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บทท่ี 1 

การเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์โดยการขุนส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

การเลี้ยงโคเนือ้เชิงพาณิชย์  

     1. เกษตรกรตอ้งเข้าใจรูปแบบการค้าหรือจ าหน่ายเพื่อ เกิดรายได้แก่

ครอบครวัหรือเป็นอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อเป็นทางเลือกหนึ่งถึง ทีส่่งผลตอบแทน

ให้กับเกษตรกรสูง แต่ต้องอาศัย ความรู้ ประสบการณ ์หากด าเนนิการเลี้ยงโค

เนื้อ โดยขาดความรู ้ประสบการณ ์และทกัษะ ย่อมเป็นการเสี่ยง หากผู้เลี้ยงโค

เนื้อจะประสบผลส าเร็จ การลดความเสี่ยงในการเลี้ยงโคเนือ้จึงเป็นส าคัญ 

หลักการเลี้ยงโคเนือ้เชิงพาณชิย์ม ีดังนี ้

          1.1 ผู้เลี้ยงโค ควรมีความรู้ ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ปริมาณและกลุ่มลูกค้า ราคาสินค้าแต่ละช่วง ตลอดจนความต้องการของ

ผู้บริโภค   

          1.2 ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด รวมทั้งแหล่ง

การเงินซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ ราคาต้นทุนสูงแต่น้ าหนักโคเนื้อที่

จ าหน่ายมีราคาไม่สูง แต่ถ้าต้นทุนต่ า ราคาจ าหน่ายโคเนื้อสูง ส่งผลให้ผู้เลี้ยงมี

ก าไรสูง 

          1.3 ความรู้และทักษะของผู้ผลิต เป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากการเลี้ยงโค

เนื่องจากโคเป็นสิ่งมีชีวิต การดูแลโคเนื้อเกษตรกรต้องมีทักษะและเทคนิคชั้นสูง

รวมทั้ ง เทคโน โล ยีจึ งจะ ไปได้ รอด  ความรู้ และวิ ชาการสมั ยใหม่ เ ป็น

สิ่งจ าเป็น เพราะมรการพัฒนาอยู่เสมอ ผูเ้ลี้ยงโคจึงต้องปรับตัวให้ทันเหตุการณ์ 
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          1.4 เปิดโลกทัศน์การเลี้ยงโคเนื้อ การรับข่าวสาร และมีตลาดรองรับ ถือ

เป็นปัจจัยที่จะประสบผลส าเร็จเป็นไปได้สูงมาก เช่น การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็น

สินค้าส่งออกในตะวันออกกลาง การเลี้ยงโคเนื้อแบบขุน เป็นต้น 

          1.5 สถานที่ เลี้ยงโคต้องเหมาะสมกับโค รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ านวยต่อการเลี้ยงโค 

          1.6 อาหารต้องเพียงพอและตรงตามความต้องการของโค ทั้งโปรตีนที่

เหมาะสม รวมถึงเมื่อโคกินไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไร  

     2. ความส าคัญของการโคเนื้อเชิงพาณิชย์ เป็นการเลี้ยงโค โดยสามารถ

ด าเนินกิจกรรมอื่นที่ผู้เลี้ยงด าเนินงานควบคู่กันกับกิจกรรมที่เกษตรกรท าอยู่ 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดฐานเศรษฐกิจของครอบครัว การ

เลี้ยงโคเนื้อเชิงพาณิชย์ จึงมีความส าคัญดังนี้ 

             2.1 น าให้ของเหลือทิ้งในไร่นาเป็นประโยชน์ เช่น ฟางข้าวและวัง

ข้าวโพด เป็นต้น 

             2.2 ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ ผลิตภัณฑ์และส่วนต่างๆ

ของโค เช่น มูลสัตว์ เป็นต้น 

             2.3 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท าให้เกอดความเพลิดเพลินและ

พัฒนาจิตใจให้เป็นคนใจเย็น สุขุม ท าให้เห็นคุณค่าของตัวเอง 

             2.4 เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น น าข้าวโพดมาใช้เป็นอาหารโค 

การน าหญ้ามาหมัก การน าทางปาล์มมาหมัก ท าให้เกิดรายได้สูงขึ้นแทนที่จะน า

วสัดุเหล่านี้ไปทิ้ง 
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             2.5 ลดความเสี่ยงต่อราคาสินค้าเกษตรอย่างเดียว ถ้ามีสินค้าหลาย

อย่างจะช่วยเฉลี่ยรายได้  เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะมีราคาสูงและต่ าไม่

เท่ากัน สามารถน ามาเฉลี่ยกันได้ และสุดท้ายคือไม่ขาดทุน มีรายได้พอเลี้ยง

ตัวเองและครอบครัวได้ หรือมีก าไรพอประมาณ  

     3. การพัฒนาอาชีพทางปศุสัตว์ เป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตร ในปัจจุบัน

เป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากความต้องการกับโคเนื้อมีความต้องการสูงไม่สมดลุกนั

การผลิต จึงต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความต้องการโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

             3.1 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโค เพื่อให้ได้ผลผลิตที่

มีทั้งคุณภาพและปริมาณสูง เช่น การพัฒนาวิธีการเลี้ยง อาหาร การผลิตอาหาร

ให้โคกินแล้วโต การป้องกันโรค เป็นต้น 

             3.2 การลดต้นทุนในการผลิต โดยพิจารณาสาเหตุของการท าให้

ค่าใช้จ่ายสูงและหาทางป้องกันและแก้ไขได้แก่ 

                    3.2.1 ป้องกันโรคระบาดของโค โดยฉีดวัคซีนหรือใช้วิธีป้องกัน

ไม่ให้เกิดโรคระบาด 

                   3.2.2 ป้องกันการพาเชื้อโรคมาจากแหล่งอื่นๆ โดยคนและสัตว์

เป็นพาหะ 

                    3.2.3 ใช้อาหารที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกอาจผสมอาหารเอง 

                    3.2.4 ป้องกันโรคและแมลงระบาดตั้งแต่โรคเริ่มระบาด 

                    3.2.5 ก าจัดแหล่งศัตรูของสัตว์ เช่น พงหญ้ารก เศษกองขยะ ซ่ึง

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และเชื้อโรคต่างๆ 
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                    3.2.6 ใช้เทคนิคใหม่ๆท าให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง ในการปราบ

แมลง เช่น การท า ไบโอแก๊สในการเลี้ยงโค 

             3.3 การเพิ่มผลผลิต มีแนวทางในการศึกษาทดลองอย่างหลากหลาย

เพื่อหาสิ่งใหม่ๆและท าให้เกิดการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมได้แก่ 

                    3.3.1 การใช้พันธุ์ดีจะท าให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่อาหารก็ต้องดี

