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ค าน า 

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตรกรรม
มาโดยตลอด โดยมีการเล้ียงโคเนื้อเป็น อาชีพเสริม มิได้เป็นรายได้หลัก 
บางส่วนเล้ียงไว้เพื่อใช้แรงงานในไร่นา หรือเล้ียงไว้เป็นลักษณะเงินออมสิน 
เมื่อมีความจ าเป็นก็จะจ าหน่ายเพื่อน าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจุบัน
การเล้ียงโคเนื้อในประเทศไทยได้มีการพัฒนาจากการเล้ียง โดยเกษตรกร
รายย่อยไปสู่การเล้ียงเป็นฟาร์มเชิงธุรกิจมากขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก
โดยตรง ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี เพื่อ
แบ่งเบาภาระของภาครัฐ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตโคเนื้ออย่าง
จ ากัด โดยให้หน่วยงานของรัฐ ท าหน้าท่ีหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อท าการผลิตต่อไป ดังนั้นทาง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ จึงมีแนวคิดท่ี
จะจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือการเล้ียงโคเนื้อแม่พันธุ์ส าหรับเกษตรกร เขต
ภาคเหนือตอนบน” โดยมีท่าน ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา เป็นผู้เขียนและ
จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ใช้ส าหรับเป็น
แนวทางในการจัดการฟาร์มโคเนื้อและยังจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักวิชาการ
หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม ใช้เพื่อเป็นคู่มือแนะน าในการเล้ียงโคเนื้อแก่เกษตรกร
รายย่อยได้ด้วย 

หลักส าคัญในการเล้ียงโคเนื้อนั้น คือ การเล้ียงให้ได้ก าไรสูงสุด ซึ่ง
หมายถึงการผลิตท่ีมีต้นทุนต่ าท่ีสุดและขายได้ราคาสูงสุด ดังนั้นในการเล้ียง
โคเนื้อเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายนี้ ผู้เล้ียงจ าเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์และการตลาดให้
ถ่องแท้เสียก่อน การสนใจศึกษาถึงข้อดีข้อเสียตลอดจนวิธีการผลิตให้ได้
ก าไรสูงสุด อาจจะยังไม่ส าคัญและจ าเป็นเท่ากิจการเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพหลัก
ซึ่งรายได้ท้ังหมดมาจากผลิตผลของสัตว์ และมักจะต้องใช้เงินลงทุนสูง เล้ียง
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สัตว์เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้ท่ีคิดจะเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพหลัก จึงควรศึกษา
หาความรู้ในแง่ต่าง ๆ รวมท้ังปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ชนิดนั้น ๆ 
ให้รู้ซึ้งและแน่ใจก่อน จึงจะตัดสินใจลงทุนเล้ียงสัตว์ต่อไป ดังนั้นหวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการผลิตโคเนื้อให้ได้คุณภาพ 
เพื่อท่ีประเทศไทยจะสามารถลดการน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ รวมท้ัง
สามารถส่งออกโคเนื้อคุณภาพดีออกไปจ าหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านใน
อนาคตได้ 
 

ดร. พยุงงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 
อาจารย์ประจ าสาขาสัตวศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
กันยายน 0652 
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บทน า 

ประวัติความเป็นมา 

 การเลี้ยงโคเน้ือเป็นอาชีพที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในทุกภาคของ
ประเทศไทย เกษตรกรจะเลี้ยงโคเน้ือร่วมกับการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น 
เช่น การท าไร่ การท านา เน่ืองจากเกษตรกรสามารถน าหญ้าซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาเลี้ยงโค นอกจากน้ียังสามารถน ามูลโคไปท าปุ๋ยคอกได้อีกด้วย โดย
เกษตรกรรายย่อยมักจะเลี้ยง โคเน้ือไว้บ้าน บ้านละ 0-3 ตัว โดยใช้พ้ืนที่เพียงเล็กน้อย
เป็นโรงเรือน การเลี้ยงโคเน้ือจะให้ได้ก าไรต้องสามารถผล ิตลูกโคให้ได้จ านวนมาก เช่น 
แม่โคควรสามารถให้ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกโคมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่
ต้องการของตลาด การที่จะสามารถท าก าไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มต้ังแต่เลือกพันธ์ุ ให้
อาหารให้เหมาะสม และมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ในปัจจุบันเกษตรกรยังขาด
ความรู้ในด้านการเลือกพันธ์ุโค การจัดการด้านสุขภาพ ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้
เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเน้ือมีความรู้การเลี้ยงโคเน้ืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการศูนย์
การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจึงได้จักท าคู่มือการเลี้ยงโค
เน้ือ เพ่ือเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงโคเน้ือให้ประสบ
ความส าเร็จต่อไป 
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สายพันธุ์โคเนื้อและลักษณะทางเศรษฐกิจ  

(Breeds of beef cattle & economic traits) 
พันธุ์โคเน้ือ 
พันธ์ุโคเน้ือที่เลี้ยงกันอยู่ในโลก จะประกอบด้วยโค 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. โคซีบู หรือ โคอินเดีย (Bos indicus) เป็นโคเขตร้อนที่มีถ่ินก าเนิดในแถบ
เอเชีย หรืออาฟริกาท่ีมีอากาศร้อน เป็นโคขนาดปานกลางมีตะโหนกขนาดใหญ่
ที่ส่วนบนของไหล่และคอ ผิวหนังสามารถขยับไล่แมลงได้ดี มีเหนียงคอหย่อน
ยาน หนังหุ้มลึงค์ยาว เป็นโคมีเขาซึ่งมักจะโค้งข้ึน ซึ่งมักจะโค้งข้ึนและบางครั้ง
เอียงไปทางด้านหลังหู โคซีบูมีต่อมเหงื่อที่มีการพัฒนาสูงกว่าโคเน้ือยุโรป (Bos 
Taurus) และสามารถหลั่งน้ ามันจากต่อมไขมันที่มีกลิ่นที่โดดเด่นและมีรายงาน
ว่าช่วยในการขับไล่แมลง มีหลากหลายสายพันธ์ุโดยเฉพาะในอินเดียได้จด
ทะเบียนไว้ จ านวน 30 สาย 

 
 

2. โคยุโรป หรือโคเมืองหนาว (Bos Taurus) เป็นโคมีถ่ินก าเนิดในแถบที่มี
อากาศหนาว ลักษณะเด่นคือเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ ขาค่อนข้างสั้น ผิวหนังหนา 
ไม่สามารถขยับผิวหนังเพ่ือไล่แมลงได้ ขนยาว ไม่มีตะโหนก หนังหุ้มลึงค์สั้น
แนบติดพ้ืนท้อง เจริญเติบโตดีภายใต้สภาพการขุน ให้เน้ือมาก เน้ือมีไขมัน
แทรกมาก 
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พันธุ์โคเน้ือที่เลี้ยงในประเทศไทย 

1. โคพื้นเมือง 
โคพ้ืนเมืองของไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับโคพ้ืนเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านใน

แถบเอเชีย ลักษณะรูปร่างกะทัดรัด ล าตัวเล็ก ขาเรียวเล็ก ยาว เพศผู้มีหนอกข้างเล็ก มี
เหนียงคอ แต่ไม่หย่อยยานมาก หูเล็ก หนังใต้ท้องเรียบ มีสีไม่แน่นอน เช่น สีแดงอ่อน 
เหลืองอ่อน ด า ขาวนวล น้ าตาลอ่อน และอาจมีสีประรวมอยู่ด้วย เพศผู้โตเต็มที่น้ าหนัก
ประมาณ 322-362 กิโลกรัม เพศเมีย 022-062 กิโลกรัม โคพ้ืนเมืองในประเทศไทย
ปัจจุบันแบ่งออกได้ 4 สายพันธ์ุ ได้แก่ โคขาวล้านนา (ภาคเหนือ), โคอีสาน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ), โคลาน (ภาคกลาง) และ โคชน (ภาคใต้)  

2.  โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman)   
มีต้นก าเนิดในประเทศอินเดียแต่ถูกน าเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้ใน

การพัฒนาสายพันธ์ุโคบราห์มัน ประกอบด้วย พันธ์ุกุซราท (Guzerat), พันธ์ุเนลเลอร์
(Nellore), พันธ์ุกีร์ (Gir) และ พันธ์ุกฤษณะวัลเล่ย์ (Krishna Valley)  โคพันธ์ุน้ีที่เลี้ยง
ในบ้านเราส่วนใหญ่น าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยกรมปศุสัตว์น าเข้า
ครั้งแรกจากอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2497 น ามาผสมปรับปรุงพันธ์ุโคของเกษตรกร เป็นโค
มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ล าตัวกว้าง ยาว และลึก ได้สักส่วน หลังตรง หนอกใหญ่ หูใหญ่
ยาว จมูก ริมฝีปาก ขนตา กีบเท้าและหนังเป็นสีด า เหนียงที่คอและหนังใต้ท้องหย่อน
ยาน โคนหางใหญ่ พู่หางสีด า สีจะมีสีขาว  เทา และแดง ท่ีนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบัน
คือสีแดง เพศผู้โตเต็มที่หนักที่ประมาณ 822-1,022 กิโลกรัม เพศเมียประมาณ 622-
722 กิโลกรัม ปัจจุบันถือว่าโคบราห์มันเป็นโคพ้ืนฐานของประเทศไทย 

3.  โคพันธุ์ตาก (Tak) 
เป็นโคเน้ือพันธ์ุสังเคราะห์ที่สร้างข้ึนโดยกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุง

พันธ์ุสัตว์ตาก เพ่ือพัฒนาเป็นโคเน้ือพันธ์ุใหม่ที่โตเร็ว มีเน้ือนุ่มไขมันแทรกดี เพ่ือ
ทดแทนการน าเข้าเน้ือคุณภาพดีจากต่างประเทศ โดยมีแผนการสร้างคือ ในชั่วที่ 1 จะ
ใช้พ่อชาร์โรเล่ส์ผสมกับแม่บราห์มัน แล้วน าลูกเพศเมีย (ชาร์โรเล่ส์ 50%, บราห์มัน 
50%) ผสมกับพ่อพันธ์ุบราห์มัน (ชั่วที่ 2) ลูกเพศเมียที่เกิดจากชั่วที่ 2 (ชาร์โรเล่ส์ 25%, 
บราห์มัน 75%) ไปผสมกับพ่อชาร์โรเล่ส์ (ชั่วที่ 3) ลูกที่เกิดจากชั่วที่ 3 จะเรียกว่า “โค
พันธ์ุตาก” (ชาร์โรเล่ส์ 62.5%, บราห์มัน 37.5%) แล้วคัดเพศผู้จากชั่วที่ 3 ผสมกันเอง
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จนได้โคพันธ์ุตากในปัจจุบัน เพศผู้มีน้ าหนัก 900 – 1,000 กิโลกรัม เพศเมียน้ าหนัก 
600 – 700 กิโลกรัม ล าตัวสีน้ าตาลอ่อนถึงสีครีม เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย หากินเก่ง 
ทนต่ออากาศร้อนได้ดี 

 
โคยุโรป (Bos Taurus) : ที่นิยมน าน้ าเชื้อมาผสมข้ามพันธ์ุกับแม่โคพ้ืนฐานในประเทศ
ไทยเพ่ือผลิตลูกโคขุน 

1.  โคพันธุ์ชาร์โรเลส่ ์

มีถ่ินก าเนิดในประเทศฝรั่งเศส มีสีขาวครีมตลอดตัว รูปร่างมีลักษณะเป็นผืน
ผ้าขาสั้นล าตัวกว้างยาว และลึก มีกล้ามเน้ือมาก นิสัยเชื่องเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ เพศผู้
เมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ 1,122 กิโลกรัม เพศเมีย 722 - 822 กิโลกรัม เจริญเติบโต
เร็ว เน้ือนุ่ม เน้ือมีไขมันแทรกเป็นที่ต้องการของตลาดเน้ือ โคพันธ์ุน้ีน าเข้ามาในรูปของ
น้ าเชื้อแช่แข็งผสมแม่โคของเกษตรกรเพ่ือผลิตลูกโคขุน ปัจจุบันกรมปศุสัตว์  โดยศูนย์
ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น าเข้าโคพ่อพันธ์ุ
ชาร์โรเล่ส์พันธ์ุแท้มาเลี้ยงเพ่ือรีดน้ าเชื้อบริการผสมเทียมโคของเกษตรกร และใช้เป็น
พ่อพันธ์ุสร้างโคพันธ์ุตากในปัจจุบัน  

2.  โคพันธุ์แองกัส (Angus) 

มีถ่ินก าเนิดที่ประเทศสก๊อตแลนด์ มี 2 สี คือ แองกัสสีด า และ แองกัสสีแดง 
แองกัสด าได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันถือได้ว่าโคแองกัสเป็น “โคเน้ือนานาชาติ” 
ได้รับความนิยมเลี้ยงทั่วโลก  เป็นพันธ์ุโคเน้ือที่นิยมเลี้ยงมากในประเทศผลิตเน้ือโค
ส่งออก อย่างสหรัฐอเมริกา แคดานา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอาร์เจนตินา โดยมี
เป้าหมายเพ่ือผลิตเน้ือคุณภาพสูง เป็นโคขนาดใหญ่เพศผู้น้ าหนักตัวประมาณ 1,000 – 
1,600 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ าหนักตัวประมาณ 700 – 900 กิโลกรัม ให้ลูกน้ าหนักแรก
เกิดต่ า สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งได้ดี เจริญเติบโตเร็ว เน้ือนุ่ม 
ไขมันแทรกเน้ือสูง กรมปศุสัตว์ได้น าเข้าน้ าเชื้อและพ่อพันธ์ุแองกัสพันธ์ุแท้เข้ามาเลี้ยง 
ณ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ผสมแม่
โคของเกษตรกรผลิตลูกโคขุน  
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3.  โคพันธุ์วากิว (Wagyu) 

วากิ ว หมายถึง  โค เ น้ือสาย ญ่ีปุ่น  ซึ่ งประกอบด้วย Japanese Black, 
Japanese Brow, Japanese Poll และ Japanese Shorthorn ซึ่งประชากรโคเน้ือ
กว่า 90% เป็น Japanese Black ประมาณ 7 % เป็น Japanese Brow และ ประมาณ 
3% เป็น Japanese Shorthorn ส่วนJapanese Poll มีน้อยมาก เพียง 0.1% ดังน้ัน
เพ่ือพูดถึงวากิว แล้วโดยทั่วไปจะหมายถึง Japanese Black “วากิว” เป็นโคที่มีต้น
ก าเนิดมาจากโคที่ใช้งานในด้านการเกษตร ดังน้ันจึงถูกคัดเลือกให้สรีระที่มีความ
ทนทาน การคัดเลือกน้ีเพ่ือต้องการให้สัตว์น้ีมีเซลล์ไขมันในกล้ามเน้ือ (marbling) มาก
ซึ่งเป็นแหล่งที่พร้อมจะให้พลังงาน ในปลายศตวรรษที่ 18 จึงได้ปรับปรุงพันธ์ุในครั้ง
แรก โดยน าเข้าพ่อพันธ์ุ Shorthorn และ Devon เพ่ือน ามาปรับปรุงในด้านลักษณะ
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 2-3 ลักษณะ ต่อมาได้มีการน าพันธ์ุโคเข้ามาอีก โดยรัฐบาล 
จังหวัด และบริษัท เช่น พันธ์ุ  BrownSwiss, Simmental, Ayrshine, Aburdeen 
Angus และโคเกาหลี ซึ่งถูกน าไปใช้ในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละท้องถ่ินต่างๆกัน ท าให้
พันธุกรรมของโคยุโรปกระจายอยู่ในโคญ่ีปุ่นแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และการผสม
พันธ์ุก็อยู่ในกลุ่มประชากรในพ้ืนที่เดียวกัน วากิวจึงถูกคัดเลือกามาจากโคพ้ืนเมืองที่มี
การผสมข้ามกับโคสายพันธ์ุยุโรป และได้เริ่มมีการคัดเลือกสายพันธ์ุเฉพาะพ้ืนที่ ในช่วง
ทศวรรษ 1910 ในปี 1919 รัฐบาลได้ให้เริ่มการปรับปรุงพันธ์ุโคญ่ีปุ่น โดยเริ่มการ
คัดเลือกพันธ์ุ และจดทะเบียนโค โดยพัฒนาพันธ์ุตามโปรแกรมการพัฒนาโคเน้ือ
สมัยใหม่ที่เป็นสายเลือดชิด ซึ่งเริ่มในปี 1950 โดยใช้โคที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่น้ันๆ และได้
เริ่มมีการทดสอบลักษณะของลูก แต่การทดสอบลักษณะของลูกที่ท าในระดับประเทศ 
เริ่มในปี 1968 โดยมีการบันทึกผลการทดสอบลงในทะเบียนประวัติด้วย แต่การใช้ 
Breeding Value Evaluation เริ่มในปี 1990 และได้ด าเนินการพัฒนาพันธ์ุโคอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นระบบ โดย Wagyu Registry Association ดังน้ัน วากิวจึงมีลักษณะ
รูปร่างที่มีความแปรปรวนมากตามโคสายพันธ์ุยุโรปที่น าเข้ามาผสม สายพันธ์ุหลักของ
วากิว มีสีด า ถูกจ าแนกออกไปตามถ่ินก าเนิดตามภูมิภาคของญ่ีปุ่น ได้แก่ ทาจิมา 
(Tajima), ชิมาเน (Shimane), เคดากะ (Kedaka) ปัจจุบัน เน้ือวัววากิวเชื่อกันว่า 
เน้ือนุ่มอร่อยที่สุดในโลก! Wagyu มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเด่ียวสูงและมีสัดส่วนของไขมันไม่
อิ่มตัวเชิงเด่ียวเป็นไขมันอิ่มตัว 2:1 
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เน้ือวัววากิวยังมีกรดไลโนเลอิกมาก ( conjugated linoleic acid-CLA) - โอ

