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การเลีย้ งดูโคสาว
โคตัวเมียอายุ 2 ป ก็เริ่มถึงวัยเจริญพันธุพรอมที่จะใหโคตัวผูผสมพันธุและพรอมทีจ่ ะมีลกู ได
แลวโคสาวที่จะใชทําพันธุ ควรคัดเลือกโคทีเ่ กิดจากแมทด่ี เี มือ่ เปนลูกโคมีการเจริญเติบโตเร็วดี รูปราง
เปนโคเนื้อที่ดี การคัดเลือกครัง้ แรกทําเมือ่ หยานมแลวอายุประมาณ 8 เดือน และคัดเลือกอีกครัง้ เมือ่
กอนเขาฝูงผสมพันธุ ลูกโคตัวเมียจะแยกจากฝูงผสมพันธุเมื่ออายุประมาณ 8 เดือน เมือ่ แยกออกมา
จากฝูงแลวอาจจะนําไปเขาฝูงใหญ โดยเลี้ยงกับโคตัวผูที่ตอนแลว ถาหากไมตอนอาจจะผสมพันธุก นั ได
การเลี้ยงดูโครนสาว ตองใหอาหารอยางถูกตองพอเพียง ถาอาหารไมพอเพียงจะทําใหโคโตชา
การผสมพันธุไมดี การเปนสัดผสมติดและเปอรเซ็นตการใหลกู เลวลงได
แปลงหญาที่ใชเลี้ยงโครุน
หยานมแลวควรเปนแปลงหญาที่ดีที่สุดเพราะโคในวัยนี้ตองการอาหารคุณภาพสูง เพือ่ สรางความเจริญ
เติบโตของรางกาย ถาโคไดรับหญาคุณภาพดีหรือมีพืชตระกูลถั่วผสมหญาก็อาจจะไมตองใหอาหารเสริม
อีกแตหญาคุณภาพเลว เชน หญาแกหรือหญาแหงจํ าเปนตองใหอาหารขนเพิ่มเติมหรือใหโคไดรับ
โปรตีน และแรธาตุมากกวาปกติ มิฉะนั้นโคจะไมเติบโตเทาที่ควร
การเลี้ยงดูโคสาวจะปลอยใหโคกินหญาในแปลงที่ดีที่สุดตลอดวันภายในแปลงหญาควรมีเพิง
หรือรมกันแดดกันฝน มีน้าสะอาดให
ํ
โคกินควรใหโคกินหญาออนในแปลงหญาใหมอยูเ สมอ
ทุงหญาตามธรรมชาติในเมืองไทยโดยทัว่ ไป อาจจะทําใหโคสาวไดรับโภชนะตางๆ ไดไมเพียง
พอเราจํ าเปนตองเสริมอาหารขนซึ่งอาจจะใหตอนเย็นหลังจากตอนโคกลับคอกแลว อาหารขนควรมี
โปรตีนประมาณ 15 เปอรเซ็นตวนั ละ 1-2 ก.ก. อาจจะใชปลายขาว 2 สวนรํา 2 สวนกากถัว่ เหลือง 1
สวนผสมกันและมีอาหารแรธาตุตง้ั ไวใหโคกินไดตามความตองการ
ประโยชนของแรธาตุสําหรับโคสาวในชวงนีพ้ บวา โคที่ไดรับแรธาตุจะมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงกวาไมไดรับแรธาตุ เมือ่ ผสมพันธุม กี ารผสมติดการตกลูกสูง การอยูร อดของลูกโคถึงอายุหยานมสูง
กวาจึงเปนไปไดวา อาหารแรธาตุมคี วามสําคัญตอการผสมพันธุม าก
วิธีการเลี้ยงโครุน สาวสามารถเลีย้ งได 3 ลักษณะ แตสองลักษณะแรกอาจไมเหมาะสมกับ
สภาพเมืองไทยคือการเลี้ยงในลักษณะปลอยใหโคหากินในแปลงหญาตลอดทั ง้ วันซึง่ มีปญ
 หาในเรือ่ งโจร
ผูรายกับวิธีการขังคอกแลวตัดหญามาใหโคกิน ซึง่ ตองสิน้ เปลืองแรงงานและตองดูแลเอาใจใสโคมากขึน้
วิธีท่ีสามที่เหมาะสมคือการใหโคหากินในแปลงหญาเฉพาะตอนกลางวันพอตกเย็นก็ตอ นโคกลับคอก ซึ่ง
ควรอยูไมไกลทําเลเลีย้ งมากนัก
โคสาวที่ปลอยใหหากินในแปลงหญาลวน ๆ จะเพิ่มนํ้าหนักตัวไดประมาณวันละ 0.3-0.5 ก.ก.
ถาใหอาหารขนดวยจะเพิม่ นํ้าหนักตัวไดถึง 0.7 ก.ก.ตอวันและจะเลีย้ งจนถึงอายุ 18-24 เดือนจึงจะทํา
การยายโคเขาผสมพันธุตอไป

อวัยวะสืบพันธุข องโคตัวเมีย
อวัยวะสืบพันธุข องโคตัวเมีย ประกอบดวยอวัยวะเพศ ชองเพศ คอมดลูก ปกมดลูก และรังไข
ชองเพศเปนสวนทีใ่ ชรว มสืบพันธุ ในโคมีความยาว ประมาณ 12-16 นิว้ ทอปสสาวะจะมาเปดออกทีน่ ่ี
ถัดเขาไปเปนคอมดลูกซึง่ มีขนาดเล็กยาวประมาณ 2-3 นิว้ คอมดลูกจะปดตันเมือ่ โคทองถัดไปเล็กนอย
เปนปกมดลูก ซึง่ มีความยาวประมาณ 7 ฟุต สวนปลายมดลูกจะเรียวตีบกลายเปนทอนําไขมคี วามยาว