ตามไปด้วยท าให้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และผลผลิตสูง 

                    3.3.2 สิ่งแวดล้อมดีการท าคอก เล้า หรือโรงเรือน ควรพิจารณา

ที่ตั้งที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี ท าให้สัตว์อารมณ์ดี กินอาหารได้มาก โต

เร็ว แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย 

                    3.3.3 ก า ร ใ ช้ อ าห า ร เ ส ริ ม  ปั จ จุ บั น มี ก า ร ใ ห้ อ าห า ร

เสริม เช่น วิตามิน เกลือแร่ สารปฏิชีวนะ ท าให้โตเร็วและคุ้มค่าต่อการลงทุนซ่ึง

มีทั้งประเภทส าเร็จรูปและผสมเองควรมีการทดลองก่อนแล้วจึงน าไปใช้ 

             3.4 การรวมกลุ่มของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรสามารถรวบรวม

โคเพื่อจ าหน่ายและมีปริมาณที่จะจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้ แนวทางที่

จะช่วยได้คือการรวมกลุ่มการจ าหน่ายร่วมกันซ่ึงจะท าให้สามารถก าหนดราคา

เองต่อรองราคาได้ ท าให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับเกษตรกรมากกว่าพ่อค้า

คนกลาง 

             3.5 ไร่นาสวนผสม เป็นการผสมผสานของเกษตรกร เพื่อการปลูก

พืช เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ท านา ท าสวน และน าผลผลิตมาหมุนเวียนให้ได้ประโยชน์ซ่ึง

กันและกัน เช่น ปลูกข้าวโพด ใช้ต้นที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวไปใช้เลี้ยงวัวเป็นต้น 
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บทท่ี 2 

การเลือกและพันธุ์โคเนื้อท่ีเลีย้งท่ีเหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต ้

เหตุผลจ าเป็นทีจ่ะตอ้งคัดเลอืกพนัธุโ์คเนือ้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

 สภาพภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยมี มีช่วงเวลาที่ฝนตก

นานถึง 8 เดือนและปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงท าให้

เกิดความชื่นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็บ และพยาธิ ต่างๆ  การค านึงปัจจัย

พันธุ์โค เกษตรกรควรเลือกโคเพศผู้หย่านม อายุ 7 เดือน ไม่เกิน 1 ปีการขุนลูก

โคควรมีน้ าหนัก 150 กิโลกรัม เป็นโคลูกผสมระหว่าง โคพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์

ชาโลเล่ส์ มีเลือด ไม่น้อยกว่า 25 % การแยกลูกโคออกจากแม่ เพื่อหย่านม แม่

โคจะมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์ และเลี้ยงลูกตัวใหม่ได้ดีกว่าปล่อยให้ลูกโคถึง

อายุหย่านม และเกษตรกรจะได้ผลตอบแทนที่เร็วขึ้น  (ณฤทธิ์, 2563) และนิยม

โคลูกผสม บราห์มันกับลูกผสมยุโรป ในช่วงการท าพิธีกรุบาน มีความต้องการโค

สายพันธุ์พื้นเมือง น้ าหนัก 350 กิโลกรัม (ธ ารงค์, 2563) ประมาณ 50,000 ตัว

ต่อปี การรับรู้เรื่องสายพันธุ์โคเนื้อ การเลือกโคการเลือกโคขุนที่ดีควรมีโครงสรา้ง

ใหญ่ กระดูกใหญ่โดยดูที่กระดูกแข้งหน้าอกกว้าง สังเกตจากระยะห่างจากโคน

ขาหน้า โคนขาหลังมีกล้ามเนื้อนูนเด่น เอวลึกและใหญ่แสดงว่ากระเพาะใหญ่กิน

อาหารได้มาก ขาสั้นและแข็งแรงสมส่วนกับล าตัว ขาตรงตั้งฉากกับพื้น และ

ต าแหน่งที่ห่างกันพอสมควร กระดูกเชิงกราน และปลายกระดูกด้านซ้ายและ

ขวาควรห่างกันมากซ่ึงแสดงว่า โคมีสะโพกหนาความยาวล าตัวยาวส่งผลให้มีเนื้อ

สันมาก หน้าสั้น ดวงตานูนดูแจ่มใส รูจมูกกว้าง ปากกว้างและใหญ่ 
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ภาพท่ี 2.1 ส่วนต่างๆของร่างกายโค 

 
ภาพท่ี 2.2 ลักษณะโคที่เหมาะสมในการเลี้ยงขุน 
หมายเหตุ. จาก “การขุนโค” โดย กรมปศุสัตว์, 2560, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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 สายพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ภาคใต้ 

มีดังนี้  

1. โคพ้ืนเมืองภาคใต้ (คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 

 
ภาพท่ี 2.3 โคพื้นเมืองทางภาคใต้ 

(สมนึก, 2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะของโคสายพันธุ์พื้นเมืองทางใต้ ม ี

ลักษณะเด่น 

- ทนสภาพอาการร้อน  

- หาอาหารเก่ง  

- ทนตอ่เห็บหมัด 

ข้อเสีย  

- ตัวเลก็ เพศผู้ หนัก 280 - 320 กิโลกรมั เพศเมีย 230 – 280 กิโลกรมั  

- ให้เนื้อน้อย คุณภาพซากต่ า 

- ไม่เหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์เพราะตัวเลก็ (สมนกึ, 2558) 
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2. โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) (คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ 

กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2561) 

 
ภาพท่ี 2.4 โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) 

ลักษณะเด่น 

- ทนสภาพอาการร้อน  

- โครงสร้างใหญ ่

- ทนตอ่เห็บหมัด 

- ให้เนื้อด ี

ข้อเสีย  

- มีอัตราการผสมตดิค่อนข้างต่ า  

- ให้ลูกช้า 

- เลือกกนิหญ้า 

- ตัวเมียเมื่อเป็นสัด จะไม่ค่อยเห็นการแสดงอาการ (สมนกึ, 2558) 
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3. โคพันธุ์ตาก โคลูกผสมระหว่างพันธุ์ชาร์โรเล่ส์กับพันธุ์บราห์มัน โดยกรม

ปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก (คู่มือการเลี้ยงโค

เนื้อ กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2561) 

 
ภาพท่ี 2.5 โคพันธุ์ตาก 

(ณฤทธิ,์ 2560) ได้กล่าวว่า โคพันธุ์ตาก มีความเหมาะสมที่จะจ าหน่ายไปยัง

ตลาดต่างประเทศ เนือ่งจากคุณภาพเนือ้ทีม่คีวามต้องการ มีลกัษณะ ดังนี้ 

ลักษณะเด่น 

- ขนาดไม่ใหญ่มาก 

- มีมัดกล้ามเนื้อ 

- เนื้อนุ่มมีไขมันแทรก (marbling)  

ข้อเสีย (ณฤทธิ,์ 2560) 

