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แบงเนื้อหาในการเรียนการสอนไว 13 หัวขอเรื่อง แตละหัวขอเรื่องใชเวลาในการสอน 1-2 สัปดาห 
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการจัดการผลิตโคเนื้อและกระบือ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับ
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พันธุ หลักการคัดเลือกและการผสมพันธุ 
ระบบการจัดการฟารม อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาลสัตว 
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และขอบคุณในความอนุเคราะหนั้น ณ โอกาสนี้ดวย 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 

รหัสวิชา AN55207 

รายวิชา  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ    3(2-2-5) 

  (Beef Cattle and Buffalo Production Technology)    
 

คาํอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ พันธุโคเนื้อ กระบือ หลักและ
วิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณ และโรงเรือน อาหารและการ
ใหอาหาร การจัดการฝูงสัตว โรคและการสุขาภิบาลสัตว ระเบียนในการบันทึกขอมูล การตลาดและ
การจําหนาย กรณีศึกษาเทคโนโลยีเก่ียวกับการผลิตโคเนื้อและกระบือ  
 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือได 

2. เพ่ือใหผูศึกษาทราบและสามารถอธิบายลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อและกระบือได 
3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือได 
4. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายระบบการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือได 
5. เพ่ือใหผูศึกษาทราบและสามารถอธิบายถึงการเตรียมอุปกรณ และโรงเรือนสําหรับการ

เลี้ยงโคเนื้อและกระบือได  
6. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายระบบสืบพันธุของโคเนื้อและกระบือได 
7. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือได 
8. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการจัดการใหอาหารโคเนื้อและกระบือในแตละ

ระยะการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตได 
9. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการจัดการสุขาภิบาลท่ีดีและการปองกันรักษา

โรคท่ีสําคัญของโคเนื้อและกระบือได 
10. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายการบันทึกขอมูลในการดําเนินกิจการงานฟารม

ได 
11. เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายวิถีการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ

ได 
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เนื้อหาวิชา 

บทท่ี 1 ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ    2 ชั่วโมง 

1.1 ความสําคัญและประโยชนของการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

1.2 สถานการณเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย 

1.3 ปริมาณการสงออกและนําเขาเนื้อโคและกระบือ 

1.4 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 2 พันธุโคเนื้อและกระบือ       4 ชั่วโมง 

2.1 พันธุและลักษณะประจําพันธุโคเนื้อ 

2.2 พันธุและลักษณะประจําพันธุกระบือ 

2.3 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 3 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ     4 ชั่วโมง 

3.1 การคัดเลือกโดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก 

3.2 การคัดเลือกโดยอาศัยพันธุประวัติ 
3.3 การคัดเลือกโดยอาศัยขอมูลสมรรถนะในการเจริญเติบโต 

3.4 การคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถในการใหผลผลิต 

3.5 การคัดเลือกโคกระบือเพ่ือทําพันธุ 
3.6 การประเมินอายุโคเนื้อและกระบือโดยการดูฟน 

3.7 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 3 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 4 อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ   4 ชั่วโมง 

4.1 การเลือกสถานท่ีสรางโรงเรือน 

4.2 ลักษณะของโรงเรือนโคเนื้อและกระบือ 

4.3 โรงเรือนขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย 

4.4 โรงเรือนสําหรับฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 
4.5 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 4 
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เอกสารอางอิง 

บทท่ี 5 การจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือ   6 ชั่วโมง 

5.1 การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือในระยะตางๆ 

5.2 การเลี้ยงขุนโค 

5.3 การจัดการโคและกระบือ 

5.4 เทคนิคการบังคับโคและกระบือ 

5.5 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 5 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 6 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ   8 ชั่วโมง 

6.1 ระบบสืบพันธุสัตวเพศผู 
6.2 ระบบสืบพันธุสัตวเพศเมีย 

6.3 ฮอรโมนท่ีควบคุมระบบสืบพันธุ 
6.4 วงรอบการเปนสัด 

6.5 สรีรวิทยาการตั้งทองในโค 

6.6 การตรวจการตั้งทอง 

6.7 การผสมพันธุโคและกระบือ 

6.8 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 6 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 7 ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ     4 ชั่วโมง 

7.1 ระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 

7.2 การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารในโค 

7.3 กระบวนการกินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 

7.4 การเค้ียวเอ้ือง  
7.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการเค้ียวเอ้ือง 

7.6 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 8 อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ     4 ชั่วโมง 

8.1 อาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 
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8.2 การถนอมพืชอาหารสัตว 
8.3 การผสมอาหารขนใชเองในฟารมเกษตรกรรายยอย 

8.4 การจัดการอาหารโคเนื้อ 

8.5 การจัดการอาหารกระบือ 

8.6 การเสริมแหลงอาหารสัตวสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง 

8.7 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 9 การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ    4 ชั่วโมง 

9.1 ข้ันตอนในการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

9.2 วิธีการคํานวณอาหารสัตว 
9.3 ปญหาท่ีพบในการคํานวณสูตรอาหาร 

9.4 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 9 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 10  ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ    4 ชั่วโมง 

10.1 การฆาและชําแหละโคและกระบือ 

10.2 วิธีการเพ่ิมคุณภาพซาก 

10.3 เกรดคุณภาพซากเนื้อ 

10.4 เกรดคุณภาพสีของเนื้อ 

10.5 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 10 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 11 โรคและการสุขาภิบาลสัตว      4 ชั่วโมง 

11.1 การสุขาภิบาล 

11.2 โรคท่ีสําคัญในโคและกระบือ 

11.3 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 11 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 12 การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ    4 ชั่วโมง 

12.1 ผูประกอบการในตลาดโคเนื้อและกระบือ 
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12.2 ตลาดโคเนื้อและกระบือ 

12.3 ลักษณะการตลาดของโคเนื้อมีชีวิต 

12.4 วิถีการตลาดโคเนื้อและกระบือ 

12.5 ปญหาดานการตลาดของโคเนื้อและกระบือ 

12.6 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 12 

เอกสารอางอิง 

บทท่ี 13 การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม     4 ชั่วโมง 

13.1 การบันทึกขอมูลฟารม 

13.2 การทําบัญชีฟารม 

13.3 ชนิดของบัญชีฟารม 

13.4 สรุป 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 13 

เอกสารอางอิง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
การผลิตโคเนื้อและกระบือ 

2. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด (โปรแกรม PowerPoint) วีดีทัศน ตารางขอมูล 
ขอมูลภาพ อุปกรณ/ เครื่องมือดานการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตว สัตวท่ีใชในการศึกษาดาน
เทคนิคการบังคับและลมโค อาหารสัตว  

3. แบงกลุมคนควาเนื้อหา นําเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 

4. แบงกลุมเพ่ือลงมือปฏิบัติดานการวิเคราะหคุณภาพเนื้อ การบังคับโค การประกอบสูตร
อาหาร การถนอมพืชอาหารสัตว การผสมอาหารสัตว อภิปราย สรุปและนําเสนอ 

5. ทําแบบฝกหัดและแบบทบทวนทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบท 

7. ซักถาม แลกเปลี่ยนขอมูล และเสนอแนะแนวความคิด 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพฉายสไลด (โปรแกรม Power Point) 
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3. วีดีทัศนท่ีเก่ียวของ 
4. ตารางขอมูลท่ีเก่ียวของ 
5. ขอมูลภาพท่ีเก่ียวของ 
6. อุปกรณ/ เครื่องมือดานการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตว 
7. สัตวท่ีใชในการศึกษาดานเทคนิคการบังคับและลมโค  
8. อาหารสัตว 
9. เนื้อโค 

10. เชือกมะนิลา ขนาด 4 และ 2.5 หุน 

11. หญาหรือขาวฟาง 
12. เครื่องคอมพิวเตอร 
13. เครื่องฉายภาพและกระดานดํา 
14. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ทดสอบระหวางภาคการศึกษา 40 คะแนน 

 2. ความตั้งใจศึกษา ความสมํ่าเสมอในการเขาเรียน และความ 10 คะแนน 

 กระตือรือรนในการรวมแลกเปลี่ยนแนวความคิด 

 3. รายงานการคนควาและการนําเสนอ 10 คะแนน 

 4. ทดสอบจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายบท 10 คะแนน 

 5. ทดสอบปลายภาคการศึกษา 30 คะแนน 

 

การประเมินผล 

 คะแนนระหวาง 80 – 100    ไดผลการเรียนระดับ  A 

 คะแนนระหวาง 75 – 79    ไดผลการเรียนระดับ  B+ 

 คะแนนระหวาง 70 – 74    ไดผลการเรียนระดับ  B 

 คะแนนระหวาง 65 – 69    ไดผลการเรียนระดับ  C+ 

 คะแนนระหวาง 60 – 64    ไดผลการเรียนระดับ  C 

 คะแนนระหวาง 55 – 59    ไดผลการเรียนระดับ  D+ 

 คะแนนระหวาง 50 – 54    ไดผลการเรียนระดับ  D 

คะแนนระหวาง   0 – 49    ไดผลการเรียนระดับ  F 



แผนการสอนประจําบทที่ 1  
ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

1.1 ความสําคัญและประโยชนของการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

1.2 สถานการณเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย 

1.3 ปริมาณการสงออกและนําเขาเนื้อโคและกระบือ 

1.4 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  

1. สามารถอธิบายความสําคัญและประโยชนของการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

2. สามารถวิเคราะหสถานการณการผลิตโคเนื้อและกระบือในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

3. สามารถอธิบายแนวโนมปริมาณการผลิต การสงออกและนําเขาเนื้อโคและกระบือ 

4. สามารถออกแบบแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพในการผลิตโคเนื้อและ
กระบือ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 1 
1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหา และเกณฑการใหคะแนนรายวิชา 
2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือตามเอกสาร

ประกอบการสอน 

3. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 

4. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และสงรายงานทายชั่วโมงเรียน 
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7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 1 เรื่องความสําคัญและทิศทางการ
ผลิตโคเนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 1 เรื่องความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 1 เรื่องความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 1  
ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความใกลชิดกับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือมาเปนเวลายาวนานและ
ตอเนื่องมาตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงบทบาทของโคเนื้อและกระบือจะแตกตางกันไปตามชวง
กาลเวลา เชน ในอดีตจะใชประโยชนจากโคเนื้อและกระบือในดานแรงงานเปนหลัก แตในปจจุบัน
เกษตรกรไดใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใชทุนแรง ดังนั้นบทบาทของโคเนื้อและกระบือในแงของ
การใชประโยชนดานแรงงานจะลดลง ขณะท่ีการใชประโยชนดานเปนแหลงโภชนะของมนุษยมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันจํานวนประชากรมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องสงผลให
การเพ่ิมจํานวนประชากรโคเนื้อและกระบือในประเทศเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญเพ่ือลดปริมาณ
การนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ และขณะเดียวกันตองเพ่ิมปริมาณการสงออกมากข้ึน  

 

ความสําคัญและประโยชนของการผลิตโคเนื้อและกระบือ 
โคเนื้อและกระบือเปนสัตวท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบการเกษตรและปศุสัตวของ

สังคมไทยมาชานาน โดยผูเลี้ยงสวนใหญจะเลี้ยงสัตวเพ่ือเปนอาชีพเสริมกับอาชีพอยางอ่ืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาชีพเกษตรกรรม (เมธา, 2553) เดิมทีการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเปนการเลี้ยงเพ่ือใชงานใน
การทําการเกษตรเปนหลัก เกษตรกรรายยอยจะอาศัยแรงงานจากโคเนื้อและกระบือเพ่ือทําการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ คือใชเปนหลักประกันความเสี่ยง เปนการออม ปุยจากมูลสัตว ใช
ประโยชนจากหนังสัตว ฯลฯ และเม่ือใชงานจนครบอายุจะทําการปลดมาเปนโคเนื้อและกระบือ จะ
เห็นวาชาวนาไทยไดเรียนรูการพ่ึงพาปจจัยการผลิตท่ีเปนทรัพยากรในทองถ่ินมาใชประโยชนเพ่ือการ
ดํารงชีพ จนเกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆท่ีงดงาม ใหคนอยูอยางเก้ือกูลกับธรรมชาติเพ่ือใหใช
ประโยชนไดยั่งยืน จนกอเกิดเปนภูมิปญญาในการจัดการตางๆมากมาย รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือจะไมมีรูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสม การเลี้ยงจะไมมีการการเอาใจใสอยางใกลชิด แตจะเลี้ยง
โดยการนําไปเลี้ยงในไรนาหลังเก็บเก่ียวผลผลิต และไลตอนกลับเขาคอกในตอนเย็นดังแสดงในภาพท่ี 
1-1 และ 1-2 รูปแบบการเลี้ยงในลักษณะดังกลาวจะอาศัยลักษณะพิเศษของโคเนื้อและกระบือท่ี
สามารถใชประโยชนจากอาหารหยาบท่ีมีเยื่อใยสูง (อนันต, 2554 ; เมธา, 2533) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบือท่ีมีความสามารถในการใชประโยชนจากอาหารหยาบไดดีกวาโค (Chanthakhoun et al., 
2011)  

ในปจจุบันความสําคัญของโคและกระบือท่ีมีตอสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 เปนตนมา ชาวนาไดนําเอาเครื่องมือ
เครื่องใชและความรูสมัยใหมเก่ียวกับการทําการเกษตร เชน รถไถนา รถพรวนดิน และเครื่องสีขาว
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ฯลฯ ซ่ึงสะดวกและงายตอการดูแลและใชงานเขามาใชแทนท่ีแรงงานจากโคและกระบือมากข้ึน จึง
สงผลใหการใชโคกระบือเพ่ือเปนแรงงานในการทําการเกษตรลดบทบาทลงตามลําดับ ดังนั้นปจจุบัน
รูปแบบการเลี้ยงโคกระบือไดเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนเนื้อโคและกระบือ อีกท้ังปจจุบัน
ความนิยมและความตองการบริโภคเนื้อโคและกระบือท้ังภายในและตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
ตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อโคและกระบือถือวาเปนเนื้อท่ีมีคุณภาพตอผูบริโภค 

อีกท้ังมีรสชาติท่ีดี อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อโคและกระบือมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
กระแสความตองการบริโภคเนื้อโคและกระบือท่ีเปนเนื้อคุณภาพพิเศษท่ีเรียกวา natural grass-fed 

beef ซ่ึงไดรับความนิยมมากในกลุมผูบริโภคท่ีรักสุขภาพท่ีตองการบริโภคเนื้อท่ีมีไขมันต่ํา สงผลให
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงเชิงธุรกิจมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับการผลิตเนื้อโคธรรมชาติ โดยเลี้ยงโคตามภูเขาในฤดูฝน
เพ่ือใหโคกินหญาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและปลอดภัยจากสารตกคาง ทําใหผูบริโภคม่ันใจในความ
ปลอดภัยของเนื้อท่ีนําไปบริโภค ท้ังยังใหเนื้อคุณภาพดีมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวโดยเฉพาะกรดคอนจุเกตลี
โนลิอิค (conjugated linoleic acid) แรธาตุสังกะสีและซีลีเนียมสูงและเปนท่ีตองการของผูบริโภคท่ี
รักสุขภาพ ทําใหราคาเนื้อโคมีชีวิตและเนื้อโคมีราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบกับโคท่ัวไป (สมพร, 2554) 

 

  
                   (ก)            (ข) 
ภาพท่ี 1-1 การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรรายยอย 

(ก) เกษตรกรนํากระบือไปเลี้ยงในทุงนาหลังเก็บเก่ียวผลผลิต 

(ข) เกษตรตอนโคกลับเขาคอกในตอนเย็น 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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   (ก)            (ข) 
ภาพท่ี 1-2 แสดงการใชแรงงานโคเนื้อและกระบือ 

(ก) เกษตรกรใชแรงงานกระบือในการไถนา 

(ข) เกษตรกรใชแรงงานโคในการขนหญาและยานพาหนะ 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
   

สถานการณเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย 
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อกระบือไดเปลี่ยนแปลงจากการเลี้ยงเพ่ือใชเปนแรงงานของเกษตรกร

มาเปนการเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนเนื้อโคและกระบือตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 4 โดยเกษตรกรไดพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบืออยางจริงจัง มีรูปแบบการเลี้ยงท่ี
ชัดเจนและมีการเอาใจใสสัตวมากข้ึน โดยมีการเลือกใชพันธุท่ีเหมาะสมตอรูปแบบการผลิต และมีการ
วางแผนการผลิตอยางเปนระบบ ทําใหเนื้อโคและกระบือท่ีไดมีคุณภาพดีกวาเดิมและสามารถทดแทน
เนื้อโคคุณภาพดีท่ีนําเขาจากตางประเทศได เชน โคขุนโพนยางคํา เปนตน ขณะเดียวกันรัฐบาลไดมี
นโยบายสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และไดกําหนดเปนโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสราง
และระบบการผลิตการเกษตร โดยมุงหวังใหอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ีสามารถทํารายไดใหกับ
เกษตรกรอยางสมํ่าเสมอ จากสถิติพบวาจํานวนโคเนื้อและกระบือในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556ก) แตอยางไรก็ตามพบวาในชวงป  
2552-2555 สถานการณการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัดดังแสดงในภาพท่ี 
1-3 ท้ังนี้เนื่องจากราคามีชีวิตของโคเนื้อและกระบือตกตํ่า โดยกระแสการปนราคาโคเนื้อ รวมท้ัง
เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกันรายได เชน ขาว ออย มัน
สําปะหลัง หรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมีราคาสูง เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา เปนตน ทําใหขาด
แคลนพ้ืนท่ีการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ขาดแคลนพ้ืนท่ีในการปลูกพืชอาหารสัตว ตลอดท้ังขาดแคลน
วัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ อีกท้ังเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ ทําใหเลิกเลี้ยงโคเนื้อและขาย
โคท้ิง ทําใหโคเนื้อถูกสงเขาโรงฆาสัตว และถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหแม
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พันธุโคเนื้อและกระบือลดลงอยางรวดเร็ว โดยพบวาโคเนื้อเพศเมียวัยเจริญพันธุท่ีใหลูกไดจํานวน 
3.25 ลานตัวในป พ.ศ. 2550 เหลือเพียง 1.59 ลานตัวในป พ.ศ. 2554  

แตอยางไรก็ตามประเทศไทยนับวาต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการ
เลี้ยงโคเนื้อและกระบือมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตางๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASAEN) 

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของประเทศ มีการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีอํานวยตอการเลี้ยงสัตว และการผลิตอาหาร
สําหรับสัตว ดังตารางท่ี 1-1 และ 1-2 โดยพบวาจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุด ไดแก 
นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ สกลนคร และรอยเอ็ด ตามลําดับ และมีตลาดนัดโคกระบือจํานวน 
81 แหงจากท้ังหมด 127 แหงท่ัวประเทศ 

 

 
ภาพท่ี 1-3 แสดงจํานวนสัตวเค้ียวเอ้ืองของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2555 
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2555ก) 
 

ตารางท่ี 1-1 จํานวนโคเนื้อเปนรายภาค ประจาํป 2555 

 โคพ้ืนเมือง โคพันธุและลูกผสม โคขุน รวม 
ภาคเหนือ 855,848 276,759 11,187 1,143,794 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,271,333 905,216 16,885 3,193,434 

ภาคกลาง 643,541 531,497 84,666 1,259,704 

ภาคใต 631,293 99,936 5,655 736,884 

รวม 4,402,015 1,813,408 118,393 6,333,816 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2555ข) 
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ตารางท่ี 1-2 จํานวนกระบือเปนรายภาค ประจาํป 2555 

 เพศผู เพศเมีย รวม 
แรกเกิด-กระบือสาว ตั้งทองแรกข้ึนไป 

ภาคเหนือ 64,848 96,920 41,478 203,246 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 254,322 452,844 206,901 914,067 

ภาคกลาง 30,191 43,467 20,533 94,191 

ภาคใต 9,810 13,651 6,931 30,392 

รวม 359,171 606,882 275,843 1,241,896 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2555ค) 
 
ปริมาณการสงออกและนําเขาเนื้อโคและกระบือ  
 จากสถิติสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเทศไทยมีการสงออกโคเนื้อและกระบือเพ่ิมข้ึน
จาก 115,968 กิโลกรัม (975 ลานบาท) เปน 175,551 กิโลกรัม (1,220 ลานบาท) ในป พ.ศ. 2554-

2556 ดังแสดงในตารางท่ี 1-3 โดยสวนใหญจะสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโคเนื้อและกระบือเปนสัตวท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
อยางไรก็ตามถึงแมวาชวงท่ีผานมาประเทศไทยจะมีปริมาณการสงออกโคเนื้อและกระบือท่ีเพ่ิมข้ึน แต
ก็ยังไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศซ่ึงจะเห็นวาสถิติการนําเขาโคเนื้อและกระบือมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2554-2556 (ตารางท่ี 1-4) ท้ังนี้เนื่องจากจํานวนของประชากรในประเทศเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง  ทําใหสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศไมนอย ดังนัน้ในปจจุบันจึงมีการสงเสริมใหมีการ
ผลิตโคเนื้อและกระบือเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และเพ่ิมปริมาณการ
สงออกเนื้อโคและกระบือสูประเทศเพ่ือนบาน โดยอาศัยความรวมมือระหวางรัฐบาล นักวิจัย 
นักวิชาการ พัฒนางานวิจัยท่ีชวยและสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 1-3 ปริมาณและมูลคาการสงออกโคเนื้อและกระบือ 

ชนิดสัตว 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ปริมาณ,  

กก. 
มูลคา,  
บาท 

ปริมาณ, 
กก. 

มูลคา,  
บาท 

ปริมาณ,  
กก. 

มูลคา,  
บาท 

โคเนื้อ 111,954 942,045,646 353,757 1,021,503,311 164,209 1,157,429,964 

กระบือ 4,014 33,953,952 154,203 91,887,737 11,342 62,834,708 

รวม 115,968  975,999,598 507,960  1,113,391,048 175,551  1,220,264,672 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ก)  
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ตารางท่ี 1-4 ปริมาณและมูลคาการนําเขาโคเนื้อและกระบือ 

ชนิดสัตว 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ปริมาณ, กก. มูลคา, บาท ปริมาณ, กก. มูลคา, บาท ปริมาณ, กก. มูลคา, บาท 
โคเนื้อ 46,012 190,066,852 74,601 317,177,798 180,082 440,482,880 

กระบือ 25,565 108,113,992 29,225 111,798,451 93,175 125,047,000 

รวม 71,577  298,180,844 103,826  428,976,249 273,257  565,529,880 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556ข) 
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สรุป 

ปจจุบันวิ ถีชีวิตของเกษตรกรไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสงผลใหบทบาทและ
ความสําคัญของการผลิตโคเนื้อและกระบือมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน โดยในอดีตเกษตรกรจะอาศัย
แรงงานจากโคเนื้อและกระบือในการทําการเกษตรเปนหลัก แตในปจจุบันบทบาทของโคเนื้อและ
กระบือในแงของการใชเปนแรงงานจะลดลง แตการใชประโยชนในแงเพ่ือใชเปนอาหารโปรตีน
คุณภาพสูงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็วสงผลให
ปริมาณเนื้อโคและกระบือมีประมาณท่ีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค สงผลทําใหมีการ
นําเขาจากตางประเทศในปริมาณไมนอยในแตละป ดังนั้นการรวมมือของรัฐบาล นักวิจัย และ
นักวิชาการในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้นก็จะเปน
แนวทางท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพในการผลิตโคเนื้อและกระบือในอนาคตไดดียิ่งข้ึน 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 

1. จงอธิบายความสําคัญและประโยชนของการผลิตโคเนื้อและกระบือมาอยางละเอียด 

2. จากรูปแบบและวัตถุประสงคในการผลิตโคเนื้อและกระบือท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้น
จงวิเคราะหสถานการณการผลิตโคเนื้อและกระบือในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  

3. จงอธิบายแนวโนมปริมาณการผลิต การสงออกและนําเขาเนื้อโคและกระบือ 

4. จงออกแบบแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพในการผลิตโคเนื้อและกระบือ 
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เอกสารอางอิง 
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แผนการสอนประจําบทที่ 2 
พันธุโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
พันธุโคเนื้อและกระบือ 

1.1 พันธุและลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อ 

1.2 พันธุและลักษณะประจําพันธุของกระบือ 

1.3 ลักษณะของโคอินเดียและโคยโุรป 

1.4 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 2  

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. สามารถอธิบายลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อและกระบือได 
2. สามารถเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางโคอินเดียและโคยโุรปได 
3. สามารถวิเคราะหลักษณะเดนและลักษณะดอยของโคเนื้อและกระบืออยางนอยชนิดละ 5 

สายพันธุ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 2  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือตามเอกสาร
ประกอบการสอน 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง พันธุโคเนื้อและกระบือตามเอกสารประกอบการสอน และการฉาย
ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 

3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง ประเภทและพันธุสัตวท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 2 เรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ 

เปนการบาน และกําหนดวันสง 
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8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ 

3. แผนภาพลักษณะประจําพันธุโคเนื้อและกระบือ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร 
5. เครื่องฉายภาพ 

6. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
7. ใบงานท่ี 2 เรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ 

8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 2 เรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 2  
พันธุโคเนื้อและกระบือ 

  

 การผลิตโคเนื้อและกระบือในปจจุบันมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชอาหารสําหรับมนุษย ซ่ึงสวน
ใหญการเลี้ยงจะมุงเนนเพ่ือจําหนายเปนเนื้อโคและกระบือ โดยรูปแบบการเลี้ยงจะเปนการเลี้ยงเชิง
ธุรกิจมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากความนิยมและความตองการบริโภคเนื้อโคและกระบือท้ังภายในและ
ตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนประชากร โดยโคเนื้อและกระบือแตละสายพันธุจะมี
ลักษณะประจําพันธุท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกสายพันธุท่ีดีท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพซาก
และคุณภาพเนื้อท่ีดี จะสงผลใหสามารถตอบสนองตอความตองการของท้ังผูผลิตสัตวและผูบริโภคได
เปนอยางดี และสงผลใหผูบริโภคไดบริโภคเนื้อท่ีมีคุณภาพดี และผูผลิตสัตวมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในการผลิตโคเนื้อและกระบือท่ีมีคุณภาพ 

 

พันธุและลักษณะประจําพันธุโคเนื้อ 
การจําแนกทางสัตววิทยา (Zoological classification) 
 Kingdom - Animal, สัตว 
 Phylum - Chordata, มีกระดูกสันหลัง 
 Class  - Mammalia, เลี้ยงลูกดวยนม 

 Order  - Artiodactyla (even toed, hooved animal), มีกีบเปนกีบคู 
 Suborder - Ruminantia (rumen, reticulum, omasum, abomasum), กระเพาะ
มี 4 สวน 

 Genus  - Bos 

 Species - indicus (อยูในเขตรอน) 
   - Taurus (อยูในเขตหนาว) (เมธา, 2533) 

 

โคท่ีเล้ียงกันอยูในโลก สามารถจําแนกออกเปน 2 ตระกูล คือ 
1. โคตระกูลเมืองรอน (Bos indicus) หรือ ซีบู (Zebu)  
 ลักษณะของโคเมืองรอนเปนโคท่ีมีตะโหนกใหญเห็นไดชัด มีเหนียงยาน หลังแอน บั้นทายสูง 
และหักลาดลงถึงโคนหาง หูมีขนาดยาวรี ปลายแหลม มักหักพับหอย ตอมเหง่ือมีมากชวยในการ
ระบายความรอน เตานมเปนรูปกรวย หัวนมรวมเปนกระจุก นิสัยปราดเปรียว ประสาทไว ต่ืนงาย 
หนังหยอนหลวม มีพ้ืนท่ีผิวมาก เลี้ยงงาย ใชงานไดดี ทนทานตอโรค และสภาพภูมิอากาศท่ีรอน แตมี
ขอเสียคือ โตชา และลําตัวมีขนาดเล็ก  
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2. โคตระกูลเมืองหนาว (Bos taurus) 

เปนโคท่ีเลี้ยงกันมากในทวีปยุโรป และประเทศท่ีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ไมมีตะโหนก ไม
ทนตอสภาพภูมิอากาศท่ีรอน และไมทนโรค เตานมเปนรูปกระทะ หัวนมกระจาย มีตอมเหง่ือนอย 
หนังแนนตึง มีพ้ืนท่ีผิวนอย บั้นทายหักเปนมุมฉากตรงโคนหาง แนวหลังตรงจรดโคนหาง ลักษณะเดน
ของโคตระกูลนี้คือ นิสัยเชื่อง ไมต่ืนงาย มีกลามเนื้อมาก มีอัตราการเจริญเติบโตดี คุณภาพซากสูง 
ความสมบูรณพันธุสูง  

 โดยท่ัวไปลักษณะของโคเนื้อท่ีดีและเปนท่ีตองการของตลาดการผลิตเนื้อโคคุณภาพดี โค
จะตองมีรูปรางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ไมวาจะมองจากดานบน ดานขาง หรือดานหลัง แนวหลังและ
แนวพ้ืนทองจะตองขนานราบกับพ้ืนดินมากท่ีสุด ลําตัวหนา ลึก และยาว คอสั้น แตหนา ขาสั้น ลําตัว
กลม เนื้อแนน แผนหลังกวางเรียบ สวนทายอวบเต็ม การเคลื่อนไหวเชื่องชา อืดอาด เพราะมีน้ําหนัก
มาก 

 

ตารางท่ี 2-1 พันธุโคเนื้อท่ีสําคัญ  

พันธุโคเนื้อเขตรอน พันธุโคเนื้อเขตอบอุน โคเนื้อท่ีปรับปรุงพันธุ 
  - Brahman   - American Brahman   - Santa Gertrudis 

  - Indu Brazil   - Angus   - Droughtmaster 

  - Thai-Native breeds   - Shorthorn   - Beefmaster 

   - Hereford   - ชารเบรย 
   - Charolais   - บราฟอรด 

   - Limousine   - โคพันธุกบินทรบุรี 
   - Simmental   - โคพันธุตาก 

   - Belgian Blue   - โคพันธุกําแพงแสน 

   - Blonde d’ Aquitaine  

   - Chianina  

   - Main Anjou  

   - Galloway  

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เมธา (2533) 
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พันธุโคเนื้อเขตรอน 
1. พันธุบราหมัน (Brahman) 

ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศอินเดีย โดยมีการนํามาผสมขามพันธุในอเมริกา และมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการผสมขามระหวางโค 3 สายพันธุ คือ กูเซอราท 
(Guzerat) หรือแคงเกรจ (Kankrei), เนลลอร (Nellore) และกีร (Gir) 

ลักษณะท่ัวไป โคพันธุบราหมันเปนโคขนาดกลาง ลําตัวมีสีขาว สีเทา สีแดง หรือดําแดงไป
จนถึงเกือบดําท้ังตัว จมูก, กีบ และพูหางมีสีดํา ตะโหนกใหญ ขาจะโคงข้ึน
ดานบนหรือเบี่ยงออกทางดานหลังใบหู โดยท่ัวไปใบหูจะใหญแกวงไปมาได มี
เหนียงใตลําคอ มีตอมเหง่ือท่ีหลั่งออกมาไดอยางอิสระ และสามารถหลั่งสาร
ออกจากใตผิวหนังท่ีมีกลิ่นพิเศษ ซ่ึงสามารถไลแมลงได พอพันธุมีน้ําหนักเฉลี่ย 
700-800 กิโลกรัม สวนแมโคมีน้ําหนักเฉลี่ย 500-600 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน สามารถปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนของเมืองไทยไดดี ทนทานตอโรค และ
แมลง โตเร็ว เหมาะสําหรับใชเปนโคเนื้อคุณภาพดี   

 

 
 

ภาพท่ี 2-1 โคเนื้อพันธุบราหมัน 

ท่ีมา: https://www.gotoknow.org 

 

2. พันธุอินดูบราซิล (Indu Brazil) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศอินเดียเชนเดียวกับโคพันธุบราหมัน ประเทศบราซิลได

สั่งพันธุแคงเกรจและพันธุกีรจากประเทศอินเดียไปผสม และปรับปรุงพันธุได
เปนพันธุอินดูบราซิล 
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ลักษณะท่ัวไป ลําตัวมีสีขาว-เทาออน มีใบหูยาว กวางและหอยพันกันเปนเกรียว มีโหนก
เหนียง และคอใหญ มีชวงขาและลําตัวยาว รูปรางสูงโปรง มีความสวยงามสงา
มาก เรียกวาเปนโคสวยงาม เพศผูมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 900-1,200 กิโลกรัม 
ขณะท่ีเพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 600-700 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน เปนโคท่ีทนทานกับอากาศรอน แมลง และโรคไดดี 
ลักษณะดอย เนื่องจากเปนโคท่ีมีขนาดใหญ สรางกลามเนื้อชา จึงไมเหมาะท่ีจะเลี้ยงเปนโค

เนื้อท่ีใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

  
 

ภาพท่ี 2-2 โคเนื้อพันธุอินดูบราซิล 
ท่ีมา: http://www.radio.prd.go.th 

 
3. พันธุพ้ืนเมืองไทย (Thai-Native breeds) 

3.1 โคพ้ืนเมืองสายภาคอีสาน 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดอยูในภาคอีสาน ประเทศไทย  

ลักษณะท่ัวไป สีของลําตัวมีหลากหลายสีแตกตางกันไปตามแตละภาค เชน สีน้ําตาล สีดํา สี
แดง สีขาว และสีเหลือง เปนโคท่ีมีขนาดเล็ก เพศผู เม่ือโตเต็มท่ีมีน้ําหนัก
ประมาณ 300-350 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 200-270 กิโลกรัม รูปราง
บอบบาง คอคอนขางยาว ใตคอมีเหนียงเปนแถบบาง ใบหนายาว หนาผากแคบ 
ตาขนาดปานกลาง ขนหนาสั้นเกรียน จมูกแคบ ใบหูมีขนาดเล็กและแหลม ขา
สั้น เรียว เล็ก กะทัดรัด ขอขาระหวางกีบและหนาแขงคอนขางยาวแตออนแอ 
กลามเนื้อขาหลังนอย หางเล็กยาว ใหลูกครั้งแรกเม่ืออายุ 33 เดือน ระยะอุม
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ทอง 270-275 วัน น้ําหนักแรกเกิดประมาณ 15-17 กิโลกรมั มีชวงหางของการ
ใหลูก 365-380 วัน 

ลักษณะเดน ทนตอสภาพอากาศรอน โรค และแมลงไดดี เลี้ยงลูกเกง หากินเกง เนื้อแนน ให
ลูกดก 

ลักษณะดอย มีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา มีลําตัวขนาดเล็ก ไมเหมาะนํามาเลี้ยงขุน 

 

 
 

ภาพท่ี 2-3 โคเนื้อพันธุพ้ืนเมืองไทย 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 

3.2 โคพ้ืนเมืองสายภาคเหนือ หรือโคขาวลําพูน 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดอยูในจังหวัดลําพูน ประเทศไทย โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนท่ีของ

จังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม 
ลักษณะท่ัวไป มีขนสีขาวตลอดลําตัว เขา และกีบเทามีสีน้ําตาลสม ขอบตาและเนื้อจมูกมีสี

ชมพูสม ขนพูหางมีสีขาว ไมมีเหนียงสะดือ เหนียงคอมีพอประมาณไมพับยน
มาก น้ําหนักแรกเกิดประมาณ 18-20 กิโลกรัม น้ําหนักหยานมเม่ืออายุ 200 

วัน เฉลี่ย 100 กิโลกรัม น้ําหนักเพศผูเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 400-450 กิโลกรัม 
เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม ใหลูกตัวแรกเม่ืออายุ 33 เดือน 
ระยะอุมทอง 290-295 วัน และมีชวงหางของการใหลูก 380 วัน 



-18- 
 

 

ภาพท่ี 2-4 โคขาวลําพูน 
ท่ีมา: http://www.kasetloongkim.com 

 

3.3 โคพ้ืนเมืองสายภาคใต หรือโคชน 

ถ่ินกําเนิด นิยมเลี้ยงกันมากทางภาคใตของประเทศไทย โดยเลี้ยงมากท่ีสุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลงุ ตรัง และสงขลา 

ลักษณะท่ัวไป มีขนสีแดง สีน้ําตาลออน น้ําตาลแก ดํา แดง และดาง ไมมีเหนียงสะดือ มี
เหนียงคอบาง น้ําหนักแรกเกิดประมาณ 14-15 กิโลกรัม น้ําหนักหยานมเม่ือ
อายุ 200 วัน เฉลี่ย 76 กิโลกรัม น้ําหนักเพศผูเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 350-450 

กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 230-250 กิโลกรัม ใหลูกตัวแรกเม่ืออายุ 
39 เดือน ระยะอุมทอง 270-275 วัน และมีชวงหางของการใหลูก 365-380 

วัน  
ลักษณะเดน มีความแข็งแรง สมบูรณ มีไหวพริบในการชน และทรหดอดทนเปนพิเศษ ซ่ึงมี

คุณสมบัติของการเปนโคชนท่ีดี จะมีอายุประมาณ 4-5 ป 
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ภาพท่ี 2-5 โคชน 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 

3.4 โคพ้ืนเมืองสายภาคกลาง หรือโคลาน 

ถ่ินกําเนิด นิยมเลี้ยงมากในภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ นครปฐม และสุพรรณบุรี 

ลักษณะท่ัวไป มีขนสีแดง สีน้ําตาลออน น้ําตาลแก ดํา แดง และดาง ไมมีเหนียงสะดือ มี
เหนียงคอบาง นิสัยเปรียว ตื่นตกใจงาย ลําตัวยาวบาง น้ําหนักแรกเกิด
ประมาณ 15-17 กิโลกรัม น้ําหนักหยานมเม่ืออายุ 200 วัน เฉลี่ย 78 กิโลกรัม 
น้ําหนักเพศผูเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 350-450 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนัก
ประมาณ 250-300 กิโลกรัม ใหลูกตัวแรกเม่ืออายุ 33 เดือน ระยะอุมทอง 
270-275 วัน และมีชวงหางของการใหลูก 365-380 วัน เกษตรกรท่ีทํานาจะใช
แรงงานจากโคในการนวดขาว โดยจะผูกโคเรียงเปนแถวรายตัวไวกับเสา 
จากนั้นไลโควิ่งวนเวียนรอบๆ เสาไมท่ีปกไวเพ่ือใหโคเหยียบย่ําขาวเพ่ือใหเมล็ด
เขารวงหลนจากรวง จึงเรียกวา “โคลาน” 
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ภาพท่ี 2-6 โคลาน 
ท่ีมา: http://www.songsermkased.com 

 
พันธุโคเนื้อเขตอบอุน 
1. พันธุอเมริกันบราหมัน (American Brahman) 

ถ่ินกําเนิด เดิมเปนโคท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย แตถูกนํามาปรับปรุงพันธุใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวคืออเมริกาทําการสั่งโคพันธุแคงเกรจ และพันธุกีร 
จากอินดียไปทําการผสมพันธุ และมีการผสมขามพันธุของพันธุเนลลอรและ
พันธุแองโกล และทําการคัดเลือกพันธุจนไดลักษณะโคเนื้ออเมริกันบราหมัน 

ลักษณะท่ัวไป สีของลําตัวสวนมากมีท้ังสีเทา และสีแดง โคพันธุนี้มีลักษณะรางกายล่ําสัน 
ลําตัวลึก หนาผากยาว เขาชันข้ึนบนและงุม มีตะโหนกสูงและมีขนาดใหญ มี
เหนียงใตคางใหญ หูกางยาวชี้ลงลาง เพศผูเม่ือโตเต็มท่ีมีน้ําหนักประมาณ 800-

1,200 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 550-800 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนในประเทศไทย ทนทาน
ตอเห็บและโรคไดดี แมโคเลี้ยงลูกเกงและใหน้ํานมดี 

ลักษณะดอย มีลักษณะของโคเนื้อท่ีไมคอยดี การเจริญเติบโต และคุณภาพซากดอยกวา
ระดับมาตรฐาน มีนิสัยตื่นตกใจงาย  
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ภาพท่ี 2-7 โคเนื้อพันธุอเมริกันบราหมัน 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 

2. พันธุแองกัส (Angus) 
ถ่ินกําเนิด เปนโคท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศสกอตแลนด และนําเขาสูสหรัฐอเมริกาเพ่ือผสม

ขามกับโคท่ีมีเขายาว (longhorn cattle) ในป ค.ศ. 1873 

ลักษณะท่ัวไป โดยท่ัวไปสีลําตัวมีสีดําตลอดท้ังตัว แตจะมีบางตัวเปนสีแดง เรียกวา เรดแองกัส 
ซ่ึงเปนยีนดอย (recessive gene) ซ่ึงเกิดจากการกลายพันธุ (mutation) มี
โอกาสเกิดข้ึน (1 ใน 500) โคพันธุนี้ไมมีเขา มีขนมันเรียบ ถือเปนโคขนาดกลาง
คือ เพศผูท่ีโตเต็มวัยมีน้ําหนักประมาณ 900 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนัก
ประมาณ 750 กิโลกรัม  

ลักษณะเดน ผสมพันธุไดเร็ว เลี้ยงลูกเกง ใหนมดี มีความสมบูรณพันธุสูง มีโครงสรางและ
ขนาดของกระดูกเล็ก เนื้อมาก ไขมันต่ํา 
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ภาพท่ี 2-8 โคเนื้อพันธุแองกัส 
ท่ีมา: http://pvlo-loe.dld.go.th 

 
3. พันธุชอรทฮอรน (Shorthorn) 

ถ่ินกําเนิด เปนโคท่ีมีถ่ินกําเนิดในประทศอังกฤษ 

ลักษณะท่ัวไป โดยท่ัวไปลําตัวมีสีแดง แดงแกมขาว หรือสีขาวลวน มีใบหนาสั้น คอสั้น ผม
หยิก จมูกกวาง เขาโคงเขาขางใน มีลําตัวลึกกวาง เพศผูท่ีโตเต็มท่ีมีน้ําหนัก
ประมาณ 1,000 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 800 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน เพศเมียเลี้ยงลูกเกง ใหน้ํานมสูง โคมีอัตราการเจริญเติบโตดีเม่ือนําเขาขุน มี
ความสามารถในการใชอาหารหยาบเกง เชื่อง 

 

 
 

ภาพท่ี 2-9 โคเนื้อพันธุชอรทฮอรน 

ท่ีมา: https://no.wikipedia.org 



-23- 
 

4. พันธุเฮียรฟอรด (Hereford) 

ถ่ินกําเนิด โคพันธุนี้มีถ่ินกําเนิดในประเทศอังกฤษ 

ลักษณะท่ัวไป เปนโคท่ีมีชื่อเสียงและรูจักกันดีท่ัวโลก โคมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผาทรงต่ํา 
หลังกวาง เนื้อแนนหนา มีเขายาวโคง ลําตัวเปนสีแดงและบริเวณหนาเปนสีขาว 
จึงนิยมเรียกโคพันธุนี้วาเปนโคหนาขาว แผงลําคอสีแดง และมีแถบขาวตรงคอ 
อก และใตทอง และใตเขาลงไป เพศผูมีน้ําหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม และ
เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 860 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน ปรับตัวเขากับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไดดี มีความสามารถในการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อสูง แข็งแกรง หากินเกง ปรับตัวเกง เชื่อง ประสิทธิภาพการ
สืบพันธุสูง กระดูกใหญ  

ลักษณะดอย ผลผลิตนมตํ่า มักมีปญหาเปนโรคมะเร็งตา (cancer eye) และตาแดง (pink-

eye) เพราะมีสารสี (pigment) ท่ีตา นอกจากนี้ยังมีปญหารกคางไดงาย 

 

 
 

ภาพท่ี 2-10 โคเนื้อพันธุเฮียรฟอรด 

ท่ีมา: www.toppherefords.com 

 

5. พันธุชาโรเลส (Charolais) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส 

ลักษณะท่ัวไป นับวาเปนโคเนื้อท่ีมีขนาดใหญ เดิมทีเลี้ยงไวเพ่ือใชเปนแรงงาน เพศผูเม่ือโต
เต็มท่ีมีน้ําหนักประมาณ 1,100-1,200 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 
700-850 กิโลกรัม ลําตัวมีสีขาวครีมตลอดท้ังตัว อาจมีสีแดงปะปน โดยเฉพาะ
ตรงจมูก ตา และใตสะดือ สวนมากไมมีเขา มีขายาวและสูง 
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ลักษณะเดน มีอัตราการเจริญเติบโตดี แมโคใหนมดี เลี้ยงลูกเกง มีเปอรเซ็นตซากสูง เนื้อนุม 
เนื้อสันมีไขมันแทรก (marbling)  

ลักษณะดอย ไมคอยทนตอสภาพอากาศรอน 

 

  
 

ภาพท่ี 2-11 โคเนื้อพันธุชาโรเลส 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 
6. พันธุลิมัวซิน (Limousine) 

ถ่ินกําเนิด เปนโคท่ีมีถ่ินกําเนิดจากประเทศฝรั่งเศส นําเขาประเทศไทยครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 
2520 โดย กรป. กลาง 

ลักษณะท่ัวไป เปนโคท่ีมีขนาดกลางถึงใหญ ลําตัวมีสีเหลืองทอง จนถึงแดงเขมตลอดท้ังลําตัว  
บริเวณขอบตาและจมูก มีสีออนกวาบริเวณลําตัว โคเพศผูน้ําหนักประมาณ 
1,000 กิโลกรัม เพศเมียน้ําหนักประมาณ 650 กิโลกรัม ลําตัวยาว หัวสั้น 
หนาผากกวาง จมูกกวาง เขาขนานกับพ้ืน และปลายจะโคงงอเขาดานบน 
สะโพกมีกลามเนื้อมาก  

ลักษณะเดน มีความสมบูรณ พันธุสู ง คลอดงาย ลูกแรกเกิดมีน้ํ าหนักสูง  อัตราการ
เจริญเติบโตดี คุณภาพซากดีปานกลาง มีเนื้อแดงมาก  
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ภาพท่ี 2-12 โคเนื้อพันธุลิมัวซิน 

ท่ีมา: www.thailivestock.com 
 

7. พันธุซิมเมนทอล (Simmental) 

ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศสวิตเซอรแลนด 
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวมีสีน้ําตาล สีแดงเขม ไปจนถึงสีเหลืองทอง และมีสีขาวกระจายแทรก

ท่ัวไป หนา ทอง และขามีสีขาว ลําตัวยาว ลึก บั้นทายใหญ ชวงขาสั้นและ
แข็งแรง เพศผูท่ีโตเต็มท่ีมีน้ําหนักประมาณ 1,100-1,300 กิโลกรัม เพศเมีย
หนักประมาณ 650-800 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน มีอัตราการเจริญเติบโตดี ซากมีขนาดใหญ เนื้อนุม เนื้อสันมีไขมันแทรก  
ลักษณะดอย ไมคอยทนตอสภาพอากาศรอน ไมเหมาะท่ีจะนํามาผสมพันธุกับโคขนาดเล็ก  
 

 
 

ภาพท่ี 2-13 โคเนื้อพันธุซิมเมนทอล 

ท่ีมา: http://old.embryoplus.com 
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8. พันธุเบลเย่ียนบลู (Belgian Blue) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม 

ลักษณะท่ัวไป เปนโคท่ีมีรูปรางหนา ลําตัวยาวโคงมน ตะโหนกใหญและหนา แผนหลังและ
สะโพกใหญ ทายหักลาดมีกลามเนื้อมาก ไดชื่อวาเปนโคนักกลาม ลําตัวมีสีขาว
ตลอดท้ังตัว สีเทาหรือดําดาง และสีดํา เพศผูท่ีเติบโตเต็มท่ีมีน้ําหนักประมาณ 
1,100-1,200 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 700-750 กิโลกรัม    

ลักษณะเดน เจริญเติบโตเร็ว ใหเปอรเซ็นตซากและคุณภาพซากสูง เนื้อนุม มีเสนใยใน
กลามเนื้อท่ีละเอียด รสชาติดี มีไขมันและคอเรสเตอรอลต่ํา 

ลักษณะดอย มีปญหาดานการคลอด ตองใชวิธีผาคลอด ไมเหมาะท่ีจะผสมกับแมพันธุท่ีมี
โครงรางเล็ก 

 

 
 

ภาพท่ี 2-14 โคเนื้อพันธุเบลเยี่ยนบลู 
ท่ีมา: http://globerove.com 

 

9. พันธุบรอนดดะคิแตน (Blonde d’ Aquitaine) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศฝรั่งเศส 

ลักษณะท่ัวไป เปนโคทีมีขนาดใหญ ลําตัวยาว มีชองอกและสะโพกกวาง เพศผูท่ีโตเต็มท่ีมี
น้ําหนักประมาณ 1,300-1,500 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 800-

1,100 กิโลกรัม มีเขาโคงหักงอไปดานหนา ผิวสีครีม จมูกมีสีชมพู จมูกมีสีซีด
จาง 

ลักษณะเดน เนื้อมีความนุม ละเอียด มีไขมันและคอเรสเตอรอลตํ่า มีความแข็งแรง ทนทาน
ตอทุกสภาพอากาศ ทนโรค เลี้ยงงาย มีการเจริญเติบโตดี  
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ภาพท่ี 2-15 โคเนื้อพันธุบรอนดดะคิแตน 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

10. พันธุไชแอนนินา (Chianina) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศอิตาลี 
ลักษณะท่ัวไป เปนโคท่ีเลี้ยงไวเพ่ือใชงาน ใหเนื้อและนม  
ลักษณะเดน ขนาดตัวใหญ เจริญเติบโตเร็ว หากินเกง ใหเนื้อดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

บริเวณรอบๆสวนทายของลําตัวและสะโพก 

 

 
 

ภาพท่ี 2-16 โคเนื้อพันธุไชแอนนินา 
ท่ีมา: www.flickr.com  
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11. พันธุเมนแอนจู (Main Anjou) 
ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศสกอตแลนด 
ลักษณะท่ัวไป โคพันธุนี้สวนใหญมีลําตัวสีดํา และสีแดงปะปนตามลําตัว ลักษณะรูปรางเต้ีย 

ลําตัวกวาง ลึก หนา มีลักษณะรูปรางของโคเนื้อท่ีดีมาก เพศผูเม่ือโตเต็มท่ี
น้ําหนักประมาณ 900 กิโลกรัม และเพศเมียประมาณ 700 กิโลกรัม 

 

 
 

ภาพท่ี 2-17 โคเนื้อพันธุเมนแอนจู 
ท่ีมา: www.wikihow.com  

 
12. พันธุแกลโลเวย (Galloway) 

ถ่ินกําเนิด มีถ่ินกําเนิดจากประเทศสกอตแลนด 
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวมีสีดํา ขนหยิกมาก ลักษณะแข็งแรง ทนตอสภาพอากาศหนาวไดดีมาก 
 

 
 

ภาพท่ี 2-18 โคเนื้อพันธุแกลโลเวย 
ท่ีมา: http://www.snipview.com 
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โคเนื้อท่ีปรับปรุงพันธุ 
1. พันธุแซนตาเกอรตรูดิส (Santa Gertrudis) 

เปนโคท่ีเกิดจากการผสมพันธุระหวาง 3/8 บราหมัน และ 5/8 ชอรทฮอรน มีถ่ินกําเนิดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวมีสีแดงเขม มีเขา ขนเปนเงามันเรียบ หนังหุมลําตัวมีลักษณะหลวมยน 

เคลื่อนตัวงายเหมือนบราหมัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2-19 โคเนื้อพันธุแซนตาเกอรตรูดิส 

ท่ีมา: http://www.santagertrudis.co.za 

 
2. พันธุเดราทมาสเตอร (Droughtmaster) 

เปนโคลูกผสมท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุในประเทศออสเตรเลีย เปนโคลูกผสมท่ีมีสายเลือด
โคพันธุบราหมัน 3/8-1/2 พันธุชอรทฮอรน 1/2-5/8 และพันธุเฮียรฟอรดอยูเล็กนอย  
ลักษณะท่ัวไป มีขนาดตัวปานกลางมีสีแดง มีท้ังมีเขาและไมมีเขา มีตระโหนกเล็กนอยตรง

หัวไหล มีเหนียงหยอนเล็กนอย ลําตัวลึกเรียบ  

ลักษณะเดน มีความสามารถในการปรับตัวในสภาพอากาศรอนไดดี มีความสามารถในการ
แทะเล็มเกง ทนโรคเห็บ การเจริญเติบโตเร็ว เปอรเซ็นตซากและคุณภาพซากดี 
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ภาพท่ี 2-20 โคเนื้อพันธุเดราทมาสเตอร 
ท่ีมา: http://cattleinternationalseries.weebly.com 

 

3. พันธุบีฟมาสเตอร (Beefmaster) 
เปนโคท่ีไดพัฒนาสายพันธุจากมลรัฐเทกซัส เกิดจากการผสมขามระหวาง บราหมัน เฮียร

ฟอรด และชอรทฮอรน มุงเนนในเรื่องการผลิตเนื้อตามลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  
ลักษณะท่ัวไป ลําตัวมีสีไมแนนอน อาจจะเปนสีน้ําตาลออนถึงแก น้ําตาล น้ําตาลแกมแดง 

แดงผสมแถบขาวยาว หรือจุดขาว 

ลักษณะเดน เลี้ยงงาย เชื่อง เจริญเติบโตเร็ว เพศเมียมีความสามารถในการผสมติดไดใน
ระยะเวลาอันสั้น น้ําหนักหลังหยานมสูง มีความสมบูรณพันธุสูง  

 

 
 

ภาพท่ี 2-21 โคเนื้อพันธุบีฟมาสเตอร 
ท่ีมา: http://www.americancattlemen.com 
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4. พันธุชารเบรย (Charbray)  
เปนโคท่ีผสมขามพันธุระหวางชารโรเลกับบราหมัน (12.5 เปอรเซ็นต)  

ลักษณะท่ัวไป ลําตัวเปนสีน้ําตาลออน หรือขาวเทา มีเขาและเหนียง  
ลักษณะเดน มีการเจริญเติบโตเร็ว แทะเล็มหญาเกง คุณภาพซากดี เนื้อนิ่ม เนื้อมีรสชาติดี 
 

 
 
ภาพท่ี 2-22 โคเนื้อพันธุชารเบรย 
ท่ีมา: http://www.charbray.org 

 

5. พันธุบราฟอรด (Brahford) 
เปนโคท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากการผสมขามระหวาง 3/8 บราหมัน 

และ 5/8 เฮียรฟอรด 

ลักษณะท่ัวไป ทนตอสภาพอาการรอนไดดี มีอัตราการเจริญเติบโตดี กินอาหารเกง 
 

 
 

ภาพท่ี 2-23 โคเนื้อพันธุบราฟอรด 

ท่ีมา: www.braford.co.za 
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3. พันธุกบินทรบุรี  
เปนโคลูกผสมระหวางพันธุซิมเมนทัลกับพันธุบราหมัน โดยกรมปศุสัตวไดมอบหมายให

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปราจีนบุรี (ซ่ึงต้ังอยูท่ีอําเภอกบินทรบุรี) ทําการสรางโคพันธุใหมให
เปนโคก่ึงเนื้อก่ึงนม โดยลูกโคเพศผูใชเปนโคขุน และแมโคใชรีดนมได การสรางพันธุในฝูงปรับปรุง
พันธุดําเนินการโดยนําน้ําเชื้อโคพันธุซิมเมนทัล คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันผสมกับแมโคบราห
มันพันธุแท ไดลูกโคชั่วท่ี 1 ท่ีมีเลือด 50 เปอรเซ็นตซิมเมนทัล และ 50 เปอรเซ็นตบราหมัน แลว
ผสมโคชั่วท่ี 1 เขาดวยกัน คัดเลือกปรับปรุงใหเปนโคเนื้อพันธุใหมเรียกวา โคพันธุกบินทรบุรี เพศผู
มีน้ําหนักประมาณ 800-900 กิโลกรัม สวนเพศเมียมีน้ําหนักประมาณ 500-650 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน มีอัตราการเจริญเติบโตดี ซากมีขนาดใหญ ทนตอสภาพอากาศรอนไดดีพอควร  
ลักษณะดอย การเลี้ยงตองอาศัยการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีพอสมควร ไมเหมาะท่ีจะนําไป

เลี้ยงแบบปลอยทุง เนื้อมีสีแดงเขม อาจมีขอเปรียบเทียบดานความนิยมของ
ตลาดเนื้อโคคุณภาพดี 

 

 
 

ภาพท่ี 2-24 โคเนื้อพันธุกบินทรบุรี 
ท่ีมา: http://pvlo-loe.dld.go.th 

 

4. พันธุตาก 
เปนโคลูกผสมระหวางพันธุชารโรเลสกับพันธุบราหมัน โดยกรมปศุสัตวไดมอบหมายให

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก ทําการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุใหเปนโคเนื้อพันธุใหมเพ่ือ
ทดแทนการนําเขาพันธุโคและเนื้อโคคุณภาพดีจากตางประเทศ การสรางพันธุในฝูงปรับปรุงพันธุ
ดําเนินการโดยนําน้ําเชื้อโคพันธุชารโรเลสคุณภาพสูงจากประเทศฝรั่งเศส ผสมกับแมโคบราหมัน
พันธุแท ไดโคลูกผสมชั่วท่ี 1 (เรียกวาโคพันธุตาก 1) ท่ีมีเลือด  ชารโรเลส 50 เปอรเซ็นต และ 
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บราหมัน 50 เปอรเซ็นต แลวผสมแมโคเพศเมียชั่วท่ี 1 ดังกลาวดวยน้ําเชื้อหรือพอบราหมันพันธุ
แทไดลูกโคชั่วท่ี 2 (เรียกโคพันธุตาก 2) ซ่ึงมีเลือดชารโรเลส 25 เปอรเซ็นต และ  บราหมัน 75 

เปอรเซ็นต จากนั้นผสมแมโคเพศเมียชั่วท่ี 2 ดวยน้ําเชื้อโคพันธุชารโรเลสคุณภาพสูง ไดลูกโคชั่วท่ี 
3 (เรียกวาโคพันธุตาก) ซ่ึงมีเลือด ชารโรเลส 62.5 เปอรเซ็นต และ บราหมัน 37.5 เปอรเซ็นต 
แลวนําโคชั่วท่ี 3 ผสมกัน คัดเลือกปรับปรุงพันธุใหเปนโคเนื้อพันธุใหม เรียกวา โคพันธุตาก 

ลักษณะเดน เจริญเติบโตเร็ว เนื้อนุม เนื้อสันมีไขมันแทรกซากมีขนาดใหญ เลี้ยงงายหากิน
เกง ทนทานตอสภาพอากาศรอนไดดีพอสมควร  

ลักษณะดอย การเลี้ยงตองอาศัยการดูแลเอาใจใสพอสมควร ไมเหมาะท่ีจะนําไปปลอยเลี้ยง
ในปาโดยไมดูแลเอาใจใส หากเลี้ยงในสภาพปลอยปาหรือปลอยทุงควรใช พันธุ
ตาก 1 หรือพันธุตาก 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2-25 โคเนื้อพันธุตาก 

ท่ีมา: http://pvlo-loe.dld.go.th 

 

5. พันธุกําแพงแสน 
เปนโคท่ีไดจากปรับปรุงพันธุโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช

พันธุชารโรเลสกับบราหมัน คลายกับโคพันธุตาก แตโคพันธุกําแพงแสนเริ่มตนปรับปรุงพันธุจากโค
พ้ืนเมือง โคพันธุกําแพงแสนมีสายเลือดพ้ืนเมือง 25 เปอรเซ็นต บราหมัน 25 เปอรเซ็นตและ  ชาร
โรเลส 50 เปอรเซ็นต 
ลักษณะเดน เจริญเติบโตเร็ว เนื้อนุม เนื้อสันมีไขมันแทรกซากมีขนาดใหญ เลี้ยงงาย หากิน

เกง ทนทานตอสภาพอากาศรอนไดดีพอสมควร 
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ภาพท่ี 2-26 โคเนื้อพันธุกําแพงแสน 

ท่ีมา: http://pvlo-loe.dld.go.th 

 
พันธุและลักษณะประจําพันธุกระบือ 
การจําแนกทางสัตววิทยาของกระบือ (Zoological classification) 

Kingdom - Animal, สัตว 
 Phylum - Chordata, มีกระดูกสันหลัง 
 Class  - Mammalia, เลี้ยงลูกดวยนม 

 Order  - Artiodactyla (even toed, hooved animal), มีกีบเปนกีบคู 
 Suborder - Ruminantia (rumen, reticulum, omasum, abomasum), กระเพาะ
มี 4 สวน 

 Family  - Bovidae  

Sub family - Bovinae 

Genus  - Syncerus (กระบือแอฟริกา) Bubalus (กระบือเอเชีย) Bison (ก่ึงโคก่ึง
กระบอื) 
  

กระบือสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 
1. กระบือแอฟริกา (Syncerina) มี 1 genus 1 species แบงออกเปน 4 Subspecies คือ 

1.1 Syncerus caffer caffer 

1.2 Syncerus caffer nanus 

1.3 Syncerus caffer aeqinoctialis 

1.4 Syncerus caffer brachyceros 
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2. กระบือเอเชีย (Bubalina) มี 1 genus คือ Bubalus มีหลาย species และ sub species มีท้ัง
กระปาและควายบาน 

กระบือท้ัง 2 กลุมนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ แนวหลังตรง รูปรางหนาทึบ บึกบึนและมี
ขนนอย แตอยางไรก็ตามยังมีขอแตกตางกัน ดังนี้คือ 

 
ตารางท่ี 2-2 ขอแตกตางระหวางกระบือเอเชียกับกระบือแอฟริกา 

ลักษณะ กระบือเอเชีย กระบือแอฟริกา 
1. ขนบนแนวหลัง จากสะโพกถึงคอ ชี้ไปขางหนา ชี้ไปขางหลังธรรมดา 
2. ใบห ู เล็ก ใหญและขอบบิดยน 

3. กะโหลกศีรษะ ยาวและแคบ สั้ นกว า งและมีรายละเ อียด
ชิ้นสวนแตกตางกัน 

4. เขา เล็กเรียว โคงเปนรูปวง
พระจนัทร 

ใหญกวา ฐานอวบทึบ 

ท่ีมา: นิกร และคณะ (2552) 

 

1. กระบือปาแอฟริกา (Syncerus caffer) 
พบในปาและทุงหญากวางของแอฟริกาทางตอนใตทะเลทราย Sahara โดยถูกลาจนมีจํานวน

ลดลง และหายากในบางทองท่ี มีผูรายงานวาทางแอฟริกาใตมีกระบืออยูประมาณ 2 – 3 ลานตัว ซ่ึงมี
ประมาณ 60 สายพันธุ แตก็ไมมีการแบงแยกอยางชัดเจน Bohlken (1958) สามารถแบงออกไดเพียง 
2 หรือ 3 Subspecies เทานั้นคือ 

1.1 Syncerus caffer caffer คือ Black หรือ Cape buffalo ชอบอาศัยอยูตามทุงหญาทาง
แอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาใต ตั้งแตตอนใตของ Ethiopia และบางสวนบนแมน้ํา White Nile 

จนถึง Cape of Good Hope เลยไปทางตะวันตกตอนใตของประเทศ Zaire ลูกกระบือท่ีเกิดใหมทาง
ตะวันออกของแอฟริกามีสีดํา แตทางแอฟริกาใตจะมีสีน้ําตาลแดงแลวคอยๆมีสีดําข้ึนตามลําดับ จนดํา
สนิท เม่ืออายุได 3 ป Cape buffalo สูง 140 – 150 เซนติเมตร บางตัวอาจสูงถึง 180 เซนติเมตร มี
น้ําหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม มีเขาขนาดใหญ ท้ัง 2 ขาง ฐานเขาอวบใหญอยูชิดกัน บางทีก็เชื่อม
ติดกันในตัวผู (จึงไดชื่อวา Syncerus) เขาพุงออกดานขางหลุบลงแลวโคงข้ึนปลายเขาชี้เขาหากัน หนา
แอนเล็กนอย กระบือกลุมนี้ชอบอยูเปนฝูง ขนาด 30 – 50 ตัว ใหลูกตลอดท้ังป หางกัน 2 ป ตอครั้ง 
เพศผูจะเริ่มผสมพันธุเม่ืออายุ 3 ป  
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ภาพท่ี 2-27 กระบือปาแอฟริกา Syncerus caffer caffer 

ท่ีมา: http://commons.wikimedia.org 

 

1.2 Syncerus caffer nanus คือ Red buffalo หรือ Congo buffalo หรือ Bush cow 

ของแอฟริกาตะวันตก อาศัยอยูในแถบเสนศูนยสูตร มีขนาดเล็กกวา Cape buffalo (สูง 100 – 125 

ซม.) และมีสีจางกวาลูกกระบือท่ีเกิดมาจะมีสีแดง จากนั้นสีจะคล้ําข้ึนตามอายุ สีมีตั้งแตแดงซีดไป
จนถึงน้ําตาลแก จมูกและกีบมีสีดํา ขนบริเวณทองและหูมีสีจาง เขาเล็ก ฐานไมหนาและไมอยูชิดกัน 

ทํามุมกับกะโหลกศีรษะ 120 องศา พุงข้ึนบน และแยกออกปลายโคงกลับหลัง ชี้เขาแลวรวบไปตาม
แนวใบหนา สันหนาตรงหรือนูนเล็กนอย Congo buffalo มีนิสัยข้ีอายและข้ีโกง ชอบหากินกลางคืน 

มันอยูกันเปนฝูงๆละไมเกิน 10 ตัว ชอบกินใบไมเปนอาหาร  

 

 
 

ภาพท่ี 2-28 กระบือปาแอฟริกา Syncerus caffer nanus 

ท่ีมา: www.naturephoto-cz.com  
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1.3 Syncerus caffer aequinoctialis เปนกระบือท่ีมีลักษณะอยูก่ึงกลางระหวางของ 
Syncerus caffer nanus และกระบือ Syncerus caffer caffer ซ่ึงอยูอาศัยในแถบทุงหญาของ
ประเทศ Ethiopia, Sudan และ Chad  

 

 
 

ภาพท่ี 2-29 กระบือปาแอฟริกา Syncerus caffer aequinoctialis 

ท่ีมา: http://www.allforhunt.com 

 

1.4 Syncerus caffer brachyceros เปนกระบือท่ีพบมากในทางตอนใตของแอฟริกาในเขต
ประเทศประเทศแทนซาเนีย, ซิมบับเว, แซมเบีย, แอฟริกาใต และอูกานดา ชอบอาศัยอยูในบริเวณท่ีมี
แหลงน้ํา มีนิสัยดุรายและกาวราว อาศัยอยูเปนฝูงตั้งแต 50-350 ตัว 

  

 
 

ภาพท่ี 2-30 กระบอืปาแอฟริกา Syncerus caffer brachyceros 

ท่ีมา: https://www.flickr.com 
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2.  กระบือเอเชีย (Asian buffalo)  
 กระบือเอเชียจัดเปนกระบือในกลุม Bubulus สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
2.1 กระบือปาเอเชีย (Asian wild buffalo) 

สัตวใน Genus Bubalus ไดแพรกระจายอยูในทวีปยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแต
ยุคน้ําแข็ง ในปจจุบันกระบือปาของเอเชีย มีเพียง 3 species ใหญๆ คือ 

2.1.1 Anoa มีขนาดเล็ก พบเฉพาะท่ีบริเวณเกาะ Celebes ของอินโดนีเซีย และซากท่ี
กลายเปนหิน (fossil) ก็พบเฉพาะบริเวณเกาะนี้เทานั้น กระบือ Anoa จะอยูเพียงตัวเดียวหรือเปนคู
เทานั้น ไมอยูเปนฝูง ชอบอยูตามภูเขาหรือปาท่ีราบลุม ท่ีแตกตางจากกระบืออ่ืนๆ คือ มีเขาสั้นและชี้
ตรงไปดานหลังในระดับเดียวกับแนวใบหนา และแยกออกจากกัน 30 องศา กระบือ Anoa มีอยู 2 

subspecies ซ่ึงแตกตางกันท้ังขนาด ส ีและอุปนิสัย 

1. Anoa ธรรมดา หรือ Anoa ท่ีราบต่ํา Bubalus depressiconis depressiconis มีความ
สูงประมาณ 100 เซนติเมตร สีน้ําตาลเขมจนถึงดํา มีจุดขาวเหนือหนังตา หัวตา ขากรรไกลาง คอ ขา 
และหูดานใน ขนาดและจํานวนจุดดังกลาวผันแปรไปไมแนนอน เขายาวเพียง 25 เซนติเมตร ยาวท่ีสุด 

39 เซนติเมตร พบครั้งแรกท่ีบริเวณปาท่ีราบลุมตอนเหนือของเกาะ Celebes ตอมาพบวามีอยูท่ัวไป 

นอกจากบริเวณภูเขาตอนกลางของเกาะ ดวยอิทธิพลเนื่องจากการเกษตรกรรมจึงทําใหท่ีอยูอาศัยของ
มันถูกกําจัดมากข้ึน 

2. Anoa ภูเขา หรือ Anoa เล็ก Bubalus depressiconis quarlesi มีความสูง 63 

เซนติเมตร มีหางสั้นเพียงแคครึ่งทางจะถึงเขาหลัง มีขนปุกปุยสีน้ําตาลออน จุดขาวมีอยูเฉพาะท่ีเหนือ
เขาหลัง (hock) เขาคอนขางกลมแทนท่ีจะเปนสามเหลี่ยม ยาว 15 – 16 เซนติเมตร อาศัยอยูตาม
ภูเขาในแถบตอนกลางและแถบตะวันตกของเกาะ Celebes มีความดุรายนอยกวาพันธุท่ีราบต่ํา  

 

  
    (ก)     (ข) 

ภาพท่ี 2-31 กระบือปา Anoa  

      (ก) Anoa ธรรมดา (ข) Anoa ภูเขา 
ท่ีมา: http://flickriver.com; https://en.wikipedia.org 
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2.1.2 Tamarao พบท่ีเกาะ Mindoro ของ Philippines เทานั้น บางท่ีจึงเรียกวา Mindoro 

buffalo อยูใน species Bubalus mindorensis มีสวนสูง 100 – 120 เซนติเมตร สีเทาดํา หรือสี
น้ําตาลเขม มีจุดขาวท่ีหัว คอ และขา เขาสั้นแข็งแรง ทํามุมกัน 60 – 70 องศา โคงนิดหนอยและ
ปลายชี้เขาหากันเล็กนอย ชอบอาศัยอยูในปาไผท่ีหนาทึบเปนฝูงเล็กๆ ประมาณ 10 ตัว ตามหุบเขา
หรือในปาบนภูเขาสูงถึง 1,800 เมตร  

 

 
 
ภาพท่ี 2-32 กระบอืปา Tamarao 

ท่ีมา: http://ukb.hu 

 

2.1.3 Arni หรือกระบือปาอินเดีย Bubalus arnee (Kerr) พบทางตอนเหนือของอินเดีย 

Arni มักอยูเปนฝูงใหญในปาท่ีหนาทึบ ปากก หรือปาหญาทึบ มักอยูในปลักเกือบตลอดเวลา มีจํานวน
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเนื้อท่ีเพาะปลูกไดขยายเพ่ิมข้ึน ปจจุบันนาจะมีไมเกิน 1,400 ตัว 

 

 
 

ภาพท่ี 2-33 กระบอืปา Arni 

ท่ีมา: www.iucnredlist.org 
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2.2 กระบือกึ่งกระบือปา (Wild and feral varietries) 
เปนกระบือพันธุไมเชิงกระบือปา มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Bubalus arnee hosei มีนิสัยดุราย

คลายกระบือปา พบไดในแถบมาเลเซีย กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ปจจุบันนาจะสูญพันธุไปแลว 

2.3 กระบือบานเอเชีย (Asian domestic buffalo or water buffalo) 
เม่ือประมาณ 60 ป มาแลว Macgregor ไดแบงกระบือพวกนี้ออกเปน 2 กลุม คือ Swamp 

Type (กระบือปลัก) และ River Type (กระบือแมน้ํา) กระบือปลัก สวนใหญเปนสัตวท่ีใชแรงงานใน
การปลูกขาวในตะวันออกไกล สวนกระบือแมน้ําเปนกระบือท่ีไดรับการคัดเลือกในประเทศอินเดียและ
ปากีสถาน เพ่ือเปนกระบือพันธุนม ซ่ึงมีอยูดวยกันหลายพันธุ บางพันธุใหนมสูงมาก ขอแตกตาง
ระหวางกระบือ 2 ประเภทพอสรุปไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2-3 ขอแตกตางระหวางกระบือปลักและกระบือแมน้ํา 

ลักษณะ กระบือปลัก กระบือแมน้ํา 
1. จํานวนโครโมโซม  2n = 48 2n = 50 

2. รูปรางภายนอก 

 

ล่ําสัน บึกบึน ลําตัวสั้น ทอง
ใหญหนาผากแบนราบ ตากลม
เดนชัด หนาสั้น จมูกกวาง คอ
คอนขางยาว หัวไหล และอกนูน
เดน หลังกวาง บั้นทายหัก 

หนายาว รอบอกเล็ก ขาใหญ
กวา หลังยาวกวา 
บั้นทายคอยๆลาดลงไมหักมาก 

3. ส ี

 

ผิวหนังสีเทาเม่ือแรกเกิด แลว
คอยๆกลายเปนสีเทาดํา เม่ือโต
ข้ึน มีบั้งคอสีขาว 2 บั้ง 
(chevron) มีจุดขาวท่ีแกม ถุง
เทาขาวท้ัง 4 ขา และมีหนวด
ขาวท่ีริมฝปากบน 

ผิวหนังมีสีดํา น้ําตาลดํา ขนดํา 

4. เขา  
 

เขางอกออกดานขาง และโคงใน
ลักษณะครึ่งวงกลม หรือวง
พระจันทร อยูในแนวใกลเคียง
กับระดับแนวใบหนา 

เขางอลงดานลาง และชี้ไป
ดานหลัง แลวโคงข้ึนเปนเกลียว 

5. พฤติกรรม  ชอบนอนแชในน้าํ และแชปลัก ชอบแชในน้ําลึก 

6. การใชประโยชน  ใชแรงงาน และใหเนื้อเปนหลัก ใหนมเปนหลัก ใชแรงงานบาง 
ท่ีมา: นิกร และคณะ (2552) 
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2.3.1 กระบือแมนํ้า (River Buffalo) 
ชื่อวิทยาศาสตรคือ Bubalus bubalis กระบือแมน้ําไดรับการคัดเลือกและผสมพันธุกันมา

หลายชั่วอายุในอินเดียและปากีสถานจนเกิดเปนกระบือพันธุนมข้ึนมา กระบือแมน้ํานอกจากจะชวย
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีของคนในประเทศเหลานั้นแลว ประเทศอ่ืนยังนําเขาไปใชในการ
ปรับปรุงพันธุกระบือพ้ืนเมืองเพ่ือใหไดลูกผสมท่ีใหผลผลิตน้ํานมอยางไดผลมาแลว มีพันธุกระบือ
แมน้ําเกิดข้ึนหลายพันธุในเขตตางๆ ท้ังในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือและปากีสถาน, อินเดียกลาง, อิน
เดียวใต และยุโรป ซ่ึงพอจําแนกออกไดเปนสายพันธุตางๆ ตามถ่ินท่ีอยู (FAO, 1977) ไดแก 

1. สายพันธุอินเดียวตะวันตกเฉียงเหนือ และปากีสถาน (Northwest India and Pakistan)  
ในเขตนี้เลี้ยงกระบือในกลุมมูราห (Murrah group) ซ่ึงไดแกกระบือพันธุมูราห, นิริ-ราวี และ

พันธุกุนดิ กระบือในกลุมนี้ไดรับการคัดเลือกเปนเวลายาวนานเพ่ือผลิตน้ํานม ไดแพรกระจายไปยัง
แถบอ่ืนๆของอินเดีย รวมท้ังในตางประเทศ ซ่ึงในทองท่ีตางๆก็ปรับปรุงพันธุข้ึนมา เชนพันธุราวี, นิร ิ
และกุนดิ ไดรับการสนับสนุนใหแยกเปนพันธุตางๆจากทางการ แตอยางไรก็ตามพันธุ นิริ และราวี มี
ความคลายคลึงกันมากจึงไดรวมเปนพันธุเดียวกันเรียกวา นริ-ิราวี 
กระบือพันธุมูราห (Murrah)  
ลักษณะท่ัวไป  กระบือพันธุนี้มีหนังและขนสีดําสนิทเปนสีท่ีนิยม พูหางสีขาวเปนสีท่ีพึงประสงค 

ถาหางดําตลอดถือวาเปนโชคราย รอยดางขาวท่ีหัว และขาไมพึงประสงค กระบือ
เผือก (ขาว) หายากมากและไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมูราห เม่ือโตเต็มท่ีเพศผู
มีน้ําหนักประมาณ 400-800 กิโลกรัม (บางตัวหนักถึง 1,000 กิโลกรัม) เพศเมีย
หนัก 350-700 กิโลกรัม การใหนมเฉลี่ยประมาณ 1,350-1,450 ลิตรตอ ระยการ
ใหนม (300 วัน) มี ไขมันสูงถึง 7 เปอรเซ็นต ในปากีสถานมีรายงานวาใหนมถึง 
2,700 – 3,600 ลิตร 

ลักษณะดอย เนื่องจากมีขนาดใหญ เชื่องชา และไมทนความรอน จึงไมเหมาะท่ีจะใชงาน แต
ในทางตอนเหนือของอินเดียก็ยังมีใชลากเกวียนเชนกัน 
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ภาพท่ี 2-34 กระบือพันธุมูราห 
ท่ีมา: http://murrahfarms.com 

 
กระบือพันธุนิริ-ราวี (Nili-Ravi )  
ลักษณะท่ัวไป  โดยท่ัวไปแลวกระบือพันธุนริิ-ราวี มีสีดําท้ังขนและหนัง แตตัวท่ีมีสีน้ําตาลมีอยูถึง 

15 เปอรเซ็นต มีดางขาวท่ีหนาผาก ใบหนา จมูก ขาและพูหางขาวเปนลักษณะ
ประจําพันธุและเปนลักษณะท่ีพึงประสงค จุดสีชมพูท่ีเตานมพบมากในพันธุราวี 
เขาสั้น กวางตอนโคนและขดเปนวงแคบมาก เพศผูมีน้ําหนักประมาณ 600 

กิโลกรัม เพศเมียหนัก 450 กิโลกรัม ใหนมเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัม 

ลักษณะเดน เตานมเจริญดีมากล้ําไปขางหนาและขางหลัง หัวนมยาว และอยูในตําแหนงดี 
 

 
 

ภาพท่ี 2-35 กระบือพันธุนิริ-ราวี 
ท่ีมา: http://www.ilri.org 
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กระบือพันธุกุนดิ (Kundi)  
ลักษณะท่ัวไป กระบือพันธุกุนดิ กระจายอยูตามเขตปลูกขาวลุมน้ําอินดัส (Indus) ในตอนเหนือ

ของจังหวัด Sind เขามีลักษณะหนาตอนฐานลูไปขางหลังแลวโคงข้ึน และตอน
ปลายขดเปนวงแคบปานกลาง สีประจําพันธุคือสีดําสนิท ในบางแหงอาจมีกระบือ
สีน้ําตาลออนถึง 15 เปอรเซ็นต จุดขาวท่ีพึงประสงคคือท่ีหนาผาก พูหางขาว กีบ 
กระบือกุนดิตัวเล็กกวาพันธุอ่ืนๆในกลุมนี้ น้ําหนักตัวประมาณ 320 – 450 

กิโลกรัม ใหนมเฉลี่ยประมาณ 11 กิโลกรัม/วัน หรือ 2,000-2,200 กิโลกรัม/300 

วันของการใหนม 

 

 
 

ภาพท่ี 2-36 กระบือพันธุกุนดิ 
ท่ีมา: www.pakdairyinfo.com 
 

2. สายพันธุกูจาราช (The Gujarat Breed)  
สายพันธุกูจาราชอยูทางตอนเหนือของรัฐกูจาราช ประกอบดวยพันธุเซอรติ (Surti) พันธุเม

ซานาหรือเมซานี (Mehsana) และพันธุจัฟฟาราบาดิ (Juffarabadi) 
กระบือพันธุเซอรติ (Surti)  
ลักษณะท่ัวไป กระบือพันธุเซอรติ มีชื่อมาจากชื่อเมือง Surat เปนเมืองท่ีผสมและคัดเลือกพันธุ

