
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

1) สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
จากผลการวิจัยคนพบวา เกษตรกรที่เล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรน

ฟารม (1996) จํากัด มีอายุเฉล่ีย 49.63 ป สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา และไมเคย
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุนแบบรวมกลุมเลย แตการแนะนําเร่ืองการเล้ียงโคขุนจะ
เปนลักษณะของการที่ผูจัดการบริษัทเขาไปเยี่ยมเยียนทุกฟารม หรือแนะนําใหมีเกษตรกรที่อยูละแวก
ใกลเคียงกัน รวมกลุมกัน กลุมละ 3-4 คน ปรึกษากันเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน และเกษตรกรกศึ็กษาเร่ือง
การเล้ียงโคขุนจากหนังสือ หรือวารสารเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน และจากการแลกเปล่ียนความรูใน
หมูเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง 

การเขาเปนสมาชิกของ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด เกษตรกรจะใชสัญญา
ลูกผูชาย หรือสัญญาดวยวาจา ในการเล้ียงโคขุนสงใหกับทางบริษัท ซ่ึงเม่ือขนสงโคขุนไปขาย
ใหกับทางบริษัทแลว บริษัทจะกําหนดราคาโดยใชเง่ือนไขทางวิชาการมากําหนด 

เกษตรกรมักเล้ียงโคโดยใช “ระบบพี่เล้ียงนอง” คือ ขายโคตัวท่ีโต สมควรแกการเชือดแลว
ออกไป แลวนําโคตัวท่ียังเล็ก หรืออายุนอยอยูเขามาขุนแทน ซ่ึงโคสวนใหญเกษตรกรซ้ือจากตลาด
นัดแมยอย มีท้ังสายเลือดชารโรเลสและอเมริกันบราหมัน ตนทุนคาพันธุโคข้ึนอยูกับสายพันธุโค 
ซ่ึงโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ราคาตัวละประมาณ 16,000-18,000 บาท โคลูกผสมพันธุอเมริกัน 
บราหมันราคาตัวละประมาณ 12,000-14,000 บาท นอกจากนี้ราคาของโคยังข้ึนอยูกับการเลือก
น้ําหนักโคกอนนําเขาฟารมดวย คือ โคท่ีมีน้ําหนักมากราคาจะแพงกวาโคท่ีมีน้ําหนักนอย รวมท้ังยัง
ตองคํานึงถึงราคาในทองตลาด ณ ขณะน้ันดวย ท้ังนี้คุณภาพซากโคจะดีหรือไมนั้นตองข้ึนอยูกับสาย
พันธุและระดับสายเลือดโคดวย 

โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นคอกเปน
ซีเมนต หลังคาเปนสังกะสี เสาและร้ัวทําจากไม ใชรางปูนเปนรางอาหาร และใชถังพลาสติกตักน้ํา
ใหโคกินเปนสวนใหญ เกษตรกรสวนมากไมกางมุงเพื่อกันแมลง เพราะส้ินเปลืองตนทุนโดยใชเหตุ 
อีกท้ังยังเปนการเสียเวลาในการมวนข้ึนลง และเปนการกันแมลงใหบินออกจากคอกมากกวากัน
แมลงบินเขา นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญยังไมมีคอกกักโคกอนนําเขาขุน คอกกักโคปวย และซอง
บังคับโคดวย เพราะสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงไมจําเปนตองมีส่ิงเหลานี้ เนื่องจากจะเปน
การเพิ่มตนทุนใหสูงข้ึน 

ในดานอาหารและแหลงอาหาร สําหรับอาหารหยาบ เกษตรกรไดรับแหลงอาหารหยาบจาก
ฟางขาว และการเก่ียวหญาในพื้นท่ีสาธารณะ เกษตรกรบางรายก็มีแปลงหญาเปนของตนเอง ซ่ึง
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หญาท่ีปลูกสวนใหญไดแก หญารูซ่ี และหญาแพงโกลา บางก็ซ้ือตนขาวโพดฝกออนเหมาไรมาสับ
เอง และซ้ือเปลือกขาวโพดจากบริษัทเอกชนบางราย สําหรับอาหารขน เกษตรกรสามารถเบิกได
จากทางบริษัทในราคากระสอบละ 210 บาท แตหากเกษตรกรมีสูตรผสมอาหารขนเอง ก็สามารถ
ผสมเองไดโดยไมตองซ้ืออาหารขนของทางบริษัท 

การขุนโคใหไดเนื้อคุณภาพดีควรนําโคท่ีมีสายพันธุดี และอายุนอยมาขุน คือเร่ิมขุนเม่ือโคมี
อายุประมาณ 1 ปคร่ึง ท้ังนี้โคจะตองไดกินอาหารท่ีมีคุณภาพ และควรมีการเสริมอาหารพวก
กากน้ําตาล กากถ่ัวเหลือง และมันเสนดวย นอกจากนี้การตอนโคยังสามารถชวยเพิ่มไขมันแทรกใน
เนื้อโคไดอีกดวย 