เมก้า 6 ต่อกรัมกว่าอาหารอื่น ๆ - มากกว่าสายพันธ์ุเน้ืออื่น ๆ ร้อยละ 30  CLA เป็น
กรดไขมันที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดมะเร็งและเป็นสารต้านการอักเสบWagyu 
น าเสนอเน้ือวัวที่มีคุณภาพดีที่สุดในออสเตรเลีย ได้รับรางวัลสูงส าหรับคุณภาพเน้ือ
พิเศษ, พันธุกรรมวัววากิว ท าให้เน้ือมีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 สูง
กว่ากว่าเน้ือวัวเขตร้อนทั่วไป 

คะแนนสภาพร่างกายและการสืบพันธุ์ 

สภาพร่างกายคือการแสดงออกของจ านวนไขมันในร่างกายที่สัตว์สะสมอยู่ เป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ใช้ในการท านายภาวะเจริญพันธ์ุของฝูงและใช้ก าหนดโปรแกรม
การให้อาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพร่างกายกับสมรรถภาพการสืบพันธ์ุมี
ความสัมพันธ์กันมากและสมควรได้รับพิจารณาเมื่อมีความต้องการเพ่ิมสมรรถภาพการ
สืบพันธ์ุในระดับทีสู่งข้ึน มี 5 ประเด็น เพ่ือพิจารณา. ซึ่งรวมถึง: 

1. ท าไม, ต้องท าอย่างไรและเมื่อไหร่ จึงจะให้คะแนนสภาพร่างกาย 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพร่างกายและความสมบูรณ์พันธ์ุหลังคลอด 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพร่างกายและน้ าหนักหย่านมลูกโค 
4. กลยุทธ์การให้อาหารเพ่ือความสัมพันธ์กับสภาพร่างกายโค 
5. การประยุกต์ใช้คะแนนสภาพร่างกายตามเงื่อนไขสภาพร่างกาย 

ท าไม ! ... ต้องใช้คะแนนสภาพร่างกาย? 

การให้คะแนนของร่างกาย คือ วิธีการ "เห็นของจริง" ของวิธีการก าหนด
จ านวนไขมันที่สัตว์สะสม เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้รได้รวดเร็วและราคาถูก มันไม่ใช่ต้อง
ใช้อุปกรณ์พิเศษมีความถูกต้องเพียงพอและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการให้
คะแนนร่างกายช่วยให้ทุกคนสามารถพูดได้ภาษาเดียวกันเมื่ออธิบายสภาวะของ
ร่างกายใช้ระบบการประเมินตัวเลขตามความสภาพจริงของโคมากกว่าค าอธิบายที่ไม่
ชัดเจนเพียงแค่ในการประเมินจากภาพ 
 
 
 



 
 

1
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ตารางที่ 1 : คะแนนสภาพร่างกายแม่วัวขณะคลอดมีผลกระทบต่อวันกลับสัดและ
ผสมพันธุ์ 

 
จากข้อมูลตารางที่ 1 : แม่วัวขณะคลอด BCS 3 ต้องใช้ระยะเวลา 88.5 วันจึง

จะกลับเป็นสัด ในขณะที่แม่วัว BCS 7 ใช้ระยะเวลาเพียง 30.6 วัน เป็นสัดหลังคลอด 
 
คะแนนสภาวะร่างกายและความสมบูรณพ์ันธุ์หลังคลอด 

การให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอก่อนและหลังคลอดจ าเป็น
ส าหรับประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุสูงสุดโปรแกรมให้อาหารที่ท าให้โคบางตัวผอมขณะ
คลอดลูกหรือสูญเสียสภาพร่างกายหลังการคลอด วันกลับสัดจะนานข้ึนหลังคลอด  
และลดอัตราการผสมติดครั้งแรก เพ่ิมจ านวนวันในการเป็นสัด หรือลดอัตราการผสมติด
อุ้มท้องใน 3 สัปดาห์แรกของฤดูผสมพันธ์ุ  

ตารางที่ 2 : คะแนนสภาพร่างกายแม่วัวมีผลต่ออัตราการต้ังท้องหลังเข้าฤดูผสมพันธุ์ 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 2 : แม่โคที่มีคะแนนสภาพร่างกาย 3 มีอัตราการผสมติด
อุ้มท้องภายในฤดูผสมพันธ์ุ 60 วันเพียง 43 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันแม่โคที่คะแนน
สภาพร่างกาย 6 มีอัตราอุ้มท้องในฤดูผสมพันธ์ุ 93 เปอร์เซ็นต์ 



 
 

1
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ตารางที่ 3 : คะแนนสภาพร่างกายแม่ววัมีผลต่อน้ าหนักหย่านมของลูกโค 

 

 จากข้อมูลตารางที่ 3 : แม่โคที่มีคะแนนสภาพร่างกาย 3 น้ าหนักหย่านมลูก
โคปรับที่ 240 วัน เฉลี่ย 170 กก. ในขณะเดียวกันแม่โคที่มีคะแนนสภาพร่างกาย 5 – 6 
น้ าหนักหย่านมลูกโคปรับที่ 240 วัน เฉลี่ย 234 กก. 

การเปรียบเทียบระบบการให้คะแนนสภาพร่างกาย ระบบของยุโรปและ
ระบบของอเมริกา 

สามารถใช้ระบบการให้คะแนนของยุโรปหรืออเมริกาเพ่ือประเมินสภาพร่างกาย
ได้ทั้งสอง คือ ถูกต้องเท่าเทียมกัน ระบบของยุโรปใช้คะแนน 1 ถึง 6 ส่วนระบบ
อเมริกันใช้คะแนน 1 ถึง 9 คะแนน ตารางที่ 6 ในระบบของยุโรปถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง 
2 ค่า จะใช้ค่ากึ่งกลาง เช่น คะแนน 0.6 บ่งชี้ว่าเป็นระดับค่ากลางระหว่าง 0 ถึง 3 
คะแนน การประยุกต์ใช้เงื่อนไขสภาพร่างกายไม่จ าเป็นต้องจ าเกณฑ์คะแนนทั้งหมด แต่
ให้จ าคะแนนที่มีประโยชน์มากที่สุด คือ 3 ในระบบยุโรป และ 7 ในระบบอเมริกา ควร
ดูแลสภาพแม่โคให้อยู่ในระดับน้ีตลอดทั้งปีประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุจะดีที่สุด 
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ตารางที่ 4 : คะแนนสภาพร่างกายเทียบกับจ านวนไขมันในร่างกาย (%) 

 

น้ าหนักคะแนนสภาพร่างกายที่ต่างกันแต่ละช่วงประมาณ 45 กิโลกรัม 
ดังน้ันความแตกต่างของน้ าหนักระหว่างวัวที่มี BCS 5 และ BCS 7 ประมาณ 90 
กิโลกรัม และวัวผอมที่มี BCS 3 จะต้องเพิ่มน้ าหนักอีกประมาณ 225 กิโลกรัม จึงจะ
ถึง BCS 7 ซึ่งเป็นระดับที่มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพการผลิตดีที่สุดดังน้ัน 
BCS จึงมผีลต่อประสิทธิภาพการผลิตและรายได้สุทธิของฟาร์มโคของเกษตรกร 

สรุป : ผลกระทบจากคะแนนสภาพร่างกายแม่วัวในระดับต่างๆ 

BCS 1 - 3: วัวผอมมาก มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเน่ืองจากขาด
สารอาหารและปริมาณไขมันในร่างกายต่ าเกินไป มีผลกระทบระยะยาวอย่างร้ายแรง
ต่อความสมบูรณ์พันธ์ุ 

BCS 4: อยู่ในเกณฑ์ผอม เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและความสมบูรณ์พันธ์ุในฤดู
ผสมพันธ์ุต่อไป ถึงแม้จะว่าแม่วัวจะสามารถฟ้ืนฟูร่างกายถึง BCS 7 ก่อนฤดูคลอดต่อไป 
หากเป็นไปได้อย่าปล่อยให้แม่โคผอมขนาดน้ี 

BCS 5 – 7: เป็นช่วงที่มีสุขภาพดี สามารถปล่อยให้คะแนนสภาพร่างกายข้ึนลง
อยู่ระหว่าง 5 - 7 แต่ไม่ควรต่ ากว่า BCS 5 และควรให้คะแนนร่างกายฟ้ืนเป็น BCS 7 
ก่อนคลอดลูก 
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เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่วัวควรมีคะแนน BCS 7 เม่ือ
คลอดลูก เพราะจะท าให้กลับเป็นสัดและผสมติดท้องเ ร็วเป็นกล
ยุทธในการเพิ่มอัตราการอุ้มท้องของฝูงวัว ดังนั้นควรพยายามให้วัวอยู่ใน
สภาพที่ดีที่สุดคือ BCS 7 ตลอดทั้งปี และไม่ควรให้คะแนนสภาพร่างกาย
ลดลงกว่า BCS 5 

BCS 8 – 9 วัวที่เป็นโรคอ้วน วัวที่คะแนนร่างกายระดับน้ีจะมีความสมบูรณ์
พันธ์ุต่่ามากและส่งผลเสียต่อสุขภาพโคอย่างร้ายแรง ฮอรโ์มนหลายตัวท่างานผิดพลาด
เมื่อวัวมีไขมันมากเกินไปเพราะไขมันดูดซึมฮอร์โมน 
 

การปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อ 

พัฒนาการทางพันธุกรรมของโคต้องมีการวางแผน มีความอดทน การบันทึก
ข้อมูลที่ดี และความสามารถในการตัดสินใจเลือกอย่างหนักเกี่ยวกับโคที่จะให้
ผลตอบแทนดีที่สุดส าหรับเจ้าของฟาร์ม โคที่ดีที่สุดของเพ่ือนบ้านอาจไม่เหมาะเลย
ส าหรับฟาร์มเรา เว้นแต่เราจะมีการจัดการและปรับสภาพแวดล้อมให้โคเหมือนฟาร์ม
เขา หากแปลงหญ้ามีคุณภาพหรือฤดูแล้งโปรแกรมการให้อาหารมีความแตกต่างกัน
อย่างมากและมีเวลาดูแลลูกโคที่จ ากัด การซื้อโคทดแทนจากที่อื่นมาเลี้ยงอาจจะ
เหมาะสมกว่าหรือพัฒนาโปรแกรมการผสมเทียมโคในฟาร์มเอง ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธี
เลือกระบบการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์, เลือกสายพันธ์ุโคที่ดีที่สุดส าหรับฟาร์มของเรา, ซื้อ 
หรือคัดเลือกแม่โคทดแทนหรือพ่อพันธ์ุคุมฝูง และการจัดการโปรแกรมการผสมเทียม 
 
ขั้นแรก : การเก็บบันทึกข้อมูล 

 ข้ันตอนแรกในการปรับปรุงพันธุกรรมใด ๆ โปรแกรม คือ การรู้ว่าเราอยู่จุด
ไหน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล น้ าหนักหย่านมของลูกโคเพ่ิมข้ึนหรืออยู่เท่า
เดิม? โคสาวทดแทนของเราคลอดช้าไปหรือไม่ ในขณะที่โคพ่อพันธ์ุพร้อมที่จะเข้าผสม
แล้ว? การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความแห้งแล้งและอาหารที่มีคุณภาพต่ ามี
ความส าคัญมีผลต่อลักษณะเหล่าน้ี เพียงไม่กี่ปีของการบันทึกข้อมูลจะช่วยให้เรา
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
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เน่ืองจากพันธุกรรม การท างานด้วยดินสอและกระดาษยังเป็นสิ่งจ าเป็น หรืออาจการ
ประมวลผลประวัติโคของเราด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

การต้ังเป้าหมายของท่าน ? 

เมื่อท่านรู้ ว่าแล้วว่าท่านอยู่จุดไหน ถึงเวลาแล้วที่ต้องวางแผนท าในสิ่งที่
ต้องการ ท่านต้องการให้ลูกโคของท่านหนักแรกเกิด 06 กิโลกรัม บางทีท่านอาจ
ต้องการสีหรือขนาดสม่ าเสมอมากข้ึนเพ่ือให้น่าสนใจย่ิงข้ึนส าหรับผู้ซื้อ บางทีคุณอาจ
ต้องการลูกโคสาวหย่านมมากข้ึน บางส่วนของลักษณะเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดจาก
พันธุกรรม ในขณะที่บางอย่างเกิดจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและการจัดการฟาร์ม 
ส่วนที่เป็นลักษณะจะถูกก าหนดโดยพันธุกรรมเรียกว่า heritability เมื่อวางแผน
โครงการปรับปรุงพันธ์ุโค พันธุกรรมอาจมีลักษณะที่สูงข้ึน (มากกว่าร้อยละ 50) หรือ
ปานกลาง (30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์) การถ่ายทอดลักษณะถูกก าหนดโดยพันธุกรรม สีของ
โค ลักษณะไม่มีเขาหรือมีเขา เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดสูงลักษณะที่ถ่ายทอดต่ า (น้อยกว่า
ร้อยละ 30)  ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่ า (น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์) ควรมีการ
ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกของท่าน สิ่งส าคัญคือท าไปช้า ๆ 
และให้ท าน้อยลักษณะก่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะที่ต้องการเหล่าน้ัน 
ตัวอย่าง เช่น ลูกโคที่มีน้ าหนักแรกเกิด 36 กิโลกรัม ลูกโคไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถ
เพ่ิมน้ าหนักแรกเกิดข้ึนไป 42 กก ส่วนลูกโคจากพ่อตัวใหม่ให้ลูกน้ าหนักแรกเกิด 66 
กก. ลูกโคอาจจะมีปัญหา เช่น คลอดยาก กลับสัดช้า 

