
ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยง
แม่โค การเลี้ยงที่จะให้ได้ก าไร จะต้อง
สามารถผลิตลูกได้จ านวนมาก  
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง 
เลี้ยงเพื่อผลิตโคพันธ์ุ หรือการเลี้ยง
เพื่อผลิตลูกโคขุน   
ปัจจัยพื้นฐานในการเลี้ยงโคเน้ือ มี 3 

ด้านคือ 1.ด้านพันธ์ุสัตว์ที่ดี   2.ด้านอาหาร  3.ด้านการจัดการ 
พันธ์ุโคเน้ือ มีหลายพันธ์ุดังน้ี 

โคพืน้เมอืง  
มีรูปร่างเล็ก  โคพื้นเมือง 
 กะทัดรัด ล าตัวเล็ก เพศผู้มีตะโหนก
เล็ก มีเหนียงคอไม่หย่อนยากมาก 

                                                                                                                     
โคพันธ์ุขาวล าพูน      

ข้อดี  เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหารให้ลูกดก ทนต่อ โรค และ
สภาพอากาศ ใช้แรงงานได้ดี แม่โคผสมพื้นเมือง เหมาะกับการผสม
พันธ์ุกับพ่อหรือผสมเทียม เน้ือแน่น  ใช้งานได้  

ข้อเสีย ขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับการเลี้ยงขุน ท าน้ าหนัก ซากได้น้อยไม่มี
ไขมันแทรก แม่โคตัวเล็กไม่เหมาะกับการ ผสมกับโคที่มีขนาดใหญ่ จะท า
ให้คลอดยาก  

โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman) 
เป็นโคที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 
ได้สัดส่วน ปรับปรุงโดยกรม
ปศุสัตว์ มีสีแดงและขาว เพศผู้
โตเต็มที่ น้ าหนัก 800-1,200 
ก.ก. เพศเมีย น านัก 500-700 
ก.ก. 
ข้อดี  ปรั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมได้ดี  ทนต่อ
โรคและโตเร็ว เหมาะกับการเป็น

โคพื้นฐานเพื่อผลิตโคเน้ือคุณภาพดี  และสามารถใช้งานได้  
ข้อเสีย ผสมติดต่ า ให้ลูกตัวแรกช้าและห่าง  เลือกกินอาหารที่มีคูณ
ภาพ ถ้าขาดแคลนร่างกายจะ ทรุดโทรม 
 
โคพันธุ์ชาร์โรเลส์ (Charoolais) 
มีถิ่นก าเนิดจากประเทศฝรั่งเศส สี
ขาวครีมทั้ ง ตัว  ล าตัวเป็น
สี่ เ หลี่ ยมผืนผ้ า  มี กล้ าม เ น้ือ
ตลอดทั้งตัว มีขนาดใหญ่ เพศผู้
หนัก 1,100 ก.ก.เพศเมียหนัก 700-
800ก.ก. 
ข้อดี โตเร็ว ซากใหญ่ เน้ือนุ่ม เน้ือ
สันมีไขมันแทรก เหมาะส าหรับผสมพันธ์ุกับแม่โคบราห์มันเพื่อไปเลี้ยง
ขุน 
ข้อเสีย เลี้ยงพันธ์ุแท้จะไม่ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เหมาะกับการผสมกับ
แม่โคที่มีขนาดเล็ก จะท าให้คลอดยาก 
 
โ ค พั น ธุ์ สิ เ ม น ท อ ล
(Simmantal) 
เป็นโคก่ึงเน้ือก่ึงนมมีสีน้ าตาล
แดง เ ข้ ม  จนถึ งสี ฟ า งหรื อ
เหลืองขาว เป็นโคขนาดใหญ่ 
โครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยม เพศผู้
หนัก 1,100-1,300ก.ก. เพศเมีย
หนัก 650-800 ก.ก. 
ข้อดี โตเร็ว ซากใหญ่ เน้ือนุ่ม มีไขมันแทรก เป็นที่ต้องการของตลาด 
เหมาะที่จะผสมพันธ์ุกับโคบราห์มันหรือลูกผสมเพื่อเลี้ยงขุน 
ข้อเสีย พันธ์ุแท้ไม่ทนต่อสภาพอากาศในไทย ไม่เหมาะผสมกับโคขนาด
เล็ก เน้ือสีแดงเข้มไม่มีไขมันแทรก 