ดานวัคซีนและยารักษาโรค วัคซีนท่ีเกษตรกรใชสวนใหญเปนวัคซีนปองกันโรคปากและ
เทาเปอย และยารักษาโรคนั้น สวนใหญจะเปนยาถายพยาธิ ยาบํารุง และยาแกไข กอนนําโคเขาขุน
เกษตรกรจะฉีดวัคซีน และถายพยาธิใหโคกอน ซ่ึงผูจัดการบริษัทจะเขามาดูแลเร่ืองการฉีดยาหรือ
ใหยาแกโคของเกษตรกร 

สําหรับเร่ืองโรคโคขุน ชวงกอนเขาสูฤดูฝน โคขุนจะเส่ียงตอการเปนโรคคอนขางสูง แต
เกษตรกรรูจักฉีดวัคซีนปองกันกอนแลว ทําใหไมมีปญหาเร่ืองโรคมากเทาใดนัก แตโรคท่ีเกษตรกร
เคยพบ ไดแก โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคปากและเทาเปอย โรคทองรวง และโรคไขเห็บ 
ท้ังนี้การเปนโรคของโคนั้นข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย กลาวคือ ถาสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงเร็วเกินไปโคก็มีโอกาสปวยเปนโรคสูง 

ในสวนของการตลาดพบวา ทางบริษัทตองการโคลูกผสมพันธุชารโรเลส เพราะวาเปน
พันธุท่ีมีคุณภาพเน้ือดี สําหรับการประกันราคารับซ้ือโค บริษัทจะประกันราคาโคมันท่ีราคาตํ่าสุด 

คือ 45 บาทตอกิโลกรัม โคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน ราคาอยูระหวาง 52-54 บาทตอกิโลกรัม 

และโคลูกผสมพันธุชารโรเลส ราคาอยูระหวาง 53-57 บาทตอกิโลกรัม แตถามีคุณภาพซากดี และมี
ไขมันแทรก อาจไดถึงราคากิโลกรัมละ 60-70 บาท ท้ังนี้ตองพิจารณาราคาจากฟนโคดวย คือ โคท่ีมี
ฟนแทครบคือ มีฟนแท 8 ซ่ี ซ่ึงถือวาเปนโคท่ีแกแลว เนื้อโคตัวนั้นจะถูกตีเปนเนื้อบด ซ่ึงเนื้อบดจะ
ไดราคากิโลกรัมละ 46 บาท นอกจากนี้บริษัทยังมีการสรางเง่ือนไขใหเกิดการแขงขันในหมู
เกษตรกร โดยเปนผูกําหนดเกรดของโคของสมาชิก แลวใหสมาชิกสอบถามกันเองวา ทําไมสมาชิก
คนนั้นคนนี้ไดราคาดี ทําใหเกษตรกรแขงขันกันมากข้ึน 

ในดานความสัมพันธระหวางเกษตรกรกับบริษัท พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความสัมพันธ
ในทางท่ีดีกับบริษัท เนื่องจากทางบริษัทใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี และรายรับจากการขายโคมี
ความสมเหตุสมผล แตเกษตรกรบางรายก็มีความสัมพันธกับบริษัทในทางท่ีไมดีนัก เพราะไดราคา
ขัดแยงกับความตองการ ท้ังนี้ผูจัดการบริษัทกลาววาการใหราคาจะตองพิจารณาจากหลายๆเกณฑ 
แตเกษตรกรมักไมเขาใจจึงเกิดการขัดแยงกันในบางราย 
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2) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร

ในจังหวัดเชียงใหมพบวา เม่ือเล้ียงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา 277 วัน จะมีตนทุนจากการเล้ียง
ท้ังหมด 24,431.55 บาท รายรับจากการขายโค (ไมรวมมูลโค) 29,638.52 บาท กําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว 
(ไมรวมมูลโค) 5,206.97 บาท แตเม่ือรวมรายรับจากการขายมูลโคดวยแลว ทําใหมีรายรับจากการ
ขายโค (รวมมูลโค) 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว (รวมมูลโค) 5,752.43 บาท ซ่ึง
เกษตรกรสวนใหญพอใจกับรายรับและกําไรที่ได เนื่องจากรายรับและกําไรที่ไดสมเหตุสมผล 
คุมคากับการลงทุนและลงแรง สวนเกษตรกรท่ีไมพอใจกับรายรับและกําไร เนื่องจากไดราคาไม
เปนไปตามความตองการ เพราะคิดวาโคขุนของตนนาจะไดราคาดีกวาท่ีเปนอยู เนื่องจากตนเล้ียงโค
ของตนอยูทุกวันทําใหทราบวาโคตัวใดกินอาหารอยางไร คุณภาพเนื้อนาจะเปนอยางไร แตราคา
กลับไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
 

3) ปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
5.1.3.1 ปญหา 
ปญหาในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรที่พบแบงเปนหมวดหมูตางๆ 

คือ ปญหาดานตัวเกษตรกร ปญหาดานอาหารและแหลงอาหาร ปญหาดานการจัดการของ
บริษัท ปญหาดานแหลงเงินทุน ปญหาดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก ปญหาดานการ
จางแรงงาน ปญหาดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาดานราคา และปญหา
ดานอ่ืนๆ 

 
ดานตัวเกษตรกร 
1) เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมเร่ืองการเล้ียงโคขุน ทําใหขาดความรู

และทักษะในการเล้ียงโคขุน 
2) เกษตรกรสวนมากไมเคยจดบันทึกตนทุนผลและตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน 

