
บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาสถานภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด

เชียงใหมนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณเกษตรกรแบบเชิงลึก ซ่ึงผลการศึกษา
สามารถแบงออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
ตอนท่ี 2  ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 

 
ตอนท่ี 1  สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
 

1.1 ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
 อายุของเกษตรกร 
 เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนสวนใหญ จํานวน 37 ราย มีอายุอยูระหวาง 45-53 ป รองลงมาคือ อายุ
ตํ่ากวา 45 ป จํานวน 17 ราย โดยเกษตรกรที่มีอายุนอยท่ีสุด 38 ป และเกษตรกรที่มีอายุมากท่ีสุด 60 ป 
อายุเฉล่ีย 49.63 ป ซ่ึงเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญมีอายุสูงกวา 45 ป จึงเปนท่ีนาสังเกตวาอาชีพการ
เล้ียงโคขุนสามารถทําไดโดยเกษตรกรวัยกลางคน และสูงอายุ 
 
ตารางท่ี 5 อายุของเกษตรกร  

อายุ (ป) จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ตํ่ากวา 45 17 25.0 
45-53 37 54.4 

53 ปข้ึนไป 14 20.6 

รวม 68 100 
 
 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 
 เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนสวนใหญ จํานวน 58 ราย มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ราย และเกษตรกรมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
นอยท่ีสุด คือ จํานวน 1 ราย 
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ตารางท่ี 6 ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ระดับการศึกษา จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ประถมศึกษา 58 85.3 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 1.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 5.9 

ปริญญาตรี 5 7.3 

รวม 68 100 
 

ลักษณะการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
เกษตรกรเล้ียงโคขุนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมในจํานวนท่ีเทากัน คือ มีเกษตรกรที่

เล้ียงโคขุนเปนอาชีพหลัก 34 ราย ซ่ึงเทากับจํานวนเกษตรกรท่ีเล้ียงโคขุนเปนอาชีพเสริม โดย
เกษตรกรที่เล้ียงโคขุนเปนอาชีพเสริมนั้นมีอาชีพหลักอยูแลว ไดแก อาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และ
ครู ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร หรือทําสวน สามารถนําเศษหรือกากพืชผลที่เหลือ
จากไรนา หรือเรือกสวนของตนมาใหโคกินได เปนการชวยประหยัดคาอาหารหยาบไปอีกทางหนึ่ง 
 
ตารางท่ี 7 ลักษณะการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เล้ียงเปนอาชพี จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

อาชีพหลัก 34 50.0 
อาชีพเสริม 34 50.0 

รวม 68 100 
 
 การไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุมเก่ียวกับการเลี้ยงโคขุน 
 มีเกษตรกรที่เคยไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุนจํานวน 2 ราย ซ่ึง
ไดรับการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยแมโจ 1 ราย และไดรับการฝกอบรมจากสํานักงานปศุสัตวอีก 1 
ราย สวนเกษตรกรท่ีเหลืออีก 66 ราย ไมเคยไดรับการฝกอบรมแบบรวมกลุม แตใชวิธีศึกษาจาก
หนังสือหรือวารสารเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุนดวยตนเอง และจากการแลกเปล่ียนความรูในหมูเพื่อน
เกษตรกรดวยกันเอง 

ท้ังนี้จากการสัมภาษณ คุณบุญสม ชิลนาค ซ่ึงเปนผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) 
จํากัด ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 ผูจัดการบริษัทใหเหตุผลวา การที่บริษัทไมจัดการฝกอบรมแบบ
รวมกลุมเกี่ยวกับเร่ืองการเล้ียงโคขุนใหเกษตรกรพรอมกันเปนกลุมใหญ เนื่องจากเกษตรกรแตละ
รายมีเวลาวางไมตรงกัน ดังนั้นหากจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุม เกษตรกรอาจมากันไมครบ จึงไม
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เกิดประโยชน แตการแนะนําเร่ืองการเล้ียงโคขุนจะเปนลักษณะของการที่ผูจัดการบริษัทเขาไปเยี่ยม
เยียนในแตละฟารมและใหคําแนะนํา หรือแนะนําใหเกษตรกรท่ีอยูละแวกใกลเคียงกันรวมกลุมกัน 
กลุมละ 3-4 คน ปรึกษาแลกเปล่ียนปญหากันเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน 
 
ตารางท่ี 8 การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน 

การฝกอบรม จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ไมเคยไดรับการฝกอบรม 66 91.2 

เคยไดรับการฝกอบรม 2 8.8 

รวม 68 100 
 

1.2 สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด 
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด กอต้ังข้ึนประมาณพุทธศักราช 2525 (ประมาณ 25 ป

มาแลว) เจาของเดิมเปนชาวตางชาติท่ีเขามาแตงงานกับคนไทย หลังจากนั้นบริษัทเปล่ียนมาเปน
ของนองเขย คือ คุณพงษชัย ภูพิพัฒนา ซ่ึงตอนนี้ถือหุนใหญ และมีคุณบุญสม ชิลนาค ซ่ึงเคยมา
ฝกงานดานโคขุนกับชาวตางชาติท่ีเปนเจาของเดิม เขามาทํางานเปนผูจัดการบริษัทจนถึงปจจุบัน 
 

การเขาเปนสมาชิกของบริษัท 
1. เร่ิมแรกหากเกษตรกรสนใจท่ีจะเล้ียงโคขุน เกษตรกรจะตองแจงไปยังบริษัท โดยใช

สัญญาลูกผูชายคุยกัน (สัญญาดวยวาจา) ไมมีสัญญาเปนลายลักษณอักษร  
2. ผูจัดการบริษัทจะเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะเล้ียง 
3. เม่ือตรวจสอบสถานท่ีเสร็จแลว และผูจัดการบริษัทเห็นวาสถานท่ีมีความเหมาะสมแก

การเล้ียง เกษตรกรก็สามารถดําเนินการสรางโรงเรือนเล้ียงไดทันที โดยขอคําปรึกษากับทาง
ผูจัดการบริษัท 

4. การนําโคเขาฟารม ถาเกษตรกรเกง มีความสามารถมากพอ ก็สามารถซ้ือโคเขาฟารม
เองไดเลย  เม่ือซ้ือโคแลว จึงแจงใหผูจัดการบริษัทเขาไปดู แตหากไมแนใจก็สามารถขอใหผูจัดการ
บริษัทชวยแนะนําเร่ืองการซ้ือโคได 

5. ผูจัดการบริษัทจะชวยแนะนําเร่ืองแปลงหญา อาหารขน อาหารเสริม ยารักษาโรค และ
วัคซีน สําหรับอาหารขนนั้น ถานําโคเขาฟารมแลว เกษตรกรสามารถเบิกอาหารขนไดทันที โดยไม
ตองมีใบส่ังเบิก ซ่ึงราคาอาหารขนกระสอบละ 210 บาท ซ้ือสดหรือซ้ือเช่ือก็ได แตท้ังนี้ไมไดมีการ
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บังคับวาเกษตรกรจะตองใชอาหารขนจากบริษัทเทานั้น โดยเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนเองได 
แตตองมีคุณคาทางอาหารครบถวนตามท่ีบริษัทตองการ 
 

การวางแผนเชือดโค 
บริษัทจะเชือดโคประมาณ 15 ตัวตออาทิตย โดยเชือดทุกอาทิตย แตเกษตรกรบางรายมี

ปญหาดานการนําโคเขาเชือด คือ ไมสามารถนําโคของตนเขาเชือดไดท้ังหมดในแตละรอบ เชน 
เกษตรกรอาจมีโคท่ีควรเขาเชือดขณะนั้น 20 ตัว แตสามารถนําโคเขาเชือดไดเพียง 15 ตัว แลวตอง
รอคิวใหเกษตรกรรายอื่นนําโคเขาเชือดตออีกอาทิตยหนึ่ง ทําใหกวาจะวนมาถึงเกษตรกรรายเดิม
ตองรอคิว สงผลใหส้ินเปลืองคาอาหารขนเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

จากเหตุการณนี้ ผูจัดการบริษัทกลาววา “การจัดโคเขาเชือด บางคร้ังตองดูดวยวาเกษตรกรราย
ใดพรอมท่ีสุด ซ่ึงเห็นใจเกษตรกรเชนกันวามีรายจายจิปาถะ เชน ตองจายคาเทอมลูก คาน้ํา คาไฟฟา 
คาผอนบาน หรือผอนรถ เปนตน แตตองคํานึงถึงเกษตรกรรายอ่ืนดวยวาเขาก็ลําบากเหมือนกัน” 
 

น้ําหนักโคขุนเม่ือขาย 
น้ําหนักโคขุนเม่ือขาย ทางบริษัทกําหนดไววาไมควรต่ํากวา  500-550 กิโลกรัม ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับสภาพของรางกายโคดวยวาสมบูรณเต็มท่ีแลวหรือยัง 
 

การขนสงโคไปใหบริษัท 
เกษตรกรสวนใหญจะนําโคไปสงใหกับทางบริษัทดวยตนเอง แตบางรายท่ีอยูในพื้นท่ี

หางไกล เชน เกษตรกรที่อยูในอําเภอพราว ก็ขนสงโดยจางรถจากตางอําเภอ เชน จากอําเภอดอยสะเกด็ 
มาขนสงโคไปใหบริษัท เพราะหากจางรถท่ีอยูในอําเภอพราว ซ่ึงคนขับรถมีความสนิทชิดเช้ือกัน 
จะตองจางในราคาแพง อีกท้ังตองเล้ียงขาวปลาอาหารแกคนขับรถอีกดวย ทําใหไมคุมคา 
 

กลไกการกําหนดราคารับซ้ือโคขุน 
การกําหนดราคารับซ้ือโคขุน บริษัทจะเปนผูกําหนดโดยใชความรูทางวิชาการมากําหนด

เง่ือนไข ซ่ึงพิจารณาจากคุณภาพของเนื้อ และการมีไขมันแทรกในเนื้อ เนื้อโคขุนท่ีขายดีท่ีสุด ไดแก 
สันนอก สันใน และสะโพก รองลงมา ไดแก เนื้อต้ังแตซ่ีโครงมาถึงขาหนา การตอนโคจะชวยใน
เร่ืองคุณภาพเนื้อได เพราะหากไมตอน ชวงคอของโคจะใหญมากข้ึน ซ่ึงตลาดไมตองการ 

การประกันราคารับซ้ือ บริษัทจะประกันราคาโคมันท่ีราคาตํ่าสุด คือ 45 บาทตอกิโลกรัม  

โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน ราคาอยูระหวาง 52-54 บาทตอกิโลกรัม โคลูกผสมพันธุชารโรเลส 
ราคาอยูระหวาง 54-57 บาทตอกิโลกรัม แตถาโคมีคุณภาพซากดี และมีไขมันแทรก อาจไดราคาถึง
กิโลกรัมละ 60-70 บาท ท้ังนี้ตองพิจารณาราคาจากฟนโคดวย คือ โคท่ีมีฟนแทครบ คือ มีฟนแท
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แปดซ่ี ซ่ึงถือวาเปนโคท่ีแกแลว เนื้อโคตัวนั้นจะถูกตีเปนเนื้อบด เพราะมีเฉพาะเน้ือแดงอยางเดียว 
ไมมีไขมันแทรก เนื้อจึงเหนียว ไมเปนท่ีตองการของตลาด (ถาเนื้อบดจะไดราคากิโลกรัมละ 46 
บาท) แตนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “บริษัทจะตีเปนเนื้อบด
จริงหรือไมก็ไมทราบ บางทีอาจตีเปนเนื้อดีก็ได บางคร้ังเนื้อโคที่ถูกตีเปนเนื้อบดอาจไปอยูบนโตะ
อาหารในภัตตาคารหรูๆ หรือในหางสรรพสินคาก็เปนได นอกจากนี้บริษัทยังซ่ือตรงเร่ืองราคารับ
ซ้ือมาก คือ ช่ังโคไดกี่กิโลกรัมก็ใหราคาตามนั้น ไมมีการเผ่ือราคาใหเลยแมแตนิดเดียว” 

จากการสัมภาษณผูจัดการบริษัทเร่ืองราคารับซ้ือโคท่ีบริษัทใหแกเกษตรกร ผูจัดการบริษัท
กลาววา ราคารับซ้ือโคท่ีบริษัทใหแกเกษตรกรถือวาอยูในระดับท่ีบริษัทต้ังไวอยู คือ มีราคาประกัน 
แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับสายพันธุโคของเกษตรกรดวยวาเปนไปตามท่ีบริษัทตองการหรือไม ถาเปน
สายพันธุท่ีตรงกับความตองการของบริษัท บริษัทจะประกันราคาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
ข้ันตํ่าไวท่ีกิโลกรัมละ 52 บาท โคลูกผสมพันธุชารโรเลสข้ันตํ่ากิโลกรัมละ 54 บาท ถาคิดแบบเปน
กลางคือ ดานตัวเกษตรกรไมคอยพอใจแนนอน เพราะเกษตรกรยอมตองการใหไดราคาสูงกวานั้น 
แตทางบริษัทก็อยากใหราคาตํ่ากวานั้น ดังนั้นอยากใหราคาอยูพอดีกันระหวางความตองการของ
เกษตรกรกับบริษัท ผูจัดการบริษัทคิดวาราคาท่ีบริษัทใหขณะน้ีอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงโดยรวม
แลวเกษตรกรควรจะพอใจ จุดใหญคือ เกษตรกรจะตองพัฒนากันเอง หาทางเล้ียงโคขุนของตนให
สมบูรณไดมาตรฐานเอง ถาเกษตรกรเล้ียงโคขุนไมตรงตามท่ีบริษัทตองการ บริษัทก็ไมสามารถให
ราคามากกวาท่ีต้ังไวได 
 นอกจากนี้บริษัทยังมีการสรางเง่ือนไขใหเกิดการแขงขันในหมูเกษตรกร โดยมีการกําหนด
เกรดโคของสมาชิก แลวใหสมาชิกสอบถามกันเองวา เกรดโคของเกษตรกรแตละรายเปนอยางไร 
เหตุใดสมาชิกรายใดรายหนึ่งไดราคาดี หรือเหตุใดบางรายไดราคาไมดี ผลคือขณะน้ีเกษตรกรมีการ
แขงขันกันมากข้ึน 
 