กระบือนี้ข้ึนมาและสงออกไปยังแหลงอ่ืนๆในนาม Charotar, Deccani, Deeshi, 

Gujarati, Nadiadi และ Talabda โดยท่ัวไปมีสีดํา หรือน้ําตาล ผิวหนังสีดํา หรือ
สีออกแดง ขนมีสีเทาเงินถึงน้ําตาลแดง ลักษณะประจําพันธุคือ มีบั้งคอ 2 อันท่ี
คอ ขนใตเขาและขอขา และบางทีมีทางสีขาวเหนือตาขอบลางของใบหูอาจมีขนสี
ขาว ตัวท่ีมีดางขาวท่ีหนาผาก ขาและพูหางขาวเปนลักษณะท่ีพึงประสงค เขายาว
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ปานกลาง เปนรูปเคียวชี้ลงยื่นไปขางหลังและโคงข้ึนตอนปลายเขาโคงเปนตะขอ
คลายเบ็ดตกปลา กระบือพันธุนี้มีรูปรางดี ขนาดปานกลาง หลังตรง ขาคอนขาง
สั้น เตานมรูปรางดี และตําแหนงดี สีชมพู หัวนมต้ังไดฉากแกกัน เพศผูท่ีโตเต็มท่ี
มีน้ําหนักประมาณ 640-730 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 550-650 กิโลกรัม 

ใหนมเฉลี่ยประมาณ 2,100 กิโลกรัม/300 วันของการใหนม มีไขมันสูงถึง 7.9 

เปอรเซ็นต 
 

 
 

ภาพท่ี 2-37 กระบือพันธุเซอรติ 
ท่ีมา: http://www.dahd.nic.in 

 
กระบือพันธุเมซานาหรือเมซานี (Mehsana)  

ลักษณะท่ัวไป กระบือพันธุนี้อยูแถวๆเมือง Mehsana และเมืองตางๆของรัฐ Gujarat ตอน
เหนือ เลี้ยงกันมากในเมือง Ahmedabad และ Bombay เพ่ือใชรีดนม กระบือ
พันธุนี้สงสัยวาจะเกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุเซอรติ และมูราห ซ่ึงสวนมาก
ใชมูราหเพศเมียในการผสม เตานมเจริญดีและอยูคอนไปทางทาย หัวนมยาวหนา 
สีดําสนิทท้ังขนและหนังเปนสีท่ีพึงประสงค ลักษณะท่ีไมพึงประสงคคือมีสีน้ําตาล
ออน สีเทาอมเหลือง รอยดางขาวท่ีหนา ลําตัว ขากีบ เขา และพูหางขาว สวนสูง
ท้ังเพศผูและเพศเมียเฉลี่ย 132 เซนติเมตร 

ลักษณะเดน กระบือพันธุนี้เชื่อง บังคับงาย มีระยะการใหนมยาวนานและผสมไดตามกําหนด 
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ภาพท่ี 2-38 กระบือพันธุเมซานาหรือเมซานี 
ท่ีมา: http://indianbuffalomeat.asia 

 
กระบือพันธุจฟัฟาราบาดิ (Jufarabadi)  
ลักษณะท่ัวไป กระบือพันธุนี้ไดชื่อมาจากเมือง Jufarabadi มีสีดํา เม่ือเทียบกับมูราห ลําตัวจะ

ยาวกวา โครงรางหลวมกวา หัวและคอทึบกวา และมีหนังใตคอ หนาผากนูนมาก 

เขาใหญและกวาง เขาลูลงลางแลวโคงข้ึนตอนปลาย น้ําหนักเฉลี่ยของเพศผู
ประมาณ 530 กิโลกรัม เพศเมีย 450 กิโลกรัม ใหนมประมาณ 1,800-2,700 

กิโลกรัม/ระยะการใหนม น้ํานมมีไขมันสูง และมีคุณคาในการทําน้ํามันเนย  

 

 
 

ภาพท่ี 2-39 กระบอืพันธุจัฟฟาราบาดิ 
ท่ีมา: http://www.dairyknowledge.in 
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3. สายพันธุอุตตารประเทศ (The Uttar Pradesh Breeds) ไดแก พันธุบาดาวารี (Bhadawari) และ
พันธุทาไร (Tarai) 
4. สายพันธุอินเดียกลาง (Central Indian Breeds) ในอินเดียภาคกลางมีควายอยูหลายพันธุท่ีสําคัญ
มี 6 พันธุ คือ พันธุนากบุรี (Nagpuri) พันธุพันหารบุรี (Pandharpuri) พันธุแมนดา (Manda) พันธุ 
Jerangi, Kalahandi และ Sambalpur และพันธุพ้ืนบานอ่ืนๆ 

5. สายพันธุอินเดียใต (South Indian Breeds) ในกลุมนี้ไดแก พันธุ Toda ชาวเขาเผา Toda แหง
ภูเขา Nilgiri ในเมือง Madras เปนพวกท่ีเลี้ยงและขยายพันธุกระบือพันธุนี้ซ่ึงมีลักษณะคลายกระบือ
ปลักของศรีลังกา พันธุ Malabar เปนพันธุท่ีดีและแข็งแรงของชาวฮินดู จะหาดูไดแถวๆ Mangalore 

ทางฝงตะวันตก สวนมากกระบือพันธุนี้ใชในการเกษตรกรรม และใชในการแขงขัน 

6. สายพันธุตะวันออกใกลโซเวียต และยุโรป (The Near East, U.S.S.R. and Europe)  
เปนสายพันธุท่ีนําไปจากอินเดียและปากีสถานนําไปเลี้ยงในประเทศแอฟกานิสถาน อิหราน 

อิรัก จอรแดน ซีเรีย ตุรกี กลุมประเทศท่ีเกิดใหมท่ีแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต อียิปต อิตาลี และ
ประเทศแถบทะเลบอลขานเนื่องจากกระบือแมน้ํามีหลายสายพันธุ ดังนั้นจึงขอกลาวถึงเฉพาะสาย
พันธุหลักๆ ไดแก 
 

2.3.2 กระบือปลัก (Swamp buffalo) 
ชื่อวิทยาศาสตรคือ Bulbalus carabanesis กระบือประเภทนี้มีการกระจายอยูเปนวงกวาง

ต้ังแตประเทศจีนตะวันออกเฉียงใตแผไปทางตะวันออกถึงเวียดนาม ลาว เขมร ไทย พมา เนปาลตอน
เหนือ และศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส กระบือปลักพวกนี้ไดถูกนําไปเลี้ยงใน
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย บราซิล ตรินิแดด เซเนกัลในอินเดีย บางสวนแถบรัฐมัธราฐ ในอดีตสวนใหญ
นิยมเลี้ยงไวใชแรงงานในประเทศท่ีปลูกขาวทางตะวันออกไกล 

ลักษณะท่ัวไป  กระบือปลักมีไหลท่ีแข็งแรง หางคอนขางสั้น นมเล็กและอยูไปทางทายมากจนลูก
ตองเขาดูดนมทางดานหลัง อวัยวะเพศผู (penis) แนบชิดกับสวนทอง ถุงอัณฑะ
สั้นไมมีสวนคอดก่ิว น้ําหนักกระบือปลักในพมาอยูระหวาง 300-350 กิโลกรัม ใน
ลาว 500-600 กิโลกรัม สวนในประเทศไทยมีน้ําหนักแตกตางกันไปตามทองท่ี 

สายพันธุขนาดใหญหนักเฉลี่ย 450-550 กิโลกรัม สายพันธุขนาดเล็กประมาณ 

350-400 กิโลกรัม บางตัวพบวาหนักมากกวา 1,000 กิโลกรัม กระบือปลักใน
อินโดนีเซียหนักประมาณ 350-400 กิโลกรัม โดยท่ัวไปแลวมีสีเทาเขมออกฟา 
ตําหนิท่ีเดนชัดคือ บั้งคอ เทาดาง และรอยดางท่ีหัว โดยท่ัวไปจะมี 2 บั้ง คือท่ีใต
คอหอยและเหนอือก  
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กระบือปลักไทย (Native buffalo) 
ลักษณะท่ัวไป กระบือปลักไทยมีลําตัวสีเทาจนถึงดํา และมีขนสีเหลืองคลายสีทองปกคลุม บาง

จังหวัดมีขนสีแดงจัด หัวลักษณะคอนขางยาว ใบหนาแคบ เขามีลักษณะใหญและ
เล็กรูปรางแตกตางกัน บางตัวเขาโคงแอนหลังเล็กนอยและงอนเขาหากัน บางตัว
เขากางยาวออกจากกัน รูปรางเล็ก หูเล็ก กีบเทาใหญ ขาแข็งแรงดี หลัง บริเวณ
บั้นทายหักลาด หางยาวลงไปถึงขอเขาหลัง หรือยาวกวาเล็กนอย หางเปนพวง มี
ชื่อเรียกแตกตางกันตามภาคตางๆ เชน ภาคเหนือเรียก ควายทุย ควายแขม 
ความจาม ภาคกลางเรียก ควายมะริด ควายแกลบ ภาคอีสานเรียก ความตู 
ภาคใตเรียกควายจอน เพศผูมีน้ําหนักประมาณ 450-650 กิโลกรัม สวนเพศเมียมี
น้ําหนักประมาณ 350-450 กิโลกรัม (จรสั, 2539)  

 

 
 

ภาพท่ี 2-40 กระบอืปลกัไทย 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 
กระบือเผือก  

การเปนสัตวเผือกนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของรางกายท่ีเกิดการกลายพันธุทําใหเกิด
ยีนดอยข้ึนในหนวยพันธุกรรมของสัตวตัวนั้นๆ ในสัตวเผือกยีนท่ีควบคุมการเกิดสีภายในรางกายจะ
บกพรองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆกับเม็ดสีภายในรางกาย ซ่ึงการเปนสัตวเผือกสวนใหญ
แลวจะเกิดจากเปลี่ยนแปลงแบบฉบับพลันหรือเรียกวาการกลายพันธุ (mutation) คือผิดปกติเฉพาะ
สัตวตัวนั้นเพียงตัวเดียวเม่ือคลอดออกมาในธรรมชาติถาหากสัตวตัวนี้มีโอกาสไดสืบพันธุตอไป และยีน
ดอยการเปนเผือกนั้นสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ยีนดอยเหลาการเปนเผือกนี้ก็จะแฝงตัวอยูกับ
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ลูกหลาน แตโอกาสแสดงออกมาใหเห็นเปนสัตวเผือกนอยมาก เพราะรางกายของสิ่งมีชีวิตมีหนวย
พันธุกรรมเดนๆ อีกมากมายท่ีขมยีนดอยเหลานี้อยู  

ลักษณะผิดปกติในตัวสัตวท่ีเปลี่ยนจากสีปกติเปนสีขาวนี้เรียกวา โรคอัลบินิซึม (albinism) 

เกิดจากยีนดอยท่ีมีอยู ในพันธุกรรม ทําใหไมสามารถสรางเอนไซม เมลาโนโซท ไทโรซิเนส 
(melamocyte tyrosinase) ท่ีจะเปลี่ยนไทโรซีน ซ่ึงเปนโปรตีนสําคัญตัวหนึ่งไปเปนเมลานิน 
(Melanin) ซ่ึงในมนุษยทําใหผูท่ีเปนโรคนี้แสดงลักษณะเผือกคือ มีสีผิวขาว ผมขาว ตาสีขาว มานตาสี
เทาและโปรงแสง รูมานตาสะทอนแสงออกมาเปนสีแดง สวนในสัตวการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะ
เปลี่ยนแปลงสมบูรณคือขาวหมดท้ังตัว (complete albinism) หรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางสวน 
(incomplete albinism) โดยสัตวเผือกขาวโดยสมบูรณนั้นรงควัตถุท่ีแสดงสีจะไมปรากฏใหเห็นเลย
แมในดวงตา แสงจะผานดวงตาและสะทอนผานเสนเลือดออกมาทําใหเห็นวาดวงตามีสีแดงทับทิมหรือ
ในสวนอ่ืนๆ สัตวบางตัวอาจจะปรากฏสีขาวเฉพาะสวนก็เพราะมียีนดอยท่ีแสดงความเผือกยังปรากฏ
ออกมาไมสมบูรณเพราะมียีนเดน ๆ ตัวอ่ืนขมอยูบาง แตกระบือเผือกท่ีพบในประเทศไทยจะมีสี
ผิวหนังออกสีชมพูเรื่อ ขนสีขาว ผิวหนังมีสีชมพู ขนยาว กีบและเขามีสีเหลือง และมักมีรอยตกกระ
เปนจุดบนลําตัว คนในภาคอีสาน จะเรียก“ควายดอน” ซ่ึงประสบ (2527) รายงานวาไมสามารถกลาว
วาเปนควายเผือกแท (true albino) ท้ังนี้เนื่องจากมีตาสีดําและผิวหนังสีชมพูมีตกกระ จึงควรเรียกวา 
ควายขาว ไมใชควายเผือก อยางไรก็ตามคนท่ัวไปก็นิยมเรียกควายเผือก หรือควายดอนมากกวา  
 

 
 

ภาพท่ี 2-41 กระบอืเผือก 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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2.3.3 กระบือลูกผสม 
เปนการผสมขามพันธุระหวางกระบือแมน้ํากับกระบือปลักเพ่ือไดลูกผสมท่ีใชประโยชนได ท้ัง

นมและเนื้อ ประเทศไทยมีการนําเอากระบือพันธุมูราหมาจากประเทศอินเดีย มาขยายพันธุเพ่ือใชรีด
นมสําหรับบริโภคของชาวอินเดียและปากีสถาน และในประเทศไทยไดนํามาศึกษาวิจัยในศูนยวิจัยและ
บํารุงพันธุสัตวหนองกวาง เนื่องจากกระบือแมน้ํามีโครโมโซม 2n=50 สวนกระบือปลักมีโครโมโซม 

2n= 48 มีโครโมโซมพ้ืนฐานเทากัน แตแตกตางกัน 1 คู ทําใหเม่ือผสมพันธุกันแลวจะไดลูกชั่วแรกมี
โครโมโซมเปนเลขค่ี 2n=49 และเม่ือนําลูกผสมชั่วแรกมาผสมพันธุกันจะไดโครโมโซม 3 แบบ คือ 48, 

49 และ 50 ลูกผสมท่ีมีโครโมโซมเลขคู 2n= 48 และ 50 จะมีการแบงเซลลปกติ แตปญหาอยูท่ี
ลูกผสมท่ีมี 2n=49 อาจพบปญหาการแบงเซลลของเซลลสืบพันธุท่ีไมสมดุล ซ่ึงคาดวาทําใหการ
ขยายพันธุของลูกผสมผิดปกติไดลูกผสมมีขอดีหลายประการ ไดแก โตเร็ว ใหเนื้อมากและสามารถใช
งานได แตยังไมมีการสงเสริมใหขยายวงกวางในประเทศ เนื่องจากกระบือลูกผสมบางตัวใหลูกหาง 
และผสมติดยาก สาเหตุอาจเนื่องจากเปนกระบือท่ีมีชุดโครโมโซมเปนเลขค่ี อีกท้ังเกษตรกรท่ีเคยเลี้ยง
กลาววากระบือลูกผสมเลี้ยงยากกวากระบือไทย เนื่องจากบังคับยากและเลือกกินหญามากกวากระบือ
พ้ืนเมือง  
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สรุป 
 

พันธุและลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อและกระบือมีลักษณะท่ีแตกตางกันในแตละสายพันธุ 
โดยโคเนื้อและกระบือมีท้ังพันธุพ้ืนเมืองและพันธุแทจากตางประเทศ และพันธุท่ีไดรับการปรับปรุง
ข้ึนมาเพ่ือใชเปนพันธุทางการคา โดยจะมีความสามารถในการใหผลผลิต และมีจุดประสงคในการเลี้ยง
ท่ีแตกตางกัน เชนการเลี้ยงขุนเพ่ือผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การเลี้ยงวัวชนในภาคใตเพ่ือเกมกีฬา หรือ
การเลี้ยงเพ่ือการประกวด ดังนั้นผูท่ีจะประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อและกระบือจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองทราบขอมูลพ้ืนฐานของพันธุและลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อและกระบือในสายพันธุตางๆ 

เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจเลือกสายพันธุท่ีตองการเลี้ยงไดตรงตามวัตถุประสงค และการจัดการ
เลี้ยงดูท่ีเหมาะสมในแตละสายพันธุเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคาท่ีสุด 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 
 

1. จงอธิบายลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อและกระบือไดอยางถูกตองอยางนอยประเภทละ 5 

สายพันธุ 
2. จงเปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของโคอินเดีย และโคยโุรปมาใหชัดเจน  
3. จงอธิบายลักษณะเดนและลักษณะดอยของโคพ้ืนเมืองและกระบือไดอยางถูกตอง 
4. จงยกตัวอยางพันธุและลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันพรอมอธิบาย

เหตุผลสนับสนุนอยางนอย 5 สายพันธุ 
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แผนการสอนประจําบทที่ 3  
การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

1.1 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือโดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก 

1.2 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือโดยอาศัยขอมูลสมรรถนะในการเจริญเติบโต 

1.3 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือโดยอาศัยพันธุประวัติ 
1.4 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือโดยการทดสอบความสามารถในการใหผลผลิต 

1.5 การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือโคกระบือเพ่ือทําพันธุ 
1.6 การประเมินอายุโคเนื้อและกระบือโดยการดูฟน 

1.7 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 3  

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. สามารถบอกขอควรพิจารณาในการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือได 
2. สามารถอธิบายหลักการในการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือไดอยางถูกตอง 
3. สามารถอธิบายหลักการในการคัดเลือกโคเนื้อและกระบือเพ่ือทําพันธุ 
4. สามารถประเมินอายุโคและกระบอืโดยการดูฟนอยางถูกตอง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 3 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือตาม
เอกสารประกอบการสอน 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือตามเอกสารประกอบการสอน 

และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 

3. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน และสรุปเด็นสําคัญของเนื้อหาพรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน 

4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 
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5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 3 เรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและ
กระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

  
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

3. แผนภาพแสดงลักษณะของโคเนื้อและกระบือท่ีควรคัดเลือกพันธุ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร 
5. เครื่องฉายภาพ 

6. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
7. ใบงานท่ี 3 เรื่องประเมินอายุโคและกระบอืโดยการดูฟน 

8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 3 เรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 3  
การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 

 
การเลี้ยงโคและกระบือมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการ

ของผูเลี้ยงโดยตรง เชน การเลี้ยงโคขุนเพ่ือผลิตเนื้อคุณภาพสูง การเลี้ยงโคชนสําหรับเกมกีฬา การ
เลี้ยงกระบือนมเพ่ือผลิตนม การเลี้ยงโคและกระบือเพ่ือผลิตน้ําเชื้อคุณภาพสูง หรือการเลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือเพ่ือการประกวด ฯลฯ แตอยางไรก็ตามไมวาวัตถุประสงคในการเลี้ยงโคและกระบือจะ
แตกตางกันแตการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือมาเลี้ยงนั้นมีความสําคัญไมตางกัน  ท้ังนี้ถาหากมี
การคัดเลือกโคเนื้อและกระบือท่ีมีลักษณะไมดีมาเลี้ยงก็มีโอกาสเสี่ยงเกิดข้ึน ขณะเดียวกันหาก
คัดเลือกโคเนื้อและกระบือท่ีมีลักษณะดีมาเลี้ยง ก็จะเปนการสงเสริมใหประสบความสําเร็จในการผลิต
โคเนื้อและกระบือท่ีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคในการเลี้ยง 

 

การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ 
การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือมีหลักในการพิจารณาท่ีแตกตางกัน และแตละหลักการ

พิจารณาก็มีเทคนิคในการพิจารณาท่ีแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดท่ีใชในการพิจารณาดังนี้ 
1. พิจารณาจากลักษณะภายนอก 

2. อาศัยพันธุประวัติ 
3. สมรรถนะในการเจริญเติบโต 

4. การทดสอบความสามารถในการใหผลผลิต (เมธา, 2553) 

 

1. พิจารณาจากลักษณะภายนอก 
 เปนการประเมินลักษณะภายนอกของตัวสัตวดวยตาเปลา โดยมีหลักการในการพิจารณา
ลักษณะตางๆ ดังนี้ 
1.1 ลักษณะท่ัวไป 

1.1.1 ลักษณะรูปรางโดยรวม มองดูสมสวน ถามองดานขางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ลําตัวลึก มี
ความจุมาก สวาบแคบ  

1.1.2 ขนาดและน้ําหนัก โคและกระบือเพศผูตองมีลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปใชทําเปน
พอพันธุเพ่ือใหลูกท่ีดี สวนใหญจึงเห็นวาโคและกระบือท่ีจะใชทําพอพันธุไดตองมีน้ําหนักเม่ือโตเต็มท่ี
ระหวาง 500-1,000 กิโลกรัม สวนแมพันธุน้ําหนักเม่ือโตเต็มท่ีควรอยูระหวาง 350-500 กิโลกรัม 

นอกจากนี้ตองดูความเหมาะของขนาดรางกายเทียบกับอายุดวยเชนกัน  
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1.1.3 ลักษณะทาทาง 
การเดินของโคและกระบือจะเดินคลองแคลวแตนุมนวล เดินสงา หนายก อกลอย การเดินไม

กมหัว เวลาเดินขอขาหลังไมขวิดกัน ขาหลังไมกระตุก 

การยืน โคและกระบือควรมีทาทางการยืนท่ีสงางาม หนายกหรือหัวเชิด อกตั้ง สวนทายยก
กวาสวนหนาเล็กนอย ยืนขาตรง ขาหนาชิด ขาไมโกง  

1.1.4 นิสัยและอารมณ โคและกระบือตองมีความม่ันคงทางอารมณ ไมต่ืนตกใจงาย ตองมี
ความเชื่อง แตไมใชเชื่องซึม  

1.1.5 ขน ลักษณะเรียบ มีความยาวปานกลาง ขนเสนใหญพอดี ออนนุม สวยงามเปนเงา   
1.1.6 หนัง หนังของโคควรมีลักษณะหลวมๆและบาง สวนกระบือลักษณะของหนังตองหนา 

1.2 สวนใบหนา หัว และคอ 
1.2.1 หนา ตองหนายาวปานกลาง กลมกลืนกับกรามท่ีดูแข็งแรง หนังหนาตองบางเห็นเสน

เลือดชัด หนาผากกวางปานกลาง หนาตองไมโหนก 

1.2.2 ปาก ปากใหญกวาง กรามลางแข็งแรง ถาขนปากลางเกลี้ยงเกลาแสดงวากินหญาเกง
หรือกินหญาดี 

1.2.3 ตา สัณฐานของตารูปวงรี ดวงตาใหญ นูนเดน แจมใส กลมโต นัยนตาสดใส แววตามี
ความเปนมิตร  

1.2.4 หู มีขนาดกะทัดรัด ขนาดเทากันท้ังสองขาง  
1.2.5 เขา โคนเขาใหญ ถามองดานขางเปนรูปสามเหลี่ยมและเรียวข้ึนไปดานปลายเขา เขา

เกลี้ยงเกลาผิวเขาเปนมันและมีขนาดเทากันท้ัง 2 ขาง  
1.2.6 คอ ใหญหนาบึกบึน สั้น แตสมสวนกับหัวและไหล คอดานใตยาวกวาดานบน คอตอง

อวบใหญหนา  
1.2.7 ฟน ฟนสีขาว เรียงกันสวยงาม ฟนไมหาง  

1.3 ลักษณะสวนหนา 
1.3.1 ไหล ไหลตองเต็มหนา และสูงเล็กนอย  

1.3.2 หนาอก ตองเต็มใหญ  
1.3.3 ขาหนา แขงขาใหญตรง กระดูกขาตองใหญ มองจากดานขางและดานหลัง ตองตรง 

ขอขาใหญ ซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิดกับความหนาของกลามเนื้อชนิดอ่ืนๆ 

1.3.4 เล็บหรือกีบ ตองใหญกลมโต แข็งแรง กางออกไดสัดสวน ปลายเล็บแนบชิดไมเกยกัน 

ลักษณะเล็บกลมมน  

1.3.5 ตุมเทาหรือนิ้วติ่ง ตองมีลักษณะตรงงามไมคดงอ ชี้เอนเขาหาเล็บใหญเล็กนอย เล็บ
นอยยาวไมถึงพ้ืน 
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1.4 สวนลําตัว 
1.4.1 ตะโหนก ตองกวาง หนาและสูงเล็กนอย กระบอืตัวผูถาตะโหนกบางจะดูคลายตัวเมีย  

1.4.2 ลําตัว ตองใหญ ยาวเสมอจากหนาไปหลัง มีความหนาและลึก ถามองจากดานขางเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ชวงลําตัวยาว และซ่ีโครงตองจับสูง ทําใหลําตัวกวางและลึก แตสวนกลางของลําตัว
ไมควรหยอนมากเพราะจะทําใหไดเปอรเซ็นตลักษณะซากสูง 

1.4.3 หลัง แนวสันหลังตองขนานพ้ืนทอง กวาง ยาว ตรง โดยเฉพาะยาวจากสวนหัวของ
กระดูกบั้นทายถึงสวนปลายของสันหลัง 

1.4.4 ทอง ดูกลมกลึง ทองตองยาวเสมอถึงขาหนา และสวนหลังก็ตองยาวเสมอถึงชวงขา
หลัง  

1.4.5 สวาบ สวาบตองเล็ก ไมกวางและลึกมาก เลี้ยงงาย โตเร็ว ทําใหแลดูอวนสมบูรณ
ตลอด สวนกระบือท่ีมีสวาบใหญ กวาง และลึก จะอวนชา แมจะกินหญามากสวาบก็จะไมเต็ม  

1.5 สวนทาย 
1.5.1 สะโพก กวางและลึก โคงมนสมสวน เนื้อแนนเต็ม ไมแฟบ ไมเรียวแหลม (นิกร, 2552) 

1.5.2 กน สวนทายโคงมนสมสวน องศาลาดเอียงลงทางหางดูพอดี (ประสบ, 2531)  

1.5.3 หาง โคนหางตองใหญ ไดสัดสวน เขารูปปดกนมิดชิด ขอหางถ่ี หางยาวเลยขอพับ 

ปลายหางเปนพวงสวยงาม หางหอยลงมามีลักษณะต้ังฉาก นับวาเหมาะกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ
เรา เพราะแมลงชกุชมุมาก จึงใชไลแมลงปองกันตัวเองได (นิกร และคณะ, 2552) 

1.5.4 ขาหลัง โคนขาหลังใหญแข็งแรงรับกับสะโพก ตําแหนงขาหลัง ไดสัดสวนกับสะโพก 

ขอขาหลังในเพศผูจะใหญกวาเพศเมีย (ประสบ, 2531) 

1.5.5 เล็บหรือกีบหลัง มีลักษณะสัณฐานเหมือนเล็บหนา แตโดยท่ัวไปกีบหลังอาจยาวกวา
กีบหนาเล็กนอย  
1.6 ระบบสืบพันธุ  

1.6.1 เพศเมีย 
อวัยวะเพศเมีย ตองสมบูรณ ใหญสมตัว มีสัณฐานเปนรูป 3 เหลี่ยม (สวนบนเปนฐาน 

สวนลางคือปลายสามเหลี่ยม) และสวนปลายไมหักงอนข้ึน  

เตานมและหัวนม ฐานเตานมไมกวางมาก มีหัวนม 4 เตา วางในตําแหนงท่ีหางกันพองาม ใน
กระบือหัวนมไมใหญและยาวเกินไป สวนในโคหัวนมมีลักษณะเล็ก ยาว เรียว และเปนมันเรียบ 

1.6.2 เพศผู 
อัณฑะ ลูกอัณฑะใหญสมบูรณ และตรงเทากันสองขาง ไมบิดเบี้ยว ไมหยอนยาวมาก ใน

กระบือถุงอัณฑะยาวประมาณ 4 นิ้ว (ประสบ, 2531)  
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ลึงค ใหญ ยาวสมสวน และชี้ตรงไปขางหนา ปลายลึงคหยอนเล็กนอยประมาณ 1 นิ้ว 

(ประสบ, 2531)  

 
2. การคัดเลือกโคกระบือโดยพันธุประวัติ  
 การคัดเลือกโคกระบือโดยอาศัยลักษณะท่ีดีของพอแมและบรรพบุรุษไดกระทํากันมาหลาย
รอยปแลว ระบบยังคงใชกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะในฝูงโคกระบือเลือดแท (pedigree) ถาใชใน
การคัดเลือกโคโดยการดูพันธุประวัติยอนหลังของสายเลือดท่ีใกลชิดกัน (2-3 รุน) ท้ังนี้เพราะถาดูยอน
ไปหลายๆรุน จะใหผลไมแนนอนเพราะแตละ generation ความเขมขนของสายเลือดจะลดลง
ครึ่งหนึ่ง 
 การใชพันธุประวัติท่ีดีมีประสิทธิภาพนี้ คือ การใชเปนพ้ืนฐานในการคัดเลือกโคท่ีมีอายุนอย 
กอนท่ีผูเลี้ยงจะไดสังเกตสมรรถภาพของโคตัวนั้นหรือในรุนลูก ลักษณะท่ีแสดงออกในโคท่ีอายุนอย 
เชน อายุขัย หรือความสมบูรณแข็งแรงท่ีมีตอไปเรื่อยๆนั้นยังเปนท่ีถกเถียงกันอยูวาจะอาศัยพันธุ
ประวัติไดหรือไม ลักษณะอีกอยางหนึ่งคือลักษณะท่ีแสดงออกในเพศเมีย เชน ผลผลิตน้ํานม ลักษณะ
นี้สามารถใชพันธุประวัติไดผลในหลายกรณี เชน พอพันธุท่ีใหลูกเพศเมียท่ีมีความสามารถในการใหนม
สูงและเลี้ยงลูกดี ลูกเพศผู ท่ีไดจากพอพันธุนี้ มีแนวโนมท่ีจะใหลูกเพศเมียท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นการคัดเลือกเอาลูกโคเพศผูท่ีเกิดจากพอท่ีใหลูกเพศเมียมีลักษณะการใหนมสูงและเลี้ยง
ลูกเกงดีกวาตัดเอาลูกโคเพศผูท่ีเกิดจากพอท่ีใหลูกเพศเมียท่ีใหนมต่ําและเลี้ยงลูกไมเกง 
 

3. การคัดเลือกโคกระบือจากสมรรถนะการเจริญเติบโต 

 เปนการพิจารณาความสามารถและประสิทธิภาพในการใหผลผลิตของโคและกระบือ รวมท้ัง
การตรวจสมรรถภาพในโคเพศเมีย คือ การสังเกตดูการเปนสัด ดูความเท่ียงตรงของรอบการเปนสัด 
สวนในโคเพศผูนั้นใหสังเกตลักษณะกลามเนื้อ ความปราดเปรียว และดูความเขมขนของสเปรม 

 การพิจารณาประสิทธิภาพในการใหผลผลิตมีท้ังวิธีแบบงายและแบบซับซอน การประเมิน
แบบงาย เชน การตรวจวัดน้ําหนักเม่ือหยานม น้ําหนักเม่ืออายุครบ 1 ป น้ําหนักท่ีใชเปรียบเทียบควร
ปรับคาเพ่ือเพศและอายุท่ีตางกัน สวนการพิจารณาประสิทธิภาพในการใหผลผลิตแบบซับซอน ไดแก 
การใชเครื่องมืออุลตราโซนิคเปนการวัดดูลักษณะและขนาดของกลามเนื้อ โดยการวัดดูลักษณะและ
ขนาดของกลามเนื้อ โดยการวัดเวลาคลื่นของความถ่ีท่ีเดินทางจากจุดของเนื้อเยื่อ 2 ชนิด นอกจากนี้
การตรวจลักษณะของกลามเนื้อ เปอรเซ็นตซาก และคาคะแนนไขมันแทรกก็เปนวิธีท่ีใชประเมิน
ประสิทธิภาพในการใหผลผลิตสัตวไดเชนกัน 
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4. การทดสอบความสามารถในการใหผลผลิต 

 ในการทดสอบความสามารถในการใหผลผลิตของสัตวมีหลักการปฏิบัติ 5 ขอ ดังนี้คือ 

4.1 การทําเครื่องหมายแมโคท้ังหมด 

4.2 การบันทึกอายุของโค โดยจะตองทําการบันทึกอายุโคท้ังหมดในฝูง 
4.3 การสังเกตตอนแรกเกิด บันทึกวันเกิด เพศ ทําเครื่องหมาย 

4.4 บันทึกประสิทธิภาพในการใหผลผลิตสัตว 
4.5 การตัดสินคัดเลือกโดยอาศัยบันทึก เชน พอพันธุท่ีมีน้ําหนักแรกเกิดนอยควรคัดออก 

 

การคัดเลือกโคกระบือเพ่ือทําพันธุ 
1. การคัดเลือกกระบือเพศผูสําหรับใชเปนพอพันธุ  

การคัดเลือกกระบือเพศผูสําหรับใชเปนพอพันธุมีหลักการในการพิจารณาจากองคประกอบ
ตางๆ ดังนี้ 
1.1 สวนหนาตา หัว เขา กระบือท่ีดีควรมีหนายาวปานกลาง กลมกลืนกับกรามท่ีดูแข็งแรง หนังหนา
ตองบางเห็นเสนเลือดชัดหนาผากกวางปานกลาง หนาตองไมโหนก ลักษณะเขามีโคนเขาท่ีใหญ มอง
ดานขางเปนรูปสามเหลี่ยม เรียวข้ึนไปดานปลายเขา เขาเกลี้ยงเกลา ผิวเขาเปนมัน มีขนาดเทากันท้ัง 
2 ขาง  

 

 
 

ภาพท่ี 3-1 ลักษณะตาของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
ท่ีมา: กิตติ (2553) 
 

1.2 สี ขนและหนัง พอพันธุท่ีหนังหนาและสีของขนเขม สวนใหญเห็นวาพอพันธุท่ีมีกําหนัดสูง  
1.3 อุปนิสัย อารมณ กระบือท่ีดีควรมีความเชื่อง แตไมเซ่ืองซึม ไมดุราย ไมปราดเปรียวเกินไป และ
ไมทํารายกระบือตัวอ่ืน (กิตติ, 2553) 



-60- 
 

1.4 โครงสรางลําตัว กระบอืพอพันธุตองมีโครงสรางใหญ กระดูกใหญ ลําตัวกวาง ยาวและลึก รูปราง
ล่ําสัน บึกบึน คอคอนขางยาว หัวไหลและอกนูนเดนชัด 

1.5 ขนาดและน้ําหนัก สวนใหญกระบือพอพันธุตองมีขนาดใหญน้ําหนักไมควรตํ่ากวา 700 กิโลกรัม 

แตถาเปนกระบือท่ีจะใชรีดน้ําเชื้อไวผสมเทียมสามารถใชควายท่ีตัวใหญกวานี้ได และถาพอพันธุขนาด
ใหญมากเม่ือปลอยคุมฝูงจะควบคุม และบังคับยาก ซ่ึงอาจเปนอันตรายกับเจาของหรือผูเลี้ยงได (จรัส, 
2555) 

1.6 ขา ท้ังขาหนาและขาหลัง ตองใหญแข็งแรงท้ัง 4 ขา โดยเฉพาะขาหลัง ตองสามารถรับน้ําหนักได
ดีเวลาพอพันธุข้ึนผสมพันธุ 
1.7 ลึงค กระบือพอพันธุลึงคตองรัดติดหนาทอง ตรงไมคด ปลายลึงคหยอนเล็กนอย  
1.8 อัณฑะ พอพันธุท่ีใหลูกดี ลูกอัณฑะตองมีขนาดเทาๆกัน ไมบิดเบี้ยว 

 

  
 

ภาพท่ี 3-2 ลักษณะลึงคของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
ท่ีมา: กิตติ (2553) 

 

  
 

ภาพท่ี 3-3 ลักษณะอัณฑะของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
ท่ีมา: กิตติ (2553) 
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1.9 กลามเนื้อ ลักษณะมัดกลามเนื้อเห็นเดนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลามเนื้อคอสวนบน รอบๆคอ 
ซ่ีโครง สันและสะโพก  

1.10 แสดงลักษณะความเปนพอพันธุ ชอบดมกลิ่นมูลและปสสาวะของแมโค พยายามท่ีจะข้ึนทับตัว
อ่ืน พยายามแสดงความสนใจโดยการสูดดมกลิ่นและการเลียแมโค เปนตน 

 

  
 

ภาพท่ี 3-4 ลักษณะมัดกลามเนื้อของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
ท่ีมา: กิตติ (2553) 

 

2. การคัดเลือกกระบือเพศเมียไวทําแมพันธุ 
การคัดเลือกกระบือเพศเมียเพ่ือใชเปนแมพันธุมีหลักการในการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 หนาตา หัว เขา แมพันธุท่ีดีจะหนายาว หนังบริเวณสวนหนาบาง คอเล็ก  

2.2 สี ขนและหนัง มีขนดกตรงหัว คอ และไหล หนังหนา สีขนเขม 

2.3 ทาทางการยืน การเดิน โคและกระบือจะเดินสงา หนายก อกลอย เวลาเดินขอขาหลังไมขวิดกัน 

ขาหลังไมกระตุก ทาทางการยืนตองสงางาม หนายกหรือหัวเชิด อกตั้ง สวนทายยกกวาสวนหนา
เล็กนอย ยืนขาตรง ขาหนาชิด ขาไมโกง  
2.4 อุปนิสัย และอารมณ กระบือแมพันธุท่ีดีจะใหนมลูกดี รักลูก ไมท้ิงลูกใหหางจากตัว  

2.5 โครงสรางลําตัว สวนใหญเห็นวากระบือท่ีขนาดปานกลาง ไมใหญ ไมสูงเกินไป จะใหลูกถ่ีซ่ึง
นาจะมาจากการท่ีรางกายมีความสมบูรณเร็วกวากระบือท่ีมีโครงสรางใหญ  
2.6 ขนาดและน้ําหนัก กระบือแมพันธุท่ีใหลูกดีจะอยูขนาดกลางๆ ถึงขนาดใหญ คือระหวาง 350-

500 กิโลกรัม และมีความสูงประมาณ 120-140 เซนติเมตร เม่ือมองดานหลังจะเห็นวาทองไมหยอน
มาก  

2.7 กน แมพันธุท่ีใหลูกดีตองมีสะโพกลาดเอียง กระดูกเชิงกรานกวาง สวนกระบือท่ีมีเชิงกรานแคบ 

จะใหลูกยาก 
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ภาพท่ี 3-5 ลักษณะการยืนและการเดินของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 

2.8 ขา และเล็บ (กีบ) แมพันธุท่ีดีจะมีขาเล็ก หนังบาง ขอขาไมโตซ่ึงแตกตางจากกระบือพอพันธุ 
2.9 หาง ลักษณะของหางจะหอยลงมาในลักษณะตั้งฉาก โคนหางใหญ 
2.10 อวัยวะเพศเมีย ขนาดของอวัยวะเพศเมียประมาณ 2.5 นิ้ว 

2.11 เตานมและหัวนม กระบือแมพันธุท่ีฐานนมกวาง เอ็นนมหรือราวนมใหญ (คือเสนเลือดท่ีเขาสู
เตานม) มองเห็นชัดเจน ยิ่งยาวจะดีมาก แสดงวามีน้ํานมมาก เลี้ยงลูกดี  
 

   
     (ก)                        (ข)     (ค) 
 

ภาพท่ี 3-6 ลักษณะอวัยวะเพศเมียของกระบือท่ีควรคัดเลือกเพ่ือทําพันธุ 
(ก) บัวหลวง, กีบมา (ข) จักจั่น (ค) ใบพลู 

ท่ีมา: กิตติ (2553) 
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การประเมินอายุโคเนื้อและกระบือโดยการดูฟน 
การเลี้ยงโคและกระบือสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอยซ่ึงไมคอยมีการจดบันทึกขอมูล

ประจําตัวสัตว จึงทําใหไมทราบวัน เดือน ป เกิดท่ีแทจริง ดังนั้นจําเปนตองประเมินอายุของโคและ
กระบือโดยดูจากการรวงของฟนน้ํานมและการข้ึนของฟนแทหนาลาง ท้ังนี้ฟนน้ํานมเปนฟนท่ีข้ึนตั้งแต
แรกเกิด จะมีขนาดเล็กมีจํานวน 20 ซ่ี ประกอบดวยกรามบนขางละ 3 ซ่ี กรามลางขางละ 3 ซ่ี รวม 

12 ซ่ี และฟนหนาลางจํานวน 8 ซ่ี โดยคูท่ี 1 เปนคูท่ีอยูตรงกลาง คูท่ี 2 จะเปนซ่ีท่ีอยูถัดไปขางละซ่ี
ของคูท่ี 1 คูท่ี 3 เปนซ่ีท่ีอยูถัดไปขางละซ่ีของคูท่ี 2 และคูท่ี 4 เปนซ่ีท่ีอยูถัดไปขางละซ่ีของคูท่ี 3 ซ่ึง
การประเมินอายุกระบือจะประเมินตามการรวงของฟนท่ีอายุตางๆ ดังนี้ 

คูท่ี 1 จะรวงเม่ืออายุ 2 – 2.5 ป   คูท่ี 2 จะรวงเม่ืออายุ 3 – 3.5 ป 
คูท่ี 3 จะรวงเม่ืออายุ 4 – 4.5 ป   คูท่ี 4 จะรวงเม่ืออายุ 5 – 5.5 ป 
โดยการประเมินอายุโดยการดูฟนอาจคลาดเคลื่อนประมาณ 6 เดือน แตสวนใหญขนาดของ

รางกายจะไมแตกตางกันมากนัก และในการรวงของฟนน้ํานมแตละคูจะทําใหการกินอาหารหยาบจาก
การแทะเล็มลดลง ดังนั้นควรเสริมดวยการตัดหญาใหกินจะทําใหควายเจริญเติบโตอยางสมํ่าเสมอ 

 

  
                           (ก)                                        (ข)  

  
                     (ค)                                         (ง)  
 

ภาพท่ี 3-7 การประเมินอายุโคเนื้อและกระบือโดยการดูฟน 

(ก) 2.5-3 ป (ข) 3.5-4 ป (ค) 4.5-5 ป (ง) 5.5-6 ป 
ท่ีมา: นิกรและคณะ (2552) 
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สรุป 
 

การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของผูเลี้ยงมีปจจัยหลายๆ
ปจจัยท่ีจะตองจัดการและควบคุม เชน การจัดการเลี้ยงดู การจัดการอาหาร การสุขาภิบาล เปนตน 
นอกจากนี้การคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือก็เปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญเปนอยางมากตอการเลี้ยง
สัตวใหประสบความสําเร็จ ท้ังนี้เนื่องจากโคและกระบือมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต 
การใหผลผลิต และลักษณะความสมบูรณพันธุท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือมี
หลักในการพิจารณาหลายอยาง เชน การพิจารณาจากลักษณะภายนอก การพิจารณาโดยอาศัยพันธุ
ประวัติ ขอมูลสมรรถนะในการเจริญเติบโต และการทดสอบความสามารถในการใหผลผลิต รวมท้ัง
สามารถประเมินอายุของโคและกระบือโดยการดูฟน ซ่ึงหลักในการพิจารณาดังกลาวจะสามารถชวย
ใหสามารถคัดเลือกโคเนื้อและกระบือท่ีมีลักษณะดีไปเลี้ยงซ่ึงจะชวยสงเสริมใหสามารถประสบ
ความสําเร็จในการผลิตโคเนื้อและกระบือไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 3 
 

1. ในการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือมีขอควรพิจารณาอะไรบาง จงอธิบาย 

2. จงอธิบายหลักการท่ีใชในการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือไดอยางถูกตอง 
3. จงอธิบายหลักการในการคัดเลือกโคเนื้อและกระบือเพ่ือทําพอแมพันธุ 
4. จงอธิบายหลักการประเมินอายุโคและกระบือโดยการดูฟนของโคเนื้อและกระบือไดอยาง

ถูกตอง 
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แผนการสอนประจําบทที่ 4  
อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

1.1 การเลือกสถานท่ีสรางโรงเรือน 

1.2 ลักษณะของโรงเรือนโคเนื้อและกระบือ 

1.3 โรงเรือนขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย 

1.4 โรงเรือนสําหรับฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 
1.5 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 4  

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายหลักการในการพิจารณาเลือกสถานท่ีสรางโรงเรือนโคเนื้อและกระบือไดอยาง

ถูกตอง 
2. สามารถอธิบายลักษณะโรงเรือนขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย 

3. สามารถอธิบายลักษณะโรงเรือนสําหรับฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 
4. สามารถวิเคราะหความแตกตางของฟารมของเกษตรกรรายยอย ฟารมขนาดเล็กและขนาด

ใหญได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 4  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
และกระบือ 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือตาม
เอกสารประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 

3. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาเพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 
5. สรุปเนื้อหาประจําบท 
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6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 4 เรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับ
การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 4 เรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 4 เรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 4  
อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 

 
การสรางโรงเรือนสําหรับโคเนื้อและกระบือนั้นจําเปนตองพิจารณาลักษณะและรูปแบบของ

โรงเรือนใหเหมาะสมกับพันธุ เพศ และอายุของสัตว  อีกท้ังยังตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีมีโดยไมใหมี
ผลกระทบตอการดําเนินกิจการงานฟารม และท่ีสําคัญโรงเรือนท่ีสรางสําหรับการเลี้ยงสัตวนั้นจะตอง
ใหสัตวอาศัยไดอยางสบาย ใหผลผลิตท่ีดี และไมเกิดอาการบาดเจ็บหรือเกิดโรคอันเปนสาเหตุใหสัตว
ใหผลผลิตไมตรงตามวัตถุประสงค  

 

การเลือกสถานท่ีสรางโรงเรือน 

การเลือกพ้ืนท่ีในการสรางโรงเรือนเปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่ง ท้ังนี้เพราะหากเราเลือก
พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมแลวก็มักจะเกิดปญหาข้ึนภายหลังได แตถาเราเลือกพ้ืนท่ีไดเหมาะสม ปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะตามมาก็จะไมเกิดข้ึน หลักในการพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะสรางโรงเรือนมีดังนี้ 

1. หางไกลจากแหลงชุมชน เพ่ือปองกันปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน และสะดวกตอการควบคุม
และปองกันโรค 

2. ควรเปนท่ีดอน น้ําทวมไมถึง เพ่ือปองกันความเสียหายและยังสะดวกในการระบายถายเท
ของเสียออกจากโรงเรือนดวย 

3. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณตลอดป เพราะการเลี้ยงสัตวจําเปนตองใชน้ําเพ่ือการกินและการทํา
ความสะอาด 

4. การคมนาคมสะดวก เพ่ือสะดวกในการขนสงอาหาร และการซ้ือขายผลผลิตท่ีไดแตไมควร
อยูติดถนนใหญเพราะอาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโรค 

5. เปนสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมและภูมิอากาศเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวชนิดนั้นๆ และไม
เปนแหลงของการเกิดโรคระบาดมากอน 

 

ลักษณะของโรงเรอืนโคเนื้อและกระบือ 
 ลักษณะโรงเรือนของโคเนื้อและกระบือสามารถจําแนกตามลักษณะฟารมไดดังนี้ 
 

1. โรงเรือนขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย 
 โคเนื้อและกระบือนับวาเปนสัตวมีความสําคัญกับเกษตรกรไทยเปนอยางมากมาเปนเวลา
ยาวนาน ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรถือวาโคและกระบือเปนสัตวท่ีมีบุญคุณ โดยเกษตรกรเลี้ยงโคและ
กระบือไวเพ่ือใชเปนแรงงานในการทําไรทํานา แตอยางไรก็ตามถึงแมวาในปจจุบันบทบาทของโคเนื้อ
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และกระบือในแงใชเปนแรงงานจะลดลง แตเกษตรกรสวนหนึ่งยังนิยมเลี้ยงไวเพ่ือเปนขายโคและ
กระบือมีชีวิต การออมทรัพย รวมท้ังเพ่ือเปนงานอดิเรก  ซ่ึงขนาดของฝูงสัตวจะไมใหญมากนัก และ
รปูแบบการเลี้ยงจะเปนการเลี้ยงแบบไมประณีต กลาวคือในชวงกลางวันเกษตรกรจะนําโคและกระบือ
ออกไปเลี้ยงตามทุงนา ริมทาง หรือสถานท่ีสาธารณะท่ีมีหญา และจะมีการไลตอนโคและกระบือกลับ
เขาบานในตอนเย็นเพ่ือปองกันโจรลักขโมยและสะดวกในการดูแลสัตว ในอดีตเกษตรกรจะนิยมสราง
คอกโคและกระบือไวใตถุนบาน โดยใชไมท่ีหาไดงายตามทองถ่ินลอมคอกและทํารางอาหาร ท้ังนี้
เนื่องจากในอดีตมีโจรขโมยจํานวนมาก เกษตรกรจึงสรางคอกสัตวไวติดบานเพ่ือจะไดดูแลและสังเกต
สัตวของตนไดใกลชิด แตอยางไรก็ตามในปจจุบันคอกโคและกระบือในลักษณะดังกลาวเหลืออยูนอย
เต็มที ท้ังนี้เนื่องจากยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรจะสรางคอกโคแยกออกจากสวนของตัวบาน 
โดยอาจจะสรางอยูบริเวณหลังบานหรือขางบานก็ไดโดยใชวัสดุราคาถูกและหาไดงาย เชน หญาแฝก 
สังกะสีใหมหรือเกาเปนหลังคา โดยคอกจะมีเนื้อท่ีประมาณ 6-8 ตารางเมตร/ตัว รางอาหารจะสูงจาก
พ้ืนดินประมาณ 60 เซนติเมตร 

 

     
(ก)        (ข) 

ภาพท่ี 4-1 คอกโคและกระบอืของเกษตรกรรายยอย  
(ก) คอกใตถุนบาน (ข) คอกบริเวณหลังบาน 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 
2. โรงเรือนสําหรับฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 

 การสรางโรงเรือนโคเนื้อและกระบือในเชิงธุรกิจจะเปนลักษณะของการจัดตั้งฟารมขนาดเล็ก
ถึงขนาดใหญ ซ่ึงในสวนของโรงเรือนจะตองมีความแข็งแรง ม่ันคง มีความสะดวกและงายตอการ
ปฏิบัติงานของคนงานและเครื่องจักร โดยมีสิ่งท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
2.1 คอกโคและกระบือ  

คอกสําหรับโคเนื้อและกระบือสามารถจําแนกเปนคอกยอยๆ เพ่ือสะดวกในการจัดการและ
การปฏิบัติงาน ดังนี้  
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2.1.1 คอกพักโคกระบือกอนนําเขาฟารม  

2.1.2 คอกพอ-แมพันธุ  
2.1.3 คอกโค-กระบือทอง 
2.1.4 คอกลูกโคและกระบือหยานม  

2.1.5 คอกโคและกระบือรุนและสาว 

2.1.6 คอกโคและกระบือขุน ดังแสดงในภาพท่ี 4-2 

 

  
(ก)                                                   (ข) 

  
   (ค)         (ง) 

   
   (จ)                        (ฉ) 

ภาพท่ี 4-2 คอกโคและกระบอื  
(ก) คอกพักโคกระบือกอนนําเขาฟารม (ข) คอกพอ-แมพันธุ  
(ค) คอกลูกโคกระบือหยานม   (ง) คอกโคและกระบือรุนและสาว  

(จ)-(ฉ) คอกโคและกระบือขุน 

  ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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โดยขนาดของคอกโคและกระบือเล็ก (100-200 กิโลกรัม) ควรมีพ้ืนท่ีคอกประมาณ 6-8 

ตารางเมตร/ตัว โคและกระบือขุนและพอ-แมพันธุ (300-600 กิโลกรัม) ควรมีพ้ืนท่ีคอกประมาณ 8-10 

ตารางเมตร/ตัว และคอกควรมีความสูงของหลังคาประมาณ 4-5 เมตร เพ่ือใหโรงเรือนโปรงสบาย 
และระบายอากาศไดดีและควรวางแผนสําหรับการขยายพ้ืนท่ีโรงเรือน เพ่ือรองรับจํานวนโคท่ีคาดวา
จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต (ตารางท่ี 4-1) 

 

ตารางท่ี 4-1 จํานวนสัตวตอพ้ืนท่ีเลี้ยงของโคในแตละชวงอายุ 
ชวงอายุของสัตว พ้ืนท่ี/ ตัว 

โคและกระบือรุน  6-8 ตารางเมตร/ ตัว 

โคและกระบือหนุมสาว  8-10 ตารางเมตร/ ตัว 

โคและกระบือเตรียมคลอด  9 ตารางเมตร/ ตัว 

ท่ีมา: จรัส (2539) 

 

ซ่ึงแบบของโรงเรือนจะเปนลักษณะใดนั้นผูเลี้ยงจะตองพิจารณาจากพันธุสัตว เพศ และอายุ
ของสัตว ซ่ึงจะตองสรางใหเหมาะสมกับความตองการของสัตวและงบประมาณ โดยลักษณะของ
โรงเรือนโคและกระบือควรมีลักษณะเปนโรงเรือนเปดฝาผนังโลงท้ัง 4 ดาน เพ่ือชวยในการระบาย
อากาศ  ซ่ึงรูปแบบของโรงเรือนแบบตางๆมีลักษณะดังนี้ 

แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้สรางงาย ราคากอสรางถูก หากมุงหลังคาดวยหญาคา 
แฝกและจาก จะตองใหมีความลาดเอียงของหลังคาในระดับลาดชันสูงเพ่ือใหน้ําฝนไหลลงงายจากหัว
คอกไปทายคอกไดสะดวกและปองกันน้ําฝนรั่วลงในตัวโรงเรือน แตมีขอเสียคือแสงแดดจะสองมาก
เกินไปในฤดูรอนสงผลใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูง และในฤดูฝนน้ําฝนจะสาดเขาไปในโรงเรือนได
งายทําใหภายในโรงเรือนชื้นแฉะ 

แบบเพิงหมาแหงนกลาย ใชคาใชจายมากกวาแบบเพิงหมาแหงน แตบังแดดและปองกันฝน
สาดไดดีข้ึน  

หนาจั่ว ราคากอสรางจะสูงกวาแบบแรกแตจะสามารถปองกันแสงแดดและฝนสาดไดดีกวา 

โรงเรือนแบบนี้ถาสรางสูงจะดี เนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบายแตถาสรางตํ่าหรือเต้ีย
เกินไปจะทําใหอากาศภายในโดยเฉพาะตอนบายรอนอบอาว  

แบบจั่วสองชั้น เปนแบบท่ีนิยมสรางกันท่ัวไป มีความปลอดภัยจากแสงแดดและฝนมาก 
อากาศภายในโรงเรือนมีการระบายถายเทไดดี แตราคาคากอสรางจะสูงกวาสามแบบแรก บริเวณจั่ว
บนสุดควรมีปกหลังคายื่นยาวลงมาพอสมควร ท้ังนี้เพ่ือปองกันฝนสาดเขาในชองจั่วในกรณีท่ีฝนตกแรก
ทําใหคอกภายในชื้นแฉะ  



-72- 
 

แบบจั่วสองชั้นกลาย มีคุณสมบัติคลาย ๆ กับจั่วสองชั้น หลังคาโรงเรือนแบบนี้เพ่ือตองการ
ขยายเนื้อท่ีในโรงเรือนใหกวางใหญข้ึน และจะดีในแงปองกันฝนสาดเขาในชองจั่วของโรงเรือน 

 

   
(ก)                                                   (ข) 

  
(ค) (ง) 

ภาพท่ี 4-3 แบบของโรงเรือนโคและกระบือ  

(ก) แบบเพิงหมาแหงน     (ข) แบบเพิงหมาแหงนกลาย  
(ค) หนาจั่ว       (ง) แบบจั่วสองชั้น 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 
2.2 พ้ืนคอก  

พ้ืนคอกสวนท่ีมีหลังคาจะเทพ้ืนคอนกรีตหนาประมาณ 7 เซนติเมตร ขณะท่ีฟารมขนาดใหญ
ถาตองการใหรถแทรกเตอรเขาไปในคอกได จําเปนจะตองเทคอนกรีตใหหนา 10 เซนติเมตร และมี
ความลาดเอียง 3 เซนติเมตร ผิวหนาของพ้ืนคอนกรีตควรเปนพ้ืนผิวหยาบจะปองกันการลื่นลมของโค
และกระบือได ถัดจากพ้ืนคอนกรีตจะเปนสวนท่ีเปนลานโลงเปนพ้ืนดิน โดยมีอัตราสวนพ้ืนคอนกรีต
ตอพ้ืนดิน 1:10 เทา นอกจากนี้อาจใชพ้ืนสแลทในคอกลูกโคท่ียกพ้ืนเพ่ือสะดวกสบายในการทําความ
สะอาด  
2.3 หลังคา  

วัสดุท่ีใชในการมุงหลังคาในโรงเรือนขนาดเล็กถึงใหญจะตองมีความม่ันคง แข็งแรง ซ่ึงวัสดุท่ี
ใชอาจจะเปนสังกะสีหรือกระเบื้อง โดยหลังคากระเบื้องจะชวยในเรื่องของการลดความรอนภายใน
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โรงเรือนและมีอายุการใชงานยาวนาน แตถาเงินทุนนอยอาจมุงดวยสังกะสี แตภายในโรงเรือนจะรอน
กวามุงดวยกระเบื้อง 

2.3.1 สังกะสี มีราคาถูกกวาหลังคากระเบื้องแตภายในโรงเรือนก็จะรอนกวา ดังนั้นถาใช
หลังคาสังกะสีควรสรางโรงเรือนใหสูงกวาปกติ 2 - 3 เมตร ความรอนท่ีแผลงสูโรงเรือนก็จะนอยลง 
หรืออาจปลูกตนไมโดยรอบเพ่ือเปนรมเงาลดความรอนได 

2.3.2 กระเบื้อง เปนวัสดุท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน แตก็เปนวัสดุท่ีดูดซับความรอนไวไดมาก
และแผลงสูโรงเรือนไดมาก แตก็ใชเวลานานในการคลายความรอนจึงควรสรางโรงเรือนใหสูงกวาปกติ 
1 – 2 เมตร ขอควรระวังคือกระเบื้องแตกหักงาย ดังนั้นพยายามอยาใหมีของแข็งหลนใสกระเบื้อง
เด็ดขาด 

2.4 รองน้ํา  

ทายคอกควรมีรองน้ํากวางประมาณ 30 เซนติเมตร และทําใหน้ําไหลลงสูแปลงหญา เพ่ือลด
คาใชจายในการจัดการใหน้ําและใหปุยแกหญาไปในทางหนึ่งดวย 

2.5 รางอาหาร  
รางอาหารดานหนาคอกมีความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตรและดานหลังท่ีอยูติดกับคอก

โคและกระบือควรมีความสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร และกวางประมาณ 50-80 เซนติเมตร ใชไม
หรืออิฐกอสรางรางอาหารได ถาใชอิฐกอสราง พ้ืนผิวภายในรางฉาบเรียบโดยดานลางของรางทําเปน
แนวโคงมนและทําการเจาะรูท่ีกนรางดานหนึ่งเพ่ือใหน้ําระบายออกได 
2.6 ท่ีกั้นระหวางคอกกับรางอาหาร  

ท่ีก้ันระหวางคอกกับรางอาหารควรคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานในการใชงาน เพราะโคจะ
ดันเพ่ือไปกินอาหาร ซ่ึงสามารถหักและชํารุดไดงายสามารถใชไมเนื้อแข็งหรือเหล็ก 

 

  
(ก)                                                   (ข) 

ภาพท่ี 4-4 ลักษณะตางๆของคอกโคและกระบือ  
(ก) รางอาหาร  (ข) ท่ีก้ันระหวางคอกกับรางอาหาร  

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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2.7 อางน้ํา  
อางน้ําสําหรับโคเนื้อและกระบือควรวางอยูหลังคอกหรือดานขางของคอก และวางไวนอก

คอกโดยทําชองใหสัตวโผลมากินน้ําเพ่ือปองกันคอกเปยกชื้นและโคกระบือถายมูลลงในอางน้ํา  
2.8 รั้วกั้นคอก  

รั้วท่ีใชก้ันคอกสามารถใชไมเนื้อแข็ง ไมไผ ไมสน หรือเหล็ก รั้วก้ันคอกรอบนอกควรก้ันอยาง
นอย 4 แนว แนวบนสุดควรสูงจากพ้ืนดินประมาณ 140-160 เซนติเมตร และควรก้ันประมาณ 4 แนว 

2.9 โรงเรอืนท่ีใชปฏิบัติงานอ่ืนๆ  

นอกจากโรงเรือนสําหรับใหโคเนื้อและกระบืออยูอาศัย ภายในฟารมควรมีโรงเรือนท่ีใช
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ เชน คอกคัดสัตว คอกผสมเทียม คอกชั่งน้ําหนัก ควรสะดวกตอการตอนโคและ
กระบือมาในระยะใกลท่ีสุด ความกวางภายในซอง ประมาณ 80-100 เซนติเมตร เพ่ือไมใหโคกลับตัว
ได และผนังดานขางซองควรสูงจากพ้ืนประมาณ 160-180 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 4-5, 4-6 

 

 
(ก) 

         
      (ข)                                            (ค)                               

ภาพท่ี 4-5 ลักษณะโรงเรือนโคและกระบือ  
(ก) โรงเรือนโคกระบือท่ีมีลักษณะเปนวงกลมเชื่อมถึงกัน 

(ข) ซองทางเดินและทางข้ึน-ลงรถของโค-กระบอื (ค) เครื่องชั่งน้ําหนักโค-กระบือ 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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ภาพท่ี 4-6 ผังโรงเรือนโคและกระบือ  

ท่ีมา: จรัส (2539) 
  

นอกจากนี้ในการเลี้ยงกระบืออาจสรางปลักเพ่ือใหกระบือลงแชในพ้ืนท่ีคอกพักในสวนท่ีเปน
ลานโลงทายคอกหรือบริเวณท่ีต่ําสุดของคอกเพ่ือสะดวกในการระบายท้ิง (ธาตรี, 2548) อีกท้ังบริเวณ
คอกของโคเนื้อและกระบือสามารถก้ันคอกโลง มีบริเวณใหสัตวเดินออกกําลังกายได ภายในคอกควรมี
สวนท่ีเปนอาคารสําหรับใหโคกินอาหารหรือหลบแดดหลบฝน หรืออาจจะมีตนไมใหญเพ่ือใหรมเงา 
เชน ตนจามจุรี (Samanea saman) เปนไมยืนตนและเปนพืชตระกูลถ่ัวท่ีนิยมปลูกกันมากท่ัวไปทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ท้ังนี้เนื่องจากจามจุรีเปนไมโตเร็ว ลักษณะลําตนใหญแตกก่ิงกานสาขา ใหรม
เงาดี (ภาพท่ี 4-8) จึงนิยมนํามาปลูกเพ่ือใชเปนรมเงาในฟารมปศุสัตว และพ้ืนท่ีทําการเกษตร
นอกจากนี้สวนของใบจามจุรีเปนสวนท่ีมีองคประกอบของโปรตีนสูง James (1983) รายงานวาสวน
ของใบของจามจุรีมีโปรตีน 22.1 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง นอกจากนี้ Champawadee and Pimpa 

(2009ก) ไดทําการศึกษาการใชใบจามจุรีเปนแหลงเยื่อใยในอาหารผสมสําเร็จของโคเนื้อในหลอด
ทดลอง พบวาสามารถใชใบจามจุรีเปนแหลงอาหารหยาบของสัตวเค้ียวเอ้ืองไดโดยไมมีผลกระทบตอ
คาความเปนกรด-ดาง และความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซ่ึงสอดคลองกับงานท่ีศึกษาในโค
เนื้อ (Champawadee and Pimpa, 2009ข) นอกจากนี้ฝกแกของจามจุรีท่ีหลนจากตนยังเปนอาหาร
ของโคเนื้อและกระบือไดเปนอยางดี จากการศึกษาทดลองของ Anantasook et al. (2013ก) พบวา
การเสริมฝกจามจุรีบดในอาหารของโคนมเพศผูตอนจะมีผลตอการปรับปรุงกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน และยังสามารถลดสัดสวนของการผลิตแกสเมทเธน เชนเดียวกับ Anantasook et al. 
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(2013ข) ท่ีรายงานวาการเสริมฝกจามจุรีบดในโคนมเพศผูตอนจะมีผลทําใหประชากรของจุลินทรียท่ี
ผลิตแกสเมทเธน และโปรโตซัวลดลง อีกท้ังการสามารถใชฝกจามจุรีเปนสารเสริมสําหรับโคนมไดเปน
อยางดี โดยพบวาจะมีสวนชวยทําใหปริมาณน้ํานมเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีทําใหประชากรของลินทรียท่ีผลิต
แกสเมทเธน และโปรโตซัวลดลง (Anantasook et al., 2013ค; Anantasook et al., 2013ง) 

 
 
ภาพท่ี 4-7 การแชปลักของกระบือ 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-8 ตนจามจุรีท่ีใหรมเงาแกสัตวในคอกโลง 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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สรุป 
 

โรงเรือนสําหรับโคเนื้อและกระบือมีลักษณะและรูปแบบท่ีแตกตางกัน เกษตรกรหรือ
ผูประกอบการท่ีประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อและกระบือจะตองมีความรูและเขาใจในการเลือกสถาน
ท่ีต้ังโรงเรือน และรูปแบบของโรงเรือนของโคเนื้อและกระบือในแบบตางๆ ท้ังนี้เนื่องจากการสราง
โรงเรือนมีความสําคัญสําหรับการเลี้ยงสัตวใหมีการเจริญเติบโต และใหผลผลิตท่ีดี โดยการสราง
โรงเรือนโคเนื้อและกระบือนั้นจะตองสรางใหเหมาะสมกับพันธุ เพศ อายุของสัตว  และการจัดการ
สัตว โดยจะตองคํานึงถึงงบประมาณใหคุมคากับการผลิตสัตว และท่ีสําคัญจะตองตระหนักวาสัตว
จะตองอยูอยางสบาย และไมเสี่ยงตออันตรายอันเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บและเสียหาย 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 4 
 

1. ในการเลือกสถานท่ีสรางโรงเรือนโคเนื้อและกระบือมีหลักการพิจารณาอยางไรบาง จงอธิบาย 

2. โรงเรือนโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรรายยอยมีลักษณะอยางไร จงอธิบายมาโดยละเอียด 

3. จงอธิบายลักษณะโรงเรือนโคเนือ้และกระบือสําหรับฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ 
4. จงวิเคราะหความแตกตางของฟารมโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรรายยอย ฟารมขนาดเล็ก

และขนาดใหญ 
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แผนการสอนประจําบทที่ 5  
การจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
การจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือ 

1.1 การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือเนื้อในระยะตางๆ 

1.2 การเลี้ยงขุนโค 

1.3 การจัดการโคและกระบือ 

1.4 เทคนิคการบังคับโคและกระบือ 

1.5 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 5  

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือในระยะตางๆ ไดอยางถูกตอง 
2. สามารถอธิบายข้ันตอนและการจัดการในการขุนโคเนื้อไดอยางถูกตอง 
3. สามารถเขียนแผนการในการจัดการโคเนื้อและกระบือในแตละระยะการเจริญเติบโตได 
4. สามารถคลองและบังคับโคเนื้อและกระบือไดอยางถูกวิธี 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 5  
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโค

เนื้อและกระบือ 
2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือตาม

เอกสารประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 
3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 



-80- 
 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 5 เรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการ
จัดการฟารมโคเนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและ
กระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 5 เรื่องการคลองและบังคับโคเนื้อและกระบือ 

7. อุปกรณการทดลองตามใบงาน ประกอบดวย 

7.1 โคเนื้อ 

7.2 เชือกมะนิลา 

8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 5 เรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและ
กระบือ 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 5 
การจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือ 

 

 การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเปนอาชีพท่ีอยูคูกับเกษตรกรไทยมาเปนเวลานาน ซ่ึงรูปแบบการ
เลี้ยงจะเปนแบบการปลอยใหแทะเล็มในทุงหญาหรือตามไหลเขา ปจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือไดถูกพัฒนามาเปนเชิงธุรกิจมากข้ึน เชน การเลี้ยงโคชนในภาคใต การเลี้ยงโคขุนเพ่ือผลิตเนื้อ
คุณภาพสูง การเลี้ยงกระบือเพ่ือการประกวด หรือการเลี้ยงกระบือนมเปนตน ซ่ึงจะเห็นวาอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อและกระบือเปนอีกอาชีพท่ีสําคัญและไดรับความสนใจ ซ่ึงการดําเนินกิจการดังกลาวจําเปน
จะตองมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือพอสมควร
เพ่ือใหการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือประสบความสําเร็จ  

 

การจัดการเล้ียงดูโคเนื้อและกระบือเนื้อในระยะตางๆ 
1. พอแมพันธุโคเนื้อและกระบือ 
 อายุการเปนสาวของโคข้ึนอยูกับสายพันธุ ซ่ึงเราสามารถคัดเลือกทางพันธุกรรมหากเปนการ
ผสมเทียม สามารถตรวจสอบจากพันธุประวัติของพอพันธุโคไดกอนท่ีจะทําการผสมเทียม นอกจากนี้
ยังเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การใหอาหาร และการจัดการดูแลโค อายุการเปนหนุมเปนสาวครั้งแรก
ของโคและกระบอืแสดงในตารางท่ี 5-1  

 

ตารางท่ี 5-1 อายุการเปนหนุมสาวของโคและกระบือเม่ือแสดงอาการเปนสัดครั้งแรก 

ชนิดและพันธุ โคและกระบือเพศผู โคและกระบือเพศเมีย 
นน. ตัว 
(ก.ก.) 

อายุ
เฉล่ีย 

(เดือน) 

อายุต่ําสุด-

สูงสุด 
(เดอืน) 

นน. ตัว 
(ก.ก.) 