- การเลี้ยงต้องเอาใจใส ่

- ไม่เหมาะทีจ่ะเลี้ยงปล่อย 

- ในภาคใต้มีการเลี้ยงน้อยหาสายพันธุ์ได้ยาก  
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4. โคพันธุ์กบินทร์บุรี เป็น โคลูกผสมระหว่างพันธุ์ซิมเมนทัลกับพันธุ์บราห์

มัน โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 

 
ภาพท่ี 2.6 โคพันธุ์กบินทร์บุรี  

(ณฤทธิ์, 2560) ได้กล่าวว่า โคพันธุ์ กบินบุรี เป็นโคที่มีการผสมพันธุ์ระหว่าง 

พันธุ์ซิมเมนทัลกับ พันธุ์บราห์มัน เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม โดยมีละกษณะ ดังนี้ 

ลักษณะเด่น 

- โตเรว็ 

- ซากมีขนาดใหญ ่

- ทนตอ่อากาศรอ้นได้ดี 

- เพศผู้เมือ่น ามาขนุโตได้ด ี 

- เหมาะตอ่การท าแม่พนัธุ์ 

ข้อเสีย 

- ไม่เหมาะกับการเลี้ยงปล่อย 

- เนื้อมีสีแดงเขม้ 
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5. โคพันธุ์ก าแพงแสน เกิดจากการพัฒนาให้มี เลือด 3 สายพันธุ์ คือ     

พันธุ์บราห์มัน 25 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์พื้นเมือง 25 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ชา

โรเลส์ 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เป็นโคที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีสีขาวครีมเหลือง

ทั้งตัว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน (คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ 

กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2561) 

 
ภาพท่ี 2.7 โคพันธุ์ก าแพงแสน 

(ณฤทธิ์, 2560) ได้กล่าวว่า โคพันธุ์ก าแพงแสน ตลาดมีความต้องการสูง และ

เกษตรกรให้ความสนใจเลี้ยงโคสายพันธุ์นี้เนื่องจากมีลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะเด่น 

- ซากมีไขมนัแทรก ขนาดใหญ ่

- ทนตอ่อากาศรอ้นได้ดี 

- โตเรว็ โครงสร้างใหญ ่

- อัตราแลกเนื้อสูง 
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บทท่ี 3 

การสร้างคอกเลีย้งโคเนื้อ 

การเตรียมโคกอ่นเลี้ยงขุน 

 คอกเลี้ยงโคควรอยู่ในพื้นที่ดอน น้ าท่วมไม่ถึงสามารถระบายน้ า

ได้ดี มีถนน สามารถเข้า ออกได้สะดวก เพื่อสามารถ ขนส่งปัจจัยการผลิต หรือ

สามารถเคลื่อนย้ายโคเมื่อจ าหน่าย และมีทุ่งหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้โค 

 
ภาพท่ี 3.1 ลักษณะคอกโค 

 โรงเรือนประกอบด้วยคอกเดี่ยวหลายๆ คอกตามจ านวนโคที่

ต้องการขุน ในแต่ละตัวคอกควรมีขนาด กว้าง  2 เมตร ยาว 4 เมตร หลังคามุง

ด้วยจาก หญ้าคา สังกะสี หรือกระเบ้ือง ตามความเหมาะสมของเจ้าของ พื้น

คอกเทคอนกรีตฉาบแบบขัดมันหยาบเพื่อไม่ให้ลื่น และควรลาดเอียงจาก

ด้านหน้าลงด้านหลังคอกประมาณ 2-4% หรือท ามุมประมาร 15 องศากับแนว

พื้นราบ เพื่อให้น้ าล้างคอกและปัสสาวะไหลลงท้ายคอกได้ ท้ายคอกควรมีร่องน้ า
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กว้างประมาร 30 เซนติเมตรระบายน้ าออกไปพ้นแนวคอกและควรท าแปลงหญา้

ขนาด 1-3 ไร่ ใกล้บริเวณคอกเพื่อสามารถตัดหญ้าสดเลี้ยงโคได้ ดังตัวอย่างตาม

ภาพที่ 3.2 

 

 
ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างคอกโค 
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 รางอาหารควรอยู่หน้าคอก สูงประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง 

80 – 90 เซนติเมตร ก่ออิฐฉาบปูนและขัดมันเพื่อสะดวกในการท าความสะอาด

หรือถังพลาสติกที่คงทน ดังภาพ 3.3 

 
ภาพท่ี 3.3 รางอาหาร 

 อ่างน้ าควรอยู่ด้านหลักคอกด้านนอกเพื่อไม่ให้พื้นคอกแฉะสูง

ประมาณ 60 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร เป็นวัสดุคงทน 
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บทท่ี 4 

อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ 

รูปแบบและอาหาร 

 ในระยะ 21 วันแรกในการเลี้ยงโคขุน เป็นระยะให้โคปรับตัวกับ

การกินอาหารข้น โดยให้อาหาร ดังนี้ 

วันที่ 1 ให้โคกินอาหารข้น 1 กิโลกรัม ร่วมกับหญ้าสด  

วันที่ 2 ให้โคกินอาหารข้น 2 กิโลกรัม ร่วมกับหญ้าสด 

วันที่ 3 ให้โคกินอาหารข้น 3 กิโลกรัม ร่วมกับหญ้าสด  

วันที่ 4 ให้โคกินอาหารข้น 4 กิโลกรัม ร่วมกับหญ้าสด เสริมด้วยหญ้าแห้ง 
ฟางข้าว  

วันที่ 5 ถึงวันที่ 21 ให้กินอาหารข้นวันละ 4 กิโลกรัม ร่วมกับหญ้าสด เสริม
ด้วยหญ้าแห้ง ฟางข้าว โดยมีน้ า วันละ 20 ลิตร 

วันที่ 22 ให้โคกินอาหารข้นและหญ้าสดให้เต็มที่ โดยสังเกตจากรางอาหาร
ถ้าโคกินหมด แสดงโคยังกินอาหารมาพอ โดยมีน้ า วันละ 50 ลิตร 

ภาพท่ี 4.1 อาหารข้นและหญ้าสด 
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ประเภทอาหารโค 

 อาหารแบ่งออกเป็นอาหารข้น และอาหารหยาบ อาหาข้นคือ

อาหารที่ที่มีโปรตีนไม่ต่ ากว่า 14 % โปรตีน เป็นอาหารที่มีการผสมส าเร็จแล้ว 

หรือผู้เลี้ยงสามารถน าวัตถุดิบมาผสมเป็นอาหารข้นเองก็ได้แต่จะสร้างความ

ยุ่งยาก อาหารหยาบ หมายถึง วัตถุดิบที่เย่ือใยสูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ เช่น หญ้า

สด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย ถึงแม้ว่าวัสดุดังกล่าว

บางอย่างจะมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างต่ า แต่ก็สามารถใช้เลี้ยงโคขุนแบบขุน

