
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเร่ืองสถานภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีตางๆที่ผูเช่ียวชาญ
ท้ังหลายไดเรียบเรียงไว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานตอการดําเนินงานวิจัยไดชัดเจนยิ่งข้ึน จึงนําแนวคิด
และงานเขียนตางๆมารวบรวมไวดังตอไปนี้ 

1. ความหมายของการเล้ียงโคขุน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการเล้ียงโคขุน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 
4. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงโคขุน 
5. มุมมองดานเศรษฐศาสตรตอการผลิตโคขุน 
6. งานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ความหมายของการเลี้ยงโคขุน 

สุรชัย (2549) กลาววา โคขุนในความหมายท่ีสากลยอมรับ หมายถึง โคท่ีไดรับอาหารท่ีมี
พลังงานสูงเกินความตองการของรางกายเปนเวลานาน เพื่อใหมีการสะสมไขมันภายในมัด
กลามเน้ือ และเปนโคท่ีมีอายุไมเกิน 3 ป เนื่องจากโคท่ีมีอายุมากกวา 3 ป จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(connective tissue) มาก และแข็งแรง ทําใหเนื้อเหนียว ไมนุมอยางท่ีตองการ 

นอกจากนี้ บัญญัติ (2549) ใหความหมายของการเล้ียงโคขุนไววา การเล้ียงโคขุน หมายถึง 
การเล้ียงโคใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยโคจะไดรับอาหารผสมหรือ
อาหารขน (concentrate) รวมกับอาหารหยาบ (roughage) ในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีสามารถทําใหโค
เจริญเติบโตไดเต็มท่ีภายใตสภาพการเล้ียงดูแบบขังคอก (feedlot) มีการจัดการและการควบคุม
สภาพแวดลอมใหโคไดอยูอยางสุขสบาย ดังนั้นจึงทําใหโคไดขนาดและน้ําหนักสงโรงฆาเม่ืออายุ
ยังนอย และเนื่องจากโคมีขนาดใหญ และมีสภาพอวน แตอายุนอย จึงทําใหเนื้อมีความนุมและชุมฉํ่า 
เปนท่ีตองการของตลาดเน้ือช้ันกลางและช้ันสูง 

ปรารถนา (2550) รายงานวา การเล้ียงโคขุน หมายถึง การเล้ียงโคใหเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยไดรับอาหารท่ีคอนขางดีอยางเต็มท่ีในชวงระยะเวลาหน่ึง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะ
ใหโคกินอาหารหยาบ (หญาหรือฟาง) แลวยังมีการใหอาหารขน (อาหารผสม) เพิ่มเติมอีกดวย ทําให
โคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โคจะถึงกําหนดเขาโรงฆาสัตวในขณะที่อายุยังนอย ทําใหไดเนื้อท่ีมี
คุณภาพดี และขายไดราคาดีกวาโคท่ีเล้ียงโดยใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว 
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 สามารถ (2548) ใหความหมายของการขุนโควา หมายถึง การเล้ียงโคดวยอาหารที่มี
คุณภาพดีในชวงระยะหน่ึง เพื่อใหโคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และไดเนื้อท่ีมีคุณภาพดีตามที่ตลาด
ตองการ 
 จากแนวคิดขางตน อาจจะสรุปไดวา การเล้ียงโคขุน หมายถึง การเล้ียงโคท่ียังอายุนอยให
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาหน่ึง โดยใหโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพดี และอาหารขน
ท่ีมีพลังงานสูงอยางเต็มท่ี ท้ังนี้โคจะตองไดอยูอยางสุขสบายในสภาพการเล้ียงแบบขังคอก โคขุน
จึงมีน้ําหนักท่ีเหมาะสมในการสงโรงเชือดในขณะท่ีอายุยังนอย ทําใหเนื้อโคขุนท่ีไดเปนเนื้อท่ีมี
คุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาดเน้ือช้ันกลางและช้ันสูง 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับสภาพการเลี้ยงโคขุน 

สภาพการเล้ียงโคขุนโดยรวมพิจารณาจาก แหลงท่ีมาของโคที่นํามาขุน พันธุโคท่ีนํามาขุน 
อายุ เพศ และสภาพของโคท่ีนํามาขุน การคัดเลือกโคเขาขุน โรงเรือน แหลงอาหาร แหลงน้ํา วัคซีน 
ยารักษาโรค และการกําจัดมูลภายในฟารม ดังนี้ 
 

แหลงท่ีมาของโคท่ีนํามาขุน 
สวางและทวีชัย (2548) กลาวถึง แหลงท่ีมาของโคท่ีนํามาขุนวา โคท่ีจะนํามาขุนอาจไดจาก

โคในคอกของผูเล้ียงเอง ซ่ึงเล้ียงแมโคเพ่ือผลิตลูกโคอยูแลว หรือซ้ือลูกโคจากผูผลิตลูกโคขาย ใน
บางทองท่ีซ่ึงมีตลาดนัดโค-กระบือ ผูเล้ียงโคขุนอาจหาซ้ือไดจากตลาดนัดตางๆ การซ้ือขายโคมีชีวิต
สวนใหญทําการซ้ือขายหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 

พันธุโคท่ีนํามาขุน อายุ เพศ และสภาพของโคท่ีนํามาขุน 
 บัญญัติ (2549) กลาวถึง พันธุโคท่ีนํามาขุน อายุ เพศ และสภาพของโคท่ีนํามาขุน ไวดังนี้ 
 พันธุโค 

1. โคพันธุพื้นเมือง เปนโคท่ีเนื้อมีไขมันแทรกนอย ไมเปนท่ีตองการของตลาดช้ัน
กลางและช้ันสูง มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางตํ่าเม่ือใชอาหารขุน น้ําหนักโคโตเต็มท่ีเม่ือขุนเสร็จ
ประมาณ 380 กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตซากประมาณ 51 เปอรเซ็นต ถาเร่ิมขุนท่ีน้ําหนัก 150 กิโลกรัม 
จะใชเวลาขุนนาน 1 ป จึงจะสงขายตลาดได หรือเร่ิมขุนเม่ือน้ําหนัก 200 กิโลกรัม จะใชเวลาขุน
นาน 7-8 เดือน หรือเร่ิมขุนเม่ือน้ําหนัก 250 กิโลกรัม ใชเวลาขุนนาน 5-6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได 

แมวาโคพื้นเมืองจะมีประสิทธิภาพการใชอาหารที่มีคุณภาพตํ่าไดดี แตอาจไมเหมาะตอการ
นํามาใชขุนเปนอาชีพ เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่า ไมคุมกับการลงทุน 
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2. โคลูกผสมบราหมันพื้นเมือง เลือดประมาณ 50-85 เปอรเซ็นต เติบโตเฉล่ียวันละ 1 
กิโลกรัม น้ําหนักเต็มท่ีเม่ือขุนเสร็จประมาณ 450 กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตซากประมาณ 56 เปอรเซ็นต 
ไดเนื้อท่ีมีไขมันแทรกปานกลาง แตไมเปนท่ีตองการของตลาดช้ันกลางและช้ันสูง 
 โคลูกผสมชนิดนี้ถาขุนเม่ือน้ําหนัก 150 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 10-12 เดือน ถาขุนเม่ือ
น้ําหนัก 200 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 8-9 เดือน หรือเร่ิมขุนเม่ือน้ําหนัก 250 กิโลกรัม จะใชเวลา
ขุนนาน 5-6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได 
 โคลูกผสมบราหมันถึงแมวาจะไมใชโคท่ีดีท่ีสุดในการขุน แตก็นับวาเปนโคท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด เพราะหาซ้ือไดไมยากนัก และราคาไมแพง โตดีพอสมควร และเล้ียงดูไดไมยาก 

3. โคลูกผสมสามสายเลือด ไดแก บราหมัน พื้นเมือง ชารโรเลส, บราหมัน พื้นเมือง 
ลิมัวซิน และบราหมัน พื้นเมือง ซิมเมนทัล 
 ท่ีมีมากท่ีสุด คือ โคลูกผสมชารโรเลส รองลงมาคือ โคลูกผสมลิมัวซิน ซ่ึงโคลูกผสมท้ัง
สองพันธุดังกลาวท่ีมีเลือดเมืองหนาวไมเกิน 50 เปอรเซ็นตจะเล้ียงงาย สามารถเติบโตไดดีและมี
คุณภาพซากดี คือ มีเนื้อมากและมีไขมันแทรกในเนื้อ เปนท่ีตองการของตลาดช้ันสูง ยิ่งถาเปน
ลูกผสมจากพอพันธุแทของสองพันธุนี้กับแมท่ีมีเลือดบราหมันดวยแลวจะเติบโตดีมาก 
 ถาจะเปรียบเทียบระหวางพันธุชารโรเลสและพันธุลิมัวซิน พอจะกลาวไดวา พันธุชารโรเลส
เติบโตดีกวา และมีขนาดใหญกวา แตพันธุลิมัวซินมีคุณภาพซากดีกวา 
 โคชนิดนี้ถาเร่ิมขุนเม่ือน้ําหนกั 150 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 10-12 เดือน หรือถาขุนเม่ือ
น้ําหนัก 250 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได 

4. ลูกโคนมและแมโคใหน้ํานมท่ีถูกทําการคัดท้ิงออกจากฝูง ลูกโคนมเพศผูและ
แมโคนมคัดท้ิงสวนมากเปนโคพันธุเรดเดน และโฮลสไตนฟรีเชียน (ขาวดํา) ซ่ึงเปนโคท่ีเหมาะสม
อยางยิ่งท่ีจะนํามาขุนได ถึงแมจะใหคุณภาพซากไมดีนัก คือ สวนสะโพกเล็กและเน้ือเหลว แตก็มี
อัตราการเจริญเติบโตดีไมแพโคเน้ือ 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากโคนมสวนใหญมีเลือดของโคเมืองหนาวสูงอยูมาก จึงทําใหเล้ียงดูยาก
โดยเฉพาะพันธุโฮลสไตนฟรีเช่ียน ดังนั้น ถาจะซ้ือลูกโคนมมาเล้ียง ควรจะเลือกท่ีมีเลือดโคนม   
ไมสูงนัก หรือถาไดลูกผสมระหวางพันธุบราหมันกับโคนมยิ่งดี 
 โคท่ีอาจนํามาขุนไดอีกประเภทหนึ่ง คือ โคลูกผสมเพศผูท่ีเกิดจากพันธุพื้นเมือง หรือโคแขก 
(ซีบู, เรดซินดิ) กับแมโคนมทุกพันธุ ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีคอนขางสูง โคดังกลาวหาซ้ือได
จากแหลงเล้ียงโคนมท่ัวไป 