วิธีการเล้ียงโคขุนของเกษตรกร 
ผูจัดการบริษัทกลาววา วิธีการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรยังไมเปนไปตามท่ีบริษัทตองการ 

ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีวิธีการเล้ียงโคขุนในแบบที่บริษัทตองการอยางแทจริงมีเพียงจํานวนคร่ึงหนึ่งเทานั้น 
 

การรับนักศึกษาฝกงาน 
เกษตรกรบางรายท่ีเล้ียงโคขุนแบบฟารมขนาดใหญมีการรับนักศึกษาเขาฝกงานดานโคขุน

ดวย เชน ฟารมของคุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) ซ่ึงคุณคําแสนเปน
เกษตรกรที่อยูบานเข่ือนผาก ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
 
 



 37 

แหลงท่ีเกษตรกรซ้ือโคมาขุน 
แหลงท่ีเกษตรกรซ้ือโคมาขุนมีหลายจุด อาทิ ตลาดนัดแมยอย (ต้ังอยูท่ีบานแมยอย ตําบล

แมยอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) เปดวันจันทรและวันศุกร ตลาดนัดทุงฟาบด (ต้ังอยูท่ีบาน
ทุงฟาบด ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม) เปดวันเสาร และตลาดนัดเวียงหนองลอง 
(ต้ังอยูท่ีบานเวียงหนองลอง ตําบลบานเวียง กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน) เปดวันอาทิตย 

เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 43 ราย ซ้ือโคจากตลาดนัดแมยอย เกษตรกรใหเหตุผลวา เปน
ตลาดนัดโคกระบือท่ีใกลท่ีสุด และเช่ือถือได เพราะซ้ือขายกันเปนประจํา ท่ีผานมาไมมีการโกงกัน 
รองลงมาคือ ซ้ือจากเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง จํานวน 38 ราย เนื่องจากเกษตรกรจะทราบแหลงท่ีมา
ท่ีไปของโค ทราบพอแมพันธุ และเช่ือใจเพื่อนเกษตรกรดวยกัน และยังสามารถแลกเปล่ียนความรู
ในเร่ืองการเลี้ยงโคไดดวย จึงมีความนาเช่ือถือ และมีเกษตรกรเพียง 1 รายซ้ือโคจากตลาดนัดเวียง
หนองลอง เหตุท่ีเกษตรกรมักไมซ้ือโคจากตลาดนัดเวียงหนองลอง เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา 
โคท่ีตลาดนัดเวียงหนองลองสวนใหญเปนโคท่ีมีระดับเลือดพื้นเมืองมากเกินไป ไมเหมาะแกการ
นํามาขุน ท้ังนี้ผูจัดการบริษัทกลาววา “โคท่ีเกษตรกรซ้ือจากตลาดนัดแมยอย และตลาดนัดทุงฟาบด 
สวนใหญก็ยังเปนโคท่ียังไมคอยไดมาตรฐาน” 

ตัวอยางของเกษตรกรที่ซ้ือโคจากเพ่ือนเกษตรกรดวยกันเอง เชน คุณคําแสน บุญสง 
(สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) ไดความวา คุณคําแสน ไมซ้ือโคจากตลาดนัดโคกระบือเลย 
แตจะซ้ือจากเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง เพราะถือวาเปนการชวยเหลือกัน และไมถูกพอคาคนกลาง
กดราคา จนขณะน้ีเกษตรกรในอําเภอพราวท่ีเล้ียงโคทุกคนทราบดีวา ถาจะซ้ือขายโคลูกผสมพันธุ
ชารโรเลสตองไปท่ีบานคุณคําแสน ทําใหคุณคําแสนไดประโยชนจากจุดนี้ เพราะคุณคําแสนอยาก
ไดโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ซ่ึงในอดีตเกษตรกรเล้ียงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสแลวถูกกดราคาจึง
ไมอยากเล้ียง แตเม่ือคุณคําแสนรับซ้ือจึงมีเกษตรกรที่เล้ียงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสเพิ่มข้ึน และ
คุณคําแสนก็มีโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาขุนจึงเปนการชวยเหลือกันไป 

นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายยังเดินทางไปซ้ือโคถึงจังหวัดสุโขทัย ซ่ึงซ้ือแบบนําโคมาช่ัง
ขายเปนกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 43 บาท เกษตรกรกลาววา โคจากจังหวัดสุโขทัยเล้ียงแลวตัวโต
มากกวาโคของจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนโคจากจังหวัดตากก็มีการช่ังขายเปนกิโลกรัม
เชนกัน แตมีราคาแพงกวาโคจากจังหวัดสุโขทัย คือ ราคากิโลกรัมละ 53 บาท อีกท้ังตองส่ังใหพอคา
นํามาสงใหถึงท่ี ซ่ึงเกษตรกรผูซ้ือไมเห็นโครงสรางของโคกอนจึงไมกลาซ้ือ เพราะถึงแมวาโคจะ
หนัก หรือดูตัวโตก็จริง แตก็ใชวาจะขุนแลวอวนเสมอไป ตองดูโครงสรางของโคดวยตาตนเองดวย 
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ตารางท่ี 9 แหลงท่ีเกษตรกรซ้ือโคมาขุน 

แหลงท่ีซ้ือโค จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ตลาดนัดทุงฟาบด 25 36.8 

ตลาดนัดแมยอย 43 63.2 

ตลาดนัดเวียงหนองลอง 1 1.5 

โคของเพื่อนเกษตรกร 38 55.9 

อ่ืนๆ (จากจังหวัดตาก สุโขทัย) 7 10.3 
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจซ้ือโคมาจากตลาดมากกวา 1 แหง 
 

การจัดการระดับฟารม 
เกษตรกรมักใช “ระบบพี่เล้ียงนอง” คือ ขายโคท่ีตัวโตสมควรเชือดแลวออกไป แลวนําโค

ตัวท่ียังเล็ก หรืออายุนอยอยูเขามาขุนแทนท่ี 
 

การจัดการของเกษตรกรแบบลูกเลา 
คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา สมาชิกบางรายมีฟารมท่ี

ไมเหมาะกับการเล้ียงโคขุนเลย แตใชการจัดการ คือ มีลูกเลาเปนของตนเอง ซ่ึงฟารมของลูกเลานั้น
มีการจัดการฟารมดีกวาฟารมของเกษตรกรรายน้ันเสียอีก เกษตรกรรายน้ีไปรับโคขุนโดยซ้ือจากลูก
เลา เชน ซ้ือในราคา 55 บาทตอกิโลกรัม แลวนํามาขายใหบริษัทในราคา 57 บาทตอกิโลกรัม เปนตน 
“เกษตรกรสวนใหญขาดความรู และทักษะเร่ืองการจัดการ ทําใหตองถูกคนท่ีมีความรูเขาหลอกลวง
ตลอด” นอกจากนี้เกษตรกรบางราย ยังมีการจัดฉากเพ่ือแจงจํานวนโค โดยเอาโคอายุนอย ท่ีมี
ลักษณะสวยเล้ียงไวในคอกเพื่อใหผูจัดการบริษัทเห็น เม่ือผูจัดการบริษัทกลับไป ก็ดึงโคลักษณะ
สวยนั้นออก แลวเปลี่ยนเอาโคตัวโตมาผูกยืนโรง แลวขุนตอประมาณ 2 เดือน แลวแจงใหผูจัดการ
บริษัทวา มีโคพรอมเชือดไดแลว ทําใหเสียระบบการจัดการโคเขาเชือดของทางบริษัทมาก 

สําหรับการรับลูกเลาของทางบริษัท นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 
2549) กลาววา เกษตรกรบางรายท่ีอยากเปนลูกเลาของทางบริษัท แตทราบเกี่ยวกับระบบการหา
กําไรของทางบริษัทมากเกินไป ทางบริษัทก็ตัดออกไป ไมใหเปนลูกเลาเลย เพราะเกรงวาจะมี
ปญหากับทางบริษัทในภายหลัง 
 

การขอเชาท่ีเล้ียงโคในกลุมเกษตรกรดวยกันเอง 
จากการสัมภาษณคุณจําเริญ อุนใจ เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 ไดความวา มีเพื่อนเกษตรกร

เคยจะมาขอเชาท่ีเล้ียงโคของคุณจําเริญ เพราะคุณจําเริญจะลดจํานวนโคลง แตจะทําคุณภาพใหดีข้ึน 
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โดยเพิ่มปริมาณไขมันแทรก เพราะชวงนั้นอาหารหยาบคอนขางขาดแคลน คุณจําเริญจึงขอเก็บคา
เชาท่ีเกษตรกรรายน้ีเดือนละ 500 บาท แตเกษตรกรรายนี้บอกวาแพงเกินไป จึงเกิดการขัดแยงกัน
เร่ืองราคาคาเชา ทําใหเปนอันยกเลิกไป 
 
 พันธุโคท่ีเกษตรกรนํามาขุน 

ตนทุนคาพันธุโค ข้ึนอยูกับสายพันธุโค ซ่ึงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสจะมีราคาแพงกวาโค
ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน คือ ราคาตัวละประมาณ 16,000-18,000 บาท ในขณะท่ีโคลูกผสม
พันธุอเมริกันบราหมันราคาตัวละประมาณ 12,000-14,000 บาท ผูจัดการบริษัทกลาววา ราคาคา
พันธุโคท่ีเกษตรกรยอมจายขณะน้ีจะคิดเปนน้ําหนัก คือโคหนัก 250 กิโลกรัม ราคาอยูท่ีประมาณ 
12,000 บาท โคหนัก 300 กิโลกรัม ราคาอยูท่ีประมาณ 14,000-15,000 บาท โคหนัก 350 กิโลกรัม 
ราคาอยูท่ีประมาณ 15,000-18,000 บาท และโคหนัก 400 กิโลกรัมข้ึนไป ราคาอยูท่ีประมาณ 
20,000-30,000 บาท การเลือกน้ําหนักโคกอนนําเขาฟารม คือ โคท่ีมีน้ําหนักมากราคาจะแพงกวาโค
ท่ีมีน้ําหนักนอย รวมท้ังราคาโคในทองตลาด ณ ขณะนั้นดวย เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 53 ราย ใช
โคลูกผสมพันธุชารโรเลสในการขุน รองลงมา จํานวน 45 ราย ใชโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
ในการขุน เหตุท่ีเกษตรกรสวนใหญนําโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาขุนเนื่องจากเปนท่ีตองการของ
บริษัท เพราะโคลูกผสมพันธุนี้กินจุ ถึงแมวาจะเปนสายพันธุท่ีโครงสรางท่ีไมคอยใหญ แตก็มีเนื้อ
มาก และคุณภาพซากก็ดีกวาโคลูกผสมพันธุอ่ืน บริษัทจึงใหราคาตอกิโลกรัมน้ําหนักมีชีวิตดีกวาโค
ลูกผสมพันธุอ่ืน อยางไรก็ตามโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันก็มีคุณภาพซากใกลเคียงกับโค
ลูกผสมพันธุชารโรเลส แตก็ยังไมดีเทากับโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ดังนั้นบริษัทจึงใหราคาตอ
กิโลกรัมน้ําหนักมีชีวิตตํ่ากวา ท้ังนี้ในอนาคตมีการคาดการณกันวาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน
แดงจะมีราคาแพงกวาโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันขาว เพราะคุณภาพเนื้อดีกวา แตปญหาคือ 
เกษตรกรดูสายพันธุโคยังไมคอยเปน ทําใหซ้ือโคไดในราคาแพง ซ่ึงโคลูกผสมพันธุชารโรเลสสาย
พันธุแทก็แพง สายพันธุท่ีไมไดมาตรฐานก็แพง โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันก็มักจะมีเลือดของ
โคพันธุอินดูบราซิลมาแทรก ซ่ึงไมเปนไปตามความตองการของบริษัท 

เกษตรกรที่เล้ียงโคลูกผสมพันธุอินดูบราซิลสวนใหญจะเล้ียงเปนโคสวยงาม ซ่ึงโคลูกผสม
พันธุนี้มีโครงสรางท่ีใหญ ขนาดตัวใหญ กระดูกใหญ มีความไดเปรียบตรงท่ีมีพื้นท่ีสามารถใหเนื้อ
ยึดเกาะไดดี แตเปอรเซ็นตซากมีนอย และคุณภาพซากไมดี ขอเสียอีกอยางหน่ึงก็คือ “โคลูกผสม
พันธุอินดูบราซิลตองเล้ียงถึง 4 ป จึงจะขายได ในขณะท่ีโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันเล้ียง 3 ป 
โคลูกผสมพันธุชารโรเลสเล้ียงเพียง 2 ปคร่ึง ก็ขายไดแลว แตในทุกวันนี้โคลูกผสมพันธุอเมริกัน 
บราหมันในจังหวัดเชียงใหมยังมีเลือดโคพันธุอินดูบราซิลมาปะปนบาง เพราะยังมีลักษณะหูท่ียัง
ยาวอยู ซ่ึงถาเปนโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันพันธุแท จะไมมีเขา ตัวโต หูส้ัน” (คุณดวงแกว 
บุญเลิศ, สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) 
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สําหรับโคนมจะมีเนื้อสันมากกวาโคลูกผสมพันธุอินดูบราซิลและโคลูกผสมพันธุ
อเมริกันบรามัน แตเปอรเซ็นตซากจะไมดีเทาโคลูกผสมสองพันธุนี้ 

เกษตรกรสวนใหญกลาววา ถาจะใหดีตองเล้ียงโคใหครบวงจรโดยมีพอพันธุ แมพันธุ เพื่อ
ผลิตลูกพันธุ ซ่ึงจะเปนการประหยัดตนทุนในการซ้ือลูกพันธุมาขุน และถาไมอยากขุน ก็สามารถ
ขายลูกโคได แตเกษตรกรบางรายก็ไมตองการเล้ียงโคพอพันธุ เพราะเสียเวลานําโคพอพันธุไปผสม
กับโคแมพันธุของเกษตรกรรายอ่ืน 
 
