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บทที่ 11 
การผลิตและการจัดการโคเนือ้-โคขุน 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 
 

การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ขยายตัวไปมาก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณเนื้อโคก็ยัง
มีไม่เพียงพอกับความต้องการ การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร ตลอดจนการขยายตัวและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ต่างมีส่วนผลักดันให้ความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
มีสูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจและผลักดันให้มีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค
เนื้อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จากระบบการเลี้ยงที่เป็นอาชีพเสริม หรือแบบรายย่อยซึ่งมีการลงทุนต่ า มาสู่
ระบบการเลี้ยงที่อาศัยวิชาการและมีการลุงทุนมากขึ้น แต่จากจ านวนโคเนื้อทั้งหมดภายในประเทศพบว่า
กว่าร้อยละ 90 ยังคงอยู่ในมือของเกษตรกรรายย่อย การพัฒนาวิธีการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ท า
ได้ยากเพราะต้องลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องที่ดินมีราคาแพง การเพ่ิมผลผลิตของเนื้อโคให้
เพียงพอส าหรับการบริโภคในอนาคต จะต้องเพ่งเล็งหรือเน้นหนักไปที่เกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก 

 
1.ลักษณะท่ัวไป 
โคเนื้อในที่นี้หมายถึงโคที่มีเนื้อมาก โคพันธุ์เนื้อที่ดีพึงมีลักษณะต่างๆ ดังนี้  

1.มีรูปทรงหนา ตัวกว้าง ลึก มีกล้ามเนื้อมาก  
2.มีหลังกว้าง และยาว  
3.มีบั้นท้ายกว้าง ขาใหญ่ มีกล้ามเนื้อขามาก  
4.มีการเจริญเติบโตเร็ว  
5.มีการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี  
6.มีไขมันสะสมในกล้ามเนื้อมาก  
7.มีเนื้อนิ่ม รสชาติดี  
8.มีความทนทานต่อโรค แมลง และสภาพดินฟูาอากาศของประเทศไทย 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งเกษตรกรท าควบคู่กับการท านาหรือปลูกพืชอย่างอ่ืน ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี และการเลี้ยงโคเนื้อนั้นมีความเหมาะสมกับเกษตรกรไทย  
เพราะมีสาเหตุและปัจจัยที่เอื้ออ านวยหลายประการ ดังนี้  

1. สภาพพ้ืนที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีหญ้าและพืชตระกูลถั่ว
หลายชนิดขึ้นตามธรรมชาติ  

2. โคกินหญ้าและพืชตระกูลถั่วเป็นอาหารหลัก ถ้าเลี้ยงโคจ านวนไม่มากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม อาจ
ไม่จ าเป็นต้องปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์  

3. เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีจิตใจรักการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว  
4. เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ โคสามารถใช้แรงงาน

ได้หลายอย่าง เช่นใช้ลากเกวียน ลากล้อเลื่อน นอกจากนี้แม่โคที่สมบูรณ์หากได้ผสมพันธุ์ในจังหวะ และ
เวลาที่เหมาะสม แล้วแม่โคก็จะให้ลูกเกือบทุกปีซึ่งหากเลี้ยงไว้ขายก็จะเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง  

5. ทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ตลอดจนพื้นที่ในที่ดอน หรือพ้ืนที่ที่ปลูกพืชอย่างอ่ืนไม่ได้ผล แต่
ปลูกหญ้าหรือมีหญ้าตลอดทั้งพืชตระกูลถั่วขึ้นใช้เลี้ยงโคได้อย่างดี  



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 

251 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

6. ผลพลอยได้จากการเกษตรกรรมซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ฟางข้าว ต้นถั่วชนิดต่างๆ ซังข้าวโพด 
ยอดอ้อย เปลือกของผลสับปะรด ฯลฯ น ามาเป็นอาหารโคได้เป็นอย่างดี  

7. โคขับถ่ายมูลสดออกมาปีละ 5,000 - 7,000 กก. ต่อ หนึ่งตัว หรืออาจมากกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของโคแต่ละตัว ซึ่งมูลโคนี้ใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างดี  

8. โคเนื้อขายได้ตลอดเวลา ในช่วงที่ราคาโคตกต่ าก็สามารถที่จะรอให้ราคาสูงขึ้นในราคาที่
เหมาะสมแล้วค่อยขายก็ได้ ข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบของโค ซึ่งหม ูและไก่ไม่สามารถกระท าได้  

โคเป็นสัตว์เลี้ยงส าคัญ  ให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างกว้างขวาง ทั้งแรงงาน เนื้อ นม หนัง อีกทั้ง
กระดูกและเลือดยังใช้ท าประโยชน์ได้หลายอย่าง มูลโคยังใช้ท าปุ๋ย ใช้ท าเชื้อเพลิง เป็นต้น โคสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นกลุ่มตามลักษณะโครงสร้างและถิ่นก าเนิดดังนี้ 

1. Bos indicus  : ซึ่งเรียกกันว่า ซีบู (Zebu) หรือโคอินเดีย เป็นโคที่มีตะโหนก (humped 
cattle) 

2. Bos Taurus  : มักจะเรียกว่า โคยุโรป เป็นโคท่ีไม่มีตะโหนก (humpless cattle) 
3. B. (Bibos) gaurus  ได้แก่ พวกวัวกระทิงท่ีเป็นสัตว์ปุา 
4. B. (Bios) banteng  ได้แก่ วัวแดง หรือวัวบาหลีที่เลี้ยงกันในอินโดนีเซีย  

 
ตารางท่ี 11.1 เปรียบเทียบลักษณะของโคยุโรปและโคอินเดีย 

โคยุโรป โคอินเดีย 
1. ไม่มีตะโหนก (humpless) 
2. หูมนและตั้ง (round and erected ear) 
3. หนังตึง ไม่มีเหนียง 
4. แนวสันหลังค่อนข้างตรง 
5. ไม่ทนอากาศร้อน อุณหภูมิอยู่สบาย  

ประมาณ 4-15˚C  
6. ไม่ทนเห็บและแมลงรบกวน 

1. มีตะโหนก (hump) 
2. หูยาวและตูบ (long and pendulous) 
3. หนังหลวม มีเหนียง (dewlap) หย่อนยาน 
4. แนวสันหลังไม่ตรงบั้นท้ายลาด 
5. ทนอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่สบาย ประมาณ 

15-27˚C 
6. ทนเห็บและแมลงรบกวนดีกว่า 

  
 
2 พันธุ์โคเนื้อที่น่าสนใจ 

การเลี้ยงโคเนื้อจะให้ได้ก าไรจะต้องสามารถผลิตลูกโคให้ได้จ านวนมาก เช่น แม่โคควรสามารถให้
ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกโคมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด การที่จะสามารถท า
ก าไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ ให้อาหารให้เหมาะสม และมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

1. โคพื้นเมือง หมายถึง โคที่เลี้ยงในท้องถิ่นมาช้านาน  ดังนั้นโคพ้ืนเมืองในแต่ละภาคอาจมีสี 
รูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  แม้โคพ้ืนเมืองจะถูกจัดเป็นพวก Bos  indicus แต่ก็มีรูปร่างผิดจากโคอินเดีย
ทั่วๆไป โดยภาพรวมโคพ้ืนเมืองไทย มีแนวหลังเกือบเป็นเส้นตรง  ไม่มีตะโหนกหรือมีตะโหนกขนาดเล็ก 
เหนียงคอไม่หย่อนยาน ผิวหนังมีหลายสี เช่น สีแดง สีด า และขาว โคพ้ืนเมืองภาคใต้  ตัวผู้จะมีตะโหนก
ใหญ่  บั้นท้ายเล็กในลักษณะของโคชน โคพ้ืนเมืองภาคเหนือในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เชียงใหม่ นิยมเลี้ยงโคที่
มีสีขาว โคพ้ืนเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มักจะมีขนาดโตกว่าโคภาคอ่ืนเพราะมีพันธุ์โคอินเดีย
ผสมอยู่พอสมควร  เพราะมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์เคยส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ 
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โคพ้ืนเมืองของไทยมีลักษณะรูปร่าง กะทัดรัด ล าตัวเล็ก ขาเรียวเล็ก ยาว เพศผู้มีตะโหนกขนาด
เล็ก อัตราการเจริญเติบโตโดยทั่วไปไม่เกิน 500  กรัมต่อวัน โคพ้ืนเมืองเป็นโคท่ีทนทานต่ออากาศร้อน ทน
แมลงรบกวน มีความต้านทานโรคในท้องถิ่นได้ดีมาก 
ตารางที่ 11.1 ข้อเปรียบข้อดีและข้อเสียของโคพื้นเมืองของไทย 
ข้อดี ข้อเสีย 
1. เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร  1. เป็นโคขนาดเล็ก 
2. ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว 2. ไม่เหมาะที่จะน ามาเลี้ยงขุน 
3. ทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศในบ้านเราได้ดี   
4. เลี้ยงลูกเก่ง เหมาะส าหรับใช้เป็นแม่โคพ้ืนฐานกับโคพันธุ์ต่างประเทศ  
5. แม่โคพ้ืนเมืองเหมาะที่จะน ามาผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์อ่ืน เช่น บาร์
หมัน โคพันธุ์ตาก  

 

6. สามารถใช้แรงงานได้   
 

โคพันธุ์ขาวล าพูน มีถิ่นก าเนิดแถบจังหวัดภาคเหนือ เช่น ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา เกษตรกรเลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงาน โดยเฉพาะมักจะถูกคัดเลือกเป็นพระโคพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ มีลักษณะผิวหนังสีขาว ขนตาและพู่หางสีขาว เขาและกีบสีส้ม จมูกสีชมพู ใบหน้าเล็ก หูเล็ก 
พนังท้องติดแนบล าตัว มีตะโหนกใหญ่ เหนียงคอมีพอประมาณไม่พับย่นมาก มีขนาดเล็ก น้ าหนักแรก 18-
20 กก. น้ าหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน 100 กก. เพศผู้โตเต็มที่ 400-500 กก. เพศเมียเต็มวัย 250-300 
กก. อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 33 เดือน ระยะอุ้มท้อง 290-295 วัน ช่วงห่างการให้ลูก 380 วัน 

 
ภาพที่ 11. 1 โคพันธุ์ขาวล าพูน 
 

โคพื้นเมืองอีสานหรือโคกระโดน เลี้ยงกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและ
ตอนล่างของประเทศ เพ่ือใช้ลากจูง เทียมเกวียน และเป็นอาหารโปรตีนที่ส าคัญโดยเฉพาะในงานพิธีและ
เทศกาลที่ส าคัญ ลักษณะประจ าพันธุ์ ล าตัวสีน้ าตาลแกมแดง อาจมีสีแตกต่างกัน เช่น ด า แดง น้ าตาล 
เหลือง ขาว เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอและหนังท้องมีไม่มาก รูปร่าง
เล็ก น้ าหนักแรกเกิด 15-17 กก. น้ าหนักหย่านม 200 วัน 78 กก. เพศผู้เต็มวัยหนัก 350-450 กก. เพศ
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เมียหนัก 230-260 กก. อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 33 เดือน ระยะอุ้มท้องนาน 270-275 วัน ช่วงห่างการให้ลูก 
356-380 วัน 
 

   
ภาพที่ 11.2 โคพ้ืนเมืองอีสานหรือโคกระโดน 
 

โคพื้นเมืองภาคใต้หรือโคชน นิยมเลี้ยงกันมากทางภาคใต้ ซึ่งจากการที่คนภาคใต้ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านา เมื่อหลังฤดูเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม -เมษายน ชาวนาจะปล่อยโคออกหากิน
ตามท้องทุ่งเป็นฝูงใหญ่ โคจากในหมู่บ้านมีโอกาสพบกัน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์โคตัวผู้จึงชนกัน
แย่งชิงเป็นจ่าฝูง เพ่ือจะได้ยึดครองโคตัวเมีย ชาวบ้านจึงได้เห็นลีลาการชนของโคบางตัว เกิดความรู้สึก
พอใจ ประทับใจ และคัดเลือกไว้เป็นโคชน ซึ่งโคชนจะต้องเป็นโคตัวผู้ที่มีลักษณะดี มีอายุประมาณ 4-5 ปี 
ต้องมีสายพันธุ์เป็นโคชนโดยเฉพาะ ผ่านการเลี้ยงดูฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงและฝึกชนบ่อยๆ จน
กลายเป็นโคชนที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ เช่น แข็งแรง สมบูรณ์ มีไหวพริบในการชน และทรหดอดทนเป็น
พิเศษ เป็นต้น โคชนมีมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสงขลา 

ลักษณะประจ าพันธุ์ มีขนสีแดง สีน้ าตาลอ่อน น้ าตาลแก่ ด า แดง และด่าง ไม่มีเหนียงสะดือ มี
เหนียงคอบาง น้ าหนักแรกเกิด 14-15 กก.  น้ าหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน 76 กก. น้ าหนักเพศผู้โต
เต็มที่ 350-450 กก. น้ าหนักเพศเมียโตเต็มที่ 230-250 กก. อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 39 เดือน ระยะการอุ้ม
ท้อง 270-275 วัน ระยะช่วงห่างการให้ลูก 365-380 วัน 
 

  
ภาพที่ 11.3 โคพ้ืนเมืองภาคใต้ 
 

โคพื้นเมืองภาคกลาง หรือโคลาน นิยมเลี้ยงมากในภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และสุพรรณบุรี จากการที่เกษตรกรในจังหวัดดังกล่าวส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านา เมื่อเพาะปลุกเสร็จแล้ว พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรจะน าข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมา
วางเรียงวนในลักษณะวงกลม มีเสาไม้เป็นจุดศูนย์กลางส าหรับผูกโคราว (คาน) โดยใช้วิธีขอแรงงานจากโค
ของเพ่ือนบ้านมาช่วย ซึ่งผูกโคเรียงเป็นแถวรายตัวให้พอเพียงกับข้าวที่ตั้งกองรายล้อมไว้ จากนั้นไล่โควิ่ง
วนเวียนรอบๆ เสาไม้ที่ปักไว้จนกว่าเมล็ดข้าวร่วงหล่นจากรวง เกษตรกรจะช่วยกันเก็บฟางข้าวออกจน
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หมดให้เหลือเฉพาะเมล็ดข้าวเปลือก หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้าวแล้ว เกษตรกรจะมีเวลาว่างในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม จึงได้มีผู้คิดน าวิธีการนี้มาใช้และเพ่ิมจ านวนโคที่วิ่งให้มากขึ้น นิยมจัดการแข่งขันใน
บริเวณวัด ต่อมาเริ่มจัดการแข่งขันนอกวัด จากเริ่มแรกเพ่ือความสนุกสนานและต่อมาได้มีการพัฒนา
วิธีการแข่งขันเรื่อยๆ จนถึง ปี พ.ศ. 2500 จึงได้ริเริ่มเดิมพันการแข่งขันวิ่งวัวลานกันมากข้ึน 

ลักษณะประจ าพันธุ์นิสัยเปรียว ตื่นตกใจง่าย ล าตัวยาวบาง มีขนสีแดง สีน้ าตาลอ่อน น้ าตาลแก่ 
ด า แดง และด่าง ไม่มีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง น้ าหนักแรกเกิด 15-17 กก.  น้ าหนักหย่านมเมื่ออายุ 
200 วัน 78 กก. น้ าหนักเพศผู้โตเต็มที่ 350-450 กก. น้ าหนักเพศเมียโตเต็มที่ 230-250 กก. อายุเมื่อให้
ลูกตัวแรก 33 เดือน ระยะการอุ้มท้อง 270-275 วัน ระยะช่วงห่างการให้ลูก 365-380 วัน 

 
 

ภาพที่ 11.4 โคพ้ืนเมืองภาคกลาง หรือโคลาน 
2. บราหมั์นหรืออเมริกันบราห์มัน (Branman; American Brahman) โคพันธุ์นี้พัฒนาขึ้นใน

เขตมลรัฐตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว (ค.ศ.1854) โดยมีบรรพบุรุษเป็นโค
อินเดียพันธุ์ต่างๆ เช่น Kankrej, Ongole, Gir และ Krishna Valley เป็นต้น ดังนั้นโคพันธุ์นี้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนและกึ่งร้อนได้ดี ลักษณะของโคบราห์มันโดยทั่วไปมีสีขาวหรือสีเทาตลอด
ตัว บางพวกมีสีแดงหรือน้ าตาลแกมแดงเรียกว่า บราห์มันแดง (Red Brahman) น้ าหนักแรกเกิดอยู่
ระหว่าง 23-29 กก. น้ าหนักหย่านมเมื่อ 205 วันประมาณ 150 กก. ขนาดเมื่อโคโตเต็มที่ตัวผู้หนัก 750 -
1,000 กก. ตัวเมียหนัก 550 กก. ตัวผู้มีหนอกใหญ่ มีหนังใต้คอและท้องหย่อนยานมาก 

   

ภาพที่ 11.5 โคพันธุ์บราห์มัน 
 

 พันธุ์บราห์มันเป็นพันธุ์โคเนื้อที่มีบทบาทส าคัญนิยมน ามาผสมกับโคยุโรป ลูกผสมที่ได้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ดี โตเร็ว และเนื้อมีคุณภาพดี ลูกผสมเหล่านี้บ้างก็ได้รับการปรับปรุง
พันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ เช่น 

พันธุ์แบรงกัส (Brangus) มีเลือดบราห์มัน 3/8, แองกัส 5/8 
  พันธุ์บราห์ฟอร์ด (Braford) มีเลือดบราห์มัน 3/8, เฮียร์ฟอร์ด 5/8 
  พันธุ์ชาร์เบรย์ (Chabray) มีเลือดบราห์มัน 3/16-3/8, ชาโรเลส์ 5/8-13/16 
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  พันธุ์ซิมบราห์ (Simbrah) มีเลือดบราห์มัน 3/8, ซิมเมนทอล 5/8 
 
3. อินดูบราซิล หรือฮินดูบราซิล (Indu-Brazil, Hindu-Brazil) เป็นโคที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมา

จากโคอินเดียหลายพันธุ์ที่น าเข้าไปเลี้ยงในประเทศบราซิล มีลักษณะ คล้ายคลึงกับโคบราห์มันอยู่บ้าง แต่
ขนาดสูงใหญ่กว่า หูตูบยาว ล าตัวยาว สูงเพรียวสวยงาม มีการสร้างกล้ามเนื้อน้อย ครั้งหนึ่งเคยได้รับความ
นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยในลักษณะของโคสวยงาม มีผู้น าเข้าพ่อพันธุ์จากประเทศบราซิลเข้ามารับจ้าง
ผสมพันธุ์หลายตัว 

 
ภาพที่ 11. 6 โคพันธุ์อินดูบราซิล 
 

4. โคพันธุ์เฮียร์ฟอร์ด (Hereford) มีถิ่นก าเนิดในประเทศอังกฤษ ลักษณะเฉพาะตัวคือหน้ามีสี
ขาว ล าตัวมีสีแดง ใต้ท้องตามขาและขนหางจะมีสีขาวด้วย บางสายพันธุ์ไม่มีเขา เรียกว่า polled 
Hereford เป็นโคเนื้อมาตรฐานพันธุ์หนึ่งที่ใช้เป็นพันธุ์ต้นตอในการพัฒนาโคพันธุ์ใหม่ๆ ในสภาพเขต
อากาศหนาว เป็นโคท่ีกินหญ้าเก่ง ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศ พ่อโคโตเต็มที่หนักถึง 834 กก. แม่
โคหนักประมาณ 544 กก. 
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ภาพที่ 11.7 โคพันธุ์เอียร์ฟอร์ด 
  

5. โคพันธุ์แองกัส (Angus) แหล่งก าเนิดของโคพันธุ์นี้อยู่ที่สก๊อตแลนด์ ประเทศอังกฤษ มีสีด า
ล้วนไม่มีเขา เป็นโคที่ปราดเปรียวแข็งแรง เจริญเติบโตและให้เนื้อมีคุณภาพดี สายพันธุ์ที่มีสีแดง เรียกว่า 
แองกัสแดง (Red Angus) ซึ่งสีแดงในโคพันธุ์นี้เป็นลักษณะด้อย (recessive) จากการคัดเลือกพันธุ์และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าโค Angus และ Red Angus จะมีบรรพบุรุษคล้ายกัน ลักษณะการให้ผลผลิต
แตกต่างกัน โคตัวผู้โตเต็มที่หนักประมาณ 900 กก. ตัวเมียหนัก 750 กก. 