หลักการปรับปรุงพันธุ ์

 โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นกับการคัดเลือกพันธุกรรม 
ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้: 
จ านวนลักษณะที่คัดเลือก – การคัดเลือกหลายลักษณะพร้อมกัน ความก้าวหน้า
จะช้าตามจ านวนลักษณะที่คัดเลือก แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของการคัดเลือกหลาย
ลักษณะในครั้งเดียวกันอาจมีมากกว่าการเลือกเพียงลักษณะเดียว นักพันธุศาสตร์ได้
พัฒนาดัชนีการคัดเลือกแล้วว่าสามารถประเมินตัวเลขที่ส าคัญทางเศรษฐกิจลักษณะ
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สัตว์ในเวลาเดียวกัน ถ้าเป็นการเลือกตรงตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการ ฟาร์มของท่านมี
โอกาสที่ได้โคที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ 
ระยะเวลาของการปรับปรุงพันธุ์ – น่ีคือระยะเวลาที่ใช้ในการผสมพันธ์ุทั้งพ่อโคและ
แม่โค แม่โคและพ่อโคถูกแทนที่เร็วข้ึน โดยโคที่พันธุกรรมเหนือกว่า การปรับปรุงจะท า
ได้อย่างรวดเร็วต้องคัดโคที่ให้ผลผลิตต่ าออกที่ในอัตราท่ีสูงในแต่ละปี และใช้โคตัวผู้เป็น
เวลาเพียงหน่ึงหรือสองปี โปรดจ าไว้ว่าถ้าท่านต้องการความก้าวหน้าทางพันธุกรรมการ
เก็บสัตว์ที่อายุน้อยไว้ในฝูงดีกว่าเก็บสัตว์ที่อายุมาก 
ความถูกต้องของการคัดเลือก – หากมีความก้าวหน้าของการคัด ทั้งพ่อโคและแม่โค
ต้องถูกแทนที่ด้วยสัตว์ที่ดีกว่าทางพันธุกรรมในลักษณะที่คัดเลือกไว้ การคัดเลือกลูกที่
ผ่านการทดสอบเก็บให้มากข้ึนเป็นการเลือกที่ถูกต้องมากกว่าการเก็บโคที่ยังไม่ได้รับ
การพิสูจน์ หากผู้ผลิตเลือกน้ าหนักหย่านมในวัวฝูง แต่แล้วซื้อพ่อโคที่ไม่รู้จักหรือยังไม่
ผ่านทดสอบมีแนวโน้มว่า ในจะส่งผลให้น้ าหนักหย่านมมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย 
จากน้ีท่านสามารถประเมินความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลูกหลานที่คาดการณ์ไว้
โดยใช้ค่า EPD หรือ ค่า EBVs  
พันธุกรรม – ตามที่ระบุไว้พันธุกรรม คือ สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ส าหรับลักษณะใด ๆ น่ันคือส่วนที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ประกอบข้ึนด้วยสัตว์มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมมากย่ิงข้ึนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าได้โดยผ่านการเลือก  

ระบบการผสมพันธุ์โคเนื้อ 

 มีระบบการผสมพันธ์ุหลายชนิดและมีรูปแบบภายในที่ต่างกันแต่ละประเภท 
คู่มือน้ีกล่าวถึงระบบการผสมพันธ์ุและการผสมข้ามพันธ์ุและข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ประเภท ในหลากหลายระบบเหล่าน้ีไม่มีระบบใดที่ดีที่สุด ความก้าวหน้าที่สอดคล้อง
กันมากที่สุดคือถ้าผลการปรับปรุงพันธ์ุถูกตรวจสอบและติดตามตลอดเวลา ระบบการ
ตรวจสอบทีดี่ที่สุดเป็นโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ ควรใช้เพ่ือคัดแยกโคให้ผลผลิตต่ า
เพ่ือคัดโคข้ึนทดแทนและซื้อพ่อโคทดแทนคุมฝูง 
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การผสมพันธุ์แท ้
 การผสมพันธ์ุแท้เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธ์ุโคของสายพันธ์ุเดียวเท่าน้ัน 
อุตสาหกรรมพันธ์ุแท้ใช้ระบบน้ีจะรักษาความบริสุทธ์ิของสายพันธ์ุ มันเก่ียวข้องกับการ
ผสมพันธ์ุแม่โคโดยใช้พ่อโคพันธ์ุเดียวกัน และคัดเลือกจากสมรรถภาพ ชนิด พันธ์ุ
ประวัติ หรือคัดรวมกันทั้งสาม 
 สามรูปแบบหลักของการผสมพันธ์ุแท้ ได้แก่ : การผสมพันธ์ุแบบเลือดชิด 
(Inbreeding) การผสมในสายตระกูล (line breeding) และการผสมพันธ์ุนอกสาย
ตระกูล (Outbreeding) ผู้ผลิตวัวอาจใช้รูปแบบของทั้งสามระบบเหล่าน้ีในครั้งเดียวในฝูง 
 
การผสมแบบเลือดชิด 
 ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการผสมแบบเลือดชิดเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สัตว์ที่เก่ียวข้อง
ล้วนยอดเย่ียมหรือมีลักษณะเป็นที่น่าพอใจ การปรับปรุงพันธ์ุมีความพยายามที่จะผลิต
สัตว์ที่มีลักษณะเดียวกัน ในทางปฏิบัติต้องระมัดระวังเป็นอย่างย่ิงเพราะใช้วิธีปิดฝูง
ผสมพันธ์ุ (พ่อ x ลูกสาว, แม่ x ลูกชาย, พ่ีชาย x น้องสาว) อาจมีผลร้ายที่ตามมา 
ในทางกลับกันการเลือกเป็นรูปแบบที่ไม่รุนแรงการผสมแบบเลือดชิด โคทีน้่ าหนักหย่า
นมดีกว่าน้ าหนักหย่านมโดยเฉลี่ยในฝูงของท่านจะมากข้ึนมีความสัมพันธ์กันมากกว่า
ค่าเฉลี่ยส าหรับฝูงของท่าน 

โดยทั่วไปแล้วการผสมพันธ์ุระหว่างสัตว์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดปู่ย่าตา
ยายทางใดทางหน่ึงมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง หากผสมสัตว์ที่ใกล้ชิดกันมากเกินไปความ
สมบูรณ์พันธ์ุเป็นลักษณะแรกที่จะได้รับความเสียหาย การผสมเลือดชิดที่เพ่ิมข้ึน 
ปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิตโดยรวมจะลดลง การบันทึกท่ีดีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพ่ือให้ความสมบูรณ์พันธ์ุลดช้าลง และลักษณะเช่นการรอดชีวิตของลูกวัวที่มาพร้อมกับ
การผสมเลือดชิดที่เพ่ิมข้ึน 

ที่ผ่านมาได้รับความนิยม การผสมเลือดชิดใช้น้อยลงในปัจจุบัน ยีนทั้งหมดมา
เป็นคู่ ถ้าคู่ยีนแต่ละคู่สามารถท าเหมือนกัน (เช่น homozygous) และได้รับความนิยม, 
โอกาสเป็นไปได้ในการผลิตลูกหลานที่ดีข้ึนแต่น่าเสียดายที่ยีนที่ไม่พึงประสงค์ยังมี  
"คงที่" ในยีนส์พันธ์ุแท้โดยการผสมเลือดชิดและก่อให้เกิดความแข็งแรงของลูกหลาน
ลดลง การคัดออกสัตว์จะรุนแรง แม่ว่าได้รับผลประโยชน์จริงแต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่พบว่า
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อัตราการคัดออกสัตว์สูงเกินไป การผสมเลือดชิดเพ่ิมข้ึน สุขภาพและความแข็งแรงของ
ฝูงลดลงและผลผลิตของโคที่เหลือลดลง มั่นใจได้ว่าความบริสุทธ์ิของสายพันธ์ุที่เพ่ิมข้ึน
ของฝูงผสมพันธ์ุก็มีค่าใช้จ่าย 

การผสมในสายตระกูล (Line Breeding) 

 เป็นรูปแบบผสมเลือดชิดที่ไม่เข็มข้นมากนัก จากการผสมเครือญาติใกล้ชิด 
ลูกหลานของผู้ปกครองที่รักถูกเลือกให้ใช้ในฝูงเพาะพันธ์ุสายพันธ์ุสามารถท าได้โดยใช้
อสุจิจากวัวตัวใดตัวหน่ึงเป็นระยะเวลานานเวลาที่จะเพ่ิมจ านวนลูกหลานของวัวตัวน้ัน
ในฝูง หลังจากวัวไม่ได้ใช้อีกต่อไปมากกว่าลูกหลานชายของเขากลายเป็นฝูงฝูงเห็นได้
ชัดว่าย่ิงพ่อแม่ใช้เงินมากเท่าไรระดับการผสมข้ามสายพันธ์ุ แม้ว่าคุณจะเชื่อว่า "ปุย22F 
"เป็นวัวที่ดีที่สุดที่เคยเกิดมาในฝูงของคุณควรจะดีกว่าปุยถ้าคุณโครงการเพาะพันธ์ุมี
ความคืบหน้า ถ้าอายุน้อยกว่าสัตว์ไม่ได้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสัตว์ที่โตมากเกินไป 
(มากเกินไปFluffy?) อาจมีอยู่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของสายพันธ์ุลบพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุเมื่อ
ผสมพันธ์ุพ่อแม่ลูกไม่ได้หลีกเลี่ยง เมื่อถึงจุดน้ันวัวถูกแทนที่ด้วยลูกชายสิ่งส าคัญคือต้อง
เลือกการเปลี่ยนอย่างระมัดระวังโปรแกรมประเภทน้ีเน่ืองจากการเติบโตร่วมกันจะ
เกิดข้ึนduds เช่นเดียวกับลูกหลานที่เหนือกว่าสายพันธ์ุในที่สุดหยุดการผลิตลูกหลานที่
เหนือกว่าเมื่อระดับการผสมข้ามสายพันธ์ุกลายเป็นที่สูงเกินไปในฝูง  ณ จุดที่ใหม่สาร
พันธุกรรมควรได้รับการแนะน า 
 

การผสมนอกสายตระกูล (Out Breeding) 
 น้ีเกี่ยวข้องกับการผสมพันธ์ุสัตว์ที่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับ หลักการหลักคือ
การผสมพันธ์ุที่ดีที่สุดมีหุ้น ลูกหลานจะแสดงอาการบางอย่างจ านวน heterosis (เพ่ิม
ขนาดผลผลิตและประสิทธิภาพ) หรือที่เรียกว่าไฮบริดขยายยีนสระว่ายน้ าที่มีอยู่ใน 
outbreeding ยังเพ่ิมอัตราความคืบหน้าในการเลือกโปรแกรม 

การผสมข้ามพันธุ์ (Cross Breeding) 

 การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการผสมข้ามพันธ์ุ ระบบข้ามพันธ์ุ
หลายชนิดได้รับการวางแผนที่จะพยายามใช้ประโยชน์จาก heterosis (ความแข็งแรง
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ของลูกผสม) หลักของการผสมข้ามพันธ์ุมี 3 แบบ คือ: การผสมข้ามพันธ์ุเฉพาะ
(specific breed crosses) ,การผสมข้ามแบบหมุนเวียน(Rotational crosses) และ
พันธ์ุประกอบหรือพันธ์ุสังเคราะห์ปรับปรุง พลังไฮบริดที่มีศักยภาพสูงสุดเกิดข้ึนเมื่อมี
ลูกผสมเพศเมียผสมข้ามกับพ่อพันธ์ุหรือพ่อพันธ์ุต่างสายพันธ์ุที่แตกต่างกัน ย่ิงไม่มีความ
เก่ียวข้องกับความเป็นญาติความแข็งแรงของลูกผสม (heterosis) ย่ิงมีมากข้ึน 
 Heterosis เป็นปรากฏการณ์ที่ เหนือกว่าระดับประสิทธิภาพส าหรับ
คุณลักษณะบางอย่างที่ได้รับ โดยลูกผสมจะมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเหนือกว่าพ่อแม่  
heterosis วัดจากการทดลองด้วยความแตกต่างกับสายพันธ์ุแท้ ความแตกต่างน้ีคือมัก
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของสายพันธ์ุแท้  มีการค านวณโดยใช้
สูตรต่อไปน้ี: 
 
 % Heterosis = ค่าเฉลี่ยของลูกผสม – ค่าเฉลี่ยสายพันธ์ุเด่ียว x 100 
    ค่าเฉลี่ยของสายพันธ์ุเด่ียว 
น่ีคือการปรับปรงุร้อยละในลักษณะเทียบกับค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ 
 
ตัวอย่างเช่นถ้าน้ าหนักเฉลี่ยหย่านมของลูกโคพันธ์ุ A เท่ากับ 206 กิโลกรัม และส าหรับ
ลูกโคพันธ์ุ B น้ันมีน้ าหนัก 202 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยของสายพันธ์ุแท้ คือ 204 กิโลกรัม ถ้า
น้ าหนักเฉลี่ยหย่านมของโคลูกผสม คือ 213 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์ heterosis จะถูก
ประมาณเป็น 

% Heterosis =   (213–204)  x 100 = 4.5% 
      204 

การปรับปรุงที่เราคาดหวังในโคเน้ือจากการผสมข้ามพันธ์ุ ได้รับการ
ตรวจสอบมาแล้วจากการศึกษารายงานโดย ดร. แอล.เจ. Sumption (1977) เขา
สังเกตเห็นผลของประสิทธิภาพการผสมข้ามพันธ์ุโคเน้ือสายพันธ์ุของอังกฤษ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโคลูกผสมและโคพันธุ์แท้ พบวา่: 

ลูกโคลูกผสมรอดไปหย่านมมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักหย่านมเพ่ิมมากข้ึน 5 เปอร์เซ็นต์ในลูกโคลูกผสม 
น้ าหนักอายุ 1 ปี โคลูกผสมตอน มากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักอายุ 1 ปี โคสาวลูกผสมมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์  
โคสาวลูกผสมเป็นสัดครั้งแรกมากกว่าโคพันธ์ุแท้ 10 เปอร์เซ็นต์  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโคลูกผสมและโคพันธุ์แท้ที่ผลิตโค
ลูกผสมแสดงให้เห็นว่า: 
 โคลูกผสมมีอัตราการผสมติดครั้งแรกมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์  
 โคลูกผสมมีอัตราการอุ้มท้องที่มากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดฤดูผสมพันธ์ุ 
 โคลูกผสมมีอัตราลูกหย่านมมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์  
 โคลูกผสมมีน้ าหนักหย่านมต่อตัวมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์  

ผลจากการผสมข้ามพันธ์ุการอยู่รอดลูกโคเพ่ิมข้ึน ความสมบูรณ์พันธ์ุสูงข้ึน 
เป็นหนุ่มสาวเร็วข้ึนและอัตราการเจริญเติบโตเร็วข้ึน ลูกผสม 3 สายเลือด มีระดับที่ดี
ข้ึนของประสิทธิภาพการท างานมากกว่าการข้ามแบบสองทาง (two-way cross) การ
ผสมข้ามต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการซึ่งบางส่วนอาจถือได้ว่าเป็นเสียเปรียบ 
บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีคือ:  
 ◊ ระบบส่วนใหญ่ต้องการใช้ทุ่งเลี้ยงสัตว์สองหรือสามแปลง หรือการใช้
โปรแกรมผสมเทียม (AI) การใช้พ่อหลายพันธ์ุคุมฝูงผสมในแปลงหญ้าควรพิจารณาเมื่อ
ฝูงมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้พ่อหลายตัว การผสมข้ามพันธ์ุสามารถน ามาใช้ในฝูงเล็ก ๆ 
โดยการผสมเทียมจากสายพ่อพันธ์ุที่แตกต่างกัน 
 ◊ การเลี้ยงโคลูกผสมที่ให้นมมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงแม่โคสาวลูกตัวแรก ต้อง
มีการจัดการด้านอาหารที่สูงกว่าและการจัดการเพ่ือป้องกันโรคเต้านมอักเสบมากกว่า
แม่โคที่ให้นมน้อย 
 ◊ โคลูกผสมบางพันธ์ุหลังหย่านมต้องมีการจัดการที่แตกต่างกันไป โคลูกผสม
เพศผู้ตอนที่เป็นสายพันธ์ุขนาดใหญ่ควรน าตรงไปเข้าคอกขุน (feedlot) และให้อาหาร
ที่มีพลังงานสูงโดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพ่ือ "การเจริญเติบโตพัฒนาโครงสร้าง" โค
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สาวลูกผสมจากสายพันธ์ุใหญ่ต้องการอาหารถึง 34 กิโลกรัม ในช่วงการผสมพันธ์ุครั้ง
แรกมากกว่ากว่าโคตัวเมียสายพันธ์ุอังกฤษ 
 ◊ อาจจ าเป็นต้องมีการท าตลาดที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เมื่อขายโคขุน 