ประมาณ 4-5 นิว้ ตอนปลายบาน เปนรูปกลวยรับไขทต่ี กจากรังไข สวนรังไขมเี ซลเพศนับเปนพัน ๆ ซึ่ง
เจริญเปนไขตอไป
การสืบพันธุของโคเพศเมีย เมือ่ โคเจริญถึงวัยสืบพันธุโ ดยจะมีชว งทีไ่ ขในรังไขของโคตัวเมียสุก
จะมีฮอรโมนเพศเมียเกิดขึ้น ฮอรโมนนี้จะไปกระตุนใหโคแสดงอาการอยากผสมพันธุเ ราเรียกอาการนี ้
วาการเปนสัด
การเปนสัดของโคเปนชวงที่โคเพศเมียยอมรับการขึ้นทับจากตัวผูซึ่งในยามปกติโคตัวผูจะไม
สนใจโคตัวเมียในเชิงชูสาวเลย จนกวาตัวเมียจะเปนสัดขึน้ มาก ตัวผูจ ะแสดงอาการอยากผสมพันธุด ว ย
จะเขาคลอเคลียและผสมพันธุต อ ไป
เมื่อผสมพันธุกันแลว เชือ้ อสุจขิ องตัวผูผ สมกับไขตวั เมีย แมโคจะไมแสดงอาการเปนสัดอีกตอ
ไปจนกระทั่งโคคลอดลูกแลว แตถา ผสมพันธุไ มตดิ ขึน้ มาไขในรังไขตวั เมียจะคอย ๆ สุก และโคกลับเปน
สัดใหมอีกทุก ๆ 19-21 วัน การเปนสัดครัง้ หนึง่ กินเวลานานประมาณ 18 ชั่วโมง อาการของการเปน
สัด คือโคจะแสดงอาการกระวนกระวายขึน้ ขีข่ บั ตัวอืน่ หรือใหตวั อืน่ ขีท่ ั บอวัยวะเพศบวมแดง มีน้าเมื
ํ อก
ไหลจากชองคลอดผูเลี้ยงควรคอยสังเกตอาการเปนสัดของโคใหไดและใหโคผสมพันธุกันในชวงเวลาดัง
กลาว
โคสาวอายุประมาณ 2 ป อาจจะยังมีขนาดไมโตเต็มที่ การผสมพันธุโดยใชพอพันธุขนาดใหญ
อาจเปนอันตรายแกโคตัวเมียควรใชพอพันธุที่ไมใหญนักโดยใชอัต ราสวนพอพันธุต อ จํานวนแมพนั ธุด งั นี้
1. พอพันธุอ ายุไมเกิน 3 ป ใชคมุ ฝูงตัวเมียได 15 ตัว
2. พอพันธุอ ายุ 3 ป ขึน้ ไปคุมฝูงตัวเมียได 25-30 ตัว ในกรณีเลี้ยงโคจํานวนนอยอาจจะใชวธิ ี
จูงเขาผสมพันธุกันโดยเมื่อพบวาโคเพศเมียมีอาการเปนสัดก็จูงไปผสมกับพอพันธุ หรือ นําพอพันธุม า
ผสมกับตัวเมียตอไป
วิธกี ารผสม ที่สะดวกคือปลอยใหโคผสมกันเองตามธรรมชาติในแปลงหญา ซึง่ ไดผลดี และ
ประหยัดแรงงาน แตตอ งคอยสังเกตวาเมือ่ โคสาวเปนสัดพอโคไดผสมติดจริง
วิธีการจูงผสมพันธุ จะทําใหทราบรายละเอียดตาง ๆ เชน วันทีเ่ ปนสัด วันผสมวันคลอดได
แนนอนการผสมเทียมเปนการนําเอานํ้าเชือ้ ของพอโคฉีดเขาไปในมดลูกของโคตัวเมียทีเ่ ปนสัด
การผสมเทียมทํ าใหแมโคมีโอกาสที่จะไดรับเชื้อจากพอพันธุดีเลิศตามความตองการของผู
เลี้ยง โดยผูเลี้ยงไมตอ งเลีย้ งพอพันธุล กั ษณะดังกลาวื หรือพอพันธุล กั ษณะดังกลาวไมมใี นเมืองไทยเรา
อาจนําเชื้อจากพอโคที่มีลักษณะดีเยี่ยม และมีคณ
ุ สมบัตดิ ี มาผสมเทียมทําใหไดลกู โคทีม่ ลี กั ษณะดีตาม
ตองการ
นํ้าเชือ้ จากพอโคทีร่ ดั ออกมาไดแตละครัง้ นัน้ หลังจากที่ไดทําการเจือจางแลวยังแบงใชผสมให
กับโคตัวเมียไดหลายตัว ทั้งยังสามารถผสมพันธุสัตวที่มีขนาดใหญหรือเล็กตางกันไดโดยไมมอี นั ตราย
จากการขึ้นทับของพอพันธุตัดปญหาการขนสงโคไปผสมไกล ๆ และแกปญหาการผสมติดยาก เชนกรณี
ปากมดลูกคตหรือตีบ ยนระยะเวลาการพิสจู นพอ พันธุล งได เพราะผสมไดมากในระยะเวลาสัน้ ๆ
การผสมเทียม หากเกษตรกรไมสามารถทําเองได ก็ควรใหหนวยงานของรัฐ เชนหนวยผสม
เทียมของกรมปศุสัตวหรือของ ก.ร.ป.กลางที่อยูใกลเคียงก็ได ผูผสมเทียมจะทําการผสมเทียมในชวง
กลางของการเปนสัดหรือเมือ่ โคเริม่ แสดงอาการเปนสัดแลวอยางนอย 8 ชั่วโมงเกษตรกรจะตองแจงถึง
เวลาการเปนสัดที่ถูกตองซึ่งการผสมเทียมมีหลักการ ดังนี้

1. โคตัวเมียแสดงอาการเปนสัดในตอนเชาของวันใดวันหนึง่ ควรเขารับการผสมพันธุก อ น 4
โมงเย็นของวันเดียวกัน ผูแจงแกผูผสมควรแจงเวลาที่ถูกตองดวย
2. ถาโคแสดงอาการเปนสัดในตอนบายของวันใดวันหนึง่ ควรทีโ่ คจะไดรบั การผสมในตอนเชา
หรือกอนเทีย่ งของวันรุง ขึน้

การสังเกตการเปนสัดทีแ่ นนอน ถูกตองจึงจะทําใหการผสมเทียมไดผล
การผสมเทียมจากหนวยราชการตาง ๆ โดยใชนํ้าเชือ้ ของราชการและเปนพันธุท ท่ี างราชการ
สงเสริมนัน้ เปนการบริการใหฟรีไมตอ งเสียคาใชจา ยแตอยางใด

