บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
1) สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
จากผลการวิจัยคนพบวา เกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรน
ฟารม (1996) จํากัด มีอายุเฉลี่ย 49.63 ป สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา และไมเคย
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุมเลย แตการแนะนําเรื่องการเลี้ยงโคขุนจะ
เปนลักษณะของการที่ผูจัดการบริษัทเขาไปเยี่ยมเยียนทุกฟารม หรือแนะนําใหมีเกษตรกรที่อยูละแวก
ใกลเคียงกัน รวมกลุมกัน กลุมละ 3-4 คน ปรึกษากันเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน และเกษตรกรก็ศกึ ษาเรือ่ ง
การเลี้ยงโคขุนจากหนังสือ หรือวารสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน และจากการแลกเปลี่ยนความรูใน
หมูเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง
การเขาเปนสมาชิกของ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด เกษตรกรจะใชสัญญา
ลูกผูชาย หรือสัญญาดวยวาจา ในการเลี้ยงโคขุนสงใหกับทางบริษัท ซึ่งเมื่อขนสงโคขุนไปขาย
ใหกับทางบริษัทแลว บริษัทจะกําหนดราคาโดยใชเงื่อนไขทางวิชาการมากําหนด
เกษตรกรมักเลี้ยงโคโดยใช “ระบบพี่เลี้ยงนอง” คือ ขายโคตัวที่โต สมควรแกการเชือดแลว
ออกไป แลวนําโคตัวที่ยังเล็ก หรืออายุนอยอยูเขามาขุนแทน ซึ่งโคสวนใหญเกษตรกรซื้อจากตลาด
นัดแมยอย มีทั้งสายเลือดชารโรเลสและอเมริกันบราหมัน ตนทุนคาพันธุโคขึ้นอยูกับสายพันธุโค
ซึ่งโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ราคาตัวละประมาณ 16,000-18,000 บาท โคลูกผสมพันธุอเมริกัน
บราหมันราคาตัวละประมาณ 12,000-14,000 บาท นอกจากนี้ราคาของโคยังขึ้นอยูกับการเลือก
น้ําหนักโคกอนนําเขาฟารมดวย คือ โคที่มีน้ําหนักมากราคาจะแพงกวาโคที่มีน้ําหนักนอย รวมทั้งยัง
ตองคํานึงถึงราคาในทองตลาด ณ ขณะนั้นดวย ทั้งนี้คุณภาพซากโคจะดีหรือไมนั้นตองขึ้นอยูกับสาย
พันธุและระดับสายเลือดโคดวย
โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นคอกเปน
ซีเมนต หลังคาเปนสังกะสี เสาและรั้วทําจากไม ใชรางปูนเปนรางอาหาร และใชถังพลาสติกตักน้ํา
ใหโคกินเปนสวนใหญ เกษตรกรสวนมากไมกางมุงเพื่อกันแมลง เพราะสิ้นเปลืองตนทุนโดยใชเหตุ
อีกทั้งยังเปนการเสียเวลาในการมวนขึ้นลง และเปนการกันแมลงใหบินออกจากคอกมากกวากัน
แมลงบินเขา นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญยังไมมีคอกกักโคกอนนําเขาขุน คอกกักโคปวย และซอง
บังคับโคดวย เพราะสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงไมจําเปนตองมีสิ่งเหลานี้ เนื่องจากจะเปน
การเพิ่มตนทุนใหสูงขึ้น
ในดานอาหารและแหลงอาหาร สําหรับอาหารหยาบ เกษตรกรไดรับแหลงอาหารหยาบจาก
ฟางขาว และการเกี่ยวหญาในพื้นที่สาธารณะ เกษตรกรบางรายก็มีแปลงหญาเปนของตนเอง ซึ่ง
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หญาที่ปลูกสวนใหญไดแก หญารูซี่ และหญาแพงโกลา บางก็ซื้อตนขาวโพดฝกออนเหมาไรมาสับ
เอง และซื้อเปลือกขาวโพดจากบริษัทเอกชนบางราย สําหรับอาหารขน เกษตรกรสามารถเบิกได
จากทางบริษัทในราคากระสอบละ 210 บาท แตหากเกษตรกรมีสูตรผสมอาหารขนเอง ก็สามารถ
ผสมเองไดโดยไมตองซื้ออาหารขนของทางบริษัท
การขุนโคใหไดเนื้อคุณภาพดีควรนําโคที่มีสายพันธุดี และอายุนอยมาขุน คือเริ่มขุนเมื่อโคมี
อายุประมาณ 1 ปครึ่ง ทั้งนี้โคจะตองไดกินอาหารที่มีคุณภาพ และควรมีการเสริมอาหารพวก
กากน้ําตาล กากถั่วเหลือง และมันเสนดวย นอกจากนี้การตอนโคยังสามารถชวยเพิ่มไขมันแทรกใน
เนื้อโคไดอีกดวย
ดานวัคซีนและยารักษาโรค วัคซีนที่เกษตรกรใชสวนใหญเปนวัคซีนปองกันโรคปากและ
เทาเปอย และยารักษาโรคนั้น สวนใหญจะเปนยาถายพยาธิ ยาบํารุง และยาแกไข กอนนําโคเขาขุน
เกษตรกรจะฉีดวัคซีน และถายพยาธิใหโคกอน ซึ่งผูจัดการบริษัทจะเขามาดูแลเรื่องการฉีดยาหรือ
ใหยาแกโคของเกษตรกร
