รูปแบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเป็นอาชีพการเกษตรที่สาคัญต่อเกษตรกรไทย วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร เครื่องอุปโภค แรงงาน และรายได้เสริม ภายในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจทาควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืช จานวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่มากตัว วิธีการเลี้ยงเป็นแบบพื้นบ้านโดยปล่อยให้
สัตว์ห ากิน เอง ต่อมาเมื่อปริ มาณความต้องการผลผลิ ตจากสัตว์ เศรษฐกิจ มีมากขึ้นตามการเติบ โตของจานวน
ประชากร อีกทั้งผู้บริโภคใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงจึงทาเป็นเชิงการค้าที่หวังผลกาไรและมี
การแข่งขันสูง เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ ระบบตลาด และความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น พัฒนาสายพันธุ์ให้ผลผลิตมากและโตเร็ว ปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการให้อาหารที่หลากหลายเพื่อ
ลดต้น ทุ น และง่ายต่ อการจั ดการ จั ดระบบควบคุม ป้ องกัน โรคให้ ป ระสิ ท ธิภ าพ ใช้เทคโนโลยีขั้ น สู งในการจั ด
ระบบงานฟาร์ม ซึ่งรูปแบบการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจที่กล่าวถึงยึดตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง ยกเว้นสัตว์ปีกยึด
ตามลักษณะการทาฟาร์ม
1. โคเนื้อ
เดิมทีการเลี้ยงโคในประเทศไทยเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการเพาะปลูกพืช เกษตรกรอาศัย
แรงงานจากโคในการเตรียมพื้นที่สาหรับเพาะปลูก การเทียมเกวียนเพื่อขนส่ง ต่อมาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น ความต้ อ งการใช้ แ รงงานจากโคลดลง ขณะที่ ค วามต้ อ งการเนื้ อ โคเพื่ อ บริ โ ภค
ภายในประเทศยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเนื้อโคคุณภาพดี รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทยในสภาพปัจจุบัน
สามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงได้สี่รูปแบบ คือ (1) การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายโคเนื้อ ()) การเลี้ยงเพื่อ
จาหน่ายพ่อแม่พันธุ์ (3) การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายลูกโคที่จะนาไปขุน และ (4) การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายโคขุน
1.1 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายโคเนื้อ การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายโคเนื้อในประเทศไทยเป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกร
รายย่อยรายละ 4-5 ตัว ไปจนถึงร้อยตัว การเลี้ยงดูอาศัยแรงงานในครอบครัว เช่น เด็ก คนแก่ คอยไล่ต้อนตามที่
ว่างเปล่าหัวไร่ปลายนา ข้างถนน และที่สาธารณะ เพื่อให้โคแทะเล็มหญ้าเป็นอาหาร อาจเสริมฟางข้าวหรือวัสดุผล
พลอยได้ทางการเกษตรอื่น การถ่ายพยาธิและการทาวัคซีนป้องกันโรคอาจมีบ้างในบางครั้ง เกษตรกรมักพบปัญหา
โคผอมแห้งในช่วงขาดแคลนหญ้าสด การจาหน่ายโคเกิดขึ้นเมื่อเนื้อโคมีราคาดีหรือในสภาวะที่เกษตรกรต้องการ
เงิน ก้อ นเพื่ อ ใช้ จ่ ายยามจ าเป็ น ในอดีต ที่ ผ่ านมาการเลี้ ย งโคแบบนี้ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนพื้ น ที่ ในการเลี้ ย ง
เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ในเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรสามารถทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งปัญหา
