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การผลิตและการจัดการโคนม 

Production and Management of Dairy Cattle 
 
1. ลักษณะกิจการโคนม 
 งานเลี้ยงโคนมเป็นงานที่ต้องท าประจ าทุกวันอย่างไม่มีวันหยุด  เช่น  การรีดนม  ปกติผู้เลี้ยงรีด
นมโค วันละสองครั้ง  สัปดาห์ละเจ็ดวัน  ปีละสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีวันหยุด  แม่โคนมเป็นสัตว์ที่คุ้นเคย
กิจวัตรประจ า  การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ า  เช่น  รีดนมผิดเวลา  มีเสียงดังหรือคนแปลกหน้ารบกวน
ตอนรีดนม  อาจจะท าให้ปริมาณนมท่ีรีดได้ลดลง 
 คอกโคและคอกรีดนมจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  การก าจัดมูลในคอกที่เลี้ยงผูกยืนโรง
จะต้องหมั่นท า  เพราะความสกปรกเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพโคและการผลิต
นมที่สะอาด งานเลี้ยงโคนมเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ  เพราะมีงานละเอียดที่ต้อง
เอาใจใส่หลายอย่าง  เช่น  งานรีดนม  งานจดบันทึก  หรือช่วยจ า  การเป็นสัด  การผสมพันธุ์และการให้
นมของแม่โค 
 อย่างไรก็ตาม  ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคนมท้ังทางตรงและทางอ้อมเมื่อรวมกันแล้วอาชีพเลี้ยง
โคนมจัดเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและความสุขทางใจไม่น้อย 
ข้อดีของการเลี้ยงโคนมท่ีน่าสนใจคือ : 

1.ให้รายไดทุ้กวันตลอดปี 
2.มีงานให้ท าตลอดปีสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องหางานท านอกบ้าน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
3.สามารถใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เป็นอาหารโคนม 

ข้อด้อยของกิจการโคนม  คือ 
1.การลงทุนเบื้องต้นค่อนข้างสูงในการซื้อโคและสร้างโรงเรือน 
2.ผู้เลี้ยงต้องการประสบการณ์และฝึกอบรมก่อนเริ่มอาชีพ 
3.ผู้เลี้ยงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาคุณภาพโคให้ดีขึ้น 

กิจการเลี้ยงโคนม 
ผู้เลี้ยงโคนมในเขตร้อนสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
1) เกษตรรายย่อย  ซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือนเลี้ยงโคนมเป็นหลัก  แต่ละครัวเรือนมีแม่โคไม่เกิน  

10  ตัว 
2) ผู้เลี้ยงโคนมขนาดกลาง  ขนาดของฝูงโคนมมีจ านวนหลายสิบตัว  การด าเนินกิจการเป็นธุรกิจ  

ชัดเจน  ผู้ประกอบการมักจะมีความช านาญในการเลี้ยงโคนม 
3) ผู้เลี้ยงโคนมหลายใหญ่  ส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงในรูปบริษัท หรือหุ้นส่วน 
 
วิธีการเลี้ยงของทั้งสามกลุ่มมักจะมีลักษณะรูปแบบที่คล้ายกัน  โดยมีระบบการเลี้ยงแบบใดแบบ

หนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
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1. เลี้ยงแบบผูกยืนโรงแม่โคนมถูกเลี้ยงผูกในโรงเรือนเกือบตลอดเวลา  อาจจะปล่อยให้เดินออก  
ก าลังกายบ้างในบางครั้ง  โคจะกิน  นอน  ถูกรีดนม  และคลอดลูกในซองที่เลี้ยงผูกเอาไว้ 

2. เลี้ยงปล่อยอิสระในคอก  วิธีเลี้ยงเช่นนี้  แม่โคสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ภายในบริเวณที่
จ ากัด พ้ืนที่บางส่วนจะเก็บไว้ให้เป็นที่นอน  และที่กินอาหาร  ส่วนการรีดนมนั้นแม่โคจะถูก
น าไปรีดนมในพ้ืนที่หรือในโรงเรือนท่ีจัดเอาไว้โดยเฉพาะ 

3. การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  แม่โคจะถูกเลี้ยงผูกยืนโรง  หลังรีดนมตอนเช้าจึงจะปล่อยโคออก
เล็ม หญ้าในแปลง  และต้อนกลับมาเลี้ยงผูกยืนโรงในตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลา
ปล่อยในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ระหว่างที่แม่โคถูกผูกยืนโรงในคอก   หรือปล่อยในบริเวณที่
จ ากัด   ผู้เลี้ยงจ าน าหญ้าและอาหารมาเลี้ยงโค 

 
2. พันธุ์โคนม 

ในประเทศไทยได้มีการน าเข้าพันธุ์โคนม ทั้งพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสม หลายสายพันธุ์ แต่ใน
ปัจจุบันเหลือนิยม เลี้ยงคือ พันธุ์โฮนสไตน์ฟรีเชี่ยนหรือโคนมพันธุ์ขาว-ด า(Holstein Friesian) นอกนั้นก็
จะเป็นลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ ใน ต่างประเทศพันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงกันมี 6 พันธุ์ Holstein Friesian, 
Ayrshire, Brown Swiss, Guernsey, Jersey และ Shorthorn และกว่า 90% ของโคนม จะเป็นพันธุ์ 
Holstein Friesian ลักษณะความแตกต่างของโคนมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตระกูล คือ BOS TAURUS 
และ BOS INDICUS 

1. โคนมในเขตหนาว (Bos taurus) เป็นโคที่มีถิ่นก าเนิดในเขตหนาว หรือ มักจะเรียกว่าโค
ยุโรป ลักษณะทั่วไปแนวสันหลังเรียบตรง ไม่มีโหนก มีขนค่อนข้างยาว ใบหูสั้นปลายมน ตัวอย่างพันธุ์โค
นมในกลุ่มนี้ได้แก่ พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน, พันธุ์บราว์สวิส, พันธุ์เจอร์ซี่ และ พันธุ์เรดเดน เป็นต้น 

ลักษณะเด่นทั่วไป เป็นโคท่ีให้ผลผลิตน้ านมสูง เหมาะส าหรับเลี้ยงในเชิงธุรกิจเพ่ือรีดนม 
จ าหน่าย 

ลักษณะด้อยท่ัวไป ไม่ทนต่ออากาศร้อน อ่อนแอต่อโรคแมลงในเขตร้อน โดยเฉพาะโรคที่เก่ียวกับ
พยาธิในเลือดที่มีเห็บและแมลงดูดเลือดเป็นพาหะน าโรค เช่น โรคอะนาพลาสโมซีส (Anaplasmosis), 
โรคไข้เยี่ยวแดง (Babesiosis), โรคไทเลอริโอซีส (Theileriosis) และ ทริปปาโนโซเมียซีส 
(Trypanosomiasis) 

2. โคนมในเขตร้อน (Bos indicus) เป็นโคที่มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อน หรือ มักจะเรียกว่าโค
อินเดีย บางครั้งมักเรียกรวม ๆ ว่าโคซีบู (Zebu) ลักษณะทั่วไปมีโหนกที่หลัง มีเหนียงหย่อนยานใต้คอ
โครงร่างมีขนาดเล็ก ขนค่อนข้างสั้น ผิวหนังค่อนข้างหย่อนย่นท าให้กระตุกไล่แมลงได้ดี ตัวอย่างพันธุ์โคใน
กลุ่มนี้ได้แก่ พันธุ์ซาฮิวาล ( Sahiwal ) , พันธุ์เรดซินดี้ ( Red Sindhi ) เป็นต้น 

ลักษณะเด่นทั่วไป เป็นโคทนทานต่ออากาศร้อน ตลอดจนแมลงและโรคพยาธิในเลือด 
ลักษณะด้อยท่ัวไป ผลผลิตน้ านมต่ า ระยะรีดนมสั้น อ้ันนมต้องใช้ลูกโคกระตุ้นจึงปล่อยน้ านม รีด

นมยากมักเตะขณะรีดนม จึงไม่เหมาะส าหรับเลี้ยงในเชิงธุรกิจเพ่ือรีดนมจ าหน่ายแต่เหมาะส าหรับเลี้ยง
เพ่ือรีดนมกินในครัวเรือนประเทศไทยเคยน าเข้าทั้งโคนมในเขตหนาว และ โคนมในเขตร้อน ในรูปของตัว
โคและน้ าเชื้อแช่แข็ง ( Frozen semen ) เกือบทุกพันธุ์ โดยน าโคนมทั้งสองกลุ่มมาผสมข้ามกันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตโคนมลูกผสมที่ให้ผลผลิตน้ านมที่เหมาะสมและสามารถทนต่ออากาศร้อนได้
พอสมควรและเกษตรกรเลี้ยงได้ง่ายภายใต้สภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นแบบประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลการ
ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โคนมตลอดระยะประมาณ 40 ปีจนถึงปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงได้คัดเลือกโคนม
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พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน ( Holstein Friesian ) เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมส าหรับประเทศไทย 
ทั้งนี้เนื่องจากโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนเป็นพันธุ์ที่หาได้ง่าย นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก ผลผลิตน้ านมสูง และ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ พันธุ์โคนมที่จะเลี้ยงเห็นควรให้ใช้โคนมพันธุ์ ขาว ด า หรือ พันธุ์โฮลส์ไตน์
ฟรีเชี่ยนเป็นหลักในการปรับปรุงพันธุ์โดยได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เริ่มเลี้ยงโคนมใหม่
เห็นควรให้เลี้ยงโคนมลูกผสม ขาว ด า 50 – 75 % และกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ให้เลี้ยงโคนมพันธุ์ 
ขาว ด า ยกระดับสายเลือดขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเรียกว่าโคนม พันธุ์ ไทยฟรีเชี่ยน (Thai Friesian) 
 
พันธุ์โคนมเขตหนาว  
1.Holstein Friesian  

โคนมพันธุ์โฮนสไตน์ฟรีเชี่ยนจัดเป็นโคพันธุ์หนัก มีขนาดล าตัวใหญ่ในบรรดาโคนมด้วยกัน โคนม
เพศเมียโตเต็มที่ มีน้ าหนัก 1,500 ปอนด์ (680 กก.) ในขณะที่โคเพศผู้โตเต็มที่มีน้ าหนัก 2,200-2,400 
ปอนด ์(997-1,087 กก.) ให้ผลผลิตน้ านม 16,648 ปอนด์ (7,542 กก.) ต่อปี ลักษณะสีของน้ านมจะเป็นสี
ขาว ไขมันในน้ านมเฉลี่ย 3.64% ซึ่งต่ าสุดในบรรดาโคนม ด้วยกัน เป็นโคที่ทนต่ออากาศร้อน และ
ความเครียดได้ดี โคจะมีสีด าขาวเป็นลักษณะเด่นของโคพันธุ์นี้ มักจะเรียกโคพันธุ์นี้ว่า โคพันธุ์ขาว-ด า
ลักษณะสีที่นิยมเลี้ยงกันจะมีสีขาวเป็นพ้ืนและมีสีด าแต้มเป็นแผ่นสี โคอาจจะมีสีเกือบขาวทั้งล าตัว หรือ 
เกือบด าทั้งล าตัว โดยทั่วไปมักจะนิยมให้มีสัดส่วนของสีด าและขาวอย่างละครึ่ง ซึ่งลักษณะของสีสามารถ
ปรับปรุงได้โดย วิธีใช้ mass selection นอกจากสีขาว-ด าแล้ว โคพันธุ์นี้ยังมีสีขาว-แดง แต่จะพบเห็นได้ไม่
มาก และก็สามารถขึ้น ทะเบียนเป็นโคพันธุ์โฮนสไตน์ฟรีเชี่ยนเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นโคมีขนาดใหญ่ แต่โค
พันธุ์โฮนสไตน์ฟรีเชี่ยนก็มีรูปร่างกลมกลืนได้สัดส่วน โดยเฉพาะในโคเพศ เมียจะมีการพัฒนาของรูปร่าง
และลักษณะการให้นมท่ีชัดเจน โคจะไม่มีลักษณะของการให้เนื้อหรือสะสมเนื้อและไขมัน โค 

  
 

ภาพที่ 10.1 โคนม Holstein Friesian สีแดง (ยีนด้อย) และ Holstein Friesian สีขาวด า (ยีนเด่น) 
 

2.Jersey  
โคนมพันธุ์เจอร์ซี่จัดเป็นโคนมพันธุ์เล็กสุดในบรรดาโคนมทั้งหมด โคเพศเมียมีน้ าหนักเมื่อโตเต็มที่ 

800-1,200 ปอนด์ (365-544 กก.) ในขณะที่ตัวผู้มีน้ าหนัก 1,200-1,800 ปอนด์ (544-815 กก.) ลักษณะ
โคเพศเมียจะผิวหนังมัน ขนเรียบ มี ล าตัวยาวและแนวสันหลังค่อนข้างตรง มีช่วงบั้นท้ายกว้าง ขนาดของ
ช่องท้องและล าตัวจะลึกกว้างตรงส่วนช่องท้องด้านล่าง จะกางออกใหญ่ เจอร์ซี่เป็นโคค่อนข้างจะมีนิสัย
เชื่องแต่ปราดเปรียว ว่องไว ไม่ดุร้าย ส่วนโคเพศผู้ถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าโค ตัวผู้พันธุ์อ่ืนๆ แต่ก็มีลักษณะ
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ของการสะสมกล้ามเนื้อชัดเจน จะมีกล้ามเนื้อมากบริเวณไหล่และแผงคอ ส่วนลักษณะอ่ืนๆ ก็ เหมือน
ลักษณะโคเพศเมีย ลักษณะเด่นมีลิ้นด า หางด า ส่วนสีผิวจะไม่ค่อยเน้นมาก จะพบเห็นสีได้ตั้งแต่สีเทาอ่อน
, สีเทาแก ่ปนเหลือง และสีน้ าตาลแกมเหลืองเข้ม ส่วนใหญ่จะมีสีเข้มบริเวณใบหน้า, ไหตะโพก เข้มกว่าสี
บริเวณอ่ืนๆ ของล าตัว การให้น้ านมของเจอร์ซี่จะเฉลี่ย 11,268 ปอนด์ต่อปี (5,104 กก.) และไขมันเฉลี่ย 
4.82% ซึ่งจัดเป็นโคท่ีมีการให้ ไขมันน้ านมสูงสุดกว่าโคนมพันธุ์อ่ืน เจอร์ซี่จะเป็นโคที่ปรับตัวได้ดีในสภาพ
อากาศร้อนหรือการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้า ปรับตัวได้ดีมากเมื่อเทียบกับโคพันธุ์อ่ืนๆ จึงท าให้เจอร์ซี่มี
เลี้ยงกันทั่วไปในหลายประเทศ ทั้งเขตร้อนและเขตหนาว มีประสิทธิภาพ ในการกินและใช้ประโยชน์จาก
อาหารได้ดี เจอร์ซี่เป็นโคที่มีอายุถึงวัยโตเต็มที่เร็ว และมีอายุการให้น้ านมเร็วกว่าพันธุ์อ่ืนๆ และยังเป็น
พันธุ์ที่มีความทนทานในการให้นม มีอายุการให้นมยาวนานกว่าหลายๆ พันธุ์ ปัจจุบันมีความพยายาม
ปรับปรุงพันธุ์ เจอร์ซี่ให้มีขนาดล าตัว และเต้านมใหญ่ขึ้น เพ่ือประสิทธิภาพในการผลิตน้ านม 

  
3.Guernsey  

โคนมพันธุ์เกอร์นซี่ จัดเป็นโคนมพันธุ์หนักมีขนาดร่างกายใหญ่เช่นเดียวกับโคโฮนสไตน์ โคเพศ
เมียมีน้ าหนัก 800- 1,600 ปอนด์ (362-725 กก.) โคเพศผู้มีน้ าหนักเมื่อโตเต็มที่ 1,250-2,250 ปอนด์ 
(566-1,016 กก.) โคจะมีอายุโตเต็มที่เร็วกว่าโค โฮนสไตน์ ลักษณะของเกอร์นซี่จะมีสีล าตัวน้ าตาลเข้ม
แกมเหลือง สลับขาว เป็นแถบสีชัดเจน จมูกจะมีสีน้ าตาล พู่ หางมีสีขาว ขนาดล าตัวได้สัดส่วน ใบหน้าจะ
ยาวเรียวกว่าเจอร์ซี่ ลักษณะทั่วไปคือแนวสันหลังตรง ล าตัวเป็นรูปลิ่ม บั้นท้ายยาวและกว้าง การให้น้ านม
เฉลี่ย 11,852 ปอนด์/ปี (5,369 กก.) มีเปอร์เซ็นต์ไขมันนมต่ ากว่าเจอร์ซี่เล็กน้อยคือมีค่าเฉลี่ย 4.64% 
เป็นโคที่ให้ไขมันน้ านมสูงพันธุ์หนึ่งทีเดียว และสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศได้ดีทั้งในเขต
ร้อนเขตหนาวมีความสามารถในการแทะเล็มแปลงหญ้าได้ดีพอสมควร แต่ จะสู้โคโฮนสไตน์ไม่ได้ถ้าเป็น
การหากินในบริเวณแปลงหญ้าที่ไม่สมบูรณ์ แต่จะตอบสนองได้ดีกับการจัดการและให้อาหาร ที่ดี น้ านมที่
ได้จากเกอร์นซี่จะมีลักษณะสีเหลือง “Golden Color”  

 

ภาพที่ 10.2 โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ 
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ภาพที่ 10.3 โคนมพันธุ์เกอร์นซี่ 

 
4.Brown Swiss  

โคนมพันธุ์บราวสวิต เป็นโคนมพันธุ์ใหญ่ เช่น โคโฮนสไตน์เช่นกัน โคเพศเมียโตเต็มที่มีน้ าหนัก 
1,300-1,800 ปอนด์ (589-815 กก.) ส่วนโคเพศผู้มีหนัก 1,800-2,600 ปอนด์ (815-1,178 กก.) ลักษณะ
สีตัว จะมีสีน้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงนิยมสีเข้มบางกลางถึงเข้มมาก แต่บราวสวิตจะมีสี
อ่อน บริเวณแนวสันหลังและรอบเขา รอบปากจะมีสีออก ขาว ขณะที่สีบริเวณล าตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้ม 
แต่เข้มน้อยกว่าตรงไหล่กับคอ สีเต้านมจะออกขาวหรือเทา กีบเท้าและหางมีสี เข้มด า จมูกและลิ้นจะมีสี
เกือบด า ส่วนลักษณะการให้น้ านมจะเฉลี่ย 13,588 ปอนด์ต่อปี (6,155 กก.) มีเปอร์เซ็นต์ไขมัน 4.08% มี
ความทนทานในการ ให้น้ านมได้ดี มีความสามารถในการแทะเล็มแปลงหญ้าได้ดี ผู้เลี้ยงที่ชอบบราวสวิต
เพราะเป็นโคที่ล าตัวใหญ่ และเลี้ยงดูง่าย เอาใจใส่น้อย โคสามารถออกหากินเองได้เก่ง  

 