เลือกวิธผี สมพันธุโ คแบบใดดี
การผสมพันธุโคทั้ง 3 แบบ คือการจูงเขาผสม การปลอยเขาคุมฝูงในแปลงหญา และการผสม
เทียมนั้นเหมาะกับลักษณะการเลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ จุดประสงคตา ง ๆ กัน การเลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ ผลิตลูกขาย
สวนใหญจะปลอยคุมฝูงในแปลงหญาเพราะสะดวกและประหยัด เหมาะกับฟารมที่เลี้ยงแมโคไวจํานวน
มากตั้งแต 20 ตัวขึน้ ไป การผสมแบบจูงเขาผสม ผูเ ลีย้ งจะตองทําคอกโคไวตางหากจากแมโคเวลาแมโค
ตัวใดเปนสัดก็จงู พอโคเขามาผสมพันธุห รือนํามาขังรวมกัน ใหพอโคผสมได 1-2 ครัง้ จึงแยกแมโคออก
สําหรับวิธีการผสมเทียมนั้น ก็มขี อ ดีดงั ไดกลาวมาแลวขางตน การเลีย้ งพอโคไวในโรงเรียน หรือ
เลี้ยงดูใหสมบูรณเปนพิเศษเมื่อถึงฤดูผสมพันธุจ งึ ปลอยลงคุมฝูง จะทําใหพอโคมีสมรรถภาพเต็มที่ตาง
กับการปลอยใหพอ โคคุมฝูงตัวเมียตลอดป อาจทําใหพอโคทรุดโทรมเร็วได
โคในประเทศไทยเราอาจผสมพันธุก นั ไดตลอดป แตในกรณีทเ่ี ลีย้ งกันระดับฟารม เพื่อใหมีความ
สะดวกในการจัดการดูแลลูกโคและสามารถจําหนายโคไดเปนรุน ๆ มีขนาดและอายุทใ่ี กลเคียงกัน จะมี
การกําหนดเวลาผสมพันธุใ หเปนฤดูเดียว โดยปหนึ่ง ๆ จํากัดใหมีการผสมพันธุเพียง 3 เดือน ซึง่ โคตัว
เมียมีโอกาสเปนสัดถึง 4 รอบ ถาหากโคตัวใดพลาดการผสมในครัง้ แรก ยังมีโอกาสและไดรบั การผสม
ใหมอีก 3ครัง้ ซึง่ นับวาพอเพียง ฤดูผสมพันธุควรกําหนดดังนี้ เริม่ ตัง้ แตตน เดือนพฤษภาคม (ประมาณ
วันพืชมงคล) ไปสิน้ สุดตนเดือนสิงหาคมของทุกป
แตถา หากมีโคทีไ่ มตง้ั ทองในฤดูนจ้ี ํานวนมาก อาจจะกําหนดฤดูผสมพันธุที่ 2 อีกฤดูหนึง่ ใชระยะ
เวลาประมาณ 120 วัน เริม่ กลางเดือนตุลาคมสิน้ สุดปลายเดือนมกราคมของทุกปเปนตน

การตั้งทอง
โคที่ผสมติดแลวจะไมเปนสัดอีก และจะเริม่ ตัง้ ทองในระหวางทีโ่ คอุม ทองมันจะเจริญเติบโต

ไปพรอม ๆ กันในระหวางนี้ หากภายในฝูงโคยังมีพอโคอยูดวยก็ไมจําเปนตองแยกพอโคออกมาก็ไดเมือ่
โคตัวเมียตั้งทองหมดแลวจึงแยกพอโคออกมาจากฝูง โคตัวเมียที่ผสมไมติด 2 ฤดูแลวควรตรวจดูความ
ผิดปกติภายในมดลูกโดยผูชํานาญ ถาพบวามดลูกผิดปกติก็ใหคัดออกจําหนายไปเสีย

อาหารแมโคอุมทอง
แมโคระหวางอุม ทอง จะตองไดรบั อาหารอยางเพียงพอ ทีจ่ ะใชการอุม ทองและเพือ่ สรางนํ้านม
ใหลูกกิน ลูกโคจะมีเปอรเซ็นตรอดจนถึงอายุหยานมและมีน้ําหนักแรกคลอดไดมากเพียงใดขึน้ อยูก บั
แมโคในระยะนี้ไดรับอาหารและการเลี้ยงดูดีเพียงใด ถาไดรบั อาหารไมเพียงพอลูกโคยอมออนแอตัวเล็ก
หรือมีนํ้าหนักแรกคลอดตํ่า ทําใหเปอรเซ็นตการตายของลูกโคกอนหยานมมากขึน้ ในชวงนีอ้ าหารหลั ก
ของแมโค คือ หญา อาหารหยาบ แตถาหญามีไมเพียงพอก็จําเปนทีจ่ ะตองใหอาหารขนเพิม่ เติมแกโค
ควรดูแลแมโคโดยใกลชิด ภายในทุงหญาควรมีรมไมใหโคไดเปนที่พักรอนหากไมมีรมเงาธรรมชาติก็
ตองสรางเปนเพิงไวรวมทัง้ ตองมีน้ําใหโคกินไดสะดวกดวย
ในบริเวณแปลงหญาทีม่ หี ญาขึน้ สมบูรณ ไมมเี ห็บหรือมีน้ําขังชืน้ แฉะ บริเวณทุงหญาก็เหมาะที่จะ
เปนที่คลอดของโคได การคลอดในแปลงหญามีขอ ดีคอื โอกาสทีล่ กู โคจะติดเชือ้ โรคมีนอ ยกวาการคลอด
ในคอก แตถาสภาพแปลงหญาชื้นแฉะและมีเห็บมาก ควรใหโคมาคลอดในคอกจะดีกวา ทําใหดูแลโค
ใกลชดิ ไดสะดวกขึน้
การใหโคกินหญาในแปลงหญานั้น อาจใหโคหากินไดตลอดทัง้ กลางวันกลางคืนเลยก็ได ถาหาก
ไมตอนโคเขาคอกในตอนเย็น ตองมีรางอาหารใสอาหารขนใหกนิ ดวย แตถา เลีย้ งแบบไลเขาคอกในตอน
เย็นก็ใหอาหารขนในคอกในตอนเย็นทีเดียว
บริเวณที่ใกล ๆ กับรางอาหารในคอก สิง่ ทีข่ าดไมไดคอื กอนแรธาตุซง่ึ ตองวางไวใหโคกินหรือเลีย
ไดตลอดเวลา พรอมกับมีน้ําใหโคกินดวย
ปริมาณความตองการอาหารหยาบที่แมโคตองการในชวงอุมทองนั้นอาจจะแตกตางกันตามความ
เจริญเติบโตของลูกโคในทองคือในชวง 3 เดือนแรกของการอุม ทอง แมโคยังคงมีความตองการปกติ 3
เดือนตอมาจะมีความตองการอาหารเพิม่ ขึน้ อีกเล็กนอย ในชวง 3 เดือนสุดทาย แมโคจะตองไดรบั
อาหารเต็มที่ เพื่อจะใหไดลูกที่สมบูรณตอไป
ในกรณีทเ่ี ลีย้ งโคไวหลายตัว อาจแยกเลีย้ งตามลักษณะความตองการอาหารก็ได เชน แมโคอุม
ทองแตผอม แยกเลีย้ งแปลงหนึง่ แลวใหอาหารตามความตองการหรือประมาณวันละ 2.5 เปอรเซ็นต
ของนํ้าหนักตัว แมโคอุม ทอองทีร่ า งกายปกติจะใชอาหาร 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว แมโคทีอ่ มุ ทองมี
ลูกติดควรใหไดรบั อาหารเพิม่ มากขึน้
ปริมาณอาหารเสริมหรืออาหารขนที่ใหในกรณีแปลงหญาไมสมบูรณอาหารควรมีโปรตีนไมต่ํา
กวา 16 เปอรเซ็นต ใหวนั ละ 1.5 กิโลกรัมตอตัว
การใหอาหารในชวงโคทอง อาจเปนผลเสียไดเชนกัน คืออาจทําใหลกู ในทองตัวใหญเกินปกติแม
โคอวนมีไขมันสะสมอยูในชวงกระดูกเชิงกรานมาก ทําใหเปลืองอาหารโดยไมจําเปน อาจทําใหลูกที่
คลอดมาคลอดยากดวย