 
ดานอาหารและแหลงอาหาร 
1) เกษตรกรหลายรายประสบปญหาหญาไมพอใหโคกินในหนาแลง 
2) ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง 
3) เกษตรกรที่อยูในตางอําเภอ หรืออยูในพื้นท่ีหางไกล มีปญหาเร่ืองการหาแหลง

กากน้ําตาล 
4) โคท่ีไมเคยเล้ียงแบบเสริมกากน้ําตาลมากอน จะกินกากน้ําตาลยากมาก เพราะโค

ปรับตัวไมทัน 
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5) เกษตรกรบางรายมีการขโมยอาหารของบริษัทไปขายเอากําไร 
 
ดานการจัดการของบริษัท 
1) การจัดโปรแกรมเชือดของบริษัทยังขาดมาตรฐาน เพราะไมมีการวางโปรแกรมวัน

เชือดท่ีแนนอน 
2) เกษตรกรบางรายมีการจายคาบริการอํานวยความสะดวกใหกับผูจัดการบริษัท

เพื่อใหโคของตนไดเขาเชือดกอน 
3) ทางบริษัทไมมีการจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน ทําให

เกษตรกรขาดการติดตอเพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติกัน 
4) เกษตรกรที่อยูในพื้นท่ีหางไกลตําหนิวา ผูจัดการบริษัทไมคอยเขามาดูแลเลย 

เพราะวาระยะทางหางไกลเกินไป 
5) ตลาดโคเนื้อของจังหวัดเชียงใหมคุณภาพดอยกวาตลาดโคเนื้อบานโพนยางคํา 

ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

ดานแหลงเงินทุน 
1) เกษตรกรที่มีแผนขยายโรงเรือนมีปญหาหลัก คือ ขาดเงินทุน 
2) ตนทุนท่ีใชเล้ียงโค เชน คาพันธุโค คาอาหารหยาบ คาอาหารขน มีราคาสูงเกินไป 
3) เกษตรกรหลายรายเปนหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ จึงขาดเงินทุน

หมุนเวียน เพราะยังใชหนี้เกาไมหมด 
 

ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก 
เกษตรกรไมทราบเกรดของโคแตละตัว ทําใหไมสามารถทราบวาซากโคของตนเปน

อยางไร มีไขมันแทรกมากนอยแคไหน ดังนั้นถาถูกทางบริษัทใหขอมูลคุณภาพซากไมตรงกับ
ความเปนจริง เกษตรกรก็ไมสามารถทราบได จึงเกิดการขัดแยงกับผูจัดการบริษัทในเรื่องราคา
บางบางคร้ัง 

 
ดานการจางแรงงาน 
เกษตรกรที่เคยจางแรงงาน มีปญหาเร่ืองจํานวนแรงงานกับจํานวนโคไมสมดุลกัน เชน 

โคมีจํานวนมาก แตแรงงานมีจํานวนนอย หรือบางรายก็มีปญหาเร่ืองแรงงานไมเขาใจในเร่ือง
การใหอาหาร เชนใหหญาหรืออาหารขนมากหรือนอยเกินไป ทําใหคุณภาพเนื้อโคท่ีไดไมดี
เทาท่ีควร หรือเปนการเพิ่มตนทุนใหสูงข้ึน จึงเลิกจางไป 
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ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
เกษตรกรมีการตอตาน อปท. เพราะ อปท. มีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดย

อางวาฟารมโคขุนทําใหเกิดมลพิษทางกล่ิน และมลพิษทางเสียง 
 
ดานราคา 
โคท่ีมีฟนแทครบแลว คือ มีฟนแท 8 ซ่ี อาจถูกกดราคา เพราะบริษัทถือวาเปนโคแก ทํา

ใหเนื้อมีคุณภาพท่ีไมคอยดี หรือในบางครั้งเกษตรกรซ้ือโคลูกผสมพันธุชารโรเลสมาในราคา
แพง แตเม่ือขายแลวไดกําไรเทากับโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมัน 

 
ดานอ่ืนๆ 
1) โคมีอาการเจ็บขาในบางคร้ัง เพราะการเล้ียงโคขุนตองเล้ียงแบบผูกยืนโรงใน

โรงเรือนตลอด ทําใหโคไมไดออกกําลัง 
2) น้ําหนักโคท่ีช่ังท่ีสหกรณจะแตกตางจากช่ังท่ีบริษัทคอนขางมาก 
3) เจาหนาท่ีปศุสัตวไมมาดูแลเกษตรกรเทาท่ีควร 
4)  เกษตรกรขาดท่ีปรึกษา และขาดองคกรหนุนชวยในเร่ืองของการรวมกลุมในรูป

ของสหกรณเพื่อแกปญหาตางๆ 
5) การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area; FTA) อาจเปนปญหากับทางบริษัท ทําให

บริษัทตองปรับตัวตามอยางมาก 
 

5.1.3.2 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา แบงเปนขอเสนอแนะของ

เกษตรกรและขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะของเกษตรกร 
1) การเล้ียงโคขุนจะตองมีใจรัก และมีความขยันหม่ันเพียร และตองศึกษาดานการ