อายุ
เฉล่ีย 

(เดอืน) 

อายุต่ําสุด-

สูงสุด 
(เดอืน) 

โคเนื้อ
ตางประเทศ 

300-

350 

11 8-12 300 11 8-24 

โคพ้ืนเมืองไทย 100 9 8-12 - 10 8-12 

กระบือปลัก 203 36 - 204 36 - 

กระบือแมน้ํา - 36 18-43 - 36 18-40 

ท่ีมา: สุรชัย (2527) 
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 การคัดเลือกโคท่ีพรอมเปนแมพันธุควรคัดเลือกจากโคท่ีเกิดจากแมท่ีดีโดยพิจารณาจากลูกโค
มีการเจริญเติบโตเร็ว รูปรางเปนโคเนื้อท่ีดี และคัดเลือกครั้งแรกเม่ือหยานมแลวมีอายุไดประมาณ 7 

เดือน และคัดเลือกอีกครั้งกอนเขาฝูงผสมพันธุ โคเพศเมียจะเริ่มเปนสาวเม่ือมีอายุ 1 ป แตอยางไรก็
ตามไมนิยมผสมโคสาวในอายุนอยกวา 1 ½ป เพราะจะทําใหลูกท่ีเกิดมาออนแอและคลอดยาก ดังนั้น
โคสาวควรผสมพันธุเม่ืออายุ 2 ป ข้ึนไป สําหรับกระบอืเพศเมียจะเริ่มเปนสาวเม่ือมีอายุ 2 ป อยางไรก็
ตามไมนยิมผสมกระบือสาวในอายุนอยกวา 2 ปครึ่ง เพราะจะทําใหลูกท่ีเกิดมาออนแอและคลอดยาก 
ซ่ึงกระบือสาวท่ีเหมาะสมพรอมท่ีจะผสมพันธุควรมีอายุ 3 ป ข้ึนไป การผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ
สามารถทําไดโดยการจูงผสม การผสมแบบคุมฝูงซ่ึงเหมาะสําหรับฟารมขนาดใหญโดยมีสัดสวนตัวผู
ตอตัวเมีย คือ ตัวผูอายุ 2 – 3 ป คุมตัวเมียได 10 – 15 ตัว ตัวผูอายุ 3 – 4 ป คุมตัวเมียได 15 – 20 

ตัว และตัวผูอายุ 4 ปข้ึนไป คุมตัวเมียได 20 – 25 ตัว (ศรเทพ, 2539) และการผสมเทียม สําหรับพอ
พันธุจะเริ่มฝกรีดน้ําเชื้อเม่ืออายุ 15 เดือน และสามารถรีดเก็บน้ําเชื้อไดเม่ือพอพันธุอายุ 18 เดือน 

น้ําเชื้อท่ีไดนํามาเจือจางแลวทําน้ําเชื้อสด (fresh semen) หรือน้ําเชื้อแชแข็ง (frozen semen) 
(ธาตรี, 2548) 

 การเลี้ยงดูโคและกระบือสาวตองใหอาหารเหมาะสม โดยใหอาหารขนโปรตีน 15 เปอรเซ็นต 
(วันละ 2 – 3 กิโลกรัม) หญาสด 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว (40 – 50 กิโลกรัม/วัน) หรือหญาแหง 
12 กิโลกรัม/วัน และน้ําอยางนอย 30 – 40 ลิตร/วัน หากสัตวไดรับอาหารไมเพียงพอจะทําใหการ
เจริญเติบโตชา การผสมพันธุไมดี การเปนสัด การผสมติดและเปอรเซ็นตการใหลูกต่ํา 
 

2. โคและกระบืออุมทอง 
โคท่ีไดรับการผสมแลวหากผสมไมติดโคจะกลับมาเปนสัดอีกเม่ือครบ 21 วัน หากใชพอพันธุ

คุมฝูง หลังสิ้นฤดูกาลผสมพันธุควรทําการตรวจทองแมโคทุกตัวท่ีอยูในฝูง หากเปนการผสมเทียม ควร
มีการตรวจทองเม่ืออายุได 2 เดือน หลังจากผสมหากไมมีการกลับสัตวแสดงวาโคและกระบือมีการตั้ง
ทอง ซ่ึงโคระยะเวลาการอุมทองประมาณ 283 วัน สําหรับกระบือจะมีระยะเวลาการอุมทองประมาณ 
323 วัน 

วิธีการสังเกตโคตั้งทอง มีดังตอไปนี้ 
1. ตรวจบันทึกการผสมพันธุ โคและกระบือท่ีทองจะไมแสดงอาการเปนสัดภายหลังจากไดรับ

การผสมพันธุ 
2. ดูการขยายตัวของชองทองและเตานมในระยะ 4 เดือนสุดทายของการตั้งทอง 
3. โคและกระบือท่ีอุมทองจะมีน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  

การจัดการแมโคและกระบือระยะนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากเปนระยะท่ีลูกโคในทองมีการ
พัฒนาอวัยวะตางๆเพ่ือออกมาเปนลูกโคท่ีสมบูรณแข็งแรง อีกอยางหนึ่งคือเปนชวงท่ีแมโคและกระบือ
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มีการพัฒนาระบบเตานมเพ่ือรองรับการใหนมเม่ือคลอดลูกแลว หากผูเลี้ยงมีการปฏิบัติตอแมโคอยาง
ถูกตองแลวลูกท่ีคลอดออกมาก็จะสมบูรณแข็งแรง หากอยูรวมกันเปนฝูงเม่ือตรวจพบวาต้ังทอง 2-3 

เดือนสุดทายควรแยกโคและกระบือนําไปเลี้ยงในคอกขังเดี่ยว เพ่ือใหสะดวกตอการจัดการดูแล การให
อาหาร และการคลอด นอกจากนี้กระบืออุมทองไมควรใหอยูในคอกท่ีมีปลักเพราะหากคลอดกลางคืน 

อาจทําใหลูกจมปลักตายได คอกควรเปนพ้ืนดิน พ้ืนหญาหรือมีฟางรอง ถาหากเปนพ้ืนซีเมนตควรมี
วัสดุรองพ้ืน พ้ืนผิวไมควรขัดมันเพราะจะทําใหลูกโคกระบือคลอดใหมลุกข้ึนยืนไมสะดวก และทําให
แมโคและกระบือลื่นไดงาย 

โคและกระบือระยะนี้มีความตองการอาหารสูงกวาทุกระยะดังนั้นควรจัดใหมีอาหารท่ีสมบูรณ 
โดยเฉพาะการทองระยะทายแมโคและกระบือจะมีความตองการอาหารหยาบและอาหารขนใน
ปริมาณสูงโดยใหอาหารขนโปรตีน 16 เปอรเซ็นต วันละ 1 – 4 กิโลกรัม และเพ่ิมทีละนอยในชวง 30 

– 40 วันกอนคลอดเพ่ือสรางตัวออนท่ีกําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเพ่ือใหแมกระบือไดรับ
โภชนะท่ีครบถวนสมบูรณซ่ึงจะสงผลตอเนื่องถึงการคลอด ในระยะใหนมหากแมพันธุในระยะอุมทอง
ไมสมบูรณจะเปนปญหาผสมติดยาก และชวง 4 – 7 วันกอนคลอดควรใหวิตามินเอดีอีและแรธาตุ 
โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส เม่ือใกลคลอด 3-5 วัน สิ่งท่ีสังเกตไดชัดเจนคือเตานมขยายใหญ 
บวม ตึง คัด มองเห็นเสนเลือดท่ีมาเลี้ยงเตานมไดชัดเจน บริเวณกระดูกเชิงกรานขยายออกทําใหเห็น
เนื้อบริเวณโคนหางยุบลงเปนรองลึกกวาปกติ อวัยวะเพศบวม ขยายใหญ ทองบริเวณสวาปจะลดต่ําลง 
มองเห็นเปนรองลึกซ่ึงเรียกวา อาการตกทองและมีน้ําเมือกเหนียวสีขาวขุนไหลจากทางชองคลอด 

 

3. การจัดการโคและกระบือในชวงระหวางและหลังคลอด 
3.1 การจดัการในชวงระหวางคลอด สามารถทําไดดังนี้ 
 การจัดการในชวงระหวางคลอด สามารถทําไดดังนี้ 

3.1.1. เตรียมคอกคลอด คอกเปนพ้ืนดินหรือพ้ืนหญา ถาหากเปนพ้ืนซีเมนตควรมีวัสดุรอง
พ้ืน ซ่ึงอาจเปนฟางหรือหญาแหงก็ได พ้ืนผิวไมควรขัดมัน เพราะจะทําใหลื่นไดงายและคอกควรลาง
และทําการฆาเชื้อโรคและปลอยใหแหง  

3.1.2. เตรียมสัตวเขาคอกคลอด นําแมโคกระบืออุมทองเขาคอกคลอดและตรวจดูอาการ
ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง และไมควรรบกวนแมโค ซ่ึงหากพบวาลูกโคมีขาโผลออกมาจากอวัยวะเพศของแม 
ลูกจะคลอดออกมาไมเกิน 1 ชั่วโมง 

3.1.3 การคลอด ถาลูกโคคลอดไมไดภายใน 1 ชั่วโมง ควรลวงตรวจดูผานทวารหนัก ถาทา
คลอดปกติอาจชวยดึงออกโดยใชเชือกผูกกับขาหนาของลูกท้ังสอง ดึงตรงออกมาและออกแรงดึงลงสู
ระดับพ้ืนดิน การดึงควรทําดวยความระมัดระวังและดึงในชวงท่ีแมโคออกแรงเบงเทานั้น 
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3.1.4 การชวยคลอด สามารถทําไดเม่ือการคลอดของลูกโคอยูในทาปกติเทานั้น หากมี
อาการผิดปกติควรตามสัตวแพทยมาดําเนินการ และการชวยคลอดควรคํานึงถึงความสะอาดและ
ปลอดโรค 

3.1.5 การจัดการหลังคลอด ทําการตัดสายสะดือโดยใชดายผูกสะดือใหหางจากพ้ืนทอง
ประมาณ 5 เซนติเมตร ใชกรรไกรท่ีสะอาดตัดแลวใชทิงเจอรไอโอดีนชุบท่ีสายสะดือ ทําการลวงปาก 
ลวงจมูกและเช็ดเมือออกทันทีเพ่ือทําใหลูกหายใจไดทันที หากพบอาการผิดปกติใหชวยลูกโคโดยการ
เปาอัดลมเขาไปในโพรงชองจมูกจนกวาลูกโคและกระบือจะหายใจไดเปนปกติ จากนั้นควรลางอวัยวะ
เพศของแมโคและกระบือดวยน้ําอุนผสมน้ํายาฆาเชื้อโรคทันที และภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด ลูกโค
ควรไดรับนมน้ําเหลือง (colostrums) เพราะลูกโคและกระบือจะไดรับสารอาหารและภูมิคุมกันโรค 

นมน้ําเหลืองจะมีจนกระท่ังถึงวันท่ี 5 หลังคลอด  
3.2 การจัดการในชวงหลังคลอดของแมโค สามารถทําไดดังนี้ 

3.2.1. การทําประวัติลูกโค ลูกโคท่ีคลอดออกมาแลวควรมีการทําประวัติโดยทําเครื่องหมาย
ใหแกลูกโค โดยการสักใบหู ชั่งน้ําหนักแรกคลอด และวัดขนาดของรางกายโค  

3.2.2 การจัดการหลังคลอด หลังจากคลอดหากแมไมเลียลูกตองชวยโดยการใชหญาแหง
หรือผาสะอาดเช็ดจนกระท่ังตัวลูกโคและกระบือแหง ถาแมไมใหลูกกินนมตองบังคับใหแมโคยืนนิ่งฝก
ใหลูกโคและกระบือดูดนมแมและพยายามใหลูกโคอยูใกลแมมากท่ีสุด หากลูกโคไมสามารถดูดนมเอง
ไดควรรีดนมจากแมมาปอนใหลูกกินจนกระท่ังลูกโคและกระบือแข็งแรง สําหรับแมโคและกระบือหลัง
คลอดภายใน 12 ชั่วโมงรกจะถูกขับออกมาปนกับผนังมดลูก ในชวง 2-3 วันแรกจะมีเลือดปน ตอมามี
สีซีดลง ในระยะ 7-14 วันจะเปนปกติและไมมีการขับถายของเสีย กรณีท่ีรกยังคางอยูใหสังเกตอาการ
ของแม หากผิดปกติโคจะปวยและไมกินอาหารใหตามสัตวแพทยมาตรวจอาการและทําการรักษา และ
หากแมโคมีรกหอยลงมาแตไมหลุดอยาตัดรกหรือพยายามดึงออก ควรปลอยใหรกหลุดออกมาเอง
เพราะหากทําการดึงออกเองจะทําใหเกิดการอักเสบท่ีระบบสืบพันธุและทําใหเกิดหนองได 

 

4. การจัดการโคและกระบือระยะคลอดลูกถึง 4 เดือนหลังคลอด 
 ในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือควรปลอยใหลูกโคอยูกับแมโคโดยอิสระ ในชวงนี้ลูกโคจะยังไม
แข็งแรงดังนั้นจึงไมควรปลอยใหออกไปกินหญาบริเวณไกลๆ ควรขังอยูในคอกจนกวาลูกจะแข็งแรงดี
จงึปลอยออกไปในแปลงหญาและหม่ันคอยสังเกตดูความผิดปกติตางๆของแมและลูกโค เม่ือลูกโคและ
กระบือมีอายุ 3 สัปดาหควรถายพยาธิตัวกลมและถายซํ้าอีกเม่ืออายุ 6 สัปดาห และทําการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคแทงติดตอหรือบรูเซลโลซีสแกลูกโคเพศเมียอายุ 3 ถึง 4 เดือน นอกจากนี้เม่ือลูกโคและ
กระบืออายุ 4 เดือนทําการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ลูกโคจะเริ่มหัดกินอาหารหยาบเม่ืออายุ
ประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนี้แมโคและกระบือจะผลิตน้ํานมลดลงเรื่อยๆดังนั้นควรฝกใหลูกโคและ
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กระบือกินอาหารหยาบไดเร็วและมีอาหารขนเสริมจะทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว สําหรับแมโค
และกระบือในระยะนี้ควรไดรับอาหารท่ีเพียงพอกับความตองการเพ่ือผลิตน้ํานม และฟนฟูระบบ
สืบพันธุ ดังนั้นควรไดรับหญาคุณภาพดีอยางเพียงพอและควรไดรับการเสริมดวยอาหารขน หากแมโค
และกระบือมีความสมบูรณพันธุจะกลับมาเปนสัดอีกภายใน 30-50 วันหลังคลอด 

 

5. การจดัการโคและกระบือระยะหยานมถึงโครุน 
โดยท่ัวไปลูกโคควรหยานมท่ีอายุ 7 เดือน สําหรับลูกกระบือจะทําการหยานมท่ีอายุ 8 เดือน 

หรืออาจจะหยานมเร็วกวานี้ได 1-2 เดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสมบูรณทางรางกายของลูกโคและ
กระบือ หากหยานมท่ีอายุลูกโคมากกวานี้จะทําใหแมโคและกระบือทรุดโทรมเกินไปในการเตรียม
คลอดลูกและใหนมตัวตอไป ในระยะนี้ลูกโคและกระบือควรไดรับหญาสดอยางเต็มท่ีและไดรับการ
เสริมดวยอาหารขนตามความตองการของลูกโคและกระบือในระยะนี้ ในชวงหยานมนี้จะตองทํา
เครื่องหมายประจําตัวโค การสูญเขา การตอน (หากตองการขุนโคหรือเพ่ือใชงาน) ชั่งน้ําหนักและวัด
ขนาดของรางกาย หลังจากหยานมแลวใหทําการคัดเลือกโคและกระบือรุนเพ่ือใชทําพอและแมพันธุ
หรือสําหรับทําพันธุจําหนาย โคและกระบือท่ีทําการคัดเลือกไวใชทําพันธุควรมีน้ําหนักหยานมเทากับ
น้ําหนักหยานมมาตรฐานของโคพันธุนั้น สวนโคท่ีไมไดคัดทําพอและแมพันธุสามารถเลี้ยงขุนโค หาก
เปนเพศผูควรทําการตอนและคัดเลือกโคท่ีจะเขาขุนควรมีอัตราการเจริญเติบโตสูง มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อต่ําและคุณภาพซากดี  

 

การเล้ียงขุนโค 
การเลี้ยงโคขุน หมายถึงการเลี้ยงโคใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยไดรับอาหารท่ีมีคุณภาพดี

อยางเต็มท่ีในชวงระยะเวลาหนึ่ง (4-12 เดือน) โดยการใหอาหารขน (concentrate) เพ่ิมเติมจากการ
ใหอาหารหยาบ (roughage) ทําใหโคเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและไดเนื้อท่ีมีคุณภาพดีและขายได
ราคาดีกวาโคท่ีเลี้ยงโดยใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว 

1. รูปแบบการขุนโค สามารถแบงออกเปน 2 วิธี ดังนี้ 
1.1 การขุนดวยการใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว  

การขุนโคลักษณะนี้จะเปนการขุนท่ีโคจะไดรับหญาสดท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงอาจตัดใหกินหรือ
ปลอยเลี้ยงในทุงหญา การขุนวิธีนี้ไมแตกตางกับการเลี้ยงโคเนื้อท่ัวๆ ไปมากนัก และใชระยะเวลานาน
ในการเพ่ิมน้ําหนักตัว อีกท้ังยังไดเนื้อท่ีไมคอยมีคุณภาพดีเทาท่ีควร แตสามารถขายไดตามตลาดใน
ทองถ่ิน ซ่ึงไมตองการบริโภคเนื้อท่ีมีคุณภาพสูงมากนัก  
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1.2 การขุนดวยอาหารหยาบและเสริมดวยอาหารขน  
การขุนท่ีเลี้ยงดวยอาหารหยาบและเสริมดวยอาหารขน เปนธุรกิจการขุนโคท่ีตองลงทุนสูง

เพ่ือมุงใหไดเนื้อโคขุนคุณภาพดี และสงขายใหกับตลาดเนื้อชั้นสูง แบงออกเปน 4 รปูแบบ ตามอายุ
และคุณภาพเนื้อท่ีไดดังนี้คือ  

1.2.1 การขุนลูกโคออน เปนการขุนเพ่ือสงโรงฆาเม่ือโคมีอายุนอย สวนใหญนิยมใชลูกโคนม
เพศผูเริ่มขุนตั้งแตลูกโคอายุได 1 สัปดาห หรือหลังจากไดรับนมน้ําเหลืองตามกําหนดแลว อาหารท่ีใช
จะเปนหางนมผงเปนหลักและใชเวลาขุนจนลูกโคมีอายุประมาณ 6-8 เดือน โคจะมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วไดเนื้อท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือสงเนื้อเขาตลาดบน  

1.2.2 การขุนโคมัน จะเริ่มขุนเม่ือโคมีอายุประมาณ 1½ ป หรือเม่ือมีน้ําหนักประมาณ 200-

250 กิโลกรัม ใชระยะเวลาขุนประมาณ 4-6 เดือนจนไดน้ําหนัก 400-450 กิโลกรัม การขุนรูปแบบ
ดังกลาวเปนการขุนเพ่ือเพ่ิมการสรางกลามเนื้อจะยังไมมีเกิดไขมันแทรกในกลามเนื้อ แตจะมีไขมัน
พอกหรือไขมันหุมซาก เปนรูปแบบการขุนท่ีนิยมกันแพรหลายในปจจุบันเพราะใชเวลาไมนานแตได
ราคาดี สวนใหญนิยมใชโคเนื้อลูกผสมท่ีทดสอบแลววามีการเจริญเติบโตดี คุณภาพเนื้อท่ีไดจะดีกวา
การขุนในรูปแบบอ่ืนมาก สวนใหญจะสงเนื้อในตลาดกลางและตลาดท่ัวไปและสงตลาดบนบาง 

1.2.3 การขุนโคท่ีมีอายุมากหรือโคท่ีโตเต็มวัยแลว สวนใหญจะเปนโคท่ีปลดจากการใช
แรงงาน ซ่ึงมีอายุไมต่ํากวา 5 ป เปนการขุนเพ่ือเพ่ิมกลามเนื้อเพียงบางสวน แตสวนใหญจะเปนการ
เพ่ิมไขมันหุมซากโดยไมสนใจไขมันแทรกในเนื้อ จะใชเวลาในการขุนประมาณ 3-4 เดือน โคท่ีไดจาก
การขุนประเภทนี ้นิยมเรียกกันวาโคมันเพ่ือสงตลาดท่ัวไปหรือตลาดลาง  

1.2.4 การขุนโคคุณภาพ เปนการขุนท่ีมุงเนนคุณภาพเนื้อท่ีมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ โดยจะ
เริ่มขุนเม่ือโคมีอายุนอยประมาณ 1½ ป หรือมีน้ําหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัม ใชระยะเวลาขุน
ประมาณ 8-12 เดือน (เม่ือสิ้นสุดการขุนอายุโคไมควรเกิน 3 -4 ป) ซ่ึงโคจะมีน้ําหนัก 700 กิโลกรัมข้ึน
ไป แลวสงโรงฆาท่ีไดมาตรฐานผานกระบวนการชําแหละท่ีถูกตองเพ่ือคุณภาพของซาก การขุนรูปแบบ
นี้สวนใหญนิยมใชโคเนื้อลูกผสมพันธุยุโรปท่ีมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะโครงสรางดีมีการจัดการดาน
อาหารดีและทําใหมีการลุงทุนคอนขางสูง แตราคาขายก็ไดราคาดีมีตลาดแนนอนเพราะเกษตรกรตอง
เปนสมาชิกสหกรณกลุมผลิตเนื้อโคขุน คุณภาพเนื้อท่ีไดจะดีกวาการขุนในรูปแบบอ่ืนมากเรียกวา 
premium grade quality เพ่ือสงตลาดบนและมีบางท่ีสงตลาดกลาง 
  

2. ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาในการขุนโค 
2.1 พันธุโคท่ีนํามาเล้ียงขุน 

โคท่ีนิยมนํามาเลี้ยงขุนจะตองเปนโคท่ีเจริญเติบโตเร็ว มีโครงสรางและมีคุณภาพซากดี เม่ือ
น้ําหนักสงตลาดถึง 400-450 กิโลกรัม ซ่ึงโคท่ีนิยมนํามาขุนคือโคพันธุผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราห
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มัน x ชาโลเลส โดยโคท่ีจะนํามาขุนคือโคท่ีหยานมแลว (อายุ 7 เดือน) มีน้ําหนักอยูระหวาง 90-100 

กิโลกรัม พบวาโคพันธุพ้ืนเมืองจะไมเหมาะท่ีจะนํามาขุนท้ังนี้เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่า โคท่ี
เจริญเติบโตเร็วท่ีควรจะนํามาเลี้ยงเปนโคขุนไดแกโคท่ีไดรับการผสมกับโคพันธุ เนื้อสายเลือด
ตางประเทศ เชน  

พันธุผสมพ้ืนเมือง x โฮลสไตนเพศผู  
พันธุผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราหมัน  

พันธุผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราหมัน x ชาโลเร  

พันธุผสมพ้ืนเมือง x อเมริกันบราหมัน x เฮียฟอรด 

2.2 อายุโค  
ลูกโคท่ีไดรับอาหารอยางดีและเต็มท่ีมาต้ังแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการเจริญเติบโต

ตอวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆและจะสูงสุดเม่ืออายุประมาณ 1 ป จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตตอวันจะ
คอยๆ ลดลงจนถึงอายุโตเต็มวัย (4-5 ป) ดังนั้นหากจะนําโคท่ีอวนแลวมาขุนควรเลือกลูกโคท่ีอายุไม
เกิน 1 ป แตถาโคท่ีจะนํามาขุนอยูในสภาพผอม (สุขภาพดีไมแคระแกรน) โคอายุ 2 ปจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตตอวันสูงกวาโคอายุ 1 ป และโคอายุ 1 ปมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโคหยานม 

อยางไรก็ตามเม่ือคิดถึงคาทางเศรษฐกิจแลวไมใชวาโค 2 ป ซ่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงนั้นจะ
ดีกวาโคหยานม เพราะโคอายุ 2 ปจะกินอาหารมากกวาโคหยานมในการเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 

กิโลกรัมเทากัน (ประสิทธิภาพการใชอาหารดอยกวาโคหยานม)  

ระยะท่ีใชในการเลี้ยงขุนโคจะข้ึนอยูกับอายุท่ีนําโคเขาขุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โคหยานม ใชเวลาขุนประมาณ 10 เดือน  

โค 1 ป ใชเวลาขุนประมาณ 8 เดือน  

โค 1  ป ใชเวลาขุนประมาณ 6 เดือน  

โค 2 ป ใชเวลาขุนประมาณ 4 เดือน  

โคเต็มวัย ใชเวลาขุนประมาณ 3 เดือน  

2.3 เพศโคท่ีนํามาขุน 
โดยท่ัวไปแลวโครุนเพศผูไมตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศผูตอน 

ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวาประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต ท้ังนี้
เนื่องจากฮอรโมนจากอัณฑะเปนตัวเรงการเจริญเติบโต ในขณะท่ีโครุนเพศผูตอนจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศเมียประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต และมีประสิทธิภาพการใชอาหาร
สูงกวา 5-10 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามโครุนเพศเมียจะเริ่มสะสมไขมันกอนโครุนเพศผูประมาณ 

30-40 วัน ซ่ึงจะสามารถสงตลาดไดเร็วกวา แตอาจจะไมเปนท่ีตองการของตลาดเพราะมีขนาดซาก
เล็ก มีคุณภาพซากและเปอรเซ็นตซากตํ่ากวาโคเพศผูเล็กนอย อีกท้ังโคเพศเมียมีปญหาเรื่องการเปน
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สัด และการทองในขณะขุน จึงไมนิยมนําโคเพศเมียเขาขุน แตอยางไรก็ตามสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไดดวยการตอน แตการตอนโคเพศเมียคอนขางจะยุงยากและมีความเสี่ยงสูงพอสมควร  

 
3. การเตรยีมการเริ่มขุนโคเนื้อ 

 การขุนโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจะตองมีการเตรียมการและการจัดการท่ัวไปดังนี้ 
1. ตองมีน้ําสะอาด และแรธาตุกอนใหโคกินในคอกตลอดเวลา  
2. ทําการถายพยาธิและฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดตามโปรแกรม 

3. โคท่ีจะนําเขาขุนตองทําการตอนโคโดยใชคีมตอน (เบอรดีซโซ) 
4. ในชวงเริ่มตนการขุนตองคอยๆปรับอาหารจากอาหารเดิมเปนอาหารใหม ไมควรใหโครับ

อาหารใหมทันทีทันใด เม่ือโคสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมและอาหารไดแลวใหคอยๆเพ่ิมปริมาณ
อาหารขนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สวนอาหารหยาบควรเปนอาหารหยาบคุณภาพดี เชน หญาสด ยอดออย ตน
ขาวโพด เปลือกสับปะรด หรือฟางขาวอยางเต็มท่ี 

5. ใหโคอยูในคอกตลอดเวลาหรือถาเลี้ยงเพียง 2-3 ตัว อาจจะจูงโคมาผูกลามใตรมไมใกลๆ 

คอกบางก็ได แตไมนิยมปลอยโคลงไปแทะเล็มหญาในแปลงท่ีมีบริเวณกวางเพราะจะทําใหโคสูญเสีย
พลังงานในการเดินมาก 

6. ทําความสะอาดคอกทุกวันเพ่ือปองกันแมลงและเชื้อโรค และเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนคอกเม่ือ
เห็นวาชื้นแฉะ และในวันท่ีอากาศรอนมากสามารถอาบน้ําใหโคได  

7. หม่ันสังเกตพฤติกรรมของโคเม่ือพบเห็นวาโคตัวใดมีอาการผิดปกติ หรือแสดงอาการไม
สบายตองหาสาเหตุและรีบแกไขหรือรีบปรึกษาสัตวแพทย 
 
4. การจดัการใหอาหารโคขุน 
 การใหอาหารโคขุนนั้นตองพิจารณาถึงแหลงของโคท่ีซ้ือมาขุนดวย เนื่องจากในแตละสถานท่ี
จะมีการใหอาหารท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้แลวยังตองพิจารณาถึงระยะของโคท่ีซ้ือมาทําการขุน 
เพ่ือท่ีจะไดจัดการใหอาหารอยางถูกวิธี ท้ังนี้เนื่องจากถาซ้ือโคจากแหลงท่ีใหอาหารหยาบเพียงอยาง
เดียว เม่ือนําโคเขาขุนโดยไดรับอาหารขนในสัดสวนท่ีสูงอยางรวดเร็วจะมีผลทําใหการปรับตัวของ
จุลินทรียในกระเพาะรูเมนไมดีทําใหเกิดความเปนพิษเนื่องจากกรดในกระเพาะรูเมน (acidosis) และ
สัตวหยุดกินอาหารได วิธีการใหอาหารโคขุนสามารถทําไดหลายแบบดังนี้ 
4.1 การใหสัดสวนอาหารหยาบตออาหารขน (roughage to concentrate ratio)  
 การจัดการอาหารลักษณะนี้จะเปนการใหอาหารแบบแยกสวนอาหารหยาบและอาหารขน 
(เมธา, 2553) หรือใหอาหารแบบผสมครบสวน (total mixed ration, TMR) ซ่ึงการจัดสัดสวนอาหาร
หยาบตออาหารขนสามารถจัดได ดังนี้ 
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 4.1.1 ระยะแรก ใหสัดสวนอาหารหยาบตออาหารขน 30:70 

 4.1.2 ระยะกลาง ใหสัดสวนอาหารหยาบตออาหารขน 50:50 

 4.1.3 ระยะสุดทาย ใหสัดสวนอาหารหยาบตออาหารขน 70:30 

4.2 การใหอาหารหยาบแบบเต็มท่ี และไดรับอาหารขนท่ีระดับแตกตางกัน  

 การจัดการอาหารลักษณะนี้มีการจัดการดังนี้คือ 

 4.2.1 ระยะแรก ใหอาหารหยาบคุณภาพดีแบบเต็มท่ี และใหอาหารขน 1.2 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว 

 4.2.2 ระยะกลาง ใหอาหารหยาบคุณภาพดีแบบเต็มท่ี และใหอาหารขน 1.7 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว 

 4.2.3 ระยะสุดทาย ใหอาหารหยาบคุณภาพดีแบบเต็มท่ี และใหอาหารขน 2.2 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักตัว 

 

5. ลักษณะโคขุนท่ีพรอมสงตลาด 
 การเจริญเติบโตจากเริ่มขุนจนกระท่ังสงตลาด มี 3 ระยะดังนี้ 
5.1 ระยะแรก  

การเจริญเติบโตระยะแรกจะเปนการเพ่ิมการเจริญเติบโตของกระดูกทําใหมีโครงรางใหญ
พรอมรับเนื้อและมันท่ีจะสะสมในการขุนระยะตอไป โครงรางท่ีใหญจะใชเวลาในการสะสมเนื้อและ
ไขมันนานกวาโคท่ีมีโครงรางเล็กกวา 
5.2 ระยะกลาง  

การเจริญเติบโตระยะกลางเปนการสะสมกลามเนื้อท่ัวรางกายท่ีสําคัญ ไดแก สันใน สันนอก 
หัวไหล สะโพก หากพบวาโคตัวใดขุนมาถึงระยะนี้คือประมาณ 3 เดือนแลวโคยังมีลักษณะไม
เหมาะสมควรคัดออกขายเปนโคมันไมควรเก็บไวขุนตอไปเพราะจะไมมีกําไร ลักษณะท่ีไมเหมาะสมมี 
2 ประการ คือ 

 5.2.1 มีลักษณะผอม อาจจะเนื่องมาจากมีการจัดการดูแลชวงกอนหยานม หรือหลังหยานม
ไมดี ทําใหโคผอมแคระแกร็น 

 5.2.2 อวนกลมในเวลาเล้ียงเพียง 4 เดือน แสดงกวาโคมีโครงรางเล็กทําใหน้ําหนักสงตลาด
นอยเกินไปทําใหไดราคาไมดีเทากับโคโครงรางใหญ 
5.3 ระยะสุดทาย  
 การเจริญเติบโตระยะสุดทายเปนการสะสมไขมัน ซ่ึงไดแก ไขมันหุมตัว และไขมันแทรก
กลามเนื้อโคท่ีพรอมสงตลาดจะมีความกลมจนเห็นไดชัด โดยเฉพาะบริเวณสะโพกและโคนหาง จะ
ปรากฏมีกอนไขมัน 2 กอนอยูขางโคนหาง สวาปไมบุม เนื้อแนน โคขุนท่ีดีควรมีไขมันท่ีวัดจากกลาง
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หลงัหนา (ไขมันหุมสันนอก) ไมต่ํากวา 1.5 เซนติเมตร หากปลอยเกินระยะนี้ไป โคจะกินแตอาหาร ไม
มีการเจริญเติบโต  
 

  
(ก)     (ข) 

ภาพท่ี 5-1 โคขุนท่ีพรอมสงตลาด 

(ก) ลักษณะดานหนาของโคขุน (ข) ลักษณะดานหลังของโคขุน 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

ขอควรคาํนงึในการใหอาหารโคขุน 
 1. อาหารท่ีโคกินเขาไปจะใชสําหรับการดํารงชีพเปนอันดับแรก หากเกินความตองการ
สําหรับการดํารงชีพแลวจะนําไปใชเพ่ือสรางกระดูก กลามเนื้อ และไขมัน ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน 
หากนาํโคอวนเขามาขุนแตไดรับอาหารไมเพียงพอตอความตองการ รางกายจะมีการสลายไขมันมาใช
เปนอันดับแรก ดังนั้นโคขุนท่ีไดรับอาหารขนเต็มท่ีมาตลอดจะมีไขมันแทรกสูงสุด สวนโคท่ีไดรับ
อาหารขนปานกลางมาตลอดจะมีไขมันแทรกตํ่าสุด ในขณะท่ีโคท่ีไดรับอาหารขนปานกลางมาระยะ
หนึ่งแลวเพ่ิมอาหารขนใหเต็มท่ีในระยะปลายจะมีไขมันแทรกในกลามเนื้อมากกวาโคท่ีไดรับอาหารขน
ปานกลางมาตลอดแตต่ํากวาโคขุนท่ีไดรับอาหารขนเต็มท่ีมาตลอด 
 2. การใหอาหารขนแกโคอยางจํากัดจะมีผลทําใหโคมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่า และทําให
ระยะเวลาการขุนโคยาวนานข้ึน รวมท้ังตองเสียเวลา แรงงานเพ่ิมข้ึนแตรายไดและกําไรลดลง 
 

การจัดการโคและกระบือ 
1. การทําสัญลักษณโคและกระบือ 
  วิธีทําสัญลักษณโคและกระบือ มี 2 แบบ คือ แบบชัว่คราว และแบบถาวร 
1.1 แบบช่ัวคราว (temporary system) การทําสัญลักษณโคและกระบือแบบชั่วคราวสามารถทํา
ไดหลายวิธี ไดแก 
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 1.1.1 ติดเบอรท่ีหู (ear tags) นิยมใชเบอรติดหูท่ีทําดวยสารผสมพลาสติก วิธีทําโดยใชคีม
ติดเบอรหูติดบริเวณโคนหูและลึกจากขอบหู เพ่ือปองกันการหลุดของเบอรหูและการฉีกขาดของใบหู 
ในขณะท่ีติดหลีกเลี่ยงการโดนเสนเลือดใหญท่ีใบหู วิธีทําโดยการเลือกเบอรหูประกอบในเครื่องมือติด
เบอรหู จับยึดตัวโคติดโดยหนีบหมายเลขติดใบหูจากนั้นใสยาปองกันการติดเชื้อ และสังเกตการติดเชื้อ 
ประมาณ 3-5 วัน 

 

                  
   (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 5-2 ตําแหนงและการติดเบอรหูโค 

(ก) ตําแหนงการติดเบอรหูโค (ข) โคท่ีติดเบอรหูเรียบรอยแลว 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

1.1.2 โซแขวนคอ (brisket tag) ใชเบอรท่ีเปนพลาสติกแข็งแขวนติดคอดวยโซเหล็ก แตมี
ขอเสีย คือไมเหมาะท่ีจะใชโซแขวนคอใชกับโคท่ีเลี้ยงปลอยทุงหรือบริเวณท่ีมีก่ิงไมเพราะจะทําใหเบอร
สูญหายไดงาย 

1.1.3 เขียนดวยสารเคมี (ear chemical) ใชสารเคมีซิลเวอรไนเตรท ¼ ชอนชา ละลาย
ดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดหรือน้ํากลั่น จากนั้นใชสําลีพันปลายไมจุมลงในสารละลายดังกลาว แลว
เขียนลงตัวโค 

1.1.4 การสักเบอรหู (ear tattoo) ควรทําภายในสัปดาหแรกหลังจากลูกโคแรกเกิด การสัก
เบอรหูทําโดยจัดเรียงเบอรใหถูกตองในคีมสักเบอร ทาหมึกสักลงใหท่ัวบริเวณท่ีสักเบอรโดยใชมือขยี้
หมึกลงบนตําแหนงท่ีสักเบอร จากนั้นหนีบลงใตใบหูดานขวาของลูกโคบริเวณท่ีไมมีขน และไมถูก
ตําแหนงท่ีมีเสนเลือดโดยหนีบเพียงครั้งเดียวแลวเอาคีมออก หมึกจะฝงใตผิวหนังท่ีเข็มสักเจาะ การสัก
เบอรหูจะคงทนติดตัวโคตลอดชีวิตแตในโคท่ีโตแลวจะมองเห็นลําบาก 
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   (ก)     (ข) 

         ภาพท่ี 5-3 การสักเบอรหู  
(ก) เครื่องมือสักเบอร (ข) ตําแหนงการสักเบอรหู  

ท่ีมา: http://anuratli.exteen.com 

 

1.2 แบบถาวร (permanent system) การทําสัญลักษณโคและกระบือแบบชั่วถาวรเปนวิธีการท่ี
แกไขการหลุดหายหรือเลอะเลือนของเครื่องเหมายแบบชั่วคราว ดังนั้นหลังจากหยานมควรทํา
เครื่องหมายแบบถาวร โดยการตีเบอรมี 2 วิธี คือ ตีเบอรรอน และตีเบอรเย็น สําหรับตําแหนงท่ีทํา
การตีเบอร มีรายละเอียดดังนี้ 

บริเวณสะโพกดานซายของตัวสัตวประกอบดวย รหัสฟารม  

บริเวณสะโพกดานซายใตรหัสฟารมคือ ลําดับท่ีโคเกิด  

บริเวณสะโพกดานซายใตลําดับท่ีโคเกิดคือ ป พ.ศ. ท่ีโคเกิด  

  1.2.1 การตีเบอรรอน (hot branding) โดยทําตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 9 ดวยโลหะ เชน เหล็ก 
ทองแดง ทองเหลือง เปนตน การตีเบอรรอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ทําการลมโคและกระบือและมัดขาใหเรียบรอย หรือบังคับโคท่ีอยูในซองบังคับใหนิ่ง 
 2. ใชแปรงขัดตรงบริเวณท่ีตีเบอรใหสะอาด ซ่ึงเปนบริเวณสะโพก 

3. นําเหล็กเบอรท่ีเตรียมไวเผาไฟ โดยใชเตาถานหรือใชเตาแกสจนรอนแดงท้ิงไวใหเพ่ือลด
ความรอนลงจนโลหะเปนสีเทา 

4. นําเหล็กเบอรไปทาบลงบนผิวหนังของโคตรงบริเวณท่ีจะตีตราบริเวณสะโพกของโค 
ควรกะระยะโดยการนําเหล็กเบอรท่ีกําลังรอนนาบลงไปท่ีตัวโคเพ่ือหาจุดท่ีเหมาะสมกอน และการตี
ตราครั้งแรกโคจะตอบสนองโดยการสะดุงใหคอยๆทาบเหล็กรอนลงไป ถาโคด้ินใหรีบยกเหล็กข้ึนมา
กอน และดูรอยท่ีนาบวาอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง ถายังไมตรงใหปรับตําแหนงใหมเพราะเปนการไหม
ของขนเทานั้น จากนั้นใชแปลงปดขนออกและทําการจี้เหล็กซํ้าลอยเดิมโดยใหออกแรงกดเล็กนอย 

การจี้เหล็กตีเบอรทําครั้งละประมาณ 3-5 วินาที ควรตีอีก 2-3 ครั้ง จนกระท่ังเห็นตัวเลขชัดเจน  
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5. เม่ือจี้เสร็จแลวใหใชเนกาซันผสมวาสลีน และยาเหลืองหรือใชน้ํามันพืชทาบริเวณแผล 

เพ่ือปองกันไมใหแมลงวันมาตอมแผลหรือรบกวนใหรําคาญ 

 

          
(ก)                 (ข) 

 
(ค)              (ง) 

  ภาพท่ี 5-4 การตีเบอรรอน  

 (ก) นําเหล็กเบอรเผาไฟใหรอน  
 (ข) จี้เหล็กตีเบอรบริเวณสะโพก  
 (ค) เสร็จแลวใชเนกาซันผสมวาสลีน และยาเหลือง ใชทาบริเวณตีเบอร  
 (ง) โคหลังจากตีเบอรรอนเสร็จแลว 

 ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

  1.2.2. การตีเบอรเย็น (freeze branding) การตีเบอรรอนถือวาเปนการทรมานสัตวและ
อาจทําใหแผลเนาเปอยไดหากไมมีการจัดการท่ีดีพอ ดังนั้นจึงมีการตีเบอรเย็นเพ่ือปองกันปญหา
ดังกลาวโดยใชน้ําแข็งแหง (อุณหภูมิ -79 °C) หรือใชไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 °C) การตีเบอร
วิธีดังกลาวจะทําใหเซลลสรางเม็ดสีของขนถูกทําลายและขนท่ีเกิดใหมจะไมมีสี ดังนั้นการทําเบอรเย็น
จึงไมเหมาะสําหรับโคท่ีมีขนสีขาว โลหะท่ีนิยมใชจะตองมีคุณสมบัติเก็บความเย็นไดดี ไดแก เหล็กกลา 
ทองแดง ทองเหลือง และทองสัมฤทธิ์ นิยมใชโลหะทองแดงเนื่องจากสามารถใชไดผลดีท่ีสุด การตี
เบอรเย็นมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เตรียมกลองโฟมสําหรับตีเบอรเย็น การเลือกใชน้ําแข็งแหงหรือไนโตรเจนเหลวข้ึนอยู
กับความสะดวกของผูปฏิบัติงาน ถาใชน้ําแข็งแหงจะตองมีของเหลวเปนตัวนําความเย็นจาก
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น้ําแข็งแหงไปสูโลหะ ของเหลวท่ีนิยมใชคือ แอลกอฮอล จะเปนเอททิลแอลกอฮอล หรือเมททิล
แอลกอฮอลก็ได แลวใชเหล็กตีตราแชในน้ําแข็งแหงหรือไนโตรเจนเหลว 

   

  
   (ก)        (ข) 

  
 

                                 
 
 

ภาพท่ี 5-5 การตีเบอรเย็น  
  (ก) น้ําแข็งแหง   

  (ข) ไนโตรเจนเหลว 

  (ค) ตัดขนใหเกรียนโดยใชแบตตาเลียน  
   (ง) ตีตราเบอรโดยกดแทงเหล็กตัวเลขลงบนผิวหนังสัตว  
  (จ) หลังจากตีตราเบอรเปนระยะเวลา 4 เดือนจะปรากฏตัวอักษรสีขาว 

  ท่ีมา: http://www.thailivestock.com 

  

 

(ค) (ง) 

(จ) 
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  2. ทําการบังคับโคใหนิ่งโดยการลมและมัดขาใหเรียบรอย หรือการบังคับในซองบังคับก็ได 
 3. ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะตีเบอรโดยใชแปรง กรณีท่ีใชน้ําแข็งแหงตองตัดขนใหเกรียน 
เนื่องจากน้ําแข็งแหงมีความเย็นไมมากเม่ือเปรียบเทียบกับไนโตรเจนเหลว ขนท่ียาวจะเปนตัวก้ันไมให
ความเย็นเขาสูชั้นผิวหนังไดอยางเต็มท่ีทําใหเกิดตัวเลขไมชัด หากใชไนโตรเจนเหลวอาจไมตองตัดขน
หรืออาจจะตัดออกเล็กนอย 

4. จากนั้นใหตีตราเบอรลงบนผิวหนังโคในตําแหนงบริเวณสะโพก โดยใหออกแรงกดมาก
พอสมควรเพ่ือใหผิวหนาของโลหะสัมผัสกับผิวหนังอยางเต็มท่ี ใชเวลาตีตราประมาณ 25-35 วินาที  
 5. หลังจากท่ีตีตราเบอรลงไปแลวผิวหนังบริเวณนั้นจะแข็งตัว หลังจากนั้นประมาณ 2 – 3 

นาที ผิวหนังบริเวณดังกลาวก็จะออนตัวกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม และจะเริ่มมองเห็นเปนรอยนูน
แดงประมาณ 1–2 วัน พอเวลาผานไปประมาณ 4 เดือนจะเห็นขนสีขาวงอกข้ึนมา  
 
2. การตัดหรือสูญเขา (dehorning) 
 การสูญเขามีวิธีปฏิบัติงาย ๆ 2 วิธี ดังนี้ 
2.1. การใชสารเคมี (chemical dehorning) เหมาะสําหรับลูกระบือท่ีมีอายุไมเกิน 1 สัปดาห 
ขณะท่ีลูกโคควรมีอายุ 1-2 สัปดาห โดยใชสารเคมี ไดแก โซดาไฟผสมวาสลิน หรือใชปูนแดงผสมสบู
กรดในอัตราสวน 1:1 หรือใชครีมสูญเขาท่ีมีจําหนายในทองตลาด มีวิธีการทําโดยใชกรรไกรตัดขน
บริเวณปุมเขาและรอบๆเขาออกใหหมด จากนั้นใชวาสลินทารอบๆเขาเพ่ือปองกันสารเคมีถูกรางกาย
หรืออวัยวะสวนอ่ืนๆทําใหเปนอันตรายตอตัวสัตวได แลวใชสารเคมีทาบริเวณปุมเขาใหท่ัว หลังจาก
เสร็จเรียบรอยแลว ควรแยกลูกกับแมโดยขังเด่ียวเปนระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากทําการสูญเขา เพ่ือ
ปองกันแมโคเลียปุมเขา  
 

     
 

ภาพท่ี 5-6 การสูญเขาโคโดยใชสารเคมี 

   ท่ีมา: http://anuratli.exteen.com 
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2.2 การใชความรอน (hot dehorning) เปนวิธีท่ีนิยมสําหรับการสูญเขาโคและกระบือ ใชในลูกโค
และกระบือท่ีมีอายุ 1 เดือนข้ึนไป มี 2 วิธี ดังนี้ 

2.2.1 การใชหัวแรงไฟฟา (electric dehorners) มีข้ันตอนการทําดังนี้ 
 1. ทําการลมโคและมัดขาใหเรียบรอยหรือบังคับโคท่ีอยูในซองบังคับใหนิ่ง 
 2. ใชกรรไกรตัดขนบริเวณรอบๆ ปุมเขา หากลูกโคมีปุมเขางอกยาวใหตัดปุมเขาออก 

 3. เสียบปลั๊กไฟหัวแรงไฟฟาจนกระท่ังหัวแรงรอนจนเปนสีแดงแลวตองรอใหเปลี่ยนสีเปน
สีเทา จากนั้นนําไปจี้ลงท่ีปุมเขา กดลงใหหนักเปนระยะเวลานาน 10-15 วินาทีแลวยกข้ึน และจี้ซํ้า
จนกระท่ังใหรอยบุมเสมอกันและทําลายตุมเขาใหหมด  

4. จากนั้นใชน้ํามันมะพราวหรือใชยาสีฟนทาบริเวณรอยจี้และรอบๆตุมเขา เพ่ือลดการตึง
ตัวของรอยแผลและใชเนกาซันเพ่ือปองกันแมลงวัน 

2.2.2 การใชเหล็กเผาไฟ (hot iron dehorners) โดยใชแทงเหล็กปลายแบน ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตร มีวิธีการดังนี้ 
 1. ทําการลมโคและมัดขาใหเรียบรอยหรือบังคับโคท่ีอยูในซองบังคับใหนิ่ง 
 2. ใชกรรไกรตัดขนบริเวณรอบๆ เขาเพ่ือมองเห็นปุมเขาชัดเจน หากลูกโคมีปุมเขางอก
ยาวใหตัดปุมเขาออกโดยใชคีมขุดเขาโค (barnes dehorners) โดยการใชดึงปุมเขาโคออกจากหนัง
ศีรษะ ซ่ึงจะใชสําหรับโคท่ีมีอายุไมเกิน 4 เดือน หรือใชเลื่อยตัดเขา (saws dehorner) ซ่ึงจะใช
สําหรับโคท่ีมีเขางอกออกมาแลว ซ่ึงหากอายุเกิน 2 ป การตัดไมควรเกิน 1 ใน 4 ของความยาวของเขา 
เพราะโคเปนสัตวเขากลวง หรืออาจจะใชกรรไกรหรือมีดก็ได 
 3. เผาเหล็กจนรอนและรอจนเหลก็เปลี่ยนจากสีแดงเปนสีเทา จากนั้นใชเหล็กจี้บนปุมเขา
นานขางละ 10-15 วินาที จากนั้นทําซํ้าอีก 1-2 ครั้ง (ข้ึนอยูกับอายุของโค) เพ่ือใหแนใจวาความรอน
ไดทําลายเนื้อเยื่อหมดแลว  

4. จากนั้นใชน้ํามันมะพราวหรือใชยาสีฟนทาบรเิวณรอยจี้และรอบๆปุมเขา เพ่ือลดการตึง
ตัวของรอยแผลและใชเนกาซันเพ่ือปองกันแมลงวัน 
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(ก)                       (ข) 

 
(ค)          (ง) 

ภาพท่ี 5-7 การสูญเขาโค  
(ก) คีมตัดเขา   (ข) การตัดเขาโค  
(ค) การสูญเขาโดยใชหัวแรงไฟฟา (ง) การสูญเขาโคโดยใชเหล็กเผาไฟ 

 ท่ีมา: http://anuratli.exteen.com; (ผูเขียน) 
 

3. การตอน (castration)  
การตอนโคสามารถทําไดท้ังเพศผูและเพศเมีย แตอยางไรก็ตามการตอนโคนิยมทําในเพศผู 

แตไมนิยมทําในเพศเมียเพราะตองผาเอารังไขออกทําใหยุงยากและเกิดอันตรายตอสัตวได จุดประสงค
ของการตอนเพ่ือทําใหโคเชื่อง ไมดื้อในระหวางการใชงานสามารถเลี้ยงรวมกับตัวเมียได ไมตองการใช
ทําพันธุ และใชสําหรับขุนเพราะอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาโคไมตอน การตอนมีหลายวิธี ดังนี้ 
3.1 การตอนโดยการทุบข้ัวอัณฑะ เปนวิธีด้ังเดิมของเกษตรกรนิยมตอนโคเพศผูอายุ 2-3 ป โดยใช
ทอนไมมีรูปราง 3 เหลี่ยมทุบบริเวณท่ีข้ัวอัณฑะ โดยจะมีหมอตอนทําพิธีในระหวางการตอน การตอน
ดวยวิธีดังกลาวจะทําใหสัตวไดรับความเจ็บปวด ทรมาน อัณฑะบวมอักเสบ และไมกินอาหารหลังจาก
ตอน 

3.2 การผาเอาเม็ดอัณฑะออก ควรตอนโคเม่ือมีอายุนอย มีวิธีการทําโดยใชสําลีชุบทิงเจอรทาลูก
อัณฑะใหท่ัว จากนั้นใชมือบีบลูกอัณฑะใหเห็นชัดเจนแลวทําการกรีดผิวหนังบริเวณลูกอัณฑะ จากนั้น
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ใชมือบีบลูกอัณฑะออกมาแลวใชดายผูกท่ีข้ัวอัณฑะแลวตัดลูกอัณฑะสวนท่ีถัดจากดายลงมาประมาณ 
1 เซนติเมตร จากนั้นใชสําลีชุดทิงเจอรไอโอดีนทาแผลใหท่ัวแลวโรยเนกาซัน  
3.3 การใชยางรัด (Elastrator®) ข้ัวอัณฑะ การตอนวิธีนี้เหมาะสําหรับโคท่ีอายุไมเกิน 2 สัปดาห 
เพราะหากสัตวโตมากกวานี้การสวมยางเขาท่ีลูกอัณฑะจะลําบาก มีวิธีการทําโดยใชมีดผาถุงหุมอัณฑะ 
จากนั้นใชคีมถางยาง สวมยางและรัดบริเวณข้ัวอัณฑะใกลกับลูกอัณฑะใหมากท่ีสุด ยางท่ีรัดจะทําให
ไมมีเลือดไปหลอเลี้ยงถุงอัณฑะและลูกอัณฑะ 
3.4 การใชคีมตอน วิธีนี้นิยมใชในตางประเทศและในประเทศท่ีทําฟารมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ คีม
ตอนมีหลายยี่หอ แตยี่หอท่ีนิยมใชกันมากคือยี่หอเบอรดิชโซ (Burdizzo®) เปนคีมหนีบถุงอัณฑะให
แนน ทําใหทอนําน้ําเชื้อและเสนเลือดท่ีมาหลอเลี้ยงตีบตัน วิธีนี้ทําไดสะดวกรวดเร็วมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ทําการลมโคและมัดขาใหเรียบรอยหรือบังคับโคท่ีอยูในซองบังคับใหนิ่ง 
2. ใชสําลีชุบทิงเจอรไอโอดีนทาบริเวณท่ีจะหนีบ 

3. ใชมือบีบดันเสนข้ัวอัณฑะใหอยูชิดถุง 
4. ใชคีบหนีบบนเสนข้ัวอัณฑะคางไวนาน 5 วินาที คีมจะหนีบเสนเลือด เสนประสาท และทอ

ตาง ๆ แตไมทําใหเกิดแผลท่ีอัณฑะ เสร็จแลวทําการตอนลูกอัณฑะอีกขาง แตตองใหเหลื่อมกับรอย
หนีบของอัณฑะอีกขาง และใหมีท่ีเหลือของผิวหนังท่ีไมถูกหนีบใหมากท่ีสุด เพ่ือใหมีการไหลเวียนของ
โลหิตสวนหนึ่งไปเลี้ยงถุงอัณฑะไดตามปกติเพ่ือปองกันไมใหถุงอัณฑะเนา 
            

                                                   
 

ภาพท่ี 5-8 การตอนโค  
 (ก) เบอรดิชโซ  (Burdizzo®) 
  (ข)-(ค) การใชเบอรดิชโซหนีบบนเสนข้ัวอัณฑะโดยใหเหลื่อมกับอัณฑะอีกขาง  

ท่ีมา: http://www.fao.org 
 

 

  

(ก) (ข) 

(ค) 
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4. การแตงกีบ (hoof trimming) 
         กีบเทาทําหนาท่ีปกปองอันตรายหรือสิ่งท่ีอาจทําใหเกิดความเจ็บปวดแกสวนเทาของสัตว อีก
ท้ังกีบเทายังตองทําหนาท่ีแบกรับน้ําหนักโค เม่ือมองจากภาพตัดขวางทางดานขางและดานหลังของ
กีบเทาจะเห็นไดวามุมของผนังกีบดานหนากับพ้ืนกีบทํามุมประมาณ 45 องศา และกีบคูของเทาหลัง
จะตั้งตรงและขนานกับทิศทางของแรงกดท่ีเกิดจากน้ําหนักตัวโคจะอยูในแนวแกนกลางของกีบ แตเม่ือ
กีบมีความยาวเพ่ิมข้ึนจะทําใหมุมปลายกีบแหลมข้ึน (นอยกวา 45 องศา) ทําใหเห็นไดวาแมโคจะยืน
ในลักษณะบนสนเทา ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาการเจ็บเทาและเปนแผลบนพ้ืนกีบได นอกจากนี้หากกีบ
เทามีความหนามากเกินไปจะทําใหกีบเทาท้ังคูแบะออกดานขางหรือกีบเอียงทําใหแนวทิศทางของแรง
กดท่ีเกิดจากน้ําหนักตัวโตผิดไปจากปกติทําใหเกิดปญหาได ปญหาความผิดปกติของกีบเทาโคสวนมาก
จะเกิดกับขาคูหลังในแตละขาซ่ึงประกอบดวยกีบคูคือกีบนอก (กีบดานนอกลําตัว) และกีบใน (กีบดาน
ในลําตัว) หากกีบนอกของแตละขามีความหนามากข้ึนก็จะทําใหการยืนของขาคูหลังถางออกหรือขอ
เขาบิดเขาหากัน ความผิดปกตินี้เปนการปรับตัวของแมโคแบบคอยเปนคอยไปเพ่ือลดความเจ็บปวดท่ี
เกิดข้ึนภายในกีบเทา  การยนืของแมโคจะมีการโยกลําตัวไปทางซายและทางขวาสลับไปมาตลอดเวลา 
ทําใหแรงกดกระแทกซ่ึงเกิดจากน้ําหนักตัวถายเทลงสูกีบนอกมากกวากีบในของแตละขาของขาคูหลัง 
เปนตนเหตุสําคัญท่ีกระตุนใหเกิดการสรางเนื้อกีบของกีบนอกเร็วกวากีบใน ดังนั้นจะเห็นไดวาขาคูหลัง
ของแมโคทุกตัวจะมีกีบนอกหนากวากีบใน และกีบนอกจะยาวเร็วกวากีบในดวย จึงทําใหเห็นแมโคยืน
ขาถางออก หรือขอเขาบิดเขาหากันแตปลายขาถางออก ดังนั้นควรมีการดูแลและแกไขใหกีบเทามี
รูปรางท่ีเปนปกติและแข็งแรงอยูสมํ่าเสมอ ซ่ึงการตัดแตงกีบเทาของโคมีข้ันตอนดังนี้ 
4.1 การแตงกีบในของขาหลัง 

1. กําหนดความยาว และความหนาของกีบท่ีตองการตัดออก 

2. ใชคีมหรือสิ่วตัดปลายกีบสวนท่ียาวเกินออก 

3. ใชคีมขลิบขอบกีบดานนอกของกีบในเพ่ือลดความหนาของพ้ืนกีบ 

4. ใชมีดแตงกีบเฉือนพ้ืนกีบออกเปนแผนบางๆ ทําหลายๆครั้งจนพ้ืนกีบบางจนไดระดับท่ี
กําหนด 

5. ใชมีดแตงกีบแตงเวาขอบดานในของกีบในใหเรียบและไมเกิดรองเศษดินหินอุดตันได 
6. ใชมีดแตงกีบเฉือนบริเวณอ่ืนๆของกีบท่ีผุกรอนหรือเปนรอยแยก เชน สนเทา เปนตน 

4.2 การแตงกีบนอกของขาหลัง 
1. กําหนดความยาวและความหนาของกีบนอกใหเทียบเทาหรือขนาดใกลเคียงกับกีบใน  

2. ใชคีมหรือสิ่วตัดปลายกีบสวนท่ียาวเกินออก  

3. ใชคีมขลิบขอบกีบดานนอกของกีบนอกเพ่ือลดความหนาของพ้ืนกีบ  
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4. ใชมีดแตงกีบเฉือนพ้ืนกีบออกเปนแผนบางๆ ทําหลายๆครั้งจนพ้ืนกีบบางจนไดระดับเทา
กีบใน  

5. ใชมีดแตงกีบแตงเวาขอบดานในของกีบนอกใหเรียบและไมเกิดรองเศษดินหินอุดตันได 
                              

  
 

ภาพท่ี 5-9 การแตงกีบโค 
ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 
เทคนิคการบังคบัโคและกระบือ 

การจัดการท่ัวไปในฟารมโคและกระบือ เชน การสูญเขา ตีเบอร ฉีดยา ถายพยาธิ ทําวัคซีน 
และผสมเทียม ฯลฯ นั้น ตองอาศัยผูท่ีมีความรู ความชํานาญ และตองมีวิธีการปฏิบัติท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยตอท้ังคนและสัตว โดยการปฏิบัติงานดังกลาวตองอาศัยการบังคับโคและกระบือท่ีถูกวิธีซ่ึง
สามารถชวยใหเราทํางานไดงายข้ึนและไมกอใหเกิดอันตรายท้ังคนและสัตว  
1. เครื่องมือ และอุปกรณบังคับโคและกระบือ 
1.1 เชือกคลองโค  

 เชือกท่ีเหมาะสมควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 หุน และยาวประมาณ 8 เมตร 
ปลายขางหนึ่งถักเก็บหัวเชือก สวนปลายอีกขางหนึ่งทําเปนบวง เชือกท่ีนิยมใชบังคับโคมีเชือก 2 ชนิด 
คือ เชือกมะนิลา (สุดาวรรณ, 2555) ซ่ึงเปนเชือกท่ีนิยมใชกันมากเพราะจับถนัดมือ สวนเชือกอีกชนิด
หนึ่งคือเชือกไนลอน แตเชือกชนิดนี้จะมีความคมบาดมือไดงาย  
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1.2 เชือกมัดขาโค  
เชือกท่ีเหมาะสมควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 หุน และยาวประมาณ 2-3 เมตร 

สวนใหญจะนิยมใชเชือกมะนิลาเพราะมีลักษณะออนนุมทําใหไมมีบาดแผลขณะท่ีมัดขาโค  
1.3 เชือกลามจูง  

เกษตรกรรายยอยในเขตชนบทจะเลี้ยงโคและกระบือโดยการปลอยแทะเล็มหญาตามไรนา 
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันปญหาสัตวกินหรือทําลายพืชท่ีปลูกไว เกษตรกรจะใชวิธี
ลามโคและกระบือโดยใชเชือกไนลอน ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 หุน โดยปลายเสนเชือกดาน
หนึ่งจะผูกติดกับสะพาย สวนปลายอีกดานหนึ่งนําไปผูกไวกับหลักไมหรือตนไม 
1.4 เชือกสนสะพาย  

นิยมใชเชือกไนลอนซ่ึงจะมีลักษณะออนนุมไมทําใหจมูกมีบาดแผลขณะท่ีจูงหรือบังคับโคและ
กระบือ เชือกสนสะพายท่ีเหมาะสมควรมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 หุน 
1.5 คีมดึงจมูก  

ใชสําหรับบังคับโคท่ีมีความเปรียวหรือไมนิ่งหรือใชบังคับหนีบจมูกบังคับในขณะท่ีทําการ
ตรวจ ฉีดยา ฉีดวัคซีน เปนตน หรือใชในการจูงจมูกโคเพ่ือบังคับหรือยายโคไปท่ีตางๆ 

 

          
(ก)                               (ข) 

                           
                                           (ค)                                    (ง) 
 

ภาพท่ี 5-10 เครื่องมือ และอุปกรณบังคับโคและกระบือ  

(ก) เชือกไนลอน (ข) คีมดึงจมูก  
(ค) เชือกมะนิลา (ง) การบังคับโคโดยคีมดึงจมูก 

ท่ีมา: http://www.ruangsangthai.com 
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1.6 ซองบังคับโค  

ใชสําหรับบังคับใหสัตวอยูกับท่ีเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน การฉีดยา การตัดแตงกีบ ตี
เบอร ผสมเทียม รักษาสัตว เปนตน ซ่ึงซองบังคับสัตวก็มีท้ังแบบมาตรฐานเคลื่อนยายไมได ก่ึง
มาตรฐานเคลื่อนท่ีไดและแบบประยุกตใชโดยเกษตรกรรายยอย 

 

    
(ก) 

  
       (ข)                 (ค) 
 

ภาพท่ี 5-11 ซองบังคับสัตว  
(ก) ซองบังคับโคแบบมาตรฐาน  
(ข) ซองบังคับโคก่ึงมาตรฐาน สามารถเคลื่อนยายไดงาย  
(ค) ซองบังคับโคแบบประยุกต 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 

 

2. วิธีการบังคับโคและกระบือ 
2.1 การบังคับดวยมือ  

สําหรับบังคับโคท่ีมีความเชื่อง ทําโดยการใชมือขางหนึ่งจับท่ีผนังก้ันจมูกดวยนิ้วหัวแมมือกับ
นิ้วสวนท่ีเหลือ สวนอีกมือหนึ่งจับใบหู ทําการบังคับโดยการกดนิ้วมือท่ีผนังก้ันจมูก  
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2.2 การเขาคางเรือ 
ใชในกรณีท่ีโคไมมีสะพายหรือโคท่ีขังคอกเดี่ยวหรือรวมฝูง ซ่ึงตองคลองโคใหเชือกเขาไปในคอ

กอนแลวเขาคางเรือเพ่ือสะดวกในการจูงไปในทิศทางท่ีตองการ หรือเพ่ือสะดวกในการเก็บเลือดท่ีคอ 
ฉีดยา ฉีดวัคซีน เปนตน 

 

 
(ก)                             (ข) 

 

ภาพท่ี 5-12 การบังคับโค  

(ก) การบังคับโคดวยมือ  (ข) การเขาคางเรือ 

ท่ีมา: http://research.vet 
 

2.3 การสนสะพาย  

การบังคับโควิธีนี้นิยมใชในการเลี้ยงโคและกระบือของเกษตรกรรายยอยเพ่ือสะดวกในการจูง
หรือบังคับหรือลามโค โดยใชอุปกรณการเจาะ เชน ไมไผแหลมขนาดปากกาหรือเหล็กแหลม เปนตน 
หากใชไมไผในการสนสะพายกอนใชอุปกรณดังกลาวควรนําไปอังไฟเพ่ือปองกันการติดเชื้อ จากนั้นใช
เชือกท่ีมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 หุนตอเขากับอุปกรณการเจาะ หากใชเหล็กแหลมควรใชสําลีชุบ
แอลกอฮอลเชด็กอนแทงเขาไปท่ีเนื้อเยื่อดานในปลายจมูกสวนท่ีบางท่ีสุดของโคและกระบือจนกระท่ัง
ทะลุถึงกันของชองจมูกท้ังสอง จากนั้นทําการผูกเชือกสนสะพายจะตองไมตึงหรือหยอนเกินไป โดยจะ
ผูกเปนเง่ือนตายไวบริเวณหลังทายทอย ขอควรระวังอยาใหปมเชือกท่ีผูกเลื่อนลงไปอุดรูจมูก  เพราะ
จะทําใหหายใจไมสะดวกและเกิดการหมักหมมของน้ํามูกซ่ึงจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 

2.4 หวงจมูก (bull nose ring)  
มีจุดประสงคเพ่ือใชในการจูงหรือบังคับโค โดยใชหวงท่ีทําดวยวัสดุท่ีไมเปนสนิม สวนใหญ

นิยมใชสแตนเลส มีลักษณะครึ่งวงกลมมาตอกันเพ่ือนําหวงเหล็กไปคลองตรงผนังก้ันจมูก 
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(ก)         (ข) 

  
   (ค)                   (ง) 

 

ภาพท่ี 5-13 ข้ันตอนการสนตะพายโค   

(ก) เหล็กแหลมและเชือก  

(ข) ใชเหล็กแทงตรงเนื้อเยื่อดานในปลายจมูก  
(ค) ดึงเหล็กแหลมออกเหลือเฉพาะเหล็กกลวง   

(ง) ใชเชือกรอยเพ่ือสนสะพาย 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
   

2.5 การคลองโค  
เปนการบังคับสัตวโดยใชมือท่ีถนัดจับบวงแลวคอยๆปรับขยายบวงออกพอประมาณให

พอเหมาะกับขนาดหัวหรือความกวางของรอบเขาของโค เม่ือไดขนาดบวงตามท่ีตองการแลวใหใชมือ
ขางท่ีถนัดจับท่ีบวง สวนมือขางท่ีไมถนัดใหกํามือหลวมๆรวบเก็บปลายเชือกสวนท่ีเหลือเอาไวให
เรยีบรอย จากนั้นตําแหนงการยืนของคนคลองจะอยูทางดานขางและขนานกับโค ขณะท่ีโคกําลังวิ่งอยู 
ควรยืนอยูขางใดขางหนึ่งของโคข้ึนอยูกับวาจะถนัดมือขางใด ถาถนัดมือขางขวาใหยืนอยูทางดานซาย
ของตัวโคหรือหันหนาไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา แตถาถนัดมือขางซายใหยืนอยูทางดานขวาของตัวโค
หรือหันหนาไปทางทิศตามเข็มนาฬิกา หลังจากท่ีบวงเขาไปในคอของโคแลวใหรีบกระตุกและดึงเชือก
เอาไวใหม่ันคงปมก็จะรูดเขาไปรัดคอของโคอยางรวดเร็ว 
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2.6 การลมโค  

หลังจากทําการคลองคอไดแลวผูปฏิบัติงานสามารถบังคับโคใหนิ่งยิ่งข้ึนโดยการลมโค โดยผู
ปฏิบัติการตองปฏิบัติดังนี้ 

1. การลมโคโดยการพับคอ ทําการลมโคโดยหันหนาเขาหาตัวโคแลวใชมือซายเอ้ือมมาจับท่ีหู
ซายของโคแลวสอดมือขวาใหกํารวบขากรรไกรลางของโคเอาไวใหแนน โดยพยายามบิดคอโคใหพับไป
ทางดานหลังพรอมกับเรายอตัวลงเล็กนอย เม่ือคอถูกบิดพับจะทําใหโคเสียการทรงตัวและโคคอยๆ 
ตะแคงตัวจนกระท่ังลมลงนอน (สุดาวรรณ, 2555)  

2. การลมโคโดยการจับขา ใชสําหรับลมลูกโคท่ีมีน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม โดยหลังจากท่ี
จับลูกโคไดแลวใหยืนชิดดานขางของลูกโค กางขาพอประมาณยืนใหม่ันคง จากนั้นจึงคอยๆโนมตัวลง
มาใชมือท้ังสองขางจับขาหนาและหลังของลูกโคขางท่ีอยูติดกับลําตัวเราเอาไว จับบริเวณหนาแขงของ
ลูกโค แลวจึงคอยๆดึงขาลูกโคลอยข้ึนมาเหนือพ้ืนดินอยางชาๆ ตัวของลูกโคก็จะลมลงอยางงายดาย
และนิ่มนวลทําการกดติดพ้ืนเอาไวใหแนนเพ่ือปองกันลูกโคดิ้น 

 

    
(ก)            (ข)           (ค) 

ภาพท่ี 5-14 การคลองโคและลมโค  
(ก) การคลองโค (ข) การลมโคโดยการพับคอ (ค) การลมโคโดยการจับขา 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

3. การลมโคโดยใชเชือก 

3.1 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 1 กระเปาะ วิธีนี้จะใชเชือก 2 เสน แตละเสนมี
ความยาวประมาณ 10-12 เมตร เสนแรกเอาไวคลองโค ควรทําบวงคลองโคอยางหลวมๆเพ่ือปองกัน
เชือกรัดคอโค สวนเสนท่ีสองเอาไวดึงลมโค เสนแรกนํามาคลองโคและไปผูกมัดไว จากนั้นนําเชือกเสน
ท่ี 2 มาคลองท่ีคอโคและนําปลายเชือกท่ีเหลือไปพาดท่ีหลังโคออมไปอีกดานและลอดสอดผานบวง
ตรงบริเวณพับในขาหลัง จากนั้นทําการดึงเชือกและโคจะคอยๆ ลมลง 
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ภาพท่ี 5-15 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 1 กระเปาะ 

ท่ีมา: http://www.thaibrahman.org 
 

3.2 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 2 กระเปาะ ใชเชือกท้ังหมด 2 เสน เสนแรกเอาไว
คลองโคควรทําบวงคลองโคอยางหลวมๆ เพ่ือปองกันเชือกรัดคอโคได   สวนเสนท่ีสองเอาไวดึงลม
โค โดยนําเชือกมามัดตรงสวนท่ีเลยคอไปทางขาหนา นําปลายเชือกท่ีเหลือไปพาดท่ีหลังโคออมไปอีก
ดานและลอดสอดผานบวงตรงบริเวณพับในขาหนาและหลัง ทําเปน 2 กระเปาะ จากนั้นทําการดึง
เชือกโคจะคอยๆ ลมลง 
 

 
 

ภาพท่ี 5-16 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 2 กระเปาะ 

ท่ีมา: http://www.fao.org 
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3.3 การลมโคโดยวิธีของเบอรเลย (burley method of casting) วิธีนี้เหมาะสําหรับโคท่ี
เชื่องมาก โดยใชเชือกจํานวน 1 เสน มาวางพาดบนสวนหลังคอของโค โดยแบงความยาวเชือกท้ัง 2 

ฝงใหเทากัน จากนั้นใหเอาหางเชือกท้ัง 2 ขางพาดลงมายังบริเวณสวนอกของโคในลักษณะไขวทับกับ
เปนรูปกากบาทอยูตรงกลางระหวางขาหนาท้ัง 2 ขาง แลวจึงนําเชือกท้ัง 2 ขางพาดยอนกลับข้ึนไปยัง
สวนหลังของโคในลักษณะไขวทับกับเปนรูปกากบาทอยูตรงบริเวณกลางแผนหลังพอดี จากนั้นใหนํา
หางเชือกท้ัง 2 ขางพาดลงมายังบริเวณซอกขาหลังท้ัง 2 ขางของโค ผานมายังทางดานหลัง แลวคอยๆ 
ดึงหางเชือกท้ัง 2 ขางไปทางดานหลังเบี่ยงซายทีขวาที จากนั้นทําการดึงเชือกโคจะคอยๆ ลมลง 

 
 

ภาพท่ี 5-17 การลมโคโดยวิธีการของเบอรเลยโดยใชเชือก 1 เสน 

ท่ีมา: http://cal.vet.upenn.edu 

 

4. การมัดขาโค เม่ือโคลมลงแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
4.1 เม่ือโคลมลงใหผูปฏิบัติงานใชมือกดหัวโคเอาไว ขณะเดียวกันใหผูปฏิบัติงานอีกคนเอา

เขากดลงท่ีสวาป (หามนั่งทับโคเด็ดขาด) พรอมท้ังดึงหางสอดเขามาระหวางขาโค เพ่ือบังคับโคไมให
ดิ้น  

4.2 เม่ือโคหยุดด้ินใหผูปฏิบัติงานอีกสองคนเขามามัดขาโค คนแรกเขามามัดขาทาง
ดานหนา แลวใชขาดันเบียดขาหนาท้ังสองของโคพรอมกับพันเชือกขาท่ีอยูดานบนกอน 3 รอบ และ
พันรอบท้ังสองขาอีกประมาณ 3 รอบ เสร็จแลวใหเอาเชือกสอดลอดระหวางขาท้ังสอง ใน
ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานอีกคนหนึ่งทําการมัดขาหลัง โดยเขาหาโคทางบั้นทาย เพ่ือทําการมัดขาโค
ดวยวิธีการเดียวกันกับการมัดขาหนา 
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4.3 หลังจากนั้นทําการมัดขาโคท้ังสี่ขาเขารวมกัน ใหขาหลังทับขาหนาโดยแลกปลายเชือก
ท่ีเหลือ ทําการดึงหางเชือกท่ีแลกแลวสอดลอดระหวางขาโค แลวใหดึงอยางแรงจนกระท่ังขาหนาและ
ขาหลังมารวมกัน 

4.4 เอาเชือกท้ังสองเสนหรือเสนใดเสนหนึ่งพันออมขาท้ังสี่ขา ประมาณ 4 รอบ แลวผูก
ปลายเชือกท้ังสองเสนเขาดวยกันแบบเง่ือนกระตุก  

4.5 ทําการปลดเชือกออกจากขา หลักจากปฏิบัติงานเก่ียวกับโคเสร็จเรียบรอยแลว 

 

  
      (ก)      (ข) 

ภาพท่ี 5-18  การมัดขาโค 

(ก) การมัดขาโค 

(ข) โคท่ีถูกมัดขาเรียบรอยแลว 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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สรุป 

 การดําเนินกิจการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือใหประสบความสําเร็จนั้นผูเลี้ยงจะตองมีความรู
ความเขาใจเรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือพอสมควร โดยการจัดการ
เลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือนั้นจะมีความแตกตางกันตามระยะการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต ซ่ึง
ประกอบดวยการจัดการท่ัวไป การจัดการดานอาหาร และการบังคับโคและกระบือ ซ่ึงจะมีรูปแบบ
และข้ันตอนท่ีแตกตางกันตามระยะการเจริญเติบโต เชน พอแมพันธุ ลูกโคและกระบือ โคและกระบือ
รุน และขุน และการดําเนินกิจการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือจะตองคํานึงถึงการจัดการท่ีดีเพ่ือใหสัตว
ไดรับอาหารท่ีเพียงพอตอการเจริญเติบโต และอาศัยอยูในสภาวะแวดลอมท่ีปราศจากโรค และอาการ
เจ็บปวยและสัตวใหผลตอบแทนท่ีคุมคา 
 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 5 
 

1. จงอธิบายการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อในระยะตางๆ ไดอยางถูกตอง 
2. จงอธิบายการจัดการเลี้ยงดูกระบือในระยะตางๆ ไดอยางถูกตอง 
3. จงเขียนแผนการปฏิบัติงานในการจัดการโคเนื้อและกระบือในแตละระยะการเจริญเติบโต 

4. จงบอกข้ันตอนในการจัดการขุนโคมาโดยละเอียด 

5. จงอธิบายรูปแบบการจัดการอาหารในการขุนโคในแตละรูปแบบมาโดยละเอียด 

6. จงอธิบายประโยชนและข้ันตอนในการบังคับและลมโค 

7. จงอภิปรายขอดีและขอดอยของรูปแบบการลมโคเนื้อแตละแบบ 
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แผนการสอนประจําบทที่ 6  
สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ 

1.1 ระบบสืบพันธุสัตวเพศผู 
1.2 ระบบสืบพันธุสัตวเพศเมีย 

1.3 ฮอรโมนท่ีควบคุมระบบสืบพันธุ 
1.4 วงรอบการเปนสัด 

1.5 สรีรวิทยาการตั้งทองในโค 

1.6 การตรวจการตั้งทอง 
1.7 การผสมพันธุโคและกระบือ 

1.8 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 6  

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายระบบสืบพันธุสัตวเพศผูและเพศเมียไดอยางถูกตอง 
2. สามารถอธิบายระบบฮอรโมนท่ีควบคุมระบบสืบพันธุของสัตวไดอยางถูกตอง 
3. สามารถเขียนวงรอบการเปนสัดไดอยางถูกตอง 
4. สามารถอธิบายสรีรวิทยาการตั้งทองในโคและกระบอืไดอยางถูกตอง 
5. สามารถวิเคราะหขอเดนและขอดอยของการผสมพันธุโคและกระบือแตละรูปแบบได 

  

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 6  
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโค

เนื้อและกระบือ 
2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือตาม

เอกสารประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 
3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
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4. สรุปเนื้อหาประจําบท 

5. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

6. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 6 เรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการ
ผสมพันธุโคเนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

7. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและ
กระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 6 เรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 6 เรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและ
กระบือ 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่6 
สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ 

 
การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือใหประสบความสําเร็จนั้น การจัดการผสมพันธุเพ่ือเพ่ิมจํานวน

ประชากรสัตวมีความสําคัญเปนอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากจํานวนประชากรโคและกระบือท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
สงผลใหมูลคาของกิจการงานฟารมเพ่ิมมากข้ึนดวย ดังนั้นผูประกอบอาชีพเลี้ยงโคและกระบือจะตองมี
ความรูความเขาใจเรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุ ระบบฮอรโมน วงรอบการเปนสัด สรีรวิทยาการต้ังทอง 
และการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือพอสมควร ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถจัดการการผสมพันธุสัตว ดูแลสัตว
ระหวางการต้ังทองและการคลอด ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอสัตวหลังคลอดท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีดีและ
ใหผลผลิตสูง  
 

ระบบสรีรวิทยาการสืบพันธุ 
1. ระบบสืบพันธุเพศผู (male reproductive system)  
ระบบสืบพันธุของสัตวเพศผู ประกอบดวยสวนตางๆ 3 สวน คือ 

1.1 Primary sex organs  
เปนอวัยวะหลักท่ีทําหนาท่ีในการผลิตอสุจิ และฮอรโมนเพศผู ไดแก อัณฑะ (testis)  
1.1.1 อัณฑะ (testis) อัณฑะเปนอวัยวะท่ีมี 2 ขาง ซ่ึงแตละขางจะหุมดวยถุง scrotum ใน

โคท่ีโตเต็มจะมีน้ําหนักประมาณ 300-500 กรัม และเสนผาศูนยกลางประมาณ 6-8 เซนติเมตร 
สําหรับกระบือจะมีขนาดเล็กกวาโคเล็กนอย (สุรชัย, 2527) อัณฑะเปนอวัยวะท่ีสําคัญของระบบ
สืบพันธุในสัตวเพศผู มีหนาท่ีสรางเซลลสืบพันธุเพศผู (sperm) และสรางฮอรโมนเพศผู คือเทส
โทสเตอโรน (testosterone) ถาทําการผาตัดลูกอัณฑะออกตามยาวจะพบ mediastium เปนเสน
หนาตามยาวของอัณฑะ จาก mediastium จะมี septa testis แตกแขนงออกเปนเนื้อเยื่อของอัณฑะ
ออกเปน lobules ในแตละ lobule จะมีทอ seminiferous tubules ขดไปมาประมาณ 90 

เปอรเซ็นตของลูกอัณฑะซ่ึงทําหนาท่ีในการสรางเซลลสืบพันธุเพศผู (sperm) ภายในทอท่ีขดไปมานี้
จะมีเยื่อบุ seminiferous epithelium 2 ประเภท คือ germ cell ซ่ึงจะพัฒนาเปนเปนเซลลอสุจิ 
(spermatozoa) และมี sertoli cells ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนเซลลพ่ีเลี้ยงท่ีทําใหตัวอสุจิฝงตัวขณะท่ีมีการ
พัฒนาของเซลล นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีรับฮอรโมนโกนาโดโทรฟน (gonadotropin, FSH, LH) จาก
ตอมใตสมองสวนหนา สวนเนื้อเยื่ออีกประมาณ 10 เปอรเซ็นตของลูกอัณฑะจะอยูรอบๆทอเซมินัล 
เรียกวาเซลลเลยิก (leydig cell) ซ่ึงมีสารลิพิดเปนองคประกอบ สารเหลานี้จะถูกสลายและใชในการ
สังเคราะหฮอรโมน androgen พบวาฮอรโมน FSH, LS และ androgen จะกระตุน germ cell ใน 
seminiferous tubules กลายเปนอสุจิท่ีไมสมบูรณ spermatogania, primary and secondary 
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spermatocyte and spermatids จนไดตัวอสุจิท่ีสมบูรณ (mature spermatozoa) พบวาฮอรโมน
เพศท่ีผลิตจากลูกอัณฑะจะชวยกระตุนใหสัตวมีความตองการทางเพศ (libido) และทําใหตัวอสุจิมี
ความแข็งแรงสูงข้ึน นอกจากนี้พบวาลูกอัณฑะท่ีมีน้ําหนัก 1 กรัม จะผลิตอสุจิท่ีโตเต็มท่ีไดนาทีละ 
6,000 ตัว โดยอสุจิท่ีถูกสรางข้ึนภายในลูกอัณฑะจะถูกขับออกมาจาก seminiferous tubules โดย
อาศัยแรงดันจากสารละลาย testicular fluids ท่ีผลิตข้ึนภายใน seminiferous tubules เอง เพ่ือ
เก็บไวในทอเก็บอสุจิ (epididymis) 
1.2 Secondary sex organs  

ทําหนาท่ีเปนทอเพ่ือนําอสุจิจากแหลงผลิตหรืออัณฑะออกสูภายนอก ไดแก ทอตางๆ ไดแก 
rete testis, epididymis, vas deferen, ampulla, uretha และ penis 

1.2.1 ทอพักอสุจิ (epididymis) ทอพักอสุจิ แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย (1) สวน
หัว (caput epididymos, head) ซ่ึงเปนจุดท่ี efferent ductules มาเชื่อมกัน   (2) สวนตัว 
(corpus epididymos, body) และ (3) สวนหาง (cauda epididymos, tail) 

ทอพักอสุจิมีหนาท่ี ดังนี้  
1. ทําหนาท่ีลําเลียงอสุจิจากอัณฑะเขาสูทอนําน้ําเชื้อ (sperm transport) โดยอาศัยการ

บีบตัวของ epididymis การบีบพัดของ cilia และแรงดันทางกายภาพ การลําเลียงอสุจิในโคจะใช
เวลาประมาณ 9-11 วัน  

2. ทําหนาท่ีดูดซึมน้ําออกจากน้ําเชื้อท่ีอยูในทอพักอสุจิ ทําใหน้ําเชื้อมีความเขมขนมากข้ึน 
(sperm concentration) โดยสวนหัว (caput epididymos, head) และสวนหาง (cauda 
epididymos, tail) จะสรางของเหลวซ่ึงเหมาะกับการดํารงชีวิตของอสุจิ 

3. ทําหนาท่ีเปนท่ีพักตัวของอสุจิจนเจริญเปนตัวเต็มวัย (maturation) ทําใหตัวอสุจิมี
ความสามารถในการเคลื่อนท่ีสูงและมีความสมบูรณพันธุมากข้ึน  

4. บริเวณสวนหางของทอพักอสุจิ (cauda epididymos, tail) จะเปนแหลงเก็บรวบรวม
อสุจิประมาณครึ่งหนึ่งท่ีผลิตไดจากอัณฑะไวชั่วคราว (storage sperm)  

1.2.2 ทอนําน้ําเช้ือ (ductus deferens, vas deferen) ทอนําน้ําเชื้อเปนสวนท่ีตอจาก
สวนหาง (cauda epididymos, tail) ของทอพักอสุจิ (epididymis) ผนังของทอนําน้ําเชื้อ
ประกอบดวยกลามเนื้อหนา สวนทายจะตอกับบริเวณตอมตางๆ (accessory gland) และเชื่อมตอกับ 
pelvic urethra บริเวณสวนทายของระบบทอตางๆ จะมีสวนท่ีพองออกเรียกวา แอมพูลา (ampulla) 
ประกอบดวยกลามเนื้อ ภายในจะมีตอมมากมาย สวนนี้จะทําหนาท่ีสงอสุจิจากทอนําน้ําเชื้อ (ductus 
deferen) ไปยังทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) 

1.2.3 ทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) ทอนําน้ําปสสาวะทําหนาท่ีเปนทางผานของน้ําปสสาวะ
และน้ําเชื้อ (ชลวิชชุ, 2548) สามารถแบงไดเปน 3 สวน ไดแก 
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1. บริเวณโพรงกระดูกเชิงกราน (pelvic part) ทอท่ีอยูบริเวณนี้จะตอกับตอมน้ํากาม 3 

ชนิด คือ ตอมเวสคิวลาร, ตอมลูกหมาก และตอมคาวเปอร  
2. บริเวณท่ีโคงงอตามแนว ischiodicarch ของกระดูกเชิงกราน (bulb of urethra part) 
3. สวนท่ีอยูภายในลึงค (Penile part) ในระหวางการหลั่งน้ําเชื้อจะมีการผสมกันอยาง

สมบรูณระหวางอสุจิ (sperm) ท่ีผานมาทางแอมพูลา (ampulla) กับตอมรวมบริเวณโพรงกระดูกเชิง
กราน (pelvic part) ของทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) โดยมี calliculus seminalis ทําหนาท่ีเปนลิ้น
ปดเปด (valve) เพ่ือไมใหน้ําปสสาวะปะปนกับน้ําเชื้อ 

1.2.4 ลึงคและถุงหุมลึงค (penis and prepuce)  
ลึงคเปนอวัยวะท่ีทําหนาท่ีในการนําน้ําเชื้อเขาไปในชองคลอดของสัตวเพศเมีย ในขณะท่ีสัตว

มีอารมณทางเพศลึงคจะแข็งตัวอยูตลอดเวลา โดยจะเพ่ิมขนาดและความยาวข้ึนอีกเพียงเล็กนอย 

1.3 Accessory sex organs  
ประกอบดวยตอมตางๆท่ีทําหนาท่ีผลิตน้ํากาม (seminal plasma) ซ่ึงประกอบดวยตอมรวม 

(acessory gland) ตอมรวมจะอยูบริเวณ pelvic portion ของทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) โดยจะมี
ทอออกสูทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) ตอมรวมเปนแหลงผลิตน้ํากามท่ีมีคุณสมบัติเปน buffer และ
เปนแหลงอาหารท่ีทําใหน้ําเชื้อมีความสมบูรณพันธุโดยตอมรวมมีท้ังหมด 3 ตอมดังนี้ 

1.3.1 ตอมเวสคิวลาร (vesicular gland) เปนตอมคู แตละตอมมีลักษณะคลายพวงองุน 
ทอเปดของตอมเวสคิวลารจะเปดบริเวณใกลกับ bifurcation ซ่ึงเปนบริเวณท่ีแอมพูลา (ampulla) 
ตอกับทอนําน้ําปสสาวะ (urethra) พบวาน้ํากามของโคครึ่งหนึ่งจะมาจาก seminal vesicular ซ่ึงมี
สารอินทรียหลายชนิด 

1.3.2 ตอมลูกหมาก (prostate gland) เปนตอมเด่ียวและอยูรอบๆตามยาวของทอ
ปสสาวะใกลกับทอเปดของตอมเวสคิวลาร (vesicular gland) (พีรศักดิ์, 2548) น้ํากามท่ีมาจากตอม
นี้มีปริมาณเพียงเล็กนอย ซ่ึงประกอบดวยสารอนินทรีย (inorganic ions) ไดแก โซเดียม, คลอไรด, 
แคลเซียม และแมกนีเซียม 

1.3.3 ตอมคาวเปอร (cowper’s gland) เปนตอมคู วางตัวตามยาวของทอนําน้ําปสสาวะ 
(urethara) ของเหลวจาก cowper’s gland ของโคจะชวยลางน้ําปสสาวะท่ีคางตามทอออกไปกอนท่ี
จะมีการหลั่งน้ําเชื้อ 
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ภาพท่ี 6-1 ระบบสืบพันธุเพศผู 
ท่ีมา: http://kaset1.blogspot.com 

 

 
 

ภาพท่ี 6-2 ระบบสืบพันธุเพศผู 
ท่ีมา: http://www.neutron.rmutphysics.com 

 

2. ระบบสืบพันธุสัตวเพศเมีย (female reproductive system) 
ระบบสืบพันธุสัตวเพศเมีย สามารถแบงออกเปนระบบสืบพันธุภายนอก (external genital 

organs) และระบบสืบพันธุภายใน (internal genital organs) ซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีมี
ความสําคัญ ดังนี้ 
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2.1 ระบบสืบพันธุภายนอก (external genital organs) 

2.1.1ปากชองคลอด (vulva) ปากชองคลอดสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ประกอบดวย 
แคม (labia) มีลักษณะเปนกลีบใหญ 2 กลบีประกบกัน โดยกลบีท้ัง 2 ขางจะเชื่อมกันทางดานบนและ
ลาง ปากชองคลอด (vulva) ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