5. โคสายเลือดอินดูบราซิล เนื่องจากโคสายเลือดอินดูบราซิลมีโครงรางใหญ แตโตชา 
การขุนใหไดขนาดท่ีเหมาะสมตามความตองการของตลาดตองใชเวลานานกวาทุกพันธุหลายเดือน 
นอกจากนี้ยังซูบเร็วเม่ือขาดอาหารขน บางคร้ังถูกนํามาเล้ียงเปนโคประเภทสวยงาม จึงมีราคาแพง 
อาจไมเหมาะท่ีจะซ้ือมาขุน 
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 อายุโค 
 การขุนโคเนื้อมักใชโคท่ีจะขุนอายุระหวางหยานมจนถึง 1 ป ท้ังนี้จําเปนตองดูลักษณะ
ภายนอก เชน การพิจารณารูปราง ตองมีความใหญ มีลักษณะไมผอมโซจนเกินไป ท้ังนี้เพราะโคใน
สภาพนี้อาจจะอยูในสภาวะโรคราย หรือมีพยาธิรบกวนมาก หรือขาดอาหารจนอยูในสภาพท่ีขุนไม
ข้ึนแลว (Stunting) ซ่ึงหากนําไปขุนขายก็อาจขาดทุนได นอกจากนี้การใชอายุโคเปนเกณฑในการ
คัดเลือก ยังมีองคประกอบอ่ืนใหนํามารวมพิจารณา คือ 

1. ลูกโคหลังหยานม (อายุระหวาง 8-16 เดือน) จนถึงอายุปเศษ จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
และตอบสนองตออาหารสูงสุด จะทําใหผูทําการขุนไดกําไรสูง โคท่ีมีอายุตํ่ากวานี้จะมีปญหาในการ
เล้ียงดูมาก และมีอัตราการตายสูง 

2. ถาลูกโคไดรับอาหารอยางเต็มท่ีมาต้ังแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการเจริญเติบโต
ตอวันจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และจะสูงสุดเม่ือถึงอายุ 1 ป จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะเร่ิมลดลง จนเม่ือ
อายุ 4-5 ป หรือเต็มวัย อัตราการเจริญเติบโตจะลด น้ําหนักตัวจะเร่ิมตํ่าลง กรณีท่ีซ้ือโคท่ีอวนแลว
มาขุนจึงควรเลือกลูกโคท่ีมีอายุไมเกิน 1 ปจะดีท่ีสุด 

3. ถาหากวาโคท่ีซ้ือมาขุนอยูในลักษณะผอม ไมแคระแกร็นมาก โคท่ีอายุ 2 ป อัตราการ
เจริญเติบโตตอวันจะมากกวาโคอายุ 1 ป และโคอายุ 1 ป จะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวา  
โคท่ีหยานมแลว 

4. โคอายุ 2 ป ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูง บางคร้ังเม่ือมองในแงเศรษฐกิจแลว 
มิใชวาจะดีกวาโคหยานมเสมอไป เพราะโคอายุ 2 ป ประสิทธิภาพในการใชอาหารดอยกวาโคท่ี
หยานม หรือจะกินอาหารมากกวาโคหยานมในการเปล่ียนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมเทากัน ดังนั้น 
ความสิ้นเปลืองอัตราการเจริญเติบโตตอวันจึงไมไดเปนปจจัยท่ีสําคัญมากนักในแงของกําไรหรือ
ขาดทุน 

5. กําไรจากความตางราคาของโค กับราคาหลังขุน (เชน ซ้ือลูกโคหรือโคผอมมาขุนในราคา
กิโลกรัมละ 18 บาท สามารถขายไดเม่ือขุนเสร็จแลวราคากิโลกรัมละ 24 บาท กําไรจากความตาง
ราคาเทากับ 6 บาท) ถาความตางราคาหลังขุนมีมาก ควรจะเลือกซ้ือโคใหญมาขุน 
 แตถาลูกโคกอนขุนมีราคาสูง ควรจะขุนต้ังแตอายุยังนอยเพื่อประหยัดเงินคาตัวโค แตหวัง
กําไรจากการเจริญเติบโต 

6. โคอายุมากมีปญหาในการเล้ียงดูนอยกวา ถาเพิ่งเร่ิมตนเล้ียงและยังมีประสบการณนอย
ก็ควรจะขุนโคใหญ เพราะโคใหญจะมีปญหาในการเล้ียงดูนอยกวาโคเล็ก 

7. โคท่ีใชขุนเพื่อสงตลาดช้ันสูงตองมีอายุเม่ือสงโรงฆานอยกวา 3 ป หรือถาตลาดรับซ้ือโค
ตองการเนื้อโคท่ีมีอายุนอย โดยไมคํานึงถึงวาไขมันในเนื้อโคจะเปนสีอะไร (ไขมันในเนื้อโคอายุนอย
จะมีสีขาว) ผูเล้ียงก็จะตองซ้ือโคท่ีอายุนอยมาเล้ียงขุน 
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8. ถาตลาดรับซ้ือโคตองการเนื้อโคท่ีติดไขมันสีเหลือง ผูเล้ียงก็จะตองซ้ือหรือจัดหาโคท่ี
มีอายุมาก คือ 4 ป ข้ึนไปมาเล้ียง แตไมควรนําโคท่ีมีอายุมากเกินไปมาขุน เพราะสุขภาพไมด ีขุนไมข้ึน 
มีโอกาสขาดทุนมาก 

9. การขุนโคใหญใชเวลานอยกวาการขุนโคเล็ก เชน โคเต็มวัย ใชเวลาขุนนานประมาณ 3 
เดือน โค 2 ป ใชเวลาขุนนานประมาณ 4 เดือน โค 1 ปคร่ึง ใชเวลาขุนนานประมาณ 6 เดือน โค 1 ป 
ใชเวลาขุนนาน 8 เดือน และโคหยานมใชเวลาขุนประมาณ 10 เดือน 
 ถาตลาดระยะส้ันดี หรือตองการผลตอบแทนเร็ว ตองขุนโคขนาดใหญ แตถาตลาดระยะ
ยาวดี หรือตลาดยังไมแนนอน ควรขุนโคอายุนอย เพื่อประวิงเวลา ซ่ึงโคจะเติบโตไปไดเร่ือยๆ สวน
โคใหญจะเจริญเติบโตชาคอนขางมาก 

10. โคเล็กตองการอาหารท่ีมีระดับโปรตีนสูงกวาโคอายุมาก ซ่ึงอาหารท่ีมีระดับโปรตีนสูง
มีราคาแพงกวาอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตํ่ากวา 

11. โคอายุนอยตองการอาหารท่ีมีโปรตีนสูง และอาหารหยาบคุณภาพดี ดังนั้นถาปลูกหญา
ท่ีมีคุณภาพสูง หรือมีหญาสดมากก็สามารถขุนโคเล็กได แตถามีฟางมาก หรือมีแตฟางควรขุนโค
ใหญ 

12. ถาอาหารขนมีราคาถูก ควรขุนโคตั้งแตอายุยังนอย แตถาอาหารขนมีราคาแพง ควรขุน
โคใหญน้ําหนักไมตํ่ากวา 250 กิโลกรัมเม่ือเร่ิมเขาขุน เพราะจะใชเวลาส้ันกวาโคที่มีอายุนอย หรือ
เพื่อลดระยะเวลาการขุน 
 
 เพศโค 
 โดยท่ัวไปแลวการเล้ียงโคขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี เม่ือคํานึงถึงความคุมคาของการลงทุน
เพื่อใหไดกําไรสูงสุดแลว สวนใหญนิยมการขุนโครุนเพศผูตอนมากกวาโครุนเพศผูไมตอนและโค
เพศเมียรุน แตก็มีส่ิงท่ีตองนํามาพิจารณาอีกหลายประการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. กฎหมายเมืองไทยหามฆาโคเพศเมียเด็ดขาด เวนแตจะไดรับหนังสือรับรองวาเปนหมัน 
ไมสามารถใหลูกได 

2. โคเพศผูมีเปอรเซ็นตซากและคุณภาพซากมากกวาโคเพศเมียเม่ือขุนเสร็จ 
3. โคเพศผูมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาโคเพศเมียเม่ืออายุเทากัน และโครุนเพศผูไม

ตอน มีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศผูตอน 5-10 เปอรเซ็นต ท้ังยังมีประสิทธิภาพ
การใชอาหารสูงกวา 3-5 เปอรเซ็นต 

4. โคเพศผูมีโครงสรางใหญกวาโคเพศเมียเม่ืออายุเกินกวาปคร่ึง และโครุนเพศผูตอนจะมี
อัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศเมีย 10-15 เปอรเซ็นต 
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5. โคเพศผูเล้ียงขุนทํากําไรใหแกผูเล้ียงมากกวาโคเพศเมีย แตราคาโครุนเพศเมีย (ไมใชโค
แมพันธุ) ท่ีซ้ือมาขุนมักจะถูกกวาโครุนเพศผู แตเม่ือขุนเสร็จแลวก็มักจะขายไดราคาตํ่ากวาโครุน
เพศผูเชนกัน 

6. โครุนเพศเมียเร่ิมสะสมไขมันและโตเต็มท่ีกอนโครุนเพศผูประมาณ 1 เดือน ทําใหสง
ตลาดไดเร็วกวา แตซากจะมีขนาดเล็กไมเปนท่ีตองการของตลาด 

7. โคเพศเมียมีปญหาเร่ืองการเปนสัดและการตั้งทองในขณะขุน ซ่ึงสามารถแกไขไดดวย
การตอน แตการตอนโคเพศเมียทําไดยากและตองอาศัยความชํานาญ เพราะตองใชวิธีผาตัด 

8. แมวาโครุนเพศผูไมตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารสูง
ท่ีสุด แตการเล้ียงโคขุนเม่ือขังรวมกันหลายๆตัว จะมีปญหาเร่ืองความคึกคะนอง ขวิดกัน 

9. ตลาดเน้ือเกรด 1 หรือตลาดเนื้อช้ันสูง ตองการเนื้อท่ีมีไขมันแทรก ดังนั้นจึงไมสามารถ
ใชโคเพศผูท่ีไมตอนได 

10. ตลาดเน้ือพื้นบานท่ัวไปนิยมเนื้อท่ีมีไขมันสีเหลืองเขมหุมซากหนาๆ จึงตองการโคเพศ
ผูตอน หรือโคเพศเมียท่ีมีอายุมาก หรือ “โคมัน” โดยใหราคาสูงกวาโคเพศผูไมตอน สวนตลาดเนื้อ
ท่ีใชสําหรับทําลูกช้ินตองการเนื้อท่ีไมมีไขมันและสีเขม จึงนิยมใชโคเพศผูไมตอน 
 