เล้ียงจากเกษตรกรหลายๆรายหากคิดจะเล้ียงจริง 
2) อาชีพเกษตรกรทุกวันนี้ การเล้ียงสัตวดีกวาปลูกพืช เพราะไมเส่ียงตอลม ฝน พายุ 

เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเล้ียงโคขุนเปนอาชีพท่ีอิสระ ดีกวาไปรับจางทํางานใหคนอ่ืน 
3) การเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา เปนการเล้ียงเชิงธุรกิจ ดังนั้นตองเผชิญกับ

ความเส่ียงบาง ตองใจเย็น อยาใจรอนดวนได และตองผูกสัมพันธกับผูจัดการบริษัทดวยเพื่อให
เกิดประโยชนดานราคารับซ้ือ 
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4) การเล้ียงโคขุนตองมีความพอดี เล้ียงในจํานวนท่ีสมดุลกับอาหารหยาบท่ีสามารถ
หามาใหโคกินได ไมโลภเกินไป เล้ียงใหเปนไปตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

5) ควรมีการเล้ียงโคแบบครบวงจร คือ มีท้ังพอพันธุ แมพันธุ เพื่อผลิตลูกพันธุเอง 
และพยายามเล้ียงโดยหาวิธีใดก็ไดใหประหยัดคาอาหารมากท่ีสุด แตท้ังนี้โคจะตองไดกินอ่ิม 
และอยูอยางสบายดวย 

6) ควรมีสถาบันเงินกูเพื่อสนับสนุนธุรกิจการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
7) เกษตรกรตองการใหมีการรวมกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนเพื่อตอรองราคารับซ้ือ

กับทางบริษัท 
8) เกษตรกรตองการนักวิชาการและสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือในเร่ืองการ

เล้ียงโคขุน และชวยใหเกษตรกรไดสามารถทราบขอมูลคุณภาพซากโคขุนของตน 
 

ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท 
1) เกษตรกรมีความกระตือรือรนในการเล้ียงโคขุนคอนขางดี เอาใจใสดี มีความคิด

ริเร่ิมอยากจะพัฒนาการเล้ียงโคขุนของตนใหดีข้ึน 
2) กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก เกษตรกรรายใดอยูใกลแหลงกากน้ําตาลก็จะ

ไดเปรียบ เชน เกษตรกรท่ีอยูใกลบานหวยไทร ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน จะ
ไดเปรียบกวาเกษตรกรที่อยูในจังหวัดเชียงใหม เพราะบานหวยไทรมีโรงงานผลิตน้ําตาล 

3) เร่ืองท่ีเกษตรกรควรปรับปรุงมากท่ีสุดขณะนี้คือ เร่ืองสถานท่ีเล้ียง เพราะสถานท่ี
เล้ียงโคขุนของเกษตรกรสวนใหญยังสกปรก ช้ืนแฉะ ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

4) เกษตรกรตองมีการปรับปรุงสําหรับเร่ืองระดับคุณภาพเนื้อโคขุนเปนอยางมาก 
เพราะเนื้อโคขุนของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงไมเปนไปตามความตองการของบริษัท 

5) ในเร่ืองของสายพันธุเกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเองเปนอยางยิ่ง เพราะ
จะไดทราบท่ีมาท่ีไปของโค แตตองดูลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดย
พิจารณาวาจะใชโคพันธุอะไรผสม 

6) เกษตรกรไมคอยเขาใจเร่ืองไขมันแทรก เพราะเกษตรกรคิดวาไขมันหุมซากก็คือ
ไขมันแทรก บางคร้ังเกษตรกรบางรายเห็นไขมันหุมซากแลวเขาใจผิดวาเปนไขมันแทรก ดังนั้น
ตองเขาใจตรงกันในเร่ืองนี้เพื่อมิใหเกิดการขัดแยง 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

1) สภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
จากผลการวิจัยจะเห็นวา เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนสวนใหญมีอายุสูงกวา 45 ป ดังนั้นอาชีพ

การเล้ียงโคขุนนั้นนาจะสามารถทําไดโดยเกษตรกรวัยกลางคน และสูงอายุ 
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การเขาเปนสมาชิกของ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด เกษตรกรจะใชสัญญา
ลูกผูชาย หรือสัญญาดวยวาจา ไมมีสัญญาแบบเปนลายลักษณอักษร สัญญากับบริษัทวาจะสงโคขุน
ขายใหกับทางบริษัท ซ่ึงแตกตางจาก ปุณณรัตน (2547) ท่ีใหความหมายของการเกษตรแบบมีพันธะ
สัญญา (Contract Farming) วาหมายถึง รูปแบบของการสงเสริมการเกษตรอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดย
ความยินยอม รวมตัว และรวมมือกันระหวางบริษัทและเกษตรกร ซ่ึงมีการทําสัญญาอยางเปนลาย
ลักษณอักษร แตแมวาจะไมมีการทําสัญญากันแบบเปนลายลักษณอักษรก็ตาม ท้ังเกษตรกรและ
บริษัทก็ยังมีความซ่ือสัตยสุจริตตอกัน ทําใหสามารถไววางใจซ่ึงกันและกันไดท้ังสองฝาย 