การลักลอบนาเข้าโคเนื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ราคาโคในประเทศตกต่า
การจาหน่ายโคมีชีวิตของเกษตรกรอาจเกิดขึ้นที่ฟาร์มหรือตามตลาดนัดโค-กระบือ การซื้อขายที่ฟาร์มก็
โดยมีพ่อค้าเข้ามาติดต่อซื้อขายและตกลงราคาที่ฟาร์ม ลักษณะการซื้อขายแบบเหมาตัว ไม่ชั่งน้าหนักแต่ดูจาก
ลักษณะภายนอกและอายุโค โคเหล่านี้จะถูกนาไปขายให้กับพ่อค้าขายส่งโค-กระบือมีชีวิตและ/หรือพ่อค้าชาแหละ

ในท้องถิ่นอีกต่อหนึ่ง ส่วนการซื้อขายตามตลาดนัดโค-กระบือที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคเอกชนเพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับ
ซื้อขายโคมีชีวิตอย่างเสรี เกษตรกรและ/หรือพ่อค้าท้องถิ่นนาโคมีชีวิตไปจาหน่ายให้กับพ่อค้าชาแหละในท้องถิ่น
พ่อค้าชาแหละจากต่างพื้นที่ พ่อค้าขายส่งโค-กระบือมีชีวิต การซื้อขายเป็นแบบเหมาตัว ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ
ต่อรองราคาจนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย โคมีชีวิตที่ผ่านการซื้อขายไม่ว่าหน้าฟาร์มหรือตลาดนัดโค-กระบือจะถูก
นาไปฆ่าชาแหละเพื่อจาหน่ายเป็นเนื้อโคที่เขียงตามตลาดสดหรืออาจนาไปทาเป็นลูกชิ้นเนื้อวัว
1.2 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายโคพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มที่เลี้ยงโคเพื่อจาหน่ายพ่อแม่พันธุ์มีจานวนไม่มากนักใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและอาศัยระยะเวลาในการคืนทุนนาน การทาฟาร์ม
ในลักษณะนี้ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การทาแปลงหญ้า การเสริมแร่ธาตุ การควบคุมป้องกันโรค
เพื่อให้ได้โคที่มีลักษณะดีตรงตามพันธุ์ มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
1.3 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายลูกโคที่จะนาไปขุน เป็นการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้อน
ลูกโคให้กับผู้ทาธุรกิจโคขุนอีกต่อหนึ่ง ขนาดของฟาร์มมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลูกโคที่จาหน่ายเป็นลูกโค
เพศผู้อายุ 1 1 1 ปี น้าหนัก )00-)50 กิโลกรัม เกิดจากการผสมข้ามระหว่างโคพันธุ์บราห์มันกับโคสายเลือดยุโรป
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เช่น ชาโรเลส์ ลิมูซิน เฮียร์ฟอร์ด เป็นต้น ลักษณะเด่นของลูกโคเหล่านี้คือโครงร่างใหญ่ โตไว และเนื้อคุณภาพดี
เหมาะที่จะนาไปขุนเป็นเนื้อโคคุณภาพดี
1.4 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นโคขุน เป็นการนาโคเพศผู้มาเลี้ยงด้วยอาหารพลังงานสูงเพื่อให้เกิดการ
สะสมไขมัน และมีไขมัน แทรก เนื้ อที่ได้จ ะมีลักษณะสี สัน ความนุ่ม และความน่ากิน แตกต่างกันไปตามอายุโค
น้าหนักโค ระยะเวลาการขุน และอาหารที่ใช้เลี้ยงโค ซึ่งสามารถจาแนกรูปแบบการเลี้ยงโคขุนเป็นสองรูปแบบตาม
คุณภาพเนื้อโค คือ การเลี้ยงโคมัน และ การเลี้ยงโคขุนเกรดหนึ่ง
1.4.1 การเลี้ยงโคมัน เป็นการนาโคเพศผู้ที่โตเต็มวัยมาเลี้ยงให้อ้วนในระยะเวลาอันสั้นประมาณ
3-4 เดือนแล้วส่งตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นโคที่ปลดจากการใช้งาน โคคัดทิ้ง และโคที่ลักลอบนาเข้าจากสหภาพเมียน