 สภาพโค 
 สภาพโคที่จะนํามาขุน ถาเปนโคท่ีมีอายุ 1 ป ควรคัดเลือกโคท่ีมีสภาพสมบูรณพอสมควร 
ไมควรคัดเลือกโคท่ีมีสภาพผอม เพราะมีโอกาสท่ีจะแคระแกร็น หรือขุนไมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากปกติ
อัตราการเจริญเติบโตของโคท่ัวไปจะสูงในชวงอายุ 1-2 ป หลังจากนั้นอัตราการเติบโตจะคอยๆ
ลดลง ดังนั้นถาโคท่ีมีอายุ 1-2 ป มีสภาพท่ีสมบูรณ ไดรับอาหารอยางเพียงพอ การเจริญเติบโตจะ
สูงสุด แตถาขาดอาหารก็มีโอกาสที่จะแคระแกร็นได 
 สวนโคท่ีมีอายุ 2 ป โครงรางไดขยายใหญพอสมควรแลว ดังนั้นจึงสามารถคัดเลือกตัวท่ีมี
ลักษณะผอม แตโครงรางใหญนํามาขุนได เพราะหลังจากไดรับอาหารอยางเพียงพอ โคจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตแบบชดเชย (Compensatory growth) นอกจากนี้แลว ประสิทธิภาพการใชอาหารจะ
สูงกวาโคท่ีมีสภาพอวนอีกดวย การซ้ือโคอายุ 2 ปท่ีมีสภาพผอม นอกจากจะไมมีผลเสียในดานการ
เจริญเติบโตแลว ยังประหยัดเงินไดมากกวา และยังทําใหไดกําไรจากสวนเหล่ือมราคามากกวาการ
ซ้ือโคท่ีมีสภาพอวนอีกดวย เพราะเนื้อจากราคาโคกอนขุนและหลังขุนมีราคาตางกัน 
 สรุปก็คือ โคอายุ 1 ป ควรเลือกตัวท่ีมีความสมบูรณปานกลางข้ึนไป โคท่ีมีอายุ 2 ป ควร
เลือกตัวท่ีมีโครงรางสูงใหญ 
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 การคัดเลือกโคเขาขุน 
 การคัดเลือกโคมาขุน ควรยืนอยูหางจากโคประมาณ 6-7 เมตร แลวพิจารณาโคจากลักษณะ
ภายนอก ดังนี้ (บัญญัติ, 2549) 

1. เลือกโคท่ีมีกระดูกหนาแขงใหญ ขนาดของกระดูกมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณ
เนื้อโค คือ โคท่ีมีกระดูกใหญจะมีโครงรางใหญและมีเนื้อมากดวย เพราะกระดูกเปนตัวเกาะยึดของ
กลามเนื้อ ความจริงแลวกระดูกมีราคาตํ่า แตการเพิ่มเนื้อของโคท่ีมีกระดูกใหญเม่ือเปรียบเทียบเปน
เปอรเซ็นตแลวจะมากกวาการเพ่ิมน้ําหนักของกระดูก และโคท่ีมีกระดูกใหญจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกวาดวย สวนโคท่ีมีกระดูกหนาแขงเล็ก แสดงวา
โคตัวนั้นมีกระดูกและโครงรางเล็ก 

2. ระยะหางระหวางกระดูกเชิงกรานกับกระดูกกนกบมาก (กระดูกเชิงกรานเล่ือนมาหนา
มากเทาใดยิ่งดี) ทําใหโคตัวนี้มีสัดสวนสะโพกยาว และมีเนื้อสวนท่ีมีราคาแพงมาก สวนโคท่ีมี
ระยะหางระหวางกระดูกเชิงกรานกับกระดูกกนกบนอย เปนโคท่ีมีสะโพกส้ัน และมีเนื้อสวนท่ีขาย
ไดราคาแพงนอย 

3. กระดูกกนกบควรอยูสูงและหางจากกันมากๆ เปนผลใหมีเนื้อสวนทายมาก ซ่ึงเนื้อ
สวนทายมีราคาแพงเชนกัน ถากระดูกกนกบอยูไมหางกัน เนื้อสวนทายจะนอย 

4. แนวสันหลังตรงและยาว หรืออีกนัยหนึ่งคือ ลําตัวยาว และลําตัวไมลึกนัก ซ่ึงปกติสวน
คร่ึงลางของกลางลําตัวโคจะมีเนื้อนอยและราคาตํ่า 
 
 โรงเรือน 
 หลักการสรางโรงเรือนมีดังนี้ (สวางและทวีชัย, 2548) 

1. สถานท่ี 
- ควรเปนท่ีดอน ระบายนํ้าไดดี หรืออาจจะตองถมพื้นท่ีใหสูงกวาระดับปกติเพื่อ

ไมใหน้ําขังในฤดูฝน 
- ควรมีทางใหรถบรรทุกเขาออกไดเพื่อความสะดวกในการนําโคเขาขุน และสง

ตลาด 
- ควรใหความยาวของคอกอยูทิศตะวันออก-ตะวันตก 
- วางแผนใหสามารถขยายกิจการไดในอนาคต 

2. ขนาดของโรงเรือน 
- โรงเรือนอาจจะประกอบดวยคอกขังเดี่ยวหลายๆคอกตามจํานวนโคท่ีตองการขุน 

แตละคอกควรมีขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 
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- หากตองการขุนแบบรวมหลายตัวในคอกเดียวกัน พื้นท่ีคอกไมควรนอยกวา 8 
ตารางเมตรตอตัว ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาวควรมีหลังคาอยูประมาณ 1 ใน 3 ก็เพียงพอแลว สวนท่ีเหลือให
เปนท่ีโลงหรือมีรมไมก็ยิ่งดี 

- ถาพื้นท่ีตอตัวนอยเกินไป จะมีปญหาเร่ืองพื้นคอกแฉะ แมกระท่ังฤดูแลง แตถา
มากเกินไปก็จะตองเสียพื้นท่ีมากและส้ินเปลืองคาใชจายในการสรางคอกมากข้ึน 

- ถาจะสรางหลังคาคลุมพื้นท่ีคอกท้ังหมดก็ได มีขอดีคือ ไมทําใหพื้นคอกแฉะในฤดู
ฝน แตก็มีขอเสียหลายประการคือ ส้ินเปลืองโดยใชเหตุและโคอาจจะขาดวิตามินดี เพราะไมมี
โอกาสไดรับแสงแดดเลย 

3. พื้นคอก 
- พื้นคอกโคขุนสามารถเทคอนกรีตท้ังหมดไดก็เปนการดี เพราะจะสามารถ

แกปญหาเร่ืองพื้นคอกเปนโคลนในฤดูฝนได แตถาตองการประหยัดก็อาจจะเทคอนกรีตเฉพาะพื้น
คอกสวนท่ีอยูใตหลังคาก็ได หากพื้นคอกสวนใตหลังคาเปนดินจะมีปญหาเร่ืองพื้นเปนโคลน ไมวา
จะเปนฤดูแลงหรือฤดูฝน 

- พื้นคอนกรีตควรหนา 7 เซนติเมตร โดยไมตองผูกเหล็ก สามารถรับน้ําหนักโคขุนได 
สําหรับฟารมขนาดใหญ ถาตองการใหรถแทรกเตอรเขาไปในคอกได จําเปนตองเทคอนกรีตใหหนา 
10 เซนติเมตร และผูกเหล็กหรือไมรวกก็ได 

- ผิวหนาของพื้นคอนกรีต ควรทําใหหยาบโดยใชไมกวาดมือเสือครูดใหเปนรอย 
และพ้ืนคอกควรมีความลาดเอียงจากดานหนาลงดานหลังคอกประมาณ 2-4% หรือทํามุมประมาณ 
15 องศากับพื้นราบ เพื่อใหน้ําลางคอกและปสสาวะไหลลงทายคอกไดงายข้ึน ทายคอกควรมีรองน้ํา
กวางประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นรางลาดเอียงไปตามแนวท่ีตองการระบายนํ้าออกไป เม่ือพนแนว
คอกควรทําทางหรือรองน้ําไหไหลไปใชในแปลงหญาไดดวย 

- พื้นคอกสวนใหญท่ีเปนคอนกรีตใตหลังคา ควรจะปูดวยวัสดุท่ีซับความชื้นไดดี 
ไดแก แกลบ ข้ีกบ ข้ีเล่ือย ฟาง หรือซังขาวโพด เปนตน ขอดีก็คือ ทําใหโคไมล่ืน ไมจําเปนตองทํา
ความสะอาดคอกทุกวัน อีกท้ังมูลโคพรอมวัสดุรองพื้นนี้นับวาเปนปุยหมักอยางดีสําหรับแปลงหญา 
การเปล่ียนวัสดุรองพื้นคอกควรทํา 1-2 คร้ังตอเดือนในฤดูฝน และประมาณ 3 เดือนตอคร้ังในฤดูแลง 
แกลบ 1 ลูกบาศกเมตร สามารถปูพื้นคอกได 10-12 ตารางเมตร (หนาประมาณ 7 เซนติเมตร) หรือ
แกลบ 1 กระสอบปาน ใชปูพื้นคอกได 2 ตารางเมตร พื้นคอกสวนท่ีเปนพื้นดินหรือสวนท่ีอยูนอก
หลังคาไมจําเปนตองมีวัสดุรองพื้น 

- การปูวัสดุรองพ้ืนนี้อาจจะไมจําเปนเสมอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ
บุคคล ผูเล้ียงโคขุนบางรายนิยมการลางทําความสะอาดพ้ืนคอกทุกวัน ซ่ึงไดผลดีเชนเดียวกัน แต
ส้ินเปลืองแรงงานคอนขางมาก ดังนั้นในฤดูแลงควรใชวิธีปูวัสดุรองพื้น สวนในฤดูฝนควรใชวิธีทํา
ความสะอาดคอกทุกวัน 
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- มีผูทดลองใชซีเมนตบล็อกเปนพื้นคอกโคขุนแทนการเทคอนกรีต ปรากฏวาไม
สามารถทนน้ําหนักโคได แตถาเปนซีเมนตบล็อกท่ีส่ังอัดพิเศษโดยใสสวนผสมปูนซีเมนตลงไป
มากกวาปกติ จะสามารถใชปูเปนพื้นคอกโคขุนได 

4. หลังคา 
- สามารถทําดวยวัสดุตางๆกัน เชน กระเบ้ือง สังกะสี จาก หรือแฝก 
- ถาหลังคามุงดวยสังกะสีควรใหชายลางหลังคาสูงจากพื้นดินประมาณ 250 

