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คํานํา
การเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพที่กาลั
ํ งเปนทีส่ นใจของบุคคลทัว่ ไป เพราะสามารถทํากําไรให
แกผูเลี้ยงมากพอสมควร แตเนือ่ งจากโคขุนเปนเรือ่ งคอนขางใหมสําหรับผูเลี้ยงและผูบริโภคในประเทศ
ไทย ระบบตางๆ ยังไมเขารูปเขารอยดีนกั โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดโคเขาขุนและการตลาด ผูเ ลีย้ งบาง
รายที่ไมไดศึกษาขอมูลและลูท างใหถอ งแทจงึ มีโอกาสจะขาดทุนได ผูเ ขียนขอเรียนวาไมมจี ดุ ประสงคจะ
ปลุกระดมหรือเรงเราใหทกุ คนหันมาเลีย้ งโคขุน เพราะขณะนีย้ งั มีปญ
 หาหลายประการดังกลาวแลว แต
สํ าหรับผูที่คิดวาตนเองมีความพรอมที่จะเลี้ยงโคขุนได คาดวาเอกสารที่ทานถืออยูนี้คงเปนประโยชน
บางตามสมควร อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่ยังไมพรอมการศึกษาลูทางไวลวงหนาก็นับวาไมเสียหลาย
เพราะคาดวาในอนาคตอันไมไกลนัก ธุรกิจการเลี้ยงโคขุนคงสามารถทําไดอยางกวางขวางในประเทศ
ไทยอยางแนนอน

(ปรารถนา พฤกษะศรี)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การเลีย้ งโคขุนเปนอาชีพ
ิ

ปรารถนา พฤกษะศรี*

ความหมายและความสําคัญ
การเลี้ยงโคทั่วไป ตอนเชาตอนโคใหออกไปกินหญาหรือ
ฟางในทุงนาหรือตามขางถนน ตอนเย็นก็ตอ นกลับคอก เนือ่ งจากโค
ไดรับอาหารไมสมบูรณจึงเติบโตชา สามารถสงโรงฆาสัตวไดเมื่อ
อายุมากและตองออกกําลังกายมากจึงทําใหเนื้อเหนียว
การเลีย้ งโคขุน หมายถึงการเลีย้ งโคใหเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยไดรับอาหารที่คอนขางดีอยางเต็มที่ในชวงระยะเวลา
หนึ่ง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะใหโคกินอาหารหยาบ (หญา
หรือฟาง) แลวยังมีการใหอาหารขน(อาหารผสม) เพิม่ เติมอีกดวย
ทําใหโคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โคจะถึงกําหนดเขาโรงฆาสัตวใน
ขณะทีอ่ ายุยงั นอย ทําใหไดเนือ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและขายไดราคาดีกวา
โคที่เลี้ยงโดยใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว หากเกษตรกรเลีย้ งโคดวยวิธกี ารนีเ้ พียงครอบครัวละ 2-4
ตัว ก็จะเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่ง
การเลี้ยงโคขุนถือเปนธุรกิจอยางหนึง่ (ถึงแมจะเลี้ยงเพียง 2-3 ตัว) ทัง้ นีเ้ พราะจะตองมีการ
ลงทุนและมีแผนงานที่แนนอนเพื่อใหไดผลตอบแทนจากเงินทุนนั้น ในระยะเวลาตามแผนที่กําหนด
สวนการเลี้ยงโคทั่วๆ ไป เปรียบเสมือนการออมทรัพย การเติบโตของโคและลูกโคทีเ่ กิดขึน้ คือ ดอก
เบี้ย เมื่อตองการใชเงินก็ขายโคบางตัวออกจากฝูง ไมมกี ารวางแผนทีแ่ นนอนวาจะขายโคตัวไหนเมือ่ ใด
ประโยชนของการเลีย้ งโคขุนมีอยูห ลายประการ คือ
1. ลดการเสียดุลยการคา คือ เนื้อโคขุนทีผ่ ลิตขึน้ ในเมืองไทยและสามารถทดแทนการสัง่ เขา
เนื้อโคขุนจากตางประเทศปละหลายลานบาท
2. แกปญ
 หาการขาดแคลนเนือ้ สําหรับบริโภคในประเทศ เพราะการเลี้ยงโคขุนทําใหลดชวง
เวลาในการเลีย้ งดูโคแตละตัวใหสน้ั ลง ทําใหผลผลิตเนือ้ โคตอปมมี ากขึน้
3. สงเสริมอาชีพและเพิม่ รายไดแกเกษตร ทําใหเกษตรกรมีอาชีพเลีย้ งโคขุน หรือเกษตรกร
มีที่ทําการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก ยังสามารถเลีย้ งโคขุนเพือ่ เสริมรายได นอกจากนัน้ ยังมีผลตอเนือ่ ง
ไปถึงเกษตรกรผูปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง และมันสําปะหลัง เพราะสิง่ เหลานีใ้ ชในการประกอบ
สูตรอาหารขนของโคขุน
* รองศาสตราจารย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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4. ทําใหอาชีพการเลีย้ งโคเนือ้ เปนระบบมากขึน้ ผูเลี้ยงแมโคเพื่อผลิตลูกจะสามารถวางแผน
ดํ าเนินงานได เพราะแนใจวาเมื่อผลิตลูกโคขึ้นมาแลวจะมีผูรับซื้อไปขุนในราคาที่มีมาตรฐานตามนํ้า
หนักและคุณภาพของโค ไมใชตรี าคาดวยสายตาและความพอใจของพอคาเชนเดิม

ประเภทของธุรกิจโคขุน
อาจจะแบงธุรกิจการเลีย้ งโคขุนไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. อาชีพเสริม เลี้ยงโคขุน 2-10 ตัว ใชแรงงานใน
ครอบครัว ใชพื้นที่ที่มีอยูเพียงเล็กนอยเพื่อปลูกหญาแบบสวน
ครัว ใชวสั ดุอาหารสัตวทผ่ี ลิตเองไดบางสวน เชน ใบกระถิน
มันสําปะหลัง เปนตน
2. อาชีพหลักขนาดกลาง เลีย้ งโคขุน 20-60 ตัว
ตองจางแรงงาน
3. อาชีพหลักขนาดใหญ เลี้ยงโคขุน 200-300 ตัว ตองใชพน้ื ทีม่ าก และตองใชเครือ่ งทุน แรง
ในคูมือนี้จะกลาวถึงเฉพาะการเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพเสริมเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลบางอยาง
อาจจะดัดแปลงไปใชกบั การเลีย้ งโคขุนเปนอาชีพหลักได

ลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินงาน
ผูท่ีจะเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพเสริม ควรจะดําเนินงานตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลความเปนไปได กลาวคือ การเลีย้ งโคขุนจะสําเร็จไดตองมีปจจัยหลักๆ ดังนี้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ถาทานขาดขอหนึง่ ขอใดก็ไมควรเสีย่ งเลีย้ งโคขุนตามสมัยนิยม แตทานควรจะเลี้ยงแมพันธุ
เพือ่ ผลิตลูกโคสําหรับขายใหแกผูเลี้ยงโคขุนดีกวา
2. รวมกลุมผูสนใจ การเลี้ยงโคขุนรายยอยจะทําไดดีตอเมื่อมีการรวมเปนกลุมกอน
ซึ่งจะทําใหสะดวกและประหยัดในหลายๆ ดาน เชน การจัดซือ้ ลูกโคมาขุน การจัดซือ้ อาหารและการ
ดําเนินการเรือ่ งตลาด เปนตน
3. ศึกษาวิธีเลี้ยง โดยการอานจากเอกสารตางๆ หรือเขารับการอบรม ซึง่ หนวยงาน
ราชการตางๆ จัดขึน้ และทางที่ดีควรจะไปเยี่ยมชมกิจการของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนอยูแลว
4. ติดตอตลาด ซึ่งควรจะทําในนามของกลุม
5. จัดเตรียมเงินทุน เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญ เพราะการเลีย้ งโคขุนตองลงทุนคอนขางสูง
และหากเงินทุนขาดมือในชวงกลางของการขุนโค โคไมมอี าหารกินตามกําหนด จะทําใหประสบกับการ
ขาดทุนได
6. จัดเตรียมแปลหญา ตองลงมือปลูกหญากอนที่จะนําโคเขาคอกขุนประมาณ 2
เดือน ในระหวางนัน้ ควรหาลูท างเกีย่ วกับเรือ่ งแหลงซือ้ อาหารขนและแหลงซือ้ พันธุโ คไปดวย
7. สรางคอก
8. จัดเตรียมอาหารขน
9. ซื้อโคเขาคอก
10. ลงมือเลี้ยงโคขุน
11. วางแผนระยะยาว กล า วคื อ ใน
อนาคตคาดวามีผเู ลีย้ งโคขุนกันมากขึน้ คงจะหาซื้อลูกโค
มาขุนไดยากขึ้น หรือซื้อไดในราคาแพง จึงควรจะวางแผน
ระยะยาว โดยหาซื้อแมโคมาเลี้ยงไวบาง