ขณะแมโคทองไมควรทําใหกระทบกระเทือนตอการอุม ทอง เชน ไลตอ นใหโคตืน่ กระโดดขาม
คูน้ําหรือผานชองแคบ ๆ การจับโคลมเพื่อทําวัคซีนหรือชัง่ นํ้าหนักควรจับโคตรึงในซองควรทําดวยความ
ระมัดระวังการใชยาบางชนิดตองระวังเพราะยาบางชนิดอาจทํ าใหโคแทงลูกได

การคลอด
โคตั้งทองนาน 9 เดือนครึง่ หรือประมาณ 283 วัน ถาเราทราบวันผสม จะทําใหทราบถึงวัน
คลอดไดโคใกลคลอดเตานมจะขยายใหญขน้ึ มีน้ํานมขังอยูใ นเตาจนเต็ม อวัยวะเพศภายนอกนวมแดงถา
อยูในแปลงโคมักจะแยกตัวออกจากฝูงหาที่รมหลบนอนพักผอน กอนถึงระยะคลอดประมาณ 10 วัน
เราควรแยกแมโคออกจากฝูง และขังไวในคอกที่สะดวกมีหญาแหงหรือฟางรองพื้นแตถาเห็นวาจะคลอด
ในแปลงหญา ควรผูกโคไวในทีแ่ หงหรือใตรม ไมและอยูใ นสายตาของผูด แู ลตลอดเวลา
กอนคลอด 1 สัปดาห ควรระวังไมใหแมโคทองผูก โดยใหอาหารที่ยอยงายและมีคุณสมบัติเปนยา
ระบายออน ๆ เชนรําสด 1 สวน ผสมปลายขาว 1 สวนใหโคกินจะทําใหโคคลอดงายยิง่ ขึน้
สองสามชัว่ โมงกอนคลอด แมโคจะแสดงอาการกระวนกระวายไมอยูน ง่ิ โคนหางจะยกขึ้น มีน้าํ
เมือกไหลทางชองคลอด แมโคจะเบงเอาถุงนํ้าครํ่าออกมากอน หลังจากนัน้ 10 นาทีถงุ นํ้าครํ่าจะแตก
ลูกโคก็จะตามออกมา โดยเอาขาหนาออกมากอนในลักษณะควํ่ าในชวงนี้แมโคจะเบงอยางแรงเปน
จังหวะซึ่งแมโคอาจนอนตะแคงเบงหรือยืนแบงสลับกัน สวนขาหนาโคจะออกมาเรือ่ ย ๆ ตอไปจมูกและ
ใบหนาหัวก็จะโผลออกในลักษณะที่อยูตรงกลางขาหนาทั้งสองหนีบอยู จนกระทัง่ คลอดออกมาทัง้ ตัวโดย
จะหลุดออกมาทัง้ ตัวนัน้ แมโคอาจจะคอย ๆ ยืนขึน้ ในขณะทีล่ กู โคจะหลนลงพืน้ พอดี ระยะเวลาที่แมโค
คลอดใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือ 1-2 ชัว่ โมงก็ได หลังจากนัน้ รกจะถูกขับออกมาภายในเวลาไม
เกิน 4 ชั่วโมง