  
ภาพที่ 11.8 โคพันธุ์แองกัส 
 

6. โคพันธุ์ชอร์ตฮอร์น (Shorthorn) ดั้งเดิม มีถิ่นก าเนิด ในประเทศอังกฤษ จดทะเบียนเป็นโค
พันธุ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2382 โดยทั่วไปมีสีแดง แต่บางตัวมีสีขาวแซมปะปน ถ้าเป็นสายพันธุ์ไม่มีเขา เรียกว่า 
polled Shorthorn  เขาของโคพันธุ์นี้มีลักษณะสั้นโค้งเข้าด้านใน จัดเป็นโคพันธุ์หลักที่ส าคัญพันธุ์หนึ่ง 
ตัวผู้ตัวเต็มที่หนักประมาณ 1,000 กก. ตัวเมียหนัก 750 กก.  
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ภาพที่ 11.9 โคพันธุ์ชอร์ตฮอร์น (Shorthorn) 
 

7. โคพันธุ์ชาโรเลส์ (Charolais) โคพันธุ์นี้เป็นโคพันธุ์เก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศส  เดิมเป็นโค
งาน มีสีขาวครีมทั้งตัว ขาสั้น ล าตัวกว้าง ยาว และลึก มีกล้ามเนื้อตลอดทั้งตัว มีกล้ามเนื้อเป็นมัดสวยงาม 
เป็นโคขนาดใหญ่ มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ่ เนื้อนุ่ม มักน ามาผสมข้ามพันธุ์ให้ลูกผสมโต
เร็วมีเนื้อมาก ตัวผู้มีขนาด 900-1,100 กก. ตัวเมียหนัก 680-800 กก. มีทั้งพวกท่ีมีเขาและไม่มีเขา มีข้อเสีย
ถ้าเลีย้งเป็นพันธุ์แท้หรือมีเลือดสูงๆ จะไม่ทนต่อสภาพอากาศในบ้านเรา 

  
ภาพที่ 11. 10 โคพันธุ์ชาโรเล่ส์ 

 
8. โคพันธุ์ซิมแมนทอล (Simmental) ถิ่นก าเนิดเดิมอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในประเทศ

เยอรมันเรียกโคพันธุ์นี้ว่า เฟล็คฟีห์ (Fleckvieh) เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม (dual purpose) เป็นโคพันธุ์เก่าแก่
พันธุ์หนึ่งของยุโรป มีขนาดใหญ่ให้เนื้อดี ลักษณะสีแดงออกเหลืองมีด่างขาวตามล าตัวโดยเฉพาะใบหน้า 
ใต้ท้องและพู่หาง โตเร็ว  มีเนื้อมาก ซากมีไขมันน้อย ตัวผู้หนัก 900-1,100 กก. ตัวเมียหนัก 680-800 กก. 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8BPDN4gpqQITDM&tbnid=VJP9OJ-Iu2WMRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articles.spokedark.tv/2013/04/18/wagyu-beef/&ei=hOvcUa7EKuqziQfR_4DgDQ&psig=AFQjCNGItTOpGw07d34ho8N2vCwIRuPkQg&ust=1373519099441665
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=9qIWbYiahiPvdM:&imgrefurl=http://tc242_1.igetweb.com/index.php?mo=12&catid=141767&docid=WiYdNCFdypSt2M&imgurl=http://igetweb.com/www/tc242_1/gallery/612879.jpg&w=500&h=333&ei=nuPcUc2VBIf8iAfH4IDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:166&iact=rc&page=3&tbnh=176&tbnw=248&start=17&ndsp=11&tx=164&ty=67
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=TTaFdupjjkutaM:&imgrefurl=http://informedfarmers.com/charolais-cattle-breed/&docid=cuMWWUlr3hryyM&imgurl=http://informedfarmers.com/wp-content/uploads/2011/08/Charolais.jpg&w=700&h=421&ei=x-7cUebrMajwiQeev4GIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:195&iact=rc&page=5&tbnh=174&tbnw=290&start=37&ndsp=9&tx=110&ty=96
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8BPDN4gpqQITDM&tbnid=VJP9OJ-Iu2WMRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articles.spokedark.tv/2013/04/18/wagyu-beef/&ei=hOvcUa7EKuqziQfR_4DgDQ&psig=AFQjCNGItTOpGw07d34ho8N2vCwIRuPkQg&ust=1373519099441665
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=9qIWbYiahiPvdM:&imgrefurl=http://tc242_1.igetweb.com/index.php?mo=12&catid=141767&docid=WiYdNCFdypSt2M&imgurl=http://igetweb.com/www/tc242_1/gallery/612879.jpg&w=500&h=333&ei=nuPcUc2VBIf8iAfH4IDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:166&iact=rc&page=3&tbnh=176&tbnw=248&start=17&ndsp=11&tx=164&ty=67
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=TTaFdupjjkutaM:&imgrefurl=http://informedfarmers.com/charolais-cattle-breed/&docid=cuMWWUlr3hryyM&imgurl=http://informedfarmers.com/wp-content/uploads/2011/08/Charolais.jpg&w=700&h=421&ei=x-7cUebrMajwiQeev4GIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:195&iact=rc&page=5&tbnh=174&tbnw=290&start=37&ndsp=9&tx=110&ty=96
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8BPDN4gpqQITDM&tbnid=VJP9OJ-Iu2WMRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articles.spokedark.tv/2013/04/18/wagyu-beef/&ei=hOvcUa7EKuqziQfR_4DgDQ&psig=AFQjCNGItTOpGw07d34ho8N2vCwIRuPkQg&ust=1373519099441665
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=9qIWbYiahiPvdM:&imgrefurl=http://tc242_1.igetweb.com/index.php?mo=12&catid=141767&docid=WiYdNCFdypSt2M&imgurl=http://igetweb.com/www/tc242_1/gallery/612879.jpg&w=500&h=333&ei=nuPcUc2VBIf8iAfH4IDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:166&iact=rc&page=3&tbnh=176&tbnw=248&start=17&ndsp=11&tx=164&ty=67
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=TTaFdupjjkutaM:&imgrefurl=http://informedfarmers.com/charolais-cattle-breed/&docid=cuMWWUlr3hryyM&imgurl=http://informedfarmers.com/wp-content/uploads/2011/08/Charolais.jpg&w=700&h=421&ei=x-7cUebrMajwiQeev4GIDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:195&iact=rc&page=5&tbnh=174&tbnw=290&start=37&ndsp=9&tx=110&ty=96


Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 

258 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

 
ภาพที่ 11.11 โคพันธุ์ซิมเเมนทอล 
 

9. โคพันธุ์ตาก เป็นพันธุ์โคเนื้อที่สร้างขึ้นใหม่จากการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคที
เติบโตเร็วในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของประเทศไทย มีสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเลส์ 62.5% โคพันธุ์ไทย 
บราห์มัน 37.5% ให้เนื้อคุณภาพดีที่สามารถสนองความต้องการของตลาดเนื้อโคชั้นสูง ได้แก่ ภัตตาคาร
และโรงแรมชั้นน า ท าให้ทดแทนการน าเข้าเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศได้  เป็นโคที่มีขนาดใหญ่ปาน
กลาง อกกว้างและลึกมาก หลังตรง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา คอสั้น ล าตัวมองดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี
กล้ามเนื้อมาก ขนมีลักษณะสั้นเกรียน สีขาวครีมหรือน้ าตาลอ่อน หูกางขนาดเล็กและสั้นพอสมควร มีตะ
โหนกเพียงเล็กน้อย เหนียงคอหย่อนยานพอสมควร หนังสะดือหย่อนยานเล็กน้อยเพศผู้ โตเต็มที่น ้าหนัก
ประมาณ 900-1,000 กก. เพศเมีย 600-700 กก. น้ าหนักแรกเกิด 29-32 กก. น้ าหนักหย่านม170-200 
กก. โคสาวผสมพันธุ์ที่อายุ 14 เดือน น้ าหนัก 280 กก. ขึ้นไป ช่วงห่างการให้ลูก 500 วัน อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวันเมื่อขุน 1.1-1.4 กก,ต่อวัน เปอร์เซ็นต์ซากสด 61-63% และเปอร์เซ็นต์ซากเย็น 60-
62%  

ข้อดี มีการเจริญเติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม เนื้อสันมีไขมันแทรก (marbling) ซากมีขนาดใหญ่ เลี้ยงง่าย 
หากินเก่ง ไม่เลือกกินหญ้า ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน  

ข้อเสีย การเลี้ยงต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมาะที่จะน าไปปล่อยเลี้ยงในปุาหรือทุ่ง
นา โดยไม่ดูแลเอาใจใส่ 

 

 
ภาพที่ 11. 12 โคพันธุ์ตาก 
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10. โคพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ซิมเมนทาลกับพันธุ์บราห์มัน โดยกรมปศุสัตว์
ได้มอบหมายให้สถานีวิจัยทดสอบ พันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี (ตั้งอยู่ที่ อ าเภอกบินทร์บุรี)  ท าการสร้างโคพันธุ์
ใหม่ให้เป็นโคก่ึงเนื้อกึ่งนม โดยลูกโคเพศผู้ใช้เป็น โคขุนได้และแม่โคใช้รีดนมได้ 

การสร้างพันธุ์ในฝูงปรับปรุงพันธุ์ด าเนินการโดยน าน้ าเชื้อโคพันธุ์ซิมเมนทาล คุณภาพสูงจาก
ประเทศ เยอรมัน ผสมกับแม่โคบราห์มันพันธุ์แท้ ได้โคลูกผสมชั่วที่ 1 ที่มีเลือด 50% ซิมเมนทาล และ 
50% บราห์มัน แล้วผสม โคชั่วที่ 1 เข้าด้วยกัน คัดเลือกปรับปรุงให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ เรียกว่าโคพันธุ์ 
กบินทร์บุรี 

โคพันธุ์กบินทร์บุรีมีสีแดงเข้มคล้ายโคพันธุ์ซิมเมนทาล เป็นโคขนาดกลาง เพศผู้โตเต็มที่น้ าหนัก
ประมาณ 900 ถึง 1,000 กิโลกรัม เพศเมีย 600 ถึง 700 กิโลกรัม โคพันธุ์นี้มีข้อดีคือ หากเลี้ยงแบบโคเนื้อ
มีการเติบโตเร็ว ซากมี ขนาดใหญ่ที่สนองความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพดีได้ ทนทานต่อสภาพ
อากาศร้อนได้ดีพอสมควร เหมาะที่จะน ามาผสมกับแม่โคพ้ืนเมือง โคบราห์มันและลูกผสมบราห์มันเพ่ือน า
ลูกเพศผู้มาเลี้ยงเป็นโคขุน ลูกเพศเมียใช้รีดนมได้มากพอสมควร หากจะเลี้ยงเป็นโครีดนมควรเลี้ยงใกล้กับ
แหล่งเลี้ยงโคนมที่สามารถรับซื้อน้ านมดิบได้ จะได้ไม่มีปัญหาในการจ าหน่ายนม แต่การเลี้ยงต้องอาศัย
การดูแลเอาใจใส่พอสมควร ไม่เหมาะที่จะน าไปปล่อยเลี้ยงในปุาหรือปล่อยในทุ่ง และต้องดูแลเอาใจใส่ให้
ดี น้ าหนักแรกเกิด 29-31 กก. น้ าหนักหย่านม 160-165 กก. เมื่อเลี้ยงขุนโคมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
วันละ 900-1,211 กรัม เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น 56.60 เปอร์เซ็นต์ซากเย็น 53.40 เปอร์เซ็นต์  เนื้อมีสีแดงเข้ม 
อาจเป็นข้อติของตลาดเนื้อโคคุณภาพดี เมื่อเปรียบเทียบกับโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์ เช่น โคพันธุ์ตากและโค
ก าแพงแสน  

 
ภาพที่ 11.13 โคพันธุ์กบินทร์บุรี 
 

11. โคพันธุ์ก าแพงแสน โคพันธุ์เป็นการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโคพ้ืนเมืองของไทย ที่มีคุณสมบัติที่ดี
เลิศในเรื่องความสมบูรณ์ คือ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ได้ลูกทุกปี ทั้งๆที่ได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นัก แต่
เนื่องจากโคพ้ืนเมืองของไทยไม่สามารถน ามาเลี้ยงเป็นโคขุนในระบบธุรกิจได้ เพราะมีขนาดล าตัวเล็กและ
โตช้า จึงได้มีการปรับปรุงโคพ้ืนเมือง โดยน าโคบราห์มันเข้ามาผสมเพ่ือให้ได้ลูกโคที่มีขนาดใหญ่และโตเร็ว
ขึ้น แต่มีการทราบกันดีอยู่แล้วว่าโคบราห์มัน มีข้อด้อยเรื่องความสมบูรณพันธุ์ การยกระดับโคบราห์มันให้
สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดอยากมากข้ึน ยิ่งถ้าหากได้รับอาหารไม่สมบูรณ์โคจะไม่ยอมเป็นสัด นอกจากนี้
คุณภาพของโคบราห์มันก็ด้อยกว่าโคเมืองหนาว การผสมโคก าแพงแสนจึงมีเลือดโคพ้ืนเมืองไว้ 25 
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เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ได้โครงสร้างใหญ่ขึ้นแล้ว จึงมีการคิดน าเอาโคชาโรเลส์เข้ามาช่วยในเรื่องการให้เนื้อและ
การเจริญเติบโต โดยก าจัดเลือดของพันธุ์ชาโรเล่ส์ไว้เพียง 50 เปอร์เซน็ต์ 

โคพันธุ์ก าแพงแสน มีเลือดผสมพ้ืนเมือง 25 เปอร์เซนต์ บราห์มัน 25 เปอร์เซ็นต์ ชาโรเล่ส์ 50 
เปอร์เซน็ต์ ปรับปรุงขึ้นมาโดยมหาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  
ภาพที่ 11.14 โคพันธุ์ก าแพงแสน 
ตารางท่ี 11.2  พันธุ์โคเนื้อบางพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่าง B. indicus  กับ B. tausus 

พันธุ์ ลักษณะพันธุ์ พื้นฐานพันธุ์ 
แบรงกัส (Brangus) 
 
ชาร์เบร์ (Charbray) 

 
 

ซิมบราห์ (Simbrah) 
 

เดาท์มาสเตอร์
(Droughtmaster) 
บราฟอร์ด (Braford) 

 

สีด า ไม่มีเขา (polled) ถ้ามีสีแดง
เรียกว่า Red Brangus 
สีน้ าตาลแดงจางๆ จนถึงสีครีมมีเขา 
มีสีได้หลายแบบ ทนทานต่อความ
ร้อนและแมลง 
สีแดงอ่อน-เข้ม 

 
มีสีลาย (brindle) หรือเป็นจุดด่างด า
(mottled) 
มีสีแดงเชอร์รี (cherry red) มีเขา 
บางตัวไม่มีเขา 

มีสายเลือด  3/8 บราห์มัน,5/8 แองกัส 
 

5/8-13/16 ชาโรเลส์  3/16-3/8 บราห์
มัน 

 
5/8 ซิมเมนทอล 3/8 บราห์มัน 

 
5/8 บราห์มันแดง 3/8โคยุโรป 

 
5/8 เฮียร์ฟอร์ด   3/8บราห์มัน 

 
 

3 การเลี้ยงโคเนื้อ   
การเลี้ยงโคขุนถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง (ถึงแม้จะเลี้ยงเพียง 2-3 ตัว) ทั้งนี้เพราะจะต้องมีการลงทุน

และมีแผนงานที่แน่นอนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากเงินทุนนั้น ในระยะเวลาตามแผนที่ก าหนด ส่วนการ
เลี้ยงโคทั่วๆ ไป เปรียบเสมือนการออมทรัพย์ การเติบโตของโคและลูกโคที่เกิดขึ้น คือ ดอกเบี้ย เมื่อ
ต้องการใช้เงินก็ขายโคบางตัวออกจากฝูง ไม่มีการวางแผนที่แน่นอนว่าจะขายโคตัวไหนเมื่อใด 

ในระบบการผลิตโคเนื้อ สามารถแยกลักษณะของกิจการออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
1. การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์แท้ 
2. การเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตโครุ่นส าหรับขุน 
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3. การเลี้ยงโคขุน 
4. โรงงานฆ่าสัตว์และท าผลิตภัณฑ์เนื้อ 
5. การจ าหน่ายเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการอาจจะด าเนินกิจการเฉพาะกิจการใดกิจการหนึ่งเท่านั้น  เช่น เลี้ยงเฉพาะโค
พันธุ์แท้ เพ่ือขายส าหรับใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ อีกฟาร์มหนึ่งอาจจะเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตโครุ่นลูกผสมส าหรับ
ขุน หรืออาจจะเลี้ยงเฉพาะโคขุน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอาจจะด าเนินกิจการมากกว่าหนึ่งอย่าง หรือ
อาจจะรวมทุกกิจการทั้งหมดมาด าเนินการแบบครบวงจรก็ได้ 

 กิจการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กับการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกโคมีลักษณะคล้ายกัน ต่างกันตรงที่การเลี้ยง
พันธุ์แท้  พ่อ-แม่พันธุ์เป็นพันธุ์เดียวกัน  มีการคัดเลือกพันธุ์อย่างดี ส่วนการเลี้ยงแม่โคผลิตลูกโคเพ่ือใช้
เป็นโคขุน พ่อ-แม่มักเป็นคนละพันธุ์  เพ่ือได้ประโยชน์จากเฮตเทอโรสิส (heterosis) ของลูกผสมซึ่ง
น าไปใช้ขุนต่อไป 

 การเลี้ยงโคพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูก  มักจะด าเนินกิจการในท้องที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ดินราคาไม่สูง 
สามารถจัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงโค เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่วนกิจการขุนโคมักจะต้องอยู่ในพื้นที่ซ่ึงสามารถ
จดัหาซื้ออาหารที่ใช้ขุนโคได้สะดวก  สามารถขนส่งติดต่อขายโคขุนไปยังตลาดได้ง่าย 

 
การเลี้ยงแม่โค 

ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงโคพันธุ์แท้หรือการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตโครุ่นส าหรับขุน การเลี้ยงแม่โคมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  คือ  ให้ได้จ านวนลูกโคหย่านมสูงสุด  ให้แม่โคคลอดลูกได้ปีละตัว ลักษณะที่ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจที่ต้องการคือ สมรรถภาพในการสืบพันธุ์ของแม่โค( reproductive performance) ซึ่ง
พิจารณาจากจ านวนลูกหย่านมคิดเป็นร้อยละของแม่โคในฝูง และน้ าหนักหย่านม (weaning weight) 
ของลูกโค 