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การจัดเตรียมคอก
1. คอกควรอยูบ นทีด่ อนและระบายนําได
้ ดี
2. พื้นที่คอก ควรมีพน้ื ทีใ่ หพอเหมาะกับขนาดของตัวโค
โคเล็ก (100-200 กก.) ควรมีพน้ื ทีค่ อก 6 ตารางเมตร/ตัว
โคใหญ (300-400 กก.) ควรมีพน้ื ทีค่ อก 8 ตารางเมตร/ตัว
3. ควรมีหลังคาอยางนอย 1 ใน 3 ของพืน้ ทีค่ อก
4. พื้นคอกควรเปนพื้นคอนกรีตผิวหยาบ อาจจะใชเหล็กหรือไมกวาดมือเสือครูด
ผิวหนาคอนกรีตใหเปนรอย เพือ่ ปองกันโคลืน่ ลม อาจจะใชแกลบ ขีก้ บ หรือฟางรองพืน้ หนาประมาณ 5
เซนติเมตร ก็ไดแลวแตความเหมาะสม

ใชเหล็กหรือไมกวาดมือเสือครูดผิวหนาคอนกรีตใหเปนรอยปองกันโคลืน่ ลม
5. กั้นคอกดวยไมไผหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยูโดยกั้นเปน 4 แนว ใหแนวบนสุดอยูเ หนือ
จากพืน้ ดินประมาณ 130-150 เซนติเมตร
6. หลังคาทําดวยจากหรือแฝกหรือสังกะสีก็ได
7. ถามีโคมากกวา 5 ตัว ควรจะทําซองและที่
หนีบคอ เพือ่ สะดวกในการปฏิบตั งิ านตางๆ เชน ฉีดวัคซีน ถาย
พยาธิ และฝงฮอรโมน เปนตน
กั้นคอกดวยไมไผเปน 4 แนว

ซองหนีบคอ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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8. การสรางคอกดังกลาว จะสรางแบบชั่วคราว (เสาไมไผ หลังคาจาก) หรือแบบถาวร
ก็ได (เสาปูน หรือไมเนือ้ แข็ง หลังคากระเบือ้ ง หรือสังกะสี) ถาสรางแบบถาวรควรวางแผนใหสามารถ
ขยายกิจการในอนาคตได หรือสามารถดัดแปลงใชประโยชนอยางอืน่ ไดเมือ่ เลิกเลีย้ งโค

คอกโคขุนแบบถาวร

คอกโคขุนแบบชั่วคราว
9. ถาเลี้ยงโคขุนเพียง 1-4 ตัว อาจจะดัดแปลงสรางคอกแบบงายๆ ใหลงทุนถูกที่สุด
เชน ใชใตถนุ บานเปนสวนหนึง่ ของคอกก็ไดตามความเหมาะสม
10. รางอาหารจะใชไมหรืออิฐบลอกทําก็ได ขนาดตามภาพ
หนวย : เซนติเมตร

แบบแปลนรางอาหาร

รางอาหารในบริเวณคอกโคขุน

ภาพแสดงหนาตัดรางอาหาร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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11. อางนํ้า จะทําอยางไรก็ไดโดยคํานวณใหพอเพียงสําหรับโคทีม่ อี ยูโ ดยยึดหลักดังนี้
โค 1 ตัวกินนํ้าวันละ 20-30 ลิตร โคกินหญาตองการนําประมาณ
้
5 เปอรเซ็นตของนําหนั
้ กตัว สวนโค
ที่กินฟาง หรือหญาแหงตองการนํ้าประมาณวันละ 10 เปอรเซ็นตของนําหนั
้ กตัว ใชรองซีเมนตขนาด
เสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร สามารถบรรจุนาได
้ํ 200 ลิตร ซึ่งพอเพียงสําหรับ
โค 6-8 ตัว (ถาเติมนํ้าวันละ 1 ครัง้ )
12. ทองที่ที่มียุงชุมควรทํามุง ดวยตาขายไนลอน ควรเลือกชนิดหนากวาง 2.5 เมตร

ทํามุงคอกโคขุนดวยตาขายไนลอนปองกันยุง

อางใหนาสํ
้ํ าหรับโคขุน

ผังโรงเรือนคอกโคขุน (1 หนวย/โค 6 ตัว)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การจัดเตรียมแปลงหญา
หญาทีแ่ นะนําในกรณีเลีย้ งโคขุนเปนอาชีพเสริม คือ หญากินนี เพราะเกี่ยวงาย โตเร็ว
ผลิตผลตอไรสงู และคุณคาทางอาหารสูง แตหญาชนิดนีไ้ มเหมาะสมสําหรับปลูกในทีล่ มุ ซึง่ มีนาขั
้ํ ง ถา
นํ้าสมบูรณตลอดป หญากินนี 1 ไร สามารถเลีย้ งโคขุนได 4-5 ตัว
หญากินนี สามารถปลูกดวยเมล็ด หรือแยกกอปลูกเชนเดียวกับตนตะไครก็ได แตใน
กรณีปลูกแปลงเล็กๆ แนะนําใหใชวิธีแยกกอเพราะหญาจะขึ้นสมําเสมอและเป
่
นระเบียบ

หญากินนีธรรมดา

หญากินนียักษ

หญากินนีมว ง

วิธปี ลูก
เตรียมดินเหมือนปลูกพืชไรชนิดอืน่ ๆ คือ ไถ พรวน และตากดินไวระยะหนึ่ง ขุดหญา
จากแปลงพันธุ แยกกอ ตัดยอด และตัดรากออกบาง ถายังไมปลูกในวันนัน้ ก็ใหกองไว เอานํารดให
้
ชุม
แลวเอากระสอบคลุมไว วิธีปลูกแบบปกดําใหตน เอียง 60 องศา ใหแตละหลุมมีหญา 2-3 ตน ระยะ
ปลูกระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระหวางตน 50 เซนติเมตร ถาฝนไมตกตองรดนําในระยะเริ
้
ม่ ปลูกทุก
วันเปนเวลา 1 สัปดาห รากหญาจะเริม่ เดินเริม่ แทงหนอและตัง้ ตัวได หลังจากนัน้ ถาเปนฤดูฝนไมจาํ
เปนตองรดนํ้า สวนในฤดูแลงตองรดนํ้านานๆ ครัง้ ตามความเหมาะสมแตถงึ แมจะไมรดนําเลยตลอดฤดู
้
แลงหญาก็ไมตาย แตจะไมเจริญงอกงาม
ประมาณ 2 เดือน หลังจากเริม่ ปลูก หญาจะสูงประมาณ 1 เมตร สามารถเกี่ยวมาใหโค
กินได หญาจะแตกกอใหญขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเก็บเกีย่ วไดทกุ เดือนๆ ละ 1 ครัง้ ถานํ้าสมบูรณ และ
มีการบํารุงรักษาดี คือมีการใสปยุ คอก และพรวนดินปละครัง้ หญาจะใหผลผลิตสูงอยูไดนับสิบปโดยไม
ตองปลูกใหม หญาแตละกอที่เกี่ยวไดจะหนักประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม

เตรียมดินปลูกหญา – ไถ - พรวน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