การชวยเหลือในการคลอด ถาแมโคคลอดออกมาตามปกติไมจําเปนตองชวยเหลือ ผูเลี้ยงเพียงแต
คอยดูอยูหาง ๆ และคอยใหความชวยเหลือตอเมือ่ แมโคคลอดลูกมาผิดปกติ เชนลูกโคคลอดลูกออกมา
ในทาผิดปกติ ใชเวลาเบงลูกนาน หรือลูกออกมาแลวไมมแี รงจะชวยเหลือลูกผูเ ลีย้ งตองชวยเหลือแมโค
ในกรณีทล่ี กู โคคลอดออกมาในทาทีผ่ ดิ ปกติ เพราะวาขาอาจบิดพับหรือตัง้ ตัวอยูใ นทาทีผ่ ดิ ปกติ
ผูทําคลอดก็ตอ งลางมือใหสะอาดแลวลางมือเขาไปจัดทาใหลกู โคเสียใหม เพือ่ ใหลกู โคอยูใ นทาปกติอาจ
ใชมือหรือเชือกจับขาหนาลูกโค ชวยดึงออกมาตามจังหวะการเบงของแมโค แตการดึงก็ตอ งรูจ งั หวะการ
เบงของแมโคดวย หากดึงเร็วเกินไปหรือดึงออกในทาลูกโคอยูใ นทาผิดปกติ ทําใหลกู โคดันปากชอง
มดลูกออกมาในขณะทีม่ ดลูกยังไมขยายเต็มที่ จะทําใหมดลูกฉีกขาดไดอาจเปนสาเหตุใหมดลูกทะลักได
เมื่อลูกโคคลอดออกมาแลว แมโคไมมแี รงดูแลลูกหรือเลียเยือ่ เมือกทีต่ ดิ มากับลูก ผูเ ลีย้ งตองชวย
เหลือเช็ดเยือ่ เมือก โดยใชผาแหงเช็ดตามตัว เอาของเหลวตาง ๆ ออกจากปากและจมูกโค ถาหากเห็น
วาลูกโคยังไมหายใจก็ใหจับขาหลังทั้ง 2 ยกขึ้น แลวหอยหัวแกวงไปมา 3-4 ครัง้ กระตุน การหายใจของ
ลูกโค
ในกรณีทเ่ี ห็นวาลูกโคไมสามารถคลอดออกมาได เพราะความผิดปกติของแมโคสุดทีผ่ เู ลีย้ ง
จะแกไขได ควรเรียกสัตวแพทยมาชวยเหลือทําคลอด
เมือ่ ลูกโคคลอดแลวในชวง 4 วันแรก นํ้านม
แมในระยะนี้เรียกวานํ้านมเหลือง มีลกั ษณะขนกวาธรรมดา และมีสเี หลือง
เปนสารอาหารทีล่ กู โค
ตองการอยางครบถวน ยังมีสารทีส่ ว นประกอบของภูมคิ มุ กันโรค จําเปนตองใหลกู โคกินนมนํ้าเหลืองนี้
หากลูกโคไมยอมกินนมนํ้าเหลือง ตองใชความพยายามใหกนิ โดยปอนใหกนิ จากถัง หรือขวด
บรรจุนม เริ่มจากใหลกู โคดูดนมจากนิว้ มือทีจ่ มุ นมกอนแลวจึงใหลกู โคดูดจากหัวนม ซึง่ มีขวดบรรจุนม
แขวนไวในระดับเหนือหัวลูกโคไมควรใหลกู กินนมจากถังเพราะอาจจะสํ าลักนมได
ในกรณีทเ่ี ห็นวาสายสะดือยาวเกินไป
จําเปนตองตัดสายสะดือโดยใชทงิ เจอรไอโอดีนเช็ดสาย
สะดือเพื่อฆาเชือ้ โรคตัดสายสะดือใหสน้ั เหลือ ประมาณ 1-1 1/2 นิว้ จากโคนหนาทอง ใชกรรไกรหรือ
มีดคม ๆ ตัด แลวใชเชือกชุบทิงเจอรไอโอดีนมัดไวสกั 2 เปราะ ถาเห็นวาไมจําเปนตองตัดสายสะดือโดย
แนใจวาสถานที่ที่คลอดสะอาดและแหงอาจปลอยไวสายสะดือจะแหงไปเอง
แมโคหลังคลอด หลังคลอดแมโคจะไมกนิ นํ้าและอาหาร ในวันแรกอาจจะกินแตน้ํา แมโคจะกิน
อาหาร และเพิม่ ขึน้ ในวันตอ ๆ ไประยะนี้ควรใหอาหารที่มีโปรตีน 13 เปอรเซ็นตเสริมแกแมโค เพื่อชวย
ในการสรางนํ้านม ไมดงึ เอาโภชนะทีส่ ะสมอยูใ นรางกายออกมาใชมากเกินไปทําใหแมโคผอม มีผลใน
การผสมครัง้ ตอไป

ตัวอยางสูตรอาหารขน
ปริมาณโปรตีน (รอยละ)
วัตถุดบิ (ก.ก.)
รํา
ปลายขาว
กากถัว่ เหลือง
กระดูกปน
เกลือ
รวม