คุณสมบัติเฉพาะของโคลูกผสม 

 ระบบสายพันธ์ุเฉพาะ ใช้ไขว้สายพันธ์ุเดียวที่มีเฉพาะลักษณะของทางแม่โค 
(เช่น การรีดนม) การผลิตโคลูกผสมเพศเมียเพ่ือเป็นแม่โคที่ให้นมมากทดแทนในฝูง การ
ข้ามด้วยพ่อพันธ์ุสุดท้าย (Terminal) เป็นระบบที่ใช้เฉพาะบางสายพันธ์ุ ระบบการผสม
แบบหมุนเวียน คือ ต้องการผสมข้ามเฉพาะสายพันธ์ุที่ก าหนดไว้ แม้ว่าระบบหมุนเวียน
ไม่ได้จ ากัดการใช้พ่อพันธ์ุบางพันธ์ุเท่าน้ันกับสายพันธ์ุใหม่สามารถจะเพ่ิมเข้ามาได้ถ้า
พวกเขามีลักษณะที่เราต้องการ 

การผสมข้ามกับพ่อสุดท้าย (Terminal sire) หรือการผสมแบบสิ้นสุด 

 โคลูกผสมจากพ่อตัวสุดท้ายส าหรับการขุนขายเพ่ือส่งโรงฆ่า ในระบบน้ี โค
ลูกผสมเพศเมียที่เกิดจากพ่อตัวสุดท้ายที่เน้นลักษณะการให้เน้ือไม่เหมาะใช้เป็นโคแม่
พันธ์ุเน่ืองเป็นโคที่มีขนาดใหญ่หรือหรือมกีล้ามเน้ือมากเกินไป ดังน้ันโคพวกน้ีควรจะขุน
ขายเข้าโรงฆ่า ถ้าท่านไม่ต้องการเพ่ิมค่าอาหารโคโดยการเพ่ิมขนาดของวัวในฝูง การ
ผสมข้ามกับพ่อตัวสุดท้ายของท่านอาจไม่เรื่องที่น่าสนใจ 

ปัญหาส าคัญของการผสมข้ามแบบสิ้นสุด คือ ระบบการรักษาฝูงแม่พันธ์ุโค 
ผู้ผลิตมีทางเลือกในการซื้อแม่พันธ์ุใหม่เข้ามาทดแทนทั้งหมด (ซึ่งอาจมีความเสี่ยง) หรือ
เลี้ยงแม่พันธ์ุของตัวเองในฝูงแยกต่างหาก ถ้าท่านต้องการเลี้ยงแม่พันธ์ุทดแทนเอง ต้อง
แบ่งแม่โคครึ่งหน่ึง (50%) ของฝูงไปใช้ โดย 10 เปอร์เซ็นต์ ของฝูงโคต้องผลิตโคเป็นแม่
ทดแทน ร้อยละ 40 ของแม่โคผสมข้ามกับพ่อตัวสุดท้าย การมีโคฝูงใหญ่เท่าน้ันที่จะ
สามารถท าแบบน้ีได้ เน่ืองจากต้องใช้พ้ืนที่แปลงหญ้าจ านวนมาก เว้นแต่จะใช้ระบบ
ผสมเทียมเต็มรูปแบบเท่าน้ันที่จะท าได้ 
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โคเนื้อพนัธุ์สังเคราะห์ (Synthetics, Composite or Hybrids)  

 โคเน้ือพันธ์ุสังเคราะห์ หรือลูกผสมไฮบริด สร้างพันธ์ุโดยการผสมแบบสลับ
เพ่ือสร้างโคสายพันธ์ุใหม่ อาจจะใช้ 2 สายพันธ์ุหรือมากกว่า สายพันธ์ุโคที่จะผสมข้าม
เพ่ือต้องการให้ได้โคที่มีลักษณะทีต้่องการและไม่พบในโคสายพันธ์ุใด โปรแกรมการผสม
ข้ามพันธ์ุควรเลือกลักษณะการสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโตและลักษณะซากสัตว์ เพ่ือให้ได้
โคที่มีขนาดพอดีกับการผลิตที่ต้นทุนต่ าที่สุดและตรงกับความต้องการของตลาด เช่น โค
พันธ์ุตาก 

การจัดการด้านการสืบพันธุ์โคเนื้อ 
ปัจจัยต่อไปน้ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุที่ดีในฝูงโค และควรได้รับ

การพิจารณาเพ่ือปรับหรือรักษาฝูงโคเน้ือที่มีประสิทธิภาพสูง  
การจัดการผสมพันธุ ์ 
การผลิตเน้ือวัวที่ประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กับการจัดการวงจรชีวภาพให้

ถูกต้องบรรลุการผลิตที่มั่นคง วงจรชีวภาพของวัววัวเป็นค่าคงที่และก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน รอบน้ีสามารถแบ่งออกเป็นสี่ช่วงเวลาที่แน่นอนและหน่ึงตัวแปรตาราง (ตารางที่ 9) 

 
ตารางที่ 5 : วัฏจักรทางชีวภาพของโคเนื้อ

 
ระยะเวลาการอุ้มท้องในโคเน้ือ สามารถมีต้ังแต่ 270 ถึง 300 วัน ช่วงค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 282 ถึง 285 วัน โคสาวให้ลูกตัวแรกมีแนวโน้มวันอุ้มท้องน้อยกว่าแม่โคที่เคยให้
ลูกแล้ว สายพันธ์ุที่แปลกใหม่ เช่น เป็น ซิมเมนทอล (Simmental) และ  ลิมัวซิน 
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(Limousin)  มีแนวโน้มที่ระยะต้ังท้องนานกว่าโคเน้ือสายพันธ์ุอังกฤษ เช่น เฮียฟอร์ด 
(Hereford), ซ๊อตฮอร์ (Shorthorn) และ แองกัส (Angus)  

วัฏจักรของเหตุการณ์ตามฤดูกาลจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาหลังคลอด
และวันที่โคผสมพันธ์ุ (รูปที ่11) เมื่อวัวผสมพันธ์ุ, ช่วงต้ังครรภ์ครั้งต่อไปจะเริ่มข้ึน (ไตร
มาสแรกของการอุ้มท้อง) อย่างไรก็ตามวัฏจักรตามล าดับของโคยังคงด าเนินต่อไป
ขณะที่แม่โคถูกแยกจากลูกเพ่ือหย่านมที่อายุประมาณ 205 วัน (ช่วง 180 ถึง 240 วัน) 
หลังจากคลอด แม่โคเน้ือมีงานยุ่งยากในการหย่านมลูกโคในแต่ละปี และคลอดลูกอีก
ครั้งในฤดูกาลถัดไป 
 

ตารางที่ 6 : ล าดับปฏิทินชีววิทยาของโคเนื้อ 
 

 

วงจรชีวภาพและล าดับเหตุการณ์วงจรมีความส าคัญต่อผู้ผลิต ถ้าแม่โคอุ้มท้อง
และคลอดทุก 365 วัน แม่โคต้องด าเนินไปภายในช่วงเวลาของวงจรทางชีวภาพ กล
ยุทธ์การจัดการควรเสริมส่วนประกอบส าคัญตามช่วงเวลาต่างๆ ภายในวงจรชีวภาพ 
อย่างไรก็ตามโปรดจ าไว้ว่าการจัดการก าหนดล าดับเหตุการณ์โดยเลือกฤดูการคลอด



 
 

2
5
 

และวันที่การผสมพันธ์ุ เน่ืองจากแม่โคทั้งหมดไม่ได้ผสมในวันเดียวกันตามล าดับวัฏจักร
จะแตกต่างกันไปส าหรับวัวที่อยู่ในฝูงเดียวกันฤดูผสมพันธ์ุที่สั้นกว่ามีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนกลยุทธ์การจัดการส าหรับโคทั้งหมด ต้ังแต่แม่โคคลอดลูกจนถึงหย่านม, วงจร
ชีวภาพจะคาบเกี่ยวกันตามล าดับเหตุการณ์ 

การจัดการแม่โคเพื่อเตรียมพร้อมผสมพันธุ ์

เน่ืองจากแม่โคอุ้มท้องประมาณ 282 ถึง 285 วัน ทุกปีจะมีเพียง 80 วัน 
ส าหรับแม่โคที่จะได้รับการเลี้ยงดูหากจะรักษาวงจรชีวภาพการให้ลูกเป็นประจ าทุกปี น่ี
คือช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ต้องพิจารณาให้แม่โคฟ้ืนตัวจากความเครียดของการคลอดและ
เลี้ยงลูก ในขณะที่ระบบการสืบพันธ์ุของแม่โคจะต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพ่ือ
เตรียมการผสมพันธ์ุและอุ้มท้องต่อไป 

ต้องลดวันท้องว่างหลังคลอด 

 ระยะเวลาต้ังแต่การคลอดจนกระทั่งแม่โคอุ้มท้องเป็นสิ่งส าคัญในวงจรการ
ผลิตของโค การลดระยะเวลาน้ีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สืบพันธ์ุและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบการเลี้ยงโคเน้ือ โคที่กลับสัดเร็วก่อน
ฤดูผสมพันธ์ุมีโอกาสมากข้ึนที่จะอุ้มท้องในช่วงฤดูผสมพันธ์ุที่มีระยะเวลาจ ากัด ความ
ยาวของอิทธิพลฤดูผสมพันธ์ุ ความสม่ าเสมอของลูกโค และค่าเฉลี่ยต่างๆ ของลูกโคเมื่อ
หย่านม โดยการรักษาพัฒนาปรับปรุงปัจจัยอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น พันธุกรรม, อายุ
ของแม่โค และโภชนาการ แม่โคที่อุ้มท้องช่วงต้นฤดูผสมพันธ์ุมักจะมีลูกโตที่มีน้ าหนัก
ตัวที่มากกว่า 

 ความสามารถในการลดช่วงวันท้องว่างถูกจ ากัดโดยความพร้อมของมดลูก 
ระยะเวลาส าหรับความพร้อมของมดลูกอยู่ระหว่าง 32 และ 46 วันหลังจากคลอด และ
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 46 ถึง 52 วัน แม่โคจะแสดงอาการเป็นสัดครั้งแรก โดยปกติความ
สมบูรณ์และความพร้อมของมดลูกจะเกิดข้ึนภายใน 02 วันหลังคลอด อย่างไรก็ตาม
ช่วงหลังจากการคลอดจนเป็นสัดครั้งแรกอาจแตกต่างกันไปซึ่ งเป็นผลกระทบ
ผลกระทบจาก อายุโค, ระดับโภชนาการ, ปัญหาการคลอดและโรค (เช่น การติดเชื้อใน
มดลูก) 
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ตารางที่ 7 : ร้อยละของแม่โคท่ีเป็นสัดในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันหลังจากการ
คลอด 

 

จากข้อมูลตารางที่ 7: แสดงผลของอายุและเวลากลับสัดภายใน 40 วันหลัง
คลอด ของแม่โคอายุ 2 – 3 ปี เพียง 15 เปอร์เซ็นต์  ส่วนแม่โคอายุ 5 ปีหรือมากกว่า 
กลับสัด 55 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างการกลับสัดที่เกี่ยวกับอายุแม่โคต่อเน่ืองจนถึง 
100 วันหลังคลอด เมื่อโคที่อายุน้อยกว่าเริ่มเป็นสัดมากข้ึน การกลับสัดช้าของแม่โคที่
อายุน้อยกว่าจะพร้อมผสมพันธ์ุช่วยอธิบายได้ว่าท าไมลูกโคตัวที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง
ของลูกโคในฤดูผสมพันธ์ุ หรือมลีูกโคเกิดนอกฤดูผสมพันธ์ุ 

มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้โคสาวท้องแรกแสดงการเป็นสัดล่าช้าหลังคลอด 

แม่โคอายุน้อยมีระบบส ารองอาหารพิเศษเพราะจะต้องเจริญเติบโตในขณะที่
เลี้ยงลูกโค และแม่โคอายุน้อยไม่สามารถแข่งขันเพ่ือเบียดแย่งกินอาหารเสริมกับแม่โค
ที่มีอายุมากกว่า การผสมพันธ์ุโคสาว 20 ถึง 30 วันก่อนถึงฤดูผสมพันธ์ุของฝูงแม่โค
ทั้งหมด แม่โคให้ลูกตัวแรกจะมีช่วงเวลาพิเศษในการท าวัฏจักรและอุ้มท้องในช่วงต้นฤดู
ผสมพันธ์ุต่อไป โคสาวท้องแรกที่มีการผลิตน้ านมสูงมักต้องการอาหารเสริมเพ่ือรับ
โภชนาการที่เพียงพอก่อนฤดูผสมพันธ์ุต่อไป  

นักวิจัยได้ค้นพบว่าแม่โคสาวที่มีการรีดนมสูงไม่สามารถอุ้มท้องและให้
ผลผลิตลูกโคตัวที่ 2  ความล่าช้าในการเลี้ยงโคสาวให้สมบูรณ์และผสมแม่โคอายุน้อย 
จะมีผลต่อการกลับสัดและความสมบูรณ์พันธ์ุต่ าตามท่ีแสดงอัตราการอุ้มท้องใน  
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ตารางที่ 8 : แสดงการกลับสัดของแม่โคสาวอายุน้อยในช่วงเวลาต่าง  ๆหลังคลอด 

 

กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 

ปัจจัยต่อไปน้ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุที่ดีในฝูงวัวและควรได้รับ
การพิจารณาเพ่ือรับหรือรักษาฝูงที่มีประสิทธิภาพสูง 

1. ให้แน่ใจว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ  

ความต้องการของสารอาหารเพ่ิมข้ึนในระหว่างต้ังท้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการต้ังท้องเน่ืองจากการเจริญเติบโตของลูกโคในท้อง ลูกใน
ท้องและของเหลวในมดลูกในช่วง 6 เดือนแรกของการอุ้มท้องมีเพียงร้อยละ 25  อีก
ร้อยละ 75 จะเพ่ิมข้ึนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการอุ้มท้อง สามารถก าหนดความ
ต้องการสารอาหารของแม่โคได้จากข้อมูล ดังน้ัน พลังงานและโปรตีนส าหรับแม่โคอุ้ม
ท้อง 3 เดือนก่อนคลอด ควรจะให้เพ่ิมมากข้ึนเป็นไปตามความต้องการของร่างกายแม่โค 

 

ตารางที่ 9 :  ความต้องการโภชนาการของแม่โคแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับระดับการ
ผลิต ข้ันตอนการผลิตและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และโปรตีน แม่โคมีความต้องการต่ าสุด
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ช่วงหย่านมลูกซึ่งเกิดข้ึนพร้อมกับช่วงกลางเดือนที่ 3 ของการต้ังครรภ์ ช่วงเวลาน้ีเป็น
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการให้อาหารแม่โคเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักในแม่โคที่ผอม เน่ืองจาก
สารอาหารที่ให้ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของลูกในท้องหรือให้นมลูก เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาท่ีควรให้อาหารและปริมาณอาหารที่มีอย่างจ ากัดการให้แม่โคกินช่วง
น้ีเหมาะสมและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่สุด 

 

 

ตารางที่ 10 : หลักฐานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความส าคัญของโภชนาการที่ดี แสดงให้
เห็นว่าสภาพของแม่โคหลังจากคลอดลูก 80 วัน แม่โคที่สภาพร่างกายอยู่ในสภาพดี 
(Good) เป็นสัด 98 เปอร์เซ็นต์, ในขณะที่แม่โคสภาพร่างกายปานกลาง (Moderate) 
แสดงการเป็นสัดเพียงร้อยละ 88  และแม่โคที่สภาพร่างกายผอมแสดงอาการเป็นสัด
เพียงร้อยละ 62 ส่วนใหญ่แม่โคที่อยู่ในสภาพผอมจะไม่สามารถรักษาระยะการคลอดได้
ภายใน 12 เดือน (ลูกปีละตัว) ซึ่งจ าเป็นส าหรับการเลี้ยงโคเน้ือที่จะท าก าไรได้ 