10

การเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพเสริม

ยกรองปลูก

กอตนกลากินนีทจ่ี ะใชปลูก

ปลูกแบบปกดําใหตน เอียง 60 องศา

ปลูกหลุมละ 2-3 ตน
ระยะปลูก 50 x 75 ซม.
แลวใหนาแปลงปลู
้ํ
ก

ใสปุยบํารุง

การจัดเตรียมอาหารขน
อาหารขนของโคขุนมีสว นประกอบหลักๆ คือ
1. อาหารพลังงาน (แปง)
2. อาหารโปรตีน
3. อื่นๆ ไดแก เกลือแร ไวตามิน และสารเสริมตางๆ
วัตถุดิบที่ตองใชในปริมาณมากที่สุด คืออาหารพลังงานไดแก ขาวโพด ขาวฟาง
ปลายขาว รํา และมันสําปะหลัง เปนตน การทีจ่ ะเลือกใชชนิดใดนัน้ ขึน้ อยูก บั ราคาในขณะนัน้ และความ
สะดวกในการจัดหา หรืออาจจะใชหลายอยางรวมกันก็ได

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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อาหารโปรตีนที่นิยมใชในโคขุน คือ ใบกระถิน และยูเรีย (ปุยสูตร 46-0-0)
เพราะคิดเทียบแลวราคาถูกกวาปลาปนและกากถัว่ มากคือ ยูเรีย 1 กิโลกรัมบวกกับขาวโพด 6 กิโลกรัม
มีคาเทากับกากถั่วเหลือง 7 กิโลกรัม แตการใชยูเรียมีขอจํากัดคือ สามารถใชยูเรียไดไมเกิน 3
เปอรเซ็นตของอาหารขน และตองผสมใหเขากันดี มิฉะนัน้ แลวถาโคตัวใดไดรบั ยูเรียเขาไปมากเกินไปก็
จะถึงตายได อาหารที่มียูเรียผสมนี้ควรใชกับโคที่มีระบบกระเพาะสมบูรณแลว คืออายุ 7 เดือนขึน้ ไป
เพราะยูเรียจะเปนประโยชนไดกต็ อ เมือ่ มีจลุ นิ ทรียใ นกระเพาะอยางเต็มทีแ่ ลว
เกลื อ และกระดู ก ป น จํ าเปนตองมีอยูในอาหารขนอยางละประมาณ 1-2
เปอรเซ็นต ถาโคขุนกินฟางเปนอาหารหลักควรเพิม่ เปลือกหอย หรือปูนมารล ( แคลเซี่ยม) อีก 0.5
เปอรเซ็นต

ผสมอาหารขนหลายๆ ชนิดรวมกัน

ไวตามินตางๆ สวนใหญจุลินทรียในกระเพาะสามารถสังเคราะหขึ้นมาอยางเพียงพอ
และโคใชเปนประโยชนตอ รางกายได ยกเวน ไวตามินเอ ซึง่ รางกายโคตองการในปริมาณคอนขางมาก
อาจจํ าเปนตองเติมลงในอาหารขนบาง แตถาโคไดกินหญาสดหรือในอาหารขนที่มีขาวโพดและใบ
กระถินอยูพอควรก็ไมจาเป
ํ นตองเติม
สารเสริม ไดแก สารเรงการเจริญเติบโต เชน รูเมนซิน และยาปฏิชวี นะบางชนิด ขณะ
นี้ประเทศไทยยังหาซื้อไดยาก แตในอนาคตเมือ่ มีการเลีย้ งโคขุนมากขึน้ ก็คงจะไมมปี ญ
 หาในการหาซือ้
การเลี้ยงโคขุนรายยอย ควรปลูกกระถินไวตามริมรัว้ เพือ่ ใชเปนอาหารโปรตีนโดยไม
ตองซือ้
รําเปนอาหารทีด่ ี แตมีปญหาเรื่องการหืน จึงไมควรใชรําเกิน 30 เปอรเซ็นตของอาหาร
ขาวโพดและขาวฟางที่ใชผสมอาหารควรบดเพียงหยาบๆ หรือเพียงบีบใหแบนยิ่งดี
กากนําตาลให
้
พลังงานสูง แตไมควรใหเกิน 20 เปอรเซ็นตในอาหาร เพราะจะทําให
ทองรวงได เนือ่ งจากมีโปตัสเซีย่ มอยูม าก
มันสําปะหลังเปนอาหารทีโ่ คชอบกินมาก
การผสมอาหารขนควรนําเอาวัตถุดบิ ทีใ่ ชปริมาณนอยๆ คือ ยูเรีย เกลือ กระดูกปน
ไวตามิน และสารเสริมผสมกับอาหารพลังงาน เชน ขาวโพดหรือปลายขาว เพียง 20-30 กก. จนเขากัน
ดีกอน แลวจึงนําสวนผสมนีไ้ ปผสมกับวัตถุดบิ อืน่ ทีใ่ ชปริมาณมากๆ ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อใหวัตถุดิบที่ใชใน
ปริมาณนอยๆ เหลานัน้ ไดกระจายอยางทัว่ ถึง
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตารางที่ 1 ตัวอยางสูตรอาหารสําหรับโคอายุ 7-12 เดือนหรือนําหนั
้ กไมเกิน 200 กิโลกรัม มีดงั นี้

2

3

4

สูตรที่
5
6

75
10
10
2.5
1
1
0.1
17.9
73.4
1.1
0.8

70
20
5
2.5
1
1
0.1
18.2
74.5
1
0.6

40
30
10
5
10
2.5
1
1
0.1
18.3
74.4
0.9
0.4

40
40
5
10
2.5
1
1
0.1
17.7
75.7
1.1
0.6

วัตถุดบิ
1
ขาวโพด
มันเสน
ปลายขาว
รําละเอียด
กากฝายทั้งเปลือก
กากถั่วเหลือง
ใบกระถินลวน
กากมะพราว
ยูเรีย
กระดูกปน
เกลือปน
กํามะถันผง
% โปรตีน
% โภชนะยอยได
% แคลเซีย่ ม
% ฟอสฟอรัส

78.5
16.5
2.5
1
1
0.1
18.0
74.0
1.1
0.5

7

15
65
50
10
10
10
10
10
10
2.5 2.5
1 1.5
1
1
0.1 0.1
17.6 17.9
75
74
0.9 0.9
0.4 0.4

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

8

9

10

70
75
70
10
5
5
5
15
15
10
5
2.5 2.5 2.5
1.5 1.5 1.5
1
1
1
0.1 0.1 0.1
17.6 18.3 18.4
74
75.7
74
0.8 0.9 1.2
0.4 0.5 0.4
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ตารางที่ 2 ตัวอยางสูตรอาหารสําหรับโคอายุมากกวา 1 ป ขึน้ ไป หรือนําหนั
้ กไมต่ากว
ํ า 200 กิโลกรัม
มีดงั นี้
สูตรที่
วัตถุดบิ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
96
- 95.8
1
2
1.3 2.2
1
0.7
0.1 0.1

ขาวฟาง
ขาวโพด
ปลายขาว
มันเสน
กากฝายกระเทาะเปลือก
กากฝายทั้งเปลือก
ใบกระถินลวน
กระดูกปน
ยูเรีย
เกลือปน
กํามะถันผง

82.5
13
1
2.5
1
0.1

75.5
20
1
2.5
1
0.1

20
60.5
15
1
2.5
1
0.1

25
55.5
15
1
2.5
1
0.1

40
47.5
8
1
2.5
1
0.1

50
37.5
8
1
2.5
1
0.1

73
70
22.5 22.5
3
1
1
2.5 2.5
1
1
0.1 0.1

% โปรตีน
% โภชนะยอยได
% แคลเซีย่ ม
% ฟอสฟอรัส

14.0
77
.54
.40

14.2
73.6
.55
.30

14.0
75.5
.64
.30

14.0
75.4
.72
.25

14.1
75.4
.58
.40

14.0
75.5
.74
.30

14.0 14.2 14.2 14.5
76.5 76.4 76.7 76.7
1 0.5
.53 .77
.34 .34 0.6 0.4

หมายเหตุ
1. ถาตองการใชอาหารขนรวมกับเปลือกสับปะรดควรเติมปูนขาวลงไปในอาหาร 2.5
กิโลกรัม ทุกๆ 100 กิโลกรัม ของอาหารขนเพือ่ ลดการเปนกรด
2. “ใบกระถินลวน” หมายถึง ใบแหงซึ่งไดจากการเคาะใบออกจากกิ่ง หลังจากผึ่งแดด
ประมาณ 2 วัน (ไมรวมกิง่ )
3. “ยู เรี ย” คือปุยสูตร 46-0-0 ชนิดเดียวกับที่ใชในการปลูกพืช ในอาหาร
โคสามารถใชแทนปลาปนและกากถัว่ ได
4. ใช “ไดแคลเซียมฟอสเฟต” แทนกระดูกปนก็ได
5. เพื่อใหการใชประโยชนของยูเรียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรเติมกํามะถันผงลงในสูตร
อาหารบางเล็กนอย