2.1.2 กระพุงชองคลอด (vestibule) กระพุงชองคลอดจะอยูถัดจากปากชองคลอด มีความ
ยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร ปลายดานในของสวนท่ีเปนกระพุงตอกับชองคลอด บริเวณท่ีเปนรอยตอ
ระหวางกระพุงชองคลอด (vestibule) และชองคลอด (vagina) จะมีชองเปดของทอปสสาวะ 
(urethra) มาเปด กระพุงชองคลอด (vestibule) จะมีตอมสรางน้ําเมือกจํานวนมาก น้ําเมือกท่ีผลิต
ออกมามีลักษณะเหนียวใส โดยจะหลั่งออกมาเม่ือสัตวเปนสัด สวนมุมดานลางของกระพุงชองคลอด
จะมีปุมเรียกวา คลิตอริส (clitoris) ดังแสดงในภาพท่ี 6-3 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

ภาพท่ี 6-3 ระบบสืบพันธุภายนอกของโคเพศเมีย 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 
2.2 ระบบสืบพันธุภายใน (internal genital organs) 

2.2.1 ชองคลอด (vagina) ชองคลอดมีลักษณะเปนทอยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
ผนังบางและมีความยืดหยุนดี ชองคลอดบุดวยเยื่อบุ มีตอมสรางน้ําเมือกเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะหลั่งน้ํา
เมือกใส เพ่ือลางชองคลอดและขับสิ่งแปลกปลอมท่ีผานเขาไปใหหลุดออกมาได โดยน้ําเมือกจะถูกขับ
ออกมามากในชวงท่ีสัตวเปนสัดเชนเดียวกับตอมสรางน้ําเมือกในกระพุงชองคลอด 

2.2.2 มดลูก (uterus) สามารถแบงไดเปน 3 สวน ดังนี ้
1. คอมดลูก หรือปากมดลูก (cervix) มีลักษณะเปนทอ อยูระหวางตัวมดลูก (body of 

uterus) กับชองคลอด (vagina) ภายในคอมดลูกมีสวนของเนื้อเยื่อท่ีเปนหลืบ 2-3 หลืบ ดานท่ีตอกับ
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ชองคลอดเปนปากมดลูกซ่ึงมีชองเปดเล็กๆผานตลอดความยาว มีชองเปดดานนอกออกสูชองคลอด 

คอมดลูกมีตอมสรางน้ําเมือกเชนเดียวกับในชองคลอด ซ่ึงจะขับออกมาเม่ือสัตวเปนสัด แตในขณะท่ี
สัตวตั้งทองน้ําเมือกท่ีคอมดลูกจะจบักันเปนกอนแข็งอุดแนนเพ่ือปองกันไมใหสิ่งแปลกปลอมตางๆ เขา
ไปทําอันตรายตอตัวออนในมดลูกได ตําแหนงของคอมดลูกโดยปกติแลวพาดอยูบนกระดูกเชิงกราน 
แตถามีการต้ังทองหรือเกิดมีสภาวะผิดปกติเกิดข้ึนในมดลูก (ureter) คอมดลูกจะเลื่อนไปอยูท่ีขอบ
กระดูกเชิงกรานหรืออยูชองทอง 

2. ตัวมดลูก (uterine body) เปนสวนท่ีตอจากคอมดลูก (cervix) แตสวนของผนังจะบาง
กวาปกมดลูก (uterine horn) ปลายของตัวมดลูกจะถูกแบงเปนซายและขวา และเปนทอยาวออกไป
ท้ัง 2 ขาง ซ่ึงจะไปเชื่อมตอกับปกมดลูก (ชลวิชชุ, 2548) ตัวมดลูกมีตอมสรางน้ําเมือกซ่ึงจะขับออกมา
เม่ือสัตวเปนสัด 

3. ปกมดลูก (uterine horn) เปนสวนท่ีตอมาจากตัวมดลูก มี 2 ขาง ซายและขวา ผนังของ
ปกมดลูกเปนกลามเนื้อเรียบ ดานในจะมีลักษณะเปนโพรงบุดวยชั้นของเนื้อเยื่อท่ีเรียกวาเยื่อบุดานใน
มดลูกมีลักษณะเปราะบางและงายตอการฉีกขาดหรือบาดเจ็บ ในระยะท่ีสัตวเปนสัดปกมดลูกจะแข็ง 
และมวนขดเขาคลายเขาแกะ แตถาสัตวไมไดอยูในชวงเปนสัดปกมดลูกจะนิ่มเหลวและยืดยาวออก ใน
สัตวท่ีต้ังทองปกมดลูกท้ัง 2 ขางจะนิ่มเหลวแตมีการขยายใหญของปกมดลูกขางท่ีต้ังทอง ทําใหมี
ขนาดใหญกวาขางท่ีไมตองทอง ซ่ึงขนาดของปกมดลูกขางท่ีต้ังทองจะมีขนาดใหญเทาใดนั้นข้ึนกับ
ระยะของการตั้งทองหรือขนาดของลูกโค ดังแสดงในภาพท่ี 6-4 

 

     
(ก)                             (ข) 

ภาพท่ี 6-4 มดลูกโค 

(ก) มดลูกโค (ข) สวนตางๆท่ีอยูภายในมดลูกโค 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 
2.2.3 ทอนําไข (oviduct) ทอนําไขเปนทอเล็กๆ มี 2 ขาง ตอจากปกมดลูกแตละขาง 

ลักษณะของทอนําไขคอนขางคดเค้ียวและโคงงอชวยนําไขจากรังไข (ovary) ไปยังมดลูก (uterus) 
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โดยสวนบนของทอนําไข (oviduct) มีลักษณะเปนปากแตร (fimbria) เปดอยูใกลกับรังไข คอยโบกพัด
ไขท่ีเจริญเต็มท่ีท่ีตกจากรังไขเพ่ือสงตอไปยังทอนําไข เปนบริเวณท่ีเกิดการปฏิสนธิของไขและตัวอสุจิ 
ทอนําไขแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1. Infundibulum คอยรองรับไข 
2. Ampulla มีการสรางสารคัดหลั่งชวยในการเคลื่อนท่ีของไข 
3. Isthmus ตอกับปกมดลูก เปนตําแหนงท่ีเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) 

2.2.4 รังไข (ovary) รังไขมีอยู 2 ขาง ซายและขวา หอยอยูปลายปกมดลูก สวนประกอบ
หลักของรังไข คือ ถุงไข (follicle) และคอรปสลูเทียม (corpus luteum) สัตวแรกเกิดจะมีถุงไข 
(follicle) เปนจํานวนมาก และจะเจริญเติบโตเต็มท่ีจากนั้นจะมีการตกไข (ovulation) ในแตละวงจร
การเปนสัดมีจํานวนไมมาก ภายในถุงไข (follicle) จะมีเซลลไขอยูหนึ่งเซลล ประกอบดวยผนังเปลือก
ไข (zona pellucida) หอหุมไซโตพลาสซึมและนิวเคลียส เม่ือมีการตกไข (ovulation) เซลลรอบๆท่ี
เปนถุงไขจะมีการเปลี่ยนแปลงเจริญเปนคอรปสลูเทียม  โดยในระยะหลังการตกไขคอรปสลูเทียมจะมี
ขนาดเล็กและนุม จากนั้นคอรปสลูเทียมจะเจริญอยางรวดเร็วและโตเต็มท่ีหลังการเปนสัดและจะนูน
ออกมาจากผิวรังไข ในระยะทายของวงรอบการเปนสดัถาสัตวผสมไมติดหรือไมไดรับการผสมพันธุคอร
ปสลูเทียมจะเริ่มฝอ เนื้อแข็งข้ึน มีขนาดเล็กลง ในชวงนี้จะเริ่มมีการสรางถุงไข (follicle) ใหมข้ึนมา
และจะเจริญอยางรวดเร็วเพ่ือท่ีจะเกิดการตกไขในวงรอบตอไป คอรปสลูเทียมจะกลายเปนเนื้อเยื่อ
พังผืดในรังไข แตถาหากไขท่ีตกมานั้นมีตัวอสุจิเขาผสมและมีการปฏิสนธิ (fertilization) เจริญเปนตัว
ออน (fetus) มีการฝงตัวท่ีปกมดลูก คอรปสลูเทียมก็จะยังคงอยูตอไปตลอดระยะการตั้งทองและทํา
หนาท่ีผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) เพ่ือควบคุมการตั้งทอง 
 

  
 

ภาพท่ี 6-5 แสดงระบบสืบพันธุเพศเมีย 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 
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ฮอรโมนท่ีควบคุมระบบสืบพันธุ 
การสืบพันธุของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะถูกควบคุมโดยระบบประสาท (nerve system) และ

ระบบฮอรโมน (hormone) ซ่ึงจะทําหนาท่ีสัมพันธกัน โดยระบบประสาทจะทําหนาท่ีในการรบัรู
สภาวะตางๆ จากนั้นจะสงผานขอมูลดังกลาวไปยังสมองและสงขอมูลไปยังเปาหมายโดยตรงหรือ
กระตุนผานระบบฮอรโมนในรูปสารสื่อ (chemical messengers) ฮอรโมนท่ีทําหนาท่ีควบคุมระบบ
สืบพันธุ มีดังนี้ 
1. Gonadotropin releasing hormone (GnRH)  

GnRH เปนฮอรโมนสรางจากสมองสวน hypothalamus มีหนาท่ีกระตุนตอมไรทออ่ืนๆ ให
สรางและหลั่งฮอรโมนอ่ืนๆออกมา เชน กระตุนใหตอมใตสมองสวนหนา (Anterior Pituitary) ผลิต
ฮอรโมน Follicle stimulating hormone (FSH) และ Luteinizing hormone (LH) 
2. Follicle stimulating hormone (FSH)  

ฮอรโมน FSH มีหนาท่ีกระตุนการเจริญเติบโตของถุงไขบนรังไข (ovary) โดยทํางานรวมกับ
ฮอรโมนอ่ืนๆ ดวย 
3. Luteinizing hormone (LH)  

ทําหนาท่ีกระตุนใหเกิดการตกไข (ovulation) โดยทํางานรวมกับฮอรโมนอ่ืนๆกระตุนให
เซลลบนรังไขเปลี่ยนเปนคอรปสลูเทียม (corpus luteum) 
4. Estrogen  

เปนฮอรโมนท่ีสรางจากถุงไข (follicle) ในรังไข (ovary) มีหนาท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการเปน
สัด และทําใหมดลูก (uterus) บีบเกร็งตัวในระยะท่ีสัตวเปนสัด 

5. Progesterone 

สรางจากคอรปสลูเทียม (corpus luteum) ทําใหสัตวไมแสดงอาการเปนสัดในระยะกลาง
ของวงรอบการเปนสัดและเตรียมเยื่อบุมดลูกเพ่ือรองรับการฝงตัวของตัวออน (พีรศักดิ์, 2548) 

6. PGF2 (Prostaglandin F2 alpha)  
เปนฮอรโมนท่ีสรางจากเยื่อบุมดลูก มีหนาท่ีทําใหคอรปสลูเทียม (corpus luteum) เกิดการ

สลายตัว และทําใหมดลูกเกิดการบีบตัว 

7. Growth hormone (GH)  
เปนฮอรโมนท่ีทําหนาท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการเปนหนุมสาว

ของสัตว ฮอรโมนนี้จะเปนตัวเรงปริมาณการผลิตโปรตีนภายในเซลลทุกสวนของรางกายสัตว โดยจะ
เปนตัวเรงใหกรดอะมิโน (amino acid) จากกระแสเลือดซ่ึงไดจากการยอยอาหารเขาไปภายในเซลล 
และเกิดการสรางโปรตีนซ่ึงจําเปนตอการแบงเซลลและการเจริญเติบโตของรางกาย ชวยใน
กระบวนการเผาผลาญแปง ไขมัน และโปรตีน นอกจากนั้นยังชวยในการเจริญเติบโตของเตานม 
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(mammary gland) ทําใหกระบวนการสรางน้ํานมดําเนินไปอยางราบรื่น ถาขาดฮอรโมนนี้สัตวจะ
แคระแกร็น และเปนหนุมสาวชากวาปกติ 
8. Prolactin  

เปนฮอรโมนท่ีผลิตและกลั่นสรางจากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior Pituitary) ชวยให
สรางน้ํานมเปนไปโดยปกติ 
9. Oxytocin  

เปนฮอรโมนท่ีสรางจากสมองสวน hypothalamus แลวถูกนํามาเก็บท่ีตอมใตสมองสวนหลัง 
(Posterior Pituitary) เม่ือระบบประสาทไดรับการกระตุน oxytocin จะหลั่งออกมา ชวยใหการ
ขนสงของไข (egg) และตัวอสุจิ (sperm) พบกันในทอนําไข (oviduct) และนําลงสูปกมดลูก (horn 
of uterus) เพ่ือตั้งครรภ ฮอรโมนนี้จําเปนตอการคลอด คือทําใหกลามเนื้อรอบๆ อวัยวะสืบพันธุ เชน 
ปกมดลูก ตัวมดลูก และชองคลอด บีบรัดตัว ตลอดจนตอมน้ํานมบีบรัดตัวทําใหน้ํานมไหลเม่ือลูกดูด
นม 

10. Relaxin  

เปนฮอรโมนท่ีผลิตและกลั่นสรางไดในรังไข (ovary) ทําใหกระดูกเชิงกรานและคอมดลูกออน
ตัวและขยายกวางชวงการคลอด 

11. Androgen 
เปนฮอรโมนท่ีทําหนาท่ีกระตุนการเจริญเติบโตของทอพักอสุจิ ลึงค อัณฑะ และกระตุนใหมี

การสรางตัวอสุจิรวมไปถึงตอมสํารองตางๆ นอกจากนี้ยังมีผลกระตุนการเจริญเติบโตของกระดูก 
กลามเนื้อ 

12. Testosterone 
 เปนฮอรโมนท่ีควบคุมลักษณะของเพศผู และยังทําหนาท่ีกระตุนการสรางเซลลอสุจิ 
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ภาพท่ี 6-6 กลไกการทํางานของฮอรโมนตอระบบสืบพันธุสัตว 
ท่ีมา: http://kaset1.blogspot.com 

 
วัยหนุมสาว (puberty) 

วัยหนุมสาวจะเปนวัยท่ีสัตวสามารถสรางเซลลสืบพันธุและสามารถมีพฤติกรรมทางเพศได
อยางตอเนื่องซ่ึงเปนผลมาจากระบบฮอรโมน เม่ือสัตวเขาสูวัยหนุมสาวระดับ gonadotropin จะเริ่ม
สูงข้ึนทําใหมีการพัฒนาของอัณฑะ (testis) และรังไข (ovary) มีการสรางเซลลสืบพันธุในเพศผู คือ 
อสุจิ (sperm) และการเติบโตของถุงไข (follicle) ในเพศเมีย มีการผลิตฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 
(testosterone) ซ่ึงเปนฮอรโมนเพศผู และเม่ือฮอรโมนเอสโตรเจนสูงถึงระดับหนึ่งแลวจะมีผลใหสัตว
แสดงอาการเปนสัด (estrus) และตกไข (ovulation) ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนวงรอบการเปนสัด ซ่ึงจะ
หมุนเวียนเปนวงรอบไปเรื่อยๆหากสัตวไมตั้งทอง สัตวแตละชนิดแตละสายพันธุจะมีอายุเม่ือถึงวัยหนุม
สาวแตกตางกัน เชน พบวาโคซีบู หรือโคเขตรอน (Bos indicus) จะเปนสาวชากวาโคเขตหนาว (Bos 

Taurus) ประมาณ 6-10 เดือน หรือแมกระท่ังสัตวชนิดเดียวกันก็มีความแตกตางกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ความสมบูรณของรางกาย การจัดการรวมไปถึงอาหารท่ีไดรับ นอกจากนี้พบวาการเปนหนุมสาวจะ
ไดรับอิทธิพลจากน้ําหนักตัวมากกวาอายุ เชนโคไดรับการผสมพันธุเม่ือน้ําหนัก 250 กิโลกรัมข้ึนไป 
อายุประมาณ 18 เดือนถาการเจริญเติบโตเปนไปตามปกติ สัตวแตละชนิดจะเริ่มเปนหนุมสาวเม่ือมี
อายุดังแสดงในตารางท่ี 6-1  
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ตารางท่ี 6-1 แสดงอายุเม่ือเขาสูวัยหนุมสาวในสัตวชนิดตางๆ 
ชนิดสัตว อายุเม่ือเปนหนุมสาว, (เดอืน) 
โคเพศผู 
โคเพศเมีย 

กระบือเพศผู 
กระบือเพศเมีย 

แพะ, แกะ 

มาเพศผู 
มาเพศเมีย 

30-36 

24-36 

36-40 

24-36 

12-14 

34-40 

24-36 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สุรชัย (2527) 
 
วงรอบการเปนสัด (estrus cycle) 

วงรอบการเปนสัดเปนพฤติกรรมทางเพศของสัตวเพศเมียซ่ึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยารางกายซ่ึงเปนผลมาจากฮอรโมน กลาวคือการท่ีรังไขจะสรางไขข้ึนมาฟองหนึ่ง ไขจะเจริญ
ข้ึนมาภายในถุงไข (follicle) จนเกิดการตกไข (ovulation) มีการสรางคอรปสลูเทียมตลอดจนสลาย
ไป เม่ือไขไมไดรับการผสมทําใหไขฟองตอไปเริ่มสุกและเกิดการตกไข ซ่ึงจะเปนอยางนี้ทุกๆ 21 วัน 

จนกวาจะมีการตั้งทอง (pregnancy) 
ระยะตางๆในวงรอบการเปนสัด 

ในวงรอบการเปนสัดจะถูกแบงเปน follicular phase หมายถึง ระยะท่ีสภาวะทางการ
สืบพันธุตกอยูภายใตอิทธิพลของ follicle ซ่ึงผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน เปนสวนใหญ และ luteal 
phase หมายถึง ระยะท่ีสภาวะทางการสืบพันธุตกอยูภายใตอิทธิพลของ corpus luteum ซ่ึงผลิต
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเปนสวนใหญ ซ่ึงสามารถแบงได 4 ระยะ ไดแก 
1. Proestrus หมายถึง ระยะท่ีรังไขพัฒนากอนการเปนสัด  

2. Oestrus หมายถึง ระยะท่ีแสดงอาการเปนสัด  

3. Metestrus หมายถึง ระยะหลังการเปนสัดใหมๆ  

4. Diestrus หมายถึง ระยะท่ี corpus luteum ทําหนาท่ีและสัตวอยูในสภาวะปกติ (พีระศักดิ์, 
2548) 
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ตารางท่ี 6-2 แสดงชวงตางๆ ของวงรอบการเปนสัดในสัตวชนิดตางๆ 

ชนิดสัตว 
ชวงตางๆ ของวงรอบการเปนสัด, (วัน) 

proestrus estrus metestrus diestrus estrus cycle 
โคเนื้อ 3-4 12-18 ชม. 3-4 10-14 21 

กระบือ 5-6 16-20 ชม. 2-3 15-17 21 

แพะ 2-3 30-40 ชม. 2-3 13-15 21 

แกะ 2-3 24-36 ชม. 2-3 10-12 17 

ท่ีมา: พีระศักดิ์ (2548); สุรชยั (2527); ประสบ (2520) 
 
สรีรวิทยาการตั้งทองในโค  

การต้ังทองเกิดข้ึนหลังจากการปฏิสินธิ (fertilization) ระหวางเซลลไข (egg) กับอสุจิ 
(sperm) มีการเจริญของตัวออน จนกระท่ังครบกําหนดและคลอดออกมา ในโคมีระยะการอุมทอง 
281 วัน ขณะท่ีกระบือมีระยะการอุมทอง 320 วัน (พีรศักด์ิ, 2548) เม่ือเกิดการปฏิสนธิของเซลลไข
กับอสุจิจะไดไซโกต (zygote) และไซโกตจะมีการพัฒนาตอไปเปนตัวออน (embryo) โดยการแบงตัว
ออนจะมีการเพ่ิมข้ึนของเซลลจาก 1 เปน 2, จาก 2 เปน 4, จาก 4 เปน 8, จาก 8 เปน 16 และจาก 
16 เปน 32 เซลล ซ่ึงเม่ือตัวออนมีจํานวนเซลลครบ 32 เซลล จะมีเซลลอัดแนนจนมองเห็นคลายผล
นอยหนาซ่ึงจะเรียกตัวออนในระยะนี้วามอรูลา (morula) หลังจากนั้นเซลลท่ีกําลังแบงตัวจะแยก
ออกเปน 2 ชุด ไดแก โทรโฟบลาส (trophoblast) และอินเนอรเซลลแมส (inner cell mass) และ
เกิดชองตรงกลางข้ึนมาเรียกชองนี้วาบลาสโทซอล (blastocoele) เซลลโทรโฟบลาสจะอยูเรียงเปน
แถวตามแนวขอบของโซนารเพลลูซิดา (zona pellucida) สําหรับอินเนอรเซลลแมสจะอยูรวมกลุม
กันเปนกระจุกอยูถัดจากชั้นโทรโฟบลาสบริเวณขอบดานใดดานหนึ่งของโซนารเพลลูซิดา และเรียก
ระยะนี้วาบลาสโทซีส ( blastocyst) ระยะเวลาจากปฏิสนธิจนถึงระยะโซนารเพลลูซิดาในโคใช
ระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน ขณะท่ีตัวออนกําลังแบงตัวจะมีการเคลื่อนท่ีจากภายในทอนําไข 
(oviduct) มายังปกมดลูก และจะเกิดกระบวนการฝงตัวออน (implantation) ในบริเวณปกมดลูกนี้ 
 

การเตรียมมดลูกสําหรับการตั้งทอง  
เม่ือสัตวเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุผนังมดลูกจะสามารถแบงออกไดเปน 2 ชั้นตามลักษณะ

การทํางานไดแก เอนโดมีเทรียม (endometrium) และ ไมโอมีเทรียม (myometrium) ซ่ึงเซลลในชั้น 
เอนโดมีเทรียมจะแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ ลูมินัลอีพิทีเลียลเซลล (luminal epithelial cells) ทํา
หนาท่ีสรางหรือขนสงสารประกอบของโปรตีนและสารอ่ืน ๆ ท่ีเรียกวา ฮีสโตโทรฟ (histotroph) ซ่ึง
จะประกอบดวยเอนไซม ฮอรโมน growth factors โปรตีนชนิดตาง ๆ สารท่ีสรางจากเซลลในชั้น เอน
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โดมีเทรียมเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญในการอยูรอดและการเจริญของตัวออน และการสรางรก มดลูก
จะมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังทอง (receptive state) โดยการควบคุมจากฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนท่ีสรางจากคอรปสลูเตียม และในขณะเดียวกันการสรางฮอรโมนโประเจสเตอโรนโดยคอร
ปส ลูเตียมจะถูกควบคุมโดยมดลูกเนื่องจากมดลูกเปนแหลงผลิตฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน เอฟทู
แอลฟา (prostaglandin F2, PGF2) ท่ีทําหนาท่ีสลายคอรปสลูเตียม (luteolysis) การท่ีมดลูกจะอยู
ในสภาพท่ียอมรับการฝงตัวของตัวออนไดจะตองรักษาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนใหสูงอยูตลอด 
 

การฝงตัวของตัวออน (implantation) 
การฝงตัวของตัวออนของโคและกระบือจะเกิดข้ึนเม่ือตัวออนอยูในระยะบลาสโตซีส และจะ

เปนแบบท่ีไมมีการแทรกตัวของตัวออนเขาไปในเนื้อเยื่อมดลูกของแม (non-invasive implantation) 
แตจะเปนการเกาะเก่ียวกันระหวางเซลลโทรโฟบลาสของตัวออนกับเซลเยื่อบุผิวมดลูกของแม 
(endometrium epithelial cells) การฝงตัวของตัวออนในสัตวเค้ียวเอ้ืองสามารถออกไดเปน 4 

ระยะไดแก 
ระยะท่ี 1 Shedding of the zona pellucida 

เม่ือตัวออนระยะบลาสโตซิสเคลื่อนท่ีมาจนถึงบริเวณปกมดลูก ในวันท่ี 8-10 บลาสโตซีสจะมี
การขยายขนาดใหญข้ึนเนื่องจากมีการแบงตัวเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว (cellular hyperplasia) 
และจากของเหลวท่ีอยูภายในบลาสโตซีส สวนของโซนาเพลลูซิดาซ่ึงมีหนาท่ีปองกันไมใหบลาสโตซีส
สัมผัสกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูกโดยตรงจะถูกยอยสลายโดยเอนไซมท่ีสรางจากตัวออน เชน พลาสมิโน
เจน (plasminogen) และพลาสมิโนเจนแอคติเวเตอร (plasminogen activator) และเอนไซมท่ีหลั่ง
ออกมาจากมดลูกจะทําใหบลาสโตซีสหลุดออกมา (hatching blastocyst) จากโซนาเพลลูซิดา 
ระยะท่ื 2 Precontact and blastocyst orientation 

ในระหวางวันท่ี 9-11 หลังจากท่ีบลาสโตซีสหลุดออกจากโซนาเพลลูซิดาแลว  ระยะนี้โทร
โฟบลาสยังไมไดเกาะติดกับเซลเยื่อบุผิวมดลูก สามารถท่ีจะชะลางเอาตัวออนออกมาไดโดยงายโดยไม
ทําใหโครงสรางของตัวออนเสียหาย การเปลี่ยนแปลงรูปรางของบลาสโตซีสจากเดิมเปนทรงกลม 
(spherical) ก็จะยืดยาวออกเปนเสน (filament) เริ่มข้ึนในวันท่ี 13 จากบลาสโตซีส 3 มิลลิเมตรจะ
ยืดยาวถึง 250 มิลลิเมตร ในวันท่ี 18 คอนเซบตัส (conceptus = เอ็มบริโอหรือฟตัสกับเอ็กตรา
เอ็มบริโอนิกเมมเบรน) ท่ีเดิมปรากฏอยูในปกมดลูกดานเดียวกับคอรปสลูเตียมก็จะยืดยาวออกไป
จนถึงปกมดลูกอีกขางหนึ่ง  
ระยะท่ี 3 Apposition 

ในระยะนี้คอนเซบตัสท่ียืดออกเปนเสนยาวจะเขาไปชิดกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูก ซ่ึงโดยปกติ
แลวบริเวณเซลลเยื่อบุผิวมดลูกจะมีไกลโคโปรตีนท่ีชื่อวามิวซิน I (Mucin I) ขวางอยูทําใหคอนเซบตัส
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ไมสามารถเขาไปชิดกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูกได คอนเซบตัสจะสามารถเกาะกับเซลเยื่อบุผิวมดลูกเม่ือ
ระดับของมิวซิน I ลดลงเทานั้น การท่ีคอนเซบจะเกาะกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูกไดนั้นข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาท่ีเซลลของมดลูกไดรับการกระตุนจากฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ซ่ึงจากรายงานพบวาเม่ือ
ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนท่ีสรางจากคอรปสลูเตียมสูงอยูประมาณ 8-10 วัน จะทําใหตัวรับโป
รเจสเตอโรนภายในนิวเคลียสของเซลลของมดลูกลดจํานวนลง (down-regulate) เม่ือโปรเจสเตอโรน
ไมมีตัวรับก็ไมสามารถออกฤทธิ์ในการกระตุนใหสรางมิวซิน I ออกมา เนื่องจากมิวซิน I นี้จะสรางจาก
เซลเยื่อบุผิวมดลูกโดยการกระตุนจากฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เม่ือไมมีมิวซิน I มาขัดขวางทําใหคอน
เซบตัสสามารถเขาไปอยูชิดกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูกได  
ระยะท่ี 4 Adhesion 

ในระยะนี้เซลลโทรโฟบลาสจะเกาะติดแนนกับเซลลเยื่อบุผิวของมดลูก ทําใหการชะลางคอน
เซบตัสออกไปจะทําไดยาก โทรโฟบลาสจะมีการแบงเซลลแบบท่ีมีการแบงเฉพาะนิวเคลียสแตไมมีกร
แบงไซโตพลาสซึมทําใหไดไบนิวคลีเอทเซลล (binucleate cells) ซ่ึงจะพบเซลลเหลานี้ไดตั้งแตวันท่ี 
17 ไปจนคลอดระยะเวลาการต้ังทอง ไบนิวคลีเอสเซลลเหลานี้จะไปรวมตัวกับเซลลเยื่อบุผิวมดลูกได
เปนไตรนิคลีเอสเซลลและเขาไปแทนท่ีในบริเวณเซลลเยื่อบุผิวมดลูก ไตรนิคลีเอสเซลลหลายๆเซลลจะ
รวมกันเปนมัลตินิวคลีเอทเซล (multinucleate cells) หรือซินไซเตียม (syncytium) โทรโฟบลาส 
จะยื่นออกไปมีลักษณะคลายนิ้วมือ (finger-like villi) เขาไปเกาะติดแนนกับผนังมดลูก 

 
การเจริญของตัวออน  

ขณะท่ีเกิดการฝงตัวของตัวออนนั้นอินเนอรเซลแมสก็จะพัฒนาไปเปนเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือ ชั้น
เอ็นโดเดิรม (endoderm) ชั้นมีโซเดิรม (mesoderm) และชั้นเอ็กโตเดิรม (ectoderm) ซ่ึงจะมีการ
พัฒนาไปเปนอวัยวะตาง ๆ ดังนี้ 
1. ช้ันเอ็นโดเดิรม  

ชั้นเอ็นโดเดิรมจะเจริญและพัฒนาไปเปนระบบทางเดินอาหาร ยกเวนปากและสวนปลายของ
ลําไสใหญ ตับ ปอด ตับออน ตอมไทรอยด และตอมตางๆภายในรางกาย  

2. ช้ันมีโซเดิรม  
ชั้นมีโซเดิรมจะเจริญและพัฒนาตอไปเปนระบบไหลเวียนเลือด กระดูก กลามเนื้อ ระบบ

สืบพันธุ ระบบการทํางานของไต ทอปสสาวะ  

3. ช้ันเอ็กโตเดิรม  
ชั้นเอ็กโตเดิรมจะเจริญและพัฒนาไปเปนผิวหนัง (รวมท้ังตอมน้ํานม ตอมเหง่ือ ผม และเล็บ) 

เซลเยื่บุภายในชองปากและจมูก เลนสและคอรเนียของตา ระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาทรับ
ความรูสึก  
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การสรางรกและเย้ือหุมฟตัส  
นอกจากชั้นเอ็กโตเดิรม มีโซเดริ์ม และเอ็กโดเดิรมท่ีพัฒนาจากอินเนอรเซลแมสจะพัฒนาเปน

อวัยวะตางๆของรางกายแลว ยังมีสวนท่ีเรียกวาเอกตราเอ็มบริโอนิกเมมเบรน (extra embryonic 
membrane) ท่ีจะเจริญไปเปนถุงแอมเนี่ยน (amniontic sac) อัลแลนตอย (allantoic sac) ในขณะ
ท่ีโทรโฟบลาสก็จะเจริญไปเปน โคเรี่ยน (chorion) (กนกธร, 2546) 

1. ถุงแอมเนียน  
เกิดข้ึนประมาณวันท่ี 13-16 หลังจากปฏิสนธิ ลักษณะเปนถุงซ่ึงมีผนังหุมรอบตัวออนซ่ึงเปน

เยื่อหุมตัวออนชั้นในสุด ภายในถุงนี้มีของเหลว (amniotic fluid) อยูเพ่ือใหตัวออนลอยอยูใน
ของเหลว เปนการปองกันตัวออนจากการกระทบกระเทือน นอกจากนี้เปนการปองกันไมใหเซลลของ
ตัวออนท่ีกําลังเจริญเกิดการยึดติดกับถุงแอมเนี่ยน และชวยขยายและหลอลื่นปากมดลูกในขณะคลอด 

2. ถุงอัลแลนทอย  
 เกิดข้ึนประมาณสัปดาหท่ี 2-3 หลังจากการปฏิสนธิ ซ่ึงจะสมบูรณเม่ือตัวออนอายุได 1 เดือน 

เปนสวนท่ีมีเลือดมาเชื่อมตอระหวางตัวออนกับรก ทําหนาเก็บของเสียจากลูกออน (fetal urine) 
กอนท่ีจะผานไปยังแม ของเสียมีลักษณะเปนน้ําสีชาประกอบดวยอัลบูมิน (albumin), น้ําตาลฟรุคโตส 
(fructose) และยูเรีย (urea) และถุงอัลแลนทอยนี้จะรวมตัวกับโคเรี่ยน (chorion) เปนโคริโออัลแลน
ทอย (chorioallantios) 
3. ถุงโคเรี่ยน  

เปนเยื่อหุมตัวออนท่ีอยูชั้นนอกสุด ซ่ึงเนื้อเยื่อชั้นนี้จะไปรวมกับอัลแลนทอยเปนโคริโออับ
แลนทอยและจะรวมตัวกับเซลลเยื่อบุดานในมดลูกเพ่ือสรางเปนรก ทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนกาซ อาหาร 
และของเสียระหวางแมกับลูกผานเสนเลือดท่ีเชื่อมโยงไปยังตัวมดลูกผานปุมท่ีเกาะติดประมาณ 100 

ปุมโดยรอบ แตเสนเลือดของแมและลูกจะไมติดกันโดยตรง โดยเสนเลือดฝอยของรกผานไปยังสาย
สะดือซ่ึงเรียกวา implantation (สุรชัย, 2527) 

 รก (placenta) ประกอบดวย 2 สวน คือโคริโออัลแลนทอย และเยื่อบุดานในของมดลูก 
ระยะ 2-3 สัปดาหแรกหลังการปฏิสนธิถุงไขแดง แอมเนี่ยน และโคเรี่ยน จะทําหนาท่ีแทนรกเนื่องจาก
การพัฒนาของรกยังไมสมบูรณ รกจะเริ่มทําหนาท่ีหลังจากตัวออนฝงตัวในเยื่อบุดานในมดลูกแลว คือ
ประมาณวันท่ี 30 หลังจากการปฏิสนธิ ซ่ึงรกของโคและกระบือเปนแบบ ootyledonary type รก
ชนิดนี้เกิดจากโครลิโออัลแลนตอยจะยื่นออกไปเปนลักษณะคลายนิ้วมือ (finger like villi) เรียกวา
คอททีลีดอน (cotyledon) เขาไปจับกับคารังเคิล (caruncles) ของแมเกาะติดกันรวมเปนพลาเซน
โตม (placentome) ซ่ึงทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนกาซ สารอาหาร และของเสียระหวางแมกับลูก เปนตัว
กรองสิ่งของปลกปลอม เชน เชื้อโรค ไมใหเขาไปสูลูก และสรางสารท่ีเปนประโยชนในการเจริญของตัว
ออน เชนฮอรโมน โกรทแฟคเตอรตาง ๆ 
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ภาพท่ี 6-7 แสดงลักษณะเนื้อเยื่อท่ีหอหุมลูกโคและกระบือ 

ท่ีมา: สุรชัย (2545) 
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การตรวจการตั้งทอง 
 การตรวจการตั้งทองเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธุ การตรวจ
การตั้งทองของโคและกระบือมีหลายวิธี ดังนี้ 
1. การคลําดูการขยายของชองทองภายนอก  

การตรวจการต้ังทองดวยวิธีนี้สามารถตรวจโดยการคลําในชวงเชามืด สัตวท่ีทองจะมีการ
ขยายตัวของชองทอง และเตานมจะเริ่มมีอาการคัด โดยเฉพาะในชวงระยะหลังของการต้ังทองจะ
แสดงใหเห็นชัดเจน 

2. การตรวจการตั้งทองโดยใชกลอง speculum 
 เปนการใชกลอง speculum สอดปากชองคลอดและใชสวนประกอบของเครื่องมือฉีดน้ําเชื้อ
ผสมเทียมแบบเกาสอดเขาไปจนถึงคอมดลูก ในโคและกระบือท่ีทองจะมีการอุดตันของเมือกท่ีคอ
มดลูกสวนโคและกระบือท่ีไมตั้งทองจะมองเห็นคอมดลูกชัดเจน 

3. การตรวจโดยการคลําปกมดลูกผานทางทวารหนัก (rectal palpation)  
การต้ังทองสามารถตรวจดูไดโดยการลวงตรวจผานทวารหนัก (เมธา, 2553) ซ่ึงโดยปกติโค

และกระบือจะต้ังทองครั้งละ 1 ตัว และจะอยูภายในปกมดลูกขางใดขางหนึ่ง การตรวจการต้ังครรภ
โดยการคลําเพียงแผวเบาจะไมทําอันตรายใดๆ ตอการต้ังทอง โดยเริ่มตนโดยการสวมถุงมือยางสอด
เขาไปภายในชองทวารหนัก ลวงเอาอุจจาระออกใหหมด จากนั้นรอจนโคและกระบือคลายการบีบตัว
ของกลามเนื้อผนังทวารหนัก คอยๆคลําผานคอมดลูกจนพบตัวมดลูกและปกมดลูก โดยจะพบวาปก
มดลูกขางท่ีทองจะมีการขยายตัวมากกวาขางท่ีไมทอง 

โค-กระบืออุมทอง 15-49 วัน ปกมดลูกขางใดขางหนึ่งขยายใหญกวาอีกขางหนึ่ง แต
ยังคงอยูในบริเวณอุงเชิงกราน (pelvic capacity) และมี
น้ําขัง มีการขยายตัวประมาณ 3-5 นิ้วมือของผูคลํา 

โค-กระบืออุมทอง 50-90 วัน ปกมดลูกจะขยายตัวออกนอกอุงเชิงกราน โดยขยายตัว
ประมาณ 4-8 นิ้วมือทางดานกวาง 

โค-กระบืออุมทอง 50-150 วัน ปกมดลูกจะขยายใหญกวาอีกขางหนึ่งมาก และมีน้ําขังอยู
ภายในจาํนวนมาก 

โค-กระบืออุมทอง 6-7 เดือน จะคลําหาไมพบตัวและปกมดลูก เนื่องจากน้ําหนักตัวของ
ลูกจะถวงใหตัวและปกมดลูกจมลึกลงไปภายในชองทอง
มาก สามารถสังเกตไดจากการขยายตัวของชองทองและ
เตานม (สุรชัย, 2527) 
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การผสมพันธุโคและกระบือ 
  โคและกระบือเปนสัตวท่ีผสมพันธุไดตลอดท้ังป แตอยางไรก็ตามการผสมพันธุในฤดูแลงอาจมี
ปญหาทําใหการผสมติดตํ่าเนื่องจากอากาศรอนจะทําใหน้ําเชื้อพอพันธุมีคุณภาพลดลง อีกท้ังแมโค
และกระบือท่ีมีสุขภาพไมสมบูรณจะทําใหแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจนและทําใหอัตราการผสมติดต่ํา 

อายุท่ีเหมาะสมสําหรับการผสมพันธุของโคและกระบือจะแตกตางกันตามเพศและพันธุของโค
และกระบือ การผสมพันธุโคและกระบือสาวท่ีอายุหรือมีน้ําหนักนอยเกินไปจะทําใหแมโคและกระบือ
ชะงักการเจริญเติบโตและใหลูกไมสมบูรณ นอกจากนี้การใชกระบือเพศผูท่ีอายุนอยเกินไปเปนพอ
พันธุจะทําใหเกิดผลเสียเชนเดียวกัน เนื่องจากน้ําเชื้อของโคและกระบือท่ีมีอายุนอยจะยังไมมีความ
สมบรูณแข็งแรง ซ่ึงกระบือตัวเมียท่ีควรนํามาผสมพันธุควรมีอายุประมาณ 2 ปครึ่ง หรือควรมีน้ําหนัก
ไมต่ํากวา 350 กิโลกรัมและกระบือผูอายุประมาณ 3 ปครึ่ง แตถาจําเปนอาจใชกระบือเพศผูอายุตั้งแต 
2 ปครึ่งใชผสมพันธุไดแตควรใชผสมกับแมกระบือจํานวนนอยตัวลง  

ซ่ึงการผสมพันธุโคและกระบือมี 3 วิธี ไดแก การปลอยพอพันธุคุมฝูง การจูงเขาผสม และการ
ผสมเทียม 
1. การใชพอพันธุคุมฝูง  

การผสมพันธุโดยวิธีนี้มีขอดีคือผูเลี้ยงไมเสียเวลาในการตรวจสอบการเปนสัดของแมพันธุ แต
มีขอเสียคือถามีแมกระบือเปนสัดพอกระบือจะคอยไลตามจนไมสนใจกินอาหาร ถาหากมีกระบือเพศ
เมียจํานวนหลายตัวเปนสัดใกลเคียงกันจะทําใหพอกระบือมีรางกายทรุดโทรม ท้ังนี้เพราะพอพันธุ
สามารถตรวจสอบและผสมพันธุได 24 ชั่วโมง อัตราสวนของพอพันธุตอแมพันธุท่ีเหมาะสม คือ 1:10-

25 
2. การจูงเขาผสม   

การจูงพอพันธุมาผสมกับแมพันธุหรือจูงแมพันธุไปผสมกับพอพันธุโดยแยกพอพันธุเลี้ยงไว
ตางหากจากฝูงทําใหสามารถดูแลพอพันธุใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงไดดี ซ่ึงพอพันธุ 1 ตัวสามารถ
ผสมพันธุกับแมพันธุไดในปริมาณมาก อยางไรก็ตามผูเลี้ยงจะตองคอยสังเกตการเปนสัดของแมพันธุ 
กอนท่ีจะนําไปผสม ซ่ึงถาสังเกตไมดีจะทําใหแมพันธุพลาดโอกาสท่ีจะรับการผสมและตองรอไปจนกวา
จะเปนสัดรอบถัดไป โดยกระบือหนุมอายุ 2 ปครึ่งถึง 3 ปครึ่งควรใชผสมกับแมกระบือไมเกินปละ 20 

ตัว สําหรับพอกระบือ อายุ 3 ปครึ่ง ข้ึนไปสามารถผสมแมกระบือปละ 30-40 ตัว 

3. การผสมเทียม  
เปนการผสมพันธุโดยนําน้ําเชื้อพอพันธุมาผสมกับแมพันธุท่ีเปนสัด ซ่ึงผูท่ีทําการผสมเทียมจะ

สอดหลอดฉีดน้ําเชื้อผานคอมดลูกเขาไปปลอยน้ําเชื้อในมดลูกของแมโคท่ีเปนสัด ซ่ึงกรมปศุสัตวมี
หนวยผสมเทียมท่ีสามารถใหบริการไดเกือบทุกอําเภอท่ัวประเทศ ผูเลี้ยงจะตองคอยสังเกตการเปนสัด
ของแมกระบือของตัวเอง เม่ือเห็นแมกระบือเริ่มเปนสัดตองรีบไปแจงเจาหนาท่ีผสมเทียมทันที ซ่ึงการ
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ผสมเทียมมีขอดีคือไมตองเลี้ยงดูกระบือพอพันธุทําใหไมตองเปลืองอาหารและแรงงาน แตก็มีขอเสีย
คือผูเลี้ยงตองคอยดูการเปนสัดของกระบือเพศเมีย และตองรีบไปแจงเจาหนาท่ีใหมาผสมเทียมให
ทันเวลา 
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สรุป 
 

การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือการเรียนรูการจัดการผสมพันธุเพ่ือเพ่ิมจํานวนโคเนื้อและกระบือ
จําเปนตองมีความรูคามเขาใจเรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุและรูปแบบการผสมพันธุของโคเนื้อและ
กระบอื กลาวคือผูเลี้ยงตองมีความรูเรื่องสรีรวิทยาการสืบพันธุ ระบบฮอรโมน วงรอบการเปนสัด เพ่ือ
จัดการการผสมพันธุตามรูปแบบการผสมพันธุ และเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการต้ังทอง และ
หลังจากการผสมพันธุผูเลี้ยงจะตองตรวจการต้ังทองเพ่ือใหรูวาสัตวต้ังทองหรือไม หากสัตวไมต้ังทอง
จะตองจัดการผสมพันธุรอบใหมใหเร็วท่ีสุด การดูแลสัตวท่ีต้ังทองจะตองใหอาหารท่ีมีโภชนะครบถวน
ตามความตองการของสัตว ตลอดจนปองกันอันตรายอันจะทําใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสัตว 
และใหลูกโคและกระบือคลอดออกมาอยางปลอดภัยและมีสุขภาพ การเจริญเติบโตท่ีดีและปราศจาก
อาการบาดเจ็บและโรค  
 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 6 
 

1. ระบบสืบพันธุสัตวเพศผูและเพศเมียของโคเนือ้และกระบือ ประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบาย 

2. จงอธิบายกลไกการควบคุมระบบสืบพันธุของสัตวดวยระบบฮอรโมนมาโดยละเอียด 

3. จงเขียนวงรอบการเปนสัดของโคเนื้อและกระบือ 

4. จงอธิบายสรีรวิทยาการตั้งทองในโคและกระบือในระยะอายุการตั้งทองตางๆ 

5. จงวิเคราะหขอเดนและขอดอยของการผสมพันธุโคและกระบือแตละรูปแบบตางๆ 
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แผนการสอนประจําบทที่ 7  
ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 

ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

1.1 ระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
1.2 การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารในโค 
1.3 กระบวนการกินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
1.4 กระบวนการเค้ียวเอ้ือง 
1.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการเค้ียวเอ้ือง 
1.6 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางถูกตอง 
2. สามารถอธิบายการพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารในโคได 
3. สามารถอธิบายวัตถุประสงคและข้ันตอนของกระบวนการเค้ียวเอ้ืองได 
4. สามารถอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการเค้ียวเอ้ืองของสัตวเค้ียวเอ้ืองได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 7  
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 
2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือตามเอกสาร

ประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 
3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 
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7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 7 เรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อ
และกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 7 เรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 7 เรื่องระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่7  
ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

 
โคเนื้อและกระบือเปนสัตวเค้ียวเอ้ือง (ruminant) ซ่ึงมีความสามารถท่ีพิเศษกวาสัตว

กระเพาะเด่ียว (non-ruminant) คือสามารถใชประโยชนจากอาหารหยาบ (roughage) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการทํางานของจุลินทรียท่ีทําหนาท่ียอยอาหารดังกลาวท่ีประกอบดวยผนัง
เซลล เชน เซลลูโลส (cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) ซ่ึงเอนไซมท่ีผลิตจากระบบ
ทางเดินอาหารไมสามารถยอยเพ่ือนําโภชนะไปใชประโยชนได (เมธา, 2533) ระบบทางเดินอาหาร
ของสัตวเค้ียวเอ้ืองมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ ปาก (mouth), คอหอย (pharynx) และหลอดอาหาร 

(esophagus), กระเพาะอาหารท้ัง 4 สวน (compound stomach) ไดแก กระเพาะรูเมนหรือผาข้ีริ้ว 
(rumen) กระเพาะรังผึ้ ง (reticulum) กระเพาะสามสิบกลีบ (omasum) และกระเพาะจริง 
(abomasum) โดยกระเพาะอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองมีความจุ 20-40 แกลลอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาด
ของสัตว (เมธา, 2533), ลําไสเล็ก (small intestine), ลําไสใหญ (large intestine), ทวารหนัก 

(anus) และอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอยและการดูดซึมโภชนะ เชน ตับออน (pancreas) เปนตน  

 

ระบบทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
ระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 

1. ปาก (mouth) 

ปากเปนจุดเริ่มตนของระบบทางเดินอาหารประกอบดวยริมฝปาก (lips), ลิ้น (tongue), ฟน 

(teeth) และตอมน้ําลาย (salivary gland) เปนตน พบวาลิ้นของกระบือจะสั้นและเรียบกวาลิ้นของโค 
ท้ังนี้เนื่องจากลิ้นกระบือมี lingual papillae สั้นกวา (เมธา, 2553) โคและกระบือจะนําอาหารเขาสู
ปากโดยอาศัยสวนของริมฝปากและลิ้นตวัดเพ่ือชวยในการนําอาหารเขาปาก ซ่ึงลิ้นของโคและกระบือ
จะยาวและแข็งแรงมาก พ้ืนลิ้นมีลักษณะสากสําหรับใชในการเกาะและตวัดอาหารเขาปาก สวนฟนตัด
ดานลางและแผนแข็งทําหนาท่ีตัดอาหารหรือหญาใหขาดจากกัน โดยโคมีฟนอยู 2 ชุด ฟนชุดแรก
เรียกวาฟนน้ํานม (dedidous teeth) มีจํานวน 20 ซ่ี ซ่ึงจะมีมาตั้งแตเกิดและเม่ือฟนน้ํานมหลุดไปฟน
แท (permanent teeth) จะงอกข้ึนมาแทนท่ี ในโคมีฟนแทจํานวน 32 ซ่ี ฟนแทมีขนาดใหญกวาฟน
น้ํานมมาก ฟนแทในสวนฟนตัด (incisor) ดานหนาลางจะเริ่มงอกมาแทนท่ีฟนน้ํานมเม่ือโคมีอายุ
ประมาณ 2 ป ฟนแทจะงอกครบทุกซ่ีเม่ือโคมีอายุประมาณ 4 ป สวนฟนกราม (molar) คูแรกในโคจะ
งอกข้ึนมาเปนฟนแทเม่ือโคมีอายุได 6 เดือน โดยจํานวนและประเภทของฟนในสัตวเค้ียวเอ้ืองแตละ
ชนิดจะแตกตางกันไปดังแสดงในตารางท่ี 7-1 และภาพท่ี 7-1 
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ตารางท่ี 7-1 การงอกของฟนน้ํานมและฟนแทของโค 

ประเภทของฟน ฟนน้ํานม ฟนแท 
incisor คูท่ี 1 แรกเกิด – 2 สัปดาห 18 – 24 เดือน  
incisor คูท่ี 2 แรกเกิด – 2 สัปดาห 24 – 30 เดือน 

incisor คูท่ี 3 แรกเกิด – 2 สัปดาห 36 – 42 เดือน 

incisor คูท่ี 4 แรกเกิด – 2 สัปดาห 42 – 48 เดือน 

premolar คูท่ี 2 แรกเกิด – 1 สัปดาห 24 – 30 เดือน 

premolar คูท่ี 3 แรกเกิด – 1 สัปดาห 18 – 30 เดือน 

premolar คูท่ี 4 แรกเกิด – 1 สัปดาห 20 – 36 เดือน 

molar คูท่ี 1 - 6 เดือน 

molar คูท่ี 2 - 12 – 18 เดือน 

molar คูท่ี 3 - 24 – 30 เดือน 

ท่ีมา: วิศิษฐิพร (2546) 

 

 
 
ภาพท่ี 7-1 แสดงลักษณะของฟนและการนับอายุโคจากฟนแท  
ท่ีมา: วิศิษฐิพร (2546) 
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เม่ือโคใชลิ้นตวัดอาหารเขาสูภายในปากโคจะเค้ียวอาหาร และปากจะมีตอมน้ําลาย (saliva 
gland) ซ่ึงจะผลิตน้ําลายออกมาคลุกเคลาอาหารทําใหอาหารออนนุมและมีลักษณะเปนกอนสะดวก
ในการกลืน โดยปากสามารถผลิตน้ําลายไดเปนมากถึง 40-80 ลิตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของอาหารท่ีกิน 
โดยโคและกระบือท่ีกินอาหารหยาบแหงจะมีการหลั่งน้ําลายมากกวาโคและกระบือท่ีกินพืชสดหรือ
อาหารขนท่ีมีขนาดละเอียด ในน้ําลายจะเปนแหลงของบัฟเฟอรโดยน้ําลายมีคาความเปนกรด-ดาง
ประมาณ 8.2 ซ่ึงทําหนาท่ีรักษาระดับความเปนกรด-ดางในกระเพาะรูเมน ทําใหจุลินทรียสามรถยอย
สลายอาหารเพ่ือผลิตกรดไขมันท่ีระเหยไดงาย (volatile fatty acid) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมียูเรีย mucoprotein แรธาตุฟอสฟอรัส (P) และ โซเดียม (Na) ซ่ึงจุลินทีรยในกระเพาะ
รูเมนสามารถนําไปใชประโยชนได  
 
2. หลอดอาหาร (esophagus)  

หลอดอาหารเปนสวนของระบบทางเดินอาหารท่ีมีลักษณะเปนทอเชื่อมตอระหวางคอหอย
และกระเพาะอาหาร ประกอบดวยเนื้อเยื่อชนิดตางๆเชนเนื้อเยื่อเก่ียวพัน กลามเนื้อ ชั้นใตเยื่อเมือก
และชั้นเยื่อเมือก ทําหนาท่ีเปนทางผานของอาหารจากปากเขาสูกระเพาะ และเปนชองทางท่ีอาหาร
จากกระเพาะอาหารสวนหนาถูกขยอกออกมาท่ีปากเพ่ือเค้ียวใหละเอียดอีกครั้ง ซ่ึงเรียกกระบวนการนี้
วา การเค้ียวเอ้ือง (rumination) (อนันต, 2554) 

 
3. กระเพาะอาหาร (compound stomach)  

กระเพาะอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหมีความสามารถพิเศษในการใช
อาหารหยาบโดยอาศัยกิจกรรมของของจุลินทรียท่ีทําหนาท่ีในการยอยอาหาร กระเพาะอาหารของโค
เนื้อและกระบือท่ีโตเต็มท่ีมีความจุถึง 20-40 แกลลอน (เมธา, 2533) ซ่ึงคิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 70-80 

% ของความจุชองทองท้ังหมดโดยกระเพาะอาหารของสัตวเหลานี้แบงออกเปน 4 สวน คือ รูเมนหรือ
ผาข้ีริ้ว เรติคูลัมหรือรังผึ้ง โอมาซัมหรือสามสิบกลีบ และอะโบมาซัมหรือกระเพาะแท กระเพาะ 3 

สวนแรกอาจเรียกรวมกันวากระเพาะสวนหนา (fore stomach) สวนของเยื่อบุผิวของกระเพาะสวน
หนาจะไมมีตอมมีทอท่ีทําหนาท่ีสรางน้ํายอยหรือเอนไซม ในขณะท่ีลูกโคแรกเกิดท่ีกินน้ํานม น้ํานมท่ี
กินเขาไปจะผานทอนําอาหารเหลว (esophageal groove หรือ reticular groove) ท่ีเกิดจากการหด
ตัวของสันหรือขอบของกระเพาะรังผึ้ง แลวไหลตรงเขาไปในกระเพาะแทโดยไมผานเขาไปเกิดการหมัก
ในกระเพาะรูเมน ซ่ึงกระเพาะอาหารสวนตางๆจะมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 กระเพาะรูเมนหรือหมัก  
กระเพาะสวนนี้จะมีขนาดใหญท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกระเพาะสวนอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีความจุ

ประมาณ 80% ของความจุกระเพาะท้ังหมด (ภาพท่ี 7-2, 7-3) ลักษณะภายในของกระเพาะรูเมนจะบุ
ดวยเนื้อเยื่อและมีลักษณะเปนตุมขนเล็กๆเรียกวา แพบฟลลี่ (papillae) กระจายอยูท่ัวไปในกระเพาะ
รูเมน ทําใหผนังดานในมีลักษณะคลายผาขนหนู ทําหนาท่ีเก่ียวของกับการคลุกเคลาอาหารท่ีอยูใน
กระเพาะโดยการพัดโบกของแพบฟลลี่ทําใหอาหารท่ีอยูในกระเพาะกับอาหารท่ีกินเขาไปใหม
คลุกเคลากันไดดี การเคลื่อนบีบตัวของกระเพาะรูเมน นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับการดูดซึมโภชนะท่ี
เกิดจากการหมักคือกรดไขมันท่ีระเหยงายและเปนท่ีอยูอาศัยของจุลินทรียหลายชนิด กระเพาะรูเมนา
มารถแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนบน (dorsal ruminal sac) ซ่ึงมีขนาดใหญกวาสวนลาง (ventral 
ruminal sac) โดยมี muscular pillars ซ่ึงถามองจากภายนอกจะมองเห็นลักษณะเปนรอง (groove) 

เปนตัวแบง โดยสวนหนา สวนกลาง และสวนหลังจะถูกแบงโดย cranial groove, right and left 
longitudinal groove และ caudal groove, ตามลําดับ นอกจากนี้กระเพาะรูเมนท้ังสวนบนและ
สวนลางจะถูกแบงออกเปนสวนหนา (cranial) และสวนหลัง (caudal) โดย dosal coronary และ 
ventral coronary, ตามลําดับ (อนันต, 2554) โดยปกติแลว กระเพาะรังผึ้งและกระเพาะรูเมนจะ
ไมไดแบงออกจากกันเปนสวนชัดเจน แตกระเพาะท้ังสองสวนนี้จะทํางานรวมกันโดยอาศัยการบีบตัว
ของกลามเนื้ออยางเปนจังหวะ การบีบตัวของกลามเนื้อจะชวยใหอาหารคลุกเคลากันไดดีและมีอาหาร
หมุนเวียนในกระเพาะรูเมนตลอดเวลาทําใหกระบวนการหมักเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาหารสามารถ
เคลื่อนท่ีไปมาระหวางสองสวนนี้ไดอยางอิสระ โดยมีผนังเต้ียๆก้ัน เรียกวา reticulo-rumen fold 
บางครั้งจึงมักรียกกระเพาะท้ังสองสวนนี้รวมกันวา เรติคูโล-รูเมน (reticulo-rumen) หรือ รูมิโน-เรติ
คูลัม (rumino-reticulum)  
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ภาพท่ี 7-2  ระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com 

 

 
 

 
ภาพท่ี 7-3 เยื่อบุผนังกระเพาะอาหรของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
ท่ีมา: http://coursewares.mju.ac.th 

 

 

Abomasum 

Reticulum 

Esophagus 

Intestine 
Rumen 

Omasum 

Abomasum Reticulum Rumen Omasum 
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กระเพาะรูเมนมีลักษณะคลายถังหมักขนาดใหญ ซ่ึงถังหมักดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 

สวน คือสวนลางจะเปนสวนของของเหลวท่ีมีอาหารท่ีถูกยอยละเอียดแลวแขวนลอยอยู สวนท่ีสองเปน
สวนของอาหารท่ีมีขนาดใหญแขวนลอยอยูซ่ึงอาหารสวนนี้จะตองถูกขยอกกลับไปเค้ียวเอ้ือง และสวน
บนสุดจะเปนสวนของกาซท่ีเกิดจากการหมักยอยอาหารโดยจุลินทรีย เชน กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2), กาซเมทเธน (CH4), กาซไนโตรเจน (N2) และกาซไฮโดรเจน (H2) เปนตน โดยกาซท่ีเกิดข้ึนจาก
การหมักอาหารสวนใหญจะถูกขับออกจากกระเพาะโดยการเรอ (eructation) การขยอกอาหารข้ึนมา
เค้ียวเอ้ืองใหมในปาก การระบายกาซและการสงตออาหารท่ียอยแลวไปยังกระเพาะสามสิบกลีบ 

อาศัยกลไกในการทํางานของกลามเนื้อกระเพาะรูเมนและกระเพาะรังผึ้ง 2 ข้ันตอน คือ 

การบีบตัวระยะแรก (primary contraction or mixing cycle) เปนการบีบตัวของกลามเนื้อ
ของท้ังสองกระเพาะรวมกันอยางตอเนื่องเพ่ือใหอาหารในกระเพาะคลุกเคลากัน เริ่มจากเม่ืออาหารท่ี
เขามาในสวนตนของกระเพาะรูเมน (cardia of rumen) ท่ีเปนสวนท่ีตอกับหลอดอาหาร กลามเนื้อ
กระเพาะรูเมนจะบีบตัวเพ่ือสงอาหารมาท่ีสวนทายของกระเพาะแลวหมุนวนอาหารลงไปท่ีบริเวณ
ดานลางของกระเพาะสวนของอาหารท่ีละเอียดจะกระจายในของเหลวของกระเพาะรูเมน สวนอาหาร
ท่ีไมละเอียดหรืออาหารท่ีมีขนาดใหญจะถูกกลามเนื้อสวนลางของกระเพาะรูเมนผลักดันไปดานหนา
จนพบกับผนังก้ันระหวางกระเพาะรูเมนและกระเพาะรังผึ้ง (reticulo-rumen flod) อาหารสวนท่ี
ละเอียดและกระจายในของเหลวของกระเพาะรูเมนจะถูกสงตอไปท่ีกระเพาะสามสิบกลีบโดยผาน 

ชองทางติดตอระหวางกระเพาะรูเมนและกระเพาะสามสิบกลีบ (reticulo omasal orifice) เม่ือมีการ
บีบตัวครั้งท่ีหนึ่งของกลามเนื้อของกระเพาะรังผึ้ง สวนของอาหารท่ียังเปนชิ้นใหญจะถูกขยอกข้ึนไปใน
หลอดอาหารเพ่ือนําไปเค้ียวเอ้ืองในปากดังแสดงในภาพท่ี 7-4 

การบีบตัวในระยะท่ีสอง (secondary contraction or eructation) เปนการบีบตัวของ
กระเพาะรั้งผึ้งอยางแรงเพ่ือทําใหเกิดการเรอกาซออกจากกระเพาะ  
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ภาพท่ี 7-4 การเคลื่อนท่ีของอาหารในกระเพาะอาหาร 

ท่ีมา: http://coursewares.mju.ac.th 

 

3.2 กระเพาะเรติคูลัมหรือรังผึ้ง  
เปนสวนของกระเพาะอาหารท่ีมีลักษณะรูปรางคอนขางกลม เปนถุงขนาดเล็กซ่ึงมีทางเปด

สวนปลาย ซ่ึงมีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับกระเพาะกับอาหารสวนอ่ืนๆ มีปริมาตรความจุ
ประมาณ 5% ของปริมาตรความจุท้ังหมดของกระเพาะอาหาร (เมธา, 2533) ผนังดานในของ
กระเพาะรังผึ้งมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปหกเหลี่ยมคลายรังผึ้ง (honey comb) พ้ืนท่ีผิวมี
ลักษณะเปนตุมเล็กๆเรียกวา honey papillae ผนังรูปหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมจะมีขนาดใหญเฉพาะ
ทางดานลางของกระเพาะ (อนันต, 2554) และมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเม่ืออยูใกลกับบริเวณของขอบหรือ
สันของกระเพาะรังผึ้ง (reticular groove) กระเพาะสวนนี้มีจุลินทรียอาศัยอยูคลายกับกระเพาะรูเมน 
ทําหนาท่ีรวมกับกระเพาะรูเมนในการหมักอาหาร การขยอกอาหารเพ่ือนําไปเค้ียวเอ้ืองในปาก และยัง
เก่ียวของกับการควบคุมการสงผานอาหารท่ีถูกยอยแลวไปยังกระเพาะสามสิบกลีบตอไป 



-143- 
 

3.3 กระเพาะโอมาซัมหรือสามสิบกลีบ  
เปนกระเพาะท่ีมีลักษณะรูปรางกลมเชื่อมตอกับสวนเรติคูลัมโดย reticulo-omasal orifice 

และเชื่อมตอกับสวนอะโบมาซัมดวย omaso-abomasal orifice มีปริมาตรความจุประมาณ 7-8 % 

ของกระเพาะท้ังหมด ผนังดานในมีเนื้อเยื่อแผนบางๆ ประมาณ 90-190 แผน (omasal leaves หรือ 

lamina) จัดเรียงซอนกันเปนชั้นๆอยางหนาแนนคลายหนังสือ ซ่ึงทําใหมีพ้ืนท่ีผิวในการดูดน้ําและแร
ธาตุเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้บนผิวของแผนเหลานี้จะมีปุม (papillae) อยูเต็มแผนจึงทําใหแผนเหลานี้มี
ลักษณะแข็งและทรงตัวได (เมธา, 2533) อาหารท่ีผานเขาในกระเพาะนี้จะมีลักษณะก่ึงเหลว เพราะ
เปนอาหารท่ีมาจากสวนลางของกระเพาะรูเมนท่ีมีอาหารท่ีเปนชิ้นละเอียดแขวนลอยอยู เม่ืออาหาร
เขามาในกระเพาะสามสิบกลีบกลามเนื้อของกระเพาะจะบีบตัว ทําใหน้ําท่ีปนมากับอาหารถูกบีบ
ออกมาจากอาหาร (ประมาณ 30-60 % ของน้ําในอาหาร) อาหารสวนท่ีถูกบีบน้ําออกแลวจะมี
ลักษณะแข็งข้ึน และจะคงอยูระหวางเยื่อบางๆ แตละกลีบ น้ําท่ีถูกบีบออกจากอาหารและไอออนของ
แรธาตุบางชนิด รวมท้ังกรดไขมันท่ีระเหยงายท่ีมากับอาหารสามารถถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะไปใช
ประโยชนได นอกจากนี้การบีบตัวของกลามเนื้อสวนกระเพาะสามสิบกลีบยังมีสวนเก่ียวของกับการ
สงผานอาหารเขาไปยังกระเพาะแทดวย  

3.4 อะโบมาซัมหรือกระเพาะแท  
กระเพาะแทในสัตวเค้ียวเอ้ืองเปรียบไดกับสวนของกระเพาะอาหารในสัตวกระเพาะไมเค้ียว

เอ้ือง เนื่องจากผนังดานในของกระเพาะมีตอมมีทอท่ีทําหนาท่ีผลิตน้ํายอย (gastric juice) หรือ
เอนไซมสําหรับยอยอาหารและจุลินทรียท่ีติดมากับอาหาร ซ่ึงแตกตางจากผนังกระเพาะอาหารสวน
หนา กระเพาะสวนนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือสวน fundus ซ่ึงอยูถัดจากสวนโอมาซัมมี
ลักษณะคอนขางกวาง มีตอมผลิตน้ํายอยจํานวนมากเนื้อเยื่อภายในมีการพับไปมาประมาณ 12 ครั้ง 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิว และสวน pylorus เปนสวนท่ีแคบและมีตอมนอยกวา เชื่อมตอกับสวนโอมาซัมโดย 
omaso-abomasal orifice และเชื่อมตอกับสวน duodenum ของลําไสเล็กโดยสวน pylorus 
น้ํายอยท่ีผลิตจากกระเพาะแทมีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี มีฤทธิ์เปนกรด มีสวนประกอบคือ น้ํา 
กรดเกลือ (HCl) สารมิวคัสหรือเมือก ไอออนตางๆ ของสารอนินทรีย และเอนไซมท่ียอยโปรตีนคือ
เอนไซมเปปซิน (pepsin) และเอนไซมเรนนิน (rennin) รวมถึงเอนไซมท่ียอยไขมัน (lipase) และไกล
โคโปรตีนบางชนิดท่ีเก่ียวของกับการดูดซึมวิตามิน บี12 อาหารท่ีมีสภาพเปนกลางหรือดางเล็กนอย
จากสวนกระเพาะสามสิบกลีบ เม่ือเขามาในกระเพาะนี้จะถูกกรดเกลือท่ีผลิตจากเซลลเยื่อบุผิว 

(paretial cell) ในสวน fundic region ทําใหมีสภาพเปนกรด (มีคา pH 1.5-2) ซ่ึงเปนสภาพท่ี
เหมาะสมในการทํางานของเอนไซมท่ียอยโปรตีน การผลิตเอนไซมท่ียอยอาหารจากเซลลของตอมมีทอ
ท่ีผนังกระเพาะแทจะเปนเอนไซมท่ียังไมสามารถทํางานได (inactive form) เชนเอนไซมเปปซิโนเจน 

(pepsinogen) และเอนไซมโปรเรนนิน (prorennin) เม่ือสภาพภายในกระเพาะเปนกรด เปปซิโนเจน
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จึงถูกเปลี่ยนเปนเปปซิน สวนโปรเรนนินจะเปลี่ยนเปนเรนนินท่ีอยูในสภาพท่ีสามารถทํางานได 
(active form) โดยอาศัยเอนไซมเปปซิน เอนไซมเปปซินจะยอยโปรตีนในอาหารท่ีพันธะเปปไทด 
(peptide bond) ไดเปนสารเปปโตน (peptone) และโพลีเปปไทด (polypeptide) สวนเอนไซมเรน
นินเปนเอนไซมท่ียอยโปรตีนเคซีน (casein) ในน้ํานม การยอยโปรตีนในน้ํานมเกิดข้ึนโดยการเปลี่ยน
น้ํานมท่ีอยูในลักษณะเปนของเหลวใหมีลักษณะก่ึงเหลวหรือขนเปนกอน ของเหลวท่ีเกิดข้ึนจากการ
จับตัวของน้ํานมเรียกวาเวย (whey) สวนของน้ํานมท่ีจับตัวเปนกอนหรือลิ่มน้ํานม (curd) มีสวนชวย
ใหน้ํานมเคลื่อนตัวไดชาลง สวนของลิ่มน้ํานมจึงถูกยอยสลายโดยเอนไซมเรนนิน แตสวนของเวยซ่ึง
เปนของเหลวจะถูกยอยโดยเอนไซมทริปซิน (trypsin) ในลําไสเล็กดังแสดงในสมการ 

        HCl 
Prorennin     Rennin  

Casein + Rennin    Paracasein (ละลายได)  
Paracasein + Ca++    Calcium paracaseinate (ลิ่มน้ํานม)  

 

ซ่ึงการยอยอาหารในกระเพาะเปนการยอยโดยวิธีกลและวิธีทางเคมี ซ่ึงการยอยโดยวิธีเคมี
แบงออกเปนสองอยางคือ น้ํายอย (enzyme) จากรางกายเกิดในกระเพาะอะโบมาซัมและน้ํายอยจาก
จุลินทรียในกระเพาะรูเมนและเรติคูลัม 

 
4.ลําไสเล็ก  

ลําไสเล็กเปนสวนของทอทางเดินอาหารท่ีมีลักษณะเปนทอตรง ลําไสเล็กของโคมี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 40-50 เมตร สามารถแบงออกได
เปน 3 สวนคือ ลําไสเล็กสวนตน (duodenum) ลําไสเล็กสวนกลาง (jejunum) และลําไสเล็กสวน
ปลาย (ileum) ลําไสเล็กติดตอกับกระเพาะแทตรงสวนของ pyrolus ซ่ึงจะมีกลามเนื้อหูรูดทําหนาท่ี
ควบคุมการไหลของอาหารจากกระเพาะเขาสูลําไสเล็กสวนตน ลําไสเล็กถูกยึดโยงใหติดกับผนังชอง
ทองโดยเยื่อบางๆท่ียึดลําไส (mesentery) บริเวณลําไสเล็กตอนตนมีชองเปดของทอน้ําดี (common 
bile duct) และทอเปดของของเหลวจากตับออน (pancreatic duct) ปรากฏอยู ลําไสเล็กทําหนาท่ี
ยอยอาหารท่ีออกมาจากสวน abomasum ท่ียังยอยไมสมบูรณ โดยลักษณะของอาหารท่ีเขามาใน
ลําไสเล็กเปนอาหารท่ีมีลักษณะก่ึงเหลวหรือเปนของเหลว มีสภาพความเปนกรดสูง มีสวนประกอบคือ
สารอินทรียและสารอนินทรียชนิดตางๆ เชนเซลลของจุลินทรีย ไขมัน แรธาตุ น้ํา และกรดเกลือ ใน
ลําไสเล็กโภชนะท่ีถูกยอยสลายไดไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันแรธาตุและไวตามินเปนตน  

การยอยอาหารท่ีลําไสเล็กอาศัยเอนไซมจากตับออนและผนังลําไสเล็ก และมีน้ําดีจากตับชวย
ในการยอยไขมัน โดยน้ําดีเปนของเหลวสีเหลืองปนเขียวมีรสขม มีสภาพเปนดางเล็กนอย การหลั่งน้ําดี
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เปนผลจากการมีอาหารเขามาในลําไสเล็กตอนตน (โดยเฉพาะอาหารท่ีมีไขมัน) มีผลใหผนังลําไสหลั่ง
ฮอรโมนโคลีซีสโทไคนินซ่ึงมีหนาท่ีกระตุนการหลั่งน้ําดีออกมา นอกจากนี้สภาพความเปนดางของน้ําดี
ก็มีสวนชวยในการลดความเปนกรดของอาหารท่ีเขามาในลําไสดวย จึงเปนผลใหเอนไซมจากตับออน
และเอนไซมจากลําไสเล็กสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน น้ําดียังมีสวนสําคัญในการ
ดูดซึมไขมันท่ีผนังลําไส การรวมตัวของน้ําดีและไขมันทําใหเกิดสารท่ีเรียกวามิกซไมเซล (mixed 
micelle) ท่ีมีความสําคัญในการนําพากรดไขมันอิสระ ฟอสโฟไลปด คลอเลสเตอรอล และไวตามินท่ี
ละลายในไขมันใหถูกดูดซึมผานผนังลําไสเล็กได  
 
5. ลําไสใหญ  

ลําไสใหญเปนสวนท่ีมีความยาวประมาณ 10 เมตร และมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวาสวน
ของลําไสเล็ก ลําไสใหญประกอบดวยสวนท่ีสําคัญคือ ไสต่ิงหรือไสตัน (caecum), โคลอน (colon) 
และไสตรง (rectum) ไสต่ิงของโคและกระบือมีลักษณะเปนถุงตัน 2 ถุง ภายในมีจุลินทรียจําพวกใช
อากาศและไมใชอากาศ เชน Lactobacillus, Streptococcus, Coliform, Clostidium และยีสต 
อาศัยอยู อาหารท่ีผานเขามาในลําไสใหญจึงถูกยอยโดยเอนไซมจากจุลินทรียเทานั้น โดยอาหารท่ีเขา
มาในสวนของลําไสใหญสวนใหญจะเปนกากอาหารท่ียอยไมได เชน ลิกนิน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 

โปรตีนและคารโบไฮเดรตท่ีถูกหอหุมดวยลิกนิน สวนของอาหารท่ีสามารถถูกยอยไดเชนโปรตีนและ
คารโบไฮเดรตท่ีไมถูกยอยในลําไสเล็กจะถูกยอยโดยเอนไซมจากจุลินทรีย ผลผลิตท่ีไดจากการหมัก
ยอยโดยจุลินทรียคือกรดไขมันท่ีระเหยงาย สารอินโดล (indol) สารสเคทโตล (sketole) สารฟนอล 

(phenol) เอมีน (amine) แอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด หรือกาซ
ไขเนา (H2S) เปนตน กรดไขมันท่ีระเหยงายสามารถถูกดูดซึมไปใชประโยชนไดบาง นอกจากนี้ผล
พลอยไดจากการหมักท่ีสําคัญไดแก ไวตามินเค และไวตามินบีรวมเชนไบโอตินก็สามารถถูกนําไปใช
ประโยชนในรางกายไดบางสวนเชนกัน โดยท่ัวไปมูลของโคจะมีสีเขียวซ่ึงเปนสีท่ีเกิดจากการสลายตัว
ของเม็ดสีในน้ําดี ซ่ึงถูกแบคทีเรียยอยไดเปนสารสเตอโคไบลิโนเจน (stercobilinogen) สีเขียวท่ีมีอยู
ในพืชอาหารสัตวท่ีโคกินเปนอาหารหลักก็เปนสีท่ีพบในมูลดวย มูลมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ กาก
อาหาร น้ํายอย น้ําดี เอนไซม เซลลเยื่อบุผิวท่ีตายแลวจากทอทางเดินอาหารหรือเซลลเยื่อบุผิวท่ีหลุด
ลอกออกมา ผลผลิตท่ีไดจากการหมักอาหาร เซลลของจุลินทรียท่ีตายแลว เปนตน 

 
6. ทวารหนัก  

ทวารหนักเปนสวนสุดทายของระบบทางเดินอาหาร มีสวนของกลามเนื้อหูรูด (internal anal 
sphinter) ทําหนาท่ีเปดปดเพ่ือการขับถายมูลซ่ึงเปนของเสียออกจากรางกาย  
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การพัฒนาของระบบทางเดนิอาหารในโค  
กระเพาะอาหารของลูกโคมีการเจริญพัฒนาเปนกระเพาะรวมท่ีมี 4 กระเพาะคือกระเพาะรู

เมน กระเพาะรังผึ้ง กระเพาะสามสิบกลีบ และกระเพาะแทต้ังแตลูกโคเจริญเติบโตอยูในทองแม โดย
สวนของกระเพาะแทจะมีสัดสวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 60 ของกระเพาะท้ังหมด ในระยะหลังคลอด
การพัฒนาของกระเพาะสวนตางๆจะเกิดข้ึนในอัตราท่ีแตกตางกัน กระเพาะแทจะมีอัตราการพัฒนา
ต่ําท่ีสุด ในขณะท่ีกระเพาะรูเมนและเรคติคูลั่มจะมีอัตราการพัฒนาสูงท่ีสุด การพัฒนาของกระเพาะ
จะมีท้ังการพัฒนาดานขนาด รูปรางและเนื้อเยื่อท่ีเปนสวนประกอบของผนังกระเพาะ โดยท่ัวไปเม่ือ
ลูกโคอายุไดประมาณ 2 สัปดาห กระเพาะรูเมนจะเริ่มพัฒนาและมีจุลินทรียเขาไปอยูอาศัยเพ่ือทํา
หนาท่ียอยอาหารแข็งหรืออาหารแหง (solid feed) เชนอาหารขนลูกโคและอาหารหยาบ เม่ือลูกโค
อายุไดประมาณ 8 สัปดาหระบบทางเดินอาหารจะพัฒนาไดอยางสมบูรณ การพัฒนาของระบบ
ทางเดินอาหารโดยเฉพาะสวนของกระเพาะรูเมนและเรคติคูลัมข้ึนกับปจจัยท่ีสําคัญคืออาหารท่ีลูกโค
ไดรับ หากลูกโคสามารถกินอาหารขนหรืออาหารหยาบไดเร็วการพัฒนาของกระเพาะยอมเกิดข้ึนได
เร็วและสามารถหยานมลูกโคไดเร็วเชนกัน ระบบทางเดินอาหารของโคแสดงไวในตารางท่ี 7-2 และ
ภาพท่ี 7-5 โดยพบวาในชวงแรกลําไสเล็กของสัตวจะมีความจุมากท่ีสุดและจะคอยๆลดลง ขณะท่ี
ความจุของกระเพาะอาหารจะเพ่ิมข้ึนเม่ือสัตวมีอายุเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกันกับสัตวแรกเกิดจะมีสัดสวน
ของกระเพาะจริงใหญกวากระเพาะสวนเรติคูลัม-รูเมน และเม่ือสัตวมีอายุมากข้ึนและไดรับอาหาร
หยาบแทนอาหารเหลว กระเพาะรูเมนจะมีการพัฒนามากข้ึนทําใหกระเพาะรูเมนมีความจุมากข้ึน 
ขณะท่ีลําไสเล็กจะมีความจุลดลงเชนกัน (ตารางท่ี 7-3) 
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ภาพท่ี 7-5 การพัฒนาของกระเพาะท้ัง 4 ในสัตวเค้ียวเอ้ือง  
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Heinrichs (2002)

ตารางท่ี 7-2 แสดงการพัฒนาของกระเพาะอาหารสวนตางๆของสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีอายุตางกัน  

กระเพาะสวนตางๆ 
อายุ (สัปดาห) 

0 4 8 12 16 
โคนม …………………. % ของกระเพาะท้ังหมด……………….. 

