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ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตรกรรมมาโดยตลอด โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพเสริม มิได้เป็นรายได้หลัก บางส่วนเลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงานในไร่นา หรือเลี้ยงไว้เป็นลักษณะเงินออมสิน เมื่อมี
ความจ าเป็นก็จะจ าหน่ายเพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยได้มีการพัฒนา
จากการเลี้ยง โดยเกษตรกรรายย่อยไปสู่การเลี้ยงเป็นฟาร์มเชิงธุรกิจมากขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยตรง ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนการผลิตโค
เนื้อพันธุ์ดี เพ่ือแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตโคเนื้ออย่างจ ากัด โดยให้หน่วยงานของ
รัฐ ท าหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดให้แกเกษตรกร เพ่ือท าการผลิตต่อไป ดังนั้น
กองส่งเสริมการปศุสัตว์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย” เพ่ือให้
เกษตรกรไทย ฟาร์มเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการฟาร์มโคเนื้อและยังจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ใช้เป็นคู่มือแนะน าในการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรรายย่อยได้ด้วย  

หลักส าคัญในการเลี้ยงโคเนื้อนั้น คือ การเลี้ยงให้ได้ก าไรสูงสุด ซึ่งหมายถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ าที่สุดและ
ขายได้ราคาสูงสุด ดังนั้นในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายนี้ ผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์และการตลาดให้ถ่องแท้เสียก่อน การสนใจศึกษาถึง
ข้อดีข้อเสียตลอดจนวิธีการผลิตให้ได้ก าไรสูงสุด อาจจะยังไม่ส าคัญและจ าเป็นเท่ากิจการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก 
ซึ่งรายได้ทั้งหมดมาจากผลิตผลของสัตว์ และมักจะต้องใช้เงินลงทุนสูง เลี้ยงสัตว์เป็นปริมาณมาก ดังนั้น ผู้ที่คิดจะ
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก จึงควรศึกษาหาความรู้ในแง่ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ชนิดนั้น ๆ ให้
รู้ซึ้งและแน่ใจก่อน จึงจะตัดสินใจลงทุนเลี้ยงสัตว์ต่อไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการ
ผลิตโคเนื้อให้ได้คุณภาพ เพ่ือที่ประเทศไทยจะสามารถลดการน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ รวมทั้งสามารถส่งออก
โคเนื้อคุณภาพดีออกไปจ าหน่ายให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคตได้  
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คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย  1 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

หลักส ำคัญในกำรเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปนั้น คือ กำรเลี้ยงเพ่ือให้ได้ก ำไรสูงสุด หมำยถึงกำรผลิตที่มีส่วนต่ำง
ของต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำยสูงสุด ดังนั้นในกำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ผู้เลี้ยงสัตว์
จ ำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษำถึงข้อดีข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตสัตว์ และกำรตลำด 
ให้ถ่องแท้เสียก่อน ส ำหรับกิจกำรเลี้ยงสัตว์ประเภทเป็นงำนอดิเรกหรือกำรเลี้ยงเป็นอำชีพเสริม หรือเลี้ยงในระบบ
หลังบ้ำน ซึ่งมีกำรลงทุนต่ ำ และรำยได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์ยังเป็นรำยได้เสริม สนใจศึกษำถึงข้อดีข้อเสีย  ตลอดจน
วิธีกำรผลิตให้ได้ก ำไรสูงสุด อำจจะยังไม่ส ำคัญและจ ำเป็นเท่ำกิจกำรเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพหลัก รำยได้ทั้งหมดมำจำก
ผลิตผลของสัตว์ และมักจะต้องใช้เงินลงทุนสูง เลี้ยงสัตว์เป็นปริมำณมำก ดังนั้น ผู้ที่จะประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์เป็น
อำชีพหลัก จึงควรจะศึกษำหำควำมรู้ในแง่ต่ำง ๆ รวมทั้งปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสัตว์ชนิดนั้น ๆ ให้รู้ซึ้งและ
แน่ใจก่อน จึงจะตัดสินใจลงทุนเลี้ยงสัตว์ต่อไป ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

การเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ 

ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์นั้นจะต้องมีกำรศึกษำข้อมูล หำควำมรู้เพ่ิมเติม เป็นผู้ที่มีควำมกระตือรือร้น ขยัน 
อดทน ทั้งนี้ เพรำะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องกำรกำรเอำใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ธีระ (2528) ได้ให้ค ำแนะน ำกำรเริ่มต้น
เลี้ยงสัตว์ไว้ ดังนี้  

1.  ลักษณะของผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะประสบผลส าเร็จ จะต้องมีลักษณะและอุปนิสัย ดังต่อไปนี้  
1.1 ต้องมีนิสัยรักและชอบสัตว์ ควำมรักชอบจะเป็นเหตุให้ผู้เลี้ยงเอำใจใส่  ดูแลสัตว์อยู่เสมอ ผู้เลี้ยง

สัตว์บำงคนเห็นคนอ่ืนลงทุนเลี้ยงสัตว์แล้วรวยก็เลี้ยงตำมบ้ำง แต่พอลงทุนเลี้ยงไปแล้ว พบว่ำนิสัยไม่ชอบกำรเลี้ยง
สัตว์ ท ำให้กิจกำรเลี้ยงสัตว์ต้องล้มเลิกไปในที่สุด 

1.2 ต้องเป็นผู้แสวงหำควำมรู้ ควำมช ำนำญอยู่เสมอ ซึ่งควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเลี้ยงสัตว์ 
นับว่ำเป็นหัวใจส ำคัญที่สุดของกำรผลิตสัตว์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ควำมรู้นั้นอำจจะศึกษำได้จำกต ำรำวิชำกำร
ต่ำง ๆ ซึ่งมีรำยงำนถึงกำรค้นพบใหม่ ๆ หรืออำจศึกษำจำกตัวสัตว์เอง ในขณะที่ควำมช ำนำญจ ำเป็นต้องอำศัย
ประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นหลัก 

1.3 ต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบ เนื่องจำกสัตว์พูดไม่ได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงจ ำเป็นต้องคอยตรวจตรำสังเกต
อยู่เสมอ กำรมองข้ำมจุดเล็กๆ น้อยๆ อำจเป็นสำเหตุท ำให้กิจกำรเลี้ยงสัตว์ขำดทุนและล้มเลิกกิจกำรไปในที่สุด 

1.4 ต้องเป็นคนขยัน อดทน สู้งำน ในกำรเลี้ยงสัตว์ ผู้เป็นเจ้ำของฟำร์มจะต้องเป็นผู้ท ำงำนด้วย
ตนเองบ้ำง งำนบำงอย่ำงจะวำงใจให้คนอ่ืนท ำแทนไม่ได้ เนื่องจำกควำมกระตือรือร้นและควำมเอำใจใส่ทุ่มเทกับ
งำนของลูกจ้ำงมักจะไม่สูงเท่ำเจ้ำของกิจกำรเองและกำรท ำงำนด้วยตนเอง  เท่ำกับเป็นกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญให้ตัวเองด้วย 

1.5 ต้องเป็นคนกล้ำและมีมำนะ เพรำะกิจกำรเลี้ยงสัตว์กว่ำจะพบควำมส ำเร็จต้องพบปัญหำอุปสรรค
หลำยอย่ำง เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ เป็นตัวแปรที่ส ำคัญมำก โดยเฉพำะปัญหำด้ำนกำรตลำด รำคำผลิตผลจำกสัตว์
และรำคำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีระบบประกันรำคำทั้งรำคำสัตว์มีชีวิต ผลผลิต และวัตถุดิบ
อำหำรสัตว์ ที่แน่นอน รำคำขึ้นลงอยู่เสมอ ฉะนั้น ถ้ำไม่กล้ำสู้และไม่มีควำมพยำยำมแล้ว เมื่อพบปัญหำอุปสรรคก็
จะเกิดควำมท้อถอยและเลิกกิจกำรเลี้ยงสัตว์ได้ 



2 คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย 
 

2.  การเลือกสถานที่ ท าเลเลี้ยงสัตว์  

ในกำรเลี้ยงสัตว์นั้น ถ้ำเป็นกำรเลี้ยงแบบหลังบ้ำนหรืองำนอดิเรก สถำนที่เลี้ยงสัตว์มักไม่ค่อยมีปัญหำ 
เพียงแต่เลือกที่ใดท่ีหนึ่งในบริเวณบ้ำนหรือที่ดินของตนให้เหมำะสม เนื่องจำกมีจ ำนวนสัตว์ที่เลี้ยงน้อย แต่กำรเลี้ยง
เป็นอำชีพหลัก ท ำเล สถำนที่ในกำรเลี้ยง นับว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่มีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวในกำรท ำ
ฟำร์ม ดังนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องพิจำรณำอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ดังเช่น 

2.1 สถำนที่ ควรอยู่ห่ำงไกลจำกชุมชนและผู้เลี้ยงรำยอ่ืน ๆ พอสมควร เนื่องจำกกำรเลี้ยงสัตว์เป็น
จ ำนวนมำก ปัญหำจำกกลิ่นมูลสัตว์และเสียงร้อง อำจรบกวนผู้อื่นที่อำศัยในชุมชน เป็นปัญหำถึงขั้นต้องย้ำยฟำร์ม
ได้ และสถำนที่ฟำร์มไม่ควรตั้งอยู่ในแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่หนำแน่นเกินไป เพรำะอำจเกิดปัญหำโรคระบำดเข้ำมำสู่
ฟำร์มได้ง่ำย 

2.2 ต้องอยู่ในท ำเลที่เหมำะสม ในกำรติดต่อกับตลำดชุมชนและสะดวกในกำรขนส่ง  กำรอยู่ใกล้
ตลำดรับซื้อ และแหล่งผลิตอำหำรสัตว์ ท ำให้ประหยัดต้นทุนค่ำขนส่ง ทั้งในด้ำนตัวสัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์
ไปจ ำหน่ำย และซื้ออำหำรสัตว์น ำเข้ำมำเลี้ยงสัตว์ นอกจำกนี้ในกำรตั้งฟำร์ม ถ้ำเจ้ำของจ ำเป็นต้องตั้งบ้ำนเรือนอยู่
ในบริเวณฟำร์มด้วย จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมสะดวกเหมำะสม ส ำหรับตนเองและครอบครัวในกำรติดต่อกับชุมชน 
เช่น ไม่ห่ำงไกลโรงพยำบำล โรงเรียนจนเกินไป 

2.3 ศัตรูของสัตว์เลี้ยง ควรจะเลือกสถำนที่ที่มีศัตรูของสัตว์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ศัตรูของสัตว์เลี้ยง
นอกจำกพวกสัตว์ด้วยกัน เช่น เสือ งู หนู พังพอน ฯลฯ แล้ว ศัตรูที่ส ำคัญที่สุดก็คือ คน ถ้ำสถำนที่ตั้งฟำร์มอยู่ใน
ชุมชนแหล่งที่มีขโมยมำก ชุมชนที่มีคนมีนิสัยไม่ดีจ้องลักขโมยตลอดเวลำ กิจกำรก็ไปไม่รอด 

2.4 ดิน แม้ว่ำในหลักกำรโดยทั่วไปจะพิจำรณำว่ำ ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำปลูกพืชให้ผลผลิตน้อย 
สมควรพิจำรณำน ำมำเลี้ยงสัตว์ แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว ส ำหรับผู้เลี้ยงโค-กระบือ หรือสัตว์ประเภทกินหญ้ำอ่ืนๆ 
จ ำเป็นต้องปลูกพืชอำหำรสัตว์เอง กำรเลือกสถำนที่ที่ดินดี มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง มีกำรระบำยน้ ำดี และน้ ำไม่ท่วม  

2.5 น้ ำ ควรมีน้ ำมีคุณภำพดีและมีพอเพียง น้ ำสะอำดเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับสัตว์ในกำรเติบโตให้ผล
ผลิต ฟำร์มบำงแห่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรกรองน้ ำหรือท ำน้ ำสะอำดเพ่ือให้สัตว์ดื่มกินได้ เนื่องจำกคุณสมบัติ
ของน้ ำไม่เหมำะสมและบำงแห่งก็จ ำเป็นต้องหยุดกิจกำรหรือลดขนำดของฟำร์มลง  เนื่องจำกปัญหำขำดแคลนน้ ำ
โดยเฉพำะหน้ำแล้ง นอกจำกนี้สถำนที่ตั้งฟำร์มควรอยู่ใกล้แหล่งชลประทำนที่สำมำรถใช้น้ ำเพ่ือบริโภคได้ตลอดปี 
เป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์ 

2.6 ขนำดพ้ืนที่ของฟำร์ม ควรมีพ้ืนที่กว้ำงขวำง เพ่ือไม่ให้สัตว์อยู่อย่ำงแออัดและสำมำรถขยำย
กิจกำรในอนำคตได้เมื่อกิจกำรเจริญขึ้น กำรขยำยกิจกำรฟำร์มโดยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน นับว่ำประหยัดและสะดวก
ในกำรควบคุมดูแลมำกกว่ำกำรแยกฟำร์มตั้งเป็น 2 หรือ 3 แห่ง 

 

3.  การลงทุน ต้นทุนที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ แบ่งได้เป็น 2 อย่ำง คือ  

3.1 ทุนหมุนหมุนเวียน ได้แก่ พวกค่ำอำหำร ค่ำเวชภัณฑ์สัตว์ ค่ำตัวสัตว์และค่ำแรงงำน เงินทุนพวก
นี้ค่ำอำหำรสัตว์นับว่ำสูงที่สุดของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด ดังนั้น  ทุนหมุนเวียนควรจะกันไว้อย่ำงน้อยที่สุดก็ไม่ต่ ำ
กว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่มี 

3.2 ทุนคงที่ ได้แก่ ค่ำที่ดิน โรงเรือน อุปกรณ์ต่ำงๆ ทุนพวกนี้มักจะลงทุนครั้งเดียว  แต่ต้องใช้
เวลำนำนกว่ำจะถอนทุนได้ ฉะนั้น กำรลงทุนประเภทนี้ไม่ควรเกินครึ่งของเงินทุนทั้งหมด กำรสร้ำงโรงเรือนควรถือ
หลักประหยัด แต่สัตว์ต้องอยู่สุขสบำย และมีประสิทธิภำพในกำรใช้โรงเรือนสูง 
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4.  การตลาด  

ปัญหำด้ำนกำรตลำดนั้น แม้จะอยู่นอกเหนือวงจรกำรผลิต แต่ปัญหำกำรตลำดก็นับว่ำเป็นหัวใจส ำคัญ
ในกำรท ำก ำไรหรือขำดทุนให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกระบบตลำดกำรเกษตรของประเทศไทย ยังไม่มีระบบประกัน
รำคำหรือควบคุมปริมำณกำรผลิตที่แน่นอนได้ผล ดังได้กล่ำวมำแล้ว ดังนั้น ผู้ทีจ่ะเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์จ ำเป็นต้องศึกษำ
ถึงควำมต้องกำรและควำมมั่นคงของตลำด ติดตำมกำรเคลื่อนไหวและแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในปริมำณกำร
ผลิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่ำงใกล้ชิด ผู้เลี้ยงที่เข้ำใจระบบกลไกตลำดได้ดี คำดกำรณ์ได้ถูกต้องสำมำรถน ำผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ ออกจ ำหน่ำยถูกจังหวะในช่วงที่ควำมต้องกำรของตลำดสูง หรือรำคำแพงก็ย่อมจะท ำก ำไรได้มำก 
 

วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ 

วิธีกำรเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ส ำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นั้น เป็นสิ่งส ำคัญมำก เพรำะหำกเริ่มต้นไม่ดีแล้ว อำจ
ท ำให้กำรเลี้ยงสัตว์ล้มเหลวได้ แต่ถ้ำหำกเริ่มต้นได้ดีแล้วกำรเลี้ยงสัตว์จะประสบผลส ำเร็จแน่นอน  ดังนั้นวิธีกำร
เริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีดังนี้ 

1. เริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่จ ำนวนน้อย ๆ เพ่ือเป็นกำรเรียนรู้ให้เกิดประสบกำรณ์และมีควำมช ำนำญก่อน เมื่อ
มั่นใจแล้วค่อนขยำยกิจกำรให้ใหญ่โตขึ้น กำรเริ่มต้นเลี้ยงแต่น้อยประสพควำมล้มเหลวก็จะ เสียเงินลงทุนไม่มำก 

2. เริ่มต้นจำกงำนง่ำยไปหำงำนยำก เนื่องจำกในระยะแรกผู้เลี้ยงมือใหม่ยังขำด ควำมรู้ควำมช ำนำญ แม้จะ
ได้ศึกษำเรียนรู้จำกต ำรำวิชำกำรมำบ้ำง แต่ประสบกำรณ์และควำมมั่นใจย่อมจะยังไม่มำก ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำจะเลี้ยงหมู
ก็ควรจะเริ่มจำกเลี้ยงหมูขุน ซึ่งเป็นงำนหยำบ และ ไม่จ ำเป็นต้องใช้เทคนิควิชำกำรเข้ำช่วยมำก เมื่อมีควำมรู้ควำม
ช ำนำญพอเพียงค่อยขยับไปเลี้ยงหมูพันธุ์ ซึ่งต้องอำศัยควำมละเอียดและวิชำกำรเข้ำช่วยในกำรผลิตมำกขึ้น 

3. เริ่มต้นด้วยกำรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี เพรำะสัตว์พันธุ์ดีแม้จะมีรำคำแพง แต่ให้ผลผลิตสูง  ใช้เวลำในกำร
เลี้ยงสั้น และให้ผลตอบแทนคืนสู่ผู้เลี้ยงมำกกว่ำกำรใช้สัตว์พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ ำ เมื่อคิดโดยทั่ว ๆ ไปแล้วเป็นกำร
ลงทุนที่คุ้มค่ำกว่ำกำรเลือกเลี้ยงสัตว์พันธุ์เลวรำคำถูก 

 
หลักส าคัญในการเลี้ยงสัตว ์ 

กำรเลี้ยงสัตว์โดยทั่ว ๆ ไปนั้น มีหลัก 3 ประกำร ที่ผู้เลี้ยงควรปฏิบัติ เพ่ือให้กำรเลี้ยงสัตว์ได้ผลดีที่สุด คือ 
ใช้พันธุ์ดี อำหำรดี และกำรจัดกำรดี ด้วยเหตุผล ดังนี ้

1. เลี้ยงแต่สัตว์พันธุ์ดี เพรำะสัตว์พันธุ์ดีจะโตไวใช้เวลำเลี้ยงสั้นให้ผลผลิตสูงและกินอำหำรไม่เปลือง  
2. เลี้ยงด้วยอำหำรที่ดี มีคุณค่ำทำงอำหำรครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำยสัตว์ในแต่ละระยะกำร

เจริญเติบโตให้ผลผลิต รวมไปถึงมีวิธีกำรให้อำหำรที่ถูกต้อง ย่อมจะท ำให้สัตว์เจริญเติบโตได้เต็มที่ 
3. มีระบบกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี กำรรู้หลักกำรจัดกำรฟำร์มที่ดี ท ำให้ประหยัดต้นทุนและแรงงำนในกำร

เลี้ยงดูสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินและโรงเรือนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ปัญหำมลภำวะที่จะเกิดจำกกำร
เลี้ยงสัตว์ เช่น กลิ่นเน่ำเหม็นของมูลสัตว์มีน้อยและป้องกันโรคระบำด ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสัตว์เลี้ยงได้ 

อย่ำงไรก็ตำม หลักทั้ง 3 ประกำรนี้ จ ำเป็นต้องเกื้อหนุนซึ่งกัน และกันจึงจะท ำให้กำรผลิตสัตว์ให้ผลดีที่สุด 
นั่นคือ ลงทุนน้อยแต่ให้ผลผลิตสูง กำรด้อยในจุดใดจุดหนึ่ง จะท ำให้ประสิทธิภำพของกำรผลิตไม่ได้ผลสูงสุด หำกขำด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็จะท ำให้ประสิทธิภำพกำรผลิตสัตว์ด้อยลงไปท ำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่หรืออำจจะขำดทุนได้ 
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สภาพแวดลอ้มและศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 
 

กำรเลี้ยงสัตว์นั้นนอกจำกพันธุ์สัตว์หรือพันธุกรรม (Genetics) แล้ว สภำพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวสัตว์ 
จัดเป็นปัจจัยส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต และกำรให้ผลผลิต ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม มีผล
โดยตรงต่อควำมสำมำรถหรือศักยภำพในกำรเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์ไม่ว่ำจะเป็นสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ 
หรือสัตว์ปีก หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืน ๆ สภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรเลี้ยงสัตว์ 

ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเลี้ยงโคเนื้อ 

สภำพแวดล้อมมีบทบำทและควำมส ำคัญต่อกำรเลี้ยงสัตว์มำก ทั้งนี้เพรำะเมื่อคนน ำสัตว์ มำเลี้ยงก็
เท่ำกับกำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมของสัตว์ จำกสภำพธรรมชำติมำอยู่ในสภำพแวดล้อมที่คนจัดให้ กำรที่สัตว์อยู่ใน
สภำพแวดล้อมที่ผิดจำกเดิมอำจจะเกิดผลได้ทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็ได้แก่ กำรจัดสัตว์ให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสม
กว่ำเดิม กล่ำวคือ มีโรงเรือนคุ้มกันแดดและฝน อำกำศไม่ร้อนจัด หนำวจัด มีอำหำรอุดมสมบูรณ์ ในแง่ผลเสีย 
ได้แก่ กำรน ำสัตว์มำอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่สุขสบำยเหมือนเดิม เช่น กำรน ำโคที่เลี้ยงเคยในสภำพแวดล้อม
อำกำศเย็นมำเลี้ยงในสภำพอำกำศร้อน จะท ำให้โคชนิดนั้นได้ผลผลิตต่ ำลง เป็นต้น (สุวิทย์ , 2536; ชำญวิทย์, 
2539) ซึ่งสภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบและเกี่ยวของกับกำรเลี้ยงโคเนื้อ มีดังนี้ 

สภาพภูมิอากาศ 

สภำพภูมิอำกำศประกอบด้วยอุณหภูมิ ควำมชื้น ปริมำณฝนตก กระแสลม แสงแดด และแสงสว่ำง 
สภำพภูมิอำกำศจะผันแปรไม่แน่นอน เนื่องมำจำกที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน กระแสน้ ำในมหำสมุทร 
ตลอดจนพืชพรรณต่ำง ๆ ภูมิอำกำศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัตว์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังนี้ 

1.  อุณหภูมิ  

 โดยทั่วไปอุณหภูมิของภูมิอำกำศในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระหว่ำง 25 - 28 องศำเซลเซียส โดย
อำกำศในภำคเหนือจะเย็นกว่ำภำคกลำงเล็กน้อย ส ำหรับอุณหภูมิสภำพแวดล้อมในภำคใต้ จะค่อนข้ำงสบำย 
สม่ ำเสมอตลอดปี ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูร้อนอำกำศแห้งแล้งและอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง โคในเขตร้อน
อุณหภูมิสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมจะอยู่ในช่วง 15 – 27 องศำเซลเซียส ส่วนโคพันธุ์ยุโรปอุณหภูมิที่เหมำะสมจะ
อยู่ในช่วง 5 - 15 องศำเซลเซียส ดังนั้นหำกอุณหภูมิของอำกำศรอบ ๆ ตัวสัตว์สูงหรือต่ ำกว่ำอุณหภูมิของอำกำศที่
เหมำะสมต่อสัตว์แต่ละชนิด จะมีผลท ำให้ประสิทธิภำพในกำรให้ผลผลิตของสัตว์ เช่น อัตรำกำรเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรลดลง นอกจำกนี้ ในสภำพอุณหภูมิสภำพแวดล้อมสูงจะมีผลกระทบทำงอ้อม โดยเป็น
สำเหตุให้อำหำรสัตว์เสื่อมคุณภำพหรือเสียหำยได้ เช่น วิตำมินบำงชนิดสลำยตัว เป็นต้น 

2.  ความชื้นสัมพัทธ์  

ควำมชื้นสัมพัทธ์ เป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้ในกำรวัดระดับควำมชื้นในอำกำศ ซึ่งควำมชื้นสัมพัทธ์ (Relative 
Humidity, RH) หมำยถึง อัตรำส่วน ของปริมำณไอน้ ำ ที่มีในอำกำศ ณ ขณะนั้นเทียบกับ ปริมำณไอน้ ำที่อำกำศจะ
รองรับได้ ควำมชื้นสัมพัทธ์มีผลกระทบต่อกำรระบำยควำมร้อนจำกร่ำงกำยสัตว์ โดยธรรมชำติสัตว์จะพยำยำมระบำย
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ควำมร้อนจำกร่ำงกำยได้ดีที่สุด ขณะที่อยู่ในสภำพแวดล้อมอำกำศร้อนด้วยวิธีระเหยน้ ำ เช่น ระเหยโดยเหงื่อ หรือลม
หำยใจ ในโคจะมีต่อมเหงื่อที่ผิวหนังของร่ำงกำย ถ้ำเหงื่อออกมำกและระเหยไปโดยเร็ว ควำมร้อนก็จะระบำยออกไป
ได้มำก แต่ถ้ำอำกำศมีควำมชื้นสัมพัทธ์สูง น้ ำก็ระเหยได้ช้ำ โดยเฉพำะถ้ำควำมชื้นสัมพัทธ์ถึงจุดอ่ิมตัวถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ เหงื่อจะระเหยไม่ได้เลย ถ้ำสภำพอำกำศแห้ง น้ ำก็จะระเหยได้เร็ว โดยเหตุนี้ถ้ำอำกำศร้อนจัดและควำมชื้น
สัมพัทธ์สูง สัตว์จะไม่สบำย เพรำะไม่สำมำรถระบำยควำมร้อนออกจำกร่ำงกำยได้ นอกจำกควำมชื้นในอำกำศจะมีผล
ต่อตัวสัตว์โดยตรงแล้ว ยังมีผลโดยอ้อมต่อกำรผลิตสัตว์ เช่น ท ำให้กำรเกิดโรคกับสัตว์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะโรคเกี่ยวกับ
ระบบทำงเดินหำยใจ นอกจำกนี้ยังส่งผลให้แมลงที่เป็นพำหะของโรคมีจ ำนวนมำกขึ้น และมีผลต่อกำรเก็บรักษำ
อำหำรสัตว์หรือวัตถุดิบอำหำรสัตว์ สภำพแวดล้อมทีมี่อุณหภูมิสูง และควำมชื้นสูง ง่ำยต่อกำรเกิดเชื้อรำและเมื่อน ำไป
เลี้ยงสัตว์ มีผลท ำให้สัตว์ป่วย เจริญเติบโตช้ำหรือชะงักกำรเจริญเติบโตและตำยในที่สุด 

3.  ลมหรือการระบายอากาศ  

ลมมีส่วนส ำคัญในกำรถ่ำยเทระบำยควำมร้อนส่วนที่เกินของสัตว์ โดยทั่วไปอำกำศที่อยู่รอบ ๆ ตัวสัตว์
บริเวณที่ติดกับผิวหนัง มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่ำอำกำศที่อยู่ไกลออกไป ดังนั้น หำกมีกำรถ่ำยเทอำกำศที่อยู่รอบตัว
สัตว์ ก็จะช่วยให้กำรระบำยควำมร้อนจำกตัวสัตว์ได้มำกขึ้น เนื่องจำกอำกำศที่เย็นกว่ำจะเข้ำมำแทนที่ นอกจำกนี้ 
ลมยังช่วยให้กำรระเหยของน้ ำหรือเหงื่อเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยระบำยควำมร้อนจำกตัวสัตว์อีกทำงหนึ่ง จึงมีผลท ำให้
สัตว์รู้สึกสบำยใจในสภำพกำรเลี้ยงสัตว์แบบหนำแน่นภำยโรงเรือน ลมหรือกำรระบำยอำกำศที่ดีจะช่วยลดควำม
ร้อนของอำกำศและควบคุมควำมชื้นภำยในโรงเรือน ตลอดจนระบำยอำกำศเสียที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ เช่น ก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภำพของสัตว์และกำร
เจริญเติบโต แต่ถ้ำหำกลมพัดแรงเกินไปก็จะเกิดผลเสียต่อสัตว์ได้เช่นกัน กล่ำวคือ สัตว์อำจจะป่วยหรือเกิดโรค
บำงอย่ำงกับสัตว์ได้ด้วย  

4.  แสงแดด  

แสงแดดมีส่วนส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตและควำมแข็งแรงของสัตว์ เนื่องจำกผิวหนังเมื่อถูกแสงแดดจะ
สำมำรถสังเครำะห์วิตำมินดี ซึ่งร่ำงกำยสัตว์สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของกระดูกซึ่งเป็น
โครงสร้ำงหลักของร่ำงกำย สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับแสงแดดจะเกิดโรคกระดูกอ่อน ในทำงตรงข้ำมหำกสัตว์ได้รับ
แสงแดดหรือถูกแสงแดดตลอดเวลำ จะท ำให้อุณหภูมิของร่ำงกำยสัตว์สูง มีผลกระทบต่อกำรกินอำหำรของสัตว์ 
เช่นเดียวกับผลกระทบที่เกิดจำกอุณหภูมิของสภำพแวดล้อมสูง ดังนั้น กำรท ำร่มเงำให้สัตว์ในเวลำกลำงวัน จึงเป็น
สิ่งจ ำเป็นเพ่ือ ให้สัตว์สำมำรถหลบควำมร้อนจำกแสงแดดได้ ผลของแสงแดดกล้ำ ส่งผลให้สัตว์รู้สึกร้อนและอึดอัด 
ไม่สบำย นอกจำกนี้แสงแดดยังท ำให้เกิดควำมแห้งแล้ง สร้ำงควำมเสียหำยต่อพืชอำหำรสัตว์ โดยจะเหี่ยวเฉำและ
ตำยในที่สุด ท ำให้สัตว์ขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์ แต่ถ้ำแสงแดดอ่อน ๆ จะมีควำมจ ำเป็นต่อชีวิตของพืชและสัตว์ 
เพรำะแสงแดดก่อให้เกิดกระบวนกำรสังเครำะห์แสง (photosynthesis) ในพืช ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสัตว์และมนุษย์ 
ในสัตว์แต่ละชนิดและต่ำงละสำยพันธุ์จะมีควำมทนทำนต่อแสงแดดต่ำงกัน โคจะทนต่อแสงแดดได้ดีกว่ำกระบือ ซ่ึง
โคเนื้อจะทนต่อแสงแดดได้ดีกว่ำโคนม สัตว์บำงชนิดไม่ทนทำนต่อแสงแดดเลย เช่น สุกร ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์
จ ำเป็นต้องจัดหำร่มเงำให้กับสัตว์แต่ละชนิด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันอันตรำยของแสงแดดที่จะเกิดกับตัวสัตว์ได้ 
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5.  ปริมาณน้ าฝน  

ฝนมีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมชื้นและอุณหภูมิของภูมิอำกำศ โดยฝนมีส่วนท ำให้ควำมชื้นของอำกำศสูงขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันจะช่วยให้อุณหภูมิของอำกำศเย็นสบำย ซึ่งมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของสัตว์และกำรให้ผลผลิต
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในเรื่องของอุณหภูมิและควำมชื้น นอกจำกนี้ ฝนยังมีผลกระทบทำงอ้อมต่อสัตว์ คือ มีผลต่อ
ชนิดและปริมำณพืชอำหำรสัตว์โดยตรง โดยทั่วไปประเทศไทยมีปริมำณฝนตก โดยเฉลี่ยปีละ 1,200 มิลลิเมตร 
โดยมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม ซึ่งถือว่ำเป็นฤดูฝน ส่วนฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน
จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ และมีฝนตกน้อยมำก แต่ยังมีควำมชื้นพอที่พืชจะเจริญได้บ้ำง ในฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนำคมถึงเดือนเมษำยน สภำพภูมิอำกำศที่แห้งแล้งและร้อนแห้ง ในฤดูร้อนมักจะขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์ ดังนั้น 
สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในฤดูร้อน โดยเฉพำะโคเนื้อ ซึ่งเกษตรกรมักปล่อยเลี้ยงให้หำกินแบบธรรมชำติ จึงมีอัตรำ
เจริญเติบโตช้ำและกำรผสมติดต่ ำ เนื่องจำกปริมำณอำหำรที่ได้รับไม่เพียงพอ นอกจำกนั้นในช่วงฤดูฝนยังมีผลต่อ
กำรเกิดโรคและพยำธิในสัตว์ โดยเฉพำะพยำธิต่ำง ๆ จะเจริญเติบโตและแพร่ระบำดได้ดีในช่วงฤดูฝน ฝนที่ตก
ติดต่อกันเป็นเวลำนำน ๆ อย่ำงภำคใต้ของประเทศไทยก็มีผลต่อสัตว์เลี้ยงเช่นกัน เนื่องจำกสัตว์จะเกิดโรคได้ง่ำย
หรืออำจเป็นผลต่ออำหำรสัตว์ ท ำให้อำหำรสัตว์มีควำมชื้นสูง อำจเกิดเชื้อรำได้ ดังนั้น ปริมำณฝนหำกมำกเกินไป
หรือน้อยไปก็เกิดผลเสียต่อกำรเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น 

6.  แสงสว่าง  

แสงสว่ำงในที่นี้หมำยถึง ควำมยำวช่วงแสงระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก ซึ่งจะผันแปร
ไปตำมฤดูกำล เช่น ในฤดูร้อนควำมยำวช่วงแสงจะยำวนำนกว่ำในฤดูหนำว ส ำหรับควำมยำวของช่วงแสงนั้นมี
ผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อพืชอำหำรสัตว์และกำรแสดงออกของโค ส่วนมำกจะส่งผลกระทบกับอุตสำหกรรมกำร
เลี้ยงโคในเขตอบอุ่นและในเขตหนำว กล่ำวคือ ในฤดูร้อนอุณหภูมิของอำกำศสูงและควำมยำวช่วงแสงยำวจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทำงเพศ โดยโคเพศเมียจะมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ลดลง คุณภำพของน้ ำเชื้อเพศผู้ลดลง แต่จะ
กระตุ้นกำรกินอำหำร ส ำหรับในประเทศไทยนั้น ควำมยำวของแสงในแต่ละฤดูจะแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 
แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพำะในโคเนื้อ  

 

ภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศ หมำยถึง ลักษณะของธรรมชำติของพ้ืนดิน พ้ืนโลก หรือลักษณะของ สภำพแวดล้อมใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น ลักษณะควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ ควำมเป็นกรดด่ำงของดิน ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและ
แหล่งน้ ำ เป็นต้น ภูมิประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงโคเนื้อมำกพอสมควร โดยเฉพำะเกี่ยวกับแหล่งของอำหำร
สัตว์ สภำพภูมิอำกำศ ชนิดของโคที่เลี้ยง ตลอดจนเกี่ยวข้องกับรำยได้จำกกำรท ำฟำร์ม ซึ่งภูมิประเทศที่เป็น
ตัวก ำหนดดังกล่ำวนี้ คือ 

1.  ท าเลที่ตั้งฟาร์ม  

ท ำเลที่ตั้งฟำร์มจะเป็นตัวก ำหนดควำมยำกง่ำยในกำรเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่เรื่องควำมใกล้หรือไกลจำกตลำด
ที่จัดจ ำหน่ำยผลิตผลและจัดหำอำหำรสัตว์ รวมทั้งอุปกรณ์ในกำรเลี้ยงโคเนื้อ ถ้ำหำกว่ำท ำเลที่ตั้งฟำร์มอยู่ ไกล
ตลำด กำรผลิตโคเนื้อเพ่ือจ ำหน่ำยผลิตผล ย่อมต้องส่งผลต่อกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง และมีผลต่อคุณภำพ
ของผลิตผล นอกจำกนี้ ท ำเลที่ตั้งฟำร์มยังเกี่ยวข้องกับต้นทุนกำรผลิตอีกด้วย หำกฟำร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
เกินไปก็จะท ำให้สิ้นเปลืองค่ำขนส่ง ทั้งกำรขนส่งวัตถุดิบอำหำรสัตว์และผลผลิต รวมทั้งกำรตั้งฟำร์มอยู่ในพ้ืนที่ที่
คนหรือชุมชนไม่เป็นมิตรก็อำจเกิดปัญหำตำมมำได้ 
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2.  แหล่งน้ า  
น้ ำเป็นปัจจัยส ำคัญมำกต่อกำรผลิตสัตว์ทุกชนิด เนื่องจำกกำรเลี้ยงสัตว์ ต้องอำศัยน้ ำให้สัตว์บริโภค 

รวมทั้งใช้ในกำรท ำควำมสะอำดคอกและโรงเรือนสัตว์ ในสภำพภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ เช่น แม่น้ ำ 
คลอง ห้วย หนอง บึง รวมทั้งแหล่งน้ ำใต้ดิน ที่อยู่ในระดับตื้น กำรน ำขึ้นมำใช้ในกิจกำรเลี้ยงสัตว์ย่อมสะดวกและ
ง่ำย ซึ่งจะมีผลท ำให้ต้นทุน ในกำรผลิตสัตว์ต่ ำกว่ำกำรเลี้ยงสัตว์ ในภูมิประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ ำธรรมชำติหรือแหล่ง
น้ ำใต้ดินที่อยู่ในระดับลึกหรือห่ำงไกล นอกจำกแหล่งน้ ำแล้ว คุณภำพของน้ ำในแต่ละแหล่ง ย่อมมีผลต่อกำรผลิต
สัตว์เช่นกัน น้ ำในแม่น้ ำล ำคลองในแหล่งเพำะปลูกพืชผักอำจมีสำรเคมีต่ำง ๆ ปนเปื้อน เช่น ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ย ฯลฯ 
ซึ่งเมื่อน ำมำให้สัตว์บริโภคโดยตรง ย่อมมีผลท ำให้สัตว์ เจริญเติบโตช้ำและตำยในที่สุด นอกจำกนี้อำจมีกำรสะสม
ของสำรต่ำง ๆ ในเนื้อสัตว์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและกำรยอมรับผลิตผลของตลำด แหล่งน้ ำใต้ดินในสภำพ
ภูมิประเทศบำงแห่งที่ระดับของควำมกระด้ำงสูงมำก ๆ คือ มีเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซียมสูง เมื่อน ำมำให้
สัตว์บริโภคจะมีผลท ำให้สัตว์มีอัตรำกำรเจริญเติบโตช้ำลง ซึ่งปัญหำของควำมกระด้ำงนี้ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ดังนั้น 
กำรเลือกท ำเลที่ตั้งฟำร์มจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น จะต้องมีกำรส ำรวจแหล่งน้ ำว่ำมีเพียงพอตลอดทั้งปีหรือไม่ อยู่ในพ้ืนที่
ทีม่ีระบบชลประทำนหรือไม่ รวมทั้งตรวจคุณภำพของแหล่งน้ ำในแหล่งนั้น ๆ ด้วย 

3.  ระดับความสูงของพ้ืนที่  

ควำมสูงต่ ำของพ้ืนที่ มีควำมเก่ียวข้องกับควำมกดดันของบรรยำกำศ ยิ่งระดับสูงขึ้นไปเท่ำใดควำมกดดัน
ของบรรยำกำศจะต่ ำกว่ำในพ้ืนที่รำบเท่ำนั้น ควำมกดดันของบรรยำกำศจะเกี่ยวข้องต่อระบบควำมดันโลหิตและ
อัตรำกำรหำยใจของสัตว์ เป็นต้น สัตว์ที่เจริญได้ดีในที่รำบเมื่อขึ้นไปอยู่บนที่สูงมำก ๆ จะรู้ สึกเหนื่อยเร็ว หอบง่ำย 
เพรำะปริมำณออกซิเจนในบรรยำกำศที่สูง เบำบำงกว่ำในที่ต่ ำ ร่ำงกำยจึงจ ำเป็นต้องหำทำงท ำให้พอดีโดยกำร
หำยใจหอบให้ได้ปริมำณออกซิเจนตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำย ในท ำนองเดียวกันสัตว์ที่อยู่ในที่สูงเมื่อน ำมำเลี้ยง
ในที่รำบก็จะรู้สึกอึดอัดได้เช่นกัน  

4.  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

สภำพควำมอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุนในกำรผลิตสัตว์ ในภูมิประเทศที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินดี กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ย่อมได้ผลดี ให้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่สูง ท ำให้ต้นทุนค่ำอำหำร
สัตว์ต่ ำลง หรือสำมำรถลดต้นทุนในเรื่องของที่ดินได้ เนื่องจำกสำมำรถใช้พ้ืนที่น้อย นอกจำกนี้คุณภำพของพืช
อำหำรสัตว์ที่ปลูก ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ย่อมสูงกว่ำปลูกในแหล่งที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีผลต่อกำรผลิตสัตว์ เช่น 
พืชอำหำรสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่ดินขำดธำตุซีลีเนียม ปริมำณธำตุซีลีเนียมในพืชอำหำรสัตว์นั้นจะไม่เพียงพอส ำหรับ
สัตว์ ท ำให้มีผลต่อควำมสมบูรณ์พันธุ์ของสัตว์ อัตรำกำรผสมติดต่ ำ กำรแก้ไขจึงจ ำเป็นต้องเสริมแร่ธำตุที่มีซีลีเนียม
ในอำหำรสัตว์ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมต้นทุนในกำรผลิตสัตว์ ซ่ึงในกำรเลี้ยงโคเนื้อ จ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในกำรเลี้ยงมำก ทั้งนี้
เพรำะต้องจัดท ำทุ่งหญ้ำไว้ให้โคกิน หำกเลือกพ้ืนที่ที่ อุดมสมบูรณ์ดีกำรปลูกพืชอำหำรให้สัตว์กินก็จะได้
ผลตอบแทนที่สูง ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อได้ดีจะต้องอุดมสมบูรณ์ของดินดีและน้ ำท่วมไม่ขัง  

ศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย 

กำรเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยเท่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่จัดว่ำอยู่ในสภำพกำรผลิตที่ดีพอสมควร 
แม้ว่ำปริมำณกำรบริโภคโคเนื้อของไทยเพ่ิมขึ้น หำกนับตำมปริมำณกำรขออนุญำตฆ่ำ ในรำยงำนของกรมปศุสัตว์
นั้น จะมีปริมำณเฉลี่ยเพียง 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งจัดว่ำค่อนข้ำงจะน้อยมำก เมื่อเทียบกับปริมำณโคใน
ประเทศ ทั้งนี้ มีกำรคำดกำรณ์กันว่ำมีปริมำณโคที่ถูกฆ่ำ แต่ที่ไม่ได้รำยงำนอยู่รำว 2.5 เท่ำของปริมำณที่รำยงำน
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ทั้งหมด หำกนับส่วนนี้เข้ำไปร่วมด้วยจะถือได้ว่ำ คนไทยบริโภคเนื้อโคเฉลี่ยรำว 2.85 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบ
กับสหรัฐอเมริกำที่บริโภคสูง ถึง 43.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 12.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เกำหลีใต้ 12.3 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี และฟิลิปปินส์ 4.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ถือว่ำไทยมีปริมำณกำรบริโภคน้อยมำก เมื่อเทียบกับประเทศ
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังมีโอกำสและสิ่งเอ้ืออ ำนวยมำกมำยที่จะเลี้ยงโคเนื้อ และแปรรูปผลิตภัณฑ์
จำกโคเนื้อ ได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้ำมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนอย่ำงจริงจัง มีกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่จะ
เป็นตัวจ ำกัดกำรผลิตอย่ำงรวดเร็วและได้ผล ซึ่งควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย มีควำมเป็นไปได้
สูงมำก ทั้งนี้เพรำะหน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชนได้ร่วมมือกันด ำเนินกำรผลิตสัตว์ส่งออกต่ำงประเทศอย่ำงเป็น
รูปธรรมในปัจจุบัน ในหลำย ๆ ประเทศของภูมิภำคเอเชียได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตโคเนื้อ 
ได้อย่ำงมำก มีกำรใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใช้ในธุรกิจกำรผลิตสัตว์ และอุตสำหกรรมที่ต่อเนื่องจำกกำรผลิต
สัตว์ เช่น อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์นม อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อ อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และอุตสำหกรรม
เวชภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น ซึ่งศักยภำพในกำรเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 

สัตว์เลี้ยงที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ส่วนสัตว์ชนิดอื่น 
ได้แก่ แพะ แกะ ม้ำ และห่ำน มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจน้อย แต่อำจส่งเสริมให้สัตว์เศรษฐกิจชั้นน ำได้ในอนำคต 
สัตว์เล็กอ่ืน ๆ ที่เลี้ยงกันไม่มำกนัก ได้แก่ นกกระทำ กระต่ำย นกพิรำบ เป็นสัตว์ที่บำงคนเลี้ยงเป็นอำชีพเสริมและ
เป็นสัตว์ที่ให้เนื้อพิเศษกว่ำสัตว์อ่ืน ๆ จ ำนวนสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจมักจะมีจ ำนวนค่อนข้ำงจะคงที่และแน่นอน  
แต่จ ำนวนสัตว์ที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจน้อยนั้นไม่แน่นอน เพรำะขึ้นอยู่กับควำมนิยมเป็นครั้งครำว ซึ่งกำร
เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในประเทศไทยมีควำมเป็นมำในกำรพัฒนำกำรเลี้ยง ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกำรพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
ที่มา: สุรชัย (2529) 
 

กำรเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิม 

กำรผลิตสัตว์แผนใหม่ 
ขนำดเล็กและผสมผสำนในไร่นำ 

กำรผลิตสัตว์แผนใหม่ 
ขนำดเล็ก – ขนำดกลำง 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ จ ำกัด 
แบบครบวงจร เป็นอุตสำหกรรม 

บริษัทหรือฟำร์มผลิตสัตว์แบบใหม่ 
แบบครบวงจร เป็นอุตสำหกรรม 
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การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 

กำรเลี้ยงโคเนื้อ มีปรำกฏในศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค ำแหงว่ำ โคเป็นสัตว์ที่มีกำรซื้อขำยกันมำตั้งแต่ในสมัย
นั้น จึงนับได้ว่ำ โคเป็นสัตว์เศรษฐกิจมำแต่ครั้งโบรำณกำล และสืบเนื่องมำจำกในปี พ.ศ. 2488 ได้เกิดกำรระบำด
ของโรครินเดอร์เปสต์ (Rinderpest) หรือเรียกตำมอำกำรว่ำ โรคลงแดง ได้ระบำดอย่ำงหนัก ท ำให้โค กระบือ 
แพะ แกะ สุกร ล้มตำยเป็นจ ำนวนมำก โค กระบือ ที่ตำยทั่วประเทศ มีจ ำนวน 20,526 ตัว และต่อมำในปี พ.ศ. 
2489 โค กระบือ ตำยมีจ ำนวนมำกถึง 84,000 ตัว ทั้งนี้เพรำะเป็นโรคท่ีเกิดจำกเชื้อไวรัส สัตว์จะมีอำกำรไข้สูง เบื่อ
อำหำร ภูมิคุ้มโรคต่ ำ เม็ดเลือดขำว ลดลง มีตุ่มเกิดขึ้นที่เต้ำนม อัณฑะ โคนขำหลังด้ำนใน อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย 
คอและโคนหำง (บริเวณโคนหำงจะพบมำกที่สุด) นอกจำกนี้จะเกิดตุ่มที่เหงือก เพดำนปำก ลิ้น ริมฝีปำกด้ำนใน 
เมื่อตุ่มแตกออกจะเป็นแผลหลุม เกิดเป็นเนื้อตำยลอกหลุดง่ำย  น้ ำลำยฟูมปำก ท้องร่วง อุจจำระ มีกลิ่นคำวจัด 
อ่อนเพลีย และตำยในท่ีสุด ส่งผลให้จ ำนวนโค – กระบือลดลง  