โดยเสริมอาหารข้นได้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  แสดงอาหารข้นของโค  
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ภาพท่ี 4.3  แสดงภาพหญ้า อาหารหยาบ  

 การให้อาหาร ควรให้กินอาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง  วัน

ละอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนควรให้อาหารตอนเช้ามืดและช่วงเย็นเมื่อ

อุณหภูมิไม่ร้อนมาก จะท าให้โคกินอาหารได้มากขึ้น จากการศึกษาวิจัย ของ 

ณฤทธิ์ ไทยบุรี, 2559 พบว่า การใช้อาหารที่เหมาะสมระหว่างอาหารข้น และ

อาหารหยาบ ในการเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้ก าไรสูงและต้นทุนต่ า  โดยใช้

ระยะเวลาการเลี้ยงโคลูกผสมระยะเวลา 5 เดือน น้ าหนักเฉลี่ย 200 กิโลกรัม ดัง 

ตาราง ที่ 2 
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ตารางท่ี 1 การให้อาหารข้นร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 

สัปดาห์ วันที่ ปริมาณอาหารข้น 
กก./ตัว/วัน 

ปริมาณหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
กก./ตัว/วัน 

1 7  
2.0 

 
3.0 2 14 

3 21 
4 28 
5 35  

3.0 
 

4.0 6 42 
7 49 
8 56 
9 63  

5.0 
 

6.0 10 70 
11 77 
12 84 
13 91  

5.0 
 

8.0 14 98 
15 105 
16 112 
17 119  

5.0 
 

10.0 18 126 
19 133 
20 140 
21 147 6.0 14.0 
22 151 
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   จากตารางการให้อาหารโค จะมีอัตราการเจริญเติบโต เมื่อ

พิจารณาต้นทุนการผลิต การเลี้ยงโคด้วยอาหารข้นร่วมกับหญ้าเนเปียร์ ท าให้

ต้นทุนไม่สูงผู้เลี้ยงมีก าไร โคกินอาหารข้นมากเกินไปจะเกิดการเป็นกรดใน

กระเพาะอาหาร ก่อให้โคมีอาการเบ่ืออาหาร ท้องร่วง ได้ 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนการผลิตโค น้ าหนัก 200 กิโลกรัม อาหารข้น+หญ้าเนเปียร์ 

รายการ ต้นทนุ (บาท) 
- ค่าพันธุ์โค 12,000 
- ค่าอาหารข้น กิโลกรัม ละ 10 บาท 3,390 
- ค่าหญ้าเนเปียร์ กิโลกรัม ละ 2 บาท 1,414 

รวม ต้นทุน 16,804 
ระยะเวลาการเลี้ยง 151 วัน  
น้ าหนักเริ่มเลี้ยง 200 กิโลกรัม  
น้ าหนักสุดท้าย 294.7  
ราคาขาย 90 บาท/กิโลกรัม  

ก าไร 9,719 บาท 
 

 การเลี้ยงโค นอกจากอาหารแล้ว น้ าที่สะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอที่จะให้โคกิน วันละ 20 ลิตร ถึง 50 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดของโคและ

อุณหภูมิระหว่างวัน อ่างน้ า ควรท าสะอาดเป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 

ครั้ง และไม่ควรตั้งให้ถูกแดดเพราะจะท าให้น้ าร้อน โคจะกินน้ าได้น้อยและลด

การกินอาหารลง 



20 

บทท่ี 5 

วัคซีนและโรคท่ีส าคัญในโคเนื้อ 

วัคซีนในโคเนือ้  

 การท าวัคซีนโดยมีโปรแกรมถูกตอ้งและสม่ าเสมอ จะเป็นการ

ลดการป่วย หรือความผิดปกติของสัตว์ ได้ การเลี้ยงโคเนือ้ผู้เลี้ยงโคเนือ้ ควร

ปฏิบัติ ตามโปรแกรมวัคซีน ตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 โปรแกรมการฉีดวัคซีนโคเนื้อ 

อายุโค วัคซีนที่ใช ้

โรคปาก
และเท้า
เปื่อย 

เฮโมรายิก
เชพติซี

เมีย 

แอน
แทรกซ์ 

แบลคเลก บรูเซลโล
ซีส 

3 เดือน      

4 เดือน      

5 เดือน      

ทุกๆ 6 
เดือน 

     

ทุกปี      
หมายเหตุ. จาก ttp://biologic.dld.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=24:  
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โรคสัตว์  

 เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายสัตว์ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะใด

อวัยวะหนึ่งหรือเกิดกับทุกระบบของร่างกาย มีผลท าให้การท างานของอวัยวะ

ต่าง ๆ เสียไป  

 สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์ 

 การเกิดโรคในสัตว์เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทางตรงและ

สาเหตุทางอ้อม ซ่ึงอาจจะเกิดจากตัวสัตว์เอง โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร น้ า 

หรือจากตัวผู้เลี้ยงเอง ซ่ึงจะเป็นสาเหตุใดก็ตามล้วนส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์

ทั้งสิ้น สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์แบ่งได้ดังนี้ 

 1.   สาเหตุทางอ้อม เป็นสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิด

จากสภาพแวดล้อม รอบ ๆ ตัวสัตว์ซ่ึงชักน าให้สัตว์เกิดโรคได้ สาเหตุทางอ้อม 

ได้แก่ 

 1.1   ความเครียด เช่น สภาพโรงเรือนไม่เหมาะสม มีแมลง

รบกวน อากาศร้อนจัด หนาวจัด ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียด ซ่ึง

ก่อให้เกิดโรคในสัตว์ได้ 

 1.2  การขาดสารอาหาร เช่น ขาดธาตุแคลเซียมท าให้เกิดโรค

กระดูกอ่อน ขาดโปรตีนท าให้แคระแกร็น เป็นต้น 

 1.3  เกิดจากความผิดปกติของระบบฮอร์โมนในร่างกายสัตว์ 

 1.4  เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม 

 1.5  สารพิษในอาหารสัตว์ เช่น  กรดไฮโดรไซยานิก ในมัน

ส าปะหลัง (ณฤทธิ์และคณะ, 2561) 
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โรคที่ส าคัญในโคเนื้อ 

 โรคที่ส าคัญในโคและกระบือนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายโรค บางโรค

ก็สามารถแพร่ระบาดติดต่อกันได้แต่บางโรคก็ไม่สามารถแพร่กระจายได้ ผู้เลี้ยง

สัตว์จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคชนิดต่าง ๆ ใน

โคและกระบือ ต้องศึกษาวิธีการป้องกันมิให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงของตน หรือเมื่อ