สําหรับเรื่องโรคโคขุน ชวงกอนเขาสูฤดูฝน โคขุนจะเสี่ยงตอการเปนโรคคอนขางสูง แต
เกษตรกรรูจักฉีดวัคซีนปองกันกอนแลว ทําใหไมมีปญหาเรื่องโรคมากเทาใดนัก แตโรคที่เกษตรกร
เคยพบ ไดแก โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคปากและเทาเปอย โรคทองรวง และโรคไขเห็บ
ทั้งนี้ การเป นโรคของโคนั้ นขึ้น อยูกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดว ย กลาวคือ ถาสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปโคก็มีโอกาสปวยเปนโรคสูง
ในสวนของการตลาดพบวา ทางบริษัทตองการโคลูกผสมพันธุชารโรเลส เพราะวาเปน
พันธุที่มีคุณภาพเนื้อดี สําหรับการประกันราคารับซื้อโค บริษัทจะประกันราคาโคมันที่ราคาต่ําสุด
คือ 45 บาทตอกิโลกรัม โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน ราคาอยูระหวาง 52-54 บาทตอกิโลกรัม
และโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ราคาอยูระหวาง 53-57 บาทตอกิโลกรัม แตถามีคุณภาพซากดี และมี
ไขมันแทรก อาจไดถึงราคากิโลกรัมละ 60-70 บาท ทั้งนี้ตองพิจารณาราคาจากฟนโคดวย คือ โคที่มี
ฟนแทครบคือ มีฟนแท 8 ซี่ ซึ่งถือวาเปนโคที่แกแลว เนื้อโคตัวนั้นจะถูกตีเปนเนื้อบด ซึ่งเนื้อบดจะ
ไดราคากิโลกรัมละ 46 บาท นอกจากนี้บริษัทยังมีการสรางเงื่อนไขใหเกิดการแขงขันในหมู
เกษตรกร โดยเปนผูกําหนดเกรดของโคของสมาชิก แลวใหสมาชิกสอบถามกันเองวา ทําไมสมาชิก
คนนั้นคนนี้ไดราคาดี ทําใหเกษตรกรแขงขันกันมากขึ้น
ในดานความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับบริษัท พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความสัมพันธ
ในทางที่ดีกับบริษัท เนื่องจากทางบริษัทใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี และรายรับจากการขายโคมี
ความสมเหตุสมผล แตเกษตรกรบางรายก็มีความสัมพันธกับบริษัทในทางที่ไมดีนัก เพราะไดราคา
ขัดแยงกับความตองการ ทั้งนี้ผูจัดการบริษัทกลาววาการใหราคาจะตองพิจารณาจากหลายๆเกณฑ
แตเกษตรกรมักไมเขาใจจึงเกิดการขัดแยงกันในบางราย
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2) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหมพบวา เมื่อเลี้ยงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา 277 วัน จะมีตนทุนจากการเลี้ยง
ทั้งหมด 24,431.55 บาท รายรับจากการขายโค (ไมรวมมูลโค) 29,638.52 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว
(ไมรวมมูลโค) 5,206.97 บาท แตเมื่อรวมรายรับจากการขายมูลโคดวยแลว ทําใหมีรายรับจากการ
ขายโค (รวมมูลโค) 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (รวมมูลโค) 5,752.43 บาท ซึ่ง
เกษตรกรสวนใหญพอใจกับรายรับและกําไรที่ได เนื่องจากรายรับและกําไรที่ไดสมเหตุสมผล
คุมคากับการลงทุนและลงแรง สวนเกษตรกรที่ไมพอใจกับรายรับและกําไร เนื่องจากไดราคาไม
เปนไปตามความตองการ เพราะคิดวาโคขุนของตนนาจะไดราคาดีกวาที่เปนอยู เนื่องจากตนเลี้ยงโค
ของตนอยูทุกวันทําใหทราบวาโคตัวใดกินอาหารอยางไร คุณภาพเนื้อนาจะเปนอยางไร แตราคา
กลับไมเปนไปตามที่คาดหวัง
3) ปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
5.1.3.1 ปญหา
ปญหาในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรที่พบแบงเปนหมวดหมูตางๆ
คือ ปญหาดานตัวเกษตรกร ปญหาดานอาหารและแหลงอาหาร ปญหาดานการจัดการของ
บริษัท ปญหาดานแหลงเงินทุน ปญหาดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก ปญหาดานการ
จางแรงงาน ปญหาดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น ปญหาดานราคา และปญหา
ดานอื่นๆ
ดานตัวเกษตรกร
1) เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุน ทําใหขาดความรู
และทักษะในการเลี้ยงโคขุน
2) เกษตรกรสวนมากไมเคยจดบันทึกตนทุนผลและตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน
ดานอาหารและแหลงอาหาร
1) เกษตรกรหลายรายประสบปญหาหญาไมพอใหโคกินในหนาแลง
2) ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง
3) เกษตรกรที่อยูในตางอําเภอ หรืออยูในพื้นที่หางไกล มีปญหาเรื่องการหาแหลง
กากน้ําตาล
4) โคที่ไมเคยเลี้ยงแบบเสริมกากน้ําตาลมากอน จะกินกากน้ําตาลยากมาก เพราะโค
ปรับตัวไมทัน

68
5) เกษตรกรบางรายมีการขโมยอาหารของบริษัทไปขายเอากําไร
ดานการจัดการของบริษัท
1) การจัดโปรแกรมเชือดของบริษัทยังขาดมาตรฐาน เพราะไมมีการวางโปรแกรมวัน
เชือดที่แนนอน
2) เกษตรกรบางรายมีการจายคาบริการอํานวยความสะดวกใหกับผูจัดการบริษัท
เพื่อใหโคของตนไดเขาเชือดกอน
3) ทางบริษัทไมมีการจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน ทําให
เกษตรกรขาดการติดตอเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน
4) เกษตรกรที่ อยู ใ นพื้น ที่ หา งไกลตํ า หนิ วา ผู จัด การบริษัท ไมคอ ยเข ามาดู แ ลเลย
เพราะวาระยะทางหางไกลเกินไป
5) ตลาดโคเนื้อของจังหวัดเชียงใหมคุณภาพดอยกวาตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา
ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ดานแหลงเงินทุน
1) เกษตรกรที่มีแผนขยายโรงเรือนมีปญหาหลัก คือ ขาดเงินทุน
2) ตนทุนที่ใชเลี้ยงโค เชน คาพันธุโค คาอาหารหยาบ คาอาหารขน มีราคาสูงเกินไป
3) เกษตรกรหลายรายเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จึงขาดเงินทุน
หมุนเวียน เพราะยังใชหนี้เกาไมหมด
ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก
เกษตรกรไมทราบเกรดของโคแตละตัว ทําใหไมสามารถทราบวาซากโคของตนเปน
อยางไร มีไขมันแทรกมากนอยแคไหน ดังนั้นถาถูกทางบริษัทใหขอมูลคุณภาพซากไมตรงกับ
ความเปนจริง เกษตรกรก็ไมสามารถทราบได จึงเกิดการขัดแยงกับผูจัดการบริษัทในเรื่องราคา
บางบางครั้ง
ดานการจางแรงงาน
เกษตรกรที่เคยจางแรงงาน มีปญหาเรื่องจํานวนแรงงานกับจํานวนโคไมสมดุลกัน เชน
โคมีจํานวนมาก แตแรงงานมีจํานวนนอย หรือบางรายก็มีปญหาเรื่องแรงงานไมเขาใจในเรื่อง
การใหอาหาร เชนใหหญาหรืออาหารขนมากหรือนอยเกินไป ทําใหคุณภาพเนื้อโคที่ไดไมดี
เทาที่ควร หรือเปนการเพิ่มตนทุนใหสูงขึ้น จึงเลิกจางไป
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ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
เกษตรกรมีการตอตาน อปท. เพราะ อปท. มีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย
อางวาฟารมโคขุนทําใหเกิดมลพิษทางกลิ่น และมลพิษทางเสียง
ดานราคา
โคที่มีฟนแทครบแลว คือ มีฟนแท 8 ซี่ อาจถูกกดราคา เพราะบริษัทถือวาเปนโคแก ทํา
ใหเนื้อมีคุณภาพที่ไมคอยดี หรือในบางครั้งเกษตรกรซื้อโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาในราคา
แพง แตเมื่อขายแลวไดกําไรเทากับโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
ดานอื่นๆ
1) โคมีอาการเจ็บขาในบางครั้ง เพราะการเลี้ยงโคขุนตองเลี้ยงแบบผูกยืนโรงใน
โรงเรือนตลอด ทําใหโคไมไดออกกําลัง
2) น้ําหนักโคที่ชั่งที่สหกรณจะแตกตางจากชั่งที่บริษัทคอนขางมาก
3) เจาหนาที่ปศุสัตวไมมาดูแลเกษตรกรเทาที่ควร
4) เกษตรกรขาดที่ปรึกษา และขาดองคกรหนุนชวยในเรื่องของการรวมกลุมในรูป
ของสหกรณเพื่อแกปญหาตางๆ
5) การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area; FTA) อาจเปนปญหากับทางบริษัท ทําให
บริษัทตองปรับตัวตามอยางมาก
5.1.3.2 ขอเสนอแนะ
ข อ เสนอแนะในการเลี้ ย งโคขุ น แบบมี พั น ธะสั ญ ญา แบ ง เป น ข อ เสนอแนะของ
เกษตรกรและขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท ดังนี้
ขอเสนอแนะของเกษตรกร
1) การเลี้ยงโคขุนจะตองมีใจรัก และมีความขยันหมั่นเพียร และตองศึกษาดานการ
เลี้ยงจากเกษตรกรหลายๆรายหากคิดจะเลี้ยงจริง
2) อาชีพเกษตรกรทุกวันนี้ การเลี้ยงสัตวดีกวาปลูกพืช เพราะไมเสี่ยงตอลม ฝน พายุ
เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพที่อิสระ ดีกวาไปรับจางทํางานใหคนอื่น
3) การเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา เปนการเลี้ยงเชิงธุรกิจ ดังนั้นตองเผชิญกับ
ความเสี่ยงบาง ตองใจเย็น อยาใจรอนดวนได และตองผูกสัมพันธกับผูจัดการบริษัทดวยเพื่อให
เกิดประโยชนดานราคารับซื้อ
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4) การเลี้ยงโคขุนตองมีความพอดี เลี้ยงในจํานวนที่สมดุลกับอาหารหยาบที่สามารถ
หามาใหโคกินได ไมโลภเกินไป เลี้ยงใหเปนไปตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
5) ควรมีการเลี้ยงโคแบบครบวงจร คือ มีทั้งพอพันธุ แมพันธุ เพื่อผลิตลูกพันธุเอง
และพยายามเลี้ยงโดยหาวิธีใดก็ไดใหประหยัดคาอาหารมากที่สุด แตทั้งนี้โคจะตองไดกินอิ่ม
และอยูอยางสบายดวย
6) ควรมีสถาบันเงินกูเพื่อสนับสนุนธุรกิจการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
7) เกษตรกรตองการใหมีการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนเพื่อตอรองราคารับซื้อ
กับทางบริษัท
8) เกษตรกรตองการนักวิชาการและสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือในเรื่องการ
เลี้ยงโคขุน และชวยใหเกษตรกรไดสามารถทราบขอมูลคุณภาพซากโคขุนของตน
ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท
1) เกษตรกรมีความกระตือรือรนในการเลี้ยงโคขุนคอนขางดี เอาใจใสดี มีความคิด
ริเริ่มอยากจะพัฒนาการเลี้ยงโคขุนของตนใหดีขึ้น
2) กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก เกษตรกรรายใดอยูใกลแหลงกากน้ําตาลก็จะ
ไดเปรียบ เชน เกษตรกรที่อยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จะ
ไดเปรียบกวาเกษตรกรที่อยูในจังหวัดเชียงใหม เพราะบานหวยไทรมีโรงงานผลิตน้ําตาล
3) เรื่องที่เกษตรกรควรปรับปรุงมากที่สุดขณะนี้คือ เรื่องสถานที่เลี้ยง เพราะสถานที่
เลี้ยงโคขุนของเกษตรกรสวนใหญยังสกปรก ชื้นแฉะ ไมถูกตองตามหลักวิชาการ
4) เกษตรกรตองมีการปรับปรุงสําหรับเรื่องระดับคุณภาพเนื้อโคขุนเปนอยางมาก
เพราะเนื้อโคขุนของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งไมเปนไปตามความตองการของบริษัท
5) ในเรื่องของสายพันธุเกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเองเปนอยางยิ่ง เพราะ
จะไดทราบที่มาที่ไปของโค แตตองดูลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดย
พิจารณาวาจะใชโคพันธุอะไรผสม
6) เกษตรกรไมคอยเขาใจเรื่องไขมันแทรก เพราะเกษตรกรคิดวาไขมันหุมซากก็คือ
ไขมันแทรก บางครั้งเกษตรกรบางรายเห็นไขมันหุมซากแลวเขาใจผิดวาเปนไขมันแทรก ดังนั้น
ตองเขาใจตรงกันในเรื่องนี้เพื่อมิใหเกิดการขัดแยง
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1) สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
จากผลการวิจัยจะเห็นวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนสวนใหญมีอายุสูงกวา 45 ป ดังนั้นอาชีพ
การเลี้ยงโคขุนนั้นนาจะสามารถทําไดโดยเกษตรกรวัยกลางคน และสูงอายุ
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การเขาเปนสมาชิกของ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด เกษตรกรจะใชสัญญา
ลูกผูชาย หรือสัญญาดวยวาจา ไมมีสัญญาแบบเปนลายลักษณอักษร สัญญากับบริษัทวาจะสงโคขุน
ขายใหกับทางบริษัท ซึ่งแตกตางจาก ปุณณรัตน (2547) ที่ใหความหมายของการเกษตรแบบมีพันธะ
สัญญา (Contract Farming) วาหมายถึง รูปแบบของการสงเสริมการเกษตรอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นโดย
ความยินยอม รวมตัว และรวมมือกันระหวางบริษัทและเกษตรกร ซึ่งมีการทําสัญญาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร แตแมวาจะไมมีการทําสัญญากันแบบเปนลายลักษณอักษรก็ตาม ทั้งเกษตรกรและ
บริษัทก็ยังมีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ทําใหสามารถไววางใจซึ่งกันและกันไดทั้งสองฝาย
เกษตรกรสวนใหญซื้อโคจากตลาดนัดแมยอย ซึ่งสอดคลองกับสวางและทวีชัย (2548)