มาร์ตามแนวชายแดน โคเหล่านี้ มีสภาพผอมเมื่อนาขุนด้วยอาหารคุณภาพดีก็จะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการของตลาด แหล่ งรับ ซื้อโคมัน ที่ ส าคั ญ คือ พ่อ ค้าสายซึ่งมีโควตาส่ งเข้าโรงฆ่าสั ต ว์ ซากโคที่ผ่ านการฆ่ า
ชาแหละแล้วจะมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อนาไปจาหน่ายให้กับผู้บริโภคตามตลาดสด
1.4.2 การเลี้ยงโคขุนคุณภาพดี เป็นการขุนลูกโคเพศผู้จากน้าหนักเริ่มต้น )00-)50 กิโลกรัม ให้
ได้น้าหนักสุดท้าย 400-450 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาการขุนนาน 6-8 เดือน ลูกโคที่นามาขุนส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสม
ที่มีส ายเลื อดยุโรป เนื่ องจากเป็ น โคที่มีศักยภาพการเจริญ เติบโตที่ดี เนื้อสันมีขนาดใหญ่ และมีไขมันแทรกใน
กล้ามเนื้อในระดับ ที่น่าพอใจซึ่งจะทาให้เนื้อมีรสชาติดี นุ่มและชุ่มฉ่า นอกจากนี้โคดังกล่าวต้องขั้นตอนการฆ่า
ชาแหละจากโรงฆ่าที่ ทัน สมัย ถูกสุ ขอนามัย และผ่ านการกระตุ้น ซากด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่ อลดความเกร็งของ
กล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เนื้อเหนี ยว ตลอดจนถูกบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-)
สัปดาห์ เพื่อทาให้เนื้อนุ่มมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนย่อยส่งโรงแรมและภัตตาคาร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมีทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เกษตรกรรายย่อยอาจรวมตัวกันเป็นสหกรณ์
หรือเข้าร่วมโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรป.กลาง การรับซื้อจะซื้อขายตามน้าหนักซากโคที่ฆ่า
แล้ว สาหรับเกษตรกรรายใหญ่มักเป็นเกษตรกรฐานะมั่นคงและสามารถดาเนินการก่อตั้งในรูปบริษัทเองได้

2. โคนม
การเลี้ยงโคนมของประเทศไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงริเริ่มให้มีการ
ส่ งเสริ ม การเลี้ ย งโคนมเป็ น อาชี พ หลั ก ของคนไทย และใน ปี พ.ศ. )505 ภายใต้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาล
เดนมาร์กจึ งได้ จั ดตั้งฟาร์ม โคนมไทย-เดนมาร์ก (องค์การส่ งเสริมกิ จการโคนมแห่ งประเทศไทย) ขึ้น ที่ อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทาหน้าที่ส่งเสริม ให้เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงโคนม ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการจัดการโค
นม และรับซื้อน้านมดิบจากสมาชิก ต่อมารัฐบาลไทยได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับโคนมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาให้การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นรูปธรรมมากขึ้น ใน
ปี พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมดจานวน 17,438 ราย แต่ละรายมีรูปแบบการเลี้ยงโคนมแตกต่างกัน
ไปตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง คือ (1) การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายน้านม ()) การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายพันธุ์โค และ (3)
การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายน้านมและพันธุ์โค
2.1 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายน้านม ฟาร์มโคนมที่มีในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นการเลี้ยงเพื่อผลิตน้านม
จาหน่าย การเลี้ยงในรูปแบบนี้เกษตรกรจาเป็นต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูโคในทุกระยะตั้งแต่ลูกโค โครุ่น โคสาว จนถึงแม่