เซนติเมตร มิฉะนั้นจะทําใหอากาศภายในคอกในฤดูรอนนั้นรอนมาก 
- ถาหลังคามุงจากหรือแฝก ชายลางของหลังคาควรใหสูงจากพ้ืนดิน 250 เซนติเมตร 

เชนกัน ถาตํ่ากวานั้นโคจะกัดกินหลังคาได 
5. เสาคอก 

- เสาไม เสาเหล็ก และแปบน้ํา มักมีปญหาเร่ืองเสาขาดคอดิน ตองแกไขโดยการ
หลอคอนกรีตหุมโคนเสาสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร การหุมโคนเสามักจะเกิดปญหาการ
แตกราวของคอนกรีต ซ่ึงสามารถแกไดโดยใชทอปลองสวมหรือทอเอสลอนเปนปลอกหุมภายนอก
อีกช้ันหนึ่ง 

- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความคงทนถาวรดีมาก แตมีปญหาในการกั้นคอก เพราะ
ไมสามารถตอกตะปูหรือเจาะรูนอตได 

- เสาไมสนขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว มีอายุใชงานเพียงประมาณ 1 ป หรือผาน
เพียง 1 ฤดูฝนเทานั้น โคนเสาระดับพื้นดินก็จะหัก เสาไมไผมีความคงทนกวาไมสนเล็กนอย 

- การใชเสาคอนกรีตฝงดิน และโผลข้ึนมาเหนือพื้นดินเล็กนอย แตตอดวยเสาไมนั้น 
มักจะเกิดปญหาโคนเสาบริเวณรอยตอหักเม่ือถูกแรงกระแทกของโค 

6. ร้ัวก้ันคอก 
- สามารถทําดวยวสัดุตางกันเชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ ไมสน แปบน้ํา เปนตน 
- ไมสน และไมไผ มีอายุใชงานไดประมาณ 1 ปเศษ หรือผาน 1 ฤดูฝนเทานั้น 
- ร้ัวกั้นคอกรอบนอกควรกั้นอยางนอย 4 แนว แนวบนสุดสูงจากพื้นดินอยางนอย 

150 เซนติเมตร สวนร้ัวท่ีแบงคอกยอยภายใน ควรกั้นอยางนอย 3 แนว 
- การกั้นร้ัวคอกควรใหไมหรือแปบน้ําท่ีใชกั้นอยูดานในของเสา เพราะเม่ือถูกแรง

กระแทกจากโค เสาจะไดชวยรับแรงไว 
- ตาไมหรือส่ิงแหลมคมในคอกตองกําจัดออกใหหมด 

7. รางอาหาร 
- ควรสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวางประมาณ 80-90 เซนติเมตร กออิฐ ฉาบปูน 

และขัดมัน พื้นผิวภายในรางฉาบเรียบ ขอบรางดานนอกเปนแนวตรงดิ่งไมเอียงเฉียงออกมาหรือ
ลอยสูงจากพื้นทําใหเกิดมุมอับท่ีสะสมส่ิงสกปรก ขอบรางดานหนาสูงกวาดานหลังประมาณ 10-20 
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เซนติเมตร ดานลางของรางทําเปนแนวโคงมนไมมีมุม เจาะรูท่ีกนรางดานหนึ่งเพื่อใหน้ําระบายออก
ได ทองรางลาดเทเล็กนอยไปทางดานท่ีมีรูระบายนํ้า 

- รางอาหารท่ีแคบเกินไปจะมีปญหาเร่ืองอาหารตกหลนมาก ขณะท่ีโคยืนเค้ียว
อาหาร ปากโคจะย่ืนเลยรางอาหารออกมา 

- การทํารางอาหารเต้ียมากเกินไป ทําใหโคตองกมมากในขณะกินอาหาร แตถาสูง
เกินไปจะมีปญหาสําหรับโคขนาดเล็ก 

- โคขุนระยะแรกตองการรางอาหารยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ตอโคขุน 1 ตัว และ
ประมาณ 65 เซนติเมตร ในระยะปลาย 

8. อางน้ํา 
- อางน้ําควรวางอยูในจุดตํ่าสุดของคอก หรืออาจจะวางอยูนอกคอกแลวทําชองใหโค

โผลหัวออกไปดื่มน้ําได 
- ขนาดของอางน้ําควรมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 80 เซนติเมตร ยาว 90 

เซนติเมตร กออิฐ ฉาบปูน ขัดมัน มีรูระบายนํ้าดานลาง หรืออาจควรคํานวณใหสามารถบรรจุน้ําได
พอเพียงสําหรับโคทุกตัวในคอก โค 1 ตัวดื่มน้ําวันละ 20-30 ลิตร หรือโคขุนท่ีกินหญาสดหรือ
เปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ ตองการกินน้ําวันละ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว สวนโคขุนท่ีกิน
ฟางหรือหญาแหงเปนอาหารหยาบ ตองการน้ําประมาณวันละ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 

9. มุง 
  ในบริเวณท่ีมียุง หรือแมลงวันรบกวน มุงมีความจําเปนมาก ขอดีของมุงคือ 

- ปองกันการรบกวนและการดูดเลือดจากแมลงตางๆ 
- ปองกันแมลงและผีเส้ือตอมตา อันเปนสาเหตุใหเกิดตาอักเสบและพยาธิในตา 
- ลดการหกหลนของอาหาร กลาวคือ ถามีแมลงมากโคจะแกวงศีรษะเพ่ือไลแมลง

ขณะกินอาหาร ทําใหอาหารหกหลน 
- มุงท่ีใชเปนมุงไนลอนสีฟาควรเปนเบอร 16 หนากวาง 2.5 เมตร ราคามวนละ 350-

400 บาท (ยาว 30 เมตร) อาจใชมุงตาถ่ีกวานี้ (เบอร 20) ก็ได แตราคาจะแพงข้ึนและทําใหการระบาย
อากาศในคอกไมดีนัก การเย็บมุงใหเขากับรูปทรงของคอกสามารถเย็บดวยมือหรือจางรานเย็บผาใบ
ก็เปนการสะดวกในอัตราคาแรงคิดเปนมวน มวนละ ประมาณ 40 บาท 
 
 แหลงอาหาร (บัญญัติ, 2549 : 83-89) 

1. อาหารขน 
ในการเล้ียงโค ผูเล้ียงจําเปนท่ีจะตองใหอาหารทีมีความเขมขนของโภชนะอยูสูง โดยเฉพาะ

โปรตีนและพลังงาน ใหเพียงพอกับความตองการในการใหผลผลิต การใหอาหารหยาบไมวาจะเปน
หญาสด หญาแหง ฟางขาว มากเพียงใดก็ตาม จะไมสามารถทําใหโคขุนมีอัตราการเจริญเติบโตใน
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อัตราท่ีสูงได เนื่องจากขอจํากัดในดานปริมาณการกินไดของอาหารหยาบเอง รวมไปถึงโภชนะท่ี
สําคัญท่ีโคจะไดรับจากอาหารหยาบไมเพียงพอท่ีจะทําใหโคโตไดตามความตองการ ดังนั้น การขุนโค
จําเปนจะตองใชอาหารขนท่ีประกอบดวยแหลงของพลังงาน เชน ขาวโพด รํา ปลายขาว และแหลง
ของโปรตีน เชน กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง ใบมันสําปะหลัง ใบกระถิน ใบผักตบชวา ยูเรีย และ
แหลงของแรธาตุ เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร (ในกรณีท่ีใชยูเรียในสูตรอาหาร) เพื่อทําให
โคไดรับโภชนะเพียงพอตอการเจริญเติบโตท่ีสูง 

การขุนโคท่ีมีน้ําหนักตางกันจําเปนท่ีจะตองรูถึงความตองการพลังงานและโปรตีนของโค
ชวงน้ําหนักนั้นๆ ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความตองการพลังงานและโปรตีนของโคในแตละชวงน้ําหนัก 

น้ําหนัก อัตราการเจริญ น้ําหนักแหง สวนประกอบทางเคมี 

(กก.) เติบโตตอวัน ท่ีกิน (กก.) โปรตีน พลังงาน Ca P 

  (กก.)   % % % % 

100 0.50-0.75 3.2 14.0 59.4 0.63 0.34 

  0.75-1.0 3.3 16.4 66.7 0.76 0.45 

150 0.50-0.75 4.4 13.8 59.1 0.48 0.30 

  0.75-1.0 4.5 13.5 66.7 0.60 0.35 

200 0.50-0.75 5.5 11.4 59.3 0.38 0.27 

  0.75-1.0 5.6 12.3 66.1 0.48 0.30 

250 0.50-0.75 6.5 10.7 59.4 0.32 0.21 

  0.75-1.0 6.6 11.5 65.2 0.42 0.25 

300 0.50-0.75 7.4 10.1 58.1 0.31 0.24 

  0.75-1.0 7.6 11.0 66.7 0.37 0.28 

350 0.50-0.75 8.8 9.8 57.0 0.30 0.22 

  0.75-1.0 8.5 10.1 65.9 0.35 0.25 

400 0.50-0.75 9.2 9.7 59.3 0.28 0.23 

  0.75-1.0 9.4 9.9 66.7 0.33 0.26 
ท่ีมา : บัญญัติ (2549) 
 



 16 

 ในการใหอาหารแกโคขุนจะตองใหท้ังอาหารหยาบและอาหารขนควบคูกันไป และเพื่อ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอาหาร ซ่ึงอัตราการใชอาหารหยาบตออาหารขนท่ีจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือการดํารงชีพและการเจริญเติบโต ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 อัตราการใชอาหารหยาบตออาหารขนท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือการ
ดํารงชีพและการเจริญเติบโต 

อัตราสวน ประสิทธิภาพการใชพลังงาน, % 
พลังงานในอาหาร 

อาหารหยาบ : อาหารขน การดํารงชีพ การเจริญเติบโต 

55.3  100 : 0 57.6 29.6 

60.8  83 :17 60.8 34.6 

66.4  67 : 33 63.3 38.5 

71.9  50 : 50 65.1 41.5 

77.4  33 : 67 66.6 43.9 

82.9  17 : 83 67.7 45.8 

88.5  0 : 100 68.6 47.3 
ท่ีมา : บัญญัติ (2549) 
 
