
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โคเปนสัตวท่ีอยูคูกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาชานาน โดยมีการเล้ียงไวเพื่อใชแรงงาน
เปนหลัก โคท่ีเล้ียงสวนใหญมักจะเปนโคพื้นเมือง มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกันเพื่อนํามาใชแรงงาน 
แตเม่ือมีเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน เชน มีการใชรถแทรกเตอรไถนาแทนโค การเล้ียงโคเพ่ือใชแรงงาน
จึงเร่ิมลดลง เกษตรกรจึงเล้ียงโคในแบบท่ีเรียกวา “โคออมสิน” คือ เล้ียงโคแบบหาอาหารหยาบท่ี
เปนกากหรือของเหลือตามเรือกสวนไรนามาใหโคกินตามอัตภาพ ตอมามีการนําโคสายพันธุจาก
ตางประเทศเขามาผสมกับโคพื้นเมืองเพ่ือเปนการเพ่ิมระดับเลือด แลวเล้ียงแบบซ้ือมาขายไป โคตัว
ใดโตพรอมท่ีจะขายก็ขายออกไป ตัวใดท่ียังไมอยากขายก็ไมขาย หรือหากเกษตรกรตองการเงินเปน
กอนก็ขายออกไป แลวหาโคตัวใหมเขามาเล้ียงแทนท่ี สงผลใหการเล้ียงโคในปจจุบันเร่ิมมีการเล้ียง
ในเชิงธุรกิจมากข้ึน ท้ังท่ีเล้ียงเปนอาชีพหลักและเล้ียงเปนอาชีพเสริม 

ในชวง 10 ปท่ีผานมา การเล้ียงโคขุนเปนอีกธุรกิจหนึ่งท่ีเกษตรกรเร่ิมหันมาสนใจมากข้ึน 
เพราะการเล้ียงโคขุน คือ การเล้ียงโคใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาส้ันๆ คือประมาณ 
4-12 เดือน โดยเล้ียงโคแบบใหอาหารผสมหรืออาหารขนรวมกับอาหารหยาบในปริมาณท่ีเพียงพอ
ท่ีสามารถทําใหโคเจริญเติบโตไดเต็มท่ีภายใตสภาพการเล้ียงดูแบบขังคอก (บัญญัติ, 2549) และ
เนื่องจากเล้ียงโคในระยะเวลาส้ันๆ แตโคมีขนาดใหญ ทําใหโคมีน้ําหนักมากพอท่ีจะสงโรงฆาเม่ือ
อายุยังนอย สงผลใหเนื้อโคมีความนุม ชุมฉํ่า มีไขมันแทรก เปนท่ีตองการของตลาดเน้ือช้ันกลาง
และช้ันสูง 
 อยางไรก็ดี การเล้ียงโคขุนเปนเร่ืองท่ีคอนขางใหมสําหรับเกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรหลาย
รายประสบกับปญหาดานการจัดการฟารม รวมไปถึงปญหาดานการตลาด คือ เล้ียงแลวไมมีท่ีขาย 
ไมมีคนรับซ้ือ ท้ังนี้เนื่องจากตนทุนการเล้ียงโคขุนสูง ทําใหจําเปนตองขายโคในราคาแพง ซ่ึงตลาด
ท่ัวไปนั้นไมมีกําลังซ้ือ ธุรกิจโคขุนสวนใหญมักขายในตลาดเนื้อคุณภาพสูงเทานั้น สวนตลาด
ท่ัวไปนั้นโคขุนจะขายไดนอยมาก 

ถึงแมวาเกษตรกรบางสวนจะมีปญหาเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน แตเกษตรกรจํานวนหน่ึงก็
เล่ียงปญหาไมมีผูรับซ้ือ โดยเลือกเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับบริษัท เพราะบริษัทจะเขามา
ดูแลในเร่ืองของอาหาร พันธุโค และการจัดการฟารม รวมถึงประกันราคานํ้าหนักมีชีวิตของโคขุน
ใหแกเกษตรกรดวย ทําใหเกษตรกรสามารถมั่นใจวาจะมีบริษัทมารับซ้ือโคขุนของตนไดตลอด 

ถามองเพียงผิวเผินการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาอาจสงผลดีตอเกษตรกร อยางไรก็
ตามเกษตรกรสวนใหญยังไมทราบแนชัดวาการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญานั้น ตนทุนและ
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ผลตอบแทนท่ีไดคุมคากับการลงทุนหรือไม เพราะเกษตรกรหลายรายไมมีการทําบัญชีฟารม 
เกษตรกรมักจัดการโดยซ้ือโคมาขุน เม่ือสงโคขุนขายใหบริษัท หลังจากหักคาอาหาร คายา และคา
วัคซีนออกไป เงินท่ีเหลือจึงเปนกําไร ไมมีการจดบันทึกขอมูลท่ีเปนตัวเลข ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
สภาพการเล้ียงโคขุน ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน ปญหาและขอเสนอแนะตางๆจาก
การเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดขอมูลตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่กําลังเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา และผูท่ีสนใจเล้ียงโค
ขุนแบบนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจงัหวดั
เชียงใหม 

2. ไดขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
3. ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะ

สัญญาและของผูจัดการของบริษัท 
 
ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 
 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 รวมระยะเวลา 9 เดือน 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร 
ทําการศึกษาฟารมเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม 

(1996) จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอไชยปราการ อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอพราว อําเภอแมริม อําเภอสันกําแพง และอําเภอสันทราย และอีก 1 กิ่งอําเภอ ไดแก กิ่งอําเภอ
แมออน และปรึกษากับผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ในเร่ืองการเล้ียงโคขุนแบบ
มีพันธะสัญญาโดยตรง 
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
ทราบถึงสภาพท่ัวไปในการเล้ียง ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียง ปญหาและ

ขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรทั้ง 6 อําเภอ และอีก 1 กิ่งอําเภอ 
และไดขอเสนอแนะจากผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุน

แบบมีพันธะสัญญา 

สภาพการเล้ียงโคขุน ไดแก 
- ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
- การวางแผนเชือดโค 
- กลไกการกําหนดราคารับซื้อโคขุน 
- แหลงที่เกษตรกรซื้อโคมาขุน 
- พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุน 
- เทคนิคการเลี้ยงโคใหไดเน้ือคุณภาพดี 
- โรงเรือนโคขุน 
- แหลงอาหารหยาบ แหลงอาหารขน และการใหอาหารเสริม 
- แหลงนํ้า 
- โรคโคขุน วัคซีน และยารักษาโรค 
- การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน 

ตนทุนการเล้ียงโคขุน ไดแก 
- คาพันธุโค 
- คาอาหารหยาบสด คาอาหารหยาบแหง คาอาหารขน และ

คาอาหารเสริม 
- คายารักษาโรค และคาวัคซีน 
- คานํ้า คาไฟฟา 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
- คาแรงงาน 

ผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน ไดแก 
- ผลตอบแทนจากการขายโค 
- ผลตอบแทนจากการขายมูลโค 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
- ทัศนะของเกษตรกร 
- ทัศนะของผูจัดการบริษัท 

 
สภาพการเล้ียงโคขุน 
แบบมีพันธะสัญญา 
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นิยามศัพท 
1. การเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา หมายถึง การเล้ียงโคขุนของเกษตรกรแบบสัญญา

ดวยวาจากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ไวลวงหนา โดยมีขอตกลงวาจะสงโคขุนขาย
ใหกับทางบริษัท และทางบริษัทจะเขามาดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพันธุโคท่ีนํามาขุน อาหาร 
และการจัดการฟารม รวมถึงการประกันราคารับซ้ือโคมีชีวิตให โดยพิจารณาจากคุณภาพซากของ
เนื้อโคหลังเชือด 

2. สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคมของเกษตรกร การวางแผนเชือดโค กลไกการกําหนดราคารับซ้ือโคขุน แหลงท่ีเกษตรกรซ้ือโค
มาขุน พันธุโคท่ีเกษตรกรนํามาขุน เทคนิคการเล้ียงโคใหไดเนื้อคุณภาพดี โรงเรือนโคขุน แหลง
อาหารหยาบ แหลงอาหารขน และการใหอาหารเสริม แหลงน้ํา โรคโคขุน วัคซีน และยารักษาโรค 
และการกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน 

3. ตนทุนการเลี้ยงโคขุน หมายถึง ตนทุนผันแปรซ่ึงประกอบดวย คาพันธุโค คาอาหาร
หยาบสด คาอาหารหยาบแหง คาอาหารขน และคาอาหารเสริม คายารักษาโรค คาวัคซีน คาน้ํา คา
ไฟฟา คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาแรงงาน 

4. ผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน หมายถึง รายรับท่ีเกษตรกรไดจากการขายโคขุน และ
มูลโคขุน ลบดวยตนทุนการเล้ียงโคขุน 

5. ปญหา หมายถึง ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของ
เกษตรกรกับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด 

6. ขอเสนอแนะ หมายถึง ขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ 
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด และขอเสนอแนะจากผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม 
(1996) จํากัด 