โค การจัดการที่ดีช่วยให้โคมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความสมบูรณ์พั นธุ์ และมีความพร้อมในการให้ลูก ซึ่ง
หมายถึงความสามารถในการให้น้านมที่เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับฟาร์ม ฟาร์มโคนมที่ผลิตน้านมจาหน่ายพบ
เห็นกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ มีทั้งที่เป็นฟาร์มขนาดเล็กมีแม่โคไม่กี่ตัวไปจนถึงฟาร์มขนาดใหญ่มีแม่โค
เป็นร้อยตัว ฟาร์มโคนมที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างจากัดก็จะใช้วิธีเลี้ยงแม่โคแบบผูกยืนโรง กล่าวคือ แม่โคแต่ละตัว
ซองประจาของมัน คนงานนาอาหารหยาบและอาหารข้นมาให้แม่โคกินและทาการรีดนมจากแม่โคภายในซอง แต่
หากฟาร์มใดมีพื้นที่มากพอสาหรับทาแปลงหญ้าก็จะปล่อยให้แม่โคลงแทะเล็มหญ้าในแปลง เมื่ อถึงเวลารีดนมก็ไล่
ต้อนแม่โคเข้าโรงรีดนมเพื่อรีดนมพร้อมกับให้อาหารข้น การจาหน่ายน้านมของฟาร์มเหล่านี้โดยการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของแหล่งรวบรวมน้านมประเภทต่าง ๆ เช่น สหกรณ์โคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์กรเอกชน แหล่งรวบรวมน้านมเหล่านี้จะมีศูน ย์รับน้านมตั้งอยู่ในพื้นที่ฟาร์มโคนมของสมาชิก เพื่อทาหน้าที่
รวบรวมน้านมจากเกษตรกรแล้วส่งเข้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมต่อไป ราคาน้านมที่เกษตรกรจะได้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติและคุณภาพน้านม การตรวจวัดคุณภาพของ
น้านมกระทาทีศ่ ูนย์รับน้านมและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
นอกจากการจ าหน่ ายน้ านมให้ กับ ศู น ย์รับ น้ านมใกล้ ฟ าร์ม เกษตรกรในบางพื้ น ที่ อาจท าการแปรรูป
ผลิ ตภัณ ฑ์น มเองโดยวิธีการนึ่ งหรือต้มแล้ว บรรจุขวดหรือถุงพลาสติกส่ งขายให้ กับผู้บ ริโภคในท้องถิ่นโดยตรง
เกษตรกรที่จาหน่ายน้านมเองยังคงมีเหลืออยู่ไม่มากนักในบางพื้นที่
2.2 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายพันธุ์โค เป็นฟาร์มที่เลี้ยงโคนมระยะต่าง ๆ ตั้งแต่ลูกโคจนถึงโคสาวที่ได้รับการ
ผสมพัน ธุ์และตั้งท้อง 5-7 เดือน แล้ ว จาหน่ายแก่เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มจานวนโคและเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมต่าง ๆ ฟาร์มรูปแบบนี้จะไม่เลี้ยงแม่โคในระยะให้นมเพื่อรีดนมจาหน่าย แต่จะรับซื้อลูกโค
เพศเมียจากโครงการอื่นเพื่อนามาเลี้ยงจนเป็นโคสาวและทาการผสมพันธุ์จนตั้งท้อง นอกจากนี้อาจรับซื้อโคใน
ระยะต่าง ๆ จากเกษตรกรที่มีโคนมจานวนมากความต้องการมาเลี้ยงแล้วจาหน่ายต่อให้เกษตรกรรายอื่น โดยมาก
จะเป็ น ฟาร์ มในหน่ ว ยงานภาครัฐ การเลี้ ย งโคนมเพื่อจาหน่ายพันธุ์เป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรที่ไม่มีเวลา
เพียงพอสาหรับการรีดนมอย่างสม่าเสมอและต้องการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูโคระยะต่าง ๆ

2.3 การเลี้ยงเพื่อจาหน่ายน้านมและพันธุ์ โค เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่มีระบบการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวางแผนจัดการในเรื่องอาหารสัตว์ การผสมพันธุ์ การคัดเลือกฝูงทดแทน การคัดทิ้งแม่โคที่
ให้ ผลผลิตต่าออกจากฝู ง ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ ประมาณการได้ว่าในแต่ล ะปีจะมีโคทดแทนที่เกินความ