 
5.Ayrshire  

โคนมพันธุ์แฮร์ชาย เป็นพันธุ์โคนมท่ีมีความสวยงามมาก ร่างกายสมส่วน จัดเป็นโคที่สวยงามที่สุด 
ในบรรดาโคนม ด้วยกัน มีลักษณะสีน้ าตาลแดงสลับขาว โดยมีสีขาวเป็นพ้ืน และสีน้ าตาลแดงแต้มเป็น
แถบและเป็นจุดสีมีขนาดเล็กกว่าโค โฮนสไตน์สีน้ าตาลแดงจะมีตั้งแต่สีอ่อนจนถึงน้ าตาลเข้ม  

โคนมพันธุ์แฮร์ชายเป็นโคท่ีมีรูปร่างลึก และช่วงท้องขยายได้ใหญ่แนวหลังตรง มีน้ าหนักตัวเมื่อโต
เต็มที่ในโค เพศเมีย 1,200-1,500 ปอนด ์(544-680 กก.) ส่วนโคเพศผู้มีน้ าหนัก 1,850 ปอนด์ขึ้นไป (838 
กก.) การให้น้ านม 12,909 ปอนด์ ต่อปี (5,848 กก.) ไขมันน้ านม 3.95% เต้านมของโคแฮร์ชาย จะมี

ภาพที ่10.4 โคนมพันธุ์บราวสวิส 
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ขนาดใหญ่มีสัดส่วนสวยงามมากกว่าโคนมในประเภทเดียวกัน มีการเกาะตัวของ กล้ามเนื้อเต้านมแข็งแรง 
ทั้งเต้าคู่หน้า-หลัง แต่เต้านมจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) และเนื้อเยื่อไขมัน 
(fatty tissue) มาก ท าให้เป็นข้อจ ากัดของการให้น้ านม 
 

 
ภาพที่ 10.5 โคนมพันธุ์แฮร์ซาย 

6.Milking Shorthorn  
โคพันธุ์ชอตฮอร์น (Shorthorn หรือ Polled shorthorn) เป็นพันธุ์โคเนื้อ ชอตฮอร์นมีต้นก าเนิด

จากประเทศอังกฤษ และ Polled shorthorn มีต้นก าเนิดที่ประเทศอเมริกา เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหญ่ มีอัตรา
การให้เนื้อและประสิทธิภาพในการใช้ อาหารดี  

ส่วนโคนมพันธุ์มิวค์กิ้ง ชอตฮอร์น (milking shorthorn) เป็นพันธุ์โคนมที่มีต้นก าเนิดเดียวกันคือ
ประเทศอังกฤษ แต่ มีลักษณะที่แตกต่างจากชอตฮอร์นอยู่บ้าง ชอตฮอร์นจะเป็นพันธุ์ที่อาจถือเป็นกึ่งเนื้อ
กึ่งนม (dual purpose) ส าหรับประเทศ อังกฤษ เพราะให้ผลผลิตได้ดีทั้งสองอย่าง และที่ประเทศอเมริกา
ได้จัดตั้งเป็นสมาคมแยกออกระหว่างชอตฮอร์นกับมิวค์ กิ้งชอตฮอร์นในปี ค.ศ.1920 จากนั้นก็ได้พัฒนา
ตัวเองเป็นพันธุ์โคนมมีลักษณะของโคนมมากขึ้น แต่ก็ยังให้เนื้อดีเช่นกัน โคนมพันธุ์มิวค์กิ้งชอตฮอร์นเป็น
โคนมพันธุ์ใหญ่ โคเพศเมียเมื่อโตเต็มที่มีน้ าหนักตัว 1,200-1,500 ปอนด์ (544-680 กก.) ส่วนโคเพศผู้มี
น้ าหนัก 2,000 ปอนด์ (906 กก.) ลักษณะของเต้านมมีการพัฒนาที่ดีมากมีขนาดใหญ่ มีการเกาะตัวของ
เต้านมคู่หลังสูง เต้าคู่หน้าขยายตัวได้ดี และ หัวนมได้ขนาดและสมดุลดี เนื้อเยื่อเต้านมมี fatty tissue 
น้อย ท าให้มีโอกาสให้น้ านมได้มาก มีอัตราการให้นม 11,758 ปอนด์ ต่อปี (5,326 กก.) เปอร์เซ็นต์ไขมัน 
3.65%  

 
 

ภาพที่ 10.6 โคนมพันธุ์มิวค์กิ้ง ชอตฮอร์น 
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พันธุ์โคนมเขตร้อน (BOS INDICUS) 
1.Sahiwal  

โคนมพันธุ์ซาฮีวาล มีแหล่งก าเนิดทางประเทศอินเดีย จัดเป็นโคพันธุ์ขนาดกลาง มีน้ าหนักตัวของ
โคเพศเมีย 400- 450 กก. และโคเพศผู้ 500-600 กก. มีลักษณะของใบหูใหญ่ พับตก มีโหนก เหนียงที่
ชัดเจน ผิวหนังหย่อนยาน แนวสันหลัง แอ่นและโค้งมนไปทางบั้นท้าย สีล าตัวเป็นสีน้ าตาลอ่อนถึงเข้ม 
ตลอดล าตัว เป็นโคท่ีปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศร้อน ทนทาน ต่อโรคได้ดีโดยเฉพาะโรคไข้เห็บ มักเป็นโคที่
นิยมน ามาใช้เป็นโคพ้ืนฐานของการปรับปรุงโคนมเขตร้อน มีอัตราการให้ น้ านม 2300-2800 กก.ต่อช่วง
การให้น้ านม  

 
ภาพที่ 10.7 โคนมพันธุ์ซาฮีวาล 
2.Red Sindhi  

โคนมพันธุ์เรดซินดี้ มีแหล่งก าเนิดทางประเทศอินเดีย จัดเป็นโคพันธุ์ขนาดกลางเช่นซาฮีวาล 
น้ าหนักตัวของโค เพศเมีย 350-450 กก. และโคเพศผู้ 450-500 กก. มีลักษณะทั่วไปคล้ายโคซาฮีวาล มี
โหนก เหนียงที่ชัดเจน ผิวหนังหย่อนยาน มีแนวสันหลังแอ่นมากและโค้งมนไปทางบั้นท้ายมากกว่าโคซาฮี
วาล สีล าตัวเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงสีแดงตลอดล าตัว เป็นโคทน ต่อสภาพอากาศร้อน ทนทานต่อโรคได้ดี เป็น
โคท่ีนิยมน ามาใช้เป็นโคพ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุ์โคนมในระยะแรก 

 
ภาพที่ 10.8 โคนมพันธุ์เรดซินดี้ 
 
พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 

1. พันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน (Thai Friesian) หรือเกษตรกรทั่วไปมักเรียกว่า “ โคเลือดสูง ” หมายถึง
โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนมากกว่า 75 % ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงกันมากใน
จังหวัดสระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี และ ราชบุรี รวมทั้งจังหวัดอ่ืนๆ โคพันธุ์นี้ให้ผลผลิตน้ านมค่อนข้างสูง 
จากข้อมูลส าหรับฟาร์มที่มีการจัดการด้านอาหารอย่างเหมาะสมให้ผลผลิตน้ านมเฉลี่ประมาณ 4,000 – 
5,000 กิโลกรัม ต่อ ระยะการให้นม หรือ ผลผลิตน้ านมในระยะให้นมสูง (peak) หลังคลอดไม่ต่ ากว่า 15 
กิโลกรัม โคพันธุ์นี้เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมมาแล้ว  
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ภาพที่ 10.9 โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน 
 
2. พันธุ์ ที เอ็ม แซ็ด ( Thai Milking Zebu ) หรือเกษตรกรทั่วไปมักเรียกว่า “โคเลือด 75 ”

หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโค
พันธุ์ซีบู โคพันธุ์นี้เหมาะส าหรับเกษตรกรรายใหม่ กลุ่มที่ได้มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกแล้วให้ผลผลิต
น้ านมเฉลี่ยประมาณ 3,000 – 4,000 กิโลกรัม ต่อ ระยะการให้นม ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยง
และศึกษาโคนมพันธุ์นี้ ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ล าพญากลาง จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภาพที่ 10.10 โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด 
3. พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน ( Holstein Friesian ) เป็นโคนมพันธุ์แท้ที่เคยน าเข้ามาเลี้ยงใน

ประเทศไทย ปัจจุบันเป็นลูกหลานของแม่โคที่เคยน าเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, 
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และ อิสราเอล ซึ่งฟาร์มเอกชนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือ เกษตรกรส่วนหนึ่ง
ยังคงสายเลือดพันธุ์แท้ไว้ ส าหรับกรมปศุสัตว์ได้เคยน าเข้าโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนจากประเทศ
แคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการฟาร์มโคนมที่ให้ผลผลิตสูงภายใต้สภาพอากาศ
ร้อนชื้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2533 จ านวน 110 ตัว เป็นโคสาวท้อง และ โคสาวรอผสมพันธุ์น ามาเลี้ยง
ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ (แม่หยวก) ผลการด าเนินการเลี้ยงระหว่างปี 2533 -2537 พบว่า
โคนมให้ผลผลิตน้ านมเฉลี่ยในระยะการให้นมครั้งที่ 1 เท่ากับ 5,668 กิโลกรัม, ระยะการให้นมครั้งที่ 2 
เท่ากับ 6,875 กิโลกรัม และ ระยะการให้นมครั้งที่ 3 เท่ากับ 7,514 กิโลกรัม (สมเพชร และ คณะ 2537) 
ส่วนโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นลูกหลานของโคนมพันธุ์แท้ที่น าเข้าจาก
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ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ซึ่งเลี้ยงในฟาร์มขนาดกลาง (ประมาณ100 ตัว) และ ขนาดใหญ่ 
(มากกว่า 500 ตัว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผลผลิตน้ านมเฉลี่ยรวมทุกระยะการให้นม ในปี 2546 
เท่ากับ 4,800 กิโลกรัม และ 4,210 กิโลกรัม ตามล าดับ  

4. โคนมลูกผสม เอ เอฟ เอส (Australian Friesian Sahiwal) เป็นพันธุ์ที่น าเข้าจากประเทศ 
ออสเตรเลีย เป็นโคนมลูกผสมระหว่างพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน และ พันธุ์ซาฮิวาล โดยมีสายเลือดโคนม 
พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนที่ 75 % ( โค AFS 3 ) , 62.5 % ( โค AFS2 ) และ 56.25 % ( โค AFS 1 ) พบว่า
ให้ผลผลิตน้ านมเฉลี่ยรวมทุกระยะการให้นมของโค เอ เอฟ เอสทั้ง 3 สายพันธุ์ได้แก่ AFS3 , AFS2 และ 
AFS1 & AFS เท่ากับ 2,459 กิโลกรัม, 2,345 กิโลกรัม และ 2,606 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากแม่โคที่
รีดนมได้คิดเป็น 75 %, 52 % และ 38 % ตามล าดับ  
 

  
ภาพที่ 10.11 โคนมลูกผสม เอ เอฟ เอส 
 
2.หลักการจัดการโคนมระยะต่างๆ 

1. การเลี้ยงและการจัดการลูกโคแรกเกิดถึงหย่านม  
ข้อควรค านึงถึง 
1. เลี้ยงลูกโคโดยวิธีขังแยกกรงเดี่ยว อย่างน้อย1เดือนหรือตลอดจนถึงอายุหย่านม  
2. ระยะนี้กระเพาะของลูกโค ยังไม่พัฒนาเต็มที่ จึงไม่สามารถใช้อาหารหยาบหรืออาหารหมักได้  
3. เมื่อหมดระยะน้ านมเหลืองแล้ว ให้ใช้นมโคสด ส่วนกรณีจะใช้นมเทียมให้ใช้นมเทียมผสมกับนมสด  
เพ่ือให้ลูกโคค่อยปรับสภาพกระเพาะก่อน จึงค่อยใช้นมเทียมได้เต็มที่  
4. กรณีเร่งใช้นมเทียมก็สามารถใช้นมเทียมได้เต็มที่ เมือ่ปลายสัปดาห์ที่ 4  
5. ไม่ควรเร่งกินหญ้าแห้งให้ดูอัตราการกินอาหารข้นเป็นหลัก  
ตารางที่ 10.1 แสดงการจัดการลูกโคที่อายุแรกเกิดถึงหย่านม 
อายุ นมโค นมเทียมท่ีผสมน้ า

แล้ว 
อาหารข้น อาหารหยาบ  

แรกเกิด - 2 วัน ให้น้ านมเหลืองกิน
เต็มที่ 

   

3 - 4 วัน ให้นม 3-4 กก.     
5 - 7 วัน ให้นม 4-5 กก.     
2 -3 สัปดาห์ ให้นม 4 กก. ผสม 4 กก. 0.1 -0.2 กรัม   
3 -4 สัปดาห์ ให้นม 2 กก. 4 กก. 0.5 กก. ให้หญ้าแห้ง 



Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Dairy Cattle 

216 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

5 -6 สัปดาห์  4 - 5 กก. 0.5-1.0 กก. ค่อย ๆ ให้เพ่ิมข้ึน  
7 -8 สัปดาห์  3 - 4 กก. 1.00 กก. ค่อย ๆ ให้เพ่ิมข้ึน  
9 สัปดาห์-หย่านม  0 - 2 กก. 1-1.2 กก. ค่อย ๆ ให้เพ่ิมข้ึน  
ความต้องการโภชนะของลูกโคนม (calf requirement and nutrition) 

ลูกโคท่ีเพ่ิงเกิดควรได้รับน้ านมเหลือง (colostrum) ทันทีอย่างน้อย 2 ลิตร ภายในสองชั่วโมงแรก
หลังจากการคลอด ดีที่สุดควรได้รับน้ านมเหลืองภายใน 15 นาที น้ านมเหลืองมีความจ าเป็นมากส าหรับโค
แรกคลอดเนื่องจาก  

1. ลูกโคแรกคลอดไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ จนกว่าจะได้รับน้ านมเหลือง  
2. การดูดซึมภูมิคุ้มกันโรคจากน้ านมเหลือง (immunoglobulin) ของล าไส้ลูกโค จะดีท่ีสุด

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด และจะลดลงภายใน 24-36 ชั่วโมง  
3. ลูกโคอาจจะติดเชื้อได้ทันทีหลังจากเกิด ดังนั้นการจัดการที่สะอาดและแห้ง รวมถึงการให้ลูกโค

ได้รับน้ านมเหลืองโดยเร็ว จะช่วยลดอัตราการตายได้มาก ลูกโคท่ีไม่ได้รับน้ านมเหลืองหลังคลอดจะติดโรค
ง่ายและมีอัตราการตายสูง ลูกโคจะโตช้าแคระแกรน ผลประโยชน์ที่ลูกโคได้รับจากน้ านมเหลืองนั้น 
เนื่องมาจากน้ านมเหลืองมีภูมิคุ้มกันโรคอยู่สูงมาก หลังจากดูดซึมผ่านล าไส้เล็กของลูกโคแรกเกิดแล้ว จะ
ท าให้ลูกโคมีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ได้ 

แต่ในกรณีที่ลูกโคไม่มีโอกาสได้รับนมน้ าเหลืองจากแม่ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามสามารถแก้ไขได้ดังนี้ 
1.ใช้ ซีรั่ม ของแม่โคตัวอื่น ๆ ประมาณ 200 ซีซี. ผสมนมธรรมดาให้ลูกโคกิน ประมาณ 1 - 2 วัน

ทั้งนี้เนื่องจากในซีรั่ม ของโคจะมีภูมิคุ้มกันอิมมูโนโกลบูลินอยู่ 
2. ใช้ไข่ 1 ใบ ผสมน้ า 300 ซีซี. และน้ ามันละหุ่งครึ่งช้อนชา ตีให้เข้ากันแล้วน าไปผสมกับนม

ธรรมดา 600 ซีซี. ให้กินติดต่อกัน 3 – 4 วัน ๆ ละ 3 มื้อ ไข่ขาวจะท าหน้าที่ต้านแบคทีเรีย และ 
Albumin ในไข่ก็จะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดของลูกโคท าหน้าที่เหมือนภูมิคุ้มกันในนมน้ าเหลือง 

3. ใช้ยาปฏิชีวนะผสมลงในนมธรรมดาให้ลูกโคกิน 
ส าหรับอาหารข้นลูกโค (calf starter) ควรได้รับภาย 5-7 วันหลังกินน้ านมเหลืองแล้ว และมี

ส่วนประกอบทางโภชนะดังนี้ เพ่ือเป็นการประกันว่าลูกโคสามารถเจริญเติบโตได้ตามเปูาหมาย  
โภชนะท่ีลูกโคต้องการมีดังนี้ โปรตีน 18-22% พลังงาน 2.8-3.5 McalME/kgDM (หรือ TDN 

มากกว่า 75 %) แคลเซี่ยม (calcium ) 0.90 % ฟอสฟอรัส (phosphorus) 0.65 % ไวตามินเอ 28,000 
IU/kgDM ไวตามินดี 4,000 IU/kgDM ไวตามินอี 35-40 IU/kgDM  

การเลี้ยงลูกโคแบบให้นมคงที่พร้อมกับเสริมอาหารข้น และ หญ้าแห้ง นอกจากเป็นการลดต้นทุน
การผลิตแล้วยังท าให้กระเพาะหมักของลูกโคมีการพัฒนาเร็วขึ้นอีกด้วย ดังนั้นอาหารข้นลูกโคในระยะนี้จึง
ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีโปรตีน 18 – 22 % และพลังงานในรูปของยอดโภชนะย่อยได้ (TDN) 70 – 75 % 
2. วัตถุดิบที่จะใช้ผสมอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน ควรมีกรดอะมิโนที่จ าเป็น (Essential amino 

acid) อยู่ครบ เช่น ปลาปุน และ กากถั่วเหลือง เป็นต้น เนื่องจากลูกโคระยะนี้กระเพาะหมักยังไม่พัฒนาที่
จะสังเคราะห์อาหารได้โดยจุลินทรีย์ 
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3. มีแร่ธาตุ และ วิตามิน ครบถ้วน โดยใช้แร่ธาตุผง และ พรีมิกซ์เพ่ือเป็นแหล่งวิตามิน 

โดยเฉพาะวิตามินกลุ่มละลายในไขมันได้แก่ เอ ดี อี และ เค 
4. อาจมีหางนมผงผสมลงในสูตรอาหารเพื่อกระตุ้นให้ลูกโคกินอาหารได้เร็ว 
5. ห้ามใช้อาหารข้นที่มียูเรียแก่ลูกโคในระยะนี้ โดยเฉพาะอาหารแม่โคท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด 
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ถึงแม้จะมีโปรตีน 18 % แต่มักจะใส่ยูเรียเสมอ 
6. ในกรณีที่หาซื้ออาหารข้นลูกโคระยะก่อนหย่านมไม่ได้ อาจใช้อาหารหมูเล็กแทนก็ได้ 