 การจัดเตรียมอาหารขน 
 อาหารขนของมีสวนประกอบหลัก คือ อาหารพลังงาน อาหารโปรตีน และอ่ืนๆ คือ เกลือแร 
วิตามิน และสารเสริมตางๆ วัตถุดิบท่ีตองใชปริมาณมากท่ีสุด คือ อาหารพลังงาน เชน ขาวโพด ขาว
ฟาง ปลายขาว รํา และมันสําปะหลัง การที่จะเลือกใชชนิดใดนั้น ข้ึนกับราคาในขณะนั้น และความ
สะดวกในการจัดหา หรืออาจจะใชหลายอยางรวมกันก็ได สําหรับอาหารโปรตีนท่ีนิยมใช คือ ใบ
กระถินและยูเรีย แตการใชยูเรียมีขอจํากัด คือ สามารถใชยูเรียไดไมเกิน 3 เปอรเซ็นตของอาหารขน 
และตองผสมใหเขากันดี มิฉะนั้นแลวถาโคตัวใดไดรับยูเรียเขาไปมากเกินไปก็จะถึงตายได ดังนั้น
อาหารที่มียูเรียผสม ควรใชกับโคท่ีมีระบบกระเพาะสมบูรณแลว คือ อายุ 7 เดือนข้ึนไป เพราะยูเรีย
จะเปนประโยชนไดก็ตอเม่ือมีจุลินทรียในกระเพาะอยางเต็มท่ีแลว 
 เกลือปนและกระดูกปน จําเปนตองมีอยูในอาหารขนอยางละประมาณ 1-2 เปอรเซ็นต ถา
โคกินฟางเปนอาหารหลัก ควรเพิ่มเปลือกหอย หรือปูนมารล (แคลเซียม) อีก 0.5 เปอรเซ็นต 
 วิตามินสวนใหญจุลินทรียในกระเพาะสามารถสังเคราะหข้ึนมาอยางเพียงพอและโคใช
ประโยชนตอรางกายได ยกเวนวิตามินเอซ่ึงรางกายตองการในปริมาณมาก อาจตองเสริมลงใน
อาหารขนบาง แตถาโคกินหญาสด หรืออาหารขนท่ีมีขาวโพดและใบกระถินอยูพอควรก็ไมตองเติม 



 17 

 รําเปนอาหารท่ีดี แตมีปญหาเร่ืองการหืน จึงไมควรใชรําเกิน 30 เปอรเซ็นต 
 ขาวโพดและขาวฟางท่ีใชผสมอาหารควรบดเพียงหยาบๆ หรือเพียงบีบใหแบนยิ่งดี 
 กากนํ้าตาลใหพลังงานสูง แตไมควรใหเกิน 20 เปอรเซ็นต เพราะจะทําใหโคทองรวง
เนื่องจากมีโพแทสเซียมอยูมาก 
 มันสําปะหลังเปนอาหารท่ีโคชอบกินมาก สวนสารเสริมตางๆ ไดแก สารเรงการเจริญเติบโต 
เชน รูเมนซิน และยาปฏิชีวนะ ถาหาซ้ือไดก็ใชตามความจําเปน 
 การผสมอาหารขนควรนําเอาวัตถุดิบท่ีใชปริมาณนอยๆ คือ ยูเรีย เกลือ กระดูกปน วิตามิน 
และสารเสริม ผสมกับอาหารพลังงาน เชน ขาวโพด หรือปลายขาว เพียง 20-30 กิโลกรัม จนเขากัน
ดีกอน แลวจึงนําสวนผสมนี้ไปผสมกับวัตถุดิบอ่ืนๆท่ีใชปริมาณมากๆภายหลัง ท้ังนี้เพื่อใหวัตถุดิบ
ท่ีใชปริมาณนอยๆเหลานั้นไดกระจายอยางท่ัวถึง 
 
ตารางท่ี 3 สูตรอาหารขนท่ีใชในการขุนโค (น้ําหนักสด) 

สูตร 
วัตถุดิบ 

1 2 3 4 5 6 

ขาวโพด 60 55 50 45 -  -  

ขาวฟาง - -  -  -  30 25 

มันเสน -   - -  45 50 55 

รําออน 20 20 20 20 -  -  

ปลายขาว 20 25 30 -  -  -  

ใบกระถิน -   -  - 18 20 25 

ใบมันสําปะหลัง  -  -  -  -  - -  

กากถ่ัวเหลือง 7.5 6.5 5.5 -  -   - 

ยูเรีย 2 2 2 2.5 2.5 2.5 

กระดูกปน 1.5 1.5 1.5  - -  -  

ไดแคลเซียมฟอสเฟต -   - -  0.5 0.5 0.5 

กํามะถัน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

เกลือ 1 1 1 1 1 1 

โปรตีน, % วัตถุแหง 18.4 18.0 17.5 17.2 16.3 17.3 

โภชนะยอยไดท้ังหมด 77.0 16.1 75.2 78.1 72.6 75.7 
ท่ีมา : บัญญัติ (2549) 
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2. อาหารหยาบ 
หญาเปนอาหารหลักท่ีสําคัญและมีราคาถูกสําหรับเล้ียงโค ดังนั้นถาสามารถปลูกหญาท่ีมี

คุณภาพและปริมาณเพียงพอ ก็จะทําใหธุรกิจการเล้ียงโคประสบความสําเร็จไดมาก โดยเฉพาะผูท่ี
อยูในเขตชลประทานซึ่งมีน้ําใหใชตลอดท้ังป ถึงแมวาจะตองลงทุนปลูกหญา แตผลตอบแทนท่ี
ไดรับก็คุมคามาก เพราะสามารถควบคุมหญาท่ีปลูกใหมีคุณภาพและปริมาณสมํ่าเสมอได รวมท้ัง
ประหยัดเวลาท่ีจะตองไปหาหญาจากแหลงธรรมชาติท่ีอยูไกลออกไป 

หญาบางชนิดปลูกคร้ังเดียว ถาบํารุงรักษาอยางถูกตองจะสามารถใชประโยชนไดนานนับ 
10 ป ในท่ีนี้เรียกวา “หญาช่ัวคราว” นอกจากนั้นการท่ีจะเลือกชนิดหญามาปลูกยังข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงควาจะปลูกเพื่อตัดมาใหโคกิน หรือเพื่อปลอยโคลงแทะเล็มในแปลง ถาจะตัดมาใหโคกิน
ก็จะตองเลือกหญาท่ีใหผลผลิตสูง และสามารถตัดหรือเกี่ยวไดงาย สวนหญาท่ีจะปลอยลงแทะเล็ม
ควรเปนหญาท่ีมีลําตนไมสูงนัก และทนตอการเหยียบย่ํา 

หญาท่ีควรปลูกเล้ียงโคขุน คือ หญาขน หญารูซ่ี และหญากินนี หากหญาเจริญเติบโตดี 
เพราะมีน้ํารดตลอดป หญา 1.5 ไร สามารถเล้ียงโคขุนได 6 ตัวอยางสบายๆ 
 
 วัคซีน (สามารถ, 2548 : 119-123) 
 โรคระบาดของโคในประเทศไทยมีอยู 5 โรคดวยกัน คือ โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมเรยิก
เซฟติซีเมีย (คอบวม) โรคแอนแทรกซ (กาลี) โรคแบลคเลก (ไขขา) และโรครินเดอรเปสต แตโรคท่ี
ระบาดบอยในโคคือ โรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมเรยิกเซฟติซีเมีย สวนโรคอ่ืนไมคอยมี
ระบาดมากนัก ดังนั้นทางปศุสัตวอําเภอมักจะฉีดวัคซีนปองกันเพียง 2 โรคดังกลาวใหเทานั้น 
ยกเวนในบางทองท่ีอาจจําเปนจะตองฉีดวัคซีนอ่ืนๆดวยถามีการระบาดเกิดข้ึน สําหรับคุณสมบัติ
และวิธีการใชวัคซีนแตละชนิดมีดังนี้ 

1. วัคซีนโรคปากและเทาเปอย เปนวัคซีนท่ีผลิตข้ึนโดยศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทา
เปอย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยข้ึนมา 4 ชนิด
ดวยกัน คือ ชนิดโอ ชนิดเอ ชนิดเอเชียวัน สําหรับโค-กระบือ และชนิดโอ สําหรับสุกร 
 วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค-กระบือ เปนวัคซีนท่ีผลิตดวยเช้ือไวรัสของแตละ
ชนิด (Type) ซ่ึงไดทําการเพาะขยายพันธุดวยวิธีเพาะเน้ือเยื่อ ทําใหเขมขน บริสุทธ์ิ และทําใหหมด
ฤทธ์ิดวยสาร B.E.I ท่ีระดับอุณหภูมิและเวลาท่ีกําหนด โดยยังคงมีคุณสมบัติในการสรางภูมิคุมโรค 
วัคซีนปากและเทาเปอยเปนชนิดเอเควียส (Aqueous vaccine) โดยใชอะลูมิเนียมเจลและซาโปนิน
เปนสวนประกอบในการผลิต มี 3 ชนิด (Type) คือ โอ เอ และเอเชียวัน สามารถผลิตไดท้ังแบบชนิด
เดียว (Monovalent) ชนิดคู (Bivalent) และชนิดรวม 3 ชนิด (Trivalent) โดยวัคซีนจะบรรจุในขวด
พลาสติก 
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 วิธีการใช เนื่องจากโรคปากและเทาเปอยท่ีระบาดอยูในประเทศไทยมีอยู 3 ชนิดดวยกัน 
โดยชนิดโอระบาดมากท่ีสุด ดังนั้นโรคปากและเทาเปอยแตละชนิดจะตองใชวัคซีนแตละชนิด
โดยเฉพาะ แตถาตองการใหปองกันโรคปากและเทาเปอยท้ัง 3 ชนิด ก็จําเปนจะตองฉีดวัคซีนท้ัง 3 
ชนิดเชนกัน ใชฉีดใหโคคร้ังละ 2 ซีซี โดยฉีดเขาใตผิวหนัง วัคซีนจะมีผลคุมกันโรคได 6 เดือน 
 โคท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน และไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน ควรทําการฉีดวัคซีนโรค
ปากและเทาเปอย 2 คร้ัง โดยทําการฉีดซํ้าคร้ังท่ีสองในระยะ 3 เดือนหลังจากฉีดคร้ังแรก และ
หลังจากนั้นใหทําการฉีดซํ้าทุกๆ 6 เดือน สําหรับโคที่มีอายุนอยกวา 5 เดือน ควรทําการฉีด 3 คร้ัง 
โดยทําการฉีดคร้ังท่ีสองในระยะ 3 เดือนหลังจากฉีดคร้ังแรก และฉีดคร้ังท่ีสามในระยะ 3 เดือน
หลังจากฉีดคร้ังท่ีสอง หลังจากนั้นใหทําการฉีดซํ้าทุกๆ 6 เดือน 