การจัดหาโคมาขุน
1. โคขุนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้
◆ หาซือ้ ไดงา ยและราคาถูก
! เลี้ยงดูงา ย ทนโรค ทนเห็บ ทนรอน
! เติบโตเร็ว
! ประสิทธิภาพการใชอาหารสูง คือ สามารถเปลีย่ นอาหารเปนเนือ้ ไดดี

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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! คุณภาพซากดี คือมีเนือ้ มากโดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ ทีม่ รี าคาแพง คือ เนือ้ สัน
และเนื้อสะโพก
! เปนที่ตองการของตลาดและไดราคาสูง
แตในความเปนจริงไมมีโคชนิดใดในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ดง
ที่กลาวขางตน จึงควรพิจารณาขอมูลทีจ่ ะเสนอตอไปวา ควรจะเลือกเลีย้ งโคพันธุอ ะไร อายุเทาใด และมี
สภาพเชนไร
2. พันธุ
ประเทศไทยเปนประเทศรอน โคที่อยูในประเทศไทยมานานจนสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไดดีแลว เรียกวา โคพื้นเมือง ซึ่งจัดวาเปนโคที่มีอยูมากที่สุดใน
ประเทศไทย โคพืน้ เมืองในแตละภาคของประเทศ จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกันออกไป แตกลาวโดยสรุปได
วา โคพืน้ เมืองเลีย้ งงายมีขนาดเล็กและเติบโตชา ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2500 กรมปศุสตั วจงึ ไดสง่ั พอพันธุ
โคพันธุอเมริกนั บราหมนั เขามาปรับปรุงพันธุโ คพืน้ เมืองใหมขี นาดใหญขน้ึ โตเร็วขึน้ และสามารถใช
งานไดดวย อีกทัง้ โคพันธุน ม้ี ตี น ตระกูลดัง้ เดิมอยูใ นประเทศอินเดีย ซึง่ เปนประเทศรอนเหมือนประเทศ
ไทย โคพันธุบราหมนั จึงสามารถปรับตัวเขากับภูมอิ ากาศของประเทศไทยไดอยางสบาย ถึงแมจะมีเลือด
พันธุบราหมันอยูสูงหรือแมกระทั่งเปนพันธุแท โคลูกผสมพืน้ เมืองบราหมนั จึงมีมากเปนอันดับสองรอง
จากโคพื้นเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคตระกูลเมืองรอนพันธุอ น่ื ก็มอี ยูใ น
ประเทศไทยบาง แตไมมากนัก คือ พันธุเ รดซินดิ ซึ่งเปนพันธุโ คนม และพันธุฮนิ ดูบราซิล ซึ่งเลีย้ งกัน
เพื่อความสวยงาม สวนโคเนื้อตระกูลเมืองหนาวนัน้ ไดรบั การสงเสริมโดย กองอํานวยการกลางรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ (กรป.กลาง) ดังที่ทราบกันแลววาโคพันธุแทตระกูลเมืองหนาวไมสามารถทน
ตอสภาพดินฟาอากาศรอนชืน้ ของประเทศไทยไดดงั นัน้ โคทีม่ สี ายเลือดตระกูลเมืองหนาวทีเ่ ลีย้ งอยูใ น
ประเทศไทย สวนใหญจึงเปนโคลูกผสมระหวางตระกูลเมืองหนาวกับโคพื้นเมืองหรือกับพันธุบราหมัน
โคตระกูลเมืองหนาวทีม่ มี ากทีส่ ดุ คือโคลูกผสม พันธุช ารโรเลส รองลงมาคือ โคลูกผสม พันธุล มิ ซู นิ ซึ่ง
โคลูกผสมทั้ง 2 พันธุด งั กลาวทีม่ เี ลือดเมืองหนาวไมเกิน 50 เปอรเซ็นต จะเลีย้ งงาย สามารถเติบโตไดดี
และมีคุณภาพซากดี คือ เนือ้ มาก และมีไขมันแทรกในเนือ้ เปนทีต่ อ งการของตลาดชั้นสูง ยิง่ ถาเปนลูก
ผสมจากพอพันธุแทของ 2 พันธุน ก้ี บั แมทม่ี เี ลือดบราหมนั ดวยแลว จะเติบโตดีมาก ถาจะเปรียบเทียบ
ระหวางพันธุชารโรเลส กับพันธุล มิ ซู นิ พอจะกลาวไดวา พันธุช ารโรเลสเติบโตดีกวาและมีขนาดใหญกวา
แตพันธุล มิ ซู นิ มีคณ
ุ ภาพซากดีกวา ลูกโคนมเพศผูซึ่งสวนใหญเปน พันธุโฮลสไตน (ขาว-ดํา) ก็สามารถ
นํามาขุนไดถงึ แมจะใหคณ
ุ ภาพซากไมดนี กั (คือสวนสะโพกเล็ก และพอคาตําหนิวา เนือ้ เหลว) แตก็มี
อัตราการเจริญเติบโตไมแพโคเนื้อ อยางไรก็ตามเนื่องจากลูกโคนมสวนใหญมีเลือดของโคเมืองหนาว
(โฮลสไตน) อยูสูงมาก จึงทําใหเลีย้ งดูยาก ดังนัน้ ถาจะซือ้ ลูกโคนมมาเลีย้ งควรจะเลือกทีม่ เี ลือดโคนม
ไมสูงนักหรือถาไดลกู ผสมระหวางพันธุบ ราหมนั กับโคนมก็ยง่ิ ดี
เพื่อใหเปรียบเทียบคุณสมบัติโคแตละพันธุและระดับสายเลือดไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได
สรุปขอมูลไวในตารางที่ 3 ขอมูลเหลานีไ้ ดจากประสบการณ การสังเกตและการสอบถามผูม ปี ระสบ
การณ มีเพียงสวนนอยเทานัน้ ทีไ่ ดจากรายงานผลการวิจยั และเปนขอมูลในชวงเวลาป 2529-2530
เทานั้น ดังนั้นขอมูลเหลานี้อาจจะตองเปลี่ยนแปลงไปบางในอนาคต แตถาจะกลาวโดยสรุปในสถาน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การณของปจจุบันนี้ โคลูกผสมบราหมนั ถึงแมจะไมใชโคทีด่ ที ส่ี ดุ ในการขุน แตก็นับวาเปนโคที่เหมาะสม
ที่สุด เพราะหาซือ้ ไดไมยากนัก ราคาไมแพงนัก โตดีพอสมควร และเลีย้ งดูกไ็ มยากนัก
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(มีจานวนมาก)
ํ
ราคาถูก (กอนขุน)
เลีย้ งดูงา ย
โตเร็ว
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ใชอาหารสูง
คุณภาพซากดี
เป น ที่ ต  อ งการของ
ตลาดชั้นสูง
เป น ที่ ต  อ งการของ
ตลาดชั้นกลาง
เป น ที่ ต  อ งการของ
ตลาดพื้ น บ า น (วั ว
มัน)

50 พ, 50 บ

100 พ.