ตัวอย่างสูตรอาหารลูกโคระยะก่อนหย่านม ( โปรตีน 18 – 22 , พลังงาน , TDN 75 % ) 
1. เม็ดข้าวโพดปุน 50 กิโลกรัม 
2. ร าละเอียด 20 กิโลกรัม 
3. กากถั่วเหลือง 25 กิโลกรัม 
4. ปลาปุน 3 กิโลกรัม 
5. แร่ธาตุผง ( สูตรกรม ปศุสัตว์ ) 1 กิโลกรัม ( ถ้าเป็นแบบเข้มข้นดูค าแนะน าข้างถูก ) 
6. หินฝุุน 1 กิโลกรัม 
7. วิตามิน & พรีมิกซ์ผง ( ดูค าแนะน าข้างถุง ) 

การจัดการเลี้ยงลูกโค  
ลูกโคอายุ 1-3 วัน ให้กินน้ านมเหลืองที่รีดใหม่ วัน 2-3 ครั้ง ระยะนี้ลูกโคจะกินได้น้อยเมื่อเรา

ฝึกหัดไป ลูกโคจะกินเป็นเอง และจะเพ่ิมปริมาณกินได้ขึ้นเราควรให้อย่างน้อย 2 กกต่อตัวต่อวัน หรือให้
กินเต็มที่ การให้กินมากดี แต่มีผลเสียคือการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต้องมีน้ าสะอาดตั้งวางไว้ให้กินตลอดเวลา 
จัดการชั่งน้ าหนักแรกคลอด ท าเบอร์หู ลงประวัติแม่-ลูก ภาชนะท่ีใช้ควรสะอาด และล้างด้วยผงซักฟอก
ตากแห้งทุกครั้งก่อนน ามาใช้ใหม่  

ลูกโคอายุ 4-30 วัน ให้น้ านม 4-6 กก.ต่อตัวต่อวัน โดยเฉลี่ยลูกโคจะกินน้ านมได้ประมาณ 10%
ของน้ าหนักตัวไปจนถึงอายุหย่านม ควรแบ่งน้ านมให้ 2 ครั้ง เช้า-เย็น การเสริมนมเทียม สามารถกระท า
ได้ในช่วงนี้เป็นต้นไป พร้อมกับควรมีการให้อาหารข้นให้ ลกูโคได้ลองหัดกิน เริ่มให้โดยก าอาหารข้น 1-2 
ก าใส่ในปากลูกโคให้ทดลองกิน พร้อมกับตั้งวางไว้อีกเล็กน้อย เพ่ือให้หัดกินเอง หากกินหมดก็ให้เพ่ิมให้อีก 
ลูกโคควรกินอาหารข้นได้อย่างน้อย 0.5 กก.ต่อตัวต่อวัน ระยะนี้ลูกโคจะโตได้ 300-500 กรัมต่อวัน  

ลูกโคอายุ 30-60 วัน ให้นมเทียม หรือนมสดจากแม่โคที่รีดได้ 5 กก ต่อ ตัว ต่อ วัน กระตุ้นให้
ลูกโคกินอาหารข้นให้เพ่ิมขึ้น เป็นอย่างน้อย 1 กกต่อตัวต่อวันเมื่ออายุได้ 60 วัน อาหารที่ให้ควรสะอาด 
และมีกลิ่นหอมการให้ควรแบ่งให้เช่นเดียวกับการให้นมแก่ลูกโค เพ่ือให้อาหารใหม่อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้หาก
อาหารเก่าหรือ เปียกชื้นมีกลิ่นอับเหม็น ลูกโคจะไม่ยอมกิน ควรทิ้งหรือน าไปให้โคโตกินต่อไป เสริมอาหาร
หยาบ พวกหญ้าแห้ง ควรเป็นหญ้าแห้งคุณภาพดี (เก็บเก่ียวระยะก่อนออกดอก) ระยะแรกหัดให้กินที่ละ 
2-3 ก ามือ แล้วค่อยๆ เพ่ิมขึ้นถึงกินเต็มที่ การให้ลูกโคได้รับหญ้าแห้งจะดีกว่าหญ้าสด ในแง่กระตุ้นการ
ท างานของกระเพาะได้ดีกว่า และไม่มีปัญหาท้องร่วง ถ่ายเหลว หรือลูกโคท้องอืด ถ้าหาหญ้าแห้งคุณภาพ
ดีไม่ได้ก็ให้ใช้ฟางข้าวผสมกับหญ้าสดกินทดแทนได้ การให้หญ้าหมัก ข้าวโพดหมัก ควรให้แก่ลูกโคอายุ
มากกว่า 2 เดือน  

ลูกโคอายุมากกว่า 60 วัน ให้เริ่มพิจารณาหย่านมลูกโคได้ แต่เดิมการหย่านมลูกโคต้องรอให้อายุ
ถึง 3-4 เดือนจึงหย่าน้ านม แต่ปัจจุบันเราสามารถท าการหย่านม ลูกโคให้เร็วขึ้นได้โดยไม่มีผลเสียหายแต่
อย่างใด ถ้าเรามีความพร้อมด้านการจัดการ ทั้งนี้ผู้เลี้ยงต้องยึดหลัก 3 ประการก่อนหย่านมลูกโค คือ.-  

1.ตรวจสอบปริมาณการกินอาหารข้นของลูกโคต้องกินได้ไม่ต่ ากว่า 0.5-1 กกต่อตัวต่อวัน กินได้
ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 5-7 วัน  

2.ตรวจสอบปริมาณกินอาหารหยาบแห้งได้ไม่ต่ ากว่า 0.4-0.6 กกต่อตัวต่อวันหรือหญ้าสด 2-3 
กกต่อตัวต่อวัน กินได้ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 5-7 วัน  
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3.ลูกโคมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บปุวย หากเจ็บปุวยให้ชะลอการหย่านม ไปจนกว่าลูกโคจะหายปุวย
ดี ในกรณีที่ลูกโคกินอาหารได้ ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ให้กระท าดังนี้.-  

1.ลดปริมาณน้ านมที่ให้กินในแต่ละวันลง เป็นให้ 2-3 กกต่อตัวต่อวัน  
2.กระตุ้นให้กินอาหารข้นเพ่ิมขึ้น ลูกโคจะกินเพ่ิมเอง เพราะสาเหตุการลดน้ านมลง  
การหย่านม (weaning)  
ปัจจุบันมีการหย่านมลูกโคเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน เกษตรกรบางรายอาจหย่านมลูกโคที่อายุ

ประมาณ 2 เดือน ถึง 2 เดือนครึ่ง ก็ได้โดยให้พิจารณาจากปริมาณอาหารข้นที่ลูกโคกินได้ไม่ต่ ากว่า700 
กรัม / วัน ( 7 ขีด ) เพ่ือไม่ให้มีปัญหาการชะงักการเจริญเติบโตของลูกโคหลังหย่านม ส าหรับวิธีการหย่า
นมลูกโคสามารถท าได้ทั้งวิธีการหยุดนมทันที แต่ต้องไม่ย้ายคอกเพราะลูกโคจะเครียดควรเลี้ยงคอกเดิมไป
ก่อนประมาณ 1 เดือน กับการหย่านมโดยวิธีลดปริมาณน้ านมลงประมาณ 1 สัปดาห์ จึงหยุดนม พร้อมกับ
ตั้งอาหารข้น และ น้ าสะอาดไว้ให้กิน เราควรจัดการเสริมคือ  

1. เพ่ิมปริมาณอาหารข้นให้กิน 1.5-2.5 กกต่อตัวต่อวัน  
2. เพ่ิมปริมาณอาหารหยาบแห้งให้กินถึง 1 กกต่อตัวต่อวัน หรือ 2.5-3 กกต่อตัวต่อวันของ

อาหารหยาบสด หรือให้เลือกกินอิสระก็ได้  
3. ย้ายลูกโคจากกรงเดี่ยว เข้ารวมในคอกรวม ซึ่งควรรวมกันคอกละ 10-20 ตัว อย่าให้รวมกลุ่ม

โตนัก เพราะจะมีปัญหาการแย่งอาหารและปุวยเป็นโรคติดต่อกันได้ง่าย ซึ่งเราจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง  
4. ชั่งน้ าหนักลูกโคท่ีหย่านม หรือสุ่มซึ่งอย่างน้อย 20% ของฝูงลูกโคที่หย่านม น้ าหนักลูกโคที่

หย่านมควรประมาณ 60 กก.ขึ้นไป 
5. การถ่ายพยาธิภายใน ลูกโคท่ีเลี้ยงด้วยระบบแยกเดี่ยว มักไม่ค่อยมีปัญหา เรื่องพยาธิทั้ง

ภายนอก-ภายใน ดังนั้นเราเพ่ือเป็นการประหยัดเราควรเลือกถ่ายพยาธิเฉพาะตัวที่สงสัยเท่านั้น แต่ลูกโคที่
เคยเลี้ยงบนพ้ืนดินหรือเลี้ยงด้วยระบบกรงรวม ควรที่จะให้มีการถ่ายพยาธิทั้งหมด  

 
การจัดการทั่วไป 

1. การท าเครื่องหมายลูกโค ส าหรับลูกโคนมในระยะก่อนหย่านม สามารถท าเครื่องหมายได้
หลายวิธี เช่น การตัดหู การติดแผ่นปูายหู ( Ear tag ) และการสักหู ( Ear tatoo ) 

2. การท าวัคซีนและการถ่ายพยาธิ ลูกโคนมเพศเมียควรได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคแท้งติดต่อ 
(Brucellosis) strain 19 เมื่ออายุระหว่าง 3 – 8 เดือน และควรถ่ายพยาธิทางเดินอาหารเมื่อหย่านม 

3. การตัดหัวนมเกิน ( Extra teat ) ลูกโคนมบางตัวมีหัวนมเกิน 4 หัว ซึ่งไม่มีประโยชน์จึงสมควร
ตัดเมื่อลูกโคอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยใช้กรรไกรที่สะอาดตัดและทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 

4. การสูญเขา ( dehorning ) ในการเลี้ยงโคนม ซึ่งต้องมีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดต่อโค เช่น การ
รีดนม การผสมเทียม เป็นต้น ผู้เลี้ยงอาจได้รับอันตรายจากโคได้โดยเฉพาะโคนมลูกผสม ซึ่งบางตัวดุ
จ าเป็นที่ผู้เลี้ยงต้องมีการท าลายปุุมเขา ตั้งแต่ลูกโคยังเล็ก ๆ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การถูด้วยแท่งโซดาไฟ การ
จี้เขาด้วยเหล็กร้อน หรือไฟฟูา เป็นต้นส าหรับการท าลายปุุมเขาโดยวิธีง่าย ๆ โดยใช้ปูนแดงผสมสบู่กรด 
จ านวนเท่า ๆ กัน หรือ ปูนแดงและโซดาไฟผสมกันในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 คนให้เข้ากันจนเหนียวเป็นครีม
เหมือนยาสีฟันเก็บใว้ในกระปองพลาสติคและแบ่งมาปูายบริเวณปุุมเขาลูกโคอายุภายใน 14 วันแรกโดยใช้
กรรไกรตัดขนบริเวณขอบปุุมเขาและอาจให้วาสลินทารอบ ๆ ปุุมเขาแล้วใช้ครีมจ านวนเท่าปลายนิ้วก้อย
ทาบริเวณปุุมเขาและควรระวังอย่าให้ครีมแฉะเกินไปจนไหลเข้าตาลูกโค หรือ ไหลโดนบริเวณใบหน้าลูกโค
เพราะจะเกิดเป็นแผลได ้
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ส่วนการใช้เหล็กร้อน สามารถท าได้เมื่อลูกโคมีอายุมากขึ้น เช่นประมาณ 2 – 4 เดือนโดยมีวิธีการ
ท าดังนี ้
1. ใช้กรรไกรตัดขนรอบ ๆ ปุุมเขาเพ่ือให้สามารถเห็นฐานเขาได้ชัดเจน 
2. ใช้มีดตัดปลายเขา ( ในกรณีที่ลูกโคมีปุุมเขาเกิน 1/2 ซ.ม. ) 
3. ใช้เหล็กร้อนจี้บริเวณปุุมเขาเพ่ือห้ามเลือดและท าลายเซลเขา 
4. ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน ทาปูองกันการติดเชื้อโรคพร้อมทั้งยาเนกาซัน และวาสลิน 
 
2 การเลี้ยงและการจัดการโคสาว  

ในช่วงหลังการหย่านมแล้วโดยทั่วไปจะแบ่งการเลี้ยงออกเป็น 3 ช่วงตามอายุของโค คือ  
2.1 ช่วงหลังหย่านมถึงอายุได้ 5 เดือน  
2.2 ช่วงหลังอายุ 5 เดือนถึงอายุ 15 เดือน (รอผสมพันธุ์)  
2.3 ช่วงหลังอายุ 15 เดือนถึงอายุ 24 เดือน (ผสมพันธุ์แล้ว) 
 
1.ช่วงหลังหย่านมถึงอายุได้ 5 เดือน 

ข้อควรค านึงถึง 
1. ในกรณีท่ีใช้แหล่งอาหารหยาบแหล่งเดียวหรือหลายแหล่งร่วมกัน ให้ค านึงถึงปริมาณ  
อาหารข้นที่กินได้ต้องไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ หากลูกโคกินอาหารข้นได้ตามข้ันต่ า อาหารหยาบสามารถ  
ปล่อยให้กินได้เต็มที่ไม่จ ากัด  
2.ในการใช้แหล่งอาหารหยาบหลายแหล่งรวมกัน ควรค่อย ๆ ผสมกันเข้าไป ระวังอย่าเปลี่ยนแปลงทันที 
ตารางที่ 10.2 การจัดการโคนมหลังหย่านมถึงอายุ 5 เดือน 
อายุ อาหารข้น(กก./ตัว/วัน) อาหารหยาบ(กก./ตัว/วัน)  
9 สัปดาห์ - 12 สัปดาห์ 1.0 กก. หญ้าแห้งคุณภาพดี 0.5 กก.  
12 สัปดาห์ - 18 สัปดาห์ 1.2-1.5 กก. หญ้าแห้งคุณภาพดี 1-1.2 กก. หรือหญ้า

สด 5-6 กก.  
18 สัปดาห์ - 20 สัปดาห์ 1.5-1.8 กก. หญ้าแห้ง 1.2-1.5 กก. หรือ หญ้าสด 5-

6 กก.หรือ อาหารหมัก 3-4 กก.  
 

การเลี้ยงในช่วงนี้ก็ไม่ต่างจากช่วงก่อนเท่าไรนัก เพียงแต่มีการงดน้ านมเท่านั้นเอง ในกรณีท่ีผู้เลี้ยง
มีลูกโคน้อยตัวไม่จ าเป็นต้องเลี้ยงขังกรงก็ได้ เพียงแต่ต้องระมัดระวัง ลูกโคไปกินสิ่งแปลกปลอมเวลา
ปล่อย/ผูก ล่ามเลี้ยงเท่านั้นเอง ส่วนในรายที่มีลูกโคหลายตัว หรือช่วงก่อนเลี้ยงขังกรงอยู่แล้วก็สามารถ
ปฏิบัติต่อไปดังนี้  

1. จัดกลุ่มลูกโคขังกรงรวม ให้มีขนาดไล่เลี่ยกันและแยกเพศด้วย โดยกรงหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 10 
ตัว หรือหากเป็นกรงเดิม ก็ต้องลดจ านวนตัวต่อกรง ซึ่งจะจัดเข้าก่ีตัวต่อกรงให้ดูความต้องการใช้พื้นที่ต่อ
ตัว อย่างไรก็ตามในบางกรงท่ีมีปัญหาเกิดโรคมากให้หยุดใช้คอกนั้น ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ - 1 เดือน 
พร้อมทั้งควรมีการใช้ยาฆ่าเชื้อเข้าพ่นท าความสะอาดด้วย  

2. ระยะนี้เป็นช่วงที่ลูกโคจะมีปัญหา เรื่องระบบการย่อยอาหารมากสุด เพราะเป็นช่วง ของการ
พัฒนากระเพาะหมัก ซึ่งจะพัฒนาสมบูรณ์สามารถใช้อาหารหยาบได้เต็มที่ เมื่ออายุได้ 4 เดือนขึ้นไป  
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3. อาหารที่ยังเป็นข้อห้ามคือการใส่ยูเรียในอาหาร ลูกโคอายุขนาดนี้ยังไม่สามารถใช้แหล่ง
ไนโตรเจนจากยูเรียได้ ถ้าให้ผสมในอาหารลูกโคจะตายได้ ระยะนี้จึงไม่ควรใช้  

4. อาหารหมักต่างๆ เช่น หญ้าหมัก ข้าวโพดหมัก ลูกโคยังไม่สามารถใช้ได้ดี เนื่องจากสภาพ
ความเป็นกรดของอาหารหมัก และปริมาณความชื้นที่มีอยู่สูงจะเป็นตัวจ ากัดการกินของลูกโคได้ ดังนั้นจึง
ควรหลีกเลี่ยงจนกว่าลูกโคจะมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป และใช้พวกหญ้าแห้งคุณภาพดีทดแทนไปก่อนใน
ระยะแรก ๆ ซึ่งควรให้มีในรางไว้ให้กินตลอดเวลา เว้นแต่หากกินอาหารข้นได้น้อย ก็ต้องลดปริมาณหญ้า
แห้งลงบ้าง เพ่ือกระตุ้นให้ลูกโคกินอาหารข้นได้ก่อน อย่าพึ่งเน้นอาหารหยาบมากให้กินอาหารข้นเป็นหลัก
ก่อนในช่วงแรก  

5. ลูกโคอายุ 3 เดือนขึ้นไป ผู้เลี้ยงบางคนอาจมีทุ่งหญ้ามาก เราก็สามารถให้หญ้าสดคุณภาพดีแก่
ลูกโค แต่ต้องดูสัดส่วนการกินได้ของอาหารข้นร่วมด้วย หรืออาจน าลูกโคไปผูกล่าม หรือปล่อยเลี้ยงเพ่ือ
หัดแทะเล็มกินหญ้าสดก็ได้  

6. อาหารข้นระยะนี้ควรมีระดับโปรตีน 18-20 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับพลังงาน 3-3.2 Mcal 
/Kg.ME  
ลูกโคอายุ 3-4 เดือนจะกินอาหารข้นได้ 1-1.5 กก./ตัว/วัน ส่วนอาหารหยาบในภาคปฏิบัติวางให้กินเต็มที่  
ลูกโคอายุ 4-5 เดือนจะกินอาหารข้นได้ 1.5-2 กก/ตัว/วัน ร่วมกับเสริมหญ้าแห้ง1.0-1.5 กก./ตัว/วัน หรือ
หญ้าสด 5-6 กก./ตัว/วัน ขนาดรางอาหารข้นถ้าเป็นกรงเดี่ยวใช้ (กxย) 8x10 นิ้ว สูง 6 นิ้ว ถ้าเป็นกรงรวม
ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว ความยาวให้อัตรา 2 ฟุตต่อตัว  

7. ควรสุ่มชั่งน้ าหนักของลูกโคในระยะนี้ด้วย อัตราการเจริญเติบโตควรอยู่ประมาณ 0.7-0.8 กก./
ตัว/วัน ถ้าได้ต่ ากว่ามาตรฐาน ควรเร่งการกินอาหารข้นให้มากข้ึน  