2. วัคซีนเฮโมเรยิกเซฟติซีเมีย (คอบวม) เปนวัคซีนแบคทีเรียท่ีใชปองกันโรคเฮโมเรยิก
เซฟติซีเมียในโค กระบือและโรค Pasteurellosis ในแพะและแกะ โดยวัคซีนนี้ผลิตจากเช้ือ 
Pasteurella multocida type 6 : B สเตรนทองถ่ิน ฆาเช้ือดวยฟอรมาลินและใช Aluminum hydroxide 
gel เปน Adjuvant บรรจุขวดละ 90 ซีซี 
 วิธีการใช เขยาขวดกอนใช ทําความสะอาดจุกยางและคอขวดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล แลว
ดูดวัคซีนดวยเข็มและกระบอกฉีดยาท่ีไดนึ่งหรือตมฆาเช้ือแลว โดยวัคซีนนี้ใชฉีดใหกับโคหลังหยา
นมแลว และควรฉีดกอนตนฤดูฝน เพราะโรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนนี้
กอนการเคล่ือนยายสัตวทางไกลประมาณ 2 สัปดาห การฉีดใหฉีดเขาใตผิวหนังโคตัวละ 3 ซีซี ซ่ึง
สัตวจะมีความคุมโรคไดเม่ือฉีดไปแลวประมาณ 15 วัน และจะมีความคุมโรคอยูไดนาน 4-6 เดือน 
ข้ึนอยูกับสภาพเฉพาะตัวและอายุสัตว 

3. วัคซีนแอนแทรกซ (โรคกาลี) ลักษณะของวัคซีนแอนแทรกซเปนวัคซีนแบคทีเรียเช้ือ
เปน ใชปองกันโรคแอนแทรกซในโค กระบือ แพะ แกะ และชาง ซ่ึงผลิตจากสปอรของเช้ือ 
Bacillus anthracis สเตรน 34 F 2 ขนาดบรรจุขวดละ 20 ซีซี ควรเก็บรักษาไวในท่ีมืดและเย็นหรือ
ตูเย็น และหามเก็บในชองแชแข็ง 
 วิธีการใช วัคซีนนี้ใชฉีดสัตวอายุต้ังแตหยานมขึ้นไป และควรฉีดซํ้าทุกป สวนในเขตที่เคย
มีการระบาดของโรคนี้ควรฉีดซํ้าทุก 6 เดือน และไมควรฉีดใหสัตวท่ีกําลังต้ังทอง เพราะอาจจะทํา
ใหแทงได โดยกอนนําวัคซีนมาใชใหเขยาขวดอยางแรง และนานไมนอยกวา 30 วินาที เพราะวัคซีน
ท่ีต้ังท้ิงไวนาน สปอรจะตกและเกาะท่ีกนขวด ทําการฉีดใหโคตัวละ 1 ซีซี โดยวิธีฉีดเขาใตผิวหนัง 
หลังจากฉีดแลวควรนําเข็มและกระบอกฉีดยาไปตมน้ําเดือดอีกคร้ังหนึ่ง สวนขวดบรรจุวัคซีนให
เผาหรือเปดจุกออกแลวตมฆาเช้ือ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเช้ือวัคซีน 
 สัตวท่ีฉีดวัคซีนจะมีความคุมโรคหลังจากฉีดไปแลวประมาณ 2-3 สัปดาห และจะมีความ
คุมโรคอยูไดนาน 1 ป อยางไรก็ตามหลังจากฉีดวัคซีนแลวอาจจะมีอาการบวมเล็กนอยตรงบริเวณท่ี
ฉีด และสัตวจะมีไขเล็กนอยประมาณ 2-3 วัน 



 20 

4. วัคซีนบรูเซลโลซีส (แทงติดตอ) ลักษณะของวัคซีนบรูเซลโลซีสเปนวัคซีนแบคทีเรีย
เช้ือเปน ใชปองกันการแทงลูกอันเนื่องมาจากโรคบรูเซลโลซีสในโค ผลิตจากเช้ือ Brucella abortus 
สเตรน 19 บรรจุและทําแข็งภายใตสุญญากาศ ขนาดบรรจุสําหรับใชกับลูกโค 5 ตัว พรอมน้ํายา
ละลาย 10 ซีซี 
 วิธีการใช ละลายวัคซีนดวยน้ํายาละลายท่ีแนบมาพรอมกับวัคซีนแลวเขยาขวดเบาๆนาน 2-5 
นาที ดูดวัคซีนดวยเข็มและกระบอกฉีด แลวฉีดเขาใตผิวหนังโคตัวละ 2 ซีซี วัคซีนนี้ใชสําหรับฉีด
ใหกับลูกโคเพศเมียที่มีอายุระหวาง 3-8 เดือน ซ่ึงสามารถใชไดกับลูกท้ังท่ีเกิดจากแมโคท่ีเปนโรค
และไมเปนโรค เม่ือฉีดวัคซีนนี้ใหกับลูกโคเพียงคร้ังเดียวจะสามารถใหความคุมโรคอยูไดนาน 7 ป 
และไมควรฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีสทุกชนิดซํ้าอีก นอกจากน้ีเพื่อประโยชนในการตรวจสอบโรคบรู
เซลโลซีสในโอกาสตอไป เม่ือฉีดวัคซีนใหลูกโคแลวควรเจาะรูท่ีหูขางขวาจํานวน 2 รู เพื่อใหทราบวา
โคตัวนี้ไดทําการฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีสแลว 
 สําหรับขอควรระวัง คือ วัคซีนนี้เปนวัคซีนเช้ือเปนท่ีสามารถติดตอถึงคนได เพราะฉะน้ัน
วัคซีนท่ีเหลือใช ขวดบรรจุและส่ิงของท่ีจะท้ิงใหเผาไฟใหหมด และไมฉีดวัคซีนใหกับลูกโคภายใน 
21 วันกอนนําไปฆาเพื่อบริโภค 
 

ยารักษาโรค 
 แมวาตามกฎหมายจะกําหนดใหการดูแลรักษาสุขภาพสัตวเปนหนาท่ีของสัตวแพทยก็ตาม 
ผูเล้ียงโคเนื้อก็ควรจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาและเวชภัณฑสําหรับโคเนื้อไวบาง เผ่ือเกิด
ความจําเปนเม่ือสัตวปวยข้ึนมาไมสามารถตามสัตวแพทยมารักษาไดทันทวงที จะไดทําการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนได (ปฐพีชล, 2548 : 336-339) 
 ซ่ึงยาและเวชภัณฑสําหรับโคเนื้อท่ีแนะนําใหผูเล้ียงควรมีไวประจําฟารม ไดแก 

1. ยาปฏิชีวนะ เชน เพนนิซิลิน สเตรปโตมัยซิน ออกซ่ีเตตราไซคลิน 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. ยาแกทองข้ึน เชน กรดซาลิไซลิน น้ํามันสน 
สําหรับการใชยาและเวชภัณฑรักษาพยาบาลโคนั้น ก็มีหลักการโดยท่ัวไปท่ีพึงปฏิบัติตาม

ใหถูกตองดังนี้ 
1. เลือกใชยาชนิดท่ีสัตวแพทยหรือผูรูแนะนําใหใช 
2. ควรอานฉลากคําแนะนํายาของบริษัทผูผลิตใหละเอียดกอน นับต้ังแตสรรพคุณ ขอระวัง 

วิธีการแกไข การแพยา เดือน ปท่ีผลิต และเดือนปท่ีหมดอายุ ฯลฯ 
3. ใชยาใหถูกตองตามวิธีการที่ฉลากกําหนด เชน ยากิน ยาฉีดกลามเนื้อ ยาฉีดใตผิวหนัง 
4. พยายามรักษาความสะอาดใหดีท่ีสุดในทุกข้ันตอนระหวางการใชยาและอุปกรณท่ี

เกี่ยวของ 
5. ถาไมมีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชยาพอ ไมควรใหยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะยา

บางอยางอาจทําปฏิกิริยากัน ซ่ึงจะทําใหคุณภาพของยาเส่ือมลงหรือทําใหเกิดอันตรายได 
6. ยาหรือวัคซีนบางชนิด ควรฉีดชนิดละบริเวณ หรือตําแหนงเพื่อปองกันการทําปฏิกิริยา

ตอกันของยา (อานคําแนะนําจากฉลากของยาแตละชนิด) 
7. กอนจะฉีดยาควรทําการไลฟองอากาศท่ีมีอยูในกระบอกฉีดยาออกใหหมด 
8. ทําการคํานวณการใชยาใหถูกตอง เพราะการใหยาผิดวิธีจะเกิดผลเสีย โคอาจเปนอันตราย

ถึงตายได 
9. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการใหยา วัคซีนของโคแตละตัวไวทุกคร้ัง 

 
วิธีการใหยาและเวชภัณฑรักษาพยาบาลโค มีวิธีการที่สําคัญคือ 
1. การใหยาทางปาก 
วิธีการนี้นิยมใชกับการใหยาลดไข และยาถายพยาธิ โดยบังคับใหโคยืนนิ่ง แหงนหนาข้ึน

เล็กนอย ดึงล้ินออกมาดานขาง แตอยาใหแรงและแนนนัก เพราะโคจะกลืนยาไมได ในยาชนิดเม็ด
ใหวางยาลงบนโคนล้ิน (ใหลึกท่ีสุด) แลวหุบปากใหโคกลืนยา สวนในยานํ้า ใหบรรจุยาลงใน
กระบอกไมไผท่ีตัดปากเฉียง ไมควรใชขวด เพราะโคอาจกัดแตกทําใหบาดปากโคได สอดปลาย
กระบอกไมไผเขาไปในปากโค แลวคอยๆเทยากรอกลงไปจนกระท่ังยาหมด 

2. การใหยาโดยการฉีด 
2.1 การฉีดเขาใตผิวหนัง เปนการฉีดยาบํารุงหรือวัคซีนใหแกโค ตําแหนงท่ีนิยมฉีดให