ตารางท่ี 10 พันธุโคท่ีเกษตรกรนํามาขุน 

พันธุโค จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

พื้นเมือง 4 5.9 

ลูกผสมพันธุชารโรเลส 53 77.9 

ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน 45 66.2 

ลูกผสมพันธุอินดูบราซิล 2 2.9 

โคนมเพศผู 1 1.5 

อ่ืนๆ (ซิมเมนทอล) 2 2.9 
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายเล้ียงโคมากกวา 1 พันธุ 
 

ระดับสายเลือดของโค 
“คุณภาพซากจะดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับระดับเลือดของโคดวย มิใชข้ึนอยูกับการกินอาหาร

เพียงอยางเดียว เกษตรกรสวนใหญบอกวาโคตนเองดี ใหกินอาหารดี แตราคาไมดี นั่นเปนเพราะ
ระดับเลือดโคอาจจะตํ่า หรือสายพันธุโคไมดี เกษตรกรบางรายมักโทษบริษัทวาใหราคาไมดี ซ่ึงถา
เล้ียงโคท่ีมีระดับเลือดตํ่า สายพันธุไมดี บริษัทยอมไมรับซ้ือโคในราคาถึงกิโลกรัมละ 60 บาท
แนนอน” (คุณดวงแกว บุญเลิศ, สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) 

คุณไพรัตน ธาตุอินจันทร (สัมภาษณวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2549) กลาววา สําหรับประเทศไทย
ถาเล้ียงโคท่ีมีระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 50 เปอรเซ็นต แลวไดโคท่ีมีน้ําหนักสงโรงเชือดเกิน 
500 กิโลกรัม ถือวาอยูในระดับท่ีนาพอใจแลว ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญจะเล้ียงโคท่ีระดับสายเลือด
พันธุชารโรเลส 50 เปอรเซ็นต แตโคบางตัวก็มีระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 75 เปอรเซ็นต ระดับ
สายเลือดพันธุอเมริกันบราหมัน 25 เปอรเซ็นต (คุณไพรัตน เล้ียงโคท่ีระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 
50 เปอรเซ็นต เคยไดโคหนักถึง 700 กิโลกรัม ขณะนี้กําลังทดลองนําน้ําเช้ือโคพอพันธุชารโรเลส
พันธุแทมาผสมเพ่ือจะปรับปรุงเปนระดับสายเลือดพันธุชารโรเลส 75 เปอรเซ็นต) คุณไพรัตนกลาว
อีกวา ในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยก็สามารถเล้ียงโคพันธุแทได ไมจําเปนตองเล้ียงท่ีตางประเทศ
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อยางเดียว แตตองมีการจัดการท่ีดี โคไดอยูอยางสุขสบาย หรือในกรณีถาโคตัวหนึ่งมีระดับ
สายเลือดพันธุอเมริกันบราหมันสูงมากๆ และโคอีกตัวหนึ่งมีระดับสายเลือดเลือดพันธุชารโรเลสสูง
มากๆ คุณภาพของซากแทบจะไมตางกัน เพราะมีระดับสายเลือดท่ีสูงดวยกันท้ังคู 
 

เทคนิคการเลี้ยงโคใหไดเนื้อคุณภาพดี 
ถาเปนโคท่ีปลดจากการใชงาน โดยปกติแลวเกษตรกรจะใชเวลาขุนนานประมาณ 3-4 เดือน 

แตคุณภาพเนื้อจะไมดี เม่ือเปดซากแลว จะมีเนื้อแดงมากเกินไป และไมมีไขมันแทรก เรียกการขุนโค
ลักษณะนี้วา การขุนโคมัน 

สําหรับเนื้อโคขุนคุณภาพ ตองเร่ิมเตรียมต้ังแตมีโคตัวเล็กๆ เม่ือโคมีอายุครบ 14 เดือนจึง
นํามาผูกยืนโรง แลวขุน เกรดคุณภาพเนื้อโคแตละตัวจะแตกตางกัน ไมเหมือนกันทุกตัว และเนื้อ 
โคขุนคุณภาพจะถูกจําหนายในตลาดเน้ือช้ันสูงเทานั้น 

การขุนโคถาจะใหดีตองนําโคท่ีมีอายุนอยมาขุน คือเร่ิมขุนเม่ือโคมีอายุประมาณ 1 ปคร่ึง 
แตตองใชระยะเวลาการขุนนาน และส้ินเปลืองอาหารขน (แตถาคิดตนทุนและผลตอบแทนแลวถือวา
คุมกวาขุนโคแก เพราะเนื้อโคมีคุณภาพดีกวา คุณภาพซากดีกวา ราคาจึงดีกวา) แตคุณภาพซากยัง
ข้ึนอยูกับสายพันธุ และการกินอาหารดวย เชน ถากินอาหารขนวันละ 6 กิโลกรัม โคมีโอกาส
น้ําหนักเพิ่มข้ึนไดถึงวันละ 1.5 กิโลกรัม (คุณดวงแกว บุญเลิศ, สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) 

เกษตรกรบางรายกลาววา ถาขุนโคในระยะส้ันจะไดกําไรมากกวาขุนโคในระยะยาว เพราะ
โคท่ีขุนไมนานจะกินอาหารขนนอยกวาโคท่ีขุนนาน ทําใหประหยัดคาอาหารขน แตก็มีขอเสียคือ 
การท่ีจะขุนโคในระยะเวลาส้ันๆ จะตองใชโคท่ีมีอายุมาก คือ โคท่ีโตแลวมาขุน เชน เร่ิมขุนท่ี
น้ําหนัก 400-500 กิโลกรัม แตในแงตลาดรับซ้ือนั้นไมตองการโคแก เพราะเนื้อโคจะเหนียว ไมนุม 

ไขมันแทรกจะเร่ิมเขามาแทรกในกลามเนื้อโคเม่ือโคโตเต็มท่ีแลว เพราะการท่ีจะเกิดไขมัน
แทรก โคจะตองเสียไขมันหุมซากท่ีใชประโยชนไมไดไปประมาณ 9 กิโลกรัม จึงจะไดไขมันแทรก 
1 กิโลกรัม ผูจัดการบริษัทกลาววา การที่จะทําใหโคมีไขมันแทรกจะตองใหโคกินอาหารขนมากๆ 
และมีการเสริมกากน้ําตาลดวย ไขมันจะไปแทรกเฉพาะสันในกับสันนอกเทานั้น แตหากโคไดออก
กําลังกาย ไขมันแทรกสวนนั้นก็จะหายหมด ดังนั้นควรสรางคอกโคใหกระชับมากท่ีสุดคือ คอก
ควรมีขนาดประมาณ 2 x 2.5 เมตร เพื่อไมใหโคไดขยับตัวมาก แตมิใชวาคับแคบจนเกินไปจนโคอยู
ไมสบาย นอกจากนี้การตอนโคยังสามารถชวยเพิ่มไขมันแทรกได เนื่องจากเปนการชวยลดกิจกรรม
ของโค ดังนั้นขณะนี้ทางบริษัทจึงเร่ิมสงเสริมใหเกษตรกรตอนโคเพ่ือเพิ่มไขมันแทรก ซ่ึงวิธีการ
ตอนแบบหนีบจะดีกวาตอนแบบผาตัด เพราะถาตอนแบบผาตัด โคมีโอกาสช้ํามากกวา และโอกาส
ท่ีแผลจะติดเช้ือมีมากกวาตอนแบบหนีบ เนื่องจากพื้นคอกของเกษตรกรมีความสกปรก และ
คาใชจายในการตอนแบบผาตัดจะสูงกวาตอนแบบหนีบ นอกจากนี้การตอนแบบผาตัดยังทําใหโค
ชะงักการกินอาหารไปนานกวา แตการตอนแบบหนีบขอเสียคือ โอกาสไดผลมี 50 เปอรเซ็นต 
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เนื่องจากไมไดเอาอัณฑะออกไป แตถาตอนแบบผาตัดไดผล 100 เปอรเซ็นต เพราะเปนการผาเอา
อัณฑะออกไป แตดวยเหตุท่ีตองผาตัดเอาอัณฑะออก เกษตรกรจึงรูสึกสงสารโคมากกวา 
 

การผสมเทียม 
เกษตรกรที่มีโคแมพันธุบางรายมีการผสมเทียม ตัวอยางเชน ฟารมของคุณไพรัตน ธาตุอิน

จันทร (สัมภาษณวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2549) เปนฟารมท่ีมีขนาดใหญมาก ก็มีเจาหนาท่ีปศุสัตว
จังหวัด และสัตวแพทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาผสมเทียมให โดยใชน้ําเช้ือของ หางหุนสวน
จํากัด พรชัยอินเตอรเทรด ซ่ึงคุณไพรัตน กลาววา เปนน้ําเช้ือท่ีดีกวาน้ําเช้ือของสํานักงานปศุสัตว 
โดยคิดคาผสมเทียมในราคาตัวละ 150 บาท จึงสะดวกในการจัดการเรื่องดังกลาวมาก (เนื่องจาก
ฟารมมีขนาดใหญ ทําใหมีนักศึกษา และอาจารยมาหาเปนประจํา จึงไดรับความสะดวกตรงจุดนี้) 
ในขณะท่ีคุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) เสียคาจางผสมเทียมตัวละ 300 
บาท โดยใหหลานชายซ่ึงเคยเปนสัตวแพทยมาผสมเทียมให 
 

ลักษณะการวางตัวของโรงเรือนโคขุน 
 โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญ จํานวน 42 ราย วางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 
ท่ีเหลือเปนทิศเหนือ-ใต จํานวน 26 ราย เหตุท่ีโรงเรือนโคขุนสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก เนื่องจากโคจะไดรมเงามากที่สุด ทําใหโคไมรอน ท้ังนี้การวางตัวของโรงเรือนโคขุนนั้น
ข้ึนอยูกับพื้นท่ีของเกษตรกรดวยวาพื้นท่ีของเกษตรกรมีดานกวาง ดานยาว วางไปในทิศทางใด 
เกษตรกรก็จะสรางโรงเรือนไปในทิศทางนั้น 
 
ตารางท่ี 11 ลักษณะการวางตัวของโรงเรือนโคขุน 

ลักษณะการวางตัวของโรงเรือน จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก 42 61.8 

ทิศเหนือ-ทิศใต 26 38.2 

รวม 68 100 
 

ลักษณะการจัดโคยืนโรง 
การจัดโคยืนโรงควรแบงคอกออกเปนซอง เพื่อไมใหโคยืนติดกัน 
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ลักษณะพื้นคอกโคขุน 
 พื้นคอกโคขุนของเกษตรกรสวนใหญ จํานวน 48 ราย เปนพื้นซีเมนต รองลงมาคือพื้นดิน 
จํานวน 16 ราย ซ่ึงการสรางพื้นคอกแบบใดนั้นข้ึนอยูกับงบประมาณของเกษตรกรเอง และความ
เช่ือท่ีมีอยูในตัวของเกษตรกร เชน เกษตรกรบางรายเช่ือวาถาโคยืนบนพ้ืนซีเมนตนานๆจะเจ็บขา จึง
ไมสรางพื้นซีเมนตแตใหโคยืนบนพื้นดินแทน 
 
ตารางท่ี 12 ลักษณะพ้ืนคอกโคขุน 

ลักษณะพื้นคอก จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 
พื้นซีเมนต 48 70.6 
พื้นดิน 16 23.5 

พื้นดินกึ่งซีเมนต 4 5.9 
รวม 68 100 

  
ลักษณะหลังคาโรงเรือนโคขุน 

 เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 39 ราย ใชสังกะสีเปนหลังคา ท่ีเหลือใชกระเบ้ือง จํานวน 29 
ราย เกษตรกรท่ีใชสังกะสีสวนใหญกลาววา กระเบ้ืองมีราคาแพง และสังกะสีก็กันลมกันฝนได
เหมือนกับกระเบ้ือง แตมีขอเสียคือ อากาศภายในโรงเรือนจะรอนกวาหลังคากระเบ้ือง 
 
ตารางท่ี 13 ลักษณะหลังคาโรงเรือนโคขุน 

ลักษณะหลังคา จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

กระเบ้ือง 29 42.6 

สังกะสี 39 57.4 

รวม 68 100 
 

แบบเสาของโรงเรือนโคขุน 
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 51 ราย ใชไมทําเปนเสา เนื่องจากเปนวัสดุท่ีหาไดงายใน

ทองถ่ิน และเปนการประหยัดตนทุน รองลงมาเปนเสาแบบปูน จํานวน 16 ราย  
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ตารางท่ี 14 แบบเสาของโรงเรือนโคขุน 

แบบเสา จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ปูน 16 23.5 

ไม 51 75.0 

เหล็ก 1 1.5 

รวม  68 100  
 

แบบร้ัวของโรงเรือนโคขุน 
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 51 ราย ใชไมทําเปนร้ัว เนื่องจากเปนวัสดุท่ีหาไดงายในทองถ่ิน 

และไมตองลงทุนมาก ท่ีเหลือเปนร้ัวเหล็ก จํานวน 2 ราย 
 
ตารางท่ี 15 แบบร้ัวของโรงเรือนโคขุน 

แบบร้ัว จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

เหล็ก 2 2.9 

ไม 51 75.0 

รวม 53 77.9 
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายไมสรางร้ัว จึงเหลือเพียง 53 ราย 
  

แบบรางอาหารโคขุน 
 รางอาหารสวนใหญเปนแบบรางปูน ภายในขัดมัน และทําใหโคงเพื่อใหโคกินอาหารได
สะดวก มีเกษตรกรท่ีใชรางปูนจํานวน 49 ราย รองลงมาคือ ใชทอปูนขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 เมตร เปนรางอาหาร จํานวน 15 ราย 
 