ตารางที่ 3 คุณสมบัตขิ องโคพันธุต า งๆ ในสภาพภูมอิ ากาศประเทศไทย (ป 2529-2530)
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หมายเหตุ
พ. = พืน้ เมือง ช = ชารโรเลส ข = ขาว-ดํา (โฮลสไตน) บ = บราหมนั ล = ลิมซู นิ ฮ = ฮินดูบราซิล
การใหคะแนน

ดีมาก : 9-10 ดี : 7-8 ปานกลาง : 5-6 พอใช : 3-4 เลว : 1-2

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เปรียบเทียบโคกอนขุนและหลังขุน
หลังขุน

กอนขุน

พันธุลูกผสมพื้นเมือง x บราหมนั
เหมาะที่สดุ สําหรับขุนเพราะเติบโตดีพอควร ราคาพอประมาณและหาซือ้ ไดไมยาก

พันธุพื้นเมือง
โคพันธุพื้นเมืองหลังขุน อวนพอประมาณ

พันธุลูกผสมพื้นเมือง x ลิมซู นิ
โตดีพอประมาณ แตราคาสูงหาซือ้ ยาก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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พันธุลูกผสมพื้นเมือง x ชารโรเลส
โตดีพอประมาณ แตราคาสูง และหาซื้อยาก

พันธุลูกผสมพื้นเมือง x บราหมัน x ชารโรเลส
โตดีมาก แตราคาแพง และหาซื้อยาก
3. เพศ
3.1 ประเทศไทยมี ก ฎหมายห า มฆ า โคเพศเมี ย นอกจากจะได รับ คํ ารับรองจาก
สัตวแพทยวาไมสามารถใหลูกได (เปนหมัน) การขุนโคเพศเมียจึงทําไดยาก
3.2 โครุ  น เพศผู  ไ ม ต อนจะมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตต อ วั น สู ง กว าโครุ  นเพศผู  ตอน
ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวาประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต ทัง้ นี้
เพราะฮอรโมนจากลูกอัณฑะเปนตัวเรงการเจริญเติบโต
3.3 โครุนเพศผูตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศเมีย ประมาณ
10-15 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวา 5-10 เปอรเซ็นต
3.4 โครุนเพศเมียจะโตเต็มที่ (เริม่ สะสมไขมัน) กอนโครุน เพศผูป ระมาณ 30-40
วัน จึงสามารถสงตลาดไดเร็วกวา แตอาจจะไมเปนทีต่ อ งการของตลาด เพราะมีขนาดซากเล็ก
3.5 ราคาโครุน เพศเมียทีจ่ ะซือ้ มาขุน (ไมใชโคพันธุ) มักจะถูกกวาโครุนเพศผู แต
เมื่อขุนเสร็จแลวก็มกั จะไดราคาตํากว
่ าโครุนเพศผูเชนกัน
3.6 โคเพศเมียมีปญ
 หาเรือ่ งการเปนสัด และการทองในขณะขุน ซึง่ สามารถแกไขได
ดวยการตอน แตการตอนโคเพศเมียคอนขางจะยุง ยาก และเปนการเสีย่ งพอสมควร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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3.7 โคเพศเมียมีคุณภาพซากและเปอรเซ็นตซากตํ่ากวาโคเพศผูเ ล็กนอย
3.8 ตลาดเนื้อชั้นสูงในกรุงเทพฯ ตองการเนือ้ ทีม่ ไี ขมันแทรก ดังนัน้ จึงไมสามารถใชโค
เพศผูท ไ่ี มตอนได
3.9 ตลาดเนื้อพื้นบานทัว่ ไปตองการเนือ้ ทีม่ ไี ขมันหุม ซากหนาๆ และไขมันมีสเี หลือง
เขม จึงนิยมซือ้ โคเพศผูต อนหรือโคเพศเมียทีม่ อี ายุมาก (เรียกวา “วัวมัน”) โดยใหราคาสูงกวาโคเพศผู
ไมตอน
3.10 ตลาดเนือ้ ทีใ่ ชเนือ้ สําหรับทําลูกชิน้ ตองการเนือ้ ทีไ่ มมมี นั และสีเขม จึงนิยมใชโค
เพศผูไ มตอน
3.11 ตลาดมาเลเซีย ซึ่งพอคาไทยสงโคมีชีวิตผานชายแดนเขาไปจําหนาย จะมีความ
ตองการโคเพศผูไ มตอน
3.12 การขุนโคเพศผูไ มตอนแบบขังรวมกัน คอกละหลายตัว จะมีปญ
 หาเรือ่ งการขวิด
กัน
4. อายุ
มีขอความคํานึงดังนี้
4.1 ถาลูกโครับอาหารอยางดีเต็มที่มาตั้งแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการ
เจริญเติบโตตอวันจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และจะสูงสุดเมือ่ อายุประมาณ 1 ป แลวคอยๆ ลดลงเรือ่ ยๆ จนถึง
อายุเต็มวัย (4-5 ป) อัตราการเจริญเติบโตจะเปนลบ หรือนําหนั
้ กตัวจะเริม่ ลดลง ดังนัน้ ถาจะนําโคที่
อวนแลวมาขุนก็ควรจะเลือกลูกโคทีอ่ ายุไมเกิน 1 ป

แตถาหากวาโคที่จะนํามาขุนนัน้ อยูใ นสภาพผอม (แตสุขภาพดีไมแคระแกรน) โคอายุ
2 ป จะมีอตั ราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโค 1 ปและโค 1 ป มีอตั ราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวา
โคหยานม
อยางไรก็ตาม เมือ่ คิดถึงคาทางเศรษฐกิจแลวมิใชวา โค 2 ป ซึง่ มีอตั ราการเจริญเติบโต
ตอวันสูงนั้นจะดีกวาโคหยานม เพราะโค 2 ป จะกินอาหารมากกวาโคหยานมในการเปลีย่ นเปนนําหนั
้ ก
ตัว 1 กิโลกรัมเทากัน (ประสิทธิภาพการใชอาหารดอยกวาโคหยานม) ดังนัน้ คาอัตราการเจริญเติบโต
ตอวันจึงไมไดเปนปจจัยที่สําคัญนัก ในแงของกําไรหรือขาดทุนในการเลี้ยงโคขุนอาจจะใชไดเพียงเพื่อ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เปรียบเทียบในระหวางโคที่มีอายุและขนาดเทากันเทานั้น สวนประสิทธิภาพการใชอาหารนับวาเปน
สาเหตุที่สําคัญยิง่ ในความสําเร็จของกิจการ และสามารถใชประกอบการตัดสินใจวาควรเลือกโคประเภท
ใดมาขุน
4.2 ถาความแตกตางของราคาระหวางโคกอนขุนกับโคหลังขุนมีมาก ควรจะขุนโค
ใหญ แตถา ลูกโคกอนขุนมีราคาสูงควรจะขุนตัง้ แตอายุยงั นอย เพื่อประหยัดเงินคาตัวโคแตหวังกําไรจาก
การเจริญเติบโต
4.3 ถาอาหารขนมีราคาถูก ควรขุนโคตัง้ แตอายุยงั นอย แตถาอาหารขนราคาแพง
ควรจะขุนโคใหญเพือ่ ลดระยะเวลาขุน
4.4 การขุนโคอายุนอ ยตองใชเวลามากกวาการขุนโคใหญ
โคหยานม ใชเวลาขุนประมาณ 10 เดือน
โค 1 ป ใชเวลาขุนประมาณ 8 เดือน
โค 1 ½ ป ใชเวลาขุนประมาณ 6 เดือน
โค 2 ป ใชเวลาขุนประมาณ 4 เดือน
โคเต็มวัย ใชเวลาขุนประมาณ 3 เดือน
ดังนั้น ถาตลาดระยะสั้นดี หรือตองการผลตอบแทนเร็วก็ควรขุนโคใหญ แตถา
ตลาดระยะยาวดีหรือตลาดยังไมแนนอนควรขุนโคเล็ก เพื่อยืดเวลาและโคจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ สวน
โคใหญจะประวิงเวลาไมไดเพราะระยะหลังๆ ของการขุนโคใหญจะโตชามาก
4.5 โคเล็กตองการอาหารทีม่ โี ปรตีนสูงและอาหารหยาบคุณภาพดี ดังนัน้ ถามีหญา
สดคุณภาพสูงก็สามารถขุนโคเล็กได แตถามีฟางเพียงอยางเดียวก็ควรขุนโคใหญ
4.6 ถาผูเลี้ยงยังมีประสบการณนอยก็ควรจะขุนโคใหญ เพราะโคใหญมีปญหาใน
การเลีย้ งดูนอ ยกวาโคเล็ก
4.7 ถาจะผลิตเนือ้ โคขุนสงตลาดชัน้ สูง โคที่ขุนเสร็จแลวไมควรจะมีอายุเกิน 3 ป
4.8 ถาจะผลิต “วัวมัน” สงตลาดธรรมดา ควรจะเลือกโคเต็มวัยมาขุน เพื่อจะไดมี
ไขมันมากและสีเหลือง
5. สภาพ
โคที่จะซื้อมาขุนที่มีสภาพตางๆ กัน เชน อวนสมบูรณ ผอมแตไมแคระแกรน และผอมแคระ
แกรน จะไดผลตอบแทนตางกัน กลาวคือ โคทีอ่ ยูใ นลักษณะผอมเพราะขาดอาหารมาระยะหนึง่ แตไมถงึ
กั บ แคระแกรนจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคที่เคยไดรับอาหาร
สมบูรณมาตลอด เรียกการเติบโตอยางรวดเร็วลักษณะนีว้ า “การเติบโตชดเชย”