ก็คือ บริเวณแผงคอ โดยใชเข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 1 นิ้ว แทงฉีดยา (เข็มตองคมและสะอาด) วิธีการฉีด
ก็โดยใชมือดึงผิวหนังบริเวณแผงคอข้ึน แลวใชเฉพาะเข็มแทงเขาไปกอนขยับปลายเข็มใหปลายเข็ม
อยูใตผิวหนัง จากนั้นก็ทําการเดินยาหมดกระบอก แลวใชกอนสําลีหรือปลายน้ิวกดตรงจุดท่ีแทงเข็ม
กอนจึงคอยดึงเข็มออก และเพื่อใหยากระจายไดดีและเร็วข้ึน ควรใชมือคลึงบริเวณที่ฉีดยาดวย 
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2.2 การฉีดเขากลามเน้ือ ซ่ึงจะเปนการฉีดยาปฏิชีวนะ และฮอรโมนบางชนิด ตําแหนง
ท่ีนิยมฉีดก็คือ กลามเนื้อบริเวณแผงคอ และกลามเนื้อโคนขาหลัง โดยจะใชเข็มเบอร 18 ขนาด 1 
นิ้วคร่ึง แทงฉีดยา โดยกอนจะทําการฉีดยาใหใชมือตบลงบริเวณท่ีจะฉีดสัก 2-3 คร้ัง เพื่อหลอกโค 
เม่ือโคตายใจก็ใหปกเฉพาะเข็มลงบนกลามเนื้อนั้นอยางรวดเร็ว เม่ือปกเข็มลงไปแลวจึงคอยสวม
กระบอกฉีดยาแลวดูดข้ึนเล็กนอยดูวาแทงถูกเสนเลือดหรือไม หากถูกเสนเลือดจะมีเลือดไหลเขาไป
ในกระบอกฉีดยา ถาแทงถูกเสนเลือดใหแทงเข็มฉีดยาในตําแหนงใหมแลวจึงทําการเดินยา เม่ือยา
หมดก็ถอนเข็มออกในลักษณะเชนเดิม 
 

การกําจัดมูลภายในฟารม 
 กรมควบคุมมลพิษ (2548) อธิบายถึงเกณฑปฏิบัติสําหรับลานตากมูลและเกณฑปฏิบัติ
สําหรับบริเวณท่ีนํามูลไปใชประโยชน ไวดังนี้ 
 

ลานตากมูล 
- พื้นของลานตากควรมีสภาพการระบายน้ําท่ีดี โดยใชวัสดุรองพื้น เชน ทราย  

ข้ีเล่ือย หรือตากบนพื้นซีเมนตลาดชัน ท่ีมีการก้ันขอบโดยรอบ เพื่อปองกันการไหลนองของน้ําเสีย
จากมูล 

- ตองเกล่ียมูลท่ีตากใหมีความหนาสมํ่าเสมอ โดยไมควรหนาเกิน 5 เซนติเมตร 
เพื่อใหมูลแหงเร็ว 

- ควรใชผาพลาสติกคลุมลานตากมูลในชวงฝนตกและในเวลากลางคืน เพื่อ
ปองกันไมใหมูลถูกฝนหรือน้ําคาง 

- ควรใชแผนสังกะสีปดคลุมลานตากเพ่ือลดการกระจายของกล่ินในชวง 2 วัน
แรก ซ่ึงมูลจะมีกล่ินเหม็นรุนแรงท่ีสุด 

- มูลท่ีตากแหงแลวควรรีบเก็บใสถุงหรือนําไปกองไวในโรงเรือนท่ีมีหลังคา 
 

บริเวณท่ีนํามูลไปใชประโยชน 
- การนํามูลสดไปใชประโยชนควรทําทันที ไมควรกองท้ิงไวเปนเวลานาน 

เพราะจะทําใหเกิดกล่ินเหม็น 
- การหมักปุยจากมูล ไมควรพลิกกลับกองปุยในชวงเชามืดและหัวคํ่า เพราะ

เปนชวงเวลาท่ีทําใหกล่ินเหม็นฟุงกระจาย 
- การนํามูลไปใชเปนปุย ควรใชมูลท่ีตากแหงแลว และไมควรนําไปใชใน

บริเวณท่ีเปนแหลงชุมชนอาศัย 
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3. แนวคิดเก่ียวกับการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา 
วิราชินี (2542) ใหความหมายของระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาวา เปนระบบท่ี

ผูกพันกันโดยสัญญาระหวางเกษตรกร และผูดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสวนใหญจะเปนบริษัท หางราน 
เอกชน หรือกลุมธุรกิจตางๆ ในการตกลงทําธุรกิจซ้ือขายผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือนําไปเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตสินคาแปรรูปตอไป ระบบการผลิตแบบมีพันธะสัญญาเปนระบบท่ีมีเง่ือนไขกฎเกณฑ
กําหนดในเร่ืองวิถีการผลิตท่ีแนนอน ท้ังในดานระยะเวลาในการปลูก จํานวนในการผลิตท่ีผูขายรับ
ซ้ือ ราคาของผลผลิตท่ีผูขายตกลงซ้ือกับเกษตรกร นอกจากนี้ระบบยังเปนระบบท่ีตองไดรับ
คําแนะนําทางเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และเปนระบบท่ีผูกขาดในการปฏิเสธท่ีจะซ้ือ
ผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน 

ปุณณรัตน (2547) ใหความหมายของการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) วา
หมายถึง รูปแบบของการสงเสริมการเกษตรอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยความยินยอม รวมตัว และ
รวมมือกันระหวางบริษัทและเกษตรกร ซ่ึงมีการทําสัญญาอยางเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิต ปริมาณ คุณภาพ การจัดการ และการตลาดไวลวงหนากอนท่ีจะดําเนินการ
ผลิต โดยมีเปาหมายใหสอดคลองกันระหวางการผลิต และการตลาด อันเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย 
กลาวโดยหลักการบริษัทจะเปนผูเสนอใหเกิดความสัมพันธนี้ และเกษตรกรเปนผูสนองเม่ือได
พิจารณาเง่ือนไขแลวดวยความพึงพอใจ 

พรศักดิ์ (2548) กลาววา การเกษตรแบบมีพันธะสัญญาเปนวิธีการรวมมือกันระหวาง
ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรในลักษณะการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical integration) เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกันในดานการผลิตและการตลาด โดยมีการทําสัญญาหรือขอตกลงระหวาง
ภาคเอกชนกับภาคเกษตรกร อาจเปนการตกลงกันดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดไวลวงหนากอนท่ีจะมีการทําการผลิตเสมอ 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงโคขุน 

ตนทุน หมายถึง คาตอบแทนปจจัยการผลิตตางๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิตของหนวยผลิต 
รายรับ หมายถึง รายไดจากการขายผลผลิต และกําไร หมายถึง สวนท่ีผูประกอบการไดรับกําไร
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 มีตนทุนคาพันธุโคประมาณ 13,000 – 15,000 บาทตอตัว 
คาอาหารหยาบและอาหารขนประมาณ 45 – 48 บาทตอตัวตอวัน น้ําหนักสุดทายของโคประมาณ 
400 กวากิโลกรัม ขายไดกําไรตัวละประมาณ 2,000 บาท ท้ังนี้กําไรท่ีไดข้ึนอยูกับตนทุนคาอาหาร
หยาบและคาน้ํามันดวย ซ่ึงถาสามารถลดคาอาหารหยาบและคาน้ํามันได กําไรที่ไดก็จะสูงข้ึน 
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 จําลอง (2540) รายงานวาตนทุนการผลิตโคขุนตอตัวตอรุนเฉล่ียตัวละ 11,000 บาท มี
รายรับตอตัวตอรุนเฉล่ียตัวละ 13,000 บาท ดังนั้นจะมีกําไรตอตัวตอรุนเฉล่ียตัวละ 2,000 บาท โดย
ตนทุนการผลิตและรายรับนี้จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดของสายพันธุดวย 
 
5. มุมมองดานเศรษฐศาสตรตอการผลิตโคขุน 

จําลอง (2540) กลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางทางการผลิต และการตลาดของการ
เล้ียงโคขุนมีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและพอจะกลาวถึงได ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการผลิต 
เปนทฤษฎีซ่ึงสามารถนํามาใชเปนหลักในการอธิบายท้ังดานประสิทธิภาพและดาน

เทคนิค ขบวนการผลิตของหนวยผลิตใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การวัดประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจจะเปนการวัดในรูปของตนทุน หรือความแตกตางระหวางรายรับรวมท้ังหมดจากการขาย
ผลผลิตและตนทุนรวมท้ังหมด โดยสามารถจะแยกเปนแนวทางในการวิเคราะหท่ีจะกอใหเกิด
ศักยภาพในการตัดสินใจประกอบการไดอยางมีเหตุผล อันไดแก 

- ชนิดของสินคา จํานวนหนวยผลิต และขบวนการผลิต 
- ประเภท ความตองการของผูบริโภค ราคายุติธรรมท่ีผูบริโภคพึงพอใจและ

ผูผลิตมีจุดคุมทุนท่ีดี 
- จํานวนปจจัยท่ีจะใชในการผลิตมากนอยอยางไร จากปจจัยท่ีหาไดงาย หรือ

ตองซ้ือจากตลาดเพ่ือการผลิต 
- เปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพปจจัยท่ีซ้ือมานั้น ตามหลักเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ

กับการผลิตนั้น เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคใหไดอรรถประโยชนสูงสุดอยางไร 
 

2. ตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐกิจ จําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก 
2.1 ตนทุนทางตรง ไดแก ตนทุนท่ีตองจายเปนเงินสดหรือเปนตนทุนชัดแจง เชน 

คาจางแรงงาน คาซอมแซมเคร่ืองจักร คาวัตถุดิบ คาน้ํามันเช้ือเพลิง เปนตน ตนทุนทางตรงเหลานี้
เขามารวมกันแลวยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิตท้ังหมด ในตนทุนทางตรงนี้ยังแบงเปนตนทุนสวน
ปลีกยอยไดอีก 2 ประเภท คือ 

- ตนทุนคงท่ี เปนตนทุนท่ีใชในการดําเนินงานผลิตสินคาใดสินคาหนึ่งกอนท่ี
จะทําการผลิตและเปนตนทุนท่ีตองจายเปนเงินสด เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตข้ึนมาในสินคานั้นๆ 
เชน คาเชาดิน คาเชาโรงเรือน คาเชาอุปกรณ 

- ตนทุนแปรผัน เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูในระหวางขบวนการผลิตในการผลิต
สินคาใดๆก็ตาม ตนทุนนี้จะมีมากหรือนอยอยูท่ีความตองการจะผลิตสินคาวามีปริมาณมากนอย
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เพียงใด และจะใชปจจัยมากนอยอยางไรเขาไปในการผลิต เชน คาน้ํา คาไฟ คาน้ํามันหลอล่ืน คา
ซอมแซมโรงเรือน เปนตน 