8. จัดหาน้ าสะอาดให้ลูกโคได้ดื่มตลอดเวลา ในกรณีใช้ถังใส่น้ า ควรหมั่นล้างท าความสะอาดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีเลี้ยงฝูงใหญ่เราสามารถใช้ถ้วยน้ าดื่มอัตโนมัติ ติดตั้งไว้ประจ าคอกเลยก็จะ
เป็นการสะดวก และลดปัญหาความสกปรก โดยใช้อัตรา 5-6 ตัว/ถ้วย ทั้งอ่างใส่น้ า/ถังใส่น้ า/ถ้วยน้ าดื่ม
อัตโนมัติ ควรติดตั้งในต าแหน่งสูงจากพ้ืน 20 นิ้ว ใกล้บริเวณทางระบายน้ า หรือจุดต่ าสุดเพื่อลดปัญหา
ความชื้นในกรง  

9.ควรตัดหัวนมส่วนเกิน, ตัด\จี้เขาก่อนอาย ุ3 เดือนและท าวัคซีนบูลเซลโลซีสเมื่ออายุ 4 เดือน 
2. การเลี้ยงช่วงหลังอายุ 5 เดือนถึงอายุ 15 เดือน  

 
ตารางที่ 10.3 การจัดด้านอาหารในโคอายุ 5 -15 เดือน 
อายุ อาหารข้น กก./ตัว/วัน อาหารหยาบ เลี้ยงขัง/ปล่อย 
5-10 เดือน 1-1.5 กก. ให้กินเต็มที่ พิจารณาควรมีหญ้าแห้งหรือ  

หญ้าสดเหลือติดก้นรางอาหาร  
11-15 เดือน 1.5-3 กก. ให้กินเต็มที่  

หมายเหตุ 
1 โคอายุ 5 เดือน ควรมีน้ าหนัก 100-120 กก. มีความสูง 35-38 นิ้ว  

โคอายุ 12 เดือน ควรมีน้ าหนัก 280-300 กก. มีความสูง 45-48 นิ้ว  
2 กรณีแปลงหญ้าคุณภาพต่ าเช่นในฤดูแล้ง จ าเป็นต้องเสริมอาหารข้นขึ้นอีก 0.2-0.5 กก.ต่อวัน  
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ในกรณีที่เลี้ยงแบบกักขัง  
1. จัดกลุ่มโคให้มีขนาดตัวหรือน้ าหนักท่ีใกล้กันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มหนึ่ง ๆไม่ควรมาก เกิน 20 

ตัว เพราะจะเป็นปัญหาในการดูแล  
2. รั้ว ควรสร้างด้วยเหล็กแปฺบ หรือไม้เนื้อแข็ง เพราะลูกโคจะซนมาก มีนิสัยชอบแทะเล็ม  
3. หลังคา และตัวโรงเรือนต้องสร้างอยู่บนที่สูง การระบายน้ าสะดวกการท าความสะอาด จะง่าย 

ตัวหลังคาต้องสามารถครอบคลุมรางอาหารข้น และบริเวณที่ยืนกิน  
4. ส าหรับอาหารหยาบ และน้ า ควรจัดสร้างห่างจากตัวอาคารออกมาเพ่ือให้โคออกมายืนกินนอก

อาคารบ้าง จะได้ลดปัญหาความชื้นแฉะในตัวอาคาร อ่างน้ ากินควรอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนที่  
5. การจัดสร้างร่มเงาเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะหน้าร้อนจะร้อนมาก ซึ่งอาจท าด้วยตาข่ายด าที่มี

เปอร์เซ็นต์ทึบแสง 80-90 % การสร้างร่มเงานี้จะช่วยกระตุ้น และจูงใจให้โคสามารถใช้ประโยชน์ต่อหน่วย
พ้ืนที่ได้สูงสุด และลดภาระในการจัดการรวมถึงช่องกันการเกิดโรคได้มาก  

6. โครุ่นนี้ต้องการพ้ืนที่ต่อตัวเมื่อเลี้ยงรวมกลุ่มดังนี้  
ถ้าเป็นโรงเรือนพ้ืนซีเมนต์ 50-75 ตารางฟุต  
ถ้าเป็นโรงเรือนพ้ืนดินทั้งหมด 100-150 ตารางฟุต  
ถ้าผสมผสานพ้ืนดินกับซีเมนต์บางส่วน 75-100 ตารางฟุต  
ไม่ต้องจัดหาที่นอนเฉพาะให้ โคสามารถนอนในลานดินที่แห้งได้ และในฤดูฝนผู้เลี้ยงต้องมั่นใจว่า

มีที่แห้งเพียงพอให้โคนอนได้  
7. ต้องแยกการเลี้ยงโคเพศผู้ออกจากเพศเมียเด็ดขาด  
8. ควรท าวัคซีน ปากเท้าเปื่อย คอบวม (เฮโมรายิก) หรือปรึกษาสัตวแพทย์  
9. ถ่ายพยาธิภายใน และซ้ าทุก 6 เดือน 
10. อาหารข้น ควรมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอย่างน้อย 15% และระดับพลังงาน 2.8 Mcal/Kg.MEโดย

ก าหนดให้กิน 1.5-3.0 กก./ตัว/วัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารหยาบด้วย ถ้าหญ้าสดคุณภาพไม่ดี หรือหญ้า
แห้งคุณภาพไม่ดี ก็ควรเพ่ิมอาหารข้นขึ้นอีก การให้อาหารอาจให้วันละ 1-2 ครั้งก็ได้  

11. โคระยะนี้มีความสามารถให้แหล่งไนโตรเจนจากยูเรียได้บ้าง และจะใช้ดีเมื่ออายุได้ 10-12 
เดือน  

12. ควรเน้นให้มีการเสริมแร่ธาตุ อาจให้ในรูปก้อน หรือแร่ธาตุผง ให้โคได้เลียอิสระ เพ่ือกระตุ้น
ให้โคมีการเจริญเติบโตด้าน โครงสร้างของร่างกาย และโคพร้อมที่จะสมบูรณ์พันธุ์เต็มที่ การเป็นสัดชัดเจน  

13. ควรสุ่มตรวจสอบน้ าหนักและการเจริญเติบโตอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ของฝูง โคระยะนี้ควร
มีอัตราเจริญเติบโต 0.7-0.8 กก./ตัว/วัน ถ้าเป็นโคลูกผสมอัตราเจริญเติบโตประมาณ 0.6-0.7 กก.ต่อตัว
ต่อวัน  

14. อาหารหยาบ ควรให้กินเต็มที่ เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหาร และถ้าเป็นอาหารหยาบแห้ง เช่นหญ้า
แห้ง ควรเสริมหรือลาดด้วยโมลาส เพ่ือกระตุ้นความน่ากินให้มากข้ึน  
 
ในกรณีที่เลี้ยงแบบปล่อย  

เป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดภาระแรงงานที่ใช้ในการดูแล โดยผู้เลี้ยงต้อง
เน้นในเรื่องของคุณภาพแปลงหญ้า ร่มเงาที่พอเพียงและแหล่งน้ ากินของโค  

1.ในการเลี้ยงแบบนี้ จ าเป็นอยู่ดีที่ผู้เลี้ยงต้องหมั่นสังเกตการเจริญเติบโตของโตในฝูงไปด้วย และ
หากพบว่าตัวใดมีการเจริญเติบโตช้าสุดก็จ าเป็นต้องเสริมอาหารข้น และแร่ธาตุแยกเป็นรายตัว ไปด้วย  
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2. รูปแบบการเลี้ยงนี้ผู้เลี้ยงจะมักปล่อยโคออกหากินร่วมกับโคดราย (หยุดพักการรีดนม) หรือ
หากมไีม่มากตัว ก็จะผูกกับหลักไม้ ปล่อยให้โคแทะเล็มหญ้าสดและหญ้าธรรมชาติ ผู้เลี้ยงมักจะคอยดู
เฉพาะในเรื่องร่มเงา และน้ ากิน ซึ่งโคที่เลี้ยงแบบนี้ บางครั้งก็กินอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายแต่บางครั้งก็ไม่เพียงพอผู้เลี้ยงวิธีนี้ ต้องสนใจเพิ่มข้ึนในเรื่อง  

2.1 ความสมบูรณ์ของแปลงหญ้า และการหมุนเวียนเข้าแทะเล็ม  
2.2 การเจริญเติบโตของโค ควรมีอัตราเจริญเติบโตอย่างน้อย 0.7 กก./ตัว/วัน  
2.3 พยาธิภายใน ภายนอก ซึ่งต้องมีการถ่ายพยาธิเป็นระยะทุก 4-6 เดือนต่อครั้ง  
2.4 การเสริมอาหารข้น เมื่อโคมีสภาพผอมตามอัตราส่วนเช่นเดียวกับการเลี้ยงแบบกักขัง  
3. ทุกเย็นเวลาโคกลับคอกนอน ควรเสริมอาหารข้น และจัดให้มีอาหารหยาบให้กินอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือเสริมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุก้อนต้องมีให้เลียหรือตั้งไว้อิสระให้โคตลอดเวลา  
4. ต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลในเรื่อง สุขภาพโคตลอดเวลา หากตัวโคสุขภาพไม่ดีต้องคัดแยกออก

รักษาให้หายดีจึงปล่อยกลับเข้าฝูง และหมั่นขจัดเห็บออกจากตัวโค โดยใช้ยาส าหรับฆ่าเห็บโดยเฉพาะทุก
เดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรท า 1-2 ครั้งต่อเดือนในฤดูฝน  

5. โคเม่ืออายุได้ 14-15เดือน โคต่างประเทศควรมีความสูง (ที่ไหล่หน้า) 50-52 นิ้ว และมีน้ าหนัก
ประมาณ 300-350 กก. ถ้าเป็นโคลูกผสมในเมืองไทยควรสูง 45-48 นิ้ว มีน้ าหนัก 250-280 กก. อย่างไรก็
ตามโคนมพันธุ์แท้ท่ีเกิดและเลี้ยงในสภาพเมืองไทยจะมีน้ าหนักตัวเบากว่าโคที่เลี้ยงในต่างประเทศเล็กน้อย
คือมีน้ าหนัก 280-300 กก. 
 

3 การเลี้ยงโคช่วงหลังอายุ 15 เดือนถึงอายุ 24 เดือน  
การเลี้ยงโคช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงส าคัญมากอย่างหนึ่งในวงจรชีวิตโค เพราะจะเป็นช่วงที่โคสาว

จะแสดงอาการเป็นสัด ผสมพันธุ์ตั้งท้องและคลอดลูก ในทางทฤษฎีที่ผู้เลี้ยงหลายคนต้องการคือท าให้โคมี
การคลอดลูกครั้งแรกที่แม่โคมีอายุ 24-25 เดือน แต่ในเมืองไทยภายใต้สภาวะแวดล้อมปัจจุบันยังท าได้ไม่
ง่ายนัก จนกว่าผู้เลี้ยงจะจัดความพร้อมในด้านการจัดการได้สมบูรณ์ แต่ส าหรับเกษตรกรที่มีการจัดการให้
อาหารต่ ากว่าความต้องการของโคท าให้โคสาวมีน้ าหนักน้อยกว่า 250 กิโลกรัมจึงควรพิจารณาชะลอการ
ผสมพันธุ์จนโคสาวอายุประมาณ 2 ปีเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา การคลอดยากและแม่โคทรุดโทรมหลังคลอด
อย่างรวดเร็ว 

ข้อควรสังเกต 
1. โคอายุ 15 เดือน ควรมีน้ าหนัก 300-350 กก. มีความสูง 50-52 นิ้ว  
2. โคใกล้คลอดอายุ 24 เดือน ควรมีน้ าหนัก 450-550 กก. มีความสูง 55-56 นิ้ว  
3. กรณีโคมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ให้เร่งการเลี้ยงหรือดูแลโคเป็นพิเศษ จะได้ร่นเวลาการผสมติด  
4. ระยะเวลาที่ล่าช้าออกกี่เดือนถึงผสมติดนั้น จะมีผลยืดระยะเวลาจัดการในแต่ละช่วงออกไป

เรื่อยๆ 
 
 
ตารางที่ 10.4 แสดงการจัดการด้านอาหารของโคสาว 
อายุ การจัดการ อาหารข้น อาหารหยาบ  
14 เดือน - 16 เดือน สังเกตการเป็นสัดและ

ผสมพันธุ์โค 
ให้อาหาร 14-15%
โปรตีนจ านวน 3-5 กก.  

ให้กินเต็มที่ 
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17 เดือน - 20 เดือน ตรวจการตั้งท้อง เริ่มหัด
เลี้ยงในที่กักขัง  

เช่นเดียวกับช่วงแรก ให้กินเต็มที่ 

21 เดือน - 24 เดือน เตรียมการคลอด 
ให้ไวตามิน ADE ก่อน 
หลังคลอด 
เสริมการให้แร่ธาตุเต็มที่ 
ฝึกสอนการเข้าซองรีด 

ให้อาหาร 16% 
โปรตีนจ านวน 5-8 กก.  
ควบคุมอัตราส่วนของ
อาหารข้น:หยาบให้ได้ 
50:50 

ให้กินเต็มที่โดยต้องมี
หญ้า แห้งหรือฟางที่เป็น
เส้นยาว อย่างน้อย 2-4 
กก.  

 
ความต้องการทางโภชนะ และการให้อาหารโคสาว (Heifer nutrition)  

เพ่ือให้โคสาวสามารถเพ่ิมน้ าหนักตัวได้ตามที่วางเปูาหมายเอาไว้ตามอายุของโคสาว โดยทั่วไป
แล้วโคสาวควรเพิ่มน้ าหนักตัวตั้งแต่หย่านมจนท้องแก่ใกล้คลอดโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 550 กรัม/ตัวต่อวัน 
ถ้าหากโคสาวสามารถเพ่ิมน้ าหนักตัวได้ตามมาตรฐานนี้ โคสาวจะสามารถเติบโตถึงระยะสมบูรณ์พันธุ์ได้ 
เมื่ออายุ 12 เดือน และสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 14-15 เดือน ถ้าหากโคสาวมีน้ าหนักตัวน้อยเกินไปโค
อาจจะมีปัญหาในการผสมติด และการให้น้ านมในปีแรก จึงต้องดูที่การให้อาหารและคุณภาพของอาหารที่
ให้โค ถ้าหากโคผอมเกินไปมากๆ การให้อาหารข้นในปริมาณสูงในช่วงเวลาสั้นๆ จะช่วยให้โคสามารถเพ่ิม
น้ าหนักตัวได้ก็เป็นสิ่งที่สมควรกระท าแต่โดยสภาพปกติแล้วการให้ปริมาณ ของอาหารข้น ที่จะให้แก่โค
สาวนั้น จะข้ึนอยู่กับคุณภาพของอาหารหยาบในขณะนั้นๆ ถ้าหากโคสาวได้รับอาหารหยาบเป็นข้าวโพด
หมัก หญ้าหมัก ซึ่งมีคุณภาพดี ปริมาณอาหารข้น ที่โคสาวต้องการก็ต่ า เพราะ ข้าวโพดหมัก มีส่วนของ
เมล็ดข้าวโพดปนอยู่บางส่วนแล้ว 

แต่ปริมาณของเกลือ และแร่ธาตุส าคัญ เช่น calcium-phosphorus รวมทั้งแร่ธาตุปลีกย่อยต่าง 
ๆ ก็ไม่สามารถละเลยมองข้ามไปได้ โคสาวควรจะได้รับแร่ธาตุให้เลียกินอิสระ อย่างเพียงพอตลอดเวลาใน
ระยะนี้ถ้าหากให้อาหารข้น (concentrate) แก่โคสาวมากเกินไปจะท าให้โคสาวอ้วนเกินไป โคท่ีเลี้ยงจน
อ้วนมากเกินไปในระยะนี้จะเติบโตกลายเป็นโคให้นมที่ไม่ดีต่อไปในอนาคต ในระยะนี้อัตราการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเต้านมมีมากกว่าเนื้อเยื่อของร่างกายถึง 3-4 เท่า ถ้าหากในระยะนี้ โคสาวอ้วน
เกินไปจะมีการสะสมไขมันในเต้านมมากเกินไป ท าให้การพัฒนาของเนื้อเยื่อต่อมน้ านม (mammary 
tissue) ไม่ดีเท่าที่ควร ตลอดช่วงการเจริญเติบโตนี้ โคสาวไม่ควรเพ่ิมน้ าหนักตัวเกิน 800 กรัม/วัน เพราะ
หากน้ าหนักตัวเพ่ิมมากเกินนี้แล้ว การสะสมไขมันในต่อมน้ านม (mammary gland) จะมีสูงเกินไป แต่
การเพ่ิมน้ าหนักตัวมาก ๆ หลังจากโคสาวอายุเกิน 15 เดือน แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะในระยะนี้ ต่อม
น้ านม (mammary gland) ได้พัฒนาไปมากแล้ว ในสภาพของเกษตรกรทั่วไป ในฤดูแล้งที่อาหารหยาบมี
คุณภาพต่ า อาหารข้นจึงเป็นตัวปรับความต้องการโค  

สูตรอาหารข้นโคสาว (heifer concentrate)  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
โปรตีน 14-16 % พลังงาน 2.8-3.2 McalME/kgDM (TDN ~ 70-75%) แคลเซี่ยม (calcium) 

0.85% ฟอสฟอรัส (phosphorus) 0.58% ไวตามินเอ 18,000-19,000 IU/kgDM ไวตามินดี 3,200 
IU/kgDM ไวตามินอี 28-30 IU/kgDM  
 
การจัดการทั่วไป  

1. โดยปกติโคสาวจะเป็นสัด หรือแสดงอาการยอมรับโคเพศผู้ให้ขึ้นทับได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน 
ซึ่งผู้เลี้ยงจะให้โคได้รับการผสมพันธุ์ในระยะนี้ ให้ระวังการผสมพันธุ์ที่เร็วเกินไปเพราะโคยังต้องมีการเจริญ
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ทางโครงสร้างของร่างกายไปอีก ควรผสมพันธุ์หลังจากโคอายุได้ 14-15 เดือน แต่อย่างไรก็ตามต้องดูที่
น้ าหนักและสุขภาพโคด้วย  

2. การผสมพันธุ์โคนม มักดูที่น้ าหนักเป็นเกณฑ์ อายุเป็นเพียงส่วนประกอบเพราะบางครั้ง โคอายุได้
เกณฑ์แต่น้ าหนักไม่ถึงมาตรฐาน เมื่อผสมพันธุ์ไปจะมีปัญหาในการคลอด และการให้ลูกในครั้งถัด ๆ ไป 
น้ าหนักท่ียอมรับในโคอายุ 15 เดือน โคควรมีน้ าหนัก 250-300 กก. แต่หากเป็นโคลูกผสมน้ าหนักจะเบา
กว่าพันธุ์แท้  