การศึกษาจ านวนมากได้รายงานว่าการขาดสารอาหารยืดระยะเวลาการเป็น
สัดครั้งแรกหลังคลอด (anestrus period) การทบทวนงานวิจัยด าเนินการโดย Randel 
(1990) แสดงให้เห็นว่าอาหารพลังงานหรือโปรตีนไม่เพียงพอก่อนและหลังคลอดลูก 
อัตราการผสมติดครั้งแรกจะลดลงและขยายช่วงห่างการให้ลูกหลังคลอดของแม่โคที่ให้
นมเลี้ยงลูก บทความน้ีตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Animal Science 
การวิจัยที่ผ่านการทบทวนแล้ว 50 ปีที่ผ่านมา มีหลักฐานว่า “โคเป็นสิ่งที่พวกเขากิน” 
น่ันคือ “โภชนาการมีผลต่อการให้ผลผลิตลูก”  

สภาพร่างกายและสุขภาพของโค 

 สภาพร่างกาย : กรณีเลี้ยงโคพ่อพันธ์ุคุมฝูงหรือใช้เป็นพ่อพันธ์ุเก็บตก พ่อโค
ที่มีศักยภาพควรมีปริมาณของกระดูกที่เพียงพอ ตามดัชนีชี้วัดที่ระบุสัดส่วนความสูง
และความยาวของล าตัว และมีมัดกล้ามเน้ือมากสูงกว่าค่าเฉลี่ย พ่อโคต้องการเพ่ือให้
สามารถมองเห็น กิน ดมกลิ่น และเคลื่อนไปมาได้ประสบความส าเร็จในการข้ึนผสม
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พันธ์ุแม่ โค  ปัจจัยใดที่ลดประสิทธิภาพของกิจกรรมเหล่า น้ี  จะส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการผสมพันธ์ุของพ่อโค ตรวจสอบพ่อโคที่มีอายุมากเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี
ฟันหน้าหายไปและฟันไม่สึกขากรรไกรเป็นโรคกระดูกและเน้ือเย่ืออ่อนการติดเชื้อ  

 เกษตรกรรายย่อยมักมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในการมองสภาพร่างกายที่
ถูกต้องส าหรับโคใช้ท าพ่อ-แม่พันธ์ุ อย่างไรก็ตามโคควรมีสภาพร่างกายแข็งแรงมากพอ
พร้อมกับสะสมพลังงานบางส่วนในรูปของไขมัน จ านวนไขมันที่โคต้องการแตกต่างกัน
ไปตามสภาพโค ขนาดของช่วงอายุ หรือคุณภาพทุ่งหญ้า ภูมิประเทศ สภาพอาหาร 
ความยาวของฤดูกาล คะแนนสภาพร่างกาย 3.0 - 3.5 เป็นระดับที่น่าพอใจส าหรับโค
พ่อและแม่พันธ์ุ 

การผสมเทียม 

 การผสมเทียมโค (AI) ในประเทศไทยมานานกว่า 61 ปี แต่ยังมีปัญหาในเรื่อง
ของอัตราการผสมติดของแม่โค เน่ืองจากความส าเร็จของการผสมเทียมมีปัจจัยที่มา
กระทบจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระบบการผลิตโคเน้ือเพ่ือจ าหน่ายเน้ือ
และผลิตภัณฑ์เน้ือคุณภาพมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบการผสมเทียมแม่โคด้วยน้ าเชื้อแช่
แข็งพ่อโคเน้ือสายเลือดยุโรป เพ่ือผลิตลูกโคเน้ือที่โตเร็ว เน้ือมีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าโคขุนลูกผสม ควรมี
สายเลือดโคยุโรปอยู่ระหว่าง 50 – 75 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุด  

ปัจจุบัน เกษตรกรบางส่วนเริ่มนิยมใช้น้ าเชื้อพ่อพันธ์ุสุดท้าย “วากิว” ผสม
เพ่ือผลิตโคขุนไขมันแทรกสูง เกษตรกรจ าหน่ายได้ราคาเกรดซากสูงกว่าโคลูกผสม
สายเลือดยุโรปทั่วไป รวมทั้งตลาดเน้ือโคคุณภาพมีความต้องการที่สูงมากเพ่ือ
ตอบสนองความนิยมของผู้บริโภคเน้ือโคขุนเกรดไขมันแทรกสูง อย่างไรก็ตามการใช้พ่อ
พันธ์ุสุดท้ายลูกทั้งเพศผู้และเพศเมียควรเข้าขุนจ าหน่ายทั้งหมด การใช้ ลูกจากพ่อ
สุดท้ายมาท าพันธ์ุมักจะเกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์และลูกมีความแปรปรวนสูง การใช้
พ่อตัวสุดท้ายนิยมท าในสัตว์ปีกและสุกรเพ่ือการค้า เช่น สุกร 3 สาย จะใช้พ่อพันธ์ุ
ดูร๊อคเป็นพ่อสุดท้ายผสมลูกทั้งหมดขุนเป็นสุกรเน้ือ ในระบบการผลิตโคเน้ือการใช้พ่อ
สุดท้ายผสมต้องแน่ใจว่าจะสามารถจัดหาโคแม่พันธ์ุเข้ามาทดแทนในฟาร์มได้ รวมทั้งยัง
มีประเด็นข้อกฎหมายที่ห้ามฆ่าโคตัวเมีย 
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ข้อดีของการผสมเทียม รวมถึงโอกาสที่จะใช้น้ าเชื้อพ่อโคที่มีพันธุกรรมเหนือกว่า 

◊ ทางเลือกในการพัฒนาพันธุศาสตร์ที่ก้าวเร็วข้ึน 

◊ การเลือกใช้หน่ึงพ่อในหลายร้อย 

◊ วัวในการผลิตพืชน่องเหมือนกันมากข้ึน 

◊ ความเสี่ยงที่ จ ากัด ในการจัดการวัวสดที่ก้าวร้าว 

◊ ภัยคุกคามกามโรคน้อยที่สุด 

◊ การลดความคิดที่ล่าช้าเกิดข้ึนโดยหมาที่ไม่มีบุตร 

◊ ต้นทุนการผสมพันธ์ุที่ลดลงโดยทั่วไปน้อยลง 

◊ การซื้อและดูแลรักษาพ่อโคแพงกว่าการใช้น้ าเชื้อผสมเทียม 

◊ เกษตรกรสามารถเลือกซื้อน้ าเชื้อพ่อโคที่มีพันธุกรรมยอดเย่ียมมาปรับปรุง

โคในฝูงได้ 

◊ สามารถประเมินคุณภาพโคจากข้อมูลผสมเทียมและท านายวันเกิดลูกโคได้ 

◊ การใช้วิธีผสมเทียมตามด้วยการใช้พ่อโคคุมฝูงเก็บตกแม่โคท้องว่างจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

ข้อเสียของการใช้วิธีผสมเทียม 

◊ ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการที่เหนือกว่า 

◊ ต้องมีเวลาและทักษะมากข้ึนโดยเฉพาะในข้ันตอนเริ่มต้นของโปรแกรม 

◊ การบันทึกข้อมูลและเก็บรักษาประวัติโคไว้อย่างถูกต้อง 

◊ การลงทุนเพ่ิมเติมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างที่แข็งแรงและมั่นคงสิ่ง
อ านวยความสะดวกการจัดการ 
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◊ จ าเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือการเข้าฝึกอบรมและเรียนรู้เทคนิคสร้าง
แรงบันดาลใจ 

◊ ทุ่มเทเวลาและแรงงานมากข้ึน จ าเป็นส าหรับการตรวจจับสัดโค 
การจัดการโปรแกรมผสมเทียม 
 ความส าเร็จของโปรแกรมผสมเทียม จ าเป็นต้องมีการจัดการข้ันสูงด้วยความ
ทุ่มเทสูงสุด มีการตัดสินใจหลายเรื่องเกี่ยวกับ อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก การ
ตรวจสอบการเป็นสัด และการเลือกพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ ดังน้ันผู้จัดการต้องมีความเข้าใจดี
ในเรื่องวัฏจักรของการเป็นสัด การเก็บรักษาน้ าอสุจิ การจัดการน้ าอสุจิ ข้ันตอนและ
เทคนิคการผสมเทียม ผู้จัดการยังต้องรู้พันธ์ุประวัติโค รู้สถานที่ เข้าถึงบัตรประจ าตัวโค 
และสามารถบันทึกข้อมูลการผสมพันธ์ุสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว 
ระยะเวลาของการผสมเทียม 
 ระยะเวลาของการเป็นสัดปกติใช้เวลาน้อยกว่า 10 ชั่วโมง และไข่ตกใช้เวลา 
04 ถึง 32 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการเป็นสัด หลังจากการผสมเทียมอสุจิสามารถมี
ชีวิตอยู่ได้นานกว่า 04 ชั่วโมงในระบบสืบพันธ์ุของเพศเมีย 

ในทางตรงกันข้ามไข่ (Ovum) สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียง 8 - 12 ชั่วโมงหลัง
การตกไข่ ดังน้ันจึงขอแนะน าให้ท าการผสมเทียมก่อนจะหมดเวลาเพ่ือให้ตัวอสุจิมี
พร้อมส าหรับการปฏิสนธิเมื่อไข่ออก 

อัตราการต้ังท้องที่เหมาะสมเกิดข้ึนเมื่อน้ าอสุจิจะสะสมในทางเดินระบบ
สืบพันธ์ุเพศเมียประมาณ 6 – 8 ชั่วโมงก่อนการตกไข่ อย่างไรก็ตามน่าพอใจอัตราการ
ผสมติดเกิดข้ึนเป็นไปได้ตลอดเวลาเมื่อได้ผสมเทียมจากการเริ่มต้นของการเป็นสัด
ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของการจัดการ , การผสมเทียมทุกครั้ง
สามารถท าได้เป็นประจ าอย่างสมบูรณ์แบบด้วย “การใช้กฎ AM – PM”   กฎดังกล่าว 
 คือ :    

◊ ถ้าเห็นโคเป็นสัดในช่วง เวลา (รุ่งอรุณถึงเที่ยง) จะได้รับการผสมพันธุ์  
เวลา บ่าย (P.M.) ในวันน้ัน 

◊ ถ้าเห็นโคเป็นสัดในช่วง เวลา (บ่าย) จะได้รับการผสมพันธุ์ในช่วงเวลา 
เช้า (A.M.) ของวันถัดไป 
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ตารางที่ 11 แสดงการบ่งชี้อาการเป็นสัด และเวลาที่โคควรได้รับการผสมเพ่ือให้อัตรา
การผสมติดที่ดีที่สุด 

 

(1) ณ จุดน้ีการผสมเทียมเร็วเกินไป เวลายังคงมีอยู่ 12 ถึง 16 ชั่วโมง และเวลา
การผสมเทียมที่ดีที่สุดคือ 30 ถึง 36 ชั่วโมง ยังมีเวลามากพอที่จะวางแผนด าเนินการ
ผสม 

(2) ณ จุดน้ีโคหรือโคสาวจะเข้าสู่การเป็นสัดที่เกิดข้ึนในช่วงต้น เกษตรกรต้อง
พยายามจดจ าเวลาน้ีให้ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นกญุแจส าคัญในการก าหนดเวลาการผสมได้
อย่างถูกต้อง ช่วงเวลาการผสมเทียมที่ดีที่สุด คือ ประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อจากน้ี 
เวลาผสมเทียมที่ดีที่สุดคือ 24 ถึง 26 ชั่วโมง ตอนน้ีท่านควรตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ผสมเทียมวันน้ีหรือโทรแจ้งวันพรุ่งน้ี ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาของวันที่ท่านสังเกตเห็นโคเป็นสัด  

(3) ณ ตอนน้ีโคเข้าสู่ "ระยะเวลาการผสมพันธ์ุที่ดีที่สุด" และควรได้รับการผสม
ภายในอีก 18 ถึง 20 ชั่วโมง 

(4) ณ ตอนน้ีโคพ้นระยะการเป็นสัด อาจจะผสมติดถ้าได้รับการผสมภายในอีก 
6 ชั่วโมง 

(5) การผสมเทียมหลังจากจุดน้ี จะส่งผลให้อัตราการผสมติดที่ต่ ามาก 

(6) โคตอนน้ีหมดอาการเป็นสัด ถ้าผสมระหว่างช่วงเวลาท่ีดีที่สุดโอกาสในการ
อุ้มท้องมี 70 ถึง 80% 
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของโค 

ความสมบูรณ์ของโค : กลายเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามบ่อยๆ ในโปรแกรมการ
ผสมพันธ์ุตามปกติ แต่จะกลายเป็นสิ่งส าคัญโดยฉพาะอย่างย่ิงในโปรแกรมการผสม
เทียม เช่นเดียวกับวิธีการอื่น ๆ การตรวจจับสัดจะถูกใช้แทนพ่อโค ความสมบูรณ์และ
สภาพร่างกายของโคได้กลายเป็นความกังวลหลักเห็นได้ชัดด้วยการใช้ระเบียนผสม
เทียมมากข้ึน 

การใช้บันทึกการผสมเทียมช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุโคเหล่าน้ันได้ง่ายข้ึนใน
การผสมเทียม ปัญหาและ / หรือความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายต่ า ความสมบูรณ์ของ
โคอาจเป็นได้โดยการวัดวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปน้ี : จ านวนวันกลับสัดต้ังแต่คลอดจนถึง
เป็นสัดครั้งแรก ความยาวของฤดูผสมพันธ์ุ, อัตราการอุ้มท้อง หรือร้อยละของโคที่เป็น
สัด 

ความสมบูรณ์เกี่ยวข้องกับโภชนาการ  (ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด) มี
ระยะเวลาเพียงพอในการฟ้ืนฟูร่างกายระหว่างการคลอดและผสมพันธ์ุ ปลอดจากโรค
และความผิดปกติอื่น ๆ  หลีกเลี่ยงการขังโคไว้ในสภาพที่เครียดก่อนการผสม 45 วัน 
และหลังผสม 45 วัน แม้ว่าโภชนาการอาหารที่เหมาะสมจะต้องมีให้โคได้กินตลอดทั้งปี 
แต่ช่วง 60 วันก่อนและหลังคลอดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ต้องการจัดการด้านอาหารที่
ถูกต้อง 

การวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวางแผนด้านโภชนะที่เหมาะสมทั้ง
ก่อนและหลังการคลอด โคจะกลับมาเป็นสัดเร็วข้ึนและอุ้มท้องได้ง่ายข้ึน วิตามิน A, D 
และ E แร่แคลเซียม ฟอสฟอรัส และซีลีเนียม คือ จ าเป็นส าหรับการท างานของระบบ
สืบพันธ์ุ ดังน้ันเป็นสิ่งส าคัญต้องแน่ใจว่าสารอาหารเหล่าน้ีมีให้โคอย่างเพียงพอเพ่ือ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของโคที่ ดีที่สุด การให้โปรตีนดิบที่ระดับสูง  (เกิน 18 
เปอร์เซ็นต์) อาจมีผลกระทบต่อระบบการสืบพันธ์ุ แนะน าให้โปรตีนหยาบ 8 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับโคท้องว่าง และโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับแม่โคให้นมลูก 
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การเลือกพ่อโค 

หน่ึงในข้อดีของการใช้ผสมเทียม คือ โอกาสที่จะได้เลือกโคเน้ือที่มีพันธุกรรมที่
เหนือกว่า ปัจจุบันโคบางสายพันธ์ุมีน้ าเชื้อที่พันธุกรรมยอดเย่ียมมีให้บริการผ่านบริษัท
จ าหน่ายน้ าเชื้อโค น้ าเชื้อพ่อโคที่ผ่านการทดสอบ (progenytested) แล้วก็มีจ าหน่าย
ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพโค ท่านสามารถเลือกสายพันธ์ุโคที่ดีที่สุดส าหรับน ามา
ปรับปรุงฝูงโคของท่าน ข้อมลูเก่ียวกับการทดสอบลูกโค (progenytested) ควรมีข้อมูล
เก่ียวกับน้ าหนักแรกเกิด, น้ าหนักหย่านม, การคลอดง่าย, น้ าหนักหย่านม และน้ าหนัก
อายุ 1 ปี ของลูกหลานพ่อโคเหล่าน้ี ข้อมูลพร้อมกับการให้คะแนนความสมบูรณ์พันธ์ุ 
ควรใช้เป็นข้อมูลในการเลือกพ่อหรือแม่พันธ์ุใช้ในโปรแกรมการผสมเทียม การคัดเลือก
น้ าเชื้อพ่อโคเป็นสิ่งส าคัญเมื่อใช้วิธีผสมเทียมแทนการใช้พ่อโคคุมฝูง อย่าลืมว่าพ่อโคทุก
ตัวไม่สามารถผ่านการคัดเลือกรีดน้ าเชื้อได้จะต้องมีคุณภาพน้ าเชื้อและพันธุกรรมที่
ดีกว่าตัวอื่น ๆ 