เกิดโรคขึ้นในฝูงสัตว์แล้วจะด าเนินการรักษาอย่างไร  โรคที่ส าคัญในโคและ

กระบือมีดังต่อไปนี้ 

  โรคปากเท้าเป่ือย โคที่เป็นโรค นี้จะมีไข้ ซึม เบ่ืออาหาร มี

น้ าลายเป็นฟอง มีเม็ดตุ่มพองบริเวณปากช่องปาก และเกิดตุ่มระหว่างช่องกีบ 

ท าให้เจ็บ เดินล าบาก   

 
ภาพท่ี 5.1  ภาพแสดงโคมีน้ าลายยืดเริ่มต้นเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย 
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ภาพท่ี 5.2  ภาพแสดงมีเม็ดตุ่มพองบริเวณปากช่องปาก  

 

 
ภาพท่ี 5.3  ภาพแสดงเกิดตุ่มระหว่างช่องกีบ  

การรักษา 

- ท าความสะอาดแผล ใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิดป้ายแผล 

- ส าหรับแผลที่ปากใช้ยาสีม่วง (เจนเชียนไวโอเลท) 

การควบคมุและปอ้งกนั โดย การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โดยฉีดครั้งแรกเมื่อโค

อายุ 6 เดอืน และฉดีซ้ าทกุ ๆ 6 เดือน 
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 โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ที่ผล

ให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแท้ง อัตราการผสมติดต่ า อาการ ข้ออักเสบ เพศผู้อัณฑะ

อักเสบ  แม่โคจะแท้งลูกในระยะตั้งท้องได้ 5 – 8 เดือน จะมีรกค้างและมดลูก

อักเสบ การแท้งจะเกิดในการตั้งท้องแรกเท่านั้น 

ภาพท่ี 5.4  ภาพแสดงอาการข้อบวมอักเสบ  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5  ภาพแสดงอาการอัณฑะบวม 
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ภาพท่ี 5.6  ภาพแสดงอาการแท้ง 

การรักษา 

- ไม่มีผลดีเท่าที่ควร เนือ่งจากเชือ้จะฝังตัวในต่อมน้ าเหลือง ม้าม อัณฑะ 

- ล้างท าความสะอาดคอกและใชน้้ ายาฆ่าเชื้อ  

- ท าลายลูกที่แท้ง รก น้ าคร่ า โดยการเผา 

- พักคอก อย่างน้อย 1 เดือน 

- คัดออกจาฝูงและท าลาย 

การควบคมุและปอ้งกนั โดย ควรตรวจโรคทุก ๆ 6 เดือน และทกุปีในฝูง การฉีด

วัคซีน ป้องกันโรค  
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 โรคจากพยาธิภายนอกและภายในของโค ประเทศไทยตั้งอยู่ใน

พื้นที่มรสุมเขตร้อนชื้น ซ่ึงเหมาะกับการด าชีวิตของแมลงและพยาธิภายในและ

ภายนอก พยาธิ ภายนอกที่พบเจออยู่เสมอในโค เช่น เห็บ เหาโค เป็นต้น 

 1. เห็บโค เป็นตัวที่สามารถแพร่โรค และเป็นสาเหตุให้โคตาย

มากที่สุด และท าความเสียหายให้กับหนังโค 

 

ภาพท่ี 5.7  ภาพแสดงเห็บในโค 
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ภาพท่ี 5.8  ภาพแสดงหนังโคเสียหายจากเห็บในโค 

 

การรักษา 

- เก็บออกจากโค แลว้เผา 

- ท าความสะอาดโคเป็นประจ า 

- ล้างท าความสะอาดคอกและใชน้้ ายาฆ่าเชื้อ  

- ฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก เชน่ ไอโวเม็ค ไอโวเม็คตนิ เป็นต้น  

การควบคุมและป้องกัน มีการฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอกทุก ๆ 6 เดือน และ

จัดการทุ่งหญ้า โดยพักช่วงของทุ่งหญ้าระยะเวลา 3 เดือน หรือไถกลบ และใช้ส

ยาฆ่าเห็บฉีดพ่นในทุ่งหญ้าจัดการทุ่งหญ้า  
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 โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็น

โรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วย

มากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เย่ือบุ พบตุ่มเนื้อบน

ผิวหนังและเย่ือเมือกทั่วร่างกาย ซ่ึงต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์

อาจมีไข้และหายใจล าบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ านมลดลง 25-65%  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.9  ภาพแสดงอาการตุ่มน้ าใสขึ้นที่เย่ือเมือก ทางเดินหายใจและทางเดิน

อาหาร  
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ภาพท่ี 5.6  ภาพแสดงอาการและมีตุม่ขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้น

ที่ผิวหนังทั่วร่างกาย  

วิธีการป้องกัน 

- ล้างท าความสะอาดคอกและใชน้้ ายาฆ่าเชื้อ  

- ก าจัดแมลงพาหะน าโรค ด้วยการใช้สารเคมกี าจัดแมลงแบบฉีด แบบราด

หลัง หรือแบบฉีดพ่น 

- ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปรง่โล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง

พาหะ  

- ก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง  

- ก าจัดมูลสัตวอ์อกจากฟารม์เป็นประจ าหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกนัแมลงมา

วางไข่  

- กางมุ้งให้แก่สัตวเ์พื่อปอ้งกนัแมลงดูดเลือด  

 โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คน

และสัตว์ชนิดอื่น เหมือนกับโรคฝีดาษ-สุกร เกิดโรคเฉพาะในสุกร ไม่ติดต่อสู่สัตว์

ชนิดอื่น  
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บทท่ี 6 

การจ าหน่ายและตลาดโคเนื้อ 

ลักษณะโคที่พร้อมจะจ าหน่าย 

  ลักษณะโคที่มีความเหมาะสมที่เมื่อผู้เลี้ยงจ าหน่ายแล้ว จะส่งให้

ผู้เลี้ยงมีก าไร เป็นโคที่มีการสร้างกล้ามเนื้อเต็มที่แล้ว เมื่อเลยจากนี้โตจะสะสม

ไขมัน การเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องการเลี้ยงให้อ้วนเกินไป จะส่งผลต่อต้นทุน

การเลี้ยงสูงขึ้น น้ าหนักสิ้นสุดการการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย จากการศึกษา 

พบว่า  

- โคลูกผสมพื้นเมือง 50 % ชาร์โรเล่ส์ 25 % และบราห์มัน 25 % น้ าหนัก

สิ้นสุดไม่เกิน 350 กิโลกรัม 

- โคลูกผสมพื้นเมือง 25 % ชาร์โรเล่ส์ 50 % และบราห์มัน 25 % น้ าหนัก

สิ้นสุดไม่เกิน 400 กิโลกรัม 

  ผู้เลี้ยงสามารถประเมินการสร้างกล้ามเนื้อจาก การดู 3 จุด 

จากด้านท้ายตัวโค ได้แก่  

1) มองจากด้านท้าย แนวเส้นด้านบนที่โค้งมน แสดงว่ามี

กล้ามเนื้ออยู่มากที่สุดแล้ว ไม่ควรมองเห็นท้อง 

2) กระดูกขาหน้า ควรเป็นรูปทรงกระบอกมีกล้ามเนื้อนูน 

3) ท่ายืนความห่างของช่วงขาหน้าและขาหลังแสดงให้เห็นว่า

มีกล้ามเนื้อซ่ึงจะแยกขาแต่ละข้างให้ห่างจากล าตัว 
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ภาพท่ี 6.1  การประเมินโครงสร้างโคเนื้อเมื่อมองจากด้านท้าย 