นับแต่ปี พ.ศ. 2497 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มท ำกำรปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ  โดย
น ำเข้ำโคพันธุ์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศมำทดลองเลี้ยง อำทิ พันธุ์อเมริกันบรำห์มัน  แซนต้ำเกอร์ทรูดิส ชำร์โรเล่ส์ 
จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ จนถึงปี พ.ศ. 2518 โคพันธุ์อเมริกันบรำห์มันได้รับควำมนิยมจำกเกษตรกรเป็นอย่ำง
มำก กรมปศุสัตว์จึงได้ก ำหนดให้ใช้โคพันธุ์อเมริกันบรำห์มันเป็นโคเนื้อพันธุ์หลักที่ใช้ในกำรส่งเสริมสู่เกษตรกร ด้วย
เหตุผลว่ำเป็นโคพันธุ์ที่ทนทำนต่อโรคแมลง (โดยเฉพำะเห็บ) ทนทำนต่อโรคพยำธิ ทนร้อน มีกำรเจริญเติบโตดีใน
สภำพอำหำรคุณภำพต่ ำ ลูกที่คลอดออกมำมี น้ ำหนักแรกเกิดน้อย ท ำให้คลอดง่ำย และมีกำรเจริญเติบโตเร็วใน
ระยะกินนม อัตรำรอดชีวิตสูง 

ในปี พ.ศ. 2519 กรมปศุสัตว์จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรปศุสัตว์ภำคตะวันออก-เฉียงเหนือโดยใช้เงินกู้จำก
ธนำคำรโลก ด ำเนินงำนในระยะเวลำ 5 ปี (2519 – 2523) จ ำนวน 100 ล้ำนบำท และได้รับงบประมำณสมทบอีก 
131 ล้ำนบำท ส ำนักงำนโครงกำรฯ นี้ตั้งอยู่ที่ต ำบล ท่ำพระ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงกำรนี้มุ่งเน้นในกำร
ส่งเสริมโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรำห์มัน สู่เกษตรกรในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรบริกำรโคพ่อพันธุ์และกำร
บริกำรผสมเทียม โครงกำรนี้สิ้นสุดเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2525 ท ำให้โคเนื้อลูกผสมอเมริกันบรำห์มัน – พ้ืนเมือง
กระจำยทั่วภำคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน เนื่องจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อโคคุณภำพดีมีมำกขึ้น อัน
เนื่องมำจำกคนไทย มีรำยได้สูงขึ้นและจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมำกขึ้น จึงได้เกิดอำชีพกำรเลี้ยงโคขุนขึ้น ทั้งนี้อยู่
ภำยใต้กำรส่งเสริมของภำครัฐบำลและภำคเอกชน ภำครัฐบำล ได้แก่ กรมปศุสัตว์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ (กรป. กลำง) 
เป็นต้น ส่วนภำคเอกชน ได้แก่ ชมรมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนอิสระอ่ืน ๆ อำทิ  บริษัทนอร์
เทิร์นฟำร์มโปรดักท์ (Northern Farm Products) จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทโดลไทยแลนด์ (Dole Thailand) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ หรือสหกรณ์บำงแห่งยังมีกำรด ำเนินกำร
เป็นผู้ค้ำปลีกอีกด้วย  อำทิเช่น สหกรณ์กำรเลี้ยงปศุสัตว์  กรป . กลำง โพนยำงค ำ จ ำกัด สหกรณ์โคเนื้อ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำกัด เป็นต้น ซึ่งมีร้ำนขำยปลีกเนื้อโคคุณภำพดีที่กรุงเทพฯ โดย
มียี่ห้อชื่อเนื้อไทย - ฝรั่งเศส (Thai-French Meat) และ KU Beef ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับถึงคุณภำพ
ในตลำดเนื้อโคขุนชั้นสูง 
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ความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีปริมำณน้ ำฝนต่อปีมำกพอสมควร มีควำมหลำกหลำยของพันธุ์พืชซึ่ง
ใช้เป็นอำหำรสัตว์ มีหญ้ำและพันธุ์พืชอำหำรสัตว์หลำยชนิดซึ่งสัตว์โดยเฉพำะโคและกระบือจะมีพืชอำหำรสัตว์
เหล่ำนี้กินได้ตลอดปี ประเทศไทยมีวัตถุดิบอำหำรสัตว์มำกมำย หลำยชนิดซึ่งส่วนใหญ่ปลูกได้เองในประเทศ มีกำร
สั่งน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศในวัตถุดิบบำงชนิดเท่ำนั้น ประเทศไทยมีควำมพร้อมและควำมเหมำะสมส ำหรับกำรเลี้ยง
สัตว์ในหลำย ๆ ด้ำน ดังนี้ 

 
1.  ภูมิอากาศ  

แม้ว่ำประเทศไทยจะจัดอยู่ในเขตร้อนชื้น แต่สภำพภูมิอำกำศมีควำมเหมำะสม ไม่มีพำยุหรือมรสุมที่
รุนแรง โคเนื้อพันธุ์ดีต่ำง ๆ ที่สั่งเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่ก็สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศไทย และให้ผลผลิตได้ดี ดังนั้นสภำพภูมิอำกำศของไทยจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรผลิตสัตว์ 

 
2.  ภูมิประเทศ  

ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงสัตว์ มีทีร่ำบเชิงเขำที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยง โค กระบือ 
แพะ และแกะ มีทุ่งหญ้ำธรรมชำติอยู่ในเกือบทุกภูมิภำคของประเทศไทย ซึ่งภูมิประเทศของประเทศไทยมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงสัตว์ได้ดี 

 
3.  แรงงานและระบบการเลี้ยงดู 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ใช้แรงงำนในครัวเรือน ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ มี
ระบบกำรเลี้ยงที่สอดคล้องกับศักยภำพของเกษตรกร เพ่ือผลิตเนื้อโคให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด เช่น 
เกษตรกรที่ยำกจนจะเลี้ยงโคด้วยหญ้ำธรรมชำติเพ่ือให้ได้น้ ำหนักส ำหรับเข้ ำขุน หรือเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อย
แทะเล็มตำมทุ่งหญ้ำสำธำรณะ กลุ่มที่มีทุนพอสมควรก็จะเลี้ยงโคมันซึ่งใช้ระยะเวลำสั้น ส่วนกลุ่มที่มีเงินทุนหรือมี
ระบบสหกรณ์ก็สำมำรถเลี้ยงโคขุนคุณภำพได้ 

 
4.  แหล่งอาหารสัตว์ในประเทศ  

ประเทศไทยนับว่ำเป็นแหล่งผลิตอำหำรธัญพืชที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในโลก สำมำรถผลิตพวกวัตถุดิบที่ใช้เป็น
อำหำรสัตว์พวกร ำ ปลำยร้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ตลอดจนปลำป่น ถั่วต่ำง ๆ เช่น กำกถั่วเหลือง กำกถั่วลิสง 
และกำกพืชน้ ำมันอ่ืน ๆ อำทิ กำกร ำสกัด กำกมะพร้ำว กำกเมล็ดนุ่น กำกเมล็ดฝ้ำย รวมไปถึงพวกกำกน้ ำตำลได้
มำกมำย เกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ จนวัตถุดิบบำงอย่ำงต้องส่งออกกลำยเป็นสินค้ำส ำคัญท ำรำยได้เข้ำ
ประเทศ เช่น พวกข้ำว ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง ซึ่งวัตถุดิบต่ำง ๆ เหล่ำนี้ถ้ำมีกำรน ำมำเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนเป็นพวก เนื้อ 
นม ไข่ ที่มีรำคำแพงก่อนส่งออก ก็จะท ำรำยได้เข้ำประเทศได้มำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกแหล่งอำหำรสัตว์ที่กล่ำวมำแล้ว ประเทศไทยยังมีผลพลอยได้จำกไร่นำและโรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำรกระป๋องอีกมำกมำยที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ได้ เช่น ฟำงข้ำว ต้นข้ำวโพด ยอดและใบอ้อย ใบมัน
ส ำปะหลัง ใบปอ เปลือกสับปะรด กำกผลไม้ที่เหลือจำกคั้นเอำไปบรรจุกระป๋อง และอ่ืน ๆ ซึ่งเศษเหลือเหล่ำนี้
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จ ำนวนมหำศำลยังถูกทิ้งไปโดยเปล่ำประโยชน์ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำโดยทั่วไปจะเห็นได้ว่ำประเทศไทยเรำได้เปรียบ
ประเทศอ่ืน ๆ อีกมำก ในแง่สำมำรถผลิตวัตถุดิบอำหำรสัตว์ได้เองในรำคำถูก  

 
5.  โอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 

ประเทศไทยไม่มีข้อขัดแย้งทำงกำรเมืองกับกลุ่มประเทศมุสลิม ท ำให้มีโอกำสส่งออกเนื้อโคจ ำหน่ำยได้
ทั่วโลก ชื่อเสียงอำหำรไทยที่รู้จักไปทั่วโลก ท ำให้มีโอกำสพัฒนำเนื้อโคเพ่ือกำรส่งออกประเภทพร้อมบริโภค 
สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ของเนื้อโคไทย เช่น เนื้อจำกโคพ้ืนเมืองที่มีขนำดเล็กโตได้ดีในสภำพปล่อยเลี้ยงตำมธรรมชำติ 
อำจจัดเป็น Organic Beef หรือ Natural Beef ได้ มีระบบกำรผลิตเนื้อโคคุณภำพสูงอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
คุณภำพเทียบเท่ำกับเนื้อโคที่ผลิตได้ในต่ำงประเทศ ควำมต้องกำรบริโภคเนื้อคุณภำพดีมีสูงขึ้น ได้แก่ นักท่องเที่ยว 
และผู้บริโภคภำยในประเทศ หันมำบริโภคเนื้อคุณภำพ มีควำมสะอำดและปลอดภัย และผลจำกกำรท ำข้อตกลง
เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ท ำให้ประเทศไทยมีโอกำสส่งโคเนื้อไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน 

 
ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย 

กำรประกอบกำรเลี้ยงโคเนื้อ มักประสบปัญหำหรืออุปสรรคต่ำง ๆ ที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงโคเนื้อ 
ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านพันธุ์สัตว์  

ขำดแคลนพ่อแม่โคเนื้อพันธุ์ดี โคเพศเมียถูกท ำลำย ท ำให้ขำดแม่โคพ้ืนฐำนในกำรผลิตโคเนื้อ ขำด
แผนกำรปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพ ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำกำรปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ปรำกฏผลเด่นชัด ทั้งนี้เพรำะ
ขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำงจริงจัง ทั้งด้ำนงบประมำณและควำมรู้ทำงวิชำกำร 

 
2.  ปัญหาด้านอาหารสัตว์  

มีกำรปนปลอมวัตถุดิบอำหำรสัตว์ เช่น กำรใช้แกลบบดผสมในร ำอ่อน กำรใช้กระดูกป่นผสมในปลำป่น 
กำรใช้ใบมะขำมผสมในใบกระถินป่น เป็นต้น คุณภำพของอำหำรข้นไม่ได้มำตรฐำน อันเป็นผลมำจำกใช้วัตถุดิบ
อำหำรสัตว์ ที่คุณภำพต่ ำ กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรยังไม่เหมำะสม ขำดแคลนพื้นที่มีระบบชลประทำนส ำหรับปลูกพืช
อำหำรสัตว์ ท ำให้ในบำงพ้ืนที่มีพืชอำหำรสัตว์ไม่เพียงพอในกำรเลี้ยงโคเนื้อ ขำดกำรบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำน
โภชนศำสตร์ ระดับควำมต้องกำรโภชนะของสัตว์ชนิดต่ำงๆ ในเขตร้อน เป็นต้น 

 
3. ปัญหาด้านการจัดการป้องกันและรักษาโรค  

กำรป้องปรำมโรคระบำดสัตว์ยังไม่ประสบผลส ำเร็จสมบูรณ์ ยังปรำกฏโรคระบำดสัตว์ส ำคัญ ๆ เช่น โรค
ปำกและเท้ำเปื่อย โรคคอบวม โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดติดชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 
4.  ปัญหาด้านการตลาดภายในและต่างประเทศ  

ระบบตลำดปศุสัตว์ไทยไม่มีประสิทธิภำพ มีบุคคลเข้ำมำเกี่ยวข้องจ ำนวนมำก ส่งผลกระทบต่อรำคำ 
ผู้ผลิตจ ำหน่ำยได้ในรำคำถูก ขำดอ ำนำจในกำรต่อรองรำคำ ส่วนผู้บริโภคซื้อในรำคำแพง กำรซื้อขำยโคและเนื้อโค
ยังไม่มีมำตรฐำนทั้งในด้ำนคุณภำพและรำคำ ยังไม่มีกำรจัดแบ่งเกรดคุณภำพเนื้อโค เกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำยัง
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ไม่เป็นสำกล เช่น ก ำหนดรำคำด้วยกำรประเมินด้วยสำยตำ กำรประมูลรำคำ เป็นต้น  ปัญหำกำรฆ่ำโดยหลีกเลี่ยง
ค่ำอำชญำบัตรหรือกำรฆ่ำเถื่อน นอกจำกจะเป็นกำรเลี่ยงภำษียังเป็นกำรฆ่ำโดยไม่ถูกสุขอนำมัยด้วย  ขำดระบบ
กำรตรวจสอบคุณภำพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ไม่ได้มำตรฐำนและกระทบต่อกำรส่งออก  กำร
แข่งขันจำกสินค้ำต่ำงประเทศ กำรกีดกันกำรค้ำภำยใต้ข้อตกลงขององค์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (World Trade 
Organization, WTO) หรือข้อตกลงทั่วไปทำงภำษีศุลกำกรและกำรค้ำ (General Agreement on Tariffs and 
Trade, GATT) ส่งผลให้สินค้ำไทย ส่งออกได้น้อยลง นอกจำกนี้ ปัญหำกำรน ำโค – กระบือ มีชีวิต จำกประเทศ
ชำยแดนที่มีรำคำถูกกว่ำเข้ำมำจ ำหน่ำย ท ำให้รำคำสัตว์ของไทยรำคำต่ ำลง 

 
5.  ปัญหาเกี่ยวกับรัฐและการบริการ  

นโยบำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำปศุสัตว์ของรัฐยังไม่ชัดเจน และขำดกำรเอำใจใส่อย่ำงจริงจัง ไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนกำรตลำด รำคำปศุสัตว์ แหล่งทุนสนับสนุน เป็นต้น กำรเลี้ยงโคเนื้อต้องลงทุนสูงผลตอบแทนในระยะเวลำนำน  
กำรส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร เทคโนโลยีที่ทันสมัยของรัฐยังไม่มีประสิทธิภำพ ขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ กำรด ำเนินกำรของรัฐด้ำนกำรจัดกำรด้ำนข้อตกลงระหว่ำงประเทศ หรือข้อตกลงทั่วไปทำงภำษี
ศุลกำกรและกำรค้ำ ตลอดทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์  ไม่เอ้ืออ ำนวยควำม
สะดวกต่อระบบกำรตลำด ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
 

พันธุ์โคเนื้อส าคัญ ๆ ทีเ่ลี้ยงในประเทศไทย 
 

ส ำหรับพันธุ์โคเนื้อที่ส ำคัญและนิยมเลี้ยงในประเทศไทยนั้น จะขอกล่ำวเฉพำะพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงใน
ประเทศไทย ซึ่งอำจเป็นโคเนื้อดั้งเดิมของไทย และโคพันธุ์เนื้อจำกต่ำงประเทศ ที่น ำเข้ำทั้งในรูปสัตว์พันธุ์ น้ ำเชื้อ 
เพ่ือกำรพัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในพ้ืนที่ทั่วไปของประเทศไทย ดังนี้ 

 

โคพื้นเมืองไทย (Thai Indigenous Cattle)  

โคพ้ืนเมืองไทย เป็นโคเนื้อเมืองร้อนในตระกูลโคอินเดีย (Bos indicus) โคพ้ืนเมืองไทยมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับโคพ้ืนเมืองของประเทศเพ่ือนบ้ำนในแถบเอเชีย ลักษณะรูปร่ำงกะทัดรัด ล ำตัวเล็ก ขำเรียวเล็ก ยำว 
เพศผู้มีหนอกขนำดเล็ก มีเหนียงคอ แต่ไม่หย่อนยำนมำก หูเล็ก หนังใต้ท้องเรียบ มีสีไม่แน่นอน เช่น สีแดงอ่อน 
เหลืองอ่อน ด ำ ขำวนวล น้ ำตำลอ่อน และอำจมีสีประรวมอยู่ด้วย ข้อดีคือ เลี้ยงง่ำย หำกินเก่ง ไม่เลือกอำหำร
เพรำะผ่ำนกำรคัดเลือกแบบธรรมชำติในกำรเลี้ยง แบบไล่ต้อนโดยเกษตรกร และสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำร
เลี้ยงโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว ทนทำนต่อโรคและ
แมลงและสภำพอำกำศในบ้ำนเรำได้ดี สำมำรถใช้แรงงำนได้ดี แม่โคพ้ืนเมืองเหมำะที่จะน ำมำผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์
หรือผสมเทียมกับพันธุ์อ่ืน เช่น โคพันธุ์บรำห์มัน โคพันธุ์ตำก โคก ำแพงแสน หรือ โคกบินทร์บุรี มีเนื้อแน่น เหมำะ
กับกำรประกอบอำหำรแบบไทย แต่ข้อเสีย ก็คือ เป็นโคขนำดเล็ก เพรำะถูกคัดเลือกมำในสภำพกำรเลี้ยงที่มีอำหำร
จ ำกัด ไม่เหมำะที่จะน ำมำเลี้ยงขุน เพรำะมีขนำดเล็กไม่สำมำรถท ำน้ ำหนักซำกได้ตำมที่ตลำดโคขุนต้องกำร คือ 
น้ ำหนักมีชีวิต 450 กิโลกรัม และเนื้อไม่มีไขมันแทรก เนื่องจำกแม่โคมีขนำดเล็กจึงไม่เหมำะที่จะผสมกับโคพันธุ์
ยุโรปที่มีขนำดใหญ่ เช่น ชำร์โรเล่ส์ ซิมเมนทอล หรือโคพันธุ์ยุโรปขนำดใหญ่พันธุ์อ่ืน ๆ เพรำะอำจมีปัญหำกำร
คลอดยำก โคพ้ืนเมืองไทย แบ่งออกตำมลักษณะรูปร่ำงภำยนอกและวัตถุประสงค์กำรเลี้ยงได้ 4 สำยพันธุ์ คือ 
 

1.) โคพื้นเมืองอีสาน 

ลักษณะประจ าพันธุ์ มีขนสั้นเกรียน โดยทั่วไปมีล ำตัวสีน้ ำตำลแกมแดง แต่อำจมีสีแตกต่ำงกันหลำยสี เช่น ด ำ แดง 
น้ ำตำล ขำว และเหลือง เป็นต้น หน้ำตำบอบบำง หน้ำผำก
ค่อนข้ำงแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอ และหนังใต้ท้องไม่หย่อน
ยำนมำกนัก น้ ำหนักแรกเกิด 16 กิโลกรัม หย่ำนมอำยุ 200 วัน 
น้ ำหนัก 94 กิโลกรัม น้ ำหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 300 - 350 กิโลกรัม 
เพศเมีย 220  - 250 กิโลกรัม อำยุเมื่อให้ลูกตัวแรก 2.71 ปี ระยะ
กำรอุ้มท้อง 270 - 275 วัน ช่วงห่ำงกำรให้ลูก 395 วัน 
การกระจายของประชากรโคพื้นเมืองอีสาน เลี้ยงกันมำกทำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนล่ำงและตอนบน เพ่ือใช้ลำกจูง 

เทียมเกวียน และเป็นอำหำรโปรตีนที่ส ำคัญโดยเฉพำะในงำนพิธีและเทศกำลที่ส ำคัญ ในปี  2535 กรมปศุสัตว์
จัดซื้อโคเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 100 ตัว น ำไปเลี้ยงและขยำยพันธุ์ที่ หน่วยบ ำรุงพันธุ์สัตว์บุณฑริก อ ำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลรำชธำนี และในปี 2543 ได้จัดซื้อเพ่ิมเติมเป็นโคเพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย 200 ตัว น ำไปเลี้ยงที่ หน่วย
บ ำรุงพันธุ์สัตว์บุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี และสถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
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2.) โคขาวล าพูน 

ลักษณะประจ าพันธุ์ เขำ และกีดเท้ำ มีสีน้ ำตำลส้ม ขอบตำ และเนื้อจมูก มีสีชมพูส้ม ขนพู่หำง สีขำวไม่มีเหนียงสะดือ 
ขนำดเหนียงคอปำนกลำงไม่พับย่นมำกเหมือนกับโคบรำห์มัน 
น้ ำหนักแรกเกิด 18 กิโลกรัม น้ ำหนักหย่ำนมเมื่ออำยุ 200 วัน 
น้ ำหนัก 122 กิโลกรัม น้ ำหนักโตเต็มที่เพศผู้ 350 - 450 กิโลกรัม 
เพศเมีย 300 - 350 กิโลกรัม อำยุเมื่อให้ลูกตัวแรก 2.5 ปี ระยะกำร
อุ้มท้อง 290 - 295 วัน ช่วงห่ำงกำรให้ลูก 460 วัน 

การกระจายของประชากร โคขำวล ำพูนเป็นโคพ้ืนเมือง พันธุ์หนึ่ง 
ประวัติควำมเป็นมำอย่ำงไรไม่มีหลักฐำนที่แน่ชัด กลุ่มคนบำงคนเล่ำ
ว่ำ เกิดจำกกำรกลำยพันธุ์ของโคพ้ืนเมืองในสมัยพระนำงจำมเทวี 

เป็นสัตว์คู่บำรมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้น  จำกกำรออกส ำรวจของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เกี่ยวกับข้อมูลของโคขำวล ำพูน โดยออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ในเขตจังหวัด
ล ำปำง ล ำพูน และเชียงใหม่ พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่ำ "โคขำวล ำพูนได้พบเห็นมำช้ำ
นำนแล้วอย่ำงน้อยก็ 70 - 80 ปี และจะพบเห็นมำกที่สุดในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดล ำปำง ล ำพูน และเชียงใหม่ เท่ำนั้น" 
เกษตรกรบำงท่ำนเล่ำว่ำ ชำวเมืองล ำพูนนิยมใช้โคขำวล ำพูนลำกเกวียน เพรำะจะท ำให้มีสง่ำ รำศีดี เนื่องจำกเป็นโคที่
มีลักษณะใหญ่และมีสีขำวปลอดทั้งตัว ใครที่มีโคขำวล ำพูนเทียมเกวียนในสมัยก่อนเปรียบได้กับกำรมีรถเบนซ์ไว้ขับใน
สมัยนี้นั่นเอง และเนื่องจำกมีต้นก ำเนิดที่จังหวัดล ำพูน จึงเรียกโคพันธุ์นี้ว่ำ "โคขำวล ำพูน" จำกคุณสมบัติที่มีลักษณะ
เด่นและเป็นลักษณะเฉพำะพันธุ์ โคขำวล ำพูนจึงได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือใช้ในพระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ
ดังเช่น พระโคเพชร และพระโคพลอย ในปี 2537 พระโครุ่ง และพระโคโรจน์ในปี 2538 เป็นต้นมำ ในปี พ.ศ. 2539 
กรมปศุสัตว์ ได้จดัซื้อโคเพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 100 ตัว น ำไปเลี้ยงและขยำยพันธุ์ที่ สถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์พะเยำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดพะเยำ และในปี 2543 ได้จัดซื้อเพ่ิมเติมเป็นโคเพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย 200 ตัว น ำไปเลี้ยงที่สถำนีบ ำรุง
พันธุ์สัตว์พะเยำ จังหวัดพะเยำ และสถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ จังหวัดแพร่  
 
3.) โคพื้นเมืองภาคใต้ (โคชน) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ มีสีแดง สีน้ ำตำลอ่อน ด ำ และด่ำง สะดือชิดล ำตัวไม่หย่อนยำน มีเหนียงคอบำง น้ ำหนักแรก
เกิด 15 กิโลกรัม น้ ำหนักหย่ำนมอำยุ 200 วัน เฉลี่ย 88 กิโลกรัม 
โตเต็มที่ เพศผู้  หนัก 280 - 320 กิโลกรัม เพศเมีย 230 - 280 
กิโลกรัม อำยุให้ลูกตัวแรก 3 ปี ระยะกำรอุ้มท้อง 270 - 275 วัน 

การกระจายของประชากร นิยมเลี้ยงกันมำกทำงภำคใต้ ซึ่งจำก
กำรที่คนภำคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ เมื่อหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ประมำณเดือนมีนำคม - เมษำยน ชำวนำจะปล่อยโคออกหำกิน
ตำมท้องทุ่งเป็นฝูงใหญ่ โคจำกในหมู่บ้ำนและต่ำงหมู่บ้ำนมีโอกำส

ได้พบกัน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์โคตัวผู้จะชนกันแย่งชิงเป็นจ่ำฝูง เพ่ือจะได้ยึดครอบโคตัวเมีย ชำวบ้ำน
จึงได้เห็นลีลำกำรชนของโคบำงตัว เกิดควำมรู้สึกพอใจ ประทับใจ และคัดเลือกไว้เป็นโคชน ซึ่งโคชนจะต้องเป็นโค
ตัวผู้ที่มีลักษณะดี มีอำยุประมำณ 4 -6 ปี ต้องมีสำยพันธุ์เป็นโคชนโดยเฉพำะ ผ่ำนกำรเลี้ยงดูฟิตซ้อมให้ร่ำงกำย
แข็งแรงและฝึกชนบ่อย ๆ จนกลำยเป็นโคชนที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพำะ เช่น แข็งแรงสมบูรณ์ มีไหวพริบในกำรชน  

http://2.bp.blogspot.com/-8gi46ie770U/UApEcPWHJOI/AAAAAAAAAQI/BZK9ULlOkcw/s1600/cow1.jpg


 
 

คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย  15 
 

และทรหดอดทนเป็นพิเศษ เป็นต้น โคชนมีมำกที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมรำช พัทลุง ตรัง และสงขลำ ในปี พ.ศ. 
2538 กรมปศุสัตว์จัดซื้อโคเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 100 ตัว น ำไปเลี้ยงและขยำยพันธุ์ที่ สถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมรำช อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และในปี 2543 ได้จัดซื้อเพ่ิมเติมเป็นโคเพศผู้ 24 ตัว 
และเพศเมีย 600 ตัว น ำไปเลี้ยงที่ สถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมรำช สถำนีบ ำรุงพันธ์สัตว์เทพำ อ ำเภอเทพำ 
จังหวัดสงขลำ สถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสถำนีบ ำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อ ำเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง 
 
4.) โคลาน (โคพื้นเมืองภาคกลาง) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ นิสัยปรำดเปรียว ตื่นตกใจง่ำย ล ำตัวยำวบำง มีสีแดง สีน้ ำตำลอ่อน น้ ำตำลแก่ ด ำ  และด่ำง
ไม่มีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบำง น้ ำหนักแรกเกิด 14 กิโลกรัม 
น้ ำหนักหย่ำนมเมื่ออำยุ 200 วัน 78 กิโลกรัม น้ ำหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 
280-300 กิโลกรัม เพศเมีย 200-260 กิโลกรัม อำยุเมื่อให้ลูกตัวแรก 
3 ปี ระยะกำรอุ้มท้อง 270-275 วัน ในปี 2543 กรมปศุสัตว์จัดซื้อโค
เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 100 ตัว น ำไปเลี้ยงและขยำยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัย
และบ ำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวำง อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี 

การกระจายของประชากร โคลำนนิยมเลี้ยงกันมำกในภำคกลำง 
โดยเฉพำะจังหวัดเพชรบุรี รำชบุรี กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

นครปฐม และสุพรรณบุรี จำกกำรที่เกษตรกรในจังหวัดดังกล่ำวส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ เมื่อเพรำะปลูกเสร็จ
แล้ว พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวเกษตรกรจะน ำข้ำวที่เก็บเกี่ยวแล้วมำวำงเรียงวนในลักษณะวงกลม  มีเสำไม้เป็นจุด
ศูนย์กลำงส ำหรับผูกโครำว (คำน) โดยใช้วิธีขอแรงงำนจำกโคของเพ่ือนบ้ำนมำช่วย ซึ่งจะผูกโคเรียงเป็นแถวรำยตัว
ให้พอเพียงกับข้ำวที่ตั้งกองรำยล้อมไว้ จำกนั้นไล่โควิ่งวนเวียนรอบ ๆ เสำไม้ท่ีปักไว้จนกว่ำเมล็ดข้ำวจะร่วงหล่นจำก
รวง เกษตรกรจะช่วยกันเก็บฟำงข้ำวออกจนหมดให้เหลือเฉพำะเมล็ดข้ำวเปลือก หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเก็บข้ำวแล้ว 
เกษตรกรจะมีเวลำว่ำงในช่วงเดือนมีนำคม - พฤษภำคม ได้มีผู้คิดน ำวิธีกำรนี้มำใช้และเพ่ิมจ ำนวนโคท่ีวิ่งให้มำกขึ้น 
นิยมจัดกำรแข่งขันในบริเวณวัด ต่อมำเริ่มจัดกำรแข่งขันนอกวัด จำกเริ่มแรกเพ่ือควำมสนุกสนำนและต่อมำได้มี
กำรพัฒนำวิธีกำรแข่งขันเรื่อย ๆ จนถึง ปี พ.ศ. 2500 จึงได้ริเริ่มกำรแข่งขันวิ่งวัวลำนกันข้ึน 
 
โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) 

 โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) เป็นโคเนื้อเมืองร้อนในตระกูลโคอินเดีย (Bos indicus) ได้รับ
กำรปรับปรุงพันธุ์จำกประเทศอเมริกำ โดยน ำไปปรับปรุงและ
คัดเลือกพันธุ์ ทำงตอนใต้ของอเมริกำ ซึ่งเป็นแถบที่มีอำกำศร้อน
และมีเห็บมำก โคพันธุ์นี้ถูกปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมำจำกโคพันธุ์ ใน
ประเทศอินเดีย เช่น กูจำรำต เนลลอร์ และเกอร์รี่ กับพันธุ์อินดู
บรำซิลจำกประเทศบรำซิล ดังนั้น จึงตั้งชื่อว่ำ บรำห์มัน ซึ่งแผลงมำ
จำกค ำว่ำพรำหมณ์ และใส่อเมริกันไว้ข้ำงหน้ำ เพ่ือให้ทรำบว่ำ
ปรับปรุงพันธุ์จำกประเทศอเมริกำ กรมปศุสัตว์ได้ทดลองน ำเข้ำโค
พันธุ์นี้ครั้งแรกจำกประเทศอเมริกำเมื่อปี พ.ศ. 2497 หลังจำกนั้นก็
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มีกำรน ำเข้ำเป็นระยะ ๆ ทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำรและฟำร์มเอกชน เพศผู้โตเต็มที่หนักประมำณ 800 - 1,200 
กิโลกรัม เพศเมียประมำณ 500 – 700 กิโลกรัม ปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรอย่ำงมำกโดยเฉพำะภำคอีสำน อีก
ทั้ง ยังนิยมใช้เป็นโคพ้ืนฐำนในกำรผสมพันธุ์กับโคเนื้อสำยพันธุ์ยุโรปอ่ืน ๆ  เนื่องจำกสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภำพภูมิอำกำศแบบเมืองร้อนและมีควำมทนทำนต่อโรคและแมลงดี  เกิดเป็นโคพันธุ์ผสมที่ดีเด่นได้หลำกหลำย
พันธุ์ในต่ำงประเทศ เช่น โคพันธุ์ชำร์เบรย์ (Chabray) แบรงกัส (Brangus) บรำห์ฟอร์ด (Brahford) ซิมบรำห์ 
(Simbrah) เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยใช้เป็นโคพ้ืนฐำนเพ่ือสร้ำงโคพันธุ์ใหม่ขึ้นมำ เช่น โคพันธุ์ตำก พันธุ์
ก ำแพงแสน และพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นต้น 
 
โคพันธุ์ฮินดูบราซิล (Hindu-Brazil)  

โคพันธุ์ฮินดูบราซิล (Hindu-Brazil) เป็นโคเนื้อในตระกูลโคอินเดีย 
(Bos indicus) เช่นเดียวกับโคบรำห์มัน แต่ปรับปรุงพันธุ์ที่ประเทศ
บรำซิล สีมีตั้งแต่สีขำวจนถึงสีเทำเกือบด ำ สีแดง แดงเรื่อๆ หรือแดง
จุดขำว หน้ำผำกโหนกกว้ำงค่อนข้ำงยำว หูมีขนำดกว้ำงปำนกลำงและ
ห้อยยำวมำก ปลำยใบหูมักจะบิด เขำแข็งแรงมักจะเอนไปด้ำนหลัง ตะ
โหนกมีขนำดใหญ่ ผิวหนังและเหนียงหย่อนยำนมำก เป็นโคที่มีขนำด
ใหญ่และค่อนข้ำงสูง เพศผู้โตเต็มที่น้ ำหนักประมำณ 900-1,500 
กิโลกรัม เพศเมีย 600-800 กิโลกรัม ข้อดี คือ เป็นโคทนร้อน ปรับตัว

เข้ำกับสภำพแวดล้อมภูมิอำกำศของประเทศไทยได้ดี ทนต่อโรคและแมลง แตข่้อเสีย คือ ไม่เหมำะที่จะเลี้ยงเป็นโค
เนื้อท่ีให้ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกเป็นโคขนำดใหญ่ โครงสร้ำงกระดูกใหญ่ กำรสร้ำงกล้ำมเนื้อช้ำ ผู้เลี้ยง
โคขุนจึงไม่นิยมน ำไปเลี้ยงขุน ในอดีตนิยมเลี้ยงเป็นโคลักษณะสวยงำม เช่น หูยำว หน้ำผำกโหนกกว้ำง กำรเลี้ยง
ต้องเอำใจใส่ดูแลพอสมควร ไม่เหมำะที่จะน ำไปปล่อยเลี้ยงในป่ำหรือปล่อยทุ่งโดยไม่ดูแลเอำใจใส่ 
  
โคพันธุ์ชาร์โรเลส์ (Charolais) 

โคชาร์โรเลส์ (Charolais) เป็นโคพันธุ์ตระกูลยุโรป (Bos taurus) 
ได้รับกำรเรียกชื่อตำมแหล่งก ำเนิด คือเมืองชำร์โรเลส์ (Charolles) 
ในแคว้นเบอร์กันดี (Burgandy) ทำงตอนกลำงของประเทศฝรั่งเศส 
ในระหว่ำงปี ค.ศ.  1850 - 1880 มีกำรน ำโคพันธุ์ชอร์ทฮอร์น 
(Shorthorn) มำผสมข้ำมพันธุ์เพ่ือปรับปรุงให้มีลักษณะของโคเนื้อ
ที่ดียิ่งขึ้น ได้มีกำรยอมรับเป็นพันธุ์โคอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ. 
1864 และจัดเป็นพันธุ์แท้และจดทะเบียนลักษณะสำยพันธุ์มำตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1887 โคพันธุ์ชำร์โรเลส์เป็นพันธุ์หลักของประเทศฝรั่งเศสที่

ใช้ผลิตเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเป็นโคขุนส่งออกไปขำยยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก โคพันธุ์นี้ได้มีกำรน ำเข้ำมำในประเทศ
ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 โคพันธุ์ชำร์โรเลส์เป็นโคที่มีคุณสมบัติในกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมที่ดีมำกที่สุดพันธุ์หนึ่ง เป็นที่
ยอมรับกันมำกในแหล่งเลี้ยงโคเนื้อทั่วโลกว่ำ สำมำรถให้ลูกผสมที่มีคุณลักษณะทำงเศรษฐกิจดีเด่นหลำยประกำร 
เช่น อัตรำกำรเจริญเติบโตเร็ว ซำกมีขนำดใหญ่ เนื้อนุ่ม เนื้อสันมีไขมันแทรก (marbling) เป็นที่ต้องกำรของตลำด
เนื้อโคคุณภำพสูง มีโครงร่ำงที่ใหญ่ มีประสิทธิภำพกำรแลกเปลี่ยนอำหำร (feed conversion) สูง เหมำะที่จะน ำ



 
 

คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย  17 
 

น้ ำเชื้อมำผสมกับแม่โคบรำห์มันหรือลูกผสมบรำห์มันเพ่ือน ำลูกมำเลี้ยงเป็นโคขุน แต่ข้อเสีย คือ ถ้ำเลี้ยงเป็นพันธุ์
แท้หรือมีสำยเลือดสูงๆ จะไม่ทนต่อสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย และ ไม่เหมำะที่จะใช้ผสมกับแม่โคขนำดเล็ก 
เช่น โคพ้ืนเมืองเพรำะอำจท ำให้คลอดยำก เพศผู้เมื่อโตเต็มที่หนักประมำณ 1,100 กิโลกรัม เพศเมีย 700 - 800 
กิโลกรัม  
  
โคพันธุ์แองกัส (Angus) 

โคพันธุ์แองกัส (Angus) เป็นโคพันธุ์ตระกูลยุโรป (Bos taurus) มี
ถิ่นก ำเนิดอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือในแคว้นสก๊อตแลนด์ 
ประเทศอังกฤษ เป็นโคขนำดเล็กถึงขนำดกลำง โคเพศผู้มีน้ ำหนัก
ประมำณ 900 กิโลกรัม โคเพศเมียมีน้ ำหนักประมำณ 600 กิโลกรัม 
โคพันธุ์นี้อำจมีสีด ำหรือสีแดงตลอดล ำตัว ไม่มีเขำ ถึงวัยเจริญพันธุ์
เร็ว แม่โคเลี้ยงลูกเก่ง โคพันธุ์นี้มีไขมันแทรกในกล้ำมเนื้อสูงกว่ำพันธุ์
อ่ืน ๆ ท ำให้เนื้อมีคุณภำพดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียคือ เนื่องจำกมีขนำด
เล็กอัตรำกำรเจริญเติบโตหลังหย่ำนมไม่ดีนัก พร้อมทั้งปรับตัวเข้ำกับ

สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย ในสภำพร้อนชื้นได้ไม่ดี ไม่เหมำะที่จะน ำพันธุ์แท้เข้ำมำเลี้ยง แต่เหมำะที่จะน ำ
น้ ำเชื้อพ่อพันธุ์ดังกล่ำว มำผสมกับโคพ้ืนเมืองไทยที่มีขนำดใหญ่ เช่น โคขำวล ำพูน โคลูกผสมบรำห์มันหรือแม่โค
พันธุ์บรำห์มัน ปัจจุบันได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในกำรใช้ผสมเพ่ือผลิตเป็นโคลูกผสมเพ่ือขุนในภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ ำนวนมำก 
 
โคพันธุ์เฮียร์ฟอร์ด (Hereford)  

โคเฮียร์ฟอร์ด (Hereford) เป็นโคพันธุ์ตระกูลยุโรป (Bos taurus) 
มีถ่ินก ำเนิดจำกประเทศอังกฤษ จัดเป็นโคมีขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ 
โคเพศผู้ มีน้ ำหนักเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม โคเพศเมีย น้ ำหนัก 800 
กิโลกรัม รูปร่ำงเตี้ยและสั้น และมีสีขำวบริเวณใบหน้ำ หน้ำอก 
เหนียงคอ พ้ืนท้อง โคพันธุ์นี้มักมีสุขภำพทำงเพศดี สำมำรถให้ลูกได้ 
มำกกว่ำโคยุโรปพันธุ์อ่ืน ๆ แต่คุณภำพซำกมักจะสู้โคยุโรปพันธุ์อ่ืนๆ 
ไม่ได้ ในไทยได้มีกำรน ำน้ ำเชื้อโคพันธุ์ดังกล่ำวมำผสมกับแม่โค
ลูกผสมบรำห์มันในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บ้ำง 
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โคพันธุ์ซิมเมนทอล (Simmental) 
โคพันธุ์ซิมเมนทอล (Simmental) เป็นโคสำยพันธุ์ตระกูลยุโรป 
(Bos taurus) มีถิ่นก ำเนิดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นิยมเลี้ยงกัน
ในประเทศยุโรป ในเยอรมันเรียกว่ำพันธุ์เฟลคฟี (Fleckvieh) ได้รับ
กำรปรับปรุงพันธุ์เป็นโคก่ึงเนื้อกึ่งนม ในประเทศสหรัฐอเมริกำน ำไป
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อ ล ำตัวมีสีน้ ำตำลหรือแดงเข้มไป
จนถึงสีฟำงหรือเหลืองทองและมีสีขำวกระจำยแทรกทั่วไป หน้ำขำว 
ท้องขำว และขำขำว เป็นโคขนำดใหญ่ โครงร่ำงเป็นสี่ เหลี่ยม 
ลักษณะล ำตัวยำว ลึก บั้นท้ำยใหญ่ ช่วงขำสั้นและแข็งแรง เพศผู้โต

เต็มที่หนักประมำณ 1,100 - 1,300 กิโลกรัม เพศเมีย 650 - 800 กิโลกรัม ข้อดี คือ กำรเติบโตเร็ว ซำกมีขนำด
ใหญ่ เนื้อนุ่ม เนื้อสันมีไขมันแทรก (marbling) เป็นที่ต้องกำรของตลำดเนื้อโคคุณภำพดี เหมำะที่จะน ำน้ ำเชื้อมำ
ผสมกับแม่โคบรำห์มันหรือลูกผสมบรำห์มันเพ่ือน ำลูกมำเลี้ยงเป็นโคขุน เพศเมียสำมำรถใช้รีดนมได้  แต่มีข้อเสีย 
คือ ถ้ำเลี้ยงเป็นพันธุ์แท้หรือมีสำยเลือดสูงๆ จะไม่ทนต่อสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย ไม่เหมำะที่จะใช้ผสมกับ
แม่โคขนำดเล็ก เพรำะอำจท ำให้คลอดยำก และเนื่องจำกเนื้อมีสีแดงเข้ม เมื่อน ำมำเลี้ยงเป็นโคขุนอำจจะไม่มีควำม
น่ำกินเท่ำกับโคลูกผสมจำกโคพันธุ์ชำร์โรเล่ส์  
 
โคพันธุ์ตาก (Tak) 

โคพันธุ์ตาก เป็นโคพันธุ์สังเครำะห์ระหว่ำงพันธุ์ชำร์โรเล่ส์กับพันธุ์  
บรำห์มัน โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมำยให้ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์
สัตว์ตำก ท ำกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ที่โต
เร็ว เนื้อนุ่ม เพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำพันธุ์โคและเนื้อโคคุณภำพดีจำก
ต่ำงประเทศ กำรสร้ำงพันธุ์ในฝูงปรับปรุงพันธุ์ โดยน ำน้ ำเชื้อโคพันธุ์
ชำร์โรเล่ส์คุณภำพสูงจำกประเทศฝรั่งเศส ผสมกับแม่โคบรำห์มันพันธุ์
แท้ ได้โคลูกผสมชั่วที่ 1 (พันธุ์ตำก 1) ที่มีเลือด 50% ชำร์โรเล่ส์ และ 
50% บรำห์มัน แล้วผสมแม่โคเพศเมียชั่วที่ 1 ดังกล่ำวด้วยน้ ำเชื้อ

หรือพ่อบรำห์มันพันธุ์แท้ได้ลูกโคชั่วที่ 2 (พันธุ์ตำก 2) มีเลือด 25% ชำร์โรเล่ส์ และ 75% บรำห์มัน จำกนั้นผสมแม่
โคเพศเมียชั่วที่ 2 ด้วยน้ ำเชื้อโคพันธุ์ชำร์โรเล่ส์คุณภำพสูง ได้ลูกโคชั่วที่ 3 (พันธุ์ตำก) ซึ่งมีเลือด 62.5% ชำร์โรเล่ส์ 
และ 37.5% บรำห์มัน แล้วน ำโคชั่วที่ 3 ผสมกัน คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ เรียกว่ำ โคพันธุ์ตำก 
ข้อดี คือ กำรเติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม เนื้อสันมีไขมันแทรก (marbling) ซำกมีขนำดใหญ่ที่สนองควำมต้องกำรของตลำด
เนื้อโคคุณภำพดี เลี้ยงง่ำย หำกินเก่ง ไม่เลือกกินหญ้ำ ทนทำนต่อสภำพอำกำศร้อนได้ดีพอสมควร เหมำะที่จะน ำมำ
ผสมกับแม่โคพ้ืนเมือง โคบรำห์มันและลูกผสมบรำห์มันเพ่ือน ำลูกมำเลี้ยงเป็นโคขุนได้ โคสำวผสมพันธุ์ได้เร็ว แต่
ข้อเสีย คือ กำรเลี้ยงต้องอำศัยกำรดูแลเอำใจใส่พอสมควร ไม่เหมำะที่จะน ำไปปล่อยเลี้ยงในทุ่งหญ้ำสำธำรณะโดย
ไม่ดูแลเอำใจใส่ หำกเลี้ยงในสภำพเลี้ยงปล่อยทุ่ง  
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โคพันธุ์กบินทร์บุรี (Kabinburi) 

โคพันธุ์กบินทร์บุรี เป็นโคพันธุ์สังเครำะห์ระหว่ำงพันธุ์ซิมเมนทอล
กับพันธุ์บรำห์มัน โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมำยให้ศูนย์วิจัยและ
บ ำรุงพันธุ์สัตว์ปรำจีนบุรี (ตั้งอยู่ที่อ ำเภอกบินทร์บุรี) ท ำกำรสร้ำงโค
พันธุ์ใหม่ให้เป็นโคก่ึงเนื้อกึ่งนม โดยลูกโคเพศผู้เป็นโคขุน และแม่โค
ใช้รีดนมได้ กำรสร้ำงพันธุ์ในฝูงปรับปรุงพันธุ์ ใช้น้ ำเชื้อโคพันธุ์       
ซิมเมนทอล คุณภำพสูงจำกประเทศเยอรมันนีผสมกับโคบรำห์มัน
พันธุ์แท้ ได้ลูกโคชั่วที่ 1 ที่มีเลือด 50% ซิมเมนทอล และ 50% 
แล้วผสมโคชั่วที่ 1 เข้ำด้วยกัน คัดเลือกปรับปรุงให้เป็นโคเนื้อพันธุ์
ใหม่เรียกว่ำ โคพันธุ์กบินทร์บุรี ซึ่งโคพันธุ์นี้มีสีแดงเข้มคล้ำยโคพันธุ์