ตารางท่ี 16 แบบรางอาหารโคขุน 

แบบรางอาหาร จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ปูน 49 72.1 

ไม 4 5.9 

ทอปูน 15 22.1 

รวม 68 100 
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 ภาชนะรองน้ําใหโคกิน 
 เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 37 ราย ใชถังพลาสติกตักน้ําใหโคกิน เพราะงายและสะดวก 
รองลงมา จํานวน 29 ราย ใชอางน้ํารวมกับรางอาหาร โดยใหโคกินอาหารใหหมดรางกอน แลว
กวาดเศษอาหารท่ีอยูในรางออกใหหมด แลวเปดน้ํา หรือตักน้ําใสรางอาหาร เม่ือโคกินน้ําอ่ิมแลวจึง
ระบายนํ้าออกจากรางอาหาร 
 
ตารางท่ี 17 ภาชนะรองน้ําใหโคกิน 

แบบอางน้ํา จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ใชรวมกับรางอาหาร 29 42.6 

ถังพลาสติกรองน้ําใหโคกนิ 37 54.4 

ยางรถยนตเกา 1 1.5 

ทอปูน 1 1.5 

รวม 68 100 
 
 การมีมุงภายในโรงเรือนเลี้ยงโคขุน 
 เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 36 ราย ไมมีมุงกางใหโค เนื่องจากเกษตรกรใหเหตุผลวา
เสียเวลามวนข้ึนมวนลง บางก็วาการกางมุงเปนการกันใหแมลงบินออกมากกวากันใหแมลงบินเขา 
บางก็วาเปนการส้ินเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ และมีเกษตรกรที่มีมุงเพื่อกันแมลงจํานวน 32 ราย 
 
ตารางท่ี 18 การมีมุงภายในโรงเรือนเล้ียงโคขุน 

การมีมุง จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

มี 32 47.1 

ไมมี 36 52.9 

รวม 68 100 
 
 การมีคอกกักโคและซองบังคับโค 
 เกษตรกรสวนใหญไมมีคอกกักโคกอนนําเขาขุน คอกกักโคปวย และซองบังคับโค 
เนื่องจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีส่ิงเหลานี้ เพราะจะเปน
การเพิ่มตนทุนใหสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 19 การมีคอกกักโคและซองบังคับโค 

คอกและซอง มี (รอยละ) ไมมี (รอยละ) 

คอกกักโคกอนนําเขาขุน 6 (8.8) 62 (91.2) 

คอกกักโคปวย 2 (2.9) 66 (97.1) 

ซองบังคับโค 2 (2.9) 66 (97.1) 
 

อาหารหยาบ 
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 61 ราย ใชฟางขาวเปนแหลงอาหารหยาบในการเล้ียงโคขุน 

รองลงมาคือ ใชหญาขนท่ีเกี่ยวในพื้นท่ีสาธารณะ จํานวน 54 ราย และแหลงอาหารหยาบอ่ืนๆท่ี
เกษตรกรนํามาเล้ียงโคขุน ไดแก ตนขาวโพดฝกออน หญารูซ่ี หญาแพงโกลา หญาอะตราต้ัม และ
หญากินนีสีมวง ตามลําดับ 

ในฤดูแลงเกษตรกรมีการใหฟางขาว และฟางหมักยูเรีย  ท้ังนี้ตองเตรียมฟางขาวไวเปน
อาหารหลัก เพื่อใหโคปรับตัวไดตอเนื่อง ไมชะงัก เพราะหากเปล่ียนอาหารหยาบอยางใดอยางหน่ึง 
โคตองปรับกระเพาะใหม ทําใหการเจริญเติบโตชะงัก  เพราะฉะน้ันถาจะปรับอาหารตองคอยๆลด
อาหารเดิมลง ไมลดลงทีเดียวอยางรวดเร็ว 

เกษตรกรเกือบทุกรายกลาววา แปลงหญาเปนส่ิงสําคัญมากในการเล้ียงโคขุน เพราะโคตอง
กินทุกวัน เปนส่ิงท่ีขาดไมได และผูจัดการบริษัทกลาววา “หญามีวิตามินเอ สามารถแกเร่ืองโรคนิ่ว 
และโรคตาฝาฟางในโคได ถาเกษตรกรรายใดปลูกหญาไดเองจะดีมาก” แตในทางปฏิบัติเกษตรกร
สวนใหญไมมีแปลงหญาเปนของตนเอง แตใชการเกี่ยวหญาในพื้นท่ีสาธารณะมาใหโคกิน 
เนื่องจากมีปญหาเร่ืองขอจํากัดในพื้นท่ีปลูกหญา อันท่ีจริงมีหลักอยูแลววาโคควรจะไดกินอาหาร
หยาบวันละ 20-30 กิโลกรัมตอตัวตอวัน แตเกษตรกรไมมีแหลงหญามากมายขนาดน้ัน 

อยางไรก็ตาม มีเกษตรกรท่ีปลูกหญา โดยบางรายก็ปลูกในพ้ืนท่ีของตนเอง บางรายก็เชา
พื้นท่ีปลูก เชน คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) ปลูกหญารูซ่ี ในพื้นท่ี 15 
ไร โดยเชาพื้นท่ีไรละ 500 บาทตอป เปนตน พันธุหญาท่ีเกษตรกรใชปลูก ไดแก หญารูซ่ี (ควรปลูก
ในพื้นท่ีดอน) และหญาแพงโกลา (ควรปลูกในพื้นท่ีลุม) ซ่ึงหญาเหลานี้จะมีคุณคาทางอาหารสูง
กวาหญาขนท่ัวไป เพราะคุณคาทางอาหารของหญาท่ีปลูกเองนั้นไดจากปุยท่ีใสเขาไปบํารุงในแปลง
หญา และถาเทียบปริมาณหญาพันธุกับหญาขนตอหนึ่งหนวยพื้นท่ีจะไดหญาพันธุตอหนึ่งหนวย
พื้นท่ีมากกวาหญาขน แตท้ังนี้ตองมีน้ําเขาแปลงหญามากๆเพ่ือใหมีหญาหมุนเวียนในแปลงตลอดป 
โดยหญาท่ีปลูกในพื้นท่ี 1 ไร สามารถเล้ียงโคจํานวน 26 ตัว ไดประมาณ 2 วัน ผูจัดการบริษัทกลาว
วา ภาคเหนือเปนท่ีดอนควรปลูกหญารูซ่ี แตเกษตรกรบางรายยอมสละท่ีนาของตนเองเพ่ือปลูกหญา
แพงโกลา เพราะผลผลิตของหญาแพงโกลาดีกวาขาว และยังสามารถขายหญาไดอีกดวย ซ่ึงราคา
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ประมาณกิโลกรัมละ 1.50 บาท ปลูกเพียง 40 วันก็ตัดไดแลว แตขณะนี้เกษตรกรยังตัดหญาแบบ
สะเปะสะปะ คือถาหญาบริเวณไหนยาวก็ตัดบริเวณนั้น ซ่ึงอันท่ีจริงจะตองมีตารางการตัดเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอย 

ตนขาวโพดฝกออนและเปลือกขาวโพดเปนแหลงอาหารหยาบท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซ่ึง
ราคาตนขาวโพดฝกออนข้ึนอยูกับฤดูกาล บางคร้ังไรละประมาณหน่ึงพันบาท แตบางชวงก็มีราคา
ถูก คือ ไรละประมาณ 200 – 300 บาท ตัวอยางเชน คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2549) ซ้ือตนขาวโพดฝกออนราคาไรละ 300 บาท เม่ือนําไปชั่งพบวาตนขาวโพดฝก
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 เพราะซ้ือจากโรงงานไดงาย เชน โรงงาน
สันติภาพ (ต้ังอยูหมูท่ี 5 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) ราคาเปลือกขาวโพด
หนาโรงงานอยูท่ีกิโลกรัมละ 20 สตางค แตมีปญหาคือ เกษตรกรผูเล้ียงโคนมจะไดรับโควตาในการ
ซ้ือกอน สวนเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนบางราย เชน คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
2549) ตองใหรถของโรงงานนําเปลือกขาวโพดมาสงท่ีฟารมในราคากิโลกรัมละ 40 สตางค หรือขอ
แบงซ้ือจากเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ทําใหตองซ้ือในราคาแพงข้ึน 

นอกจากจะใหตนขาวโพดฝกออนแลว เกษตรกรยังมีการนําตนขาวโพดฝกออนไปแปรรูป
เพื่อใหมีความนากินในแบบตางๆ เชน ตนขาวโพดหมัก ทําโดยเอากากน้ําตาลราดตนขาวโพดเปน
ช้ันๆ ตนขาวโพดหมักจะมีรสหวาน และโคจะชอบกิน 

ในดานของเทคนิคการใหอาหารหยาบ เชน ตนขาวโพดฝกออนท่ีนําไปเล้ียงโคแมพันธุไม
จําเปนตองสับก็ได แตใหโคเลือกกินเอง แมโคไมอวนก็ไมเปนไร เพียงใหผลิตลูกโคออกมาไดก็พอ 
แตถานําไปใหโคขุนกิน จําเปนตองสับดวย เพราะหากไมสับแลวโคจะไมคอยกิน หรือบางคร้ังตอง
ลดปริมาณหญาท่ีใหโคกินลง มิฉะนั้นโคจะไมกินอาหารขน และในสวนของโคเล็กท่ียังอายุนอยมัก
กินอาหารหยาบยาก เพราะคอนขางเลือกกิน 
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ตารางท่ี 20 ชนิดของอาหารหยาบท่ีเกษตรกรนํามาใหโคขุนกิน 

ชนิดของอาหารหยาบ จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

หญาขน 54 79.4 

หญาแพงโกลา 11 16.2 

หญารูซ่ี 15 22.1 

หญาอะตราต้ัม 1 1.5 

ฟางขาว 61 89.7 

ตนขาวโพดฝกออน, เปลือกขาวโพด 48 70.6 

หญากินนีสีมวง 1 1.5 
หมายเหตุ เกษตรกร 1 ราย อาจมีการใหอาหารหยาบมากกวา 1 ชนิด 
 

แหลงอาหารขน 
อาหารขนเปนส่ิงจําเปนสําหรับโคขุน เพราะอาหารขนเปนแหลงโปรตีนและพลังงาน และ

เปนตัวชวยสรางเนื้อ และสรางไขมันแทรก ถาไมใหอาหารขน หรือใหอาหารขนนอยเกินไป 
น้ําหนักโคจะลดลงทันที โคยิ่งตัวโตก็ยิ่งกินอาหารขนเพิ่มข้ึน บางคร้ังตองใหถึง 5 กิโลกรัมตอตัว
ตอวัน แตอาหารขนจะมีราคาแพงกวาอาหารหยาบมาก 

เกษตรกรสวนใหญจํานวน 67 ราย ใชอาหารขนยี่หอ Pure Pride Feeds มีโปรตีน 12 
เปอรเซ็นต ราคากระสอบละ 210 บาท กระสอบละ 30 กิโลกรัม ซ่ึงผลิตโดยบริษัท อาหารสัตวไทย
สระบุรี จํากัด ผูจัดการบริษัทกลาววา เดือนหนึ่งบริษัทสามารถขายอาหารขนไดประมาณ 2,300 
กระสอบโดยอาหารขนนี้ทางบริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ไดจากการประมูลปตอป 
ผูจัดการบริษัทใหความเห็นวา ถามีการประมูลขามปจะดีกวาท่ีบริษัทซ้ือในปจจุบันนี้ เพราะบางคร้ัง
บริษัทประมูลในขณะท่ีอาหารขนข้ึนราคาทําใหตองซ้ืออาหารขนในราคาแพง จึงตองนํามาขายให
เกษตรกรในราคาท่ีแพงข้ึน นอกจากนี้อาหารขนแตละชุดคุณภาพก็ไมเหมือนกัน สามารถวัดไดจาก
การกินอาหารของโค บางชุดโคก็ชอบกิน บางชุดโคก็ไมชอบกิน เกษตรกรบางรายท่ีสังเกตเปนจะ
ทราบเลยวาอาหารชุดใดมีสีอยางไร หรือบางชุดกล่ินเปนอยางไร ซ่ึงแตละชุดจะมีสีและกล่ินท่ีไม
เหมือนกัน เกษตรกรบางรายทดสอบโดยนําอาหารไปแชน้ํา แลวดูวาในอาหารมีสวนประกอบ
อะไรบาง มีทรายหรือดินปะปนมาดวยหรือไม อาหารบางชุดมีรําเยอะมาก แตแทบจะไมมีขาวโพด
เลย เปนตน ทําใหในบางคร้ังเกษตรกรจึงตอวากับผูจัดการบริษัท เชน ตอวาวาอาหารขนเปนเช้ือรา 
แตผูจัดการบริษัทแยงวา “เกษตรกรไมไดดูเลยวาเขาเก็บอาหารไวในท่ีช้ืน กรณีนี้จะมาโทษบริษัท
อยางเดียวก็ไมได” ปญหาอีกอยางคือ บางคร้ังอาหารท่ีไดมาก็ดี บางคร้ังก็ไมดี เชน อาหารจับตัวเปน
กอนแข็ง แสดงวาเปนอาหารตกคาง เม่ือเกิดปญหาแบบนี้ผูจัดการบริษัทจึงเปนผูตักเตือนบริษัทผูผลิต
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อาหารชุดนั้นวา “อาหารผิดปกติ โคไมกิน จะทําอยางไร ชวยดูดวย” คือ พูดคุยกันอยางนิ่มนวล 
พูดคุยดวยความสรางสรรค เพราะวาผูท่ีรับและจายเงินซ้ืออาหารมาใหเกษตรกร คือ บริษัท นอรท 
เทิรนฟารมฯ ถาเกิดการเส่ือมเสีย บริษัท นอรทเทิรนฟารมฯ จะตองเส่ือมเสียมากท่ีสุด ท้ังนี้เหตุท่ี 
บริษัท นอรทเทิรนฟารมฯ ไมผสมอาหารขนเอง เนื่องจากตองสูญเสียคาแรงมากและขาดบุคลากรท่ี
มีความรูและเช่ียวชาญดานอาหารโคขุนอยางแทจริง อยางไรก็ตามมีเกษตรกร 1 ราย คือ คุณไพรัตน 
ธาตุอินจันทร ท่ีผสมอาหารขนเองโดยไดสูตรมาจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนอาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต เหตุท่ีคุณไพรัตน สามารถใชอาหารขนท่ี
ผสมเองไดเนื่องจาก เปนเกษตรกรที่มีเงินทุนเอง และเล้ียงโคเปนจํานวนมาก ซ่ึงถาผสมอาหารขน
เองจะเปนการลดตนทุนลงมาก และทางบริษัทเองก็ไมไดบังคับวาตองใชอาหารขนของทางบริษัท
เทานั้น โดยถาเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนไดดวยตนเอง และอาหารขนนั้นมีคุณภาพเทียบเทา
หรือดีกวาอาหารขนของบริษัทก็สามารถใชอาหารขนนั้นเล้ียงโคได ดังนั้นหากเกษตรกรรายใดมี
สูตรการผสมอาหารขนท่ีดีก็สามารถผสมอาหารขนเองได 