  การสังเกตด้วยสายตาว่าโคมีไขมันสะสมจากการสังเกต 3 ด้าน 

ดังนี้ 

 ดูจากทางด้านท้าย จะดีที่สุด ดูจากโคนหาง อัณฑะ และซอกขาโคมี

ความพอดี เส้นแนวสะโพกด้านบนและซอกขาจะโค้งมน อัณฑะจะนูนเล็กน้อย  

ถ้ามีไขมันมากเส้นแนวสะโพกด้านบนจะขยายกว้างออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาก

ขึ้น ส่วน 2 ข้าง ฐานหางจะนูนขึ้น  โคที่ยังไม่เต็มฐานหางจะโปนขึ้น 
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ภาพท่ี 6.2  การประเมินไขมันเมื่อดูจากด้านท้าย 

 ดูจากทางด้านหน้า ดูจากเสื้อร้องเป็นจุด ที่โครงกระดูกอยู่ต่ าสุด เป็น

จุดที่กระดูกซ่ีโครงทั้งสองข้างมาเชื่อมกัน จุดนี้จะมีกล้ามเนื้อเล็กน้อยส่วนใหญ่

เป็นไขมัน โคที่โตเต็มที่พอดีเสื้อร้องไห้จะเต็มพอดี 

 
ภาพท่ี 6.3  การประเมินไขมันเมื่อดูจากด้านหน้า 
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 ดูจากทางด้านข้าง ดูจากพื้นท้อง พื้นท้องเป็นบริเวณที่ไม่มีกล้ามเนื้อ

เส้นแนวพื้นท้องจากด้านหน้าควรเลาะเลียบตามแนวกระดูกซ่ีโครงไปจนถึงพื้น

ท้องด้านท้ายที่เป็นรอยต่อระหว่างซี่โครงกับสะโพกหากมีแนวพื้นที่ท้องลึกต่ าลง

แสดงว่ามีไขมันมาก 

 
ภาพท่ี 6.3  การประเมินไขมันเมื่อดูจากด้านข้าง 

 
ภาพท่ี 6.4  ภาพโคขุนที่สามารถจ าหน่าย 
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ตลาดโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 1. ตลาดโคมีชีวิต จากสถิติกรมปศุสัตว์ ป 2562 มีตลาดนัดโค 

กระบือ 175 แหง อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101 แหง ภาคเหนือ 54 แหง 

ภาคกลาง 18 แหง และภาคใต้ 2 แหง มีการซ้ือขายโคกระบือผ่านตลาดนัด 

3,019,100 ตัว (โค 2,433,100 ตัวกระบือ 586,000 ตัว) มูลค่า 26,558 ล้าน

บาท (ราคาขายโคเฉลี่ย 9,700 บาท/ตัว กระบือ 14,470 บาท/ตัว) เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2561 มีการซ้ือขายโคกระบือ ผ่านตลาด 2,727,800 ตัว (โค 

2,191,800 ตัวกระบือ 536,000 ตัว) มูลค่า 28,000 ล้านบาท (ราคาจ าหน่ายโค

เฉลี่ย 8,550 บาท/ตัว กระบือ 12,400 บาท/ตัว) ในแต่ละปีมีความต้องการโค

เนื้อเพิ่มมากขึ้น (ธ ารงค์, 2561) 

 2. ตลาดเนื้อโค แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1) ตลาดระดับล่าง ผู้บริโภค คือ ผู้ที่ ซ้ือเนื้อจากเขียงเนื้อใน

ตลาดสดทั่วไปและโรงงานท าลูกชิ้น 

 2) ตลาดระดับกลาง ผู้บริโภค คือ ผู้ที่ซ้ือเนื้อจากตลาดสดขนาด

ใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินค้า  

 3) ตลาดระดับสูง ผูบ้ริโภค คือ ผู้ที่เน้นคุณภาพของเนื้อ มีความ

นุ่ม มีไขมันแทรก  

 ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ปริมาณการบริโภคเนื้อโคของประเทศ  

 1) ตลาดระดับล่าง เนื้อโคไม่ได้มองเรื่องคุณภาพของเนื้อโค 

มองถึงราคา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโคพื้นเมือง โคพันธุลูกผสมและโคนมปลดมีความ

ต้องการของผู้บริโภคประมาณ 120,000 ตัน ถือเป็นตลาดใหญ่ของผู้บริโภคเนื้อ 

ในประเทศไทย ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเนื้อยังไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค 
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 2) ตลาดระดับกลาง เนื้อโคส าหรับตลาดระดับกลางมาจากโค

มัน และโคขุน ซ่ึงสวนใหญ่เป็นลูกผสมพันธุบราหมัน และโคลูกผสมพันธุชาร

โรเลส ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงขุนจากโคลูกผสม มีระยะเวลาการ

เลี้ยง 4-6 เดือน มีความต้องการของตลาด อยู่ที่ 63,000 ตันเนื้อโคในตลาด

ระดับกลางจะมีราคาที่สูงกว่าเนื้อโคในตลาดระดับล่าง 

 3) ตลาดระดับสูง เนื้อโคส าหรับตลาดระดับสูงมาจากมาจากโค

ขุนคุณภาพสูง ซึ่งมาจากโคขุนมีเทคนิคการเลี้ยงและให้อาหารเป็นอย่างดี มีการ

วัดเปอร์เซ็นต์ ไขมันแทรก ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เลี้ยงโคเนื้อ โค

ที่เลี้ยงเป็นโคลูกผสม มีทั้งเนื้อโคที่มาจากภายในประเทศ และเนื้อโคที่น าเข้ามา

จากต่างประเทศ ปริมาณความต้องการผู้บริโภคอยู่ที่ประมาณ 3,000 ตัน แต่

เนื้อโคประเภทนี้ราคาค่อนข้างสูง  

ตลาดโคเนื้อระหว่างประเทศ  

 การส่งออก จากสถิติกรมศุลกากร ป 2561 มีการสงออกโคมี

ชีวิต จ านวน 75,480 ตัว สงออกเนื้อโคแปรภาพเนื้อโคแปรภาพและ ผลิตภัณฑ์

8.40 ตัน ป 2562 มีการสงออกโคมีชีวิต จ านวน 195,412 ตัว (กรมปศุสัตว์, 

2562) 