     กระเพาะรูเมนและรังผึ้ง 38 52 60 64 67 

     สามสิบกลีบ 13 12 13 14 18 

     กระเพาะจริง 49 36 27 22 15 

กระบือแมน้ํา      

     กระเพาะรูเมนและรังผึ้ง 59 65 69 68 69 

     สามสิบกลีบ 7 8 14 14 15 

     กระเพาะจริง 34 27 16 17 15 

ท่ีมา: Church (1979) 

1 สัปดาห 

3-4 เดือน 

โตเต็มท่ี 

Abomasum 

Rumen 
Reticulum 

Omasum 

Esophageal groove 

Omasum 
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ตารางท่ี 7-3 แสดงความจุของระบบทางเดินอาหารสวนตางๆของสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีอายุตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดสัตว 
% ของระบบทางเดินอาหาร  

อางอิง เรติคูลัม-รเูมน โอมาซัม อะโบมาซัม ลําไสเล็ก ไสติ่ง ลําไสใหญ 
ลูกโค,<12 สัปดาห 14.5 13.5 54.6 17.4 Kesler et al. (1951) 

ลูกโค, 12 สัปดาห 19.0 11.4 69.5 (all intestine) Tamate et al. (1962) 

ลูกโค, 13 สัปดาห      

Hodgson (1973) -ไดรับหญาสับ 31 7 7 39 16 

-ไดรับหญาอัดเม็ด 28 9 8 39 16 

โคตัวผูตอน, 250-400 กก. 36.4 13.9 12.0 14.8 3.4 5.8 Tulloh (1966) -148- 
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กระบวนการกินอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
กระบวนการกินอาหารของสัตว เ ค้ียวเ อ้ืองประกอบดวยการนําอาหารเขาสูปาก 

(prehension), การเค้ียว (mastication หรือ chewing), การกลืน (swallowing), การเค้ียวเอ้ือง 
(rumination), การยอยอาหาร (digestion), การดูดซึมโภชนะ (absorption) รวมถึงการหลั่งฮอรโมน
ในระบบทางเดินอาหาร และการขับถายของเสีย (excretion) ออกจากรางกาย เปนตน 

 

1.  การจับและสงอาหารเขาสูปาก  
โคและกระบอืจะใชอวัยวะตางๆ ทํางานรวมกัน ไดแก ริมฝปาก ฟน และลิ้น โดยจะใชลิ้นท่ีมี

ลักษณะแข็งและสากเนื่องจากมีหนามโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนปลายมีจะจํานวนมากและมีขนาดยาวดึง
อาหารเขาปากและจะใชฟนกัดใหหญาขาด ในขณะท่ีริมฝปากจะใชประโยชนมากในการใชเล็มหญาท่ี
มีขนาดสั้นและออนและกินอาหารขนหรือเมล็ดธัญพืช  

 

2. การเคี้ยว  
การเค้ียวเปนข้ันตอนการทําใหอาหารมีขนาดเปนชิ้นเล็กๆ เพ่ือใหสะดวกในการกลืนอาหารลง

สูกระเพาะ การเค้ียวของสัตวเค้ียวเอ้ืองจะเปนในแนวซาย-ขวา หรือ ขวา-ซาย เนื่องจากกรามบนและ
กรามลางมีความกวางไมเทากัน โดยการเค้ียวจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดของอาหาร ถาโคกินเมล็ด
ธัญพืชจะใชเวลาในการบดอาหาร 4,700 ครั้ง/วัน แตถาโคกินหญาแหงจะใชเวลาในการบดอาหาร 

10,530 ครั้ง/วัน ระหวางการเค้ียวจะกระตุนใหน้ําลายหลั่งออกมาจากตอมน้ําลาย ซ่ึงในขณะท่ีลิ้นจะ
มีสวนในการทําหนาท่ีชวยขยับอาหารไปมาเพ่ือคลุกเคลากับน้ําลายท่ีหลั่งออกมา  
 

3. การกลืน  
 หลังจากท่ีอาหารผานการเค้ียวใหมีขนาดเปนชิ้นเล็กๆ อาหารจะถูกกลืนเขาสูสวนหนาของรู
เมน โดยแรงท่ีเกิดจากการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบบริเวณหลอดอาหาร นอกจากนี้ยังมีกลามเนื้อหูรูด
บริเวณลําคอหลายแหงทํางานรวมกันเพ่ือขยอกอาหารกลับมาเค้ียวใหม 
 

4. การหล่ังน้ําลาย 
ปริมาณน้ําลายท่ีผลิตในแตละครั้งของการกินอาหารจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

อยาง เชน ลักษณะของอาหารท่ีกิน โดยถาโคกินอาหารมีลักษณะแหง เชน หญาแหงหรือฟางขาว จะมี
การผลิตน้ําลายมากกวาเม่ือกินอาหารท่ีมีลักษณะอวบน้ําเชนหญาสดหรือหญาหมักดังแสดงในตารางท่ี 

7-4 นอกจากนี้กิจกรรมของสัตวในเวลานั้นๆ ยังมีอิทธิพลตอปริมาณการหลั่งน้ําลาย พบวาสัตวอยูใน
ระยะพักจะมีการผลิตน้ําลายนอยกวาสัตวท่ีอยูในขณะกินอาหารหรือขณะเค้ียวเอ้ือง  
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ตารางท่ี 7-4 ปริมาณการหลั่งน้ําลายเม่ือสัตวเค้ียวเอ้ืองกินอาหารตางชนิดกัน 

ชนิดอาหาร 
การขับน้ําลาย 

มล./ นาที กรัม/ กรัมอาหาร 
หญาสด (fresh grass) 266 0.94 

หญาแหง (hay) 254 3.63 

หญาหมัก (silage) 280 1.13 

อาหารอัดเม็ด (pelleted) 243 0.68 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Church (1979) 

  

น้ําลายนอกจากจะมีหนาท่ีทําใหอาหารออนนุม ซ่ึงงายตอการกลืนและทําใหจุลินทรียเขายอย
อาหารไดดียิ่งข้ึน ชวยใหการบดเค้ียวและการยอยอาหารมีประสิทธิภาพและคลุกเคลาอาหารเพ่ือทําให
อาหารเปนกอนแลว ยังมีคุณสมบัติพิเศษชวยปรับสภาพความเปนกรด-ดางในกระเพาะรูเมนใหมี
สภาพท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีพและการดําเนินกิจกรรมของจุลินทรีย เนื่องจากน้ําลายมีความเปน
ดางสูง (pH มากกวา 8) โดยพบวามีไอออนของสารอนินทรีย เชนโซเดียมไอออนในรูปของโซเดียมไบ
คารบอเนต (NaHCO3), โพแตสเซียมไอออน และฟอสเฟทไอออนเปนองคประกอบ อีกท้ังน้ําลายยัง
เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของจุลินทรีย คือเปนแหลงไนโตรเจนในรูปของยูเรียและมิวโคโปรตีน ซ่ึง
จุลินทรียสามารถนําไนโตรเจนดังกลาวไปใชสรางเปนโปรตีนในตัวจุลินทรียได นอกจากนี้ยังมีแรธาตุท่ี
เปนประโยชนตอจุลินทรีย เชน P, Mg เปนตน ในน้ําลายของโคระยะหลงัหยานมจะไมมีเอนไซมท่ียอย
คารโบไฮเดรต แตพบวาในลูกโคมีเอนไซมท่ียอยไขมันในน้ํานมได โดยจะยอยกรดไขมันในกลุมของ
กรดบิวทีริก (butyric acid) ซ่ึงเอนไซมนี้จะหมดไปเม่ือลูกโคหยานม นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีปองกัน
การเกิดฟอง (anti-foaming) ซ่ึงในน้ําลายมีกรดไซอาลิก (sialic acid) หรือ N-acetylneraminic 
acid ทําหนาท่ีชวยเคลือบฟองกาซท่ีเกิดข้ึนจากขบวนการหมักอาหารในกระเพาะรูเมน ซ่ึงเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดทองอืด (bloat)  ในโค และมีสาร antibodies สามารถปองกันเชื้อแบคทีเรียบางตัวท่ี
กอใหเกิดโรคทองอืดได  

น้ําลายผลิตและหลั่งจากตอมน้ําลาย (salivary glands) ซ่ึงมีน้ําเปนองคประกอบประมาณ 

99.5 เปอรเซ็นต และประมาณ 0.5 เปอรเซ็นตเปนสวนของของแข็ง (solid material) ท่ีประกอบดวย
สารอินทรียชนิดตางๆ เชน สารมิวซิน (mucin), กรดยูริก (uric acid) และยูเรีย (urea) สารอนินทรีย
ชนิดตางๆเชน Na, PO4, K, Cl , และ Ca เปนตน โคสามารถหลั่งน้ําลายไดวันละประมาณ 150 ลิตร 

น้ําลายท่ีผลิตจากตอมน้ําลายแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1) น้ําลายชนิดเหลว (serous) มีลักษณะใส
เปนน้ํา มีโปรตีนและไอออนของสารประกอบอนินทรียแตไมมีสารมิวซิน 2) น้ําลายชนิดขน (mucus) 
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มีลักษณะเหนียวขนเนื่องจากมีสารไกลโคโปรตีน (glycoprotein) และสารมิวซิน และ 3) น้ําลายชนิด
ก่ึงขนก่ึงเหลว (mixed type) ประกอบดวยไอออนของสารอนินทรียและสารมิวซิน  

 

5. การยอย 
การยอยอาหารหมายถึงการยอยโดยวิธีกล เชนการเค้ียวอาหารใหมีขนาดเล็กลงและการบีบ

ตัวของกลามเนื้อของระบบทางเดินอาหาร รวมท้ังการยอยโดยวิธีทางเคมี เชนการใชเอนไซมท่ีผลิต
จากเยื่อบุทางเดินอาหารหรือเอนไซมจากจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารเพ่ือยอยอาหารใหมีขนาด
เล็กลง และมีการละลายไดดีข้ึนจนสามารถดูดซึมผานผนังลําไสหรือสวนอ่ืนของระบบทางเดินอาหาร
ไปยังสวนตางๆ ของรางกายได  
 

6. การดูดซึมโภชนะ  
การดูดซึมโภชนะหมายถึงกระบวนการท่ีอาหารหรือโภชนะท่ีถูกยอยจนมีโมเลกุลขนาดเล็กๆ 

ซ่ึงอยูในชองวางของระบบทางเดินอาหารถูกดูดซึมผานเยื่อบุทางเดินอาหารเขาไปในระบบไหลเวียน
ของเลือด หรือน้ําเหลืองเพ่ือนําไปใชประโยชนในสวนตางๆของรางกาย 

 

การเคี้ยวเอ้ือง  
สัตวเค้ียวเอ้ืองจะมีพฤติกรรมในการกินอาหารอยางรวดเร็วโดยไมมีการเค้ียวอาหารให

ละเอียดกอนกลืน และเม่ือสัตวเค้ียวเอ้ืองกินอาหารจนเต็มกระเพาะก็จะหยุดกินอาหาร จากนั้นจะเริ่ม
ขยอกอาหารท่ียังเค้ียวไมละเอียดออกมาทําการเค้ียวเอ้ืองเพ่ือใหชิ้นอาหารมีขนาดเล็กลง ระยะเวลาท่ี
ใชในการกินอาหารในแตละวันหรือแตละม้ืออาหารจะแตกตางกันไปข้ึนกับปจจัยหลายอยาง เชน 

ลักษณะอาหารมีความนากินมากหรือนอย สภาพแวดลอมและอุณหภูมิของอากาศเปนอยางไร ถา
อุณหภูมิสูงหรืออากาศรอนโคจะกินอาหารลดลงและใชเวลาในการกินอาหารนอยกวาปกติ ในขณะท่ี
ในวันท่ีอากาศดีโคจะใชเวลาในการกินอาหารมากข้ึน นอกจากนี้จากการศึกษาของพิพัฒน และคณะ 

(2551) พบวากระบือกลุมท่ีมีการแชปลักจะใชเวลาในการแทะเล็มเฉลี่ยนานกวากระบือกลุมท่ีไมมีมี
การแชปลัก ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมการแชปลักของกระบือเปนลดความเครียดเนื่องจากความรอน
ของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงโคลนตมจากปลักจะชวยเคลือบผิวหนังของกระบือ ทําใหกระบือสามารถใช
เวลาในการแทะเล็มหญาในแปลงไดยาวนานข้ึน โดยรูปแบบในการกินอาหารครั้งแรกจะมีการเค้ียว 

และการหลั่งน้ําลายคลุกเคลาอาหารเปนกอนเรียกวา bolus แลวกลืนลงไปผานหลอดอาหาร ลักษณะ
คลายการลื่นไหลไปเรื่อยๆ เรียกวา คลื่นของ peristalsis ซ่ึงกระบวนการเค้ียวเอ้ืองเปนการขยอก
อาหารออกมาเค้ียวใหมโดยประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 
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1. Regurgitation  
เปนการขยอกกลับของ ingesta จากกระเพาะหมัก (reticulo-rumen) เขาสูหลอดอาหาร

และสงไปท่ีปาก ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการหดตัวของเรติคูลั่มเพ่ิมมากข้ึนทําใหบริเวณ cardia 
มีความดันสูง การสูดลมหายใจเขาสูปอดมากกวาปกติเกิดการหดตัวของกระบังลมเกิด negative 
pressure ทําใหสวนปลายของหลอดอาหารโปรงออก กอนอาหารและของเหลวในสวนเรติคูลั่มถูกดัน
ข้ึนมาโดยคลื่น antiperistatic กลับเขามาในปากแลวทําการเค้ียวใหม  
2. Swallowing  

เปนการกลืนกลับของเหลวจากกอน bolus ซ่ึงหลังจากท่ี ingesta จาก reticulo-rumen 

ขยอกกลับมาถึงปากแลว สัตวจะกลืนกลับสวนของของเหลวท่ีขยอกกลับมาดวยลงสูกระเพาะรูเมน  
3. Remastication  

การเค้ียวอาหารท่ีขยอกออกมาใหละเอียดยิ่งข้ึน โดยในข้ันตอนนี้สัตวจะมีการหลั่งน้ําลาย
ออกมาชวยในการยอย 

4. Resalivation  
ในขณะท่ีสัตวเค้ียวอาหารอีกครั้งและจะมีการหลั่งน้ําลายออกมาเพ่ิม และผสมคลุกเคลากับ

อาหาร  
5. Reswallowing  

การกลืนอาหารกลับลงสูกระเพาะหมัก  

การเค้ียวเอ้ืองเปนข้ันตอนสําคัญในการยอยอาหารในสัตวเค้ียวเอ้ือง ในแตละวันโคและ
กระบือจะใชเวลา 1 ใน 3 ของวัน หรือใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงตอวันในการเค้ียวเอ้ือง การขยอก
อาหารท่ีกินเขาไปออกมาเค้ียวใหมทําใหอาหารละเอียดยิ่งข้ึน ทําใหมีการขับน้ําลายเพ่ิมข้ึน ชวยรักษา
สภาวะประชากรจุลินทรียใหสมดุลย ทําใหกระบวนการหมักยอยโดยจุลินทรียเปนไปอยางปกติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการยอยอาหารไดดียิ่งข้ึนทําใหผลิตกรดไขมันท่ีระเหยไดและจุลินทรียโปรตีนเพ่ิมข้ึน 

และสัตวไดรับโภชนะสูงข้ึนตามไปดวย มีรายงานวาโคท่ีเลี้ยงแบบปลอยใหแทะเล็มในแปลงหญาตลอด
ท้ังวันสามารถทําใหอาหารท่ีกินเขาไปแตละครั้งถูกขยอกกลับข้ึนมาเค้ียวเอ้ืองใหมถึง 30-40 ครั้ง จาก
การศึกษาของพิพัฒน และคณะ (2551) พบวากระบือปลักจะใชเวลาในการทํากิจกรรมใกลเคียงกัน 

โดยใชเวลาแทะเล็มเค้ียวเอ้ือง และอยูเฉย เฉลี่ยเทากับ 7.76, 10.27 และ 5.95 ชั่วโมง, ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 7-5 
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ท่ีมา: พิพัฒน และคณะ (2551) 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเคี้ยวเอ้ือง  
1. ชนดิของอาหาร  

อาหารแตละชนิดมีผลตอการเค้ียวเอ้ืองของโคและกระบือ ซ่ึงพบวาโคและกระบือท่ีไดรับ
อาหารขนหรืออาหารอัดเม็ดจะมีการเค้ียวเอ้ืองนอยกวาโคและกระบือท่ีไดรับอาหารหยาบและใช
เวลานานกวา ปริมาณการกินไดจะกินไดมากขณะท่ีระยะเวลาในการเค้ียวเอ้ืองนอย แกะใชเวลากิน 7-

9 ชม./วัน เค้ียวเอ้ือง 15-18 ครั้งตอวัน และในโคใชเวลากิน 6-10 ชม./วัน เค้ียวเอ้ือง 9-18 ครั้ง/วัน  

2. สภาพภูมิอากาศ 
 ชวงเวลากลางวันท่ีสภาพภูมิอากาศรอน โคและกระบือจะใชเวลาในการแทะเล็มหญาในแปลง
ไมมากเนื่องจากความรอนจากแสงอาทิตยทําใหอุณหภูมิในตัวสัตวเพ่ิมข้ึน ดังนั้นโคและกระบือจะกิน
อาหารอยางรวดเร็วในชวงเวลาเชาท่ีสภาพอากาศไมรอน และในชวงเท่ียงถึงบาย ท่ีสภาพอากาศรอน
โคและกระบือจะหลบเขารมและใชเวลาสวนใหญในการเค้ียวเอ้ือง ขณะท่ีชวงวันท่ีอากาศเย็นสบายใน
ฤดูหนาวโคและกระบือจะใชเวลาในการแทะเล็มในแปลงหญายาวนานข้ึน และความถ่ีในการเค้ียว
เอ้ืองจะนอยกวาชวงท่ีมีสภาพอากาศรอน (พิพัฒน และคณะ, 2551) โดยการเค้ียวเอ้ืองจะเกิดในชวง
กลางคืนมากกวากลางวันและความถ่ีในการเค้ียวเอ้ืองประมาณ 9-18 ครั้ง/วัน แตละครั้งจะมีกอน
อาหารถูกขยอกออกมาเฉลี่ย 31 กอน 

 

 

ตารางท่ี 7-5 แสดงชวงเวลาในการกินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
กิจกรรม เวลา (นาที) 

การกินอาหาร (แทะเล็ม)  

   กลางวัน 274.33 (4.57 ชม.) 
   กลางคืน 191.49 (3.19 ชม.) 
การเค้ียวเอ้ือง  

   การยืน 346.50 (5.78 ชม.) 
   การนอน 270.08 (4.50 ชม.) 
การพัก  

   การยืน 284.25 (4.73 ชม.) 
   การนอน 73.33 (1.22 ชม.) 
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สรุป 
 

 โคเนื้อและกระบือมีความสามารถในการใชประโยชนจากเยื่อใย เศษเหลือจากการเกษตรหรือ
ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากแหลงของไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีนแท 
(NPN) เชนยูเรีย โดยอาศัยกระบวนการหมักโดยการทํางานของจุลินทรียท่ีอยูในกระเพาะรูเมน ซ่ึง
ทางเดินอาหารของสัตวของโคเนื้อและกระบือมีความซับซอน กระเพาะอาหารสามารถแบงออกไดเปน 
4 สวน คือ reticulum, rumen, omasum และ abomasum โดยจุลินทรียท่ีมีความสําคัญในการ
หมักยอยอาหารของสัตวเค้ียเอ้ืองสวนใหญจะอาศัยอยูในกระเพาะรูเมน นอกจากนี้สัตวเค้ียวเอ้ืองยังมี
กระบวนการในการยอยอาหารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนคือการเค้ียวเอ้ือง โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
คือการยอยอาหารใหละเอียดมากข้ึน โดยในกระบวนการเค้ียวเอ้ืองจะมีการขับน้ําลายออกมาเพ่ิม ซ่ึง
จะมีคุณสมบัติเปนบัฟเฟอรซ่ึงมีคุณสมบัติในการลดความเปนกรดในกระเพาะรูเมน และเปนสวนท่ี
สําคัญในการนํายูเรียซ่ึงเปนแหลง NPN กลับมาใชในทางเดินอีกท้ังผาน urea recycle 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 7 
 

1. จงอธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางถูกตอง 
2. จงอธิบายการพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารในโคและกระบือ 

3. จงอธิบายวัตถุประสงคและข้ันตอนของกระบวนการเค้ียวเอ้ือง 
4. จงอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการเค้ียวเอ้ืองของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
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แผนการสอนประจําบทที่ 8  
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 

อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

1.1 อาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

1.2 การถนอมพืชอาหารสัตว 
1.3 การผสมอาหารขนใชเองในฟารมเกษตรกรรายยอย 

1.4 การจัดการอาหารโคเนื้อ 

1.5 การจัดการอาหารกระบือ 

1.6 การเสริมแหลงอาหารสัตวสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง 

1.7 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายประเภทและชนิดของอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางถูกตอง 
2. สามารถอธิบายวิธีการและข้ันตอนในการถนอมพืชอาหารสัตวได 
3. สามารถอธิบายประโยชนและข้ันตอนในการผสมอาหารขนใชเองในฟารมสําหรับเกษตรกรได 
4. สามารถอธิบายการจัดการอาหารสําหรับโคและกระบือได 
5. สามารถยกตัวอยางการเสริมแหลงอาหารสัตวสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางนอย 3 แหลง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 8 
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือตามเอกสารประกอบการ
สอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม PowerPoint) 

3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 
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6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 8 เรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อ
และกระบอืเปนการบาน และกําหนดวันสง 

9. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 8 เรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

7. อุปกรณการทดลองตามใบงาน ประกอบดวย 

7.1 ขาวฟางหรือหญาอาหารสัตว 
7.2 เครื่องสับ 

7.3 ถุงเย็นขนาด 30x40 นิ้ว 

7.4 ยางรัดของ 
8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 8 เรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่8 
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

 
 โคเนื้อและกระบือเปนสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีมีความสามารถพิเศษในการใชประโยชนจากเศษเหลือ
ทางการเกษตร และผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงของอาหารท่ีเปน
เยื่อใย อีกท้ังสามารถใชประโยชนจากแหลงของไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีนแทในการผลิตเปนโปรตีนใน
เนื้อได แตอยางไรก็ตามการจัดการอาหารท่ีเหมาะสมกับโคเนื้อและกระบือนั้นเปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมท่ีตรงตอความตองการโภชนะของโคและกระบือในแตละระยะ และการใหผล
ผลิต เพ่ือใหสัตวมีการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตท่ีดี 
 
อาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

โคเนื้อและกระบือเปนสัตวเค้ียวเอ้ืองท่ีมีความสามารถในการใชประโยชนจากอาหารท่ีสัตว
กระเพาะเดี่ยวใชประโยชนไมได โคและกระบือมีความสามารถในการใชเศษเหลือทางการเกษตร เชน 
ฟางขาว ซังขาวโพด ฯลฯ และผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน กากมะเขือเทศ ชานออย 
กากมัน เปนตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปอาหารของโคเนื้อและกระบือสามารถจําแนก
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก อาหารหยาบ อาหารขน ซ่ึงอาหารแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. อาหารหยาบ  
 อาหารหยาบคืออาหารท่ีมีเยื่อใยหยาบ (crude fiber, CF) มากกวา 18 เปอรเซ็นต หรือมี
ผนังเซลล (neutral detergent fiber, NDF) มากวา 30 เปอรเซ็นต (Wattiau, 2000) และโดยท่ัวไป
ลักษณะของอาหารหยาบท่ีดีท่ีมีขนาดท่ียาวมากกวา 2.5 เซนติเมตร ท้ังนี้เพ่ือชวยรักษาสภาพการ
ทํางานของกระเพาะรูเมนของสัตวเค้ียวเอ้ืองใหเปนปกติโดยกระตุนการเค้ียวเอ้ืองและการหลั่งน้ําลาย 

 ลักษณะท่ัวไปของอาหารหยาบ มีดังนี้ 
  1. มีความฟามสูง (bulky) ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะมีผลตอการจํากัดปริมาณการกินไดของโค
และกระบือ แตอยางไรก็ตามคุณสมบัตินี้ของอาหารหยาบจะกระตุนใหสัตวมีการเค้ียวเอ้ืองและหลั่ง
น้ําลายทําใหกระบวนการหมักของสัตวเปนไปอยางปกติ 
  2. มีเยื่อใยสูงและพลังงานต่ํา โดยท่ัวไปอาหารหยาบจะมีเยื่อใยหยาบ และผนังเซลล NDF สูง 
(มากกวา 18 และ 30 เปอรเซ็นต, ตามลําดับ) ซ่ึงประมาณเยื่อใยจะแปรผกผันกับปริมาณพลังงานใน
อาหาร 
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  3. ปริมาณโปรตีนผันแปรตามชนิดและอายุของพืช โดยพืชอาหารสัตวท่ีมีอายุตัดสูงจะมี
คุณคาของโปรตีนตํ่าเยื่อใยสูงและการยอยไดต่ํา ขณะท่ีหญาและถ่ัวอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพสูงจะเปน
พืชท่ีมีอายุการตัดนอยและมีการยอยไดสูง 
 การจัดการอาหารในชวงฤดูฝนโคเนื้อและกระบือจะไดรับหญาและถ่ัวเปนหลัก ซ่ึงถือวาเปน
แหลงอาหารหยาบคุณภาพดี ในขณะท่ีในชวงฤดูแลงสัตวขาดแคลนหญาและถ่ัวอาหารสัตว เนื่องจาก
หญาและถ่ัวมีการเจริญเติบโตนอยมากในชวงฤดูแลง ทําใหมีปริมาณอาหารหยาบไมเพียงพอตอความ
ตองการของสัตว ดังนั้นจึงมีการใชเศษเหลือหรือผลพลอยไดทางการเกษตร เชน ฟางขาว ตนขาวโพด
หลังเก็บฝก เปลือกสับปะรด ใบและยอดออย ใบมันสําปะหลัง เปนตน มาใชเปนแหลงอาหารหยาบ
สําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง ซ่ึงอาหารหยาบชนิดตาง ๆ เหลานี้จะมีอยูตามฤดูกาลและมีความแตกตางกัน
ออกไปในแตละทองถ่ิน ดังนั้นจึงจําแนกแหลงของอาหารหยาบออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 พืชอาหารสัตว (forage) 
 พืชอาหารสัตวเชน หญา (grass) และถ่ัวอาหารสัตว (legume) ท่ีนิยมปลูกไวเพ่ือเลี้ยงสัตวมี
อยูหลายชนิด ไดแก หญารูซ่ี กินนี เนเปยร หญาขน ถ่ัวฮามาตา สไตโล คาวาเคด ถ่ัวมัน เปนตน 
สําหรับใบพืชยืนตน (shrubs/ tree) ไดแก กระถิน จามจุรี ถ่ัวมะแฮะ เพ้ียฟาน โดยท่ัวไปพืชอาหาร
สัตวในเขตรอนจะมีคุณคาของโปรตีนต่ําและเยื่อใยสูงกวาในเขตหนาวและเขตอบอุน ซ่ึงสงผลทําให
ความสามารถในการยอยไดของสัตวลดลง แตอยางไรก็ตามพบวาถ่ัวอาหารสัตวในเขตรอนจะพบ
สารประกอบเชิงซอน เชน แทนนินส (tannins) และซาโปนินส (saponins) สูงกวา ซ่ึงจะมีสวนชวยใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนของโปรตีนในทางเดินอาหารสวนลาง 
 1.1.1 หญาอาหารสัตว (grass) จากอดีตรูปแบบการเลี้ยงโคและกระบือของเกษตรกรราย
ยอยจะอาศัยพืชอาหารสัตวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในไรนาหรือไหลทางในการใชเปนอาหารสัตว ซ่ึง
มีปริมาณท่ีไมเพียงพอและมีคุณภาพตํ่า สัตวไมสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับปจจุบันมีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคและกระบือมาเปนเชิงธุรกิจมากข้ึน ดังนั้นจึงมีหนวยงานของ
รัฐบาล เชน กรมปศุสัตว โดยกองอาหารสัตวไดมีการพัฒนาและสงเสริมใหเกษตรกรทําแปลงหญาเพ่ือ
ใชเลี้ยงโค เชน หญารูซ่ี กินนีสีมวง แพงโกลา เนเปยร พลิแคทูลัม เปนตน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 8-1  
  1.1.2 ถั่วอาหารสัตว (legume) ถ่ัวอาหารสัตวท่ีนิยมปลูกเพ่ือใชเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองมี
อยูหลายชนิดดังแสดงในตารางท่ี 8-2 

  1.1.3 แปลงหญาและทุงหญาสําหรับเล้ียงโคเนื้อและกระบือ (pastures) ทุงหญาหรือ
แปลงหญาสามารถจําแนกออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
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  1. ทุงหญาธรรมชาติ (natural grassland) เปนทุงหญาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญ
จะเปนพืชท่ีมีผลผลิตและคุณภาพต่ํา เนื่องจากขาดการดูแลและบํารุงรักษา เชน หญาท่ีเกิดในพืชท่ีโลง 
หรือตามขอบไหลทาง เปนตน 

  2. ทุงหญาก่ึงปรับปรุง (semi-improved pasture) หมายถึง ทุงหญาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
ท่ีมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพ่ิมเขาไปเพ่ือวัตถุประสงคในการเพ่ิมคุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตว 
  3. ทุงหญาปรับปรุงหรือทุงหญาเลี้ยงสัตว (fully-improved pasture) คือทุงหญาท่ีมีการ
จัดการและดูแลอยางดีตั้งแตเริ่มตนในการเตรียมดิน การเลือกพันธุถ่ัวและหญาท่ีใหผลผลิตและคุณคา
ทางโภชนะสูง มีการจัดการปลูก รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย และกําหนดชวงอายุการตัดหรือการปลอยสัตว
เขาแทะเล็ม 
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 ตารางท่ี 8-1 ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชนของหญาอาหารสัตวท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหใชเลี้ยงสัตว 

พันธุหญาอาหารสัตว ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชน 
หญารูซี ่
(Ruzi) 

Brachiaria ruziziensis 

ลักษณะท่ัวไป: หญารูซีเ่ปนหญาท่ีมีอายุหลายป ตนก่ึงเลื้อยก่ึงตั้ง เจริญเติบโตในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําได ทนแลงพอสมควร ทนตอ
การเหยยีบย่ําของสัตว ไมทนนํ้าทวมขัง ผลผลิตนํ้าหนักแหง 2.0 – 2.5 ตันตอไรป โปรตีน 7-10 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุหญารซูี่ อัตรา 2.0 กิโลกรมั/ ไร หวานหรือโรยเปนแถว หางกัน 50 เซนติเมตร 
การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร สําหรับการปลอยสัตวเขาแทะเล็มในแปลง
หญา ควรปลอยเขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน  

หญากินนีสมีวง 
(Purple Guinea) 

Panicum  maximum,  

TD 58 

ลักษณะท่ัวไป: หญากินนีสีมวงเปนหญาท่ีมีอายุหลายป ลักษณะเปนกอตั้งตรงแตกกอดี ทนตอสภาพรมเงาไดดี เหมาะสําหรับปลูกบนพ้ืนท่ี
ดอนมีดินเหนียวจนถึงดินทรายและในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน ปลูกขยายพันธุดวยเมล็ดและหนอพันธุตอบสนองตอการใหนํ้าและปุยไดดี ให
ผลผลิตนํ้าหนักแหงประมาณ 2.5 - 3 ตัน/ ไร/ ป มีโปรตีนประมาณ 8 - 10 เปอรเซนต  
การปลูก: ปลูกโดยการหวาน อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ ไร หรือโรยเมล็ดเปนแถวระยะหวางแถว 50 เซนติเมตร ไมควรกลบเมล็ด สวนการเพาะ
กลาใชเมล็ด 1 กิโลกรัม เพาะในพ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร เมื่ออายุตนกลา 1 เดือนใหยายปลูกหลุมละ 3 ตน ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร 
การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญามีอายุ 60 วัน หลังจากน้ันจึงทําการตัดทุกๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร 
เหมาะสําหรับใชเลี้ยงโคและกระบือในรูปหญาสด, ทําหญาหมักหรือปลอยสัตวเขาแทะเล็มได 

หญาแพงโกลา  
(Pangola) 

Digitaria eriantha; 

 

ลักษณะท่ัวไป: หญาแพงโกลาเปนหญาอายุท่ีมีหลายป ตนก่ึงตั้งก่ึงเลื้อย ลําตนเล็ก ไมมีขน ใบเล็กเรียวยาว ใบดกออนนุม เหมาะสําหรับทํา
หญาแหง ทนนํ้าทวมขัง เจริญเติบโตดีในดินท่ีมคีวามอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิตนํ้าหนักแหง 5.0-7.0 ตัน/ 
ไร/ ป มโีปรตีน 7-11 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชทอนพันธุในอัตรา 250-300 กิโลกรัม/ ไร พ้ืนท่ีลุม ทําเทือกแบบนาหวานนํ้าตม ปรับระดับนํ้าใหสูง 10-15 เซนติเมตร หวาน
ทอนพันธุใหท่ัวแปลง แลวนาบกดทอนพันธุใหจมนํ้า แชท้ิงไวประมาณ 1 สัปดาห แลวระบายนํ้าออก 

การใชประโยชน: ควรตัดหญาครั้งแรก 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งตอไปทุก ๆ 40 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 5-10 เซนติเมตร 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 
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ตารางท่ี 8-1 ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชนของหญาอาหารสัตวท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหใชเลี้ยงสัตว (ตอ) 

พันธุหญาอาหารสัตว ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชน 
หญาเนเปยร 
(Napier) 

Pennisetum purpureum 

ลักษณะท่ัวไป: หญาเนเปยรเปนหญาท่ีมีอายุหลายป สายพันธุท่ีนิยมปลูก คือ หญาเนเปยรแคระ (P. purpureum cv. Mott) หญาเนเปยร
(ธรรมดา) และหญาเนเปยรลูกผสม (P. Purpureum x P. americanum) ซึ่งมี 2 สายพันธุ คือ หญาเนเปยรยักษ และหญาบานา หญาเน
เปยรแคระสูง 1-2 เมตร แตกกอดี ใบเยอะ สวนหญาเนเปยรธรรมดา และเนเปยรลูกผสมสูง 3-4 เมตร ทุกสายพันธุเจริญเติบโตไดดีในดินท่ี
มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิตนํ้าหนักแหง 3.0-4.0 ตัน/ ไร/ ป มีโปรตีน 8–10 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ปลูกไดดวยทอนพันธุ ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ทอน ใหขออยูใตดินลึก 1-2 น้ิว  
การใชประโยชน: การตัดหญาเนเปยรไปเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก และตัดหญาครั้งตอไปทุก 30-45 วัน ชวงฤดูฝนหญา
โตเร็ว อาจตัดอายุนอยกวา 30 วัน โดยตัดชิดดิน หญาเนเปยรเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญาสด หรือหญาหมัก 

หญาอะตราตมั 

(Atratum) 

Paspalum atratum 

ลักษณะท่ัวไป:  หญาอะตราตัมเปนหญาท่ีมีอายุหลายป ตนตั้งเปนกอ กอใหญ ใบกวาง ขอบใบคม ทนตอสภาพดินท่ีเปนดินกรด ทนนํ้าทวม
ขัง ทนแลง ผลผลิตนํ้าหนักแหง 2.5–3.5 ตัน/ ไร/ ป มีโปรตีน 7–8 เปอรเซ็นต  
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 1-2 กิโลกรัม/ ไร หวานหรือโรยเมล็ดเปนแถว ๆ หางกัน 50 เซนติเมตร  
การใชประโยชน: หญาอะตราตัมมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ถาปลอยไวใหมีอายุมากใบจะหยาบกระดางและขอบใบคม ควรตัดครั้งแรก
ประมาณ 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งตอไปทุกๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 5-10 เซนติเมตร  

หญาโรด 

Chioris gayana 

ลักษณะท่ัวไป:  หญาโรดเปนหญาท่ีมีอายุหลายป ทนแลงไดดี ทนตอสภาพนํ้าขังไดเปนครั้งคราว ทนตอการแทะเล็มไดดี ทนตอสภาพดิน
เค็มไดดีกวาหญาอ่ืน ๆ หลายชนิด ผลผลิตนํ้าหนักแหง 2.0-2.5 ตันตอไรตอป โปรตีน 8-10 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2.0 กิโลกรัม/ ไร หวานหรือโรยเปนแถวๆหางกัน 50 เซนติเมตร เมล็ดพันธุหญาโรดมีขนและเบามาก กอน
หวานแนะนําใหผสมเมล็ดพันธุกับข้ีเลื้อยหรือทราย 

การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร สําหรบัการปลอยสัตวเขาแทะเล็ม ควรปลอย
เขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน จากน้ันจึงทําการตัด หรือปลอยสัตวเขาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน  

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 
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ตารางท่ี 8-1 ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชนของหญาอาหารสัตวท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหใชเลี้ยงสัตว (ตอ) 

พันธุหญาอาหารสัตว ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชน 
หญาพลิแคทูลั่ม 

Paspalum plicatulum 

ลักษณะท่ัวไป: เปนหญาท่ีมีอายุหลายป ตนตั้งเปนกอ เจริญเติบโตไดในดินทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา ทนตอสภาพแหงแลง ทนนํ้าทวม
ขัง ผลผลิตนํ้าหนักแหง 1.5-2.0 ตัน/ ไร/ ป มีโปรตีน 7-8 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2.0 กิโลกรัม/ ไร หวานหรือโรยเปนแถวๆหางกัน 50 เซนติเมตร 

การใชประโยชน: การตัดหญาพลิแคทูลั่มไปใชเลีย้งสัตว ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร สําหรับ
การปลอยสัตวเขาแทะเล็มในแปลงหญา ควรปลอยเขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน หลังจากน้ันจึงทําการตัด หรือปลอยสัตวเขาแทะเล็ม
หมุนเวียนทุก 30-45 วัน หญาพลิแคทูลั่มเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญาสด หญาแหง หรือหญาหมัก 

หญาบานา  
(Bana) 

 

ลักษณะท่ัวไป: เปนหญาเนเปยรลกูผสม (P. purpureum x P. americanum hybrid) เมื่อเจริญเตบิโตเตม็ท่ีสูง 3-4 เมตร เจริญเติบโตได
ดีในดินรวนปนทรายถึงดินเหนียว แตตองการดินท่ีระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณสูง ใหผลผลิตนํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 3-4 ตัน/ ไร/ ป หาก
ตัดท่ีอายุ 30 วัน จะมีโปรตีน 10-12 เปอรเซนต ไมทนตอสภาพพ้ืนท่ีนํ้าทวมขังและไมทนตอการแทะเล็มเหยียบย่าํของสัตวเหมาะสําหรับตัด
ไปเลีย้งสัตว  
การปลูก: ใชทอนพันธุเทาน้ัน ระยะปลูกท่ีเหมาะสมคือ 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ทอน โดยใชโคนปกเอียงลงดินใหขออยูใตดนิลึก 
1-2 น้ิว 

การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-70 วัน และตดัหญาครั้งตอไปทุก 30-45 วัน สวนในชวงฤดูฝนหญาเจริญเติบโตเร็ว อาจตดั
อายุนอยกวา 30 วัน โดยตัดชิดดนิ เหมาะสําหรับใชทําหญาหมักดวย 

  ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 
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  ตารางท่ี 8-2 ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชนของถ่ัวอาหารสัตวท่ีกรมปศุสัตวสงเสริมใหใชเลี้ยงสัตว 
 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556)

พันธุถ่ัวอาหารสัตว ลักษณะท่ัวไปและการใชประโยชน 
ถ่ัวฮามาตา 
(Hamata) 

Stylosanthes 

hamata cv. Verano 

ลักษณะท่ัวไป: เปนถ่ัวท่ีมีอายุ 2-3 ป พุมเตี้ยตั้งตรง แตกก่ิงกานแผคลมุพ้ืนท่ีไดกวาง ทนทานตอสภาพแหงแลง ทนทานตอการแทะเล็ม
เหยียบย่ําของสตัวไดดี ไมทนตอสภาพพ้ืนท่ีดินช้ืนแฉะ ไมทนนํ้าทวมขัง ผลผลิตนํ้าหนักแหง 1.5-2.0 ตัว/ ไร/ ป มโีปรตีน 16-18 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัม/ ไร หวานหรือโรยเปนแถวๆหางกัน 30-50 เซนติเมตร  
การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรก 60-75 วันหลังปลูก โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร หรือปลอยใหสัตวเขาแทะเล็มครั้งแรกเมื่อถ่ัว
อายุ 70-80 วัน หลังจากน้ันจึงทําการตัด ถ่ัวฮามาตาเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปถ่ัวสดหรือแหง 

ถ่ัวทาพระสไตโล 

(Stylo) 

Stylosanthes 

guianensis CIAT 184 

ลักษณะท่ัวไป: เปนถ่ัวท่ีมีอายุ 2–3 ป พุมตั้ง ขนาดตนและทรงพุมใหญกวาถ่ัวฮามาตา ไมทนดินเค็มและดินดาง (pH มากกวา 8.5) ไมทน
ตอการแทะเลม็เหยียบย่ําของสัตว หรือตัดบอยๆ ผลผลิตนํ้าหนักแหง 1.5 – 2.5 ตัน/ ไร/ ป มโีปรตีน 14-18 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2.0 กิโลกรัม/ ไร หวานหรือโรยเปนแถวๆหางกันประมาณ 30 เซนติเมตร  
การใชประโยชน: ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 80-90 วัน หลังจากน้ันตัดทุกๆ 60-75 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 15-20 เซนติเมตร 

ถ่ัวคาวาเคด 

( Cavacade) Centrosema 

pascuorum cv. 

Cavalcade 

ลักษณะท่ัวไป: เปนถ่ัวท่ีมีอายุฤดูเดียว เถาเลื้อย ใบดก มีสัดสวนของใบมากกวาลําตน เหมาะสําหรับใชทําถ่ัวแหงอัดฟอน ใหผลผลิตนํ้าหนัก
แหงประมาณ 1.0 ตัน/ ไร/ ป มโีปรตีน 14-18 เปอรเซ็นต 
การปลูก: ใชเมล็ดพันธุอัตรา 4.0 กิโลกรัม/ ไร โรยเปนแถวๆหางกัน 25-50 เซนติเมตร 

การใชประโยชน: ควรตัดเมื่อถ่ัวมีอายุ 60-90 วัน และตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-20 เซนติเมตร สามารถตัดถ่ัวได 2-3 ครั้ง  
ถ่ัวลสิงเถา 
Arachispintoi cv. 

Amarillo 

ลักษณะท่ัวไป: เปนถ่ัวท่ีมีอายุหลายป เจริญเติบโตคลุมดินไดอยางหนาแนนข้ึนไดดีในดินมีความช้ืนสูง ทนตอการเแทะเล็มและเหยียบย่ําได
ดี ขยายพันธุดวยเมล็ดและสวนของลําตน ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงประมาณ 1-2 ตัน/ ป/ ไร มีโปรตีนประมาณ 15-21 เปอรเซ็นต 
การปลกู: ปลูกโดยหยอดเมล็ดเปนแถวอัตรา 2 กิโลกรัม/ ไร ระยะหางระหวางแถว 30-50 เซนติเมตร  หรือใชทอนพันธุปลูกระยะ ระหวาง
ตนและระหวางแถวหางกัน 50 เซนติเมตร 

การใชประโยชน: ควรปลอยแทะเล็มครั้งแรกท่ีถ่ัวอายุ 70-90 วันหลังจากน้ันจึงจะทําการปลอยสัตวแทะเล็มทุก ๆ 30-45 วัน 
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1.2 เศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม (crop-residue and 
industrial by-product) 
 รูปแบบการเลี้ยงโคและกระบือของเกษตรกรไทยสวนใหญจะมีการนําเศษเหลือทาง
การเกษตรและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชเปนแหลงอาหารหยาบ ฟางขาวนับเปน
อาหารหยาบหลักของสัตวเค้ียวเอ้ือง ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรไทยสวนใหญมีอาชีพทํานา จะฟางขาว
นับวาเปนเศษเหลือทางการเกษตรท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาใชเปนอาหารหยาบ นอกจากนี้ยังพบวาตน
ขาวโพด ยอดออย ชานออย ยอดมันสําปะหลัง กากมัน กากซิตริค กากเบียร เปนตน (ฉลอง, 2541) 

สามารถนํามาใชเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองได แตอยางไรก็ตามเศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอย
ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบดวยคุณคาทางโภชนะตํ่า เยื่อใยสูง ทําใหสัตวมีปริมาณการกิน
ไดและการยอยไดตํ่า ท้ังนี้เพ่ือใหสัตวสามารถใชประโยชนจากวัตถุดิบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควรนํามาปรับปรุงคุณภาพกอนนําไปใชเลี้ยงสัตว 
 

ตารางท่ี 8-3 คุณคาทางโภชนะของเศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 โภชนะท่ีสําคัญ (% ของวัตถุแหง) 
วัตถุแหง โปรตีน NDF ADF แทนนินส ซาโปนินส 

ฟางขาว 93.4 3.2 70.9 57.1 - - 

ใบกระถิน 93.52 30.68 40.35 15.00 9.20 10.80 

กานใบกระถิน 94.33 25.13 58.04 36.73 10.21 9.76 

ลําตนกระถิน 95.49 10.93 70.31 59.85 9.68 9.99 

ใบไมยราบยักษ 96.35 29.19 50.02 24.47 9.99 11.62 

กานใบไมยราบยักษ 94.58 22.33 69.70 32.53 9.47 8.73 

ลําตนไมยราบยักษ 97.48 16.37 75.29 63.88 11.42 8.83 

ฝกจามจุรีบด 92.8 16.4 28.4 23.1 8.8 14.1 

ชานออย 72.5 2.8 79.4 69.8 - - 

มันเฮย 86.3 25.0 44.3 30.3 4.0 - 

กากมะเขือเทศแหง 91.2 20.8 62.9 48.6 - - 

เมล็ดเมา 33.1 12.0 58.7 48.6 9.9 9.6 

กากเมา 24.7 11.0 60.5 52.0 9.0 9.8 

ยอดออย - 7.2 71.3 44.5 - - 

กระเฉดบก 28.2 23.0 62.0 41.0 8.2 10.3 

ท่ีมา: (ผูเขียน)       
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  1.2.1 ฟางขาว (rice straw) ฟางขาวเปนเศษเหลือจากการผลิตขาวของเกษตรกร ในชวง
ฤดูแลงท่ีขาดแคลนอาหารสัตวเกษตรกรจะใชประโยชนจากฟางขาวท่ีมีในปริมาณมากในไรนา โดย
ฟางขาวมีคุณคาทางโภชนะตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับหญา คือมีปริมาณโปรตีนตํ่าประมาณ 2-4 

เปอรเซ็นต มีปริมาณ TDN ต่ําประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต และมีเยื่อใยสูง โดยมีเยื่อใยท่ีไมละลายใน
สารฟอกท่ีเปนกลาง (neutral detergent fiber, NDF) ประมาณ 70-78 เปอรเซ็นต เยื่อใยท่ีไม
ละลายในสารฟอกท่ีเปนกรด (acid detergent fiber, ADF) ประมาณ 50-57 เปอรเซ็นต ซ่ึงมี
สวนประกอบของคารโบไฮเดรตท่ีเปนโครงสรางซ่ึงจุลินทรียในกระเพาะหมักมีศักยภาพในการยอย
สลายเพ่ือนําไปใชผลิตเปนกรดไขมันท่ีระเหยไดงาย (wanapat, 1999) ดังนั้นในการนําฟางขาวมาใช
ประโยชนเพ่ือเปนอาหารสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนะและการยอยได (wanapat and devendra, 1992) การปรับปรุงคุณภาพของฟางขาวสามารถ
ทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมคือการใชสารท่ีมีฤทธิ์เปนดาง เชน แอมโมเนีย ยูเรีย และไบยูเรท เปนตน 
การหมักฟางขาวดวยยูเรียเปนวิธีการท่ีเกษตรกรนิยม  

 

  
    (ก)      (ข) 
  ภาพท่ี 8-1 ฟางขาวในฟารมเกษตรกรรายยอย 

(ก) กองฟางของเกษตรกรท่ีเก็บไวใชยามขาดแคลนอาหารสัตว 
(ข) กองฟางฟารมเกษตรกรรายยอยท่ีมีการเปดใชในฤดูแลง 

  ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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 โดยการปรับปรุงคุณคาทางโภชนะของฟางขาวดวยยูเรีย หรือเรียกวาฟางหมักยูเรีย (urea-

treated rice straw) แนะนําใหใชยูเรีย 5 เปอรเซ็นต โดยมีสัดสวนฟางขาว: น้ํา: ยูเรีย เทากับ 100: 

100: 5 ซ่ึงมีวัสดุและมีวิธีการดังนี้ 
 อุปกรณและวัสดุ 

1. ฟางขาว      

2. ปุยยูเรีย (46-0-0)     

3. น้ํา       

4. ถังน้ํา 
5. บัวรดน้ํา 
6. ตาชั่ง 
7. บอทําฟางหมักยูเรีย หรือถังพลาสติก 

 

วิธีการทําฟางหมักยูเรีย 

ใหปูผาพลาสติกรองพ้ืนและดานขาง โดยใหเผื่อขอบของพลาสติกใหสามารถคลุมฟางหลังจาก
ทําการหมักเสร็จแลว หากใชถังพลาสติกใหเตรียมถังใหเรียบรอยพรอมมีฝาปดใหมิดชิด เพ่ือปองกัน
อากาศเขาไปในถังหมัก 

1. ใชสัดสวนของฟางขาว 100 กิโลกรัม น้ํา 100 กิโลกรัม และยูเรีย 5 กิโลกรัม หาก
ตองการหมักในปริมาณนอยหรือมากกวานี้ ก็ใหลดหรือเพ่ิมตามสัดสวน 

2. ใหใสฟางลงไปในบอหมักหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นทําการราดดวยน้ําท่ี
ผสมกับยูเรียท่ีละลายน้ําแลว โดยราดน้ําละลายยูเรียใหท่ัวถึง และตามสัดสวนของ
ฟางกับน้ําละลายยูเรียในชั้นแรกวามีจํานวนเทาใด 

3. จากนั้นทําการใสฟางชั้นท่ีสอง แลวราดน้ําละลายยูเรีย ซ่ึงทําเชนเดียวกับชั้นแรกจน
ครบตามจํานวนท่ีตองการใช 

4. เม่ือไดจํานวนตามท่ีตองการหมักแลวทําการปดกองฟางหมักดวยผาพลาสติก โดย
ปดใหมิดชิด เพ่ือปองกันไมใหแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนในบอหมักระเหยออกมาสู
ภายนอก 

5. หลังจากหมักไดประมาณ 14 วัน สามารถนําฟางหมักยูเรียไปเลี้ยงสัตวได เม่ือใช
เสร็จแลวปดใหสนิท หากปดไมสนิทจะทําใหเกิดเชื้อราไดเนื่องจากฟางหมักสัมผัส
กับอากาศ 
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(ก)          (ข)    (ค) 

     
   (ง)    (จ)    (ฉ) 
 

 ภาพท่ี 8-2 ข้ันตอนการทําฟางหมักยูเรีย 5% ในบอหมักฟาง 
   (ก) จัดเรียงฟางลงในบอหมักท่ีมีการปูพ้ืนดวยผาพลาสติก 

   (ข) ละลายยูเรีย อัตรา 5 กิโลกรัม/ น้ํา 100 ลิตร/ ฟาง 100 กิโลกรัม 

   (ค) ราดน้ําละลายยูเรียลงในฟางใหท่ัวและสมํ่าเสมอ 

   (ง) ทําทีละชั้นจนครบตามจํานวนท่ีตองการ 

   (จ) ปดคลุมบอหมักฟางดวยผาพลาสติกเปนเวลา 14 วัน 

   (ฉ) เม่ือครบ 14 วัน จะไดฟางหมักยูเรียท่ีสามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวได 
 ท่ีมา: (ผูเขียน) 
  

เม่ือทําการหมักฟางดวยยูเรีย 5 เปอรเซ็นตเปนเวลา 14 วันจะไดฟางท่ีสามารถนําไปเลี้ยง
สัตวได โดยฟางหมักท่ีมีคุณภาพดีจะมีสีน้ําตาลเขมมากกวาปกติ มีกลิ่นแอมโมเนีย มีลักษณะออนนุม
และมีความชื้นประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต ไมมีเชื้อรา ฟางหมักยูเรีย 5 เปอรเซ็นตจะมีคุณคาทาง
โปรตีนเพ่ิมข้ึนจาก 2 เปอรเซ็นตเปน 7-9 เปอรเซ็นต ปริมาณเยื่อใยลดลงทําใหโคมีปริมาณการกินได
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังทําการยอยไดของฟางขาวเพ่ิมจาก 45-50 เปอรเซ็นตเปน 55-65 เปอรเซ็นต ซ่ึงทําให
พลังงานสุทธิท่ีสัตวสามารถนําไปใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึน สามารถเพ่ิมปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนใน
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กระเพาะรูเมนและเพ่ิมการสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตของ
กรดไขมันท่ีระเหยไดงายโดยเฉพาะกรดโพรพิโอนิค ในการนําฟางหมักยูเรียมาใชเลี้ยงสัตวนั้นตองมี
ความระมัดระวังหากสัตวนั้นไมเคยไดรับฟางหมักยูเรีย ในชวงแรกควรใหฟางหมักยูเรียทีละนอยเพ่ือ
ปรับใหสัตวคุนเคยและคอยใหในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และควรมีถังน้ําตั้งไวใหสัตวกินตลอดเวลา 

1.2.2 ผลพลอยไดและเศษเหลือกจากสับปะรด สับปะรดเปนพืชท่ีปลูกขามฤดูตั้งแตเริ่มปลูก
จนถึงระยะบังคับใหออกดอกนาน 8-12 เดือน หลังจากนี้จะเก็บเก่ียวไดรวมอายุประมาณ 12-14 

เดือน ผลิตภัณฑหลักจากสับปะรดท่ีประเทศไทยสงออกไดแก สับปะรดกระปอง น้ําสับปะรด 

สับปะรดแชแข็ง สับปะรดแหง และเงาะสอดไสสับปะรด เม่ือนําผลสับปะรดเขาโรงงานจะมีผลพลอย
ไดจากการเก็บสับปะรด ไดแก จุก ใบ และตน เม่ือนําเขาแปรรูปในโรงงานจะมีเศษเหลือจากการทํา
สับปะรดกระปอง ไดแก เปลือกสับปะรด คุณคาทางโภชนะของผลพลอยไดจากการผลิตสับปะรด
แสดงในตารางท่ี 8-4 
 

ตารางท่ี 8-4 องคประกอบทางเคมีของเศษเหลือจากสับปะรดท่ีไดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
สวนประกอบ 

(%ของวัตถุแหง) 
เปลือกดานขาง สวนหัว สวนลาง แกน (ไส) เศษเนื้อ 

ความชื้น 85.8 84.9 85.9 88.6 84.5 

โปรตีน 4.4 4.1 5.4 3.2 3.6 

ไขมัน 1.5 1.2 1.4 1.3 1.2 

เยื่อใย 8.1 11.6 13.4 8.9 4.7 

เถา 4.9 5.4 7.6 3.8 4.2 

NFE 81.1 77.7 72.2 82.8 86.3 

NDS 72.9 61.2 53.1 73.1 85.5 

NDF 27.1 38.8 46.9 26.3 14.5 

ADF 12.1 17.1 20.4 12.2 5.8 

ADL 1.7 1.9 2.8 0.7 0.6 

Cellulose 10.4 15.2 17.6 11.5 5.2 

Hemicellulose 15.0 21.7 26.5 14.1 8.7 

ท่ีมา: วรพงษ และวิภา (2528)  
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 จากตารางจะเห็นไดวาเศษเหลือของสับปะรดมีคุณคาทางโภชนะใกลเคียงกับหญาอาหารสัตว 
นอกจากนี้ยังมีเยื่อใยตํ่ากวาหญา นอกจากนี้ยังพบวาเปลือกสับปะรดเปนสวนท่ีมีปริมาณ
คารโบไฮเดรตท่ีละลายไดในรูปน้ําตาลสูง ซ่ึงจุลินทรียในกระเพาะรูเมนของสัตวเค้ียวเอ้ืองสามารถ
นําไปใชประโยชนเพ่ือเปนแหลงพลังงานในการหมักยอย และใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและงายใน
ระบบยอยของสัตว ดังนั้น เกษตรกรสามารถนําผลพลอยไดจากการผลิตสับปะรดเปนแหลงอาหาร
หยาบสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองทดแทนหญาได โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกสับปะรดมาก มีพ้ืนท่ีปลูก
หญานอยหรือใชทดแทนหญาในชวงฤดูแลงได Suksathit et al. (2011) ไดศึกษาผลของระดับเปลือก
สับปะรดหมัก และหญาแพงโกลาเปนแหลงอาหารหยาบตอการกินได, การยอยได และกระบวนการ
หมักในกระเพาะรูเมนของโคพันธุพ้ืนเมือง ทําการทดลองโดยใชสัดสวนของสับปะรดตอหญาแพงโกลา
ท่ีมีอัตราสวนตางกัน คือ 100: 0, 65: 35, 35: 65 และ 0: 100, ตามลําดับ พบวาการกินไดของอาหาร
หยาบ, อาหารขน การกินไดท้ังหมด และการกินไดของโภชนะของทุกทรีทเมนตไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 8-5 ซ่ึงสอดคลองกับ Costa et al. (2007) ทําการศึกษาการ
ใชประโยชนของผลพลอยไดของสับปะรดตอการยอยได,การกินได และการเจริญเติบโต โดยเพ่ิมใน
ระดับท่ี 0, 33, 66 และ 100 เปอรเซ็นต  พบวาปริมาณอาหารท่ีกินได, การเปลี่ยนแปลงอาหาร,การ
ยอยได และโภชนะท่ียอยไดท้ังหมดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลของ
เปลือกสับปะรดสามารถทดแทนอาหารหยาบของโคพันธุพ้ืนเมืองไดในอัตราสวน 100 เปอรเซ็นต ดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 8-6 
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ตารางท่ี 8-5 ผลของการเปรียบเทียบระดับเปลือกสับปะรดและหญาแพงโกลาตอการกินไดของโค
พันธุพ้ืนเมือง 

รายการ สัดสวนของเปลือกสับปะรดตอหญาแพงโกลา 

SEM P-value 
100:0 65:35 35:65 0:100 

การกินไดของวัตถุแหง      

  กิโลกรัม/วัน 3.7 3.8 3.5 3.6 0.17 0.65 

  %น้ําหนัก 1.3 1.3 1.2 1.2 0.06 0.62 

  กรัม/กิโลกรัม 0.75 52.2 54.2 49.7 51.0 2.4 0.62 

การยอยไดของโภชนะ(กก./วัน)     

  อินทรียวัตถุ 3.4 3.5 3.2 3.3 0.16 0.63 

  โปรตีนหยาบ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 0.31 

  ไขมัน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.01 0.64 

  NDF 1.4 1.5 1.4 1.5 0.07 0.63 

  ADF 0.9 0.9 0.9 0.9 0.04 0.64 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Suksathit et al. (2011) 
 

ตารางท่ี 8-6 ผลของการใชผลพลอยไดของสับปะรดตอการกินได อัตราแลกเนื้อและคาสัมประสิทธิ์
การยอยได 

 ระดับเปลือกสับปะรดทดแทนหญาแพรก, (%) CV (%) 
0 33 66 100 

การเจริญเติบโต      

  อาหารท่ีกินได (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 1.2 1.2 1.2 1.1 11.42 

  อัตราการแลกเนื้อ(อาหาร/กิโลกรัม 

การเพ่ิมน้ําหนัก) 

6.0 5.6 5.8 5.7 13.07 

คาสัมประสิทธิ์การยอยได (%)      

  วัตถุแหง 71.9 72.6 73.4 74.9 5.96 

  อินทรียวัตถุ 73.7 75.1 77.2 79.0 4.87 

  โปรตนีหยาบ 71.8 71.2 70.1 67.7 6.52 

  เยื่อใย 60.0 60.8 62.5 65.0 10.28 

  เซลลูโลส 49.5 46.5 57.3 65.6 15.02 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจาก Costa et al. (2007) 
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1.2.3 ตนขาวโพดหลังเก็บฝกและเปลือกขาวโพด ประเทศไทยมีการปลูกขาวโพดฝกออน 

และขาวโพดหวานในรูปขาวโพดออนสดและขาวโพดออนบรรจุกระปองเพ่ือสงออกผลิตภัณฑไปยัง
ตางประเทศ ทําใหมีเศษเหลือจากขาวโพด เชน เปลือก ฝก และซังของขาวโพดเปนปริมาณมาก เศษ
เหลือเหลานี้สามารถนํามาใชประโยชนเปนอาหารสัตวได โดยเฉพาะขาวโพดฝกออนท่ีลําตนและใบ
เปนสีเขียว มีคุณคาทางโภชนะ ไดแก โปรตีน 7-10 เปอรเซ็นต เยื่อใย NDF 60-65 เปอรเซ็นต เยื่อใย 
ADF 36-40 เปอรเซ็นต ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรกซ (nitrogen free extract, NFE) 55 เปอรเซ็นต  
ตนขาวโพดฝกออนจึงจัดไดวาเปนอาหารหยาบท่ีมีคุณคาทางโภชนะสูง โดยเฉพาะโปรตีนมีปริมาณ
ใกลเคียงกับหญาสด นอกจากนี้ยังมีปริมาณเยื่อใยตํ่าสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกินได 
ความสามารถในการยอยไดและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน สวนของเปลือก ฝก และไหมของ
ขาวโพดเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการทําขาวโพดฝกออนกระปอง และขาวโพดฝกออนสด 

ลักษณะของเปลือกและไหมจะยังคงมีสีเขียว ลักษณะออนนุม รสหวาน สัตวชอบกิน มีคุณคาทาง
อาหารสัตวสูง โดยมีโปรตีนประมาณ 11.5-14.0 เปอรเซ็นต เยื่อใย NDF 50-60 เปอรเซ็นต เยื่อใย 
ADF 25-30 เปอรเซ็นต นอกจากนี้มีเศษเหลือกจากการเก็บฝกคือตนขาวโพดหวาน ซ่ึงมีลักษณะเปน
ลําตนสีเขียวอยูมาก มีคุณคาทางโภชนะไดแกโปรตีนประมาณ 7-9 เปอรเซ็นต ไขมัน 2.6 เปอรเซ็นต 
เยื่อใย NDF 61.2 เปอรเซ็นต เยื่อใย ADF 32.8 เปอรเซ็นต ดังนั้นตนขาวโพดหวานจึงมีศักยภาพใน
การนํามาใชเปนแหลงของอาหารหยาบคุณภาพดีในชวงฤดูแลง การใชเศษเหลือจากตนขาวโพดเพ่ือ
เปนอาหารสัตวนั้นควรสับเปนชิ้นเล็กประมาณ 2-4 เซนติเมตร เพ่ือปองกันการเลือกกินของโคและ
กระบือเพ่ิมปริมาณการกินไดและการยอยไดของสัตว  
 

ตารางท่ี 8-7 องคประกอบทางเคมีของตนขาวโพดฝกออน และเปลือกและไหมขาวโพดฝกออน 

องคประกอบทางเคมี, % DM ตนขาวโพดฝกออน  เปลือกขาวโพดฝกออน 
วัตถุแหง  28.0 18.0 

อินทรียวัตถุ 92.3 94.8 

โปรตีน 7-10 10.5 -15 

ไขมัน 1.4 1.5-2 

เยื่อใยหยาบ 25.6 22.0 

NDF 60-65 50-60 

ADF 36-40 25-30 

เถา 7.7 5.2 

ท่ีมา: อุทัย (2539); ทิพยวรรณ (2531) 
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1.2.4 ยอดออย ปจจุบันออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง เกษตรกรจะปลูกออยเพ่ือ
นําเขาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลในระหวางเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกป ซ่ึงจะมียอดออยและ
ใบออยเปนเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร ยอดออยและใบออยจะมีคุณคาทางโภชนะดังนี้คือ มีโปรตีน 4-

7 เปอรเซ็นต เยื่อใย NDF 65-72 เปอรเซ็นต เยื่อใย ADF 37-50 เปอรเซ็นต  ดังนั้นยอดออยถือวา
เปนผลพลอยไดทางการเกษตรท่ีสามารถใชเปนอาหารหยาบ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนแหลงอาหาร
หยาบสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองโดยเฉพาะในฤดูแลงได  นอกจากนี้หากอยูในชวงตัดออยท่ีสงเขาโรงงาน
วันละมากๆ ทําใหมียอดออยเหลือเปนจํานวนมากควรนํายอดออยไปหมักเก็บไวจะชวยถนอมคุณภาพ
เพ่ือนํามาใชในชวงฤดูแลงท่ีขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี  
 1.2.5 ตนถั่วลิสง ถ่ัวลิสง (Peanut, Groundnut, Arachis hypogea) เปนพืชเศรษฐกิจอีก
ชนิดหนึ่งท่ีนิยมปลูกมากในประเทศไทย หลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวฝกถ่ัวลิสงแลวจะมีเศษเหลือไดแก 
ใบและลําตนท่ีมีสีเขียวมีคุณคาทางโภชนะ ไดแก โปรตีน 11-16 เปอรเซ็นต เยื่อใย NDF 46.3 

เปอรเซ็นต เยื่อใย ADF 37.6 เปอรเซ็นต ซ่ึงถือวาตนถ่ัวลิสงมีเยื่อใยคอนขางต่ํา และมีศักยภาพในการ
นํามาใชเปนแหลงโปรตีนเสริมรวมกับอาหารหยาบหรือใชเปนแหลงของอาหารหยาบในฤดูแลงได ซ่ึง
ใชตนถ่ัวลิสงเปนอาหารสัตวในรูปสด แหง หรือหมักก็ได โดยหลังจากเก็บฝกถ่ัวลิสงแลวใหตัดราก
ออกไปใหเหลือสวนบริเวณลําตนและใบ จากนั้นนําไปผึ่งแดดใหแหง 2-3 วัน สามารถนําไปเลี้ยงสัตว
ไดเลย หากใชในการผสมในสูตรอาหารขนควรสับตนถ่ัวลิสงกอน  
 

ตารางท่ี 8-8 องคประกอบทางเคมีของตนถ่ัวลิสง 
องคประกอบทางเคมี เปอรเซ็นต 
วัตถุแหง  85.5 

อินทรียวัตถุ 77.3 

โปรตีน 11-16 

เยื่อใยหยาบ 28.9 

เยื่อใย NDF 46.3 

เยื่อใย ADF 37.6 

เถา 24.8 

ท่ีมา: เจริญ (2529); เทิดชัย และคณะ (2524) 
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2. อาหารขน  
 อาหารขนเปนอาหารท่ีประกอบไปดวยโภชนะท่ีสําคัญสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง เปนการนําเอา
วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเปนแหลงของโปรตีน พลังงาน วิตามินและแรธาตุมาผสมกันในสัดสวนท่ี
เหมาะสม และมีคุณคาทางโภชนะท่ีตองการและเหมาะสมตอการนําไปเลี้ยงสัตวในแตละระยะและ
การใหผลผลิต อาหารขนจะมีลักษณะดังนี้ 1) มีเปอรเซ็นตของเยื่อใยตํ่า แตมีพลังงานสูง 2) มีโปรตีน
ตามระดับท่ีเหมาะสมตอการนําไปเลี้ยงสัตวในแตละระยะ โดยวัตถุดิบโปรตีนท่ีนํามาใชในการผสม
อาหารขนจะแตกตางกันไปตามแตละชนิด เชน กากของเมล็ดพืชท่ีไดจากการสกัดน้ํามัน เชน กากถ่ัว
เหลือง กากเมล็ดฝาย กากถ่ัวลิลง เปนตน มีโปรตีนเปนองคประกอบสูง ขณะท่ีเมล็ดธัญพืชจะมีโปรตีน
ต่ํากวา 12 เปอรเซ็นต 3) มีกลิ่นหอมและความนากินสูง 4) มีความสามารถในการหมักยอยโดย
จุลินทรียในกระเพาะรูเมนสูงกวาอาหารหยาบ แตอยางไรก็ตามหากมีการใชอาหารขนในระดับสูงจะ
เกิดภาวะกรดในกระเพาะอาหาร (acidosis) ทําเกิดผลเสียตอสุขภาพโค สงผลใหการใหผลผลิตลดลง 
โดยวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใชในสูตรอาหารขน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
2.1 แหลงพลังงาน สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 
 2.1.1 แหลงพลังงานจากพืช ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพด รํา มันฝรั่ง เปนตน 

 2.1.2 แหลงพลังงานจากน้ํามันพืชและไขสัตว ไดแก น้ํามันพืช ไขสัตว เปนตน 

 2.1.3 แหลงพลังงานจากผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน กากน้ําตาล กากมัน
สําปะหลัง เศษมันฝรั่งทอดจากโรงงานมันฝรั่ง เปนตน 

2.2 แหลงโปรตีน สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 
 2.2.1 แหลงโปรตีนจากพืช เมล็ดธัญพืชตางๆ เชน เมล็ดถ่ัวเหลือง เมล็ดถ่ัวลิลง เปนตน และ
สวนของกากของเมล็ดพืชท่ีไดจากการสกัดน้ํามัน เชน กากถ่ัวเหลือง กากเมล็ดฝาย กากถ่ัวลิลง กาก
เมล็ดนุน กากเมล็ดยาพารา กากเมล็ดทานตะวัน เปนตน อีกท้ังยังมีสวนของพืชอาหารท่ีมีโปรตีนสูง 
ไดแก ใบกระถินปน มันเฮย ใบไมยราบยกัษ ใบกระเฉดบก ฝกจามจรุีบด เปนตน 

 2.2.2 แหลงโปรตีนจากสัตว ไดแก น้ํานมโค หางนมผง ปลาปน เนื้อปน เลือดปน ขนไกปน 
เปนตน 

 2.2.3 แหลงของสารประกอบไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen, NPN) 

ไดแก ยูเรีย ไบยูเรท ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต 

2.3 แหลงวิตามินและแรธาตุ 
 วิตามินและแรธาตุมีบทบาทท่ีสําคัญตอภาวะโภชนาการของโคและกระบือ โดยท่ัวไปแลวสัตว
จะไมคอยแสดงอาการขาดวิตามินและแรธาตุ ท้ังนี้เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสวนใหญจะมีวิตามินและแร
ธาตุเปนองคประกอบอยูแลว ซ่ึงปริมาณของวิตามินและแรธาตุจะแตกตางกันไปตามชนิดและแหลง
ของวัตถุดิบ เชน พืชตระกูลถ่ัวจะมีปริมาณแคลเซียมสูงกวาหญา นอกจากนี้ยังพบวาจุลินทรียใน
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กระเพาะรูเมนของสัตวเค้ียวเอ้ืองสามารถสังเคราะหวิตามินบางชนิด เชน วิตามินบีรวม วิตามินซีและ
วิตามินเค  

 

ตารางท่ี 8-9 องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใชสําหรับประกอบสูตรอาหารขน 

วัตถุดิบอาหารสัตว วัตถุแหง เถา โปรตีน NDF ADF TDN Ca P 
มันสําปะหลัง 90.08 4.79 1.58 11.40 6.30 75.00 0.10 0.03 

รําหยาบ 92.31 11.00 7.58 36.33 20.00 70.00 0.08 1.70 

รําละเอียด 90.80 8.88 12.89 34.79 8.57 79.00 0.08 1.70 

กากถ่ัวเหลือง 89.89 5.92 44.00 12.84 10.45 84.00 0.29 0.68 

กากมะเขือเทศ 92.80 4.40 19.00 56.55 47.22 69.14 0.60 0.40 

กากมะพราว 91.00 17.00 30.00 24.00 78.00 11.70 1.00 0.30 

เมล็ดฝาย 91.74 3.16 17.29 51.00 26.00 96.00 0.21 0.64 

ปลาปน 92.40 25.77 58.89 0.00 0.00 73.00 5.65 3.16 

กากปาลม 92.49 3.26 11.01 40.00 30.00 70.00 0.29 0.72 

กากเบียร 91.02 6.92 19.56 39.85 32.05 74.00 0.50 0.30 

ฟางขาว 95.00 7.88 1.50 75.00 36.00 60.00 0.10 0.05 

ยูเรีย 100.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กากน้ําตาล 100.00 0.00 2.00 0.00 0.00 75.00 1.10 0.11 

เกลือ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กํามะถัน 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ไขสัตว 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 

ปูนขาว 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 19.30 

เปลือกหอย 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 

พรีมิกซ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

การถนอมพืชอาหารสัตว 
 การถนอม (preservation) พืชอาหารสัตวเปนกระบวนการเก็บรักษาแหลงอาหารหยาบ
ในชวงท่ีมีผลผลิตสูง เชน ในฤดูฝนท่ีมีผลผลิตหญาสูง และมีปริมาณเหลือใชในปริมาณสูง ดังนั้น
หลังจากตัดหญาในชวงอายุตัดท่ีเหมาะสมแลวควรนํามาถนอมรักษาคุณภาพไว จะทําใหมีแหลงอาหาร
หยาบคุณภาพดีไวใชสําหรับเลี้ยงโคในฤดูกาลท่ีขาดแคลน วิธีการถนอมพืชอาหารสัตวมีหลายวิธี ดังนี้ 
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1. เฮย (hay)  
 เปนกระบวนการรกัษาคุณภาพของพืชอาหารสัตวโดยการทําใหแหง ซ่ึงจะตองอาศัยแสงแดด
พอสมควร ในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นหรือฝนสามารถทําเฮยไดโดยสรางโรงเรือนกระจกประยุกตโดย
ใชผายางพลาสติกสีขาวซ่ึงจะสามารถปองกันฝนและความชื้นได สามารถทําไดหลายรูปแบบ ไดแก 
1.1 Long hay  

 เปนการนําพืชอาหารสัตวท่ีตัดมาโดยไมมีการสับมาตากแหง วิธีนี้จะเหมาะกับฟารมเกษตรกร
รายยอยท่ีไมมีเครื่องจักรในการสับ 

1.2 Chopped hay  
 เปนการนําพืชอาหารสัตวท่ีผานการสับแลวมาทําใหแหง ซ่ึงจะทําใหประหยัดพ้ืนท่ีในการเก็บ
รักษา และสะดวกในการนํามาใหโคและกระบือกิน 

1.3 Pelleting  

 คือการทําหญาแหงอัดเม็ด หรืออาหารอัดเม็ดจะทําใหสัตวกินไดมากข้ึน 

1.4  Baled hay  

 คือหญาอัดฟอน วิธีการอัดฟอนแบบนี้จะทําใหประหยัดพ้ืนท่ีในการเก็บรักษา ขนยายสะดวก 

แตอยางไรก็ตามการอัดฟอนจะเสียคาใชจายเรื่องเครื่องจักรสูง 
1.5 Round baled hay  
 คือหญาท่ีมีการอัดฟอนเปนรูปทรงกลมโดยอาศัยเครื่องจักรกลในการตัด ตาก และอัดฟอน 

 

2. เฮยเลจ (haylage)  
 เปนการนําพืชอาหารสัตวมาหมัก โดยทําการลดความชื้นของพืชใหเหลือ 50-65% โดยการ
ตัดพืชแลวผึ่งไวประมาณ 1-4 ชั่วโมงกอนการหมัก ท้ังนี้เพ่ือเปนการลดการสูญเสียโภชนะของพืช
อาหารสัตวได 
 
3. พืชอาหารหมัก (silage)  
 เปนการนําพืชอาหารสัตวท้ังหญาอาหารสัตว ถ่ัวอาหารสัตว หรือเศษเหลือทางการเกษตร 
เชน ตนขาวโพด ขาวฟาง มาหมักในถุง ถัง หรือหลุมหมัก โดยอาศัยกระบวนการหมักของจุลินทรีย
ภายใตสภาวะไรออกซิเจน (anaerobic) โดยการตัดพืชอาหารสัตวท่ีมีอายุการตัดท่ีเหมาะสม จากนั้น
นํามาสับใหมีขนาดเล็กเพ่ือใหสามารถอัดใสภาชนะหมักได จากนั้นทําการไลอากาศออกใหมากท่ีสุด 
โดยในการทําพืชอาหารหมักนั้นสามารถเติมสารอ่ืน เชน กากน้ําตาล รํา หรือกรดตางๆเพ่ือชวยให
กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน จากนั้นทําการปดภาชนะหมักใหสนิทเพ่ือปองกันอากาศเขา 
จุลินทรียจะทําหนาท่ีหมักและเปลี่ยนคารโบไฮเดรตใหอยูในรูปของกรด ซ่ึงภายหลังกรดท่ีเกิดข้ึนจะมี
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ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย พืชอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพดีควรมีคาความเปนกรดดางประมาณ 
3.5-4.2 ซ่ึงคาความเปนกรดดางในระดับนี้จะชวยใหสามารถถนอมพืชอาหารหมักไดนานมากกวา 1 ป 
นอกจากนี้พืชอาหารหมักควรมีกลิ่นหอมเปรี้ยว (lactic acid) มีรสชาติเปรี้ยวเล็กนอย ไมมีการเจริญ
ของเชื้อรา สีควรเปนเขียวอมเหลือง  
 

                         
      (ก)            (ข) 

 
     (ค)     (ง)       (จ) 

  ภาพท่ี 8-3 การถนอมพืชอาหารสัตว  
(ก) การสับกระถินดวยมีด 

(ข) การสับหญาเนเปยรดวยเครื่องสับ 

(ค) การหมักพืชอาหารสัตวในถังหมัก 

(ง) การหมักพืชอาหารสัตวในถุงหมัก 

(จ) หญาท่ีหมักเสร็จเรียบรอยแลว 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
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การผสมอาหารขนใชเองในฟารมเกษตรกรรายยอย 

ปจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารสัตวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศ เชน แหลงโปรตีนจากกากถ่ัวเหลือง ทําใหมีความจําเปนและสนใจศึกษาเพ่ือหาแหลง
วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีอยูในทองถ่ินมาทดแทนเพ่ือลดตนทุนคาอาหารดังกลาว เชน ผลพลอยไดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันพืช ไดแก กากมะพราว กากปาลม กากเบียร การเมล็ดฝาย การเมล็ดนุน 
กากเมล็ดยางพารา เปนตน ซ่ึงมีองคประกอบของโภชนะท่ีสามารถนํามาพัฒนาใชเปนแหลงวัตถุดิบ
อาหารโปรตีนรวมกัน ตลอดจนใชแหลงไนโตรเจนท่ีไมใช โปรตีนแทเชนยู เรียรวมกับแหลง
คารโบไฮเดรตท่ีสําคัญของสัตวเค้ียวเอ้ืองคือ มันเสน เนื่องจากสามารถใชเปนอาหารแหลงพลังงานได
อยางมีประสิทธิภาพ (Wanapat et al., 2013) ดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อและกระบือสามารถผสม
อาหารขนใชเองภายในฟารม (Home-made concentrate) เพ่ือเปนการลดตนทุนคาอาหารสัตว 
โดยเลือกใชวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีอยูในทองถ่ิน (Wanapat et al., 2007) โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. ทําการคํานวณสูตรอาหารท่ีมีสัดสวนของพลังงาน โปรตีน วิตามินและแรธาตุท่ีเหมาะสม
กับสัตวแตละชวงการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตว 

2. จัดเตรียมแหลงของวัตถุดิบอาหารสัตวตามสูตรอาหารท่ีคํานวณไวใหพรอมสําหรับการผสม 

3. นําวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเตรียมไวมาวางเปนชั้นๆ โดยใหวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีขนาดใหญ
และมีประมาณมากอยูชั้นลางสุด และไลระดับชั้นข้ึนมาเรื่อยๆ โดยถาเปนไปไดควรเก็บอาหารไวใน
หองท่ีมีผนังหองมิดชิดเพ่ือปองกันฝนสาด แสงแดดและความชื้น ซ่ึงจะมีผลกระทบตอคุณภาพของ
อาหารสัตว แตอยางไรก็ตามหากไมมีหองท่ีมีผนังมิดชิด สามารถทํากอง home-made concentrate 

ไดเชนกัน แตไมควรทํากองใหญมากเพราะความชื้นจากอากาศอาจทําใหคุณภาพของอาหารสัตวเสื่อม
ลง และควรหาวัสดุท่ีปองกันความชื้นไดมาปดกองอาหารสัตวไว 

4. ในการผสมอาหารสัตวจากกอง home-made concentrate สามารถทําไดโดยใหพลั่วตัด
กองอาหารสัตวมาในปริมาณท่ีตองการ โดยใชพลั่วตัดกองอาหารในปริมาณและสัดสวนเต็มหนาตัด
พลั่วในแนวดิ่ง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสัดสวนของวัตถุดิบอาหารสัตวทุกชนิดท่ีครบสัดสวน 

5. ใชพลั่วผสมอาหารขนใหเขากันและนําไปเลี้ยงสัตวได 
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(ก)            (ข) 

ภาพท่ี 8-4 อาหารขนใชเองภายในฟารม (Home-made concentrate) 

(ก) การวางชั้นอาหารเพ่ือผลิตอาหารขนใชเองภายในฟารม 

(ข) การผสมอาหารขนใชเองภายในฟารม 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 
การจดัการอาหารโคเนื้อ 
1. การจัดการอาหารลูกโคหลังคลอดถึงหยานม 
 ลูกโคหลังคลอดจะตองไดรับน้ํานมเหลืองใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากในน้ํานมเหลืองมีคุณคา
ทางโภชนะ และภูมิคุมกันสูง ถาลูกโคแรกคลอดไมไดรับน้ํานมเหลืองจะมีผลทําใหไมแข็งแรง เจ็บปวย
บอย การใหอาหารลูกโคหลังคลอดถึงหยานมมีรายละเอียดดังนี้คือ 

1.1 น้ํานมเหลือง (colostrums) 
 น้ํานมเหลืองเปนอาหารสําหรับลูกโคท่ีประกอบดวยคุณคาทางโภชนะสูง ซ่ึงประกอบดวย 
โปรตีน (protein) เคซีน (casein) เถา (ash) ของแข็งท้ังหมด (total solids) และของแข็งไมรวม
ไขมัน (solid not fat, SNF) สูงกวาในน้ํานมปกติ นอกจากนี้ยังมีภูมิคุมกัน (immunoglobulin, Ig) 

หลายชนิด ไดแก IgG, IgM และ IgA โดยมีภูมิคุมกันชนิด IgG มากท่ีสุด โดยท่ัวไปการวัดระดับ
ภูมิคุมกันในลูกสัตววัยออนหลังจากท่ีไดรับน้ํานมเหลืองนั้นจะวัดคา IgG จากเลือดของลูกโค ซ่ึง
ภูมิคุมกันชนิด IgG จะมีความสัมพันธกับอัตราการตาย อัตราการเจริญเติบโต อัตราความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคติดตอทางระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้น้ํานมเหลืองยังมีสวนประกอบของ
สารกระตุนการเจริญเติบโต (growth factor) เชน insulin-like growth factor 1 (IGF-1), insulin-

like growth factor 2 (IGF-2), epidermal growth factor เปนตน แอนติบอดี (antibody) และ
ภูมิคุมกันในน้ํานมเหลืองสามารถดูดซึมผานเซลลเยื่อบุผนังลําไสเล็กไดโดยไมผานกระบวนการยอย 
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท่ีลูกโคและกระบือเกิดเทานั้น หลังจากนั้นการดูดซึมภูมิคุมกันจะลดลง 
และจํานวนครั้งในการรีดก็จะมีผลตอระดับภูมิคุมกันท่ีลดลงในน้ํานมเหลืองอีกดวย ดวยเหตุนี้ลูกโค
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และกระบือควรไดรับนมน้ําเหลืองเร็วท่ีสุดหลังจากคลอด และควรไดรับตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 3 

วัน หลังจากนั้นจะเปนน้ํานมปกติท่ีมีลักษณะสีขาว เพ่ือใหลูกโคและกระบือไดรับโภชนะ ภูมิคุมกัน
และสารกระตุนการเจริญเติบโตไดมากท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลตอภูมิคุมกันในการตอตานเชื้อโรคตางๆ และ
เพ่ิมสมรรถนะการผลิตของสัตวได 
 

ตารางท่ี 8-10 องคประกอบของนมน้ําเหลืองเปรียบเทียบกับน้ํานมปกติ 
องคประกอบน้ํานม น้ํานมเหลือง น้ํานมปกติ ท่ีมา 
ภูมิคุมกัน (กรัมตอลิตร)    

 

Mach and 

Pahud (1971) 

  IgG1 52.0-87.0 0.31-0.40 

  IgG2 1.6-2.1 0.03-0.08 

  IgM 3.7-6.1 0.03-0.06 

  IgA 3.2-6.2 0.04-0.06 

สารกระตุนการเจริญเติบโต (ไมโครกรัมตอลิตร)  Pakkanen and 

Aalto (1997)   IGF-1 50-2000 < 10 

  IGF-2 200-600 < 10 

 

ตารางท่ี 8-11 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของน้ํานมกระบือแรกคลอดจนถึง 3 วันหลัง
คลอด 

หลังคลอด 
(ชม.) 