1 การให้ลูกของแม่โค 
 ปัจจัยส าคัญท่ีกระทบต่อการให้ลูกของแม่โคได้แก่ 

1. พันธุ์โค 
2. สภาพทางโภชนาการของแม่โค 
3. การควบคุมการผสมพันธุ์ 
4. ความสมบูรณ์ในการสืบพันธุ์ 
5. สัดส่วนพ่อโค : แม่โค 

การเลือกพันธุ์โคท่ีเหมาะสมและปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมมีความส าคัญ โคยุโรปพันธุ์แท้หรือโคที่
มีสายเลือดพันธุ์ยุโรปสูงกว่าร้อยละ 75 มักจะทนอากาศร้อน แมลง และโรคได้ไม่ดี ท าให้การสืบพันธุ์มี
ปัญหาไปด้วย นอกจากแม่โคที่น ามาเลี้ยงควรจะปรับตัวกับอุณหภูมิได้แล้วยังต้องปรับตัวเข้ากับภูมิ
ประเทศได้ด้วย เช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ความแห้งแล้ง นอกจากนี้ความสามารถในการแทะเล็มกิน
อาหารก็มีความส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนที่เลี้ยงโคไม่สู้จะมีอาหารสมบูรณ์  

 สภาพทางโภชนาการของแม่โค ไม่เพียงแต่จะขึ้นกับปริมาณอาหารที่โคกินได้ แต่ขึ้นกับคุณภาพ
และความสมดุลของโภชนะด้วย แม่โคที่ได้รับอาหารไม่พอ ขาดโปรตีน และขาดแร่ธาตุ ส่งผลให้แม่โคมี
ช่วงการตกลูก (calving interval) มีระยะห่างเกินกว่า 1 ปี 
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 การควบคุมการผสมพันธุ์ ได้แก่ การจัดการไม่ให้มีการผสมเลือดชิด (เช่นพ่อผสมลูก หรือพ่ีน้อง
ผสมพันธุ์กันเอง) ไม่ให้โคสาวที่ร่างกายยังมีขนาดเล็กถูกผสมพันธุ์ 

 พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงควรปลอดจากโรคซึ่งท าให้แท้งลูกหรือผสมติดยาก  เช่น โรคบูรเซลโลสิส 
(Brucellosis)  พ่อพันธุ์ที่น ามาใช้ผสมพันธุ์  ควรจะทดสอบคุณภาพน้ าเชื้อ  พ่อโคควรมีความอยากผสม
พันธุ์  ควรคัดทิ้งพ่อพันธุ์ที่ข้ีเกียจผสมและเป็นหมันออกไป  ดูแลสัดสว่นพ่อโคต่อจ านวนแม่โคให้พอเหมาะ  
โดยทั่วไปพ่อโคท่ีโตเต็มที่ควรมีจ านวนที่ใช้คุมฝูงประมาณร้อยละ 3 ของจ านวนแม่โค  หรือพ่อโคหนึ่งตวั
ต่อแม่โค 30 ตัว แต่ถ้าพ่อโคหนุ่มหรือสภาพพ้ืนที่เป็นอุปสรรคต่อพ่อโคในการติดตามผสมแม่โค  จ านวน
พ่อโคติดแม่โคควรใช้ 1:15 – 1:20 หรือประมาณร้อยละ 5-6 ของจ านวนแม่โค 

2 การผสมเทียม การน าวิธีผสมเทียมมาใช้กับการเลี้ยงโคฝูงนั้น มีความยุ่งยากหลายประการ เช่น 
การเฝูา สังเกตการณ์เป็นสัดของแม่โค  ดังนั้นการผสมเทียมจึงไม่เป็นที่นิยมในการเลี้ยงโคพ่อ -แม่พันธุ์ฝูง
ใหญ่ กรณีที่ใช้วิธีผสมเทียมมักควบคุมการเป็นสัดโดยบังคับให้แม่โคเป็นสัดพร้อมกัน(estrus 
synchronization) การที่แม่โคเป็นสัดในระยะเวลาใกล้เคียงกันท าให้การจัดการผสมท าได้สะดวกขึ้น 

3 การให้อาหาร แม่โคหลังคลอดลูกจนถึงเวลาผสมพันธุ์ ต้องการอาหารส าหรับฟ้ืนฟูระบบ
อวัยวะสืบพันธุ์ และผลิตน ้านมดังกล่าว หากแม่โคมีน ้าหนักเพ่ิมข้ึนจะท าให้การผสมติดดีข้ึนและลด
ระยะห่างของการให้ลูกลงได้ แต่การท าให้โคมีน ้าหนักเพ่ิมขึ้นโดยให้อาหารข้นเสริมต้องเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง แม่โคหลังคลอดจะกินอาหารเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การให้แม่โคได้กินหญ้าอ่อนในแปลง 3-4 
สัปดาห์ก่อนการผสมพันธุ์ แม่โคจะเริ่มท าน ้าหนักเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการผสมติดดีขึ้น  

แม่โคท้องใกล้คลอดจะกินอาหารน้อยกว่าเมื่อไม่ท้อง ดังนั้นระยะนี้จึงจ าเป็นต้องให้อาหาร
คุณภาพดี หรืออาจต้องให้อาหารเสริมเพ่ือชดเชยจ านวนอาหารที่แม่โคกินน้อยลง ถ้าให้อาหารพลังงานไม่
เพียงพอจะมีผลท าให้อัตราการผสมติดต ่า อัตราการตายของลูกโคเมื่อคลอดและหย่านมสูง 

 การเลี้ยงโคฝูงเพ่ือผลิตลูกโค โดยปกติจะใช้อาหารหยาบเป็นหลักเพ่ือลดต้นทุนการผลิตลูกโค 
อาหารหลักที่ใช้เป็นหลักได้แก่ หญ้า พืชตระกูลถั่ว เศษเหลือจากการเพาะปลูกพืชที่น ามาเลี้ยงโค เช่น ฟาง 
ต้นข้าวโพดหลังเก็บฝัก และต้นถั่ว เป็นต้น อาหารข้นจะให้ต่อเมื่อมีความจ าเป็น เช่น อาหารหยาบไม่พอ 
หรือในกรณีต่างๆ เช่นลูกโคที่เจริญเติบโตช้า แม่โคผอม ไม่สมบูรณ์ โคปุวย พ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมพันธุ์บ่อยครั้ง
กว่าปกติ 

หญ้าและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เลี้ยงโค อาจจะอาศัยจากธรรมชาติตามพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ปุา หรือที่
รกร้างยังไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ หรือจากการปลูกสร้างแปลงหญ้า กล่าวไว้ในบทที่ 7 แสดงพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ที่นิยมใช้เลี้ยงโคในเขตร้อน 

 เพ่ือปูองกันไม่ให้โคขาดแร่ธาตุส าคัญ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และโซเดียม ซึ่งโคต้องการใน
ปริมาณสูงกว่าธาตุตัวอ่ืนๆ จึงควรวางแร่ธาตุในคอกให้โคได้เลือกกินตามใจชอบ ส่วนผสมแร่ธาตุง่ายๆ ใช้
กระดูกปุน 2 ส่วนกับเกลือ 1 ส่วน  หรืออาจจะซื้อแร่ธาตุก้อนวางให้โคเลียกิน ส าหรับน้ าดื่มนั้นควรมีให้โค
ได้ดื่มน้ าสะอาดตลอดเวลา 

หลักการให้อาหารโคเนื้อเลี้ยงปล่อยฝูง มีหลักดังนี้  
1.ในฤดูฝน คือ ช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีหญ้าสด ที่มีคุณภาพดีมาก อาจ

ปล่อยโคเลี้ยงในแปลงหญ้าสด และตัดหญ้าสดให้กินอย่างเต็มที ่โดยไม่ให้อาหารข้นเลยก็ได้  
2.ในปลายฤดูหนาวและฤดูแล้ง นับตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงหญ้าเริ่ม

แก่ หญ้าเริ่มหมด และหญ้ามีคุณภาพต่ า ควรให้อาหารข้นอย่างเต็มที ่ 
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3.ถ้าไม่แน่ใจว่าโคมีน้ าหนักมากน้อยเพียงใดอาจพิจารณาให้อาหารข้นโคอย่างคร่าว  ๆ ตัวละ 2 - 
2.5 กิโลกรัม  

4.อาหารข้นโคเนื้อควรให้หลังจากโคกินหญ้าเต็มที่แล้ว คือให้ตอนเย็น วันละครั้งก็พอ  
5.พยายามกระจายอาหารให้ทั่วราง ให้โคทุกตัวได้กินอาหารพร้อม ๆ กัน อย่ากองอหารเป็นจุด ๆ 

เพราะจะท าให้โคบางตัวถูกแย่งอาหาร 
6.ควรตั้งอาหารแร่ธาตุชนิดก้อนหรือชนิดผงไว้ให้โคกินตลอดเวลา ปกติแล้ว โคเนื้อจะกินอาหาร

แร่ธาตุวันละ 100 - 200 กรัม (วันละ 1 - 2 ขีด) แม้จะผสมอาหารแร่ธาตุ ในอาหารข้นแล้วก็ต้องเสริม
อาหารแร่ธาตุตั้งทิ้งไว้ให้กินเสมอ  

7.แม่โคที่ตั้งท้อง ลูกในท้องเจริญเติบโตเร็วจึงต้องการอาหารมากกว่าปกติ ดังนั้นควรจะให้อาหาร
ข้นอย่างน้อยวันละ 2.5 กิโลกรัม และให้หญ้าสดอย่างเต็มที่  

8.หมั่นถ่ายพยาธิโคเนื้ออยู่เสมอ โดยเฉพาะโคที่เลี้ยงใกล้ๆน้ าที่มีหอยซึ่งเป็น พาหะของพยาธิอยู่
มาก  

9.มักจะพบอยู่เสมอว่าเกษตรกรไม่สามารถลงทุนเรื่องอาหารข้นได้ เพราะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย 
เกษตรกรควรแก้ปัญหาโดยใช้พืชตระกูลถั่ว เช่น ใบกระถิน ใบแค ถั่วฮามาต้า และถั่วอ่ืนๆ เป็นอาหาร
เสริมเลี้ยงโคโดยไม่ต้องให้อาหารข้นเลย เป็นการประหยัดส าหรับเกษตรกรอย่างยิ่ง 

4 การดูแลแม่โคตั้งท้อง แม่โคที่ผสมติดและตั้งท้องและไม่แสดงอาการเป็นสัดอีก อย่างไรก็ตาม
เพ่ือยืนยันการอุ้มท้องของแม่โค  การล้วงทวารหนักเพ่ือคล ามดลูก เป็นการตรวจท้องที่ปฏิบัติกันทั่วไป  
การตรวจท้องสามารถยืนยันได้หลังการผสมพันธุ์แม่โคแล้ว 50 วัน การเฝูาสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภายนอกร่างกาย  ถ้าแม่โคอุ้มท้องไม่เกิน 5 เดือน ค่อนข้างสังเกตยาก แต่การตั้งท้องตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป  
แม่โคจะดูอ้วนขึ้น ขนาดท้องใหญ่ขึ้นจนสังเกตได้ 

ค่าเฉลี่ยการอุ้มท้องของแม่โคนาน 283 วัน โคบางพันธุ์อาจจะอุ้มท้องนานกว่านี้ โคบราห์มันมัก
อุ้มท้องนาน 285-290 วัน โคพ้ืนเมืองอุ้มท้องนานประมาณ 270-275 วัน 

 
5. การเลี้ยงลูกโค 
1 การดูแลลูกโคเกิดใหม่ 
เมื่อลูกโคคลอดออกมาแล้ว แม่โคจะเลียเมือกที่ติดตัวลูกจนตัวลูกโคแห้ง การเลียนี้ช่วยกระตุ้น

การหายใจและการไหลเวียนโลหิตของลูกโค กรณีที่แม่โคไม่แข็งแรงเลียตัวลูกโคไม่ได้ ผู้เลี้ยงต้องให้ความ
ช่วยเหลือโดยช่วยล้วงเมือกในปากและจมูกออกมา เช็ดตัวให้แห้ง ถ้าสถานที่เลี้ ยงไม่สะอาด ควรตัดสาย
สะดือลูกโค เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ วิธีตัดให้ใช้ด้ายผูกสายสะดือลูกโคห่างจากตัวลูกโคประมาณ 5 ซม.  
ตัดสายสะดือส่วนที่เหลือแล้วทาทิงเจอร์ไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและใช้ยาผงซัลฟาโรยสะดือ  ปูองกันสะดือ
อักเสบและท าให้แห้งเร็วขึ้น เมื่อสายสะดือแห้งจะหลุดออกในที่สุด 

 หลังคลอดลูกควรปล่อยให้แม่โคอยู่กับลูกโคอย่างอิสระ ลูกสามารถยืนและดูดนมแม่ได้หลังจาก
คลอดประมาณครึ่งชั่วโมง  หากลูกโคช่วยตัวเองไม่ได้  ต้องให้ความช่วยเหลือให้มันกินนมแม่โดยเร็ว  นม
แม่ที่ให้ในระยะ 3-5 วันแรกนี้ เรียกว่านมน้ าเหลือง (colostrums) มีคุณค่าทางอาหารสูงและให้ภูมิ
ต้านทานโรคแก่ลูกโค  ระยะ 1-2 เดือนหลังคลอด ไม่ควรปล่อยให้ลูกโคตามแม่ไปหากินไกล  ควรจัดแปลง
หญ้าที่มีอาหารบริบูรณ์แก่แม่โคเลี้ยงลูกในระยะนี้ 
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 การเจริญเติบโตของลูกโคระยะดูดนมแม่ขึ้นกับการให้นมของแม่เป็นส าคัญ เพราะลูกโคกินอาหาร
อ่ืนไม่ได้มาก ดังนั้นน้ าหนักหย่านมของลูกโคจึงเป็นตัวสะท้อนความสามารถในการให้นมเลี้ยงลูกของแม่โค 
ปกติจะหย่านมลูกโคเมื่ออายุได้ประมาณ 7 เดือน ที่อายุนี้ลูกโคกินหญ้าได้เก่งและพ่ึงตัวเองได้แล้ว 

 กรณีที่แปลงหญ้าไม่สมบูรณ์ หรือต้องการให้ลูกโคโตเร็ว อาจจะเสริมอาหารให้ลูกโคได้กิน  โดย
กั้นเป็นคอกที่มีช่องให้ลูกโคเข้าไปกินอาหารข้นเสริม แต่โคใหญ่ไม่สามารถเข้าไปกินได้ อาหารลูกโคนี้
เรียกว่า creep feed  มักจะมีส่วนผสมง่ายมีโปรตีนประมาณร้อยละ 13 ใช้วัตถุดิบอาหาร ได้แก่ ร า 
ปลายข้าว กากถั่วเหลือง เกลือ กระดูกปุน  ผสมรวมกัน 

การให้ creep feed แก่ลูกโคควรจะปฏิบัติเมื่อ 
1. ตลาดมีความต้องการลูกโคหย่านมน้ าหนักสูงและให้ราคาดี 
2. creep feed  มีราคาไม่แพง 
3. แม่โคเป็นโคสาวที่เพ่ิงให้ลูกครั้งแรก 
4. แปลงหญ้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ 
5. ลูกโคคลอดในฤดูแล้ง อาหารแม่โคไม่สมบูรณ์ 
6. แม่โคถูกเลี้ยงขังในคอก 

ไม่ควรจะให้ creep feed เมื่อ 
1. แปลงหญ้ามีสภาพดีและแม่โคให้นมเลี้ยงลูกดี 
2. ลูกโคจะถูกน าไปเลี้ยงต่อในแปลงหญ้าหลังหย่านมแล้ว 
3. creep feed  มีราคาสูงเมื่อเทียบกับอาหารโครุ่น 
4. เมื่อต้องการศึกษาน้ าหนักหย่านมและความสามารถในการให้นมของแม่โคเพราะการให้

creep feed  จะท าให้ผลการศึกษาคลาดเคลื่อน 
การหย่านมลูกโค  

ควรหย่านมลูกโคท่ีอายุประมาณ 6 เดือนครึ่งถึง 7 เดือน แต่ทั้งนี้ให้ค านึงถึงสุขภาพของลูกโคและ
แม่โคด้วย เมื่อหย่านมลูกโคที่อายุประมาณ 200 วัน ควรมีน ้าหนักหย่านมเฉลี่ย 180 กก. โดยปกติ หาก
หย่านมลูกโคเร็วเท่าใดก็จะท าให้ แม่โคมีโอกาสฟ้ืนฟูสุขภาพเร็วเท่านั้น ลูกโคท่ีโตเร็วก็สามารถอย่านมได้
เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน จะมีผลให้แม่โคสุขภาพไม่ทรุดโทรมมากนัก เมื่อหย่านมแล้ว ควรท าการชั่ง
น้ าหนักลูกโคเพ่ือบันทึกไว้ นอกจากนั้นควรท าการตอนลูกโคเพศผู้ ท าการถ่ายพยาธิ และแยกลูกโคเลี้ยง
เป็นฝูงต่างหาก  

 
2 การจัดการลูกโค 

การปฏิบัติเลี้ยงดูลูกโคอ่ืนๆ ควรท าดังนี้ 
1. เมื่อลูกโค อายุ 3 สัปดาห์ ควรถ่ายพยาธิตัวกลม และถ่ายซ ้าอีกเมื่ออายุ 6 สัปดาห์  
2. เมื่อลูกโค อายุ 3-8 เดือน ท าการฉีดวัคซีนโรคแท้งให้กับลูกโคเพศเมียทุกตัว  
3. เมื่อลูกโค อายุ 4 เดือน ท าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  
1.การตอน (castration) ลูกโคตัวผู้ที่ไม่ต้องการน าไปใช้ขยายพันธุ์ ควรท าการตอน เนื่องจาก

โคตัวผู้ที่ไม่ตอนจะมีความคึกคะนองเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศผู้ ท าให้มีปัญหาในการจัดการ อาจมี
ความดุร้ายเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าโคที่ไม่ตอนจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าโคที่ตอนก็ตาม แต่การตอนก็จะท า
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การจัดการโคได้ง่ายขึ้น การตอนนิยมตอนเมื่ออายุ 4-5 เดือน ยกเว้นหากต้องการใช้ท างานอาจตอนเมื่อโค
มีอายุที่มากกว่านี้ คือประมาณ 3-4 ปี เพ่ือให้โคตัวผู้มีการพัฒนาตามลักษณะของโคตัวผู้อย่างเต็มที่ก่อน 

การตอนมักจะกระท ากับโคเพศผู้ ไม่นิยมตอนโคเพศเมีย เพราะ เพศผู้ตอนง่ายกว่า โคเพศผู้ที่มี
ลักษณะไม่ดี อาจแพร่พันธุ์และก่อความยุ่งยากมากกว่าโคเพศเมีย โคตัวผู้ที่ตอนแล้วจะเชื่อง ไม่ดุร้าย  การ
ตอนโคเพศผู้ท าได้โดยวิธีต่างๆ เช่น การผ่าเอาอัณฑะออก การใช้ยางรัดขั้วอัณฑะ และการใช้คีมเบอร์ดิส
โซ (Burdizzo) 