ต้องการสาหรับ นาไปจาหน่ายจานวนเท่าใด โคทดแทนเหล่านี้ห ากได้รับการเลี้ ยงดูอย่างดีและมีพันธุ์ประวัติที่
เชื่อถือได้สามารถจาหน่ายเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่ง
3. สุกร
เดิมทีการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในระบบไร่นา วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อเก็บ
เศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือนและผลพลอยได้จากไร่นาโดยมิได้มุ่งหวังประกอบเป็นอาชีพหลัก จานวนสุกรที่
เลี้ยงจะน้อยตัว เช่น แม่และลูกครอบครัวละ 1-3 แม่ ลักษณะการเลี้ยงแบบหลังบ้าน สุกรหากินอาหารเองตาม
ธรรมชาติบริเวณลานบ้านและมีการเสริมเศษผัก เศษอาหาร ผักตบชวา หยวกกล้วย สุกรที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พื้นเมือง
เช่น ราด พวง ซึ่งเจริญ เติบ โตช้า ต่อมามีการนาสุ กรพัน ธุ์แท้จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ ยงและพั ฒ นาพัน ธุ์ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงให้ทันสมัย ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรเพื่อการค้าเพิ่มมากขึ้นขณะที่
การเลี้ยงสุกรแบบหลังบ้านลดจานวนลง รูปแบบการเลี้ยงสุกรที่พบเห็น ได้แก่ (1) การเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิต
ลูก และ ()) การเลี้ยงสุกรขุน
3.1 การเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก การเลี้ยงสุกรประเภทนี้จาแนกเป็นสองกรณีคือ (1) การผลิตลูก
สุกรเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์มและจาหน่ายเป็นแม่พันธุ์ และ ()) การผลิตลูกสุกรเพื่อเลี้ยงเป็นสุกรขุน
ภายในฟาร์มและจาหน่ายเป็นสุกรขุน
3.1.1 การผลิตลูกสุกรเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์มและจาหน่ายเป็นแม่พันธุ์ โดยมากเป็น
ฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่พัน ธุ์มากกว่าหนึ่ งพันตัว ฟาร์มเหล่านี้จะปรับปรุงสภาพโรงเรือน พันธุ์ อาหารสัตว์ การ
สุขาภิบาล ให้ได้มาตรฐาน มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทางานของอุปกรณ์ให้อาหารและน้า
จัดเก็บข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของฟาร์มพร้อมกับประเมินผลการเลี้ยงอยู่เป็นระยะ สุกรที่ผลิตอาจ
เป็นพันธุ์แท้หรือลูกผสมสองสายเลือด เช่น พันธุ์ลาร์จไวท์ พันธุ์แลนด์เรซ พันธุ์ดูร็อค ลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์กับ
แลนด์เรซ
3.1.2 การผลิตลูกสุกรเพื่อเลี้ยงเป็นสุกรขุนภายในฟาร์มและจาหน่ายเป็นสุกรขุน เป็นฟาร์มขนาด
กลางจนถึงขนาดใหญ่ บางฟาร์มอาจมีพ่อแม่พันธุ์เป็นของตัวเองขณะที่บางฟาร์มอาจซื้อพ่อแม่พันธุ์จากบริษัทมา
เลี้ยงเพื่อผลิตลูกสุกร ลูกสุกรที่ได้บางส่วนนามาเลี้ยงเป็นสุกรขุนและบางส่วนจาหน่ายแก่ผู้เลี้ยงสุกรขุน เพื่อใช้เป็น
สุกรขุนนิยมผลิตสุกรลูกผสมสามสายเลือดระหว่างพ่อพันธุ์แท้กับแม่ลูกผสมสองสายเลือด
3.2 การเลี้ยงสุกรขุน เป็นการเลี้ยงสุกรตั้งแต่หย่านมจนถึงน้าหนักส่งตลาด (น้าหนัก 100 กิโลกรัม ระยะ
เวลานาน 4 เดือน) พันธุ์สุกรขุนส่วนใหญ่เป็นสุกรสามสายเลือดที่เกิดจากระหว่างแม่ลูกผสมแลนด์เรซกับลาร์จไวท์
และพ่อพันธุ์ดูร็อคหรือแฮมเชียร์ ความรู้และเทคนิควิธีการเลี้ยงสุกรขุนไม่ซับซ้อนเท่ากับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ แต่
อาศัยประสบการณ์ทางการค้าและการตลาด สุกรขุนที่ผลิตได้จะถูกจาหน่ายให้กับพ่อค้าระดับท้องถิ่นเพื่อรวบรวม
ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

4. ไก่เนื้อ
พั น ธุ์ ไก่ เนื้ อ ที่ เลี้ ย งกั น ในปั จ จุ บั น เป็ น ไก่ เนื้ อ ลู ก ผสมทางการค้ า ที่ ผ่ า นการพั ฒ นาสายพั น ธุ์ ให้ โ ตเร็ ว
ประสิทธิภาพการผลิตสูง และระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ไก่เนื้อลูกผสมเหล่านี้นาเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่ระดับ
ปู่ย่าพันธุ์ (grand parents stock) และพ่อแม่พันธุ์ (parents stock) เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อจาหน่ายแก่เกษตรกรโดย
บริษั ทผู้ ผ ลิ ต และบริษั ทผู้ ผ ลิ ตรับ ซื้อไก่เนื้ อที่ เลี้ ยงได้น้าหนักส่ งตลาดจากเกษตรกร บริษัทผู้ ผ ลิ ตบางรายอาจ
ให้บริการเทคนิควิธีการเลี้ยงและปัจจัยการผลิตอื่นแก่เกษตรกรซึ่งแล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกัน รูปแบบการเลี้ยงไก่
เนื้อในบ้านเราจึงสามารถจาแนกได้ตามลักษณะการลงทุนของเกษตรกรดังนี้
4.1 การเลี้ยงไก่เนื้อแบบอิสระ การเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยงจะต้องใช้เงินทุนจานวนมากเพื่อการลงทุนด้านที่ดิน
โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีน ซึ่งเงินทุนดังกล่าวอาจมาจากการกู้ยืมหรือเงินทุนของ
ตัวเอง และเมื่อเลี้ยงไก่ได้น้าหนักส่งตลาดผู้เลี้ยงก็ต้องหาตลาดรับซื้อไก่เองด้วย ผู้เลี้ยงไก่เนื้อแบบอิสระในปัจจุบัน
มีจานวนไม่มากนัก ข้อดีของการเลี้ยงไก่เนื้อแบบอิสระคือผู้เลี้ยงมีอานาจตัดสินใจทุกอย่าง แต่จะต้องเสี่ยงกับภาวะ
ขาดทุน ดังนั้น ผู้เลี้ยงต้องมีประสบการณ์ในอาชีพการเลี้ยงไก่เป็นอย่างดี อีกทั้งจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยง
4.2 การเลี้ยงไก่เนื้อแบบประกันราคา ผู้เลี้ยงไก่เนื้อแบบประกันราคาต้องลงทุนเองทั้งหมดเช่นเดียวกับผู้
เลี้ยงแบบอิสระ แต่ผู้เลี้ยงซื้อลูกไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีนจากบริษัทที่รับซื้อผลผลิตเท่านั้น โดยอาจซื้อในรูปเงิน
สดหรือสินเชื่อ ขณะที่บริษัทรับซื้อไก่ทั้งหมดในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่น ข้อดีของการ
เลี้ยงไก่เนื้อแบบประกันราคาคือผู้เลี้ยงมีตลาดรองรับที่แน่นอนและผู้เลี้ ยงไม่ต้องเสี่ยงกับการขึ้นลงของราคา แต่ก็
ยังคงต้องใช้เงินทุนจานวนมากและไม่มีอิสระในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ลูกไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีน
อีกทั้งในช่วงที่ราคาไก่เนื้อในท้องตลาดมีราคาสูง ผู้เลี้ยงประเภทนี้ได้กาไรน้อยกว่าผู้เลี้ยงอิสระ
4.3 การเลี้ยงไก่เนื้อแบบรับจ้างเลี้ยง การเลี้ยงไก่เนื้อแบบนี้จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสองประเภท คือ ผู้เลี้ยง
และผู้จ้างเลี้ยง ผู้เลี้ยงจะรับภาระลงทุนด้านที่ดิน โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง ค่าใช้จ่ายระหว่างการเลี้ยง เช่น ค่าน้า
ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ขณะที่ผู้จ้างเลี้ยงจะลงทุนค่าลูกไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีน แต่หากผู้เลี้ยงไม่มีเงินทุนสาหรับ
ก่อสร้างโรงเรือนและ/หรือเงินทุนซื้ออุปกรณ์การเลี้ยง ผู้จ้างเลี้ยงอาจช่วยค้าประกันเงินกู้หรือให้สินเชื่อโดยใช้ที่ดิน
ของผู้เลี้ยงค้าประกัน ผลตอบแทนที่ผู้เลี้ยงจะได้รับคือค่าจ้างเลี้ยงคิดตามน้าหนัก (กิโลกรัม) หรือรายตัวตามจานวน