โปรตนี  
(%) 

เคซีน  
(%) 

ไขมัน 
(%) 

แลคโตส 
(%) 

เถา
(%) 

ของแข็ง
ท้ังหมด (%) 

ของแข็งไมรวม
ไขมัน (%) 

4 18.8 5.1 5.4 2.7 1.6 28.5 23.1 

12 12.0 4.6 5.8 3.1 1.0 22.0 16.2 

24 8.6 4.2 6.0 3.4 1.0 18.9 12.9 

36 8.3 4.3 5.8 3.5 0.9 18.6 12.8 

48 7.4 4.1 5.8 4.0 1.0 18.3 12.4 

60 6.9 4.2 5.9 4.0 0.9 17.6 11.8 

ท่ีมา: Arain et al. (2008) 
 
1.2 น้ํานม (milk) หรือน้ํานมเทียม (milk replacer) 

 หลังจากคลอดได 3 วัน ลูกโคและกระบือจะไดรับน้ํานมปกติ อยางไรก็ตามหากแมโคปวย
เนื่องจากมีสุขภาพไมแข็งแรงหลังคลอด ตายระหวางคลอด เปนโรคเตานมอักเสบ ทําใหแมโคไม
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สามารถผลิตน้ํานมใหลูกโคและกระบือได สามารถใชนมเทียม (milk replacer) ทดแทนน้ํานมได นม
เทียม ควรมีสวนประกอบทางโภชนะตางๆเหมือนกับน้ํานม ควรมีโปรตีนท่ีระดับ 22 เปอรเซ็นต ไขมัน 
ไมนอยกวา 10 เปอรเซ็นต โภชนะท่ียอยได (total digestible nutrient, TDN) 95 เปอรเซ็นต มี
วิตามินเอ ดี และอี ในปริมาณ 3,800, 600 และ 40 IU/ กิโลกรัม, ตามลําดับ หากนมเทียมมีระดับ
ไขมันท่ีระดับ 15-20 เปอรเซ็นตจะชวยปองกันการเกิดโรคทองเสียและเปนพลังงานสําหรับการ
เจริญเติบโตในลูกโคและกระบือไดอีกดวย แหลงโปรตีนในนมเทียมนิยมใชแหลงโปรตีนจากสัตว
โดยเฉพาะแหลงโปรตีนจากนมหรือผลิตภัณฑนม เชน หางนม (dried skim milk)  หางเนย (dried 
whey) โปรตีนเขมขนจากหางเนย (whey protein concentrate) เคซีน (casein)  นอกจากนี้แหลง
โปรตีนจากพืชท่ียอยไดไดงายนิยมนํามาใชในนมเทียม ไดแก โปรตีนถ่ัวเหลือง (soy protein) และ
บางสวนไดจากแปงถ่ัวเหลืองและขาวสาลี สวนแหลงคารโบไฮเดรต (carbohydrate) ใชน้ําตาลแลค
โตส (lactose) หรือเด็กซโทส (dextrose) สัตวจะใชประโยชนไดดีกวาการใชแปงหรือน้ําตาลซูโครส 
(sucrose) 

 หลังจากลูกโคมีอายุได 2 สัปดาหควรฝกใหลูกโคไดรับอาหารหยาบโดยการจัดอาหารหยาบ
คุณภาพดีใหเพ่ือเพ่ิมการพัฒนาของกระเพาะรูเมนท้ังขนาดและผนังภายในกระเพาะรูเมน โดยอาจจะ
ปลอยใหแทะเล็มรวมกันกับแมหรือตัดหญาสดซ่ึงควรมีอายุอยางนอย 30 วัน เนื่องจากในระยะนี้หญา
สดมีเยื่อใยอยูในระดับสูงหรือทําเปนหญาแหงมาเลี้ยงลูกโคได อาหารหยาบจะชวยกระตุนและเพ่ิมการ
พัฒนาของกระเพาะรูเมน  
1.3 อาหารโคเล็ก (creep feed) 

อาหารโคเล็กคืออาหารเสริมท่ีใชทดแทนน้ํานมแมโคท่ีไมเพียงพอกับความตองการของลูกโค 

หรือในกรณีท่ีลูกโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพตํ่า การเสริมดวยอาหารขน (creep feed) นี้จะชวยให
โคไดรับพลังงาน โปรตีน รวมถึงโภชนะอ่ืนใหเพียงพอกับความตองการในการเจริญเติบโต เสริมสราง
ขนาดของรางกายและเพ่ิมไขมัน ท้ังนี้เนื่องจากอาหารเสริมลูกโคจะมีประโยชนดังนี้ 

 1. ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อท่ีเปนโปรตีน 

 2. ชวยเสริมสรางระบบของกระดูก 

 3. ชวยเสริมสรางไขมัน 

 4. ใชสําหรับลูกโคท่ีจะนําไปขุนตอ เนื่องจากมีความสมบูรณท้ังรางกายอยูแลว รวมท้ังการ
เจริญเติบโตสูง เม่ือนําไปขุนจะใชเวลานอยลง 

 5. สําหรับขายเปนพอพันธุหรือแมพันธุ ซ่ึงโดยท่ัวไปผูซ้ือตองการโคท่ีมีรูปรางขนาดใหญ 
แข็งแรง และวงรอบการเปนสัดเร็วข้ึน 

 6. ลูกโคติดแมนอยลง หยานมงายและเร็ว 
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แตอยางไรก็ตามระบบการเลี้ยงโคในประเทศไทยไมนิยมใหอาหารเสริมแกโคเล็กมากนัก 
เพราะจะเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตและเพ่ิมแรงงาน หากโคไดรับน้ํานมจากแมจนกระท่ังหยานม 
และเลี้ยงลูกโคดวยอาหารหยาบคุณภาพดี หรือปลอยแทะเล็มในแปลงหญาคุณภาพดี ก็เพียงพอตอ
การเจริญเติบโตในระยะกอนหยานม และมีน้ําหนักตามมาตรฐาน อยางไรก็ตามหากแมโคเสียชีวิต 
หรือแมโคปวยควรมีการใหอาหารเสริมแกลูกโคเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของโภชนะในการเพ่ิม
การเจริญเติบโต ขยายขนาดของรางกาย และมีความสมบูรณพันธุ 
 
2. การจัดการอาหารโคสาวทดแทนฝูงและพอแมพันธุ 
2.1 การใหอาหารโคสาวทดแทน  

 โคระยะนี้เปนโคท่ีเขาสูระยะการเปนสาว ซ่ึงมีความสําคัญท่ีจะเปนโคทดแทนสําหรับฝูงโคเนื้อ 

ดังนั้นในการใหอาหารโคระยะนี้ควรทราบถึงความตองการโภชนะตางๆของโคเนื้อโดยใชขอมูลของ 
NRC (1984) หรือ Kearl (1982) เพ่ือประเมินการใหอาหารของโค โดยท่ัวไปกระเพาะหมักของโค
ระยะนี้สามารถใชประโยชนจากอาหารเยื่อใยไดอยางเต็มท่ี ดั้งนั้นหากมีการใหอาหารหยาบท่ีมี
คุณภาพดี เชน หญาสดหรือพืชตระกูลถ่ัว อาจจะไมจําเปนตองเสริมอาหารขนก็ได แตหากโคไดรับ
อาหารท่ีมีคุณภาพไมสูงมากควรมีการเสริมดวยอาหารขนเล็กนอย โดยอาหารขนควรมีโปรตีน 16 

เปอรเซ็นต และพลังงาน 65 เปอรเซ็นตของโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด (total digestible nutrients, 
TDN) หรือ 0.46 McalME/ kgDM โดยในฤดูฝนสามารถเลี้ยงดวยหญาคุณภาพดีโดยใหกินแบบเต็มท่ี 
ควรเสริมอาหารขน 0.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว หรือเสริมแหลงโปรตีน เชน ใบกระถิน มันเฮย (ใบ
มันสําปะหลังตากแหง) กากมะเขือเทศแหง ท่ีระดับ 1.0-1.5 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน และในฤดูแลงเลี้ยง
ดวยฟางแหงโดยใหกินแบบเต็มท่ี ควรเสริมอาหารขน 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว หรือเสริมแหลง
โปรตีน เชน ใบกระถิน มันเฮย กากมะเขือเทศแหง ท่ีระดับ 2.0-3.0 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน และควรมีแร
ธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา โคระยะนี้ควรมีการเจริญเติบโตประมาณ 0.5-0.6 กิโลกรัมตอตัว
ตอวัน เพ่ือใหสัตวมีการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุเปนปกติ แตหากไดรับอาหารไมเพียงพอมีผลทํา
ใหอัตราการเปนสัดและอัตราการผสมติดลดลง 
2.2 การใหอาหารโคทอง 

 การจัดการอาหารสําหรับโคระยะนี้ตองมีการจัดการไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพราะโคใน
ระยะนี้ตองการโภชนะอีกสวนหนึ่งสําหรับนําไปใชในการเจริญเติบโตของลูกโคในทอง ดังนั้นหลังจาก
ทราบวาโคต้ังทองแลว ควรแยกโคมาเลี้ยงในคอกขังเด่ียวหรือปลอยแทะเล็มในแปลงหญาคุณภาพดี 

และมีแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา ในระยะนีโ้คสาวทองแรกควรมีการเจริญเติบโตประมาณ 
0.5-0.6 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน โดยอาหารขนมีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต และพลังงาน 72 เปอรเซ็นตของ
โภชนะท่ียอยไดท้ังหมด หรอื 0.5 McalME/ kgDM โดยมีขอแนะนําในการใหอาหาร ดังนี้ 
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 ในชวงฤดูฝน เลี้ยงดวยหญาคุณภาพดีโดยใหกินแบบเต็มท่ี ควรเสริมอาหารขน 0.7-1.0 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว หรือเสริมแหลงโปรตีน เชน ใบกระถิน มันเฮย กากมะเขือเทศแหงท่ีระดับ 
1.5-2.0 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน 

ในชวงฤดูแลง เลี้ยงดวยฟางแหงโดยใหกินแบบเต็มท่ีควรเสริมอาหารขน 1.3-1.5 เปอรเซ็นต
ของน้ําหนักตัว  

 โคสาวต้ังทองในระยะ 3 เดือนสุดทาย โคควรมีการเจริญเติบโตประมาณ 0.4 กิโลกรัม/ ตัว/ 

วัน ควรไดรับโปรตีน 10 เปอรเซ็นต และพลังงาน 60 เปอรเซ็นตของโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด หรือ 
0.45 McalME/ kgDM โดยมีขอแนะนําในการใหอาหาร ดังนี้ 
 ในชวงฤดูฝน เลี้ยงดวยหญาคุณภาพดีโดยใหกินแบบเต็มท่ี ควรเสริมอาหารขน 0.5 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา 
ในชวงฤดูแลง เลี้ยงดวยฟางแหงควรเสริมอาหารขน 1.0 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว โดยใหกิน

แบบเต็มท่ีและเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา หรือใชสวนผสม 1 สวนของได
แคลเซียมฟอสเฟต และ 1 สวนของแรธาตุปลีกยอย ตลอดจนเสริมวิตามินเอประมาณ 20,000 IU 

อาจจะผสมอาหารหรือฉีดโดยตรง 
 สําหรับการใหอาหารโคต้ังทองท่ีผานการใหลูกมาแลวควรไดรับโปรตีน 7 เปอรเซ็นต และ

พลังงาน 49 เปอรเซ็นตของโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด หรือ 0.4 McalME/ kgDM การเลี้ยงแมโคใน
ระยะนีจ้ะเนนเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็มในแปลงหญาคุณภาพดี หากโคไดรับพืชอาหารสัตวคุณภาพไมดี 
เชน ซังขาวโพด หญาแหงท่ีแกแลว ฟางขาว เปนตน ควรเสริมดวยอาหารขนหรือเสริมดวยอาหารท่ีมี
อยูในทองถ่ิน แหลงพลังงาน เชน รําผสม รําละเอียด มันเสน เปนตน แหลงโปรตีน เชน ใบกระถิน มัน
เฮย กากมะเขือเทศ เปนตน และเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา  

 โคสาวต้ังทองในระยะ 3 เดือนสุดทายมีความตองการพลังงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําไปเลี้ยงตัวออน 
และใชในการสรางตอมน้ํานมในเดือนท่ี 8 และเดือนสุดทายของการต้ังทอง โคควรไดรับโปรตีน 8 

เปอรเซ็นต และพลังงาน 55 เปอรเซ็นตของโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด หรือ 0.4 McalME/ kgDM หาก
เลี้ยงแมโคแบบปลอยแทะเล็มในแปลงหญาควรติดตามและดูแลแมโคอยางใกลชิด หรือแยกเลี้ยงใน
คอกขังเดี่ยวและเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา หากโคไดรับพืชอาหารสัตวคุณภาพ
ไมดี เชน ซังขาวโพด หญาแหงท่ีแกแลว ฟางขาว เปนตน ควรเสริมดวยอาหารขนหรือเสริมดวยอาหาร
ท่ีมีอยูในทองถ่ิน แหลงพลังงาน เชน รําผสม รําละเอียด มันเสน เปนตน แหลงโปรตีน เชน ใบกระถิน 
มันเฮย กากมะเขือเทศ เปนตน และเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา หรือใชสวนผสม 
1 สวนของไดแคลเซียมฟอสเฟต และ 1 สวนของแรธาตุปลีกยอย ตลอดจนเสริมวิตามินเอประมาณ 
25,000 IU อาจจะผสมอาหารหรือฉีดโดยตรง 
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2.3 การใหอาหารแมโค  
 ในระยะนี้แมโควรไดรับอาหารท่ีมีโปรตีน 11 เปอรเซ็นต และพลังงาน 65 เปอรเซ็นตของ

โภชนะท่ียอยไดท้ังหมด หรือ 0.5 McalME/ kgDM นอกจากนี้ในระยะนี้แมโคตองการแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และวิตามินเอสูงกวาปกติ และเสริมดวยแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา หรือใช
สวนผสม 1 สวนของไดแคลเซียมฟอสเฟต และ 1 สวนของแรธาตุปลีกยอย ในชวงฤดูฝน หากปลอย
โคแทะเล็มในแปลงหญาคุณภาพดีควรสังเกตแมโคและลูกโคอยางใกลชิด หากโคมีขนาดของรางกาย
ผอมจนเกินไปควรแยกโคมาเลี้ยงในคอกขังเด่ียวและใหหญาสดคุณภาพดีเสริมดวยอาหารขนและมีแร
ธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา ในชวงฤดูแลงเลี้ยงดวยฟางแหงโดยใหกินแบบเต็มท่ี ควรเสริม
อาหารขน 1.7-1.9 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ซ่ึงตองเพ่ิมตนทุนของการเลี้ยงแมโคซ่ึงอาจจะทําฟาง
หมักยูเรีย 5 เปอรเซ็นต สามารถลดตนทุนการผลิตของอาหารขนลงได 
2.4. การใหอาหารพอพันธุ  

 หลังจากหยานมท่ีอายุ 5-7 เดือน โคตัวผูท่ีจะเตรียมเปนพอพันธุควรไดรับอาหารหยาบ
คุณภาพดี และเสริมดวยอาหารขน ตลอดจนทําการบันทึกสมรรถนะการเจริญเติบโตและรูปราง เพ่ือ
ใชในการคัดเลือกเปนพอพันธุ โคท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพอพันธุแลวควรไดรับอาหารหยาบคุณภาพดี 
และเสริมดวยอาหารขน (โปรตีน 14 เปอรเซ็นต และ 70 เปอรเซ็นตของโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด) 

ประมาณ 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว หากไดรับอาหารหยาบคุณภาพตํ่าควรโคควรไดรับอาหารขน 
1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และมีแรธาตุกอนใหกินอยางอิสระตลอดเวลา  
 

การจัดการอาหารกระบือ 

จากการรายงานของ Wanapat et al. (2000) และ Chanthakhoun et al. (2012) พบวา
กระบือมีประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากอาหารหยาบไดดีกวาโค ท้ังนี้เนื่องจากในกระเพาะรูเมน
ของกระบือมีจํานวนแบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียท่ียอยเยื่อใย และเชื้อราในปริมาณสูงกวาโค สงผล
ทําใหมีความสามารถในการยอยไดของเยื่อใย, วัตถุแหง, อินทรียวัตถุ และโปรตีนหยาบไดสูงกวาโค ซ่ึง
สงผลใหการผลิตกรดไขมันท่ีระเหยไดงายในสวนของกรดอะซิติคไดในปริมาณท่ีสูงกวา นอกจากนี้
กระบือยังมีความสารถในการใชประโยชนไดของไนโตรเจนไดสูงกวาในโค โดยกระบือมีปริมาณไนโต
เจนท่ีเก็บสะสมสูงกวาในโค ท้ังนี้เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนท่ีขับออกมากับปสสาวะในปริมาณสูง 
หรือมีการดูดซึมกลับอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังกระบือมีอัตราการไหลผานของของเหลวในกระเพาะรู
เมนไดรวดเร็ว และมีการเคลื่อนบีบตัวอยางแรงและมีการขยายตัวของกระเพาะไดมาก ทําใหตองการ
พลังงานเพ่ือใชในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับโคท่ีไดรับอาหารชนิด
เดียวกันและการเลี้ยงภายใตสภาวะเดียวกัน (Liang and Samiyah, 1989) 
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การใหอาหารของกระบือนั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆดังนี้คือ พันธุ เพศ และอายุท่ีแตกตางกัน 

ซ่ึงมีขอพิจารณาคลายคลึงกับการใหอาหารโคเนื้อ โดยจะตองทราบความตองการโภชนะของกระบือ
ในระยะตาง ๆ โดยใชขอมูลของ Kearl (1982) ในกระบือรุนท่ีไดรับอาหารหยาบคุณภาพต่ําควรมีการ
เสริมอาหารขน (โปรตีน 14 เปอรเซ็นต) ท่ีระดับ 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว จะทําใหมีการ
เจริญเติบโต 0.5 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน (Wanapat et al., 2011) จากการศึกษาของ Rafig et al. (2008) 
พบวาการใหถ่ัวอาหารสัตวรวมกับการเสริมอาหารขนท่ีระดับ 2 กิโลกรัม ในกระบือสาว จะทําใหมีการ
เพ่ิมข้ึนของน้ําหนักตัวท่ีระดับ 0.56 กรัม/ ตัว/ วัน และมีตนทุนในการผลิตของกระบือท่ีต่ําท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบการกลุมท่ีทําการเสริมอาหารขนท่ีระดับ 4 กิโลกรัม และการไดรับถ่ัวอาหารสัตวแบบ
เต็มท่ี จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวากระบือท่ีไดรับถ่ัวอาหารสัตว รวมกับเสริมอาหารขนท่ีระดับ 2 

กิโลกรัม สามารถเขาสูวัยเจริญพันธุไดเร็ว มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของน้ําหนักตัวสูง และมีตนทุนตํ่า 
นอกจากนี้ Helal et al. (2011) ไดทําการศึกษาในการใหอาหารขนกระบือรุนขุนแบบ 70 และ 85 

และ 100 เปอรเซ็นตของการกินไดท้ังหมด และไดรับฟางขาวเปนแหลงของอาหารหยาบใหกินแบบ
เต็มท่ี พบวากระบือท่ีไดรับอาหารทุกทรีทเมนทมีน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนและอัตราการเจริญเติบโตไม
แตกตางกัน ขณะท่ีกระบือท่ีไดรับอาหารขนท่ีระดับ 70 เปอรเซ็นตของการกินไดท้ังหมด มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวต่ําท่ีสุดและมีตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 8-5 รูปแบบการเลี้ยงกระบอืของเกษตรกรรายยอย 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

การเสริมแหลงอาหารสัตวสําหรับสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
ในฤดูแลงจะมีการขาดแคลนพืชอาหารสัตวการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือจะอาศัยเศษเหลือทาง

การเกษตร เชน ฟางขาว ซ่ึงเปนอาหารหยาบคุณภาพตํ่าท้ังนี้เนื่องจากมีคุณคาทางทางโภชนะไม
เพียงพอตอความตองการของสัตว  อีกท้ังมีเยื่อใยสูง ทําใหการกินไดและการยอยไดตํ่า สงผลทําให
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สัตวชะงักการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตไมสมบูรณ  ดังนั้นการเสริมแหลงโปรตีนท่ีสามารถหาได
ในทองถ่ิน จะชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนะ ทําใหโคและกระบือสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมสูญเสีย
น้ําหนัก เชน การเสริมมันเฮยระดับ 1-2 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน ในโคและกระบือท่ีปลอยแทะเล็ม สามารถ
เพ่ิมปริมาณการกินไดท้ังหมด ปริมาณการกินไดของโปรตีน (protein intake) และเพ่ิมน้ําหนักตัว 
นอกจากนี้ยังชวยเพ่ิมจํานวนแบคทีเรีย และเชื้อราในกระเพาะรูเมน มีผลทําใหความสามารถในการ
ยอยไดเพ่ิมข้ึน และสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกรดไขมันท่ีระเหยไดงาย ขณะท่ีสามารถ
ลดจํานวนจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารไดอีกดวย (Granum et al., 2007) 

นอกจากนี้การเสริมใบกระถินจะชวยเพ่ิมโภชนะในกระบือ ท้ังยังชวยเพ่ิมน้ําหนักตัว และเพ่ิมการ
เจริญเติบโตไดโดยเฉพาะในฤดูแลง นอกจากนี้การเสริมอาหารอัดกอนคุณภาพสูง (high quality 

feed block, HQFB) ท่ีทําข้ึนโดยมีแหลงโปรตีนท่ีไหลผานไปยังกระเพาะแท ไดแก เมล็ดฝาย กาก
ปาลม มันเฮย เปนตน แหลงของไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen) (ยูเรีย) แหลง
พลังงานท่ีสามารถใชประโยชนไดงาย (กากน้ําตาล) แรธาตุ และวิตามิน อาหารอัดกอนคุณภาพสูง ใน 
100 เปอรเซ็นตจะมีสวนผสมดังนี้ รําหยาบ 30 เปอรเซ็นต กากน้ําตาล 40 เปอรเซ็นต ยูเรีย 13 

เปอรเซ็นต ปูนซีเมนต 12 เปอรเซ็นต กํามะถัน 1 เปอรเซ็นต พรีมิกซ 1 เปอรเซ็นต เกลือ 1 

เปอรเซ็นต ไขสัตว 2 เปอรเซ็นตสําหรับใหกระบือเลียกินในปริมาณ 300-500 กรัม/ ตัว/ วัน มีผลทํา
ใหเพ่ิมปริมาณการกินไดท้ังหมด การยอยสลายของวัตถุแหง ความเขมขนของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

(NH3-N) ในกระเพาะรูเมน กรดไขมันท่ีระเหยไดงายท้ังหมด โดยไมสงผลตอคาความเปนกรดดาง (pH) 

ดังนั้นการเสริมอาหารกอนคุณภาพสูงชวยเพ่ิมปริมาณการกินไดของฟางขาว และเพ่ิมโภชนะใหแก
กระบืออีกดวย  
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สรุป 
 

 อาหารของโคเนื้อและกระบือสามารถจําแนกได 2 ประเภทใหญๆ คือ อาหารหยาบ และ
อาหารขน ซ่ึงอาหารหยาบเปนอาหารหลักของสัตวเค้ียวเอ้ือง เปนแหลงของคารโบไฮเดรตและชวย
กระตุนการเค้ียวเอ้ือง ประกอบดวยพืชอาหารสัตว (หญาและถ่ัวอาหารสัตว) ตลอดท้ังผลพลอยไดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและเศษเหลือจากการเกษตร เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ยอดออย ชานออย เปน
ตน แตอยางไรก็ตามอาหารหยาบเปนอาหารท่ีมีเยื่อใยสูง แตมีพลังงานและโปรตีนตํ่า ดังนั้นการ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยการหมักรวมกับแหลงของไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน (NPN) เชน ยูเรีย
ก็สามารถเพ่ิมคุณคาทางโภชนะของอาหารหยาบได เชน ฟางหมักยูเรีย สําหรับอาหารขนเปนอาหารท่ี
มีพลังงานและโปรตีนสูง และเยื่อใยตํ่า มีความสําคัญตอสัตวท่ีอยูในชวงการใหผลผลิตสูง เชน โคขุน
และกระบือนม นอกจากนี้การถนอมพืชอาหารสัตวไวใชในยามท่ีขาดแคลนชวงฤดูแลงสามารถทําได
หลายวิธี เชน การทําเฮย และการหมัก ซ่ึงเปนการถนอมพืชอาหารสัตวไวเปนเวลานานโดยไมสูญเสีย
คุณคาทางโภชนะ 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 8 
 

1. จงอธิบายประเภทและชนิดของอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางถูกตอง 
2. จงอธิบายวิธีการและข้ันตอนในการถนอมพืชอาหารสัตว 
3. จงอธิบายประโยชนและข้ันตอนในการผสมอาหารขนใชเองในฟารมสําหรับเกษตรกร 

4. จงอธิบายการจัดการอาหารสําหรับโคและกระบือในแตละระยะของการเจริญเติบโต 

5. จงยกตัวอยางการเสริมแหลงอาหารสัตวสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ืองไดอยางนอย 3 แหลง 
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แผนการสอนประจําบทที่ 9  
การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

1.1 ข้ันตอนในการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบือ 

1.2 วิธีการคํานวณอาหารสัตว 
1.3 ปญหาท่ีพบในการคํานวณสูตรอาหาร 

1.4 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 9 

เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายข้ันตอนในการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบอืไดอยางถูกตอง 
2. สามารถแสดงวิธีการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบือได 
3. สามารถอภิปรายปญหาท่ีพบในการคํานวณสูตรอาหารได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 9 
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและ

กระบือ 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือตามเอกสาร
ประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 

3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ือเรียนรูภาคปฏิบัติการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 9 เรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโค
เนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

9. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
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10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องคิดเลข 

5. เครื่องฉายภาพ 

6. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
7. ใบงานท่ี 9 เรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบอื 

8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 9 เรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบอื 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่9 
การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

 
 อาหารหลักของสัตวเค้ียวเอ้ืองคืออาหารหยาบ ไดแก หญาอาหารสัตว ถ่ัวอาหารสัตว หรือ
เศษเหลือจากการเกษตร เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ยอดออย ฯลฯ แตอยางไรก็ตามสัตวอาจจะไดรับ
โภชนะไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต การสืบพันธุและการใหผลผลิต ดังนั้นเพ่ือใหสัตวใหผลผลิตท่ีดี
จะตองใหสัตวไดรับอาหารขนท่ีมีคุณคาทางโภชนะสูง โดยการผสมอาหารขนนั้นจําเปนตองมีการ
คํานวณสูตรอาหารเพ่ือใหสัตวไดรับโภชนะตางๆ ครบตามความตองการในแตละชวงของการ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิต  

 

ข้ันตอนในการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบือ 
การคํานวณสูตรอาหารสัตวนั้นสามารถทําไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีจะมีรายละเอียดและ

ข้ันตอนในการคํานวณแตกตางกัน ท้ังนี้นักโภชนศาสตรสัตวหรือผูปฏิบัติงานจะเลือกใชวิธีในการ
คํานวณสูตรอาหารสัตวใดนั้นข้ึนอยูกับความถนัดและความพรอมของแตละบุคคล โดยมีสิ่งท่ีควร
คํานึงถึงกอนการคํานวณสูตรอาหารสัตวดังนี้ 

1. ทราบปริมาณการกินไดของอาหาร (feed intake) โดยท่ัวไปปริมาณอาหารท่ีสัตวกินจะ
แสดงในรูปน้ําหนักแหง (dry matter) ซ่ึงสัตวจะกินไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยท้ังจากสิ่งแวดลอม
และตัวสัตว 

2. ทราบความตองการของโภชนะของสัตวในแตละเพศ ชวงการเจริญเติบโต อุมทอง การ
ใหผลผลิต โดยดูจากตารางมาตรฐานการใหอาหารของ national research council, NRC (NRC, 

1984; NRC, 2000) หรือ ARC ซ่ึงจะมีรายละเอียดเก่ียวกับความตองการโปรตีน (crude protein) 
ความตองการพลังงาน ซ่ึงจะแสดงในรูปพลังงานสุทธิ (net energy) พลังงานท่ีใชประโยชนได 
(metabolizable energy, ME) และโภชนะท่ียอยไดท้ังหมด (total digestible nutrient, TDN) 

รวมท้ังความตองการแรธาตุและวิตามิน (minerals and vitamins) 
3. ปริมาณของโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตวในแตละชนิด (nutrients of feedstuffs) ท่ีนัก

โภชนศาสตรสัตวหรือผูปฏิบัติงานจะเลือกมาใชในการประกอบสูตรอาหารสัตว 
4. หากตองการผสมอาหาร Total mixed ration หรอื Complete Ration (CR) หรืออาหาร

ผสมสําเร็จรูป ควรมีการกําหนดสัดสวนของอาหารหยาบตออาหารขน และขนาดของอาหารหยาบท่ีใช
ในสูตรอาหาร 

5. คํานวณสัดสวนของวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใชในสูตรอาหารท่ีตองการ 
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วิธีการคํานวณอาหารสัตว 
1. วิธีเพียรสันสแควร (Pearson’s square) 

 วิธีนี้เปนวิธีท่ีใชวัตถุดิบอาหารสัตว 2 ชนิด คือ วัตถุดิบแหลงพลังงานท่ีมีโปรตีนต่ําและวัตถุดิบ
ประเภทท่ีใหโปรตีนสูง โดยใชตารางสี่เหลี่ยมชวยในการคํานวณ  

 ตัวอยาง โคเพศผูน้ําหนัก 300 กิโลกรัม ตองการเพ่ิมการเจริญเติบโต 700 กรัมตอวัน มีความ
ตองการโปรตีน 10 เปอรเซ็นต 

1. เขียนตารางสี่เหลี่ยมไว และใสตัวเลขลงตรงกลางของสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

  2. ใสคาเปอรเซ็นตโปรตีนท่ีมีอยูในวัตถุดิบอาหารสัตว ชนิดท่ี 1 ไวตรงมุมบนซายของ
สี่เหลี่ยม และชนิดท่ี 2 ไวตรงมุมลางซายของสี่เหลี่ยม (วัตถุดิบชนิดท่ี 1 ควรเปนแหลงพลังงานท่ีมี
ปริมาณเปอรเซ็นตโปรตีนต่ํากวาความตองการของโปรตีนของโค (10 เปอรเซ็นตโปรตีน) และวัตถุดิบ
ชนิดท่ี 2 มีปริมาณมีปริมาณเปอรเซ็นตโปรตีนสูงกวากวาความตองการของโปรตีนของโค)  

 ในกรณีนี้ใชมันเสน (2.5 เปอรเซ็นตโปรตีน) และฝกจามจุรี (21 เปอรเซ็นตโปรตีน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น  ใชมันเสน    11.0  กิโลกรัม  
             ใชฝกจามจุรี       7.5  กิโลกรัม  

รวม    18.5 กิโลกรัม 

10 

10 

มันเสน 2.5% 

ฝกจามจุรี 21% 

21 - 10 = 11  

10 - 2.5 = 7.5  
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จึงจะไดสูตรอาหารขนท่ีมีคาโปรตีน 10 เปอรเซ็นต  
ถาตองการทราบปริมาณของปริมาณวัตถุดิบท้ัง 2 ชนิด สามารถคํานวณได ดังนี้ 

  มันเสน   (11.0/18.5) × 100 = 59.5 เปอรเซ็นต 
  ฝกจามจุรี (7.5/18.5) × 100 = 40.5 เปอรเซ็นต 

3. การตรวจสอบความถูกตองในการคํานวณสูตรอาหารขน หากตองการทราบวาปริมาณ
วัตถุดิบท่ีใชในสูตรอาหารขนมีปริมาณโปรตีน 10 เปอรเซ็นต จริงหรือไม สามารถตรวจสอบได ดังนี้ 

มันเสน ใชในปริมาณ 59.5 เปอรเซ็นต มีโปรตีน 2.5 เปอรเซ็นต  
  เทากับ (59.5 × 2.5)/100 = 1.5 เปอรเซ็นต 
ฝกจามจุรี ใชในปริมาณ 40.5 เปอรเซ็นต มีโปรตีน 21.0 เปอรเซ็นต  

   เทากับ (40.5 × 21)/100 = 8.5 เปอรเซ็นต 
  จากการคํานวณสูตรอาหารขนในครั้งนี้ไดเปอรเซ็นตโปรตีน เทากับ (8.5 + 1.5) = 10 
เปอรเซ็นต ดัดแปลงจาก (ดัดแปลงจาก นพวรรณ, 2542) 

 

2. วิธีลองผิดลองถูก  
 วิธีนี้เปนวิธีท่ีสามารถคํานวณโดยใชวัตถุดิบไดมากกวา 2 วัตถุดิบ ซ่ึงในการคํานวณนั้นจะตอง
มีการลองผิดลองถูกจนกวาจะไดปริมาณโภชนะตามท่ีเราตองการ 

ตัวอยาง การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเพศผูตอน น้ําหนัก 250 กิโลกรัม ตองการเพ่ิมการ
เจริญเติบโต 1,200 กรัมตอวัน มีความตองการโปรตีน 12 เปอรเซ็นต 

1. เอาปริมาณของอาหารแตละชนิดคูณกับเปอรเซ็นตของโปรตีน แลวจึงรวมปริมาณโปรตีน
ท้ังหมดเขาดวยกัน 

 

วัตถุดิบ %CP สัดสวน คํานวณ โปรตีนท่ีได (kg) 
มันเสน 2.5 60 = (60 × 2.5)/100 1.50 

รําละเอียด 12.9 13 = (13 × 12.9)/100 1.68 

กากถ่ัวเหลือง 44.0 10 = (10 × 44)/100 4.40 

ฝกจามจุรี 21.0 15 = (15 × 21)/100 3.15 

เกลือ 0 0.5 = (0.5 × 0)/100 0 

ไ ด -แ ค ล เ ซี ย ม
ฟอสเฟต 

0 0.5 = (0.5 × 0)/100 0 

พรีมิกซ 0 1 = (1 × 0)/100 0 

 รวม 100  10.73 
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โปรตีนรวมครั้งท่ี 1 ได 10.73 เปอรเซ็นต แสดงวาขาดโปรตีนไป 12.0 - 10.73 = 1.27 

เปอรเซ็นต  
1. เราตองการโปรตีน 12 เปอรเซ็นต แตคํานวณครั้งแรกได 10.73 เปอรเซ็นต ซ่ึงจะได

โปรตีนตํ่ากวาความตองการ เราจะเพ่ิมปริมาณของแหลงโปรตีน ลดปริมาณของแหลงพลังงาน ในท่ีนี้
คือ เพ่ิมกากถ่ัวเหลือง ลดมันเสน 

เพ่ิมกากถ่ัวเหลือง 100 กิโลกรัม ลดมันเสน 100 กิโลกรัม โปรตีนเพ่ิม 

    เทากับ 44.0 – 2.5 = 41.5 เปอรเซ็นต 
 

ตองการใหโปรตีนเพ่ิม 41.5 เปอรเซ็นต จะตองแทนกัน อยางละ 100 กิโลกรัม 

ถาตองการใหโปรตีนเพ่ิม 1.27 เปอรเซ็นต จะตองแทนกันอยางละ 

เทากับ (100 × 1.27)/41.5 = 3.06 กิโลกรัม 

  

ดังนั้น มันเสน จากเดิม 60.0 – 3.06 ลดเหลือ 56.94 กิโลกรัม 

กากถ่ัวเหลือง จากเดิม 10 + 3.06 เพ่ิมเปน 13.06 กิโลกรัม 

 

วัตถุดิบ %CP สัดสวน คํานวณ โปรตีนท่ีได (kg) 
มันเสน 2.5 56.94 = (56.94 × 2.5)/100 1.42 

รําละเอียด 12.9 13.00 = (13 × 12.9)/100 1.68 

กากถ่ัวเหลือง 44.0 13.06 = (13.06 × 44)/100 5.75 

ฝกจามจุรี 21.0 15.00 = (15 × 21)/100 3.15 

เกลือ 0 0.50 = (0.5 × 0)/100 0 

ไ ด -แ ค ล เ ซี ย ม
ฟอสเฟต 

0 0.50 = (0.5 × 0)/100 0 

พรีมิกซ 0 1.00 = (1 × 0)/100 0 

 รวม 100  12.00 
 

วิธีการท่ียกกลาวมาขางตนจะยกตัวอยางการคํานวณสูตรอาหารท่ีปรับระดับของโปรตีน
เทานั้น สําหรับโภชนะอ่ืนๆ เชน พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน ก็สามารถใชหลักการคํานวณ
เหมือนกัน แตการคํานวณโภชนะหลายชนิดจะมีความยุงยากมากข้ึน และใชเวลานานในการคํานวณ
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จนกวาจะไดโภชนะตามความตองการของสัตวในระยะนั้นๆ ซ่ึงจําเปนจะตองฝกคํานวณอยาง
สมํ่าเสมอจนกระท่ังมีความชํานาญ ดัดแปลงจาก (ฉลอง, 2541; นพวรรณ, 2542) 

 

3. การคํานวณโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  
การคํานวณสูตรอาหารดวยวิธีการลองผิดลองถูกจะเสียเวลามากและอาจผิดพลาดไดงาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเราใชวัตถุดิบหลายอยางในการคํานวณ ตลอดจนราคาของวัตถุดิบมี
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอข้ึนอยูกับฤดูกาล ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวจึงไดนําเอาเครื่อง
คอมพิวเตอรมาชวยในการคํานวณสูตรอาหารกันอยางกวางขวาง เพ่ือใหไดสูตรอาหารท่ีมีคุณคาทาง
โภชนะครบถวนตามความตองการของสัตวและเปนสูตรอาหารท่ีมีราคาถูกท่ีสุด รวมท้ังทําไดงาย 
สะดวก และรวดเร็วข้ึน 

ในปจจุบันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางๆ ไดมีการทําโปรแกรมสําเร็จรูป 
สําหรับในการคํานวณสูตรอาหารสัตวใหเพียงพอกับความตองการของโภชนะของสัตวในระยะตางๆ 

และตนทุนของสูตรอาหารนั้น ๆ แตอยางไรก็ตามเราสามารถคํานวณสูตรอาหาร สําหรับสัตวอยาง
งายๆ โดยใชโปรแกรม excel โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. เลือกวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีตองการใชในสูตรอาหารลงไปในโปรแกรม excel ไดแก แหลง
ของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ เปนตน 

2. เติมคุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดท่ีตองการใชในสูตรอาหาร เชน 
ระดับของพลังงาน ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณของเยื่อใย NDF เยื่อใย ADF ปริมาณวิตามิน
และแรธาตุ เปนตน 

3. ใสปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดท่ีตองการใชในสูตรอาหารทุกชนิดโดยปริมาณสุทธิ
จะตองได 100 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง และไดสูตรอาหารท่ีมีรายการวัตถุดิบตางๆท่ีเลือกและมีคุณคา
ทางโภชนะตรงตามท่ีกําหนด 

4. สูตรอาหารท่ีคํานวณไดครั้งแรกไดตามโภชนะของสัตวในระยะนั้นๆ ท่ีเราตองการหรือไม 
หากไมไดก็ลองปรับจนกวาจะไดตามท่ีตองการ 

5. ตรวจสอบราคาของสูตรอาหารวามีราคาสูงเกินไปหรือไม โดยท่ัวไปเราตองการใหสูตร
อาหารมีราคาถูกท่ีสุดเพ่ือตองการลดตนทุนการผลิต
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ตารางท่ี 9-1 แสดงรายการและคุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบท่ีใชคํานวณในสูตรอาหารขนของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
รายการวัตถุดิบ DM Ash CP NDF ADF TDN EE Ca P 

มันสําปะหลัง 92.00 4.79 2.30 11.40 6.30 79.00 0.50 0.10 0.03 

รําละเอียด 90.80 8.88 12.89 18.80 8.57 79.00 16.30 0.08 1.70 

กากปาลม 92.49 3.26 15.00 40.00 30.00 70.00 4.28 0.29 0.72 

กากเบียร 91.02 6.92 19.56 39.85 32.05 74.00 5.70 0.30 0.47 

จามจุรี 98.60 4.40 18.10 29.20 24.60 63.00 1.40 0.00 0.00 

กระถิน 98.40 8.80 23.50 34.40 24.20 73.00 8.80 0.54 0.30 

กระเฉดโคก 98.40 6.40 23.00 33.00 24.00 72.00 4.00 0.00 0.00 

กากถ่ัวเหลือง 90.20 6.60 44.00 29.20 24.60 72.00 1.20 0.34 0.69 

ยูเรีย 100.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กากน้ําตาล 100.00 0.00 2.20 0.00 0.00 91.00 0.00 1.10 0.11 

เกลือ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กํามะถัน 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

วิตามินแรธาตุรวม 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: (ผูเขียน) 
 

-199 



-200- 
 

ปญหาท่ีพบในการคํานวณสูตรอาหาร 
  การคํานวณสูตรอาหารโคเนื้อและกระบือยังไมสามารถคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
สัตวไดคุณคาทางโภชนะท่ีครบถวนนั้น อาจมีสาเหตุดังนี้ 

1. คุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตวมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
แหลงท่ีมา ภูมิภาค ระยะการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บเก่ียว วิธีการผลิตของวัตถุดิบนั้นๆ ทําใหคุณคาทาง
โภชนะมีความผันแปร เชน ฝกจามจุรีบดมีโปรตีนอยูระหวาง 18-23 เปอรเซ็นต หรือใบกระถินตาก
แหงมีโปรตีนอยูระหวาง 18-25 เปอรเซ็นต เปนตน 

2. ขาดขอมูลความตองการทางโภชนะของโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย โดยท่ัวไป
นักวิชาการใชขอมูลความตองการทางโภชนะของ NRC ของตางประเทศ เนื่องจากสภาพแวดลอมและ
ความตองการในการดํารงชีพและใหผลผลิตแตกตางกันของสัตวในเขตรอนและเขตหนาว ซ่ึงทําใหสัตว
ไดรับโภชนะไมตรงตามความตองการ หรือไมเพียงพอตอความตองการของสัตวในระยะตางๆ  

3. ราคาวัตถุดิบไมแนนอน มีการแปรปรวนมากและรวดเร็วจนไมอาจจะกําหนดใหเปนคา
เดียวในชวงระยะเวลานั้น ๆ ได 
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สรุป 
 

 การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพ่ือใหผลตอบแทนท่ีคุมคาดวยการเลี้ยงดวยอาหารหยาบเพียง
อยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต ดังนั้นการใหอาหารขนท่ีมีคุณคา
ทางโภชนะสูงแกสัตวจะทําใหสัตวไดรับโภชนะตางๆ ครบตามความตองการและใหผลผลิตท่ีดี การ
คํานวณสูตรอาหารขนเปนการประกอบสูตรอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนะสูงและเพียงพอตอความ
ตองการของสัตว โดยการคํานวณสูตรอาหารมีหลายวิธี ไดแก วิธีเพียรสันสแควร (Pearson’s 
square) วิธีลองผิดลองถูก และการคํานวณโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงแตละวิธีจะมีข้ันตอนในการ
คํานวณแตกตางกัน แตจะอาศัยหลักการในการเตรียมการในการคํานวณสูตรอาหารเหมือนกัน ท้ังนี้
การท่ีผูปฏิบัติจะเลือกวิธีการคํานวณใดนั้นจะข้ึนอยูกับความถนัดและความพรอม แตอยางไรก็ตาม
เปาหมายของการคํานวณสูตรอาหารจะตองใหไดสูตรอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนะครบถวนตรงตาม
เพศ ระยะการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตว 
 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 9 

 

1. จงอธิบายข้ันตอนในการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบอืไดอยางถูกตอง 
2. จงแสดงวิธีการคํานวณสูตรอาหารของโคเนื้อและกระบือโดยใชวิธีใดก็ได 1 วิธ ี

3. จงอภิปรายปญหาท่ีพบในการคํานวณสูตรอาหารได 
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แผนการสอนประจําบทที่ 10  
ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

1.1 การฆาและชําแหละโคและกระบือ 

1.2 วิธีการเพ่ิมคุณภาพซาก 

1.3 เกรดคุณภาพซากเนื้อ 

1.4 เกรดคุณภาพสีของเนื้อ 

1.5 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 10 

     เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถอธิบายข้ันตอนการฆาและการชาํแหละโคและกระบอืไดอยางถูกตอง 
2. สามารถอธิบายวิธีการเพ่ิมคุณภาพซากของโคเนื้อและกระบือได 
3. สามารถแบงและอธิบายลักษณะเกรดคุณภาพซากของเนื้อได 
4. สามารถอธิบายลักษณะของเกรดคุณภาพสีของเนื้อ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 10 
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและ

กระบือ 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือตามเอกสาร
ประกอบการสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม PowerPoint) 

3. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

4. สรุปเนื้อหาประจําบท 

5. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

6. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 10 เรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซาก
โคเนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 
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7. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 10 เรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

7. อุปกรณการทดลองตามใบงาน ประกอบดวย 

7.1 เนื้อโค  
7.2 เนื้อกระบือ 

7.3 เครื่องวัดสี 
8. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 10 เรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

9. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่10 
ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ 

 
การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพ่ือผลิตเนื้อนั้น กระบวนการฆาและการชําแหละมีความสําคัญ

มาก ท้ังนี้เนื่องจากการเคลื่อนยาย กระบวนการฆาและการชําแหละลวนมีผลตอคุณภาพของเนื้อ 

นอกจากนี้กระบวนการจัดการหลังการฆาและการชําแหละก็มีผลตอคุณภาพซากของเนื้อเชนกัน 

ดังนั้นการผลิตโคเนื้อและกระบือท่ีมีคุณภาพซากท่ีดี และรสชาติดีนั้นผูประกอบการจะตองมีการ
จัดการท่ีดี ท้ังกระบวนการเคลื่อนยาย การเตรียมการกอนและหลังการฆาและการชําแหละ 

 
การฆาและชําแหละโคและกระบือ 

ในกระบวนการการฆาและชําแหละโคและกระบือนั้นจะตองมีการจัดการท่ีดีท้ังการจัดการ
สัตวกอนฆา การจัดการระหวางฆาและการชําแหละ และการจัดการหลังการฆาและการชําแหละ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

1. การเคล่ือนยายหรือขนสงสัตว 
การเคลื่อนยายหรือขนสงสัตวจะทําใหโคเกิดความเครียด ซ่ึงรางกายจะเผาผลาญไกลโคเจนท่ี

สะสมอยูในรางกายเพ่ือเปนพลังงานตอตานความเครียด แตถาสัตวเกิดความเครียดติดตอกันเปน
เวลานาน ไกลโคเจนในกลามเนื้อจะถูกใชไปเกือบหมด ถาทําการฆาทันทีหรือใหโคพักแตอดอาหารตอ
อีกระยะหนึ่งกอนฆา เนื้อท่ีไดจะมีสีเขม เนื้อแนนและผิวแหง (dark, firm and dry) ซ่ึงไมเปนท่ี
ตองการของตลาด ดังนั้นโคท่ีขนสงมาไกลควรไดพักฟน ไดรับอาหารอยากสมบูรณระยะหนึ่ง (เปน
เวลานานเทากับเวลาท่ีใชเดินทาง) เพ่ือใหมีการสะสมไกลโคเจนในกลามเนื้อ จากนั้นจึงคอยอดอาหาร
กอนฆา 

 

2. การอดอาหาร 
กอนนําสัตวเขารับการฆาควรอดอาหารเปนเวลา 12-24 ชั่วโมง แตมีน้ําใหกินตลอดเวลา 

เพ่ือใหเลือดไหลออกจากตัวโคไดหมดและไดเนื้อท่ีมีสีสดกวาโคท่ีไมไดอดอาหารกอนฆา 
 

3. การตรวจโคกอนฆา 
ในขณะท่ีทําการพักสัตวจะตองทําการตรวจสุขภาพโคกอนฆา เพ่ือคัดเลือกฆาเฉพาะโคท่ีมี

สุขภาพสมบูรณเหมาะกับการบริโภคเทานั้น โคท่ีปวยหรือสงสัยวาปวยจะถูกคัดออก โดยเฉพาะท่ีปวย
เปนโรคท่ีสามารถติดตอมาสูคนไดจะตองไดรับการตรวจอยางละเอียดเพ่ือปองกันการระบาดของ
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โรคติดตอระหวางสัตวและคน และรวบรวมขอมูลตางๆท่ีไดจากการตรวจกอนฆาเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาวนิิจฉัยรวมกับการตรวจภายหลงัฆา 

วิธีการตรวจโคกอนฆาเริ่มจากการดูสุขภาพภายนอกท่ัวๆไปของโความีอาการผิดปกติอยางไร
หรือไม ดูลักษณะของอุจจาระปสสาวะ ดูลักษณะของผิวหนัง ขน ความอวนผอม สังเกตลักษณะการ
หายใจวามีความผิดปกติหรือไม ตรวจดูเยื่อชุมตามปาก จมูก ตา วามีสีผิดปรกติหรือไม อาจตองวัด
อุณหภูมิหรือตรวจโดยละเอียดอยางอ่ืนประกอบถาจําเปน 

สัตวท่ีเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะท่ีไมเหมาะสมท่ีจะนําเนื้อมาบริโภค สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการบัญญัติไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ในสวนของโคไดแกวัณโรค โรคพิษสุนัขบา โรคบรูเซลโลซีส โรค
บาดทะยัก โรคไขขา โรคแอนแทรกซ โรคปากและเทาเปอย โรคเมลิโอไอโดซีส โรคเลปโตสไปโรซีส 

โรคพาราทูเบอรคูโลซีส โรคแอกติโนมัยโคซีส โรคแอกติโนบาซิลโลซีส โคท่ีมีลักษณะบวมท้ังตัว โคท่ี
ผอมแหงมาก โคท่ีมีไขสูงเกิน 105 องศาฟาเรนไฮด โคท่ีต้ังทองหรือตกลูกใหม โคท่ีเปนแผล ฝ ท่ัวๆ 
ไป โคท่ีฉีดวัคซีนมาไมครบ 21 วัน และโคท่ีเปนโรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนซ่ึงไดแก โรครินเดอรเปสต โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ซ่ึงถาสัตวแพทย
ตรวจพบโคท่ีเปนโรคหรือมีลักษณะดังกลาวมานี้จะตองไมอนุญาตใหทําการฆา 

 

4. การตอนโคเขาซองฆา 
การตอนโคเขาซองฆาตองไมใหโคตกใจหรือเครียด บริเวณนั้นตองเงียบและโคสามารถเขา

ซองไดอยางสะดวกสบาย หามใชของแข็งทุบตี เพราะจะทําใหเสนเลือดฝอยแตกและเนื้อช้ําได 
 

5. การช่ังน้ําหนักกอนฆา 
กอนตอนโคเขาซองฆา ควรทําการชั่งน้ําหนักโคกอนเพ่ือจะไดทราบเปอรเซ็นตซากของโค 

(สุรชัย, 2551) 

 
ข้ันตอนการฆาและการชําแหละ 
1. การทําใหสัตวสลบ 

การใชเครื่องมือกลทําใหสัตวสลบ  คือ ปนยิงสลบ (captive bolt) ซ่ึงจะเปนปนท่ียิงแทง
เหล็กเขาไปกระแทกสมองสัตวดวยแรงขับของดินระเบิดของลูกปน (cartridge) หรือขับเคลื่อนดวย
แรงลม (compressed air) ทําใหสัตวตายโดยไมเจ็บปวด ถาทําอยางถูกวิธียิงถูกตําแหนงจะทําใหสัตว
ตาย แตถาแทงเหล็กท่ิมไมถึงสมองสัตวจะยังไมตายจนกวาจะเอาเลือดออก ทําไดโดยการตอนโคเขา
ไปในซองทีละตัว พ้ืนซองจะตองไมลื่น แสงสวางจะตองสาดมาจากทางดานบนของซองเพ่ือใหโคจะได
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แหงนหนาข้ึนทําใหสะดวกในการยิง ใชปนจอยิงเขาบริเวณกลางหนาผากตรงเสนตัดกันระหวางเสนท่ี
ลากจากตาซายมาหูขวา กับเสนท่ีลากจากตาขวามาหูซายดังแสดงในภาพท่ี 1 จุดสําคัญในการ
ตรวจสอบการยิงสลบนั้นตองยิงใหสลบภายในการยิงครั้งเดียว 

 

 
 

ภาพท่ี 10-1 ตําแหนงยิงปนเพ่ือทําใหโคสลบ 

ท่ีมา:  http://www.fao.org/docrep/004/Y0660E/Y0660E02.gif 

 

2. การเอาเลือดออก 
เม่ือโคสลบแลวใหใชโซผูกรัดขาหลังบริเวณขอแขงหลัง (hock) แลวนําอีกปลายหนึ่งเขาคลอง

กับรอกไฟฟา กดสวิทซดึงตัวสัตวข้ึนใหหัวหอยลงมา จากนั้นใชมีดผาผิวหนังบริเวณใตยอดอก เสร็จ
แลวจึงแทงมีดเขาไปในระหวางชองอก พยายามอยาใหเอียงซายหรือขวาเสร็จแลวดันมีดเขาไปจนสุด
ความยาวของใบมีด บิดปลายมีดเพียงเล็กนอย ใบมีดจะตัดเสนเลือด carotid artery และ jugular 

vein ถาแทงอยางถูกวิธีเลอืดจะไหลแรง และไหลออกหมดภายในประมาณ 5-7 นาที โดยท่ัวไปแลวโค
จะมีเลือดประมาณ 60 มิลลิลิตร ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม และจะเอาเลือดออกไดอยางสมบูรณ
ประมาณครึ่งหนึ่งคือ 60 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม การเอาเลือดออก (exsanguination) นี้
ตองทําตอเนื่องจากการยิงใหโคสลบ มิฉะนั้นอาจจะทําใหมีจุดเลือดเล็กๆ เกิดข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากเสน
เลือดฝอยแตกอันเนื่องมาจากแรงดันในรางกายสัตวสูงข้ึนหลังถูกยิงใหสลบ (สุรชัย, 2551) 

 

3. การตัดหัว 
ทําการเลาะหนังสวนท่ีหุมสวนหัวออก ตัดผารอบๆ คอ กอนจะบิดหัวซ่ึงจะทําใหหัวหลุดออก

ไดโดยงาย แลวตัดหัวตรงรอยตอกระดูกคอกับกะโหลกศีรษะ การตัดแขงออกใชมีดเปดผาดานในของ
แขงหนาเลาะไปจนถึงกลางลําตัวท่ียอดอก ทําท้ังสองขางรอยผาจะไปพบกันท่ียอดอก เลาะเปดหนังไป
จนถึงขอเขา ใชมีดตัดแขงออกตรงบริเวณรอยตอ  
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4. การเลาะหนัง 
ทําการเลาะหนังบริเวณขาหลัง สะโพก แลวลงมาดานขางของลําตัวเรื่อยไปจนถึงบริเวณอก 

สวนหางใหผากลางหางดานในตลอดความยาว แลวตัดโคนหางกอนท่ีจะดึงหลุดออกจากหนังหุมได
ท้ังหมด การเลาะหนังตอไปจะไลลงไปจนในท่ีสุดหลุดออกไปหมด ควรใชมีดท่ีใชเลาะหนังโดยเฉพาะ 
ระวังอยาใหมีดปาดทะลุหนัง เพราะจะทําใหมีตําหนิ ราคาหนังก็ยิ่งตก 

 

5. การผากระดูกอกและกระดูกเชิงกราน 
ทําการผากระดูกอกและกระดูกเชิงกรานโดยใชเลื่อยมือเลื่อยผากระดูก sternum ใหแยกกัน

ตรงก่ึงกลางของอก โดยกอนเลื่อยใหใชมีดผาเปนรอยนําทางกอน 

 

6. การเอาอวัยวะภายในออก 
ใชมีดผากลางทองบริเวณใตกระดูกเชิงกรานท่ีผาไวแลวลงไปจนถึงบริเวณอก ระวังอยาใหคม

มีดถูกลําไสหรืออวัยวะภายในเพ่ือปองกันการปนเปอน จากสิ่งบรรจุในอวัยวะภายใน ดึงอวัยวะภายใน
ท้ังหมดออกยกเวนไตใหติดไวกับซาก ตัดแยกหัวใจ ตับ ปอด จากนั้นลางซากใหสะอาดท้ังดานนอก
และดานใน 

 

7. การแบงครึ่งซาก 
ใชเลื่อยผาซากออกเปนสองซีกตามแนวก่ึงกลางของกระดูกสันหลัง  พยายามใหรอยผาอยูตรง

กลางโดยดูจาก spinous process ถูกผาออกเปนสองซีกและแตละซีกจะติดอยูในแตละครึ่งเทาๆกัน 
ตัดเนื้อเยื่อและไขมันท่ีหอยรุงริ่งและเนื้อเยื่อท่ีมีรอยช้ําออก จากนั้นฉีดน้ําลางซากใหสะอาด ปลอยท้ิง
ไวใหสะเด็ดน้ํา แลวทําการชั่งน้ําหนักซาก ซ่ึงเรียกวาน้ําหนักสด หรือซากอุน  

 

  
 

ภาพท่ี 10-2 การชําแหละซากโค 

ท่ีมา: ธีระพล (2555) 



-209- 
 

8. การบมซาก (aging/ chilling) 
ในการฆาโคตามโรงฆาสัตวโดยท่ัวไปในประเทศไทยจะไมมีการบมซาก โดยจะทําการตัดแตง

ซากทันทีภายหลังจากการเอาเครื่องในออกแลว การบมซากท่ีทําอยูในปจจุบันมีการทําอยูในการฆาโค
ขุน โดยการบมซากจะเปนการนําซากไปแขวนบมไวในหองเย็น ท่ีอุณหภูมิ 3 ºC เปนเวลา 10 วัน เพ่ือ
วัตถุประสงคในการทําใหเนื้อนุมข้ึน (สุรชัย, 2551) เนื่องจากเอนไซม cathepsin ท่ีมีอยูในเนื้อสัตวจะ
ชวยยอยเสนใยกลามเนื้อใหออนตัวลงโดยไมทําใหลักษณะภายนอกของเนื้อเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการบม
ซากในหองเย็นนาน 24 ชั่วโมงข้ึนไป น้ําจากผิวซากจะระเหยออกประมาณ 1-3 เปอรเซ็นต ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเก็บซาก ดังนั้นเปอรเซ็นตซากท่ีคิดจากน้ําหนักซากเย็นจะนอยกวาเม่ือคิดจากน้ําหนัก
ซากอุน (กรมปศุสัตว, 2556) ซ่ึงการบมซากทําได 2 วิธี ดังนี้ 
8.1 การบมแบบปกติ  

เปนการเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 0 ถึง 4 องศาเซลเซียส การบมท้ังซากมักใชเวลานาน 5 สัปดาห 
ซากควรมีไขมันหุมหนาพอท่ีจะปองกันไมใหเนื้อเปลี่ยนสีและรักษาใหมีการระเหยของน้ําจากซากให
มากท่ีสุด บางท่ีจัดใหมีความชื้นในหองเก็บซาก 70 ถึง 75 เปอรเซ็นต เพ่ือใหผิวเนื้อแหง แตบางแหง
ใหมีความชื้น 85 ถึง 90 เปอรเซ็นต เพ่ือใหเกิดราเกาะท่ีผิวซากเพ่ือใหเกิดกลิ่นหอมและใหน้ําระเหย
นอยลง การบมเฉพาะเนื้อชิ้นสวนใหญ (primal cuts) แบบติดกระดูกสามารถบมไดนานถึง 14 

สัปดาห แมวาผิวเนื้ออาจจะเสียบาง จําเปนตองลอกออก บางแหงใชผาดิบสีขาวหอซากใหตึงและตรึง
ใหแนบติดกับซากโดยเหล็กสเตนเลสปลายแหลมเพ่ือใหผาดูดซับน้ําและเลือดท่ีติดอยูกับซาก และ
ปองกันการระเหยน้ําออกจากซากในระหวางท่ีเก็บในหองเย็น 

8.2 การบมในถุงสุญญากาศ (vacuum packing)  
เปนการบรรจุเนื้อในถุงพลาสติกท่ีปองกันความชื้นระเหยออกไดโดยไมใหมีออกซิเจนขางใน 

ทําใหน้ําหนักเนื้อลดลงไมมากและผิวเนื้อไมเสีย เก็บไดนาน 2 ถึง 3 สัปดาห เพ่ือใหเนื้อนุมมากท่ีสุด
และมีกลิ่นดี ควรเก็บเนื้อไวอยางนอย 14 วัน 

 

 
ภาพท่ี 10-3 การบมซากโค 

ท่ีมา: ธีระพล (2555) 
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ภาพท่ี 10-4 ความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการบมซากและความนุมของเนื้อ 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 

วิธกีารเพ่ิมคุณภาพซาก 
1. การฉีดซากหลังตาย (postmortem infusion)  

วิธีการเพ่ิมคุณภาพซากโดยการฉีดซากหลังตายสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชยาง
มะละกอ (papain) คลุกกับเนื้อหรือผสมกับน้ําในระดับท่ีเหมาะสมฉีดเขาไปในซากสามารถเพ่ิมความ
นุมแกเนื้อสัตวได แตอยางไรก็ตามถามีการใชในปริมาณท่ีมากเกินไปจะทําใหเนื้อเปอยยุย และการฉีด
สารละลาย เชนสารละลายเกลือแกง (NaCl) หรือสารละลายแคลเซียมคลอไรด (CaCI2) ท่ีบริเวณเนื้อ
สันนอกหรือเนื้อสะโพก โดย 1 วันหลังจากฉีดความนุมจะเทากับเนื้อท่ีผานการบมมาแลว 14 วัน แต
อยางไรก็ตามวิธีการฉีดสารตางๆอาจคอยเปนท่ียอมรับของผูตรวจสอบเนื้อสัตวและผูบริโภค 

 
2. การกระตุนซากดวยไฟฟา (electric stimulation)  

การเพ่ิมคุณภาพซากโดยวิธีนี้สามารถทําไดท้ังการใชไฟฟาแรงดันตํ่า (low voltage) กับสัตว
สลบหลังแทงคอและเอาเลือดออก และใชแรงดันสูง (high voltage) ซ่ึงทําไดทุกข้ันตอนของการฆา
กอนท่ีจะเขาแชในหองเย็น โดยหลักการของการกระตุนดวยกระแสไฟฟา พบวากระแสไฟฟาไมไดทํา
ใหเนื้อนุมโดยตรงแตจะไปทําให pH ลดลงอยางรวดเร็ว โดยเนื้อเยื่อชั้นนอกของเซลลจะสูญเสียการ
จับอิเลคตรอนซ่ึงจะมีผลไปเรงใหมีการใช ATP และไกลโคเจนมากข้ึน ทําใหมีกรดแลคติกเพ่ิมข้ึนและ 

pH ลดลง มีผลใหซากแข็งตัวเร็วข้ึนในขณะท่ีซากยังมีอุณหภูมิสูง การกระตุนดวยไฟฟาสามารถ
ปรับปรุงความนุมของเนื้อไดดีข้ึนในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะกับซากท่ีมีคุณภาพตํ่า และทําใหสีเนื้อออน
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กวาอายุท่ีควรเปน จึงเปนการเพ่ิมเกรดซากไปดวย แตหากใชกระแสไฟฟามากไป pH จะลดลงเร็ว
เกินไปจะทําใหเกิดการเกร็งตัวเนื่องจากความรอนได (กรมปศุสัตว, 2556) 

เปอรเซ็นตซาก (dressing percentage) 

 การคํานวณหาเปอรเซ็นตซากตามหลักสากลคํานวณโดยใชสูตร 

  เปอรเซ็นตซาก  =  น้ําหนักซากเย็น  × 100 

           น้ําหนักมีชีวิต 

 

น้ําหนักซากเย็นจะมีคาโดยประมาณเทากับน้ําหนักซากอุนลบดวย 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
อุน โดยเปอรเซ็นตซากจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยดังนี้ 
 1. ปริมาณอาหารและน้ําท่ีอยูในกระเพาะของโคขณะชั่งน้ําหนักกอนฆา 
 2. ระดับความอวนของโค 

 3. ลักษณะการใหเนื้อของโคตัวนั้น 

 4. ลักษณะประกอบอ่ืนๆ เชน ขนาดกระดูก ขนาดหัว ขนาดขาและความหนาของหนัง 
(ปรารถนา, 2533) 

 

เกรดคุณภาพซากเนื้อ 
การจําหนายเนื้อโคในตลาดของประเทศไทย สวนใหญยังไมมีการคัดเกรดซากอยางเปนระบบ 

การคัดเกรดซากสวนใหญจะเปนการคัดเกรดซากในโคขุน ซ่ึงมีการจําหนายในตลาดเฉพาะกลุมเทานั้น 
แตอยางไรก็ตามอาจจะยังไมไดใชการคัดเกรดเต็มรูปแบบ สวนในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาได
แบงเกรดคุณภาพซากเนื้อตามประกาศของกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) 

ออกเปนสองรูปแบบคือ เกรดคุณภาพ (quality grade) และเกรดปริมาณ (yield grade) 

1. เกรดคุณภาพซาก (quality grade) 
โดยเม่ือพิจารณาเกรดคุณภาพซากของเนื้อโคจะคัดเกรดตามความอรอย และความพึงพอใจ

ของผูบริโภค ดังนั้นจึงคัดเกรดตามความนุม (tenderness)  ความชุมฉํ่า (juiciness) และกลิ่น 

(flavor) ของเนื้อ ซ่ึงวัตถุประสงคของการคัดเกรดคุณภาพก็เพ่ือใหไดเนื้อท่ีมีรสชาดอรอยและผูบริโภค
มีความพึงพอใจ ปจจัยหลักในการพิจารณาเกรดคุณภาพไดแก  
1.1 อายุ (maturity)  

การพิจารณาอายุจะพิจารณาจากระดับการเกิด ossification ของกระดูกสันหลังชวงอกขอท่ี 
9, 10, 11, และ 12 อายุของซากสัตวเก่ียวของกับความนุมและความเหนียว และสีของเนื้อสัตว เสนใย
กลามเนื้อ (myofibril) ท่ีไดจากสัตวท่ีมีอายุนอยจะมีขนาดเล็ก เม่ือตัดตามขวางกลามเนื้อจะมีลักษณะ
เรียบละเอียด และมองเห็นเสนใยกลามเนื้อไมชัดนัก เม่ือสัตวมีอายุมากข้ึนมัดกลามเนื้อจะมีขนาดใหญ
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ข้ึน ลักษณะเนื้อหยาบ เห็นเปนเสนใยชัดเจน และสัตวอายุมากจะมีเนื้อเยื่อเก่ียวพันมากข้ึน ทําให
เหนียวกวาเนื้อสัตวท่ีอายุอยูในวัยหนุมสาว กระดูกของสัตวท่ีมีอายุนอยจะมีสวนของกระดูกออนมาก 
หากสัตวอายุมากข้ึน กระดูกออนจะเปลี่ยนแปลงไปเปนกระดูกแข็งแทน สวนสีของเนื้อสัตวเม่ือมีอายุ
มากข้ึนจะมีสีแดงเขมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณเม็ดสีไมโอโกลบิน (myoglobin) ในกลามเนื้อมากข้ึน  

 โดยสามารถแบงอายุของซาก ไดดังนี้ 
  A อายุ 9-30 เดือน  

B อายุ 30-42 เดือน  

C อายุ 42-72 เดือน  

D อายุ 72-96 เดือน  

E อายุมากกวา 96 เดือน 
1.2 ระดับการมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ (degree of marbling)  

การแบงระดับการมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ เปนการพิจารณา intermuscular fat หรือลาย
ไขมันท่ีปรากฏบนกลามเนื้อสันนอกท่ีตัดระหวางซ่ีโครงท่ี 12 และ 13 โดยไขมันแทรกในกลามเนื้อ คือ 

ไขมันท่ีแทรกอยูในมัดกลามเนื้อท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลาอยางชัดเจนเปนเสนเล็กๆ กระจายตัวอยู
ภายในกลามเนื้อ ไขมันท่ีแทรกอยูในมัดกลามเนื้อนี้ทําใหเนื้อมีความนุมข้ึน ชวยใหหลอลื่นในขณะท่ี
เค้ียวและกลืนเนื้อ และชวยกระตุนการหลั่งน้ําลายจึงทําใหเกิดความรูสึกชุมน้ําอยูในปาก เนื้อท่ีมีไขมัน
แทรกอยูภายในมัดกลามเนื้อทําใหรูสึกชุมน้ําไดดี เนื้อโคท่ีมีเกรดสูงจะมีปริมาณไขมันแทรกกลามเนื้อ
มาก  

 

 
 

ภาพท่ี 10-5 ระดับไขมันแทรกในกลามเนื้อ 

ท่ีมา: USDA (1997) 
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หลังจากการพิจารณาท้ังอายุและการมีไขมันแทรกแลว ก็นําปจจัยท้ังสองอยางนี้มาพิจารณา
ประกอบกันเพ่ือจะไดพิจารณาจัดเกรดคุณภาพจากดีเลิศไปหาแยสุดตามลําดับ ซ่ึงการคัดเกรด
คุณภาพซากของเนื้อโคตามกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) จะแบงตามปริมาณ
ของไขมันท่ีแทรกอยูในกลามเนื้อ (degree of marbling) และอายุของโค (maturity) ไดเปน 7 เกรด 

ดังนี้ 
1. ช้ันดีเย่ียม (USDA prime) เปนชั้นท่ีผูบริโภคยอมรับมากท่ีสุดและมีความอรอยมาก เปน

ชิ้นสวนท่ีไดจากโคท่ียังอายุนอย ไดรับการเลี้ยงดูดี ทําใหไดเนื้อท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม ซ่ึงเนื้อจะมีสวน
ไขมันแทรก (marbling) อยูท่ัวไปจึงทําใหเนื้อมีความนุม มีความชุมฉํ่าและรสชาติดี สวนขาหลัง คอ 
และไหลก็มีลักษณะดี 

2. ช้ันดี (USDA choice) เปนเนื้อจากวัวท่ี class A และ B คือมีอายุระหวาง 9-42 เดือน 
เนื้อมีคุณภาพสูง แตมีปริมาณไขมันแทรกกลามเนื้อปานกลาง แตนอยกวาเนื้อชั้นดีเยี่ยม เนื้อสวนใหญ
มักอยูในเกรดนี้ ใชทําเนื้ออบและสเตก โดยเฉพาะจากสวนเนื้อสัน ซ่ีโครง สวนขาหลัง เนื้อสวนคอและ
ไหลมักนําไปตุนและอบ 

3. ช้ันกลาง (USDA select) เปนเนื้อจากวัวท่ี class A มีอายุระหวาง 9-30 เดือน ไขมัน
แทรกกลามเนื้อนอย มีเนื้อแดงมาก แตไมเหนียวเหมาะสําหรับผูบริโภคท่ีชอบเนื้อท่ีมีไขมันนอย 

4. ช้ันท่ัวไป (USDA standard) เปนเนื้อท่ีมีไขมันแทรกกลามเนื้อคอนขางนอย สวนใหญ
เปนเนื้อแดง มีความนุมพอควร รสชาติคอนขางออน ไมมีลักษณะชุมน้ํา เนื้อเกรดนี้เปนท่ีตองการของ
ผูบริโภคท่ีชอบแตเนื้อแดง แตเนื้อเกรดนี้มีขายในทองตลาดไมมากนัก 

5. ช้ันตลาด (USDA commercial) มาจากโคท่ีมีอายุเกิน 42 เดือนข้ึนไป มีเนื้อสัมผัส
เหนียวแตถามีการหุงตมท่ีถูกวิธีอาจจะไดเนื้อท่ีพอใชได การหุงตมเนื้อชั้นนี้ตองใชความรอนชื้นหุงตม
อยางชาๆ และใชเวลานาน มักไมคอยพบเนื้อชั้นนี้ในทองตลาดมากนัก 

6. ช้ันพ้ืนบาน (USDA utility) สวนใหญมักไดจากโคท่ีมีอายุมาก มีไขมันนอย มีไขมันแทรก
กลามเนื้อนอยมาก มักใชทําสูตรเนื้อบด การหุงตมใชความรอนชื้นหุงตมอยางชาๆ และใชเวลานาน
มาก 

7. ช้ันคุณภาพต่ํา (USDA cutter) จัดเปนเนื้อท่ีคุณภาพตํ่ามากเนื่องจากเนื้อไมมีไขมัน
แทรกกลามเนื้อท่ีบริเวณผิวหนาตัดกลามเนื้อสันนอก ซ่ึงตัดระหวางซ่ีโครงท่ี 12 และซ่ีโครงท่ี 13 เนื้อ
เละและมีน้ําเยิ้ม มีสีแดงคล้ํากวาปกติ ไมนํามาจําหนายสดแตมักจะใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน 
แฮมเบอรเกอรและไสกรอกตางๆ 
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1 Assumes that firmness of lean is completely developed with the degree of marbling and that the carcass is not 

a “dark cutter.”2 Maturity increases from left to right (A through E). 3 The A maturity portion is the only portion 

 applicable  

to bullock carcasses. 