การใหอาหารขน ควรใหประมาณ 3-5 กิโลกรัมตอโค 1 ตัว เกษตรกรบางรายใหอาหารขน
วันละ 2 ม้ือ คือ ม้ือเชาและม้ือเย็น บางก็ให 1 ม้ือ คือ เฉพาะม้ือเย็น โดยใหอาหารขนกอนอาหาร
หยาบ เพราะถาใหอาหารหยาบกอน โคจะไมกินอาหารขน แตถาใหอาหารขนกอน โคจะยังสามารถ
กินอาหารหยาบได ถาหากตองการประหยัดคาอาหารขน จะตองเพิ่มปริมาณการใหอาหารหยาบ
มากข้ึนแทน 
 
ตารางท่ี 21 แหลงอาหารขน 

แหลงอาหารขน จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

อาหารขนของบริษัท 67 98.5 

ผสมเอง 1 1.5 

รวม 68 100 
 
 การใหอาหารเสริม 
 เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 52 ราย มีการใหอาหารเสริมแกโค โดยอาหารเสริมสวนใหญ
จะเปนพวกกากน้ําตาล กากถ่ัวเหลือง และมันเสน 
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ตารางท่ี 22 การใหอาหารเสริม 

การใหอาหารเสริม จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ให 52 76.5 
ไมให 16 23.5 

รวม 68 100 
 
 แหลงน้ํา 

เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 30 ราย ใชน้ําประปาเล้ียงโค รองลงมาคือ ใชน้ําบาดาล จํานวน 
18 ราย และใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาตินอยท่ีสุด จํานวน 7 ราย จากการสัมภาษณเกษตรกร ได
ความวา น้ําเล้ียงโคไมควรใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะนํ้าจากแหลงน้ําธรรมชาติจะมีพยาธิ
มาก ถาเปนไปไดควรใชน้ําประปา หรือน้ําบาดาลก็ดี 
 
ตารางท่ี 23 แหลงน้ํา 

แหลงน้ํา จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

น้ําประปา 30 44.1 

น้ําบาดาล 18 26.5 

น้ําบอ 13 19.1 

น้ําจากแหลงน้าํธรรมชาติ 7 10.3 

รวม 68 100 
 

แหลงของยาและวัคซีนท่ีเกษตรกรไดรับ 
 วัคซีนท่ีเกษตรกรใชสวนใหญจะเปนวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย สําหรับวัคซีน
ปองกันโรคอ่ืนๆนั้นเกษตรกรไมคอยใช เพราะโคขุนคอนขางแข็งแรง ตางจากโคนมซ่ึงตองคอย
ปองกันโรคใหดี ในสวนของยาน้ัน สวนใหญจะเปนยาถายพยาธิ ยาบํารุง และยาแกไข กอนนําโค
เขาขุนเกษตรกรจะฉีดวัคซีน และถายพยาธิใหโคกอน หลังจากนั้นเกษตรกรจะดูโควาผอมหรือไม 
ถาโคไมคอยผอมก็ไมถายพยาธิตอ (ตามหลักแลวตองถายพยาธิทุก 6 เดือน) เกษตรกรสวนใหญมัก
ฉีดวัคซีน และใหยาเอง ถามีปญหาจึงจะเรียกผูจัดการบริษัท หรือบางรายก็เชิญเจาหนาท่ีปศุสัตวให
เขามาดูแล ยาและวัคซีน เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 43 ราย สามารถเบิกยาและวัคซีนจากบริษัทได 
รองลงมาเกษตรกรสามารถขอไดท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอฟรี จํานวน 24 ราย อาจมีการเตรียม
วัคซีนเพื่อปองกันโรคคอบวมไวบางในบางราย 
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ตารางท่ี 24 แหลงของยาและวัคซีนท่ีเกษตรกรไดรับ 

แหลงยาและวัคซีน จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

จากบริษัท 43 63.2 

จากสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 24 35.3 

ซ้ือเองท่ีรานขายยา 21 30.9 
หมายเหตุ เกษตรกรบางราย อาจไดยาและวัคซีนมากกวา 1 แหลง 
 

โรคโคขุน 
ชวงท่ีจะเขาสูฤดูฝน โคขุนเส่ียงตอการเปนโรคคอนขางสูง แตวาเกษตรกรรูจักปองกันดวย

ตนเองอยูแลว โดยมีการฉีดวัคซีนปองกันกอน ทําใหไมมีปญหาเร่ืองโรคมากเทาใดนัก แตหากมี
โรคใดเกิดข้ึนมาโรคหน่ึง เชน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ก็มักจะเกิดโรคอ่ืนตามมามากมาย 
ท้ังนี้แมวาการจัดการเกี่ยวกับการปองกันโรคจะดีเพียงใด เกษตรกรยังตองคํานึงถึงภูมิอากาศดวย 
คือ ถาอากาศเปล่ียนแปลงเร็วเกินไป โคจะปรับตัวไมทัน โคตัวใดตัวโต และแข็งแรง ก็จะทนตอ
สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไดดีกวาโคตัวท่ีผอมและออนแอ ผูจัดการบริษัทกลาววา บางคร้ังการฉีด
ยาบํารุงก็ชวยใหโคแข็งแรง ทนตอสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงได แตปญหาหลักคือ เกษตรกรมักฉีด
วัคซีนขาดชวง (ปกติตองฉีด 6 เดือนตอ 1 คร้ัง) เชน เกษตรกรบางรายขุนโค 8-9 เดือน ทําใหไมได
ฉีดวัคซีนอีก 2-3 เดือนท่ีเหลือ เพราะคิดวาโคจะใกลเขาเชือดแลว จึงชะลาใจ โคจึงอาจเปนโรคได
ในชวงนั้น ท้ังท่ีผูจัดการบริษัทแนะนําใหฉีดวัคซีนแลว ซ่ึงเร่ืองนี้มีปญหากับเกษตรกรบอยมาก 
นอกจากนี้เม่ือโคปวยเปนโรคในชวงแรก เกษตรกรจะมองอาการไมคอยออก แตเม่ือปวยมาระยะ
หนึ่งแลวโคจะทรุดหนักทันที ดังนั้นขอสังเกตแบบพ้ืนฐานของการดูวาโคกําลังจะปวย คือ จมูกโค
จะแหง โคไมกินหญา ไมกินอาหาร และไมขับถาย 

คุณคําแสน บุญสง (สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) เคยพบโรคปากและเทาเปอย และ
โรคทองรวงในโคเล็ก โรคไขเห็บในโคใหญ คุณคําแสน กลาววา โรคเล็กๆนอยๆนั้นพบทุกป แตไม
ถึงกับเปนโรคระบาด อยูท่ีวาจะแกไขปญหาอยางไร เชน โรคทองรวง อาจเกิดจากการใหโคกิน
กากนํ้าตาลมากเกินไป ซ่ึงกากน้ําตาลมีธาตุโพแทสเซียมมาก อาจทําใหโคทองเสียได สงผลใหโค
น้ําหนักลด แกไขปญหาโดยตอนเชาเดินดูโคทุกคอก ถาเห็นมูลโคเละๆติดรูทวาร ก็ทําการฉีดยา
ปองกันทันที และใหยาแกทองรวงแกโคท่ีมีอาการรุนแรงถึงข้ันเลือดทะลักออกรูทวาร สําหรับโรค
ไขเห็บ ก็ทําการแกปญหาโดยฉีดยาแก 
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 ผูอํานวยความสะดวกในการฉีดยาหรือใหยาแกโคขุน 
 สวนใหญผูจัดการบริษัทจะเขามาดูแลเรื่องการฉีดยาหรือใหยาแกโคของเกษตรกร จํานวน 
42 ราย ท่ีเหลืออ่ืนๆ คือ เกษตรกรฉีดเอง และเกษตรกรบางรายมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขามาอํานวยความสะดวกบาง 
 
ตารางท่ี 25 ผูอํานวยความสะดวกในการฉีดยาหรือใหยาแกโคขุน 

ผูอํานวยความสะดวก จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ผูจัดการบริษทั 42 61.8 
เจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอ 5 7.4 

อ่ืนๆ 40 58.8 
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจมีผูอํานวยความสะดวกในการใหยาหรือฉีดยาโคขุนมากกวา 1 แบบ 
 

การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน 
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 63 ราย กําจัดมูลภายในฟารมโคขุนโดยตากแหงแลวขายเปน

กระสอบ สวนใหญจะขายในราคากระสอบละ 15 บาท แตบางรายก็ขายเพียงราคากระสอบละ 12 
บาท ท่ีเหลือบางรายก็นําไปทําเปนปุยเพื่อนําไปใสในไรนา หรือเรือกสวนของตนเอง 
 
ตารางท่ี 26 การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน 

การกําจัดมูล จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

ตากแหงแลวขาย 63 92.6 

อ่ืนๆ 14 20.6 
หมายเหตุ เกษตรกรบางรายอาจนํามูลโคมาทําปุยดวยและขายเปนกระสอบดวย 
 
ตอนท่ี 2  ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสญัญาของเกษตรกร 
 

จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม ไดผลการศึกษาตามตารางท่ี 27 ซ่ึงพบวาเม่ือเล้ียงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา
เฉล่ีย 277 วัน จะมีตนทุนจากการเล้ียงโคขุนท้ังหมด คือ 24,431.55 บาท ท้ังนี้เปนตนทุนผันแปร
ท้ังหมด ไมรวมตนทุนคาเส่ือมราคา และมีเกษตรกรเพียง 2 รายเทานั้นท่ีมีการจางแรงงานเพ่ิมเติม
จากแรงงานครอบครัว เม่ือเกษตรกรขายโคขุนแลวมีรายรับจากการขายโคขุน 29,638.52 บาท และ
รายรับจากการขายมูลโค 545.46 บาท รวมรายรับท้ังหมด 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอ
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ตัว (ไมรวมมูลโค) 5,206.97 บาท เม่ือคิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอตัวตอวัน (ไมรวมมูลโค) พบวา
เทากับ 18.80 บาท และคิดเปน 564 บาทตอตัวตอเดือน หากคิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว (รวมมูล
โค) จะได 5,752.43 บาท และเม่ือคิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอตัวตอวัน (รวมมูลโค) จะได 20.77 บาท 
และคิดเปน 623.10 บาทตอตัวตอเดือน จากตนทุนและผลตอบแทนดังกลาวพบวา การเล้ียงโคขุนมี
ตนทุนท่ีคอนขางสูง แตเกษตรกรก็ไดรับผลตอบแทนกลับมาคอนขางสูงดวยเชนกัน 
 
ตารางท่ี 27 ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนตอตัว (ระยะเวลาการเล้ียงเฉล่ีย 277 วัน) 
 

ตนทุน ผลตอบแทน 

1.  คาพันธุโค 14,051.81 บาท 1.  ขายโค 29,638.52 บาท (เฉล่ียกิโลกรัมละ 53 บาท) 

2.  คาอาหารหยาบสด 1,689.17 บาท 2.  ขายมูลโค 545.46 บาท 

3.  คาอาหารหยาบแหง 307.60 บาท      รวมรายรับ 30,183.98 บาท 

4.  คาอาหารขน 6,389.70 บาท  

5.  คาอาหารเสริม 199.80 บาท กําไร = รายรับ – ตนทุน 

6.  คายาและวัคซีน 121.94 บาท 1.  กําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว (ไมรวมมูลโค) 

7.  คาน้ํา 24.46 บาท      29,638.52 - 24,431.55 บาท = 5,206.97 บาท 

8.  คาไฟฟา 84.00 บาท 2.  กําไรสุทธิตอตัวตอวัน (ไมรวมมูลโค) 

9.  คาน้ํามันเช้ือเพลิง 1,563.07 บาท      5,206.97/277 = 18.80 บาท 

10. คาแรงงาน 157.51 บาท 3.  กําไรสุทธิตอตัวตอเดือน (ไมรวมมูลโค) 

       18.80 x 30 = 564 บาท 

รวมตนทุนท้ังหมด 24,431.55 บาท 4.  กําไรสุทธิตอตัว (รวมมูลโค) 

(ไมรวมคาแรงงาน)      30,183.98 – 24,431.55 = 5,752.43 บาท 

  5.  กําไรสุทธิตอตัวตอวัน (รวมมูลโค) 

หมายเหตุ      5,752.43/277 = 20.77 บาท 

6.  กําไรสุทธิตอตัวตอเดือน (รวมมูลโค) 

     20.77 x 30 = 623.10 บาท 

 

ตนทุนท่ีคิดเปนตนทุนผันแปรท้ังหมด ไม
รวมตนทุนคาเส่ือมราคา และมีเกษตรกร
เพียง 2 รายเทานั้น ท่ีมีการจางแรงงาน
เพิ่มเติมจากแรงงานครอบครัว  
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ความพึงพอใจตอรายรับจากการขายโคขุนใหกับทางบริษัท 
เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 61 ราย มีความพึงพอใจตอรายรับท่ีไดจากการขายโคขุน โดย