วิธีใช้ยางรัดขั้วอัณฑะเหมาะกับลูกโคที่อายุน้อยประมาณ 2 -3 สัปดาห์  การผ่าเอาอัณฑะออก 
ควรท ากับลูกโคเล็กเพราะสัตว์จะเจ็บปวดน้อย ส่วนการใช้คีบหนีบเส้นอัณฑะท าได้กับสัตว์ทุกอายุ วิ ธีนี้
เหมาะกับสัตว์โตแล้ว เพราะเจ็บปวดน้อยกว่าวิธีอ่ืน คีมตอน เรียกชื่อว่า เบอร์ดิสโซ (Budizzo) โดยการ
บังคับโคให้ล้มนอนตะแคง จากนั้นใช้ Burdizzo หนีบให้ท่อน าน้ าเชื้อเหนือลูกอัณฑะทีละด้าน เพ่ือให้ท่อ
น าน้ าเชื้อตีบ น้ าเชื้อไม่สามารถผ่านได้ ข้อควรระวังในการหนีบต้องไม่ให้รอยหนีบตรงกัน และให้เหลือ
ช่องว่างระหว่างรอยหนีบมากที่สุด เพ่ือให้เส้นเลือดไปเลี้ยงถุงอัณทะได้ให้มากที่สุด 

 
 
ภาพที่ 11.15 เบอร์ดิสโซ (Budizzo) และการตอนโคด้วยเบอร์ดิสโซ 

 
การตอนลูกโคเพศผู้  
1. ลูกโคเพศผู้ควรจะท าการตอนเมื่อหย่านมแล้ว หากเจ้าของไม่คิดจะเก็บลูกโคไว้ท าพันธุ์ ให้ท า

การตอนลูกโคทันที  
2. เมื่อเริ่มตอน ต้องจับสัตว์ล้มลง มัดให้แน่นทั้ง 4 ขา อย่าให้สัตว์ดิ้นได้  
3. เช็ดบริเวณอัณฑะด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน  
4. จับเส้นน าน้ าเชื้อบริเวณเหนือลูกอัณฑะเล็กน้อย จับให้แยกจากกันสองข้าง แล้วใช้เครื่องตอน 

(เบอร์ดีโซ่) หนีบให้แน่นจนเครื่องหนีบล็อกอยู่กับท่ี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาท ีแล้วจึงหนีบเส้นที่สอง  
5. ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาบริเวณท่ีหนีบ แล้วโรยด้วยยากันหนอน  
6. ฉีดยาปฏิชีวนะเพ่ือปูองกันโรคแทรกซ้อน  
7. หลังจากตอนแล้ว 2-3 วัน อย่าปล่อยให้โคลงน้ า จะท าให้แผลเน่า ลูกอัณฑะจะยุบลงเป็นปกติ

ภายในเวลา 10-12 วัน 
 
 2.การก าจัดเขา (dehorning) การท าลายเขาเป็นวิธีการท าให้เซลล์ของปุุมเขาตายไปด้วยวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือไม่ให้โคมีเขา ไม่ให้ปุุมเขามีการเจริญเติบโต ทั้งนี้เนื่องจากการที่โคมี เขาอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ อาจท าให้เกิดการท าร้ายกันเอง ท าให้เกิดบาดแผล เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โคบางตัวอาจมีเขายาวโง้งเข้ามาท่ิมแทงใบหน้าหรือตาตนเองได้ นอกจากนี้โคที่
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มีเขายาว ๆ ยังท าให้สิ้นเปลืองเนื้อที่รางอาหาร พ้ืนที่คอก และเสียพ้ืนที่การขนส่ง โดยการท าลายควรท า
เมื่อโคอายุน้อย เนื่องจากปุุมเขามีขนาดเล็ก ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็น้อยกว่า การบังคับสัตว์ท าได้ง่าย  
และแผลก็จะหายได้เร็ว การก าจัดเขามีหลายวิธี ได้แก่ การใช้สารเคมี การใช้ความร้อนจี้ตุ่มเขา การควัก
เอาเขาออก การตัดเขา การใช้สารเคมีพวกด่าง และความร้อนจี้ ท าลายเซลล์ตุ่มเขาขณะที่เป็นลูกโค จะ
ก าจัดไม่ให้เขางอกออกมาได้ แต่ถ้าเขางอกออกมาบ้างจะใช้เครื่องมือควักเขาออกหรือตัดให้สั้น 
วิธีการท าลายเขา 

1. การใช้สารเคมี (Chemical dehorning) วิธีที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือการใช้โซดาไฟ อาจใช้ใน
รูปแบบแห้ง หรือใช้ในรูปของเหลวคล้ายยาสีฟัน ใช้กับลูกโคเมื่อแรกเกิดอายุไม่เกิน 10 วัน โดยตัดขน
บริเวณรอบๆ ปุุมเขาออก ใช้ขี้ผึ้งหรือจารบีทารอบๆ ปุุมเขาเพ่ือปูองกันไม่ให้โซดาไฟไหลไปถูกบริเวณอ่ืน 
จากนั้นใช้กระดาษทรายถูบริเวณปุุมเขาให้เกิดแผลถลอก เอาแท่งโซดาไฟถูบริเวณปุุมเขาจนมีเลือดซึม
เล็กน้อย ถ้าเป็นชนิดเหลวข้นให้เอาโซดาไฟเหลวทาบนปุุมเขา ในพ้ืนบ้านใช้ปูนแดงกับสบู่กรดในปริมาณ
เท่าๆ กัน กวนผสมน้ าจนเหลวคล้ายยาสีฟัน ใช้แทนโซดาไฟเหลวได้ ข้อควรระวังในช่วงแรกที่ทาโซดาไฟ
ให้แยกลูกโคออกจากแม่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพ่ือไม่ให้แม่เลียออก 

 

   
ภาพที่ 11.16 การก าจัดเขาด้วยการใช้สารเคมี โซดาไฟ 
 

2. การใช้ความร้อน (Hot Iron) เป็นการท าลายเซลล์ของปุุมเขาให้ตายโดยใช้ความร้อนจี้บริเวณ
ปุุมเขา โดยเหล็กที่ใช้จี้เขาอาจใช้เป็นหัวแร้งไฟฟูา หรือการใช้เหล็กร้อนโดยทั่วไปเป็นเหล็กกลมปลายเว้า
บุ๋มเล็กน้อย เพ่ือให้สัมผัสกับปุุมเขาได้ดียิ่งขึ้น อายุลูกโคที่ควรจี้เขาสามารถท าได้ตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์ ถึง
ประมาณ 3 เดือน หากอายุมากกว่านี้ก็สามารถท าได้ แต่การบังคับจะยากขึ้น เวลาในการจี้ก็จะนานขึ้น
ด้วย วิธีการโดยการบังคับโคให้นิ่งในท่านอนตะแคง น าเหล็กจี้เขาเผาไฟจนร้อน แล้วน ามาจี้ลงบนปุุมเขา
โดยหมุนวนไปเรื่อย ๆ รอบปุุมเขาที่โผล่ขึ้นมาโดยไม่กด ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วินาทีขึ้นอยู่กับขนาดปุุม
เขา และความร้อนของเหล็ก จากนั้นใช้ลิควิด พาราฟิล น้ ามันมะพร้าว หรือน้ ามันพืชทาที่แผลให้ทั่ว เพ่ือ
ระบายความร้อน และปูองกันแผลไม่ให้ถูกน้ า จากนั้น 2 – 3 สัปดาห์แผลจะเริ่มแห้ง คอยระวังหนอน
แมลงวันหากแผลเปิด จนกระท้ังแผลหายไปในที่สุด 

 
3. การตัดหรือเลื่อยเขา (Clipper and saws) นิยมใช้กับเขาที่มีนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะตัดก็

ต่อเมื่อเขามีปัญหาเช่นเขาหัก แตก หรือเขาโง้งกลับเข้ามาท าอันตรายกับตัวสัตว์เอง ถ้าไม่ตัดออกจะ
ก่อให้เกิดอันตรายกับสัตว์ได้ การตัดอาจใช้เลื่อยตัด หรือใช้คีมตัดเขาตัด จากนั้นใช้หัวแร้งเผาไฟจี้บริเวณ
รอยตัดเพ่ือปูองกันเลือดออก จากนั้นทายาปูองกันแมลงวันเพื่อไม่ให้หนอนเข้าท าลาย และให้ยาแก้อักเสพ 
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4. การใช้มีดหรือช้อนตัดเขา (Knife or Spoon dehorners) โดยการใช้มีด หรือช้อนตัดเอาปุุม
เขาออก โดยใช้กับลูกโคที่อายุน้อย  

การดูแลลูกโคหลังจากการท าลายเขา 
1. การใช้ความร้อนในการห้ามเลือดให้หยุดไหลโดยเร็วที่สุด 
2. การใช้วาสลีน น้ ามันมะพร้าว หรือน้ ามันพืชเคลือบรอยแผลที่เกิดจากการใช้ความร้อน 
3. การใช้ยาปูองกันหนอนแมงวันเข้าท าลายแผลที่เกิดจากการท าลายเขา 
4. แผลจะแห้งและหายไปภายใน 2-3 สัปดาห์ ชว่งนี้สัตว์อาจมีอาการคันและเอาแผลไปถูตาม

คอก ต้องคอยสังเกตและใส่ยา หากมีแผลเปิด 
 

   

   
 
ภาพที่ 11.7 การท าลายเขาลูกโคด้วยการจี้ร้อน 
 
 

 
ภาพที่ 11.18 คีมตัดเขา และการตัดเขาโค 

 
 3.การท าเครื่องหมาย (marking) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ มีความส าคัญมากในแง่ของ
การผลิตสัตว์พันธุ์แท้ เพ่ือการรับรองพันธุ์ และเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้สามารถทราบได้ว่าสัตว์
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ตัวนั้นคือสัตว์หมายเลขใด เกิดเมื่อไหร่ เกิดจากพ่อ แม่หมายเลขใด และเมื่อต้องมีการประเมินค่าทาง
พันธุกรรมของสัตว์เพ่ือการคัดเลือกยิ่งจ าเป็นใช้ข้อมูลของญาติพ่ีน้อง พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตายายมาร่วมในการ
ประเมินด้วย ดังนั้นการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์ 

การท าเครื่องหมายบนตัวโค สื่อความหมายการเป็นเจ้าของ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโค เช่น บอก
วันเกิด สายเลือดของโค เป็นต้น การท าเครื่องหมายมีวิธีการต่าง ๆ คือ การประทับตราร้อนหรือเย็น (hot 
or cool branding) การสักหู (ear tattooing) การติดเบอร์หู (ear tagging) การตัดหู (ear notching) 

1.การสักเบอร์หู (Ear Tattoo) เป็นวิธีที่สามารถการท าเครื่องหมายได้ทันที่ที่ลูกโคเกิด โดยการ
สักเบอร์ที่ภายในหูด้านในของใบหู โดยใช้คีมสักเบอร์หูสักให้เป็นรอบแผลรูปตัวเลข จากนั้นใช้หมึกทา
บริเวณที่เป็นรอยสัก เมื่อแผลหายก็จะมองเห็นเป็นตัวเลขที่ปรากฏใต้ผิวหนังอย่างถาวร ข้อควรระวังใน
การสักเบอร์หูควรระวังรอยสักไม่ให้ตรงกับเส้นเลือด เพ่ือไม้ให้เลือดไหลออกมาก  หากโคมีอายุมากขึ้น
อาจจะเลอะเลือนหายไปบ้างก็ได้ 

   
ภาพที่ 11.19 อุปกรณ์เจาะเบอร์หู  
 

2. การติดเบอร์หู (Ear Tags) เป็นวิธีการท าเครื่องหมายโดยการติดเบอร์ที่เป็นพลาสติก และ
เขียนหมายเลขประจ าตัวสัตว์โดยใช้ปากกาเขียนเบอร์ (Tag Pen) ซึ่งจะเป็นชนิดที่ติดอย่างถาวร อย่างไรก็
ตามการติด Tag ควรระวังไม่ให้ตรงกับเส้นเลือดเช่นเดียวกัน เมื่อโคมีอายุมากขึ้นอาจจะท าให้เบอร์ Tag 
หลุดหายไปได้ 

   
ภาพที่ 11.20 คีมติดเบอร์หูและเบอร์หู (Tag) 
 

3. การตีเบอร์ที่ผิวหนัง (Hide Branding) ส่วนมากนิยมตีเบอร์เมื่อหย่านมลูกโคแล้ว หรือ
ประมาณ 7 เดือน การตีเบอร์อาจมีทั้งตีเบอร์ร้อนโดยใช้เหล็กเผาไฟ และตีเบอร์เย็นโดยใช้น้ าแข็งแห้ง 
(dry ice) แต่ที่นิยมใช้กันคือการใช้เหล็กร้อน เพราะท าได้ง่าย ไม่เสียค่าใช่จ่ายมาก และมีความคงทนถาวร
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มากกว่า เบอร์ที่ใช้ตี อาจเป็นเบอร์เหล็ก หรือเบอร์ทองเหลือง โดยเบอร์จะประกอบด้วยรหัสฟาร์ม และ
เบอร์ตัวเลขตั้งแต่ 0 – 9 โดยมีความสูงของเบอร์ประมาณ 3 นิ้ว หนาประมาณ 1.5 - 2 หุน ส่วนรหัส
ฟาร์มอาจสูง 3 – 4 นิ้ว การตีโดยการบังคับโคให้นิ่ง อาจตีโดยการล้ม หรือตีในซองบังคับสัตว์ จากนั้นน า
เบอร์ที่เผาไฟให้ร้อนแดง จากนั้นน าออกจากไฟ ปล่อยให้เบอร์เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วค่อยประทับเบอร์ลง
บนผิวหนังบริเวณตะโพกด้านซ้าย โดยนาบไว้ประมาณ 3 – 5 วินาที่ตามแต่ความร้อนของเบอร์ที่ใช้ตี ให้
สังเกตจะมีรอยไหม้สีเหลืองเป็นแนวตามรอยเหล็กที่ใช้ตีเบอร์ จากนั้นใช้ลิควิด พาราฟิล หรือน้ ามันพืชทา
บริเวณรอยแผลเพ่ือปูองกันน้ าถูกแผล จากนั้นประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ แผลจะเริ่มตกสะเก็ดและหายไป 
ข้อควรระวังหากแผลเปิดมักมีแมลงวันมาวางไข่ สามารถปูองกันได้โดยใช้ยากันแมลงวัน และยาที่ใช้รักษา
แผลทั่วไป 

    
ภาพที่  11.21 เหล็กส าหรับตีเบอร์โค และโคที่ตีเบอร์ต าแหน่งสะโพก 
ต าแหน่งที่ท าการตีเบอร์ 
 - ตีที่บริเวณตะโพกด้านซ้ายของตัวสัตว์ประกอบด้วย รหัสฟาร์ม 
 - ตีที่บริเวณตะโพกด้านซ้ายใต้รหัสฟาร์มคือ ล าดับที่โคเกิด  
 - ตีที่บริเวณตะโพกด้านซ้ายใต้ล าดับที่โคเกิดคือ ปี พ.ศ. ที่โคเกิด 

- ตีที่บริเวณขาหน้าด้านซ้ายคือ เดือนที่โคเกิด 
 
3. การเลี้ยงโคสาว  

โคสาว หมายถึง โคเพศเมียที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หรือน ้าหนักตั้งแต่ 240 กก. จนมีน ้าหนักถึง 
280 กก. (หรืออายุประมาณ 18 เดือน) การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (puberty) มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลาย
ปัจจัย เช่น อาหาร อายุ การจัดการสิ่งแวดล้อม  
การคัดโคสาวเข้าผสมพันธุ์ ควรคัดโคสาวเข้าผสมพันธุ์ให้มากกว่าจ านวนแม่โคที่คัดออกไม่ต ่ากว่า 2 เท่า 
การคัดโคสาว เป็นโคท่ีมีโอกาสผสมติดสูงและหนังบาง ช่วงล าคอที่ราบเรียบ มีลักษณะคล้ายโคนม ควรคัด
โคท่ีมีลักษณะคล้ายตัวผู้ออก 
 
การประมาณน้ าหนักจากสัดส่วนร่างกาย 

การทราบน้ าหนักโคสามารถช่วยให้ผู้เลี้ยงทราบว่าการจัดการเลี้ยงดูของตนเองถูกต้องหรือไม่  โค
เติบโตได้ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ การใช้เครื่องชั่งในการชั่งน้ าหนักโคจะมีราคาแพงไม่เหมาะส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย นอกจากจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ หรือเป็นตาชั่งรวมประจ ากลุ่มหรือหมู่บ้านวิธีที่สะดวก
ก็คือ การวัดรอบอกโค โดยวัดเป็นหน่วยเซนติเมตร แล้วน าความยาวรอบอกโคมาเทียบเป็นน้ าหนักตัวตาม
ตารางในภาคผนวก โดยต าแหน่งที่ท าการวัดจะวัดบริเวณอกชิดซอกขาของโค ดังแสดงในภาพ 11.22 
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http://www.google.co.th/imgres?biw=943&bih=492&tbm=isch&tbnid=5W8fMPUq23_VCM:&imgrefurl=http://www.pasfarm.com/index.php?app=tips&func=view&id=6&docid=UAlPPSzGquyYHM&imgurl=http://www.pasfarm.com/images/com/IMG_9770.jpg&w=1936&h=1288&ei=cxTdUeL3EoiRiQf-_YG4Bg&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:94&iact=rc&page=1&tbnh=158&tbnw=264&start=0&ndsp=7&tx=45&ty=110
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ภาพที่ 11.22 การวัดรอบอกโคเพ่ือประมาณน้ าหนักของโค 
 
3.โคเนื้อภูพาน 

โคทาจิมะคือโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์หวากิว (Wagyu) ซึ่งมาจากคาผสม 2 คา คือ Wa หมายถึง
ประเทศญี่ปุุน และ gyu หมายถึงโค ดังนั้น Wagyu หมายถึงโคญี่ปุุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ ดังนี้ 

โคเนื้อทาจิมะในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2531 สมาคมผู้เลี้ยงโคหวากิวเมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุุน 
โดย Mr. Nishida ผู้แทนสมาคม น้อมเกล้าถวาย โคหวากิว สายพันธุ์ทาจิมะ ให้กับสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 คู่ (ผู้ 1 ตัว เมีย 1 ตัว) อายุ 15 เดือน และได้พระราชทานโคทาจิ
มะคู่นี้ให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์นามาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการผสมเทียมและผลิตน้าเชื้อ
จังหวัดปทุมธานีในขณะนั้นซึ่งสามารถผลิตน้าเชื้อแช่แข็งได้ 1,500 โด๊ส เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยการ
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อสาหรับการขุนเพ่ือผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง  

 

 
ภาพที่ 11.23 โคสายพันธุ์ของญี่ปุ๋น 

 
เนื้อโคขุนภูพานระดับไขมันแทรกเกรด 5  
ในปีพ.ศ. 2533 กรมปศุสัตว์ได้นาน้าเชื้อแช่แข็งโคทาจิมะ ผสมกับแม่พันธุ์เรดซินดี้ ที่ศูนย์วิจัยและ

บารุงพันธุ์สัตว์ลาพญากลาง และนาไปเลี้ยงที่สถานีบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ต่อมาโคลูกผสมทาจิมะ
ดังกล่าวได้ส่งมอบต่อให้ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร 
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ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ และกรมปศุสัตว์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์  

ในปี2554เพ่ือเป็นเกียรติแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  จังหวัด
สกลนครที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อ
ใหม่โดยให้ชื่อว่า“โคเนื้อภูพาน” 