 

ภาพท่ี 10-6 การคัดเกรดคุณภาพซากของเนื้อโค 

ท่ีมา: USDA (1997) 

 

2. เกรดปรมิาณ (yield grade) และเปอรเซ็นตเนื้อ (cuttability) 
การคัดเกรดปริมาณของเนื้อตามมาตรฐานสากลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาไดกําหนด

เกรดผลผลิตซาก (yield grade) ไว 5 ระดับ (เกรด 1 ถึง 5) ตามเปอรเซ็นตเนื้อ (cuttability) ของ 
BCTRC (percentage of carcass weight in boneless, closely trimmed, retail cuts from 

round, loin, rib and chuck) คือเปอรเซ็นตจากน้ําหนักซากของเนื้อแบบไมติดกระดูก (boneless) 
เลาะมันออก (closely trimmed) การตัดแบบขายปลีก (retail cuts) จากชิ้นสวนราวน (round) สัน 

(loin) ซ่ีโครง (rib) และไหล (chuck) โดยเนื้อเกรด 1 จะมีผลผลิตสูงท่ีสุด เกรด 5 มีผลผลิตต่ําท่ีสุด 

และตามเปอรเซ็นต TRC (percentage of carcass weight in semi-boneless, closely 

trimmed, retail cuts from the total carcass) คือเปอรเซ็นตจากน้ําหนักซากของเนื้อแบบติด
กระดูกบางสวน (semi-boneless) เลาะมันออก (closely trimmed) การตัดแบบขายปลีก (retail 
cuts) แลวใหเกรดผลผลิตซากตามเปอรเซ็นต BCTR และ TRC (กรมปศุสัตว, 2556) 
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ตารางท่ี 10-1 ระดับเกรดผลผลิตซากตามเปอรเซ็นตเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกรดผลผลิตซาก (yield grade) สามารถคํานวณโดยใชคาตางๆ ดังนี้ 
1. ความหนาของไขมันสันหลัง (fat thickness) วัดเหนือซ่ีโครงท่ี 12 ปรับตามความหนาของไขมันจุด
อ่ืนดวย หนวยเปนนิ้ว 

2. เปอรเซ็นตไขมันหุมไต (kidney fat) ไขมันชองทอง (pelvic fat) และไขมันหุมหัวใจ (heart fat) 
3. น้ําหนักซากอุน (hot carcass weight) หนวยเปนปอนด 
4. พ้ืนท่ีหนาตัดเนื้อสัน (rib eye area) หนวยเปนตารางนิ้ว 

 

เกรดผลผลิตซาก = 2.5 + 2.5 (ความหนาของไขมันสันหลัง) + 0.2 (เปอรเซ็นตไขมันหุมไต ชองทอง 
และหวัใจ) + 0.0038 (น้ําหนักซากอุน) - 0.32 (พ้ืนท่ีหนาตัดเนื้อสัน) 

 
เปอรเซ็นต BCTRC = 51.34 – 5.78 (ความหนาของไขมันสันหลัง) - 0.462 (เปอรเซ็นตไขมันหุมไต 

ชองทอง และหวัใจ) - 0.0093 (น้ําหนักซากอุน) + 0.32 (พ้ืนท่ีหนาตัดเนื้อสัน) 

 

การวัดความหนาไขมันสันหลัง (rib fat หรือ RF)  
วัดท่ีหนาตัดของซากเสี้ยวหนา (fore quarter) ตรงสันหลังเหนือซ่ีโครงซ่ีท่ี 12 หางจาก

กระดูกสันหลังระยะ 3 ใน 4 ของหนาตัดเนื้อสัน โดยความหนาท่ีตลาดในสหรัฐตองการอยูระหวาง 4 

ถึง 6 มิลลิเมตร 

 

เกรดผลผลิตซาก เปอรเซ็นต BCTRC เปอรเซ็นต TRC 
1 53.5 82.0 

2 51.2 77.4 

3 48.9 72.8 

4 46.6 68.2 

5 44.3 63.6 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556)  
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ภาพท่ี 10-7 การวัดความหนาไขมันสันหลัง  
ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 

การวัดพ้ืนท่ีหนาตัดเนื้อสัน (ribeye area)  
วัดท่ีซากเสี้ยวหนาโดยใชแผนตารางมาคํานวณพ้ืนท่ีจากซากโดยตรง หรืออาจใชแผนกระดาษ

ไขหรือพลาสติกบางมาทาบแลวขีดตามเสนรอบหนาตัดเนื้อสันแลวนําไปคํานวณพ้ืนท่ีจากแผนตารางก็
ได 

 

 
 

ภาพท่ี 10-8 การวัดพ้ืนท่ีหนาตัดเนื้อสัน 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 

 
 

กระดกูสนัหลงั ตําแหนง่วดัความ
หนาไขมนัสนัหลงั 

กระดกูซี่โครง 

หน้าตดัเนือ้สนั 

เนือ้สนั 
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เกรดคุณภาพสีของเนื้อ 
1. สีเนื้อ (meat colour)  

สีของเนื้อสัตวเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการจะเลือกซ้ือหรือไมซ้ือ สี
ของเนื้อจะแตกตางกันตามประเภทของสัตว เพศ อายุ ตลอดจนชิ้นสวนท่ีมาจากอวัยวะท่ีตางกัน และ
ยังข้ึนอยูกับปริมาณไมโอโกลบินท่ีมีอยูในกลามเนื้อสัตว สัตวตางชนิดกันมีปริมาณไมโอโกลบินในเนื้อ
แตกตางกัน เชน เนื้อโคจะมีปริมาณไมโอโกลบินมากกวาเนื้อสุกร จึงทําใหเนื้อโคมีสีเขมกวาเนื้อสุกร 

อายุสัตวท่ีแตกตางกันทําใหมีปริมาณไมโอโกลบินในกลามเนื้อแตกตางกัน เชน โคอายุมากจะมีปริมาณ
ไมโอโกลบินมากกวาโคอายุนอย เนื้อโคอายุมากจึงมีสีเขมกวาเนื้อลูกโคอายุนอย และแมวาเปน
เนื้อสัตวชนิดเดียวกันก็มีสีแตกตางกัน พบวาเนื้อจากสัตวตัวผูจะมีไมโอโกลบินมากกวาตัวเมีย 
นอกจากนี้กลามเนื้อของสัตวบริเวณท่ีตองถูกใชงาน เชน บริเวณขาหนาและขาหลังจะมีไมโอโกลบิน
ปรมิาณมากเนื้อท่ีไดจึงมีสีเขมกวาสวนท่ีออกกําลังหรือถูกใชงานนอย (อ่ิมเอิบ, 2549) 

 

 
 

ภาพท่ี 10-9 เกรดของสีเนื้อ 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 

 

สีของเนื้อสัตวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไมโอโกลบินได 
เม่ือสัตวตายจะไมมีออกซิเจนสงมายังกลามเนื้อ ไมโอโกลบินจึงอยูในรูปปราศจากออกซิเจน 

(deoxymyoglobin) ถาตัดชิ้นเนื้อไมโอโกลบินจะไดรับออกซิเจนจากอากาศรอบ ๆ ทําใหไมโอโกลบิน
เปลี่ยนไปอยูในรูปออกซีไมโอโกลบิน (oxymyoglobin) บริเวณผิวท่ีถูกตัดจะเปนสีชมพูสดจนถึงแดง
ซ่ึงจะทําใหชิ้นเนื้อมีสีแดงข้ึนได การบรรจุเนื้อในถาดโฟมหรือพลาสติกซ่ึงหอดวยฟลมพลาสติกท่ี
จําหนายตามซุปเปอรมาเกตท่ัวไปจะชวยใหออกซิเจนสามารถผานแผนฟลมไดบาง จึงทําใหไมโอ- 

โกลบินสามารถเปลี่ยนเปนออกซีไมโอโกลบินเพ่ือใหเนื้อมีสีแดงสดได ฟลมพลาสติกท่ีใชหอหุมจึงควร 
เปนพลาสติกท่ียอมใหออกซิเจนผานเขาออกได เชน พวกโพลิไวนิลคลอไรด และโพลิเอททิลีน เปนตน 
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อยางไรก็ตามถาเนื้อสัมผัสกับอากาศเปนเวลานานเกินไปอาจทําใหเหล็กในฮีมถูกออกซิไดสเปนเฟอริก 

(Fe++) และไมโอโกลบินจะเปลี่ยนเปนเมทไมโอโกลบินซ่ึงเปนสีน้ําตาลออกแดง ทําใหเนื้อกลายเปนสี
น้ําตาลแดงซ่ึงไมเปนท่ีตองการของผูซ้ือ (อ่ิมเอิบ, 2549) สีของเนื้อสามารถจําแนกได 9 เกรด (เกรด1 

A, 1B, 1C, เกรด 2 ถึง 7 จากสีซีดท่ีสุดถึงเขมท่ีสุด) วัดท่ีหนาตัดเนื้อสันซากเสี้ยวหนาโดยใชแถบสีมา
เปรียบเทียบแลวใหคะแนนตามท่ีกําหนดไว (กรมปศุสัตว, 2556) 

 
2. สีไขมัน (fat colour)  

เปนการวัดสีของไขมันระหวางมัดกลามเนื้อ (intemuscular fat) ท่ีหุมรอบหนาตัดเนื้อสัน 

วัดท่ีหนาตัดซากเสี้ยวหนาโดยใชภาพสีมาเปรียบเทียบแลวใหคะแนน จําแนกไว 10 ระดับ(จากเกรด 0 

สีขาว ถึง 9 สีเหลืองสุด) 

 

 
 

ภาพท่ี 10-10 เกรดของไขมัน 

ท่ีมา: กรมปศุสัตว (2556) 
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สรุป 
 

 กระบวนการฆาและการชําแหละมีผลตอคุณภาพของเนื้อหลังฆา ดังนั้นเพ่ือใหไดเนื้อท่ีมี
คุณภาพซาก และรสชาติดีนั้นจะตองมีการจัดการการเคลื่อนยายสัตว การเตรียมการสัตวกอนฆาโดย
การอดอาหาร การตรวจโคกอนฆา การตอนโคเขาซองฆาดวยความนุมนวลไมเกิดความเครียด หรือ
การตกใจและบาดเจ็บ รวมท้ังการจัดการระหวางและหลังกระบวนการฆาและการชําแหละ เริ่มตั้งแต
การทําใหสัตวสลบจนกระท่ังการบมซากเพ่ือใหเนื้อนุม 

เกรดของเนื้อสามารถจําแนกเปน 2 เกรด คือเกรดคุณภาพและเกรดปริมาณ โดยเกรด
คุณภาพมีปจจัยในการพิจารณา 2 ปจจัยคือ อายุสัตวและระดับการมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ  ขณะท่ี
เกรดปริมาณจะจําแนกตามปริมาณเปอรเซ็นตซาก ซ่ึงแบงออกเปน 5 เกรด โดยเนื้อเกรด 1 จะมี
ผลผลิตสูงท่ีสุด และเกรด 5 มีผลผลิตต่ําท่ีสุด นอกจากนี้สีของเนื้อและไขมันยังใชในการจําแนก
คุณภาพของเนื้อ แตอยางไรก็ตามการวัดคุณภาพสีของเนื้อและไขมันจะไมเก่ียวกับการคุณภาพในการ
บรโิภค 

 

 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 10 

 

1. จงอธิบายข้ันตอนการฆาและการชําแหละโคและกระบือท่ีถูกตอง 
2. จงอธิบายวิธีการเพ่ิมคุณภาพซากของโคเนื้อและกระบือ 

3. จงอธิบายลักษณะเกรดคุณภาพซากของเนื้อ 

4. จงอธิบายลักษณะของเกรดคุณภาพสีของเนื้อ 
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แผนการสอนประจําบทที่ 11  
โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

1.1 การสุขาภิบาล 

1.2 โรคท่ีสําคัญในโคและกระบือ 

1.3 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 11 

     เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถใหความหมายของคําวาการสุขาภิบาลไดอยางถูกตอง 
2. สามารถจําแนกและอธิบายหลักการสุขาภิบาลในดานตางๆได 
2. สามารถจําแนกและบอกลักษณะของโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือไดอยางถูกตอง 
3. สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาอาการของโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือไดอยางถูกตอง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 11 
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง โรคและการสุขาภิบาลสัตวตามเอกสารประกอบการสอน และการ

ฉายภาพสไลด (โปรแกรม PowerPoint) 
3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปราย และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 11 เรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
เปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 11 เรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 11 เรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่11 
โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

 

 สุขภาพของโคเนื้อและกระบือมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเลี้ยงสัตวใหไดผลผลิตท่ีดี คุมคา
ตอการลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากหากสัตวประสบปญหาการบาดเจ็บหรือเกิดโรคจะทําใหเสียคาใชจายใน
การดูแลรักษา ทําใหมีตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจากการซ้ือยาเพ่ือใชในการรักษา และยังสงผลให
สัตวใหผลผลิตไมตรงตามวัตถุประสงค เพราะสัตวท่ีมีปญหาดานสุขภาพจะกินอาหารไดนอย ทําใหไม
สามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มท่ี อีกท้ังยังสงผลตอกําลังใจของผูเลี้ยง ปญหาดานสุขภาพท่ีสําคัญของ
โคเนื้อและกระบือ ไดแก โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือรา, โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส, โรคพยาธิ และ
อาการผิดปกติตางๆ ซ่ึงสภาพแวดลอมภายในฟารมยอมเปนสาเหตุท่ีสําคัญในการทําใหเกิดโรค เชน 
ความสะอาดของโรงเรือนและอุปกรณ น้ํา และอาหาร เปนตน ดังนั้นหากมีการจัดการท่ีดีอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอยอมทําใหโอกาสในการเกิดอาการบาดเจ็บหรือโรคในโคลดลงได  
 
การสุขาภิบาล (sanitation) 

การสุขาภิบาลสัตว หมายถึง การจัดการใด ๆ เก่ียวกับสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยและ
เหมาะสมกับความตองการโดยธรรมชาติของสัตวแตละชนิด ท้ังนี้เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง มีการ
เจริญเติบโตดีและใหผลผลิตสูง ซ่ึงการสุขาภิบาลนั้นจะเปนการจัดการเก่ียวกับสภาพแวดลอมรอบ ๆ 

ตัวสัตว เชน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ โรงเรือน และน้ํา อาหาร โรค หากมีการสุขาภิบาลท่ีดีในทุกๆ สัตวก็
จะไมเกิดโรคและใหผลผลิตสูง ซ่ึงหลักสุขาภิบาลสัตวท่ีดี สามารถจําแนกออกไดหลายดาน ดังนี้ 
 
1. ดานโรงเรือนและอุปกรณ 

1. สถานท่ีตั้งฟารมควรเปนท่ีดอน น้ําไมทวมขัง อยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเสี่ยงตอการ
ปนเปอนจากสารเคมี และชีวภาพท่ีอันตราย 

2. ตัดถนนใหเปนระเบียบ มีการระบายน้ําสะดวก น้ําไมทวมขัง และมีทางระบายน้ําออกจาก
ฟารม 

3. ฟารมควรอยูหางจากชุมชนอยางนอย 5 กิโลเมตร 

4. ท่ีพักอาศัยควรอยูภายนอกฟารม 

5. สํานักงาน ควรตั้งอยูดานหนาใกลทางเขาเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหผูเก่ียวของเขาไปในฟารม 

6. โรงรับอาหารสัตวจากภายนอก และคอกจําหนายโคควรอยูดานหนาฟารมเพ่ือไมใหรถ
ภายนอกเขามาภายในฟารม ปองกันการนําเชื้อโรคจากภายนอกเขาสูภายในฟารม 

7. ทางเขาฟารมควรมีอางน้ํายาและทําการพนยาฆาเชื้อรถท่ีจะเขาไปในฟารม 
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8. มีน้ําสําหรับโคและกระบืออยางเพียงพอตลอดท้ังป 
9. โรงเรือนสามารถปองกันแดดและฝนไดดี อากาศถายเทไดสะดวก มีทางระบายน้ําและสิ่ง

ปฏิกูลในแตละคอก พ้ืนคอกตองทําความสะอาดงาย สะดวกในการปฏิบัติงาน และสามารถนํา
เครื่องจักรเขาไปปฏิบัติงานไดสะดวก 

10. โรงเรือนควรใหแนวยาวอยูในแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพ่ือปองกันแดดรอน
ในชวงบาย 

11. การเลือกแบบของโรงเรือน แบบของโรงเรือนตองใหเหมาะสมกับ พันธุ เพศ อายุของสัตว 
โดยมีการแบงพ้ืนท่ีหรือบริเวณเพ่ือสะดวกในการจัดการตามความเหมาะสมหรือวัตถุประสงคของการ
เลี้ยง 

12. มีซองบังคับโคและกระบือสําหรับฉีดวัคซีน ถายพยาธิ และผสมเทียม หรือการจัดการ
อ่ืนๆ 

13. ฟารมตองมีรั้วก้ันโดยรอบบริเวณฟารม ปองกันสัตวอ่ืนเขามาใกลฟารม 

14. อุปกรณตางๆ เชน เข็มฉีดยา อุปกรณทําแผล คีมตอนโค เครื่องมือทําเบอรหู เปนตน 
กอนท่ีจะปฏิบัติงานจะตองแชน้ํายาฆาเชื้อเพ่ือใหม่ันใจวาอุปกรณปราศจากเชื้อโรคตางๆ 

15. บริเวณฟารมควรมีตนไมใหญ ๆ ท่ีใหรมเงา เพราะรมเงาของตนไมใหญเปนท่ีกันแดดตาม
ธรรมชาติของโคและกระบือ 

 
2. ดานน้ํา 

1. ตําแหนงท่ีตั้งฟารม ตองมีน้ําใชสําหรับเลี้ยงโคและกระบืออยางเพียงพอตลอดท้ังป 
2. น้ําตองสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจากสารเคมีหรือสารพิษ  
3. น้ําสําหรับใหโคและกระบือด่ืมกินจะตองสะอาด สวนน้ําท่ีใชทําความสะอาดคอกอาจจะ

เปนน้ําจากบอน้ําตามธรรมชาติก็ได 
 

3. ดานอาหาร 
1. วัตถุดิบอาหารสัตว อาหารขน และอาหารหยาบตองไมปนเปอนสารพิษ เชื้อรา หรือ

สิ่งเจือปนอ่ืน ๆ 

2. อาหารหยาบและอาหารขนตองมีคุณภาพดีและเพียงพอกับความตองการของโคเนื้อและ
กระบือแตละชวงวัยและการใหผลผลิต โดยเฉพาะอาหารขนตองมีคุณภาพและมาจากแหลงผลิตท่ี
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

3. ตองมีการปองกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตวระหวางการขนสงจากผูขาย ผูผลิต เขาสู
ฟารม 
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4. มีโรงเก็บอาหารโคเนื้อและกระบือแยกเปนสัดสวนและเก็บอาหารใหมิดชิดและเหมาะสม 
เพ่ือปองกันการปนเปอนและการเสื่อมสภาพ 

5. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางกายภาพเบื้องตนอยางสมํ่าเสมอ ท้ังกอนนําอาหารเขาสู
ฟารม ระหวางเก็บรักษา และกอนใชอาหารสัตว 

6. การใหอาหารตองปองกันการตกหลนใหมากท่ีสุด เพราะชวยรักษาความสะอาดฟารม 
ไมใหเกิดการหมักหมม และลดการสูญเสียอาหาร 

 
4. ดานสิ่งแวดลอม 

1. ภายในโรงเรือนจะตองมีรางระบายน้ําเพ่ือรองรับน้ําเสีย และตองมีการบําบัดน้ําเสียกอน
ระบายลงแหลงน้ําสาธารณะ 

2. มีการกําจัดหนอนและแมลงวันอันเปนพาหะของโรค และรบกวนสัตว 
3. รวบรวมขยะมูลฝอยไวในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด และนําไปกําจัดอยางถูกตองเหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ 

4. การกําจัดซากโคและกระบือ ควรนําไปฝงไวบริเวณท่ีน้ําทวมไมถึงและอยูใตระดับผิวดินไม
นอยกวา 50 เซนติเมตร แลวราดดวยยาฆาเชื้อโรค หรือใชปูนขาวโรยจนท่ัวแลวกลบดินปดปากหลุม  

5. การกําจัดมูลโคและกระบือโดยวิธีท่ีเหมาะสม โดยนําไปทําปุยใสทุงหญาและไรนา หรือ
นําไปทํากาซชีวภาพเพ่ือไมใหเปนแหลงของกลิ่นและเชื้อโรค 

 
5. ดานการบันทึกขอมูลและประวัติโคเนื้อและกระบือ 

การบันทึกขอมูลและประวัติของสัตวมีความสําคัญตอการเลี้ยงสัตวเปนอยางมาก ผูเลี้ยงสัตว
จะตองมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียด และควรจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือชวยในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุสัตว การวินิจฉัยโรค ปองกันโรค และขอมูลการผสมเทียม ขอมูลท่ีควรเก็บมีดังนี้ 

1. ประวัติสายพันธุสัตว พอ แม ปู ยา ตา ยาย และพ่ีนอง 
2. ขอมูลการสืบพันธุของสัตว เชน พอพันธุ จํานวนครั้งในการผสม การคลอด น้ําหนักแรก

คลอด เปนตน 

3. ขอมูลการเจริญเติบโต เชน น้ําหนักหยานม น้ําหนักโคและกระบือรุน น้ําหนักขุน เปนตน 

4. ขอมูลการเจ็บปวย การรักษา การใหยา การทําวัคซีน และการถายพยาธิ 
5. ขอมูลและประวัติการเคลื่อนยายโคและกระบือท่ีเขาหรือออกจากฟารม การเกิดโรค

ระบาด 
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6. ดานการปองกันและควบคุมโรค 
1. แหลงท่ีมาของโคและกระบือท่ีซ้ือเขามาภายในฟารม จะตองซ้ือจากฟารมท่ีมีมาตรฐาน ไม

มีโรคระบาด และม่ันใจไดวาปราศจากโรคติดตอ  
2. โคเนื้อท่ีซ้ือเขามาภายในฟารมจะตองผานการกักกันโรค โดยจะตองมีคอกพักสัตวเพ่ือดู

ลักษณะของโความีการแสดงอาการของโรคหรือไม หากไมมีคอยนําไปรวมฝูง โดยดูอาการอยางนอย 
30 วัน และตองไดรับการตรวจรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย หรือเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวผูควบคุม
ฟารม 

3. หามบุคคลภายนอกเขาออกโดยไมจําเปน 

4. ควรมีอุปกรณหรือระบบเพ่ือปองกันสัตวท่ีเปนพาหะ เชน สุนัข นก หน ูแมลงวัน เปนตน  
5. มีโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตวอยางสมํ่าเสมอ และมีโปรแกรมการกําจัดพยาธิท้ังภายในและ

ภายนอก 

6. มีโปรแกรมการใหวัคซีนโคและกระบือ ตามคําแนะนําของปศุสัตว ดังนี้ 
 6.1 โรคแทงติดตอ (brucellosis) ฉีดครั้งเดียว เฉพาะลูกโคและกระบือเพศเมียเม่ืออายุ 
3-8 เดือน ระยะคุมกันโรค 7 ป 
 6.2 โรคปากและเทาเปอย (food and mouth disease) ฉีดครั้งแรกเม่ือโคและกระบือ
อายุ 3 เดือน ฉีดครั้งท่ี 2 เม่ือสัตวอายุ 4 เดือน และฉีดซํ้าทุกๆ 6 เดือน ระยะคุมกันโรค 6 เดือน 

 6.3 โรคคอบวมหรือเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (haemorrhagic septicemia) ฉีดครั้งแรก เม่ือ
โคและกระบืออายุ 4 เดือน และฉีดซํ้าทุกๆ 1 ป ระยะคุมกันโรค 1 ป 
 6.4 โรคแอนแทรกซ (anthrax) ฉีดครั้งแรกเม่ือโคและกระบือหยานม อายุ 5-8 เดือน 
ระยะคุมกันโรค 1 ป หากพ้ืนท่ีเกิดโรคฉีดทุกๆ 6 เดือน 

7. ทําการคัดแยกโคและกระบือท่ีปวยเรื้อรัง เจริญเติบโตชา ออนแอ หรือพิการออกจากฝูง 
8. ทําการแยกโคและกระบือท่ีปวยออกจากสัตวปกติ และทําการรักษาใหหายกอนท่ีจะไปรวม

ฝูงโคและกระบือ 

9. หามนําสัตวเลี้ยงตาง ๆ เขามาภายในฟารม 

10. หากเกิดโรคระบาดในฟารม ควรเรียกสัตวแพทยเขามาดูแล 

11. ดําเนินกิจการฟารมตามระบบมาตรฐานฟารมท่ีทางราชการกําหนด 
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โรคท่ีสําคัญในโคและกระบือ 
โรคท่ีสําคัญในโคและกระบือ แบงไดเปน 2 พวก ตามสาเหตุของโรค คือโรคท่ีเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรียหรือรา และโรคท่ีเกิดจากไวรัส 

 

1. โรคท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียหรือรา 
1.1 โรคกาลี (แอนแทรกซ)  

โรคแอนแทรกซจัดเปนโรครายแรง เพราะโรคนี้สามารถติดตอมาถึงคนได สาเหตุเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียชื่อ แบซิลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) ซ่ึงเปนเชื้อท่ีสามารถสรางสปอรในอากาศ 

ทนตอสภาพอากาศรอน หนาว แหงแลงและสามารถมีชีวิตอยูในดินไดนานนับสิบป สัตวติดเชื้อจาก
การกินหญา อาหาร หรือน้ําท่ีปนเปอนเชื้อหรือสปอรของเชื้อ (ฉลอง, 2541) 

อาการ  

แบบเฉียบพลัน สัตวจะตายอยางกะทันหันโดยไมแสดงอาการใหเห็นมากอน แตบางตัวอาจจะ
มีอาการเค้ียวฟน กลามเนื้อสั่น หายใจเร็ว และชักกอนตายประมาณ 1-2 ชั่วโมง สัตวท่ีตายจะมีเลือด
สีดําคล้ํา ไมแข็งตัวหรือแข็งตัวชา ไหลออกตามทวารตางๆของรางกาย  

แบบไมเฉียบพลัน จะแสดงอาการไขสูง ซึมมาก กลามเนื้อสั่น หัวตก หูตก ชีพจร และการ
หายใจถ่ีเร็ว ระยะแรกมีอาการทองผูก ตอมามีเลือดปนออกมาและตอมาสัตวจะตายในท่ีสุด  

การปองกันและรักษา 
1. ฉีดวัคซีนใหสัตวต้ังแตอายุ 14 สัปดาหข้ึนไป และฉีดซํ้าทุกป สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเคยมีโรค

ระบาดใหฉีดซํ้าทุก 6 เดือน  

2. สัตวท่ีตายกะทันหันโดยท่ีไมทราบสาเหตุหรือสงสัยเปนโรคแอนแทรกซตองรีบแจง
เจาหนาท่ีสัตวแพทยในทองท่ี และหามชําแหละหรือเคลื่อนยายซากสัตวกอนท่ีสัตวแพทยจะมาถึง  

3. สัตวท่ีตายดวยโรคแอนแทรกซตองทําลายซาก รวมท้ังดินและสิ่งของตางๆ ท่ีเปอนเลือด
ตลอดจนสิ่งขับถายของสัตว โดยเผาหรือฝงรวมกันใหลึกประมาณ 2 เมตรแลวโรยปูนขาวทับกอนกลบ 

สวนอุปกรณตางๆ ใหเผาหรือแชในน้ํายาฆาเชื้อ เชน น้ํายาฟอรมัลดีไฮด 5-10% หรือ กลูเตอรัลดีไฮด 
2% นานไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง  

4. ไมลักลอบนําโคและกระบือท่ีมีชีวิต ซาก หรือเนื้อสัตวจากชายแดนเขามาในประเทศ 

5. สัตวท่ีแสดงอาการรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะคือ ยาเพนนิซิลลิน, เตตราซัยคลีน, ออกซ่ีเตตรา
ซัยคลีน คลอกซาซิลิน และอีริโทรมัยซิน แตสวนใหญจะรักษาไมทัน  

 
 
 



-228- 
 

1.2 โรคคอบวม (hemorrhagic septicemia) 
โรคโรคคอบวมหรือเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย เปนโรคติดตอรายแรงของโคและกระบือ พบวา

กระบอืปวยเปนโรครุนแรงมากกวาโคมักจะระบาดในชวงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาส
เจอรเรลลา มัลโตซิดา (Pasteurella multocida) เชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมเชน ในดินท่ี
ชื้นแฉะ ในทุงหญาและน้ําไดนาน 2 – 3 สัปดาห แตจะถูกทําลายไดงายดวยความรอน และน้ํายาฆา
เชื้อท่ัวๆ ไป  

อาการ  
มีจุดเลือดออกตามอวัยวะตางๆ ในรายท่ีปวยแบบรุนแรงจะมีไขสูง ซึม และไมอยาก

เคลื่อนไหว ตอมาจะพบวามีน้ําลาย น้ํามูกไหล ไมเค้ียวเอ้ือง มีการบวมแข็งรอนบริเวณหนา คอ 

หวัไหล และบริเวณหนาอก เยื่อเมือกค่ังเลือด อาปากหายใจ มีเสียงดัง หอบลึกและถ่ี ทองอืด อุจจาระ
มีมูกเลือดปน สัตวมักจะลมและตายภายใน 6-24 ชั่วโมงหลังจากสังเกตพบอาการ กรณีสัตวปวยไม
รนุแรงจะตายภายใน 4-6 วัน  

การปองกันและรักษา  
1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิก เซฟติซีเมียใหลูกโคและกระบืออายุ 4 เดือนข้ึนไป หลังจาก

นั้นใหฉีดวัคซีนซํ้าทุกป 
2. เม่ือสัตวเริ่มแสดงอาการปวยนิยมใชยาปฏิชีวนะในกลุมเพนนิซิลลินหรือซัลฟา เชน ออกซี

เตตราซัยคลิน เทอราไมชิน เพนนิซิลิน ซัลฟาไดมิดิน เปนตน  

1.3 โรคแทงติดตอ หรือ โรคบลูเซลโลสิส (brucellosis)  
โรคแทงติดตอเปนโรคระบาดท่ีสําคัญโรคหนึ่งของโคและกระบือ รวมท้ังคนก็อาจติดโรคนี้ได 

โดยการสัมผัสกับสัตวท่ีเปนโรค หรืออวัยวะสัตวท่ีเปนโรค เชน ลูกโคท่ีแทงออกมา, รก สาเหตุเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา (Brucella spp.) โคทุกอายุสามารถติดเชื้อนี้ได แตในโคสาว แมโค โคตั้งทอง
และโคเพศผูท่ีโตเต็มวัยติดเชื้อนี้ไดงายกวาลูกโค โคสวนมากจะติดเชื้อโดยการกินอาหารหรือน้ําท่ีมีเชื้อ
ปะปนเชื้อนี้จะออกมากับปสสาวะ น้ํานม น้ําคร่ําของโคท่ีเปนโรคหรืออาจติดเชื้อได โดยการสัมผัส
โดยตรงทางผิวหนัง เยื่อชุมและจากการหายใจ (เมธา, 2553) 

อาการ  
แมโคจะแทงลูกในระยะต้ังทองได 5-8 เดือน โดยมีรกคางและมดลูกอักเสบตามมา การแทง

มักจะเกิดในทองแรกเทานั้น หลังจากนั้นอาจไมแทงแตจะเปนตัวอมโรคแพรเชื้อไปยังโคตัวอ่ืนๆได ลูก
โคท่ีคลอดออกมาจะออนแอไมแข็งแรงหรืออาจเปนหมัน ในคนจะมีอาการหนาวสั่นไขข้ึนๆ ลงๆ มี
เหง่ือออกมากในเวลากลางคืนปวดเม่ือยตามขอและกลามเนื้อ ออนเพลยี เบื่ออาหาร ตัวเหลืองซีด  
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การปองกันและรักษา 

1. ทําการแยกสัตวปวยออก, เม่ือมีการแทงใหรีบเผา หรือฝงซากลูกโคตลอดจนรก และสิ่ง
ขับถายจากมดลูก, และใหใชยาฆาเชื้อโรคในบริเวณนั้นใหท่ัว โคทุกตัว และสัตวอ่ืนๆ ท่ีอยูในฟารม ให
ทําการตรวจเลือดทันที แลวกําจัดตัวท่ีเปนโรคออก และใหทําการตรวจซํ้าหลังจากนั้น 30 วัน  

2. สามารถฉีดวัคซีนใหไดต้ังแตอายุ 1-8 เดือน ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจของสัตวแพทยวาจะใช
วัคซีนแบบไหน แตโดยท่ัวไปนิยมใชวัคซีนเสตรน S19 แกโคตัวเมียท่ีอยูในชวงอายุ 3-9 เดือน ซ่ึงจะทํา
ใหภูมิคุมกันโรคนานถึง 5-8 ป  

3. การตรวจเลือดและกําจัดสัตวท่ีเปนโรคออกไป  

1.4 โรคพาราทูเบอรคูโลซิส (Para tuberculosis)  
โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม พาราทูเบอรคูโลซิส (Mycobacterium 

tuberculosis) เชื้อสามารถเจริญเติบโตและฟกตัวอยูไดนาน 2 ป หรือมากกวานี้ในสัตวปวยโดยยังไม
แสดงอาการ การติดตอและการแพรกระจายของโรคจึงเกิดจากการกินอาหาร น้ําท่ีมีเชื้อปนเปอน  

อาการ  
สัตวจะผอม กินน้ําบอย น้ําหนักลดทองเสียอยางเรื้อรัง อุจจาระเหลวใสเปนเนื้อเดียว ไมมี

กลิ่นผิดปกติ ไมมีเลือดหรือมูกปน อาการทองเสียเปนติดตอกันตลอดไปหรือเปนๆหายๆได  
การปองกันและรักษา  

ไมสามารถรักษาได การใชยาปฏิชีวนะมีผลเพียงเล็กนอยในการทําใหสัตวปวยหยุดแสดง
อาการเพียงระยะหนึ่งเทานั้น  ดังนั้นควรมีการควบคุมและปองกันดังนี้ 

1. ตรวจสุขภาพสัตวประจําปพบสัตวท่ีสงสัยเก็บซีรั่มและอุจจาระสงหองปฏิบัติการ  

2. คัดแยกสัตวท่ีสงสัยวาเปนโรคออกจากฝูงและทําลายสัตวปวย  

3. ควรเนนการจัดการฟารมและดูแลความสะอาดของฟารม  

4. แยกเลี้ยงลูกโคจากแมท่ีเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรคทันทีหลังคลอด  

1.5 โรควัณโรค (Tuberculosis) 

โรควัณโรคเปนโรคติดตอเรื้อรังท่ีสามารถติดตอระหวางสัตวและคนได เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ไมโคแบคทีเรียมโบวิส (Mycobacterium bovis) การติดตอเกิดจากการหายใจ การกิน การสัมผัส 

และการผสมพันธุ 
อาการ  

อาการจะข้ึนกับอวัยวะท่ีเปน เชนวัณโรคท่ีปอด สัตวจะไอในตอนกลางคืนหรือเม่ือทํางาน
หนัก วัณโรคท่ีลําไสจะมีอาการทองเสียรวมดวย วัณโรคท่ีลูกอัณฑะลูกอัณฑะจะบวมโต วัณโรคท่ีเตา
นมเตานมจะอักเสบ วัณโรคท่ีสมองจะพบวาสัตวมีอาการทางประสาท  
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การปองกันและรักษา  
1. ควรติดตอสัตวแพทยในทองท่ีใหทําการทดสอบโคดวยวิธีการทดสอบทางผิวหนังอยาง

สมํ่าเสมอปละ 1 ครั้ง  
2. ถาพบวาสัตวในฝูงเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรคควรแยกออกจากฝูงและทําลาย  

3. ฟารมท่ีเคยมีประวัติการเปนโรค หรือยังคงมีโรคนี้อยูตองมีการตรวจโรคอยางสมํ่าเสมอ  

4. ตรวจโรคกอนนําสัตวเขา-ออกจากฟารม 
 
2. โรคท่ีกิดจากเช้ือไวรัส 
2.1 โรคปากและเทาเปอย (foot and mouth diseases)  

โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดท่ีรายแรง เกิดจากเชื้อไวรัส ในประเทศไทยพบมีระบาด
อยู 3 ชนิด คือ โอ เอ และเอเชีย1 ไวรัสแตละชนิดไมทําใหเกิดความคุมโรคขามชนิด  

อาการ  
มีอาการซึม เบื่ออาหาร น้ําลายไหล เกิดเม็ดตุมใสบนเยื่อลิ้น และภายในชองปาก กระพุงแกม

และอุงเทา หลังเกิดตุมใสภายใน 24 ชั่วโมง เม็ดตุมจะแตกออกและเกิดการลอกของเนื้อเยื่อท่ีลิ้นและ
เยื่อบุภายในชองปากหลังจากนั้น 2-5 วัน เชื้อไวรัสจะแพรกระจายไปท่ัวรางกาย จะเกิดเปนตุมใสและ
แผลบริเวณอุงเทาและไรกีบ  

การปองกันและรักษา  
กรณีสัตวปวยเม่ือพบรอยโรคหรือแผลบริเวณลิ้นหรือเนื้อเยื่อภายในชองปากและแผลท่ีอุงกีบ 

สามารถใชยาปฏิชีวนะและเจนเชี่ยนไวโอเลตรักษาแผลเพ่ือปองกันการติดเชื้อ แตอยางไรก็ตาม
เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจึงไมมียาจําเพาะในการรักษา แตสามารถปองกันโรคไดโดยการฉีด
วัคซีนปละ 2 ครั้ง หางกัน 6 เดือน สัตวท่ีอายุนอยเริ่มฉีดครั้งแรกเม่ืออายุ 6 เดือน และฉีดครั้งท่ี 2 

หลังจากครั้งแรก 1 เดือน จากนั้นฉีดซํ้าทุก 6 เดือน กรณีมีโรคระบาดเกิดข้ึน ใหฉีดซํ้าทุกระยะ 4 

เดือน  

 
3. โรคพยาธิ 
 โรคพยาธิในโคเนื้อและกระบือ แบงออกเปน 3 ประเภท 

3.1 โรคพยาธิในเลือด  
3.1.1 โรคอะนาพลาสโมซิส  
โรคอะนาพลาสโมซิสเกิดจากเชื้ออะนาพลาสมา ซ่ึงเปนพยาธิในเม็ดเลือดแดง นําโดยเห็บ 

และแมลงดูดเลือด เชน เหลือบ แมลงวันคอก เชื้อชนิดนี้ทําใหมีการทําลายเม็ดเลือดแดงอยางรุนแรง 
ผลคือทําใหสัตวมีไขสูง โลหิตจาง ดีซานอยางรุนแรง แทง น้ํานมลด และถึงตาย 
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3.1.2 โรคทริพพาโนโซโมซิส (เซอรรา) 
เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อทริปปาโนโซม ซ่ึงเปนพยาธิท่ีอยูในกระแสเลือด ลําตัวเรียวยาว มีพาหะ

นําโรคท่ีสําคัญคือ เหลือบและแมลงวันคอก มักพบในฤดูฝน ทําใหสัตวมีไขข้ึนๆลงๆเปนๆหายๆ ซูบ
ผอม มักจะแทงชวงระยะทายๆ บางตัวบวมน้ําโดยเฉพาะใตคางหรอืแผงใตคอ  

3.1.3 โรคไขเห็บ 

เกิดจากเชื้อบาบีเซีย (Babesia spp.) มีพาหะคือเห็บโค เปนพยาธิในเม็ดเลือดแดง ใน
ประเทศไทยพบ 2 ชนิด ชนิดแรกทําใหเม็ดเลือดแดงแตกอยางมากสงผลทําใหสัตวมีไขสูง โลหิตจาง 
ปสสาวะออกมาเปนสีน้ําโคก ดีซาน น้ํานมลด สัตวท่ีทองอาจจะแทง อัตราการตายปานกลาง สวน
ชนิดท่ีสองมักแสดงอาการทางประสาท มีไขสูง ในรายเฉียบพลันมักถึงตายได 

การควบคุมและปองกันโรคพยาธิในเลือด 

สําหรับพยาธิในเลือดท่ีมีเห็บเปนพาหะ เชน โรคไขเห็บ โรคอะนาพลาสโมซิส ตองพนยาฆา
เห็บเปนประจํา เนื่องจากเห็บโคใชเวลาในการเจริญเติบโตต้ังแตตัวออนท่ีข้ึนตัวสัตวไปจนเปนตัวแก
ผสมพันธุออกไขประมาณ 20 วัน ดังนั้นการฉีดพนหรือจุมตัวสัตวในน้ํายาฆาเห็บซ่ึงมีฤทธิ์ตกคาง 3-4 

วัน จะมีผลตอเห็บไดอยางนอย 24 วัน สวนโรคท่ีนําโดยแมลงดูดเลือดเชน เหลือบ ซ่ึงจะกําจัดแมลง
พวกนี้ไดยากดังนั้นจึงควรหม่ันสังเกตอาการผิดปกติเปนประจํา หากพบอาการผิดปกติควรรีบแจง
นายสัตวแพทยโดยดวนเพ่ือทําการวินิจฉัยและรักษา นอกจากนี้การพนฆาเห็บยังสามารถควบคุมพวก
แมลงดูดเลือด เชน เหลือบ แมลงวัน เหา และข้ีเรื้อนไดดวย 

3.2 โรคพยาธิภายนอก  
3.2.1 เห็บโค  

 เห็บโคจะดูดเลือดโค โดยพบวาเห็บ 1 ตัวสามารถดูดเลือดไดถึง 0.5 มิลลิลิตร นอกจากนี้เห็บ
ยังเปนพาหะนําโรคหลายชนิด เชน โรคบาบีซิโอซีส และอะนาพลาสโมซิส นอกจากนี้รอยแผลท่ีเกิด
จากการดูดเลือดของเห็บยังทําใหทําความเสียหายแกหนังโค ทําใหหนังโคขายไมไดราคา 

การควบคุม 
สามารถใชยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัส เชน ดาซุนทอล นีโอซีด เนกูวอน หรือยาฉีดไวโอเม็ค 

เปนตน 

3.2.2 เหาโค  
 เหาโคมีหลายชนิด พบไดงายบริเวณท่ีมีขนยาว เชน พูหาง มักพบในลูกสัตวหรือในสัตวท่ี
สุขภาพไมดี 

การปองกัน 
สามารถใชยากําจัดเห็บทุกชนิดมาใชควบคุมเหาโคไดดี เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการควบคุม

ควรใช 2 ครั้งติดตอกันเพ่ือฆาตัวออนของเหาท่ีเพ่ิงออกไข 
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3.2.3 ไรข้ีเรื้อน  
 ไรข้ีเรื้อน มี 2 ชนิด คือ 

1. ไรข้ีเรื้อนขุมขน (demodectic mange) เกิดจากไรชนิด Demodex bovis 

อาการ  
มีลักษณะคลายเชื้อรา ขนหลุดรวงเปนวงๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร 

เม่ือดูใกลๆจะเห็นเปนรอยนูนสูง คลายตุมเล็กๆ ถาบีบหรือขูดบริเวณรอยนูนนี้จะพบของเหลวคลาย
หนองขนสีขาว  

การรกัษา  
รักษายากมากถาเปนท้ังตัวควรทําการจําหนายออก แตกรณีท่ีเปนไมมากสามารถสามารถใช

ยาพวกออแกนโนฟอสฟอรัส 

2. ไรข้ีเรื้อนชนิดโคริออบติก (chorioptic mange) เกิดจากไรชนิดโคริออบเทส
Chorioptes spp.  

อาการ  
ในโคจะพบรอยโรคท่ีบริเวณโคหาง รอบกน หลัง และเตานม โดยอาจจะเกิดตุมพอง หรือ

รงัแคหรอืรอยโรคท่ีเปนลักษณะของการระคายเคือง หนังบริเวณนั้นจะหยาบ ยน สกปรก ขนรวง  มัก
พบบรเิวณโคนหางและรอบกน 

การรักษา  
เนื่องจากไรชนิดนี้ไมฝงตัวลงไปในผิวหนัง สามารถใชยาฆาเห็บและไรทุกชนิด หรือใชปูนขาว

ผสมกํามะถันทาบริเวณผิวหนังก็เปนวิธีท่ีปลอดภัยเชนกัน 

 3.3 โรคพยาธิภายใน  
3.3.1 โรคพยาธิใบไมในตับ  

 เกิดจากเชื้อ Fasciola giantica มักเกิดในโคท่ีมีอายุตั้งแต 8 เดือนข้ึนไป  
อาการ อาการปวยอาจพบได 2 ลักษณะคือ  
อาการเฉียบพลัน มักเกิดในโคอายุนอยเกิดจากโคกินตัวออนระยะติดตอของพยาธิเขาไป

พรอมกันมากๆ พยาธิจะไชเขาตับทําใหเกิดแผลและเลือดออกมาก โคจะตายกะทันหันโดยไมแสดง
อาการลวงหนา   

อาการเรื้อรัง มักพบในโคท่ีโตแลวโคท่ีเปนโรคจะซูบผอม เบื่ออาหาร ทองอืดบอยๆ โลหิตจาง 
สังเกตไดจากเยื่อเมือกท่ีตา และปากซีด มีอาการบวมน้ําใตคาง ทองผูกสลับกับทองเสีย และตายใน
ท่ีสุด 
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การปองกันและรักษา 
1. ไมปลอยใหโคกินหญาหรือพืชน้ําในบริเวณท่ีมีการระบาดของพยาธิใบไมตับทุงหญาเลี้ยง

สัตวควรจัดใหมีการระบายน้ําอยางดี อยาปลอยใหมีน้ําขังนานเพราะอาจเปนแหลงท่ีอยูของหอย 

2. ควรมีการตรวจพยาธิในมูลโคกระบอือยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. ในโคท่ีเปนโรคใชนิโคลโฟแลน หรือบิเลวอน ขนาด 1 ซีซี ตอน้ําหนักสัตว 50 กิโลกรัม ฉีด

ขาใตผิวหนัง หรือกินอัลเบนดาโซล 1 ซีซี ตอน้ําหนักสัตว 10 กิโลกรัม 

3.3.2 โรคพยาธิใบไมในกระเพาะ 
 เกิดจากพยาธิกลุม Amphistome ซ่ึงมีหลายชนิด สวนใหญอาศัยในกระเพาะหมัก มีเพียง
ชนิดเดียวท่ีอาศัยอยูในถุงน้ําดี และทอน้ําดี ซ่ึงเปนชนิดท่ีอันตรายมาก พยาธิใบไมในกระเพาะหมักมี
หอยคัน Indophanorbis exustus เปนพาหะนําโรค โดยพยาธิระยะตัวออนจะเขาไปเจริญในหอยคัน
กอน เม่ือเจริญเปนตัวออนระยะติดตอจะออกจากหอยมาอาศัยบนพ้ืนหญาและพืชน้ํา เม่ือโคกินหญา
ท่ีมีพยาธิก็จะเปนโรคได 

อาการ  
โดยท่ัวไปโรคนี้มีผลตอสุขภาพโคไมคอยชัดเจน กรณีตัวออนของพยาธิฝงตัวท่ีลําไสเล็ก (กอน

จะมาในกระเพาะอาหาร) จะกินเนื้อเยื่อบริเวณลําไสเล็กจนเกิดการอักเสบ โคแสดงอาการทองเสีย
อยางรุนแรง อุจจาระมีฟอง สีออกเขียว และมีกลิ่นเหม็น 

การปองกันรักษา 
 พยาธิชนิดนี้พบไดกวางขวางท้ังในโคและกระบือการปองกันจึงทําไดยาก ดังนั้นควรควบคุม
โดยการจัดทําแปลงหญาและเก่ียวหญาใหกิน 

3.3.3 โรคพยาธิไสเดือน 
พยาธิ Toxocara vitulorum อาศัยอยูในลําไสเล็กของลูกโค พยาธิตัวเต็มวัยจะกินอาหารท่ี

ถูกยอยแลวในลําไส พยาธิชนิดนี้จะเปนอันตรายแกลูกโคมากกวาสัตวท่ีโตเต็มท่ีแลว  
อาการ 

 มีอาการทองเสีย ถายเหลวมีสีขาวปนเทา กลิ่นเหม็นมาก ลูกโคมีรางกายซูบผอม ขนไมเรียบ 
ผิวหนังหยาบกราน เจริญเติบโตชา 
  การปองกันและรักษา 

ใหกินอัลเบดาโซล ขนาด 10 ซีซี ตอน้ําหนักสัตว 100 กิโลกรัม ควรถายพยาธิลูกโคทุกตัวเม่ือ
อายุ 3 สัปดาหและทําการถายซํ้าอีก 1 ครั้ง 
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3.3.4 โรคพยาธิเสนดาย 
 เกิดจากพยาธิเสนดาย strongyloides papillosus เปนพยาธิท่ีพบในเนื้อเยื่อ epithelium 

และเยื่อเมือก submucosa ของลําไสเล็กในโค มีความยาว 3-8 มิลลิเมตร กวาง 50-60 ไมครอน จะ
พบหนอนพยาธิชนิดนี้เสมอในลูกสัตว โดยเชื้อจะไชผานผิวหนังบริเวณซอกกีบ และทอง  

อาการ 
 ลูกโคจะแสดงอาการทองเสียอยางออนและรุนแรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณเชื้อท่ีไดรับเขาไป 
อายุและสภาพรางกายของลูกโค  

การปองกันและรักษา 
 ทําความสะอาดพ้ืนคอกลูกโคใหสะอาดอยูเสมอ ในสัตวปวยสามารถใชยากลุมเบนซิมิดาโซล 
เชน อัลเบนดาโซล หรือ ไทยอะเบนดาโซล เปนตน 

3.3.5 โรคทองรวงจากเช้ือบิด  
 มักเกิดในลูกโคท่ีมีอายุนอยกวา 3 สัปดาห -  6 เดือน โดยกินน้ําและอาหารท่ีมีการปนเปอน
เชื้อระยะติดตอเขาไป  

อาการ 
ลูกโคท่ีเปนโรคจะถายเหลวและมีเลือดปน อาจมีเมือกหรือชิ้นสวนของเยื่อบุลําไสปนออกมา

กับอุจจาระ มีอาการโลหิตจาง ออนเพลีย ซึม ไมกินอาหาร แสดงอาการปวดเบง ลูกโคอาจตายภายใน 
3-4 วันหลังแสดงอาการ 

การควบคุมและปองกัน 
1. ควรมีการจัดการท่ีดี เนื่องจากโรคนี้มักเกิดจากโคท่ีมีรูปแบบการเลี้ยงรวมกันหนาแนน 

และขาดการสุขาภิบาลท่ีดี 
2. ควรมีการคัดเลือกสัตวปวยออกจากฝูง 

 
4. อาการผิดปกติ 
4.1 ปากมดลูกหรือชองคลอดทะลัก  

มดลูกทะลัก คือการท่ีมดลูกโผลออกมาภายนอกรางกาย โดยมากจะพบในระยะหลังคลอดแม
โคจะเบงดันสวนของปากมดลูก มักพบในแมโคท่ีมีอายุมากและใหลูกมาหลายตัวแลว ทําใหกลามเนื้อ
บรเิวณปากชองคลอดหยอนหรือไมแข็งแรง เกิดจากการขาดแรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม หรือเปน
อาการตอเนื่องจากอาการรกคาง  
การแกไข  

ลดขนาดมดลูกท่ีบวมน้ําใหเล็กลงโดยใชน้ําตาลทรายทาบริเวณมดลูกจากนั้นใชยาชา 
(xylocain) ฉีดเขาบริเวณชองไขสันหลังสวนลาง (low epidural anesthesia) ประมาณ 5-8 
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มิลลิลิตร จากนั้นใชมือกําแนนดันสวนของมดลูกท่ีไหลออกมาใหคืนกลับเขาไปในชองทอง แลวสอดยา
ปฏิชีวนะชนิดเม็ดเขามดลูก จากนั้นจึงเย็บปากชองคลอดไวชั่วคราวดวยไหมละลายขนาดใหญ แลวฉีด
ฮอรโมนออกซีโทซิน (oxytocin) เพ่ือใหมดลูกมีการหดตัว โดยท่ัวไปภายใน 1 สัปดาหจะตัดไหมท่ีเย็บ
ไวออกได 
 การปองกัน  

1. เสริมแรธาตุกอนหรือชนิดผงใหแมโคไดเลียกินเปนประจํา  
2. ใหยาถายพยาธิภายในแกแมโคเปนประจํา  
3. ถาแมโคมีอายุมากและเคยเปนมดลูกทะลักมากอน ควรพิจารณาคัดแมโคออกจากฝูง

เพราะอาจจะเกิดซํ้าไดอีกเม่ือมีการคลอดลูกตัวตอไป 
4.2 รกคาง  

โดยปกติรกจะหลุดออกมาเองในชวง 3-8 ชั่วโมงหลังจากคลอด เนื่องจากรกขาดเลือดมาเลี้ยง
ประกอบกับการบีบตัวของมดลูกและน้ําหนักของรกสวนท่ีหอยอยูภายนอกชวยถวงดึงใหรกลอกตัวได
ดียิ่ง รกคางเกิดจากสาเหตุท่ีโคไดรับอาหารขณะตั้งทองไมสมบูรณ เชน ขาดวิตามินเอ ไดรับแคลเซียม
ตํ่าปริมาณสัดสวนของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสไมสมดุลขาดไอโอดีน ฯลฯ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย
หรือเชื้อราท่ีรกหลังคลอด  สภาพการคลอดท่ีผิดปกติตางๆมีผลทําใหเกิดรกคางไดสูง เชน คลอดลูก
แฝด เกิดภาวะการคลอดยาก คลอดกอนกําหนด แทงลกู เปนตน  

อาการ  
โคมักจะเบงบอยๆ กระวนกระวายไมคอยกินอาหาร บางตัวอาจมีไข เจาของมักจะสังเกตเห็น

สวนของรกหอยออกมา หรือโผลออกมาใหเห็นเวลานาน ถารกยงัไมออกใหรีบแจงสตัวแพทย  
การแกไข  

1. สัตวแพทยจะปลดรกออกโดยทําอยางสะอาดและระมัดระวัง รวมกับการสอดยาปฏิชีวนะ
ไวในมดลูกหรือฉีดยารวมดวย  

2. ในบางกรณีอาจท้ิงใหรกลอกหลุดมาเองซ่ึงตองใชเวลา 7-10 วัน โดยรกจะคอยๆ เปอย
และหลุดออกมาไดเอง แตกรณีเชนนี้โคอาจแสดงอาการปวยซ่ึงตองใชยาฉีดรวมดวยเพ่ือกันการติดเชื้อ
ในมดลกู เม่ือปลอยใหรกลอกออกมาเองสัตวแพทยมักนิยมใสยาปฏิชีวนะไวในมดลูก  

3. หลังจากรกออกแลว 15 วันหลังคลอดควรใหสัตวแพทยตรวจดูวามดลูกเขาอูไดดีหรือไม 
ถาพบวาหลังคลอดโคยังคงเบงเสมอๆโดยขับน้ําสีปนเลือดกลิ่นเหม็นจัดออกมาควรใหสัตวแพทยมา
ตรวจดู เพราะอาจเกิดจากรกลอกออกไมหมดและมีการติดเชื้อในมดลูกรวมดวย  
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4.3 ทองอืด  
อาการทองอืดเกิดการท่ีมีแกสเปนจํานวนมากเกิดข้ึนในกระเพาะหมัก เกิดจากสัตวกินอาหาร

หยาบท่ีมีพืชจําพวกถ่ัวในปริมาณมาก มีวัตถุแปลกปลอมเขาไปขัดขวางการเรอ เชน กินขดเชือก 
อาการ 

บริเวณสวาบซายจะขยายใหญมากอยางกะทันหันหลังการกินอาหาร ไมมีการบีบตัวของ
กระเพาะ เคาะฟงดูรูสึกวามีอากาศอยูในกระเพาะมาก โคจะกระวนกระวายมาก ลงนอนและลุกข้ึน
สลบักันบอยๆ ถาเปนมากๆ โคจะหายใจลําบาก คือ หายใจทางปากและถ่ี เร็วอาจตายอยางรวดเร็ว  

การแกไข  
1. ถาโคลมลงนอนตะแคงใหพยายามไลใหยืน หรือพลิกวัวใหอยูในทานอนหมอบบนหนาอก  

2. กรอกยาขับลม หรือใชนํ้ามันพืชประมาณ 1 ลิตร กรอกแทนก็ไดระวังอยาใหสัตวสําลัก 

3. ในกรณีฉุกเฉินท่ีสัตวหายใจไมออก โดยเฉพาะในลูกโคใหใชเข็มสะอาดขนาดใหญ (เบอร 
18 หรือ 16 ยาว 1.5 นิ้ว) หรือมีดปลายแหลมเล็กๆ แทงตรงสวาบซายใกลๆ ซ่ีโครงซ่ีสุดทาย เพ่ือ
ปลอยแกสระบายออกมา โดยทาบริเวณท่ีแทงดวยทิงเจอรกอนและหลังการเจาะ (เมธา, 2533) 

วิธีการเจาะทองเม่ือเกิดทองอืด  
1. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับเจาะ โดยเลือกขนาดใหเหมาะกับตัวโค หากเปนลูกโคเล็กควรใช

เข็มฉีดยาขนาดเล็ก เชน เข็มเบอร 16, 18 ยาว 1 ½ นิ้ว ถาเปนโคใหญอาจใชมีดปลายแหลมอันเล็กๆ 

ยาวพอประมาณคือ 5-6 นิ้ว หรือไมตัดเปนปากฉลาม, ใบมีดโกน, ทิงเจอรไอโอดีน  

2. ตําแหนงท่ีจะทําการเจาะคือท่ีสวาปซาย ตรงบริเวณก่ึงกลางคอนมาดานหนาเล็กนอย 

วิธีการหาตําแหนงท่ีเจาะทํางายๆ โดยใชมือซายทาบกับขอบซ่ีโครงซ่ีสุดทายมือขวาทาบกับแนวกระดูก
สันหลัง นิ้วหัวแมมือ 2 ขางเจอกันท่ีใดท่ีนั่นคือตําแหนงท่ีเจาะ หากเปนโคเล็กใหใชการประมาณดวย
สายตา 

3. เม่ือกําหนดตําแหนงท่ีเจาะไดแลว ใหโกนขนออกเปนบริเวณกวางขนาดประมาณ 1 นิ้ว x 

1 นิ้ว แลวใชทิงเจอรเช็ดใหสะอาดหลายๆครั้ง 
 4. แทงเข็มหรือมีดผานผิวหนังกอนชั้นหนึ่ง จากนั้นขยับใหเข็มหรือมีดเคลื่อนท่ีไปขางหนา

เล็กนอย แลวจึงแทงผานกลามเนื้อจนทะลุเขาไปในกระเพาะหมักท่ีมีกาซอยูเต็ม (สาเหตุท่ีตองเลื่อนท่ี
เจาะไปขางหนาก็เพ่ือเวลาดึงออกรูท่ีผิวหนังจะไดไมตรงกับรูท่ีเจาะเขาในกระเพาะซ่ึงเปนวิธีปองกัน
การเกิดชองทองอักเสบ) 

5.หากใชมีดแทงเขาไปแลวใหบิดมีดทําใหเกิดรู เพ่ือใหกาซผานออกไดสะดวก พยายามกดเข็ม
หรือมีดใหชิดผิวหนังตลอดเวลาท่ีกาซพุงออกมา แมสวาปจะยุบลงก็ใหกดมือตามลงไป เพราะถาไมกด
มือตามจะทําใหปลายเข็มหรือมีดหลุดจากกระเพาะได 
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6. เม่ือสวาปยุบลงเทาปกติแลวจึงดึงเข็มหรือมีดออกโดยเร็ว ทาทิงเจอรท่ีแผลทุกวันจนกวา
แผลจะหาย 

  

 

 
ภาพท่ี 11-1 แสดงตําแหนงของสวาปและตําแหนงท่ีเจาะ  

ท่ีมา: http://www.pornchaiinter.com/CM_Ill09.html 
 

4.4 วัตถุแหลมคมท่ิมกระเพาะ  
วัตถุแหลมคมท่ิมกระเพาะ มีสาเหตุมาจากโคกินวัตถุแหลมคม เชน ตะปู หรือ ลวด ท่ีปะปน

มาในอาหารขนเขาไป 

อาการ  
ระยะแรก วัตถุท่ีกินเขาไปจะท่ิมตํากระเพาะขณะท่ีบีบตัวทําใหโคเจ็บปวด สงผลใหกินอาหาร

ลดลง   
ระยะท่ี 2 วัตถุแหลมคมจะแทงทะลุกระเพาะ อาจไปโดนอวัยวะอ่ืนๆ เชน ตับ มาม หรือทํา 

ใหชองทองอักเสบ โคจะแสดงอาการเจ็บปวดทองมาก ยกเทาเตะทองบอยๆ มักมีอาการขนลุก ยืน
หลังโกง เวลาเดินจะแสดงความเจ็บปวด ทําใหมองดูเดินขาแข็งๆ การกินอาหารลดลงมากและโคจะ
ผอมอยางรวดเร็ว  

ระยะท่ี 3 วัตถุแหลมแทงทะลุกระบังลมไปโดนหัวใจทําใหเยื่อหุมหัวใจอักเสบ โคจะยืนหัวตก 

ขาชิด ยืดคอไปขางหนาแสดงความเจ็บปวดอยางมากเม่ือเคลื่อนไหว หรือเม่ือถูกกระแทกบริเวณชวง
หนาอกอาจมีอาการบวมน้ําท่ีใตคางและหนาอกใหเห็น เม่ือถึงระยะนี้มักรักษาไมหายเนื่องจากหัวใจ
ทํางานผิดปกติ  
 

บริเวณท่ีทําการเจาะ 
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การแกไข  
ตองรีบแจงสัตวแพทยทันทีท่ีสังเกตความผิดปกติต้ังแตระยะแรกๆ ซ่ึงหลังจากทําการผาตัด

เอาวัตถุแหลมคมออกแลวจะหายไดอยางรวดเร็ว  

การปองกัน  
1. ควรใชแทงแมเหล็กขนาดใหญกวนในอาหารทุกครั้งกอนเทใหสัตวกิน  

2. ระมัดระวังอยาใหมีเศษลวดและตะปูรวงหลนอยูในบริเวณคอกวัว 
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สรุป 
 

 ปญหาดานสุขภาพและการเกิดโรคของโคเนื้อและกระบือสงผลกระทบตออาชีพการผลิตโค
เนื้อและกระบือหลายดาน เชนสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพสัตว ทําใหสัตวออนแอ กินอาหารได
นอย และสงผลตอการใหผลผลิตท่ีลดลง ตลอดท้ังทําใหตนทุนในการผลิตสัตวสูงข้ึนจากคายา 
คาบริการในการรักษาอาการบาดเจ็บและโรค โดยโรคท่ีสําคัญของการผลิตโคเนื้อและกระบือเกิดจาก 
โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือรา, โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส, โรคพยาธิ และอาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิด
จากความผิดปกติของการสรางและการสลายโภชนะ ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอกําลังใจของผูเลี้ยงอีก
ดวย ดังนั้นการจัดการดานโรงเรือนและอุปกรณ อาหาร น้ํา สิ่งแวดลอม และควบคุมและปองกันโรคท่ี
ดี จะทําใหการเกิดโรคและความผิดปกติของรางกายจะลดลงได 
 

  

แบบฝกหัดทายบทท่ี 11 

 

1. จงใหความหมายของคําวาการสุขาภิบาล 

2. จงจําแนกและอธิบายหลักการสุขาภิบาลในการจัดการฟารมดานตางๆ 

3. จงจําแนกและบอกลักษณะของโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือมาอยางนอย 5 โรค 

4. จงอธิบายวิธีการดูแลรักษาอาการของโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือมาอยางนอย 5 โรค 
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แผนการสอนประจําบทที่ 12  
การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

1.1 ผูประกอบการในตลาดโคเนื้อและกระบือ 

1.2 ตลาดโคเนื้อและกระบือ 

1.3 ลักษณะการตลาดของโคเนื้อมีชีวิต 

1.4 วิถีการตลาดโคเนื้อและกระบือ 

1.5 ปญหาดานการตลาดของโคเนื้อและกระบือ 

1.6 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 12 

     เอกสารอางอิง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 

1. สามารถจําแนกผูประกอบการภายในระบบของตลาดโคเนื้อและกระบือได 
2. สามารถจําแนกและอธิบายลักษณะของตลาดโคเนื้อและกระบือแตละแบบได 
3. สามารถอธิบายวิถีการตลาดของโคเนื้อและกระบือได 
4. สามารถอภิปรายปญหาดานการตลาดของโคเนื้อและกระบือได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 12 
1. ชี้แจงเนื้อหาประจําบท และนําเขาสูบทเรียนเรื่องการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

2. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือตามเอกสารประกอบ 

การสอน และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 
3. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปราย และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
4. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจําบท 

6. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 
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7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 12 เรื่องการตลาดและการจําหนายโค
เนื้อและกระบือเปนการบาน และกําหนดวันสง 

8. ชี้แจงหัวขอท่ีจะเรียนในครั้งตอไป เพ่ือใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
8. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 12 เรื่องการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 12 เรื่องการตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที ่12 
การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ 

 
โคเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยนับต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงในอดีตการเลี้ยงโคเนื้อ

เปนการเลี้ยงเพ่ือใชแรงงาน แตในปจจุบันเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพ่ือบริโภคมากข้ึนเนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหการบริโภคเนื้อโคเพ่ิมข้ึน แตเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีนอยกวาการเพ่ิมของ
จาํนวนโค ดังนั้นเพ่ือใหการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของไทยใหมีความกาวหนาและยั่งยืน จึงตองมีการ
สงเสริมดานการตลาดควบคูไปดวย เพ่ือใหอุตสาหกรรมโคเนื้อสามารถสงเสริมอาชีพใหเกษตรกร
พรอมกับตอบสนองความตองการของผูบริโภคทดแทนการนําเขาและสามารถแขงขันไดในตลาด
การคาเสรีท่ีประเทศไทยไดทําขอตกลงไวกับหลายๆประเทศ การดําเนินการดานตลาดโคเนื้อจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหมีการเคลื่อนยายผลผลิตออกสูผูบริโภค ทําใหเกิดการ
หมุนเวียนของรายไดกลับสูเกษตรกร โดยเริ่มตนตั้งแตโคมีชีวิตท่ีออกจากฟารมเกษตรกร ไปสูพอคาใน
ทองท่ี พอคาทองถ่ิน พอคารับซ้ือโคมีชีวิตเพ่ือเขาโรงฆาหรือขายตอใหเกษตรกรท่ีจะนําไปเลี้ยงตอ เม่ือ
ไดโคขนาดท่ีตองการแลวจึงขายตอใหพอคาชําแหละหรือเขาโรงฆาเพ่ือนําเนื้อโคจําหนายใหแก
ผูบริโภคตอไป สวนการตลาดเนื้อโคอีกประเภทหนึ่งเนนทางดานการแปรรูปเนื้อโคโดยนําเนื้อโคไป
แปรรูปเปนอาหารท่ีสําคัญ เชน ลูกชิ้น เนื้อเค็ม ไสกรอก เปนตน ซ่ึงตองอาศัยการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือกระจายสินคา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

 
ผูประกอบการในตลาดโคเนื้อและกระบือ 

ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกการตลาดโคเนื้อและกระบือ 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. เกษตรกรผูเลี้ยงโค เกษตรกรสามารถจําหนายโคและกระบือได 4 เสนทาง คือพอคาปลีกท่ี

ชําแหละเนื้อโคและกระบือจําหนายในทองถ่ิน รวมไปถึงพอคารวบรวมโคและกระบือท่ีอยูในทองถ่ิน 
ซ่ึงจะเหมาซ้ือโคและกระบือจากฟารมเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรสามารถจําหนายโคและกระบือ
ไดทางตลาดนัดโคกระบือ ซ่ึงเกษตรกรจะตองขนสงโคไปตลาดนัดในพ้ืนท่ีหรือตางพ้ืนท่ี และจะตองขน
กลับถาไมสามารถจําหนายไดท้ังหมด 

2. พอคาปลีกชําแหละทองถ่ิน เปนพอคาในหมูบาน ตําบล อําเภอ ซ่ึงแตละวันจะจําหนายโค
และกระบือชําแหละในปรมิาณท่ีไมมากนัก โดยพอคาจะซ้ือโคมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง และอาจซ้ือ
ครั้งเดียวทีละหลายตัวแลวฝากเกษตรกรเลี้ยงดูตอไปจนกวาจะนําไปชําแหละขายในแตละวันใน
จํานวนท่ีแนนอน สวนพอคาปลีกชําแหละในเมืองใหญๆหรือในตัวจังหวัด สวนมากจะรับซ้ือโคมีชีวิต
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จากพอคาขายสงโคมีชีวิต หรือจากพอคาขายสงโคชําแหละ เนื่องจากตองการโคและกระบือหลายๆตัว
ในแตละวันเพ่ือเปนการประหยัดแรงงาน 

3. พอคารวบรวมทองถ่ิน จะรับซ้ือโคและกระบือจากฟารมเกษตรกรหรือจากตลาดนัด และ
ขายโคใหกับพอคาขายสงโคมีชีวิตตอไป 

4. พอคาขายสงโคมีชีวิต โดยจะซ้ือโคและกระบือจากพอคารวบรวมทองถ่ิน, ตลาดนัดโค
กระบือ และซ้ือโดยตรงจากเกษตรกร และจําหนายโคใหแกโรงงานแปรรูปเนื้อโค พอคาขายสงโค
ชําแหละและสงผลิตภัณฑผานทางพอคาขายสงผลิตภัณฑ และพอคาขายปลีกผลิตภัณฑ 

5. โรงงานแปรรูปเนื้อโค สวนมากเปนโรงงานทําลูกชิ้นและทําจากเนื้อกระบือมากกวา โดยมี
เนื้อโคเพียงเล็กนอยเทานั้น โรงงานแปรรูปเนื้อโคไดจากการซ้ือโคมีชีวิตมาจาก 2 ทางคือ การซ้ือโคมา
จากพอคาขายสงโคมีชีวิตและมาชําแหละเองในโรงงาน หรือรับซ้ือชิ้นสวนเนื้อโคจากพอคาขายสงโค
ชําแหละ และสงผลิตภัณฑผานทางพอคาขายสงผลิตภัณฑเนื้อและพอคาขายปลีกผลิตภัณฑเนื้อ 

6. พอคาขายสงโคชําแหละ จะรับซ้ือโคจากพอคาขายสงโคมีชีวิตหรือซ้ือจากตลาดนัดโค
กระบือ และจะทําการชําแหละและขายชิ้นสวนเนื้อโคใหแกโรงงานแปรรูปเนื้อโค และอาจเปนพอ
คาขายปลีกโคชําแหละใหผูบริโภคดวย 

7. พอคาขายปลีกโคชําแหละ พอคาในเขตตลาดใหญๆในเมืองใหญจะรับซ้ือโคมีชีวิตจากพอ
คาขายสงโคมีชีวิตแลวทําการฆาชําแหละเอง หรือรับซ้ือโคชําแหละหรือชิ้นสวนเนื้อโคจากพอคาขาย
สงโคชําแหละแลวจําหนายใหกับผูบริโภคตอไป 

8. พอคาขายสงผลิตภัณฑ รับผลิตภัณฑมาจากแหลงเดียวคือโรงงานแปรรูปเนื้อโคและ
กระบอื และขายสงใหพอคาขายปลีกผลิตภัณฑหรือขายใหกับผูบริโภคโดยตรง 

9. พอคาขายปลีกผลิตภัณฑ อาจรับผลิตภัณฑเนื้อมาจากโรงงานแปรรูปโดยตรงหรือจากพอ
คาขายสงผลิตภัณฑแลวจําหนายใหผูบริโภคตอไป (สุรชัย, 2551) 

 
ตลาดโคเนื้อและกระบือ 
 ตลาดโคเนื้อและกระบือ สามารถจําแนกออกเปน 2 แบบ คือ 

1. ตลาดในประเทศ 
ตลาดโคเนื้อและกระบือภายในประเทศแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1.1 ตลาดโคมีชีวิต 
ตลาดโคมีชีวิตสวนใหญจะเปนการซ้ือขายกันเองภายในหมูบาน โดยจะมีพอคารวบรวมโคมี

ชีวิตตระเวนรับซ้ือโคท่ีบานเกษตรกร หรือถาหมูบานนั้นๆมีขนาดใหญก็จะมีเอกชนจัดต้ังตลาดนัดโค
กระบือข้ึน โดยมีท้ังเกษตรกร พอคารวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสง-ปลีกเนื้อโคชําแหละ มาทําการซ้ือ
ขายกันอยางคึกคัก ซ่ึงการมีตลาดนัดเปนผลดีตอท้ังผูซ้ือและผูขาย โดยผูซ้ือสามารถเลือกซ้ือไดตาม



-245- 
 

ความพอใจ สวนผูขายสามารถต้ังราคาเสนอขายใหแกผูซ้ือ ซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูขายสามารถตอรองราคา
ไดตามความตองการ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ซ่ึงราคาโคมีชีวิตจะแตกตางกันไปข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของผูซ้ือ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

1. ซ้ือเพ่ือใชทําเปนพอแมพันธุ ราคาก็จะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะตางๆดังนี้ 
1) ลักษณะตรงตามสายพันธุ โดยโคและกระบือท่ีมีลักษณะตรงตามสายพันธุจะมี
ราคาสูงกวาโคท่ีลักษณะไมตรงตามสายพันธุ เชน โคพันธุบราหมันจะตองมีสีขาว สี
เทา หรือสีแดง ถาเปนโคพันธุบราหมันพันธุแท จะตองมีหนัง จมูก พูหาง ขนตา และ
หนัง เปนสีดํา เปนตน 

2) อายุของโค โคท่ีมีอายุนอยจะมีราคาเม่ือเปรียบเทียบเปนน้ําหนักตอกิโลกรัม จะ
สูงกวาโคท่ีมีอายุมาก 

3) พันธุประวัติโคท่ีมีพันธุประวัติจะมีราคาสูงกวาโคท่ีไมมีพันธุประวัติ 
2. ซ้ือเพ่ือสงเขาโรงฆา ราคาจะแตกตางกันตามปจจัยหลายๆอยางดังนี้ 

1) ปริมาณโคท่ีสงเขาจําหนายในทองตลาด ถามีโคสงตลาดมาก ราคาจะถูกลง 
2) ขนาดของโค โคท่ีมีขนาดใหญจะมีราคาเม่ือเปรียบเทียบน้ําหนักตอกิโลกรัมสูงกวา
โคท่ีมีขนาดเล็ก 

3) ความสมบรูณของสัตว โดยสัตวท่ีมีความสมบรูณจะราคาสูงกวาสัตวผอม 

เนื่องจากมีปริมาณเนื้อมากกวาสัตวผอม (กรมปศุสัตว, 2555) 

 
ลักษณะการตลาดของโคเนื้อมีชีวิต สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ 

1.1.1 ตลาดท่ัวไป เปนตลาดโคมีชีวิตของผูเลี้ยงรายยอยหรือฟารมขนาดเล็ก ผูซ้ือจะเดินทาง
ไปติดตอซ้ือและตกลงราคากันท่ีฟารม ผูซ้ือสวนมากจะเปนผูซ้ือรายยอยหรือพอคาชําแหละทองถ่ิน ซ่ึง
อาจจะรวบรวมซ้ือและขายตอใหผูชําแหละขายในทองถ่ินหรือพอคาขายปลีกหรือพอคารวบรวม
ทองถ่ิน ลักษณะของการซ้ือขายเปนแบบตอรองราคา และวัตถุประสงคของการซ้ือขายคือเพ่ือการ
ชําแหละขาย 

1.1.2 ตลาดนัดโคกระบือ เปนตลาดท่ีจัดต้ังโดยเอกชน ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งท่ีมีปริมาณ
โคเนื้อเพียงพอ มีวันและเวลาเปดท่ีแนนอนและเปนประจํา ผูขายจะตองนําโคเนื้อและกระบือไปขายท่ี
ตลาดซ่ึงจะมีผูซ้ืออยูจํานวนมาก ซ่ึงผูขายสามารถเสนอขายโคเนื้อและกระบือใหผูซ้ือไดหลายราย 
ขณะเดียวกันผูซ้ือเองก็มีโอกาสเลือกซ้ือโคเนื้อและกระบือไดตามท่ีตองการ โดยลักษณะการซ้ือขายจะ
เปนรูปแบบการตอรองราคาเพ่ือซ้ือเหมาเปนตัวหรือเหมาแมกับลูกหรือซ้ือท้ังฝูง ผูขายอาจเปน
เกษตรกรรายยอย หรือพอคาทองถ่ินท่ีรวบรวมโคเนื้อและกระบือเพ่ือขายตลาดนัดอีกตอหนึ่ง ผูซ้ือ
อาจจะเปนพอคาหลายประเภท เชน พอคาขายปลีกเนื้อโคและกระบือ พอคาขายสงชําแหละ หรือ



-246- 
 

พอคาขายสงโคมีชีวิต หรือเจาของโรงงานผลิตภัณฑเนื้อ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรรายยอยท่ีซ้ือโคเนื้อ
และกระบือเพ่ือนําไปเลี้ยงตอ 

1.1.3 ตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง เปนตลาดท่ีทําการซ้ือขายโคขุนลูกผสม ซ่ึงสวนใหญเปนโค
พันธุลูกผสมระหวางโคพันธุพ้ืนเมืองหรือบราหมันหรือโคพันธุทางยุโรป เชน ชารโรเล, ซิเมทัล หรือเฮีย
ฟอรด ท่ีผานการเลี้ยงขุนดวยอาหารขนพลังงานเปนเวลามากกวา 3 เดือน สวนใหญมีตลาดท่ีแนนอน 
ซ่ึงราคาซ้ือขายจะข้ึนอยูกับคุณภาพของเนื้อโค (สุรชัย, 2551) 

1.2 ตลาดเนื้อโค 
ตลาดเนื้อโคสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 

1.2.1 ตลาดระดับลาง เปนเนื้อในตลาดสดท่ัวไป สวนใหญเปนเนื้อโคท่ีไดจากการเลี้ยงแบบ
ปลอยใหกินหญาตามทุงหญา โดยท่ัวไปมักจะเปนโคพ้ืนเมืองหรือโคท่ีไดรับการขุนระยะสั้นๆ ประมาณ 

1-4 เดือน ดวยอาหารขนและอาหารหยาบใหมีกลามเนื้อมากข้ึน จะซ้ือขายกันเปนเนื้อสดท่ีฆาภายใน
วันตอวันเพ่ือนําไปประกอบอาหาร 

1.2.2 ตลาดระดับกลาง ตลาดระดับนี้มักเปนตลาดขนาดใหญ เชน ตลาดสดขนาดใหญไป
จนถึงซุปเปอรมารเก็ตในหางคาปลีก เนื้อโคสวนใหญจะมาจากโคลูกผสมบราหมันและลูกผสมชาร
โรเลส ซ่ึงนํามาขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบประมาณ 3-4 เดือน เนื้อโคระดับนี้สามารถนําไป
ประกอบอาหารไดท้ังอาหารไทยและอาหารแบบตะวันตก แตคุณภาพของเนื้ออาจไมเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภคอาหารแบบตะวันตก 

1.2.3 ตลาดระดับสูง เนื้อโคมีคุณภาพสูง เพราะเปนโคท่ีมาจากลูกผสมชารโรเลส เลี้ยงขุน
ดวยอาหารขนและอาหารหยาบเปนเวลานาน 12 เดือน จนมีไขมันแทรกในเนื้อ หลังจากชําแหละและ
ตัดแตงเนื้อแลวตองนําไปบมในหองเย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ประมาณ 7-14 วัน ปจจุบันแหลง
ผลิตเนื้อโคคุณภาพอยูท่ีสหกรณการเลี้ยงสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัดและสหกรณโคเนื้อ
กําแพงแสน จํากัด เนื้อชนิดนี้นิยมนําไปทําอาหารแบบตะวันตก เชน สเต็ก ซ่ึงตองการความนุมของ
เนื้อเปนสําคัญ ตลาดสําคัญจึงอยูท่ีโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารตะวันตกและซุปเปอรมาเก็ตชั้นนํา 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

1.3. ตลาดผลิตภัณฑจากโคเนื้อ 
1.3.1 ผลิตภัณฑจากเนื้อโค เนื้อโคใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑสวนใหญ ไดแก ลูกชิ้น สวน

ผลิตภัณฑแปรรูปชนิดอ่ืนๆ เชน ไสกรอกชนิดตางๆ เนื้อกระปอง (can beef) ซ่ึงยังมีปริมาณคอนขาง
นอย 

1.3.2 หนังโค การผลิตหนังโคภายในประเทศผลิตไดปละ 45,000 ตันหรือ 30 เปอรเซ็นต 
ของปริมาณความตองการการใชหนังของประเทศยังไมเพียงพอ เพ่ือนํามาใชในอุตสาหกรรมโรงฟอก
หนังและอุตสาหกรรมเครื่องหนังจึงไดมีการขออนุญาตนําเขาหนังโคกระบือจากตางประเทศ จากสถิต
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กรมศุลกากร ป 2553 มีการขออนุญาตนําเขาหนังโคและกระบือสด หนังหมักเกลือ และหนังฟอก 

จํานวน 13 6,775 ตัน มูลคา 15,462.62 ลานบาท 

หนังโคเนื้อท่ีผลิตไดในประเทศไทยยังมีคุณภาพดอยกวาหนังโคท่ีนําเขาจากตางประเทศ ดวย
สาเหตุดังนี้ คือ 

1) หนังโคไทยมีขนาดเล็ก เนื่องจากโคไทยยังมีรูปรางขนาดเล็ก 

2) ระบบการฆายังไมไดมาตรฐาน สวนใหญชําแหละโดยการใชมีดทําใหหนังเกิดบาดแผล 

3) การเลี้ยงโคยังประสบปญหาเรื่องเห็บ เหา กัด ทําใหหนังเกิดรอยแผล เปนตําหนิ 
4) การเก็บรักษาหนังดิบ และหนังหมักเกลือยังไมมีคุณภาพ และไมไดมาตรฐาน 

 

2. ตลาดการคาระหวางประเทศ 
2.1 การนําเขา 

มีการนําเขาโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศเพ่ือนบาน ไดแก พมา เพ่ิมข้ึนเนื่องจากโคเนื้อใน
ประเทศมีราคาสูงข้ึน จากสถิตกรมศุลกากรป 2553 มีการขออนุญาตนําเขาโคเนื้อมีชีวิตจํานวน 

26,481 ตัว เนื้อโคแชแข็ง 3,965 ตัน เครื่องใน 2,886.8 ตัน โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และอารเจนตินา นําเขาหนัง 136,775 ตัน ป 2554 มีการขอ
อนุญาตนําเขาโคเนื้อมีชีวิตจํานวน 53,596 ตัว นําเขาเนื้อ โคแชเย็น แชแข็ง 12,104.1 ตัน เครื่องใน 

3,261.3 ตัน 

2.2 การสงออก 
มีการสงออกโคเนื้อไปจําหนายตางประเทศลดลง โดยเฉพาะการสงโคเนื้อไปจําหนายประเทศ

มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม และจีน จากสถิตกรมศุลกากรป 2553 มีการสงออกโคมีชีวิต จํานวน 
254,601 ตัว เนื้อโคแปรรูปและผลิตภัณฑ 1,438.7 ตัน หนังโค 46,078 ตัน (สวนใหญ ไดแก จีน 

อินโดนีเซีย ฮองกง และเวียดนาม) ป 2554 มีการสงออกโคมีชีวิต จํานวน 110,381 ตัว สงออกเนื้อโค
แปรรูปและผลิตภัณฑ 9,069 ตัน สงออกหนังโค 38,815.5 ตัน (สวนใหญ ไดแก จีน อินโดนีเซีย 

ฮองกง และ เวียดนาม) (สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, 2555) 
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วิถีการตลาดโคเนื้อและกระบือ 
 วิถีการตลาดโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย (ภาพท่ี 12-1) พบวาวิถีการตลาดโคเนื้อและ
กระบอืเริ่มจากเกษตรกรเลี้ยงโคมีชีวิตท่ัวๆ ไป สวนใหญจะเปนโคพันธุพ้ืนเมือง โดยเม่ือทําการเลี้ยงให
โคและกระบือเจริญเติบโตพรอมท่ีจะขาย พอคารวบรวมโคทองท่ีหรือพอคารวบรวมโคทองถ่ินจะมา
รับซ้ือจากเกษตรกรในหมูบาน หรือถาตําบลนั้นๆมีจํานวนโคมีชีวิตจํานวนมาก ภาคเอกชนก็จะทําการ
เปดตลาดนัดโคกระบือ โดยมีการซ้ือขายกันโดยผานตลาดนัดโคกระบือ โดยผูซ้ือท่ีมาซ้ือกันในตลาดมี
ท้ังเกษตรกรท่ีซ้ือไปเลี้ยงตอ และพอคาเชือดหรือพอคาขายสงโคชําแหละมาทําการซ้ือและเขาโรงฆา  