ซึ่งกลาวไววา บางพื้นที่ซึ่งมีตลาดนัดโค-กระบือ ผูเลี้ยงโคขุนอาจหาซื้อโคไดจากตลาดนัดตางๆ โค
ที่เกษตรกรซื้อไปขุนสวนใหญมีทั้งสายเลือดชารโรเลสและอเมริกันบราหมัน ซึ่งสอดคลองกับ
สามารถ (2548) ซึ่งกลาววา พันธุโคที่เหมาะตอการนํามาขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูง ไดแก โค
ลูกผสมบราหมัน x พื้นเมือง x ชารโรเลส, บราหมัน x ชารโรเลส, บราหมัน x พื้นเมือง, บราหมัน x
ซิมเมนทอล, บราหมัน x แองกัส (แบรงกัส) เปนตน
โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นเปนพื้น
ซี เ มนต หลั ง คาเป น สั ง กะสี เนื่ อ งจากมี ร าคาถู ก กว า กระเบื้ อ ง และสามารถกั น ลมกั น ฝนได
เชนเดียวกับกระเบื้อง เกษตรกรมักใชไมทําเปนเสาและรั้ว ใชรางปูนเปนรางอาหาร และใชถัง
พลาสติกตักน้ําใหโคกินเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับบัญญัติ (2549) ซึ่งกลาววา โรงเรือนโคขุน
ควรจะวางตั ว ในแนวทิ ศ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก เพื่ อ ให ไ ด ร ม เงามากที่ สุ ด และพื้ น ควรเป น พื้ น
คอนกรีตหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ไมขัดมัน วัสดุทําหลังคาควรทําดวยแฝก หรือสังกะสีก็ได และ
ควรกั้นคอกดวยไมไผหรือวัสดุอื่นๆ รางอาหารแบบถาวรจะใชไมหรืออิฐบล็อกทําก็ได สําหรับราง
น้ําหรืออางน้ํา จะทําอยางไรก็ได โดยคํานวณใหพอเพียงกับจํานวนโคที่เลี้ยง โดยยึดหลักโค 1 ตัว
กินน้ํา 20-30 ลิตร โคกินหญาตองการน้ําวันละประมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว สวนโคที่กิน
ฟางหรือหญาแหงตองการน้ําวันละประมาณ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว เกษตรกรสวนมากไม
กางมุงเพื่อกันแมลง ซึ่งขัดแยงกับปฐพีชล (2548) ซึ่งกลาววา บริเวณที่เลี้ยงโคขุน ถาพบวามียุงหรือ
แมลงรบกวนมากควรทํามุงใหโคดวย เพื่อชวยปองกันการรบกวนและการดูดเลือดตางๆจากแมลง
แต เ หตุ ที่ เ กษตรกรส ว นมากไม มี มุ ง เพราะทํ าให สิ้น เปลือ งตน ทุ น โดยใช เ หตุ อีก ทั้ ง ยัง เปน การ
เสียเวลาในการมวนขึ้นลง และเปนการกันแมลงใหบินออกจากคอกมากกวากันแมลงบินเขา
เกษตรกรไดรับแหลงอาหารหยาบจากฟางขาว การเกี่ยวหญาในพื้นที่สาธารณะ บางรายก็
มีแปลงหญาเปนของตนเอง ซึ่งหญาที่ปลูกสวนใหญไดแก หญารูซี่ และหญาแพงโกลา บางรายก็ให
ตนขาวโพดฝกออน ซึ่งสอดคลองกับยอดชายและไพโรจน (2550) ที่กลาววา อาหารหยาบที่สําคัญ
สําหรับโคคือ หญาสด พันธุหญาที่กรมปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกรทั่วไปปลูกเลี้ยงสัตว เชน หญา
รูซี่ หญากินนีสีมวง หญาขน หญาแพงโกลา และหญาเฮมิล นอกจากนี้วัสดุพลอยไดจากการปลูก

72
พืชสามารถนํามาใชเลี้ยงโคได เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ยอดออย มันสําปะหลัง ตนถั่วลิสง และตน
ถั่วเหลือง
บริ ษั ท ต อ งการโคลู ก ผสมพั น ธุ ช าร โ รเล ส เพราะว า เป น พั น ธุ ที่ มี คุ ณ ภาพเนื้ อ ดี ซึ่ ง
สอดคลองกับบัญญัติ (2549) ที่กลาววา โคลูกผสมชารโรเลสสามารถเติบโตไดดี และมีคุณภาพซาก
ดี คือ มีเนื้อมากและมีไขมันแทรกในเนื้อ เปนที่ตองการของตลาดชั้นสูง และการตอนโคยังสามารถ
ชวยเพิ่มไขมันแทรกในเนื้อโคไดอีกดวย อาจเปนเพราะวาเมื่อตอนโคแลวฮอรโมนเพศโคจะลดลง
ทําใหโคลดกิจกรรมตางๆลง สงผลใหไขมันแทรกในกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การตอนแบบผาตัด
ดีกวาตอนแบบหนีบ เพราะเปนการผาเอาลูกอัณฑะของโคออกไปเลย แตเกษตรกรยังมีความรูสึก
สงสารโค ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงไมอยากตอนโค
2) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
เมื่อเลี้ยงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา 277 วัน มีตนทุนจากการเลี้ยงทั้งหมด 24,431.55 บาท
รายรับจากการขายโค (ไมรวมมูลโค) 29,638.52 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (ไมรวมมูลโค)