 
ลักษณะเด่นของโคเนื้อภูพาน  

1.ขนปกคลุมร่างกายสีดา  
2.หลังตรง คอสั้น หูเล็ก เหนียงคอหย่อนยานเล็กน้อย  
3.เพศผู้น้าหนักโตเต็มที่ 700 กิโลกรัม เพศเมียน้าหนักโตเต็มที่ 550-600 กิโลกรัม  
4.ให้เนื้อท่ีมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสูง  
5.เป็นสัดครั้งแรกที่อายุประมาณ 14 เดือน  
6.ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  

 

 
ภาพที่ 11.24 โคพันธุ์ภูพาน 
 
โรงเรือนโคเนื้อภูพาน  
มีข้อควรทราบเกี่ยวกับการสร้างคอกและโรงเรือน ดังนี้  

1. ควรสร้างคอกด้วยไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น แต่ต้องแข็งแรงทนทานมีรั้วคอกแข็งแรง
พอที่จะขังโคไม่ให้หลุดออกไปได้  

2. พ้ืนคอก ควรถมดินให้สูง ปรับดินให้แน่น อาจถมด้วยลูกรังหรือถ้าลาดซีเมนต์ได้ยิ่งดี แต่ต้องมี
ฟางหรือหญ้าแห้งรองพ้ืน  

3. คอกควรมีหลังคากันแดดกันฝนได้  
4. มีรางหญ้า รางน้า และรางอาหาร แร่ธาตุ ให้เพียงพอกับจานวนโคในคอก  
5. โคพ่อพันธุ์ ควรมีพื้นที่โรงเรือน 9 ตารางเมตรต่อตัว ตัวเมียมีพ้ืนที่ 3 ตารางเมตรต่อตัว  
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6. การทาแปลงหญ้าสาหรับให้โคกิน ใช้เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ต่อตัว แต่ถ้าเป็นแปลงหญ้าการให้น้า
ชลประทาน ควรใช้เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ 

 
การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน  
การเลี้ยงลูกโค  

1. ทันทีท่ีลูกโคคลอดออกมาผู้เลี้ยงควรเช็ดตัวลูกโคให้แห้งจัดการเอาน้าเมือกบริเวณปากและ
จมูกออก  

2. ใช้ด้ายผูกสะดือให้ห่างจากพ้ืนท้องประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้กรรไกรที่สะอาดตัดแล้วใช้
ทิงเจอร์ไอโอดีนชุบที่สายสะดือ  

3.ให้ลูกโคได้กินน้านมแม่ให้เร็วที่สุดเพราะนมโคระยะแรกที่เรียกว่านมน้าเหลืองจะมีคุณค่าทาง
อาหารสูง และมีภูมิคุ้มกันโรคจากแม่ถ่ายทอดสู่ลูก  

4.ควรจัดหาอาหารและน้าดื่มกักไว้แยกจากฝูงต่างหากจนกว่าลูกโคจะแข็งแรงดีแล้วจึงปล่อยให้
ไปตามฝูง  
 
การหย่านมลูกโค  

ควรหย่านมลูกโคเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ให้คานึงถึงสุขภาพของลูกโคด้วย ซึ่งโดยปกติยิ่ง
หย่านมลูกโคเร็วเท่าใดก็จะทาให้แม่โคมีโอกาสฟื้นฟูสภาพได้เร็วเท่านั้น ลูกโคจะหัดกินหญ้าและอาหารเมื่อ
อายุประมาณ 2-3 เดือน ในช่วงนี้เจ้าของควรเริ่มหัดให้กินอาหารผสมด้วย เนื่องจากหลังคลอดแล้ว 3 
เดือน แม่โคจะเริ่มผลิตน้านมเพ่ือเลี้ยงลูกโคลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ลูกโคเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน จึงจาเป็น
ต้องหาอาหารอื่นมาทดแทน  

 
การเลี้ยงโคสาว  

โคสาวหากผสมพันธุ์เร็วเท่าใดก็จะให้ลูกได้เร็วเท่านั้น น้าหนักแม่โคเป็นปัจจัยส าคัญที่พิจารณาว่า
ควรผสมหรือไม่ น้าหนักที่ควรผสมคือ 260 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งหากเลี้ยงดูดีโคอายุ 15 เดือน ควรมีน้าหนัก
ได ้260 กิโลกรัม หากผสมเมื่ออายุ 15 เดือน แม่โคจะคลอดลูกตัวแรกเมื่ออายุประมาณ 24 เดือน หรือ 2 
ปี การผสมในระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการผสมติดหรือการให้ลูกในท้องต่อๆมา แม้ว่าโคที่ให้ลูกเร็วเมื่อ
อายุ 2 ปีจะให้ลูกเม่ือหย่านมมีน้าหนักน้อยกว่าแม่โคที่ให้ลูกตัวแรกเมื่ออายุ 3 ปี แต่น้าหนักต่างกันไม่มาก
นัก เมื่อเทียบที่อายุ 3 ปี เท่ากันแล้ว แม่โคตัวแรกย่อมให้ลูกมากกว่าและให้ผลตอบแทนดีกว่า 
การเลี้ยงโคแม่พันธุ์  

การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี เป็นปัจจัยส าคัญต่อการผสมติดของแม่โค และท าให้แม่โคได้
ลูกอย่างสม่ าเสมอ ความสมบูรณ์ของร่างกายโคมีชีวิตดูได้จากสภาพอ้วนผอมหรือการสะสมไขมันของโค  
ถ้าโคได้กินอาหารหยาบคุณภาพต่ าที่มีโปรตีนต่ ากว่า 7%ของน้าหนักตัวแล้วไม่ว่าโคจะมีสภาพอ้วนหรือ
ผอมจะต้องได้รับอาหารโปรตีนเสริมซึ่งจะช่วยให้โคกินอาหารได้มากขึ้นเพราะโคจะสนองตอบต่อโปรตีน
มากกว่าพลังงานแต่ถ้าให้อาหารโปรตีนแล้วโคยังมีสภาพไม่ดีตามที่ต้องการ  จ าเป็นต้องให้อาหารข้นที่มี
เมล็ดพืชและโปรตีนสูงจานวนมาก หรือให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี  
 
การเลี้ยงแม่โคอุ้มท้อง  
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ควรแยกแม่โคท้องแก่ออกมาเลี้ยงดูต่างหาก โดยเฉพาะระยะก่อนคลอดประมาณ 2 เดือน ควรให้
แม่โคได้กินอาหารคุณภาพดีที่มีโปรตีน พลังงาน วิตามิน และแร่ธาตุอย่างเพียงพอ แม่โคที่ได้รับอาหาร
คุณภาพต่ าจะมีผลทาให้ลูกที่คลอดออกมาอ่อนแอ ไม่มีความต้านทานต่อโรค แม่โคที่ได้รับอาหารดี จะมี
สุขภาพสมบูรณ์ ฟ้ืนตัวหลังคลอดได้เร็ว ไม่ทรุดมากขณะเลี้ยงลูก ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนคลอดควรแยก
แม่โคให้อยู่ในคอกที่สะอาดและมีฟางหรือหญ้าแห้งรองพ้ืน  
 
อาการของแม่โคใกล้คลอด ได้แก่  

เต้านมจะขยายออก หัวนมเต่งตึง อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น มีน้าเมือกไหลออกจากช่องคลอด 
กล้ามเนื้อตรงโคนหางและกระดูกก้นกบจะบุ๋มลึกลงทั้ง สองข้าง ช่องท้องตรงสวาปจะลึกหย่อนลง แม่โค
กระวนกระวายและแยกตัวออกจากฝูง 
การคลอดลูก  

ลูกโคที่คลอดปกติ จะเอาเท้าหน้าโผล่หลุดออกมาก่อนแล้วตามด้วย จมูก ปาก หัวซึ่งอยู่ระหว่าง
ขาหน้า 2 ขา ที่โผล่ออกมาในท่าพุ่งหลาว การคลอดท่าอ่ืนนอกเหนือจากนี้เป็นการคลอดผิดปกติ อาจต้อง
ให้การช่วยเหลือ ควรให้สัตวแพทย์เป็นผู้ดาเนินการ แม่โคควรคลอดลูกออกมาภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากที่
ถุงน้าคร่ าปรากฎออกมา หากช้ากว่านี่ควรให้การช่วยเหลือ ลูกโคหากไม่คลอดภายใน 4 ชั่วโมง ส่วนใหญ่
จะตาย หลังจากคลอดลูก 8 – 12 ชั่วโมง ถ้ารกไม่หลุดออกมาแสดงว่ารกค้าง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มา
ล้วงปลดรกออกและรักษาต่อไป  
 
การเป็นสัด  

แม่โคที่คลอดลูกแล้วจะเริ่มเป็นสัดครั้งแรก ประมาณ 30 - 45 วัน แต่ไม่ควรผสม เนื่องจากมดลูก
และอวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 60 วันแม่โคจะเป็นสัดนานประมาณ 24 - 
36 ชม. ถ้าไม่ได้รับการผสมหรือผสมไม่ติดอีกประมาณ 21 วัน จะกลับเป็นสัดใหม่อีก  

ลักษณะของโคที่แสดงอาการเป็นสัดสามารถสังเกตได้ ดังนี้ แม่โคเป็นสัดจะมีอาการกระวน
กระวายกว่าปกติ ไล่ขึ้นทับตัวอ่ืนหรือยอมให้ตัวอ่ืนขึ้นทับ อวัยวะเพศบวมกว่าเดิม ผนังด้านในช่องคลอด
เมื่อใช้มือเปิดออกดูจะมีสีชมพูออกแดงในช่วงต้นของการเป็นสัด อาจมีเมือกใสๆ ไหลออกมา ในช่วงหลังๆ 
น้ าเมือกจะข้น และเหนียว  
 
การตั้งท้อง  

หลังจากแม่โคได้รับการผสมพันธุ์จนติดแล้วจะอุ้มท้องเฉลี่ยประมาณ 283 วันผู้เลี้ยงควรจดบันทึก
วันที่ผสมพันธุ์ แล้วอีกประมาณ 21 วันต่อไปต้องคอยสังเกตว่าแม่โคกลับเป็นสัดอีกหรือไม่ ถ้าไม่เป็นสัดอีก
แสดงว่าอาจผสมติดแล้ว และสามารถทาการคลาตรวจดูมดลูกและรังไข่ผ่านทางทวารหนักตั้งแต่แม่โคตั้ง
ท้องได้ 2 - 3 เดือนขึน้ไป  
 
การควบคุมป้องกันโรค  

ผู้เลี้ยงต้องรู้จักการควบคุมและปูองกันโรคที่ส าคัญในการเลี้ยงโคระยะต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งได้
กล่าวแล้วในช่วงต้นว่าต้องให้ลูกโคได้ดูดนมจากแม่ในทันทีที่เกิด  เพราะนมในช่วงนี้เป็นนมน้าเหลืองมี
สารอาหารที่มีคุณค่าแล้วยังมีความสามารถต้านทานโรคต่างๆในแก่ลูกโคได้ด้วยหากโรคที่เกิดขึ้นไม่มีความ
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รุนแรงมาก และเม่ือลูกโคโตขึ้นก็จะสามารถสร้างความต้านทานโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่โรคระบาดที่ร้ายแรง
ต้องช่วยเพิ่มเติมด้วยการฉีดวัคซีน 

 
ตารางที่ 11.3 การปฏิบัติเลี้ยงลูกโคเมื่อลูกโคอายุต่างๆ 
อายุโค  การปฏิบัติ  
3 อาทิตย์–1 เดือน  ถ่ายพยาธิตัวกลม ครั้งที่ 1  
6 อาทิตย์  ถ่ายพยาธิตัวกลม ครั้งที่ 2  
3 - 8 อาทิตย์  ฉีดวัคซีนปูองกันโรคบรูเซลโลซีส ในลูกโคตัวเมีย  
6 เดือน  ถ่ายพยาธิตัวกลม ครั้งที่ 3 ทาซ้ าทุก 6 เดือน  
6 เดือน  ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (คอบวม) 
8 เดือน – 1 ปี ตรวจสอบโรคพยาธิใบไม้ในตับ และทาการถ่ายพยาธิในพ้ืนที่ที่มีการติดโรค

นี้ ควรถ่ายพยาธิซ้ าทุกๆเดือน 
หมายเหต ุปฏิบตัติามคาแนะน าของสตัว์แพทย์ในพืน้ท่ี 
 
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
ต้นทุนการผลิตโคเนื้อจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้  

1) ราคาอาหารข้นที่ให้เลี้ยงโค ถ้าเกษตรกรสามารถหาซื้ออาหารข้น หรือวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหาร
ข้นเลี้ยงโคได้ในราคาถูก ต้นทุนการผลิตโคเนื้อก็จะต่ า  

2) ช่วงระยะห่างของการให้ลูก (calf interval) การเลี้ยงโคที่มีระยะการให้ลูกห่าง จะท าให้มี
ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการเลี้ยงโคท่ีมีระยะการให้ลูกไม่ห่าง โดยปกติโคจะกลับมาเป็นสัด (heat) และ
สามารถผสมติดได้ภายในระยะเวลา 60 – 90 วัน หลังจากการคลอด สาเหตุที่ทาให้แม่โคมีระยะเวลาการ
ให้ลูกห่างอาจเกิดมาจากสาเหตุหลายประการเช่น แม่โคมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ เจ็บปุวย ขาดอาหาร หรือถึง
ระยะเวลาเป็นสัดแล้วไม่ได้รับการผสมพันธุ์ เป็นต้น  

3) พันธุกรรมของโค การเลี้ยงโคท่ีมีพันธุกรรมไม่ดี เช่นมีอัตราการเจริญเติบโตต่ า มีประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ า ผสมติดยาก จะทาให้การเลี้ยงโคมีต้นทุนการผลิตสูง  

4) ราคาต้นทุนโคท่ีซื้อมาเลี้ยง ถ้าสามารถจัดหาซื้อโคท่ีมีคุณภาพดี ราคาถูก ก็จะทาให้ต้นทุนการ
ผลิตต่ า  
ต้นทุนในการผลิตลูกโคเนื้อภพูานเพื่อจาหน่าย แบ่งประเภทของการเลี้ยง ได้ดังนี้  

1. การเลี้ยงแบบประณีตมีการปลูกหญ้าสดไว้ให้โคกิน เสริมด้วยอาหารข้น จะมีต้นทุนการผลิตลูก
โคประมาณ 9,000 บาทต่อตัว  

2. การเลี้ยงแบบกึ่งประณีต มีการปลูกหญ้าสดไว้ให้โคกินอย่างเดียว จะมีต้นทุนการผลิตลูกโค
ประมาณ 7,000 บาทต่อตัว  

3. การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง ต้อนกินหญ้าธรรมชาติ จะมีต้นทุนการผลิตลูกโคประมาณ 5,000 บาทต่อ
ตัว  

ค านวณต้นทุนแม่พันธุ์โคตัวละ 20,000 บาท โดยแม่โคให้ลูกปีละ 1 ตัว เกษตรกรสามารถจา
หน่ายลูกโคได้ในราคาตัวละประมาณ 15,000 บาท และจะมีรายได้เพ่ิมเติมจากการจาหน่ายมูลโคแห้ง
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ประมาณ 4,000 บาท/ปี อย่างไรก็ตามต้นทุนและผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่
เลี้ยงและสภาวะการตลาดรวมทั้งขนาดการผลิต 
 
4.การขุนโคเนื้อ 

การเลี้ยงโคขุน หมายถึงการเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับอาหารที่ค่อนข้างดี
อย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะให้โคกินอาหารหยาบ (หญ้าหรือฟาง) แล้ว
ยังมีการให้อาหารข้น (อาหารผสม) เพ่ิมเติมอีกด้วยท าให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โคจะถึงก าหนดเข้า
โรงฆ่าสัตว์ในขณะที่อายุยังน้อย ท า ให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีกว่าโคท่ีเลี้ยงโดยให้อาหาร
หยาบเพียงอย่างเดียว 

 
4.1 ประโยชน์ของการเลี้ยงโคขุนมีอยู่หลายประการ คือ 

1. ลดการเสียดุลย์การค้า คือ เนื้อโคขุนท่ีผลิตขึ้นในเมืองไทยและสามารถทดแทนการสั่งเข้า 
เนื้อโคขุนจากต่างประเทศปีละหลายล้านบาท 

2. แก้ปัญหาการขาดแคลนเนื้อส า หรับบริโภคในประเทศ เพราะการเลี้ยงโคขุนท า ให้ลดช่วง 
เวลาในการเลี้ยงดูโคแต่ละตัวให้สั้นลง ท า ให้ผลผลิตเนื้อโคต่อปีมีมากข้ึน 

3. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่เกษตร ท า ให้เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงโคขุน หรือเกษตรกร 
มีที่ท า การเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก ยังสามารถเลี้ยงโคขุนเพ่ือเสริมรายได้ นอกจากนั้นยังมีผลต่อเนื่องไป
ถึงเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟุาง และมันส า ปะหลัง เพราะสิ่งเหล่านี้ใช้ในกาประกอบสูตร
อาหารข้นของโคขุน 

4.ท าให้อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นระบบมากขึ้น ผู้เลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกจะสามารถวางแผนด า 
เนินงานได้ เพราะแน่ใจว่าเมื่อผลิตลูกโคข้ึนมาแล้วจะมีผู้รับซื้อไปขุนในราคาท่ีมีมาตรฐานตามน ้าหนักและ
คุณภาพของโค ไม่ใช่ตีราคาด้วยสายตาและความพอใจของพ่อค้าเช่นเดิม 
 
วิธีหรือรูปแบบการขุนโค 

การขุน หมายถึงการจัดการเลี้ยงสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยอาหารที่มีคุณภาพดี  
วิธีขุนโค แบ่งออกเป็น 2 วิธี ตามการให้อาหาร คือ ขุนด้วยอาหารหยาบอย่างเดียว และ ขุนด้วย

อาหารหยาบเสริมอาหารข้น 
วิธีแรก การขุนด้วยการให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องได้รับหญ้าสดที่มีคุณภาพดี 

อาจตัดให้กินหรือปล่อยเลี้ยงในทุ่งหญ้า การขุนวิธีนี้ไม่แตกต่างกับการเลี้ยงโคเนื้อทั่วๆ ไปมากนัก จะต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการเพ่ิมน้ าหนักตัวตามต้องการ อีกทั้งยังได้เนื้อที่ไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าที่ควรแต่ก็อาจ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น ซึ่งไม่ต้องการบริโภคเนื้อที่มีคุณภาพสูงมากนัก และ
ค่าใช้จ่ายในการขุนวิธีนี้ก็ยังต่ าอีกด้วย 

วิธีที่ 2 การขุนด้วยอาหารหยาบ เสริมด้วยอาหารข้น เป็นธุรกิจการขุนโคที่ต้องลงทุนสูง มุ่งให้ได้
เนื้อโคขุนคุณภาพดี ส่งขายให้กับตลาดเนื้อชั้นสูง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ตามอายุและคุณภาพเนื้อที่ได้
ดังนี้ คือ  

1.การขุนลูกโคอ่อน เพ่ือส่งโรงฆ่าเมื่ออายุน้อย ส่วนใหญ่นิยมใช้ลูกโคนมเพศผู้ เริ่มขุนตั้งแต่ลูกโค
อายุได้ 1 สัปดาห์ หรือหลังจากได้รับนมน้ าเหลืองตามก าหนดแล้ว อาหารที่ใช้ลงทุน จะใช้หางนมผงเป็น
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หลัก ใช้เวลาขุนจนลูกโคมีอายุประมาณ 6-8 เดือน โคจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้เนื้อที่มีคุณภาพ
ดี เมื่อส่งโรงฆ่า ส่งตลาดเฉพาะหรือตลาดบน 