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โคเล็กกอนขุนตองอยูใ นสภาพทีส่ มบูรณ

โคใหญกอนขุนไมจาเป
ํ นตองอวนสมบูรณ

ดังนั้นการเลือกโคประเภทนีม้ าขุนยอมไดกาไรดี
ํ
เพราะนอกจากมีการเติบโตชดเชยแลวราคาโค
กอนขุนก็ถูกดวย การทีโ่ คไดรบั อาหารนอยมาระยะหนึง่ นัน้ รางกายจะไมมกี ารสรางกลามเนือ้ เพิม่ ขัน้ แต
โครงรางหรือกระดูกยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมือ่ ไดรบั อาหารดีภายหลังก็จะเพิม่ นําหนั
้ กตัวไดอยางรวดเร็ว
ดังที่ไดกลาวในเรื่องพันธุแลววา โคพื้นเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่ามากจนไมคมุ คาตอการ
ลงทุนขุน แตถา หากเปนโคพืน้ เมืองทีม่ ขี นาดใหญแลวแตอยูใ นสภาพผอม (เชนโคงาน) เมือ่ นํามาขุนก็
สามารถเพิ่มนําหนั
้ กไดอยางรวดเร็ว เชนกัน และเปนทีต่ อ งการของตลาด “วัวมัน”
6. การคัดเลือกโคจากลักษณะภายนอก
เมื่อสามารถตัดสินใจไดแลววาจะเลือกโคพันธุ เพศ วัย และสภาพอยางไรมาเลีย้ งแลวถามี
โอกาสคัดเลือกเพียงบางตัวมาจากกลุมโคประเภทเดียวกันมีหลักในการพิจารณาจากลักษณะภายนอก
ไดดงั นี้
6.1 เลือกโคที่มีกระดูกใหญ ซึ่งกระดูกที่สังเกตและเปรียบเทียบไดงายที่สุด คือกระดูกแข็ง
อันที่จริงกระดูกมีราคาตํ่ากวาเนือ้ มาก แตจากผลงานวิจัยยืนยันวาโคที่มีกระดูกใหญจะมีอัตราการเจริญ
เติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาโคที่มีกระดูกใหญจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิ
ภาพการใชอาหารดีกวาโคกระดูกเล็ก เมือ่ ขุนจนอวนแลวพบวาขนาดของกระดูกมีความสัมพันธทางบวก
กับปริมาณเนื้อ คือ โคทีม่ กี ระดูกใหญจะมีโครงรางใหญและมีเนือ้ มากดวย เพราะกระดูกเปนที่ยืดเกาะ
ของกลามเนื้อ การเพิม่ นําหนั
้ กของกระดูกเมือ่ คิดเปนเปอรเซ็นตแลวจะนอยมากเมือ่ เทียบกับการเพิม่ นํ้า
หนักเนือ้ ของโคทีก่ ระดูกใหญนน้ั
6.2 ระยะหางระหวางกระดูกกนกบ และระยะหางระหวางกระดูกเชิงกรานมาก ซึง่ แสดงวา
โคตัวนี้จะมีสะโพกหนา
6.3 กระดูกกนกบอยูหางจากกระดูกเชิงกราน ซึ่งแสดงวาโคตัวนี้มีสวนของสะโพกยาวจาก
ขอ 2 และ 3 ทําใหโคตัวนีม้ เี นือ้ สวนทายมาก (ซึ่งมีราคาแพง)
6.4 สวนของลําตัวยาว แตไมตอ งลึกมากนัก เพราะครึง่ ลางของลําตัวโคจะมีเนือ้ นอยและ
ราคาตํา่

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การจัดการกับโคเริม่ ขุน
เมื่อโคเขามาอยูใ นคอกขุนใหมๆ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1) มีน้ําสะอาดใหโคกินตลอดเวลา
2) ใหโคกินอาหารชนิดเดียวกับทีโ่ คเคยกินเปนเวลา 1-2 วัน เชน ถากอนซือ้ โคเคย
กินฟาง ก็ควรใหโคกินฟาง หรือหญาแหง ไมควรใหกินหญาสดทันทีทันใด
3) เมื่อโคเริ่มหายเครียดเริม่ คุน เคยกับคอก คือประมาณวันที่ 2-3 จึงเริม่ ฝกใหกนิ
อาหารขนโดยใหจานวนน
ํ
อยๆ กอน หมัน่ สังเกตวาโคมีอาการผิดปกติหรือไม เชน ทองอืด ยืนซึม ไม
เคี้ยวเอื้อง เปนตน ถาโคปกติดกี เ็ พิม่ อาหารขนใหอกี ในวันที่ 5-6 และเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทั่งถึง
ปริมาณทีต่ อ งการในวันที่ 14-15 (ดูตารางที่ 3)
4) ใหยาถายพยาธิตัวกลมและพยาธิใบไม ยาถายพยาธิมขี ายในทองตลาดหลายชนิด
ควรขอคําแนะนําจากปศุสตั วอําเภอ
5) ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด ซึง่ ในแตละทองทีอ่ าจจะไมเหมือนกัน แตโรคที่สําคัญๆ
คือโรคปากและเทาเปอย 3 ชนิด กับโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (โรคคอบวม) รายละเอียดควรปรึกษา
ปศุสตั วอาเภอ
ํ
6) ถาโคมีเห็บมากควรใชยาฆาเห็บพนบนตัวโคเพียงครัง้ เดียว เชน อาชุนโทนหรือเซฟ
วิน รายละเอียดอานไดจากสลากยา
7) ถาจําเปนตองตอนโค (เพราะความตองการของตลาด) ก็ควรตอนในระยะเริม่ ขุนนี้
การตอนควรใชคีมตอน (เบอรดซี โซ) หรือเครือ่ งมือตอนโค “กําแพงแสน ” ไมควรใชวิธีทุบแบบพื้นบาน
เพราะจะทําใหโคบอบชํามาก
้
8) ฝงฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตใตใบหู แตจะไมฝงก็ได จากรายงานวิจัยพบวาการฝง
ฮอรโมนทําใหอตั ราการเจริญเติบโตของโคเพิม่ ขึน้ ประมาณ 12 เปอรเซ็นต

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การตอนโคดวยเครือ่ งมือตอนโค “กําแพงแสน ”

การตอนโคดวยคีมตอนโค “เบอรดซี โซ”