เกษตรกรสวนใหญซ้ือโคจากตลาดนัดแมยอย ซ่ึงสอดคลองกับสวางและทวีชัย (2548) 
ซ่ึงกลาวไววา บางพื้นท่ีซ่ึงมีตลาดนัดโค-กระบือ ผูเล้ียงโคขุนอาจหาซ้ือโคไดจากตลาดนัดตางๆ โค
ท่ีเกษตรกรซ้ือไปขุนสวนใหญมีท้ังสายเลือดชารโรเลสและอเมริกันบราหมัน ซ่ึงสอดคลองกับ
สามารถ (2548) ซ่ึงกลาววา พันธุโคท่ีเหมาะตอการนํามาขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูง ไดแก โค
ลูกผสมบราหมัน x พื้นเมือง x ชารโรเลส, บราหมัน x ชารโรเลส, บราหมัน x พื้นเมือง, บราหมัน x 
ซิมเมนทอล, บราหมัน x แองกัส (แบรงกัส) เปนตน 

โรงเรือนโคขุนของเกษตรกรสวนใหญวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นเปนพื้น
ซีเมนต หลังคาเปนสังกะสี เนื่องจากมีราคาถูกกวากระเบ้ือง และสามารถกันลมกันฝนได
เชนเดียวกับกระเบ้ือง เกษตรกรมักใชไมทําเปนเสาและร้ัว ใชรางปูนเปนรางอาหาร และใชถัง
พลาสติกตักน้ําใหโคกินเปนสวนใหญ ซ่ึงสอดคลองกับบัญญัติ (2549) ซ่ึงกลาววา โรงเรือนโคขุน
ควรจะวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อใหไดรมเงามากท่ีสุด และพ้ืนควรเปนพื้น
คอนกรีตหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ไมขัดมัน วัสดุทําหลังคาควรทําดวยแฝก หรือสังกะสีก็ได และ
ควรกั้นคอกดวยไมไผหรือวัสดุอ่ืนๆ รางอาหารแบบถาวรจะใชไมหรืออิฐบล็อกทําก็ได สําหรับราง
น้ําหรืออางน้ํา จะทําอยางไรก็ได โดยคํานวณใหพอเพียงกับจํานวนโคท่ีเล้ียง โดยยึดหลักโค 1 ตัว 
กินน้ํา 20-30 ลิตร โคกินหญาตองการน้ําวันละประมาณ 5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว สวนโคท่ีกิน
ฟางหรือหญาแหงตองการนํ้าวันละประมาณ 10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว เกษตรกรสวนมากไม
กางมุงเพื่อกันแมลง ซ่ึงขัดแยงกับปฐพีชล (2548) ซ่ึงกลาววา บริเวณท่ีเล้ียงโคขุน ถาพบวามียุงหรือ
แมลงรบกวนมากควรทํามุงใหโคดวย เพื่อชวยปองกันการรบกวนและการดูดเลือดตางๆจากแมลง 
แตเหตุท่ีเกษตรกรสวนมากไมมีมุงเพราะทําใหส้ินเปลืองตนทุนโดยใชเหตุ อีกทั้งยังเปนการ
เสียเวลาในการมวนข้ึนลง และเปนการกันแมลงใหบินออกจากคอกมากกวากันแมลงบินเขา 

เกษตรกรไดรับแหลงอาหารหยาบจากฟางขาว การเกี่ยวหญาในพื้นท่ีสาธารณะ บางรายก็
มีแปลงหญาเปนของตนเอง ซ่ึงหญาท่ีปลูกสวนใหญไดแก หญารูซ่ี และหญาแพงโกลา บางรายก็ให
ตนขาวโพดฝกออน ซ่ึงสอดคลองกับยอดชายและไพโรจน (2550) ท่ีกลาววา อาหารหยาบท่ีสําคัญ
สําหรับโคคือ หญาสด พันธุหญาท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกรทั่วไปปลูกเล้ียงสัตว เชน หญา  
รูซ่ี หญากินนีสีมวง หญาขน หญาแพงโกลา และหญาเฮมิล  นอกจากน้ีวัสดุพลอยไดจากการปลูก
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พืชสามารถนํามาใชเล้ียงโคได เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ยอดออย มันสําปะหลัง ตนถ่ัวลิสง และตน
ถ่ัวเหลือง 

บริษัทตองการโคลูกผสมพันธุชารโรเลส เพราะวาเปนพันธุ ท่ีมีคุณภาพเนื้อดี ซ่ึง
สอดคลองกับบัญญัติ (2549) ท่ีกลาววา โคลูกผสมชารโรเลสสามารถเติบโตไดดี และมีคุณภาพซาก
ดี คือ มีเนื้อมากและมีไขมันแทรกในเนื้อ เปนท่ีตองการของตลาดช้ันสูง และการตอนโคยังสามารถ
ชวยเพิ่มไขมันแทรกในเนื้อโคไดอีกดวย อาจเปนเพราะวาเม่ือตอนโคแลวฮอรโมนเพศโคจะลดลง 
ทําใหโคลดกิจกรรมตางๆลง สงผลใหไขมันแทรกในกลามเน้ือเพิ่มข้ึน ท้ังนี้การตอนแบบผาตัด
ดีกวาตอนแบบหนีบ เพราะเปนการผาเอาลูกอัณฑะของโคออกไปเลย แตเกษตรกรยังมีความรูสึก
สงสารโค ดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงไมอยากตอนโค 
 

2) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
เม่ือเล้ียงโคขุน 1 ตัว เปนระยะเวลา 277 วัน มีตนทุนจากการเล้ียงท้ังหมด 24,431.55 บาท 

รายรับจากการขายโค (ไมรวมมูลโค) 29,638.52 บาท กําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว (ไมรวมมูลโค) 
5,206.97 บาท แตเม่ือรวมรายรับจากการขายมูลโคดวยแลว ทําใหมีรายรับจากการขายโค (รวมมูล
โค) 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ียตอตัว (รวมมูลโค) 5,752.43 บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ี
คอนขางหางจากการวิจัยของกระแส (2549) ท่ีกลาววา ตนทุนในการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรตอตัว
ตอรุน เฉล่ียตัวละ  19,730.67 ตัว เกษตรกรมีรายไดจากการขายโคเฉล่ีย 21,880.67 บาทตอตัว คิด
เปนกําไรเฉล่ียตัวละ 2,150 บาท อาจเนื่องมาจากงานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยท่ีวิจัยจากเกษตรกรท่ีเล้ียง
โคขุนแบบมีพันธะสัญญา ซ่ึงบริษัทมีการประกันราคาขั้นตํ่าของการรับซ้ือโคขุนให รายรับท่ี
เกษตรกรไดรับจึงคอนขางสูง ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญพอใจกับรายรับและกําไรท่ีไดนี้ จึงสามารถ
อธิบายไดวา การเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา เปนอาชีพการเกษตรอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถสราง
รายไดใหแกครอบครัว ซ่ึงเกษตรกรสามารถยึดเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมไดอีกทางหนึ่ง 
 

3) ปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
5.2.3.1 ปญหา 
ดานตัวเกษตรกร 
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาดานตัวเกษตรกรท่ีสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรม

แบบรวมกลุมเร่ืองการเล้ียงโคขุน ทําใหขาดความรูและทักษะในการเล้ียงโคขุนนั้นสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สายันต (2549) ท่ีกลาววา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 79.41 ไมมีความรู
เกี่ยวกับการเล้ียงโคขุนมากอน ถึงแมกอนดําเนินการเล้ียงโคขุนทางจังหวัดตากไดจัดทําการ
ฝกอบรมก็ตาม แตสวนใหญก็ยังขาดทักษะในการเล้ียงโคขุน 
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ดานอาหารและแหลงอาหาร 
ปญหาดานอาหารและแหลงอาหารท่ีเกษตรกรประสบ คือ หญาไมพอใหโคกินใน

หนาแลง ตนทุนคาอาหารหยาบบางอยางมีราคาสูง ซ่ึงสอดคลองกับ สายันต (2549) ท่ีกลาววา 
ปญหาดานอาหารสัตวพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 55.88 ขาดวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
ไดแก กากหรือเศษพืชผักท่ีเหลือจากการทําการเกษตร หรือหาวัสดุเหลานี้ไดยาก บางรายตอง
หาซ้ือไดในราคาแพงกวาปกติ ดังนั้น ควรมีหนวยงานเขามาชวยเหลือ เชน ศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ในการจัดหาพันธุหญาท่ีมีคุณภาพดีใหแกเกษตรกร
ไดนํามาปลูกเอง เชน หญาแพงโกลา หญารูซ่ี เปนตน 

 
ดานการจัดการของบริษัท 
ปญหาดานการขาดจัดการฝกอบรมแบบรวมกลุมเกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน ควรมีการ

ริเร่ิมการฝกอบรมแบบรวมกลุมดานการเล้ียงโคขุนใหแกเกษตรกร และปญหาการจัดโปรแกรม
เชือดของบริษัทยังขาดมาตรฐานน้ัน ควรแกไขโดยบริษัทควรจัดโปรแกรมเชือดอยางเปนระบบ 
เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจไดวาโคขุนของตนจะสามารถไดเขาเชือดตามวันท่ีกําหนดพอดี ทําให
เกษตรกรสามารถคํานวณตนทุนการเล้ียงโคขุนไดอยางเปนระบบ 

 
ดานแหลงเงินทุน 
เกษตรกรมีปญหาเร่ืองเงินทุน เชน ตองการขยายโรงเรือนแตขาดเงินทุน ตนทุนท่ีใช

เล้ียงโค เชน คาพันธุ คาอาหารหยาบ คาอาหารขน มีราคาสูงเกินไป และเกษตรกรหลายรายเปน
หนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ซ่ึงสอดคลองกับ สายันต (2549) ท่ีกลาววา เกษตรกร
ทุกรายท่ีไดทําการวิจัย มีปญหาดานการผลิต เนื่องจากโคท่ีซ้ือมาขุนมีราคาแพง อีกท้ังวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรมีราคาแพงและหายาก และสอดคลองกับ กระแส (2549) ซ่ึงกลาววา การเล้ียง
โคขุนเปนอาชีพท่ีตองลงทุนคอนขางสูง ตองใชความประณีตและตองมีประสบการณ
พอสมควร 

 
ดานเกษตรกรเขาไมถึงขอมูลคุณภาพซาก 
การที่เกษตรกรไมทราบเกรดของโคแตละตัว จึงเกิดการขัดแยงกับทางบริษัทเร่ืองราคา