ซิมเมนทอล เป็นโคขนำดกลำง เพศผู้โตเต็มที่น้ ำหนักประมำณ 900 - 1,000 กิโลกรัม เพศเมีย 600 - 700 กิโลกรัม 
โคพันธุ์นี้ มีข้อดี คือ หำกเลี้ยงแบบประณีตในลักษณะโคเนื้อทั่วไป จะมีกำรเติบโตเร็ว ซำกมีขนำดใหญ่ที่สนอง
ควำมต้องกำรของตลำดเนื้อโคคุณภำพดีได้ มีควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศร้อนได้ดีพอสมควร เหมำะที่จะน ำมำ
ผสมกับแม่โคพ้ืนเมือง โคบรำห์มันและลูกผสมบรำห์มัน เพ่ือน ำลูกเพศผู้มำเลี้ยงเป็นโคขุน มีไขมันแทรกพอสมควร 
ลูกเพศเมียใช้รีดนมได้มำกพอสมควร แต่มีข้อเสีย คือ กำรเลี้ยงต้องอำศัยกำรดูแลเอำใจใส่พอสมควร ไม่เหมำะที่จะ
น ำไปปล่อยเลี้ยงในป่ำหรือปล่อยทุ่ง หำกใช้จะใช้เป็นแม่โครีดนม ลูกโคที่เกิดออกมำต้องแยกเลี้ยงแบบลูกโคนม 
ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องมีควำมรู้ในกำรเลี้ยงโครีดนม และเอำใจใส่ให้ดี นอกจำกนี้เนื้อโคพันธุ์นี้จะมีสีแดงเข้ม ซึ่งอำจเป็น 
ข้อต ำหนิของตลำดเนื้อโคคุณภำพดีเมื่อเปรียบเทียบกับลูกผสมชำร์โรเล่ส์ เช่น โคพันธุ์ตำก และ โคก ำแพงแสน 
 
โคพันธุ์ก าแพงแสน (Kamphangsaen) 

โคพันธุ์ก าแพงแสน เป็นโคเนื้อที่ได้รับกำรปรับปรุงและสร้ำงขึ้นมำ
ใหม่ โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน เพ่ือให้
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของประเทศไทยที่มีภูมิอำกำศร้อนชื้น
และโรค พยำธิและแมลงชุกชุม ส ำหรับมำตรฐำนของโคพันธุ์
ก ำแพงแสน มีกำรก ำหนดลักษณะพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ครั้งสุดท้ำย 
เมื่อปี พ.ศ. 2548 โคพันธุ์ก ำแพงแสน มีเลือดผสมโคพันธุ์ชำร์โรเลส์ 
50 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์บรำห์มัน 25 เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนเมืองไทย 25 
เปอร์เซ็นต์ มีสีและลักษณะประจ ำพันธุ์ คือ ล ำตัวสีขำว สีครีมจนถึงสี

เหลืองอ่อน มีเหนียงคอ และหนังหุ้มลึงค์หย่อนยำนเล็กน้อย เป็นโคเนื้อขนำดปำนกลำง น้ ำหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 800 - 
900 กิโลกรัม เพศเมีย 500 - 600 กิโลกรัม  
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บทที่ 4 

 
วัตถุประสงคแ์ละระบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

 
วัตถุประสงค์จำกกำรเลี้ยงโคเนื้อ ก็คือ ลูกโค กำรที่จะจ ำหน่ำยลูกโคได้ ขึ้นอยู่ว่ำตลำดมีควำมต้องกำร

หรือไม่ พันธุ์โคที่เลี้ยงนั้นจะต้องสนองวัตถุประสงค์ที่ตลำดต้องกำร ซึ่งกำรเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ต่ำง ๆ ในประเทศไทย
นั้น มีข้อได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้ำนที่เป็นสมำชิกประเทศสมำชิกอำเซียนหลำยประเทศ  

ดังนั้นในกำรเลี้ยงโคเนื้อส ำหรับเกษตรกรไทย จึงมีค ำแนะน ำ เพ่ือวำงแผนกำรเลี้ยงโคเนื้อ จ ำแนกเป็น 
เลี้ยงเพ่ือผลิตโคพันธุ์แท้ และเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโคขุน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

การเลี้ยงเพื่อผลิตโคพันธุ์แท้ 

ในประเทศไทย ปัจจุบันโคต่ำงประเทศพันธุ์แท้หำซื้อยำก หำกซื้อจำกต่ำงประเทศโดยตรงก็มีรำคำแพง 
วิธีกำรจัดซื้อก็ยุ่งยำก นอกจำกนี้โคที่น ำเข้ำเกิดปัญหำกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมของไทย ดังนั้นสำยพันธุ์โค
เนื้อที่ต้องกำรเลี้ยงและผลิตเพ่ือแข่งขันหรือจะส่งออกจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ จึงไม่พอเพียงต่อกำรบริโภคใน
ประเทศหรือส่งออกจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ  ดั้งนั้น กำรสร้ำงโคพันธุ์โคที่เหมำะสมขึ้นมำใหม่ในประเทศไทย 
โดยใช้แม่โคพ้ืนเมืองหรือลูกผสมบรำห์มันที่มีอยู่จ ำนวนมำกในประเทศไทยเป็นแม่พ้ืนฐำน แล้วผสมแบบยกระดับ
สำยเลือด (Upgrading) ไปเรื่อยๆ โดยทั่วไปพอถึงลูกชั่วที่ 4 ถือว่ำเป็นพันธุ์แท้ได้ ซึ่งจำกกำรแสดงในแผนภำพ
ด้ำนล่ำง พอถึงลูกชั่วที่ 4 จะคัดเลือกโคตำก โดยตรวจสอบพันธุ์ประวัติในแต่ละคู่ผสมพันธุ์จะไม่ให้มีควำมเกี่ยว
พันธุ์กำรเป็นญำติพ่ีน้องกัน โดยเนื่องจำกโคพันธุ์แท้จำกต่ำงประเทศที่มีเลือดสูง เช่น พันธุ์ชำร์โรเล่ส์ แองกัส และ 
ซิมเมนทอล เลี้ยงได้ยำกในประเทศไทย ส่วนใหญ่พอสำยเลือดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ จะเลี้ยงยำก ต้องดูแลเอำใจใส่
มำก ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรดูแลเอำใจใส่ดีสำมำรถเลี้ยงได้แต่อำจะไม่คุ้มทุน  เพรำะโคสำยเลือดต่ำงประเทศสูง
จะมีปัญหำผสมติดยำก ไม่ทนต่อโรคและแมลง ดังนั้น เมื่อได้ลูกโคชั่วที่ 1 แล้วควรผสมด้วยโคพันธุ์ตำก ก ำแพงแสน 
หรือกบินทร์บุรี เพ่ือสร้ำงเป็นพันธุ์แท้ (ตำมภำพ) โดยให้มีสำยเลือดของโคพันธุ์ต่ำงประเทศไม่เกิน 75% ซึ่งเป็น
กำรสร้ำงโคพันธุ์ตำก ซึ่งกำรวำงแผนปรับปรุง ดังภำพข้ำงล่ำง อย่ำงไรก็ตำมกำรสร้ำงโคเนื้อพันธุ์ใหม่ขึ้นในประเทศ
ไทย เกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไม่นิยมสร้ำงโคพันธุ์ใหม่ เนื่องจำกต้องใช้เวลำนำน ประชำกรโคเพ่ือคัดเลือด
โคต้องมีจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงำนของรัฐบำลที่รับผิดชอบกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หน่วยงำนหลัก คือ 
ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ส่วนในภำคเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นกำรพัฒนำกำรสร้ำงพันธุ์โคบรำห์มันพันธุ์แท้ 
ที่มีกำรเจริญเติบโตสูง มีรูปร่ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เลี้ยงโคเนื้อ และกำรเจริญเติบโตสูง   
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แผนกำรสร้ำงโคพันธุ์ตำก (http://www.dld.go.th/service/beef/target.html, 2558) 
 

การเลี้ยงเพื่อผลิตลูกโคขุน 

ลูกโคที่ผลิตได้เพ่ือน ำไปเลี้ยงขุนส่งโรงฆ่ำ อำจเลี้ยงขุนเองหรือจ ำน่ำยให้ฟำร์มอ่ืนน ำไปขุน ดังนั้นจะต้อง
ทรำบว่ำลูกโคที่ผลิตได้นั้นเมื่อเลี้ยงขุนแล้วจะได้ซำกที่มีน้ ำหนักและคุณภำพตำมที่ตลำดต้องกำรหรือไม่  ตลำดเนื้อ
คุณภำพดีในประเทศไทยต้องกำรน้ ำหนักซำก 225 กิโลกรัม ขึ้นไป หรือน้ ำหนักมีชีวิตประมำณ 450 กิโลกรัม ขึ้น
ไป ดังนั้นโคพ้ืนเมืองซึ่งมีขนำดเล็กไม่สำมำรถใช้เลี้ยงขุนส่งตลำดดังกล่ำวได้  เนื่องจำกมีอัตรำกำรเจริญต่ ำ ขนำด
ซำกเล็ก ซึ่งคุณภำพซำกจ ำแนกออกตำมเกรดและกำรมีไขมันแทรกในเนื้อสัน หำกตลำดต้องกำรซำกที่มีไขมัน
แทรก พันธุ์ที่ไม่มีไขมันแทรกก็ไม่สำมำรถน ำมำขุนได้ ดังนั้นโคพ้ืนเมืองไทย แนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ก็คือ กำร
ผลิตลูกโคเพ่ือเป็นลูกโคขุนมักใช้กำรผสมข้ำมพันธุ์ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์คนละพันธุ์มำผสมกัน ลูกที่ได้จะเป็นลูกผสมที่
มีลักษณะดีเด่นกว่ำพ่อแม่ เรียกว่ำ "เฮตเตอโรซีส (Heterosis)" กำรผสมข้ำมพันธุ์อำจใช้แค่ 2 พันธุ์ผสมหมุนเวียน
กันไปเรื่อยๆ เช่น ใช้พ่อโคชำร์โรเล่ส์ผสมกับแม่โคบรำห์มัน ลูกตัวผู้ทุกชั่วน ำไปใช้เลี้ยงขุน ลูกตัวเมียชั่วที่ 1 น ำมำ
ผสมกับพ่อพันธุ์บรำห์มัน ลูกตัวเมียชั่วที่ 2 ผสมด้วยพันธุ์ชำร์โรเล่ส์หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ตำมภำพข้ำงบน 

 
การผลิตโคขุนโดยการผสมข้ามพันธุ์แบบหมุนเวียนโดยใช้ 2 พันธุ์ 

อีกวิธีหนึ่งในกำรผลิตโคขุน โดยใช้กำรผสมข้ำมพันธุ์แบบสิ้นสุด (terminal rotational) รูปแบบกำรผสม
จะคงที่ตลอดเพ่ือให้ได้ลูกที่มีสัดส่วนของยีนจำกแต่ละพันธุ์คงที่ ลูกที่ได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะไม่ใช้ท ำพันธุ์ต่อไป 
(ตำมภำพ) แผนกำรผสมแบบนี้เหมำะที่จะใช้ในบ้ำนเรำเพรำะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกแม่โคพ้ืนเมืองหรือโค
ลูกผสมพ้ืนเมืองที่มีอยู่แล้วได้ 

http://www.dld.go.th/service/beef/target.html
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การเลี้ยงโคเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

กำรเลี้ยงโคเนื้อนั้น นอกจำกจะเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกโคจ ำหน่ำยเป็นโคพันธุ์ หรือเพ่ือขุนจ ำหน่ำยเนื้อโคแล้ว 
ยังมีกำรเลี้ยงโคเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น เลี้ยงเพ่ือใช้มูลโคในกำรท ำเกษตรกรรม เพ่ือใช้แรงงำน เพ่ือเป็นโคชน 
หรือโคลำนเพื่อวิ่งแข่งขัน ส่วนใหญ่จะเป็นโคพ้ืนเมืองเป็นส่วนใหญ่  
 
ระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 

ในกำรเลี้ยงโคเนื้อนั้น นอกจำกจะต้องทรำบถึงวัตถุประสงค์กำรเลี้ยงโคเนื้อแล้ว ผู้เลี้ยงโคต้องทรำบด้วย
ว่ำ จะเลี้ยงในระบบใดจึงจะเลือกพันธุ์โคและวิธีกำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจัยที่ก ำหนดว่ำ เกษตรกรรำยนั้นควรจะ
เลี้ยงในระบบใด ขึ้นอยู่กับ 

1.) เงินทุนของเกษตรกร เพ่ือใช้ในกำรเลี้ยงโค ได้แก่ ค่ำพันธุ์โค ค่ำสร้ำงคอกและโรงเรือน ค่ำอำหำรโค 
และค่ำจ้ำงแรงงำน เป็นต้น 

2.) สถำนที่ตั้งฟำร์ม สิ่งที่ผลกระทบ ได้แก่ สภำพพ้ืนที่ ภูมิอำกำศ แหล่งอำหำร หำกที่ตั้งฟำร์มอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีผลพลอยได้จำกกำรเกษตรมำก ก็สำมำรถซื้อมำใช้เป็นอำหำรโครำคำถูกได้ จะท ำให้ลดต้นทุนลงได้มำก 

3.) วิธีกำรผสมพันธุ์ ขึ้นอยู่กับว่ำจะเลี้ยงเพ่ือผลิตพันธุ์แท้หรือลูกผสม ดังที่กล่ำวมำแล้ว 

หลักกำรส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง ก็คือ สัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงจะตัวโต ย่อมต้องกำรอำหำรคุณภำพดีใน
ปริมำณมำก เลี้ยงค่อนข้ำงยำกและต้องดูแลเอำใจใส่ดี จึงจะให้ผลผลิตตำมท่ีต้องกำร ต้องใช้เงินลงทุนสูง ในขณะที่
สัตว์พันธุ์ที่มีขนำดเล็ก ให้ผลผลิตต่ ำ จะตัวเล็ก กินอำหำรน้อย ไม่ต้องกำรอำหำรคุณภำพดีมำกนัก เลี้ยงง่ำย หำกิน
เก่ง ทนทำนต่อสภำพภูมิอำกำศ ให้ลูกทุกปี จึงใช้เงินลงทุนต่ ำ นอกจำกนี้ขนำดของแม่โคเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
แม่โคที่มีขนำดเล็กจะต้องกำรอำหำรเพ่ือด ำรงชีพน้อยกว่ำแม่โคท่ีมีขนำดใหญ่ ซึ่งอำหำรเพ่ือกำรด ำรงชีพของแม่โค
นั้น เป็นต้นทุนที่สูญเปล่ำ ดังนั้นหำกเลี้ยงแม่โคขนำดเล็กหรือขนำดปำนกลำงแล้ว สำมำรถผลิตลูกโคขนำดที่สนอง
ควำมต้องกำรของตลำดได้ เช่น สำมำรถใช้ผสมข้ำมพันธุ์ได้ ก็ควรใช้แม่โคพันธุ์ขนำดเล็กหรือขนำดปำนกลำง  
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สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ รำคำที่จ ำหน่ำยได้ ในระยะเริ่มต้นนั้น สัตว์พันธุ์ดีที่หำยำก ตลำดมักมี
ควำมต้องกำรสูง จึงท ำให้จ ำหน่ำยได้รำคำสูง ท ำให้กำรผลิตโคพันธุ์ดีในระยะเริ่มต้นได้ก ำไรสูง ต่อมำเมื่อสัตว์พันธุ์
นั้นมีจ ำนวนมำกขึ้นรำคำจะตกต่ ำลงมำเป็นรำคำผลผลิตที่แท้จริงตำมปริมำณและคุณภำพของเนื้อที่ผลิตได้  

ระบบกำรเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยโดยทั่วไป ในทำงปฏิบัติไม่จ ำเป็นต้องใช้ระบบใดระบบหนึ่งโดย
เด็ดขำด อำจใช้ระบบต่ำงๆ ผสมผสำนกัน เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ควรเลือกใช้ระบบกำรเลี้ยงโคเนื้อที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ จะส่งผลให้กำรเลี้ยงโคเนื้อประสบผลส ำเร็จและได้ก ำไรสูงสุด ระบบกำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย 
สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

 
การเลี้ยงแบบไล่ต้อน 

ส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงแบบผสมผสำนกับกำรท ำเกษตรกรรมของเกษตรกรรำยย่อย เป็นฝูงโคมีขนำดเล็ก 
ใช้สมำชิกภำยในครอบครัวไล่ต้อนไปเลี้ยงแทะเล็มหญ้ำตำมแหล่งท ำเลเลี้ยงสัตว์ ริมถนน หรือพ้ืนที่สำธำรณะใกล้
หมู่บ้ำน ตอนเย็นไล่กลับเข้ำคอก คอกอำจอยู่ในบริเวณบ้ำนหรือในชำยป่ำที่เลี้ยง มีกำรเสริมฟำงข้ำวและผลพลอย
ได้จำกกำรเกษตรให้กินในเวลำกลำงคืน ส่วนใหญ่มักเป็นโคพ้ืนเมืองหรือโคลูกผสมพ้ืนเมืองหรือโคลูกผสมอ่ืนที่มี
ขนำดรูปร่ำงไม่ใหญ่มำกนัก เลี้ยงง่ำย หำกินเก่ง หำกเกษตรกรสำมำรถปลูกหญ้ำหรือจัดหำหญ้ำหรือพืชอำหำรสัตว์
มำเสริม ก็จะท ำให้โคเหล่ำนี้เจริญเติบโตดีขึ้น กำรเลี้ยงโคระบบนี้ลงทุนไม่มำกนัก อำจเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ
อำหำรข้นเสริมบ้ำงในฤดูแล้ง 
 
การเลี้ยงแบบฟาร์มเป็นการค้า 

เป็นกำรเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต โดยจะเลี้ยงในพ้ืนที่ของตนเองทั้งหมด มีกำรท ำแปลงหญ้ำเลี้ยงสัตว์
แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ มีรั้วกั้น มีคอกและโรงเรือนต่ำง ๆ มีกำรเก็บส ำรองอำหำรสัตว์ เช่น ท ำหญ้ำหมัก หญ้ำแห้ง ไว้
ให้โคกินในฤดูแล้ง อำจหำซื้ออำหำรสัตว์จำกนอกฟำร์มมำใช้เลี้ยงเสริมบ้ำง เช่น ผลพลอยได้จำกกำรเกษตร หรือ
อำหำรข้น กำรเลี้ยงโคเนื้อระบบนี้ มีต้นทุนสูงสุด เพรำะต้องใช้พ้ืนที่มำก หำกไม่ซื้ออำหำรจำกนอกฟำร์มมำใช้ 
ฟำร์มโคเนื้อที่เลี้ยงในระบบนี้ ควรตั้งอยู่ในเขตเกษตรกรรมที่มีระบบชลประทำน เนื่องจำกต้องมีกำรปลูกหญ้ำเพ่ือ
ใช้เลี้ยงโคตลอดปี หำกอยู่นอกเขตชลประทำนที่อำศัยน้ ำฝน ต้องใช้พ้ืนที่ประมำณ 4 ไร่ ต่อกำรเลี้ยงแม่โค 1 ตัว 
อย่ำงไรก็ตำมโคที่เลี้ยงในระบบนี้ ต้องสำมำรถจ ำหน่ำยได้รำคำสูง เช่น ขำยเป็นโคพันธุ์ โคขุนคุณภำพสูง จึงจะ
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 
 
การเลี้ยงในพื้นที่ป่าเขาและต้นน้ าล าธาร 

กำรเลี้ยงโคในพ้ืนที่ป่ำเขำและต้นน้ ำล ำธำร แม้ว่ำนักวิชำกำรบำงกลุ่มในแต่ละสำขำจะให้ควำมคิดเห็นว่ำ 
โคจะเหยียบย่ ำ ท ำให้พ้ืนดินแน่นตัว ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรเก็บกักน้ ำและกำรดูดซับน้ ำลดลง จะก่อให้เกิดกำร
ไหลบ่ำหน้ำดิน และกำรชะล้ำงพังทลำยดินมำกขึ้น แต่หำกมองในอีกมุมหนึ่งกำรเลี้ยงโคในพ้ืนที่ป่ำเขำและต้นน้ ำ
ล ำธำร ในจ ำนวนที่เหมำะสมจะเป็นกำรเพ่ิมควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ของธรรมชำติที่เกื้อหนุนกันได้อย่ำงลงตัว 
โคจะกินหญ้ำและพืชอำหำรสัตว์ธรรมชำติ ท ำให้แสงแดดส่องถึงพ้ืนดินส่งผลต่อกำรท ำปฏิกิริยำทำงเคมีกับวัตถุดิบ
และแร่ธำตุที่อยู่บนดิน รำกของต้นไม้ใหญ่ได้รับสำรอำหำรจำกทั้งกำรย่อยสลำยใบไม้ที่ร่วงหล่นและจำกมูลโคท่ีหำ
กินในบริเวณนั้น นอกจำกนี้กำรเลี้ยงโคก็เป็นอำชีพของเกษตรกรที่อำศัยอยู่บนที่สูงมำเป็นเวลำช้ำนำน และเป็น
อำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้กับผู้เลี้ยงโคได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึนได้ 
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จำกกำรศึกษำของ พรชัย (2533) อ้ำงอิงโดย ยอดชำย (2547) รำยงำนว่ำ โคที่เลี้ยงบนภูเขำหรือป่ำเขำ 
จะไม่ท ำลำยป่ำและประโยชน์ของกำรเลี้ยงในพ้ืนที่ป่ำเขำ โดยมีข้อสรุปถึงข้อดี ดังนี้ 

1.) ท ำให้ชำวเขำหรือเกษตรกรที่อำศัยบนพ้ืนที่สูง มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
2.) โคกินเมล็ดและผลไม้บำงชนิด หลังจำกขับถ่ำยจะท ำให้เปอร์เซ็นต์กำรงอกของพันธุ์ไม้สูงขึ้นหรือเร็วขึ้น 
3.) ช่วยลดควำมรุนแรงของไฟไหม้ป่ำ เนื่องจำกกำรที่โคกินหญ้ำในป่ำธรรมชำติ ท ำให้กำรสะสมของเชื้อ

ไฟให้เบำบำงลงได ้
4.) ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น เพรำะท ำให้กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรเร็วขึ้น แทนที่จะเสียเวลำ

รอหญ้ำแก่ หรือกำรร่วงหล่นของใบไม้แล้วรอสลำยตัวตำมธรรมชำติ แต่ถ้ำโคกินหญ้ำย่อยสลำยแล้วและขับถ่ำย
ออกมำจะท ำให้กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรในสภำพแวดล้อมเร็วขึ้น 

5.) ท ำให้เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมกำรเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่ำ เนื่องจำกโคช่วยลดวัชพืช ลดไฟป่ำ และ
เพ่ิมธำตุอำหำรในดิน และ  

6.) เป็นกำรเพ่ิมผลผลิตหญ้ำอำหำรสัตว์ เนื่องจำกหญ้ำที่ขึ้นภำยใต้ร่มเงำต้นไม้ใหญ่ยังคงสดและรักษำ
คุณภำพได้นำนกว่ำในทุ่งโล่ง ท ำให้เพิ่มควำมชุ่มชื้นให้แก่ดิน และควำมอุดมสมบูรณ์ของดินที่ได้จำกมูลโค 

อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคในระบบนี้  ควรให้ค ำแนะน ำกำรปรับปรุงและดูแลเอำใจใส่โค 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน ดังนี้คือ ปรับปรุงแหล่งน้ ำส ำหรับให้โคได้บริโภคพอเพียง เช่น จัดท ำฝำยหรือเขื่อน
กั้นน้ ำขนำดเล็กในล ำห้วย โดยใช้วัสดุที่หำง่ำยในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ไม้ในป่ำดินลูกรัง และกำรขุดบ่อใกล้ล ำธำรเพ่ือ
สะสมน้ ำในฤดูแล้ง เพ่ิมเกลือแร่ โดยอำจฝังเกลือทะเลเพ่ือทดแทนดินโป่งใกล้ๆ แหล่งน้ ำเพ่ือให้โคได้กินตำมควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย ให้ค ำแนะน ำกำรเปลี่ยนพ่อพันธุ์ตัวใหม่เพ่ือคุมฝูงโคของเกษตรกร เพ่ือป้องกันกำรเกิดเลือด
ชิดขึ้นในฝูง ให้กำรสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรให้วัคซีนป้องกันโรคและกำรถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำทุกปี 
รวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรตลำดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในระบบนี้ให้มำกขึ้น เพรำะผู้เลี้ยงมัก จะคิดว่ำ 
ต้นทุนกำรผลิตมีเฉพำะรำคำโคที่ซื้อเข้ำมำใหม่เท่ำนั้น 

ในเกษตรกรรำยย่อยที่มีอำศัยอยู่บนพ้ืนทีภู่เขำสูง หรือมีบ้ำนเรือนที่อยู่ติดกับป่ำเขำสำธำรณะและต้นน้ ำ
ล ำธำร ควรมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อระบบนี้ให้มำกขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรกำรพัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อได้อย่ำงยั่งยืน มี
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำที่สุด สำมำรถน ำไปใช้พัฒนำควำมมั่นคงของประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชำวเขำและ
เกษตรกรที่ตั้งบ้ำนเรือนในพ้ืนที่ผืนป่ำในเขตอนุรักษ์หรืออำศัยที่มีบ้ำนเรือนในพ้ืนที่ตั้งอยู่ติดกับป่ำเขำสำธำรณะ
และต้นน้ ำล ำธำรของประเทศเลี้ยงโคเนื้อ โดยอำจส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นอำชีพหลักหรืออำชีพเสริม จะสำมำรถลดกำร
ตัดต้นไม้ท ำลำยในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์และกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำของประเทศเพ่ือกำรท ำเกษตรกรรมอ่ืนๆ ได้ และเป็นกำร
เพ่ิมผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจำกกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรปลูกพืชและปศุสัตว์ได้อย่ำงมำกมำย 
 

การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่สวนปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 

ในประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ประมำณ 20 ล้ำนไร่ (ยอดชำย, 2547) แต่กำรเลี้ยงโคเนื้อ
ในพ้ืนที่ดังกล่ำวมีน้อยมำก เนื่องจำกเกษตรกรเกรงว่ำโคที่เลี้ยงในพ้ืนที่ดังกล่ำวจะท ำลำยต้นไม้หรือกินผลผลิต 
อย่ำงไรก็ตำมกำรปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบำงชนิด เช่น มะพร้ำว ปำล์มน้ ำมัน ไม้หอมเพ่ือใช้กลั่นน้ ำมันหอมระเหย 
(ไม้กฤษณำ) ไม้สักทอง เป็นต้น ซึ่งกำรเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ดังกล่ำว ในระยะต้นไม้อำยุ 1 ถึง 3 ปีแรก ต้นไม้ยังมี
ขนำดเล็ก อำจใช้วิธีตัดหรือเกี่ยวหญ้ำในสวนปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นน ำมำให้โคกิน จำกนั้นเมื่อต้นไม้ โตขึ้นแล้ว จึง
ปล่อยโคเลี้ยงในพ้ืนที่สวนดังกล่ำว ซึ่งจะให้ผลตอบแทนและกำรรักษำระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับกำร
เลี้ยงโคในพื้นท่ีภูเขำป่ำต้นน้ ำล ำธำร ดังที่กล่ำวมำแล้ว 
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บทที่ 5 

 
การประมาณอายุโคจากฟันหน้าและน้ าหนักตัวจากการวัดรอบอก 

กำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทยนั้น ปัญหำและอุปสรรคอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญ ก็คือ เกษตรกรมักจะไม่จด
บันทึกพันธุ์ประวัติของโค ดังเช่น วันเดือนปีเกิด พ่อแม่พันธุ์ น้ ำหนักโคเนื้อระยะต่ำง  ๆ ตลอดจนไม่มีเครื่องชั่ง
น้ ำหนักโค ซึ่งมีรำคำแพง ท ำให้เกษตรกรรำยอื่นที่จะซื้อโคไปเลี้ยง ไม่ทรำบอำยุและน้ ำหนักที่แท้จริงของโค ดังนั้น
ในบทนี้จึงให้ค ำแนะน ำกำรประมำณอำยุจำกกำรดูฟันหน้ำของโค และกำรประมำณน้ ำหนักโค เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
กำรซื้อขำยที่เป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย กำรให้ยำสัตว์ และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 
การประมาณอายุจากการดูฟันหน้า 

กำรประมำณอำยุว่ำเป็นโคสำวหรือโคแก่หรือไม่ ดูได้จำกฟันหน้ำของโค โคจะมีเฉพำะฟันล่ำงเท่ำนั้น ฟัน
ของโคมีทั้งฟันหน้ำและฟันกรำม จ ำนวนทั้งสิ้นรวม 32 ซี่ ซึ่งฟันกรำมจะดูได้ยำก โดยปกติโคจะมีฟัน 2 ชุด คือ ฟัน
น้ ำนม เป็นฟันชุดแรกที่งอกในลูกโค จะงอกครบ 8 ซ่ี (4 คู่) ภำยใน 1 เดือนหลังคลอดและคงอยู่ต่อไปจนโคอำยุ
ประมำณ 1 ปีครึ่ง ฟันน้ ำนมจะทยอยหลุดไปแล้ว ฟันแท้จะงอกขึ้นมำแทน ฟันแท้คู่แรกจะมำแทนเมื่อโคอำยุ 2 ปี 
กำรงอกของทั้งฟันน้ ำนมและฟันแท้จะเริ่มจำกคู่กลำงก่อน คู่ที่ 2, 3 และ 4 จะอยู่ถัดออกไปทั้ง 2 ข้ำง ตำมล ำดับ 
กำรประมำณอำยุโคดูได้จำกฟันแท้ตำมภำพ ซึ่งในภำพฟันโคที่อำยุ 1 เดือน จนถึงอำยุเกือบ 2 ปี จะมีขนำดเกือบ
เท่ำ ๆ กัน เมื่อฟันแท้คู่ที่ 1 เกิดข้ึนจะมีขนำดใหญ่กว่ำฟันน้ ำนม ดังภำพ 

 

 

 
รูปภาพ กำรประมำณอำยุโคจำกกำรงอกของฟันแท้ของโค 
ที่มา: บุญเสริม และ บุญล้อม (2542); ทีมงำนนิตยสำรสัตว์บก (2544) 
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การค านวณน้ าหนักโคจากความยาวรอบอก 

กำรที่ผู้เลี้ยงทรำบน้ ำหนักโคของตนจะเป็นประโยชน์ช่วยในกำรจัดกำรเลี้ยงดูโคว่ำเลี้ยงได้อย่ำงถูกต้อง
หรือไม่ โคเจริญเติบโตได้ดีตำมที่ควรจะเป็นหรือไม่ กำรใช้เครื่องชั่งในกำรชั่งน้ ำหนักโคจะมีรำคำแพง ไม่เหมำะสม
ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อย นอกจำกจะเป็นฟำร์มขนำดใหญ่ หรือเป็นตำชั่งรวมประจ ำกลุ่มหรือหมู่บ้ำน วิธีที่สะดวก
ก็คือ กำรวัดรอบอกโค บริเวณซอกขำหน้ำหลังตะโหนก แล้วน ำควำมยำวรอบอกมำเทียบเป็นน้ ำหนักตำมตำรำง
ควำมหมำยของสภำพโคในตำรำง (ปรำรถนำ, 2535) ดังนี้ 

สภำพอ้วน  หมำยถึง  ไม่เห็นกระดูกซ่ีโครงและกระดูกสันหลัง 

สภำพปำนกลำง หมำยถึง  เห็นกระดูกซ่ีโครงเล็กน้อย แต่ไม่เห็นกระดูกสันหลัง 

สภำพผอม  หมำยถึง  เห็นกระดูกซ่ีโครงชัดเจน และเห็นกระดูกสันหลัง 
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ตารางท่ี 1 ตำรำงประมำณน้ ำหนักวัวลูกผสมอเมริกันบรำห์มันจำกกำรวัดควำมยำวรอบอก 

รอบอก (ซม.) 
น้ ำหนัก (กก.) 

รอบอก (ซม.) 
น้ ำหนัก (กก.) 

อ้วน ปำนกลำง ผอม อ้วน ปำนกลำง ผอม 
ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

61 
63 
66 
68 
70 
72 
75 
77 
79 
81 
84 
86 
88 
90 
92 
95 
97 
99 
101 
104 
106 
108 
110 
113 
115 
117 
119 
121 
126 
129 
131 
134 
137 
145 
148 
151 
155 
159 

54 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
86 
89 
91 
94 
97 
100 
102 
105 
109 
112 
115 
117 
120 
126 
129 
132 
135 
138 
140 
143 
146 
149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

243       244 
248       249 
252       253 
257       258 
262       262 
267       267 
272       272 
277       277 
282       282 
287       287 
292       292 
297       296 
302       302 
308       307 
313       312 
319       317 
324       323 
330       330 
335       333 
341       339 
347       344 
353       350 
359       356 
365       361 
371       367 
377       373 
383       379 
389       385 
395       391 
402       397 
408       403 
414       409 
421       415 
427       422 
434       428 
441        
448 
455 

222       229 
226       233 
230       237 
234       241 
238       245 
242       249 
247       253 
251       257 
256       261 
260       265 
265       270 
269       274 
274       278 
279       283 
284       288 
289       292 
294       297 
299       302 
304       307 
310       312 
315       317 
321       322 
326       327 
332       333 
338       338 
344 
350 
356 
362 
368 
375 
382 
388 
395 
402 
 

215        217 
218        220 
222        224 
225        228 
229        231 
233        234 
237        238 
240        241 
244        245 
248        249 
253        253 
257        257 
261        261 
265        265 
270        269 
274        273 
278        277 
283        282 
288        286 
292        290 
297 
302 
307 
312 
317 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รอบอก 
 (ซม.) 

น้ ำหนัก (กก.) 
รอบอก 
 (ซม.) 

น้ ำหนัก (กก.) 
อ้วน ปำนกลำง ผอม อ้วน ปำนกลำง ผอม 

ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย ผู้           เมีย 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

162 
166 
169 
172 
176 
179 
183 

186        186 
190        195 
198        199 
202        203 
206        207 
210        211 
221        222 
225        226 
229        231 
234        235 
238        240 

152 
155 
158 
161 
169 
172 
176 

183        183 
187        186 
190        189 
194        193 
197        196 
200        199 
204        211 
207        215 
211        218 
215        222 
219        226 

 
 
 
 
 
 
 
179        183 
182        186 
185        189 
188        192 
191        195 
195        198 
198        201 
201        204 
208        210 
211        213 

 
 

184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

461 
468 
475 
483 
490 
497 
504 
511 
519 
527 
534 
542 
550 
558 
565 
573 
581 

  

ที่มำ: ปรำรถนำ (2535) 
 
ตารางท่ี 2 ตำรำงประมำณน้ ำหนักวัวตระกูลยุโรปจำกกำรวัดควำมยำวรอบอก (ส ำหรับโคขุน) 
เซนติเมตร 
นิ้ว 
น้ ำหนัก 

79 
31 
35 

81 
32 
39 

84 
33 
43 

86 
34 
38 

89 
35 
54 

91 
36 
58 

94 
37 
64 

96 
38 
69 

99 
39 
74 

101 
40 
82 

เซนติเมตร 
นิ้ว 
น้ ำหนัก 

104 
41 
88 

106 
42 
95 

109 
43 
102 

111 
44 
109 

114 
45 
116 

117 
46 
124 

119 
47 
132 

122 
48 
141 

123 
49 
150 

127 
50 
159 

เซนติเมตร 
นิ้ว 
น้ ำหนัก 

129 
51 
160 

132 
52 
178 

134 
53 
188 

137 
54 
198 

140 
55 
208 

142 
56 
219 

145 
57 
230 

147 
58 
241 

150 
59 
252 

152 
60 
263 

เซนติเมตร 
นิ้ว 
น้ ำหนัก 

155 
61 
275 

157 
62 
287 

160 
63 
300 

163 
64 
313 

165 
65 
327 

168 
66 
341 

170 
67 
356 

173 
68 
371 

175 
69 
386 

178 
70 
401 

เซนติเมตร 
นิ้ว 
น้ ำหนัก 

180 
71 
416 

183 
72 
431 

185 
73 
446 

188 
74 
461 

190 
75 
477 

193 
76 
493 

195 
77 
510 

198 
78 
527 

200 
79 
544 

203 
80 
567 

ที่มำ: ปรำรถนำ (2535) 
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ตารางที่ 3 ตำรำงประมำณน้ ำหนกัวัวพันธุ์พ้ืนเมืองจำกกำรวัดควำมยำวรอบอก 

รอบอก 
 (ซม.) 

น้ ำหนัก (กก.) 
รอบอก 
 (ซม.) 

น้ ำหนัก (กก.) 
อ้วน ปำนกลำง ผอม อ้วน ปำนกลำง ผอม 

ผู้          เมีย ผู้          เมีย ผู้          เมีย ผู้          เมีย ผู้          เมีย ผู้          เมีย 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

37 
39 
41 
44 
46 
48 
50 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
66 
69 
71 
73 
75 
78 
80 
82 
84 
87 
89 
91 
93 

36 
37 
38 
40 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
50 
52 
54 
56 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

144 
146 
149 
151 
154 
157 
159 
162 
165 
168 
171 
174 
177 

186      190 
189      193 
192      196 
196      199 
200      202 
203      205 
208      208 
218      219 
222      222 
226      224 
230      227 
234      229 
238      233 

129 
132 
136 
139 
142 
146 
150 
153 
157 
160 
165 
169 
173 

176      178 
180      182 
184      186 
188      190 
192      194 
196      198 
201      202 
201      202 
205      205 
208      208 
212      212 
216      215 
220      218 

120 
123 
126 
129 
132 
135 
138 
141 
144 
147 
150 
153 
156 

           167 
           170 
           173 
           176 
           180 
           183 
           186 
           199 
           203 
           206 
           210 
           213 

217             
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

96 
98 
100 
102 
111 
114 
116 
118 
120 
122 
125 
127 
130 
132 
134 

82 
84 
86 
89 
95 
98 
100 
103 
105 
108 
111 
113 
116 
119 
122 

 
 
 
 

87 
90 
93 
96 
99 
102 
105 
108 
111 
114 
117 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

242      235 
246      238 
251      241 
255      244 
259      247 
264      250 
268      253 
273      256 
277      259 
282      262 
286      265 
291      268 
296      271 
300      274 
 

224      221 
228      225 
231      228 
235      231 
239      234 
243      237 
247      240 
251      244 
254      247 
258      250 
262      254 
266      257 
270      260 
274      263 

           221 
           224 
           228 
           232 
           236 
           240 
           244 
           248 
           252 
           256 
           260 
           264 
           268 
           272 

ท่ีมำ: ปรำรถนำ (2535) 
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บทที่ 6 
 

การเลี้ยงดูและการจัดการโคเนื้อในระยะต่างๆ 
 

กำรจัดกำรเลี้ยงดูโคเนื้อนั้น วิธีกำรจัดกำรเลี้ยงโคในแต่ละช่วงอำยุ เพศ ระยะกำรให้ผลผลิต นับว่ำมี
ควำมส ำคัญมำก และมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ควำมแตกต่ำงกัน ผู้ที่จะเลี้ยงโคเนื้อ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญ
พอสมควร เพ่ือให้กำรเลี้ยงโคเนื้อประสบควำมส ำเร็จ มีวิธีกำรปฏิบัติและจัดกำรเลี้ยงโคในแต่ละช่วงอำยุ ดังนี้ 

 
การจัดการเลี้ยงดูลูกโค 
 

ทันทีที่ลูกโคคลอดออกมำผู้เลี้ยงควรให้ควำมช่วยเหลือโดยเช็ดตัวให้แห้ง
จัดกำรเอำน้ ำเมือกบริเวณปำกและจมูกออกให้หมด ซึ่งบำงครั้งอำจจะมี
น้ ำเมือกและของเหลวค้ำงอยู่ในท่อทำงเดินหำยใจของลูกโค ซึ่งสำมำรถ
ช่วยได้โดยจับขำหลังยกลูกโคขึ้นมำให้หัวห้อยลง ในกรณีที่ลูกโคหำยใจ
ไม่สะดวกอำจต้องช่วยกำรหำยใจด้วยกำรเป่ำปำก 
       จำกนั้นเมื่อลูกโคลุกขึ้นยืนได้ควรใช้ด้ำยผูกสำยสะดือให้ห่ำงจำก 
พ้ืนท้องประมำณ 3 ถึง 6 เซนติเมตร ใช้กรรไกรที่สะอำดตัดแล้วใช้ยำ

ทิงเจอร์ไอโอดีนชุบที่สำยสะดือ หำกไม่ตัดสำยสะดือที่ยำวจะเป็นช่องทำงให้ลูกโคติดเชื้อจำกพ้ืนดินท ำให้ลูกโคมี
โอกำสเป็นสะดืออักเสบสูง นอกจำกนี้ลูกโคมีโอกำสเหยียบสำยสะดือของตัวเอง อำจมีผลให้กล้ำมเนื้อภำยในช่อง
ท้องขำด มีโอกำสเป็นไส้เลื่อนได้ง่ำย ผู้เลี้ยงควรช่วยให้ลูกโคได้กินน้ ำนมแม่ให้เร็วที่สุด เพรำะน้ ำนมโคระยะแรกที่
เรียกว่ำ “น้ ำเหลือง” จะมีคุณค่ำทำงอำหำรสูงและภูมิคุ้มกันโรคจำกแม่ถ่ำยทอดมำสู่ลูก หำกลูกโคไม่สำมำรถกิน
นมแม่ได้เอง ผู้เลี้ยงควรรีดนมจำกแม่มำป้อนให้ลูกโคกินจนแข็งแรง จนกระท่ังสำมำรถดูดนมได้ด้วยตัวเอง ส ำหรับ
แม่และลูกโคที่คลอดใหม่ไม่ควรปล่อยให้ไปตำมฝูงเพ่ือแทะเล็มหญ้ำไกล ๆ ควรจัดหำอำหำรและน้ ำดื่มกักไว้แยก
จำกฝูงต่ำงหำกจนกว่ำลูกโคจะแข็งแรงดีแล้วจึงปล่อยให้ไปตำมฝูง 
 

ส่วนกำรปฏิบัตินอกเหนือจำกกำรเลี้ยงดูลูกโคอ่ืนๆ ควรท ำดังนี้ 

1. ติดเบอร์หูหรือท ำเครื่องหมำยลูกโคโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีประโยชน์ในกำรจัดท ำพันธุ์ประวัติโค วันเดือนปี
เกิด พ่อ แม่ พันธุ์ ระดับสำยพันธุ์ลูกโค เป็นต้น 

2. เมื่อลูกโคอำยุ 3 สัปดำห์ ควรถ่ำยพยำธิตัวกลม และถ่ำยพยำธิซ้ ำอีกเม่ืออำยุ 6 สัปดำห์ 
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อ (หรือบรูเซลโลซีส) ให้แก่เฉพำะลูกโคเพศเมีย อำยุ 3 ถึง 8 เดือน 
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การหย่านมลูกโคและการเลี้ยงดูโครุ่น 
 

เกษตรกรโดยทั่วไปมักจะปล่อยให้ลูกโคอยู่กับแม่โคจนกระทั่งแม่โคคลอด
ลูกตัวใหม่ ซึ่งจะมีผลเสียท ำให้แม่โคขณะอุ้มท้องใกล้คลอดมีสุขภำพไม่
สมบูรณ์ เพรำะต้องกินอำหำรเพ่ือเลี้ยงทั้งลูกโคที่อยู่ในท้องและลูกโคตัว
เดิมด้วย ดังนั้นจึงควรหย่ำนมลูกโคเมื่ออำยุประมำณ 6 เดือน ถึง 7 เดือน 
แต่ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงสุขภำพของลูกโคด้วย กำรหย่ำนมลูกโคได้เร็วเท่ำใดก็จะ
ท ำให้แม่โคมีโอกำสฟ้ืนฟูสุขภำพได้เร็วเท่ำนั้น ลูกโคจะเริ่มหัดกินหญ้ำและ
อำหำรเมื่ออำยุประมำณ 2 - 3 เดือน ในช่วงนี้เจ้ำของควรเริ่มหัดให้กิน

อำหำรผสมด้วย เนื่องจำกหลังจำกคลอดแล้ว 3 เดือน แม่โคจะเริ่มผลิตน้ ำนมเพ่ือเลี้ยงลูกโคลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่
ลูกโคเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน จึงจ ำเป็นต้องหำอำหำรอ่ืนมำทดแทน ดังนั้นหำกหัดให้ลูกโคกินหญ้ำและอำหำรได้เร็ว
ลูกโคก็จะเจริญเติบโตได้เต็มที่ หำกลูกโคโตเร็วก็สำมำรถหย่ำนมลูกโคได้เมื่ออำยุประมำณ 5 เดือน จะมีผลให้แม่โค
มีสุขภำพไม่ทรุดโทรม 

ส ำหรับลูกโคที่ยังกินหญ้ำและอำหำรข้นไม่เป็น กำรแยกหย่ำนมจะเป็นระยะเวลำที่ต้องระมัดระวังเป็น
อย่ำงมำกเพรำะจะท ำให้ลูกโคชะงักกำรเจริญเติบโตไประยะหนึ่ง ควรมีหญ้ำและอำหำรผสมคุณภำพดีไว้ให้กิน
เต็มที่ หำกหย่ำนมลูกโคแล้วแต่ไม่มีหญ้ำและอำหำรคุณภำพดีให้ลูกโคกินก็ยังไม่ควรหย่ำ และหำกลูกโคยังไม่
สมบูรณ์พอก็ให้อยู่กับแม่ไปก่อนจนถึงอำยุ 8 เดือน แต่ก็ท ำให้แม่โคมีสุขภำพทรุดโทรมมำก มีผลท ำให้เมื่อคลอดลูก
ตัวใหม่แล้วจะกลับเป็นสัดช้ำลง ระยะเวลำกำรให้ลูกตัวต่อ ๆ ไปจะยำวนำนขึ้น ดังนั้นควรหัดให้ลูกโคกินอำหำรให้
เร็วขึ้นจะดีกว่ำ ส่วนในกรณีที่แม่โคผอมมำก อำจแยกหย่ำนมลูกโคเม่ือขนำดเล็กๆ ก็ได้ ลูกโคอำยุต่ ำกว่ำ 5 สัปดำห์ 
จะต้องให้อำหำรนมหรืออำหำรแทนนมแบบเดียวกับกำรเลี้ยงลูกโคนม ควรให้ลูกโคกินอำหำรหยำบจ ำพวกหญ้ำได้ 
ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ของน้ ำหนักแห้งของอำหำรลูกโค อำหำรหยำบต้องมีคุณภำพ กำรเลี้ยงลูกโคขนำดเล็ก
ดังกล่ำวต้องใช้อำหำรคุณภำพดี ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงแพง ดังนั้นหำกไม่จ ำเป็นก็ไม่ควรหย่ำนมลูกโคเร็วเกินไป 