โคพนัธุต์าก (Tak Beef Cattle)   
เป็นโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์
กับบราห์มัน โดยกรมปศุสัตว์ 
เป็นโนเน้ือพันธ์ุใหม่ โตเร็ว 

เน้ือนุ่ม สีน้ าตาลอ่อนคล้ายสีทอง ล าตัวคล้ายชาร์โรเล่ส์ เป็นโค
ขนาดกลาง เพศผู้มีน้ าหนัก 900-1,000ก.ก. เพศเมีย 600-700ก.ก. 

ข้อดี โตเร็ว เน้ือนุ่ม เน้ือสันมีไขมันแทรก เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือก
หญ้า ทนต่อสภาพอากาศร้อนดีพอสมควร  เหมาะที่จะผสมกับโค
พื้นเมือง แม่พันธ์ุผสมได้เร็วที่ อายุ 14 เดือน น้ าหนัก 280 ก.ก.ขึ้นไป 
ข้อเสีย ต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่เหมาะกับการปล่อยเลี้ยง 
 
โคก าแพงแสน (Kampangsan Beef Cattle) 
 ปรับปรุงพันธ์ุโดยมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ผสมระหว่าง   สิเมน
ทอนกับบราห์มัน มีขนาดกลาง  เพศผู้ 900-1,000 ก.ก. เพศเมีย 600-700 
ก.ก. 
ข้อดี โตเร็ว ซากใหญ่ เน้ือคุณภาพ
ดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทน
ต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
พอสมควร เหมาะที่จะผสมกับ
พันธ์ุพื้นเมือง  
ข้อเสีย ต้องเลี้ยงและดแูลเอาใจ
ใส่ ไม่เหมาะปล่อยเลี้ยง  
 
โคเดรา้มาสเตอร ์(Droughtmaster)  

มีสีแดง มีทั้งมีเขาและไม่มีเขา ตะ
โหนกเล็กล าตัว ผิวหนังเรียบ มี
ความสมบูรณ์ ทนแล้ง ทนโรค โต
เร็ว ระบบย่อยอาหารดี เปอร์เซ็นต์
ซากดี 
 
โคพนัธุฮ์นิดบูราซลิ(Indo Brazil) 
  เป็นโคสายอินเดียมีสีขาวเทา ด า 

แดง หรือจุดขาว  หูยาวปลาย
บิด หนอกใหญ่  เพศผู้หนัก 900-
1,200 ก.ก. เพศเมีย600-700 ก.ก.  
ข้อดี ทนร้อนปรับตัวได้ดี ทน
ต่อโรคและแมลง  



ข้อเสีย ไม่เหมาะเป็นเน้ือเป็นโคขนาดใหญ่ สร้างกล้ามเน้ือช้า ใช้ เลี้ยง
เพื่อสวยงาม  ต้องดูแลเอาใจใส่ไม่เหมาะปล่อยเลี้ยง 
 การเลือกซื้อโคพันธ์ุ  - เลือกซื้อโคสาวอายุต้ังแต่ 1 ปี 6 เดือนขึ้น ไป  
โคสาวท้องหรือ แม่โคลูกติด  โดยเลือกจากการสอบถาม และ ความ
เหมาะสม  
การเลีย้งแมโ่ค 

  ระยะ ที่ 1 หลังจากคลอด 3-4หลังคลอด มีความต้องการ
อาหารที่มีคุณภาพมากที่สุดผู้ เลี้ยงต้องหามาเพื่อให้พอกับ ความ
ต้องการ เพื่อให้มีอัตราการผสมติดดีขึ้น 