แนวโน้มสถานการณ์การตลาดโคเนื้อในปี 2563 (ธ ารงค์, 2561) 

  จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิท 2019 ส่งผล

กระทบต่อหลายภาคส่วน แต่สินค้าเกษตรของประเทศไทย ยังเป็นสินค้าที่มี

ความต้องการจากต่างประเทศ และด้วยการควบคุมโรคระบาดในประเทศได้   
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ตลาดโคมีชีวิต  

 ราคาโคมีชีวิตจะสูงขึ้นเนื่องจาก 

 1. ตลาดต่างประเทศมีความต้องการโคเนื้อจากประเทศไทย

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และจีน เนื่องจากประเทศ

ดังกล่าว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม และมีความเชื่อมั่นสินค้า

จากประเทศไทย   

 2. ผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

(AFTA) ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ส่งผลให้ภาษีเป็น 0 ท าให้สินค้า

ของประเทศไทยโดยเฉพาะเนื้อแช่แข็ง ส่งขายไปยังต่างประเทศได้ 

ตลาดเนื้อโค  

 1. ราคาเนื้อโคทั่วไปเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากเนื้อโคสามารถ

ทดแทนการบริโภคจาก สินค้าประเภทอื่น เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ 

 2. ราคาเนื้อโคคุณภาพมีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้

ความนิยม และภาคการผลิตเนื้อโคคุณภาพยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

การสงออก  

 ปริมาณการสงออกโคมีชีวิต คาดการว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากประเทศจีนมีความต้องการโคเนื้อมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น และความเชื่อมั่น

สินค้าเกษตรในประเทศไทย จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 ส่งผลให้มี

การตกลงราคาโคมีชีวิต ราคาที่สูงขึ้น คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกโคมีชีวิต

เพิ่มขึ้น (ธ ารงค,์ 2563) 
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บทท่ี 7 

ขั้นตอนและเทคนิคการเลีย้งโคเนื้อเพ่ือส่งออก 

ความรู้พื้นฐานในการส่งโคเนื้อจ าหน่ายตลาดประเทศมาเลเซีย 

 เกษตรกร ลงทะเบียนผ่านระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อแจ้งความจ านงการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ 

หรือน าเข้าส่งออกสัตว์ ซากสัตว์ผ่านระบบ e-movement ของกรมปศุสัตว์ เมื่อ

เกษตรลงทะเบียนเรียบร้อย กรอกข้อมูลแบบฟอร์มน าสัตว์ออกราชอาณาจักร 

ร.1/1 เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 

1. หนังสือเดินทาง  

2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ขั้นตอนการน าสัตว์เลี้ยงออกนอกราชอาณาจักร 

- ย่ืนค าขออนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1) และตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการ

เดินทางไม่เกิน 3 วัน ที่ด่านกักกันสัตว์ 

- น าโคมาที่ด่านกักกันสัตว์ โดยหลังจากสัตวแพทย์ประจ าด่านตรวจสอบ

เอกสารและสุขภาพสัตว์เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการออกใบอนุญาตน าสัตว์

ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ให้ ไป

แสดงต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประเทศ

มาเลเซีย 

ขั้นตอนการเลี้ยงโคเพ่ือการส่องออกตลาดมาเลเซีย  

 การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่ายไปยังตลาดประเทศมาเลเซีย สามารถ

ด าเนินการได้หลายรูปแบบ ในส่วนองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้น าไปเผยแพร่  
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ได้แก่ 1)ลักษณะโคและสายพันธุ์ 2)อาหารที่เลี้ยงแล้วโคเจริญเติบโตดีและลด

ต้นทุน 3)ขั้นตอนการเลี้ยงและการน าเนื้อส่งจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ลักษณะโคและสายพันธุ์ โคเนื้อที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อส่งตลาด

ประเทศมาเลเซีย ควรอายุ ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 1ปี 6เดือน รูปแบบการเลี้ยงใน

ลักษณะยืนโรงเลี้ยงขุน นิยมโคลูกผสม ระยะเวลาในการเลี้ยง อยู่ในช่วงระยะ 

เวลา 6 เดือน  ตลาดประเทศมาเลเซียมีความต้องการโค จากประเทศไทย 2 

ลักษณะ 1)ตลาดบริโภค มีความต้องการ โคเนื้อน้ าหนักประมาณ 400-450 กรัม 

มีความต้องการโคเนื้อลูกผสมชาโลเล่ห์ เพื่อบริโภค ปริมาณเดือนละ 1,000 ตัว 

แต่ในช่วงระยะเวลาถือศีลอดของแต่ละปีจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 1,300 ตัว

โดยเฉลี่ย มีการตีราคาจากเหมาตัวไม่ได้ชั่งน้ าหนัก เฉลี่ยแล้วกิโลกรัมละ 65 – 

80 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือนถือศีลอดจะราคาโคมีชีวิตอยู่ที่ 82 บาทต่อ

กิโลกรัม 2)ตลาดโคเนื้อในช่วงการท ากรุบาน เป็นตลาดที่น าโคมีชีวิตช าแหละ

เพื่อแบ่งปันในการท าพิธีกรุบานมีความต้องการโคมีชีวิตจากประเทศไทย ถึง 

5,000 ตัวใน 1 เดือน แต่ละปีไม่ตรงกัน มีความต้องการโคเนื้อสีแดง อายุ 2 ปีขึ้น

ไป ขนาดน้ าหนัก 300 – 400 กิโลกรัม มีลักษณะสมบรูณ์ ไม่เจาะเบอร์หู เพราะ

จะถือว่าโคไม่มีความสมบรูณ์ การขายจะเป็นลักษณะการจองล่วงหน้าโดยผ่าน

พ่อค้าคนกลาง ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจองโคเนื้อ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 g

เดือน ถ้าเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในช่วงการท ากรุบาน 

สามารถขายโคมีชีวิต ได้ถึงกิโลกรัมละ 100 บาท รายละเอียดดังรูป  
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ภาพท่ี 7.1  โคเนื้อลูกผสมที่มีความต้องการในตลาดมาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.2  ลักษณะโคมีชีวิตที่ใช้ในการท าพิธีกรุบาน 
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 2. อาหารที่เลี้ยงแล้วโคเจริญเติบโตดีและลดต้นทุน อาหารโคเนื้อแบ่ง

ออกเป็นอาหารหยาบและอาหาข้น พืชอาหารสัตว์ท้องถิ่น เช่น หญ้าไทร หญ้า

ข้าวนก หญ้าขน และหญ้าแพรก เป็นต้น พืชดังกล่าวมักมีโปรตีน 3 - 5 % เพื่อ

เป็นการลดระยะเวลาการเลี้ยงและต้นทุน เกษตรกรควรมีแปลงหญ้า ที่ให้โปรตนี

สูง เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซ่ี หญ้ากินนี ซิกแนล หญ้าอาหารสัตว์ เหล่านี้ มี