3. การเลือกพ่อพันธุผสม ส าหรับโคสาวท้องแรก ควรใช้พ่อพันธุ์ที่ให้ลูกขนาดไม่โตมากนัก การ
เลือกใช้พ่อพันธุ์ที่ให้โตมีน้ าหนักแรกเกิดมากจะท าให้มีปัญหา การคลอดยาก มดลูกอักเสบได้ง่าย พ่อพันธุ์
ที่ให้ลูกที่มีน้ าหนักแรกเกิดมากควรน ามาใช้ในโคที่ผ่านการให้ลูกมาแล้ว  

4. การให้อาหารข้น -ในช่วงอายุ 15 เดือน - 20 เดือน ควรให้อาหารข้นที่มีโปรตีนและระดับพลังงาน
ดังกล่าวเป็นจ านวน 3-5 กก./ตัว/วัน สามารถให้เพ่ิมได้เมื่อโคมีสภาพร่างกายท่ีผอม หรืออาหารหยาบมี
คุณภาพต่ า ส่วนในช่วงใกล้คลอดหรือ 2 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด ควรใช้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โภชนะ
เข้มข้นขึ้นคือมีระดับโปรตีน16 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน 2.8-2.9 Mcal/Kg.ME เป็นจ านวน 4-6 กก./ตัว/
วัน เพ่ือให้โคได้รับโภชนะอย่างพอเพียง และพร้อมที่จะให้นมได้เต็มที่และยืนยาว อัตราการเจริญเติบโต
ควรอยู่ระหว่าง 0.7-0.8 กก./ตัว/วัน  

5. การให้อาหารหยาบ ยังคงจัดให้กินเต็มที่ เพ่ือไม่ให้เป็นการเน้นที่อาหารข้นจนเกินไปอาหารหยาบ
ที่ให้ควรมีทั้งในรูป สดและแห้ง เพ่ือช่วยให้กระเพาะอาหารท างานได้ดีขึ้น  

6. จัดให้มีแร่ธาตุก้อนหรือแร่ธาตุผง ให้โคได้เลียกินอิสระตลอดเวลา  
7. ในระยะก่อนคลอด 1-2 เดือน โคควรมีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ระหว่าง 3-3.5 (ดู

รายละเอียดเรื่องการให้คะแนนรูปร่าง) ถ้ายังได้คะแนนไม่ถึง ควรปรับส่วนของอาหารให้กินให้มากข้ึน  
8. ท าวัคซีนตามโปรแกรม ส าหรับโคนมท่ีมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บปุวย และอยู่ในระหว่างตั้ง

ท้อง เกิน 3 เดือน ให้ผู้เลี้ยงท าวัคซีนโดยความนิ่มนวล การแท้งลูกมักเกิดจากการจัดการที่รุนแรง  
9. ในระยะ 2 เดือนก่อนคลอด ควรแยกโคเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มโคดราย และโคใกล้ คลอด

ตามล าดับ และให้การจัดการทั้งในแง่อาหารข้น อาหารหยาบ เช่นเดียวกับโคพักการรีดนม (ดูรายละเอียด
โคพักการรีดนม)  

10. การฝึกโคท้องแรกมีความส าคัญมาก ผู้เลี้ยงต้องฝึกน าโคใกล้คลอด 1-2 เดือน เข้าซองรีดนม เพ่ือ
ฝึกให้คุ้นเคยกับการท าความสะอาดร่างกาย และการล้างเต้านม การต้อนเข้าซองรีด สร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้รีด ซึ่งเมื่อโคเข้าซองรีดแล้ว ผู้รีดต้องปฏิบัติทุกอย่างตามข้ันตอนการรีดนมปกติ ยกเว้นไม่มีการรีดนม
ออกเท่านั้นเอง ระยะนี้ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติอย่างนิ่มนวล เพ่ือไม่สร้างความเครียดและความเกรงกลัวให้เกิด
แก่โคนม  

 
3 การให้อาหารส าหรับโคให้น้ านม  

ปริมาณของน้ านมที่แม่โคสามารถผลิตได้ตลอดช่วงให้นม (Lactation) จะเป็นผลโดยตรงมาจาก
อาหารที่สะสมเอาไว้ในรูปเนื้อเยื่อและไขมัน (body reserve) ช่วงพักการรีดนม รวมทั้งการกินอาหาร
ตลอดช่วงการให้นม และสมดุลพลังงานช่วงก่อนและหลังคลอดลูกใหม่ นอกเหนือจากอิทธิพลจากพันธุ์
กรรมของแม่โค และความต้องการโภชนะของโคให้นมยังจะข้ึนอยู่กับระยะของการให้นม ความจุของ
กระเพาะ (ความสามารถในการกินได้ของโคนม) และการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของตัวโคในระหว่างการให้
น้ านม โดยทั่วไปการให้อาหารโคนมจะแบ่งออกเป็นระยะ ใหญ่ๆ ได้ 5 ระยะ 
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1. ระยะแรกของการให้นม (Early lactation) 0-60 วัน หลังคลอดหรือระยะให้น้ านมสูงสุด  
2. ระยะรักษาระดับการให้น้ านม (Maintain lactation ), 60-100 วันหลังคลอด  
3. ระยะกลางการให้น้ านม (Mid lactation),100-200 วัน  
4. ระยะปลายการให้น้ านม (Late lactation) , 200-305 วัน  
5. ระยะพักการรีดน้ านม 60 วัน (Dry period) 

 
3.1 การให้อาหารโคในระยะแรกของการให้น้ านม 0-60 วันแรกหลังคลอด  

การให้อาหารส าหรับแม่โคในช่วงแรกของการให้น้ านม (early lactation) นี้จะมีผลต่อการผลิต
น้ านมในช่วงนี้โดยตรงและรวมถึงจะมีผลกระทบไปถึงการให้น้ านมของแม่โคในระยะกลาง และปลายของ 
lactation ด้วย ความต้องการโภชนะของโคจะเพ่ิมข้ึนตามการให้น้ านมของแม่โค ซึ่งน้ านมเพ่ิมข้ึนถึง
จุดสูงสุดในระยะ 6-8 สัปดาห์หลังคลอด แต่ว่าแม่โคจะสามารถกินอาหารได้เต็มที่หลังจากคลอด 12-16 
สัปดาห์ ดังนั้นในช่วงแรกของการให้น้ านมนี้โคจะผอมลงและใช้เนื้อเยื่อและไขมัน (body reserve) ที่
สะสมไว้เพ่ือมาผลิตน้ านมในช่วงนี้ นอกจากนี้แม่โคยังต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบการให้อาหารใหม่
เนื่องจากแม่โคจะต้องถูกเปลี่ยนการให้อาหาร จากสูตรโคพักรีดนมมาเป็นสูตรโคให้นม แม่โคจะได้รับ
อาหารข้นมากข้ึน เพ่ือให้ได้รับโภชนะมากข้ึน  

การผลิตน้ านมในช่วงนี้แม่โคอาจเกิดปัญหาโรคกระเพาะ (acidosis) ได ้ แม่โคจึงควรได้รับหญ้า
แห้งอย่างน้อย 1 กก./ตัว/วันเพ่ิมเติมจากอาหารหยาบสดหรือหยาบหมัก เช่น ข้าวโพดหมัก หญ้าหมัก ที่
แม่โคควรได้รับอย่างเต็มที่ ในการรักษาสมดุลกระเพาะควรให้โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium 
bicarbonate) หรือ และแม็กนีเซี่ยมออ๊กไซด์ (magnesium oxide) ในระยะนี้ก็จะช่วยปรับสมดุลของ
กระเพาะอีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากโคต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงและมีความย่อยได้สูงในช่วงนี้แล้วโปรตีนในอาหารก็ดูจะ
ส าคัญมากด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงแรกที่แม่โคย่อยสลายไขมันที่สะสมในร่างกายออกมาถ้าหากแม่
โคได้รับอาหารไม่เพียงพอ และ/หรือไม่สมดุลในช่วงนี้จะท าให้แม่โคให้ผลผลิตต่ ารวมทั้งอาจมีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพตามมาด้วย โคในช่วงนี้ควรมีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นเท่ากับ 40:60 และมี
คะแนนร่างกาย 2.6-2.8 คะแนน (ระบบคะแนนเต็ม 5)  

การกระตุ้นให้แม่โคกินอาหารได้มากข้ึนในช่วงนี้อาจท าได้โดย  
1. การให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีที่สุด เท่าท่ีจะหาได้ และควรให้อาหารบ่อยครั้ง  
2. อาหารที่ให้แม่โคนั้นควรจะมีโปรตีนอย่างเพียงพอ  
3. ค่อย ๆ เพ่ิมอาหารข้นหลังจากคลอด (ไม่ควรเพิ่มอาหารข้นทันทีทันใดหลังจาก คลอด)  
4. เพ่ิมพลังงานในสูตรอาหารโคนมนั้น (ด้วยการเติมไขมัน หรือ bypass fat)  
5. มีอาหารให้แม่โคกินอยู่ตลอดเวลา  
6. พยายามท าให้แม่โคมีความเครียดน้อยที่สุด  
การให้อาหารที่มีคุณภาพดีจะท าให้แม่โคสามารถกินได้อย่างเต็มท่ี ในระยะนี้จะท าให้ผลผลิตของ

น้ านมสูงขึ้น และท าให้แม่โคสามารถรักษาน้ าหนักตัวไว้ได้ไม่ผอมลงอย่างรวดเร็วเกินไปในทางตรงกันข้าม 
ถ้าหากแม่โคขาดอาหารติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้การให้น้ านม ตลอดช่วงการผลิต ต่ าลง หรือถ้าหาก
ขาดอาหารรุนแรงแม่โคจะหยุดการให้น้ านมในที่สุด โดยทั่วไปโคให้นมทุกระยะสามารถใช้อาหารสูตร
เดียวกันได้ แต่แตกต่างกันที่ปริมาณของอาหาร ซึ่งข้ึนอยู่กับระยะการให้น้ านม (lactation stage) ผลผลิต
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น้ านมที่ได้รับ (level of production) และความสมบูรณ์ของร่างกายโค หรือสามารถมีสูตรอาหารเฉพาะ
กลุ่มโคเป็นการดีที่สุด  
สูตรอาหารข้นโคให้นม (milking cow concentrate) ในระยะแรกคลอดถึงระยะปลายการให้น้ านม  
โปรตีน 16-18 % พลังงาน 2.8-3.5 Mcal ME/kg. DM (TDN 75-80 %) 1.4-1.7 Mcal NE

L
/kg. DM 

แคลเซียม (calcium) 0.65-1.0 % 245 ฟอสฟอรัส (phosphorus) 0.50-0.8 % ไวตามินเอ 18,000-
22,000 IU/kg.DM ไวตามินดี 3,300 IU/kg.DM ไวตามินอี 25 IU/kg.DM  
 
3.2 การให้อาหารโคในระยะรักษาระดับการให้น้ านม 60-100 วัน  

แม่โคจะให้น้ านมสูงสุด (peak production) ประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังคลอดดังกล่าว เพ่ือให้
น้ านมตลอดช่วงให้นมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ จึงควรรักษาระยะการให้นมช่วงสูงสุดนี้ไว้ให้นานที่สุด
(Maintainable lactation) หรือลดลงช้าที่เท่าที่สามารถท าได้ ระยะนี้แม่โคจะเริ่มกินอาหารได้มากขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงช่วงที่แม่โคจะสามารถกินอาหารได้มากท่ีสุดคือ ระยะ 12-16 อาทิตย์หลังคลอด หลังจากนี้
แม่โคไม่ควรสูญเสียน้ าหนักตัวอีกแล้ว และควรจะมีการเพิ่มน้ าหนักตัวนิดหน่อยด้วย ชว่งนี้เราสามารถให้
อาหารข้นได้เต็มที่ การให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีมากคือมีความน่ากินสูง ถ้าหากเป็นข้าวโพดหมัก ก็
ควรเป็นข้าวโพดหมักที่มีคุณภาพดี หรือถ้าเป็นพืชอาหารสัตว์ก็ควรมีส่วนประกอบของใบมากกว่าล าต้น 
อาหารหยาบช่วงนี้ควรเป็นอาหารหยาบที่มีความย่อยได้สูง เพ่ือให้แม่โคสามารถกินอาหารได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นเท่ากับ 40:60 เช่นช่วงแรก การให้น้ านมช่วงนี้ควรมี
อัตราลดลงไม่เกิน 5% จึงจะแสดงว่าสามารถรักษาระดับการให้น้ านมของแม่โคได้ดี ส่วนคะแนนร่างกาย
โคควรอยู่ที่ 2.5-2.6 และโคควรได้รับการผสมพันธุ์ที่ 45-60 วันหลังคลอด หรือผสมติดภายใน 100 วัน 
หากโคมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ให้รีบแก้ไขทันที  
แนวทางการเพิ่มปริมาณการกินได้ของโคให้นมในช่วงนี้อาจท าได้โดย  
1. เพ่ิมความถี่ในการให้อาหาร (feeding frequency) และอาหารที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา  
2. ให้โคได้รับอาหารข้นเต็มที่ เช่นเดียวกับช่วงแรก  
3. พยายามให้โคได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี และมีความน่ากินสูงสุด  
4. พยายามลดความเครียดของแม่โคให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 
3.3 การให้อาหารโคในระยะกลางการให้น้ านม ,100-200วัน  

หลังจากท่ีแม่โคให้นมจนถึงระยะสูงสุด (peak production) จากนั้นระดับการให้น้ านมจะคงที่
อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเข้าถึงช่วงกลางการให้น้ านม (Mid lactation) และช่วงท้ายของการให้น้ านม 
(Late Lactation) การให้น้ านมจะเริ่มลดลง อย่างไรก็ตามการยืดระยะเวลาการให้นม และการท าให้
น้ านมลดลงแบบช้าๆ สามารถท าได้ด้วยการจัดการการให้อาหารที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้การยืดระยะเวลาการให้
น้ านม จะข้ึนอยู่กับพันธุกรรมของโคตัวนั้น รวมทั้งการให้อาหารในระยะแรกหลังคลอดใหม่ (early 
lactation) ด้วย ถ้าหากในระยะหลังคลอดใหม่ การจัดการให้อาหารท าได้ไม่ดีจะท าให้โคถึงระยะให้นม
สูงสุด (peak production) ด้วยปริมาณน้ านมท่ีต่ าไม่สูงตามศักยภาพของโค เมื่อเข้าถึงระยะกลางของ
การให้นม การให้น้ านมจะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโคที่ขาดอาหารในช่วงแรกจะผอมมาก การท าให้โค
มีอาหารสะสมในร่างกายพอเพียงจะท าให้โคมีความสามารถในการให้น้ านมได้ดีและลดลงช้า การลดลง
ของน้ านมควรอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 8-10 % ต่อเดือน ระยะนี้แม่โคควรจะตั้งท้องแล้ว คะแนนร่างกายควร
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อยู่ที่ 2.6-2.8 ความต้องการอาหารในช่วงนี้จึงมีเพ่ือ การด ารงชีพ (maintenance) เพ่ือผลิตน้ านม (milk 
production) เพ่ือการตั้งครรภ์ (pregnancy) และเพ่ือการเพ่ิมน้ าหนักตัว (live weight gain)  

แต่ถ้าหากเป็นโคสาวให้นมครั้งแรก (first lactation) ความต้องการอาหารในระยะนี้จะสูงกว่าแม่
โคท่ีโตเต็มวัยแล้ว เพราะว่าโคท่ีให้นมครั้งแรกยังไม่หยุดการเจริญเติบโต โคในระยะนี้จึงยังต้องการอาหาร
บางส่วนเพื่อการเจริญเติบโตด้วย โดยปกติแล้วโคท้องแรกมี ความต้องการโภชนะเพ่ิมอีก 20% และโคให้
น้ านมท้องที่สองต้องการโภชนะเพ่ิมอีก10%ของความต้องการเพ่ือการด ารงชีพเมื่อเทียบกับแม่โคที่โตเต็ม
วัยแล้ว รวมทั้งในระยะนี้เราสามารถใช้ยูเรียเพ่ิมข้ึนได้ในสูตรอาหาร โดยทั่วไปแล้วปัญหาที่เก่ียวกับอาหาร
ในช่วงนี้จะมีน้อยเพราะโคปรับตัวเรื่องการกินได้ดีขึ้น แต่การเลี้ยงในระยะนี้ต้องระวังไม่ให้แม่โคอ้วน
เกินไป โดยมีอัตราส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นเท่ากับ 50:50  
 
3.4 การให้อาหารโคในช่วงปลายการให้น้ านม, 200-305 วัน  

โคช่วงนี้จะอ้วนขึ้นมากท้ังจาดขนาดของลูกโคในครรภ์ที่โตข้นและจากการที่โคกินอาหารเข้าไป
แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารสะสมไว้ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง โคจะกินอาหารโดยรวม
ลดลงจากระยะแรกเพราะการให้น้ านมลดลงนั่นเองท าให้ความต้องการรวมลดลง โคมีความต้องการอาหาร
จากแหล่งอาหารหยาบเป็นหลัก สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นเท่ากับ 60:40 โคควรมีคะแนนร่างกาย 
2.8-3.0 คะแนน หากโคยังผอมอยู่ให้รีบด าเนินการเร่งอาหารระยะนี้ จะเป็นผลดีกว่าไปเร่งอาหาร ในช่วง
โคพักรีดน้ านม ซึ่งจะท าให้โคมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน (fat cow syndrome) โดยไม่จ าเป็น 
ส าหรับการให้น้ านมควรลดลงในอัตราต่ ากว่า 10-12 % ต่อเดือน การพักรีดน้ านมควรดูที่ปริมาณน้ านม
และอายุการตั้งท้องของโค  

 
3.5 การให้อาหารโคในระยะพักรีดน้ านม, พักรีด 60วัน  

การให้อาหารส าหรับโคพักการรีดนม (Dry period) นี้เป็นการให้อาหารเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการส าหรับการด ารงชีพ (maintenance) การตั้งครรภ์ (pregnancy) และการเพ่ิมน้ าหนักตัว การ
สะสมไขมัน (Body reserve) ของแม่โคในระยะนี้มีความส าคัญมาก มีผลต่อการผลิตน้ านมหลังคลอดช่วง
ต่อไป เนื่องจากระยะแรกหลังจากการคลอดแม่โคจะกินอาหารได้น้อย ในขณะที่มีการสร้างน้ านมมาก
นั่นเอง โดยปกติจะหยุดพักรีดนมแม่โคประมาณ 60 วันก่อนคลอด เพ่ือให้แม่โคเตรียมตัวส าหรับการคลอด
ครั้งต่อไป และการให้นมในช่วงต่อๆไป ช่วงนี้โคควรได้รับอาหารดีเน้นการให้อาหารหยาบเป็นหลัก และ
ดูแลดี เช่นเดียวกับโคให้นมเพ่ือให้แม่โคมี สภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพสมบูรณ์อันจะส่งผลให้แม่โค
สามารถให้ น้ านมดีในช่วงต่อๆไปของการให้นม คะแนนร่างกายควรอยู่ที่ 3-3.5 คะแนนและก่อนคลอดโค
ต้องมีคะแนน 3.5 ถึงจะเป็นแม่โคที่สมบูรณ์จริง ในระยะนี้ไม่ควรเร่งขุนโคโดยไม่จ าเป็น แม่โคไม่ควรจะ
อ้วนเกินไปในระยะก่อนคลอด (มากกว่า4 คะแนน) เพราะถ้าหากแม่โคอ้วนเกินไปแล้ว หลังคลอดจะเกิด
ปัญหาทางสุขภาพตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะโรคระบบเผาผลาญสารอาหารของร่างกายผิดปกติ
(metabolic disorders) ต่าง ๆ เช่น คีโตซีด (ketosis), ไข้นม ( milk fever )  
สูตรอาหารข้นโคพักรีดน ้านม ในระยะนี  ควรเป็นดังนี   
โปรตีน 14-16 %  พลังงาน 2.5-2.8 Mcal ME/kg DM (TDN 65-70 %) แคลเซี่ยม (calcium ) 0.8 % 
ฟอสฟอรัส(phosphorus) 0.60 % ไวตามินเอ 18,000-22,000 IU/kgDM ไวตามินดี 3,300 IU/kgDM ไว
ตามิน อี 25 IU/kgDM 
4 การจัดการดูแลแม่โคใกล้คลอดและในระยะคลอด  



Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Dairy Cattle 

229 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

ปกติเราจะต้องให้แม่โคพักการรีดนมอย่างน้อย 60 วัน ก่อนคลอดหากแม่โคไม่มีช่วงพักการรีดนม 
จะมีผลกระทบต่อการให้นมในช่วงถัดไป และจะมีปัญหาการเป็นสัด การผสมติดกันมาก ดังนั้นผู้เลี้ยงจึง
ต้องตรวจเช็คก าหนดวันโคคลอดให้ชัดเจน และพักการรีดนมตามช่วง การจัดการทั่วไปคือ  
1.1 ที่อยู่อาศัยในระยะ 60 วนัแรก  

สามารถเลี้ยงรวมกันได้ เพ่ือลดภาระในการดูแล แต่เมื่อใกล้คลอดควรแยกเลี้ยง กลุ่มย่อยหรือ
เดี่ยว ถ้าท าได้จะท าให้การดูแลช่วยคลอดท าได้ทั่วถึง การให้อาหารในระยะนี้ เน้นการให้อาหารหยาบเป็น
หลัก อาหารข้นเป็นการให้เพ่ือเสริมให้โคได้รับโปรตีน และพลังงานเพียงพอ  
1.2 การให้แร่ธาตุเสริม  

ในช่วงนี้ควรเน้นอาหารแร่ธาตุเป็นพิเศษ ปัญหาที่พบบ่อย คือ การขาดแร่ธาตุในช่วงหลังคลอด 
เชนเกิดโรคไข้นม (Milk fever) ,เปอร์เซ็นต์เนื้อนมต่ า (Total solid) , ไขมันต่ า(Fat) ดังนั้นแร่ธาตุที่ควรให้
ความส าคัญคือแคลเซี่ยม/ฟอสพอรัส/ซีลีเนี่ยม ในภาคปฏิบัติแล้วผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ มักนิยมให้เป็นแร่ธาตุ
ก้อนหรือผงและตั้งให้โคเลือกเลียกินเอง ซึ่งมักพบว่าไม่เพียงพอให้โคเลีย หรือโคบางตัวไม่เลีย น ามาซึ่งการ
ขาดแร่ธาตุ ข้อแนะน าคือผู้เลี้ยงควรผสมแร่ธาตุเข้าไปในอาหารข้นเลยโดยตรงอีก 100-200 กรัมต่อตัวต่อ
วัน อย่างไรก็ตามปริมาณให้กินข้ึนกับข้อก าหนดแต่ละบริษัทด้วย พร้อมกับมีตั้งให้โค เลียกินเองอิสระ
เหมือนเดิม  
1.3 การให้ไวตามิน  

ชนิดไวตามินที่ให้ควรสนใจคือไวตามินเอและ ไวตามินอี ในแง่ผู้เลี้ยงเพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่าย และ
การใช้ไวตามินสังเคราะห์ควร เน้นไปที่การให้พืช อาหารหยาบสด เพ่ือหวังธาตุอาหารและไวตามิน จาก
พืชสดทดแทน เช่น ถ้าเราสามารถให้หญ้าสดจ านวน 15 กก.ต่อตัวต่อวัน ปัญหาการขาดไวตามินจะลดลง 
หรืออย่างน้อยที่สุดควรมีการฉีดไวตามินรวมเอ ดี อี (ADE) ในระดับ 5-15 มิลลิลิตรต่อตัวต่อครั้ง เป็น
จ านวน 3 ครั้ง โดยก าหนดครั้งแรกให้ฉีดก่อนคลอด 10 วัน และซ้ าอีกทุก 15 วันหลังคลอด จะแก้ไข
ปัญหาการขาดไวตามินได้  
1.4 สภาพร่างกาย  

โคท่ีสมบรูณ์ใกล้คลอดจะมีขนาดท้องใหญ่มากและลดระดับลงต่ า น้ าหนักโคระยะนี้มากกว่า 500 
กก. โคใกล้คลอดจะเห็นแนวสวาปชัดเจน อวัยวะเพศจะเริ่มบวมเปุงมาก เต้านมจะขยายตึงมาก หัวนมก็
ขยายตัวมาก โคบางตัวเราสามารถรีดน้ านมตรวจได้ว่าใกล้คลอดหรือยัง ถ้ามีน้ านมไหลแสดงว่าใกล้คลอด
แล้ว ระยะนี้ควรแยกแม่โคไว้คลอดรอคลอดต่างหาก  
1.5 การฝึกรีดนม  

โดยเฉพาะแม่โคสาวไม่เคยฝึกรีดนม ตามหลักแล้วในระยะ30 วันใกล้คลอดควรมีการน าแม่โคใหม่
มาฝึกรีดนม ซึ่งท าได้โดยฝึกการเข้าซองรีด ให้คุ้นเคยกับการต้อนเข้าซอง ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติการสอนในช่วง
นี้อย่างนุน่นวล หลีกเลี่ยง การทุบตี,หักหาง,เตะ การให้สัญญานบางอย่างที่ก าหนดขึ้นเองเช่น การผิวปากก็
เพียงพอที่จะท าให้แม่โคจ าได้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร การปฏิบัติต่อโคท่ีรุนแรง แม่โคจะเกรงกลัวและอ้ันนม 
ในระหว่างนี้ฝึกเพียงหัดเข้าซอง และใช้น้ าฉีดล้างท าความสะอาดเต้านมโดยปฏิบัติเหมือนเข้ารีดนมทุก
อย่างยกเว้นงดการรีดเท่านั้นเอง การฝึกที่ง่ายโดยให้ต้อนรวมเข้ากับโคเดิมที่รีดอยู่ประจ า เพ่ือให้คุ้นเคย
และโคไม่ตื่นเต้นเกินไป 

 
5.การเลี้ยงลูกโคเพศผู้  



Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Dairy Cattle 

230 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

การเลี้ยงลูกโคเพศผู้ที่เกิดภายในฟาร์ม ส่วนใหญ่หากไม่มีเปูาหมาย หรือตลาดการค้าที่แน่นอน ผู้
เลี้ยงจะไม่ลงทุนในส่วน จะเป็นการเลี้ยงเพียงพอให้ลูกโคอยู่รอดไปวัน ๆ เท่านั้น ทั้งนี้เพราะมูลค่าลูกโค
เพศผู้ต่ ามาก และยังมีแนวโน้มราคาต่ ากว่าโคเนื้อทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบอายุและน้ าหนักเดียวกัน แต่หาก
มีตลาดก็ควรแยกเลี้ยงให้ชัดเจนและเมื่อโตหลังหย่านมแล้ว เราสามารถใช้อาหารเศษเหลือจากระบบโครีด
นมมาหมุนเวียนเพ่ือเลี้ยงขุนลูกโคเพศผู้ได้  
เป้าหมายการจัดการ  

1. ผู้เลี้ยงต้องรีบงดใช้นมสดหันมาเน้นการใช้นมเทียมให้เร็วที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุน  
2. การให้นมยังคงเป็นตามอัตราส่วนปกติ เพ่ือปูองกันไม่ให้ลูกโคแคระแกรน  
3. ส าหรับอาหารข้นที่ใช้มีโปรตีน 20-22 เปอร์เซ็นต์ ควรฝึกให้ลูกโคหัดกินตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็น

ต้นไป ซึ่งลูกโคจะกินได้เร็ว เพราะการให้นมไม่มากเท่าการเลี้ยงลูกโคเพศเมียจะเป็นการเร่งให้ลูกโคกิน
อาหารข้นได้เร็ว ซ่ึงต้ังแต่สปัดาห์ที่ 3 ถึง 8 ลูกโคจะเริ่มกินเป็นเราควรให้ ในอัตรา 0.5-1.0 กก.ต่อตัวต่อ
วัน โดยจัดให้กินเป็น 1-2 เวลา ก็ได้  
 
ตารางที่ 10. 5 หลักการจัดการด้านอาหารลูกโคนมเพศผู้ 
อายุ นมสด 

(กก.ต่อตัวต่อวัน) 
นมเทียม 
( กก.ต่อตัวต่อวัน) 

อาหารข้น 
(กก.ต่อตัวต่อวัน) 

อาหารหยาบ  

แรกเกิด - 3 วัน ให้กินน้ านมเหลือง
เต็มที่  

   

3 - 7 วัน ให้ 2 กก. 2 กก. ให้ 1-2 ก ามือ   
2 - 4 สัปดาห์  ให้ 4 กก. 0.3-0.5 กก. ให้หญ้าแห้ง 
4 - 5 สัปดาห์  ให้ 3 กก. 0.5-.06 กก. ทีละน้อย 
7 - 8 สัปดาห์  ให้ 2-3 กก. 0.5-1.0 กก. ให้เต็มที่ 
อายุ 9 สัปดาห์ - 
หย่านม 

  0.5-1.0 กก. ให้เต็มที่หรือ  
ปล่อยเลี้ยง  

 
4. เมื่อลูกโคอายุได้ 8 สัปดาห์ ควรเปลี่ยนสูตรอาหารข้น จากสูตรโปรตีน 20-22 เปอร์เซ็นต์ เป็น

สูตร 15-18 เปอร์เซ็นต์โปรตีน แต่ควรแน่ใจว่าเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย  
5. เมื่อลูกโคอายุเกิน 4 เดือน ผู้เลี้ยงสามารถหาซื้ออาหารสูตรโปรตีนต่ า 14-15 % จากท้องตลาด

มาใช้เป็นอาหารข้น เสริมให้ลูกโคกินได้แต่ควรเปรียบเทียบราคาดูด้วย อย่างไหนถูกกว่ากับ การผสมข้ึนใช้
เอง  

6. อาหารหยาบ ขณะลูกโคอายุ 2-8 สัปดาห์ การเลี้ยงด้วยหญ้าแห้ง ถ้าท าได้จะเป็นการดี แต่หาก
ไม่มีก็ใช้หญ้าสด หรืออาจปล่อยแทะเล็มไปเลยก็ได้ โดยไม่ควรจ ากัดการกินอาหารหยาบเพ่ือเป็นการลด
ต้นทุน  

7. ในผู้เลี้ยงที่เป็นรายเล็ก มีโคเพศผู้น้อยตัว การผูกหรือการปล่อยเลี้ยงจะเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ าสุด 
แต่ในรายขนาดกลางข้ึนไป ผู้เลี้ยงจะต้องมีแปลงหญ้าเฉพาะ เพ่ือที่จะปล่อยเลี้ยง หรอืไม่ก็ต้องจัดสร้าง
โรงเรือนอย่างง่ายขึ้นมาเพ่ือเลี้ยง กักขัง เป็นการเฉพาะ แยกเลี้ยงอิสระไม่ปะปนกับการเลี้ยงลูกโคเพศเมีย 
ตั้งแต่แรกเกิด  
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8. โคอายุ 3-4 เดือน ต้องท าการตัดเขา ตอน ท าวัคซีนปกติ ยกเว้นวัคซีนแท้งติดต่อ ดังนั้นเพื่อไม่ให้
เป็นภาระและเพ่ิมค่าใช้จ่ายผู้เลี้ยง ควรรีบขายโคออกไปจากฟาร์ม  

9. โคอายุเกิน 4 เดือน ทั้งในแง่อาหารหยาบ และอาหารข้น สามารถใช้เศษเหลือจากอาหารโคนม 
มาเป็นอาหารเสริมให้กันได้ แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นการปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้า  

10. เนื่องจากโคเหล่านี้จะเลี้ยงปล่อย ปัญหาที่เกิดข้ึนคือโรคเห็บจึงควรให้ความสนใจ  
11. ควรมีแร่ธาตุก้อน หรือแร่ธาตุผง วางให้กินอิสระ ตั้งแต่โคอายุได้ 2 เดือนขึ้นไป  

 
6 การเลี้ยงโคสาวทดแทนและอายุเริ่มผสมพันธุ์  

โคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยนมีอายุเริ่มเข้าสู่วัยสาว หรือ วัยเจริญพันธุ์ ( Puberty ) เมื่ออายุ
ประมาณ 8 – 10 เดือน แต่โคสาวควรเริ่มผสมพันธุ์เมื่อเป็นสัดครั้งที่ 3 หรือ 4 ( ในกรณีที่สังเกตการเป็น
สัดอย่างสม่ าเสมอ ) ซึ่งจะมีน้ าหนักประมาณประมาณ 50 – 60 % ของน้ าหนักเมื่อโตเต็มที่ ซึ่งประมาณ 
300กิโลกรัมส าหรับโคนมพันธุ์ ไทยฟรีเชี่ยน ( Thai Friesian ) หรือ ประมาณ 350 กิโลกรัม ส าหรับโคนม
พันธุ์แท้ หรือ โคไทยฟรีเชี่ยนที่มีเลือดสูงมากกว่า 90 % ซึ่งถ้าหากโคสาวมีการเลี้ยงดูและให้อาหารอย่าง
ถูกต้องก็จะมีอายุประมาณ 15 - 18 เดือน อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่มักมีการเลี้ยงโคทดแทนโดยให้
อาหารต่ ากว่าความต้องการอาจเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ให้ความส าคัญในการให้อาหารข้น
แก่โครีดนมมากกว่าเพราะมีน้ านมซึ่งเป็นรายได้หลักของฟาร์ม ท าให้โคทดแทนได้แก่ลูกโค โครุ่น โคสาวมี
ขนาดและความสูงต่ ากว่ามาตรฐานส่งผลท าให้ผสมพันธุ์ได้ช้าและเมื่อคลอดลูกเป็นแม่โคก็ให้ผลผลิตน้ านม
ต่ ากว่าความสามารถทางพันธุกรรมที่ควรจะเป็น เปูาหมายของการเลี้ยงโคทดแทน 

1. ลูกโคมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมในระยะกินนม มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถหย่านม
ได้เมื่อลูกโคอายุประมาณ 2 - 3 เดือน 

2. ลูกโคหลังหย่านมมีการเจริญเติบโตทั้งน้ าหนักและความสูงอย่างเหมาะสมสามารถผสมพันธุ์ได้
เมื่ออายุประมาณ 15 - 18 เดือน หรือมีอายุคลอดลูกตัวแรกประมาณ 24 - 27 เดือน และให้ผลผลิตน้ านม
ได้ตามความสามารถทางพันธุกรรม 

การจัดการโคทดแทนฝูงจึงเป็นหัวใจหนึ่งของการท าฟาร์มให้ประสบผลส าเร็จ ปริมาณ/จ านวนโค
ที่จะขึ้นมา ทดแทนฝูงเดิมที่นับวันจะต้องคัดท้ิง เนื่องอายุแก่ ปุวย พิการ ผลผลิตต่ า และเต้านมอักเสบ ถ้า
เราจัดการฝูงโครีดนม โดยมีอัตราการคัดท้ิงสูงจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ยิ่งต้องการโคทดแทนมากยิ่งขึ้น 
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เราต้องการโครุ่นใหม่ๆ เข้ามาให้มาก และเร็วขึ้น นั่นหมายถึงได้พันธุกรรมใหม่ที่มี
แนวโน้มดีขึ้น ให้น้ านมมากข้ึนเข้ามาในฝูง ถือเป็นการปรับปรุงพันธุ์  

ขั้นแรกของการจัดการฝูงโคทดแทน คือ ใช้น้ าเชื้อพ่อพันธุ์อย่างดี ผสมพันธุ์ในฝูงโคสาว เพราะโค
สาวอัตราการผสมติดง่าย การลงทุนเรื่องน้ าเชื้อพ่อพันธุ์มีความคุ้มทุนที่สุด แต่ชนิดของพ่อพันธุ์ส าหรับโค
สาว ควรเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกตัวไม่โตมากเพ่ือไม่ให้มีปัญหาเรื่องการคลอด  

ขั้นสอง การจัดการให้อาหารและร่มเงาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้โคสาวเจริญเติบโตโดยไม่สะดุดหรือ
แคระแกรน อาจจะมีการใช้สารช่วยย่อยใส่ในกระเพาะโค เพ่ือเพ่ิมอัตราการย่อยและใช้อาหารหยาบให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น เพราะระหว่างนี้โคจะอยู่ในแปลงหญ้าตลอดจึงควรมีการใช้ประโยชน์จากหญ้าให้คุ้มทุน
ที่สุด  

ขั้นสาม มีเปูาหมายในการจัดการฝูง เพ่ือจะได้ใช้เป็นมาตรการในการเปรียบเทียบและการ
ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้นคือ  

1) ลูกโคและโคสาว ควรมีอัตราการตายน้อยกว่า 2% ของลูกที่เกิดทั้งหมด  
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2) โคสาวควรถึงวัยสาว (Puberty) ที่อายุ 12 เดือน  
3) โคสาวควรได้รับการผสมพันธุ์ที่อายุ 13-15 เดือนหรือที่น้ าหนักตัว 60% ของน้ าหนักที่โตเต็มที่  
4) โคท้องแรก ควรคลอดที่อายุ 22-24 เดือน และน้ าหนักตัวหลังคลอดอยู่ประมาณ 80-85% 

ของน้ าหนักท่ีโตเต็มที่  
5) สูตรอาหารและปริมาณอาหารที่ให้กิน ต้องเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่

การขุนโค  
6) โคสาวหลังคลอดควรกลับมาเป็นสัดหลังคลอดที่ 45-60 วัน  

จ านวนโคทดแทนฝูง จะต้องการมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจ านวนคัดทิ้ง และถ้าการจัดการฝูงไม่ดี โคสาวก็
จะได้รับการผสมพันธุ์และตั้งท้องช้า เราต้องเสียโอกาสในการได้น้ านม และเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพ่ิม 
 
ผลกระทบต่อการเลี้ยงโคทดแทนเมื่อให้อาหารน้อยกว่าความต้องการ (Underfeeding) 

1. โคสาวมีการเจริญเติบโตช้า 
2. โคสาวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุมากกว่าปกติ หรือ ผสมพันธุ์ที่น้ าหนักน้อย 
3. โคสาวแสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน ท าให้ยากต่อการสังเกตการเป็นสัด 
4. โคสาวท้องเมื่อคลอดลูกจะให้ผลผลิตน้ านมน้อยกว่าปกติ น้ าหนักและคะแนนความสมบูรณ์