2. การขุนโคมัน ที่เริ่มขุนเมื่อโคมีอายุประมาณ 1 1/2 ปี หรือมีน้ าหนักประมาณ 200-250 กก. ใช้
ระยะเวลาขุนประมาณ 4-6 เดือน ให้ได้น้ าหนัก 400-450 กก. แล้วส่งโรงฆ่า ซึ่งเป็นการขุนเพ่ือเพ่ิมการ
สร้างกล้ามเนื้อแต่จะยังไม่มีเกิดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ จะมีไขมันพอกหรือไขมันหุ้มซาก เป็นรูปแบบการ
ขุนที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบันเพราะใช้เวลาไม่นานแต่ได้ราคาดี ส่วนใหญ่นิยมใช้โคเนื้อลูกผสมที่
ทดสอบแล้วว่ามีการเจริญเติบโตดี คุณภาพเนื้อที่ได้จะดีกว่าการขุนในรูปแบบอ่ืนมาก และเกษตรกรหันมา
ยึดเป็นอาชีพกันมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งตลาดกลางและตลาดทั่วไป และมีบ้างที่ส่งตลาดบน 

3. การขุนโคท่ีมีอายุมาก หรือโคที่โตเต็มวัยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นโคที่ปลดจากการใช้แรงงาน ซึ่งมี
อายุมักจะไม่ต่ ากว่า 5 ปี เป็นการขุนเพ่ือเพ่ิมกล้ามเนื้อเพียงบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมไขมันหุ้ม
ซาก โดยไม่สนใจไขมันแทรกในเนื้อ จะใช้เวลาในการขุนประมาณ 3-4 เดือน โคที่ได้จากการขุนประเภทนี้ 
โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่าโคมัน ส่งตลาดทั่วไปหรือตลาดล่าง ตลาดลูกชิ้น 

4. การขุนโคคุณภาพ เน้นคุณภาพเนื้อมีไขมันแทรก เริ่มขุนเมื่อโคมีอายุน้อยประมาณ 1 1/2 ปี 
หรือมีน้ าหนักประมาณ 200-250 กก. ใช้ระยะเวลาขุนประมาณ 8-12 เดือน (เมื่อสิ้นสุดการขุนอายุโคไม่
ควรเกิน 3 -4 ปี) ให้ได้น้ าหนัก 700 กก.ขึ้นไป แล้วส่งโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานและกระบวนการช าแหละที่
ถูกต้องเพ่ือคุณภาพของซาก ซึ่งเป็นการขุนเพ่ือเพ่ิมการสร้างกล้ามเนื้อมีเกิดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ ส่วน
ใหญ่นิยมใช้โคเนื้อลูกผสมพันธุ์ยุโรป ที่มีการเจริญเติบโตดี ลักษณะโครงสร้างดี มีการจัดการด้านอาหารดี 
ท าให้มีการลุงทุนค่อนข้างสูง แต่ราคาขายก็ได้ราคาดีมีตลาดแน่นอนเพราะเกษตรกรต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์กลุ่มผลิตเนื้อโคขุน คุณภาพเนื้อที่ได้จะดีกว่าการขุนในรูปแบบอ่ืนมาก เรียกว่า premium grade 
quality ส่งตลาดบน และมีบ้างที่ส่งตลาดกลาง 

 
 

ประเภทของธุรกิจโคขุน 
อาจจะแบ่งธุรกิจการเลี้ยงโคขุนตามขนาดของฟาร์มได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้ 
1. อาชีพเสริม เลี้ยงโคขุน 2-10 ตัว ใช้แรงงานในครอบครัว ใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่เพียงเล็กน้อยเพ่ือปลูกหญ้าแบบ
สวนครัว ใช้วัสดุอาหารสัตว์ที่ผลิตเองได้บางส่วน เช่น ใบกระถิน มันส าปะหลัง เป็นต้น 
2. อาชีพหลักขนาดกลาง เลี้ยงโคขุน 20-60 ตัวต้องจ้างแรงงาน 
3. อาชีพหลักขนาดใหญ่ เลี้ยงโคขุน 200-300 ตัว ต้องใช้พ้ืนที่มาก และต้องใช้เครื่องทุ่นแรง 
 
การจัดหาโคมาขุน โคขุนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก 
2.เลี้ยงดูง่าย ทนโรค ทนเห็บ ทนร้อน 
3.เติบโตเร็ว 
4.ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง คือ สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี 
5.คุณภาพซากดี คือมีเนื้อมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อที่มีราคาแพง คือ เนื้อสันและเนื้อสะโพก 
6.เป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาสูง 
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4.1 พันธุ์โคที่จะขุน  
โคขุนที่นิยมเลี้ยงจนเป็นที่ยอมรับด้านการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก สามารถเจริญเติบโตได้วัน

ละ 700-900 กรัม ได้น้ าหนักส่งตลาดถึง 400-450 กิโลกรัม คือ พันธุ์ผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราห์มัน x 
ชาโลเร โคท่ีจะน ามาขุนคือโคที่หย่านมแล้ว (อายุ 7 เดือน) มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 90-100 กิโลกรัม แล้วขุน
จนได้น้ าหนักประมาณ 400-450 กิโลกรัม  

โคพันธุ์พ้ืนเมืองนั้นไม่เหมาะที่จะน ามาขุน เพราะเจริญเติบโตช้ามาก โคท่ีเจริญเติบโตเร็วที่ควรจะ
น ามาเลี้ยงเป็นโคขุน ได้แก่ โคท่ีได้รับการผสมกับโคพันธุ์เนื้อสายเลือดต่างประเทศ เช่น  

พันธุ์ผสมพ้ืนเมือง x ขาวด า ( โฮลสไตน์ ) เพศผู้  
พันธุ์ผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราห์มัน  
พันธุ์ผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราห์มัน x ชาโลเร  
พันธุ์ผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราห์มัน x เฮียฟอร์ด  

4.2. ข้อปฏิบัติเม่ือเริ่มขุนโค  
1) มีน ้าสะอาดให้โคกินตลอดเวลา 
2) ให้โคกินอาหารชนิดเดียวกับที่โคเคยกินเป็นเวลา 1-2 วัน เช่น ถ้าก่อนซื้อโคเคยกินฟาง ก็ควร

ให้โคกินฟาง หรือหญ้าแห้ง ไม่ควรให้กินหญ้าสดทันทีทันใด 
3) เมื่อโคเริ่มหายเครียดเริ่มคุ้นเคยกับคอก คือประมาณวันที่ 2-3 จึงเริ่มฝึกให้กินอาหารข้นโดยให้

จ านวนน้อยๆ ก่อน หมั่นสังเกตว่าโคมีอาการผิดปกติหรือไม่ เช่น ท้องอืด ยืนซึม ไม่เคี้ยวเอ้ือง เป็นต้น ถ้า
โคปกติดีก็เพ่ิมอาหารข้นให้อีกในวันที่ 5-6 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปริมาณที่ต้องการในวันที่ 14-
15  

4) ให้ยาถ่ายพยาธิตัวกลมและพยาธิใบไม้ ยาถ่ายพยาธิมีขายในท้องตลาดหลายชนิดควรขอค า 
แนะน าจากปศุสัตว์อ าเภอ 

5) ฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาด ซึ่งในแต่ละท้องที่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่โรคที่ส าคัญๆ คือโรค
ปากและเท้าเปื่อย 3 ชนิด กับโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (โรคคอบวม) รายละเอียดควรปรึกษาปศุสัตว์
อ าเภอ 

6) ถ้าโคมีเห็บมากควรใช้ยาฆ่าเห็บพ่นบนตัวโคเพียงครั้งเดียว  เช่น อาชุนโทนหรือเซฟวิน 
รายละเอียดอ่านได้จากสลากยา 

7) ถ้าจ าเป็นต้องตอนโค (เพราะความต้องการของตลาด) ก็ควรตอนในระยะเริ่มขุนนี้การตอนควร
ใช้คีมตอน (เบอร์ดีซโซ่) 

8.เริ่มให้อาหารโคขุนในคอกขุน โดยพิจารณาให้ได้กินอาหารคิดเป็นน้ าหนักแห้งประมาณ 2.5 % 
ของน้ าหนักตัว  

9.หญ้าสดเป็นอาหารโคขุนที่ดีที่สุด เกี่ยวเกี่ยวหญ้าสดให้โคขุนกินอย่างเต็มที่ แล้วเสริมด้วย
อาหารข้น คิดตามน้ าหนักของโคเป็นส าคัญ  

10. อาหารข้นที่ใช้เลี้ยงโคขุนควรเริ่มให้ทีละน้อยๆ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการเพิ่มอาหาร 
11.ควรมีแร่ธาตุก้อนแขวนไว้ให้โคเลียกินตลอดเวลา 

 
4.3 เพศที่ใช้เลี้ยงเป็นโคขุน 
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1 ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามฆ่าโคเพศเมีย นอกจากจะได้รับค า รับรองจากสัตวแพทย์ว่าไม่
สามารถให้ลูกได้ (เป็นหมัน) การขุนโคเพศเมียจึงท า ได้ยาก 

2 โครุ่นเพศผู้ไม่ตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่าโครุ่นเพศผู้ตอน 
ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงกว่าประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งนี้เพราะฮอร์โมนจากลูกอัณฑะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโต 
3 โครุ่นเพศผู้ตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่าโครุ่นเพศเมีย  ประมาณ 10-15 

เปอร์เซ็นต ์และมีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงกว่า 5-10 เปอร์เซ็นต์ 
4 โครุ่นเพศเมียจะโตเต็มที่ (เริ่มสะสมไขมัน) ก่อนโครุ่นเพศผู้ประมาณ 30-40 วัน จึงสามารถส่ง

ตลาดได้เร็วกว่า แต่อาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะมีขนาดซากเล็ก 
5 ราคาโครุ่นเพศเมียที่จะซื้อมาขุน (ไม่ใช่โคพันธุ์) มักจะถูกกว่าโครุ่นเพศผู้ แต่เมื่อขุนเสร็จแล้วก็

มักจะได้ราคาต ่ากว่าโครุ่นเพศผู้เช่นกัน 
6 โคเพศเมียมีปัญหาเรื่องการเป็นสัด และการท้องในขณะขุน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการตอน แต่

การตอนโคเพศเมียค่อนข้างจะยุ่งยาก และเป็นการเสี่ยงพอสมควร 
7 โคเพศเมียมีคุณภาพซากและเปอร์เซ็นต์ซากต ่ากว่าโคเพศผู้เล็กน้อย 
8 ตลาดเนื้อชั้นสูงในกรุงเทพฯ ต้องการเนื้อที่มีไขมันแทรก ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้โคเพศผู้ที่ไม่ตอน

ได ้
9 ตลาดเนื้อพ้ืนบ้านทั่วไปต้องการเนื้อที่มีไขมันหุ้มซากหนาๆ และไขมันมีสีเหลืองเข้ม จึงนิยมซื้อ

โคเพศผู้ตอนหรือโคเพศเมียที่มีอายุมาก (เรียกว่า “วัวมัน”) โดยให้ราคาสูงกว่าโคเพศผู้ไม่ตอน 
10 ตลาดเนื้อที่ใช้เนื้อส า หรับท า ลูกชิ้นต้องการเนื้อที่ไม่มีมัน และสีเข้ม จึงนิยมใช้โคเพศผู้ไม่ตอน 
11 ตลาดมาเลเซีย ซึ่งพ่อค้าไทยส่งโคมีชีวิตผ่านชายแดนเข้าไปจ าหน่าย จะมีความต้องการโคเพศ

ผู้ไม่ตอน 
12 การขุนโคเพศผู้ไม่ตอนแบบขังรวมกัน คอกละหลายตัว จะมีปัญหาเรื่องการขวิดกัน 

 
4.4 อายโุค มีข้อความค านึงดังนี้ 

1 ถ้าลูกโครับอาหารอย่างดีเต็มท่ีมาตั้งแต่แรกคลอดอย่างต่อเนื่อง อัตราการเจริญเติบโตต่อวันจะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และจะสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 1 ปี แล้วค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงอายุเต็มวัย (4-5 ปี) 
อัตราการเจริญเติบโตจะเป็นลบ หรือน ้าหนักตัวจะเริ่มลดลง ดังนั้นถ้าจะน า โคที่อ้วนแล้วมาขุนก็ควรจะ
เลือกลูกโคท่ีอายุไม่เกิน 1 ปีแต่ ถ้าหากว่าโคท่ีจะน ามาขุนนั้นอยู่ในสภาพผอม (แต่สุขภาพดีไม่แคระแกรน) 
โคอายุ 2 ปี จะมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่าโค 1 ปีและโค 1 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูง
กว่าโคหย่านม อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดถึงค่าทางเศรษฐกิจแล้วมิใช่ว่าโค 2 ปี ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน
สูงนั้นจะดีกว่าโคหย่านม เพราะโค 2 ปี จะกินอาหารมากกว่าโคหย่านมในการเปลี่ยนเป็นน ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัมเท่ากัน (ประสิทธิภาพการใช้อาหารด้อยกว่าโคหย่านม) ดังนั้นค่าอัตราการเจริญเติบโตต่อวันจึง
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญนักในแง่ของก าไรหรือขาดทุนในการเลี้ยงโคขุนอาจจะใช้ได้เพียงเพ่ือเปรียบเทียบใน
ระหว่างโคท่ีมีอายุและขนาดเท่ากันเท่านั้น ส่วนประสิทธิภาพการใช้อาหารนับว่าเป็นสาเหตุที่ส า  
ใดมาขุน 

2 ถ้าความแตกต่างของราคาระหว่างโคก่อนขุนกับโคหลังขุนมีมาก ควรจะขุนโคใหญ่ แต่ถ้าลูกโค
ก่อนขุนมีราคาสูงควรจะขุนตั้งแต่อายุยังน้อย เพ่ือประหยัดเงินค่าตัวโคแต่หวังก า ไรจากการเจริญเติบโต 
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3 ถ้าอาหารข้นมีราคาถูก ควรขุนโคตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ถ้าอาหารข้นราคาแพงควรจะขุนโคใหญ่
เพ่ือลดระยะเวลาขุน 

4 การขุนโคอายุน้อยต้องใช้เวลามากกว่าการขุนโคใหญ่ 
โคหย่านม ใช้เวลาขุนประมาณ 10 เดือน 

โค 1 ปี ใช้เวลาขุนประมาณ 8 เดือน 
โค 1 ½ ปี ใช้เวลาขุนประมาณ 6 เดือน 
โค 2 ปี ใช้เวลาขุนประมาณ 4 เดือน 
โคเต็มวัย ใช้เวลาขุนประมาณ 3 เดือน 
ดังนั้น ถ้าตลาดระยะสั้นดี หรือต้องการผลตอบแทนเร็วก็ควรขุนโคใหญ่ แต่ถ้าตลาดระยะยาวดี

หรือตลาดยังไม่แน่นอนควรขุนโคเล็ก เพ่ือยืดเวลาและโคจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ส่วนโคใหญ่จะประวิง
เวลาไม่ได้เพราะระยะหลังๆ ของการขุนโคใหญ่จะโตช้ามาก 

5 โคเล็กต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงและอาหารหยาบคุณภาพดี ดังนั้นถ้ามีหญ้าสดคุณภาพสูงก็
สามารถขุนโคเล็กได ้แต่ถ้ามีฟางเพียงอย่างเดียวก็ควรขุนโคใหญ่ 

6 ถ้าผู้เลี้ยงยังมีประสบการณ์น้อยก็ควรจะขุนโคใหญ่ เพราะโคใหญ่มีปัญหาในการเลี้ยงดูน้อยกว่า
โคเล็ก 

7 ถ้าจะผลิตเนื้อโคขุนส่งตลาดชั้นสูง โคท่ีขุนเสร็จแล้วไม่ควรจะมีอายุเกิน 3 ปี 
8 ถ้าจะผลิต “วัวมัน” ส่งตลาดธรรมดา ควรจะเลือกโคเต็มวัยมาขุน เพ่ือจะได้มีไขมันมากและสี

เหลือง 
 

4.5. สภาพ 
โคท่ีจะซื้อมาขุนที่มีสภาพต่างๆ กัน เช่น อ้วนสมบูรณ์ ผอมแต่ไม่แคระแกรน และผอมแคระแกรน 

จะได้ผลตอบแทนต่างกัน กล่าวคือ โคท่ีอยู่ในลักษณะผอมเพราะขาดอาหารมาระยะหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแคระ
แกรนจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่าโคท่ีเคยได้รับอาหารสมบูรณ์มาตลอด 
เรียกการเติบโตอย่างรวดเร็วลักษณะนี้ว่า “การเติบโตชดเชย”ดังนั้นการเลือกโคประเภทนี้มาขุนย่อมได้
ก า ไรดี เพราะนอกจากมีการเติบโตชดเชยแล้วราคาโคก่อนขุนก็ถูกด้วย การที่โคได้รับอาหารน้อยมาระยะ
หนึ่งนั้นร่างกายจะไม่มีการสร้างกล้ามเนื้อเพ่ิมขั้นแต่โครงร่างหรือกระดูกยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อได้รับ
อาหารดีภายหลังก็จะเพ่ิมน ้าหนักตัวได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีโคพ้ืนเมืองที่มีขนาดโตเต็มวัยแล้ว แต่อยู่ใน
สภาพผอม (เช่นโคงาน) เมื่อน า มาขุนก็สามารถเพ่ิมน ้าหนักได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด “วัวมัน” 

 
4.6. การคัดเลือกโคจากลักษณะภายนอก 

เมื่อสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกโคพันธุ์ เพศ วัย และสภาพอย่างไรมาเลี้ยงแล้วถ้ามี 
โอกาสคัดเลือกเพียงบางตัวมาจากกลุ่มโคประเภทเดียวกันมีหลักในการพิจารณาจากลักษณะภายนอก 
ได้ดังนี้ 

1 เลือกโคท่ีมีกระดูกใหญ่ ซึ่งกระดูกท่ีสังเกตและเปรียบเทียบได้ง่ายท่ีสุด คือกระดูกแข็ง 
อันที่จริงกระดูกมีราคาต ่ากว่าเนื้อมาก แต่จากผลงานวิจัยยืนยันว่าโคท่ีมีกระดูกใหญ่จะมีอัตราการเจริญ 
เติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่าโคท่ีมีกระดูกใหญ่จะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิ 



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 

280 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

ภาพการใช้อาหารดีกว่าโคกระดูกเล็ก เมื่อขุนจนอ้วนแล้วพบว่าขนาดของกระดูกมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับปริมาณเนื้อ คือ โคท่ีมีกระดูกใหญ่จะมีโครงร่างใหญ่และมีเนื้อมากด้วย เพราะกระดูกเป็นที่ยืดเกาะ 
ของกล้ามเนื้อ การเพ่ิมน ้าหนักของกระดูกเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะน้อยมากเมื่อเทียบกับการเพ่ิมน ้า
หนักเนื้อของโคที่กระดูกใหญ่นั้น 

2 ระยะห่างระหว่างกระดูกก้นกบ และระยะห่างระหว่างกระดูกเชิงกรานมาก ซึ่งแสดงว่าโคตัวนี้
จะมีสะโพกหนา 