สูตรที่ 1(13 ) สูตรที่ 2 (15)
60
40
28
40
10
18
1
1
1
1
100
100

อาการผิดปกติหลังคลอด
1. รกไมออกหรือรกคางตามปกติ รกจะถูกขับออกมาหลังจากคลอดลูกแลว 2-6 ชั่วโมง หาก
นานเกินกวา 24 ชั่วโมง รกยังไมหลุดออกมาแสดงวาผิดปกติ หรือเกิดรกคางซึ่งอาจจะเกิดจากการผิด
ปกติของมดลูก หรือเปนการผิดปกติตอ ระบบการสืบพันธุข องแมโค การแกไขรกคางควรใหสัตวแพทย
หรือผูที่มีความชํานาญทําการลวงเอารกออกมา ตามปกติสตั วแพทยจะสวมถุงมือลวงเขาทางชองคลอด
เพื่อทําการแกะเม็ดกระดุมของรกออกจากผนังมดลูก ซึง่ ตองทําอยางระมัดระวังและนิม่ นวล เมือ่ แกะ
ออกหมดแลวจึงคอยดึงรกออกมาหากทํ ารุนแรง ผนังมดลูกที่ติดกับเม็ดกระดุมอาจหลุดติดมือออกมา
ดวยทําใหเกิดการตกเลือดในมดลูก อาจทําใหแมโคตายได
2. มดลูกทะลัก มดลูกทีท่ ะลักออกมาจะมีลกั ษณะเปนกอนขนาดใหญ อาจทะลักออกมาทันที
หลังคลอด หรือแมกระทัง่ ตอไปอีก 2-3วันผานไปแลว เมือ่ มดลูกทะลักจะไมกลับเขาไปเองได อีกทั้งยัง
ขยายใหญขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีเลือดคัง่ ออกมา จําเปนตองเอามดลูกนีก้ ลับเขาไปในทองโคอยางเดิม โดย
ทําความสะอาดสวนทีท่ ะลัก ดวยนํ้าเกลืออุน ๆ ลางใหสะอาด ถามดลูกพองตัวมากใชน้ําตาลทรายขาว
โรยบนมดลูกเพื่อใหดดู ของเหลวภายในมดลูกออก ทําใหมดลูกเล็กลง จากนัน้ จึงดันเขาไปในชองคลอด
ตามเดิม แลวใชนําเกลือประมาณ 10 ลิตร ใสเขาไปในมดลูก เพื่อทําความสะอาดอีกครัง้ สวนนํ้าเกลือที่
เขาไปก็เอาออกโดยใชทอยางดูดออกแลวใสยาปฏิชีวนะเขาไปในมดลูกเพือ่ ปองกันการอักเสบของมดลูก
สาเหตุที่โคมีอาการมดลูกทะลัก สวนใหญเกิดจากแมโคขาดแคลเซีย่ มในเลือดหรืออาจเกิดจากแมโคเบง
ลูกแรงเกินไป
3. นมคัดลูกโคอาจจะดูดนมจากแมไมทนั ทําใหนมคัด ผูเ ลีย้ งตองรีดนมออกเสียบาง เพื่อไมใหแม
โคปวดเตานม และอึดอัดจนอาจทําใหเตาอักเสบได
4. ไขนม โคที่ใหนํ้านมมาก ๆ จะดึงเอาแคลเซีย่ มในรางกายออกไปใชมากดวยทําใหเกิดการขาด
แคลเซี่ยมในเลือดโคอาการทีแ่ มขาดแคลเซีย่ มแมโคจะนอนหงายเอาหัวทิ ม่ สวนหลังจะตองใหแคลเซีย่ ม
กลูโคเนต โดยวิธีฉีดแกโคตัวนั้น
5. ลูกไมดดู นมแม ในขณะทีแ่ มโคคลอดลูกใหญ ๆ เตานมของแมโคจะเตงตึงมาก หัวนมบางหัวก็
ขยายใหญดวยทําใหลกู โคไมสามารถดูดนมแมโคไดสะดวกหรือบางกรณีจะพบวาหัวนมอุดตันอยู ผูเลี้ยง
ตองรีดนมใหสง่ิ อุดตันหลุดออกมาหรือรีดใหน้ํานมไหลออกมาได
6. แมไมใหลกู กินนม นอกจากลูกโคไมกนิ นมแมแลวบางครัง้ แมโคไมใหลกู กินนมดวย สาเหตุมกั
มาจากเตานมผิดปกติ เชน เตานมอักเสบหรือเจ็บหัวนมอาจเกิดขึ้นกับโคสาวที่ยังไมเคยมีลูก ผูเ ลีย้ งตอง
พยายามใหลูกกินนมโดยการลามแมโคผูกขาใหยืนอยูกับที่จับลูกใหกินนมรักษาแมโคใหหายจากสาเหตุ
ที่เปนดวย อาจรีดนมแมใหลกู กินชวยดวยอีกทางหนึง่ ก็ได ถายังไมสามารถแกปญ
 หาไดใหนําไปกินนม
แมตัวอื่นไปพลาง ๆ กอน แลวจึงรีบใหกลับมากินนมจากแมตวั จริงโดยเร็ว อยาทิง้ ไปนานแมโคอาจลืม
ลูกของตัวเองได
7. แมโคไมยอมเลีย้ งลูก เปนสวนทีพ่ บบอยเชนกันตองนําโคทั้งแมและลูกใหอยูใกลกันใหมากที่
สุดโดยอาจใชวธิ จี บั ขังหรือลามแตถา แมโคไมยอมรับลูกอีก ก็จําเปนตองนําลูกโคไปใหโคตัวอืน่ เลีย้ งหรือ
ยกลูกเลี้ยงตางหาก โดยรีดนมใหกนิ หรือเลีย้ งดวยนมผงหรืออาหารสําเร็จเลีย้ งลูกโคตอไป

การเลี้ยงโคฝูงใหญ ๆ หรือจํานวนมาก ในปหนึง่ เราตองการผลิตลูกโคใหไดมากทีส่ ดุ แมแมโคจะ
ใหลูกไดปล ะหนึง่ ตัว ในทางปฏิบตั มิ กั ไมเปนเชนนัน้ คือจะไดลกู ไมถงึ 100 เปอรเซ็นต ซึง่ ถาไดนอ ย
ผูเลี้ยงก็ควรจะแกไข
นอกจากนัน้ ลูกโคทีเ่ กิดมาจะตองมีน้ําหนักแรกเกิดสูงอัตราการเจริญเติบโตดี
มีอตั ราการตายตํ่าดวย
เพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว ผูเ ลีย้ งจะตองหาวิธกี ารตาง ๆ มาปฏิบตั เิ พือ่ ลดความสูญเสียเชน
1. ใชพอโคและแมโคที่มีลักษณะดีมาผสมพันธุกัน ทําใหไดลูกโคที่ดี
2. กอนทําการผสมพันธุค วรตรวจสอบโรคแทงติดตอโคทุกตัว
3. หลีกเลีย่ งการผสมโคในชวงหนารอน
4. ตรวจสอบการตัง้ ทองของโคหลังผสมแลว 2-3 เดือน
5. ใหแมโคไดกนิ อาหารอยางสมบูรณและเพียงพอ เมื่อแมโคสมบูรณดี ปญหาการเปนสัดก็ลด
ลงดวย คือจะเปนสัดตามปกติ แตควรระวังไมใหแมโคอวนเกินไป