ร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว มักมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ตามมาท าให้ผสมติดยาก 
การให้อาหารที่มีโปรตีนไม่พอเพียงจะท าให้ลดการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า “ Growth 

hormone” ซึ่งจะมีผลยับยั้งการเจริญและพัฒนาของต่อมน้ านม โดยการไปเพ่ิมจ านวนไขมันในต่อม
น้ านม 
ผลกระทบต่อการเลี้ยงโคทดแทนเมื่อให้อาหารมากเกินความต้องการ (Overfeeding) 

1.ให้อาหารที่มีพลังงานสูงเกินไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ท าให้เกิดผลเสียหายต่อการเจริญและ
พัฒนาต่อมน้ านมท าให้ระบบเต้านมมี เซลสร้างน้ านม ปริมาณน้อยกว่า เซลไขมัน 

2.ควรหลีกเลี่ยงการเร่งการเจริญเติบโตในโคสาว โดยเฉพาะในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Pre-
puberty) คืออายุ 3 - 9 เดือนไม่ควรให้โคเจริญเติบโตเกิน 1,000 กรัม / วัน 
 
จ านวนโคสาวทดแทน (heifer replacement)  

การค านวณจ านวนโคสาวทดแทนสัมพันธ์กับจ านวนโคให้นมที่คัดออกจากฝูง (CULLING RATE) 
ถ้ามีการคัดโคให้นมออกมาจ านวนโคสาวที่จะเข้ามาทดแทนก็มีมาก แต่ในภาคปฏิบัติมีเจ้าของฟาร์ม
จ านวนมากที่มีการเลี้ยง ลูกโคเพศเมียไว้ทั้งหมด เป็นเหตุให้จ านวนโคสาวมีมากเกินไปเกิดการแย่งอาหาร
กัน ผลคือโคให้นมมีประสิทธิภาพต่ าลง ยังผลให้เปอร์เซ็นต์โคนมคัดออกจากกฝูงมากข้ึนกว่าปกติ ดังนั้น
การพิจารณาจ านวนโคสาวทดแทนจึงมีความส าคัญมาก  
ตัวอย่างการค้านวณ  
สมมติให้มีฝูงโคนมจ านวน 50 ตัว และมีแปลงหญ้าพอเพียง  
รายการ สมมุติฐานที่ใช้ การค านวณ  
จ านวนโคให้ลูกตอ่ปี โคนมมีช่วงการตกลูก 14 เดือน/ตัว (50x12)/14 = 43 ตัว/ปี  
จ านวนลูกโคเพศเมีย อัตราส่วนเพศเมีย:ผู้ =50:50 (43x50)/100 = 22 ตัว/ปี  
จ านวนโคสาวถึงระยะผสมพันธุ์ จ านวนตายช่วงแรกคลอด 3%  
และระหว่างเลี้ยง 3%(รวม 6%) (22x94)/100 = 21 ตัว/ปี  
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จ านวนโคตั้งท้องถึงคลอด จ านวนโคผสมไม่ติด 10%  
จ านวนโคแท้งลูก 5% (รวม 15%) (21x85)/100 = 18 ตัว/ปี  
 
จ านวนโคสาวท่ีต้องการทดแทน จ านวนโคเก่าคัดออก 35% (50x35)/100 = 18 ตัว/ป 

จากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นว่าเราสามารถคัดโคออกจากฟาร์มได้ถึง 35% โดยประมาณ โดยมีโค
สาวเข้าทดแทนได้พอดี แต่หากคัดออกน้อยกว่า 35% เราก็จะมีโคเกินความต้องการ ซึ่งเมื่อรู้เช่นนี้
ประกอบกับหากมีการเก็บประวัติฟาร์มดีเจ้าของฟาร์มก็สามารถเก็บลูกโคไว้เพ่ิมเติมหรือท าการจ าหน่าย
ลูกโคสาวที่เกินต้องการออกจากฝูงไปได้เลยตั้งแต่โคยังเล็กอยู่ไม่ต้องรอให้โตก่อนในแต่ละปี รวมไปถึงการ
จ าหน่ายลูกโคเพศผู้ที่ฟาร์มไม่ต้องการด้วย ดังนั้นในขณะใดขณะหนึ่ง เราจะมีจ านวนโคในฝูงที่ต้อง
รับภาระเลี้ยงดูมากข้ึน เพราะมีการเก็บโคสาวไว้ทดแทนต้องพิจารณาคือ  

1. หากมีพ้ืนที่ปลูกหญ้าและปริมาณหญ้าและแรงงานพอเพียงก็ขายโคคัดท้ิง เมื่อโคตั้งท้องแก่แล้ว 
จะได้ราคาดีท่ีสุด  

2. หากมีพ้ืนที่และหญ้าพอเพียง แต่แรงงานจ ากัดก็ควรขายโคคัดทิ้ง ก่อนโคใหม่จะคลอด2-4 
เดือน เพ่ือใช้เวลาให้การดูแลโคตั้งท้องใหม่ให้ดีที่สุด  

3. หากมีพ้ืนที่จ ากัดปริมาณหญ้าจ ากัด แรงงานจ ากัด ก็ควรทยอยขายโคคัดท้ิงตั้งแต่โคเล็กถึงโค
โต เพ่ือเป็นการส ารองอาหารที่มีจ ากัดไว้ให้โคท่ีเหลือในฝูงต่อไป  
อายุให้ลูกตัวแรก และน้ าหนักตัว  

การให้ความส าคัญต่ออายุการเริ่มผสมพันธุ์ มีความส าคัญมาก ผู้เลี้ยงสามารถใช้หลักการผสม
พันธุ์โดยดูจากอายุโคหรือน้ าหนักโคเป็นหลักก็ได้ ส่วนใหญ่นิยมดูจากน้ าหนักได้มาตราฐาน ข้อดีของการ
ผสมพันธุ์ตามมาตราฐานคือ  

1. ประหยัดทั้งอาหารข้น และอาหารหยาบ  
2. ลดภาระการใช้แรงงาน และเครื่องจักรเป็นอย่างมาก  
3. ได้ผลผลิต ได้เงินเร็วขึ้น ลดภาระดอกเบี้ย  
4. เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ทางหนึ่ง  

 
3. การให้คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายของโค 

การให้คะแนนร่างกายโค (Body Condition Scoring) เป็นการประเมินทางอ้อมถึงระดับของ
พลังงานที่ร่างกายโคเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันและกล้ามเนื้อ โดยประเมินจากจุดต่างๆ ที่มีการสะสม
ไขมัน กล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและความสมบูรณ์พันธุ์ วิธีการให้คะแนนจะต้องมีการจัดให้โค
อยู่ในซองเดี่ยวหรือมีเจ้าของจับโคเรียงเป็นแถวเดี่ยว เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเข้าไปใกล้จับและพิจารณา
ตามจุด/ส่วนต่างๆ ของร่างกายโค การให้คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายของโคมีใช้กันหลายระบบเช่นใน
ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบ 8 คะแนน ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ใช้ระบบ 10 คะแนน แต่ที่จะกล่าวถึงเป็น
ระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

โดยธรรมชาติส าหรับวงจรชีวิตของโคนมในรอบปีโคจะได้รับอาหารและส ารองอาหารต่าง  ๆกัน 
เช่นโคก าลังรีดนมในระยะต้นของการให้นม (Early Lactation) โคจะกินอาหารหรือได้รับพลังงานจาก
อาหารน้อยกว่าการน าไปใช้ในขบวนการสร้างน้ านม , การเจริญเติบโต รวมทั้งการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ 
และบางช่วงเช่นในระยะปลายของการให้นม (Late Lactation) และ ระยะแห้งนม โคจะได้รับพลังงาน
จากอาหารมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นโคจึงน าพลังงานส่วนเกินไปสะสมเป็นไขมันในร่างกาย 
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เพ่ือที่จะส ารองไว้ใช้ในระยะท่ีโคได้รับพลังงานไม่พอเพียง (Negative Energy Balance) ซึ่งสาเหตุที่ได้รับ
ไม่พอเพียงอาจเกิดข้ึนเนื่องจาก 

1.อาหารที่โคได้รับมีคุณภาพต่ า โคได้รับโภชนะอาหารไม่พอเพียงกับความต้องการในการ 
ด ารงชีพ และ ให้ผลผลิต 

2.สภาพของสิ่งแวดล้อมในช่วง หรือ ปีนั้นๆ ไม่เหมาะสมเช่นร้อน หรือ เย็นกว่าปกติ 
3.โคอยู่ในระยะที่ปุวย ท าให้เบื่ออาหาร กินอาหารลดลง 

 
หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ 
โคนมคะแนนร่างกายเฉลี่ย 1 คะแนน เป็นโคนมท่ีผอมมากและไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ผลผลิตได้รวมถึงไม่มี

ศักยภาพในการสืบพันธุ์ 
โคนมคะแนนร่างกายเฉลี่ย 2 คะแนน เป็นโคนมท่ีผอมและให้ผลผลิตได้น้อยและให้น้ านมได้ไม่นานรวมถึง

ผสมติดยาก 
โคนมคะแนนร่างกายเฉลี่ย 3 คะแนน เป็นโคนมท่ีสมบูรณ์และผสมติดดี โครีดน้ านมควรมีคะแนนอยู่

ในช่วง2.5-3.0 โคจะใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 

โคนมคะแนนร่างกายเฉลี่ย 4 คะแนน เป็นโคนมท่ีอ้วนและโคจะเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นอาหาร สะสมใน
ร่างกาย ควรเป็นลักษณะของโคพักการรีดน้ านม 

โคนมคะแนนร่างกายเฉลี่ย 5 คะแนน เป็นโคนมท่ีอ้วนมาก เสมือนโคขุน โคประเภทนี้จะกินมากอ้วนง่าย
แต่ให้น้ านมน้อย โอกาสเป็นหมันและคลอดอยากสูง 

 
คะแนนร่ายกาย 1.00 1.25 1.50 1.75 คือผอม บางทีก็เรียกรวมว่าคะแนนต่ ากว่า 2 ( minus 2 ) 
คะแนนร่างกาย 2.00 2.25 2.50 2.75 คือค่อนข้างผอม บางทีก็เรียกว่ารวมว่าคะแนนต่ ากว่า 3 

(minus 3) 
คะแนนร่างกาย 3.00 3.25 3.50 3.75 คือเหมาะสม บางที่ก็เรียกคะแนนมากกว่า 3 ( 3 plus ) 
คะแนนร่างกาย 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 คือค่อนข้างอ้วน หรือ อ้วนเกินไป 
1.4 บริเวณตัวโคท่ีใช้ในการคิดค่าคะแนน 

ดังที่กล่าวค่าคะแนนจะแปรตามคนให้คะแนนบ้าง เราควรใช้คนประเมินคนเดียวตลอดปัญหาจึง
จะลดลง การใหค้ะแนนจะใช้ตารางมาตรฐาน และประเมินทั้งหมด 8 บริเวณ ตามภาพที่ 10.12 คือ 
1. แนวกระดูกสันหลังส่วนบน (Spinous processes) 
2. แนวกระดูกสันหลังบนและด้านข้าง (Spinous to Transverse processes) 
3. แนวกระดูกสันหลัง ด้านข้าง (Transverse processes ) 
4. ร่องใต้กระดูกสันหลังด้านข้าง (Overhanging shelf) 
5. บริเวณรอบกระดูก Hook และ Pin ( Hooks and Pins) 
6. พ้ืนที่ระหว่างกระดูก Hook ถึง กระดูก Pin ของด้านใดด้านหนึ่งของล าตัว (Between Hooks and 
Pins) 
7. พ้ืนที่ระหว่างกระดูก Hook ของด้านซ้ายถึงด้านขวาของล าตัว ( Between Hooks) 
8. ร่องจากแนวโคหางถึงกระดูกPins (Tailhead to Pins) 
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หลักปฏิบัติ 
แบบฟอร์มดังกล่าวจะมีช่องประเมิน 8 ช่อง กับแถวที่จะให้คะแนน 5 แถว ผู้ประเมินควรยืนห่าง

จากโคในระยะ 2-3 เมตร แล้วเริ่มประเมินในช่องที่ 1 คือแนวกระดูกสันหลังบน แล้วดูว่าเราควรให้
คะแนนโคเป็นคะแนนเท่าใดจากคะแนน 1 ถึง 5 โดยดูประกอบค าอธิบายในแต่ละแถว หากโคมีลักษณะ
ตรงกับค าอธิบายในช่องแถวใด ก็ให้วงกลมรอบช่องคะแนนที่ต้องการนั้นๆ กรณีโคมีลักษณะไม่ตรงตาม
ค าอธิบายเช่นมีลักษณะอยู่ระหว่างกลางของคะแนน 2 กับ 3 เราควรให้เป็นค่าคะแนน 2.5 แทนการให้
เป็นคะแนนเต็ม จากนั้นประเมินในช่องที่ 2 ไปจนถึงช่องสุดท้ายที่ 8 (ร่องจากแนวโคนหาง ถึงกระดูก 
Pins) เสร็จแล้วรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ยเช่น 
คะแนนร่างกายเฉลี่ย = Uคะแนนช่องที่1+คะแนนช่องที่2+…..+ คะแนนช่องที่ 8 

8 
= U2+3+2+2.8+2.5+3+3+3.2U = 2.68 หรือ 2.7 
        8 
แสดงว่าโคตัวนี้มีค่าคะแนนร่างกายเฉลี่ย 2.7 
 

 
 
ภาพที่ 10. 12 ส่วนของร่างกายโคท่ีใช้ในการพิจารณาให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย 
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ภาพที่ 10.13 รูปร่างโคที่ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายที่ได้คะแนนต่างๆ  
 
ตารางที่ 10.6 แสดงเปูาหมายและช่วงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายของโคระยะต่างๆ 
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รายการ  เป้าหมาย  ช่วงคะแนน  
โครุ่นประมาณ 4 เดือน  2.5  2.25 - 3.00  
โคสาวประมาณ 1 ปี 3.0  2.50 - 3.00  
โคสาวผสมพนัธ์ุ 3.25  3.00 - 3.50  
โคสาวทอ้ง  3.50  3.25 - 3.75  
ระยะแหง้นม  3.5  3.50 - 4.00  
ช่วงโคคลอดลูก  3.5  3.25 - 3.75  
ช่วงแรกของการใหน้ม  3.0  2.50 - 3.25  
ช่วงกลางของการใหน้ม  3.25  3.00 - 3.50  
ช่วงปลายของการใหน้ม  3.5  3.00 - 3.75  
 

       
 
ภาพที่ 10.14 แสดงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายเท่ากับ 1 มองด้านข้าง ท้ายและ ด้านบน โคมีสภาพผอม
มาก จะเห็นได้จากปลายของกระดูกซี่โครงทุกซี่ชัดเจน และ ปลายกระดูกซี่โครงซี่ที่สั้นที่สุดจะแหลม 
เช่นเดียวกับบริเวณเอว ส่วนกระดูกสันหลังจะแหลมเห็นกล้ามเนื้อตามแนวทั้งสองข้างของกระดูกสันหลัง
ชัดเจน ปุุมตะโพกและปุุมก้นกบจะโปนออกมาชัดเจนบริเวณต้นขาหลัง และ ก้นจะเว้าลึกเข้าไปจนเห็นได้
ชัด 
 

   



Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Dairy Cattle 

238 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

 
ภาพที่ 10.15 แสดงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายเท่ากับ 2 มองด้านข้าง ท้าย และ ด้านบน 
สภาพโคจะผอมบาง แต่ไม่มากเท่าระดับ1 ซี่โครงแต่ละซี่จะเห็นเด่นชัดน้อยกว่าระดับ 1 ปลายสุดของ
ซี่โครงซี่สุดท้ายยังพอมองเห็นส่วนที่เว้าได้ ปุุมตะโพกและปุุมก้นกบ ยังเห็นเด่นชัด แต่ส่วนเว้าน้อยกว่า 
บริเวณก้นจะจมลึกเข้าไปและเห็นอวัยวะเพศเด่นชดั 
 

    
 
ภาพที่ 10.16 แสดงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายเท่ากับ 3 มองด้านข้าง ท้าย และ ด้านบน 
เป็นสภาพของโคที่มีความสมบูรณ์ในระดับเฉลี่ยทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะพบในแม่โคระยะกลางของการให้นม
โดยทั่วไปกระดูกซี่โครงไม่ปรากฏชัด บริเวณกระดูกซี่โครงซี่ที่สั้นที่สุดยังพอมองเห็นส่วนที่เว้าเข้าไป
เล็กน้อย กระดูกสันหลังเริ่มมน กลม ไม่แหลม ปุุมตะโพก และ ปุุมก้นมนกลม ดูเรียบ บริเวณก้นจะไม่จม
ลึกเข้าไปและไม่ปรากฏว่ามีไขมันสะสมอยู่ในบริเวณนี้ 
 

     
 
ภาพที่ 10.17 แสดงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายเท่ากับ 4 มองด้านข้าง ท้าย และ ด้านบน 
โคในระดับนี้ค่อนข้างอ้วน และจะมองไม่เห็นส่วนเว้าของซี่โครงซี่ท่ีสั้นที่สุดที่อยู่แนวบริเวณกระดูกสันหลัง 
แนวสันหลังกลมมนครอบคลุมตลอดแผ่นหลังและท้าย ปุุมตะโพกเรียบแบน ระหว่างปุุมตะโพกกับกระดูก
สันหลังค่อนข้างเต็มเรียบ มีไขมันสะสมบริเวณกระดูกก้นกบ 
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ภาพที ่10.18 รูปแสดงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย 5 มองด้านข้าง ท้าย และ ด้านบน 
โคอ้วนกลมทั้งตัว มองไม่เห็นกระดูกสันหลัง ตะโพก ก้นกบ และ กระดูกซ่ีโครงซี่สุดท้ายไขมันสะสมเต็ม
บริเวณโคนหางและบริเวณกระดูกซ่ีโครง บริเวณสันหลังกลมมน 
 
การใช้ประโยชน์จากค่าคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย 

คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย นอกเหนือจากที่เราจะต้องบันทึกเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว เรา
ใช้ค่านี้ในการจัดแบ่งกลุ่มโคที่มีขนาดเท่ากัน คะแนนใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิม/ลด
ปริมาณอาหารให้แก่โคเพ่ือให้โคในกลุ่มมีคะแนนร่างกาย ก่อนพักรีดนมอยู่ในเกณฑ์ 3.5 ดังนั้นเรา
จ าเป็นต้องทราบว่าจะต้องเพ่ิมจ านวนพลังงาน/หรือลดเท่าใด เป็นเวลากี่วัน โคจึงจะมีคะแนนร่างกาย
ตามท่ีต้องการ โดยมีหลักการคือ 

1) เปรียบเทียบคะแนนร่างกายของโคในฝูงเรากับค่ามาตรฐานก่อนพักรีดนม (3.5) เช่น โคในฝูงมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.5 คะแนน (เมื่อให้นมมาแล้ว 120 วัน) ดังนั้น เราต้องเพ่ิมความสมบูรณ์ร่างกายโคขึ้น = 
3.5-2.5 = 1.0 คะแนน 

2) เทียบจ านวนพลังงาน (Mcal) ที่ต้องการเพ่ิม (ลด) ให้แก่โค เช่นในกรณีนี้โคหนัก 600 กก. 
ต้องการเพิ่มคะแนน 
ร่างกายจาก 2.5 ไปเป็น 3.5 จะต้องการพลังงานเพ่ิม 217+219 = 436 Mcal 

3) เข้าสูตรค านวณเพ่ือหาจ านวนพลังงานที่ต้องเพ่ิมและจ านวนวันที่จะใช้ในการเพ่ิมน้ าหนัก  
(ความสมบูรณ์) 

3.1 จะต้องเข้าใจว่าสูตรที่จะใช้ค านวณนี้เป็นการค านวณพลังงานที่ต้องการเพ่ิมส าหรับการเพ่ิม
ความ 
สมบูรณ์(condition) เพราะโคจะต้องได้พลังงานเพิ่มจากปกติท่ีต้องการเพ่ือการด ารงชีพกับการให้น้ านม 

3.2 เมื่อได้จ านวนพลังงานเพ่ิม (Mcal) เราจึงไปจัดการเพ่ิมในสูตรอาหารโค หรือจัดการจ่าย
อาหารพลังงานเพิ่มพิเศษให้แก่โคต่อไป 
 
ตารางที่10. 7 ความต้องการพลังงาน (Mcal) ในการเพิ่มคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย 
นํ้าหนกั
ตวั, กก.  