ใหเหตุผลวาราคาสมเหตุสมผล แตถาไดราคาดีกวาปจจุบันก็ยิ่งดี แตอีก 7 รายไมพึงพอใจ เพราะ
ราคาท่ีไดไมเปนไปตามความตองการ ซ่ึงเกษตรกรกลุมนี้คิดวาโคขุนของตนนาจะไดราคาดีกวาท่ี
เปนอยู เนื่องจากตนเล้ียงโคของตนอยูทุกวันทําใหทราบวาโคตัวใดกินอาหารอยางไร คุณภาพเนื้อ
นาจะเปนอยางไร แตราคากลับไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
 

มูลโคเปนรายได 
เล้ียงโคขุน 1 ตัว จะไดมูลประมาณ 5-7 กิโลกรัมตอวัน มูลโคแหง 1 กระสอบ มีน้ําหนัก

ประมาณ 25-28 กิโลกรัม เกษตรกรสวนใหญจะนํามูลโคไปตากแหงแลวขาย ซ่ึงขายในราคา
กระสอบละ 15 บาท แตเกษตรกรบางรายก็นํามูลโคไปทําปุยใสเรือกสวนไรนาของตนเองบาง ท้ังนี้
ปริมาณของมูลโคท่ีไดนั้นข้ึนอยูกับขนาดของโคหรือการกินอาหารของโคดวย คือ ถาโคตัวโตก็มี
ปริมาณมูลมาก หรือถาโคกินอาหารมากก็จะไดมูลในปริมาณท่ีมาก เชน ประมาณ 4 ตัวตอกระสอบ
ตอวัน 
 
ตารางท่ี 28 ความพึงพอใจตอรายรับจากการขายโคขุนใหกับทางบริษัท 

ความพึงพอใจของเกษตรกร จํานวนเกษตรกร (ราย) รอยละ 

พอใจ 61 89.7 
ไมพอใจ 7 10.3 

รวม 68 100 
 
ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
 

3.1 ปญหาในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
 ปญหาในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาสามารถแยกเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 
 

3.1.1 ดานตัวเกษตรกร 
1) เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมเร่ืองการเล้ียงโคขุน ทําใหขาด

ความรูและทักษะในการเล้ียงโคขุน เชน นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 21 
มิถุนายน 2549) ตองการลองเล้ียงโคพันธุตาก และพันธุกําแพงแสน แตไมมีความรูเกี่ยวกับ
โคสองพันธุนี้เลย หรือนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) ขาด
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ความรูในเร่ืองการผสมเทียม และไมมีอุปกรณในการผสมเทียม หรือเกษตรกรบางรายฉีดยา
เกินขนาดจนทําใหโคน็อกเลยก็มี และเกษตรกรท่ีเล้ียงโคแมพันธุบางคร้ังโคคลอดไมออก 
แลวไปจางคนมาลวงลูกโคให เม่ือคนท่ีมารับจางลวงนั้นลวงไมออก โคก็ตาย ทําใหเสียท้ัง
เงิน เสียท้ังโค จึงมีเกษตรกรบางรายคิดจะลองฝกลวงลูกโคเอง ถึงแมวาโคตายก็ไมเปนไร 
เพราะถาจางคนมาลวงโคก็ตายอยูดี แตลวงเองไมตองเสียคาจาง ถาโครอดก็ถือเปนโชคดี 

2) เกษตรกรสวนมากไมเคยทําบันทึกตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน 
แตใชวิธีคิดแบบคราวๆ ท้ังนี้เกษตรกรยังมีความตองการโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
คํานวณตนทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงโคขุนอีกดวย แตเกษตรกรหลายรายยังไมมี
คอมพิวเตอร หรือรายท่ีมีคอมพิวเตอรก็ยังใชคอมพิวเตอรไมเปน 

3) เกษตรกรบางรายไมกลาไปดูโคของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีตัวโตกวาโคของตนเอง 
เพราะรูสึกอายท่ีโคของเกษตรกรรายอ่ืนตัวโตกวา ทําใหบางคร้ังไมไดแลกเปล่ียนทัศนคติ
ซ่ึงกันและกัน 
 

3.1.2 ดานอาหารและแหลงอาหาร 
1) เกษตรกรหลายรายประสบปญหาหญาไมพอใหโคกินในหนาแลง จึงตองเพิ่ม

ปริมาณอาหารขนแทน ทําใหตนทุนคาอาหารขนสูงข้ึน แตเกษตรกรที่เล้ียงโคในจํานวน
นอยนั้นไมมีปญหาเร่ืองนี้เทาใดนัก บางรายท่ีไมมีแปลงหญาก็ใหหญาตามอัตภาพ คุณ
จําเริญ อุนใจ (สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2549) กลาววา ตนเหนื่อยมาก บางวันต่ืนตี 3 จะ
ไปซ้ือเปลือกขาวโพดหนาโรงงานสันติภาพ ซ่ึงราคาหนาโรงงานอยูท่ีกิโลกรัมละ 15 
สตางค คิดวาจะไดคิวแรกๆ ปรากฏวามีรถ 12 คัน ท่ีเขาแถวรอคิวอยู มีท้ังเกษตรกรผูเล้ียง
โคนมและโคขุน คุณจําเริญไปคิวท่ี 12 พอดี ทําใหตองรอเปนอันดับสุดทาย เกษตรกรกลุม
เล้ียงโคนมท่ีเอาเปลือกขาวโพดใสรถ เม่ือใสแลวยังเหยียบซํ้าอีกเพื่อท่ีจะไดปริมาณมากๆ 
คุณจําเริญ กลาวตออีกวา ถาตนรอคิวอยูคันท่ี 1-4 ยังพอมีโอกาสไดเปลือกขาวโพด เพราะ
โรงงานปลอยรถใหเขาทีละ 4 คัน ดังนั้นตนจึงตัดใจไมเอาเลย เจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโรงงานสันติภาพจึงแนะนําวาใหมาใหมในวันเสาร เพราะวันเสารจะมีการ
แยกเกษตรกรผูเล้ียงโคนมกับเกษตรกรผูเล้ียงโคขุน และบางคร้ังก็มีการขัดแยงวาโรงงาน
สันติภาพกักตุนเปลือกขาวโพดไวใหเฉพาะเกษตรกรตําบลแมแฝก แตคุณจําเริญอยูตําบล
หนองหาร ก็จะไดชากวาเกษตรกรท่ีอยูในตําบลแมแฝก ซ่ึงทีแรกคุณจําเริญมีแผนวาจะทํา
โกดังไวเก็บเปลือกขาวโพดไวใหโคกินในหนาแลง แตขณะน้ีทําไมไดแลว เพราะซ้ือ
เปลือกขาวโพดไมทัน 

2) ขณะน้ีมีเกษตรกรที่เล้ียงโคแมพันธุเพิ่มมากข้ึน ทําใหหญาขาดแคลน ดังนั้นถา
เกษตรกรไมปลูกหญาเองอาจจะไมมีหญาใหโคกิน 



 56 

3) ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง ทําใหบางคร้ังเกษตรกรเกิดความทอ
ใจในการหาแหลงอาหารหยาบคุณภาพดีท่ีมีราคาถูก 

4) ในทางปฏิบัติเกษตรกรสามารถผสมอาหารขนเองก็ได แตเสียเวลา และอาหาร
มีหลายสูตร เกษตรกรจึงเกรงวาบริษัทจะกดราคา เพราะไมไดใชอาหารของบริษัท โดย
บริษัทอาจอางวาเนื้อโคไมมีคุณภาพ 

5) เกษตรกรท่ีอยูในเขตอําเภอพราวมีปญหาเร่ืองการหาแหลงกากน้ําตาล เพราะ
ตองไปซ้ือไกลถึงอําเภอฝาง ซ่ึงราคากากน้ําตาลกิโลกรัมละ 8 บาท ทําใหไมคุมคาน้ํามันรถ 
แตเกษตรกรที่อยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน สามารถซ้ือ
กากน้ําตาลไดงาย เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ําตาลอยูท่ีบานหวยไทร ซ่ึงกากน้ําตาลท่ีบาน
หวยไทรขณะน้ีราคากิโลกรัมละ 5 บาท 

6) โคท่ีไมเคยเล้ียงแบบเสริมกากน้ําตาลมากอน จะกินกากน้ําตาลยากมาก เพราะ
โคไมไดกินมาต้ังแตอายุยังนอย บางคร้ังเกษตรกรก็มีการขัดแยงกับบริษัทเร่ืองการเสริม
กากน้ําตาล เนื่องจากบริษัทตองการใหเกษตรกรใชกากน้ําตาลเสริมมากๆ โดยการนํามา
ราดฟางขาวเพื่อเพิ่มไขมันแทรก แตโคไมชอบกินกากน้ําตาล 

7) เกษตรกรบางรายมีการขโมยอาหารของบริษัทไปขายเอากําไร 
 

3.1.3 ดานการจัดการของบริษัท 
1) การจัดโปรแกรมเชือดของบริษัทขาดมาตรฐาน เพราะไมมีการวางโปรแกรม

วันเชือดท่ีแนนอน เชน ควรกําหนดเลยวา นาย ก. นําโคเขาขุนวันเดือนปใด ถากําหนดเล้ียง 
8 เดือน จะตองเขาเชือดวันเดือนปใด แตในทางปฏิบัติ บริษัทไมไดทําเชนนี้ บางคร้ังเล่ือน
ไปถึงหนึ่งหรือสองเดือน ทําใหส้ินเปลืองอาหารขนเพิ่มข้ึน ถาโคโตเต็มท่ีแลว เล้ียงไปก็มี
แตขาดทุน นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยูในพื้นท่ีหางไกล เชน เกษตรกรในอําเภอพราว เม่ือ
ตองการนําโคของตนเขาเชือด จะตองไปแขงกับลูกสมาชิกรายอ่ืนซ่ึงอยูใกลโรงเชือด
มากกวา ทําใหเสียเปรียบอยางมาก 

2) มีการจายคาบริการอํานวยความสะดวกใหกับผูจัดการบริษัท คือ ผูจัดการ
บริษัทเปนคนจัดโคเขาเชือด หากเกษตรกรรายใดจายคาบริการอํานวยความสะดวก รายน้ัน
ก็มีสิทธ์ิท่ีโคของตนจะไดเขาเชือดกอน บางคร้ังเห็นอยูวาเกษตรกรบางรายเล้ียงทีหลัง
เกษตรกรอีกราย แตโคของเกษตรกรท่ีเล้ียงทีหลังกลับไดเขาเชือดกอน คาบริการอํานวย
ความสะดวกที่วานี้ เชน บางคร้ังผูจัดการบริษัทไปบานของเกษตรกรท่ีเล้ียงโคทีหลัง 
เกษตรกรรายน้ันก็มีการ ตอนรับขับสูอยางดี มีสุรา ขาวปลาอาหาร มาตอนรับอยางดี แถมมี
คาน้ํามันรถใหอีก (ซ่ึงเกษตรกรไมแนใจวา ทางบริษัทมีคาน้ํามันรถในการออกพื้นท่ีใหกับ
ผูจัดการบริษัทอยูแลวหรือไม) ทําใหความสะดวกในการขอใหโคของตนไดเขาเชือดกอน
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จึงงายข้ึน ซ่ึงการกระทําเชนนี้ขัดแยงกับนโยบายของทางบริษัท เพราะทางบริษัทอยากได
โคอายุนอย แตเม่ือเกษตรกรขุนโคจนไดท่ีแลว ผูจัดการบริษัทกลับไมใหโคของเกษตรกร
เขาเชือด อายุโคจึงเพิ่มมากข้ึน จึงเปนไปไมไดท่ีจะไดโคอายุนอย 

3) มีคร้ังหนึ่ง ในวันท่ีมีการทําบุญของบริษัท นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2549) อยากจะบอกความในใจบางอยางกับเจาของบริษัทมาก แตจะพูด
อะไรมากก็ไมได เพราะจะกระทบกับผูจัดการบริษัท นายพัฒนา ยังกลาวตออีกวา ทาง
บริษัทตองแสวงหาผลกําไร ดังนั้นบางคร้ังหากมีนักวิชาการเขาไปคลุกคลีกับบริษัทมาก
เกินไป ทางบริษัทจะไมคอยชอบ เพราะเกรงวาหากนักวิชาการเขาไปแลวเห็นไขมันแทรก 
ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีขัดแยงกับราคาท่ีเกษตรกรไดรับ จะเปนผลเสียกับบริษัท 

4) เกษตรกรที่อยูในพื้นท่ีหางไกลตําหนิวา ผูจัดการบริษัทไมคอยเขามาดูแลเลย 
เพราะวาระยะทางอยูไกลเกินไป จึงตองคอยชวยเหลือตนเองเร่ืองอาหาร เร่ืองวัคซีน และ
เร่ืองยารักษาโรคตลอด 

5) ทางบริษัทไมมีการจัดการอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน ทําให
เกษตรกรมีโอกาสพบปะกับเพื่อนเกษตรกรรายอ่ืนนอยมาก ตองรองานเล้ียงประจําปของ
บริษัทเทานั้นจึงจะมีโอกาสพบกันเพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติ นอกจากเวลานั้นก็ไมคอยมี
โอกาสพบกันเลย 

6) ชวงท่ีขาดแคลนอาหารหยาบ ทางบริษัทไปเอาโคถึงจังหวัดพะเยา เพราะบอก
วาโคของจังหวัดเชียงใหมไมอวนพอ ทําใหโคของจังหวัดเชียงใหมขายไมได แตเกษตรกร
รายหนึ่งขัดแยงวาโคจากจังหวัดพะเยาก็ไมอวนเหมือนกัน 

7) ขณะน้ีตลาดโคเนื้อของจังหวัดเชียงใหมสูตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา ตําบล
โนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนครไมได เพราะตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา มีนายหนา
แตละพื้นท่ีแลวตระเวนซ้ือโคเลยทันที หรือใหพอคาท่ีเปนนายหนานั้นหาซ้ือโคไว แลว
พอคาบานโพนยางคําสามารถขับรถบรรทุกมาบรรทุกโคไดไปเลยทันที 