รับซ้ือ ดังนั้นควรมีการทําความเขาใจกันระหวางบริษัทกับเกษตรกรในเร่ืองนี้ โดยเฉพาะเร่ือง
ไขมันแทรก ถาเปนไปไดควรเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีโอกาสเขาไปดูเนื้อโคของตนในโรง
เชือด และแจงเกรดโคแตละตัวใหเกษตรกรทราบดวย เพื่อลดความขัดแยง และเพ่ือความสบาย
ใจของท้ังสองฝาย 

 



 74 

ดานการจางแรงงาน 
ปญหาการจางแรงงาน เกษตรกรสวนใหญไมจางแรงงาน สอดคลองกับ สายันต (2549) 

ท่ีกลาววา เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนสวนใหญ 90.84 เปอรเซ็นตไมมีการจางแรงงาน แตใชแรงงาน
ในครอบครัว เนื่องจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ซ่ึงเล้ียงโคขุนในจํานวนนอย 

 
ดานการขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ปญหาเกษตรกรมีการตอตาน อปท. เปนปญหาของเกษตรกรเองท่ีตองสรางความเขาใจ

กับ อปท. เกี่ยวกับการเล้ียงโคขุนในชุมชน 
 

ดานราคา 
การท่ีบางคร้ังบริษัทกดราคารับซ้ือโคขุนของเกษตรกร ทําใหเกิดความขัดแยงกันใน

เร่ืองราคา ตองมีการแกปญหา และสรางความเขาใจระหวางเกษตรกรผูเล้ียงโคขุน และบริษัท
ผูรับซ้ือ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

 
ดานอ่ืนๆ 
ปญหาดานเจาหนาท่ีปศุสัตวไมมาดูแลเกษตรกรเทาท่ีควร และเกษตรกรขาดท่ีปรึกษา 

และขาดองคกรหนุนชวยในเร่ืองของการรวมกลุมในรูปของสหกรณเพื่อแกปญหาตางๆ 
สอดคลองกับ กระแส (2549) ท่ีกลาววา การเล้ียงโคขุนในปจจุบันยังขาดการเช่ือมโยงในระดับ
ตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และตัวเกษตรกรเอง 

 
5.2.3.2 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะของเกษตรกร 
ขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีวา การเล้ียงโคขุนจะตองมีความพอดีในการเล้ียง ตองมีใจ

รัก มีความขยันหม่ันเพียร ประกอบกับควรศึกษาดานการเล้ียงจากเกษตรกรหลายๆราย และ
ตองใจเย็นอยาใจรอนดวนได อีกท้ังตองทําใจยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดตามมา สอดคลองกับ 
สวางและทวีชัย (2548) ท่ีกลาววา การเล้ียงโคขุนจะตองมีใจรัก และสอดคลองกับบัญญัติ 
(2549) ซ่ึงกลาววา ข้ันตอนท่ีควรนํามาพิจารณาและดําเนินการเลี้ยงโคขุน คือ ตองศึกษาขอมูล
ความเปนไปได คือ ตองมีปจจัยหลัก ไดแก มีโคพันธุดี มีอาหารดี มีการจัดการดี และมีตลาดท่ี
แนนอนม่ันคง อีกท้ังตองศึกษาวิธีการเล้ียงใหละเอียด และตองเตรียมเงินทุนไวรองรับความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการเล้ียง และตองเตรียมแปลงหญาไวใหโคกินอยางเพียงพอดวย 

ขอเสนอแนะของเกษตรกรที่วา อาชีพเกษตรกรทุกวันนี้ การเล้ียงสัตวดีกวาปลูกพืช 
เพราะไมเส่ียงตอลม ฝน พายุ เหมือนปลูกพืชดวย โดยเฉพาะการเล้ียงโคขุนเปนอาชีพท่ีอิสระ 
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ดีกวาไปรับจางทํางานใหคนอ่ืน สอดคลองกับ กระแส (2549) ท่ีวา การเล้ียงโคขุนใชระยะเวลา
ขุนส้ัน ผลตอบแทนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน 

การแนะนําวาควรเล้ียงแบบครบวงจร และพยายามเล้ียงโดยหาวิธีใดก็ไดใหประหยัด
คาอาหารมากท่ีสุด ประกอบกับควรมีการรวมกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนเพื่อตอรองราคารับซ้ือ
กับทางบริษัท และตองมีนักวิชาการและสถาบันการศึกษาเขามาชวยเหลือในเร่ืองการเล้ียงโค
ขุน เปนแนวคิดท่ีนาจะเปนประโยชนตอเกษตรกร 

 
ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัท 
สถานท่ีเล้ียงโคขุนเปนส่ิงท่ีเกษตรกรควรปรับปรุงมากท่ีสุดในขณะนี้ เพราะสถานท่ี

เล้ียงโคขุนของเกษตรกรสวนใหญยังสกปรก ช้ืนแฉะ ไมถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกบั
สวางและทวีชัย (2548) ท่ีกลาววา สถานท่ีเล้ียงโคขุนควรเปนท่ีดอน ระบายนํ้าไดดี หรืออาจจะ
ตองถมพื้นท่ีใหสูงกวาระดับปกติเพื่อไมใหน้ําขังในฤดูฝน 