2.2 ตนทุนทางออม เกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตซ่ึงไมไดจายเปน
เงินสด เพื่อผลิตสินคาใดๆใหเกิดผลผลิตข้ึนมาและนําเขาสูตลาดได เชน คาใชจายในการ
บริหารงานในการผลิตและคาใชจายในการจําหนายผลผลิต ตนทุนทางออมนี้เปนตนทุนแอบแฝงอยู 
เชน คาแรงงานตนเอง หรือการใชท่ีอยูอาศัยเปนสถานประกอบการในธุรกิจ 
 
6. งานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ความหมายของระบบเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน 
สาคร (2543) อธิบายวา ระบบเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน หมายถึง ระบบการผลิตพืชเมล็ด

พันธุท่ีมีการจัดการรวมกันระหวางเจาของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฝายหนึ่งกับผูผลิต 
ไดแก เกษตรกรท่ีมีปจจัยการผลิตบางประเภทอยูในครอบครอง เชน ท่ีดิน แรงงาน และทุนอีกฝาย
หนึ่ง โดยท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญาระหวางกันไวลวงหนาถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตท่ี
เกษตรกรจะปอนให สวนผูประกอบการจะใหการประกันราคาผลผลิต พรอมท้ังใหการสนับสนุนทุน 
พันธุพืช และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยท่ีผูประกอบการเหลานั้นไมจําเปนตองเปนเจาของหนวยการ
ผลิตเสียเอง ขณะเดียวกันเกษตรกรผูเขารวมโครงการยังคงเปนอิสระในการเปนเจาของหนวยการ
ผลิตของตนอยู 

ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน (Contract farming) หมายถึง การจัดการทางความสัมพันธ
ระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูรับซ้ือผลผลิตแบบแนวด่ิง โดยท่ีผูซ้ือสามารถกําหนดความแนนอนของ
วัตถุดิบซ่ึงเปนผลผลิตเกษตรที่ตนจะรับซ้ือ โดยท่ีตัวเองไมตองเปนเจาของหนวยการผลิตทางการเกษตร
นั้นเสียเอง เกษตรกรที่เขารวมในโครงการยังเปนอิสระโดยเปนเจาของหนวยการผลิตของตนอยู แตมีการ
ทําสัญญากับผูรับซ้ือ (สวนใหญมักจะเปนโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร) ลวงหนาถึงปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรท่ีตนจะผลิตปอนให (http://library.hsri.or.th/abs/res/hs0895t.doc) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอเกรดคุณภาพของเนื้อโค 
สัญชัย (2547) อธิบายวา ปจจัยท่ีมีผลตอเกรดคุณภาพของเนื้อโคท่ีสําคัญ คือ 
1. อายุ (Maturity) 
อายุเปนปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพดานการบริโภคเปนอยางมาก เพราะสัตวท่ีมีอายุ

มาก คุณภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะเหนียวกวาสัตวท่ีมีอายุนอย รวมท้ัง Intermolecular Crosslink 
ตามมาตรฐานของ USDA ไดกําหนดเนื้อโคเกรดชั้นเยี่ยม (Prime) ตองไดจากโคที่มีอายุไมเกิน 42 
เดือน หรือเนื้อโคเกรดช้ันดี (Good) ตองไดจากโคอายุไมเกิน 48 เดือน เปนตน การทํานายอายุจาก
ซากสัตวสามารถกระทําได ซ่ึงตองอาศัยประสบการณและการสังเกตท่ีดีเพื่อประกอบการพิจารณา 
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2. ไขมันแทรก (Marbling) 
เปนไขมันท่ีแทรกในมัดกลามเนื้อ (Intra-muscular fat) จะพบในโคท่ีไดรับอาหารพลังงานสูง

ซ่ึงจะนําพลังงานท่ีเหลือไปสะสมในรูปของไขมันภายในมัดกลามเน้ือ มีลักษณะเปนเสนเล็กๆ
ขนาดไสดินสอ บางเสนส้ัน บางเสนยาว กระจายท่ัวมัดกลามเนื้อ มีสีขาวครีม ซ่ึงตางจากพังผืดท่ีมีสี
ขาวฟา พิจารณาไขมันแทรกจากพื้นท่ีหนาตัดเนื้อสันบริเวณระหวางซ่ีโครงท่ี 12 และ 13 ไขมันแทรก
มีอยู 9 ระดับดวยกัน เรียงจากปริมาณไขมันแทรกมากท่ีสุด ไประดับท่ีมีไขมันแทรกนอยท่ีสุดดังนี้ 
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) 
เนื้อโคท่ีดีใหคุณภาพสูงควรมีขนาดของเสนใยกลามเนื้อท่ีเล็กละเอียด เพราะมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความนุมของเน้ือ แตในทางตรงกันขาม เนื้อโคที่มีขนาดของเสนใยกลามเนื้อใหญและ
หยาบจะมีความเหนียวมาก 

4. ความแนนของเนื้อแดงและไขมัน (Firmness of Lean and Fat) 
เนื้อโคท่ีดีตองมีเนื้อแนน ไมออนนุมจนเยิ้ม เพราะจะเปนลักษณะไมพึงประสงคของผูบริโภค 

เชนเดียวกับไขมันท่ีตองแนน ไมเยิ้ม 
5. สีของเนื้อแดงและไขมัน (Color of Lean Fat) 
เนื้อโคท่ีดีควรมีสีแดงสด (Bright Cherry Red) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงโคท่ีมีอายุนอย เพราะโคท่ีมี

อายุมากสีจะคลํ้าไมนารับประทาน เพราะมีการสะสมเม็ดสี (Myoglobin) มาก สวนไขมันท่ีเปนท่ี
พอใจของผูบริโภคตองมีสีขาว แตไขมันสีเหลืองก็ไมไดเปนท่ีรังเกียจของผูบริโภค เพราะสีเหลือง
เกิดจากการสะสมของเม็ดสี Carotenoid ซ่ึงเม็ดสีเหลานี้ไดมาจากหญาท่ีมีสีเขียว ชุมและอวบน้ํา ทําให
ผลิตไขมันท่ีออนและเยิ้มมากกวาการผลิตจากเมล็ดธัญพืช ฉะนั้นสีเหลืองของไขมันจึงเกี่ยวของกับ
คุณภาพของไขมันท่ีออนนุมและเยิ้ม 

6. รูปราง (Conformation) 
รูปรางของซากท่ีดีตองมีการพัฒนากลามเนื้อในสวนตางๆของซากสูง เชน ในสวนของ

สะโพกสันหลัง และไหล เพราะเม่ือซากใหเนื้อมากจะมีผลใหไขมันและกระดูกตํ่า สะโพกท่ีดีควร
เต็ม อูม สวนหลังตองเต็ม อูม และไหลตองกวาง หนา เปนตน 

7. ชั้น (Class) 
ช้ัน หมายถึง ประเภทของสัตวในการจําแนกช้ันซากสัตวหรือเกรดซากเน้ือสัตว จําเปนตอง

จัดเกรดซากใหอยูในประเภทเดียวกัน เชน เนื้อโค (Beef) หรือเนื้อลูกโค (Veal) และยังรวมถึงสภาวะ
ทางเพศของสัตวอีกดวย เชน โครุนตอน (Steer) โคสาว (Heifer) โคหนุมไมตอน (Bullock) โคพอพันธุ 
(Bull) และโคนาง (Cow) เปนตน ซ่ึงตามมาตรฐาน 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
ข้ึน เตานมมีรองรอยของเน้ือเยื่อท่ียังหลงเหลืออยู กระดูกแข็งและขาว กระดูก Button แข็งมากข้ึน 
กลามเนื้อตนคอลีบ ไมมี Pizzle eye 

Bullock และ Bull ซากคอนขางจะเหมือนกัน ยกเวนท่ีกลามเน้ือตนคอของ Bull จะมีขนาด
ใหญและหนากวา Bullock 

สกล (2522) วิเคราะหถึงอิทธิพล พันธุ อายุ เพศ และการทดแทนที่มีผลกระทบตอลักษณะ
ซากและสวนประกอบของซาก รวมท้ังแนวทางการตลาดโคขุนวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูประกอบการ
จะตองคํานึงถึง คือระบบการจัดหาพันธุ การจัดการท่ีดี มีวัตถุดิบดานอาหารสัตวใหครบ ท่ีจะ
กอใหเกิดระบบงานท่ีนําไปสูการพัฒนาตลาดโคขุนไดเร็ว ทําใหอัตราผลตอบแทนคุมคากวาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัตถุดิบผิดประเภท 

ประสิทธ์ิ (2530) วิเคราะหถึงขบวนการผลิตของการเล้ียงโคขุนท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดผูบริโภคในปจจุบัน ไดแก การคัดเลือกพันธุ พื้นท่ีดําเนินการ และวัตถุดิบอาหารสัตว    
เปนปจจัยหลัก โดยเนนถึงโครงราง ซากท่ีผลิตไดจะมีโครงรางอยางไร เปอรเซ็นตของไขมันแทรก
มีอยูมากนอยเพียงไร 
 

งานวิจัยเก่ียวกับปญหาการทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
บุศราและคณะ (2549) กลาววา การทําเกษตรแบบพันธะสัญญานั้น เทคโนโลยีการผลิต 

วัสดุการผลิต และเวชภัณฑ ถูกกําหนดโดยบริษัท โดยเฉพาะเกษตรพันธะสัญญาดานปศุสัตวและ
ประมง เกษตรกรสามารถเพิ่มทักษะและประสบการณ อันเกิดจากการปฏิบัติจริงแตโอกาสจะพัฒนา
และปรับใชวิธีใหมๆดวยตนเองยังจํากัด เนื่องจากพันธุสัตวตางๆถูกกําหนดโดยผูประกอบการ 
นอกจากนี้เวชภัณฑและอาหารสัตวปก สุกร และประมง ถูกกําหนดโดยผูประกอบการ ทําใหไมเปด
โอกาสใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกรเอง และปจจัยการผลิตข้ึนกับบริษัทแมวาจะเปนใน
รูปสินเช่ือก็ตาม นอกจากนี้ เจาหนาท่ีองคกรของรัฐยังไมสามารถท่ีใหการสนับสนุนดานขอมูลท่ี
ชวยสนับสนุนดานการตัดสินใจกับเกษตรกรดานการผลิต 

พฤกษ (2549) กลาววา การเล้ียงไก สุกร และประมง ปจจุบันไดกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ระบบผูกขาดโดยบริษัทเอกชน ต้ังแตพันธุ เวชภัณฑ อาหาร และตลาด ทําใหเกษตรกรผูเล้ียงใน
ระบบตกอยูภายใตสภาพถูกเอาเปรียบจาก “เกษตรพันธะสัญญา” รูปแบบตางๆ โดยภาพรวมแลว 
ไมแตกตางกับผูรับจางขายแรงงานทางการเกษตร 