1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  

455  0  133  145  155  167  167  168  169  170  
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500  0  147  159  171  184  184  186  187  188  
545  0  160  174  187  200  201  203  204  205  
600  0  174  188  203  217  219  220  221  222  
640  0  200  216  233  251  253  254  255  256  
 
สูตรการค านวณ 
- ค่าพลังงาน ME ที่เปลี่ยนไปเป็นน้ านม     = 0.64 
(Conversion of Metabolizing Energy to milk production) 
- ค่าพลังงาน ME ในการเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม    = 0.75 
(Conversion of ME to add body reserve) 
- ค่าพลังงานที่สะสมเปลี่ยนไปเป็นน้ านม     = 0.82 
(Conversion of energy reserve to milk production) 
สูตร 1 ในการเพิ่มคะแนนร่างกายโคข้ึน 
จ านวนวันที่ใช้ในการเพ่ิมคะแนนร่างกาย = จ านวนพลังงานที่ต้องการเพิ่ม (Mcal) 

(จ านวนพลังงานที่ให้ต่อวัน, Mcal)/0.64)x(0.75) 
สูตร 2 ใช้ในการลดคะแนนความสมบูรณ์ของโคลงมา 
จ านวนวันที่ใช้ลดคะแนนร่างกาย = จ านวนพลังงานที่ต้องการ (Mcal) x 0.82 

 จ านวนพลังงาน (ที่จะลด) ต่อวัน (Mcal) 
 
จากสูตร 1 ก าหนดให้โคมีน้ าหนัก 600 กก. ตั้งท้องได้ 90 วัน มีคะแนนร่างกาย 2.5 เมื่อรีดน้ านมมาแล้ว 
120 วัน เราต้องการ 
ให้โคมีคะแนนร่างกายก่อนพักรีดนมเท่ากับ 3.5 
- ดังนั้นโคตัวนี้ต้องเพ่ิมคะแนนร่างกายขึ้น = 3.5-2.5 = 1.0 (ใช้สูตร 1) 
- จากตาราง 10.5 จะพบว่าโคตัวนี้ต้องการพลังงานเพ่ิมในการเปลี่ยนคะแนนร่างกายจาก 2.5 ไปเป็น 3.5 
เท่ากับ 217+219 = 436 Mcal 
- ถ้าสมมุตเิราต้องการให้โคตัวนี้ได้รับพลังงานเพ่ิมพิเศษอีก 2 Mcal/วัน (เราต้องสมมุติขึ้นมาว่าจะให้เพ่ิม
เท่าไรหรือไม่ก็ต้องก าหนดจ านวนวันที่ต้องการใช้เลี้ยง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วน าไปเข้าสูตร 1) 
จากสูตร 
จ านวนวันที่ใช้ในการเพ่ิมคะแนนร่างกาย = จ านวนพลังงานที่ใช้ (Mcal) 

{จ านวนพลังงานที่ให้/วัน/0.64}x(0.75) 
=  436     = 436    =  436  = 186 วัน 

             (2/0.64)x0.75      2/0.48       2.34 
แสดงว่าโคนี้จะใช้เวลาในการเพ่ิมคะแนนร่างกายจาก 2.5 ไปเป็น 3.5 ได้ภายในเวลา 186 วัน โดยการให้
กินพลังงานเพ่ิม 2 Mcalต่อวัน ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าโครีดน้ านมมาได้ 120 วัน ถ้ารวมเวลา 
120+186 = 306 วัน จะเท่ากับจ านวนวันที่เราควรเลี้ยงโครีดน้ านมต่อปี 

อย่างไรก็ตามถ้าเราคิดว่า ใช้เวลาเพ่ิมน้ าหนักนานไป เราสามารถลด/เพ่ิมจ านวนวันได้โดยการ
เพ่ิมความเข้มของระดับพลังงานจาก 2 Mcal เป็นเท่าไรก็ได้ตามต้องการ 
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ตัวอย่างที่ 2 ถ้าโค 600 กก. รีดน้ านมมาแล้ว 100 วัน มีคะแนนร่างกาย 4.5 (อ้วนเกินไป) ต้องการลดลง
ให้ได ้3.5 คะแนน ถ้าสมมุติให้ลดระดับพลังงานจากปกติลง 2 Mcal/วัน จะต้องใช้เวลากี่วัน 
จากสูตร 2 จ านวนวันที่ใช้ลดคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย = พลังงานที่ต้องการทั้งหมด x 0.82 

จ านวนพลังงาน Mcal ต่อวัน 
= (221+220) x 0.82 = 441 x 0.82 = 180.8 วัน 
        2 Mcal  2 
 
แสดงว่า ถ้าให้ลดพลังงานลง 2 Mcal ต่อวัน โคจะใช้เวลา 180.8 วัน ให้ได้คะแนนร่างกาย 3.5 ซึ่งมี
เวลานานพอก่อนโคจะพักรีดนมไป 

4) การจัดการเก่ียวกับคะแนนร่างกายของโค เราจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนโคพักรีดนม เพราะ
โคท่ีอยู่ในระหว่างปลายการให้นม จะเปลี่ยนอาหารเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่า
ทุกระยะ (ระยะปลายการรีดนม 75%, ระยะพักรีดนม 60%) 

5) โคที่อยู่ในระยะพักรีดนมช่วงครึ่งแรก (30 วันแรก; ปกติพักรีดนม 60 วัน) ถ้าเราให้อาหาร
พลังงานเพ่ิมอีก 2-2.5 kg จะไม่มีปัญหาใด แต่หลีกเลี่ยงการขุนโค หรือเพ่ิมอาหารพลังงานในระยะใกล้
คลอด (30 วันหลัง) 

6) อย่าปล่อยให้โคอ้วน 4.5-5 คะแนน เพราะการลดน้ าหนักหรือลดความสมบูรณ์จาก 4.5-5 
คะแนน ให้อยู่ในเกณฑ์ 3-4 คะแนน นั้นจะเป็นอันตรายต่อโคและลูกในท้อง โคมีโอกาสเกิด Fatty liver 
disease และหลีกเลี่ยงการขุนโคในระยะพักรีดนม 

7) ถ้าเราให้คะแนนร่างกายโคมาโดยสม่ าเสมอทุกเดือน เราจะสามารถท าให้โคมีคะแนนร่างกาย
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 3.5 ในระยะก่อนพักรีดนม 

8) ระยะพักรีดนม ควรเป็นระยะที่ให้แม่โคได้ออกก าลังกาย และใช้อาหารหยาบจากแปลงหญ้า
อย่างเต็มที ่โดยการเสริมอาหารอาหารข้นอีกเพียงเล็กน้อย โคจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ลูกที่แข็งแรง 
และให้น้ านมในปริมาณมาก และยืนยาวในช่วงการให้นมถัดไป 
 
4.ความเครียดของโคนม 

การเลี้ยงโคนมในบ้านเรานั้น มีการลงทุนด้านการจัดการโรงเรือนไม่น้อย เพ่ือพยายามให้โคได้อยู่
อย่างสุขสบาย เพราะเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อน และเป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าสามารถท าให้โคได้อยู่
อย่างสุขสบายแล้ว ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น อาทิเช่น ผสมติดง่าย การกินได้ของโคมากขึ้น โคมี
สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น ผลผลิตต่อตัวมากขึ้น การสูญเสียหรือปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาจะลดลง โดย
ธรรมชาติแล้วไม่ว่าคนหรือสัตว์อ่ืนๆ ก็ต้องการมีความสุขทั้งกายและใจเหมือนกัน ดังนั้น การเลี้ยงโคนมจึง
ต้องค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ด้วย โดยท าให้สัตว์มีความเครียดน้อยที่สุด เพราะว่าความเครียดที่เกิดขึ้น
จะเป็นแบบเฉลียบพลัน หรือเป็นแบบสะสม ค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นแบบเรื้อรัง ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม 
หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ การผลิตน้ านม ระบบ
ภูมิคุ้มกันโรค และการท างานของกระเพาะรูเมน เป็นต้น 



Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Dairy Cattle 

242 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

ความเครียดคือ ภาวการณ์ปรับตัวของร่างกายโคต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลท าให้
พฤติกรรมของโคเปลี่ยนแปลงไป หรือระบบฮอร์โมน ระบบประสาทเปลี่ยนแปลงไป การวัดระดับ
ความเครียดจะมีการวัดค่าของฮอร์โมน adrenal corticosteroid ในกระแสเลือด ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูก
กระตุ้นออกมามากเมื่อโคเกิดความเครียดมาก 

อาการแสดงออกบ่งบอกว่าโคมีความเครียด แบ่งออกตามลักษณะความเครียดดังนี้ 
1. ความเครียดโดยเฉียบพลัน เช่น โคเกิดความหวาดกลัว หรือ เจ็บปวด โคจะแสดงปฏิกิริยา

ออกมาทางพฤฒิกรรม เช่น กัดฟัน สั่นเกร็ง กระทืบเท้ากระแทกคอกหรือแทะเล็มไม้ เป็นต้น  
2. ความเครียดแบบสะสมเรื้อรัง วินิจฉัยยาก ต้องสังเกตพฤฒิกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

ปกติท่ีเกิดข้ึน เช่น หยุดกินอาหาร หรือ การกินได้ลดลง ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผสมไม่ติด 
เป็นสัดไม่ชัดเจนหรือ แสดงการเป็นสัดเงียบ เป็นต้น นอกจากนี้ความเครียดอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภาวะทางอารมณ์ของตัวโค อาจหงุดหงิด ฉุดเฉียว ความเครียดท าให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้น คือ มีโอกาส
เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย เพราะระบบภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง ความเครียดท าให้การกินได้ของสัตว์ และระบบ
ย่อยอาหารมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของตัวโคและท าให้ผลผลิตลดลงได้
ด้วย  
ความเครียดมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ 
 เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น และมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 75% จะส่งผลต่อ
การระบายความร้อนออกจากร่างกายโค ท าให้โคเครียด เรียกว่าภาวะ heat stress มักจะพบในฤดูฝน
เพราะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าฤดูอ่ืนๆ ต่อหมวกไตจะถูกกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนคอร์ติโซน ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนเพศอย่างมาก โคจะมีวงรอบการเป็นสัดยาวนานขึ้น การเป็นสัดของโคจะไม่
ชัดเจน สั้นลง และโคจะเป็นสัดเงียบมากขึ้น ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะลดลง ท าให้สัดส่วนระบบ
ฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนต่ าลง มีผลต่อกระแสเลือดที่ไปเลี้ยงที่มดลูกลดลง กระทบต่อ
ตัวอ่อน เพราะปริมาณสารอาหารที่ไปเลี้ยงตัวอ่อนจะลดน้อยลง ประกอบกับอุณหภูมิของปีกมดลูกจะสูง
เพ่ิมข้ึน มีผลท าให้ตัวอ่อนตาย และผสมไม่ติด 
 อาการที่โคแสดงออก เมื่อมีความเครียดจากอากาศร้อน โดยโคจะมีพฤฒิกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น อุณหภูมิของตัวโคจะสูงขึ้น เมื่อเราจับตัวโคจะรู้สึกได้ว่าร้อน โคหอบ หายใจถี่เร็วมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการ
ระบายความร้อน น้ าลายแตกฟอง กินอาหารลดลง การเคลื่อนไหวจากกระเพาะรูเมนลดลง  
สาเหตุที่ท าให้โคเกิดความเครียด 

1. ด้านโภชนาการ เช่น อดอยาก ขาดแคลนทั้งน้ าและอาหาร 
2. สภาพอากาศ อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น หรือต่ าไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศกะทันกัน 

ท าให้โคปรับตัวไม่ทัน 
3. การจัดการ การขนส่งโคไปต่างถิ่น ระยะทางไกล หรือการเคลื่อนย้ายโคจ านวนมากๆ 
4. ความเจ็บปวด โคท่ีผ่านการคลอด การผ่าตัด การฉีดยาโค 
5. การแออัด จ านวนโคต่อพ้ืนที่มากเกินไป ท าให้แย่งกันกินน้ า อาหาร หรือ หญ้า หรือแม้แต่พ้ืนที่

นอน 
6. พ้ืนคอกแชะ ไม่มีที่นอน ในฤดูฝน หรือพ้ืนคอกเป็นหลุมโคลนไม่มีที่เหมาะสมให้โคได้นอนพัก 
7. โคมีอาการตื่นเต้น หรือกลัวมาก เช่น ถูกไล่ทุบตีตัวโคเป็นประจ า 
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วิธีลดความเครียดในโคให้เหลือน้อย 
1.ต้องเข้าใจธรรมชาติของโค  
1. โคสามารถมองเห็นได้ 300 องศา รอบตัว ท าให้มีความไวต่อสิ่งเร้า หรือการเคลื่อนไหวที่

เกิดข้ึน หรือมีสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาใกล้ ท าให้ตื่นตกใจง่าย 
2. โคสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ 8,000 Hz (คนได้ยิน 1,000-3,000 Hz) จึงตกใจต่อเสียงที่

เกิดขึ้น แต่เสียงดนตรี สามารถกลบเสียงอ่ืนๆ ที่มารบกวนได้ เสียงดนตรีจึงสามารถลด
ความเครียดได้  

3. โคสามารถจ าคนหรือเจ้าของได้ จากสีเสื้อผ้า ใบหน้า กลิ่นกาย เคยมีคนทดลองให้คนเลี้ยงโค
ที่ชอบตีโคเป็นประจ า โคจะอยากเข้าใกล้แต่จะหนีถอยห่างออกมา ในขณะที่ให้คนเลี้ยงที่ใจดี 
ไม่เคยตีโค โคจะแสดงพฤติกรรมเข้ารุมล้อม เมื่อรีดน้ านมก็จะให้นมมากกว่า เป็นต้น 

4. โคจะกินอาหารตลอดเวลา มี 4 กระเพาะ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกระเพาะจะเต็มไปด้วยหญ้า 
หรืออาหารหยาบ ดังนั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยและการเผาพลาญอาหาร 
จึงเกิดมากข้ึนตามไปด้วย ท าให้โคชอบอาหารเย็นสบายและแห้ง 

2.มีการวางแผน ออกแบบ สิ่งปลูกสร้างคอกรีด คอกพักโค ค านึงถึงความสะดวกสบายให้แก่ตัวโค
มากที่สุด คอกต้องไม่คับแคบ บ่อน้ าท่ีกินน้ าของโคควรอยู่ในร่มเงา และไม่ควรเดินไกลเกินไป คอกพักต้อง
โปร่ง ดูทิศทางลมไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม ความสูงของชายคาอย่างน้อย 4-5 เมตร เพ่ือให้ลมพัดผ่านไล่
ระบายความร้อนใต้ชายคา และช่วยลดจ านวนแมลงในคอกได้ด้วย พ้ืนคอกพักโค มีการวางระบบระบาย
น้ า และสามารถใช้รถไถดันมูลโคออกมาได้ด้วย มีการวางรางน้ าเพ่ือรับน้ าไหลจากหลังคาไม่ให้ลงคอกพัก
โค หรือคอกรีด  ถ้ามีการวางแผนออกแบบ ตั้งแต่แรกจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้มากการแก้ 
ไขปัญหาเพ่ิมเติมภายหลังจะต้องใช้ทุนสูง และเกษตรกรมักจะไม่ท า 

3.มีระบบการจัดการฝูงโค ควรค านึงถึงการปฏิสัมพันธ์ของโคแต่ละตัว โคสาวหรือโคท้องแรกจะมี
นิสัยตื่นตกใจง่ายกว่าแม่โค ควรจัดกลุ่มฝูงโคการจัดโคที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกัน ถ้ามีความแตกต่างกัน
มากๆ อาจเกิดปัญหาได้ เช่น โคท่ีมีนิสัยเกเร จะไปรบกวนการกินของโคตัวอ่ืนๆ เพราะตัวที่เกเรจะคอยคุม
กินอาหารที่รางอาหารตลอดเวลาโคตัวที่อ่อนแอจะคอยหวาดกลัว ไม่กล้าเข้ามากินอาหาร ท าให้ความ
สมบูรณ์ของโคตัวนั้นลดลง การย้ายโคไปฝูงใหม่หรือสถานที่ใหม่ จะมีผลต่อการกินและพฤติกรรมของโค
เช่นเดียวกัน 

4.การจัดการอาหาร การให้อาหารโคแต่ละครั้งมากเกินไป เพราะต้องการผลผลิตน้ านมเพ่ิมมาก
ขึ้น เป็นการใส่ความร้อนเข้าไปในตัวโค แต่มีผลต่อระบบการย่อยได้ ควรเพิ่มมื้อให้อาหาร จากวันละ 2 มื้อ 
เป็น 3-5 มื้อต่อวัน และควรใช้ผงฟู (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 1% ใส่ในอาหาร เพ่ือลดการเกิดกรดของ
กระเพาะอาหาร ถ้าโคตัวไหนร้อนมากๆ ควรจัดอาหาร หญ้าให้กินตอนกลางคืน จะช่วยเพ่ิมการกินได้ 
และไม่ควรให้โคเดินไปกินอาหารไกลๆ 

5.ลดอุณหภูมิ รอบตัวโค หรือตัวโค เช่น ใช้พัดลม หรือพ่นน้ า ท าสปริงเกอร์ให้ตัวโคเป็นระยะๆ 
เมื่ออากาศร้อน หรืออาบน้ าโคก่อนรีด หรือก่อนผสมเทียมก็ช่วยลดความเครียดได้มาก ปลูกต้นไม้ด้านที่มี
แสงแดดจัด เป็นร่มเงาให้โคนอนได้ร่มเงาตามธรรมชาติ 
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