ส่วนโครุ่นสำวหรือโครุ่นเพศผู้ ที่ไม่ถูกคัดเลือกเก็บไว้ท ำพันธุ์ในฝูง โครุ่นที่หย่ำนมแล้วที่เหลือ เจ้ำของ
อำจขำยออกไปจำกฝูงหรืออำจเลี้ยงไว้ต่อไป เพ่ือขำยเป็นโคเนื้อส่งพ่อค้ำช ำแหละหรือเป็นโคเพ่ือใช้ท ำพันธุ์ วิธีกำร
เลี้ยงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจที่เจ้ำของจะได้รับ เช่น เลี้ยงปล่อยตำมธรรมชำติร่วมกับ
เสริมอำหำรข้นบ้ำงเพ่ือจ ำหน่ำยให้เกษตรกรรำยอ่ืนต่อไป หรือ อำจเลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือผลิตเนื้อ ดังรำยละเอียดที่
จะแนะน ำต่อไป 
  

การเลี้ยงดูโคสาว 
 

โคสำวหำกผสมพันธุ์เร็วเท่ำใดก็จะให้ลูกได้เร็วเท่ำนั้น น้ ำหนักแม่โคเป็น
ปัจจัยส ำคัญท่ีพิจำรณำว่ำควรผสมได้หรือไม่  น้ ำหนักที่ควรผสมพันธุ์คือ 260 
กิโลกรัม ขึ้นไป หำกเลี้ยงดูดีโคอำยุ 15 เดือน ควรมีน้ ำหนักได้ 260 กิโลกรัม 
หำกผสมเมื่ออำยุ 15 เดือน แม่โคจะคลอดลูกตัวแรกเมื่ออำยุ 24 เดือน หรือ 
2 ปี กำรผสมในระยะดังกล่ำวไม่มีผลเสียต่อกำรผสมติดหรือกำรให้ลูกต่อๆ 
มำ แม้ว่ำแม่โคที่ให้ลูกเร็วเมื่ออำยุ 2 ปี จะให้ลูกหย่ำนมมีน้ ำหนักน้อยกว่ำแม่
โคท่ีให้ลูกเมื่ออำยุ 3 ปี เล็กน้อย แม่โคตัวแรกเร็วย่อมให้ผลตอบแทนดีกว่ำ 
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อำยุเมื่อผสมพันธุ์ดังกล่ำวขึ้นอยู่กับพันธุ์โคด้วย โคพันธุ์ที่มีขนำดใหญ่ในตระกูลโคอินเดีย เช่น บรำห์มัน 
ฮินดูบรำซิล ส่วนใหญ่จะเป็นสัดช้ำ ดังนั้นกำรคัดเลือกโคเก็บไว้ท ำพันธุ์ในฝูงโคของเกษตรกร ควรคัดเลือกโคที่ผสม
พันธุ์ได้เร็ว และผสมติดง่ำยด้วย ไม่ควรค ำนึงถึงแต่ขนำดใหญ่เพียงอย่ำงเดียว นอกจำกนี้แม่โคที่ขนำดใหญ่ต้องใช้
อำหำรเลี้ยงตัวเองมำกกว่ำแม่โคขนำดเล็กกว่ำ หำกสำมำรถผลิตลูกโคเมื่อเลี้ยงส่งโรงฆ่ำแล้วมีน้ ำหนักซำกตำมที่
ตลำดต้องกำรเช่นเดียวกันแล้ว ควรเลือกพันธุ์ที่แม่โคมีขนำดเล็กกว่ำ 

กำรที่จะเลี้ยงโคสำวอำยุ 15 เดือน ให้ได้น้ ำหนัก 260 กิโลกรัม นั้น ควรเลี้ยงลูกโคเมื่อหย่ำนมให้ได้
น้ ำหนักไม่ต่ ำกว่ำ 160 กิโลกรัม และต้องเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ ำกว่ำ 420 กรัม จึงจะได้น้ ำหนัก 
260 กิโลกรัม เมื่ออำยุ 15 เดือน ดังนั้นจึงควรให้อำหำรข้นเสริม โดยเฉพำะในฤดูแล้ง แต่หำกมีหญ้ำสดหรือหญ้ำ
แห้งคุณภำพดีให้กินตลอดปีก็ไม่จ ำเป็นต้องให้อำหำรข้นเสริมก็ได้ 

ส ำหรับกำรที่จะคัดโครุ่นสำวในฝูงเพ่ือใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนั้น ควรเลือกโคเพศเมียที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เม่ือหย่านม ลูกโคที่มีน้ ำหนักหย่ำนมต่ ำควรคัดทิ้ง เพรำะแสดงว่ำแม่ของโคตัวนี้มีควำมสำมำรถใน
กำรให้นมต่ ำ ลักษณะนี้ สำมำรถถ่ำยทอดมำยังลูกได้ เช่นเดียวกับลูกโคที่มีน้ ำหนักมำกเกินไปก็ไม่ควรใช้ท ำพันธุ์
เพรำะจะมีกำรสะสมไขมันบริเวณเต้ำนมมำกเกิน ซึ่งจะมีผลในกำรท ำลำยเนื้อเยื่อในกำรสร้ำงน้ ำนม ดังนั้นเมื่อหย่ำ
นมควรเลือกโครุ่นสำวที่มีขนำดปำนกลำงที่สำมำรถจะโตพอที่จะเลี้ยงให้ได้น้ ำหนักตำมอำยุในระยะที่ควรผสมพันธุ์
ได้ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น 

2. ก่อนระยะผสมพันธุ์ โคสำวที่น้ ำหนักน้อยกว่ำ 260 กิโลกรัม ไม่ควรใช้ผสมพันธุ์เพรำะจะมีโอกำสผสม
ติดน้อย โคสำวที่ควรเป็นแม่พันธุ์ควรมีลักษณะควำมเป็นแม่โคเพศเมีย เช่น มีหน้ำยำวพอสมควร มีล ำคอยำวได้
สัดส่วนต่อเนื่องไปยังไหล่ ด้ำนข้ำงดูเรียบ หนังหนำและนุ่ม ลักษณะเพศเมียนี้แสดงว่ำจะเป็นแม่โคที่ผสมติดง่ำย
และให้นมเพ่ือเลี้ยงลูกได้มำก โคที่เปรียวควรคัดทิ้ง ส ำหรับแม่โคที่ดีนั้น ควรมีข้อเท้ำและขำแข็งแรง แต่ลักษณะนี้
จะเห็นได้ชัดในแม่โคที่อำยุมำกแล้วเท่ำนั้น ในโคสำวสำมำรถดูได้เพียงแต่ว่ำโคสำมำรถเดินได้คล่อง ข้อต่อต่ำงๆ 
ของส่วนขำแข็งแรง ข้อเท้ำสั้น กีบทั้งสองข้ำงเท่ำกันและชี้ไปข้ำงหน้ำไม่บิดหรือโค้งงอ ลักษณะเท้ำที่ผิดปกติจะ
ถ่ำยทอดไปยังลูกหลำนได้ ซึ่งโคสำวที่มีโครงร่ำงและลักษณะรูปร่ำงดี ตรงตำมพันธุ์ ดังแสดงดังรูปภำพด้ำนล่ำง  

 

 
 

3. หลังการผสมพันธุ์ โคสำวที่ผสมติดยำกควรคัดออกจำกฝูงทันที รวมทั้งโคสำวที่ตั้งท้องแล้ว แต่มี
ปัญหำด้ำนกำรคลอดและกำรเลี้ยงลูก 
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การเลี้ยงดูแม่โคและลูก 
 

 
กำรเลี้ยงดูแม่โคให้มีสุขภำพดี เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรผสมติดและท ำให้แม่โคให้ลูกสม่ ำเสมอทุกปีนั้น 

กำรวำงแผนกำรให้อำหำรแม่โคให้ตรงตำมโภชนะท่ีต้องกำรในระยะต่ำง ๆ ย่อมแตกต่ำงกันไป ซึ่งกำรจัดกำรเลี้ยงดู
แม่โค สำมำรถจ ำแนกตำมระยะต่ำง ๆ ที่ให้ผลผลิต ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กำรเลี้ยงดูแม่โคจำกคลอดลูกถึง 3 เดือนหลังคลอด ระยะนี้เป็นระยะก่อนผสมพันธุ์ เพ่ือแม่โค
จะได้ผลิตลูกโคตัวต่อไป ปกติแม่โคที่มีควำมสมบูรณ์พันธุ์สูงนั้น จะเริ่มแสดงอำกำรเป็นสัดและผสมติดหลังคลอด
ลูกแล้ว จะกลับเป็นสัดอีกภำยใน 30 - 50 วัน แต่ควรผสมหลัง 60 วัน โดยเฉลี่ยประมำณ 60 – 90 วัน กำรให้
อำหำรแม่โคควรให้อำหำรหยำบเป็นหลัก อำจเป็นหญ้ำสดหรือหญ้ำหมัก ประมำณ 30 – 40 กิโลกรัม ร่วมกับเสริม
อำหำรข้นโปรตีน 12 – 14 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 – 2 กิโลกรัม ซึ่งกำรเลี้ยงดูและกำรจัดกำรแม่โค ควรเน้นกำร
กำรจัดกำรไม่ให้แม่โคผอม เพรำะจะมีผลต่อกำรผสมติด หลังจำกแม่โคได้รับกำรผสมพันธุ์จนติดแล้วตั้งท้อง ซึ่ง
เฉลี่ยประมำณ 282 วัน ซึ่งในโคพ้ืนเมืองไทย จะมีระยะกำรอุ้มท้องระหว่ำง 270 – 275 วัน โคลูกผสมบรำห์มัน 
หรือโคลูกผสมอ่ืนๆ มีระยะกำรอุ้มท้องระหว่ำง 280 – 285 วัน ส ำหรับโคพันธุ์บรำห์มัน ซึ่งเป็นโคพันธุ์หนักใน
ตระกูลโคอินเดีย (Bos indicus) จะมีระยะอุ้มท้องระหว่ำง 290 – 295 วัน ดังนั้นผู้เลี้ยงควรจดบันทึกวันที่ผสม 
แล้วอีกประมำณ 21 วัน ต่อไป ต้องคอยสังเกตดูว่ำแม่โคกลับเป็นสัดอีกหรือไม่ หำกกลับเป็นสัดแสดงว่ำผสมไม่ติด
ต้องผสมใหม่ หำกไม่กลับเป็นสัดแสดงว่ำผสมติดแล้ว แต่อีกทุกๆ 21 วัน ต่อไป ควรคอยสังเกตอีกเพ่ือให้เกิดควำม
มั่นใจมำกขึ้น ควรมีกำรตรวจท้องเพ่ือดูว่ำแม่โคได้รับกำรผสมติดจนตั้งท้องจริงหรือไม่นั้น  สำมำรถท ำได้โดยกำร
คล ำตรวจดูมดลูกและรังไข่ผ่ำนทำงทวำรหนักตั้งแต่แม่โคตั้งท้องได้ 2 – 3 เดือน ขึ้นไป โดยผู้ที่มีควำมสำมำรถและ
มีประสบกำรณ์เป็นผู้ตรวจให้เท่ำนั้น ในปัจจุบันอำจใช้วิธีตรวจหำระดับฮอร์โมนในเลือดหรือในน้ ำนมก็สำมำรถ
บอกได้ว่ำตั้งท้องหรือไม่ แต่วิธีนี้ต้องอำศัยห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจ จึงยังไม่เหมำะสมในกำรน ำไปใช้กับสภำพ
กำรเลี้ยงทั่วไป แม่โคที่ไม่ท้องควรคัดออกหรือจ ำหน่ำย ควรเก็บโคสำวที่ผสมติดเร็วเลี้ยงทดแทนในฝูงดีกว่ำ 

ระยะที่ 2 กำรเลี้ยงแม่โคระยะตั้งท้อง 4 - 6 เดือน เป็นระยะที่ลูกโคโตเต็มที่แล้วและเตรียมตัวหย่ำนม 
หำกลูกโคกินหญ้ำและอำหำรได้เก่งแล้ว แม่โคก็ต้องกำรอำหำรเพียงเพ่ือบ ำรุงร่ำงกำยเท่ำนั้น ระยะนี้ควำมต้องกำร
อำหำรเพ่ือเลี้ยงลูกในท้องยังน้อยอยู่ แม่โคจึงต้องกำรอำหำรน้อยกว่ำระยะอ่ืน สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงโดยให้อำหำรคุณภำพต่ ำได้ ถ้ำให้อำหำรคุณภำพดีอำจท ำให้แม่โคอ้วนเกินไป แต่ก็ควรระวังอย่ำให้แม่โคผอม 
ควรมีไขมันสะสมอยู่บ้ำง นอกจำกมีหญ้ำไม่เพียงพอ ก็ใช้ฟำงข้ำวเสริมด้วยร ำหยำบและอำหำรข้น อำหำรข้นที่เสริม 
อำจปรับใช้ตำมวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและให้มีรำคำถูกที่สุดเพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

ระยะที่ 3 กำรเลี้ยงแม่โคระยะ 90 วัน ก่อนคลอด เป็นระยะที่ส ำคัญอีกระยะหนึ่งของแม่โค เพรำะเป็น
ระยะที่ลูกในท้องเจริญเติบโตถึง 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ และแม่โคเตรียมตัวให้นมด้วย ถ้ำให้อำหำรคุณภำพไม่ดี แม่
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โคจะสูญเสียน้ ำหนัก ซึ่งจะท ำให้กำรกลับเป็นสัดหลังคลอดช้ำลง มีผลท ำให้ไม่ได้ลูกปีละตัว  ระยะนี้ควรให้แม่โคมี
น้ ำหนักเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยน้ ำหนักท่ีจะสูญเสียเมื่อคลอด โดยเฉพำะโคสำวเป็นสิ่งจ ำเป็นมำก ส่วนกำรให้อำหำร แม่
โคท้องใกล้คลอดจะกินอำหำรน้อยกว่ำเมื่อไม่ท้อง 12 – 14 เปอร์เซ็นต์ แต่กำรกินอำหำรจะเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
หลังแม่โคคลอด  

ดังนั้นระยะนี้จึงจ ำเป็นต้องให้อำหำรคุณภำพดี หรือหำกจ ำเป็นต้องให้อำหำรเสริมเพ่ือชดเชยจ ำนวน
อำหำรที่แม่โคกินน้อยลง โดยเฉพำะแม่โคอุ้มท้องและเลี้ยงลูกก่อนหย่ำนม ถ้ำให้อำหำรพลังงำนไม่เพียงพอจะมีผล
ท ำให้อัตรำกำรผสมติดต่ ำ อัตรำกำรตำยของลูกโคเมื่อคลอดและหย่ำนมสูง น้ ำหนักลูกโคเมื่อคลอดและหย่ำนมต่ ำ 
ดังนั้น ควรแยกเลี้ยงดูต่ำงหำก ให้โคได้กินอำหำรคุณภำพดีและท ำให้แม่โคฟ้ืนตัวหลังคลอดได้เร็ว ส ำหรับกำร
คลอดของแม่โค ก่อนคลอด 1 สัปดำห์ ควรแยกแม่โคให้อยู่ในคอกที่สะอำด มีฟำงหรือหญ้ำแห้งรอง หรือให้อยู่ใน
แปลงหญ้ำที่สะอำดสำมำรถดูแลได้ง่ำย ปกติแม่โคจะตั้งท้องตำมที่ได้กล่ำวถึงมำแล้วในกำรเลี้ยงโคในระยะที่ 1 ถ้ำ
เลยก ำหนดคลอดแล้ว 10 วัน และแม่โคยังไม่คลอดต้องสังเกตและดูแลอย่ำงใกล้ชิดลูกโคที่คลอดปกติจะเอำเท้ำ
หน้ำโผล่หลุดออกมำก่อน แล้วตำมด้วยจมูก ปำก หัว ซึ่งอยู่ระหว่ำงขำหน้ำ 2 ขำ ที่โผล่ออกมำในท่ำพุ่งหลำว กำร
คลอดท่ำอ่ืนนอกจำกนี้เป็นกำรคลอดที่ผิดปกติอำจต้องให้ควำมช่วยเหลือ  ควรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมช ำนำญเป็น
ผู้ด ำเนินกำร แม่โคส่วนใหญ่ไม่จ ำเป็นกำรช่วยในกำรคลอด ควรอยู่ห่ำงๆ ไม่ควรรบกวนแม่โค แม่โคควรคลอดลูก
ออกมำภำยใน 2 ชั่วโมงหลังจำกที่ถุงน้ ำคร่ ำปรำกฏออกมำ หำกช้ำกว่ำนี้ควรให้กำรช่วยเหลือ หำกไม่คลอดภำยใน 
4 ชั่วโมง ลูกจะตำย หลังจำกคลอดลูก 8 – 12 ชั่วโมง แตถ่้ำรกยังไม่หลุดออกมำแสดงว่ำรกค้ำง ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ผู้
มีควำมช ำนำญมำล้วงออกและรักษำต่อไป 

 
การเลี้ยงดโูครุ่นแบบปล่อยแทะเล็มตามธรรมชาติ 

ในกรณีที่เจ้ำของไม่ต้องกำรรีบขำยอำจเลี้ยงโครุ่นโดยปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้ำธรรมชำติ ในฤดูฝนโคอำจ
มีหญ้ำกินเพียงพอตำมที่ร่ำงกำยโคต้องกำรท ำให้โคเจริญเติบโต ในช่วงฤดูแล้งซึ่งขำดแคลนหญ้ำ โคจะชะงักกำร
เจริญเติบโต แต่พอถึงฤดูฝนหำกได้กินหญ้ำเต็มที่แล้วโคจะเจริญเติบโตเร็วกว่ำปกติ เพ่ือชดเชยช่วงที่อดอยำก จน
เกือบมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเกือบเท่ำโคที่เลี้ยงอย่ำงอุดมสมบูรณ์มำตลอด จึงอำจไม่จ ำเป็นต้องให้อำหำรเสริม โค
พวกนี้จะโตช้ำแต่ก็ลงทุนน้อยกว่ำ 

ยกตัวอย่ำงเช่น หำกเริ่มต้นเลี้ยงโครุ่นอำยุ 1 ปีที่น้ ำหนัก 200 กิโลกรัม ในประเทศไทย ฤดูฝนที่มีหญ้ำ
อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม เป็นระยะเวลำ 6 เดือน หรือประมำณ 180 วัน โคที่กินหญ้ำ
ธรรมชำติอย่ำงเดียวจะโตได้เต็มที่วันละประมำณ 400 กรัม หรือเฉลี่ยตลอดฤดูโตวันละ 300 กรัม ในระยะเวลำ 6 
เดือนดังกล่ำว จะโต 300 กรัม x 180 วัน = 54,000 กรัม หรือ 54 กิโลกรัม หรือโคอำย ุ1 ปีครึ่ง จะมีน้ ำหนัก 200 
+ 54 = 254 กิโลกรัม ช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงกุมภำพันธ์ เป็นเวลำ 4 เดือน หรือ 120 วัน พอมีหญ้ำหัวไร่ปลำย
นำกินอยู่บ้ำง โคอำจโตได้วันละประมำณ 150 กรัม ระยะเวลำ 4 เดือน จะโต 150 กรัม x 120 วัน = 18,000 กรัม 
หรือ 18 กิโลกรัม ระยะเดือนมีนำคมถึงเมษำยน โคจะขำดอำหำรท ำให้ไม่เจริญเติบโต หำกคิดว่ำช่วงนี้น้ ำหนักไม่
เพ่ิมขึ้น (ควำมจริงน้ ำหนักโคจะลดลงจำกเดิมอีก) ระยะเวลำ 1 ปี โคจะมีน้ ำหนักเพ่ิมขึ้น 54 + 18 = 72 กิโลกรัม 
หรือโคอำยุ 2 ปี ก็จะได้น้ ำหนัก 200 + 75 = 275 กิโลกรัม หำกต้องกำรเลี้ยงโคส่งตลำดที่น้ ำหนัก 350 กก. ต้อง
เลี้ยงโคจนถึงอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 3 ปี กำรจ ำหน่ำยโคที่เลี้ยงด้วยวิธีนี้จะได้ก ำไรมำกควรจ ำหน่ำยหลังจำกสิ้นสุดฤดูฝน
ใหม่ๆ เพรำะโคยังมีน้ ำหนักดีอยู่ แต่หำกจ ำหน่ำยในฤดูแล้งโคอำจมีน้ ำหนักลดลง 
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ส ำหรับกำรเลี้ยงโครุ่นเพ่ือส่งโรงฆ่ำอำจไม่มีปัญหำ แต่หำกเลี้ยงโคสำวเพ่ือเตรียมเป็นแม่โคระยะที่โค
ชะงักกำรเติบโตจะมีผลให้อวัยวะเกี่ยวกับกำรสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร อำจมีผลท ำให้โคเป็นสัดช้ำเริ่มผสมพันธุ์
ได้ช้ำ ปกติโคสำวควรเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออำยุประมำณ 15 เดือน น้ ำหนักประมำณ 260 กิโลกรัม ในกรณีนี้จะผสม
พันธุ์ได้เมื่ออำยุ 2 ปี ไปแล้วท ำให้ได้ลูกช้ำตำมไปด้วย 

 
การจัดการและเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ 
 

ส ำหรับลูกโคตัวผู้ที่ควรจะเลือกเพ่ือใช้เป็นโคพ่อพันธุ์นั้นควรเลือกจำกโคที่
มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เมื่อหย่านม ไม่ควรเลือกลูกโคท่ีแคระแกร็น หรือเกิดจำกแม่โค
ที่มีปัญหำในกำรเลี้ยงดูจนต้องแยกลูกโคมำเลี้ยงดูต่ำงหำก เพรำะถึงแม้ลูก
โคจะโตเร็วก็โตเนื่องจำกกำรเลี้ยงดูเป็นพิเศษท ำให้ได้เปรียบลูกโคตัวอ่ืน 
แม้ว่ำลูกโคตัวอ่ืนจะมีพันธุกรรมดีกว่ำ 

2. หลังจากหย่านม ควรตั้งเป้ำหมำยว่ำลูกโคหลังจำกหย่ำนมแล้ว
จนถึงโตพอที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้ ควรมีอัตรำกำรเจริญเติบโต เฉลี่ยวันละ 1 กิโลกรัม แต่ไม่ใช่โคท่ีอ้วน เพรำะพ่อโคที่
อ้วนเกินไปจะมีปัญหำในกำรขึ้นผสมพันธุ์ โดยเฉพำะเมื่ออำยุ 2 ถึง 3 ปี ขึ้นไป จะมีปัญหำเกี่ยวกับข้อขำ จึงควรดู
ลักษณะอ่ืนประกอบด้วย โดยเฉพำะกำรพัฒนำของลูกอัณฑะระหว่ำงอำยุ 9 เดือน ถึง 15 เดือน ถ้ำอ้วนเกินไปจะมี
ไขมันสะสมที่บริเวณลูกอัณฑะ ส่งผลท ำให้ลูกอัณฑะไม่เจริญตำมปกต ิ

 
3. การเลือกโคหนุ่มเป็นโคพ่อพันธุ์ ในกำรเลือกซ้ือโคพ่อพันธุ์ หรือลูกโคในฝูงที่จะเป็นพ่อพันธุ์ ควรใช้

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1.) เกิดจำกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดี ให้ลูกดกหรือให้ลูกทุกปี 
2.) มีอำยุระหว่ำง 3 ปี ถึง 10 ปี หำกจ ำเป็นใช้พ่อพันธุ์เร่งด่วน อำจใช้พ่อโคหนุ่มอำยุ 2 ปีขึ้นไป 
3.) มีสัดส่วนร่ำงกำย โดยมีควำมสูงเมื่อวัดที่ส่วนสูงขำหลัง 130 เซนติเมตร ขึ้นไป และมีควำมยำวรอบ 

อกเม่ือวัดตรงซอกขำหน้ำไม่ต่ ำกว่ำ 195 เซนติเมตร 
4.) มีอวัยวะเพศสมบูรณ์ ลึงค์ไม่คดงอ บิดเบี้ยว หรือไม่ผิดปกติ 
5.) อำรมณ์ดี เชื่อง ไม่ดุร้ำย  
6.) มีลักษณะตรงตำมแนวพันธุ์ และโครงร่ำงของร่ำงกำยแข็งแรง โดยเฉพำะในส่วนของขำหน้ำและขำหลัง 

ลูกอัณฑะควรมีขนำดใหญ่ ทั้ง 2 ข้ำงควรมีขนำดเท่ำกันหรือใกล้เคียงกัน เมื่อดูลักษณะภำยนอก พ่อโคควรจะมี
หน้ำตำเป็นโคตัวผู้ ได้แก่ หน้ำค่อนข้ำงสั้นกว่ำตัวเมีย ปำกและกรำมใหญ่กว่ำโคเพศเมีย หน้ำผำกกว้ำง มีสันจมูก
กว้ำง ใบหน้ำไม่มีส่วนผิดปกติ ขำหน้ำยืนได้มั่งคงดี ไม่โก่งออกหรือโค้งเข้ำหำกันขำหลังแข็งแรง เมื่อยืนตำมปกติขำ
หลังจะเอียงท ำมุมกับเส้นตั้งฉำกที่ลำกจำกก้นกบห่ำงกันประมำณ 2 - 3 นิ้ว ขำที่ตรงเกินไปจะเป็นสำเหตุให้เกิด
อำกำรบวมน้ ำที่เหนือข้อเข่ำเพรำะต้องรับน้ ำหนักมำก ข้อเท้ำสั้นและแข็งแรง กีบขนำดพอเหมำะไม่ยำวเกินไป ท ำ
มุมกับข้อเท้ำเล็กน้อย กีบกับข้อเท้ำท่ีตรงเกินไปน้ ำหนักตัวจะลงมำกจะท ำให้เท้ำบวม แต่ถ้ำท ำมุมกันมำกเกินไปจะ
ท ำให้กำรทรงตวัไม่ด ี
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โดยเฉพำะลักษณะของลูกอัณฑะเป็นสิ่งส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของโคพ่อพันธุ์ โดยโคที่มีขนำดของลูกอัณฑะ
ใหญ่จะผลิตน้ ำเชื้อได้มำกท ำให้มีโอกำสผสมติดได้ดี ลักษณะนี้ถ่ำยทอดไปยังลูกได้ ลูกที่เกิดจำกพ่อพันธุ์ที่มีขนำดลูก
อัณฑะใหญ่จะผสมพันธุ์ได้เร็วกว่ำลูกท่ีเกิดจำกพ่อพันธุ์ที่มีขนำดลูกอัณฑะเล็ก ขนำดของลูกอัณฑะวัดจำกขนำดเส้น
รอบลูกอัณฑะ ใช้อุ้งมือข้ำงหนึ่งก ำที่ข้ำงลูกอัณฑะแล้วบีบไล่ให้ลูกอัณฑะทั้งสองข้ำงมำอยู่ตอนปลำยสุดใช้สำยเทปวัด 
ซึ่งในโคพันธุ์อเมริกันบรำห์มัน อำยุ 2 ปี ควรมีเส้นรอบลูกอัณฑะยำวไม่ต่ ำกว่ำ 28 เซนติเมตร และอำยุ 3 ปี ควรมี
ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 30 เซนติเมตร 

โคหนุ่มอำยุ 2 ปีขึ้นไป อำจสำมำรถใช้เป็นพ่อพันธุ์ได้หำกมีควำมแข็งแรงและสมบูรณ์เพียงพอ อย่ำงไรก็
ตำมควรใช้พ่อโคหนุ่มเฉพำะกับแม่โคที่ตัวเล็กไม่สำมำรถผสมกับพ่อโคตัวโตได้เท่ำนั้น  ไม่ควรให้พ่อโคได้ผสมพันธุ์
กับลูกสำวหรือแม่โคที่เป็นพ่ีน้องกัน เพรำะจะเป็นกำรผสมแบบเลือดชิด จะท ำให้ได้ลูกที่มีลักษณะไม่ดี ดังนั้นควร
เปลี่ยนพ่อโคทุก ๆ 3 หรือ 4 ปี 

กำรให้อำหำรพ่อพันธุ์ ถ้ำมีพืชอำหำรสัตว์สมบูรณ์ดี ก็อำจไม่จ ำเป็นจะต้องใช้อำหำรผสม เว้นแต่พ่อโคยัง
ไม่เจริญเติบโตได้อย่ำงเต็มที่ (อำยุยังไม่เกิน 6 ปี) ควรจะให้อำหำรผสม 2 – 3 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำก
สภำพควำมสมบูรณ์ของโคด้วย โดยปกติพ่อโคที่มีน้ ำหนัก 400 – 500 กิโลกรัม โดยพ่อโคพ่อโค 1 ตัว ควรได้รับ
หญ้ำสดวันละประมำณ 40 – 50 กิโลกรัม หรือได้รับพืชตระกูลถั่ววันละ 15 – 20 กิโลกรัม หรือหญ้ำแห้งวันละ
ประมำณ 12 กิโลกรัม ควรให้อำหำรแร่ธำตุแก่พ่อโค โดยตั้งให้กินหรือเลียโดยอิสระในคอก ตลอดจนให้มีน้ ำสะอำด
ที่จะให้โคกินได้เสมอจะช่วยให้กำรผสมติดดีข้ึน 

ถ้ำจ ำเป็นต้องเลี้ยงในคอกที่มีเนื้อที่จ ำกัด (ขนำด 3 x 4 ตำรำงเมตร) หรือใต้ถุนบ้ำนควรรักษำพ้ืนคอกให้
สะอำด หมั่นเอำมูลโคออก และหำฟำงรองพ้ืนเปลี่ยนให้บ่อยๆ และต้องจูงให้พ่อโคเดินออกก ำลังกำยในช่วงเช้ำ 
(ระหว่ำงเวลำ 06.00 – 08.00 น.) ด้วย นอกจำกนี้ควรจัดหำน้ ำสะอำดตั้งให้โคกินได้ตลอดเวลำ พ่อโคตัวหนึ่งจะ
กินน้ ำวันละประมำณ 2 – 2.5 ปิ๊บ หรือ 40 – 50 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศและขนำดของโคพ่อพันธุ์ 
ควรแปรงขนให้พ่อโค ตำมล ำดับตัวหลังจำกเดินออกก ำลังกำย จะท ำให้พ่อโคสบำยและเชื่องกับผู้เลี้ยงมำกข้ึน และ
อย่ำเลี้ยงพ่อโคให้อ้วนเกินไป เพรำะพ่อโคที่อ้วนมำกมักอุ้ยอ้ำยและผสมไม่เก่ง ควรให้พ่อโคเดินออกก ำลังกำยเป็น
ประจ ำ ควรถ่ำยพยำธิและก ำจัดพยำธิภำยนอกเป็นประจ ำ ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ 

กำรน ำพ่อโคเข้ำผสมพันธุ์ โดยกำรจูงเข้ำผสม ได้แก่ กำรจูงแม่โคมำให้พ่อโคผสม ผู้เลี้ยงจะต้องท ำคอก
พ่อโคไว้แยกต่ำงหำกจำกแม่โค เวลำแม่โคตัวใดเป็นสัดก็น ำแม่โคตัวนั้นไปขังรวมกับพ่อโคหรือจูงเข้ำไปหำพ่อโค 
คอยจนกว่ำพ่อโคจะผสมได้ 1-2 ครั้ง แล้วค่อยแยกแม่โคออกไป ในกรณีที่เป็นพ่อโคบรำห์มัน เวลำจูงแม่โคหรือโค
สำวเข้ำไปผสมพันธุ์อย่ำให้มีคนไปยืนดูกำรผสมมำกนัก ปกติพ่อโคค่อนข้ำงขี้อำย เวลำที่จะผสมพันธุ์ บำงทีอำจไม่
ยอมผสมพันธุ์ก็ได้ ทำงที่ดีถ้ำจะดูมันผสมพันธุ์ก็ควรยืนห่ำงๆ และเงียบอย่ำให้มีเสียงอึกทึก จะได้ไม่มีปัญหำเรื่อง
กำรไม่ผสมพันธุ์ อย่ำงไรก็ตำมหำกแม่โคมีขนำดเล็ก แต่พ่อโคมีขนำดใหญ่จะท ำให้ผสมพันธุ์ล ำบำก ควรจัดท ำซอง
ส ำหรับผสมพันธุ์จะท ำให้พ่อโคข้ึนผสมได้สะดวกและไม่เกิดอันตรำยกับแม่โคได้ 

 
การผสมพันธุ์โค 

เมื่อแม่โคคลอดลูกแล้วปกติจะกลับเป็นสัดอีกภำยใน 30 - 50 วัน แต่ควรผสมหลังคลอดลูกแล้ว 60 วัน 
กำรผสมภำยใน 40 วันหลังคลอด อำจมีปัญหำท ำให้เกิดกำรติดเชื้อจำกแบคทีเรีย ควรผสมหลัง 60 วัน กำรที่จะให้
แม่โคให้ลูกปีละตัว แม่โคจะต้องได้รับกำรผสมอีกภำยใน 80 วัน ถ้ำแม่โคผอมจะกลับเป็นสัดช้ำลง 
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แม่โคจะผสมติดได้จะต้องอยู่ในระยะที่เป็นสัดซึ่งเป็นระยะที่แม่โคจะแสดงอำกำรมีอำรมณ์ทำงเพศและ
พร้อมที่จะยอมให้ผสม แม่โคที่เป็นสัดจะมีอำกำรกระวนกระวำยกว่ำปกติ ไล่ขึ้นทับตัวอ่ืนหรือยอมให้ตัวอ่ืนขึ้นทับ 
อวัยวะเพศจะบวมกว่ำปกติ ผนังด้ำนในช่องคลอดเมื่อใช้เมือเปิดออกดูจะมีสีชมพูออกแดง ในช่วงต้นของกำรเป็น
สัดอำจมีเมือกใสๆ ไหลออกมำก ในช่วงหลังๆ น้ ำเมือกจะข้นและเหนียวขึ้น แม่โคจะเป็นสัดอยู่นำนประมำณ 24 - 
36 ช.ม. ถ้ำไม่ได้รับกำรผสมหรือผสมไม่ติด อีกประมำณ 20 - 22 วัน (เฉลี่ย 21 วัน) จะกลับเป็นสัดใหม่อีก 

ช่วงกำรเป็นสัดได้แก่ระยะกำรเป็นสัดจำกครั้งก่อนถึงครั้งหลัง  ช่วงกำรเป็นสัดของโคเฉลี่ย 21 วัน แต่  
แม่โคในฝูงประมำณ 84 เปอร์เซ็นต ์จะมีช่วงกำรเป็นสัดในระยะ 18 - 24 วัน อีก 5 เปอร์เซ็นต ์เป็นสัดก่อน 18 วนั 
และ 11 เปอร์เซ็นต์ เป็นหลัง 24 วัน กำรเก็บประวัติกำรเป็นสัดของแม่โค จึงเป็นสิ่งส ำคัญในกำรช่วยสังเกตกำร
เป็นสัดของแม่โคท่ีใช้กำรผสมเทียมและกำรจูงผสม 

 
วิธีการผสมพันธุ์ ที่นิยมในประเทศไทย มี 3 วิธี คือ  
 

1. การปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูง 
 

เป็นกำรปล่อยพ่อพันธุ์ให้คุมฝูงแม่โคและให้มีกำรผสมพันธุ์ตำมธรรมชำติ 
ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้เลี้ยงไม่ต้องคอยสังเกตกำรเป็นสัดของแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์จะ
ทรำบและผสมเอง แต่มีข้อเสียคือ ถ้ำแม่พันธุ์เป็นสัดหลำยตัวในเวลำ
ใกล้เคียงกัน จะท ำให้พ่อพันธุ์มีร่ำงกำยทรุดโทรม วิธีแก้ไข โดยขังพ่อพันธุ์
ไว้เมื่อปล่อยแม่พันธุ์ออกไปเลี้ยงในแปลงหญ้ำ แล้วน ำพ่อพันธุ์เข้ำผสม
เมื่อฝูงแม่พันธุ์กลับเข้ำคอก ในพ่อโคอำยุ 3 ปีขึ้นไป ควรใช้คุมฝูงแม่โค
ประมำณ 20 - 30 แม่ ต่อพ่อโค 1 ตัว แต่ในพ่อโคอำยุ 2 ปีถึง 2 ปีครึ่ง 

ควรใช้คุมฝูงแม่โคประมำณ 12 - 25 ตัว ต่อพ่อโค 1 ตัว ในทุก ๆ วันที่ปล่อยแม่โคออกไปในทุ่งหญ้ำ ควรขังพ่อโค
ไว้ในคอกพร้อมทั้งหญ้ำและน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ มีร่มเงำให้พ่อโค พ่อโคจะมีเวลำอยู่กับแม่โคและผสมกับแม่โค
ทีเ่ป็นสัดในช่วงเช้ำ เย็น และกลำงคืน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีพ่อโคตัวอ่ืนอยู่ในทุ่งหญ้ำด้วย มิฉะนั้นจะถูกแอบผสมก่อน 
กำรขังพ่อโคไว้ดังกล่ำวเพ่ือให้พ่อโคมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภำพกำรผสมพันธุ์สูงขึ้น พร้อม
ที่จะผสมกับแม่โคได้เสมอ และอำยุกำรใช้งำนของพ่อโคจะยำวนำนขึ้น 

 
2. การจูงผสม  
 

เป็นกำรผสมโดยจูงพ่อพันธุ์มำผสมกับแม่พันธุ์หรือจูงแม่พันธุ์มำผสมกับพ่อ
พันธุ์ กำรผสมโดยวิธีนี้ควรแยกพ่อพันธุ์ออกเลี้ยงต่ำงหำก เพรำะจะท ำให้
พ่อพันธุ์มีสุขภำพสมบูรณ์ดี และพ่อพันธุ์สำมำรถผสมกับแม่พันธุ์ได้จ ำนวน
มำกกว่ำกำรใช้คุมฝูง แต่มีข้อเสียคือผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตกำรเป็นสัดเอง 
ปกติพ่อโคสำมำรถใช้ผสมได้สัปดำห์ละ 5 ครั้ง หำกมีกำรเลี้ยงดูที่ด ี

ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยทีเ่ลี้ยงแม่โครำยละประมำณ 5 - 10 แม ่
กำรที่จะเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ใช้คุมฝูงอำจไม่คุ้มกับกำรลงทุน เพรำะพ่อโค 1 ตัว 
สำมำรถใช้คุมฝูงได้ 25 - 50 ตัว ดังที่กล่ำวมำแล้ว หำกอยู่นอกเขตบริกำร

ผสมเทียม จึงควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วจัดซื้อหรือจัดหำพ่อพันธุ์มำประจ ำกลุ่ม เมื่อแม่โคเป็นสัดจึงน ำแม่โคมำรับ
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กำรผสมพันธุ์จำกพ่อโค เจ้ำของแม่โคอำจต้องเสียค่ำบริกำรผสมบ้ำง เพรำะผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์ ก็มีค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยงดู
พ่อพันธุ์ ข้อควรระวังเป็นอย่ำงยิ่ง คือแม่โคที่จะผสมกับพ่อโคจะต้องปรำศจำกโรคแท้งติดต่อ (หรือโรคบรูเซลโลซีส) 
ดังนั้น พ่อโคและแม่โคของสมำชิกกลุ่มทุกตัวจะต้องได้รับกำรตรวจโรคและปลอดโรคแท้งติดต่อ เพรำะหำกพ่อ
พันธุ์เป็นโรคแล้วจะแพร่โรคให้แม่โคทุกตัวที่ได้รับกำรผสมด้วย  

 
3. การผสมเทียม 

เป็นวิธีกำรผสมที่น ำน้ ำเชื้อพ่อพันธุ์มำผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นสัด โดยผู้ที่ท ำกำรผสมเทียมจะสอดหลอดฉีด
น้ ำเชื้อเข้ำไปในอวัยวะเพศของแม่โคที่เป็นสัด ปกติจะสอดหลอดผ่ำนคอมดลูก (Cervix) เข้ำไปปล่อยน้ ำเชื้อใน
มดลูกของแม่โค ดังรูปภำพ 

การผสมเทียมมีข้อดี คือ  

1) ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อและเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ 
2) ในกรณีฟำร์มปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงละตัว ต้องแบ่งแปลงหญ้ำตำมจ ำนวนฝูงโคดังกล่ำว 

แต่ถ้ำใช้ผสมเทียม ไม่จ ำเป็นต้องแบ่งแปลงมำกขนำดนั้น  
3) สำมำรถเก็บสถิติในกำรผสมและรู้ก ำหนดวันคลอดท่ีค่อนข้ำงแน่นอน 
4) สำมำรถใช้น้ ำเชื้อโคพันธุ์ดีจำกที่ต่ำง ๆ ได้สะดวก ท ำให้ควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับปรุงพันธุ์เร็วขึ้น  
5) ถ้ำใช้ควบคู่กับฮอร์โมนควบคุมกำรเป็นสัด จะท ำให้กำรจัดกำรเก่ียวกับกำรผสมสะดวกข้ึน 
 

 

ข้อเสียของการผสมเทียม คือ  
1) ต้องใช้แรงงำนสังเกตกำรณ์เป็นสัดหรือใช้โคตรวจจับกำรเป็นสัด 
2) ต้องใช้คอกและอุปกรณ์ในกำรผสมเทียม เสียเวลำต้อนแยกโคไปผสมในขณะที่มีลูกติดแม่โคอยู่ 
3) แปลงเลี้ยงโคควรใกล้บริเวณผสมเทียม มิฉะนั้นจะเสียเวลำต้อนโคจำกแปลงที่ไกล 
4) เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงคนหรือฝึกอบรมคนผสมเทียมของฟำร์มเอง 
5) อัตรำกำรผสมติดข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำรตรวจจับกำรเป็นสัดและควำมช ำนำญของคนผสม 
6) เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน้ ำเชื้อ  
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ในบำงพ้ืนที่อ ำเภอ กรมปศุสัตว์มีหน่วยผสมเทียมไว้บริกำรแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ โดยไม่คิด
มูลค่ำ เกษตรกรที่สนใจจะใช้บริกำรผสมเทียม สำมำรถติดต่อได้ที่ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอหรือส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัด แม่โคที่ผสมติดยำกโดยผสมเทียมแล้ว 3 ครั้งไม่ติด ในครั้งต่อ ๆ ไป ควรผสมโดยใช้พ่อพันธุ์ หำกผสมหลำย
ครั้งแล้วไม่ติดควรคัดแม่โคขำยทิ้งไป 

ส ำหรับกำรตั้งท้องและกำรกลับเป็นสัด หลังจำกแม่โคได้รับกำรผสมพันธุ์จนติดแล้วตั้งท้องเฉลี่ยประมำณ 
282 วัน (274 ถึง 291 วัน) ผู้เลี้ยงควรจดบันทึกวันที่ผสม แล้วอีกประมำณ 21 วันต่อไปต้องคอยสังเกตดูว่ำแม่โค
กลับเป็นสัดอีกหรือไม่ หำกกลับเป็นสัดแสดงว่ำผสมไม่ติดต้องผสมใหม่ หำกไม่กลับเป็นสัดแสดงว่ำผสมติดแล้ว แต่
อีกทุก ๆ 21 วันต่อไป ควรคอยสังเกตอีกเพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจมำกข้ึน 

เมื่อต้องผสมซ้ าจะท าอย่างไร? 