3 กระดูกก้นกบอยู่ห่างจากกระดูกเชิงกราน ซึ่งแสดงว่าโคตัวนี้มีส่วนของสะโพกยาวจากข้อ 2 
และ 3 ท า ให้โคตัวนี้มีเนื้อส่วนท้ายมาก (ซึ่งมีราคาแพง) 

4 ส่วนของล า ตัวยาว แต่ไม่ต้องลึกมากนัก เพราะครึ่งล่างของล าตัวโคจะมีเนื้อน้อยและราคาต ่า 
 
การปฏิบัติเลี้ยงดูโคขุน 

1. ให้โคอยู่ในคอกตลอดเวลาหรือถ้าเลี้ยงเพียง 2-3 ตัว อาจจะจูงโคมาผูกล่ามใต้ร่มไม้ใกล้ๆ คอก
บ้างก็ได้ ไม่นิยมปล่อยโคลงไปแทะเล็มหญ้าในแปลง เพราะท า ให้โคต้องเสียพลังงานมาก และท า ให้หญ้า
เสื่อมโทรมด้วย อย่างไรก็ตามถ้าจะเลี้ยงโคโดยวิธีปล่อยให้กินหญ้าในแปลงก็ได้ แต่ต้องพยายามไม่ให้โค
ต้องเดินมากและไม่ควรให้แทะเล็มขณะแดดร้อนจัด 

2. ให้โคกินอาหารข้นวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ในเวลาใดก็ได้แต่ต้องให้เหมือนกันทุกวัน
อย่างสม ่าเสมอ ปริมาณอาหารต่อตัวต่อวันเป็นดังนี้ 

3. ให้โคกินอาหารหยาบ เช่นหญ้า หรือฟางหรือต้นข้าวโพดหรือยอดอ้อยหรือเปลือกสับปะรด
อย่างเต็มที่ 

4. มีน ้าสะอาด (น ้าบ่อก็ใช้ได้) ให้โคตลอดเวลา 
5. เปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนคอกเม่ือเห็นว่าชื้นแฉะ 
6. ถ้าอากาศร้อนมากควรฉีดน ้าหรืออาบน ้าให้โคบ้าง 
7. หมั่นสังเกตพฤติกรรมปกติของโคแต่ละตัว ถ้าเห็นว่าโคตัวใดมีอาการผิดไปจากปกติแสดง 

ว่าอาจจะไม่ค่อยสบาย ต้องหาสาเหตุและรีบแก้ไข หรือรีบปรึกษาสัตวแพทย์ 
 
ลักษณะโคที่พร้อมส่งตลาด 

1. เมื่อกล้ามเนื้อของโคเจริญเกือบเต็มที่หรือเต็มที่แล้ว ร่างกายโคจะเริ่มสะสมไขมันแทรกอยู่ใน
กล้ามเนื้อและหุ้มอยู่นอกกล้ามเนื้อ (ใต้ผิวหนัง) จุดที่สังเกตได้ชัดจากภายนอก คือ บริเวณ 2 ข้างของโคน
หาง ถ้าไขมันตรงจุดนั้นขึ้นมาพอสมควรแล้วแสดงว่าโคถึงก าหนดส่งตลาดแล้ว ถ้าหากยังชะลอต่อไปก าไร
จะค่อยๆ ลดลง เพราะระยะนี้ น ้าหนักโคจะเพ่ิมน้อยมากในขณะที่ต้องกินอาหารมาก 

2. ถ้าจะส่งตลาดที่ไม่เข้มงวดเรื่องไขมันควรจะรีบส่งตลาดตั้งแต่โคอ้วนเต็มที่โดยที่ไขมันยังไม่
ขึ้นมาให้เห็น 

 
การเจริญเติบโต 

1. โคจะเจริญเติบโตวันละ 0.6-1.2 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่พันธุ์ 
เพศ คุณภาพอาหาร และการเอาใจใส่เลี้ยงดู 
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2. การเสียดายอาหารข้นโดยให้น้อยกว่าที่ก าหนดจะท าให้โคเติบโตช้าต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะ
ถึงก าหนดส่งตลาด ซึ่งมีผลท าให้ขาดทุนหรือก าไรน้อยลง 

3. ระยะแรกของการขุนโคจะเจริญเติบโตดีกว่าระยะปลาย 
4. สามารถประมาณการเจริญเติบโตของโคได ้โดยการวัดรอบอกโคเดือนละครั้ง โดยใช้สายวัดตัด

เสื้อ 2 เส้นต่อกัน วัดรอบอกโคบริเวณซอกขาหน้า ให้สายวัดตึงพอดีจะท าให้ขนราบติดผิวหนัง ในระยะ
เพ่ิงขุนใหม่ๆ (โคยังผอมอยู่) รอบอกเพ่ิมขึ้น 1 เซนติเมตรเท่ากับน ้าหนักเพ่ิมขึ้นประมาณ 5 กก. แต่เมื่อโค
อ้วนมากแล้ว 1เซนติเมตรมีค่าเท่ากับประมาณ 8 กิโลกรัม 
 
ซากและเนื้อโคขุน 

1. ควรให้โคอดอาหาร 20-24 ชั่วโมงก่อนฆ่า (กินน ้าได้) 
2. ซากสดหมายถึงสิ่งที่ได้หลังจากฆ่าโคแล้วตัดเอาหัว หน้าแข็ง หนังและเครื่องในออกไปแล้วใน

โรงฆ่าสัตว์ใหญ่ๆ ทั่วไปจะแบ่งซากออกเป็น 4 ชิ้น โดยผ่าซีกซาก แล้วตัดครึ่งแต่ละซีกที่ระหว่างซี่โครงที่ 
12 กับ 13 เรียกภาษาชาวบ้านว่า “ผ่าซีก” 

3. โดยปกติโคขุนจะได้ซากสดประมาณ 58-61 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักมีชีวิตก่อนฆ่า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ ขนาด และความอ้วนของโค โคท่ีมีขนาดใหญ่และอ้วนจะมีเปอร์เซ็นต์ซากสูง 

4. เมื่อเอาซากไปแช่ในห้องเย็น 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง น ้าหนักซากจะลดลงอีก
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต ์เรียกว่า “ซากเย็น” ซึ่งตลาดชั้นสูงซื้อขายกันด้วยน ้าหนักซากแบบนี้ 

5. ซากโคขุนที่ดีควรมีไขมันหุ้มตัวกลางหลังไดนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
6. โคขุนที่ดีควรมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเพ่ือให้เนื้อมีความชุ่มฉ ่า บริเวณที่สังเกตไขมันแทรกได้ชัด

คือที่หน้าตัดเนื้อสันเมื่อผ่าสี่ อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ตลาดเนื้อในต่างประเทศได้ลดความส าคัญในเรื่องนี้ลง
มาก เพราะกลัวเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดผู้บริโภค 
 
วิธีให้อาหารโคขุน 

การขุนโค คือ โคท่ีได้รับอาหารที่มีพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกายเป็นเวลานาน เพ่ือให้
มีการสะสมไขมันในมัดกล้ามเนื้อและเป็นโคที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากโคที่มีอายุมากกว่า 3 ปี จะมี
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) มากและแข็งแรง จะให้เนื้อเหนียว ไม่นุ่มอย่างที่ต้องการ 

ปริมาณความต้องการโภชนะของโคเนื้อขึ้นอยู่กับอายุ ขนาดหรือน้ าหนักตัว สภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะอากาศซึ่งถ้าโคอยู่ในพ้ืนที่อากาศหนาวก็จะกินอาหารได้มากกว่าเมื่ออยู่ในที่อากาศร้อน 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะอาหารและวิธีการให้อาหาร สัดส่วนของอาหารหยาบต่ออาหารข้นในการ
ขุนโคพอจะกล่าวเป็นหลักกว้างๆ ได้ดังนี้  

ระยะแรกของการขุน ให้อัตราส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบ เป็น 30 : 70 
ระยะกลางของการขุน ให้อัตราส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบ เป็น 50 : 50 
ระยะปลายของการขุน ให้อัตราส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบ เป็น 70 : 30 
อย่างไรก็ตามวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปเช่นในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จะ

ขุนโคด้วยหญ้าที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก ในขณะที่อเมริกา ยุโรปและญี่ปุุนใช้อาหารข้นเป็นหลัก ส่วน
ประเทศไทยยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่ก็ยึดหลักการทั่วไปถ้าใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ าเท่าใด (ฟางข้าว) ก็
ต้องใช้อาหารข้นมากข้ึนเป็นล าดับ 
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ข้อควรค านึงถึงในการให้อาหารโคขุน 

1.อาหารที่โคกินเข้าไปจะใช้เพ่ือการด ารงชีพเป็นสิ่งแรก ถ้ามีเหลือจะใช้เพ่ือสร้างกระดูกสร้าง
กล้ามเนื้อ และถ้ายังมีเหลือจะสร้างไขมัน ตามล าดับ ในทางกลับกันถ้าโคที่อ้วนอยู่แล้วต่อมาได้รับอาหาร
ไม่เพียงพอ ร่างกายจะสลายไขมันมาใช้เป็นล าดับแรก  ถ้ายังไม่พอก็สลายกล้ามเนื้อ ขณะที่กระดูกแทบจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย โคขุนกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นเต็มที่มาตลอด จะให้ไขมันแทรกสูงสุด ส่วนโคกลุ่มที่
ได้รับอาหารข้นปานกลางมาตลอดจะมีไขมันแทรกต่ าสุด ในขณะที่โคกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นระดับปาน
กลางมาระยะหนึ่งแล้วเพ่ิมอาหารข้นให้เต็มที่ในระยะปลายจะมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมากกว่ากลุ่มที่ 2 
แต่น้อยกว่ากลุ่มแรก  

2. การประหยัดอาหารในการเลี้ยงโคขุนอาจจะน ามาซึ่งการขาดทุน เพราะอาหารที่โคได้รับส่วน
หนึ่งจะใช้เพ่ือการด ารงชีพ ที่เหลือจะใช้เพ่ือการเจริญเติบโต ถ้าประหยัดอาหารจะท าให้โคมีการ
เจริญเติบโตช้าลง ท าให้ระยะเวลาขุนยาวนานขึ้น ซึ่งจะท าให้ต้องสูญเสียอาหารที่ต้องใช้เพ่ือการด ารงชีพ
ในช่วงเวลาที่ยืดออกไป สมมติว่าจะขุนโคน้ าหนัก 200 กก. ให้ได้น้ าหนักส่งตลาด 400 กก. ถ้ากินอาหาร
ตามค าแนะน าโคจะโตวันละ 1.0 กก. ต้องใช้เวลาขุน 200 วัน แต่ถ้าประหยัดอาหาร ท าให้โคโตวันละ 0.5 
กก. ต้องใช้เวลาขุน 400 วัน ท าให้ต้องสูญเสียอาหารเพ่ือการด ารงชีพเพ่ิมขึ้นโดยเปล่าประโยชน์อีก 200 
วัน นอกจากนั้นแล้วยังต้องเสียเวลา ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น และจ านวนโคท่ีขุนได้ต่อปีน้อยลงด้วย 

3.เมื่อน าโคเข้าขุนในวันแรกๆ ควรให้โคได้รับอาหารเหมือนเดิมกับก่อนหน้ านี้ แล้วจึงค่อยๆ 
เปลี่ยนเป็นอาหารข้นที่ต้องการมากขึ้น เช่นจากเดิมโคที่เพ่ิงชื้อเข้ามาเพ่ือขุนไม่เคยกินอาหารข้น ผู้เลี้ยง
ต้องค่อยๆ เพ่ิมอาหารข้นขึ้นวันละน้อยเพ่ือเป็นการปรับสภาพกระเพาะหมักและเป็นการค่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงชนิดและจ านวนของจุลินทรีย์ภายในรูเมน จากพวกที่ย่อยอาหารเยื่อใย มาเป็นพวกที่ย่อย
แปูงมากขึ้น 

ตัวอย่างสูตรอาหารเลี้ยงโคขุน อาหารส าหรับเลี้ยงโคขุนนี้จะต้องผสมให้มีราคาต่ าที่สุด โดยเลือก
หาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ไม่ควรใช้วัตถุดิบที่มีราคาแพง เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว หรือ ปลา
ปุน 
 
ตารางที่ 11.4 ตัวอย่างสูตรอาหารข้นโคอายุ 7-12 เดือน หรือน าหนักไม่เกิน 200 กิโลกรัม 
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5. การตลาดโคเนื้อ-โคขุน 
1. ตลาดโคมีชีวิตแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

1.ตลาดทั่วไป เป็นตลาดโคมีชีวิตของผู้เลี้ยงรายย่อยหรือฟาร์มขนาดเล็ก ผู้ซื้อจะเดินทางไปติดต่อ
ซื้อและตกลงราคากันที่ฟาร์ม ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ารายย่อยหรือพ่อค้าช าแหละท้องถิ่น ซึ่งอาจจะ
รวบรวมซื้อแล้วขายต่อให้ผู้ช าแหละขายในท้องถิ่นหรือพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น ลั กษณะซื้อขายเป็นแบบ
ต่อรองราคา และท้ังหมดเป็นแบบขายเหมาเป็นตัวและเกือบทั้งหมดเป็นการชื้อขายไปช าแหละ  

2. ตลาดนัดโค-กระบือ เป็นตลาดที่จัดตั้งโดยเอกชน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีปริมาณโค
กระบือเพียงพอ มีวัน-เวลาเปิดที่แน่นอนและเป็นประจ า ผู้ขายต้องน าโคไปยังตลาดนัดซึ่งมีผู้ซื้อหลายราย 
การมีตลาดนัดเป็นผลดีต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย กล่าวคือ ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการ ส่วนผู้ขายก็
สามารถเสนอขายให้กับผู้ซื้อโคหลายราย แต่จะเป็นผลเสียต่อผู้ขายอย่างมากถ้าผู้ซื้อตกลงร่วมกันไม่แย่ง
กันซื้อ เจ้าของตลาดนัดบางตลาดเก็บค่าบริการจากผู้ขายเฉพาะจ านวนโคที่ขายได้เท่านั้น บางตลาดเก็บ
ค่าบริการจากโคทุกตัวที่น าเข้าตลาดและตัวที่ขายได้ต้องจ่ายมากกว่า อัตราและวิธีการเก็บค่าบริการขึ้นอยู่
กับเจ้าของตลาด ซึ่งจะติดประกาศให้ทราบ การซื้อขายจะเป็นแบบต่อรองราคาและทั้งหมดเป็นแบบเหมา
เป็นตัว ผู้ขายอาจเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือพ่อค้าท้องถิ่นที่รวบรวมซื้อโคจากเกษตรกรรายย่อย แล้วมา
ขายในตลาดนัดอีกต่อหนึ่ง ผู้ซื้อจะเป็นพ่อค้าหลายประเภท อาจเป็นพ่อค้าขายปลีกเนื้อโคพ่อค้าขายส่ง
ช าแหละหรือพ่อค้าขายส่งโคมีชีวิตหรือเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อโค เป็นส่วนน้อยที่ผู้ ซื้อเป็นเกษตรกร
ที่มาซื้อเพ่ือไปเลี้ยงต่อและใช้งาน 
 
ตารางที่ 11.5 ตัวอย่างสูตรอาหารข้นโคอายุ 1 ปีขึ้นไป หรือน าหนักไม่ต่ ากว่า 200 กิโลกรัม 
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3.ตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง เป็นตลาดที่ท าการซื้อ-ขายโคขุนลูกผสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผสม
ระหว่างโคพ้ืนเมืองหรือบารห์มันกับโคพันธุ์ทางยุโรป อันได้แก่ Charolais Simmental Hereford ที่ได้
ผ่านการเลี้ยงขุนด้วยอาหารพลังงานสูงเป็นเวลานานมากกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่มีตลาดแน่นอน ราคาการ
ซ้ือ-ขายข้ึนอยู่กับคุณภาพของเนื้อโคหรือคุณภาพซาก 
 
2.ตลาดเนื้อโค เราสามารถแบ่งตามคุณภาพเนื้อได้ดังนี้ 
1. ตลาดเนื้อคุณภาพสูง 

ตลาดประเภทนี้มีอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ที่มีชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว หรือคนไทยที่
รายได้สูง เนื้อประเภทนี้ใช้ประกอบอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารใหญ่ๆ  และวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง เนื้อคุณภาพสูงนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ซึ่งมีข้อมูลในแต่ละระดับ ดังนี้ 

1.1 ระดับ 1 
- เป็นโคท่ีมีเลือดโคเนื้อตระกูลเมืองหนาว เช่น ลูกผสมชาร์โรเลส์ และลูกผสมลิมูซิน เป็นต้น 
- เนื้อต้องมีไขมันแทรกในเนื้อระดับสูง 
- อายุโคท่ีเข้าฆ่าอายุน้อย (อายุไม่เกิน 3 ปี) 
- น ้าหนักซากโคไม่ต ่ากว่า 200 กิโลกรัม หรือ น ้าหนักมีชีวิตไม่ต ่ากว่า 350 กิโลกรัม 
- ซ้ือขายกันด้วยน้ าหนักซาก  
- เนื้อโคขุนท่ีน าเข้าและขุนในประเทศที่ได้มาตรฐานซึ่งขุนด้วยอาหารคุณภาพดีได้เนื้อไขมันแทรก  
1.2 ระดับ 2 
-เป็นโคไม่จ ากัดพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่ใช้โคลูกผสมบราห์มันและลูกโคนมเพศผู้ (โคในระดับ 1 จะน า 

มาขายในตลาดระดับ 2 ก็ได้) 
-เนื้อต้องมีไขมันแทรกในเนื้อพอควร 



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 

285 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

-อายุโคท่ีเข้าฆ่าไม่เกิน 3 ปี 
-น ้าหนักซากเช่นเดียวกับระดับ 1 
-วาวขายตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และน ามาประกอบอาหารในร้านอาหาร ภัตตรา

คารและโรงแรมระดับชั้นทั่วไป เนื้อมีการตัดแต่งเป็นชิ้นย่อยและบอกชื่อชิ้นส่วนและติดราคาชัดเจน  
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยสั่งเนื้อคุณภาพสูงเข้ามาจากต่างประเทศปีละมากกว่า  100 ตัน เนื้อโคที่

ผลิตในประเทศไทยยังเข้าทดแทนไม่ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็บ่นว่าขุนแล้วไม่รู้จะขายให้ใคร ในขณะที่
บริษัทซื้อก็บอกว่าไม่มีโคพอที่จะซื้อ ทั้งนี้เพราะธุรกิจโคขุนในประเทศไทยเพ่ิงอยู่ในจุดเริ่มต้น ระบบ
การตลาดยังไม่เข้าท่ี น่าจะมีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบช่วยเป็นตัวกลางจัดการในเรื่องนี้ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้
พบกันเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ชมรมโคเนื้อแห่งประเทศไทยพยายามจัดท าหน้าที่นี้แต่เนื่องจากเป็น
เรื่องใหม่จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

2. ตลาดทั่วไป 
ตลาดประเภทนี้มีอยู่ทั่วไปซึ่งพอจะแบ่งย่อยออกเป็น 2 ระดับ ซึ่งมีข้อมูลในแต่ละระดับดังนี้ 
2.1 วัวมัน 
- ไม่จ ากัดพันธุ์และอายุโค ส่วนใหญ่ใช้โคงานอายุมากท่ีมาจากพม่า น ามาขุนเพียง 3-4 เดือน 
- ไม่สนใจเรื่องไขมันแทรกแต่ต้องการไขมันหุ้มซากหนาๆ และชอบไขมันเป็นสีเหลือง 
- ซ้ือขายกันด้วยน้ าหนักซาก น ้าหนักซากโคไม่ต ่ากว่า 170 กิโลกรัมหรือเทียบน ้าหนักมีชีวิต