น้ าอสุจิโคจะถูกเก็บไว้ในหลอดที่ปิดสนิทที่ปลายทั้งสองข้าง หลอดจะถูกเก็บไว้
ในถังก๊าซไนโตรเจนเหลว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเก็บน้ าอสุจิไม่โดนความร้อนจาก
แสงแดดและความรุนแรงการเคลื่อนไหว ตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าของเหลว
ระดับไนโตรเจนในถังมีเพียงพอ รักษาสมุดบันทึกน้ าเชื้อ (เก็บไว้ในถัง) ต้องสามารถ
ค้นหาหลอดน้ าเชื้อในถังและให้น าออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้รบกวนหลอดน้ าเชื้ออื่น ๆ 
และท าให้ละลายน้ าเชื้ออย่างถูกต้อง 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพน้ าเชือ้ลดต่ าลง 

อุณหภูมิ : สูงกว่า 45  C  จะฆ่าสเปิร์ม 
แสงแดด : แสงแดดเป็นอันตรายโดยตรง หลีกเลี่ยงแสงแดดและแสงหลอด

นีออน 
น้ า : น้ าจะฆ่าตัวอสุจิ 
สิ่งสกปรกและแบคทีเรีย : สิ่งสกปรกและแบคทีเรียช่วยลดจ านวนของตัวอสุจิ

หรือฆ่าอสุจิทัง้หมด 
สารฆ่าเชื้อ : หลังใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ช่อง

คลอดต้องให้แห้งสนิท 
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บทสรุปโดยย่อของการจัดการหลอดน้ าเชื้อ 

◊ ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์ AI ทุกชนิดวันก่อนการผสมเทียมตรวจสอ
ให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไป ตามล าดับ 
 ◊ ใช้มาตรการป้องกันสุขอนามัย 
 ◊ ละลายหลอดน้ าเชื้อ (straws) ทีอุ่ณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส (95 – 
98  F)  
 ◊ ใช้เวลาในการละลายน้ าเชื้อให้น้อยที่สุดประมาณ 30 วินาทีและสูงสุดไม่
เกิน 15 นาที 

◊ พยายามให้ปืนผสมเทียมอยู่ใกล้ตัวเพ่ือให้อุณหภูมิความร้อนในมือหรือวาง
ไว้ภายในกระเป๋าเสื้อ 

◊ สวมแว่นตาป้องกันขณะใช้งานไนโตรเจนเหลวและเมื่อจัดการกับหลอดน้ า
เชื้อ 

คู่มือ 10 ประการ : เพื่อใหอ้ัตราการผสมติดสูง 

◊ ตรวจสอบโคเป็นสัดวันละ 2 ครัง้ หรือใช้พ่อโค(เบี่ยงเบนลึงค์) ตรวจเช็คสัด 
และติดอุปกรณ์สีเครื่องหมาย เช่น  bull gomer กับลูกคาง จะเพ่ิมอัตราผสมติดสูงข้ึน 

◊ ใช้บริการเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมที่ผ่านการอบรมหรือได้การรับรอง หรือผู้เป็น
เจ้าของฟาร์มเข้ารับการฝึกอบรมการผสมเทียมเพ่ือผสมพันธ์ุโคในฟาร์มด้วยตนเอง 

◊ ซื้อน้ าเชื้อโคจากแหล่งที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้และได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายน้ าเชื้อโค 

◊ ตรวจดูถังเก็บน้ าเชื้ออย่าให้โดนความร้อนจากแสงแดดโดยตรงและการ
เคลื่อนไหวที่กระแทกรุนแรง 

◊ ตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าระดับไนโตรเจนเหลวในถังมีเพียงพอ 
เก็บสมุดบันทึกเบิก-จ่ายน้ าเชื้อ  (เก็บไว้แนบกับถัง) เพ่ือบันทึกวันเติมครั้งสุดท้ายและ
การรับ-จ่ายหรือ การก าจัดหลอดน้ าเชื้อ 
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◊ ละลายหลอดน้ าเชื้อในน้ าอุ่น (35 - 37 ° C) ประมาณ 30 - 40 วินาที ก่อน
การผสมเทียม 

◊ หลีกเลี่ยงไม่ให้โคเกิดความเครียดก่อนและหลังการผสมเทียม 45 วัน 

◊ ตรวจสอบอุปกรณ์ผสมเทียมทั้งหมดก่อนเริ่มใช้งานข้ันตอนการผสมเทียม 

◊ บันทึกและเก็บประวัติการผสมเทียมที่ดีเย่ียม 

◊ คัดออกโคที่มีประวัติปัญหาการผสมพันธ์ุ 

การจัดสับในแปลงหญ้าและสิ่งอ านวยความสะดวกในการผสมเทียม 

ฝูงโคผสมพันธ์ุควรจะอยู่ในทุ่งหญ้าพ้ืนที่ราบเรียบขนาดเล็กไม่มีแหล่งน้ าขัง และ
ไม่มีต้นไม้หรือสิ่งบังตาเพ่ือให้สามารถสังเกตโคได้ง่ายมีอาหารและน้ าเพียงพอ ส าหรับ
ซองบังคับโคหรือคอกผสมเทียมโคที่เหมาะสม ควรออกแบบอย่างไม่มีความยุ่งยากและ
อันตรายในการปฏิบัติงาน ควรสร้างข้ึนใกล้กับทุ่งหญ้าเมื่อถึงเวลาผสมเทียมค่อย ๆ 
ต้อนโคเข้าคอกผสมเทียมที่มีหลังคาป้องกันแดดหรือฝนพ้ืนคอกราบเรียบแห้งสะอาด
พ้ืนไม่ลื่น ซองบังคัดโคหรือคอกผสมเทียมต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่มีเสียงดังเมื่อ
โคด้ิน  

การผสมเทียมเพื่อให้อัตราการผสมติดสูงเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการผสมเทียม
ตามข้ันตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัด การจัดการกับโคต้องนุ่มนวลสงบใจเย็น ค่อย 
ๆ ต้อนโค ไม่ไล่ ทุบตี หรือส่งเสียงดัง เพื่อลดความต่ืนเต้นและความเครียดเพิ่มขึ้น
จะลดอัตราการผสมติด สิ่งส าคัญก่อนและหลังผสมเทียม 45 วัน อย่าท าให้โคเกิด
สภาวะเครียด การปฏิบัติกับโคต้องเข้าใจพฤติกรรมของโคและปฏิบัติตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์(Animal welfare) อย่างเคร่งครัด 

การใช้โคพ่อพันธุเ์ก็บตก (Clean-up bulls) 

ปัจจัยส าคัญ 2 ประการส าหรับโปรแกรมการเพ่ิมอัตราการผสมติดของแม่โค 
คือ:  

1.  การดูแลสภาพร่างกายโคให้มีสมบูรณ์ตลอดทั้งปี คะแนนร่างกาย 3 – 3.5  
(ระบบ 5 คะแนน) และคะแนนร่างกาย 7 (ระบบ 9 คะแนน) การจับสัด การ
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ผสมเทียมตามข้ันตอนที่ถูกต้อง การให้อาหาร การจัดการดูแลโคก่อนและหลัง
ผสม การปฏิบัติต่อโคเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียด ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญต่อ
อัตราการผสมติด 

2.  การใช้โคพ่อพันธ์ุเก็บตก ภายใต้โปรแกรมการผสมเทียมที่ดีที่สุดมันเป็นไป
ไม่ได้ที่รอเลี้ยงลูกโคอย่างเดียวหรือคาดหวังว่าโคทั้งหมดจะผสมติดทุกตัว 
เน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ท าให้แม่โคประสบความส าเร็จในการผสมติด
อุ้มท้อง การใช้โคพ่อพันธ์ุเก็บตกหลังโปรแกรมผสมเทียมจะช่วยแก้ปัญหาแม่
โคที่ผสมเทียมไม่ติด โดยการเลี้ยงปล่อยแปลงหญ้าให้พ่อและแม่โคอยู่ใกล้ชิด
ผสมพันธ์ุกันในทุ่งหญ้าเพ่ิมอัตราการอุ้มท้องแม่โค 

การคัดเลือกโคพ่อพันธุเ์ก็บตก  

 แนะน าให้ใช้พ่อโคพันธ์ุตาก (Tak beef cattle) : ซึ่งเป็นสายพันธ์ุสังเคราะห์ 
(synthetic breeds) ที่กรมปศุสัตว์สร้างข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
โคขุนผลิตเน้ือโคคุณภาพภายใต้แนวคิด “โคหนุ่มเน้ือนุ่ม” โคพันธ์ุตากเกิดจากการใช้โค
สายพันธ์ุแท้ 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ โคพันธ์ุบราห์มัน และโคพันธ์ุชาร์โรเล่ส์ ผสมสลับกันจน
ได้โคที่มีสายเลือดชาร์โรเล่ส์ 62.5 บราห์มัน 37.5 ซึ่งเป็นระดับสายเลือดโคขุนที่
เหมาะสมกับประเทศไทย ท าการผสมและคัดเลือกโดยปิดฝูงผสมพันธ์ุ ( Inter se 
mating) จนได้โคพันธ์ุแท้ ต้ังชื่อว่า “โคพันธุ์ตาก (Tak beef cattle)” ตามสถานที่
สร้างพันธ์ุ คือ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ตาก ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพ่ือ
สร้างโคเน้ือคุณภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ สามารถเลี้ยงและให้ผลผลิตได้ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยทนต่อโรคพยาธิและการจัดการเลี้ยงดูที่ไม่ดีมากนัก และ
เป็นโคที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เปอร์เซ็นต์น้ าหนักซากสูง กล้ามเน้ือมากและมีคุณภาพสูง 
ตอบสนองต่อการขุนได้ดี มีไขมันแทรกกล้ามเน้ือดี สามารถเลี้ยงขุนท าน้ าหนัก 400 
กิโลกรัม อายุไม่เกิน 2 ปี  

ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธ์ุตากเป็นโคเน้ือพันธ์ุ
หลักของประเทศ ลูกโคเพศผู้เป็นโคขุนคุณภาพสูง ลูกโคเพศเมียสามารถใช้เป็นแม่พันธ์ุ
เลี้ยงขยายพันธ์ุต่อเน่ืองได้ เกษตกรกรไม่ควรคัดเลือกโคลูกผสมยุโรปที่มีลักษณะดี
คัดเลือกเป็นพ่อพันธ์ุ เน่ืองจากลักษณะดังกล่าวเกิดจากการแสดงออกของลักษณะเด่น
จากการผสมข้ามพันธ์ุ (Heterosis) พันธุกรรมยังไม่น่ิงเน่ืองจากไม่ได้ผ่านการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธ์ุมาต่อเน่ือง ลูกที่ได้จะมีความแปนปรวนสูง 
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การจัดการลูกโคต้ังแต่เกิดจนถึงหย่านม 

การจัดการลูกโคพื้นฐานของลูกโคมีสุขภาพดี คือ การอุ้มท้องที่มีสุขภาพดี 
Calving Management The basis of a healthy calf is a healthy pregnancy. 

การอุ้มท้องและโภชนาการ 

 การจัดการโภชนาการของโคในระหว่างอุ้มท้องมีความส าคัญต่อผลของ 
อุบัติการณ์ “การคลอดยาก”  การอยู่รอดของลูกโคและความอุดมสมบูรณ์ตามมาของ
โค ท่านต้องให้สารอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการบ ารุงรักษาของ
แม่โคและการเจริญเติบโตของลูกในท้องของแม่โค 

 ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสายพันธ์ุของโคและสภาพร่างกายของแม่โคเมื่อหย่านมลูก แม่
โคควรได้รับการดูแลโภชนาการที่ดีก่อนและหลังคลอด 60 วัน เพ่ือช่วยให้แม่โคได้
สะสมสารอาหารเตรียมสภาพร่างกายคลอดลูกโคและเลี้ยงลูกโค จะช่วยให้แม่โคฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายหลังคลอดกลับเป็นสัดให้เร็วที่สุดจะได้ผสมพันธ์ุอุ้มท้องเลี้ยงลูกโคในปีต่อ 
ๆ ไป แม่โคบางตัวอาจต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งสร้าง
ความเจริญเติบโตของตัวเอง และยังต้องการระดับโภชนาการที่สูงข้ึนเพ่ือการเลี้ยงลูก 
ดังน้ันควรแยกการให้อาหารโคอุ้มท้องตามสภาพคะแนนของร่างกาย คะแนนสภาพ
ร่างกายสูงสุดระดับ 3 (ระบบ 5 คะแนน) หรือระดับ 7 (ระบบ 9 คะแนน) คะแนน
สภาพร่างกายระดับน้ีจะมีผลต่อการกลับเป็นสัดของแม่โคเพ่ือเข้าสู่ วงจรชีวภาพของ
การคลอดลูกทุกปี ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงโคอ้วนเกินไปเพราะความอ้วนเกินเวลาท่ีลูก
คลอดอาจท าให้เกิดปัญหาการคลอด 

ปัญหาการคลอดยาก 

 มี 6 ข้อส าคัญในการจัดการแม่โคที่มีปัญหาการคลอด ? 