8) พนักงานสงเสริมของบริษัทเอกชนมักจะกลาวถึงแตดานท่ีดีในการทําพันธะ
สัญญากับบริษัทของตน แตไมเคยกลาวในดานไมดีเลย 

 
3.1.4 ดานแหลงเงินทุน 
1) เกษตรกรหลายรายท่ีมีแผนคิดจะขยายโรงเรือนมีปญหาหลัก คือ ขาดเงินทุน 
2) ตนทุนท่ีใชเล้ียงโคขุนทุกวันนี้สูงมากเกินไป เชน ทางบริษัทตองการใหเล้ียง

โคลูกผสมพันธุชารโรเลส เพราะโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมีคุณภาพเนื้อท่ีดี แตโคลูกผสม
พันธุชารโรเลสมีราคาแพง ทําใหเกษตรกรไมมีทุนท่ีจะซ้ือ หรือตนทุนคาอาหารหยาบ เชน 
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ตนขาวโพดฝกออนตอไรมีราคาแพง และราคาอาหารขนตอกระสอบก็มีราคาแพงข้ึน (จาก 
205 บาท เปน 210 บาท) 

3) เกษตรกรสวนใหญอยากไดโคพอพันธุท่ีดีเพื่อเอาไวรับจางผสมพันธุ แตโค
พอพันธุมีราคาคอนขางแพง จึงไมมีเงินซ้ือ ผูจัดการบริษัทกลาววา “เกษตรกรมีงบประมาณ
ในการซ้ือโคคอนขางจํากัด บางคร้ังใหเราไปชวยเลือกโค ก็เลือกใหไดตามงบประมาณท่ีมี
จํากัดนั้น แลวเกษตรกรมักจะมาบนวาไดโคท่ีไมคอยดี แตอยาลืมวาโคท่ีไมคอยดีนั้นก็
จะตองนํามาขายใหแกบริษัท ซ่ึงก็เปนผลเสียกับบริษัทอยูดี บางทีอยากใหไดโคตัวท่ีดีกวา 
สายพันธุดีกวา แตเกษตรกรไมมีเงินซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับบานโพนยางคํา เม่ือเกษตรกร
เห็นโคลักษณะดี แตมีราคาแพง เชน ตัวละ 22,000-23,000 บาท แตเกษตรกรกลาซ้ือ 
ในขณะท่ีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไมกลาซ้ือ แตเม่ือดูอัตราการเจริญเติบโต ของเขาก็ดี
จริง คือ โตวันละกวา 1 กิโลกรัม แตโคในจังหวัดเชียงใหมโตวันละ 700-900 กรัมเทานั้น” 

4) เกษตรกรหลายรายเปนหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ และยังใชหนี้
ไมหมดจึงมีความกังวลใจ 

  
3.1.5 ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก 
1) เกษตรกรคิดวาตนพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหไดโคท่ีมีเนื้อคุณภาพดีแลว แต

บางคร้ังราคายังไมเปนท่ีพอใจ จนเกิดความคิดเห็นท่ีแตกตางระหวางเกษตรกรและบริษัท 
เชน นายพัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2549) มีขอสงสัยวาตนซ้ือเครื่อง
สับขาวโพดมาสับใหโค ทําใหโคไดกินขาวโพดอยางดี แตเหตุใดเนื้อโคของตนจึงไมดี เหตุ
ใดจึงไดราคาตํ่า และยังกลาวตออีกวา มีเกษตรกรรายหนึ่งซ่ึงคลุกคลีกับบริษัทมากวายี่สิบป 
แตตอนน้ีเลิกเล้ียงโคขุน แลวไปขายโคสงมุสลิมแทน ซ่ึงเกษตรกรรายนี้บอกวา เจาของ
บริษัทไมชวยกันเลย เพราะเกษตรกรรายน้ีเคยเล้ียงโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันท่ีอายุ
ยังนอย คือ มีฟนแทเพียง 2 ซ่ี โดยเล้ียงประมาณ 6-7 เดือน บริษัทใหราคาเพียงกิโลกรัมละ 
46 บาท ทําใหขาดทุนจึงเลิกเล้ียงไป 

2) เกษตรกรคิดวาโคของตนบางตัวดีมาก เพราะเล้ียงโคมาดวยตนเองตลอด ยอม
ทราบดีวาโคตัวใดเปนอยางไร ตัวใดกินอาหารอยางไร แตบริษัทกลับตีเปนราคาเนื้อบด จึง
รูสึกขัดแยงภายในใจ และบางรายก็บนวา โคบางตัวดี บางตัวก็ไมดี แตบริษัทคิดเปนราคา
เฉล่ียหมด ปญหาหลักคือ เกษตรกรไมทราบคุณภาพซากของโคแตละตัว ทําใหไมสามารถ
ทราบวาซากโคของตนเปนอยางไร มีไขมันแทรกมากนอยแคไหน ทางผูจัดการบริษัทบอก
เพียงวา “โคตัวนั้นใชได ตัวนั้นปานกลาง ตัวนั้นดี” ดังนั้นถาทางบริษัทใหขอมูลคุณภาพ
ซากไมตรงกับความเปนจริง เกษตรกรก็ไมสามารถทราบได จึงเกิดการขัดแยงกับผูจัดการ
บริษัทในเร่ืองราคาบางบางคร้ัง แตนายทอง (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
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2549) กลาววา “ทางบริษัทไมนาทุจริตเร่ืองราคา หากยังคงเอาเปรียบเกษตรกรท่ีมีฐานะ
ยากจน ก็คงตองใหเขาทําตอไป ตองลองดูกันไป” อันท่ีจริงแลวถาจะเขาไปดูในโรงเชือด ก็
สามารถขอเขาไปดูได โดยตองขออนุญาตกอน แตทางบริษัทไมคอยอยากใหเขาไป 
เกษตรกรสามารถขุนโคได แตการที่เกษตรกรไมเห็นซากโคของตนเอง เกษตรกรจึง
ตองการใหมีองคกรอิสระท่ีสามารถมาตรวจสอบเร่ืองนี้ใหได เพื่อใหสามารถตอรองราคา
กับบริษัทได ท้ังนี้บริษัทจะตองเปนกลางดวย ซ่ึงจะสงผลใหท้ังบริษัทและเกษตรกรจะได
ไมทอ 

 
3.1.6 ดานการจางแรงงาน 
1) เกษตรกรบางรายเคยจางแรงงาน แตเลิกจางไปแลว เพราะแรงงานไมเขาใจใน

เร่ืองการใหอาหาร เชน ใหหญาหรืออาหารขนมากหรือนอยเกินไป ทําใหคุณภาพเนื้อโคท่ี
ไดไมดีเทาท่ีควร หรือเปนการเพิ่มตนทุนใหสูงข้ึน 

2) เกษตรกรท่ีมีการจางแรงงาน มีปญหาเรื่องจํานวนแรงงานกับจํานวนโคไม
สมดุลกัน เชน โคมีจํานวนมาก แตแรงงานมีจํานวนนอย แตถาใหจางแรงงานเพ่ิมข้ึนมาก
กวาเดิม เกษตรกรก็ไมมีทุนในการจางแลว 

 
3.1.7 ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
เกษตรกรมีการขัดแยงกับ อปท. เพราะ อปท. เรียกเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดย

อางวาฟารมโคขุนทําใหเกิดมลพิษทางกล่ิน และมลพิษทางเสียง เชน คุณสมพร หงสทอง 
(สัมภาษณวันท่ี 13 ธันวาคม 2549) ฟารมอยูหางจากสํานักงานเทศบาลตําบลริมใต ประมาณ 
300 เมตร เทานั้น ซ่ึงเปนระยะทางที่ใกลมาก และคุณสงวน คุณยศยิ่ง (สัมภาษณวันท่ี 21 
มิถุนายน 2549) มีฟารมโคขุนซ่ึงต้ังอยูภายในหมูบาน เกษตรกรบางรายก็ยอมจายคาภาษีให 
อปท. แตบางรายก็ไมยอมจาย 

 
3.1.8 ดานราคา 
1) ถาโคที่มีฟนแทครบแลว คือ มีฟนแท 8 ซ่ี อาจถูกกดราคา เพราะบริษัทถือวา

เปนโคแก ทําใหเนื้อมีคุณภาพท่ีไมคอยดี 
2) บางคร้ังเกษตรกรซ้ือโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาในราคาแพง แตเม่ือขายแลว

ไดกําไรเทากับโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน 
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3.1.9 ดานอ่ืนๆ 
1) บางคร้ังโคมีอาการเจ็บขา เพราะการเล้ียงโคขุนตองเล้ียงแบบผูกยืนโรงใน

โรงเรือนตลอด ทําใหโคไมคอยไดออกกําลัง 
2) เคร่ืองช่ังท่ีสหกรณ น้ําหนักโคท่ีช่ังไดจะแตกตางจากเครื่องช่ังท่ีบริษัท

คอนขางมาก คือ ตางกันเกือบ 10-20 กิโลกรัม (ช่ังท่ีบริษัทไดเบากวา) เนื่องจากนํ้าหนักอาจ
หายไปจากการขนสง ท้ังนี้เปนเร่ืองปกติสําหรับโค เพราะถาโคถายมูลหรือปสสาวะ 
น้ําหนักจะลดลงไดคร้ังละหลายกิโลกรัม 

3) เจาหนาท่ีปศุสัตวไมมาดูแลเทาท่ีควร เชน คุณดวงแกว (สัมภาษณวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2549) กลาววา “เจาหนาท่ีปศุสัตวมีเงินเดือนมากมาย แตมาเยี่ยมเกษตรกรเพียง
ช่ัวครู เพียงถามถึงสุขภาพโควาเปนอยางไรบาง จากนั้นก็กลับสํานักงาน และเม่ือเรามี
ปญหาเร่ืองโคปวย ตองรอเปนเวลานานกวาเจาหนาท่ีปศุสัตวจะเขามาดูแล หากตองรออยู
แบบนี้ โคของเราไมมีทางรอดแน” 

4) เกษตรกรขาดที่ปรึกษา และขาดองคกรหนุนชวยในเร่ืองของการรวมกลุมใน
รูปของสหกรณเพื่อแกปญหาตางๆ ดังนั้นจึงตองการใหรัฐบาลเขามาสนับสนุนเร่ืองการ
รวมกลุมเพื่อตอรองกับบริษัท 

5) เกษตรกรคิดวาสถานการณขณะนี้โคนมอาจดีกวาโคขุน เพราะโคนมนั้น
สามารถขายน้ํานมไดทุกวัน แตโคขุนนั้นเกษตรกรยังไมทราบวาจะขายไดราคากี่บาทตอ
กิโลกรัม 

6) การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area; FTA) ทําใหบริษัทตองปรับตัว โดย
บริษัทใหขอมูลกับเกษตรกรที่เปนลูกสมาชิกวา ในอนาคตบริษัทจะกําหนดนโยบายเพ่ือเขา
สูระบบ FTA ซ่ึงลูกคาทางทวีปยุโรปนิยมบริโภคเนื้อโคท่ีขุนต้ังแตคลอดออกมา ทําให
เกษตรกรที่เร่ิมขุนโคในขณะท่ีโคมีอายุมากข้ึนแลวอาจไดรับผลกระทบ 

 
3.2 ขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 

ขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาสามารถแบงเปนประเด็นยอยได
ดังนี้ 

 
3.2.1 ขอเสนอแนะดานการเลี้ยง 
1) เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนกลาววา เม่ือกลาวถึงอาชีพเกษตรกร การเล้ียงสัตวนาจะ

ดีกวาปลูกพืช ทุกวันนี้การเล้ียงสุกร ไกชน โคขุน ก็สามารถเล้ียงชีพได และไมเส่ียงตอลม 
ฝน พายุ เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพท่ีอิสระ ดีกวาไปรับจาง
ทํางานใหคนอ่ืน แตถาตองการเล้ียงเปนอาชีพหลักตองเล้ียงเปนจํานวนมากจึงจะคุมคา 
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หากมีอาชีพหลักอยูแลว และตองการเล้ียงเปนอาชีพเสริม ถามีโคประมาณ 10 ตัว ก็ถือวา
ใชไดแลว ท้ังนี้เกษตรกรตองมีความขยันหม่ันเพียรดวย อีกท้ังโคขุนยังไมตองดูแลมาก
เทากับโคนม เพราะฉะน้ันไมตองทําความสะอาดพ้ืนมาก (โคนมมีโอกาสเปนโรคเตานม
อักเสบได ถาพื้นคอกสกปรก) 

2) การเล้ียงโคขุนจะตองมีใจรักจริงๆ เพราะไมคอยมีเวลาไดพักผอน และตองไป
ศึกษาจากเกษตรกรหลายๆรายแลวคอยลงมือเล้ียง โดยอาจศึกษาจากเกษตรกรที่เล้ียงโคขุน
เปนจํานวนมาก เชน คุณคําแสน บุญสง (บานเข่ือนผาก ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว, 
สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) คุณจําเริญ อุนใจ (บานปาบง ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย, สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2549) คุณดวงแกว บุญเลิศ (บานสหกรณนิคม ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย, สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) เพราะถาเล้ียงโดยไมศึกษา 
หากตองการเลิกเล้ียงจะเลิกไดยาก เชน ลงทุนสรางโรงเรือนและลงทุนคาพันธุโคไปแลว
ดวยราคาสูง ถาเลิกเล้ียงโคขุนมา เงินก็จะไปตกอยูสวนนั้น และไมรูวาจะเอาพื้นท่ีตรงนั้น
ไปใชประโยชนอะไร อยางท่ีภาษาชาวบานเรียกวา “ข่ีหลังเสือแลวลงไมได มันจะกัด” และ
หากจะเล้ียงตองรูจักคิดบวกและคิดลบดวย คือถาคํานึงถึงกําไร ก็ตองตองคํานึงถึงขาดทุน
ดวย 