แม่โคบำงตัวแม้ขณะตั้งท้องก็ยังแสดงอำกำรเป็นสัดได้ และแสดงอำกำรเป็นสัดได้ในทุก ๆ ระยะของกำร
ตั้งท้องและกำรตั้งท้องช่วงต้นๆ อำจพบอำกำรเป็นสัดตรงรอบ จึงเป็นปัญหำส ำหรับกำรผสมเทียมว่ำเมื่อพบแม่โค
ที่มีประวัติกำรผสมแล้วและแสดงกำรเป็นสัดให้เห็น แม่โคตัวนั้นอำจจะก ำลังตั้งท้องอยู่หรือไม่ตั้งท้องก็ได้ 

ดังนั้นกำรที่จะทรำบว่ำแม่โค ผสมติดตั้งท้องหรือไม่ วิธีที่สะดวกที่สุดคือ กำรล้วงตรวจกำรตั้งท้องโดย
ล้วงผ่ำนทำงทวำรหนัก ผู้มีควำมช ำนำญสำมำรถตรวจตั้งแต่ 45 วันหลังผสม โดยทั่วไปกำรล้วงตรวจกำรตั้งท้องจะ
ล้วงตรวจที่ 60 วันหลังผสมเทียม  

ถ้ำหำกจะผสมเทียมซ้ ำ ควรซักประวัติให้แน่นอนว่ำแม่โคที่เป็นสัดที่ต้องผสมซ้ ำนั้น แสดงอำกำรยืนนิ่งให้
ตัวอ่ืนขี่ให้เห็นหรือไม่ นอกจำกนี้ ก่อนท ำกำรผสมเทียมควรล้วงตรวจกำรตั้งท้องก่อนเสมอ แต่ถ้ำอยู่ในช่วงที่ไม่
สำมำรถล้วงเพ่ือตรวจกำรตั้งท้องได้ เช่น ช่วงเวลำห่ำงจำกผสมครั้งที่ผ่ำนมำเพียงแค่ 21 - 45 วัน และต้องผสมซ้ ำ 
ก็ควรปล่อยน้ ำเชื้อในคอมดลูก อย่ำสอดปืนทะลุคอมดลูก นอกจำกนี้น้ ำเชื้อที่ใช้ควรเป็นน้ ำเชื้อจำกพ่อพันธุ์ตัว
เดียวกับกำรผสมครั้งที่ผ่ำนมำ เพ่ือป้องกันกำรสับสนในกำรท ำทะเบียนประวัติลูกเกิดกรณีแม่โคคลอดก่อนก ำหนด 

ส ำหรับระบบกำรผสมพันธุ์ของส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ นั้น จะใช้กำรผสมพันธุ์เป็นฤดู โดยเข้ำ
ฝูงผสมพันธุ์ 4 เดือน พัก 2 เดือน จำกนั้นท ำกำรตรวจท้อง แม่โคที่ผสมไม่ติดจะน ำเข้ำผสมพันธุ์ 4 เดือน และ พัก 
2 เดือน สลับกันไป วิธีผสมจะใช้ วิธีกำรผสมเทียม ใน 2 เดือนแรก และใช้พ่อพันธุ์ใน 2 เดือนหลังของฤดูผสมพันธุ์ 
คุมฝูงเพื่อผสมแม่พันธุ์ที่ไม่ได้รับกำรผสมหรือผสมเทียมไม่ติดท้อง ซึ่งเป็นเป็นกำรรวมข้อดีของวิธีที่ 1 และ 2 อีกท้ัง
กำรก ำหนดกำรผสมพันธุ์เป็นฤดู จะได้ลูกโคเป็นชุด ๆ ง่ำยต่อกำรจัดกำร 
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ส่วนกำรจัดกำรอ่ืนๆ ในกำรเลี้ยงโคเนื้อในระยะต่ำง ๆ  มีรำยละเอียดปลีกย่อย ที่ผู้เลี้ยงโคเนื้อควรทรำบ เช่น 
 

การตอนโค 
 

ลูกโคตัวผู้ที่ไม่ต้องกำรใช้หรือขำยเพ่ือท ำพันธุ์หรือเพ่ือใช้งำน ควรท ำกำร
ตอนเมื่ออำยุประมำณ 5 ถึง 6 เดือน โคตัวผู้ที่ต้องกำรใช้งำนควรตอน
เมื่ออำยุประมำณ 3 ถึง 4 ปี เพ่ือให้กล้ำมเนื้อส่วนหน้ำของร่ำยกำยโคได้
พัฒนำอย่ำงเต็มที่ก่อนตำมลักษณะของโคตัวผู้ กล้ำมเนื้อส่วนหน้ำจะท ำ
ให้โคท ำงำนได้แข็งแรง กำรตอนสำมำรถท ำได้โดยกำรทุบแบบพ้ืนบ้ำน 
กำรผ่ำเอำลูกอัณฑะออก แต่วิธีที่ปลอดภัย คือ กำรตอนโดยใช้คีมที่
เรียกว่ำเบอร์ดิซโซ่ (Burdizzo; ลักษณะดังรูป) หนีบให้ท่อน้ ำเชื้อเหนือ

ลูกอัณฑะอุดตัน ผู้ที่สนใจจะตอนโคผู้โดยใช้คีมนี้สำมำรถติดต่อขอรับบริกำรจำกส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอทุกแห่ง 
 

การสูญเขาโคหรือการท าลายเขาโค 

เขำโคในปัจจุบันถือว่ำไม่ได้มีผลดีทำงเศรษฐกิจและอำจท ำให้เกิดปัญหำหลำยๆ อย่ำง คือ 
1. อำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้เลี้ยงหรือผู้เกี่ยวข้อง 
2. โคมักขวิดกันเอง ท ำให้เกิดบำดแผลและเสียค่ำใช้จ่ำย เสียเวลำในกำรรักษำ 
3. โคบำงตัวอำจมีเขำยำวโง้ง มำท ำอันตรำยทิ่มแทงบริเวณหน้ำหรือตำตัวเองได้ 
4. อำจเกิดอุบัติเหตุเขำไปติดหรืองัดกับคอกอำจท ำให้ตำยได้ 
5. โคบำงตัวเขำยำวกำงออก ท ำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่รำงอำหำร คอก และกำรขนส่ง 

 

อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำให้โคไม่มีเขำนั้น อำจจะใช้วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งต่ำงประเทศได้เคยท ำส ำเร็จมำแล้ว 
เช่น โคพันธุ์โพลด์เฮียฟอร์ด ซึ่งใช้ระยะเวลำกำรปรับปรุงพันธุ์หลำยปี กำรท ำลำยปุ่มเขำนั้นจะท ำตั้งแต่ยังไม่เกิดเขำ
ขึ้นมำ หรือถ้ำเกิดมำแล้วก็มีวิธีกำรท ำลำยได้หลำย ๆ วิธีด้วยกัน อำยุโคที่จะท ำก็แล้วแต่วิธีกำร แต่ถ้ำยิ่งท ำเมื่ออำยุน้อย
เท่ำใดยิ่งดี เพรำะจะลดควำมเจ็บปวดและบำดแผลที่เกิดขึ้น และกำรจับยึดโคก็ท ำได้ง่ำย วิธีกำรท ำลำยเขำโคแบ่งเป็น
หลำยวิธีด้วยกัน 

 

การสูญเขาโคเล็ก 

1.) การสูญเขาโคเล็กโดยใช้สารเคมี 

สำรเคมีที่น ำมำใช้ท ำลำยเขำโค คือ โซดำไฟ หรืออำจใช้ปูนแดงกับสบู่กรดในปริมำณเท่ำๆ กันกวนผสมน้ ำจน
เหลวคล้ำยยำสีฟัน ซึ่งจะไปท ำลำยเซลล์บริเวณปุ่มเขำตำย ท ำให้ไม่มีเขำงอกขึ้นมำ โซดำไฟที่น ำมำใช้อำจใช้ในรูปแห้ง
เหมือนชอล์กเขียนกระดำน หรือใช้ของเหลวข้นคล้ำยยำสีฟันก็ได้ ควรจะท ำเมื่อลูกโคหลังคลอดไม่เกิน 10 วัน 

วิธีกำรท ำ คือตัดขนบริเวณรอบ ๆ ปุ่มเขำออก ถ้ำใช้โซดำไฟชนิดแห้งก็ต้องท ำให้ปุ่มเขำชื้นเล็กน้อย แล้วเอำ
แท่งโซดำไฟถูบริเวณปุ่มเขำจนมีเลือดซึมเล็กน้อย ใช้เวลำประมำณ 15 วินำที ถ้ำเป็นโซดำไฟเหลวข้น ต้องขุดปุ่ม
เล็กน้อยให้เป็นรอยเพ่ือเอำไขมันปกคลุมออก แล้วใช้โซดำไฟทำบนปุ่มเขำ หลังจำกทำปุ่มเขำแล้ว ควรแยกลูกโคจำกแม่
อย่ำงน้อยหนึ่งชั่วโมง เพ่ือไม่ให้แม่เลียออก หลังจำกนั้นประมำณ 2 – 3 วัน ปุ่มเขำจะเกิดสะเก็ดหนำและภำยใน 10 วัน 
สะเก็ดจะหลุดออกไม่มีแผลเปิด แต่ถ้ำใช้สำรเคมีมำกเกินไป หรือถูกแท่งโซดำไฟแรงเกินไปหรือสะเก็ดขูดลอกก็อำจจะ
เกิดบำดแผลได้  
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2.) การสูญเขาโคเล็กโดยใช้ความร้อนท าลาย  

วิธีนี้เหมำะสมที่จะท ำกับโคเล็กอำยุประมำณ 3 สัปดำห์ ถึง 3 เดือน โดยใช้เหล็กหรือวัสดุโลหะประดิษฐ์
ขึ้นมำเป็นรูปทรงกระบอก ปลำยเป็นรูปบุ๋มโค้งเข้ำเพ่ือครอบสนิทกับปุ่มเขำ น ำเหล็กที่เผำไฟให้ร้อนจัด แล้วน ำไปจี้ที่ปุ่ม
เขำของลูกโคที่โผล่ขึ้นมำเล็กน้อย ใช้เวลำประมำณ 3 วินำที ขึ้นกับปุ่มเขำที่งอกขึ้นมำแล้วก่อนที่จะจี้ก็ใช้วิธีจับลูกโคให้
มั่นแล้วตัดขนบริเวณรอบปุ่มเขำแล้วจึงจี้เหล็กโคให้มั่น แล้วตัดขนบริเวณรอบปุ่มเขำแล้วจึงจี้เหล็กเผำไฟลงบนปุ่มเขำ
โดยหมุนวนไปรอบๆ ปุ่มเขำ แต่ไม่กดเช่นเดียวกับกำรตีเบอร์ ถ้ำหำกเป็นโคที่มีเขำงอกออกมำหนำแล้วก็ควรใช้มีดคมๆ 
ตัดออกก่อนแล้วจึงใช้เหล็กเผำไฟจี้อีกครั้ง จึงจะท ำลำยปุ่มเขำได้ส ำเร็จ เมื่อเสร็จแล้ว ควรใช้ยำสีฟันที่มีจ ำหน่ำยทั่วไป
ชโลมแผลใหม่อีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน นักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในด้ำนนี้ จะใช้
น้ ำมันมะพร้ำว น้ ำมันถั่วเหลืองหรือพืชน้ ำมันชนิดอ่ืน ๆ แต่จะมีปัญหำเกิดจำกกำรเลียบริเวณแผลลูกโคของแม่โค ท ำให้
แมลงวันหรือแมลงอ่ืน ๆ เจำะวำงไข่ ท ำให้เกิดบำดแผลอักเสบได้ ระยะหลัง ๆ ต่อมำ กำรใช้ยำสีฟันชโลมบนแผล 
นอกจำกลดกำรอักเสบแล้ว ยังป้องกันกำรติดเชื้อโรคได้ดีขึ้น 

 

การท าลายเขาโคใหญ่ 

โคบำงตัวไม่ได้ท ำลำยเขำมำตั้งแต่เล็ก ท ำให้เขำเกิดมำยำวหรือโง้ง ท ำให้เกิดอันตรำย จึงต้องท ำลำยเขำตอน
โคใหญ่แล้ว ซึ่งมีวิธีกำรท ำหลำย ๆ อย่ำง เช่น 

1.) กำรใช้เลื่อย อำจจะใช้เลื่อยตัดไม้หรือเลื่อยตัดเหล็กธรรมดำก็ได้ 
2.) เลี่อยลวด (Steel Wire Saw) ใช้ลวด ซึ่งมีลักษณะคล้ำย ๆ กับ สลิงเส้นเล็ก ดึงด้วยด้ำมจับให้ตึง เลื่อย

บริเวณเขำให้ขำด กำรตัดเข้ำด้วยวิธีนี้ควรตัดบริเวณ 1 ใน 3 ของเขำจำกส่วนปลำย จะไม่มีเลือดออก แต่เขำสำมำรถ
งอกออกมำได้อีก ถ้ำติดชิดโคนเขำโดยตัดให้ติดหนังรอบๆ โคเขำ โคนเขำก็จะติดออกมำด้วย เลือดจะออกมำกต้องห้ำม
เลือดโดยใช้หัวแร้งเผำไฟจี้ หรือใช้ด้ำยผูกมัดเส้นเลือดเพ่ือห้ำมเลือด 

3.) ใช้คีมตัดเขำ เป็นคีมขนำดใหญ่ มีใบมีดคม ใช้ส ำหรับตัดเขำโดยเฉพำะ 

ในกำรตัดเขำโคใหญ่ทั้ง 3 วิธีนี้ ท ำให้เกิดแผลที่ต้องใช้ยำรักษำและยำป้องกันแมลง และต้องดูแลเป็นอย่ำงดี 
ควรท ำในฤดูหนำว เพ่ือรักษำแผลได้ง่ำย กำรตัดเขำโคใหญ่ถ้ำท ำไม่ถูกวิธีอำจท ำให้มีเลือดออกมำก เป็นอันตรำยท ำให้
โคตำยได้ เกษตรกรไม่ควรท ำเอง ควรให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนควำมช ำนำญเป็นผู้ด ำเนินกำร
ให้ จะลดกำรสูญเสียได้มำกกว่ำ 
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บทที่ 7 
 

อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ 
 

วัตถุดิบอำหำรสัตว์ (Feedstuffs) หมำยถึง สำรใด ๆ ก็ตำม ที่ให้โภชนะเกิดประโยชน์แก่สัตว์ที่กินเข้ำไป 
โดยวัตถุดิบอำหำรสัตว์อำจได้มำจำกแหล่งธรรมชำติ เช่น พืช สัตว์ ฯลฯ  หรืออำจได้จำกกำรสังเครำะห์ทำงเคมี 
เช่น กรดอะมิโน แร่ธำตุ วิตำมินต่ำง ๆ หรือทำงชีววิทยำ เช่น โปรตีน จำกพืชหรือสัตว์เซลล์เดียวก็ได้ ซึ่งสำมำรถ
จ ำแนกวัตถุดิบอำหำรสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

 
1. อาหารหยาบ (Roughages)  
อำหำรหยำบ หมำยถึง วัตถุดิบที่มีโภชนะต่อหน่วยน้ ำหนักต่ ำ มีเยื่อใยสูงกว่ำ 18 เปอร์เซ็นต์ แบ่ง

ออกเป็น 3 พวก คือ 
1) อำหำรหยำบสด (Green Roughages หรือ Green Forages) หมำยถึงอำหำรหยำบที่อยู่ในสภำพสด 

มีควำมชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ พืชที่ตัดสดมำให้โคกิน (Soilage) และพืชอำหำรสัตว์ในทุ่งที่สัตว์เข้ำไป
แทะเล็ม (Pasture) อำหำรหยำบสด ประกอบด้วย 

1.1) พืชตระกูลหญ้ำ (Gramineae) ได้แก่ หญ้ำขน (Para Grass หรือ Mauritius Grass) หญ้ำกินนี 
(guinea grass) หญ้ำเนเบียร์ (Napier Grass) หญ้ำรูซี่ (Ruzi Grass) เป็นต้น ส่วนพืชตระกูลหญ้ำซึ่งเป็นพืชที่ให้
คำร์โบไฮเดรตเป็นหลัก (แป้งหรือเยื่อใย) บำงทีเรียกว่ำ Carboneceous Plants 

1.2) พืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) ได้แก่ ถั่วลำยหรือถั่วเซนโตรซีมำ (Centrosema) ถั่วชีรำโตร 
(Siratro) ถั่วสไตโล (Stylo) ฯลฯ พืชตระกูลถั่วจะให้คุณค่ำทำงโภชนะ เช่น โปรตีน สูงกว่ำพืชอื่น มักนิยมปลูกผสม
กับหญ้ำท ำเป็นทุ่งหญ้ำผสมเพื่อเพ่ิมคุณค่ำทำงอำหำรให้แก่สัตว์ บำงทีเรียกว่ำ Proteineceous Plants 

1.3) พืชอำหำรอ่ืน ๆ (Others) ได้แก่ ผักตบชวำ (Water Hyacinth) ต้นข้ำวโพด (Corn Stem) ต้น
ข้ำวฟ่ำง (Sorghum stem) และเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร เช่น ไหมข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพด ฯลฯ 

2) อำหำรหยำบแห้ง (Dry Roughages หรือ Dry Forages) อยู่ในรูปที่มีควำมชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือจุดประสงค์ในกำรเก็บรักษำไว้ใช้ในยำมขำดแคลนอำหำร โดยน ำเอำอำหำรหยำบสดมำระเหยควำมชื้นออก
ด้วยกำรตำกแดด 2 – 3 แดด หรือกำรอบด้วยควำมร้อนให้เหลือควำมชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในสภำพที่
เชื้อรำและรำเมือกเจริญได้ยำก จึงสำมำรถเก็บได้นำนขึ้น  ตัวอย่ำงของอำหำรหยำบแห้ง ได้แก่ หญ้ำแห้ง (Hay) 
เป็นหญ้ำที่เก็บเกี่ยวในระยะที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูงแล้วน ำมำระเหยควำมชื้นออกไป  นอกจำกนี้อำหำรหยำบแห้ง
ยังรวมถึงฟำงข้ำว (Rice Straws) อีกด้วย 

3) อำหำรหยำบหมัก (Ensile Roughages หรือ Ensile Forages) อยู่ ในรูปที่มีควำมชื้น 70 – 75 
เปอร์เซ็นต์ ระดับ pH ประมำณ 4.2 ในหลุมหมักที่มีสภำพไร้ออกซิเจนเพ่ือจุดประสงค์ในกำรเก็บรักษำไว้ใช้ในยำม
ขำดแคลนอำหำร และสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนนับสิบปีถ้ำไม่เปิดหลุมหมักโดยกำรน ำอำหำรหยำบสดที่เก็บเกี่ยว
ในระยะคุณค่ำทำงอำหำรสูง และมีปริมำณของ คำร์โบไฮเดรตมำกพอ มีควำมชื้น 70 – 75 เปอร์เซ็นต์ น ำมำสับ
เป็นท่อนเล็ก ๆ บรรจุอัดแน่นลงหลุมหมักหรือบ่อหมัก (Silo) ปิดปำกหลุมหมักให้สนิทแน่นป้องกันไม่ให้อำกำศเล็ด
ลอดเข้ำไป ประมำณ 21 วัน ขบวนกำรหมักก็จะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่ำงอำหำรหยำบหมัก ได้แก่ พืชหมัก (Silage) 
แต่ถ้ำใช้อำหำรหยำบสดที่มีควำมชื้น 55 – 60 เปอร์เซ็นต์มำท ำกำรหมัก เรียกว่ำ พืชหมักแห้ง (Haylages) 
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2. อาหารข้น (Concentrate) 

อำหำรข้น หมำยถึง วัตถุดิบที่มีควำมเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้ ำหนักสูง มีเยื่อใยต่ ำกว่ำ 18 
เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็น 2 พวก ได้แก่ 

1) อำหำรหลักหรืออำหำรพลังงำน (Basal Feed หรือ Energy Feed) คือ วัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ให้
พลังงำนสูงหรือมีคำร์โบไฮเดรตมำก มีโปรตีนต่ ำกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่ำ “อำหำรหลัก” เพรำะเป็นวัตถุดิบที่
ใช้ในปริมำณมำกถึง 50 – 80 เปอร์เซ็นต์ ในกำรประกอบสูตรอำหำรสัตว์ ได้แก่ 

1.1) ได้จำกพืช ได้แก่ เมล็ดธัญพืชต่ำงๆ เช่น ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง ปลำยข้ำว ร ำละเอียด เป็นต้น พืชหัว 
เช่น มันส ำปะหลัง (มันเส้น) มันเทศ เป็นต้น และน้ ำมันพืชต่ำง ๆ 

1.2) ได้จำกสัตว์ เช่น ไขมันโค – กระบือ (Tallow) ไขมันสุกร (Lard) เป็นต้น 
1.3) อ่ืนๆ ได้แก่ กำกน้ ำตำล เศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร เช่น เปลือกสับปะรด เป็นต้น 

2) อำหำรเสริม (Supplements) คือ วัตถุดิบที่เสริมลงไปในอำหำรหลัก ในกำรประกอบสูตรอำหำรสัตว์
เพ่ือให้มีโภชนะครบสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของสัตว์ แบ่งย่อยออกเป็น 

2.1) อำหำรเสริมโปรตีน (Protein Supplements) คือ วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน มีโปรตีนมำกกว่ำ 
20 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 

(1) ได้จำกพืช ได้แก่ ผลพลอยได้จำกขบวนกำรแปรรูปอำหำร พลังงำน เช่น ส่ำเหล้ำ ผลพลอย
ได้จำกอุตสำหกรรมพืชน้ ำมัน เช่น กำกถั่วเหลือง กำกถั่วลิสง กำกมะพร้ำว กำกเมล็ดฝ้ำย กำกเมล็ดนุ่น กำกเมล็ด
ปำล์ม กำกเมล็ดยำงพำรำ เป็นต้น ใบพืชต่ำง ๆ คือ ใบกระถิน ใบมันส ำปะหลัง ใบปอ เป็นต้น 

(2) ได้จำกสัตว์ เช่น ปลำป่น เนื้อป่น เลือดป่น เครื่องในป่น ขนไก่ป่น เป็นต้น 
(3) ได้จำกกำรสังเครำะห์ เช่น โปรตีนจำกพืชหรือสัตว์เซลล์เดียว (single cell proteins) เช่น 

สำหร่ำยเซลล์เดียว ยีสต์ เป็นต้น กรดอะมิโนสังเครำะห์ เช่น ไลซีน เมทไธโอนีน ฟินิลอะลำนีน เป็นต้น 
2.2) อำหำรเสริมแร่ธำตุ (Mineral Supplements) คือ วัตถุดิบที่มีควำมเข้มข้นของแร่ธำตุสูง ใช้

เสริมลงไปในอำหำรหลักเพ่ือให้มีแร่ธำตุครบสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของสัตว์ ได้แก่ 
(1) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียม เช่น หินปูน (CaCO3) ปูนขำว (CaO) เปลือกหอยป่น 
(2) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส เช่น กระดูกป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
(3) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโซเดียมและคลอรีน เช่น เกลือทะเล 
(4) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปตัสเซียม เช่น กำกน้ ำตำล 

2.3) อำหำรเสริมวิตำมิน (Vitamin Supplements) คือ วัตถุดิบที่มีควำมเข้มข้นของวิตำมินสูง เสริม
ลงไปในอำหำรหลักเพ่ือให้วิตำมินครบสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำรของโคในระยะกำรให้ผลผลิตต่ำงๆ ได้แก่ 

(1) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินเอ เช่น พืชสีเขียวที่มีแคโรทีน 
(2) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินดี เช่น พืชแห้งแบบตำกแดด (field cured hay) 
(3) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินอี เช่น ร ำละเอียด 
(4) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินเค เช่น ใบกระถิน 
(5) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินซี เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว (citrus fruits) 
(6) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตำมินบีรวม เช่น ธัญพืช พืชสีเขียว 
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3. สารเสริมอาหาร หรือวัตถุเติมในสูตรอาหารสัตว์ (Feed Additives) 

เป็นวัตถุที่ไม่ใช่โภชนะโดยตรง เป็นสำรที่เติมลงไปในอำหำรเพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภำพอำหำร ท ำให้สัตว์
ใช้ประโยชน์จำกอำหำรได้มำกขึ้น ใช้เสริมในสูตรอำหำรสัตว์เพ่ือจุดประสงค์ต่ำง ๆ ในปัจจุบันสำรบำงอย่ำงถูกห้ำม
ใช้เสริมในสูตรอำหำรสัตว์ เนื่องจำกมีผลกระทบต่อสุขภำพสัตว์เลี้ยงโดยตรงและมีผลตกค้ำงไปถึงผู้บริโภค ดังนั้น
กำรที่จะใช้สำรเสริมชนิดใดเติมลงในอำหำรสัตว์ ควรปรึกษำกับเจ้ำหน้ำที่ของกรมปศุสัตว์หรือติดตำมข่ำวสำรด้วย
ว่ำ สำรชนิดใดเมื่อใช้เสริมในอำหำรแล้วผิดกฎหมำย ผู้ใช้อำจมีควำมผิดทั้งถูกปรับและติดคุกได้ ซึ่งในกำรเลี้ยงโค
เนื้อ เกษตรกรผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สำรเสริมที่เติมลงในอำหำรสัตว์ ในปัจจุบันสำรบำงชนิด
ห้ำมใช้แล้ว ได้แก่ 

1) เพ่ือยับยั้งกำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น ยำปฏิชีวนะ อำทิ เพนิซิลลิน (Penicillin) ออกซีเตตรำ
ไซคลีน (Oxytetracycline) รูเมนซิน (Rumensin) เป็นต้น 

2) เพ่ือเร่งกำรเจริญเติบโต เช่น ฮอร์โมนสังเครำะห์หรือสำรคล้ำยฮอร์โมน อำทิ ไดเอทธิล สทิลเบส
ทรอล (Diethyl Stilbestrol, DES) เมเลนเจสทรอล อำซีเตท (Melengestrol Acetate, MGA) ซินโนเวกซ์ 
(Synovex) เชอรำนอล (Zeranol) หรือรำลโกร (Ralgro) 

3) เพ่ือถ่ำยพยำธิ เช่น ไทอำเบนดำโซล (Thiabendazole) ปิเปอรำซีน (Piperazine) 
4) เพ่ือปรุงรสชำติ เช่น กำกน้ ำตำล (Molasses) 
5) เพ่ือป้องกันหืน เช่น เอทธอไซควิน (Ethoxyquin) บิวทีเลทไฮดรอกซีโทลีน (Butylated Hydroxy 

Toluene, BHT) บิวทีเลทไฮดรอกซีอำนีโซล (Butylated Hydroxy Anisole, BHA) 
6) เพ่ือป้องกันเชื้อรำ เช่น เบนโซเอท (Benzoate) ควิโนซำลีน (Quinoxalene) 
7) เพ่ือป้องกันโรคบิด (Coccidiostat) เช่น แอมโพรเลียม (Amprolium) บิวทีโนเรท (Butynorate) 
8) เพ่ือรักษำโรค เช่น ฟูรำโซลีโดน (Furazolidone) จุนสี (Copperas) 

  
สารพิษและสารยับย้ังการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ 

ในวัตถุดิบอำหำรสัตว์บำงชนิดอำจมีสำรพิษหรือสำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตอยู่  ส่วนใหญ่แล้วสำรเหล่ำนี้
เป็นสำรที่พืชผลิตขึ้นมำหรือพืชอำจดูดซึมมำจำกดินแล้วสะสมตกค้ำงอยู่  เมื่อสัตว์กิน เข้ำไปจะมีผลชะงักกำร
เจริญเติบโต สัตว์อำจแสดงอำกำรเป็นพิษและอำจถึงตำยได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงโคเนื้อหรือผู้เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ จ ำเป็นจะต้อง
ทรำบว่ำมีวัตถุดิบชนิดใดบ้ำงที่มีสำรพิษตกค้ำงอยู่ภำยใน เมื่อทรำบแล้วก็หำวิธีแก้ไขให้วัตถุดิบเหล่ำนั้นมีควำม
ปลอดภัยเมื่อสัตว์กินเข้ำไป นอกจำกพิษจะอยู่ในพืชแล้ว แร่ธำตุบำงชนิด ก็เป็นพิษต่อสัตว์ได้เช่นกัน สำรพิษและ
สำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตในอำหำรสัตว์มีหลำยชนิด ดังนี้ 

1. สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) 

สำรอะฟลำทอกซินเป็นสำรพิษที่เกิดจำกกำรผลิตของเชื้อรำพวก Aspergillus spp. ที่ขึ้นอยู่ในอำหำร
สัตว์ที่เก็บไว้ในสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม มีอุณหภูมิและควำมชื้นสูง เช่น เมล็ดพืชที่มีควำมชื้นมำกกว่ำ 9 
เปอร์เซ็นต์ และเก็บไว้ในที่ที่มีควำมชื้นสัมพัทธ์สูงกว่ำ 85 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 25 – 45 องศำ
เซลเซียส จะท ำให้เชื้อรำพวก Aspergillus spp. ที่มีอยู่ทั่วไป ในอำกำศและวัตถุดิบมีกำรเจริญเติบโตแพร่ขยำย
อย่ำงรวดเร็ว และเกิดกำรสร้ำงสำรพิษอะฟลำทอกซินขึ้นมำ (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช , 2537) ในเป็ด
โดยเฉพำะลูกเป็ดมีควำมทนทำนต่อพิษของ อะฟลำทอกซินต่ ำสุด ส่วนในแกะจะต้ำนทำนพิษได้สูงสุด สัตว์ที่ได้รับ
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พิษของอะฟลำทอกซินเข้ำไป สัตว์จะกินอำหำรได้น้อยลง เติบโตช้ำ ซึม ซีด เกิดอำกำรดีซ่ำน  วิธีแก้ไขเพ่ือไม่ให้
เกิดอะฟลำทอกซิน วิธีที่ง่ำยและประหยัดที่สุด ก็คือ น ำวัตถุดิบอำหำร เช่น ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง มัน ถั่วต่ำง ๆ ไปตำก
แดดให้แห้งสนิทให้เหลือควำมชื้นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ จะแก้ปัญหำกำรเกิดสำรพิษอะฟลำทอกซินได้ 

2. สารพิษไมโมซิน (Mimosine) 

ไมโมซินเป็นสำรพิษที่มีอยู่ในใบกระถิน มีอยู่ในปริมำณ 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนทั้งหมด ในใบ
กระถิน ใบอ่อนจะมีประมำณ 4 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งมำกกว่ำในใบแก่ประมำณ 3 เท่ำ ในเมล็ดมีมำกถึง 7 เปอร์เซ็นต์ พิษ
ของไมโมซินจะท ำให้เกิดโรคคอพอกในสัตว์ เนื่องจำกไมโมซินจะไปขัดขวำงกระบวนกำรผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน 
ของร่ำงกำย ท ำให้ต่อมไทรอยด์ขยำยใหญ่ขึ้นเพ่ือจะผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน ดังนั้นในสูตรอำหำรสัตว์ ถ้ำเป็นสัตว์
ปีกไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในสุกร ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และในอำหำรโค กระบือ ไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 
กำรท ำลำยพิษของไมโมซินท ำได้โดยใช้ควำมร้อนอบใบกระถินที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส นำน 12 ชั่วโมง 

3. สารพิษแทนนิน (Tannin) 

สำรแทนนินพบในพืชอำหำรสัตว์หลำยชนิด โดยเฉพำะพืชตระกูลหญ้ำ เช่น ข้ำวฟ่ำง และในพืชตระกูล
ถั่ว จะมีรสฝำด ขม ท ำให้ควำมน่ำกินลดลง แทนนินจะท ำให้โปรตีนตกตะกอน กำรย่อยได้ของโปรตีนลดลง เพรำะ
จะไประงับกำรท ำงำนของเอนไซม์อะไมเลส ทริปซินและไลเปส อำจจะท ำให้สัตว์ท้องอืดเนื่องจำกโปรตีนไม่ย่อยได้ 
กำรลดพิษของแทนนินอำจท ำได้โดยกำรบดเมล็ดข้ำวฟ่ำงให้เล็กลง หรือใช้ควำมร้อน 70 – 80 องศำเซลเซียส ก็ท ำ
ให้พิษแทนนินลดลงได้ ในสูตรอำหำรโคควรใช้ข้ำวฟ่ำงเป็นส่วนผสมไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ 

4. สารพิษไซยาไนด์ (Cyanide) 

สำรไซยำไนด์มีอยู่ในมันส ำปะหลัง ข้ำวโพด และพืชตระกูลถั่วบำงชนิด  เมื่อสัตว์กินพืชที่มีสำรนี้เข้ำไป 
น้ ำย่อยในกระเพำะจะไปท ำให้เกิดกรดไฮโดรไซยำนิก ซึ่งเป็นสำรพิษ ส่วนของใบพืชจะมีสำรนี้อยู่มำกกว่ำส่วนของ
ล ำต้นและหัว พิษของกรดไฮโดรไซยำนิกจะท ำให้ระบบประสำทส่วนกลำงถูกท ำลำยอำจท ำให้สัตว์ช็อกตำยได้ กำร
แก้ไขไม่ให้เกิดพิษของไฮโดรไซยำนิกท ำได้ โดยสับมันส ำปะหลังเป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วตำกแดด 3 – 4 แดด จนแห้งก็
จะท ำลำยพิษของไฮโดร-ไซยำนิกได้ 

5. ทริปซินอินฮิบิเตอร์ (Trypsin Inhibitor) 

ทริปซินอินฮิบิเตอร์เป็นสำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของสัตว์ มีอยู่ในเมล็ดถั่วเหลืองดิบ จะยับยั้งกำรท ำงำน
ของเอ็นไซม์ทริปซินในกำรย่อยโปรตีน ท ำให้กำรย่อยได้ของโปรตีนลดลง สัตว์จะเกิดอำกำรท้องอืด วิธีแก้ไขคือ  
ต้องอบหรือนึ่งถั่วเหลืองให้สุกท่ีอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส นำน 20 นำท ีก็จะท ำลำยพิษทริปซินอินฮิบิเตอร์ได้ 

6. กอสไซปอล (Gossypol) 

กอสไซปอลเป็นสำรพิษที่มีอยู่ในต่อมสีของเมล็ดฝ้ำย ส่วนที่เป็นพิษ คือ ส่วนของกอสไซปอลอิสระ (Free 
Gossypol) สำรพิษกอสไซปอลมีผลท ำให้สัตว์กินอำหำรลดลง อัตรำกำรเจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำรเปลี่ยน
อำหำรลดลงถ้ำสัตว์ได้รับเข้ำไปมำก ๆ พิษของกอสไซปอลจะท ำให้สัตว์หัวใจวำยและตำยได้ กำรแก้ไขกำรเป็นพิษ
จะเสริมเหล็กซัลเฟตในอำหำรที่มีกอสไซปอลประมำณ 4 เท่ำของกอสไซปอลที่มีอยู่ 
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7. แร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นพิษ 

แร่ธำตุเป็นพิษเกิดเนื่องจำกสัตว์ได้รับแร่ธำตุมำกเกินไป อำจจะจำกอำหำรพืชที่ปลูก ในบริเวณที่มีแร่
ธำตุบำงชนิดสะสมอยู่มำก หรืออำจได้จำกสภำพแวดล้อม โดยหำยใจเข้ำไปแล้วเกิดกำรสะสมพิษจนถึงขีดอันตรำย 
ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว ฟลูออรีน โมลิบดีนัม ซีลีเนียม และโลหะหนักอ่ืนๆ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มสำรที่ก่อให้เกิดสำรพิษ 
เช่น ไนเตรทออกซำเลต 

 
การให้อาหารโคเนื้อ 

กำรให้อำหำรโคเนื้อนั้น ผู้ที่จะด ำเนินกำรเลี้ยงโคเนื้อจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญพอสมควร
เพ่ือให้กำรเลี้ยงโคเนื้อประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งกำรเลี้ยงโคแต่ละช่วงอำยุ ในแต่ละฤดูกำล มีข้อแนะน ำ ดังนี้  

โดยทั่ว ๆ ไปก็คล้ำย ๆ กับกำรจัดกำรเลี้ยงดูโคนม แต่มีควำมยุ่งยำกน้อยกว่ำ ซึ่งในปัจจุบันอำชีพเลี้ยงโค
เนื้อโดยเฉพำะโคขุนเป็นอีกอำชีพหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจ ซึ่งกำรจัดกำรเลี้ยงโคเนื้อมีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้ 

1. การให้อาหารพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โคเนื้อ 

กำรให้อำหำรในสภำพปกติจะจัดกำรให้อำหำรดังนี้ ในฤดูฝน พ่อแม่พันธุ์โคแต่ละตัว ควรให้หญ้ำสด 10 
เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักตัว ถ้ำเป็นหญ้ำสด 30 – 40 กิโลกรัมต่อวัน หรือหญ้ำแห้ง 12 กิโลกรัมต่อวัน เสริมอำหำร
ข้น โปรตีน 14 - 16 เปอร์เซ็นต์ 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภำพร่ำงกำย แต่หำกพ่อแม่พันธุ์โคสมบูรณ์
ดีก็ไม่ต้องเสริมอำหำรข้น ในฤดูแล้ง ให้หญ้ำหมัก 30 กิโลกรัมต่อวัน เสริมอำหำรข้น 2 กิโลกรัมต่อวัน หรือถ้ำใช้
ฟำงข้ำวเป็นอำหำรหยำบหลัก และเสริมร ำหยำบ 2 กิโลกรัมต่อวัน และอำหำรข้น 1.5 กิโลกรัมต่อวัน นอกจำกนี้
ควรฉีดไวตำมิน เอดีอี (AD3E) ให้ตัวละ 1 - 2 ซีซี เนื่องจำกในฤดูแล้ง โคจะขำดแคลนพืชอำหำรสัตว์หรือหญ้ำสด 
ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ส ำหรับน้ ำสะอำดต้องมีให้โคกินอย่ำงน้อย 30 - 40 ลิตรต่อวัน 

การให้แร่ธาตุเสริม แร่ธำตุท ำให้สัตว์เจริญเติบโต และท ำให้กำรท ำงำนของร่ำงกำยและระบบสืบพันธุ์
เป็นปกติ กำรให้อำหำรแร่ธำตุอำจท ำได้ดังนี้ 

1) แร่ธาตุก้อน มีบริษัทต่ำงๆ ท ำอำหำรแร่ธำตุก้อนส ำหรับโคกระบือขำย ท ำเป็นก้อนทรงกลมหรือ
สี่เหลี่ยมลูกบำศก ใช้ส ำหรับวำงหรือแขวนไว้ให้โคเลียกินโดยอิสระ ขนำดก้อนละ 2 กิโลกรัม รำคำ 30 - 50 บำท 
แร่ธำตุแบบนี้ใช้ได้สะดวก  

2) แร่ธาตุผง ผู้เลี้ยงอำจผสมแร่ธำตุผงตั้งไว้ให้โคเลียกิน หรือใช้ผสมในอำหำรข้นสูตรที่แนะน ำโดยกอง
อำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

(1) กระดูกป่น 50 ส่วน  

(2) เกลือป่น 50 ส่วน  

(3) จุนสีป่น 1 ส่วน 

(4) โคบอลท์ซัลเฟต 0.06 ส่วน  

ถ้ำหำจุนสีและโคบอลท์ซัลเฟตไม่ได้ อำจจะใช้กระดูกป่นและเกลือป่นอย่ำงละครึ่งก็ใช้ได้ แร่ธำตุผงมี 
ข้อเสียคือ อำจหกเสียหำยหรือถูกน้ ำละลำยได้ง่ำย 
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2. การให้อาหารและการจัดการลูกโคเนื้อแรกเกิดถึงหย่านม 

ควรมีกำรเสริมอำหำรข้น โปรตีน 16 - 18 เปอร์เซ็นต ์ให้กิน 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยวำงที่ให้อำหำร
ข้นในที่มีวัสดุกั้นไม่ให้แม่โคเข้ำไปกินได้ แต่ลูกโคสำมำรถลอดเข้ำไปกินอำหำรข้นได้ จะท ำให้ลูกโคได้รับอำหำร
พอเพียงแก่ควำมต้องกำรของร่ำงกำย เนื่องจำกเมื่อลูกโคอำยุมำกขึ้นจะต้องกำรโภชนะมำกขึ้น และปริมำณน้ ำนม
จำกแม่โคจะเริ่มลดน้อยลง ส่วนกำรจัดกำรอ่ืน ๆ เช่น ควรถ่ำยพยำธิครั้งแรกที่อำยุ 3 – 4 สัปดำห์ ครั้งที่ 2 เมื่อ
อำยุ 3 เดือน และครั้งที่ 3 อำยุ 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อให้ลูกโคเพศเมียอำยุ 3 – 8 เดือน 
นอกจำกนี้กำรปฏิบัติเพ่ิมเติม  เช่น กำรตอนลูกโคเนื้อเพศผู้ที่ไม่ได้เอำไว้ท ำพันธุ์ กำรตอนจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ 
เบอร์ดิสโซ (Burdizzo) หนีบที่ข้ัวอัณฑะทั้ง 2 ข้ำง ของลูกโคหย่ำนมที่อำยุ 7 เดือน 

3. การให้อาหารและการจัดการโคเนื้อรุ่น 

เมื่อโคอำยุครบ 1 ปี ท ำกำรคัดเลือก โดยเฉพำะโคเพศเมียเพ่ือเป็นโคทดแทนประมำณ 16 – 25 
เปอร์เซ็นต์ทุกปี โดยปกติควรคัดแม่โคที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี ออกจำกฝูงปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจำกแม่โคอำยุ
มำกเหล่ำนี้จะเริ่มให้ลูกห่ำงขึ้น น้ ำนมน้อย กำรเจริญเติบโตของลูกโคเม่ือหย่ำนมจะต่ ำลง ส่วนเพศผู้คัดเลือกไว้เป็น
พ่อพันธุ์ ส่วนที่เหลือควรจ ำหน่ำยออกจำกฝูง ส ำหรับกำรให้อำหำรและน้ ำควรให้อำหำรข้น โปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ 
วันละ 1 - 2 กิโลกรัม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภำพร่ำงกำย หำกโคมีสภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ก็ไม่ต้องเสริมอำหำรข้น ควรเน้น
ให้อำหำรหยำบเป็นหลัก ซึ่งแต่ละวันควรให้หญ้ำสด 20 – 30 กิโลกรัม หรือหญ้ำแห้ง 4 - 6 กิโลกรัม มีน้ ำสะอำด
ให้กินวันละ 20 – 30 ลิตรต่อตัว และมีอำหำรแร่ธำตุไว้ให้เลียกินตลอดเวลำ 
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บทที่ 8 
 

พืชอาหารสัตว์และการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ 
 

พืชอำหำรสัตว์ เป็นอำหำรหลักที่ส ำคัญส ำหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ 
เป็นต้น ปัจจุบันนี้เกษตรกรสนใจเลี้ยงสัตว์มำกขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่สำธำรณะส ำหรับเลี้ยงโค กระบือ ลดลง ในบำงปี 
บำงฤดูกำล พืชอำหำรสัตว์ที่มีตำมธรรมชำติ ตำมหัวไร่ปลำยนำจึงไม่เพียงพอส ำหรับโค กระบือ ท ำให้โคกระบือ 
ผอม กำรเจริญเติบโตช้ำ ไม่ให้ลูก ท ำให้ผู้เลี้ยงได้ผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงสัตว์ต่ ำ  

ดังนั้นในกำรเลี้ยงโคเนื้อ หรือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองชนิดอ่ืน ๆ ให้มีกำรเจริญเติบโตและมีผลผลิตเป็นปกตินั้น 
เกษตรกรจ ำเป็นจะต้องปลูกพืชอำหำรสัตว์ในที่ส่วนตัว โดยเลือกปลูกพืชอำหำรสัตว์ที่เหมำะกับ สภำพพ้ืนที่ มีกำร
เจริญเติบโตดี มีผลผลิตต่อไร่สูงในพ้ืนที่เท่ำ ๆ กัน ถ้ำปลูกพืชอำหำรสัตว์พันธุ์ดี มีกำรจัดกำรดูแลอย่ำงถูกต้อง 
สำมำรถเลี้ยงโคเนื้อ หรือสัตว์เคี้ยวเอื้องอ่ืน ๆ ได้มำกกว่ำ ท ำให้สัตว์เจริญเติบโต ให้ผลผลิตและมีสุขภำพดีกว่ำ 

พืชอำหำรสัตว์ที่ส ำคัญมี 2 ชนิดคือ หญ้าอาหารสัตว์และถั่วอาหารสัตว์ ปัจจุบันเกษตรกรได้รับกำร
ส่งเสริมให้ปลูกทั้งหญ้ำอำหำรสัตว์และถั่วอำหำรสัตว์ร่วมกันเรียกว่ำแปลงหญ้ำผสมถั่ว  เนื่องจำกหญ้ำโดยทั่วไปให้
ผลผลิตสูง เป็นแหล่งพลังงำนและสัตว์ชอบกิน ส่วนถั่วอำหำรสัตว์นั้นมีโปรตีนสูง กำรปลูกหญ้ำผสมถั่ว โดยเลือก
พันธุ์หญ้ำที่สำมำรถเจริญเติบโตร่วมกันได้ดี จึงท ำให้เป็นแหล่งพืชอำหำรสัตว์ที่มีควำมสมดุลตอบสนองควำม
ต้องกำรของสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่ำงดี  

 
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

 
หญ้ากินนี (Panicum maximum)  

หญ้ากินนี มีถ่ินก ำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปแอฟริกำ ปลูกกัน
แพร่หลำยในทวีปอเมริกำใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และใน
ออสเตรเลีย ส ำหรับประเทศไทยนั้น เจ้ำพระยำสุรวงศ์ เป็นผู้น ำเข้ำมำ
ปลูกใน พ.ศ. 2444 หญ้ำกินนีเป็นหญ้ำที่มีอำยุหลำยปี ลักษณะล ำต้นตั้ง
เป็นกอสูงประมำณ 1.5 - 2.5 เมตร มีช่อดอกเป็นแบบ panicle ติด
ดอกและเมล็ดได้ แต่เมล็ดมีควำมงอกต่ ำมำกเพียง 12 – 20 เปอร์เซ็นต์ 
ระบบรำกเป็นรำกฝอยแข็งแรงทนต่อสภำพแห้งแล้ง เจริญเติบโตได้ดีใน

ที่มีปริมำณน้ ำฝนตลอดปี 1,000 มิลลิเมตร ดินควรจะมีกำรระบำยน้ ำดี และมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง กำรใช้
หญ้ำกินนีท ำเป็นทุ่งหญ้ำส ำหรับตัดให้สัตว์กิน หรือปล่อยสัตว์ลงไปแทะเล็มไม่ควรปล่อยให้สัตว์แทะเล็มหญ้ำจน
เหลือสูงจำกพ้ืนต่ ำกว่ำ 15 ซม. สำมำรถปลูกร่วมกับถั่วเซนโตรซีมำและซีรำโตรได้ นอกจำกนี้ยังปรับตัวได้ในสภำพ
ร่มเงำ จึงปลูกในสวนไม้ยืนต้นหรือสวนป่ำได้ หญ้ำกินนีที่ปลูกในสวนมะพร้ำวบริเวณจังหวัดนรำธิวำส ให้ผลผลิต
น้ ำหนักแห้ง 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ถ้ำปลูกในสวนยำงซึ่งร่มเงำหนำทึบกว่ำจะให้ผลผลิต 700 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ส ำหรับผลผลิตหญ้ำกินนีที่ปลูกในที่โล่งแจ้งได้ประมำณ 2,500 – 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีปริมำณโปรตีน
ประมำณ 8.2 เปอร์เซ็นต ์
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หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum cv. TD 58) 

หญ้ากินนีสีม่วง เป็นหญ้ำสำยพันธุ์ใหม่ที่น ำเข้ำจำกประเทศไอเวอโคสท์ 
ทวีปแอฟริกำ โดยนำยกีร์โรแบร์ ที่ปรึกษำ กรป.กลำง ในปี พ.ศ. 2518 
โดยใช้ชื่อพันธุ์ K 187 B ในปัจจุบันใช้ชื่อพันธุ์ TD 58 หญ้ำกินนีสีม่วงมี
ขนำดของใบและล ำต้นใหญ่กว่ำ และสูงกว่ำกินนีธรรมดำ แต่จะเตี้ยกว่ำ
หญ้ำ เฮมิล กลุ่มดอก (Spikelets) จะมีสีม่วงซึ่งแตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนที่
ส่วนใหญ่มีสีเขียวอย่ำงเด่นชัดขนำดของเมล็ดจะใหญ่กว่ำหญ้ำกินนี
ธรรมดำ และที่ส ำคัญคือใบจะมีลักษณะอ่อนนุ่มกว่ำหญ้ำกินนีธรรมดำ
และ เฮมิล สัตว์ชอบกินจึงเป็นหญ้ำที่ได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรผู้

เลี้ยงสัตว์มำก นอกจำกนี้ยังให้ผลผลิตค่อนข้ำงสูง และตอบสนองต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ ำได้ดี  ทนต่อ
สภำพที่มีร่มเงำได้ดีเช่นเดียวกันกับหญ้ำสกุลกินนีอ่ืน ๆ ขยำยพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดอัตรำ 1 – 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
(เมล็ดมีคุณภำพดีกว่ำหญ้ำในกลุ่มกินนีด้วยกัน) หรือปลูกเป็นหลุมระยะระหว่ำงหลุม 50 x 50 เซนติเมตร ส่วนกำร
ปลูกด้วยหน่อพันธุ์ ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้หน่อพันธุ์ประมำณ 300 – 400 กิโลกรัมปลูกหลุมละ 3 ต้น ใช้ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 
15 – 15 – 15 ในอัตรำ 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งในอัตรำ 10 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ ควรตัดหญ้ำเลี้ยงสัตว์ครั้งแรกหลักปลูก 70 วัน และหลังจำกนั้นควรตัดทุก 30 – 45 วัน ได้ผลผลิต 
1.5 – 4 ตันต่อไร่ มีโปรตีนประมำณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นหญ้ำที่มีคุณภำพดี สำมำรถน ำไปเลี้ยงแม่โคที่ให้นมใน
ระดับวันละ 8 – 10 กิโลกรัม โดยไม่ต้องให้อำหำรข้นเสริม 
 