อาบนํ้าใหโคในวันทีอ่ ากาศรอนมาก

ฝงฮอรโมนใตใบหู

การปฏิบตั เิ ลีย้ งดูโคขุน
1. ใหโคอยูใ นคอกตลอดเวลาหรือถาเลีย้ งเพียง 2-3 ตัว อาจจะจูงโคมาผูกลามใตรม ไมใกลๆ
คอกบางก็ได ไมนยิ มปลอยโคลงไปแทะเล็มหญาในแปลง เพราะทําใหโคตองเสียพลังงานมาก และทําให
หญาเสื่อมโทรมดวย อยางไรก็ตามถาจะเลีย้ งโคโดยวิธปี ลอยใหกนิ หญาในแปลงก็ได แตตอ งพยายามไม
ใหโคตองเดินมากและไมควรใหแทะเล็มขณะแดดรอนจัด
2. ใหโคกินอาหารขนวันละ 1 หรือ 2 ครัง้ หรือ 3 ครัง้ ในเวลาใดก็ไดแตตอ งใหเหมือนกันทุก
วันอยางสมําเสมอ
่
ปริมาณอาหารตอตัวตอวันเปนดังนี้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปริมาณอาหารขน (กก.) ทีใ่ หเมือ่ เลีย้ งรวมกับ
นน.โค (กก.)
ฟางหรือยอดออย
หญาสดหรือตนขาวโพดออน
เปลือกสับปะรด
100
2.5
2.0
1.5
150
3.0
2.5
2.0
200
3.5
3.0
2.5
250
4.0
3.5
3.0
300
4.5
4.0
3.5
350
5.5
5.0
4.0
400
6.5
6.0
5.0
450
7.5
7.0
6.0
หมายเหตุ ถาใหเปลือกสับปะรดบวกฟาง ตองใหอาหารขนเทากับเมือ่ ใหหญาสด
3. ใหโคกินอาหารหยาบ เชนหญา หรือฟางหรือตนขาวโพดหรือยอดออยหรือเปลือกสับปะรด
อยางเต็มที่
4. มีนาสะอาด
้ํ
(นํ้าบอก็ใชได) ใหโคตลอดเวลา
5. เปลี่ยนวัสดุรองพืน้ คอกเมือ่ เห็นวาชืน้ แฉะ
6. ถาอากาศรอนมากควรฉีดนําหรื
้ ออาบนําให
้ โคบาง
7. หมั่นสังเกตพฤติกรรมปกติของโคแตละตัว ถาเห็นวาโคตัวใดมีอาการผิดไปจากปกติแสดง
วาอาจจะไมคอยสบาย ตองหาสาเหตุและรีบแกไข หรือรีบปรึกษาสัตวแพทย

การเจริญเติบโต
1. โคจะเจริญเติบโตวันละ 0.6-1.2 กิโลกรัมตอวัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก
พันธุ เพศ คุณภาพอาหาร และการเอาใจใสเลีย้ งดู
2. การเสียดายอาหารขนโดยใหนอยกวาที่กําหนดจะทําใหโคเติบโตชาตองใชระยะเวลานาน
จึงจะถึงกําหนดสงตลาด ซึ่งมีผลทําใหขาดทุนหรือกําไรนอยลง
3. ระยะแรกของการขุน โคจะเจริญเติบโตดีกวาระยะปลาย
4. สามารถประมาณการเจริญเติบโตของโคได
โดยการวัดรอบอกโคเดือนละครัง้ โดยใชสายวัดตัดเสื้อ 2
เสนตอกัน วัดรอบอกโคบริเวณซอกขาหนา ใหสายวัดตึง
พอดีจะทําใหขนราบติดผิวหนัง ในระยะเพิง่ ขุนใหมๆ (โค
ยังผอมอยู) รอบอกเพิม่ ขึน้ 1 เซนติเมตรเทากับนํ้าหนัก
เพิ่มขึ้นประมาณ 5 กก. แตเมื่อโคอวนมากแลว 1
เซนติเมตรมีคา เทากับประมาณ 8 กิโลกรัม
การวัดรอบอกโคเพือ่ ประมาณนําหนั
้ ก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ลักษณะโคทีพ
่ รอมสงตลาด
1. เมื่อกลามเนื้อของโคเจริญเกือบเต็มที่หรือเต็มที่แลว รางกายโคจะเริม่ สะสมไขมันแทรกอยู
ในกลามเนื้อและหุม อยูน อกกลามเนือ้ (ใตผิวหนัง) จุดที่สังเกตไดชัดจากภายนอก คือ บริเวณ 2 ขาง
ของโคนหาง ถาไขมันตรงจุดนัน้ ขึน้ มาพอสมควรแลวแสดงวาโคถึงกําหนดสงตลาดแลว ถาหากยังชะลอ
ตอไปกําไรจะคอยๆ ลดลง เพราะระยะนีน้ าหนั
้ํ กโคจะเพิม่ นอยมากในขณะทีต่ อ งกินอาหารมาก
2. ถาจะสงตลาดที่ไมเขมงวดเรื่องไขมันควรจะรีบสงตลาดตั้งแตโคอวนเต็มที่โดยที่ไขมันยังไม
ขึ้นมาใหเห็น

โคถึงกําหนดสงตลาด เมือ่ สังเกตเห็นไขมันบริเวณ 2 ขางโคนหาง

ซากและเนื้อโคขุน
1. ควรใหโคอดอาหาร 20-24 ชัว่ โมงกอนฆา (กินนําได
้ )
2. ซากสดหมายถึงสิ่งที่ไดหลังจากฆาโคแลวตัดเอาหัว หนาแข็ง หนังและเครือ่ งในออกไปแลว
ในโรงฆาสัตวใหญๆ ทั่วไปจะแบงซากออกเปน 4 ชิ้น โดยผาซีกซาก แลวตัดครึ่งแตละซีกที่ระหวางซี่
โครงที่ 12 กับ 13 เรียกภาษาชาวบานวา “ผาซีก”
3. โดยปกติโคขุนจะไดซากสดประมาณ 58-61 เปอรเซ็นตของนําหนั
้ กมีชวี ติ กอนฆา ซึง่ ขึน้ อยู
กับพันธุ ขนาด และความอวนของโค โคทีม่ ขี นาดใหญและอวนจะมีเปอรเซ็นตซากสูง
4. เมื่อเอาซากไปแชในหองเย็น 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง นํ้าหนักซากจะลดลง
อีกประมาณ 3 เปอรเซ็นต เรียกวา “ซากเย็น” ซึง่ ตลาดชัน้ สูงซือ้ ขายกันดวยนําหนั
้ กซากแบบนี้
5. ซากโคขุนที่ดีควรมีไขมันหุมตัว วัดทีก่ ลางหลังไดหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร
6. โคขุนที่ดีควรมีไขมันแทรกอยูใ นเนือ้ เพือ่ ใหเนือ้ มีความชุม ฉํ่า บริเวณทีส่ งั เกตไขมันแทรกได
ชัดคือที่หนาตัดเนื้อสันเมื่อผาสี่ อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ตลาดเนื้อในตางประเทศไดลดความสําคัญใน
เรื่องนี้ลงมาก เพราะกลัวเรือ่ งไขมันอุดตันเสนเลือดผูบ ริโภค