ประมาณ 300 กิโลกรัม 
- ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่เหนียว สีแดงเข้ม การใช้เป็นอาหารจะน าไปหั่นเป็นชิ้นบางๆ ต้องต้มเคี่ยว

นานๆ เช่นแกงเผ็ด แกงคั่ว และเนื้อตุ๋น หรือ ลาบ ความเหนียวของเนื้อจึงไม่เป็นปัญหาในการปรุง 
- เนื้อโคคุณภาพสูงสามารถน า มาขายในตลาดวัวมันได้ 
- ส่วนใหญ่เป็นโคท่ีปลดจากการท างานในไร่นาแล้วและโคมัน 
-ตลาดเนื้อทั่วไปน่าจะมีประมาณ 35% ของจ านวนโคท่ีเข้าฆ่าในแต่ละปี 
2.2 ตลาดวัวลูกชิ้น 
- เป็นโคไม่จ ากัดพันธุ์ และอายุโค ถึงแม้จะเป็นโคผอมหรือโคไม่ขุนก็ใช้ได้ 
- ไม่สนใจเรื่องไขมันแทรกและไขมันหุ้มซาก 
- ไมจ่ ากัดหนักซาก ต้องการเนื้อแดงล้วนๆ ไม่มีไขมันเพราะจะท าให้ได้ลูกชิ้นที่เกาะตัวกันแน่นเมื่อ

รับประทานจะมีความรู้สึกกว่าเนื้อแน่นกรอบและรสชาติดี 
- ปกติผู้เลี้ยงโคขุนจะไม่น า โคมาขายให้แก่ตลาดนี้ นอกจากกรณีพิเศษ เช่น โคขาหัก โคที่ขุนไม่

ขึ้น หรือโคที่ท้องขึ้นตายอย่างกระทันหัน เป็นต้น 
- จ านวนโคในตลาดนี้ไม่ต่ ากว่า 50% ของปริมาณโคทั้งหมดท่ีเข้าฆ่าทั้งหมด 
สรุปได้ว่า ผู้เลี้ยงโคขุนรายย่อยควรรวมกลุ่มกันเพ่ือติดต่อตลาดเนื้อในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ๆ 

ซึ่งจะสามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูง อย่างไรก็ตาม ถ้าสามารถเลี้ยงโคขุนให้มีอัตราการเจริญเติบโตได้ไม่ต ่า
กว่าวันละ 1 กิโลกรัม ถึงแม้จะจ า หน่ายในตลาดธรรมดา (ตลาดวัวมัน) ก็ยังมีก าไรพอ สมควร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าขุนโคเต็มวัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดธรรมดามากกว่าโคขุนอายุน้อยเสียอีก เพราะมีไขมันสี
เหลือง ขอย ้าว่าผู้ที่จะเลี้ยงโคขุนจ าเป็นจะต้องติดต่อตลาดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนลงมือขุน  เพราะถ้าหาก
ถึงก าหนดขายแล้วแต่ยังขายไม่ได้ก า ไรจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากระยะหลังนี้น ้าหนักโคแทบจะไม่เพ่ิมขึ้น
เลย 
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อย่างไรก็ตามการตลาดโคเนื้อซึ่งแบ่งตามผู้บริโภคและคุณภาพเนื้อออกเป็น 3 ระดับ คือ ตลาด
ระดับสูง ตลาดระดับกลาง ตลาดระดับล่าง ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเลี้ยง (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  

1.ตลาดระดับสูง (1% หรือโค 0.01 ล้านตัว) เนื้อโคมีคุณภาพสูง เพราะเป็นโคท่ีมาจากลูกผสม
ชาร์โรเลส์เลี้ยงขุนด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบเป็นเวลานาน 12 เดือน จนมีไขมันแทรกในเนื้อ 
หลังจากช าแหละและตัดแต่งเนื้อแล้วต้องน าไปบ่มในห้องเย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ประมาณ 7-14 
วัน ปัจจุบันแหล่งผลิตเนื้อโคคุณภาพอยู่ที่สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัดและสหกรณ์
โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด เนื้อชนิดนี้นิยมน าไปท าอาหารแบบตะวันตก เช่น สเต็ก ซึ่งต้องการความนุ่มของ
เนื้อเป็นส าคัญ ตลาดส าคัญจึงอยู่ที่โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารตะวันตกและซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน า 

2.ตลาดระดับกลาง (58.5% หรือ โค 0.63 ล้านตัว) ตลาดระดับนี้มักเป็นตลาดขนาดใหญ่ เช่น 
ตลาดสดขนาดใหญ่ไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างค้าปลีก เนื้อโคส่วนใหญ่จะมาจากโคลูกผสมบราห์มัน 
และลูกผสมชาร์โรเลส์ ซึ่งน ามาขุนด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบประมาณ 3-4 เดือน เนื้อโคระดับนี้
สามารถน าไปประกอบอาหารได้ทั้งอาหารไทยและอาหารแบบตะวันตก แต่คุณภาพของเนื้ออาจไม่เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคอาหารแบบตะวันตก 

3.ตลาดระดับล่าง (40% หรือโค 0.74 ล้านตัว) ส่วนใหญ่เป็นเนื้อโคที่ได้จากการเลี้ยงแบบปล่อย
ให้กินหญ้าตามทุ่งหญ้า โดยทั่วไปมักจะเป็นโคพ้ืนเมือง หรือโคที่ได้รับการขุนระยะสั้นๆ ประมาณ 1-4 
เดือน ด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบ ให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นมีไขมันพอก หรือเป็นโคอายุมากและโคคัดทิ้ง 
โดยจ าหน่ายในตลาดสดหรือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชิ้น 
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ภาพที่ 11.26 วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  
 
6 ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย 
  จากการศึกษาและสัมภาษณ์บุคคลผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย 
พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนหรือมีอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ปัญหาด้านการผลิต 
และปัญหาด้านการตลาด พอที่จะสรุปได้ดังนี้ 
  1 ปัญหาด้านการผลิต 
 ปัญหาด้านการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทยยังด้อยกว่า
หลายๆ ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกเนื้อรายใหญ่ของโลก ท าให้เกิดการขาดแคลนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มี
คุณภาพในการผลิตโคเนื้อคุณภาพส าหรับผลิตและน ามาเลี้ยงเป็นโคขุน เพ่ือให้ได้เนื้อโคคุณภาพสูง จาก
สถิติการเลี้ยงโคเนื้อของกรมปศุสัตว์พบว่าปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งใน



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Beef Cattle and Feedlot 

288 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

ปี 2003 มีโคเนื้อจ านวน 5.9 ล้านตัว และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกในปริมาณมากในแต่ละปี  แต่จาก
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดนี้พบว่าพันธุ์โคเนื้อที่ เกษตรกรเลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมเพียงร้อยละ 40 ที่
เหลืออีกร้อยละ 60 เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมือง และในจ านวนโคเนื้อพันธุ์ผสมที่น ามาเลี้ยงเป็นโคขุนก็มีจ านวน
น้อยเนื่องจากมีต้นทุนที่สูง โคเนื้อพันธ์ผสมที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันที่มีอยู่ก็มีราคาสูงมาก
เมื่อเทียบกับโคพันธุ์ พ้ืนเมือง เนื่องจากต้นทุนของพ่อพันธุ์โคที่สูงท าให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือสหกรณ์โคเนื้อบางแห่งเท่า
นั้นเอง 

2. ปัญหาด้านความรู้ของเกษตรกร โดยทั่วไปแล้วการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรแบ่งกลุ่มเกษตรกร
ได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่เลี้ยงโคเนื้อเป็นจ านวนมากในรูปแบบของฟาร์ม เน้นรูปแบบการเลี้ยงเพ่ือการค้า
อย่างเต็มตัว  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน กลุ่มที่สองเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักเช่นเดียวกันแต่
ไม่ได้มีขนาดใหญ่ เน้นการดูแลเองในครอบครัว ส่วนกลุ่มสุดท้ายเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัว  
ซึ่งสองกลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของเกษตรกร เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาน้อย ท าให้การด าเนินงาน การ
จัดการเลี้ยงดูและปูองกันโรคยังไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปได้อย่างล้าช้า 
 
ตารางที่ 11.6 ราคาโคเนื้อมีชีวิต (ขนาดกลางน้ าหนัก 250-350 กก.) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
เดือน  ปี 2552  ปี 2553 2554 2555  ปี 2556 
มกราคม 13,675 13,419 12,925 16,653 18,854 
กุมภาพันธ์ 13,309  13,104 13,167 16,748 19,006 
มี.ค.  13,352 12,736 13,717 16,805 19,313 
เม.ย.  13,145  12,761 14,192 16,859 19,423 
พ.ค.  13,156 12,820 14,248 17,082 19,933 
มิ.ย.  13,051 12,808 14,623 17,076 20,225 
ก.ค.  13,198 12,812 15,318 17,232  
ส.ค.  13,217 12,914 15,624 17,360  
ก.ย.  13,275 13,182 16,326 17,669  
ต.ค.  13,168 12,906 16,163 17,873  
พ.ย.  13,148 13,182 16,204 18,208 - 
ธ.ค.  12,773 13,409 16,603 18,564 - 
เฉลี่ย 13,206 12,998 14,926 17,334  
 
ตารางที่ 11.7 ราคาเนื้อโคคุณภาพดีจากสหกรณ์ก าแพงแสนและโพนยางค า และเนื้อโคน าเข้าจาก
ออสเตรเลีย ในเดือนมกราคม 2550 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  
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 3. ปัญหาโคที่เลี้ยงขาดความสมบูรณ์ท าให้ อัตราการผสมติดต่ า อัตราการให้ลูกโคต่ า และอัตรา
การตายสูง จากสถิติพบว่าอัตราการให้ลูกโคในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40-45 ต่อปี สาเหตุหลัก
เนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ าในหลายๆ พ้ืนที่ท าให้ขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มี ความอุดม
สมบูรณ์ หรือทุ่งหญ้าที่มีการจัดการแปลงหญ้าแบบประณีตและถูกต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงดูโค 
โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของหญ้าธรรมชาติจึงเป็นผลท าให้ขาด
แคลนอาหารสัตว์ รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้ในการถนอมอาหาร การผลิตอาหารข้นที่ มีคุณค่าทาง
โภชนาการต่อการเจริญเติบโตของโคและมีต้นทุนการผลิตต่ า การเลือกใช้วัสดุ และสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้เป็นอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
 
 4. ปัญหาด้านการปูองกันและควบคุมโรคระบาด เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย
เป็นรายย่อย ท าให้ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทางราชการไม่ได้มีการด าเนินงานในเรื่อง
มาตรฐานของการเลี้ยงอย่างเข้มงวด ท าให้ไม่สามารถสร้างระบบการเลี้ยงการปูองกันโรคที่ได้มาตรฐาน  
 
 5. ปัญหาด้านเงินทุน เกษตรกรขาดสภาพคล่องด้านเงินทุน ขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน  
แหล่งเงินกู้ระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยต่ าจึงไม่สามารถยึดอาชีพการเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักต้องใช้เงินทุนสูง โดยเฉพาะเพ่ือจัดซื้อโคพันธุ์ดีไว้เลี้ยง นอกจากนั้น 
อาหารและยาปูองกันโรคก็มีความจ าเป็นต้องใช้ทุนสูงเช่นกัน และนอกจากเกษตรกรรายย่อยแล้ว
เกษตรกรรายปานกลางหรือใหญ่เมื่อหาแหล่งเงินทุนไม่ได้ก็ไม่สามารถขยายกิจการฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อได้ 
และยังท าให้การบริหารจัดการ การเลี้ยงดู การให้อาหาร การปูองกันโรค และอ่ืนๆ ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้
มาตรฐานต่ า 
  2 ปัญหาด้านการตลาด 
  ปัญหาที่ส าคัญในด้านการตลาดได้แก่ 
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  1. ตลาดซื้อ-ขายโค กระบือ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการซื้อขายในระบบชั่ง ตวง วัด ตลาด
โดยทั่วไปมักจะเป็นตลาดนัดต่างๆ พ่อค้าคนกลางเข้าไปหาซื้อกับเกษตรกรรายย่อย และน าไปส่งขายต่อ 
ท าให้การซื้อขายเป็นไปตามสายตาแต่ละคน ไม่ยุติธรรมต่อเกษตรกร และถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มี ความ
จ าเป็นหรือมีข้อจ ากัดเช่น ถึงเวลาต้องใช้เงิน หรือมีปัญหาเรื่องเงินจึงจ าเป็นต้องรีบขายโค ท าให้ถูกกด
ราคา ได้ราคาต่ า และยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานของรัฐบาลไม่สนใจจัดตั้งตลาดเพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนปศุ
สัตว์ให้เข้าระบบมาตรฐาน มีแหล่งซื้อขายที่แน่นอน มีการจัดการดูแลครบวงจร ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของเอกชนในการตั้งตลาดของใครของมัน ปล่อยให้เกิดพ่อค้าคนกลางที่ไม่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
คอยกดราคาซ้ือโคจากเกษตรกรแล้วน าไปขายให้พ่อค้าโคในราคาสูงได้ก าไรสองต่อ ทั้งจากการซื้อกดราคา
และขายในราคาสูงเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขายโคได้ในราคาท่ีต่ าไม่ได้ก าไรเท่าที่ควร 
  2. เกษตรกรรายย่อยขาดการรวมกลุ่มกัน ท าให้มีอ านาจต่อรองต่ า และไม่สามารถ
ควบคุมการผลิตในปริมาณที่ต้องการได้ ท าให้ไม่สามารถรวบรวมโคในปริมาณมากและส่งเข้าตลาดโคเนื้อ
อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะโคขุนคุณภาพดี การขายโคจึงเป็นในลักษณะต่างคนต่างขาย ปัญหาการไม่มี
กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินงาน เข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจัง ท าให้ขาดการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธ์การบริโภคเนื้อที่เหมาะสมตามคุณภาพให้กับผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับ
ความมั่นใจ ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็นระบบให้กับเกษตรกร ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่
ถูกต้อง ท าให้การวางแผนทั้งการผลิตและการตลาดท าได้ยาก เป็นต้น 
  3. ปัญหาด้านคุณภาพของโคเนื้อที่ผลิตได้ไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ เนื่องจากระบบ
การเลี้ยงและการควบคุมโรคไม่ได้มาตรฐานสากล ท าให้ขายได้เฉพาะในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน
เพียงเล็กน้อย ตลาดโคเนื้อของไทยจึงมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จ ากัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาโรคระบาด ระบบการผลิตและการแปรรูปยังไม่ได้ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด  

  4. ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างส าหรับโคเนื้อช าแหละก็คือราคาตกต่ า ขายไม่ได้ราคา ซึ่ง
เนื่องมาจากความต้องการบริโภคโคเนื้อในประเทศเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ แล้วถือว่าต่ ามาก สินค้า
อ่ืนๆ ที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ มีราคาต่อกิโลกรัมต่ ากว่ามาก เมื่อราคาโคเนื้อปรับตัว
สูงขึ้นผู้บริโภคก็หันไปบริโภคเนื้อสุกรหรือเนื้อไก่แทน นอกจากนั้นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อที่
ส าคัญก็คือ ปัญหาการลักลอบน าเข้าโคมีชีวิตตามแนวชายแดน และการลักลอบน าเข้าเนื้อกล่องแช่แข็ง
หรือเนื้อโคเถื่อนจากประเทศเวียดนาม อินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาโคเนื้อในประเทศอย่างมาก 
 
 
ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจในการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ 
รายละเอียดของลักษณะต่างๆในโคเนื้อและวิธีวัดมีดังนี้ 
1.ลักษณะทางการสืบพันธุ์ (reproductive performance) 
แม่โคจะต้องให้ลูกและลูกโคจะต้องมีชีวิตรอดเสียก่อนจึงจะสามารถคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ได้ 
นอกจากนี้ก าไรจากการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือขายลูกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะทางการสืบพันธุ์ ได้แก่ลักษณะ 
เกี่ยวกับความสมบูรณ์พันธุ์ (fertility) เช่น 
• อัตราการผสมติด = จ านวนแม่โคที่ผสมติด x 100 
จ านวนแม่โคที่เข้าผสมทั้งหมด 
• อัตราการตกลูก(calving rate) = จ านวนลูกโคที่เกิดมีชีวิตทั้งหมด x 100 
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จ านวนแม่ที่เข้าผสมทั้งหมด 
• อัตราการหย่านมของลูกโค(weaning rate) = จ านวนลูกโคที่หย่านมทั้งหมด x 100 
จ านวนลูกท่ีเกิดท้ังหมด 
• ช่วงห่างการให้ลูก (calving interval) = จ านวนวันที่ลูกตัวล่าสุดเกิดถึงวันที่ลูกตัวก่อนหน้าเกิด 
• จ านวนวันก่อนคลอดลูก (day to calving) =จ านวนตั้งแต่น าพ่อพันธุ์เข้าคุมฝูงจนถึงวันที่แม่โคคลอด 
(หากใช้ผสมเทียมอาจนับตั้งแต่วันเริ่มฤดูผสมพันธุ์จนถึงวันที่แม่โคคลอกลูก) 
• อายุให้ลูกตัวแรก (age at first calving) = วันที่แม่โคคลอดลูกตัวแรก - วันเกิดของแม่โค 
• ระยะเวลาในการอุ้มท้อง (gestation length) ลักษณะนี้สามารถวัดได้แน่นอนเมื่อใช้การผสมเทียม 
และการจูงผสม 
• ขนาดของลูกอัณฑะ (scrotum size) วัดเป็นความยาวของเส้นรอบอัณฑะ (scrotum circumference) 
โคอินเดีย (Bos indicus) เช่นโคบราห์มันมีประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ต่ าและโตเต็มวัยช้า แต่มีอายุขัย
(longevity) และให้ผลผลิตได้นาน ลูกผสมระหว่างโคอินเดียกับโคยุโรป (Bos taurus) กลับมีความ
ทนทานต่อ 
สภาพแวดล้อมและผสมติดดี 
2. การเติบโตก่อนหย่านม 

ลักษณะนี้วัดโดยชั่งน้ าหนักแรกเกิดแล้วน าไปลบน้ าหนักหย่านม การคัดเลือกให้ลูกโคที่มีอัตรา
การ 
เติบโตเร็วจะมีผลให้น้ าหนักแรกเกิดสูงขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาของการคลอดยาก 
2.1 น ้ำหนักแรกเกิด (birth weight) 
วัดโดยชั่งน้ าหนักเมื่อลูกโคเกิดภายใน 24 ชั่วโมง ลักษณะนี้มีความสัมพันธ์พันธุกรรมเป็นบวกกับการ 
เติบโตก่อนหย่านม(เมื่อหย่านมหลังจากอายุ 6 เดือน) ในทางบวกสูงมาก ค่าสหสัมพันธ์พันธุกรรม (rg) 
ประมาณ 0.86 หากหย่านมก่อนหน้านี้สหสัมพันธ์อาจลดลง แสดงว่าหากคัดเลือกลูกโคที่มีน้ าหนักแรกเกิด
สูงย่อมจะได้ลูกโคท่ีเติบโตก่อนหย่านมเร็ว 
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