3) คุณจําเริญ อุนใจ (สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2549) เคยอานหนังสือเกี่ยวกับ
การเล้ียงโคขุน กลาววา การเล้ียงโคขุนตองเล้ียงให “ถูกอยางพันธุดี” คือ พันธุดี อาหารการ
กินดี และการจัดการดี ถาทําไดท้ัง 3 อยางนี้ มีแตกําไรอยางเดียว แตคุณจําเริญ กลาววา “ถา
พูดตามหลักวิชาการก็พูดได เพราะอาหารขนของเขาใหเต็มท่ี เชน โคตัวใดท่ีตองกินอาหาร
ขน 6 กิโลกรัม เขาก็ให 6 กิโลกรัมจริง แตถาเกษตรกรตองการทําจริง จะตองลดอาหารขน 
แลวใหอาหารหยาบเพิ่มข้ึนแทน เนื่องจากอาหารขนมีราคาแพงกวาอาหารหยาบ” 

4) ผูจัดการบริษัทกลาววา กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก เกษตรกรรายใด
อยูใกลแหลงกากน้ําตาลจึงไดเปรียบ เชน เกษตรกรท่ีอยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ 
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จะไดเปรียบกวาเกษตรกรที่อยูในจังหวัดเชียงใหม แตราคา
กากนํ้าตาลไมแนนอน คือ กิโลกรัมละ 3-8 บาท แลวแตชวง แตก็มีเกษตรกรสวนหนึ่งไม
เช่ือวาเพียงกากนํ้าตาลอยางเดียวจะชวยสรางไขมันแทรกได เชน นายทอง (นามสมมติ, 
สัมภาษณวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “ถาซ้ือโคผอมเขามาขุนยอมมีไขมันแทรก
แน บางคร้ังถาหากากน้ําตาลไมไดก็ไมเสริม” 

 
3.2.2 ขอเสนอแนะดานตนทุนและผลตอบแทน 
1) เกษตรกรกลาววา ธุรกิจทุกอยางยอมเผชิญกับความเส่ียงอยูแลว ดังนั้นจึงบอก

ไมไดวาเล้ียงโคขุนแลวจะไดดีทุกคนหรือไม เพราะบางรายก็วาไดราคาดี บางรายก็วาไมดี 
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แตถามีเงินทุนสูงก็สามารถเล้ียงโคไดเปนจํานวนมาก เพราะจะไดมีเงินทุนหมุนเวียนใน
การซ้ือโค และซ้ือวัตถุดิบในการเล้ียงตลอดเวลา 

2) การเล้ียงโคเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสิน ตองใจเย็นๆ อยาใจรอน 
เกษตรกรสวนใหญกลาววา เล้ียงโคขุนนั้นรับรองไดเลยวาไมขาดทุน แตจะไดกําไรมาก
หรือนอยเทานั้น ถาเกษตรกรเล้ียงโคบริเวณพื้นท่ีใกลเคียงกัน แหลงอาหารท่ีนํามาเล้ียงจะ
คลายกัน ตนทุนก็จะพอๆกัน แตถาคิดจะเล้ียงจริงตองทําใจเร่ืองราคาในบางคร้ังดวย เพราะ
บางคร้ังราคาก็ไมไดเปนอยางท่ีตองการ มีเกษตรกรรายหนึ่งคิดกําไรคราวๆไดประมาณ 
300-400 บาทตอตัวตอเดือน ท้ังนี้เร่ืองราคา เกษตรกรจะตองมีความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดการ
บริษัทดวย สําหรับรายท่ีเล้ียงโคแบบครบวงจร คือ มีพอแมพันธุเพื่อผลิตลูกพันธุเองไดยิ่งดี 
จะเปนการประหยัดตนทุนลงไปมาก และถารายใดลดตนทุนคาอาหารหยาบลงไดจะดีมาก 
สวนอาหารขนสามารถเบิกกับบริษัทมาไวกอนไดอยูแลว และปริมาณท่ีใหโคกินคอนขาง
ตายตัว แตมีเกษตรกรบางรายท่ีอาจตองลดปริมาณการเล้ียงลง แลวเนนท่ีการเพิ่มคุณภาพ
แทน เพราะถาเล้ียงจํานวนมากจะไมมีหญาใหโคกิน แตถาเล้ียงจํานวนนอยยังพอมีหญาให
โคกิน แตตนทุนจะเพิ่มข้ึน เพราะตองใหอาหารขน และอาหารเสริมในปริมาณท่ีมาก
กวาเดิม แตหากบริษัทใหราคาดี เชน ถาไดโคลูกผสมพันธุชารโรเลสราคากิโลกรัมละ 60 
บาทข้ึนไป ก็นาจะคุม 

 
3.2.3 ขอเสนอแนะดานความพอดีในการเล้ียง 
1) การจะเล้ียงโคขุนจะตองมีความพอดี คือ เล้ียงในจํานวนท่ีสมดุลกับอาหาร

หยาบท่ีสามารถหามาใหโคกินได ไมโลภเกินไป เกษตรกรบางรายเล้ียงโดยนําเอาโค
พื้นเมืองมาขุน  ถึงแมจะรายไดนอยก็ไม เปนไร เพราะโคพ้ืนเมืองทนตอโรค และ
ส่ิงแวดลอม กินงาย ไมเลือก (แตบริษัทไมคอยตองการ) ถาเล้ียงแลวเร่ิมมีความม่ันคงแลว
ตองการขยายขนาดฟารมจึงคอยขยาย ท้ังนี้เกษตรกรจะตองทราบและเขาใจดวยวาบริษัท
ตองการโคแบบใด จํานวนเทาใด ถาผลิตเกินความตองการ ปญหาโคลนตลาดก็จะเกิดข้ึน 
ราคาโคจะถูกลง หากจะไปเรียกรองใหภาครัฐมาดูแลเร่ืองราคาก็ไมได ดังนั้นกอนท่ีจะเล้ียง
ตองตรวจสอบขอมูลจากหลายฝายกอน รวมทั้งสอบถามเพื่อนเกษตรกร เจาหนาท่ีภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ และจากทางบริษัทดวย 

2) คุณดวงแกว บุญเลิศ (สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “เกษตรกร
หลายคนไมเขาใจคําวาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงไมใชไมใหทํา แตตองวิเคราะหตนเอง
กอน ใหรูวาตองเล้ียงโคไดโดยไมมีหนี้ หรือถามีหนี้ ก็ตองเห็นหนทางใชหนี้” 
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3.2.4 ขอเสนอแนะดานความตองการสถาบันการศึกษาและบริษัทคูแขงเพื่อแขง
กับบริษัทเดิม 

1) เกษตรกรตองการสถาบันการศึกษามาชวยเหลือ คือ เกษตรกรตองการให
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหมเขามาชวยเสริมทางดานวิชาการเกี่ยวกับการเล้ียงโค
ขุน นายสุกใส (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) กลาววา “มีมหาวิทยาลัย
หนึ่งต้ังอยูในจังหวัดเชียงใหม แตกลับไปสงเสริมท่ีอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และ
สงเสริมท่ีจังหวัดพะเยาแทน” 

2) เกษตรกรตองการใหมีบริษัทท่ีรับซ้ือโคขุนแบบมีพันธะสัญญาเขามาต้ังใหม
อีกสักบริษัท เพื่อจะไดแขงขันกับบริษัทเดิมเร่ืองราคารับซ้ือ เพราะทุกวันนี้มีบริษัทเดียวใน
ภาคเหนือทําใหเปนการผูกขาดทางการคาเกินไป 

 
3.2.5 ขอเสนอแนะดานสถาบันเงินกู 
เกษตรกรหลายรายกลาววา ถาสามารถกูเงินจากธนาคารมาลงทุนได จะขยาย

กิจการแนนอน เพราะการเล้ียงโคขุนเปนอาชีพท่ีอิสระ ไมตองเขาออกงานเปนเวลา แตตอง
มีวินัยในตนเองดวย เพราะโคจะตองไดกินอาหารตลอด 

 
3.2.6 ขอเสนอแนะดานการรวมกลุม 
เกษตรกรตองการใหมีการรวมกลุมผูเล้ียงโคขุนมาก เพราะเร่ิมมีปญหาเร่ืองราคา 

เนื่องจากผูจัดการบริษัทมักตําหนิวาโคมีฟนแทครบแลวบาง คุณภาพซากไมดีบาง เนื้อโค
ไมมีไขมันแทรกบาง เกษตรกรจึงเร่ิมทอใจท่ีจะเล้ียง ถาตราบใดท่ีเกษตรกรยังไมมีการ
รวมกลุม ก็ตองเอาตัวรอดดวยตนเองไปกอน ดังนั้นจะตองหาวิธีรวมตัวเพื่อแกไขปญหานี้ 
เพื่อใหเกษตรกรและบริษัทตางก็อยูได มีเจาหนาท่ีจากธนาคารกสิกรไทยมาแนะนํานาย
พัฒนา (นามสมมติ, สัมภาษณวันท่ี 21 มิถุนายน 2549) วาถาเกษตรกรรวมตัวกันได การหา
แหลงเงินทุนหรือการกูเงินจะงายข้ึน โดยใชวิธีชวยคํ้าประกันกันไป และใหเจาของบริษัท
มาคํ้าประกันวามีตลาดรองรับแนนอน แลวลงลายมือช่ือรับรอง ธนาคารก็จะปลอยเงินใหกู
เลย ไมตองวางหลักทรัพย ขอดีคือ เกษตรกรจะไดมีอํานาจตอรองกับทางบริษัทดวย แต
เร่ืองนี้ทําไดยาก เพราะไมมีเกษตรกรรายใดทําจริงจัง และในทางปฏิบัติแลวเร่ืองรวมตัวกัน
เพื่อใหมีอํานาจตอรองกับบริษัทนี้จะใหเจาของบริษัททราบไมไดเด็ดขาด แตใหทราบได
เพียงวาเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อกูเงินเทานั้น แตถาเกษตรกรแตกแยกกัน บริษัทจะไดเปรียบ 
ท้ังๆท่ีราคาโคขุนท่ีควรไดอาจไดราคาถึงกิโลกรัมละ 60 บาท แตอาจเหลือเพียงราคา
กิโลกรัมละ 54 บาท เกษตรกรก็ตองยอมรับในราคากิโลกรัมละ 54 บาท ตามบริษัท 
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3.2.7 ขอเสนอแนะดานความสัมพันธกับบริษัท 
เกษตรกรหลายรายมีความสัมพันธกับผูจัดการบริษัทดี เพราะผูจัดการบริษัทแวะ

เวียนเขามาเยี่ยมเยียนตลอด แตเกษตรกรบางรายก็ไมคอยมีความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดการ
บริษัท 

 
3.2.8 ขอเสนอแนะของบริษัท 
1) ดานความกระตือรือรนของเกษตรกร ผูจัดการบริษัทกลาววา เกษตรกรมีความ

กระตือรือรนในการเลี้ยงโคขุนคอนขางดี มีการเอาใจใสดี มีความคิดท่ีตองการพัฒนาสาย
พันธุโคของตนใหดีข้ึน มีความคิดริเร่ิมอยากจะพัฒนาการเล้ียงใหดีข้ึน 

2) เร่ืองท่ีเกษตรกรควรปรับปรุงมากท่ีสุดขณะนี้คือ เร่ืองสถานท่ีเล้ียง โดยควร
คํานึงถึงปจจัยดานส่ิงแวดลอมใหมาก เพราะจากการท่ีผูจัดการบริษัทไปดูฟารมของ
เกษตรกรแตละฟารมพบวา สวนใหญเกษตรกรมีปญหาดานสถานท่ีเล้ียง โดยเฉพาะฤดูฝน 
พื้นโรงเรือนบางแหงเปนดินเละมาก ซ่ึงเกษตรกรไมคอยคํานึงถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
เชน ปญหาเร่ืองโรคระบาด 

3) สําหรับเร่ืองระดับคุณภาพเนื้อโคขุน เกษตรกรตองมีการปรับปรุงเปนอยางมาก 
ซ่ึงขณะนี้มีประสิทธิภาพเพียง 70-80 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนใหญเกรดของคุณภาพซากโค
ขุนของเกษตรกรอยูท่ี 2 กวาๆ (เกรดมี 4 ระดับ คือ 2 3 4 และ 5) ผูจัดการบริษัทกลาววา ถา
ไดเกรดประมาณ 3-4 ก็ถือวาใชไดแลว ซ่ึงขณะน้ีกําลังพัฒนาอยู อยางไรก็ตามถาคิดเปน
อัตราสวนแลว ปจจุบันโคของเกษตรกร 10 ตัว จะมีประมาณ 2 ตัวเทานั้นท่ีมีเกรด 3-4 

4) ในเร่ืองของสายพันธุ เกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเองเปนอยางยิ่ง 
เพราะจะไดทราบท่ีมาท่ีไปของสายพันธุ และโคแมพันธุท่ีนําเขามานั้นควรเปนสายพันธุ
อะไรก็ได อาจจะเปนสายพันธุพื้นเมือง หรือสายพันธุอเมริกันบราหมันก็ได แตตองดู
ลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดยพิจารณาวาจะใชโคพันธุอะไรผสม เชน 
โคลูกผสมพันธุชารโรเลส จะใชโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมันผสมหรือไม หรือโค
ลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน จะใชโคลูกผสมพันธุชารโรเลสผสมหรือไม ตองพิจารณาให
ดีวาจะใชพันธุอะไรสลับกับพันธุอะไร 

5) ในสวนของการทําไขมันแทรกนั้นทําไดยาก แตทําใหไขมันหุมซากนั้นทํางาย
กวา เกษตรกรจึงไมคอยเขาใจเร่ืองไขมันแทรก เพราะเกษตรกรคิดวาไขมันหุมซากก็คือ
ไขมันแทรก แตแทท่ีจริงแลวเกษตรกรตองคิดวาทําอยางไรไขมันท่ีมันอยูดานขางนั้นจะ
แทรกเขาไปในกลามเนื้อ นั่นคือไขมันแทรกท่ีถูกตอง เกษตรกรบางรายเห็นไขมันหุมซาก
แลวเขาใจผิดวาโคขุนของตนมีไขมันแทรก ดังนั้นตองเขาใจตรงกันในเร่ืองนี้เพื่อมิใหเกิด
การขัดแยง 