โปรตีน 8 – 10 % การให้หญ้าส าหรับการเลี้ยงโคขุนควรให้หญ้าร้อยละ 10 ของ

น้ าหนักตัว เช่น โคมีน้ าหนัก 100 กิโลกรัม ต้องให้ หญ้าสด 10 กิโลกรัม อาหาร

ข้นหรืออาหารส าเร็จรูปโปรตีน 14 % ในอัตรา ร้อยละ 1 ของน้ าหนักตัว เช่น 

ถ้าโคมีน้ าหนัก 100 กิโลกรัม ให้ 1 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็น 2 มื้อ ให้ตอนเช้า 0.5 

กิโลกรัม และ ในช่วงเย็น 0.5 กิโลกรัม และหาแร่ธาตุก้อนมาเสริมให้สัตว์กิน

ตลอดเวลาด้วย เพื่อเป็นการเสริมธาตุอาหารที่โคเนื้อต้องใช้ และส่งให้สภาพ

ร่างกายให้สมบูรณ์โดยเร็ว อาหารอีชนิดที่ช่วยลดต้นทุน คือการน าใบปาล์ม

น้ ามันมาหมักด้วยยูเรีย จะท าให้เกิดการย่อยได้ดี สามารถปรับลดการใช้อาหาร

ข้นลงได้อีก วิธีการท าใบปาล์มหมักหมักยูเรีย รายละเอียดดังภาพ 7.5  

 น้ าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้โคที่เลี้ยง โตดี ปริมาณการให้น้ าที่

เหมาะสมต่อความต้องการของโค ควรน้ าที่สะอาด 8 บัวรดน้ าต่อวัน ถ้าใช้

น้ าประปาต้องรองใส่ภาชนะพักไว้อย่างน้อย 1 คืน เพื่อให้คลอรีนสลาย คลอรีน

ท าให้จุลินทรีย์ในกระเพาะโคลดจ านวนลง ส่งผลต่อระบการหมักและย่อยอาหาร

ของโค และใช้ภาชนะใส่น้ าควรเป็นภารชนะที่ไม่แตกง่าย มีความสูงจากพื้น

ประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันโคที่เลี้ยงเหยียบภาชนะแตก การให้น้ าควร

ให้ตอนเช้า 2 รดน้ า เที่ยง 3 น้ า ช่วงเย็น 3 บัวรดน้ า น้ าไม่ควรมีอุณหภูมิสูงเกิน 

40 องศาเซลเซียล ถ้าร้อนเกินไป จะท าให้โคไม่กินน้ า และท าให้ไม่กินอาหาร
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และจะส่งผลต่อน้ าหนักของโคที่เลี้ยง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานขึ้นจากเดิม

ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยง 

ภาพท่ี 7.3  หญ้าเนเปียร์สับที่เตรียมเป็นอาหารโค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.4  โคเนื้อลูกผสมที่มีความต้องการในตลาดมาเลเซีย 
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วิธีการท าใบปาล์มหมักยูเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.5  วิธีการท าใบปาล์มหมักหมักยูเรีย  

ตัดทางปาล์มตั้งในท่ีร่ม 3 ชั่วโมง 

เพ่ือให้น าระเหยออก 

น าทางปาล์มใส่ในเคร่ืองสับ 

เพ่ือให้เป็นชิ้นเล็กสามารถอัดลงถัง 

สูตรการหมัก 

ใบปาล์มสับ 100 กิโลกรัม กากน้ าตาล 5 กิโลกรัม 

ยูเรีย ปุ๋ย (46-0-0) 1 กิโลกรัม น้ าสะอาด 10 ลิตร 

- น ายูเรียผสมน้ าคนให้ยูเรียละลาย ใส่กากน้ าตาลคนให้เข้ากัน 

- น ามารดใบปาล์มสับ คลุกเคลา้ให้ท่ัว 

- น ามาใส่ถัง 200 ลิตร อัดโดยการเหยยีบให้แน่น 

-  ปิดฝาให้สนิทอย่าให้อากาศเข้า ตั้งไวใ้นท่ีร่ม 21วัน 

 

เม่ือหมักครบ 21 วันสามารถน าไปให้โคกนิได้ 

มีโปรตีน 14 % โดยให้กนิผสมกับอาหารข้น 
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 3. ขั้นตอนการเลี้ยงและการน าเนื้อส่งจ าหน่าย การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่ง

ขายไปยังตลาดต่างประทศมาเลเซีย สามารถท าได้เหมือนกับการเลี้ยงโคเนื้อ

ปกติ ตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อมก่อนเลี้ยงโคเนื้อ 

- ก่อนจะเลี้ยงโคต้องมีการเตรียมแปลงหญ้าก่อนเลี้ยงเลี้ยง 30 วัน  

- ตรวจความพร้อมโรงเรือน  

- ท าความสะอาดและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนน าลูกโคมาเลี้ยง 7วัน 

- ท าความสะอาดภาชนะใส่หญ้าและภาชนะใส่น้ า ก่อนน าโคเข้าเลี้ยง 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลี้ยงโคเนื้อและเทคนิคเพ่ือลดต้นทุน 

- เมื่อได้ลูกโคอายุ 1 ปีพร้อมที่จะขุน ให้ท าการถ่ายพยาธิ 

- ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวมตามโปรแกรมของของปศุสัตว์  

- ให้หญ้าทีมีโปรตีนสูง วันละ 10% ของน้ าหนักตัว แบ่ง ออกเป็น 3 มื้อต่อวัน  

- ให้อาหารข้นเสริม วันละ 1กิโลกรัม – 2 กิโลกรัม ผสมกับหญ้าในแต่ละมื้อ 

- ให้น้ าที่สะอาดและเพียงพอ  

- ควรก าจัดพื้นที่ให้โคไม่ควรปล่อยให้แทะเล็มหญ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน 

- อาบน้ า ท าความสะอาด สัปดาห์ละครั้งเพื่อก าจัดเห็บ ที่เกาะหนังโค 

- เมื่อเลี้ยงได้ระยะเวลา 6 เดือน ใช้สายวัดวัดรอบอกเพื่อหาน้ าหนัก 

ขั้นตอนท่ี 3 การเตรียมตัวก่อนขายโคเนื้อ 

- ติดต่อพ่อค้าเพื่อตกลงราคาและนัดวันจ าหน่าย 

- ขออนุญาตการเคลื่อนย้ายโคเนือ้ จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ณ ที่ตั้งฟาร์ม  

- ก่อนจ าหน่ายไม่ควรฉีดยา อย่างน้อย 7 วัน เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง  

- วันจ าหน่ายโคให้ลดปริมาณอาหารลงเพื่อลดอาการช็อกระหว่างเคลื่อนย้าย  
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