การเลี้ยงลูกโคหลังคลอด
ในการเลี้ยงลูกโคเนื้อ เราจะปลอยใหลูกกับแมอยูอยางอิสระซึ่งตางกับโคนมซึ่งตองแยกลูก
ออกจากแมหลังคลอด 3-5 วันในระยะแรก ๆ ลูกยังไมแข็งแรงพอ ไมควรปลอยหากินไกล ๆ ควรใหอยู
บริเวณใกล ๆ กับคอกหรือขังไวจนกวาลูกจะแข็งแรงดีจงึ ปลอยออกไปในแปลงหญาทีไ่ กลออกไปได คอย
สังเกตดูความผิดปกติตาง ๆ ของแมและลูกอยูต ลอดระยะนี้
หากแปลงหญาไมสมบูรณพอควรเสริม
อาหารขนทีม่ โี ปรตีนประมาณ 13เปอรเซ็นต ใสรางไว สูตรอาหารงาย ๆ มีดงั นี้ รํา 60 สวน ปลายขาว
28 สวน กากถั่ว 10 สวน เกลือ 1 สวน กระดูก 1 สวน เมือ่ ลูกโคมีอายุได 1-2 เดือนจะเริม่ กินหญา
และกินนมแมอยูใ นระยะ 4-5 เดือน กระเพาะรวมของลูกโคจะทํางานไดเต็มที่ ทําใหยอ ยอาหารตาง ๆ
ไดสมบูรณขน้ึ ลูกโคจะเจริญเติบโตไดอยางสมํ่าเสมอ ในชวงนีผ้ เู ลีย้ งตองถายพยาธิไสเดือนใหแกลกู โค
ใหครัง้ แรกเมือ่ อายุ 2 เดือนและถายซํ้าทุก ๆ 6 เดือน จะทําใหไมออ นแอโตเร็วขึน้

การหยานม
ลูกโคจะกินนมแมไปจนอายุได 4-6 เดือน ระยะนี้ลูกโคกินหญาไดดีแลว ในธรรมชาติใน
เดือนที่ 6 ลูกโคไมตอ งการกินนมแมอกี แตการเลีย้ งโคของเกษตรกรรายยอยบางรายคงปลอยใหลกู กิน

นมแมตอ ไปซึง่ เมือ่ แมโคคลอดลูก 2-3 เดือนจะถูกนําไปผสมพันธุใหม และเริม่ ตัง้ ทอง ทําใหแมโคตอง
รับภาระการเลีย้ งลูกโคในทองและใหน้ํานมลูกโคตัวเดิมโดยการใหลกู กินนม ทําใหแมโคโทรมได เรา
อาจจะหยานมแมโคตัง้ แตอายุ 4 เดือนก็ได เพือ่ ลดภาระของแมโคลง แตการเลีย้ งแมโคควรคํานึงถึง
ความสมบูรณของลูกโคดวย จึงควรหยานมลูกโคอายุ 7-8 เดือนจึงจะเหมาะสม
ในชวงนีป้ ลอยใหลกู โคกินหญาและเสริมอาหารขนและแรธาตุเพือ่ ชดเชยจากการที่ลูกโคไมไดกิน
นมจากแม เพื่อใหโตเร็วและสมบูรณ

การเลีย้ งดูแมโค
แมโคคลอดลูกแลวประมาณ 1-2 เดือน จะเริม่ เปนสัดอีกซึง่ แสดงวาพรอมทีจ่ ะอุม ทองไดอกี
ตัวพอโคอยูในฝูงก็จะไดรับการผสมพันธุทันที ทําใหแมโคไดลกู ติดตอกันทุกป แมโคทีต่ ง้ั ทองจะอุม ทอง
ไปเลี้ยงลูกไป พอแมโคเริ่มทองแก 6-7 เดือนชวงนีเ้ ราแยกลูกออกไปแลวควรเลีย้ งดูแมโคใหดหี ลีกเลีย่ ง
ไมใหแมโคไดรับการกระทบกระเทือนการดูแลรักษาพยาบาลควรทํ าในซองและไมควรไลตอนแมโคให
แตกตื่น

การทําเครื่องหมายโค
เกษตรกรไทยไมนิยมทําเครือ่ งหมายโคเพราะยังไมเห็นความสําคัญเพราะอาจจะมีการเลี้ยงโค
กันจํานวนนอย
แตการเลี้ยงโคหลายตัวการทําเครือ่ งหมายเปนสิง่ ทีจ่ ําเปนมากเพราะจําชวยในการ
จดบันทึกทําทะเบียนประวัติ ทําใหการจัดการเลีย้ งดูโคถูกตอง นอกจากนีย้ งั ชวยปองกันการปลอมแปลง
สัตวได การทําเครือ่ งหมายโคมีอยูห ลายวิธดี ว ยกันเชน
1. การใชโซหอยคอแลวแขวนดวยเบอรพลาสติก
2. การลัดใบหู การติดเบอรพลาสติกทีใ่ บหู การติดเบอรโลหะที่ใบหูและการขลิบใบหู
3. การทําหวงคลองทีจ่ มูก
4. การตีตรา ซึง่ ใชความรอนและความเย็น
ที่นิยมทํากันคือ การตีตราดวยความรอน โดยทําเลขเบอรดว ยโลหะนําไปเผาไฟจนรอนแดงทิ้ง
ไวใหลดความรอนลงจนโลหะเปนสีเทาแลวนําไปทาบลงบนผิวหนังของโค ตรงบริเวณทีจ่ ะตีตรา ซึง่ สวน
ใหญจะเปนบริเวณสะโพก ถาโคดิน้ มากควรยกเหล็กออกกอน เพื่อไมใหเหล็กตีเบอรลื่นจะทําใหเปนแผล
ลอกออกเปนแผน จีเ้ หล็กตีตราประมาณ 3-5 วินาที พอเห็นวารอยแผลเปนสีดํา ขนไหม ไมควรจีน้ าน
เกินไปจะทําใหโคเปนแผลอักเสบไดงาย เมือ่ จีแ้ ลวใชน้ํามันพืชทาชะโลมแผลอาจใชยากันแมลงวันผสม
ลงไปดวย เพือ่ ปองกันไมใหแมลงวันมาตอมแผลหรือรบกวนใหรําคาญ
การตีตราควรบังคับโคใหอยูในซอง หรือมัดขาโคทัง้ สีขาปองกันโคดิน้ เพราะความเจ็บปวดซึง่
ถาผูทําไมชํานาญรอยแผลจะเลือนจนอานไมคอ ยออก การตีตราเย็น โดยใชไนโตรเจนเหลว ทําใหแมโค
ไมเจ็บปวดเหมาะกับผูที่เลี้ยงโคจํานวนมากตองลงทุนสูง และวิธใี ชคอ นขางยุง ยาก