ไก่ที่รอดตายและส่งตลาด ข้อดีของการเลี้ยงไก่เนื้อแบบนี้คือผู้เลี้ยงลงทุนน้อยกว่าการเลี้ยงสองรูปแบบแรก
5. ไก่ไข่
พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงกันในปัจจุบันเป็นไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็ว ประสิทธิภาพ
การไข่ ดี และผลผลิ ต ไข่ ต่ อ ปี สู ง ไก่ ไข่ ลู ก ผสมเหล่ านี้ จ ะน าเข้ าจากต่ า งประเทศตั้ งแต่ ร ะดั บ ปู่ ย่ าพั น ธุ์ (grand
parents stock) และพ่อแม่พันธุ์ (parents stock) เพื่อผลิตลูกไก่ไข่จาหน่ายแก่เกษตรกรโดยบริษัทผู้ผลิต รูปแบบ
การเลี้ยงไก่ไข่ในบ้านเราจาแนกได้ตามลักษณะการลงทุนของเกษตรกรดังนี้
5.1 การเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระ การเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยงจะต้องใช้เงินทุนจานวนมากเพื่อการลงทุนด้านที่ดิน
โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีน ซึ่งเงินทุนดังกล่าวอาจมาจากการกู้ยืมหรือเงินทุนของ
ตัวเอง และเมื่อแม่ไก่ให้ไข่ผู้เลี้ยงก็ ต้องหาตลาดรับซื้อไข่ไก่เอง ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระที่ยังคงพบเห็ นในปัจจุบัน
โดยมากจะเป็นฟาร์มของบริษัทที่ทาธุรกิจแบบครบวงจร และผู้เลี้ยงอิสระที่เป็นเกษตรกรตามภูมิภาคซึ่งมีจานวน

ไม่มากนัก ข้อดีของการเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระคือผู้เลี้ยงมีอานาจตัดสินใจทุกอย่าง แต่จะต้องเสี่ยงกับภาวะขาดทุน
ดังนั้น ผู้เลี้ย งต้องมีประสบการณ์ในอาชีพการเลี้ยงไก่เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยง
5.2 การเลี้ยงไก่ไข่แบบประกันราคา ผู้เลี้ยงไก่ไข่แบบประกันราคาต้องลงทุนเองทั้งหมดเช่นเดียวกับผู้
เลี้ยงแบบอิสระ แต่ผู้เลี้ยงซื้อพันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีนจากบริษัทที่รับซื้อผลผลิตเท่านั้น โดยอาจซื้อในรูป
เงินสดหรือสินเชื่อ ขณะที่บริษัทรับซื้อไข่ไก่ทั้งหมดในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนการเลี้ยงไก่แต่ละรุ่น ข้อดีของ
การเลี้ยงไก่ไข่แบบประกันราคาคือผู้เลี้ยงมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนและผู้เลี้ยงไม่ต้องเสี่ยงกับการขึ้นลงของ
ราคา แต่ก็ยังคงต้องใช้เงินทุนจานวนมากและไม่มีอิสระในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ ยา
และวัคซีน อีกทั้งในช่วงที่ราคาไก่เนื้อในท้องตลาดมีราคาสูง ผู้เลี้ยงประเภทนี้ได้กาไรน้อยกว่าผู้เลี้ยงอิสระ
5.3 การเลี้ยงไก่ไข่แบบรับจ้างเลี้ยง การเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสองประเภทคือ ผู้เลี้ยง
และผู้จ้างเลี้ยง ผู้เลี้ยงรับภาระลงทุนด้านที่ดิน โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง ค่าใช้จ่ายระหว่างการเลี้ยง เช่น ค่าน้า
ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ขณะที่ผู้จ้างเลี้ยงลงทุนค่าลูกไก่ อาหารสัตว์ ยาและวัคซีน แต่หากผู้เลี้ยงไม่มีเงินทุนสาหรับ
ก่อสร้างโรงเรือนและ/หรือเงินทุนซื้ออุปกรณ์การเลี้ยง ผู้จ้างเลี้ยงอาจช่วยค้าประกันเงินกู้หรือให้สินเชื่อโดยใช้ที่ดิน
ของผู้เลี้ยงค้าประกัน ผลตอบแทนที่ผู้เลี้ยงได้รับคือค่าจ้างเลี้ยงไก่สาวคิดตามจานวนรายตัวไก่ที่รอดชีวิต ซึ่งไก่สาว
ที่บริษัทรับซื้อนาไปจาหน่ายแก่ผู้เลี้ยงแม่ไก่เพื่อผลิตไข่ต่อไป ข้อดีของการเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้คือผู้เลี้ยงลงทุนน้อยกว่า
การเลี้ยงรูปแบบแรก