ควรทราบว่าจะเข้าช่วยคลอดเมื่อใด: ถ้ามีการช่วยคลอดมากเกินไปอาจเกิด
ความเสียหายข้ึนกับแม่โคในขณะที่พยายามท่ีจะเบ่งเอาลูกโคออก ในทางตรงกันข้ามถ้า
ช่วยคลอดล่าช้ามากเกินไปโอกาสของการรอดชีวิตลูกโคจะลดลงอย่างมากเพราะของ
การบวมของแม่โคและลูกโค และการอ่อนลงของลูกโค ตามกฎทั่วไปถ้าแม่โคพยายาม
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เบ่งลูกออกนานกว่า 1 ชั่วโมง อาจจ าเป็นต้องช่วยคลอด ในกรณีของโคใช้เวลา 32 นาที 
นอกจากความรู้ความช านาญในการช่วยคลอดลูกโคแล้วความสะอาด คือ หัวใจส าคัญ
ของการช่วยคลอด การล้างอวัยวะเพศภายนอกของแม่โคและแขนของคนล้วงด้วย
น้ าอุ่นที่ผสมน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ถ้าโคถ่ายขณะช่วยคลอดให้หยุดและท าความสะอาดอีก
ครั้งเพ่ือลดการปนเปื้อนของมดลูกโค การรักษาความสะอาดลดโอกาสของการติดเชื้อ
มดลูก 

ใช้ความนุ่มนวล: แม้ว่าบางครั้งจ าเป็นต้องใช้ก าลังดึงลูกโค ก าลังและความ
อดทนจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาแต่ต้องมีจินตนาการมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดข้ึน ศิลปะ
ของการดึงลูกโคอยู่กับความสามารถในการจัดท่าของลูกโคและลักษณะในช่องคลอด
เพ่ือให้ลูกโคเลื่อนผ่านช่องกระดูกเชิงกราน การประสานกันของการใช้ก าลัง ความ
รอบคอบ และความเชี่ยวชาญรูปร่างและรูปทรงจะช่วยให้การช่วยคลอดท าได้อย่าง
นุ่มนวล 

อย่าดึงจนกว่าจะมี 3 ส่วนของลูกโคในช่องคลอด: ต้องมี 3 ส่วนของลูกโค
ในคลอดก่อนที่จะเริ่มดึง ถ้าลูกโคเอาหัวออกก่อนจะต้องมีสองเท้าหน้าและจมูกของลูก
โคในช่องคลอด ถ้าลูกโคเอาท้ายออกต้องมีสองเท้าหลังและหางของลูกโคอยู่ในช่อง
คลอด ไม่มี 1 ใน 3 ส่วนน้ี คือ ข้อบ่งชี้ ถึงลูกวัวที่อยู่ในต าแหน่งผิดปกติและจะไม่
สามารถดึงออกได้ เมื่อมีไม่ครบ 3 ส่วนอยู่ในช่องคลอดอาจท าการแก้ไขปัญหายากข้ึน
เช่นเดียวกับการเพ่ิมเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทั้งแม่โคและลูกโค 

รู้ข้อ จ า กัด ของท่าน : น่ี เป็นค าแนะน าที่ยากที่จะปฏิบั ติตามเพราะ
ประสบการณ์คือสิ่งที่ย่ิงใหญ่กว่า ง่ายข้ึนก็คือการรับรู้ข้อจ ากัดวิธีการช่วยคลอดลูกวัว 
ความยากล าบากมากท่ีสุดในการช่วยคลอดคือลูกโคที่มีขนาดใหญ่มากหรือผิดปกติ ลูก
แฝด, มดลูกบิดหรือลูกโคเน่าบวมใหญ่ (ตายและเน่า) ความเสี่ยงของความเสียหายต่อ
โคจะลดลงถ้าผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการช่วยโคคลอด ประสบการณ์จะช่วยให้
ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรผ่าตัดช่วยคลอดเพ่ือป้องกันความเสียหายให้กับแม่โค
หรือการสูญเสียลูกโค 

จ ากัด เวลาที่คุณท างานกับสัตว์ : หากการช่วยคลอดไม่มีความคืบหน้า
ภายใน 10 หรือ 20 นาที ให้โทรแจ้งสัตวแพทย์ในพ้ืนที่  การสูญเสียเวลา หมายถึง 
สูญเสียของน้ าเมือกหล่อลื่น การบวมของช่องคลอด และพ้ืนที่ท างานน้อยลง ความ
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เหน่ือยล้าของแม่โคลดลงความสามารถในการเลี้ยงลูกโคและเพ่ิมความยากล าบากใน
การแก้ไขปัญหา 

เคล็ดลับในการคลอด วัวมีปัญหาการคลอด 

1.  มีพ้ืนที่สะอาดและมีโต๊ะส าหรับวางของใช้ปฏิบัติงาน 
2.  ประเมินหรือเตรียมความพร้อมส าหรับปัญหาการคลอด ถ้าลูกโคอยู่ผิดท่า 

อาจจ าเป็นต้องจัดท่าและแก้ไขการวางต าแหน่งลูกวัว เมื่อเสร็จแล้วท่านต้องที่จะตัดสิน
ว่าจะช่วยการคลอดต่อไปหรือไม ่

3.  ถ้าท่านตัดสินใจที่จะช่วยให้เตรียมพร้อมก่อน สวมเสื้อผ้าที่สะอาด ปลอก
แขนพลาสติก และถุงมือยาง สวมถุงมือทับปลอกแขนพลาสติกถุงมือจะช่วยยึดปลอก
แขน เตรียมอุปกรณ์ช่วยคลอด เชือก โซ่ สารหล่อลื่น น้ าร้อน ยาฆ่าเชื้อ และผ้าสะอาด  

4.  ใช้เชือกมัดคอแม่โคผูกให้แน่นสามารถนอนหรือลุกยืนได้ 
5.  โดยปกติลูกโคจะเอาหัวออกก่อน ในสถานการณ์เช่นน้ีต้องจัดการกับหัวก่อน

เสมอ จัดท่าหัวลูกโควางอยู่บนกระดูกเชิงกราน ในกรณีที่จ าเป็นใช้เชือกคล้องหัวลูกโค
หลังหูค่อยดึงลูกโค อย่ามัดเชือกที่ขากรรไกรล่างดึงกรามลูกโคจะเสียหาย จัดหัวแล้วจัด
ท่าขาโดยดึงขาวางขนานกันบนกระดูกเชิงกรานทั้ง 2 ข้าง  

6.  ดึงเบา ๆ พร้อมกับการเบ่งของแม่โค ดึงขาลูกโคทั้งสองข้างพร้อมกันพร้อม
กับดึงเชือกที่คล้องหัวลูกโค ช่วยเพ่ิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกวัว ถ้าช่องคลอดแห้ง
ใช้น้ ามันหมู น้ ามันพืช หรือสารหล่อลื่น ทาชโลมช่องคลอดและบนตัวลูกโค 

7. จุดที่ส าคัญอันดับแรกคือการดึงขาพร้อมหัวลูกโคให้พ้นออกมาจากช่อง ถ้า
ข้ันตอนน้ีผ่านการช่วยคลอดจะเป็นเรื่องที่ง่ายข้ึน ถ้าลูกโคติดค้างอยู่ที่สะโพกแนะน าให้
ใช้สารหล่อลื่นชโลมรอบสะโพก จากน้ันลองบิดลูกโคออกด้านข้างซ้าย-ขวา การดึงลูก
โคให้ดึงโค้งลงผ่านขาหลังไปท้องของแม่โค  

8.  การใช้เครื่องช่วยดึงลูกโค (โซ่หรือสายรัด) ควรใช้อย่างระมัดระวัง แต่
บ่อยครั้งที่มีการใช้อย่างไม่ระมัดระวังลูกโคหรือแม่โคได้รับบาดเจ็บ โปรดทราบว่าแรง
ดึงมากอาจท าให้ลูกโคตายและช่องคลอดแม่โคฉีกขาด 

9.  ถึ งแม้ ก าร ช่ วยลู ก โ คคลอดประสบความส า เร็ จ  ความ เสี่ ย ง จาก
ภาวะแทรกซ้อนของลูกโคที่เอาท้ายออกมากกว่าเอาหัวออก เน่ืองจากหัวเป็นส่วน
สุดท้ายที่ออกจากช่องคลอดของเหลวคลอดจะไม่ระบายน้ าได้ดีเหมือนลูกโคคลอดปกติ 
นอกจากน้ีสายสะดือขาดเร็วกว่าการคลอดปกติส่งผลให้ลูกโคขาดออกซิเจนก่อนคลอด  
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12. หลังจากท าการช่วยคลอดดึงลูกโคออกมาได้แล้ว หากลูกโคคลอดผิดท่าเอา
ท้ายออกอันดับแรกให้จับขาหลังลูกโคยกข้ึนนานประมาณ 1 นาที เพ่ือให้ของเหลวต่าง 
ๆ ระบายออกจากปอดของลูกโค กรณีลูกโคแรกคลอดทุกตัวหากเป็นไปได้หลังคลอด
ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดในปากและจมูกเพ่ือให้ลูกโคหายใจได้สะดวก 

ปัญหาหลังคลอด 

ช่องคลอดฉีกขาด: เป็นปกติเห็นได้หลังจากการคลอดยากโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
โคสาว โดยปกติแล้วไม่มีการรักษาเป็นพิเศษเว้นแต่ช่องคลอดติดเชื้อ ในกรณีเช่นน้ียา
ปฏิชีวนะอาจจ าเป็น หากมีการฉีกขาดลึกเกิดข้ึนต้องรีบแจ้งสัตวแพทย์มาตรวจรักษา
ทันท ี

มดลูกฉีกขาด: จะต้องแจ้งสัตวแพทย์ทันทีเพราะโคอยู่ในอันตรายร้ายแรง ถ้าพบ
มีเลือดสีแดงสดไหลออกจากช่องคลอดแสดงว่าอาจมีการฉีกขาดของมดลูก ถ้าสงสัยว่า
มดลูกฉีกขาดต้องตามสัตวแพทย์ท าการตรวจทางช่องคลอดหลังจากคลอดทันที 

โพรงมดลูกเกิดข้ึนหลังคลอดและแม่โคยังคงเบ่งตลอดเวลาในที่สุดบังคับให้
มดลูกทะลักผ่านช่องคลอดภายในออกอยู่ข้างนอกลงห้อยแขวนลงไปที่ขาของแม่โค 
หากเกิดอัมพาตที่ขาหลังแม่โคจะไม่สามารถลุกข้ึนยืนได้หลังคลอด การช่วยคลอดลูกโค
ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษหรืออาจใช้แรงดึงมากเกินไประหว่างการช่วยคลอดท าให้เกิด
ความเสียหายของเส้นประสาทขาหลังของโคทีผ่่านบริเวณกระดูกเชิงกราน 

การเกิดอัมพาตไม่มีวิธีการรักษาเฉพาะปล่อยให้โคนอนพักและให้พลิกตะแคง
เปลี่ยนข้างเป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับและเพ่ือป้องกันไม่ให้ขาหลังเกิด
ความเสียหาย ในหลายกรณีโคจะฟ้ืนตัวเองข้ึนใหม่และสามรถลุกยืนได้เป็นปกติ ทั้งน้ี
ควรปรึกษาสัตวแพทย์หากแม่โคไม่สามารถลุกยืนได้หลังการคลอด 

รกค้างเป็นกรณีที่สามารถเกิดข้ึนได้ตามปกติทั่วไป สาเหตุเกิดจากมดลูก
ล้มเหลวในการเบ่งขับลูกโคและรกออกอย่างสมบูรณ์แบบภายใน 12 ชั่วโมงของ
ขบวนการคลอดลูก มีหลายสาเหตุของการเกิดรกค้าง รวมทั้ง การคลอดยาก, การ
คลอดลูกแฝด, การแท้งลูกหรือคลอดลูกก่อนก าหนด และการให้โภชนาการบกพร่อง 
ถ้าแม่โคมีอาการรกค้างเกิดข้ึนในฟาร์มเกินกว่า 8 – 10% ของแม่โคคลอดลูกทั้งหมด 
ให้ปรึกษาสัตวแพทย์เพ่ือหาสาเหตุ 
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อย่าพยายามแกะหรือปลดรกค้างเน่ืองจากมีความสูงเสี่ยงต่อการตกเลือดหรือ
การติดเชื้อส่งผลให้ลดลงความสมบูรณ์พันธ์ุในช่วงฤดูการผสมพันธ์ุต่อไป การจัดการ
ปัญหารกค้างดีที่สุดเพียงอย่างเดียวโดยการดึงสายรกเบา ๆ แล้วตัดส่วนของรกที่ห้อย
แขวนออกมาจากอวัยวะเพศออกไม่ให้มีส่วนของรกย่ืนออกมาเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อ
โรคลุกลามเข้าสู่มดลูกโค อาจใช้ยาปฏิชีวนะสอดวางไว้ในมดลูกเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ 
อย่างไรก็ตามยาปฏิชีวนะชะลอการสลายตัวของรกและการขับรกออกจะช้าลง โคที่รก
ค้างจะไม่ค่อยกินอาหาร ซึม อาจมีอุณภูมิสูง ควรให้ยาปฏิชีวนะจนกว่าอาการจะดีข้ึน
ให้สัตวแพทย์ท าการตรวจมดลูกภายใน 1 เดือนหลังคลอดเพ่ือให้แน่ใจว่ามดลูกหาย
จากการติดเชื้อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
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ตารางภาพที่ 12 : การคลอดยากของลูกโคลักษณะต่าง ๆ 
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การดูแลลูกโคแรกเกิด  
โดยปกติลูกโคจะใช้เวลาสักครู่ในการปรับทิศทางตัวเองสู่โลกใหม่ก่อนจะก้าว

ไปสู่ข้ันตอนต่อไป นึกถึงลูกโคที่ต้องผ่านขบวนการคลอดมีชีวิตรอดออกมาดูโลกน่ีเป็น
ข้ันตอนแรกสิ้นสุดเมื่อลูกโคสามารถลุกยืนดูดน้ านมเหลืองจากแม่และงีบหลับครั้งแรก 
ส่วนใหญ่ลูกโคสามารถท างานได้ตามข้ันตอนแรกด้วยตัวเองและด้วยความช่วยเหลือ
เพียงเล็กน้อยจากแม่ 

 ในฐานะผู้ช่วยลูกโคสิ่งส าคัญ คือ ต้องว่าเมื่อใดควรจะช่วยเหลือลูกโคและ
เมื่อใดควรจะปล่อยให้ลูกโคได้เรียนรู้จัดการอุปสรรคด้วยตนเอง ในกรณีลูกโคใช้เวลา
และพลังงานมากเกินไปเป็นลูกโคจะเลิกพยายามและในที่สุดอ่อนแอและตาย อย่างไรก็
ตามในกรณีส่วนใหญ่ลูกโคค่อนข้างยืดหยุ่นและจะหยุดพักผ่อนและลองอีกครั้งเมื่อหาย
เหน่ือย เวลาเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับลูกโคที่ต้องการนมน้ าเหลืองในเวลาที่เหมาะสม 
ลูกโคส่วนใหญ่สามารถประสบความส าเร็จได้ผ่านข้ันตอนแรก แต่ภาวะแทรกซ้อน
สามารถเกิดข้ึน โดยปกติแล้วลูกโคจะดูดนมแม่ที่ไม่มีใครช่วยเหลือเป็นครั้งแรกในเวลา
ไมม่าก ลูกโคประมาณร้อยละ 50 สามารถดูดนมได้ครั้งแรกเมื่ออายุ 2 ชั่วโมง แต่ลูกโค
เกือบร้อยละ 90 ดูดนมแม่ครั้งแรกใน 5 ชั่วโมง ข้อมูลต่อไปน้ีครอบคลุมบางพ้ืนที่ที่
จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ 

ลูกโคไม่หายใจ 

การช่วยชีวิตมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการหายใจและการไหลเวียนโลหิต 
ถ้าลูกวัวไม่หายใจภายใน 12 ถึง 16 วินาทีหลังคลอด ให้จับลูกโคอยู่ท่าสุนัขน่ังแล้วดึง
ขาหน้าทั้งสองข้างเหยียดออกตรงและดึงกลับเพ่ือให้ปอดทั้งสองข้างได้รับออกซิเจน
อย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการห้อยหรือแกว่งเป็นเวลานานอาจท าให้ของเหลวใน
กระเพาะอาหารไหลย้อนออกทางหลอดอาหาร ถ้าลูกวัวอ้าปากค้างของเหลวอาจไหล
เข้าไปในปอด จากน้ัน ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเมือกบริเวณรูจมูกและปาก จากน้ันให้กดนวด
หน้าอกลูกโคจนเริ่มหายใจ กระตุ้นให้ลูกวัวเกิดความต่ืนตัวอาจใช้ฟางให้แหยรู่จมูกของ
ลูกวัว 
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ลูกโคสั่น 

บางครั้งลูกโคเกิดใหม่จะมีอาการสั่นหลังคลอด เน่ืองจากลูกโคที่เกิดใหม่
อุณหภูมิร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วและจะสูญเสียพลังงานจากการสั่นไป
จนถึงจุด ๆ กลายเป็นตัวชา เพ่ือป้องกันปัญหาน้ีควรน าลูกโคไปไว้ในที่อบอุ่นเพ่ือให้ตัว
แห้งและพร้อมน ากลับมาให้แม่โค การแยกลูกโคเป็นเวลาสั้น ๆ ถึงแม่จะร้องหาลูกที่
หายไป แต่เมื่อน าลูกโคตัวแห้งแล้วน ากลับมาให้แม่โคจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

ลูกโคไม่สามารถหาเต้านมของแม่โค 

โดยปกติจะมี 2 เหตุผล ที่ลูกวัวไม่สามารถหาหัวนมแม่โคได้ ข้อแรก : เกิดจาก
ลูกโคไม่มีความสามารถหาหัวนมเอง ข้อที่สอง : ปัญหาเกี่ยวกับแม่โค 