5,206.97 บาท แตเมื่อรวมรายรับจากการขายมูลโคดวยแลว ทําใหมีรายรับจากการขายโค (รวมมูล
โค) 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (รวมมูลโค) 5,752.43 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่
คอนขางหางจากการวิจัยของกระแส (2549) ที่กลาววา ตนทุนในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรตอตัว
ตอรุน เฉลี่ยตัวละ 19,730.67 ตัว เกษตรกรมีรายไดจากการขายโคเฉลี่ย 21,880.67 บาทตอตัว คิด
เปนกําไรเฉลี่ยตัวละ 2,150 บาท อาจเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่วิจัยจากเกษตรกรที่เลี้ยง
โคขุน แบบมีพัน ธะสัญญา ซึ่งบริ ษั ทมีก ารประกั นราคาขั้ น ต่ําของการรับซื้ อโคขุ นให รายรับที่
เกษตรกรไดรับจึงคอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญพอใจกับรายรับและกําไรที่ไดนี้ จึงสามารถ
อธิบายไดวา การเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา เปนอาชีพการเกษตรอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสราง
รายไดใหแกครอบครัว ซึ่งเกษตรกรสามารถยึดเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมไดอีกทางหนึ่ง
3) ปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
5.2.3.1 ปญหา
ดานตัวเกษตรกร
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาดานตัวเกษตรกรที่สวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรม
แบบรวมกลุมเรื่องการเลี้ยงโคขุน ทําใหขาดความรูและทักษะในการเลี้ยงโคขุนนั้นสอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ สายั น ต (2549) ที่ ก ล า วว า เกษตรกรส ว นใหญ ร อ ยละ 79.41 ไม มี ค วามรู
เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนมากอน ถึงแมกอนดําเนินการเลี้ยงโคขุนทางจังหวัดตากไดจัดทําการ
ฝกอบรมก็ตาม แตสวนใหญก็ยังขาดทักษะในการเลี้ยงโคขุน
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ดานอาหารและแหลงอาหาร
ปญหาดานอาหารและแหลงอาหารที่เกษตรกรประสบ คือ หญาไมพอใหโคกินใน
หนาแลง ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง ซึ่งสอดคลองกับ สายันต (2549) ที่กลาววา
ปญหาดานอาหารสัตวพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 55.88 ขาดวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ไดแก กากหรือเศษพืชผักที่เหลือจากการทําการเกษตร หรือหาวัสดุเหลานี้ไดยาก บางรายตอง
หาซื้อไดในราคาแพงกวาปกติ ดังนั้น ควรมีหนวยงานเขามาชวยเหลือ เชน ศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ในการจัดหาพันธุหญาที่มีคุณภาพดีใหแกเกษตรกร
ไดนํามาปลูกเอง เชน หญาแพงโกลา หญารูซี่ เปนตน
ดานการจัดการของบริษัท
ปญหาดานการขาดจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน ควรมีการ
ริเริ่มการฝกอบรมแบบรวมกลุมดานการเลี้ยงโคขุนใหแกเกษตรกร และปญหาการจัดโปรแกรม
เชือดของบริษัทยังขาดมาตรฐานนั้น ควรแกไขโดยบริษัทควรจัดโปรแกรมเชือดอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจไดวาโคขุนของตนจะสามารถไดเขาเชือดตามวันที่กําหนดพอดี ทําให
เกษตรกรสามารถคํานวณตนทุนการเลี้ยงโคขุนไดอยางเปนระบบ
ดานแหลงเงินทุน
เกษตรกรมีปญหาเรื่องเงินทุน เชน ตองการขยายโรงเรือนแตขาดเงินทุน ตนทุนที่ใช
เลี้ยงโค เชน คาพันธุ คาอาหารหยาบ คาอาหารขน มีราคาสูงเกินไป และเกษตรกรหลายรายเปน
หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ซึ่งสอดคลองกับ สายันต (2549) ที่กลาววา เกษตรกร
ทุกรายที่ไดทําการวิจัย มีปญหาดานการผลิต เนื่องจากโคที่ซื้อมาขุนมีราคาแพง อีกทั้งวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรมีราคาแพงและหายาก และสอดคลองกับ กระแส (2549) ซึ่งกลาววา การเลี้ยง
โคขุ น เป น อาชี พ ที่ ต อ งลงทุ น ค อ นข า งสู ง ต อ งใช ค วามประณี ต และต อ งมี ป ระสบการณ
พอสมควร
ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก
การที่เกษตรกรไมทราบเกรดของโคแตละตัว จึงเกิดการขัดแยงกับทางบริษัทเรื่องราคา
รับซื้อ ดังนั้นควรมีการทําความเขาใจกันระหวางบริษัทกับเกษตรกรในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
ไขมันแทรก ถาเปนไปไดควรเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีโอกาสเขาไปดูเนื้อโคของตนในโรง
เชือด และแจงเกรดโคแตละตัวใหเกษตรกรทราบดวย เพื่อลดความขัดแยง และเพื่อความสบาย
ใจของทั้งสองฝาย
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ดานการจางแรงงาน
ปญหาการจางแรงงาน เกษตรกรสวนใหญไมจางแรงงาน สอดคลองกับ สายันต (2549)
ที่กลาววา เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนสวนใหญ 90.84 เปอรเซ็นตไมมีการจางแรงงาน แตใชแรงงาน
ในครอบครัว เนื่องจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ซึ่งเลี้ยงโคขุนในจํานวนนอย
ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ปญหาเกษตรกรมีการตอตาน อปท. เปนปญหาของเกษตรกรเองที่ตองสรางความเขาใจ
กับ อปท. เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนในชุมชน
ดานราคา
การที่บางครั้งบริษัทกดราคารับซื้อโคขุนของเกษตรกร ทําใหเกิดความขัดแยงกันใน
เรื่องราคา ตองมีการแกปญหา และสรางความเขาใจระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุน และบริษัท
ผูรับซื้อ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
ดานอื่นๆ
ปญหาดานเจาหนาที่ปศุสัตวไมมาดูแลเกษตรกรเทาที่ควร และเกษตรกรขาดที่ปรึกษา
และขาดองค ก รหนุ น ช ว ยในเรื่ อ งของการรวมกลุ ม ในรู ป ของสหกรณ เ พื่ อ แก ป ญ หาต า งๆ
สอดคลองกับ กระแส (2549) ที่กลาววา การเลี้ยงโคขุนในปจจุบันยังขาดการเชื่อมโยงในระดับ
ตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวเกษตรกรเอง
5.2.3.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของเกษตรกร
ขอเสนอแนะของเกษตรกรที่วา การเลี้ยงโคขุนจะตองมีความพอดีในการเลี้ยง ตองมีใจ
รัก มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบกับควรศึกษาดานการเลี้ยงจากเกษตรกรหลายๆราย และ
ตองใจเย็นอยาใจรอนดวนได อีกทั้งตองทําใจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดตามมา สอดคลองกับ
สว างและทวีชัย (2548) ที่ ก ลา ววา การเลี้ ยงโคขุน จะตองมีใจรัก และสอดคลองกับบัญญัติ
(2549) ซึ่งกลาววา ขั้นตอนที่ควรนํามาพิจารณาและดําเนินการเลี้ยงโคขุน คือ ตองศึกษาขอมูล
ความเปนไปได คือ ตองมีปจจัยหลัก ไดแก มีโคพันธุดี มีอาหารดี มีการจัดการดี และมีตลาดที่
แนนอนมั่นคง อีกทั้งตองศึกษาวิธีการเลี้ยงใหละเอียด และตองเตรียมเงินทุนไวรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการเลี้ยง และตองเตรียมแปลงหญาไวใหโคกินอยางเพียงพอดวย
ขอเสนอแนะของเกษตรกรที่วา อาชีพเกษตรกรทุกวันนี้ การเลี้ยงสัตวดีกวาปลูกพืช
เพราะไมเสี่ยงตอลม ฝน พายุ เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพที่อิสระ
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ดีกวาไปรับจางทํางานใหคนอื่น สอดคลองกับ กระแส (2549) ที่วา การเลี้ยงโคขุนใชระยะเวลา
ขุนสั้น ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น
การแนะนําวาควรเลี้ยงแบบครบวงจร และพยายามเลี้ยงโดยหาวิธีใดก็ไดใหประหยัด
คาอาหารมากที่สุด ประกอบกับควรมีการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนเพื่อตอรองราคารับซื้อ
กับทางบริษัท และตองมีนักวิชาการและสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือในเรื่องการเลี้ยงโค
ขุน เปนแนวคิดที่นาจะเปนประโยชนตอเกษตรกร
ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท
สถานที่เลี้ยงโคขุนเปนสิ่งที่เกษตรกรควรปรับปรุงมากที่สุดในขณะนี้ เพราะสถานที่
เลี้ยงโคขุนของเกษตรกรสวนใหญยังสกปรก ชื้นแฉะ ไมถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับ
สวางและทวีชัย (2548) ที่กลาววา สถานที่เลี้ยงโคขุนควรเปนที่ดอน ระบายน้ําไดดี หรืออาจจะ
ตองถมพื้นที่ใหสูงกวาระดับปกติเพื่อไมใหน้ําขังในฤดูฝน
เกษตรกรตองมีการปรับปรุงสําหรับเรื่องระดับคุณภาพเนื้อโคขุนเปนอยางมาก เพราะ
เกษตรกรไมคอยเขาใจเรื่องไขมันแทรก ทําใหเนื้อโคขุนของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง
ไมเปนไปตามความตองการของบริษัท สอดคลองกับศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเชียงราย
(2550) ซึ่งกลาววา ตองทราบวาลูกโคที่เราผลิตไดนั้นเมื่อเลี้ยงขุนแลวจะไดซากที่มีน้ําหนักและ
คุณภาพตามที่ตลาดตองการหรือไม ตลาดเนื้อคุณภาพดีบานเราตองการน้ําหนักซาก 225
กิโลกรัมขึ้นไป หรือคิดเปนน้ําหนักมีชีวิตประมาณ 450 กิโลกรัมขึ้นไป ดังนั้นโคพื้นเมืองซึ่งมี
ขนาดเล็กก็ไมสามารถใชเลี้ยงขุนสงตลาดดังกลาวได คุณภาพซากจําแนกออกตามเกรดและการ
มีไขมันแทรกในเนื้อสัน หากตลาดตองการซากที่มีไขมันแทรก พันธุที่ไมมีไขมันแทรกก็ไม
สามารถนํามาขุนได
ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัทที่วา กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก สอดคลองกับ
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด (2550) ที่วาที่สหกรณฯโพนยางคําแนะนํา
ใหใชกากน้ําตาลหรือ Molass ที่ไดจากออยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลทรายเปนอาหาร
เสริมใหโคขุนกินเพื่อเพิ่มไขมันแทรก สวนวิธีการใหโคกินกากน้ําตาลนั้น อาจเพิ่มในอาหาร
ผสม หรือราดรดบนฟางขาว หรือตั้งใหโคกินตามใจชอบก็ได
ดานสายพันธุโค เกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเอง เพราะจะไดทราบที่มาที่ไป
ของสายพันธุ แตตองดูลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดยพิจารณาวาจะใชโค
พันธุอะไรผสม ซึ่งกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (2550) กลาววา การเลือกพันธุที่ผสม ถาโคแมพันธุ
เปนพันธุบราหมันใหใชน้ําเชื้อพันธุชารโรเลส ถาโคแมพันธุเปนพันธุชารโรเลสใหใชน้ําเชื้อ
พันธุบราหมัน เพราะจะไดลูกออกมาเปนพันธุผสม จะทนทานแข็งแรง ใหเนื้อมาก ซึ่งถาเปน
ตัวผูจะขุนโต น้ําหนักดี ถาเปนตัวเมียก็จะคัดเปนแมพันธุตอไป
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5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
เกษตรกรควรมีการทําบัญชีฟารม เพื่อใหทราบตนทุนและผลตอบแทนที่แทจริง ทําให
ทราบวาควรลดคาใชจายอะไรบาง และนําฐานขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนนี้ไปหารือกับทาง
บริษัทวาตนเสียคาใชจายตางๆในการเลี้ยงโคขุนไปเทาใด และทิศทางการลดตนทุนตางๆควรจะ
เปนอยางไร อันจะนําไปสูการเลี้ยงโคขุนใหไดผลตอบแทนสูงสุด
บริษัทควรมีการจัดการโปรแกรมเชือดใหไดมาตรฐานและเปนระบบ เนื่องจากเกษตรกร
หลายรายประสบกับปญหานี้ เพื่อลดปญหาและขอขัดแยงในการนําโคเขาเชือดของเกษตรกร
นอกจากนี้เกษตรกรควรมีการริเริ่มการรวมกลุมกันใหเขมแข็ง อาจเปนการรวมกลุมกันใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน แลวเชิญเจาหนาที่ของแตละหนวยงานเขามาใหความรูดานตางๆ เชน
การอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุน (เจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตว) การอบรมเรื่องการทําบัญชีฟารม
(เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ) เพื่อใหเกิดประโยชนในหมูเกษตรกรเอง คือ เพื่อเปน
ประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูในการเลี้ยงโคขุน และเพื่อใหสามารถตอรองกับบริษัทในเรื่อง
ราคารับซื้อโคขุนของเกษตรกรได
5.4 โจทยวิจัยตอเนื่อง
1) ควรมีการวิจัยเรื่องการเลี้ยงโคขุนทั้งแบบมีพันธะสัญญาและแบบไมมีพันธะสัญญาใน
พื้นที่อื่นๆดวย
2) ควรมีการวิจัยดานการหาแหลงอาหารหยาบคุณภาพดี และเพียงพอตอความตองการ
เพื่อแกปญหาดานอาหารและแหลงอาหาร