หญ้าเนเปียร์ (Pannisetum purpureum) หญ้าเนเปียร์แคระ และหญ้าเนเปียร์ยักษ์ 

หญ้าเนเปียร์ มีถิ่นก ำเนิดในแอฟริกำเขตร้อน น ำเข้ำมำในประเทศไทย
ครั้งแรกจำกประเทศมำเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยนำยอำร์ พี โจนส์ 
ต่อมำมีกำรน ำหญ้ำเนเปียร์สำยพันธุ์ใหม่ ๆ เข้ำมำ และก ำลังเป็นที่สนใจ
ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม คือ หญ้ำเนเปียร์แคระ (Mott Dwarf 
Elephantgrass) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ P. purpureum cv. Mott โดย
นำยวิฑูรย์ ก ำเนิดเพ็ชร์ น ำเข้ำมำจำกมหำวิทยำลัยแห่งรัฐฟลอริดำ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อพฤศจิกำยน 2532 และหญ้ำเนเปียร์ยักษ์ 
(Kinggrass) ชื่อวิทยำศำสตร์ Pannisetum purpureum cv. Kinggrass 

น ำเข้ำมำจำกประเทศอินโดนีเซีย โดยนำยชำญชัย มณีดุลย์ เมื่อมกรำคม 2533 หญ้ำเนเปียร์และหญ้ำเนเปียร์ยักษ์
จะมีทรงต้นเป็นกอค่อนข้ำงตั้งตรงคล้ำยอ้อย หญ้ำเนเปียร์ยักษ์มีล ำต้นสูงใหญ่กว่ำหญ้ำเนเปียร์ธรรมดำ โดยหญ้ำ 
เนเปียร์ยักษ์ โตเต็มที่จะสูงประมำณ 3.80 เมตร ขณะที่หญ้ำเนเปียร์สูงประมำณ 3 เมตร ส่วนหญ้ำเนเปียร์แคระ มี
ลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มค่อนข้ำงตั้ง (bunch type) สูงประมำณ 1.60 เมตรมีสัดส่วนของใบต่อต้น และแตกกอ
ดีกว่ำหญ้ำเนเปียร์อีกสองสำยพันธุ์ 

หญ้ำเนเปียร์สำยพันธุ์ต่ำง ๆ มีเหง้ำ (rhizome) อยู่ใต้ดิน เป็นหญ้ำอำยุหลำยปีเจริญเติบโตได้ในดินหลำย
ชนิดตั้งแต่ดินร่วนปนทรำย ถึงดินเหนียวที่มีกำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงดีตอบสนองต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ ำ
ได้ดี เหมำะส ำหรับปลูกบริเวณพ้ืนที่ที่มีฝนตกเฉลี่ยมำกกว่ำ 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไปแต่ก็ทนแล้งได้พอสมควร ไม่ทน
น้ ำท่วมขังและกำรเหยียบย่ ำของสัตว์ ติดเมล็ดน้อยและมีควำมงอกต่ ำ จึงต้องปลูกขยำยพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์  2 – 3 
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ท่อนต่อหลุม ระยะระหว่ำงหลุม 75 x 75 เซนติเมตร ต้นพันธุ์หญ้ำเนเปียร์ 1 ไร่ สำมำรถปลูกขยำยพันธุ์ในพ้ืนที่
ประมำณ 20 ไร่ ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรำ 40 กิโลกรัม (18.4 กก.N) ต่อไร่ต่อปี โดยใส่ครึ่งหนึ่งก่อนปลูกหญ้ำ ส่วนที่เหลือ
แบ่งใส่ 2 ครั้ง หลังจำกตัดหญ้ำครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส ำหรับในพ้ืนที่ดินร่วนปนทรำยถึงดินทรำย ควำมอุดม
สมบูรณ์ต่ ำ ควรใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรำ 40 – 80 กิโลกรัม (18.34 – 36.8 กก.N) ต่อไร่ต่อปี นอกจำกนี้ยังจ ำเป็นต้องใส่
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปลูกด้วย ควรตัดหญ้ำเพ่ือเลี้ยงสัตว์ครั้งแรกหลังปลูก 
60 วัน และตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 30 วัน จะได้ผลผลิตน้ ำหนักแห้งประมำณ 2 – 4.2 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมำณ 
8 – 10 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งจัดว่ำเป็นหญ้ำที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณค่ำทำงอำหำรสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดี และสำมำรถปลูกร่วมกับ
พืชตระกูลถั่วได้หลำยชนิด เช่น ถั่วไมยรำ ถั่วแกรมสไตโล ถั่วขอนแก่นสไตโล และถ่ัวเซนโตรหรือถั่วลำย 
 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum purpureum cv. Pakchong 1) 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้ำที่น ำเข้ำจำกไต้หวันที่ได้รับกำร
ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์
นครรำชสีมำ กองอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นลูกผสมระหว่ำงหญ้ำ  
เนเปียร์ (Pennisetum purpureum) กับ หญ้ำไข่มุก (Pennisetum 
americanum) มีอำยุหลำยปี (perennial) ลักษณะของล ำต้นเป็น
แบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้ำงตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น 
มีระบบรำกที่แข็งแรง สูงประมำณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อ
ล ำต้น (leaf to stem ratio) สูง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีควำมอุดม

สมบูรณ์สูง ขยำยพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ให้ผลผลิตน้ ำหนักสด 12-15 ตันต่อไร่ต่อรอบกำรตัดทุก 
60 วัน หรือผลผลิตน้ ำหนักแห้ง 2-2.5 ตันต่อไร่ต่อรอบกำรตัด มีคุณค่ำทำงอำหำรสัตว์สูง มีโปรตีน 15-18 
เปอร์เซ็นต์ และคำร์โบไฮเดรตที่ละลำยน้ ำได้ 11-12 เปอร์เซ็นต์ ที่กำรตัดทุก 60 วัน (ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำร
สัตว์นครรำชสีมำ, 2553) การปลูก โดยน ำท่อนพันธุ์หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 ตัดเป็นท่อนสั้นๆ ประมำณ 25-30 
เซนติเมตร ให้มีตำติดมำท่อนละ 2 ตำ มัดรวบเป็นก ำๆละ 10 ท่อนน ำไปใส่ตระกล้ำคลุมด้วยกระสอบป่ำน หรือ
ฟำงข้ำว บ่มไว้ในที่ร่ม รดน้ ำให้ชุ่มประมำณ 5 – 7 วัน จะแตกรำกและยอดอ่อน ภำยหลังจำกท่ีเตรียมดินเสร็จ เพ่ือ
ป้องกันกำรสูญเสียควำมชื้นจำกดินควรปลูกทันที น ำไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกระหว่ำงแถว 120 เซนติเมตร ระหว่ำง
ต้น 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อนปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศำ ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมำณ 1-2 นิ้ว การ
ก าจัดวัชพืช ก ำจัดวัชพืชครั้งแรก หลังจำกปลูกประมำณ 2-3 สัปดำห์ ส่วนใหญ่จะก ำจัดวัชพืชแค่ครั้งเดียว
หลังจำกก ำจัดวัชพืชให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) กอละ 1 ช้อนโต๊ะ เร่งให้หญ้ำตั้งตัวและเจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ใบ
เขียวเข้มดกงำม ล ำต้นสูงใหญ่ ท ำให้คลุมวัชพืช การให้น้ า หญ้ำเนเปียร์สำยพันธุ์นี้ตอบสนองต่อกำรให้น้ ำได้ดีมำก 
ถ้ำสำมำรถวำงระบบกำรให้น้ ำในแปลงปลูกได้จะมีกำรเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงต่อเนื่องตลอดทั้งปี  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ระบบรำกของหญ้ำพัฒนำเจริญเติบโตและแข็งแรงเต็มที่ ให้ตัดครั้งแรกหลังปลูก ประมำณ 75 
วัน จำกนั้น ให้ตัดทุกๆ 45-60 วัน กำรเก็บเกี่ยวหญ้ำเนเปียร์สำยพันธุ์นี้ ต้องตัดให้ชิดดินที่สุด เพ่ือให้แตกหน่อใหม่
จำกใต้ดิน จะท ำให้มีขนำดโต ล ำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง ถ้ำตัดสูงเหลือข้อไว้จะมีแขนงออกมำจำกข้ำงข้อ ล ำต้น
เล็กท ำให้ได้ผลผลิตต่ ำ ถ้ำปลูกในเขตชลประทำนหรือเขตที่ให้น้ ำได้และมีกำรใส่ปุ๋ยสม่ ำเสมอตัดได้ปีละ 5-6 ครั้ง 
ให้ผลผลิตน้ ำหนักสดประมำณ 100 ตัน/ไร่/ปี กำรปลูกในพื้นที่ 1 ไร่พบว่ำสำมำรถเลี้ยงโคได้ 7-8 ตัว ตลอดทั้งปี 
 
 



 
 

คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย  51 
 

หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) 

หญ้ารูซี่ มีชื่อเรียกว่ำ คองโก เคนเนดี้รูซี่ และรูซี่ มีถิ่นก ำเนิดในทวีป
แอฟริกำแถบประเทศคองโค น ำเข้ำมำจำกประเทศออสเตรเลีย ปลูกใน
ประเทศครั้งแรกที่มวกเหล็กเมื่อปี 2511 โดยฟำร์มโคนมไทย – เดนมำร์ก 
(ปัจจุบันคือ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย) สถำนีอำหำร
สัตว์ปำกช่องปลูกขยำยพันธุ์และทดสอบพันธุ์  ต่อมำศูนย์ส่งเสริมกำร
ขยำยพันธุ์สัตว์ของ กปร. กลำง น ำเข้ำจำกไอเวอรีโคส หญ้ำรูซี่เป็นหญ้ำที่มี
อำยุหลำยปี เจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ใบอ่อนนุ่มสัตว์ชอบกิน ลักษณะล ำ

ต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อยมีรำกตำมข้อ ขยำยพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและล ำต้น  เนื่องจำกติดเมล็ดได้ดี มีควำมงอกสูงนิยม
ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด จัดเป็นพืชวันสั้น เจริญเติบโตได้ดีในดินหลำยชนิด ทั้งดินอุดมสมบูรณ์ในที่ดอนน้ ำไม่ขัง และ
ในดินที่มีธำตุอำหำรค่อนข้ำงต่ ำ ชอบอำกำศในเขตร้อนที่มีปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำ 1,100 มิลิเมตรต่อปี ไม่ทนต่อ
สภำพน้ ำขัง หญ้ำรูซี่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี กล่ำวคือให้ผลผลิต 2,584 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อใส่ปุ๋ยสูตร 12 – 24 – 12 
อัตรำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้ำปลูกในดินทรำยชุดโครำชได้ผลผลิต 3,400 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี มีปริมำณโปรตีนประมำณ 8.2 เปอร์เซ็นต ์
 
หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (Brachiaria mutica) 

หญ้าขน มีถิ่นก ำเนิดในทวีปแอฟริกำ และอเมริกำใต้ โดย Mr. R.J. Jones 
เป็นผู้น ำเข้ำมำปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้ำที่มีอำยุหลำยปี 
ลักษณะล ำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมำณ 1 เมตร ล ำดับทอดขนำน
กับพ้ืนดิน มีรำกขึ้นตำมข้อ มีระบบรำกเป็นรำกฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ด
ขยำยพันธุ์ด้วยเหง้ำ และล ำต้น สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง 
ในที่มีปริมำรน้ ำฝนตลอดปีมำกกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภำพพ้ืนที่ชื้น
แฉะหรือมีน้ ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร อำจปลูกโดยหว่ำน

ท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักด ำข้ำว หญ้ำขนเป็นหญ้ำที่เจริญเติบโตเร็ว เหมำะส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ที่เป็น
ดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตัน
ต่อไร่ ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้ำปลูกในดินทรำยและไม่มีกำรใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 
1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จะได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ปริมำณโปรตีนเฉลี่ยประมำณ 7.2 เปอร์เซ็นต ์
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หญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens) 

หญ้าซิกแนลนอน มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในประเทศอูกำนดำ น ำเข้ำมำ
ปลูกในประเทศไทย โดย Dr. Hudson เมื่อพ.ศ. 2499 เป็นหญ้ำ
ที่มีอำยุหลำยปี ลักษณะล ำต้นแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย มีรำกที่ข้อของ
ล ำต้น ติดเมล็ดน้อยเมล็ดมีควำมงอกต่ ำ และมีอำยุพักตัวนำนถึง 
1 ปี ต้องน ำเมล็ดไปแช่ในกรดซัลฟูริกเป็นเวลำ 10 – 15 นำที 
ก่อนจะน ำไปปลูก โดยทั่วไปมักปลูกด้วยหน่อพันธุ์และท่อนพันธุ์ 
เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีฤดูแล้งนำนกว่ำ 4 – 5 เดือน 
และมีฝนตกเฉลี่ยมำกกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร นอกจำกนี้ยังทนต่อ

ร่มเงำของไม้ยืนต้น เช่น สวนมะพร้ำว หรือสวนยำงโดยผลผลิตน้ ำหนักแห้งประมำณ 1,700 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้ำ
ซิกแนลนอนโดยทั่วไป จะมีปริมำณโปรตีนเฉลี่ยประมำณ 8.1 เปอร์เซ็นต ์
 
หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha) 

หญ้าซิกแนลตั้ง มีถิ่นก ำเนิดในทวีปแอฟริกำน ำเข้ำมำปลูกใน
ประเทศไทย โดย Dr. Hudson เจ้ำหน้ำที่องค์กำรอำหำรและ
เกษตร เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้ำอำยุหลำยปี ลักษณะต ำต้นตั้ง
ตรง สำมำรถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ปริมำณฝนตกตลอดปีตั้งแต่ 
800 มิลลิเมตร มีควำมทนแล้งได้ดีกว่ำหญ้ำรูซี่ และหญ้ำมอริซัส 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในสภำพร่มเงำ
ของสวนมะพร้ำว และให้ผลผลิตเป็นน้ ำหนักแห้ง 1,500 กิโลกรัม

ต่อไร่ หญ้ำซิกแนลตั้งโดยทั่วไปจะมีโปรตีนประมำณ 8 เปอร์เซ็นต์ 
 
หญ้าซิกแนลเลื้อย (Brachiaria humidicola) 

หญ้าซิกแนลเลื้อย มีถิ่นก ำเนิดในทวีปแอฟริกำ น ำเข้ำมำปลูกใน
ประเทศไทย โดยนำยมงคล หำญกล้ำ เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นหญ้ำ
อำยุหลำยปี ลักษณะล ำต้นเลื้อยและสำนกันหนำแน่น มีรำกตำม
ข้อ มีช่อดอกตั้งตรงสูง 60 เซนติเมตร แต่ไม่ติดเมล็ดภำยใต้
สภำพแวดล้อมของไทย จึงขยำยพันธุ์ด้วยหน่อพันธุ์และท่อนพันธุ์ 
ระยะปลูก 30 - 50 เซนติ เมตร สำมำรถตั้ งตัวได้ เร็ว  และ
เจริญเติบโตได้ดี ในที่มีปริมำณน้ ำฝนตลอดปี ประมำณ 1,500 
มิลลิเมตร ทนต่อสภำพน้ ำท่วมขังได้ดีพอสมควร ทนต่อกำร

เหยียบย่ ำและแทะเล็มของสัตว์ นอกจำกนี้ยังทนต่อสภำพแห้งแล้ง สำมำรถปรับตัวได้ดีในดินหลำยชนิด แม้กระทั่ง
ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เช่น ชุดดินบ้ำนทอน ชุดดินร้อยเอ็ด ฯลฯ เหมำะส ำหรับปลูกบริเวณพื้นที่ท่ีมีควำมลำด
ชัน เพ่ือป้องกันกำรพัดพำหรือชะล้ำงหน้ำดิน เป็นหญ้ำที่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนได้ดีและสำมำรถเจริญเติบโตได้
ภำยใต้สภำพร่มเงำของสวนมะพร้ำว โดยให้ผลผลิตน้ ำหนักแห้งเพียง 700 กิโลกรัมต่อไร่ หำกปลูกในที่โล่งแจ้งจะ
ได้ผลผลิตน้ ำหนักแห้ง 2,100 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีโปรตีนประมำณ 8 เปอร์เซ็นต ์
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 หญ้าอะตราตั้ม (Paspalum atratum cv. Swallen) 

หญ้าอะตราตั้ม เป็นหญ้ำพ้ืนเมืองของประเทศบรำซิล น ำเข้ำมำปลูกใน
ประเทศไทย ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 เป็นพืชอำยุหลำยปี ลักษณะล ำ
ต้นตั้งเป็นกอสูงประมำณ 1 เมตร และมีช่อดอกจะสูงมำกกว่ำ 2 เมตร 
ใบมีขนำดใหญ่แบบใบกว้ำงประมำณ 3 – 4 เซนติเมตร ยำวประมำณ 
50 เซนติเมตร ขอบใบมีควำมคมลักษณะช่อดอกเป็นแบบ raceme 
เมล็ดมีขนำดเล็กสีน้ ำตำลแดงผิวเป็นมัน จำกกำรศึกษำในเบื้องต้นพบว่ำ
หญ้ำอะตรำตั้มสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชื้นแฉะ และถ้ำปลูกใน

ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์จะให้ผลผลิตสูงถึง 3 – 4 ตันต่อไร่ มีโปรตีนประมำณ 7.6 เปอร์เซ็นต์ (ตัดทุก 45 วัน) จึง
เป็นหญ้ำที่เหมำะส ำหรับปลูกบริเวณพ้ืนที่ฝนตกชุก หรือมีน้ ำขังดังเช่นในภำคใต้ของประเทศไทย นอกจำกนี้ยังทน
ต่อสภำพแห้งแล้งและดินเลว หญ้ำอะตรำตั้มติดเมล็ดดีจึงขยำยพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดและหน่อพันธุ์ 
 
หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum) 

 หญ้าพลิแคทูลั่ม มีถิ่นก ำเนิดทำงเขตที่มีภูมิอำกำศร้อนของทวีป
อเมริกำ น ำเข้ำมำปลูกในประเทศไทย โดยนำยรัตน์ อุณยวงศ์ เมื่อ 
พ.ศ. 2507 กำรเจริญเติบโตแบบเป็นกอ อำยุค้ำงปี สำมำรถทนทำน
ต่อควำมแห้งแล้งได้ดี และทนต่อสภำพน้ ำขังได้ นอกจำกนี้ยังทนต่อ
สภำพดินเลว แต่ตอบสนองต่อควำมอุดมสมบูรณ์และควำมชื้นได้ดี 
เจริญเติบโตได้ในบริเวณพ้ืนที่ที่ปริมำณน้ ำฝนตลอดปี 760 – 10,000 
มิลลิเมตรต่อปี สำมำรถปลูกร่วมกับถั่วซีรำโตร ถั่วเวอรำโนสไตโล 
และถั่วเดสโมเดียมได้ดี เป็นหญ้ำที่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี กล่ำวคือ

ให้ผลผลิต 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยสูตร 12 – 24 – 12 แต่ถ้ำไม่ใส่ปุ๋ยจะให้ผลผลิตเพียง 225 กิโลกรัมต่อไร่
เท่ำนั้น หญ้ำพลิแคทูลั่มมีโปรตีนประมำณ 5 – 6 เปอร์เซ็นต์ จัดได้ว่ำเป็นหญ้ำที่มีผลผลิตคุณค่ำทำงอำหำรและ
ควำมน่ำกินส ำหรับสัตว์ต่ ำกว่ำชนิดอ่ืน ควรจะปลูกหญ้ำพลิแคทูลั่มเฉพำะบริเวณพ้ืนที่ซึ่งไม่เหมำะสมส ำหรับปลูก
หญ้ำชนิดอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำมหญ้ำพลิแคทูลั่มติดเมล็ดดี จึงขยำยพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดและหน่อพันธุ์ 
 
หญ้าแพงโกล่า (Digitaria erianhta) 

หญ้าแพงโกล่า (Pangola) มีชื่อวิทยำศำสตร์ Digitaria erianhta มีถ่ิน
ก ำเนิดในแอฟริกำ น ำเข้ำมำปลูกในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2496 จำก
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกองอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ หญ้ำแพงโกล่ำ เป็น
หญ้ำประเภทเลื้อย (stoloniferous) มีล ำต้นทอดนอนไปตำมพ้ืนผิวดิน 
มีรำกเจริญออกมำตำมข้อที่สัมผัสผิวดินและแตกหน่อเจริญเป็นต้นใหม่ 
ต้นอ่อนจะตั้งตรง แต่เมื่ออำยุมำกขึ้นล ำต้นจะทอดนอนไปตำมพ้ืนดิน ปก
คลุมพ้ืนดินได้หนำแน่น ล ำต้นมีขนำดเล็กสูง 40- 60 เซนติเมตร ไม่มีขน 

ล ำต้นอ่อนนุ่ม จึงขยำยพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์  หญ้ำแพงโกล่ำเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชุ่มชื้น ที่ปริมำณน้ ำฝนตกเฉลี่ย
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มำกกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร/ปี ขึ้นได้ในดินหลำยชนิดตั้งแต่ดินทรำยจนถึงดินเหนียว ทนแล้งได้ดีพอสมควร แต่
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชื้นแฉะชุ่มน้ ำ ทนน้ ำท่วมขัง  

กำรเตรียมท่อนพันธุ์ ท่อนพันธุ์ของหญ้ำแพงโกล่ำที่จะใช้ปลูกต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป มีอำยุ
ประมำณ 60 วัน  ควำมยำวของต้นประมำณ 60 เซนติเมตร ขอควรระวังคือ ท่อนพันธุ์ที่ตัดมำแล้วควรน ำไปปลูก
ทันทีไม่ควรทิ้งท่อนไว้นำน เพรำะจะท ำให้กำรเจริญเติบโตของท่อนพันธุ์หลังท ำกำรปลูกลดลง แต่หำกเกษตรกร
จ ำเป็นต้องเก็บท่อนพันธุ์ไว้ ควรเก็บท่อนพันธุ์ไว้ในที่ร่มและควรท ำกำรรดน้ ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลำ 

กำรปลูก วำงท่อนพันธุ์หญ้ำแพงโกล่ำประมำณ 3 – 5 ท่อน เรียงกันเป็นแถวตำมแนวร่องที่ขุดไว้ ใช้ท่อน
พันธุ์หญ้ำแพงโกล่ำประมำณ 100 - 150 กิโลกรัม จำกนั้นน ำดินกลบท่อนพันธุ์หญ้ำแพงโกล่ำบำง ๆ เป็นระยะ โดย
ให้เหลือเฉพำะส่วนยอด กำรให้น้ ำ ควรให้น้ ำหญ้ำแพงโกล่ำอย่ำงสม่ ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง หรือเกษตรกรจะใช้วิธีรด
น้ ำแบบสปริงเกอร์ ประมำณ 7 วัน ๆ ละ ประมำณ 4 - 6 ชั่วโมง (ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์, 2558) หญ้ำแพงโกล่ำ
เป็นหญ้ำที่เหมำะส ำหรับท ำหญ้ำแห้งให้ผลผลิตน้ ำหนักแห้ง 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม 
สำมำรถตัดได้ทุก 40 วัน โดยมีโปรตีนหยำบ ประมำณ 10 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 29 เปอร์เซ็นต์ และ TDN 59 
เปอร์เซ็นต์ (ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์, 2558) จัดได้ว่ำเป็นอำหำรหยำบที่มีคุณภำพดี 
 
ถั่วเวอราโนสไตโลหรือถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano)   

ถั่วฮามาต้า มีถิ่นก ำเนิดอยู่ที่หมู่เกำะอินเดียตะวันตก และแถบ
ชำยฝั่งของทวีปอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ เป็นถั่วค้ำงปี ล ำต้น
กึ่งตรง ลักษณะแผ่และตั้งไม่มีขน หลังจำกออกดอกแล้วยังคง
เจริญเติบโตต่อไปจนถึงปลำยฤดู มีควำมทนแล้งได้ดีกว่ำถั่ว
ทำวน์สวิลสไตโล ในสภำพที่แล้งจัดจะปรับตัวเป็นถั่วฤดูเดียว 
ขยำยพันธุ์เองตำมธรรมชำติจำกเมล็ดที่วำงลงดิน ทนต่อกำรแทะ
เล็มของสัตว์ เจริญเติบโตได้ในดินหลำยชนิด เช่น ดินทรำยที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ดินลูกรังหรือดินที่ เป็นเหมืองแร่เก่ำ 

ทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง เป็นพืชที่มีควำมส ำคัญในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ที่ได้รับฝน 500 – 1,250 มิลลิเมตรต่อ
ปี ไม่ทนต่อสภำพน้ ำท่วมขัง ถั่วเวอรำโนสไตโลเป็นพืชตระกูลถั่วที่กองอำหำรสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี้ยง
สัตว์แพร่หลำยกันทั่วไป เป็นที่รู้จักกันในนำมถั่วฮำมำต้ำ ซึ่งปรับตัวได้ดีในดินกรด สำมำรถปลูกร่วมกับหญ้ำกินนี 
กินนีสีม่วง ซิกแนล และรูซี่ได้ รัฐบำลได้ใช้ถั่วเวอรำโนสไตโลหว่ำนในท ำเลเลี้ยงสัตว์สำธำรณะและป่ำเสื่อมโทรม 
เพ่ือปรับปรุงคุณภำพของพืชอำหำรสัตว์พ้ืนเมือง ปรับปรุงบ ำรุงดินและป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน นอกจำกนี้
เกษตรกรยังนิยมปลูกถั่วเวอรำโนสไตโลเพรำะว่ำปลูกง่ำย เจริญเติบโตดี  และต้ำนทำนต่อโรคแมลง ในกำรจัดท ำ
แปลงหญ้ำเลี้ยงสัตว์ ควรปลูกต้นฤดูฝนระหว่ำงพฤษภำคม – กรกฎำคม เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ควรจะเร่งควำมงอกด้วย
กำรแช่น้ ำร้อน 80 องศำเซลเซียส นำน 10 นำที ในอัตรำ 2 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรำ 6 – 16 
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และยิบซั่มอัตรำ 1.6 – 3.2 กิโลกรัมต่อไร่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน ท ำกำรปลูกโดยหว่ำนเมล็ดให้
สม่ ำเสมอใช้เมล็ดพันธุ์อัตรำ 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปลูกเป็นแถว ระยะระหว่ำงแถว 50 เซนติเมตร ควรตัดหญ้ำเลี้ยง
สัตว์สูงจำกพ้ืนดิน 10 เซนติเมตร ครั้งแรก 70 – 90 วัน หลังปลูกและตัดครั้งต่อไปทุก 45 วัน ได้ผลผลิตน้ ำหนัก
แห้ง 1.3 – 1.9 ตันต่อไร่ โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต ์
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ถั่วแกรมสไตโล (Stylosanthes guianensis cv. Graham) 

ถั่วแกรมสไตโล มีถิ่นก ำเนิดอยู่ในอเมริกำใต้ และอเมริกำกลำง มี
อำยุหลำยปี ลักษณะทรงตั้งเป็นพุ่มขนำดกลำงล ำต้นแผ่และตั้งตรง
ถึงกึ่งทอดยอด มีระบบรำกแบบรำกแก้ว สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี
ในดินเกือบทุกชนิด เช่นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ทนทำนต่อดิน
ที่เป็นกรด โดยเฉพำะในดินที่ขำดธำตุฟอสฟอรัส แต่ไม่ขำดธำตุ 
ทองแดง และดินเหนียวที่มีกำรระบำยน้ ำเลว มีคุณค่ำทำงอำหำรอยู่
ระดับปำนกลำง สำยพันธุ์ที่ปลูกเป็นกำรค้ำในประเทศไทยคือ สำย
พันธุ์แกรม (cv. Graham) พบที่ประเทศโบลิเวียซึ่งมีปริมำณน้ ำฝน 

600 – 1,000 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งนำนถึง 7 เดือน จึงเป็นถั่วที่ทนแล้งและสำมำรถทนต่อสภำพน้ ำขังในระยะ
สั้น แต่ถั่วสไตโลชนิดนี้ไม่ทนต่อกำรเหยียบย่ ำของสัตว์ จึงควรปลูกเพ่ือตัดให้สัตว์กินและควรตัดสม่ ำเสมอ ไม่ควร
ปล่อยให้ต้นแก่จะเป็นเสี้ยนแข็ง ควำมน่ำกินสูงสุดในช่วงที่กำรเจริญเติบโตเต็มที่ใกล้จะออกดอก ในบริเวณพ้ืนที่ซึ่ง
มีช่วงแล้งยำวนำนจะใช้ปลูกเป็นถั่วฤดูเดียวโดยให้ติดเมล็ด และงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปตำมธรรมชำติ ใช้ปลูกร่วมกับ
หญ้ำได้บำงชนิด เช่น หญ้ำกินนี แต่ไม่สำมำรถปลูกร่วมกับหญ้ำที่มีกำรแข่งขันสูง อำทิเช่น หญ้ำแพนโกล่ำ และ
หญ้ำซิกแนลเลื้อย เป็นต้น กำรปลูก กำรดูแลรักษำ และกำรจัดกำรแปลงหญ้ำ เช่นเดียวกันกับถั่วเวอรำโนสไตโล 
และให้ผลผลิตเฉลี่ย 1.8 ตันต่อไร่ โปรตีนประมำณ 18 เปอร์เซ็นต ์
 
ถั่วเซนโตรซีมา (Centrosema pubescens) 

ถั่วเซนโตรซีมา ลักษณะล ำต้นเป็นเถำเลื้อยขนำนกับผิวดิน อำจเลื้อย
พันหลักที่อยู่ใกล้เคียง มีอำยุหลำยปีเป็นถั่วพ้ืนเมืองในเขตร้อนของ
อเมริกำกลำง อเมริกำใต้ และหมู่เกำะคำริเบียน ส ำหรับประเทศไทย
ได้น ำมำปลูกคลุมดินในสวนยำงพำรำภำคใต้เป็นเวลำนำนแล้ว มีล ำต้น
เลื้อยยำวประมำณ 0.5 – 1.5 เมตร อำจมีรำกตำมข้อของล ำต้นที่อยู่
ชิดผิวดิน และมีระบบรำกแก้วที่หยั่งลึกลงไปในดิน ถั่วเซนโตรซีมำ
ตอบสนองต่อช่วงแสงกลำงวันสั้น จึงออกดอกในช่วงฤดูหนำว ฝักแก่
จะมีสีน้ ำตำลเข้ม แต่ละฝักมีเมล็ดประมำณ 20 เมล็ด สำมำรถ

เจริญเติบโต และปรับตัวได้ดีในดินค่อนข้ำงเป็นกรด และมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำงมีปริมำณฝนตกตลอดปี 
1,000 – 1,500 มิลลิเมตร ชอบดินที่มีกำรระบำยน้ ำดี แต่ก็ทนต่อสภำพน้ ำขังได้บ้ำง ถั่วชนิดนี้สร้ำงปมที่รำกได้โดย
เชื้อไรโซเบี้ยม โดยเฉพำะไรโซเบี้ยม Strain CB.1923 ซึ่งจะช่วยตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศได้ เป็นถั่วอำหำรสัตว์ที่มี
ควำมน่ำกิน และมีคุณค่ำทำงอำหำรสูง มีปริมำณโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ ทนต่อกำรแทะเล็มของสัตว์ นอกจำกนี้ยัง
ปรับตัวได้ดีภำยใต้สภำพที่มีร่มเงำ สำมำรปลูกร่วมกับหญ้ำเนเปียร์ หญ้ำขน และหญ้ำกินนี ได้ดี ถั่วเซนโตรซีมำที่
ปลูกในชุดดินปำกช่อง ซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง ได้ผลผลิตน้ ำหนักแห้ง 900 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ถั่วไมยรา (Desmanthus virgatus) 

ถั่วไมยรา หรือถั่วเดสแมนธัสหรือถั่วเฮดจลูเซอร์น (Hedge lucern) 
เป็นพืชตระกูลถั่ วชนิดหนึ่ งจัดอยู่ ใน Subfamily Mimosaceae 
เช่นเดียวกับกระถิน กระถินณรงค์ และมะขำมเทศ เป็นพืชพ้ืนเมืองที่
ปลูกในเขตร้อน มีรำยงำนพบพืชชนิดนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2465 
ไม่มีชื่อเรียกท้องถิ่น และไม่ปรำกฏบันทึกชื่อเรียกท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ผศ.จิรำยุพิน จันทรประสงค์ เห็นสมควรก ำหนดชื่อไทยว่ำไมยรำ 
มีกำรน ำถั่วเดสแมนธัสสำยพันธุ์ CPI 52401 มำปลูกขยำยพันธุ์ที่
ศูนย์วิจัยอำหำรสัตว์ขอนแก่น ศูนย์วิจัยอำหำรสัตว์ปำกช่อง ศูนย์วิจัย

อำหำรสัตว์ชัยนำท และสถำนีอำหำรสัตว์เชียงยืน เมื่อปี พ.ศ.2530 ปลำยปี พ.ศ. 2532 โดย Dr. D.S. Loch ได้น ำ
ถั่วเดสแมนธัส อีก 6 สำยพันธุ์ จำกทวีปอเมริกำใต้ และออสเตรเลียเข้ำมำอีก จำกกำรศึกษำพบว่ำ สำยพันธุ์ CPI 
52401 สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ดินเหนียว ให้ผลผลิตส่วนต้นและใบที่ใช้เลี้ยงสัตว์สูงกว่ำสำยพันธุ์อ่ืน  เป็น
พืชตระกูลถั่วที่มีอำยุหลำยปี ลักษณะเป็นพุ่มคล้ำยกระถิน แต่มีทรงพุ่มใบและฝักขนำดเล็กกว่ำ ต้นค่อนข้ำงจะตั้ง
ตรง สูงประมำณ 2 – 3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง มีควำมเป็นกรด
เป็นด่ำง 5 – 6.5 สำมำรถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในดินเหนียว เป็นพืชเขตร้อนที่มีปริมำณน้ ำฝน 1,000 – 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี สำมำรถปลูกร่วมกับหญ้ำเนเปียร์ และหญ้ำกินนีได้ นิยมปลูกด้วยเมล็ด ถั่วไมยรำให้ผลผลิต
เมล็ดไร่ละประมำณ 140 – 170 กิโลกรัม แต่เมล็ดถั่วไมยรำมีระยะพักตัว ดังนั้นก่อนปลูกจึงต้องน ำเมล็ดแช่ในกรด
ก ำมะถันเข้มข้นนำน 8 นำที ใช้เมล็ดอัตรำประมำณ 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ควรใช้ระยะปลูก 10 x 50 หรือ 10 x 75 
เซนติเมตร จำกรำยงำนวิจัยของศูนย์วิจัยอำหำรสัตว์ชัยนำทพบว่ำควรจะตัดต้นถั่วไมยรำสูงจำกพ้ืนดินประมำณ 35 
ซม. โดยตัดครั้งแรกเม่ืออำยุ 60 วัน และต่อมำตัดทุก 30 – 45 วัน ได้ผลผลิตน้ ำหนักแห้ง 2,200 – 3,150 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีปริมำณโปรตีนประมำณ 19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นพืชอำหำรสัตว์ที่ให้ผลผลิตและคุณค่ำทำงอำหำรสูง 
และไม่มีสำรพิษท่ีเป็นอันตรำยต่อสัตว์ 
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พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย 

     

        พืชอำหำรสัตว์แต่ละชนิดสำมำรถปรับตัว เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงภำยใต้สภำพแวดล้อมของ
พ้ืนที่ที่แตกต่ำงกัน เช่น ปริมำณน้ ำฝน อุณหภูมิ ควำมชื้น ช่วงแล้ง คุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมีของดิน ฯลฯ  
ดังนั้น กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ให้ได้ผลดี จ ำเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์หญ้ำหรือถั่วอำหำรสัตว์ให้เหมำะสมกับสภำพ
พ้ืนที่โดยพิจำรณำ ดังนี้ 

 
ภาคกลาง 
 

1. พื้นที่ลุ่ม มีน้ ำอุดมสมบูรณ์ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ระบำยน้ ำไม่ดี และน้ ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน  
ควรปลูกหญ้ำมอริซัส หญ้ำซีตำเรีย แต่ถ้ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำควรปลูกหญ้ำพลิแคทูลั่ม ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่
ในเขตชลประทำนซึ่งสำมำรถควบคุมน้ ำได้และมีทำงระบำยน้ ำ สำมำรถปลูกพืชที่มีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตสูง 
เช่น หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 หญ้ำเนเปียร์แคระ หญ้ำแพงโกล่ำ หญ้ำเนเปียร์ยักษ์ หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำซอกั้ม และ
ถั่วไมยรำ 

2. พื้นที่ดอน ในบริเวณภำคกลำงสำมำรถปลูกพืชอำหำรสัตว์ได้หลำยชนิด อำทิเช่น หญ้ำกินนีสีม่วง  
หญ้ำกินนี หญ้ำเฮมิล หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 หญ้ำเนเปียร์แคระ หญ้ำเนเปียร์ยักษ์ หญ้ำซอกั้ม หญ้ำรูซี่ ถั่วเซนโตร
ซีมำ ถั่วเวอรำโนสไตโล ถั่วแกรมสไตโล และถั่วไมยรำ ส ำหรับบริเวณริมรั้วบ้ำน หัวไร่ปลำยนำหรือหลังบ้ำน ควร
จะปลูกพืชตระกูลถั่วยืนต้น เช่น กระถิน ทองหลำง แค และประดู่เนื้ออ่อน เพ่ือใช้เป็นอำหำรเสริมโปรตีนซึ่งจะมี
ประโยชน์มำกในฤดูแล้ง 

 
ภาคเหนือ 
 

1. พื้นที่เขตชลประทาน จะมีแหล่งน้ ำเพียงพอส ำหรับใช้ขณะฝนทิ้งช่วง ควรปลูกหญ้ำเนเปียร์แคระ 
หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 หญ้ำเนเปียร์ หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำแพงโกล่ำ หญ้ำซอก้ัม ถั่วเซนโตรซีมำ ถั่วเวอรำโนสไตโล 
ถั่วแกรมสไตโล และถ่ัวไมยรำ ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่มีน้ ำท่วมขังในฤดูฝนควรปลูกหญ้ำมอริซัสและหญ้ำซีตำเรีย 

2. พื้นที่ดอน ดินร่วนปนทรำยมีพืชอำหำรสัตว์ที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี ได้แก่ หญ้ำกินนี หญ้ำกินนีสี
ม่วง หญ้ำเฮมิล หญ้ำกรีนแพนิค หญ้ำซิกแนลเลื้อย หญ้ำซิกแนลนอน หญ้ำสตำร์ ถั่วเวอรำโนสไตโล ถั่วเซนโตรซีมำ 
และกระถิน 
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3. พื้นที่บนดอยหรือที่สูง ควรจะปลูกหญ้ำซีตำเรีย หญ้ำสตำร์ และถ่ัวกรีนลีฟเดสโมเดียม และควรจะ
ปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวขวำงควำมลำดเทเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินอีกทำงหนึ่ง 

4. พื้นที่ป่าโปร่งหรือบริเวณที่มีร่มเงาไม่หนาทึบเกินไป ควรปลูกหญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำกินนี หญ้ำเฮมิล 
หญ้ำกรีนแพนิค หญ้ำกินนี หญ้ำซิกแนลเลื้อย หญ้ำรูซี่และถั่วเซนโตรซีมำ 

5. พื้นที่นาภายหลังเกี่ยวข้าว ขณะที่ดินยังมีควำมชื้นพอสมควร ก็สำมำรถปลูกถ่ัวพุ่มได้ 

6. พื้นที่ในสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น อำจจะปลูกหญ้ำกินนี หญ้ำกินนีสีม่วง และหญ้ำเฮมิล 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. พื้นที่ดินร่วนปนดินเหนียว มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง เช่น ชุดดินปำกช่อง ชุดดินพระพุทธบำท 
เหมำะสมส ำหรับปลูกพืชอำหำรสัตว์หลำยชนิด เช่น หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำกินนี หญ้ำเฮมิล หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 
หญ้ำเนเปียร์แคระ หญ้ำเนเปียร์ยักษ์ หญ้ำนิวตริฟีด หญ้ำซอกั้ม หญ้ำรูซี่ หญ้ำซิกแนลนอน หญ้ำซิกแนลเลื้อย ถั่ว
เซนโตรซีมำ ถั่วเวอรำโนสไตโล ถั่วแกรมสไตโล ถั่วไมยรำ และไม้ตระกูลถั่วยืนต้น  เช่น กระถิน ถั่วมะแฮะ และ
ทองหลำง 

2. พื้นที่ดินร่วนปนทรายหรือดินเนื้อหยาบ ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เช่น ชุดดินโครำช ชุดดินอุบล ฯลฯ 
พืชอำหำรสัตว์ที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรในบริเวณนี้ได้แก่ หญ้ำซิกแนลเลื้อย หญ้ำซิกแนลนอน หญ้ำ
กินนี หญ้ำรูซี่ ถั่วลิสงนำ ถั่วเวอรำโนสไตโล ถั่วแกรมสไตโล พืชตระกูลถั่วยืนต้น ได้แก่ ถั่ว มะแฮะ ทองหลำง และ
กระถิน ส ำหรับในบริเวณที่มีน้ ำท่วมขังเป็นบำงครั้งในฤดูฝน ควรปลูกหญ้ำพลิแคทูลั่มซึ่งนอกจำกจะทนแล้งได้ดี
แล้วยังทนต่อน้ ำขังด้วย 

3. บริเวณคันนาและพื้นที่ไหล่ถนน ควรใช้ถั่วเวอรำโนสไตโลปลูกคลุมดินส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ มีควำม
ลำดชันมำกและมีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินสูง ควรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวขวำงควำมลำดเทของพื้นที่ 
 
ภาคใต ้

1. พื้นที่ลุ่ม มีน้ ำท่วมขังในฤดูฝนสำมำรถปลูกหญ้ำมอริซัสและหญ้ำพลิแคทูลั่มได้ส ำหรับบริเวณที่
ควบคุมน้ ำไม่ให้ท่วมขังได้ ควรปลูกหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 หญ้ำเนเปียร์แคระ หญ้ำเนเปียร์ยักษ์และหญ้ำซีตำเรีย 

2. พื้นที่ดอนและดินร่วน มีพืชอำหำรสัตว์หลำยชนิดที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี เช่น หญ้ำ ซิกแนลเลื้อย 
หญ้ำซิกแนลนอน หญ้ำโคไร หญ้ำรูซี่ หญ้ำกินนี ถั่วเซนโตรซีมำ ถั่วแกรมสไตโล กระถินและทองหลำง 

3. พื้นที่ดินทรายจัด ไม่อุ้มน้ ำและมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เช่น ชุดดินบ้ำนทอน ฯลฯ ควรปรับปรุงดิน
ด้วยกำรปลูกหญ้ำซิกแนลตั้งในระยะ 2-3 ปีแรก แล้วไถกลบก่อนที่จะปลูกพืชอำหำรสัตว์พันธุ์ดีตำมต้องกำร อำทิ
เช่น หญ้ำกินนี หญ้ำซิกแนลเลื้อย หญ้ำซิกแนลนอน หญ้ำรูซี่ ถั่วเวอรำโนสไตโล และถ่ัวแกรมสไตโล 

4. พื้นที่ดินพรุ มีปริมำณอินทรียวัตถุสูง เป็นดินกรดจัดและมีน้ ำท่วมขังในฤดูฝน จะมีเพียงหญ้ำพ้ืนเมือง 
เช่น หญ้ำชันกำดและหญ้ำปล้อง ที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ส ำหรับบริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรปรับปรุงดินแล้วสำมำรถปลูก
หญ้ำมอริซัสเพ่ือตัดให้สัตว์กิน ส่วนบริเวณพ้ืนที่ของพรุที่สำมำรถควบคุมน้ ำได้ควรปลูกหญ้ำซิกแนลเลื้อย และหญ้ำ
ซิกแนลนอน 
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5. พื้นที่บริเวณร่มเงาไม้ผลและไม้ยืนต้น ในแหล่งที่เป็นดินร่วนปนดินเหนียวและฝนตกชุกควรปลูก
หญ้ำมอริซัส ส ำหรับในสวนมะพร้ำวมีร่มเงำไม่หนำทึบสำมำรถปลูกหญ้ำกินนี หญ้ำโคไร หญ้ำซิกแนลเลื้อย หญ้ำรูซี่ 
ถั่วเซนโตรซีมำและถั่วเวอรำโนสไตโล ส่วนในสวนยำงพำรำและสวนปำล์มน้ ำมันที่มีร่มเงำหนำทึบกว่ำ ใช้หญ้ำกินนี 
หญ้ำเฮมิล ถั่วเซนโตรซีมำ และถั่วลิสงเถำ 
 

พืชอาหารสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อและมีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 

เป็นเรื่องที่ห่วงส ำหรับเกษตรกรไทยมำกเรื่องหนึ่งคือ กำรขำดแคลนอำหำรส ำหรับเลี้ยงโคในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจำกนับตั้งแต่เดือนตุลำคมไปจนถึงเดือนพฤษภำคมทุกปี ภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงโค-กระบือที่ส ำคัญ มักจะมีฝนตกน้อยมำก ท ำให้หญ้ำธรรมชำติที่เป็นแหล่งอำหำรหลักของโค 
กระบือ ชะงักกำรเจริญเติบโต ปริมำณอำหำรสัตว์ในธรรมชำติมีไม่เพียงพอส ำหรับสัตว์ ท ำให้โค กระบือได้รับ
อำหำรไม่เพียงพอ ท ำให้น้ ำหนักลด ผอม หรือเจ็บป่วย วิธีหนึ่งที่เกษตรกรอำจจะน ำมำใช้เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลน
อำหำรส ำหรับเลี้ยงโค กระบือในช่วงฤดูแล้ง คือ กำรน ำพืชชนิดต่ำงๆที่มีอยู่ในธรรมชำติ หรือพืชยืนต้นบำงชนิดที่มี
อยู่ในไร่นำมำเลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกพืชหลำยชนิดสำมำรถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ จึงขอแนะน ำพืชท้องถิ่นที่ใช้เป็นอำหำรเลี้ยง
โคได้ ซึ่งเกษตรกรไทยรู้และมีพืชเหล่ำนี้ท้องถิ่นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  

