรัมละ 54 บาท ตามบริษัท
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3.2.7 ขอเสนอแนะดานความสัมพันธกับบริษัท
เกษตรกรหลายรายมีความสัมพันธกับผูจัดการบริษัทดี เพราะผูจัดการบริษัทแวะ
เวียนเขามาเยี่ยมเยียนตลอด แตเกษตรกรบางรายก็ไมคอยมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดการ
บริษัท
3.2.8 ขอเสนอแนะของบริษัท
1) ดานความกระตือรือรนของเกษตรกร ผูจัดการบริษัทกลาววา เกษตรกรมีความ
กระตือรือรนในการเลี้ยงโคขุนคอนขางดี มีการเอาใจใสดี มีความคิดที่ตองการพัฒนาสาย
พันธุโคของตนใหดีขึ้น มีความคิดริเริ่มอยากจะพัฒนาการเลี้ยงใหดีขึ้น
2) เรื่องที่เกษตรกรควรปรับปรุงมากที่สุดขณะนี้คือ เรื่องสถานที่เลี้ยง โดยควร
คํ า นึ ง ถึ ง ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ มให ม าก เพราะจากการที่ ผู จั ด การบริ ษั ท ไปดู ฟ าร ม ของ
เกษตรกรแตละฟารมพบวา สวนใหญเกษตรกรมีปญหาดานสถานที่เลี้ยง โดยเฉพาะฤดูฝน
พื้นโรงเรือนบางแหงเปนดินเละมาก ซึ่งเกษตรกรไมคอยคํานึงถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
เชน ปญหาเรื่องโรคระบาด
3) สําหรับเรื่องระดับคุณภาพเนื้อโคขุน เกษตรกรตองมีการปรับปรุงเปนอยางมาก
ซึ่งขณะนี้มีประสิทธิภาพเพียง 70-80 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนใหญเกรดของคุณภาพซากโค
ขุนของเกษตรกรอยูที่ 2 กวาๆ (เกรดมี 4 ระดับ คือ 2 3 4 และ 5) ผูจัดการบริษัทกลาววา ถา
ไดเกรดประมาณ 3-4 ก็ถือวาใชไดแลว ซึ่งขณะนี้กําลังพัฒนาอยู อยางไรก็ตามถาคิดเปน
อัตราสวนแลว ปจจุบันโคของเกษตรกร 10 ตัว จะมีประมาณ 2 ตัวเทานั้นที่มีเกรด 3-4
4) ในเรื่องของสายพันธุ เกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเองเปนอยางยิ่ง
เพราะจะไดทราบที่มาที่ไปของสายพันธุ และโคแมพันธุที่นําเขามานั้นควรเปนสายพันธุ
อะไรก็ ได อาจจะเป นสายพั นธุ พื้ นเมือง หรื อสายพันธุ อเมริกั นบราห มันก็ ได แต ตองดู
ลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดยพิจารณาวาจะใชโคพันธุอะไรผสม เชน
โคลูกผสมพันธุชารโรเลส จะใชโคลู กผสมพันธุอเมริกันบราหมันผสมหรื อไม หรือโค
ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน จะใชโคลูกผสมพันธุชารโรเลสผสมหรือไม ตองพิจารณาให
ดีวาจะใชพันธุอะไรสลับกับพันธุอะไร
5) ในสวนของการทําไขมันแทรกนั้นทําไดยาก แตทําใหไขมันหุมซากนั้นทํางาย
กวา เกษตรกรจึงไมคอยเขาใจเรื่องไขมันแทรก เพราะเกษตรกรคิดวาไขมันหุมซากก็คือ
ไขมันแทรก แตแทที่จริงแลวเกษตรกรตองคิดวาทําอยางไรไขมันที่มันอยูดานขางนั้นจะ
แทรกเขาไปในกลามเนื้อ นั่นคือไขมันแทรกที่ถูกตอง เกษตรกรบางรายเห็นไขมันหุมซาก
แลวเขาใจผิดวาโคขุนของตนมีไขมันแทรก ดังนั้นตองเขาใจตรงกันในเรื่องนี้เพื่อมิใหเกิด
การขัดแยง