หากลูกโคไม่สามารถหานมแม่ได้มักเป็นเพราะการคลอดยาก หรือเพราะ
อุณหภูมิลูกวัวเย็นลงท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ ในทั้งสองกรณีต้องเข้าไปช่วยและให้ลูก
โคได้กินนมน้ าเหลือง (colostrum) อาจจับให้ลูกโคดูดหรือโดยการรีดนมน้ าเหลืองใส่
ขวดป้อนให้กิน หากลูกโคไม่สามารถดูดนมแม่เองได้ภายใน 2 ถึง 3 ชั่วโมงแรกเกิด ควร
ป้อนนมน้ าเหลืองให้ลูกโคในอัตรา 5 – 6 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โดยใช้ขวดและ
หัวนม ลูกโคที่คลอดยากอาจใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมง เป็นเรื่องส าคัญมากต้องให้นม
น้ าเหลืองแก่ลูกโคเหล่าน้ีเร็ว ๆ การคลอดยากมีโอกาสเกิดข้ึนได้แต่ต้องพยายามให้ลูก
โคได้รับนมน้ าเหลืองภายในเวลา 10 ชั่วโมงหลังคลอด 

ความต้องการนมน้ าเหลือง (Colostrum) 

น้ านมเหลืองเป็นนมที่มีคุณภาพดีและได้กินในปริมาณเพียงพอเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างย่ิงต่อสุขภาพของลูกโค น้ านมช่วยในการสร้างโรคภูมิคุ้มกันในลูกโค มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงและมีสารอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin) ท าหน้าที่เป็นแอนติบอดี
ที่ช่วยเพ่ิมความต้านทานโรคของลูกโค  

แม่โคสาวและนมน้ าเหลือง: เมื่อเปรียบเทียบแม่โคกับแม่โคสาวลูกตัวแรก
ปริมาณการให้นมน้อยกว่าและความเข้มข้นของ immunoglobulins ในนมน้ าเหลือง
อาจลดลงร้อยละ 25 ปัญหาของลูกโคมักเกิดข้ึนอย่างน้อย 2 เท่าของลูกโคที่เกิดจากแม่
โคสาวเมื่อเทียบกับลูกโคที่เกิดจากแม่โคที่มีอายุมากกว่า แก่กว่า, แม่โคที่เคยคลอดลูก 
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(คลอดลูกหลายตัว) แม่โคเคยเลี้ยงลูกมาแล้วคุณภาพและปริมาณของนมน้ าเหลืองจะ
สูงข้ึน โดยทั่วไปแล้วโคสาวประสิทธิภาพการคลอดลูกจะต่ ากว่าแม่โคที่มีอายุมากกว่า 
นอกจากน้ียังมีแนวโน้มที่จะคลอดลูกยากท าให้ลูกโคอ่อนแอ 

การดูแลลูกโคเกิดใหม่ 

ระยะเวลาต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านมก็คือช่วงเวลาน้ันลูกโคเป็นส่วนหน่ึงของฝูง 
และได้รับสารอาหารส่วนใหญ่จากนมแม่ของมัน นอกจากน้ียังเรียนรู้ด้านสังคมและกิน
อาหารสัตว์จากทุ่งหญ้า 

การจัดการบางอย่างหลังจากที่ลูกโคของคลอดไม่นานมักเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ท าให้
ลูกโคเกิดความเจ็บปวดในระยะสั้นเพ่ือประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว ข้ันตอนที่
ส าคัญ ได้แก่ การติดเบอร์หู, การฉีดวัคซีน, การตอน และ การสูญเขา ลูกโคเน้ือจะมี
ราคาสูงมากข้ึนหากได้รับการฉีดวัคซีน สูญเขา และตอน เรียบร้อยแล้ว การท าในลูกโค
อายุมากหรือหย่านมจะท าให้เกิดความเครียดสูง การท าที่อายุน้อยจะดีที่สุดเกิด
ความเครียดต่ าและยังอยู่กับแม่โค ถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการภายใน 1 สัปดาห์หลัง
คลอด สิ่งที่ส าคัญที่สุดหลังลูกโคคลอดคือการทาทิงเจอร์ไอโอดีนฆ่าเชื้อโรคที่สะดือลูกโค 

การตอนลูกโค 

การตอนลูกโคจะง่ายและเกิดปัญหาน้อยกว่าการตอนโคอายุมาก นอกจากน้ีเมื่อ
ส่งโรงฆ่าเกรดซากจะดีกว่าโคที่ตอนอายุมากช่วยเพ่ิมมูลค่าตลาด ความเครียดจากการ
ตอนต่ าเมื่อท าในโคอายุน้อย เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการควรตอนลูกโคที่อายุ 39 ชั่วโมง
หลังคลอดเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะแต่อายุต้องไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นที่ยอมรับหากตอนลูก
โคที่อายุไม่เกิน 3 เดือน การตอนลูกโคทั่วไปใช้ 2 วิธี ได้แก่ การผ่าตัดเอาอัณฑะออก 
และ การใช้แหวนยางรัด 

การสูญเขาลูกโค 

โคมีเขามักจะเป็นปัญหาของผู้จัดการฟาร์มที่เกิดข้ึน โคมีเขาจะใช้พ้ืนที่ราง
อาหารมากข้ึน 2 เท่าจากพ้ืนที่เลี้ยงปกติอาจชนหรือกระแทกโคตัวอื่นเพ่ือแย่งกิน
อาหารท าให้ เกิดรอยช้ าที่ซากราคาขายลดลง การสูญเขาลูกโคอายุน้อยจะมี
ความเครียดต่ าและการเจริญเติบโตไม่ลดลงสามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว แม้ว่าจะใช้หลักพันธุ
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ศาสตร์เพ่ือสร้างสายพันธ์ุโคไม่มีเขา แต่โคหลายสายพันธ์ุก็ยังมีเขาปกติ การสูญเขาโค
จึงเป็นเรื่องที่ต้องท ากันต่อไป   

การให้อาหารเสริมลูกโค (Creep Feeding) 

การท าทุ่งหญ้าเพ่ือเป็นอาหารส าหรับแม่โคและลูกโคในช่วงฤดูแล้งมีต้นทุนที่
แพงที่สุด โคเมื่อแทะเล็มทุ่งหญ้าที่ดีมักจะสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
โภชนาการได้ตามข้อก าหนดส าหรับการผลิตน้ านมที่เหมาะสม ลูกโคกินนมแม่ที่เลี้ยงทุ่ง
หญ้าท่ีดีจะมีอัตราการเจริญเติบโต 0.6 ถึง 1.4 กิโลกรัมต่อวัน ข้ึนอยู่กับความสามารถ
ในการผลิตนมของแม่และคุณภาพของทุ่งหญ้า อย่างไรก็ตามมีบางครั้งปริมาณนมและ
ทุ่งหญ้าไม่เพียงพอส าหรับลูกโคเติบโตไปถึงศักยภาพทางพันธุกรรมของมัน ใน
สถานการณ์เหล่าน้ันลูกโคอาจต้องเสริมอาหารเพ่ิมเติมในลักษณะที่เฉพาะลูกโค
สามารถเข้าถึงอาหารเสริมและแม่โคไม่สามารถเข้ากินได้ รางเสริมอาหารท าช่องเล็กให้
ลูกโคสามารถลอดเข้าไปกินได้ แม่โคตัวโตไม่สามารถลอดเข้าได้ 

การให้อาหารเสริมลูกโคอาจมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าอย่างน้อยหนึ่ง
อย่างต่อไปนี้สถานการณ์อยู ่

• ช่วงแล้งเมื่อทุ่งหญ้าขาดแคลนหรือเมื่อการให้นมของแม่โคลดลง 
• แม่โคสาวอายุน้อยน้ าหนักลูกโคต่ าและสามารถแยกออกได้จากฝูงหลักได้ 
• ต้องการถนอมทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ 
• มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการปล่อยโคในทุ่งหญ้า 
• ลูกโคคลอดหน้าแล้ง 
• ต้องการเสริมอาหารลูกโคก่อนหย่านม 2-3 สัปดาห์ จะช่วยให้ลูกโคคุ้นเคยกับ

อาหารข้น 
• ราคาขายลูกโคหย่านมสูงและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่ า 
• ตลาดมีความต้องการลูกวัวที่อ้วนเต็ม 
• ลูกโคคลอดช้าแต่ได้ก าหนดวันส่งขายล่วงหน้าไว้แล้ว 
• ต้องการอาหารคุณภาพสูงเสริมลูกโคที่เกิดจากแม่โคสาวทดแทนให้นมน้อย 

เพ่ือให้พร้อมผสมพันธ์ุที่อายุ 13-15 เดือน 



 
 

4
8
 

ข้อดีของการให้อาหารครีพคือ: 

• น้ าหนักหย่านมลูกวัวอาจเพ่ิมข้ึนได้ต้ังแต่ 2.5 ถึง 45 กิโลกรัม (เฉลี่ย 18 
กิโลกรัม) 

• อัตราการปล่อยโคในทุ่งหญ้าเพ่ิมข้ึน 
• สามารถถนอมทุ่งหญ้าได้ 
• ลูกโคจะคุ้นเคยการให้อาหารเม็ดเพ่ือหย่านมได้ง่ายข้ึน  
• ลูกโคสามารถเจริญเติบโตได้สม่ าเสมอมากข้ึน 
• ลูกโคน้ าหนักลดในช่วงหย่านมน้อยลง 

 
ข้อเสียของการให้อาหารเสริมลูกโคคือ : 

• การเสริมอาหารลูกโคอาจใช้ทุ่งหญ้าเล็ก ๆ ปริมาณอาหารเสริมลูกโคมคีวาม
ผันแปรประสิทธิภาพการกินอาหารต่ าอาจเน่ืองจากเงื่อนไขบางประการ  

• ก าไรพิเศษมักสูญหายไปใน feedlot; non creep-อาหารลูกวัวแสดงก าไร
ชดเชยการให้อาหารเสริมอาจท าให้เกิดบางอย่างที่ไม่ต้องการข้ึนในลูกโค 

• ผู้ซื้อโคอาจไม่ชอบโคอ้วนเกินไป 
• ผลผลิตของโคจะลดลงถ้าลูกโคได้รับไขมันมากเกินไป 

มีอาหารเสริมมากมายที่สามารถใช้ได้ อาหารเสริมที่ดีที่สุดคืออาหารที่ตรงตาม
ความต้องการทางโภชนะของลูกวัว ราคาไม่แพงและมีรสชาติน่ากิน อาหารเสริมควรมี
ปริมาณโปรตีนพลังงานแคลเซียมฟอสฟอรัสและแร่ธาตุที่ออกแบบมาเพ่ือเสริมอาหาร
สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งหญ้า 

ต้องให้ความสมดุลของโปรตีนกับพลังงานเพ่ือให้ลูกโคเจริญเติบโตได้อย่างมี
สุขภาพดี ถ้าขาดโปรตีนหรือพลังงานการแสดงลูกโคพัฒนาการช้าหรือลูกโคได้รับไขมัน
มากเกินไป ควรปรึกษากับนักโภชนศาสตร์สัตว์ในการเลือกวัตถุดิบผสมอาหารที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการสารอาหารของลูกวัวและมีราคาไม่แพง 
วัตถุดิบผสมอาหารสามารถหาซื้อหรือปลูกใช้เองผสมอาหารครบส่วนมีหลายสูตรให้
เลือกใช้ 
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ลูกโคเริ่มฝึกให้เลียกินอาหารให้เร็วที่สุดที่อายุ 3 สัปดาห์ ลูกวัวควรเริ่มให้อาหาร
เสริมอายุน้อยที่สุด การท างานของกระเพาะรูเมนเริ่มเมื่อลูกโคมีอายุ 8 - 10 สัปดาห์ 
อาหารเสริมลูกโคถ้าเริ่มให้ ต้ังแต่อายุ 6 สัปดาห์ ใช้อาหารถึง 227 กก. และอาจมี
น้ าหนักมากข้ึนถึง 27 กิโลกรัม มากกว่าลูกโคที่ไม่ได้เสริมอาหาร ความแปรปรวนของ
น้ าหนักเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมของทุ่งหญ้า ศักยภาพทางพันธุกรรมของการ
เจริญเติบโต และความสามารถในการให้นมของแม่โค ค่าใช้จ่ายของอาหาร อุปกรณ์ 
และแรงงาน เมื่อเทียบกับน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนของลูกโคจะเป็นสิ่งก าหนดว่าควรให้อาหาร
เสริมหรือไม่ 

การจัดการหย่านมและการปรับสภาพโคก่อนหยา่นม 

เป้าหมายหลักของการ “หย่านม” คือ การแยกลูกโคออกจากแม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

เมื่อหย่านม: ลูกโคควรมีอายุมากพอที่จะใช้แหล่งอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่
เพ่ือให้น้ าหนักเพ่ิมข้ึน เมื่อไม่ได้เริ่มต้นให้อาหารเสริมแก่ลูกโคอายุน้อย กระเพาะรูเมน
ลูกโคท างานได้ตามปกติที่อายุ 120 วัน และสามารถผลิตสารอาหารให้เพียงพอส าหรับ
การเจริญเติบโตของลูกโคเมื่อไม่ได้กินนม เวลาจริงการหย่านมควรเป็นเมื่อนมแม่โค
ลดลงและการเจริญเติบโตของลูกโคเริ่มลดลง โดยปกติลูกโคหย่านมประมาณ 210 วัน 
หรือ 7 เดือน (ระหว่างอายุ 6 – 8 เดือน) 

ลดความเครียดจากการหย่านม: ลูกโคทุกตัวได้รับความเครียดแตกต่างกันไป
ความเครียดเกิดจากการแยกลูกโคออกจากแม่โค , ไม่คุ้นกับอาหารใหม่ การขนส่งพวก
เขาในรถบรรทุกหรือขังไว้ในคอกท่ีมีอาหารและสิ่งแวดล้อมใหม่ ความเครียดการท างาน
ของระบบภูมิคุ้มกันลดและลูกโคเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพ่ิมมากข้ึน 

โดยทั่วไป เพ่ือลดความเครียดโคหย่านมให้อยู่ในสภาพอากาศที่ดี, จัดการลูกโค
ในลักษณะที่ช้าและเงียบและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นฝุ่นซึ่งอาจท าให้โรคทางเดิน
หายใจรุนแรงข้ึน 

มีตัวเลือกมากมายเพ่ือลดความเครียดเวลาหย่านม แม้ว่าจะมีทั้งหมดของ
ตัวเลือกเหล่าน้ีต้องปรับการจัดการและใช้แรงงานเพ่ิมข้ึน มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ลูกโค
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สุขภาพดีข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และหรือมูลค่าทางการตลาดสูงข้ึน ตัวเลือกใน
การพิจารณา ได้แก ่

• ปรับสภาพลูกโคหลายวันก่อนถึงเวลาหย่านมโดยการฝึกให้กินอาหารเสริมและ
อ่างน้ าใหม่ในการให้อาหารขังคอกขณะที่ยังอยู่กับแม่โค  

• pre- immunizing ลูกวัวสามถึงหกสัปดาห์ก่อนหย่านม 

• คลอดและคลอดลูกวัวเมื่อคลอดหรือไม่นานหลังคลอด 

• เอาลูกโคออกจากวัว แต่วางไว้ในทุ่งหญ้าท่ีมีคุณภาพดีที่พวกเขายังสามารถ
รักษา fenceline ติดต่อกับมารดาเป็นเวลาเจ็ดวัน 

Price et al. (2003) แสดงให้เห็นว่าการท าแนวป้องกั้นระหว่างลูกโคกับแม่โค
เป็นเวลาเจ็ดวันหลังหย่านมจะลดความทุกข์ทรมานของดัชนีพฤติกรรม (เช่น ลูกโคร้อง
น้อยลง ใช้เวลาในการเดินเละรั้วน้อยลง ใช้เวลาในการกินมากข้ึน) เห็นได้ชัด ต่างจาก
การแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง  แนวป้องกันติดต่อกับแม่หลังหย่านมยังลดการสูญเสีย
น้ าหนักเพ่ิมข้ึนในแต่ละวันหลังจากแยก ลูกโคที่แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ได้ไม่
ชดเชยการสูญเสียน้ าหนักในช่วงต้นได้รับแม้กระทั่ง 12 สัปดาห์หลังหย่านม (Price et 
al. 0223) ถ้าคุณใช้ตัวเลือกน้ีให้ย้ายแม่โคออกไปจากลูกโคหลังจากเจ็ดวันไปอยู่ทุ่ง
หญ้าท่ีมีคุณภาพ แม่โคจะได้ปรับสภาพร่างกายก่อนคลอดลูกตัวต่อไป 