กระถิน (Leucaena) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Leucaena leucocephala เป็นพืชอำหำรสัตว์ที่ดีที่สุดชนิด
หนึ่ง ประโยชน์ของกระถินนั้นมีมำกมำย ใบกระถินใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด เช่น ใช้ผสมอำหำรข้นไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร 
โคเนื้อ โคนม ใบกระถินสดใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ ได้ไม่มีข้อจ ำกัด  ใบกระถินน ำมำตำกแห้งใส่
กระสอบเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งได้ ในต่ำงจังหวัดจะสังเกตพันธุ์พืชที่ขึ้นอยู่สองข้ำงถนนและพืชที่ขึ้นตำมไร่นำ
เกษตรกร กระถินเป็นพืชอำหำรสัตว์ ที่น ำมำเลี้ยงสัตว์ได้ แต่ไม่ค่อยเห็นเกษตรกรน ำมำเลี้ยงสัตว์เท่ำใดนัก 
นอกจำกนี้ยังเห็นกำรตัด กำรเผำท ำลำยพืชเหล่ำนั้น ปีหนึ่งๆ ประเทศไทยสูญเสียทรัพยำกรไปมำกไม่น้อย วิธีปลูก
ก็ง่ำย คุณค่ำทำงอำหำรสูง เกษตรกรควรพิจำรณำน ำกระถิน และพืชต่ำงๆ อีกนับร้อยชนิดมำเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
ประคับประคองให้สัตว์ของท่ำนมีสภำพร่ำงกำยปกติ ไม่ทรุดโทรมหรือเจ็บป่วย รอฤดูฝนปีหน้ำจึงปลูกสร้ำงแปลง
พืชอำหำรสัตว์ใหม่ให้เพียงพอส ำหรับเลี้ยงโค – กระบือ ตลอดทั้งปี ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบและกิ่งอ่อนสดจำก
ต้นกระถิน มีน้ ำหนักแห้ง (Dry matter, DM) 38.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ (Crude protein, CP) 8.9 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน (Ether extract, EE) 0.4 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ (Crude fiber, CF) 7.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในใบแห้ง มี
น้ ำหนักแห้ง 91.6 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 22.3 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4.1 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 11.7 
เปอร์เซ็นต์  

กระถินณรงค์ (Acacia) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Acacia auriculaeformis Cunn. จัดเป็นพืชตระกูลถั่วอีก
ชนิดหนึ่ง ที่ใช้เป็นแหล่งอำหำรหยำบเลี้ยงโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้องอ่ืนๆ ในฤดูแล้งได้ดี กระถินณรงค์สำมำรถ
เจริญเติบโตได้ดีในทั่วทุกภูมิภำคของไทย เป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบ
กระถินณรงค์สด มีน้ ำหนักแห้ง 28.2 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.1 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย
หยำบ 7.2 เปอร์เซ็นต ์

กล้วย (Banana) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Musa sapientum L. ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกส่วน เช่น เหง้ำ กำบใบ 
ก้ำนใบ ใบ เปลือกกล้วย กล้วยดิบ และกล้วยสุก ในกำรวิเครำะห์เปลือกผลสุก สด พบว่ำ มีน้ ำหนักแห้ง 16.5 
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เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.0 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยหยำบ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใบสด มีน้ ำหนัก
แห้ง 16.5 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 1.2 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.4 เปอร์เซ็นต ์และ เยื่อใยหยำบ 2.8 เปอร์เซ็นต์    

ข้าวโพด (Corn) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Zea mays ข้ำวโพดที่ปลูกในประเทศไทยมีทั้งชนิดสีขำวและ
เหลือง ทั้งสองชนิดมีคุณค่ำทำงอำหำรใกล้เคียงกันแต่สีเหลืองมีแคโรทีน (Carotene) ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้วิตำมินเอ
มำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมผลพลอยได้จำกข้ำวโพด (corn by product) ที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ มีหลำยชนิด ได้แก่  

- ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) ส่วนที่ใช้เป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโค ได้แก่ ต้นหลังเก็บฝักสด น้ ำหนัก
แห้ง 25.6 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 2.1 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 0.4 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 7.0 เปอร์เซ็นต์ เปลือก
ฝักสด น้ ำหนักแห้ง 15.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.2 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 3.5 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกฝักแห้ง จะมีน้ ำหนักแห้ง 88.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 10.5 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.9 
เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 21.6 เปอร์เซ็นต ์

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn/Maize) ส่วนที่ใช้เป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโค ได้แก่ ข้ำวโพดบดแห้งทั้งฝัก 
น้ ำหนักแห้ง 87.4 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 7.2 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 2.7 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 5.3 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นสด อำยุ 70 วัน มีน้ ำหนักแห้ง 21.0 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 1.7 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 0.4 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใย
หยำบ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นข้ำวโพดหมัก มีน้ ำหนักแห้ง 26.2 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 
0.6 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 6.3 เปอร์เซ็นต ์

- ข้าวโพดหวาน (Sweet corn) ส่วนที่ใช้เป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโค ได้แก่ ซังสด (จำกโรงงำนผลิต
ข้ำวโพดกระป๋อง) มีน้ ำหนักแห้ง 25.8 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.3 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.9 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย
หยำบ 8.6 เปอร์เซ็นต์ ต้นสด น้ ำหนักแห้ง 25.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.6 เปอร์เซ็นต์ 
และเยื่อใยหยำบ 7.0 เปอร์เซ็นต์ เปลือกฝักและซังสด มีน้ ำหนักแห้ง 20.9 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 1.4 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 0.6 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 2.6 เปอร์เซ็นต์            

ข้าวฟ่าง (Sorghum) ซึ่งมีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Sorghum bicolor และ ข้าวฟ่างพืชอาหารสัตว์ 
(Sorghum grass) ชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Sorghum almun ข้ำวฟ่ำงหลำยพันธุ์ เช่น ซอกั้มแดง มีสำรพิษในใบน้อย 
ใช้เลี้ยงโคกระบือได้ ข้อดีของข้ำวฟ่ำงคือเติบโตเร็ว ใช้น้ ำน้อยกว่ำข้ำวโพด ระยะเวลำปลูก 50-60 วัน ตัดมำเลี้ยง
สัตว์หรือหั่นท ำหญ้ำหมักได้ ข้อควรระวังในกำรใช้ข้ำวฟ่ำงเลี้ยงสัตว์คือ ข้ำวฟ่ำงหลำยพันธุ์มีสำรพิษที่ใบน ำมำเลี้ยง
สัตว์แล้วเกิดอันตรำย ขอให้ปรึกษำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนพืชสวนพืชไร่ หรือศูนย์วิจัยอำหำรสัตว์  สถำนีอำหำรสัตว์ก่อน
น ำมำใช้ ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของต้นข้ำวฟ่ำง และข้ำวฟ่ำงพืชอำหำรสัตว์ มีน้ ำหนักแห้ง 17 - 22 เปอร์เซ็นต์ 
โปรตีนหยำบ 1.5 – 1.8 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.3 - 0.6 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 4.4 - 8.0 เปอร์เซ็นต์  

แคบ้าน (Sesbania) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Sesbania grandiflora แคบ้ำนเป็นพืชผักที่ปลูกไว้กินฝัก 
ยอด และดอก ส ำหรับใบแก่นั้นน ำมำเลี้ยงโคกระบือหรือผสมอำหำรเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ได้ ใบแคมีโปรตีนสูง อยำก
แนะน ำเกษตรกรปลูกต้นแคตำมแนวรั้วแปลงหญ้ำ หรือตำมคันบ่อปลำ ตำมคันนำ คนกินได้สัตว์กินได้พ่ึงพำกันไป 
ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบสดจำกต้นแคบ้ำน มีน้ ำหนักแห้ง 17.1 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 4.5 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 
0.8 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 3.0 เปอร์เซ็นต ์

จามจุรี (Rain tree) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Samanea saman (Jacq.) Merr. ต้นจำมจุรี เป็นพืชยืนต้น
ขนำดใหญ่ ขึ้นอยู่ทั่วไปตำมหัวไร่ปลำยนำเกษตรกร อยำกบอกเกษตรกรว่ำ  ต้นจำมจุรีนั้นเป็นพืชตระกูลถั่ว ทั้งใบ
สด ใบแห้ง และฝักแก่สุกงอม น ำมำเลี้ยงสัตว์ได้ ใบจำมจุรี มีโปรตีนสูงเหมือนพืชตระกูลถั่วชนิดอ่ืนๆ  ส ำหรับ
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เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อหรือโคนมเป็นอำชีพ ควรปลูกจำมจุรีเป็นร่มเงำบริเวณคอกสัตว์ และภำยในแปลงหญ้ำ 
ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบแห้งจำกต้นจำมจุรี มีน้ ำหนักแห้ง 100.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 26.2 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 7.9 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 26.6 เปอร์เซ็นต์ ฝักอ่อนสด มีน้ ำหนักแห้ง 24.3 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 
5.8 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 0.5 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 5.2 เปอร์เซ็นต์ ฝักแก่แห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 86.0 เปอร์เซ็นต์ 
โปรตีนหยำบ 16.1 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.8 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 10.2 เปอร์เซ็นต์ 

ต้นสาคู (Sago palm) เป็นพืชพ้ืนเมืองตระกูลปำล์ม ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ทำงภำคใต้หลำยจังหวัด 
เช่น จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สงขลำ สตูล ฯลฯ บริเวณสภำพที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ ำล ำคลอง หรือในพ้ืนที่ที่ลุ่มริม
ฝั่งแม่น้ ำล ำคลอง หรือในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำยน้ ำไม่ดี พืชเศรษฐกิจไม่สำมำรถขึ้นได้ ขึ้นเรียงรำยอยู่ทั่วไปตำม
ธรรมชำติ และสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ประมำณ 3 ล้ำนไร่ ต้นสำคูเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่พบขึ้นในบ้ำนเรำ 
มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดไม่มีหนำม (Metroxylon sugus Roltb.) เป็นสำคู ชนิดมียอดมีสีแดง และชนิดมีหนำม 
(Metroxylon rumphii Mart.) เป็นสำคู ชนิดมียอดมีสีขำว มีหนำมอยู่ตำมก้ำนใบ ลักษณะของใบจะสั้นกว่ำ และ
เปรำะกว่ำชนิดแรก (ชนิดมียอดสีแดง) ต้นสำคูขยำยพันธุ์โดยกำรแตกหน่อ เมื่อต้นเก่ำตำยจะมีหน่องอกออกมำ
แทนอยู่เรื่อยๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องปลูกทด แทน ใบของต้นสำคูที่ร่วงหล่นลงมำบนพ้ืนดิน จะคลุมพ้ืนดินอย่ำง
หนำแน่นจนวัชพืชขึ้นไม่ได้ ถือเป็นกำรก ำจัดวัชพืชไปด้วยวิธีหนึ่ง ใบของต้นสำคู สำมำรถน ำไปมุงหลังคำแทนใบ
จำก ล ำต้นสำมำรถน ำมำสร้ำงบ้ำน ท ำเชื้อเพลิง และน ำมำผลิตเป็น แป้งได้ โดยเฉพำะส่วนกลำง (ไส้) ของล ำต้นจะ
ให้แป้งมำกที่สุด แป้งที่ผลิตจำกต้นสำคูจะมีสีเหลือง ระยะของต้นสำคูที่เหมำะสมจะตัดมำท ำแป้ง จะมีอำยุ
ประมำณ 9-10 ปี โดยเฉพำะที่ช่วงควำมสูง 7.5-9 เมตร จำกพ้ืนดินจะ มีแป้งมำกที่สุด ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของ
แป้งจำกต้นสำคู มีน้ ำหนักแห้ง 89.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.2 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.8 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย
หยำบ 13.3 เปอร์เซ็นต ์  

ถั่วเขียว (Mung bean) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Phaseolus aureus ต้นถั่วเขียวหลังเก็บฝักแห้ง มีโปรตีน
สูงและสัตว์ชอบกินเหมือนพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ โดยมีน้ ำหนักแห้ง 92.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 6.0 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 0.5 เปอร์เซ็นต ์และ เยื่อใยหยำบ 35.1 เปอร์เซ็นต์  

ถั่วลิสง (Pea nut) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Arachis hypogaea ต้นถั่วลิสงเมื่อถอนขึ้นมำใหม่ๆมีใบสีเขียว
ติดอยู่ค่อนข้ำงมำก ใช้เลี้ยงโคกระบือได้ เกษตรกรที่มีต้นถั่วลิสงมำกๆ ขอแนะน ำให้ตำกเป็นถั่วแห้งมัดฟ่อนเก็บไว้
เลี้ยงสัตว์ ต้นถั่วลิสงหลังเก็บฝัก และหลังจำกท ำให้แห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 86.6 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 11.5 
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.8 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 24.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกฝักถั่วลิสงแห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 
89.0 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 7.5 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 0.9 เปอร์เซ็นต ์และ เยื่อใยหยำบ 51.3 เปอร์เซ็นต ์ 

ถั่วเหลือง (Soybean) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Glycine max เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกถั่วเหลืองเพ่ือเก็บ
เมล็ดจ ำหน่ำยเท่ำนั้น ที่จริงหลำยประเทศถือว่ำต้นถั่วเหลืองเป็นพืชอำหำรสัตว์ชนิดหนึ่ง ส่วนที่เหลือจำกกำรผลิต
เมล็ดถั่วเหลืองคือ ต้นถั่วเหลืองที่มีใบติดอยู่ เรียกว่ำฟำงถั่วเหลือง ฝักถั่วเหลืองที่แกะเอำเมล็ดออกแล้ว เกษตรกร
น ำมำเลี้ยงโคกระบือได้ ทำงภำคเหนือเกษตรกรใช้ต้นถั่วเหลืองเป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโคแทนฟำงข้ำว วิธีใช้นั้น  
บำงคนน ำมำแช่น้ ำให้อ่อนนุ่ม บำงคนใช้กำกน้ ำตำลรำดให้หวำนและน่ำกิน ผลิตภัณฑ์จำกถ่ัวเหลืองอีกหลำยชนิดมี
คุณค่ำทำงอำหำรสัตว์สูง น ำมำเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งนั้น ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของส่วนต่ำงๆ เช่น ต้นถั่วเหลืองหลัง
เก็บฝักหรือฟำงถ่ัว มีน้ ำหนักแห้ง 86.8 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 6.1 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.7 เปอร์เซ็นต ์และ เยื่อใย
หยำบ 30.5 เปอร์เซ็นต์ เปลือกฝักถั่วเหลือง มีน้ ำหนักแห้ง 89.8 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 5.6 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 
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1.5 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 30.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วน กำกเต้ำหู้ มีน้ ำหนักแห้ง 12.3 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 
3.7 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.1 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 1.6 เปอร์เซ็นต์   

ทองหลาง (December-tree) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Erythrina subumbrans ต้นทองหลำง ถือว่ำเป็น
พืชอำหำรสัตว์ชนิดหนึ่ง เป็นพืชยืนต้นที่มีขนำดใหญ่ มีอยู่สองชนิดคือชนิดใบเขียวและชนิดใบลำย ชนิดใบเขียวจะ
มีผลผลิตใบมำกกว่ำชนิดใบลำย เมื่อเก็บใบหรือตัดกิ่งมำเลี้ยงสัตว์แล้วจะผลิใบแตกยอดใหม่ ตัดมำเลี้ยงสัตว์ได้
เรื่อยๆ กำรขยำยพันธุ์ทองหลำงท ำได้ง่ำย เพียงตัดกิ่งที่เริ่มเป็นสีน้ ำตำลท่อนสั้นๆ ปักช ำในแปลงช ำหรือถุงพลำสติก
หรือปลูกลงในแปลงเลยก็ได้ เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ โคนมชอบปลูกทองหลำงเป็นแนวรั้ว เพรำะทนกว่ำรั้วลวดหนำม 
ไม่สึกหรอ ไม่ต้องลงทุน และมีอำหำรส ำหรับเลี้ยงโคเพ่ิมขึ้น ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบสดจำกต้นทองหลำง มี
น้ ำหนักแห้ง 29.0 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 5.6 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.3 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 8.4 เปอร์เซ็นต์ 

ผักตบชวา (Water hyacinth) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Eichomia crassipes ใบผักตบชวำสด มีควำมน่ำ
กินและมีสำรอำหำรค่อนข้ำงสูง ในช่วงฤดูแล้ง พืชอำหำรสัตว์บนบกตำยหรือถูกแทะเล็มจนหมด ยังเห็นผักตบชวำ
เขียวสดอยู่ตำมแหล่งน้ ำสำธำรณะ เกษตรกรใช้ใบผักตบชวำเลี้ยงไก่ เป็ด  สุกร โค กระบือได้ มีกำรทดลองน ำใบ
ผักตบชวำมำหั่นตำกแห้ง เก็บไว้เป็นเสบียงเลี้ยงสัตว์ได้ดีไม่แพ้เสบียงสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของ
ใบผักตบชวำสด มีน้ ำหนักแห้ง 12.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.2 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย
หยำบ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนล ำต้นรวมใบสด มีน้ ำหนักแห้ง 8.1 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 1.0 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 0.2 
เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 2.2 เปอร์เซ็นต์  

มะขามเทศ (Manila tamarind) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Pitthecellobium dulce (Roxb.) Benth. เป็น
พืชยืนต้นทรงพุ่มขนำดกลำง ขึ้นอยู่ทั่วไปตำมหัวไร่ปลำยนำเกษตรกรและพ้ืนที่สำธำรณะเกือบทั่วทุกภำคของ
ประเทศไทย มีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมและเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุ 
เป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่ง ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเฉพำะ แพะจะชอบกินใบและเปลือกต้นมะขำมเทศมำก 
มะขำมเทศน่ำจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรควรน ำมำเลี้ยงโค กระบือ โดยเฉพำะในฤดูแล้งที่ขำดแคลนอำหำร
หยำบคุณภำพดี ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของส่วนใบมะขำมเทศสด มีน้ ำหนักแห้ง 29.1 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 
6.1 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.4 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 5.3 เปอร์เซ็นต์  

มะเขือเทศ (Tomato) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Lycopersicon esculentum หลำยจังหวัดมีโรงงำนผลิต
น้ ำมะเขือเทศ เมื่อคั้นน้ ำออกไปเหลือกำกมะเขือเทศที่น ำมำเลี้ยงสัตว์ได้หลำยชนิด  กำกมะเขือเทศแห้งใช้ผสม
อำหำรข้นเลี้ยงสุกร โคเนื้อและโคนม ฟำร์มโคเนื้อหลำยแห่งใช้กำกมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบหลักส ำหรับผสมอำหำร
ข้นเลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจำกรำคำถูก คุณภำพดี และโคชอบกิน ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของกำกมะเขือเทศแห้ง มี
น้ ำหนักแห้ง 92.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 19.3 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.3 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 31.9 
เปอร์เซ็นต์ 

มันเทศ (Sweet potato) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Ipomoea batatas (L.) Lam. มันเทศเป็นพืชสดที่สัตว์
ชอบกินมำก เกษตรกรในชนบทหั่นเถำมันเทศเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมอำหำรเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ อยำกจะ
แนะน ำให้เกษตรกรปลูกมันเทศเลี้ยงสัตว์โดยเฉพำะ ในหน้ำแล้งพืชอ่ืนๆ ตำยหมด ยังเห็นมันเทศเขียวอยู่เสมอ 
น่ำจะเป็นแหล่งอำหำรโคกระบือที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะของเถำมันเทศแห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 91.5 
เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 20.0 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 1.5 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 17.9 เปอร์เซ็นต์   
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มันส าปะหลัง  (Cassava) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ  Manihot esculenta มันส ำปะหลังเป็นพืชที่ให้
คำร์โบไฮเดรตสูง 80 – 85 เปอร์เซ็นต์ แต่มีแร่ธำตุต่ ำ เนื้อมันส ำปะหลังมีลักษณะเป็นฝุ่นและควำมหนำแน่นต่ ำ   
กำรใช้มันส ำปะหลังจะต้องค ำนึงถึงสำรพิษที่มีในเนื้อมันส ำปะหลัง เปลือกรำกและใบ ได้แก่ แทนนิน (Tannin) กรด
ไฮโดรไซยำนิก (Hydrocyanic Acid, HCN) หรือกรดพรัสสิก (Prussic Acid) วิธีกำรลดสำรพิษ ได้แก่ กำรอบที่
อุณหภูมิ 70 – 80 องศำเซลเซียส กำรต้มหรือตำกแดด หรือใช้วิธีกำรอัดเม็ด (Pelleted) กำรใช้ในระดับสูงควร
เพ่ิมเติมวิตำมินและแร่ธำตุ แม้ว่ำมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง แต่แร่ธำตุอ่ืนๆ เช่น ทองแดง เหล็ก สังกะสี มี
จ ำนวนน้อย ส ำหรับโภชนะในส่วนต่ำงๆ ของมันส ำปะหลังที่นิยมน ำมำเลี้ยงโค กระบือ ได้แก่ กำกมัน มีน้ ำหนัก
แห้ง 87.6 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.3 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 13.2 เปอร์เซ็นต์ ใบ
มันแห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 90.6 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 20.1 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.1 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 
17.8 เปอร์เซ็นต ์มันเส้น มีน้ ำหนักแห้ง 89.8 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.1 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.4 เปอร์เซ็นต ์และ
เยื่อใยหยำบ 7.4 เปอร์เซ็นต์  

สับปะรด (Pineapple) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Ananas comosus ต้น ใบ ตะเกียง เปลือก และแกนใน
สับปะรด เป็นวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงโคได้เป้นอย่ำงดี แหล่งผลิตสับปะรดที่ส ำคัญของประเทศไทย คือ จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร ได้กลำยเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมโคเนื้อไปด้วย มีกำรทดลองน ำใบสับปะรด และ
ตะเกียงสับปะรด มำหั่นเป็นชิ้นยำว 2-3 นิ้ว เลี้ยงโคเนื้อโคนมได้เช่นเดียวกันกับหญ้ำสด ส ำหรับคุณค่ำทำงโภชนะ
ของส่วนต่ำงๆ ของต้นสับปะรด อำทิเช่น จุกสด มีน้ ำหนักแห้ง 19.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.8 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 0.3 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ต้นสด มีน้ ำหนักแห้ง 47.8 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.2 
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.4 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 7.8 เปอร์เซ็นต์ เปลือกสดจำกโรงงำนสับปะรดกระป๋อง มี
น้ ำหนักแห้ง 14.2 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.2 เปอร์เซ็นต์ และ เยื่อใยหยำบ 2.5 
เปอร์เซ็นต์ และไส้สับปะรดแห้ง มีน้ ำหนักแห้ง 87.1 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.3 
เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 7.4 เปอร์เซ็นต ์

หางนกยู ง  (Barbados pride) มีชื่ อวิทยำศำสตร์ ว่ ำ  Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. ซึ่ ง ใน
ต่ำงประเทศถือว่ำ ต้นหำงนกยูง ต้นนนทรี และพืชยืนต้นในตระกูลใกล้เคียงกันอีกหลำยชนิดเป็นพืชอำหำรสัตว์
และเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง ใบต้นหำงนกยูงมีโปรตีนสูงแต่เกษตรกรยังไม่ใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกสัตว์ไม่ชอบกิน 
อย่ำงไรก็ตำมถ้ำฝึกไประยะหนึ่งสัตว์ก็จะเคยชิน ส ำหรับคุณค่ำโภชนะของใบสดจำกต้นหำงนกยูง มีน้ ำหนักแห้ง 
34.9 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 7.6 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 3.6 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 4.3 เปอร์เซ็นต ์

อ้อย (Sugar cane) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Saccharum officinarum ในหลำยจังหวัดเกษตรกรปลูกอ้อย
เป็นอำชีพหลัก ต้นอ่อนของอ้อย ใช้เลี้ยงโคกระบือหน้ำแล้งได้ดีเช่นกัน ผลิตภัณฑ์จำกอ้อยที่นิยมใช้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 
กำกน้ ำตำล ชำนอ้อย ต้นอ้อยที่เหลือตัดส่งโรงงำน สำมำรถบดเป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโคเนื้อได้ ส ำหรับส่วนของอ้อย
ที่น ำมำใช้เป็นอำหำรหยำบเลี้ยงโค กระบือ นั้น จำกกำรวิเครำะห์คุณค่ำโภชนะ  พบว่ำ ชำนอ้อย มีน้ ำหนักแห้ง 
91.5 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยำบ 3.5 เปอร์เซ็นต ์ไขมัน 3.0 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 24.5 เปอร์เซ็นต์ ใบอ้อย มี
โปรตีนหยำบ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.1 เปอร์เซ็นต ์และเยื่อใยหยำบ 36.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยอดอ้อยสด มีน้ ำหนัก
แห้ง 28.0 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยำบ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.5 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยำบ 9.6 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล ำดับ    

บทที่ 9 
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โรคที่ส าคัญในโคเนื้อและการสุขาภิบาล  

 
กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนั้น ผู้เลี้ยงต้องกำรให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีกำร

เจริญเติบโตที่เป็นปกติตำมพันธุกรรมของสัตว์ในแต่ละชนิด ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ผู้เลี้ยงสัตว์มีควำมรู้ 
ควำมช ำนำญ ในกำรเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดเป็นอย่ำงดี ผู้เลี้ยงต้องรู้จักวิธีกำรป้องกันที่จะไม่ให้สัตว์เกิดโรค หรือหำก
เกิดโรคขึ้นแล้วจะรักษำได้อย่ำงไร ปัจจุบันโรคที่เกิดกับสัตว์มีอยู่หลำยโรคท้ังโรคท่ีไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อสู่คน ใน
โค กระบือ เช่น โรคแท้งติดต่อ โรคเท้ำและปำกเปื่อย และโรควัณโรค เป็นต้น ซึ่งทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชนก็
ได้ให้ควำมร่วมมือกันหำวิธีกำรป้องกันและก ำจัดโรคที่เกิดกับสัตว์ให้หมดไป และในปัจจุบันก็ท ำได้ระดับหนึ่ง แต่
สัตว์เลี้ยงยังคงเกิดโรคระบำดในทุก ๆ ปี และมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ด ำเนินกิจกำรเลี้ยงสัตว์จ ำเป็นที่จะต้อง
ศึกษำหำควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและรักษำโรคสัตว์เพ่ือน ำไปใช้  ในฟำร์มของตนเอง โดยมุ่งหวังให้สัตว์มีกำร
เจริญเติบโตเป็นปกติและให้ผลตอบแทนสูงสุด 
 
สาเหตุของการเกิดโรคในโคและสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

กำรเกิดโรคในสัตว์เกิดจำกหลำยสำเหตุ ทั้งสำเหตุทำงตรงและสำเหตุทำงอ้อม ซึ่งอำจจะเกิดจำกตัวสัตว์
เอง โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำร น้ ำ หรือจำกตัวผู้เลี้ยงเอง ซึ่งจะเป็นสำเหตุใดก็ตำม ล้วนส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์
ทั้งสิ้น สำเหตุของกำรเกิดโรคในสัตว์แบ่งได้ ดังนี้ 

1. สำเหตุทำงอ้อม เป็นสำเหตุที่ไม่ได้เกิดจำกเชื้อโรคแต่เกิดจำกสภำพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวสัตว์ ซึ่งชักน ำ
ให้สัตว์เกิดโรคได้ สำเหตุทำงอ้อม ได้แก่ 

1.1 ควำมเครียด เช่น สภำพโรงเรือนไม่เหมำะสม มีแมลงรบกวน อำกำศร้อนจัด หนำวจัด ล้วนเป็น
สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเครียดซึ่งก่อให้เกิดโรคในสัตว์ได้ 

1.2 กำรขำดสำรอำหำร เช่น ขำดธำตุซีลีเนียมท ำให้โคผสมไม่ติด ขำดโปรตีนท ำให้แคระแกร็น เป็นต้น 
1.3 สำเหตุอ่ืนๆ เช่น เกิดจำกควำมผิดปกติของระบบฮอร์โมนในร่ำงกำยสัตว์  ควำมบกพร่องทำง

พันธุกรรม หรือ ได้รับสำรพิษในอำหำรสัตว์ เช่น กรดไฮโดรไซยำนิก (Hydrocyanic Acid) ในมันส ำปะหลังสด 
สำรเคมีหรือยำฆ่ำหญ้ำในอำหำรหยำบ เป็นต้น 

2. สำเหตุทำงตรง ได้แก่ กำรเกิดโรคที่เกิดจำกเชื้อจุลินทรีย์ต่ำง ๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรำ โปรโตซัว 
พยำธิภำยนอก และพยำธิภำยใน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคในโคและสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดอ่ืน 

กำรเกิดโรคในสัตว์มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลำยประกำร กำรที่สัตว์จะเกิดโรคหรือไม่นั้นนอกจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
ทั้งด้ำนกำรสุขำภิบำล สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวสัตว์ ชนิดของเชื้อ และปริมำณเชื้อที่สัตว์ได้รับย่อมส่งผลต่อกำรเกิด
โรคระบำดได้ทั้งสิ้น ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดโรคในสัตว์มีดังนี้ 

1. ชนิดและคุณสมบัติของตัวเชื้อโรค เชื้อโรคบำงชนิดมีควำมรุนแรงน้อยบำงชนิด มีควำมรุนแรงมำก
และถึงแม้จะเป็นเชื้อชนิดเดียวกัน ถ้ำสภำวะแตกต่ำงกันควำมรุนแรงของโรค ก็อำจแตกต่ำงกันได้ 

2. ปริมำณของเชื้อที่สัตว์ได้รับเข้ำไป ถ้ำสัตว์ได้รับเชื้อในปริมำณท่ีมำกหรือได้รับเชื้ออยู่ตลอดเวลำ
โอกำสที่จะเกิดโรคก็มีมำกข้ึนด้วย 
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3. วิถีทำงที่เชื้อโรคเข้ำสู่ร่ำงกำย เชื้อโรคบำงชนิดมีควำมเหมำะสมในกำรก่อให้เกิดโรคได้ดี ถ้ำเชื้อโรคนั้น
เข้ำร่ำงกำยโดยวิธีทำงจ ำเพำะ (Affinity) ของเชื้อโรคนั้น แต่ถ้ำไม่มีวิธีจ ำเพำะที่สำมำรถจับกับเซลล์ร่ำงกำยสัตว์ตัว
นั้นได ้กำรเกิดโรคก็อำจจะไม่เกิดขึ้นได้ 

4. ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยสัตว์เอง ถ้ำสัตว์มีระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดี โอกำสเกิดโรคก็ลดลง 
5. กำรจัดกำรด้ำนสุขำภิบำลที่ดี เช่น กำรท ำควำมสะอำด พ่นยำฆ่ำเชื้อเป็นประจ ำ ดูแลสภำพแวดล้อม

ในโรงเรือนให้เหมำะสม ไม่ร้อน อบอ้ำวเกินไป หลีกเลี่ยงกำรท ำให้สัตว์เครียด ฯลฯ สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้โอกำสเกิด
โรคน้อยลง หรือถ้ำเกิดโรคขึ้น อำกำรจะไม่รุนแรงนัก และสำมำรถควบคุมควำมรุนแรงและกำรระบำดโรคได้ง่ำย  
 
การสังเกตพฤติกรรมโคเนื้อเพื่อการจัดการเลี้ยงดู การป้องกันและรักษาโรค 

พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่แสดงออกมำนั้น เมื่อสัตว์มีควำมสุขกับสภำพแวดล้อมที่มีกำรจัดกำรเลี้ยงดู 
กำรให้อำหำร กำรดูแลเอำใจใส่และกำรจัดกำรทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย กำรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
สำมำรถสืบพันธุ์เพ่ือด ำรงเผ่ำพันธุ์ของตนเองได้ ตรงตำมกับวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกผู้เลี้ยงสัตว์เป็นผู้
ก ำหนดและวำงแผนให้สัตว์เลี้ยงชนิดนั้น ๆ สนองตอบควำมต้องกำรของผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งในด้ำนกำรผสมพันธุ์ กำร
ให้ผลผลิต กำรที่จะมีชีวิตด ำรงอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องกำร และกำรตลำด พฤติกรรมที่สัตว์เลี้ยง
แสดงออกมำ สิ่งผู้เลี้ยงสัตว์สังเกตได้นั้นตรงตำมควำมต้องกำรของสัตว์ หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้เลี้ยงสัตว์ 
ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรศึกษำในด้ำนสังคมศำสตร์ที่ศึกษำในมนุษย์ ในบทนี้ จะกล่ำวถึงเฉพำะกำรเลี้ยงโคเนื้อ เท่ำนั้น  
 

พฤติกรรมปกติของโคเนื้อ สำมำรถสังเกตได้ ดังนี้ 

1. เมื่อปล่อยแปลง จะแทะเล็มหญ้ำติดต่อกันประมำณ 1 – 3 ชั่วโมง แล้วหยุดนิ่ง ซึ่งอำจยืนหรือนอน 
ประมำณ 10 – 20 นำที จำกนั้นจะเริ่มเคี้ยวเอื้อง ประมำณ 10 – 20 นำท ีจำกนั้นจะแทะเล็มหญ้ำสลับกันไป  

2. เมื่ออยู่ในคอก จะเค้ียวเอ้ืองและหยุดนิ่งสลับกันไป ขณะหยุดนิ่งอำจยืนหรือนอน บำงครั้งก็หลับตำ 
แต่หูและหำงยังคงกระดิกไล่แมลงตลอดเวลำ 

3. ในวันหนึ่งๆ โคจะดื่มน้ ำ 3 – 4 ครั้ง ถ้ำแปลงหญ้ำไม่สมบูรณ์ โคจะใช้เวลำแทะเล็มหญ้ำมำกขึ้น 
อำจจะแทะเล็มหญ้ำตลอดวัน ถ้ำยังไม่อ่ิม โดยไม่หยุดพักนิ่งและเค้ียวเอ้ืองเลย 

4. ปัสสำวะปกติมีสีใส หรือสีเหลืองอ่อนๆ  
5. ปกติโคถ่ำยอุจจำระ วันละประมำณ 8 ครั้ง คือ กลำงวัน 5 ครั้ง และ กลำงคืน 3 ครั้ง รวมอุจจำระ

ประมำณ 4 – 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ ำหนักตัว  
6. อัตรำกำรเต้นของหัวใจหรือชีพจรปกติ 60 – 70 ครั้งต่อนำท ี
7. อัตรำกำรหำยใจปกติ 15 – 30 ครั้งต่อนำที  
8. อุณหภูมิร่ำงกำยโคปกติอยู่ระหว่ำง 38 – 39 องศำเซลเซียส โดยวัดอุณหภูมิที่ทวำรหนัก  

 
พฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าโคป่วย สำมำรถสังเกตได้ ดังนี้ 

โคที่ป่วยจะแสดงอำกำรต่ำงๆ ออกมำให้เห็น อำจจะแสดงออกทำงระบบหำยใจ ระบบย่อยอำหำร 
ระบบขับถ่ำย ระบบประสำท และควำมผิดปกติทำงผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่แล้วอำกำรเบื้องต้นจะคล้ำยคลึงกัน คือ มี
ไข้ หงอย ซึม เบื่ออำหำร แต่ลักษณะปลีกย่อยของอำกำรที่แสดงออก เมื่อโคป่วยหรือเป็นโรคแต่ละชนิดนั้น จะ
แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งลักษณะที่บ่งชี้ว่ำสัตว์ป่วยแบ่งออกได้ดังนี้ 
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1. อำกำรผิดปกติเกี่ยวกับระบบหำยใจ ดังนี้ 
(1) หำยใจขัดหรือหำยใจไม่เต็มที่ มีเสียงดัง กำรหำยใจโดยใช้ช่องท้อง หรือหำยใจเฉพำะที่หน้ำอก 
(2) มีน้ ำมูลไหลออกทำงจมูก สังเกตดูมเียื่อจมูกอักเสบ 
(3) มีกำรไอ และจำม บ่อยครั้ง 

2. อำกำรผิดปกติเกี่ยวกับระบบย่อยอำหำร ดังนี้ 
(1) เบื่ออำหำร ไม่ยอมกินหญ้ำและอำหำร เมื่อปล่อยแปลงจะยืนนิ่งใต้ต้นไม้ตลอดเวลำ โดยไม่แทะ

เล็มหญ้ำและไม่เคี้ยวเอ้ือง ขณะอยู่ในคอกก็ไม่เคี้ยวเอ้ืองเลย ไม่แกว่งหำงไล่แมลง ยืนหรือนอนซึมตลอดเวลำ ไม่
ชอบเคลื่อนไหว ท้องร่วง หรือบำงครั้งอำจท้องผูก โคบำงตัวอำจจะมีกำรอำเจียน 

(2) กินอำหำรมำกกว่ำปกติแต่ไม่อ้วน อำจเกิดจำกพยำธิทั้งภำยในและภำยนอก และกินสิ่งอื่นที่ไม่ใช่
อำหำร เช่น ถุงพลำสติก เชือก ตะปู เส้นลวด เสื้อผ้ำเก่ำๆ หรือสิ่งของเครื่องใช้จำกผู้เลี้ยงโค เป็นต้น 

(3) มีน้ ำลำยไหล ปำกเหม็น ปำกแห้งผำก 
3. อำกำรผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่ำย ดังนี้ 

(1) ปัสสำวะมีสีขุ่น หรือเหลืองเข้ม หรือเหลืองปน 
(2) ปัสสำวะไม่ออก หรือกะปริดกะปรอย หรือปัสสำวะไหลไม่หยุด  
(3) ลมหำยใจ ปัสสำวะ และน้ ำนม มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นสำรอำซีโทน (Acetone) เกิดภำวะคีโตซิส 

4. อำกำรผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสำท ดังนี้ 
(1) ชีพจรเต้นผิดไปจำกสภำพปกติ กระวนกระวำย ตัวสั่น ตื่นเต้น บ้ำคลั่ง น้ ำลำยไหล ตำพองโต  
(2) เดินเป็นวงกลม หรือเดินถอยหลัง เดินขำแข็ง นอนไม่ลง  
(3) อำกำรขำแข้งแข็งทื่อ หรืออำจลุกเดินไม่ได้ ลุกยืนและนอนล ำบำก ชักกระตุก 

5. อำกำรผิดปกติทำงผิวหนัง ดังนี้ 
(1) เหงื่อออกมำก มีไข้สูง อุณหภูมิร่ำงกำยสูงหรือต่ ำกว่ำปกติ 
(2) ขนร่วงและขนหยำบกร้ำน ผิวหนังตกสะเก็ด หยำบแห้ง ขนลุกชัน 
(3) น้ ำเหลืองคั่งที่ปลำยเท้ำและโคนขำ 
(4) บริเวณท้อง หน้ำอก หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศ เหนียง หัวนมแม่โคเกิดอำกำรบวม 
(5) ต่อมน้ ำเหลืองที่บริเวณปลำยเท้ำและโคนขำ บวมโต 

 
การสังเกตและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคในโคเนื้อ 

ในประเทศไทย ยังมีโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงอีกหลำยโรค โดยเฉพำะโรคระบำดร้ำยแรงที่พบใหม่ เมื่อ
เกิดข้ึนแล้วจะท ำให้โรคแพร่กระจำยไปตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ ซ่ึงทั้งรัฐบำลและผู้เลี้ยงโคต้องเฝ้ำระวัง หำ
วิธีป้องกันกำรระบำดของโรค เพ่ือให้ทรำบสำเหตุของกำรเกิดโรค  ปัจจัยที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำยของโรค โดย
กำรเฝ้ำระวังและสังเกตกำรณ์เพ่ือหำวิธียับยั้งกำรระบำดของโรคในโคเนื้อ กระบือ และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ  ซึ่งข้อควร
ปฏิบัติเมื่อเกิดกำรระบำดของโรคกระท ำได้ดังนี้ 

1. ถ้ำมีโคหรือสัตว์อ่ืน ป่วยหรือตำยเฉียบพลันโดยไม่ทรำบสำเหตุหรือบริเวณหมู่บ้ำนใกล้เคียงกัน 
หมู่บ้ำนเดียวกันมีสัตว์ป่วยหรือตำยตั้งแต่สองตัวขึ้นไปในระยะเวลำห่ำงกันไม่เกิน 7 วัน ให้ผู้เลี้ยงโคต้องแจ้งต่อ
เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ ภำยใน 24 ชั่วโมง นับจำกสัตว์ป่วยหรือตำย 
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2. ห้ำมเคลื่อนย้ำยสัตว์ป่วย ห้ำมช ำแหละ หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับ  ซำกสัตว์ป่วย และถ้ำ
เกิน 48 ชั่วโมงหลังแจ้งเจ้ำหน้ำที่แล้ว ให้ท ำกำรฝังซำกลึกอย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร โรยทับด้วยปูนขำวและถมดิน
ให้สูงไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันสัตว์มำคุ้ยเขี่ย 

3. เจ้ำหน้ำที่หรือสัตวแพทย์ ผู้มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่ง กักขัง กำรแยกหรือย้ำยสัตว์ป่วย ให้ฝัง หรือเผำ
ท ำลำยซำก และท ำกำรฆ่ำเชื้อบริเวณรอบ ๆ ได้ และเจ้ำของสัตว์สำมำรถรับค่ำชดใช้ในกำรท ำลำยซำกได้ตำมที่
กฎกระทรวงก ำหนดไม่ต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งของรำคำสัตว์  

 
โรคระบาดร้ายแรงของโคเนื้อในประเทศไทย 

โรคที่ส ำคัญในโคเนื้อนั้นมีอยู่ด้วยกันหลำยโรค บำงโรคก็สำมำรถแพร่ระบำดติดต่อกันได้ แต่บำงโรคก็ไม่
สำมำรถแพร่กระจำยได้ ผู้เลี้ยงสัตว์จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคชนิดต่ำง  ๆ ในโค
และสัตว์เคี้ยวเอื้องอ่ืนๆ ต้องศึกษำวิธีกำรป้องกันมิให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงของตน หรือเมื่อเกิดโรคขึ้นในฝูงสัตว์แล้ว
จะด ำเนินกำรรักษำอย่ำงไร โรคระบำดร้ำยแรงของโคเนื้อท่ีเลี้ยงในประเทศไทยที่พบบ่อย เรียงล ำดับได้ ดังนี้ 

1. โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease)  

โรคปำกและเท้ำเปื่อย สำเหตุเกิดจำกเชื้อไวรัส เอฟ เอ็ม ดี (FMD) ในประเทศไทยพบ 3 ไทป์ คือ โอ (O) 
เอ (A) และเอเชียวัน (Asia I) เชื้อทั้ง 3 ไทป์นี้ จะท ำให้สัตว์ป่วยแสดงอำกำรเหมือนกัน ส ำหรับอำกำร โคท่ีเป็นโรค
นี้จะมีไข้ ซึม เบื่ออำหำร หลังจำกนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปำกในช่องปำก เช่น เหงือกและลิ้น ท ำให้น้ ำลำย
ไหล กินอำหำรไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่ำงช่องกีบ ไรกีบ ท ำให้เจ็บมำก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอำจมี
เชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ท ำให้แผลหำยช้ำขณะที่โคเป็นโรคจะผอมน้ ำนมจะลดลงอย่ำงมำก กำรรักษำ ถ้ำไม่มีโรค
แทรกซ้อนแผลจะหำยเองใน 1 - 2 สัปดำห์ ถ้ำแผลมีกำรติดเชื้อให้ท ำควำมสะอำดแผล ส ำหรับที่กีบใส่ยำปฏิชีวนะ
ชนิดที่ใช้ป้ำยแผล ส ำหรับที่ปำกป้ำยใช้ยำสีม่วง (เจนเชียนไวโอเลท) ส่วนกำรควบคุมและป้องกันนั้น ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค โดยฉีดครั้งแรกเมื่อโคอำยุ 6 เดือน และฉีดซ้ ำทุก ๆ 6 เดือน 

2. โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)  

โรคบรูเซลโลซิสหรือที่เกษตรกรนิยมเรียกว่ำ โรคแท้งหรือโรคแท้งติดติดต่อ เป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่ส ำคัญ
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โค กระบือ สุกร แพะ ม้ำ สุนัข เป็นต้น ลักษณะที่สังเกตได้ของโรคนี้ คือ สัตว์จะแท้ง
ลูกในช่วงท้ำยของกำรตั้งท้องและอัตรำกำรผสมติดในฝูงจะต่ ำ สำเหตุและกำรแพร่ของโรคในโค กระบือ เกิดจำก
เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Brucella abortus พบมีกำรแพร่ระบำดในทุกประเทศของโลก โดยเฉพำะโคเนื้อ โคนม และ
กระบือ โรคนี้สำมำรถติดต่อถึงคนได้ (Zoonosis) อำกำร แม่โคจะแท้งลูกในระยะตั้งท้องได้ 5 – 8 เดือน จะมีรก
ค้ำงและมดลูกอักเสบตำมมำเสมอ กำรแท้งมักจะเกิดขึ้นในกำรตั้งท้องแรกเท่ำนั้น  หลังจำกนั้นอำจไม่แท้ง แต่จะ
เป็นตัวอมโรคแพร่ไปยังโคตัวอ่ืน ๆ ได้ กำรรักษำ ไม่แนะน ำให้รักษำเนื่องจำกไม่ให้ผลดีเท่ำที่ควร เนื่องจำกเชื้อของ
โรคจะฝังตัวในต่อมน้ ำเหลือง อัณฑะ ม้ำม และในส่วนของกล้ำมเนื้อเรียบ และเส้นเอ็น ซึ่งยำที่ใช้รักษำแทรกซึม
เข้ำไปได้ช้ำมำก  กำรควบคุมและป้องกันโรค ควรตรวจโรคทุก ๆ 6 เดือน ในฝูงโคที่ยังไม่ปลอดโรคและทุกปีในฝูง
โคที่ปลอดโรค สัตว์ที่ตรวจพบว่ำเป็นโรคควรจะแยกออกจำกฝูง คอกสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้ ต้องใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อท ำ
ควำมสะอำดแล้วทิ้งร้ำงไว้อย่ำงน้อย 1 เดือน ก่อนน ำสัตว์ใหม่เข้ำคอก ท ำลำยลูกที่แท้ง รก น้ ำคร่ ำ โดยฝังหรือเผำ 
แล้วท ำควำมสะอำดพ้ืนที่นั้นด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ ต้องป้องกันหรือก ำจัด นก หนู แมลง สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอ่ืนที่
เป็นตัวแพร่โรค สัตว์ที่น ำมำเลี้ยงใหม่ ต้องปลอดจำกโรคนี้ก่อนน ำเข้ำคอก และท ำวัคซีนป้องกันโรคตำมก ำหนด 
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3. โรควัณโรค (Tuberculosis)  

โรควัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อเรื้อรัง สำมำรถติดต่อระหว่ำงคนกับสัตว์ได้ เชื้อโรคนี้มีควำมทนทำนสำมำรถ
อยู่ในซำกสัตว์ได้หลำยสัปดำห์ และสำมำรถอยู่ในน้ ำนมได้ประมำณ 10 วัน สำเหตุ เกิดจำกเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่ำ 
ไมโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium bovis) พำหะที่แพร่โรค คือ คนและสัตว์ที่ป่วย กำรติดต่อ กำรหำยใจ
พบมำกที่สุดถึง 70 เปอร์เซ็นต ์กำรกินน้ ำ อำหำร น้ ำนม กำรสัมผัสทำงผิวหนังที่เป็นแผล ติดต่อจำกแม่ที่ป่วยไปยัง
ลูกในท้องโดยผ่ำนทำงสำยสะดือ กำรผสมพันธุ์ อำกำรของโรค โคจะเบื่ออำหำรซูบผอมลงเรื่อย ๆ อำจจะมีไข้ได้
เล็กน้อย อำกำรอ่ืน ๆ นอกจำกนี้จะขึ้นกับอวัยวะที่เป็น เช่น เกิดวัณโรคที่ปอด โคจะไอในตอนกลำงคืนหรือเมื่อ
ท ำงำนหนัก วัณโรคที่ล ำไส้จะมีอำกำรท้องเสียร่วมด้วย วัณโรคที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต  วัณโรคที่เต้ำนม 
เต้ำนมจะอักเสบ วัณโรคท่ีสมองจะพบว่ำสัตว์มีอำกำรทำงประสำท เมื่อช ำแหละซำกสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพบตุ่ม
เป็นก้อนสีเทำมัน ๆ ตรงกลำงจะเป็นน้ ำหนองสีเหลือง หนองแข็ง กำรดูแลรักษำเนื่องจำกเชื้อของโรคจะฝังตัวใน
ต่อมน้ ำเหลือง ปอด ม้ำม ตับ อัณฑะ และในส่วนของกล้ำมเนื้อเรียบอ่ืนๆ ซึ่งยำที่ใช้รักษำแทรกซึมเข้ำไปได้ช้ำมำก 
ยำส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นยำปฏิชีวนะ ซึ่งมีผลต่อแบคทีเรียและโปรโตซัวในกระเพำะรวมของโคที่มีหน้ำที่ช่วยย่อย
อำหำรหยำบและสร้ำงโภชนะให้แก่โค ดังนั้นเมื่อพบสัตว์ป่วยให้แยกออกจำกฝูง แล้วท ำลำย ไม่ควรน ำไปบริโภค 
กำรควบคุมและป้องกัน ควรติดต่อสัตวแพทย์ในท้องที่ให้ท ำกำรทดสอบโค ด้วยวิธีกำรทดสอบทำงผิวหนังอย่ำง
สม่ ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง ถ้ำพบว่ำสัตว์ในฝูงเป็นโรคหรือสงสัยว่ำเป็นโรค ควรแยกสัตว์นั้นออกจำกฝูงและท ำลำยสัตว์ 
ฟำร์มที่เคยมีประวัติกำรเป็นโรค หรือยังคงมีโรคนี้อยู่ต้องมีกำรตรวจโรคสม่ ำเสมอ และท ำกำรเฝ้ำระวังโรค กำรน ำ
โคเข้ำออกจำกฟำร์ม ต้องท ำกำรตรวจโรควัณโรค 

4. โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic Septicemia)  

โรคเฮโมรำยิกเซฟติซีเมีย หรือนิยมเรียกตำมอำกำรว่ำ “โรคคอบวม” เป็นโรคระบำดรุนแรงของโค  
กระบือ แต่โรคนี้จะมีควำมรุนแรงน้อยลงในสัตว์อ่ืน ๆ เช่น แกะ สุกร ม้ำ อูฐ กวำง และช้ำง เป็นต้น ลักษณะส ำคัญ
ของโรค คือ หำยใจหอบมีเสียงดัง คอหรือหน้ำบวมแข็ง อัตรำกำรป่วยและอัตรำกำรตำยสูง สำเหตุและแพร่ระบำด 
เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ พำสทูเรลลำ มัลโตซิดำ (Pasteurella multocida) พบในประเทศต่ำง ๆ ของเอเชีย
และแอฟริกำเป็นส่วนมำก กำรระบำดของโรคจะเกิดขึ้นในสภำวะที่สัตว์เกิดควำมเครียด เช่น ต้นหรือปลำยฤดูฝน  
กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือกำรใช้แรงงำนสัตว์มำกเกินไป ในสภำวะควำมเครียดเช่นนี้สัตว์ที่เป็นพำหะ (carrier) จะ
ปล่อยเชื้อออกมำปนเปื้อนกับอำหำรและน้ ำ เมื่อสัตว์ตัวอ่ืนกินอำหำรหรือน้ ำที่มีเชื้อปนอยู่เข้ำไป จะป่วยเป็นโรคนี้
และขับเชื้อออกมำกับสิ่งขับถ่ำยต่ำง ๆ เช่น  น้ ำมูก น้ ำลำย อุจจำระ ท ำให้โรคแพร่ระบำดต่อไป ซึ่งเชื้อ 
Pasteurella multocida นี้ เมื่อปนเปื้อนอยู่ในแปลงหญ้ำจะมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้ำอยู่ในดินที่ชื้น
แฉะอำจมีชีวิตอยู่ได้นำนถึง 1 เดือน ลักษณะอำกำร สัตว์ที่เป็นโรคแบบเฉียบพลันจะมีอำกำรซึม ไข้สูง น้ ำลำยไหล 
และตำยภำยในเวลำอันรวดเร็วไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ถ้ำเป็นโรคแบบเรื้อรังจะสังเกตเห็นอำกำรทำงระบบหำยใจ 
คือ อ้ำปำกหำยใจ หำยใจหอบลึก ยืดคอไปข้ำงหน้ำ หำยใจมีเสียงดัง ลิ้นบวมจุกปำก หน้ำ คอ หรือบริเวณหน้ำอก
จะบวมแข็งร้อน ต่อมำจะมีอำกำรเสียดท้อง ท้องอืด อุจจำระมีมูกเลือดปน สัตว์จะตำยภำยใน 2 – 3 วัน (สถำบัน
สุขภำพสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2549) กำรรักษำ กำรรักษำจะได้ผลดีเมื่อท ำกำรรักษำขณะสัตว์เริ่มแสดงอำกำรป่วย 
โดยให้ยำปฏิชีวนะหรือยำซัลฟำต่ำง ๆ ส่วนกำรควบคุมและป้องกัน เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตำยที่สงสัยว่ำจะเป็นโรค
ระบำดนี้  ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ในท้องที่โดยเร็ว สัตว์ที่ตำยไม่ควรน ำไปบริโภค ควรฝังป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรค ควรแยกสัตว์ป่วยออกจำกฝูงทันทีและรีบตำมเจ้ำหน้ำที่มำท ำกำรรักษำ หลีกเลี่ยงสภำวะที่ท ำให้สัตว์เกิด
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ควำมเครียดด้วยกำรจัดกำรและสุขำภิบำลที่ดี ท ำวัคซีนป้องกันโรคให้โค อำยุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป วัคซีนนี้จะ
สำมำรถคุ้มโรคได้นำน 1 ปี 

5. โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส (Paratubercullosis หรือ Johne’s Disease)  

โรคพำรำทูเบอร์คูโลซีส หรือโรคฉ่ีหนู โรคนี้เป็นโรคติดต่อเรื้อรังในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โค กระบือ แพะ 
และแกะ ลักษณะที่ส ำคัญของโรค คือ ท ำให้สัตว์ป่วยแสดงอำกำรท้องเสียเรื้อรังมีผลท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำง  
เศรษฐกิจอย่ำงมำก สำเหตุและกำรติดต่อ เกิดจำกเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม  พำรำทูเบอร์คูโลซิส 
(Mycobacterium tuberculosis) เชื้อสำมำรถเจริญเติบโตและฟักตัวอยู่ได้นำน 2 ปี หรือมำกกว่ำนี้ในสัตว์ป่วย
โดยยังไม่แสดงอำกำร และสำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินได้นำนหลำยปี สัตว์ป่วยจะปล่อยเชื้อออกมำพร้อมกับอุจจำระ 
โดยสัตว์นั้นจะสำมำรถปล่อยเชื้อออกมำกับอุจจำระได้ก่อนแสดงอำกำรถึง  15 เดือน กำรติดต่อและกำร
แพร่กระจำยของโรคจึงเกิดจำกกำรกินอำหำร น้ ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ลูกโคอำยุแรกเกิดถึง 6 เดือน จะติดโรคได้ง่ำย 
อำกำร ที่พบเห็น โคที่แสดงอำกำรป่วยมักอยู่ในช่วงอำยุ 3 - 6 ปี สัตว์จะผอม ท้องเสียอย่ำงเรื้อรัง กินน้ ำบ่อย 
น้ ำหนักลด เมื่อสัตว์อยู่ในภำวะเครียด เช่น กำรขนย้ำยสัตว์ กำรคลอดลูก สัตว์จะแสดงอำกำรรุนแรงมำกขึ้น ใน
ที่สุดจะขำดน้ ำอย่ำงรุนแรง และตำยได้ ในโคนมน้ ำนมจะลดในระยะที่ยังไม่แสดงอำกำรท้องเสีย โคท่ีเป็นโรคยังกิน
อำหำรได้ปกติ แต่กินน้ ำมำกกว่ำปกติ อุจจำระเหลวใสเป็นเนื้อเดียว ไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่มีเลือดหรือมูกปน อำกำร
ท้องเสียเป็นติดต่อกันตลอดไป หรือเป็นๆ หำยๆ ก็ได้ เนื่องจำกสัตว์ที่เป็นตัวอมโรคมักจะไม่แสดงอำกำรให้เห็น 
กำรเฝ้ำระวังโรค จึงต้องใช้วิธีกำรตรวจทำงเซรุ่มวิทยำ เพ่ือท ำกำรคัดแยกสัตว์ป่วยออกจำกฝูง ส่วนกำรรักษำ กำร
รักษำไม่ได้ผล ยำปฏิชีวนะบำงตัวมีผลเพียงเล็กน้อยในกำรท ำให้สัตว์ป่วยหยุดแสดงอำกำรเพียง  ระยะหนึ่งเท่ำนั้น 
ดังนั้นจึงไม่มีกำรรักษำสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้ วัคซีนไม่แนะน ำให้ใช้เนื่องจำกไม่ให้ผลคุ้มโรค 

6. โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)  

โรคเลปโตสไปโรซิสนี้พบในสัตว์เลี้ยงทุกชนิด รวมทั้งสัตว์ป่ำ หนู สัตว์เลือดเย็น และติดต่อถึงคนได้ สำเหตุ
และกำรติดต่อ เกิดจำกเชื้อเลปโตสไปรำ (Leptospira interrogans) มีลักษณะเป็นเส้นเกลียวยำวเหมือนเส้นด้ำย 
ปลำยด้ำนหนึ่งหรือสองด้ำนโค้งงอ มีควำมยำว 8 - 12 ไมครอน อุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของเชื้อ
ประมำณ 20 – 30 องศำเซลเซียส กำรเกิดโรคนี้ พบว่ำหนูเป็นตัวกำรส ำคัญ อำกำรและวิกำรของโรค คือ มีไข้และเกิด
ภำวะโลหิตเป็นพิษ ซึ่งจะท ำให้โคที่ตั้งท้องแท้งได้ มีจุดเลือดออกตำมเยื่อเมือกต่ำง ๆ ในลูกสัตว์อำจมีกำรซีดตำมเยื่อ
เมือก และอำจมีอำกำรดีซ่ำนได้ในสัตว์บำงตัว มีอำกำรทำงระบบไต เช่น ไตอักเสบ ปัสสำวะออกมำมีสีแดง มักจะพบ
ในรำยที่มีอำกำรแบบเรื้อรัง และมีอำกำรเต้ำนมอักเสบ ซึ่งพบในรำยที่มีอำกำรแบบเฉียบพลัน กำรรักษำ ใช้ยำ
ปฏิชีวนะในกำรรักษำ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ซึ่งส่วนมำกจะเป็นเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัครกรมปศุสัตว์ 
กำรควบคุมและป้องกันโรค ก ำจัดสัตว์ที่เป็นตัวน ำโรค และแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจำกฝูง 

7. โรคกาลี หรือโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  

โรคกำลีนี้บำงแห่งก็เรียกว่ำ “โรคแอนแทรกซ์” จัดเป็นโรคที่ร้ำยแรง เพรำะนอกจำกจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง
แล้ว โรคนี้ก็ยังติดต่อมำถึงคนได้ เชื้อโรคกำลีนี้สำมำรถสร้ำงเกรำะหุ้มตัวมันเอง ท ำให้เชื้อโรคที่อยู่ในเกรำะนี้คงทน
อยู่ได้ในพื้นดินเป็นเวลำนำนนับสิบ ๆ ปี ด้วยเหตุนี้เมื่อเกิดโรคนี้ระบำดขึ้นในท้องที่ใดก็ตำม หลังจำกนั้นนำนนับสิบ
ปีโรคนี้ก็อำจกลับมำเกิดขึ้นอีกได้ในท้องที่นั้น ถ้ำเชื้อโรคกำลีที่เกิดในตอนแรกเข้ำเกรำะหุ้มตัวอ่อนอยู่ในดิน และ
สัตว์เลี้ยงเผอิญไปกินเอำเชื้อโรคในดินนั้นเข้ำไป โรคกำลีเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงทั่วไปและคนก็สำมำรถเป็นโรคนี้ได้
เช่นกัน สำเหตุ เกิดจำกเชื้อแบคทีเรียชื่อ แบซิลัส แอนทรำซิส (Bacillus anthracis) เชื้อนี้เมื่อถูกกับอำกำศจะ
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สร้ำงสปอร์ ท ำให้ทนต่อ สภำพอำกำศร้อน หนำว แห้งแล้งรวมทั้งทนต่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อทั่วไปและสำมำรถมีชีวิตอยู่ใน
ดินได้นำนนับสิบปี สัตว์ติดเชื้อจำกกำรกินหญ้ำ อำหำร หรือน้ ำที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสปอร์ของเชื้อ เช่นกินหญ้ำหรือ
ดื่มน้ ำในแหล่งเดียวกับสัตว์ที่เป็นโรค หรือเกิดจำกเชื้อเข้ำทำงบำดแผล รอยขีดข่วน ถูกแมลงเช่น เหลือบ ที่ไป
สัมผัสกับซำกสัตว์ที่เป็นโรคมำกัดหรือจำกกำรหำยใจเอำฝุ่นละอองที่มีสปอร์ของเชื้อเข้ำไป อำกำรของสัตว์ที่เป็น
โรคนี้ จะปรำกฏออกมำหลังจำกเชื้อเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วตั้งแต่ 1 หรือ 2 วัน จนถึง 1 หรือ 2 สัปดำห์ ในรำยที่สัตว์
เป็นโรคนี้อย่ำงเฉียบพลัน จะพบว่ำสัตว์ตำยอย่ำงกะทันหันโดยไม่แสดงอำกำรให้เห็นมำก่อนเลย โค กระบือ แพะ 
แกะ เป็นสัตว์ที่เป็นโรคได้ง่ำยที่สุดและมักตำยอย่ำงกะทันหัน โดยไม่ทรำบสำเหตุและไม่แสดงอำกำรป่วยใดๆ ให้
เห็น แต่บำงตัวอำจจะมีอำกำรเคี้ยวฟัน กล้ำมเนื้อสั่น หำยใจเร็ว และชักก่อนตำยประมำณ 1-2 ชั่วโมง สัตว์ที่ตำย
จะมีเลือดสีด ำคล้ ำ ไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวช้ำ ไหลออกตำมทวำรต่ำงๆ ของร่ำงกำย เช่น จมูก ปำก ทวำรหนักเป็นต้น 
ซำกสัตว์จะข้ึนอืดเร็วและไม่แข็งตัว ในรำยที่เป็นโรคนี้อย่ำงไม่เฉียบพลัน จะแสดงอำกำรออกมำ ให้เห็นอยู่รำว 1 – 
2 วัน โดยจะมีไข้สูง ซึมมำก กล้ำมเนื้อสั่น หัวตก หูตก ชีพจร และกำรหำยใจถี่เร็ว ระยะแรกมีอำกำรท้องผูก ต่อมำ
มีเลือดปนออกมำและต่อมำสัตว์ตำยในที่สุด กำรรักษำนิยมใช้ยำปฏิชีวนะ แต่ส่วนใหญ่จะรักษำไม่ทัน กำรป้องกัน
โรค ให้ฉีดวัคซีนให้โคตั้งแต่ อำยุ 14 สัปดำห์ ขึ้นไป และฉีดซ้ ำทุกปี ส ำหรับพ้ืนที่เคยมีโรคระบำดให้ฉีดซ้ ำทุก 6 
เดือน สัตว์ที่ตำยกะทันหันโดยที่ไม่ทรำบสำเหตุหรือสงสัยเป็นโรคแอนแทรกซ์  ต้องรีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ใน
ท้องที่ และห้ำมช ำแหละหรือเคลื่อนย้ำยซำกสัตว์ก่อนที่สัตวแพทย์จะมำถึง  สัตว์ที่ตำยด้วยโรคแอนแทรกซ์ ต้อง
ท ำลำยซำก รวมทั้งดินและสิ่งของต่ำงๆ ที่เปื้อนเลือดตลอดจนสิ่งขับถ่ำยของสัตว์ โดยเผำหรือฝังรวมกันให้ลึก
ประมำณ 2 เมตร แล้วโรยปูนขำวทับก่อนกลบ ส่วนอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เผำหรือแช่ในน้ ำยำฆ่ำเชื้อ เช่น น้ ำยำฟอร์มัล
ดีไฮด์ 5-10 เปอร์เซ็นต์ หรือ กลูเตอรัลดีไฮด์ 2 เปอร์เซ็นต์ นำนไม่ต่ ำกว่ำ 8 ชั่วโมง และไม่ลักลอบน ำโค กระบือ 
แพะ แกะ ที่มีชีวิต ซำก หรือเนื้อสัตว์จำกชำยแดนเข้ำมำในประเทศ 

 
โรคจากพยาธิภายนอกและภายในของโคเนื้อในประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนที่มรสุมเขตร้อนชื้น ซึ่งเหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของทั้งสัตว์เลี้ยง แมลงและ
พยำธิทั้งภำยในและภำยนอก  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ควำมชื้นในแต่ละฤดูกำลของสภำพแวดล้อม
แทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก แตกต่ำงกับประเทศในพ้ืนที่ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกำ หรือออสเตรเลีย ซึ่ง
ในพ้ืนที่ดังกล่ำวนี้ จะมีอุณหภูมิ ควำมชื้นในแต่ละฤดูกำลแตกต่ำงกันมำก ท ำให้สำมำรถตัดวงจรกำรด ำรงชีพของ
พยำธิและแมลงที่มีปัญหำต่อกำรเลี้ยงโคเนื้อและสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ได้ โรคพยำธิภำยนอก (ecto-parasite) พยำธิ
ภำยนอกที่พบในโคมีหลำยชนิด ที่ส ำคัญได้แก่ เห็บ ไรขี้เรื้อน เหำ แมลงดูดเลือด และหนอนแมลงวัน ซึ่งก่อเกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย ได้แก่ 

1. เห็บโค (Tick) 

เห็บโคมีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ Rhipicephalus microplus เห็บตัวหนึ่งอำจดูดเลือดได้ถึง 0.5 มิลลิลิตร 
เป็นตัวน ำโรค เห็บโคสำมำรถน ำโรคแพร่ได้หลำยชนิด เช่น อะนาพลาสมา มาร์จินาเล (Anaplasma marginale) 
และ อะบาพลาสมา เซนทรัลเล (Anaplasma centrale) เชื้อที่พบจะเป็นจุดขนำดเล็กอยู่ที่ขอบหรือกลำงเม็ดเลือด
แดงเป็นเชื้อที่ท ำให้โคตำยมำกที่สุดโรคหนึ่ง โรคนี้มีเห็บและแมลงดูดเลือดหลำยชนิดเป็นพำหะโดยเฉพำะเหลือบ 
(Tabanus spp.) กำรถ่ำยทอดเชื้อเป็นแบบโดยตรง คือเชื้อออกจำกเห็บหรือแมลงแล้วเข้ำสู่ตัวโค รอยแผลที่เกิดจำก
เห็บกัดท ำควำมเสียหำยแก่หนังโค ท ำให้ขำยหนังไม่ได้รำคำ รอยแผลจำกเห็บดูดเลือดอำจเกิดแผลที่มีหนอนแมลงวัน
มำเจำะไชได้ กำรควบคุมเห็บโค ได้แก่ กำรควบคุมเห็บในทุ่งหญ้ำ เห็บที่อยู่ในทุ่งหญ้ำจะเป็นเห็บตัวอ่อนหรือเห็บตัว
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เมียดูดเลือดอ่ิมตัว ควรจัดกำรทุ่งหญ้ำ โดยกำรปล่อยทุ่งหญ้ำทิ้งไว้นำน ๆ หรือไถกลบ ไม่ควรใช้สำรเคมีหรือยำฆ่ำเห็บ
พ่นในทุ่งหญ้ำ และกำรควบคุมเห็บบนตัวโค โดยกำรใช้ยำฆ่ำเห็บชนิดต่ำง ๆ เช่น ยำพวกออแกนโนฟอสฟอรัส อำทิ
เช่น อำซุนทอล นีโอซิด เนกูวอน ยำจ ำพวกไพรีทรอยด์ เช่น คูเพ็กซ์ ซอลแพค ดับบลิวพี ไบทรอด์ เอช 10 ดับบลิวพี 
บูท๊อกซ์ ยำพวกอะมิดีน เช่น อะมีทรำช ยำฉีด เช่น ไอโวเม็ค ไอโวเม็คติน เป็นต้น  

2. เหาโค (Louse) 

เหำโคมีอยู่หลำยชนิด มีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ ได้แก่ Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, 
Menacanthus pallidulus, Lipeurus caponis, Goniocotes galinae, Goniodes dissimilis สำเหตุ เหำโคมี
หลำยชนิด พบได้ง่ำยในบริเวณที่ขนยำว เช่น ที่พู่หำง มักพบในลูกสัตว์หรือสัตว์ที่มีสุขภำพไม่ดี โคที่มีเหำมำกจะ
แสดงอำกำรคันอย่ำงเห็นได้ชัด กำรควบคุม ยำที่ใช้ก ำจัดเห็บทุกชนิดสำมำรถใช้ควบคุมเหำได้ดี แต่ควรใช้ติดต่อกัน 
2 ครั้ง เพ่ือฆ่ำตัวอ่อนของเหำที่เพ่ิงจะออกจำกไข่  

3. ไรขี้เรื้อน (Mange) ซ่ึงไรขี้เรื้อนในโค แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

3.1 ไรขี้เรื้อนขุมขน (Demodectic Mange) เกิดจำกไรชนิดดีโมเดกซ์ (Demodex bovis) พบได้
บ่อยในโคในประเทศไทย อำกำร ชนิดที่พบมักเป็นแบบเฉพำะที่ ซึ่งรอยโรคที่ปรำกฏจะมีลักษณะคล้ำยเชื้อรำคือ มี
ขนหักหรือขนร่วงหลุดเป็นวง ๆ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 2 –5 เซนติเมตร เมื่อดูใกล้ ๆ จะเห็นเป็นรอยนูน
สูงขึ้นมำคล้ำยเป็นตุ่มเล็ก ๆ ถ้ำบีบหรือขูดบริเวณที่เป็นรอยนูนนี้จะพบของเหลวคล้ำยหนองข้นสีขำว  เมื่อน ำไป
ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบ ไรขี้เรื้อนขุมขนเป็นจ ำนวนมำก กำรรักษำ ไรขี้เรื้อนแบบเฉพำะที่ไม่ต้องรักษำ
เพรำะโรคมักไม่แพร่กระจำย แต่ถ้ำโคเป็นแบบทั่วตัวควรจ ำหน่ำยออกเพรำะรักษำยำกมำก ยกเว้นในรำยที่เป็นไม่
มำกอำจใช้ยำทำเฉพำะที่ เช่น ยำพวกออแกนโนฟอสฟอรัสหรือยำอะมิทรำช 

3.2 ไรขี้เรื้อนชนิดโคริออนติก (Chorioptic Mange) เกิดจำกไรชนิดโคริออบเทส (Chorioptes 
spp.)  อำกำร ในโคจะพบรอยโรคที่บริเวณโคนหำง รอบก้น หลัง และเต้ำนม โดยอำจจะเกิดตุ่มพอง (Papule) 
หรือรังแค (Scab) หรือรอยโรคที่เป็นลักษณะของกำรระคำยเคือง หนังบริเวณนั้นจะหยำบ ย่น สกปรก ขนร่วง มัก
พบได้บ่อยที่บริเวณโคนหำงและรอบก้น กำรรักษำ เนื่องจำกไรชนิดนี้จะไม่ฝังตัวลงในผิวหนัง กำรรักษำจึงท ำได้ไม่
ยำกนัก กำรใช้ยำที่เป็นยำฆ่ำเห็บและไร (Acaricide) ทุกชนิดในขนำดที่แนะน ำสำมำรถใช้ได้แต่ต้องพิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสม ประหยัด ปลอดภัย และพิษตกค้ำง 

4. แผลหนอนแมลงวัน (Maggot) 

แมลงวันที่ท ำให้เกิดแผลหนอนในสัตว์ต่ำงๆ รวมทั้งโคมีหลำยชนิดแต่ที่พบบ่อยที่สุด คือ แมลงคริส     
ซอเมีย (Chrysomyia bezzina) ซึ่งแมลงตัวแก่จะมีลักษณะคล้ำยกับแมลงหัวเขียวมำก แมลงเหล่ำนี้จะบินมำตอม
และหำกินอยู่ที่แผลของสัตว์ เช่น แผลที่สะดือลูกโค แผลจำกอุบัติเหตุ และวำงไข่ไว้ที่แผล ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน
หรือหนอน ตัวอ่อนนี้จะใช้เวลำเจริญอยู่ในแผล 3 – 6 วัน จำกนั้นตัวอ่อนจะหล่นลงดินกลำยเป็นดักแด้และเจริญ
เป็นแมลงตัวแก่ต่อไป อำกำร บำดแผลจะเปิดกว้ำง เปื่อยยุ่ย ส่งกลิ่นเหม็นเน่ำ อำจมีเลือดออกเนื่องจำกตัวอ่อน
ของแมลงวันชอนไช โคจะแสดงอำกำรเจ็บปวด ถ้ำไม่ได้รับกำรรักษำท่ีถูกต้องสุขภำพสัตว์จะทรุดโทรมและอำจตำย
ในที่สุด กำรรักษำ โกนขนรอบบริเวณแผลให้กว้ำงห่ำงจำกขอบแผลพอสมควร ล้ำงแผลให้สะอำดโดยใช้น้ ำยำฆ่ำ
เชื้อหรือน้ ำต้มสุกอุ่น ถ้ำมีหนองให้ล้ำงแผลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำกนั้นใช้ส ำลีเช็ดขูดเนื้อตำยออกให้หมด 
โรยผงเนกำซันต์ลงในแผลเพ่ือฆ่ำตัวอ่อนแมลง จับตัวอ่อนออกให้หมดทำแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วควรโรยผง 
ยำเนกำซันต์ไว้อีก เพ่ือฆ่ำตัวอ่อนที่หลงเหลือและป้องกันกำรวำงไข่ซ้ ำ ท ำเช่นนี้ทุกวันจนกว่ำแผลจะหำยสนิท 
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5. โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciolosis) 

โรคพยำธิใบไม้ในตับ สำเหตุและกำรติดต่อ เกิดจำกพยำธิชนิดหนึ่งชื่อ Fasciola gigantica ซึ่งมี
รูปร่ำงลักษณะคล้ำยใบไม้ ขนำดตัวยำว 30 – 55 มิลลิเมตร กว้ำง 9 – 15 มิลลิเมตร ล ำตัวแบน ส่วนหน้ำกว้ำงกว่ำ
ส่วนท้ำย อำศัยอยู่ในถุงน้ ำดีและท่อน้ ำดี มักพบในโคท่ีมีอำยุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป อำกำรป่วยพบได้ 2 ลักษณะ คือ  

อาการเฉียบพลัน เกิดข้ึนเมื่อโคกินตัวอ่อนระยะติดต่อของพยำธิเข้ำไปพร้อมกันมำก ๆ พยำธิจะไชเข้ำ
ตับท ำให้เกิดแผลและมีเลือดออกมำก โคจะตำยกะทันหันโดยไม่แสดงอำกำรล่วงหน้ำ พบมำกในโคอำยุน้อย 

อาการเรื้อรัง มักพบในโคท่ีโตแล้ว โคท่ีเป็นโรคจะซูบผอม เบื่ออำหำร ท้องอืดบ่อย ๆ โลหิตจำง สังเกต
ได้จำกเยื่อเมือกที่ตำและปำกซีด ในแม่โครีดนมปริมำณน้ ำนมลดลง ผิวหนังหยำบ  มีอำกำรบวมน้ ำใต้คำง ท้องผูก
สลับกับท้องเสีย และตำยในท่ีสุด กำรรักษำ กำรดูแลรักษำเบื้องต้น ในกรณีที่ตรวจพบว่ำเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับควร
ให้ยำถ่ำยพยำธิทันทีด้วยยำที่ออกฤทธิ์ต่อพยำธิใบไม้ตับต่อไปนี้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น นิโคลโฟแลน หรือไบเลวอน 
ขนำด 1.0 ซี.ซี.ต่อน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง โคลซำนเทล หรือฟลูกิเวอร์ ขนำด 1 ซี.ซี.ต่อน้ ำหนัก 20 
กิโลกรัม ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง อัลเบนดำโซล หรือวัลบำเซน ให้กินขนำด 1 ซี.ซี.ต่อน้ ำหนัก 10 กิโลกรัม ทริคลำเบนดำ
โซล หรือฟำซิเน็กซ์ ให้กินขนำด 12 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนัก 1 กิโลกรัม คลอซูลอน หรือไอโวเมค-เอฟ ขนำด 1 ซี.ซี. 
ต่อน้ ำหนัก 50 กิโลกรัม ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง ไบไทโอนอล ซัลฟอกไซด์ หรือเลวำซิด ให้กินขนำด 4.5 กรัมต่อน้ ำหนัก
สัตว์ 100 กิโลกรัม  

การควบคุมและป้องกัน ไม่ปล่อยให้โคไปกินหญ้ำหรือพืชน้ ำในแหล่งที่มีกำรระบำดของพยำธิใบไม้ตับ 
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ควรจัดให้มีกำรระบำยน้ ำอย่ำงดี อย่ำให้มีน้ ำขังนำนเพรำะจะเป็นที่อยู่ของหอยได้ ควรมีกำรตรวจ
อุจจำระโคเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครั้ง ในแหล่งที่มีกำรระบำดของพยำธิใบไม้ตับ ควรให้ยำถ่ำยพยำธิแก่โคที่มี
อำยุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป เป็นประจ ำปีละ 2 ครั้ง  

6. โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) 

โรคพยำธิไส้เดือนเกิดจำกพยำธิตัวกลม สีขำว ลักษณะคล้ำยไส้เดือน มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ ท๊อกโซคำรำ 
ไวโทโลรุม (Toxocara vitulorum) อำศัยอยู่ในล ำไส้เล็กของลูกโค กระบือ พยำธิตัวแก่จะกินอำหำรที่ย่อยแล้วใน
ล ำไส้ พยำธิชนิดนี้เป็นอันตรำยต่อลูกสัตว์มำกกว่ำสัตว์ที่โตแล้ว กำรติดต่อโดยลูกโคได้รับตัวอ่อนพยำธิทำงรกขณะ
อยู่ในท้องและผ่ำนทำงน้ ำนมแม่ นอกจำกนี้ยังได้รับไข่พยำธิที่ปนเปื้อนอยู่ในพ้ืนดิน พยำธิไส้เดือนเป็นอุปสรรค
อย่ำงยิ่งต่อกำรเพ่ิมผลผลิตโคและกระบือ โรคนี้มีผลรุนแรงต่อลูกโค กระบือ เพรำะตำยสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต ์ 

อาการ ลูกโค กระบือที่เป็นโรคพยำธิไส้เดือนจะมีอำกำรซูบผอมแคระแกร็น ขนหยองและหยำบกร้ำน  
เบื่ออำหำร ระบบทำงเดินอำหำรผิดปกติ โดยแสดงอำกำรท้องผูก อุจจำระมีลักษณะเหนียว  สีขำวปนเทำ กลิ่น
เหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นของโรคนี้ โดยเฉพำะลูกโค กระบือจะแสดงอำกำรเบ่งถ่ำยอุจจำระล ำบำก ในรำยที่มีพยำธิ
ไส้เดือนจ ำนวนมำกจะท ำให้ ไม่สำมำรถถ่ำยอุจจำระออกมำได้ และอำจมีพยำธิไส้เดือนออกมำแทนบริเวณท้องจะ
โป่งออก มีลักษณะกลมเห็นได้ชัด 

การป้องกัน วิธีที่ดีที่สุดในกำรควบคุมป้องกันโรคพยำธิไส้เดือน คือ  กำรป้องกันไม่ให้พยำธิตัวอ่อน
เจริญเติบโตเป็นพยำธิตัวแก่ในลูกโค กระบือ ซึ่งจะช่วยตัดวงจรที่จะเกิดไข่พยำธิต่อไปโดยให้ยำถ่ำยพยำธิแก่ลูกโค 
กระบือที่มีอำยุ 10 – 16 วัน ยำถ่ำยพยำธิที่ใช้ในกำรก ำจัดพยำธิไส้เดือนตัวอ่อนในลูกโค กระบือ ในประเทศไทยที่
มีกำรทดลองว่ำใช้ได้ผลดี คือ ยำถ่ำยพยำธิ ไทโอฟำเนท ใช้ขนำด 50 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม 
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การรักษา ควรให้ยำถ่ำยพยำธิแก่ลูกโค กระบือ เมื่อเริ่มแสดงอำกำรป่วยให้เห็นหรือเมื่อมีอำยุประมำณ 
1 เดือน ยำถ่ำยพยำธิที่ใช้ในกำรรักษำโรคพยำธิไส้เดือนในประเทศไทย  ซึ่งได้มีกำรทดลองว่ำได้ผลดี อำทิ ยำถ่ำย
พยำธิปิบเปอรำซีน เช่น ปิบเปอรำซีนซิเตรท ใช้ขนำด 220 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ยำถ่ำยพยำธิไพ
แรนเท็ล ทำร์เทรท ใช้ขนำด 5 มิลลิกรัม ต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ยำถ่ำยพยำธิเตทตร้ำมิโซล ใช้ขนำด 7.5 
มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ยำถ่ำยพยำธิเฟแบนเท็ล ใช้ขนำด 5 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม 
ยำถ่ำยพยำธิเฟนเบนดำโซล ใช้ขนำด 7.5 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ยำถ่ำยพยำธิไอเวอร์เมคทิน ใช้
ขนำด 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม หรือให้ยำถ่ำยพยำธิไทโอฟำเนท ใช้ขนำด 50 มิลลิกรัมต่อ
น้ ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม เป็นต้น 
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กำรสุขำภิบำล (Sanitation) หมำยถึง กำรจัดกำรทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อม รอบ ๆ ตัวสัตว์
ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรสัตว์แต่ละชนิด พันธุ์ เพศ และอำยุ เพ่ือให้สัตว์ได้ด ำรงชีวิตได้อย่ำงสุขสบำย มีกำร
เจริญเติบโตเป็นปกติ ให้ผลผลิตสูง และไม่เกิดโรค ซึ่งกำรสุขำภิบำลสัตว์นั้นจะต้องมีกำรจัดกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การจัดการด้านโรงเรือน 

โรงเรือนเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ทุกชนิด ถ้ำหำกโคเนื้ออยู่ในสภำพโรงเรือนที่ไม่เหมำะสมก็จะท ำให้เกิด
ควำมเครียด สุขภำพอ่อนแอ เจริญเติบโตช้ำ และผลผลิตลดลง ดังนั้นผู้เลี้ยงจ ำเป็นที่จะต้องจัดกำรโรงเรือนให้
เหมำะสมกับชนิดของโคและวัตถุประสงค์กำรเลี้ยง ซึ่งท ำได้ดังนี้ 

1) กำรเลือกที่ตั้งโรงเรือน (กล่ำวถึงมำแล้ว ในบทที่ 1 และ 2) ควรปฏิบัติดังนี้ ฟำร์มควรอยู่ห่ำงจำก
ชุมชนพอสมควร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมลภำวะต่ำง ๆ ไปรบกวนคนในชุมชน น้ ำต้องท่วมไม่ถึง มีสำธำรณูปโภคทุกอย่ำง
ครบครัน ไม่เป็นแหล่งที่เกิดโรคระบำดมำก่อน กำรคมนำคมสะดวก และมีแหล่งน้ ำสะอำดใช้ได้ตลอดปี 

2) กำรออกแบบโรงเรือน ต้องให้เหมำะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอำยุของสัตว์ ที่ส ำคัญคือให้โคอยู่
ได้อย่ำงสบำย ไม่คับแคบหรือกว้ำงเกินไป 

2. การจัดการด้านอาหารและน้ าส าหรับโคเนื้อ 

อำหำรและน้ ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในระบบกำรสุขำภิบำลสัตว์ โดยทั่วไป ซึ่งในบทนี้จะเอ่ย
ถึงกำรเลี้ยงโคเนื้อส ำหรับเกษตรกรไทย แต่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเลี้ยงกระบือ หรือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอ่ืนๆ 
ได้ ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องจัดกำรด้ำนอำหำรและน้ ำดื่มให้พอเพียง โคต้องกินอำหำรและดื่มน้ ำที่มีคุณภำพ สะอำด และ
ปลอดภัย หำกผู้เลี้ยงโคให้อำหำรที่ไม่สะอำดและไม่มีคุณภำพแล้ว ก็จะท ำให้โคมีกำรเจริญเติบโตไม่เป็นไป ตำม
วัตถุประสงค์กำรเลี้ยง ท ำให้ได้ผลตอบแทนต่ ำ น้ ำดื่มก็เช่นเดียวกัน หำกสัตว์เลี้ยงได้รับน้ ำที่ไม่สะอำดก็จะเกิดโรค
กับโคที่เลี้ยงได้ ส ำหรับกำรจัดกำรอำหำรและน้ ำ ท ำได้ดังนี้ อำหำรที่เลี้ยงจะต้องสะอำด ใหม่ และน่ำกิน มีโภชนะ
ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของโคแต่ละช่วงอำยุ อำหำรต้องไม่ปนเปื้อนสำรพิษ เชื้อรำ หรือสิ่งเจือปนอ่ืนๆ วิธีกำร
ให้อำหำรต้องป้องกันกำรตกหล่นให้มำกที่สุด น้ ำส ำหรับสัตว์ต้องสะอำด ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่เค็มหรือกร่อย และต้อง
มีให้สัตว์ดื่มกินอย่ำงเพียงพอตลอดเวลำ 
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3. การก าจัดของเสียในฟาร์ม 

กำรท ำฟำร์มเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทนั้น จะต้องมีของเสียจำกกำรเลี้ยงสัตว์ อำจจะเป็นน้ ำล้ำงมูลสัตว์ น้ ำ
เสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำด หรือน้ ำเสียที่เกิดจำกคนที่ปฏิบัติงำนในฟำร์ม ถ้ำหำกผู้เลี้ยงสัตว์จัดกำรไม่ดีและ
ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่ำนี้ก็จะส่งผลเสียให้กับคนและสัตว์เลี้ยงในฟำร์มได้ เช่น เกิดกลิ่นเหม็น  เกิดแมลงรบกวน และที่
ส ำคัญคืออำจจะเกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงของเรำได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จึงควรปฏิบัติในกำรก ำจัดของเสียในฟำร์ม ดังนี้ 

3.1 น้ ำล้ำงคอก ล้ำงสัตว์ ล้ำงอุจจำระปัสสำวะ ต้องจัดกำรดังนี้  พ้ืนโรงเรือนต้องลำดเอียงเล็กน้อย
เพ่ือให้น้ ำไหลออกภำยนอกได้ง่ำย ต้องมีรำงระบำยน้ ำเพื่อรองรับน้ ำเสียจำกโรงเรือน มีบ่อพักน้ ำ บ่อตกตะกอน บ่อ
น้ ำใส ก่อนระบำยลงแหล่งน้ ำสำธำรณะ ก ำจัดหนอนและแมลงวันรบกวนสัตว์ และเป็นพำหะของโรค  

3.2 ซำกสัตว์ที่ตำย ขวดยำวัคซีนที่ใช้แล้วต้องก ำจัดโดยวิธีกำรเผำ หรือฝังกลบ แล้วโรยทับด้วยปูนขำว 
3.3 หมั่นท ำควำมสะอำดรอบ ๆ โรงเรือนอยู่เสมอ 

4. ระบบจัดเก็บข้อมูลฟาร์ม และการบันทึกข้อมูลโค 

กำรบันทึกข้อมูลของโคมีควำมส ำคัญมำก ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีกำรบันทึกข้อมูลกำรเลี้ยงโคทุกอย่ำง ทั้งนี้
เพ่ือควำมสะดวกในกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โค ช่วยในกำรวินิจฉัยโรค และป้องกันโรค ข้อมูลที่ควรเก็บมีดังนี้ 

4.1 ประวัติสำยพันธุ์โค พ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย และพ่ีน้อง 
4.2 ประวัติกำรเจ็บป่วย กำรรักษำ และกำรให้ยำ 
4.3 ประวัติกำรสืบพันธุ์ของโค เช่น กำรผสม กำรคลอด จ ำนวนลูกท่ีคลอด น้ ำหนักแรกคลอด 

น้ ำหนักลูกหย่ำนม เป็นต้น 
4.4 ประวัติกำรท ำวัคซีนและกำรถ่ำยพยำธิของโคแต่ละตัว 
4.5 ประวัติกำรเกิดโรคระบำดในช่วงที่ผ่ำนมำและปัจจุบัน กำรเคลื่อนย้ำย กำรจัดหำพ่อแม่พันธุ์

ทดแทน กำรเกิดโรคระบำดในต่ำงประเทศ 

5. ระบบการป้องกันโรค 

กำรเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดถ้ำหำกผู้เลี้ยงมีระบบกำรป้องกันโรคที่ดีแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ำ สัตว์เลี้ยงไม่เกิดโรค 
หรือถ้ำเกิดก็จะเกิดในจ ำนวนที่น้อยมำก กำรป้องกันโรคที่ดีจะช่วยป้องกันกำรเกิดโรคในโคเนื้อหรือสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ 
ได้ ระบบกำรป้องกันโรคในโคเนื้อหรือสัตว์เลี้ยงอ่ืนนั้น มีข้อแนะน ำ ดังนี้  

5.1 ฟำร์มหรือที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีรั้วกั้นโดยรอบ ป้องกันสัตว์อ่ืนเข้ำมำใกล้ฟำร์ม ส่วนฟำร์มที่
ผู้ประกอบกำรเลี้ยงโคในรำยระดับกลำง หรือรำยใหญ่ที่ประกอบกำรอุตสำหะกรรมกำรเลี้ยงโคเนื้อ  

5.2 มีบ่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคหน้ำฟำร์ม ทั้งรถท้ังคนที่จะผ่ำนเข้ำฟำร์มต้องผ่ำน บ่อน้ ำยำหน้ำฟำร์ม ต้อง
มีบ่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคหน้ำโรงเรือนทุกหลัง ผู้ปฏิบัติงำนฟำร์มทุกคนจะต้องเดินผ่ำนบ่อน้ ำยำหน้ำโรงเรือนและเข้ำไป
อำบน้ ำก่อนปฏิบัติงำนในโรงเรือนทุกครั้ง  

5.3 ควรห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำออกโดยไม่จ ำเป็น มีระบบป้องกันสัตว์ที่เป็นพำหะ เช่น สุนัข นก หนู 
แมลงวัน ท ำควำมสะอำดคอกสัตว์และตัวสัตว์ อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง  

5.4 มีโปรแกรมท ำวัคซีนและถ่ำยพยำธิให้กับสัตว์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ท ำกำรตรวจสุขภำพ
สัตว์อย่ำง เสมอ ท ำกำรคัดสัตว์ที่ป่วย อ่อนแอ หรือพิกำรออกจำกฝูง สัตว์ที่ป่วยต้องแยกออกจำกสัตว์ปกติ และท ำ
กำรรักษำให้หำย  
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5.5 ก่อนน ำสัตว์ตัวใหม่เข้ำฝูงต้องกักสัตว์เพ่ือดูอำกำรอย่ำงน้อย 30 วัน เฝ้ำระวังโรคระบำดประจ ำ
ถิ่น เมื่อเกิดโรคระบำดในฟำร์มต้องแจ้งสัตวแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในท้องที่โดยด่วน 

5.6 ใช้ระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี ด้ำนกำรคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ พัฒนำพันธุ์กำรเลี้ยงโคเนื้อ 
กำรป้องกันกำรระบำดของโรค ที่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรส่งเสริมกำรกำรเลี้ยงและพัฒนำโคเนื้อ ทั้งจำก
กรมปศุสัตว์ อำจำรย์มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในท้องที่ จะช่วยให้กำรด ำเนินกิจกำรฟำร์มได้ตำมระบบมำตรฐำนฟำร์มที่
ทำงรำชกำรก ำหนด 
 
บทสรุปเกี่ยวกับโรคที่ส าคัญในโคเนื้อและการสุขาภิบาล 

โรคสัตว์ หมำยถึง ควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่ำงกำยสัตว์ ซึ่งอำจเกิดขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือเกิด
ขึ้นกับทุกระบบของร่ำงกำย มีผลท ำให้กำรท ำงำนของร่ำงกำยและอวัยวะต่ำง ๆ เสียไป เมื่อสัตว์เกิดโรคแล้วจะท ำ
ให้กำรเจริญเติบโตช้ำลง กำรให้ผลผลิตลดลง หรือบำงครั้ง อำจท ำให้สัตว์ตำยได้ โรคที่ส ำคัญในสัตว์มีอยู่ด้วยกัน
หลำยโรคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่อยู่ใน พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2499 มีทั้งโรคที่เกิดขึ้นในโค กระบือ 
ม้ำ สุกร และสัตว์ปีก ผู้เลี้ยงสัตว์จ ำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำเหตุของกำรเกิดโรค อำกำรของโรค 
วิกำรของโรค และกำรป้องกันรักษำ ทั้งนี้เพ่ือหำวิธีกำรป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยเป็นโรคได้ หรือหำกสัตว์เกิดป่วยขึ้น
มำแล้วก็สำมำรถที่จะท ำกำรรักษำได้ ส่วนกำรสุขำภิบำลจะหมำยถึง กำรจัดกำรใด ๆ เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมให้
เอ้ืออ ำนวยและเหมำะสมกับควำมต้องกำรโดยธรรมชำติของสัตว์แต่ละชนิด  แต่ละช่วงกำรให้ผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เพ่ือให้สัตว์มีสุขภำพแข็งแรง มีกำรเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง สภำพแวดล้อม
รอบ ๆ ตัวสัตว์ที่ต้องมีกำรจัดกำรให้ดี ได้แก่ ภูมิอำกำศ อุณหภูมิ โรงเรือน อำหำร น้ ำ และระบบกำรป้องกันโรค 
ถ้ำผู้เลี้ยงสัตว์มีกำรสุขำภิบำลที่ดีแล้วสัตว์ก็จะไม่เกิดโรคและให้ผลตอบแทนได้อย่ำงเต็มท่ี 
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 4.) พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ปฏิบัติงานท่ี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
9.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 1.) ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ระดับชาติ จ านวน 54 เรื่อง 
 2.) ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ระดับนานาชาติ จ านวน 12 เรื่อง 
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