   เกษตรกรตองมีการปรับปรุงสําหรับเร่ืองระดับคุณภาพเนื้อโคขุนเปนอยางมาก เพราะ
เกษตรกรไมคอยเขาใจเร่ืองไขมันแทรก ทําใหเนื้อโคขุนของเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพ ซ่ึง
ไมเปนไปตามความตองการของบริษัท สอดคลองกับศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเชียงราย 
(2550) ซ่ึงกลาววา ตองทราบวาลูกโคท่ีเราผลิตไดนั้นเม่ือเล้ียงขุนแลวจะไดซากท่ีมีน้ําหนักและ
คุณภาพตามท่ีตลาดตองการหรือไม ตลาดเน้ือคุณภาพดีบานเราตองการน้ําหนักซาก 225 
กิโลกรัมข้ึนไป หรือคิดเปนน้ําหนักมีชีวิตประมาณ 450 กิโลกรัมข้ึนไป ดังนั้นโคพื้นเมืองซ่ึงมี
ขนาดเล็กก็ไมสามารถใชเล้ียงขุนสงตลาดดังกลาวได คุณภาพซากจําแนกออกตามเกรดและการ
มีไขมันแทรกในเนื้อสัน หากตลาดตองการซากท่ีมีไขมันแทรก พันธุท่ีไมมีไขมันแทรกก็ไม
สามารถนํามาขุนได 

ขอเสนอแนะของผูจัดการบริษัทท่ีวา กากน้ําตาลจะชวยสรางไขมันแทรก สอดคลองกับ
สหกรณการเล้ียงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด (2550) ท่ีวาท่ีสหกรณฯโพนยางคําแนะนํา
ใหใชกากน้ําตาลหรือ Molass ท่ีไดจากออยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลทรายเปนอาหาร
เสริมใหโคขุนกินเพื่อเพิ่มไขมันแทรก สวนวิธีการใหโคกินกากน้ําตาลนั้น อาจเพิ่มในอาหาร
ผสม หรือราดรดบนฟางขาว หรือต้ังใหโคกินตามใจชอบก็ได 

  ดานสายพันธุโค เกษตรกรควรมีโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกเอง เพราะจะไดทราบท่ีมาท่ีไป
ของสายพันธุ แตตองดูลักษณะโครงสรางใหดี แลวนํามาปรับปรุงพันธุโดยพิจารณาวาจะใชโค
พันธุอะไรผสม ซ่ึงกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (2550) กลาววา การเลือกพันธุท่ีผสม ถาโคแมพันธุ
เปนพันธุบราหมันใหใชน้ําเช้ือพันธุชารโรเลส ถาโคแมพันธุเปนพันธุชารโรเลสใหใชน้ําเช้ือ
พันธุบราหมัน เพราะจะไดลูกออกมาเปนพันธุผสม จะทนทานแข็งแรง ใหเนื้อมาก ซ่ึงถาเปน
ตัวผูจะขุนโต น้ําหนักดี ถาเปนตัวเมียก็จะคัดเปนแมพันธุตอไป 
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5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
เกษตรกรควรมีการทําบัญชีฟารม เพื่อใหทราบตนทุนและผลตอบแทนท่ีแทจริง ทําให

ทราบวาควรลดคาใชจายอะไรบาง และนําฐานขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนนี้ไปหารือกับทาง
บริษัทวาตนเสียคาใชจายตางๆในการเล้ียงโคขุนไปเทาใด และทิศทางการลดตนทุนตางๆควรจะ
เปนอยางไร อันจะนําไปสูการเล้ียงโคขุนใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

บริษัทควรมีการจัดการโปรแกรมเชือดใหไดมาตรฐานและเปนระบบ เนื่องจากเกษตรกร
หลายรายประสบกับปญหานี้ เพื่อลดปญหาและขอขัดแยงในการนําโคเขาเชือดของเกษตรกร 

นอกจากนี้เกษตรกรควรมีการริเร่ิมการรวมกลุมกันใหเขมแข็ง อาจเปนการรวมกลุมกันใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน แลวเชิญเจาหนาท่ีของแตละหนวยงานเขามาใหความรูดานตางๆ เชน 
การอบรมเร่ืองการเล้ียงโคขุน (เจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตว) การอบรมเร่ืองการทําบัญชีฟารม 
(เจาหนาท่ีจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ) เพื่อใหเกิดประโยชนในหมูเกษตรกรเอง คือ เพื่อเปน
ประโยชนในการแลกเปล่ียนความรูในการเล้ียงโคขุน และเพื่อใหสามารถตอรองกับบริษัทในเร่ือง
ราคารับซ้ือโคขุนของเกษตรกรได 
 
5.4 โจทยวิจัยตอเนื่อง 

1) ควรมีการวิจัยเร่ืองการเล้ียงโคขุนท้ังแบบมีพันธะสัญญาและแบบไมมีพันธะสัญญาใน
พื้นท่ีอ่ืนๆดวย 

2) ควรมีการวิจัยดานการหาแหลงอาหารหยาบคุณภาพดี และเพียงพอตอความตองการ 
เพื่อแกปญหาดานอาหารและแหลงอาหาร 