ระยะที่ 2 คือ ท้องต้ังแต่ 4-6 เดือน ดูแลให้อาหารตามปกติ  
ระยะที่ 3 ท้อง3 เดือนก่อนคลอด  เป็นระยะที่แม่โคท้องแก่ ดู

และให้อาหารเพื่อเตรียมก่อนคลอดให้แข็งแรง 
การผสมพันธ์ุ แม่โคต้องเป็นสัด ผู้เลี้ยงต้องสังเกตเพื่อใช้การผสม
เทียมหรือจูงผสม  
วธิกีารผสมพนัธุ ์สามารถด าเนนิการได ้3 วธิ ีคอื  

1.ปล่อยให้พ่อพันธ์ุคุมฝูง ผสมแบบธรรมชาติ 
2.การจูงผสม แยกพ่อพันธ์ุเลี้ยงต่างหาก  พ่อพันธ์ุสุขภาพดี 

ผสมได้มากกว่าคุมฝูง 
3.การผสมเทียม คือน า

น้ าเชื้อไปผสมในแม่พันธ์ุที่เป็นสัด 
มีข้อดี คือไม่เสียค่าใช่จ่ายในการ
ซื้อพ่อพันธ์ุ เก็บสถิติ รู้ วันคลอด 
เลือกน้ าเชื้อพันธ์ุดีและเหมาะสมได้ 
ปรับปรุงพันธ์ุได้เร็ว การจัดการเก่ียว
การผสมสะดวก 

มีข้อเสีย บ้างแต่ไม่มาก คือต้องจับ
สัดให้แม่น และเสียค่าใช่จ่ายในการ
รับบริการ **แม่โคที่ผสม 3 ครั้งไม่
ติด ควรใช้พ่อพันธ์ุผสม ถ้าไม่ติด
ควรคัดทิ้ง ** 

การตรวจท้องหลังจากผสมไปแล้ว 21 วันไม่กลับสัดแสดงว่าท้อง 
 
 

การให้อาหาร 
-อาหารข้น คืออาหารที่มีความเข้มข้นทางโภชนะสูง โดยเฉพาะโปรตีน  

1.อาหารชนิดเดี่ยว เช่นร า ปลายข้าว ข้าวโพด กากถั่วเหลือง  
กากมัน กากถั่วลิสง  

2.อาหารข้นส าเร็จรูป ใช้เลี้ยงเสริมผสมกับอาหารเป็นผง  
หรือเม็ด 

3.หัวอาหาร ใช้ผสมวัตถุดิบอ่ืนๆ  
-อาหารหยาบ เป็นอาหารหลัก ได้แก่หญ้าสดต่างๆ หรือพืชตระกูลถั่ว  
ฟางข้าว ต้นข้าวโพด มันส าปะหลังฯลฯ หรือ กากน้ าตาล เปลือก 
สับปะรด 
-แรธ่าตอุาหารเสรมิ 

1.แร่ธาตุก้อน วางหรือแขวนให้สัตว์กินสะดวก 
2.แร่ธาตุผง ตักให้กินหรือผสมอาหารข้นให้กิน 

การจัดการด้านสุขภาพ –ถ่ายพยาธิ โดยฉีดหรือกรอก การท าวัคซีน     
ทุก 6 เดือนและการตรวจโรค ต้องตรวจทุกปี 
 
การสังเกตสัตว์ที่ป่วย ผู้เลี้ยงควรสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ การกิน
อาหาร ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ถ้าผิดปกติ ได้แยกท าการรักษาต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ปี 2561 

งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุร ี

โทร: 0-3451-2926 

ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดักาญจนบรีุ 
กรมปศสุตัว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทรศพัท์ 0-3452-926 
โทรสาร 0-3452-027 

http://pvlo_knr.dld.go.th 
Email: pvlo_knr@dld.go.th 