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เนื้อโคขุนมีไขมันแทรก

ตลาดโคขุน
1. ตลาดเนือ้ คุณภาพสูง
ตลาดประเภทนีม้ อี ยูเ ฉพาะในเมืองใหญๆ ทีม่ ชี าวตางประเทศเดินทางมาทองเทีย่ ว หรือคน
ไทยที่มีรายไดสูง เนือ้ ประเภทนีใ้ ชประกอบอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารใหญๆ และวางขายตามหาง
สรรพสินคาบางแหง เนือ้ คุณภาพสูงนีย้ งั แบงออกเปน 2 ระดับ ซึง่ มีขอ มูลในแตละระดับ ดังนี้
1.1 ระดับ 1
- เปนโคที่มีเลือดโคเนือ้ ตระกูลเมืองหนาว เชน ลูกผสมชารโรเลส และลูกผสมลิมซู นิ
เปนตน
- เนื้อตองมีไขมันแทรกในเนือ้ ระดับสูง
- อายุโคทีเ่ ขาฆาอายุนอ ย (อายุไมเกิน 3 ป)
- นําหนั
้ กซากโคไมต่ํากวา 200 กิโลกรัมหรือนํ้าหนักมีชวี ติ ไมต่ากว
ํ า 350 กิโลกรัม
- ซือ้ ขายกันดวยนํ้าหนักซาก ราคาที่เกษตรกรไดรับประมาณกิโลกรัมละ 55-60
(นํ้าหนักซากสดหลังฆา) หรือถาเทียบเปนนําหนั
้ กมีชวี ติ ประมาณกิโลกรัมละ 30-35 บาท
1.2 ระดับ 2
- เปนโคไมจํากัดพันธุ แตสวนใหญใชโคลูกผสมบราหมันและลูกโคนมเพศผู (โคใน
ระดับ 1 จะนํามาขายในตลาดระดับ 2 ก็ได)
- เนื้อตองมีไขมันแทรกในเนือ้ พอควร
- อายุโคทีเ่ ขาฆาไมเกิน 3 ป
- นําหนั
้ กซากเชนเดียวกับระดับ 1
- ซือ้ ขายกันดวยนํ้าหนักซาก ราคาที่เกษตรกรไดรับประมาณกิโลกรัมละ 48-50
บาท (นําหนั
้ กซากสดหลังฆา) หรือถาเทียบเปนนําหนั
้ กมีชวี ติ ประมาณกิโลกรัมละ 28-30 บาท
ปจจุบันนี้ประเทศไทยสัง่ เนือ้ คุณภาพสูงเขามาจากตางประเทศปละมากกวา 100 ตัน เนือ้ โคที่
ผลิตในประเทศไทยยังเขาทดแทนไมไดถึง 50 เปอรเซ็นต แตกบ็ น วาขุนแลวไมรจู ะขายใหใคร ในขณะที่
บริษัทซื้อก็บอกวาไมมีโคพอที่จะซื้อ ทัง้ นีเ้ พราะธุรกิจโคขุนในประเทศไทยเพิง่ อยูใ นจุดเริม่ ตน ระบบการ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตลาดยังไมเขาที่ นาจะมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบชวยเปนตัวกลางจัดการในเรื่องนี้ใหผูซื้อและผูขายได
พบกันเพื่อใหไดผลประโยชนรวมกัน ชมรมโคเนื้อแหงประเทศไทยพยายามจัดทําหนาทีน่ แ้ี ตเนือ่ งจาก
เปนเรือ่ งใหมจงึ ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
2. ตลาดทั่วไป
ตลาดประเภทนี้มีอยูทั่วไปซึ่งพอจะแบงยอยออกเปน 2 ระดับ ซึง่ มีขอ มูลในแตละระดับดังนี้
2.1 วัวมัน
- ไมจากั
ํ ดพันธุและอายุโค สวนใหญใชโคงานอายุมากทีม่ าจากพมา นํามาขุนเพียง
3-4 เดือน
- ไมสนใจเรื่องไขมันแทรกแตตอ งการไขมันหุม ซากหนาๆ และชอบไขมันเปนสีเหลือง
- นํ้าหนักซากโคไมตํ่ากวา 170 กิโลกรัมหรือเทียบนํ้าหนักมีชวี ติ ประมาณ 300
กิโลกรัม
- ซือ้ ขายกันดวยนํ้าหนักซาก ราคาที่เกษตรกรไดรับประมาณกิโลกรัมละ 42-45
บาท (นําหนั
้ กซากสดหลังฆา) หรือเทียบเปนนําหนั
้ กมีชวี ติ ประมาณกิโลกรัมละ 25-26 บาท แตถา
พอคาไปซือ้ ถึงหนาคอกโดยการชัง่ นําหนั
้ กมีชวี ติ จะไดราคาประมาณกิโลกรัมละ 23-24 บาท
- เนือ้ โคคุณภาพสูงสามารถนํามาขายในตลาดวัวมันได
2.2 ตลาดวัวลูกชิน้
- เปนโคไมจํากัดพันธุ และอายุโค ถึงแมจะเปนโคผอมหรือโคไมขนุ ก็ใชได
- ไมสนใจเรือ่ งไขมันแทรกและไขมันหุม ซาก
- ไมจากั
ํ ดนําหนั
้ กซาก
- ปกติผูเลีย้ งโคขุนจะไมนาโคมาขายให
ํ
แกตลาดนี้ นอกจากกรณพิเศษ เชน โคขาหัก
โคที่ขุนไมขึ้น หรือโคที่ทองขึ้นตายอยางกระทันหัน เปนตน
สรุปไดวา ผูเลี้ยงโคขุนรายยอยควรรวมกลุม กันเพือ่ ติดตอตลาดเนือ้ ในกรุงเทพฯ หรือเมือง
ใหญๆ ซึ่งจะสามารถจําหนายไดในราคาสูง อยางไรก็ตาม ถาสามารถเลีย้ งโคขุนใหมอี ตั ราการเจริญ
เติบโตไดไมตากว
่ํ าวันละ 1 กิโลกรัม ถึงแมจะจําหนายในตลาดธรรมดา (ตลาดวัวมัน) ก็ยังมีกําไรพอ
สมควร โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาขุนโคเต็มวัยจะเปนทีต่ อ งการของตลาดธรรมดามากกวาโคขุนอายุนอั ยเสีย
อีก เพราะมีไขมันสีเหลือง ขอยําว
้ าผูที่จะเลี้ยงโคขุนจําเปนจะตองติดตอตลาดใหเปนทีเ่ รียบรอยกอนลง
มือขุน เพราะถาหากถึงกําหนดขายแลวแตยังขายไมไดกําไรจะลดลงเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากระยะหลังนีน้ าหนั
้ํ ก
โคแทบจะไมเพิ่มขึ้นเลย

แนวโนมของตลาดเนื้อโคในอนาคต
ในปจจุบันนี้การตลาดโคขุนยังไมเขารูปเขารอยดีนัก ราคาเนือ้ โคขุนคุณภาพสูงยังมีความแตก
ตางจากเนือ้ โคทัว่ ไปมาก แตคาดวาในอนาคตไมไกลนักราคาเนือ้ คุณภาพสูงคงจะขยับตําลง
่
ในขณะที่
เนือ้ ทัว่ ไปขยับสูงขึน้ ทั้งนีเ้ นือ่ งจาก
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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1. โคที่เลี้ยงปลอยโดยไมตองลงทุนมากนัก จะลดนอยลงเรือ่ ยๆ เพราะไมมีที่เลี้ยง ไมเหมาะ
สมกับสภาพสิ่งแวดลอมและสังคมในอนาคต การเลีย้ งโคเนือ้ จึงตองหันมาเลีย้ งในระบบทีต่ อ งการลงทุน
สูงขึน้
2. ผูบ ริโภคมีความรูเ รือ่ งการเลือกซือ้ เนือ้ ตามคุณภาพมากขึน้
3. ตนทุนการเลี้ยงโคขุนในอนาคตอาจจะตํ่ าลงเพราะมีการปรับปรุงพันธุโคใหสามารถขุนได
เติบโตเร็วขึน้ และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นทําใหสามารถลดตนทุนในการเลีย้ งโคขุนได
และเมือ่ นัน้ เนือ้ ในตลาดทั่วไปคงจะเปนเนือ้ โคขุนเปนสวนใหญเชนเดียวกับเนือ้ สุกร ในปจจุบัน
แตความเสีย่ งเรือ่ งราคาขึน้ ๆ ลงๆ แบบเนือ้ สุกรคงเกิดกับเนื้อโคไดยากเพราะโคออกลูกปละตัว
สรุปขอเสนอแนะ
จากขอมูลที่เสนอมาขางตนพอจะสรุปไดวา ธุรกิจการเลีย้ งโคขุนเปนอาชีพเสริม สามารถทําราย
ไดใหแกเกษตรกรรายยอยไดเปนอยางดี ยิ่งถามีตลาดซึ่งรับซื้อโคขุนระดับกลางเกิดขึ้นดวยแลวธุรกิจ
การเลี้ยงโคขุนคงรุดหนาไปดวยดีและกวางขวางขึน้ แตการเลีย้ งโคขุนรายละนอยตัวนีจ้ ะทําใหดตี อ เมือ่ มี
การรวมเปนกลุม กอน ซึ่งจะทําใหสะดวกและประหยัดในหลายๆ ดาน เชน การจัดซือ้ ลูกโคขุน การจัด
ซื้ออาหาร และการจัดสงโคหลังขุนไปยังตลาด เปนตน
ขอเนนวาการเลีย้ งโคขุนจะสําเร็จไดตองประกอบดวยปจจัยหลักๆ ดังนีค้ อื
" พันธุด ี
" อาหารดี
" เอาใจใสดแู ลดี
" มีตลาดราคายุติธรรมและมั่นคง
ถาทานขาดขอหนึ่งขอใดก็ไมควรเสี่ยงเลี้ยงโคขุนตามสมัยนิยม แตทานควรจะเลี้ยง
แมพันธุเพือ่ ผลิตลูกขายใหกบั ผูเ ลีย้ งโคขุนจะดีกวา

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