การทําลายเขาโค
การที่โคไมมีเขาทําใหการเลีย้ งดูจดั การงายขึน้ ดวย โคจะเชือ่ งไมกา วราว การทําลายเขาใน
ระยะโคมีอายุนอ ยหรือเพิง่ มีปมุ เขาเปนวิธที ส่ี ะดวกและทําไดงา ย แตถาเปนโคที่โตหรือเขายาวแลวจะทํา
ไดยากโคจะเจ็บปวดและเสียเลือดมากตองรักษาแผลนาน ถาโคโตแลวตัดเฉพาะปลายเขาที่แหลมออกก็
พอสวนลูกโคทําเมือ่ อายุนอ ยประมาณ 15 วัน ถึงไมเกิน 2 เดือน การทําลายเขาทําไดโดย
1. การใชแทงโซดาไฟ ขั้นแรกตองตัดขนบริเวณรอบ ๆ เขาแลวใชวาสลินทารอบ ๆ เพือ่ ปอง
กันไมใหโซดาไฟเขาตาลูกโค จากนัน้ ใชโซดาไฟถูปมุ เขาจนเลือดออกก็หยุด แตตอ งระวังไมใหโซดาไฟ
เขาตาลูกโคซึง่ อาจทําใหตาบอดได
2. การใชเหล็กเผาไฟจี้ จะใชเหล็กกลมทีม่ ปี ลายเวาเปนแองพอทีจ่ ะครอบปุม เขามาพอดี นําแทง
เหล็กนี้ไปเผาไฟจนรอนแดงกลายเปนสีเทาแลวนํามาครอบจีล้ งทีป่ มุ เขาจนไหม ใชน้ํามันพืชทา เขาโค
จะไมงอกมาอีก
3. การใชปนู แดงผสมสบูก รดทาปุม เขา ปูนแดงคือปูนที่กินกับหมากนั่นเอง เอามาผสมกับสบู
กรดในอัตราสวนเทา ๆ กัน เติมนํ้าลงไปเล็กนอย และคนใหเขากัน นํามาทาปุม เขาลูกโค ทําใหเขาโคไม
งอกมาไดอีก

การตอนโค
โคตัวผูที่ไมใชทําพันธุค วรตอน การตอนตอนไดตง้ั แตโคอายุ 3 เดือนขึน้ ไป การตอนทําไดหลายวิธีเชน
1. การผาเอาเม็ดอัณฑะออก
2. การใชยางรัด
3. ใชของแข็งทุบเสนโลหิตใหตบี ตัน
4. การใชเครือ่ งมือตอนเรียกวาเบอรดชิ โซ ซึ่งมีลักษณะเปนคีมหนีบถุงอัณฑะใหแนน
ทําใหทอนํานํ้าเชือ้ และเสนเลือดทีม่ าหลอเลีย้ งตีบตันการทํางานของอัณฑะจะเสือ่ มลง โคที่ตอนแลวจึง
ไมมีทางเพศ หรือมีบา งเล็กนอยแตไมสามารถสืบพันธุใ หเกิดลูกหลานได
การตอนโคดวยเบอรดิชโซ ผูเ ลีย้ งจะตองนําโคเขาซองบังคับในทายืนหรือมัดโคทัง้ 4 ขาใหนอนลง
ใชมือบีบดันเสนขั้วอัณฑะโคขางใดขางหนึง่ ใหอยูช ดิ ถุง ใชคมี หนีบลงบนเสนขัว้ อัณฑะเปนเวลา 3 นาที
เสร็จแลวทําเชนเดียวกันกับอัณฑะอีกขางหนึ่งโดยใหมีผิวหนังที่ไมถูกหนีบอยูระหวางรอยหนีบทั้งสองให
มากที่สุด เพื่อใหมกี ารไหลเวียนของโลหิตสวนหนึง่ ไปเลีย้ งถุงอัณฑะไดตามปกติ เพือ่ ปองกันไมให
ถุงอัณฑะเนา
เนื่องจากเบอรดิชโซมีราคาแพงจึงไมเหมาะที่เกษตรกรรายยอยจะจัดซื้อมาเอง อาจจะรวมกัน
หลาย ๆ รายซือ้ หรือยืมจากปศุสตั วอําเภอหรือจังหวัดมาก็ได
อยางไรก็ตามอาจารยปรารถนา พฤกษศรี แหงภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
ประดิษฐเครือ่ งมือตอนโคอยางงาย ๆ โดยทําขึ้นจากไมและใชหลักการเดียวกับเบอรดิชโซเรียกวาเครื่อง
มือตอนโคแบบกําแพงแสนซึง่ เกษตรกรสามารถประดิษฐมาใชเองซือ้ หาไดราคาถูกเหมาะที ่จะใชกับโคที่
มีนาหนั
้ํ ก 100 กิโลกรัมขึน้ ไป

การเลี้ยงโครุนที่หยานมแลว
การเลี้ยงดูโครุน ทีห่ ยานมแลว ลูกโคเมือ่ อายุ 7 เดือนไปแลว สามารถเลีย้ งดูไดจากอาหารใน
แปลงหญาในกรณีแปลงหญาไมสมบูรณพอควรเสริมอาหารขนใหลูกโคดวย ลูกโคควรแยกจากฝูงผสม
พันธุและแยกเปนตัวเมียตัวผูโดยเฉพาะตัวผูที่ไมตอนตองแยกตางหาก ในคอกพักควรมีน้ําสะอาดรางใส
สะอาดแรธาตุไวใหกนิ ไดตามตองการในระยะนีล้ กู โคตองการอาหารที่ มโี ปรตีนสูงมาก การใหอาหารที่มี
โปรตีนสูงจะทําใหโคโตเร็วยิ่งขึ้นโคตัวผูที่ตอนแลวจะเติบโตในแปลงหญา จะเพิ่มนํ้าหนักไดเฉลีย่ วันละ
300-500 กรัม ขึน้ อยูก บั ความสมบูรณของอาหาร ถาใหกนิ อาหารขนดวยจะเพิม่ นํ้าหนักไดมากกวานี้
เมือ่ อายุ 18 เดือนจะไดน้ําหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม
ในโคเพศเมียเมือ่ อายุ 18-24 เดือน นํ้าหนัก 270 กิโลกรัมขึน้ ไป สําหรับโคพันธุลูกผสม
บราหมนั ก็สามารถคัดเขาฝูงผสมพันธุไ ด
สวนโคเพศผู อาจจะใชเปนพอพันธุเ มือ่ อายุ 2 ปขน้ึ ไป สวนโคทีต่ อนแลวอาจจะขุนสงตลาดหรือ
จําหนายเปนโคงานตอไป