การเลี้ยงโคอีกประเภทหนึ่งคือการเลี้ยงโคคุณภาพ เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคขุนคุณภาพสวนใหญจะ
เปนลูกผสมบราหมัน และชารโรเลส โดยจะแบงเปนเลี้ยงขุนระยะสั้น 3 – 4 เดือน หรือเลี้ยงขุนระยะ
ยาว 8 – 12 เดือน โดยจะมีการใหกินหญา ฟาง อาหารขน ซ่ึงคุณภาพเนื้อท่ีไดจะดีกวาการเลี้ยงโค
พ้ืนเมืองท่ัวไป หลังจากท่ีโคมีชีวิตเขาฆาท่ีโรงฆาสัตวของเทศบาลหรือเอกชนแลว เนื้อโคชําแหละก็จะ
แบงตามคุณภาพ สําหรับเนื้อโคท่ัวไปพอคาขายปลีกเนื้อโคก็จะรับเนื้อไปขายตอยังตลาดสดท่ัวไป 

กอนท่ีจะถึงมือผูบริโภคและเนื้อโคคุณภาพปานกลางก็จะมีขายตามซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไป สวนเนื้อโค
คุณภาพสูงก็จะสงไปยัง butcher shop หรือโรงแรมชั้นนําท่ัวไป กอนถึงมือผูบริโภคเชนเดียวกันและ
อีกดานหนึ่งของการแปรรูปเนื้อสวนหนึ่งจะถูกนําไปสงในโรงงานแปรรูปซ่ึงสวนใหญเปนโรงงานลูกชิ้น 

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการในการแปรรูปก็จะมีพอคาขายสงผลิตภัณฑ และพอคาขายปลีกผลิตภัณฑมา
รับไปขายตอกอนท่ีผลิตภัณฑท้ังหมดจะถึงมือผูบริโภค (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 
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ภาพท่ี 12-1 วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 

 
ปญหาดานการตลาดของโคเนื้อและกระบือ 
1. ตลาดโคมีชีวิต  

ปญหาดานการตลาดของโคมีชีวิต สามารถจําแนกไดดังนี้ 
1. เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อและกระบือสวนใหญ (รอยละ 99) เปนเกษตรกรรายยอย ขาดการ

รวมกลุมและการสรางเครือขาย สงผลทําใหไมสามารถควบคุมการผลิตในปริมาณท่ีตลาดตองการได 

เกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรเลี้ยงโคคุณภาพ 

พอคารวบรวมโคทองท่ี 

พอคารวบรวมโคทองถ่ิน 

ตลาดนัดโค-กระบือ 

เกษตรกรซ้ือไป
เลี้ยงตอ 

พอคาขายสงเนื้อ
โคชําแหละ 

ผูเลี้ยงขุน
ระยะสั้น 

ผูเลี้ยงขุน
ระยะยาว 

โรงฆาสัตวเทศบาล/ เอกชน 

พอคาขายปลีก
เนื้อโคชําแหละ 

ซุปเปอรมารเก็ต
ท่ัวไป 

Butcher shop, 
โรงแรม, ภตัตาคาร 

โรงงานแปรรปู 

ตลาดสดท่ัวไป พอคาขายสง
ผลิตภัณฑ 

พอคาขายปลีก
ผลิตภัณฑ 

ผูบริโภค 
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2. เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อและกระบือขาดขอมูลขาวสารดานราคาโคเนื้อและกระบือในภาวะ
ปจจุบัน ทําใหถูกเอาเปรียบจากกลไกการตลาด 

3. ระเบียบการปฏิบัติเพ่ือควบคุมการเคลื่อนยายสัตว และซากสัตวไมเอ้ืออํานวยตอระบบ
การตลาด 

4. ขาดการประชาสัมพันธและสนับสนุนการจําหนายโคมีชีวิตออกตางประเทศ 

5. ไมมีระบบสืบยอนกลับได (traceability) วามีโคเนื้อและกระบือมีประวัติมาจากท่ีไหน มี
ระบบการจัดการการเลี้ยงเปนอยางไร 

 
2. ตลาดเนื้อโค  

ปญหาดานการตลาดของเนื้อโค สามารถจําแนกไดดังนี้ 
1. โรงฆาสัตวหรือโรงงานแปรรูปโคเนื้อและกระบือยังไมสะอาด ถูกสุขอนามัย ทําใหผูบริโภค

ไมม่ันใจดานความปลอดภัยทางอาหาร 

2. ขาดการประชาสัมพันธใหผูบริโภคเขาใจถึงเรื่องความแตกตางดานคุณภาพของเนื้อโคขุน
คุณภาพดีกับเนื้อโคท่ัวไป 

3. ผูบริโภคยังขาดความรูท่ัวไปในการเลือกซ้ือเนื้อโคแตละชิ้นสวนในการนําไปประกอบ
อาหาร ทําใหมีปญหาเรื่องเนื้อโคขุนชิ้นสวนรองหลังตัดแตงท่ีมีสัดสวนประมาณ 40% ไมสามารถ
จําหนายไดในราคาท่ีเหมาะสม 

4. ขาดการศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากเนื้อโคชิ้นสวนรองหลังการตัดแตง ทําใหจํากัดการ
ขยายตัวเรื่องการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 

5. ขาดแนวทางการพัฒนาตลาดเนื้อโคเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 

3. ตลาดหนังโคเนื้อและกระบือ 
คุณภาพหนังยังไมไดมาตรฐานกําหนดเนื่องจากกระบวนการฆา และกระบวนการเก็บรักษา

หนังไมไดมาตรฐาน (กรมปศุสัตว, 2555) 
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สรุป 
 

การดําเนินการดานตลาดโคกระบอืมีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหมีการเคลื่อนยาย
ผลผลิตท่ีไดจากฟารมโคเนื้อและกระบือออกสูผูบริโภค ซ่ึงทําใหเกิดการหมุนเวียนของรายไดกลับสู
เกษตรกรโดยผานวิถีการตลาดซ่ึงเริ่มตนตั้งแตตลาดโคเนื้อและกระบือ โดยโคมีชีวิตจากฟารม
เกษตรกรจะถูกรวบรวมโดยพอคาในทองถ่ิน สงตอไปยังพอคารับซ้ือโคมีชีวิตเพ่ือเขาโรงฆาหรือขายตอ
ใหเกษตรกรท่ีจะนําไปเลี้ยงตอ เม่ือไดโคขนาดท่ีตองการแลว จึงขายตอใหพอคาชําแหละ หรือเขาโรง
ฆาเพ่ือนําเนื้อโคจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีอยูภายในการตลาดเนื้อโคและกระบือ 

ซ่ึงตลาดเนื้อโคก็จะมีหลายระดับ ซ่ึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเนื้อ เชน ตลาดเนื้อโคท่ีเนนการแปรรูปเนื้อ
โคไปเปนอาหารท่ีสําคัญ เชน ลูกชิ้น ไสกรอก เปนตน และตลาดเนื้อระดับสูง เชน สเต็ก เปนตน 

 

  

แบบฝกหัดทายบทท่ี 12 

 

1. จงจําแนกผูประกอบการภายในระบบของตลาดโคเนื้อและกระบือ 

2. จงจําแนกและอธิบายลักษณะของตลาดโคเนื้อและกระบือแตละแบบ 

3. จงอธิบายวิถีการตลาดของโคเนือ้และกระบือ 

4. จงอภิปรายปญหาดานการตลาดของโคเนื้อและกระบือ 
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เอกสารอางอิง 
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สุรชัย สุวรรณลี. (2551). การขุนโคและคุณภาพเนื้อ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตโคเนื้อ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 



แผนการสอนประจําบทที่ 13  
การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

 
 
หัวขอเนื้อหา 
การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

1.1 การบันทึกขอมูลฟารม 

1.2 การทําบัญชีฟารม 

1.3 ชนิดของบัญชีฟารม 

1.4 สรุปประจําบท 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 13 

เอกสารอางอิง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้ 
1. สามารถใหความหมายและบอกประโยชนของการบันทึกขอมูลฟารมได 
2. สามารถใหความหมายและบอกประโยชนของการทําบัญชีฟารมได 
3. สามารถจําแนกชนิดของการทําบัญชีฟารมได 
2. สามารถทําบัญชีฟารมได 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมประจําบทท่ี 13 
1. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารมตามเอกสารประกอบการสอน 

และการฉายภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) 
2. แบงกลุมนักศึกษาเพ่ืออภิปราย และแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  
3. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

4. สรุปเนื้อหาประจําบท 

5. แบงกลุมผูเรียนเพ่ือฝกปฏิบัติการตามใบงานท่ีไดมอบหมาย และกําหนดวันสงรายงาน 

6. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 13 เรื่องการบันทึกขอมูลและการทํา
บัญชีฟารมเปนการบาน และกําหนดวันสง 

7. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

2. ภาพสไลด (โปรแกรม Power Point) เรื่องการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงานท่ี 13 เรื่องการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

7. แบบฝกหัดทายบทประจําบทท่ี 13 เรื่องการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

8. เฉลยแบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ  
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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บทที่ 13 
การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม 

 
การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารมที่มีระบบ และมีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอ

การดําเนินธุรกิจงานฟารมใหประสบความสําเร็จ มีกําไร ท้ังนี้เนื่องจากการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
และการทําบัญชีรายรับ-รายจายจะเปนประโยชนใหผู เลี ้ยงรู ลักษณะการทํางาน และสถานะ
ทางการเงินของฟารม ทําใหสามารถตัดสินใจดําเนินงานฟารมใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด แนวโนมของราคา ตลอดจนเหตุการณตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นการมีความรูความเขาใจเรื่องการบันทึกขอมูลและการทําบัญชีรายรับ-

รายจายที่ดี มีระบบ จะสามารถทําใหผูผลิตประเมินผลการดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนและ
ชวยในการกําหนดกิจการงานฟารมในอนาคตได 
 
การบันทึกขอมูลฟารม 

การบันทึกการปฏิบัติงาน หมายถึง การบันทึกรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ปญหาที่พบและวิธีแกปญหา อาจบันทึกเปนรายวันหรือรายสัปดาหก็ได เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประเมินผลงานและปรับปรุงแกไขการทํางานในครั้งตอไป นอกจากนั้นอาจบันทึกขอมูลรายรับและ 

รายจายของการปฏิบัติงานไวเพ่ือเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นั้นๆ  

 
ประโยชนของการบันทึกการปฏิบัติงาน  

การบันทึกการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนมากในการดําเนินกิจการงานฟารม เพราะกอใหเกิด
ประโยชนหลายประการพอสรุปไดดังนี้ 

1. ชวยบันทึกความทรงจําวามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบางระหวางการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือใชเปนขอมูลฐานะทางการเงินของกิจการ  

4. เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลการดําเนินงาน  

5. ชวยพัฒนานิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน 
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1. การบันทึกทรัพยสินและหนี้สิน  
เปนการบันทึกรายการทรัพยสินตางๆ เชน ที่ดิน, เครื่องมือ, เครื่องจักรกลตางๆ , อุปกรณ

การเกษตรตางๆ, ปุย, ปจจัยการผลิตอื่นๆ, จํานวนผลผลิต, ผลผลิตที่คงเหลือ ตลอดจนหนี้สินตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพยสินและหนี้สินตางๆ เพื่อจะนําไปใชในการสรุป
ฐานะทางการเงินและเปนขอมูลท่ีจะใชในการคํานวณหารายไดสุทธิตอไป  

 

2. การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  
เปนการบันทึกขอมูลในดานการผลิตท่ีสําคัญไดแก  

2.1 พันธุ  
ทําการบันทึกชื่อพันธุ การคัดเลือกพันธุ พันธุประวัติ รวมถึงรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของ

เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือหาลักษณะและการจัดการท่ีเหมาะสมและใหผลดีท่ีสุดในทองถ่ิน  
2.2 ความอุดมสมบูรณของอาหารสัตว 

เชน ผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว รวมทั้งชนิดและปริมาณอาหารและวัตถุดิบ
อาหารท่ีนํามาใช เพ่ือปองกันและหาแหลงอาหารอ่ืนเพ่ือสํารองไวใชภายในฟารม 

2.3 ผลผลิต  
เปนรายงานปริมาณของจํานวนโคและกระบือที่สงจําหนายทั้งตลาดโคกระบือ และสง

จําหนายตลาดเนื้อโคกระบือเพื่อเปนแนวในการวางแผน กําหนดจํานวน และขนาดของพื้นที่ในการ
ผลิตครั้งตอไปไดอยางถูกตอง  
2.4 สภาพแวดลอม  

เปนขอมูลทั่วๆ ไปของสภาพแวดลอมในฟารมในขณะนั้นไดแก ปริมาณฝน การกระจายตัว
ของฝน สภาพแสง อุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด ทิศทางลม กระแสลม รวมถึงโรค อาการบาดเจ็บ มาตรการ
การปองกันกําจัด  

2.5 การตลาด  
ถือเปนหัวใจท่ีมีความสําคัญและจําเปนมาก ท่ีผูผลิตควรรับทราบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การตลาด เชน แหลงรับซ้ือ พอคาคนกลาง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปริมาณและราคาของผลผลิต
ในแตละชวงของป การบันทึกขอมูลดังกลาวนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานอยางหนึ่งที่จะชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดระบบการปลูกพืช การปรับปรุงดินบํารุงดินตางๆ ตลอดจนชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การท่ีจะปลูกพืชในปตอไป  
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3. แนวทางการจดบันทึกการปฏิบัติงานในการปลูกพืชอาหารสัตว 
ในการดําเนินการปลูกพืชอาหารสัตว สิ่งท่ีตองทําการจดบันทึกขณะปฏิบัติงานคือ  

3.1 ขอมูลเก่ียวกับพืชอาหารสัตวท่ีปลูก ชื่อ พันธุ สภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการปลูก การปลูก 
การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษาและการจําหนาย เพ่ือใหผูปลูกรับทราบและเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป  

3.2 การจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆข้ันตอนท่ีไดปฏิบัติในการปลูกพืชอาหารสัตวจนถึงการเก็บเก่ียว
และการจําหนายผลผลิต  

3.3 จดบันทึกคาใชจายแตละครั้งในการปลูกใน 1 ฤดูกาล เชน  

3.3.1 คาพันธุพืชอาหารสัตว  
3.3.2 ราคาปุย  

3.3.3 ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช  

3.3.4 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการปลูกพืช  

3.3.5 คาแรงงาน  

 

การทําบัญชีฟารม 

การทําบัญชีรายรับ-รายจาย หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณตางๆเกี่ยวกับการเงินหรือ
อยางนอยที่สุดบางสวนเกี่ยวของกับการเงิน โดยผานการวิเคราะหจัดประเภทและบันทึกไวใน
แบบฟอรมท่ีกําหนดเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
ประโยชนของการทําบัญชีรายรับ-รายจาย  

1. เปนหลักฐานประกอบการดําเนินกิจการ เพ่ือใหทราบวามีทรัพยสิน หนี้สิน และเงินทุนเปน
จํานวนเทาใด  

2. เปนหลักฐานในการตรวจสอบตัวเงินสดกับยอดบัญชีวาถูกตองหรือมีขอผิดพลาดอยางไร  

3. ชวยในการประเมินและวิเคราะหสถานภาพดานการเงินและการคลัง และคิดผลทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจฟารม 

4. ชวยในการควบคุมและดําเนินธุรกิจฟารมหรืองานประจําของฟารมใหเปนไปอยางราบรื่น 
รวดเร็ว และไดผลดี  

5. ชวยเปนหลักฐานในการบริหารงาน เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอีก  

6. ชวยในการคํานวณผลการดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนอยางไร  

7. ชวยใหทราบฐานะทางการเงินของกิจการวา ทรัพยสิน หนี้สิน และเงินทุนในขณะใดขณะ 

หนึ่งเปนจํานวนเทาใด 
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8. ชวยประกอบการตัดสินใจในการปรับปรงุและเปลี่ยนแปลงธุรกิจฟารม ตลอดจนการ
วางแผนงบประมาณฟารมลวงหนา 
 

ชนิดของบัญชีฟารม 

1. บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของธุรกิจฟารม (net worth statement) 
เปนบัญชีท่ีแสดงและสรุปมูลคาของทรัพยสิน (assets), หนี้สิน (liability) และมูลคาของ

ทรัพยสินสุทธิของฟารม (net worth or operator capital) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งท่ีทําการสํารวจและ
วิเคราะห การทําบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของธุรกิจฟารมจะชี้ใหเห็นถึงฐานะและความม่ันคง
ทางดานทรัพยสินของฟารมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะมีประโยชนตอเกษตรกรเจาของฟารมใน
การไปติดตอขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  

การทําบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของฟารมประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญคือ  
1.1 ประเภทและมูลคาของทรัพยสินฟารม (assets)  

แบงตามลักษณะของสภาพคลองตัว (liquidation) ดังนี้ 
1.1.1 ทรัพยสินทุนหมุนเวียน (current asset) หมายถึงทรัพยสินประเภทท่ีสามารถ

เปลี่ยนมาเปนเงินสด (โดยการขายหรือแลกเปลี่ยน) ไดงายและรวดเร็ว มีสภาพคลองตัวสูง เชน พืชผล
ท่ีผลิตคงเหลือ ปศุสัตวท่ีเลี้ยงไวเพ่ือจําหนาย ปจจัยการผลิตคงเหลือ ปจจัยการผลิตท่ีตกลงซ้ือลวงหนา 
เงินสดในมือท่ีถืออยู บัญชีเงินฝากในธนาคาร บัญชีลูกหนี้ ฯลฯ 

1.1.2 ทรัพยสินดําเนินการ (intermediate asset) หมายถึงทรัพยสินประเภทท่ีมีความ
คลองปานกลาง และมักเปนทรัพยสินท่ีใชและใหบริการตางๆในกระบวนการผลิต หรือใชประกอบใน
กระบวนการผลิตของฟารม เชน พอพันธุ แมพันธุสัตว เครื่องจักรเครื่องมือตางๆ เชน รถไถนาเดินตาม 
เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา ฯลฯ การตีมูลคาของทรัพยสินประเภทนี้ตองใชมูลคาของทรัพยสินท่ีหักคา
เสื่อม (depreciation) แลว 

1.1.3 ทรัพยสินถาวร (long-term asset) หมายถึงทรัพยสินประเภทท่ีมีสภาพคลอง
คอนขาง ตํ่า การ ซ้ือขายแลกเปลี่ยนตองใช เวลานาน มักเปนทรัพยสินประเภทถาวร หรือ
อสังหาริมทรัพยตางๆ เชน ท่ีดิน ยุงฉาง โรงเรือน บาน ตนไมยืนตน ฯลฯ การซ้ือหรือขายทรัพยสิน
ประเภทนี้จะสงผลกระทบตอฐานะดานการเงิน การคลังของฟารมมาก เพราะตองใชเงินจํานวนมากใน
การซ้ือขาย 

1.2 ประเภทและจํานวนหนี้สินของฟารม (liability)  
การทําบัญชีหนี้สินจะเปนการจดบันทึกหนี้สินท่ีเกิดจากการกูยืมเงินของหนวยธุรกิจฟารมมา

เพ่ือใชซ้ือทรัพยสินประเภทตางๆ แบงตามระยะเวลากําหนดในการชําระคืนได 3 ประเภทคือ 
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1.2.1 หนี้สินระยะส้ัน (current liability) เปนหนี้สินท่ีเกิดจากการกูยืมเงินมาเพ่ือใชซ้ือ
ทรัพยสินหมุนเวียนของธุรกิจฟารม และยังคงคางชําระอยู ตองชดใชคืนภายในกําหนดไมเกิน 1 ปนับ
จากวันท่ีกูยืมมา 

1.2.2 หนี้สินระยะปานกลาง (intermediate liability) เปนหนี้สินท่ีเกิดจากการกูยืมเงิน
มาเพ่ือใชซ้ือทรัพยสินประกอบการ เชน กูมาซ้ือรถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ และยังคงคาง
ชําระอยู และมีกําหนดตองใชคืนตั้งแต 2 ปข้ึนไปแตไมเกิน 5 ป 

1.2.3 หนี้สินระยะยาว (long-term liability) เปนหนี้สินของหนวยธุรกิจฟารมท่ีเกิดจาก
การกูยืมเงินมาเพ่ือใชซ้ือหรือลงทุนในทรัพยสินถาวร เชน กูเงินมาสรางโรงเรือน ซ้ือท่ีดิน ฯลฯ และมี
กําหนดเวลาท่ีตองใชคืนตั้งแต 5 ปข้ึน 

1.3 มูลคาของทรัพยสินสุทธิท่ีเปนเจาของฟารม (net worth) 
 มูลคาของทรัพยสินสุทธิของฟารมจะเปนการแสดงทรัพยสินสุทธิท่ีไดหักหนี้สินท้ังหมดของ

ฟารม มูลคาของทรัพยสินสุทธิของฟารมชวยใหทราบฐานะทางการเงินของกิจการ และสามารถ
นํามาใชในการประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงธุรกิจฟารม ตลอดจนการ
วางแผนงบประมาณฟารมลวงหนา 
 

ข้ันตอนการจดบันทึกบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน 
1. สํารวจและตรวจสอบจํานวนทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมดของฟารมท่ีมีอยู ณ วันท่ีทําการ

สํารวจ 

2. คํานวณหามูลคาของทรัพยสินและหนี้สินแตละชนิดท่ีมีอยู  
2.1 ทรัพยสินหมุนเวียนใชราคาตลาดหรือราคาซ้ือมา 
2.2 ทรัพยสินประกอบการใชราคาซ้ือ - คาเสื่อมสะสม 

2.3 มูลคาท่ีดิน 

 

การคิดคาเส่ือมของทรัพยสิน 
การจดบันทึกมูลคาของทรัพยสินจะตองตีมูลคาของทรัพยสิน ณ วันท่ีทําการสํารวจ มี

ทรัพยสินบางประเภทมีอายุการใชงานไดนานหลายป (durable goods) มูลคาของทรัพยสินจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เนื่องจากเกิดการสึกหรอจากการใชงาน และความลาสมัยของทรัพยสินนั้น 
ทําใหมูลคาของทรัพยสินประเภทนี้ลดคาลง มูลคาท่ีลดลงนี้เรียกวา คาเสื่อม (depreciation) ของ
ทรัพยสินทุน ซ่ึงการคิดคาเสื่อมของทรัพยสินจะตองทราบขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1. ราคาท่ีซ้ือมา 

2. มูลคาซาก (salvage value) 
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3. มูลคาของทรัพยสินทุนท่ียังเหลืออยู (residual value) 

ในทางบัญชีมีวิธีคิดคาเสื่อม 3 วิธี ดังนี ้
1. คิดคาเสื่อมแบบเสนตรง (straight line method) 

DSL  = (C –S)/N 

DSL  = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบเสนตรง 
C    = ราคาของทรัพยสินท่ีซ้ือมา (acquisition value) 

S    = มูลคาซากของทรัพยสิน 

N   = จํานวนปของทรัพยสินทุนท่ีคาดวาจะใชประโยชนได 
 

2. คิดคาเสื่อมแบบลดลง (declining balance method) 

DDB  = (C –A) * R 

DDB  = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบลดลง 
C     = ราคาของทรัพยสินท่ีซ้ือมา  
A     = คาสึกหรอสะสม (accumulated depreciation) 

R    = อัตราคาเสื่อมเปน % ซ่ึงปกติจะคิดเปนสองเทาของการคิดคาเสื่อม 

               แบบเสนตรง 
 

3. คิดคาเสื่อมแบบ sum of the years digits method 

DSD  = (C –S) * N/SD 

DSD    = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบ Sum of the years  

              digits method 

N      = จํานวนปของทรัพยสินท่ีคาดวาจะใชประโยชนในธุรกิจฟารมได 
SD    = จํานวนปท้ังหมดของอายุการใชงานของทรัพยสินรวมกัน 

 

การคิดมูลคาท่ีดิน 

การคิดมูลคาท่ีดินจะใชสูตร  V = R/r 

V = มูลคาปจจุบันของท่ีดิน 

R = ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปท่ีคาดวาจะไดรับจากท่ีดินนั้น 

r = อัตราผลตอบแทนของเงินทุนท่ีเจาของฟารมควรจะไดรับ 

 
 



-261- 
 

ตารางท่ี 13-1 บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของกิจการงานฟารม 

ท่ีมา: https://puktiwit.wordpress.com 
 
2. บัญชีแสดงรายไดและรายจายของธุรกิจฟารม (income statement) 

บัญชีแสดงรายไดและรายจายของธุรกิจฟารมหรืองบกําไรขาดทุน หมายถึง งบท่ีแสดงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีกําหนดแตจะตองไมเกิน 1 ป เพ่ือวัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจฟารมวามีรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลานั้นเทาใด และเม่ือนํารายไดหักดวยคาใชจาย
แลว จะเปนกําไรสุทธิ (net income หรือ net profit) หรือขาดทุนสุทธิ (net loss) การทํางบกําไร
ขาดทุน ประกอบดวย  

รายได หมายถึง สินทรัพยท่ีกิจการไดรบัมาจากการประกอบกิจกรรม  

คาใชจาย หมายถึง มูลคาตนทุนคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการขายสินคา  

กําไรสุทธิ หมายถึง สวนของรายไดท่ีเกินกวาตนทุนขาย  

ขาดทุนสุทธิ หมายถึง สวนของรายไดท่ีต่ํากวาตนทุนขาย 

 

 

ทรัพยสิน (Assets) มูลคา (บาท)  หนี้สิน (Liabilities) มูลคา (บาท)   

ทรัพยสินหมุนเวียน  62,640 หนี้สินระยะสั้น 32,235 

   เงินสดและบัญชีฝากธนาคาร 20,465    หนี้ธนาคารพาณิชย 22,235 

   พืชผลคงเหลือ 42,175    หนี้ญาติ 10,000 

ทรัพยสินประกอบการ 24,950 หนี้สินระยะปานกลาง 10,000 

   พอพันธุ แมพันธุ 4,950    หนี้ธนาคารพาณิชย 8,000 

   เครื่องจักรเครื่องมือ 20,000    หนี้สหกรณ 2,000 

ทรัพยสินถาวร 126,361 หนี้สินระยะยาว 61,250 

   ท่ีดินและบาน 120,000    กูธนาคารเพ่ือซ้ือท่ีดิน 61,250 

   โรงเรือน 6,361     

รวมมูลคาทรัพยสินท้ังหมด 213,951 รวมมูลคาหนี้สินท้ังหมด 103,485 

    Net Worth 110,466 
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2.1 หลักการบัญชีเกี่ยวกับ รายได และคาใชจาย 
2.1.1 รายได หมายถึงการเพ่ิมข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปของ

การไดรับหรือการเพ่ิมคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหนี้สินอันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน 
ท้ังนี้ไมรวมถึงเงินทุนท่ีไดรับจากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ ดังนั้นในความหมายของการทําบัญชี
รายได อาจเกิดมาจากการขายสินคาหรือบริการการท่ีสินทรัพยท่ีฟารมถือไวมีมูลคาเพ่ิมข้ึนหรือจาก
การท่ีเจาหนี้ลดหนี้ใหในการปรับโครงสรางหนี้ 

2.1.2 คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีจาก
การจายหรือการลดคาของสินทรัพย หรือการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินอันสงผลใหสวนของเจาของลดลง ท้ังนี้
ไมรวมถึงการแบงปนสวนทุนใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ ดังนั้นในความหมายของการบัญชี 
คาใชจาย จึงไมใชมีเพียงตนทุนของสินคาหรือคาใชจายในการขายและบริหารเทานั้น แตรวมถึงผล
ขาดทุนจากการท่ีสินทรัพยหรือสินคาท่ีบริษัทถือไวมีมูลคาลดลง หรือขาดทุนจากไฟไหมดวย 

2.2 รายการในงบกําไรขาดทุน 
รายการท่ีมักปรากฏอยูในงบกําไรขาดทุน ไดแก  
2.2.1 รายได แสดงถึงรายไดท่ีมาจากการดําเนินธุรกิจหลักของฟารมโดยท่ัวไปแลวคือการ

ขายโคและกระบือหรือผลิตภัณฑท้ังหมด รายไดประเภทนี้จะแสดงดวยมูลคาหรือราคาขายกอนหัก
คาใชจายใดๆ 

2.2.2 รายไดอ่ืน เปนรายไดท่ีไมไดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท รายได
ประเภทนี้มักจะแสดงดวยจํานวนท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับสุทธิจากตนทุนท่ีเก่ียวของ เชน กําไรจาก
การขายเงินลงทุน กําไรจากการขายสินทรัพย 
 2.2.3 คาใชจาย คือ รายการท่ีหักออกจากรายได ซ่ึงเปนไปตามหลักการรับรูคาใชจายท่ีได
กลาวไปแลว ตัวอยางเชน ตนทุนสินคาท่ีขาย คาใชจายในการขาย และบริหาร เปนตน 

2.2.4 ตนทุนขาย แสดงตนทุนของสินคาท่ีซ้ือมา หรือตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูป หรือ
ตนทุนคาบริการ ซ่ึงตนทุนเหลานี้จะเก่ียวพันโดยตรงกับรายได 

2.2.5 คาเส่ือมราคา เปนคาใชจายซ่ึงบางครั้งก็รวมไวในตนทุนขาย แตบางครั้งก็แยกแสดง
ตางหาก สําหรับผูผลิตสินคาคาเสื่อมราคาจะรวมอยูในตนทุนขาย เพราะวาสินทรัพยถาวรโดยเฉพาะ
โรงเรือน และเครื่องจักร สวนมากจะใชสําหรับการผลิตสินคา ดังนั้นคาเสื่อมราคาท่ีเกิดข้ึนจาก
โรงเรือนและเครื่องจักรจึงถือเปนตนทุนขายโดยตรงแตสําหรับผูคาปลีกและผูใหบริการจะรวมคาเสื่อม
ราคาไวในคาใชจายในการขายและบริหารมากกวาในตนทุนขาย 

2.2.6 คาใชจายในการขาย และบริหาร จะครอบคลุมรายการท่ีไมเก่ียวกับการผลิตสินคา 
เชน เงินเดือนพนักงาน คาน้ํา คาไฟ และคาวัสดุสํานักงาน เปนตน 



-263- 
 

2.2.7 กําไรข้ันตน คือ ผลตางระหวางรายไดจากการขายกับตนทุนขายของสินคาหรือบริการ 
เปนการวัดความสําเร็จของบริษัทในการรักษาสวนตาง ระหวางรายไดกับตนทุนการผลิต และ/หรือ 
ตนทุนการซ้ือสินคาหรือบริการ 

2.2.8 กําไรกอนภาษี สะทอนถึงกําไรของบริษัทหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงาน รวม
กับรายไดอ่ืน และหักรายจายท่ีไมไดเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทแลว สําหรับบริษัทท่ีมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

 3. บัญชีแสดงการหมุนเวียนเงินสดของฟารม (cash flow statement) 
งบกระแสเงินสดเปนอีกรูปแบบหนึ่งของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ

กิจการ  ซ่ึงจะเนนเฉพาะในสวนของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับเงินสดและรายการท่ีเทียบเทาเงิน
สด  เชน  เงินฝากธนาคารหรือเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูงเทากับเงินสด  โดยงบกระแสเงิน
สดจะชวยใหผูบริหารหรือบุคคลภายนอก  ตลอดจนนักลงทุนไดทราบวาในรอบปท่ีผานมาแทท่ีจริง
แลวกิจการไดรับเงินสดและใชจายเงินสดในกิจกรรมใดบาง  ดวยเหตุนี้งบกระแสเงินสดจึงถือไดวาเปน
แหลงขอมูลท่ีจะแสดงใหเห็นถึงนโยบายในการบริหารเงินสดของกิจการ  การตัดสินใจทางดานการเงิน
และการวางแผนในอนาคตเพ่ือความม่ังค่ังของกิจการ (กชกร, 2544) 

            การจัดทํางบกระแสเงินสดไดแบงการวิเคราะหกระแสเงินสดของกิจการท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
งวดบัญชีท่ีผานมาออกเปน  3 สวนดังนี้ 
3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง การแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลักท่ี
กอใหเกิดรายไดของกิจการ  เชน  จากการขายผลิตภัณฑ จากการจายภาษีเงินได จากการจาย
ดอกเบี้ย จากการซ้ือสินคา การจายคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ รวมถึงรายไดอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของกิจการ เปนตน 

3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน หมายถึง กระแสเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและจําหนาย

สินทรัพยถาวรและเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวตางๆ  นอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงดอกเบี้ย และ
เงินปนผลท่ีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยลงทุนตางๆ 

3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน หมายถึง  กระแสเงินสดท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนใน

หนี้สินระยะยาว และสวนของเจาของ เชน การกูยืมและการชําระหนี้คืน การออกหุนทุนเพ่ิมและ
การเงินปนผล เปนตน 
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รูปแบบการจัดทํางบกระแสเงินสด 

การจัดทํางบกระแสเงินสดสามารถแบงออกไดเปน  2 ประเภทตามวิธีการในการวิเคราะห
และแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานคือ 

1. วิธีทางตรง (direct method) 
เปนวิธีท่ีจะแสดงเงินสดรับและเงินสดจายจากกิจกรรมดําเนินงานตางๆ เชน  เงินสดรับจาก

การขายสินคา  เงินสดจายคาซ้ือสินคา  เงินสดจายในคาใชจายการดําเนินงาน  ดอกเบี้ยจายและคา
ภาษีเงินได  เปนตน 

2. วิธีทางออม (indirect method) 
เปนวิธีการแสดงการแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  โดยใชกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิท่ีทํา

ไดในปนั้น  แลวปรับดวยผลกระทบของรายการท่ีไมเ ก่ียวกับเงินสด  หรือไมกระทบตอเงิน
สด  เชน  คาเสื่อมราคา  กําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน  ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมดําเนินงานของกิจการ (อารีย, 2556) 
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ตารางท่ี 13-2 แสดงการทํางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง  
ฟารม สุขอนันต 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 25x2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ทางตรง)  หนวย: บาท  

 เงินสดรับจากการขายสินคา 598,800  

 เงินสดจายคาซ้ือสินคา (329,200)  

 เงินสดจายคาเชา (6,400)  

 เงินสดจายเงินเดือน (53,000)  

 เงินสดจายคาน้ํา-ไฟ   (12,800)  

 เงินสดจายคาโทรศัพท   (7,000)  

 เงินสดจายคาเบี้ยประกัน (48,000)  

 เงินสดจายดอกเบี้ยจาย (7,000)  

 เงินสดจายคาภาษีเงินได   (27,880)    107,520 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจายจากการซ้ือท่ีดิน (80,000)  

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ   24,000  

 เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ   (16,000)  

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน   80,000      8,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดจายจากการชําระเงินกู (206,000)  

 เงินสดรับจากการขายหุน   160,000  

 เงินสดจายจากการจายเงินปนผล (44,520)   (90,520) 
เงินสดสุทธิเพ่ิม      25,000 

บวกเงินสดตนป  25,000 

เงินสดปลายป       50,000 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก อารีย (2556) 
 
คําอธิบายประกอบ 
1. เงินสดรับจากการขายสินคา 598,800 บาท ไดมาจากยอดขาย 600,000  บาท  

หักลูกหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึน 1,200   บาท 
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2. เงินสดจายคาซ้ือสินคา 329,200 บาท   ไดมาจากยอดตนทุนขาย  340,000  บาท  
หัก สินคาท่ีลดลง  14,000   บาท  
บวกเจาหนี้ท่ีลดลง  3,200   บาท  

3. เงินสดจายคาเชา 6,400 บาท    ไดมาจาก คาเชา   14,400   บาท  
หักคาเชาจายลวงหนาท่ีลดลง 8,000  บาท  

4. เงินสดจายเงินเดือน 53,000 บาท  ไดมาจากเงินเดือน   48,000 บาท  
บวกเงินเดือนคางจายท่ีลดลง  5,000  บาท  

5. เงินสดจายคาภาษีเงินได 27,880 บาท   ไดมาจาก ภาษีเงินได  30,300 บาท  
หักภาษีเงินไดคางจายท่ีเพ่ิมข้ึน  2,420  บาท  

6. เงินสดจายจากการซ้ือท่ีดิน 80,000 บาท  ไดมาจากท่ีดินปลายงวด  400,000  บาท  
หักท่ีดินตนงวด   320,000  บาท  

7. เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ 16,000 บาท  ไดมาจากอุปกรณปลายงวด 148,000  บาท 
บวกขายอุปกรณ  40,000   บาท  

หักอุปกรณตนงวด  140,000  บาท  
หักซ้ืออุปกรณโดยชําระเปนต๋ัวเงิน 32,000 บาท 

(อารีย, 2556) 
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ตารางท่ี 13-3 แสดงการทํางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางออม  

ฟารม สุขอนันต 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 25x2 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ทางออม)  หนวย: บาท  

 กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  108,000 

 ลูกหนี้เพ่ิมข้ึน  (1,200)  

 สินคาลดลง  14,000  

 คาเชาจายลวงหนาลดลง  8,000  

 เจาหนี้ลดลง  (3,200)  

 เงินเดือนคางจายลดลง (5,000)  

 หนี้สงสัยจะสูญ 1,400  

 คาเสื่อมราคา 12,400  

 ขาดทุนจากการขายอุปกรณ  8,000  

 ดอกเบี้ยจาย  (7,000)  

 ภาษีเงินได  (27,880) (480) 
   107,520 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจายจากการซ้ือท่ีดิน (80,000)  

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ   24,000  

 เงินสดจายจากการซ้ืออุปกรณ   (16,000)  

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน   80,000      8,000 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดจายจากการชําระเงินกู (206,000)  

 เงินสดรับจากการขายหุน   160,000  

 เงินสดจายจากการจายเงินปนผล (44,520)   (90,520) 
เงินสดสุทธิเพ่ิม      25,000 

บวกเงินสดตนป  25,000 

เงินสดปลายป       50,000 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก อารีย (2556) 
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คําอธิบายประกอบ 
สําหรับการไดมาซ่ึงตัวเลขของรายการท่ีปรากฏในวิธีทางออม มีวิธีการหาเชนเดียวกับวิธี

ทางตรง จากตัวอยางขางตนสรุปไดวาการจัดทํางบกระแสเงินสดไมวาจะเปนวิธีทางตรง หรือวิธี
ทางออมมีรูปแบบท่ีเหมือนกันจะตางกันก็เฉพาะในสวนของการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนนิงานเทานั้น ซ่ึงสุดทายท้ัง 2 วิธีก็ไดผลลัพธของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเทากันสวน 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินยังคงเหมือนเดิม 

(อารีย, 2556) 
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สรุป 

 
การจดบันทึกการปฏิบัติงานและการทําบัญชีรายรับ-รายจายเปนการชวยใหมีการทําเปน

ระบบ โดยถามีการจดบันทึกกิจการตางๆอยางมีระบบ การลงบัญชีที่ดี มีความเขาใจในการจด
บันทึก และการสรุปขอมูลใหเหมาะสมแลว สามารถนําขอมูลท่ีไดรับมาใชประโยชนในการตัดสินใจ
ทําฟารมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด แนวโนมของราคา ตลอดจนเหตุการณตางๆที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน ทําใหผูผลิตทราบไดวากิจการของตนเปน
อยางไร และวิธีการอยางหนึ่งท่ีจะแสดงฐานทางการเงินและผลการดําเนินงานวามีรายรับ-รายจาย
อยางไร ชวยในการประเมินผลการดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนอยางไรอีกดวย  

 
 

แบบฝกหัดทายบทท่ี 13 

 

1. จงบอกความหมายและบอกประโยชนของการบันทึกขอมูลฟารม 

2. จงบอกความหมายและบอกประโยชนของการทําบัญชีฟารม 

3. จงจําแนกชนิดของการทําบัญชีฟารม 

4. จงทําบัญชีฟารมจากขอมูลท่ีกําหนดให 
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ใบงานที่ 1 

 

เรื่อง ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ วันท่ี................................................. 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส................................................. 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหรูปแบบการผลิตโคเนื้อและกระบือแบบตางๆได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอภิปรายความสําคัญของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือตอระบบ

เศรษฐกิจได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถออกแบบกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงออกโคเนื้อและ

กระบือได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาตอบคําถามจากใบงาน โดยศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
ความสําคัญและทิศทางการผลิตโคเนื้อและกระบือ การสืบคนเอกสารในหองสมุด และสื่ออินเตอรเน็ต 

โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 3 คน 

 

3. คําถาม 

 3.1 ใหนักศึกษาวิเคราะหรูปแบบการผลิตโคเนื้อและกระบือตามวัตถุประสงคของการเลี้ยง
สัตวแบบตางๆ 

3.2 ใหนักศึกษาอภิปรายเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือมีความสําคัญตอกลไกการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศกับกลุมประเทศอาเซียนอยางไร 

3.3 ใหนักศึกษาออกแบบกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงออกโคเนื้อและกระบือไปยัง
กลุมประเทศอาเซียน  

 

4. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 
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5. ผลสัมฤทธิ์ 
รูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 2 

 

เรื่อง พันธุโคเนื้อและกระบือ    วันท่ี................................................. 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส................................................. 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะประจําพันธุของโคเนื้อได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบเดนและลักษณะดอยของโคเนื้อพันธุพ้ืนเมืองและ

พันธุลูกผสมได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหวาโคเนื้อสายพันธุใดไดรับความนิยมในการเลี้ยงตาม

วัตถุประสงคในการเลี้ยงแบบตางๆ 

 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติการสังเกต และบันทึกลักษณะประจําพันธุ ลักษณะเดน และลักษณะดอย
ของโคเนื้อพันธุพ้ืนเมืองและพันธุลูกผสม ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว รวมกับการศึกษา
จากเอกสารประกอบการสอนเรื่องพันธุโคเนื้อและกระบือ และแผนภาพพันธุโคเนื้อ โดยแบงให
นักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 3 คน 

 

3. อุปกรณ 
 3.1 โคเนื้อพันธุพ้ืนเมืองและพันธุลูกผสม ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

3.2 กลองถายรูป 

3.3 แผนภาพพันธุโคเนื้อ 

 

4. วิธีการปฏิบัติ 
4.1 ใหนักศึกษาสังเกตลักษณะประจําพันธุ ลักษณะเดน และลักษณะดอยของโคเนื้อพันธุ

พ้ืนเมืองและพันธุลูกผสม ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
4.2 บันทึกลักษณะประจําพันธุ ลักษณะเดน และลักษณะดอยของโคเนื้อพันธุพ้ืนเมืองและ

พันธุลูกผสม 

4.3 ใหนักศึกษาวิเคราะหโคสายพันธุใดไดรับความนิยมในการเลี้ยงตามวัตถุประสงคในการ
เลี้ยงแบบตางๆ 
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4.4 สรุปและวิจารณผล 

5. บันทึกผลการปฏิบัติ 
ตอนท่ี 1 นักศึกษาสังเกตลักษณะประจําพันธุ ลักษณะเดน และลักษณะดอยของโคเนื้อพันธุพ้ืนเมือง
และพันธุลูกผสม ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว และลงขอมูลในตารางการบันทึกขอมูลนี้ 
 

 พันธุพ้ืนเมือง พันธุลูกผสม 

1. ลักษณะประจําพันธุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ลักษณะเดน  

 

 

 

 

 

3. ลักษณะดอย 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบขอมูล 

พันธุพ้ืนเมือง พันธุลูกผสม 
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ตอนท่ี 2 ใหนักศึกษาวิเคราะหวาโคสายพันธุใดไดรับความนิยมในการเลี้ยงตามวัตถุประสงคในการ
เลี้ยงแบบตางๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 

6. สรุปผลการปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 3 

 

เรื่อง ประเมินอายุโคและกระบือโดยการดูฟน  วันท่ี................................................. 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส................................................. 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาอธิบายหลักการท่ีใชในการประเมินอายุของโคเนื้อโดยการดูฟนได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประเมินอายุของโคเนื้อโดยการดูฟนไดอยางถูกตอง 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติการสังเกต และทําการถายภาพ วาดรูป และประเมินอายุของโคเนื้อพันธุ
พ้ืนเมืองและพันธุลูกผสม ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว รวมกับการศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องการคัดเลือกพันธุโคเนื้อและกระบือ โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ 
ละ 3 คน 

 

3. อุปกรณ 
 3.1 โคเนื้อพันธุพ้ืนเมือง (โคตัวท่ี 1) และพันธุลูกผสม (โคตัวท่ี 2) ณ ฟารมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

3.2 ซองบังคับสัตว 
3.3 กลองถายรูป 

 

4. วิธีการทดลอง 
4.1 ใหนักศึกษาตอนโคเขาซองบังคับสัตว และบังคับใหโคอยูนิ่งภายในซองบังคับสัตว 
4.2 ใหนักศึกษาใชมือขางท่ีถนัดจับสนตะพายของโคเนื้อและบังคับศีรษะใหยกข้ึนเพ่ือบังคับ

ใหอยูนิ่ง หรือใชมือจับริมฝปากบนของโค และใชมืออีกขางท่ีไมถนัดจับบริเวณริมฝปากลางใหเปดลง  
4.3 ใหนักศึกษาในกลุมทําการถายภาพ และนับจํานวนฟนแทและฟนน้ํานมของโคเนื้อเพ่ือ

นาํไปประเมินอายุ 
4.4 ลงขอมูลในตารางบันทึกผลการทดลอง จากนั้นใหประเมินอายุโคตัวท่ี 2 ตาม

กระบวนการเดียวกัน 

4.5 สรุปและวิจารณผล 
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ภาพ แสดงการประเมินอายุโคโดยการดูฟน 

 

5. บันทึกผลการทดลอง 
ตอนท่ี 1 ใหนักศึกษาอธิบายหลักการท่ีใชในการประเมินอายุของโคเนื้อโดยการดูฟน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ตอนท่ี 2 ตารางขอมูลการประเมินอายุโคโดยการดูฟน 

 

 ภาพ รายละเอียด (อายุ) 
โคตัวท่ี 1  
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 ภาพ รายละเอียด (อายุ) 
โคตัวท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 4 

 

เรื่อง อุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเล้ียงโคเนื้อและกระบือ วันท่ี................................................. 
ช่ือ-สกุล..........................................................................      รหัส................................................. 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธบิายสวนประกอบของโรงเรือนของโคเนื้อและกระบือในฟารม

ของเกษตรกรรายยอย ฟารมขนาดเล็ก และฟารมขนาดใหญได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถออกแบบผังโรงเรือนของโคเนื้อและกระบือในฟารมของ

เกษตรกรรายยอย ฟารมขนาดเล็ก และฟารมขนาดใหญ 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายในใบงาน โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน
เรื่องอุปกรณและโรงเรือนสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ  

 

3. คําถาม 

 3.1 ใหนักศึกษาออกแบบผังโรงเรือนของโคเนื้อและกระบือตามลักษณะของฟารม พรอมท้ัง
อธิบายสวนประกอบตางๆท่ีอยูในแผนผังมาโดยละเอียด 

3.1.1 ฟารมของเกษตรกรรายยอย 

3.1.2 ฟารมขนาดเล็ก 

3.1.3 ฟารมขนาดใหญ 
 

4. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายบุคคล โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 5 

 

เรื่อง การคลองและบังคับโคเนื้อและกระบือ  วันท่ี................................................. 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส................................................. 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคลองโคโดยใชเชือกไดอยางถูกวิธ ี

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบังคับโคโดยการลมโคดวยมือเปลา 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบังคับโคโดยการลมโคดวยการใชเชือก 

1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถมัดขาโคไดอยางถูกวิธี 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติการคลองโค, ลมโคโดยวิธีการใชมือเปลา และการใชเชือก และมัดขาโคได
อยางถูกวิธี โดยปฏิบัติการกับโคเนื้อ ณ ฟารมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว โดยแบงใหนักศึกษา
ปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 5 คน 

 

3. อุปกรณ 
 3.1 โคเนื้อพันธุพ้ืนเมือง (โคตัวท่ี 1) และพันธุลูกผสม (โคตัวท่ี 2) ณ ฟารมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

3.2 เชือกมะนิลา ขนาด 4 หุน ยาว 8 เมตร จํานวน 2 เสน 

3.3 เชือกมะนิลา ขนาด 2.5 หุน ยาว 3 เมตร จํานวน 2 เสน 

3.4 กลองถายรูป 

 

4. ทฤษฎี 
4.1 การคลองโค 

เปนการบังคับโคโดยใชมือท่ีถนัดจับบวงแลวคอยๆปรับขยายบวงออกพอประมาณให
พอเหมาะกับขนาดหัวหรือความกวางของรอบเขาของโค เม่ือไดขนาดบวงตามท่ีตองการแลวใหใชมือ
ขางท่ีถนัดจับท่ีบวง สวนมือขางท่ีไมถนัดใหกํามือหลวมๆรวบเก็บปลายเชือกสวนท่ีเหลือเอาไวให
เรยีบรอย จากนั้นตําแหนงการยืนของคนคลองจะอยูทางดานขางและขนานกับโค ขณะท่ีโคกําลังวิ่งอยู 
ควรยืนอยูขางใดขางหนึ่งของโคข้ึนอยูกับวาจะถนัดมือขางใด ถาถนัดมือขางขวาใหยืนอยูทางดานซาย
ของตัวโคหรือหันหนาไปทางทิศทวนเข็มนาฬิกา แตถาถนัดมือขางซายใหยืนอยูทางดานขวาของตัวโค
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หรือหันหนาไปทางทิศตามเข็มนาฬิกา หลังจากท่ีบวงเขาไปในคอของโคแลวใหรีบกระตุกและดึงเชือก
เอาไวใหม่ันคงปมก็จะรูดเขาไปรัดคอของโคอยางรวดเร็ว 

4.2 การลมโคโดยใชมือ 

การลมโคโดยการพับคอ สามารถปฏิบัติไดโดยหันหนาเขาหาตัวโคแลวใชมือซายเอ้ือมมาจับท่ี
หูซายของโคแลวสอดมือขวาใหกํารวบขากรรไกรลางของโคเอาไวใหแนน โดยพยายามบิดคอโคใหพับ
ไปทางดานหลังพรอมกับเรายอตัวลงเล็กนอย เม่ือคอถูกบิดพับจะทําใหโคเสียการทรงตัวและโคคอยๆ 
ตะแคงตัวจนกระท่ังลมลงนอน 

4.3 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 1 กระเปาะ  
การลมโคโดยวิธีนี้จะใชเชือก 2 เสน เสนแรกเอาไวคลองโค ควรทําบวงคลองโคอยางหลวมๆ

เพ่ือปองกันเชือกรัดคอโค สวนเสนท่ีสองเอาไวดึงลมโค เสนแรกนํามาคลองโคและไปผูกมัดไว จากนั้น
นําเชือกเสนท่ี 2 มาคลองท่ีคอโคและนําปลายเชือกท่ีเหลือไปพาดท่ีหลังโคออมไปอีกดานและลอดสอด
ผานบวงตรงบริเวณพับในขาหลัง จากนั้นทําการดึงเชือกและโคจะคอยๆ ลมลง 
4.4 การลมโคโดยใชเชือกพันรอบตัวโค 2 กระเปาะ  

ใชเชือกท้ังหมด 2 เสน เสนแรกเอาไวคลองโคควรทําบวงคลองโคอยางหลวมๆ เพ่ือปองกัน
เชือกรัดคอโคได   สวนเสนท่ีสองเอาไวดึงลมโค โดยนําเชือกมามัดตรงสวนท่ีเลยคอไปทางขาหนา นํา
ปลายเชือกท่ีเหลือไปพาดท่ีหลังโคออมไปอีกดานและลอดสอดผานบวงตรงบริเวณพับในขาหนาและ
หลัง ทําเปน 2 กระเปาะ จากนั้นทําการดึงเชือกโคจะคอยๆ ลมลง 
4.5 การมัดขาโค 

4.5.1 เม่ือโคลมลงใหผูปฏิบัติงานใชมือกดหัวโคเอาไว ขณะเดียวกันใหผูปฏิบัติงานอีกคนเอา
เขากดลงท่ีสวาป (หามนั่งทับโคเด็ดขาด) พรอมท้ังดึงหางสอดเขามาระหวางขาโค เพ่ือบังคับโคไมให
ดิ้น  

4.5.2 เม่ือโคหยุดด้ินใหผูปฏิบัติงานอีกสองคนเขามามัดขาโค คนแรกเขามามัดขาทาง
ดานหนา แลวใชขาดันเบียดขาหนาท้ังสองของโคพรอมกับพันเชือกขาท่ีอยูดานบนกอน 3 รอบ และ
พันรอบท้ังสองขาอีกประมาณ 3 รอบ เสร็จแลวใหเอาเชือกสอดลอดระหวางขาท้ังสอง ใน
ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานอีกคนหนึ่งทําการมัดขาหลัง โดยเขาหาโคทางบั้นทาย เพ่ือทําการมัดขาโค
ดวยวิธีการเดียวกันกับการมัดขาหนา 

4.5.3 หลังจากนั้นทําการมัดขาโคท้ังสี่ขาเขารวมกัน ใหขาหลังทับขาหนาโดยแลกปลาย
เชือกท่ีเหลือ ทําการดึงหางเชือกท่ีแลกแลวสอดลอดระหวางขาโค แลวใหดึงอยางแรงจนกระท่ังขา
หนาและขาหลังมารวมกัน 

4.5.4 เอาเชือกท้ังสองเสนหรือเสนใดเสนหนึ่งพันออมขาท้ังสี่ขา ประมาณ 4 รอบ แลวผูก
ปลายเชือกท้ังสองเสนเขาดวยกันแบบเง่ือนกระตุก  
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4.5.5 ทําการปลดเชือกออกจากขา หลักจากปฏิบัติงานเก่ียวกับโคเสร็จเรียบรอยแลว 

 

   
        (ก)         (ข)        (ค) 

 ภาพ แสดงการบังคับโค  
(ก) การคลองโค (ข) ลมโค (ค) การมัดขาโค  

 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

4.1 ใหนักศึกษาจํานวน 2 คนปฏิบัติการคลองโคตัวท่ี 1 โดยใชเชือกมะนิลาขนาด 4 หุน ยาว 
8 เมตร ทําบวงบาศและคลองโคในขณะท่ีโควิ่ง (นักศึกษาอีกหนึ่งคนวิ่งไลโค) 

4.2 เม่ือนักศึกษาทําการคลองโคไดแลวใหทําการลมโคโดยใชมือพับคอ 

4.3 เม่ือนักศึกษาทําการลมโคไดแลวใหทําการมัดขาโค โดยใชเชือกมะนิลาขนาด 2.5 หุน 
ยาว 3 เมตร 

4.4 ใหนักศึกษาปฏิบัติการคลองโคตัวท่ี 2 ตามกระบวนการเดียวกัน  

4.5 เม่ือนักศึกษาทําการคลองโคตัวท่ี 2 ไดแลวใหทําการลมโคโดยใชเชือก โดยใชเชือกพัน
รอบตัวโค 1 กระเปาะ และ 2 กระเปาะ, ตามลําดับ 

4.5 สรุปและวิจารณผล 

 

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6. วิจารณและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียนในสัปดาหถัดไป 
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ใบงานที่ 6 

 

เรื่อง สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ  วันท่ี.........................................
ช่ือ-สกุล..........................................................................          รหัส.........................................
     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายวงรอบการเปนสัดของโคเนื้อและกระบือได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถออกแบบโมเดลวงรอบการเปนสัดของโคเนื้อและกระบือได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานมอบหมายในใบงาน โดยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อและกระบือ โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ 
ละ 4 คน 

 

3. อุปกรณ 
 3.1 กระดาษแข็ง 
 3.2 กระดาษลูกฟูก 

 3.3 กรรไกร 

 3.4 คัตเตอร 
 3.5 ดินสอ 

 3.6 สี 
 3.7 กาว 

 

4. ทฤษฎ ี

วงรอบการเปนสัด 

วงรอบการเปนสัดเปนพฤติกรรมทางเพศของสัตวเพศเมียซ่ึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยารางกายซ่ึงเปนผลมาจากฮอรโมน กลาวคือการท่ีรังไขจะสรางไขข้ึนมาฟองหนึ่ง ไขจะเจริญ
ข้ึนมาภายในถุงไข (follicle) จนเกิดการตกไข (ovulation) มีการสรางคอรปสลูเทียมตลอดจนสลาย
ไป เม่ือไขไมไดรับการผสมทําใหไขฟองตอไปเริ่มสุกและเกิดการตกไข ซ่ึงจะเปนอยางนี้ทุกๆ 21 วัน 
จนกวาจะมีการตั้งทอง (pregnancy) 
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ระยะตางๆในวงรอบการเปนสัด 

ในวงรอบการเปนสัดจะถูกแบงเปน follicular phase หมายถึง ระยะท่ีสภาวะทางการ
สืบพันธุตกอยูภายใตอิทธิพลของ follicle ซ่ึงผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน เปนสวนใหญ และ luteal 

phase หมายถึง ระยะท่ีสภาวะทางการสืบพันธุตกอยูภายใตอิทธิพลของ corpus luteum ซ่ึงผลิต
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเปนสวนใหญ ซ่ึงสามารถแบงได 4 ระยะ ไดแก 
1. Proestrus หมายถึง ระยะท่ีรังไขพัฒนากอนการเปนสัด  

2. Oestrus หมายถึง ระยะท่ีแสดงอาการเปนสัด  

3. Metestrus หมายถึง ระยะหลังการเปนสัดใหมๆ  

4. Diestrus หมายถึง ระยะท่ี corpus luteum ทําหนาท่ีและสัตวอยูในสภาวะปกติ 
 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

ใหนักศึกษาออกแบบโมเดลวงรอบการเปนสัดของโคเนื้อและกระบือ โดยใชวัสดุอุปกรณท่ี
เตรียมมา โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรือ่งสรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมพันธุโคเนื้อ
และกระบือ 

 

6. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 7 

 

เรื่อง ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ  วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการเค้ียวเอ้ืองของโคเนื้อและกระบือได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถออกแบบโมเดลข้ันตอนการเค้ียวเอ้ืองของโคเนื้อและกระบือได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานมอบหมายในใบงาน โดยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
ระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 4 คน 

 

3. อุปกรณ 
 3.1 กระดาษแข็ง 
 3.2 กระดาษลูกฟูก 

 3.3 กรรไกร 

 3.4 คัตเตอร 
 3.5 ดินสอ 

 3.6 ส ี

 3.7 กาว 

 

4. ทฤษฎ ี

การเคี้ยวเอ้ือง 
สัตวเค้ียวเอ้ืองจะมีพฤติกรรมในการกินอาหารอยางรวดเร็วโดยไมมีการเค้ียวอาหารให

ละเอียดกอนกลืน และเม่ือสัตวเค้ียวเอ้ืองกินอาหารจนเต็มกระเพาะก็จะหยุดกินอาหาร จากนั้นจะเริ่ม
ขยอกอาหารท่ียังเค้ียวไมละเอียดออกมาทําการเค้ียวเอ้ืองเพ่ือใหชิ้นอาหารมีขนาดเล็กลง ซ่ึง
กระบวนการเค้ียวเอ้ืองเปนการขยอกอาหารออกมาเค้ียวใหมโดยประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. Regurgitation เปนการขยอกกลับของ ingesta จากกระเพาะหมัก (reticulo-rumen) 

เขาสูหลอดอาหารและสงไปท่ีปาก ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการหดตัวของเรติคูลั่มเพ่ิมมากข้ึนทํา
ใหบริเวณ cardia มีความดันสูง การสูดลมหายใจเขาสูปอดมากกวาปกติเกิดการหดตัวของกระบังลม
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เกิด negative pressure ทําใหสวนปลายของหลอดอาหารโปรงออก กอนอาหารและของเหลวใน
สวนเรติคูลั่มถูกดันข้ึนมาโดยคลื่น antiperistatic กลับเขามาในปากแลวทําการเค้ียวใหม  

2. Swallowing เปนการกลืนกลับของเหลวจากกอน bolus ซ่ึงหลังจากท่ี ingesta จาก 

reticulo-rumen ขยอกกลับมาถึงปากแลว สัตวจะกลืนกลับสวนของของเหลวท่ีขยอกกลับมาดวยลง
สูกระเพาะรูเมน  

3. Remastication การเค้ียวอาหารท่ีขยอกออกมาใหละเอียดยิ่งข้ึน โดยในข้ันตอนนี้สัตวจะ
มีการหลั่งน้ําลายออกมาชวยในการยอย 

4. Resalivation ในขณะท่ีสัตวเค้ียวอาหารอีกครั้งและจะมีการหลั่งน้ําลายออกมาเพ่ิม และ
ผสมคลุกเคลากับอาหาร  

5. Reswallowing การกลืนอาหารกลับลงสูกระเพาะหมัก  

การขยอกอาหารท่ีกินเขาไปออกมาเค้ียวใหมทําใหอาหารละเอียดยิ่งข้ึน ทําใหมีการขับน้ําลาย
เพ่ิมข้ึน ชวยรักษาสภาวะประชากรจุลินทรียใหสมดุลย ทําใหกระบวนการหมักยอยโดยจุลินทรีย
เปนไปอยางปกติ เพ่ิมประสิทธิภาพการยอยอาหารไดดียิ่งข้ึนทําใหผลิตกรดไขมันท่ีระเหยไดและ
จุลินทรียโปรตีนเพ่ิมข้ึน และสัตวไดรับโภชนะสูงข้ึนตามไปดวย มีรายงานวาโคท่ีเลี้ยงแบบปลอยให
แทะเล็มในแปลงหญาตลอดท้ังวันสามารถทําใหอาหารท่ีกินเขาไปแตละครั้งถูกขยอกกลับข้ึนมาเค้ียว
เอ้ืองใหมถึง 30-40 ครัง้ 

 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

ใหนักศึกษาออกแบบโมเดลข้ันตอนการเค้ียวเอ้ืองของโคเนื้อและกระบือ โดยใชวัสดุอุปกรณท่ี
เตรียมมา โดยใชเอกสารประกอบการเรยีนการสอนเรือ่งระบบทางเดินอาหารของโคเนื้อและกระบือ  

 

6. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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ใบงานที่ 8 

 

เรือ่ง อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ  วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการทําขางฟางหรือหญาหมักได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักการในการทํางานของจุลินทรียในถุงหญาหมักได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําขางฟางหรือหญาหมักใหมีคุณภาพดีได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติการหมักหญาหรือขาวฟางตามใบงานท่ีมอบหมาย โดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องอาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปน
กลุมๆ ละ 2 คน 

 

3. อุปกรณ 
3.1 ขาวฟางหรือหญาอาหารสัตว 
3.2 เครื่องสับ 

3.3 ถุงเย็นขนาด 30x40 นิ้ว 

3.4 ยางรัดของ 
3.5 กลองถายรูป 

 

4. ทฤษฎ ี

การทําพืชอาหารหมัก 

 การทําพืชอาหารหมักเปนการนําพืชอาหารสัตวท้ังหญาอาหารสัตว ถ่ัวอาหารสัตว หรือเศษ
เหลือทางการเกษตร เชน ตนขาวโพด ขาวฟาง มาหมักในถุง ถัง หรือหลุมหมัก โดยอาศัยกระบวนการ
หมักของจุลินทรียภายใตสภาวะไรออกซิเจน (anaerobic) โดยการตัดพืชอาหารสัตวท่ีมีอายุการตัดท่ี
เหมาะสม จากนั้นนํามาสับใหมีขนาดเล็กเพ่ือใหสามารถอัดใสภาชนะหมักได จากนั้นทําการไลอากาศ
ออกใหมากท่ีสุด โดยในการทําพืชอาหารหมักนั้นสามารถเติมสารอ่ืน เชน กากน้ําตาล รํา หรือกรด
ตางๆเพ่ือชวยใหกระบวนการหมักมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน จากนั้นทําการปดภาชนะหมักใหสนิทเพ่ือ
ปองกันอากาศเขา จุลินทรียจะทําหนาท่ีหมักและเปลี่ยนคารโบไฮเดรตใหอยูในรูปของกรด ซ่ึงภายหลัง
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กรดท่ีเกิดข้ึนจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย พืชอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพดีควรมีคาความเปน
กรดดางประมาณ 3.5-4.2 ซ่ึงคาความเปนกรดดางในระดับนี้จะชวยใหสามารถถนอมพืชอาหารหมัก
ไดนานมากกวา 1 ป นอกจากนี้พืชอาหารหมักควรมีกลิ่นหอมเปรี้ยว (lactic acid) มีรสชาติเปรี้ยว
เล็กนอย ไมมีการเจริญของเชื้อรา สีควรเปนเขียวอมเหลือง 
 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 2 คน 

 2. ใหนักศึกษาแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลากชนิดของพืชอาหารท่ีจะไดทําการหมัก 

 3. ใหนักศึกษาสับหญา หรือขาวฟางท่ีจัดเตรียมไวแลวโดยใชเครื่องสับ 

 4. ใหนักศึกษาทําการหมักหญา หรือขาวฟางลงในถุงหมักท่ีเตรียมไวจนเต็มถุง โดยใหไล
อากาศออกใหมากท่ีสุด  

 

       
       (ก)                                       (ข)                            (ค) 

ภาพ แสดงการหมักหญาอาหารสัตว  
(ก) การสับหญา (ข) การหมักหญาดวยถุง (ค) หญาท่ีถังเสร็จเรียบรอยแลว 

 

 5. เม่ือทําการอัดหญา หรือขาวฟางลงในถุงหมักแลวใหมัดถุงดวยยางรัดของ และเขียน
รายละเอียดเก่ียวกับชื่อพืชหมัก วันท่ีหมัก วันท่ีสามารถเปดใชได และชื่อกลุมของตนเอง 
 6. ทํารายงานการทําพืชอาหารหมัก โดยมีรายละเอียดของอุปกรณท่ีใช ข้ันตอนการทําหญา
หมัก และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียนถัดไป 
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ใบงานที่ 9 

 

เรื่อง การคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและ

กระบอืได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติการคํานวณสูตรอาหารโคเนื้อ โดยใชวิธีการคํานวณวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยศึกษา
จากเอกสารประกอบการสอนเรื่องการคํานวณสูตรอาหารสําหรับโคเนื้อและกระบือ 

 

3. อุปกรณ 
3.1 คอมพิวเตอร 
3.2 เครื่องคิดเลข 

 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. ใหนักศึกษาแตละคนจับฉลากระยะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ หรือกระบือแตละระยะเพ่ือ
ใชประกอบการคํานวณอาหารสัตว 
 2. ใหนักศึกษาดูขอมูลความตองการโภชนะของสัตวแตละระยะในหนังสือ NRC (1984) หรือ 
Kearl (1982) 

 3. ใหนักศึกษาแสดงการคํานวณสูตรอาหารสัตวตามความตองการของโคเนื้อและกระบือท่ี
ตนเองไดรับผิดชอบ โดยใชวัตถุดิบท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
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รายการวัตถุดิบ DM Ash CP NDF ADF TDN EE Ca P 

มันสําปะหลัง 92.00 4.79 2.30 11.40 6.30 79.00 0.50 0.10 0.03 

รําละเอียด 90.80 8.88 12.89 18.80 8.57 79.00 16.30 0.08 1.70 

กากปาลม 92.49 3.26 15.00 40.00 30.00 70.00 4.28 0.29 0.72 

กากเบียร 91.02 6.92 19.56 39.85 32.05 74.00 5.70 0.30 0.47 

จามจุรี 98.60 4.40 18.10 29.20 24.60 63.00 1.40 0.00 0.00 

กระถิน 98.40 8.80 23.50 34.40 24.20 73.00 8.80 0.54 0.30 

กระเฉดโคก 98.40 6.40 23.00 33.00 24.00 72.00 4.00 0.00 0.00 

กากถ่ัวเหลือง 90.20 6.60 44.00 29.20 24.60 72.00 1.20 0.34 0.69 

ยูเรีย 100.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กากน้ําตาล 100.00 0.00 2.20 0.00 0.00 91.00 0.00 1.10 0.11 

เกลือ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กํามะถัน 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

วิตามินแรธาตุรวม 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายบุคคล โดยนําสงทายชั่วโมงเรียนถัดไป 
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ใบงานที่ 10 

 

เรื่อง ลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและกระบือ วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประเมินระดับคุณภาพเนื้อจากระดับไขมันแทรกเนื้อได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสีของเนื้อได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบสีเนื้อระหวางเนื้อโคและกระบือได 
1.4 เพ่ือใหนักศึกษาวิเคราะหความแตกตางของสีเนื้อของโคและกระบือได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาประเมินคุณภาพเนื้อจากระดับไขมันแทรกเนื้อ และลักษณะของสีเนื้อโดยใช
เครื่องวัดสีเนื้อ และศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่องลักษณะและคุณสมบัติของซากโคเนื้อและ
กระบือ โดยแบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 5 คน 

 

3. อุปกรณ 
3.1 เนื้อโค  
3.2 เนื้อกระบือ 

3.3 เครื่องวัดสี 
3.4 กลองถายรูป 

 

4. ทฤษฎ ี

4.1 ระดับการมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ (degree of marbling)  
การแบงระดับการมีไขมันแทรกในกลามเนื้อ เปนการพิจารณา intermuscular fat หรือลาย

ไขมันท่ีปรากฏบนกลามเนื้อสันนอกท่ีตัดระหวางซ่ีโครงท่ี 12 และ 13 โดยไขมันแทรกในกลามเนื้อ คือ 

ไขมันท่ีแทรกอยูในมัดกลามเนื้อท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลาอยางชัดเจนเปนเสนเล็กๆ กระจายตัวอยู
ภายในกลามเนื้อ ไขมันท่ีแทรกอยูในมัดกลามเนื้อนี้ทําใหเนื้อมีความนุมข้ึน ชวยใหหลอลื่นในขณะท่ี
เค้ียวและกลืนเนื้อ และชวยกระตุนการหลั่งน้ําลายจึงทําใหเกิดความรูสึกชุมน้ําอยูในปาก เนื้อท่ีมีไขมัน
แทรกอยูภายในมัดกลามเนื้อทําใหรูสึกชุมน้ําไดดี เนื้อโคท่ีมีเกรดสูงจะมีปริมาณไขมันแทรกกลามเนื้อ
มาก  
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ภาพ แสดงระดับไขมันแทรกในกลามเนื้อ 

 

4.2 การวัดสีดวยเครื่องวัดสี  
การวัดสีเนื้อดวยเครื่องวัดสีในระบบฮันเตอร จะแสดงคาวัดสีเปนคาสี ดังนี้ 
1.  คา L* เปนคาความสวาง (lightness)  

2. คา a* เปนคาสีแดงและเขียว (redness/green) 

3. คา b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (yellowness/blueness)  

โดยคา  L* คือคาความสวาง มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100  

a* คือคาสีแดงและสีเขียว เม่ือ a มีคาบวกเปนสีแดง เม่ือ a มีคาลบ เปนสีเขียว  

b* คือคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน เม่ือ b มีคาบวกเปนสีเหลือง เม่ือ b มีคาลบ เปนสีน้ํา
เงิน  

 

5. วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. แบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน 

 2. ใหนักศึกษานําเนื้อโคและกระบือท่ีตนเองนํามาประเมินระดับคุณภาพเนื้อจากระดับไขมัน
แทรกเนื้อ 

 3. ใหนักศึกษาสังเกตสีเนื้อโคและกระบอืท่ีนํามาดวยตาเปลา 
 4. ใหนักศึกษาวัดคุณภาพสีเนื้อโคและกระบือโดยใชเครื่องวัดสี โดยปฏิบัติดังนี้ 

4.1 เตรียมตัวอยางเนื้อท่ีจะวัดสีใสในภาชนะใสตัวอยาง 
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4.2 เปดเครื่องวัดสี ทําการปรับมาตรฐานเครื่อง (calibration) โดยการใชกระบอกสีดํา
และสีขาว 

4.3 ทําการวัดสีเนื้อโคและกระบือ โดยยิงเครื่องวัดสีในภาชนะใสตัวอยาง 3 จุด และอาน
คาแตละครั้ง และอานคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามลําดับ 

 5. เม่ือทําการวัดสีเนื้อเสร็จแลวใหลงขอมูล และทํารายงานการตรวจคุณภาพเนื้อสง พรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนถัดไป 

 

6. บันทึกผลการปฏิบัติ 
 เนื้อโค เนื้อกระบือ 

1. ระดับไขมันแทรก
เนื้อ 

1.1 ภาพ 

 

 

 

 

 

 

1.1 ภาพ 

 

 

 

 

1.2 คุณภาพเนื้อ 

 

1.2 คุณภาพเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

2. สีเนื้อ 1.1 การสังเกตดวยตาเปลา 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสังเกตดวยตาเปลา 
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 เนื้อโค เนื้อกระบือ 

 1.2 การวัดสีเนื้อ 1.2 การวัดสีเนื้อ 

 L* ครั้งท่ี คา L* ครั้งท่ี คา 
  1   1  

  2   2  

  3   3  

 เฉลี่ย  เฉลี่ย  

 SD  SD  

 a* ครั้งท่ี คา a* ครั้งท่ี คา 
  1   1  

  2   2  

  3   3  

 เฉลี่ย  เฉลี่ย  

 SD  SD  

 b* ครั้งท่ี คา b* ครั้งท่ี คา 
  1   1  

  2   2  

  3   3  

 เฉลี่ย  เฉลี่ย  

 SD  SD  

 1.3 ผลการปฏิบัติการวัดสีเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ผลการปฏิบัติการวัดสีเนื้อ 
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6. วิจารณและสรุปผลการปฏิบัติการ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม และนําเสนอผลการปฏิบัติการในชั่วโมงเรียนถัดไป 
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ใบงานที่ 11 

 

เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลสัตว    วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือไดอยางถูกตอง 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบอกวิธีการปองกันและรักษาโรคท่ีสําคัญในโคและกระบือได

อยางถูกตอง 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานมอบหมายในใบงาน โดยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
โรคและการสุขาภิบาลสัตว  

 

3. อุปกรณ 
3.1 กระดาษ A4 

3.2 ดินสอ 

3.3 ปากกา 

3.4 สี 
 

4. วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. ใหนักศึกษาแตละคนจับฉลากเพ่ือเลือกโรคท่ีสําคัญในโคเนื้อและกระบือ 

 3. ใหนักศึกษาทําแผนภาพเรื่องโรคของโคเนื้อและกระบือ โดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว ซ่ึงเนื้อหาในแผนภาพนั้นตองประกอบดวยเนื้อหา
สวนของลักษณะของโรค สาเหตุการเกิดโรค วิธีการปองกันและรักษา และรูปภาพแสดงอาการเกิดโรค
 4. เม่ือนักศึกษาทําแผนภาพเรื่องโรคเสร็จตามท่ีไดรับหมอบหมายแลว ใหทําการเคลือบแผน
ภาพและรวมกันเพ่ือจัดทําเปนปฏิทินแผนภาพแหงการเรียนรู 
  

5. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 
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 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

6. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียนถัดไป 
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ใบงานที่ 12 

 

เรื่อง การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ  วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการตลาดโคเนื้อและกระบือได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการตลาดเนื้อโคระดับลางได 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการตลาดเนื้อโคระดับกลางได 
1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกลไกการตลาดเนื้อโคระดับสูงได 
 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานมอบหมายในใบงาน โดยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
การตลาดและการจําหนายโคเนื้อและกระบือ และการออกไปสํารวจตลาดตามท่ีไดรับมอบหมาย โดย
แบงใหนักศึกษาปฏิบัติงานเปนกลุมๆ ละ 5 คน 

 

3. อุปกรณ 
3.1 คอมพิวเตอร 
3.2 สมุดบันทึก 

3.3 เครื่องบันทึกเสียง 
 

4. วิธีการปฏิบัติงาน 

 1. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 5 คน และใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับฉลากเพ่ือเลือกกลุม
ของตลาดท่ีจะออกไปสํารวจ 

 2. หลังจากท่ีเลือกกลุมของตลาดโคเนื้อและกระบือไดแลว ใหนักศึกษาแตละกลุมชวยกัน
ออกแบบแบบสัมภาษณ หรือแบบสํารวจของกลุมตนเองท่ีจะใชในการออกไปสํารวจขอมูล 

3. เม่ืออกแบบแบบสัมภาษณ หรือแบบสํารวจเสร็จเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาแตละกลุม
ออกไปสํารวจกลไกการตลาดโคเนื้อและกระบือตามท่ีกลุมตัวเองไดรับมอบหมาย  

4. จัดทํารูปเลมรายงานกลไกการตลาดโคเนื้อและกระบือตามท่ีกลุมตัวเองไดรับมอบหมาย 
และทําวีดีโอนําเสนอหนาชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนถัดไป 

  



-313- 
 

5. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

6. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม และนําเสนอวีดีโอกลไกการตลาดตามงานท่ีกลุมตนเองไดรับ

มอบหมายในชั่วโมงเรียนถัดไป 
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ใบงานที่ 13 

 

เรื่อง การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม  วันท่ี........................................... 
ช่ือ-สกุล..........................................................................    รหัส...........................................     

 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของกิจการงานฟารม 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงวิธีคํานวณคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง แบบลดลง และแบบ 
sum of the years digits method ไดอยางถูกตอง 

 2. ลักษณะงาน 

 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานมอบหมายในใบงาน โดยการศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
การบันทึกขอมูลและการทําบัญชีฟารม  

 

4. ทฤษฎ ี

 การคิดคาเส่ือมของทรัพยสิน 

การจดบันทึกมูลคาของทรัพยสินจะตองตีมูลคาของทรัพยสิน ณ วันท่ีทําการสํารวจ มี
ทรัพยสินบางประเภทมีอายุการใชงานไดนานหลายป (durable goods) มูลคาของทรัพยสินจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เนื่องจากเกิดการสึกหรอจากการใชงาน และความลาสมัยของทรัพยสินนั้น 
ทําใหมูลคาของทรัพยสินประเภทนี้ลดคาลง มูลคาท่ีลดลงนี้เรียกวา คาเสื่อม (depreciation) ของ
ทรัพยสินทุน ซ่ึงการคิดคาเสื่อมของทรัพยสินจะตองทราบขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1. ราคาท่ีซ้ือมา 

2. มูลคาซาก (salvage value) 

3. มูลคาของทรัพยสินทุนท่ียังเหลืออยู (residual value) 

ในทางบัญชีมีวิธีคิดคาเสื่อม 3 วิธี ดังนี ้
1. คิดคาเสื่อมแบบเสนตรง (straight line method) 

DSL  = (C –S)/N 

DSL  = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบเสนตรง 
C    = ราคาของทรัพยสินท่ีซ้ือมา (acquisition value) 

S    = มูลคาซากของทรัพยสิน 

N   = จํานวนปของทรัพยสินทุนท่ีคาดวาจะใชประโยชนได 



-315- 
 

 

2. คิดคาเสื่อมแบบลดลง (declining balance method) 

DDB  = (C –A) * R 

DDB  = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบลดลง 
C     = ราคาของทรัพยสินท่ีซ้ือมา  
A     = คาสึกหรอสะสม (accumulated depreciation) 

R    = อัตราคาเสื่อมเปน % ซ่ึงปกติจะคิดเปนสองเทาของการคิดคาเสื่อม 

               แบบเสนตรง 
 

3. คิดคาเสื่อมแบบ sum of the years digits method 

DSD  = (C –S) * N/SD 

DSD    = คาเสื่อมของทรัพยสินทุนตอปท่ีคิดแบบ Sum of the years  

              digits method 

N      = จํานวนปของทรัพยสินท่ีคาดวาจะใชประโยชนในธุรกิจฟารมได 
SD    = จํานวนปท้ังหมดของอายุการใชงานของทรัพยสินรวมกัน 

 

5. คําถาม 

5.1 จงใชขอมูลตอไปนี้ในการแสดงบัญชีฟารมวรรณชัยในรอบป 2557  

 1. เงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร  30,000  บาท 

 2. พอพันธุ แมพันธุ   40,000  บาท 

 3. ท่ีดิน     150,000 บาท 

 4. โรงเรือน    10,000  บาท 

 5. หนี้ธนาคารเพ่ือซ้ือท่ีดิน   100,000  บาท 

 6. หนี้ ธกส. เพ่ือซ้ือแมพันธุ  30,000  บาท 

 7. หนี้พอตา เพ่ือซ้ือฟาง   10,000   บาท 

5.2 วรรณชัยฟารมซ้ือรถไถคูโบตามาในราคา 55,000 บาท คาดวาจะใชงานไดนาน 5 ป หลังจากหมด
สภาพแลว สามารถขายเปนเศษเหล็กไดในราคา 5,500 บาท จงแสดงวิธีคํานวณคาเสื่อมราคาแบบ
เสนตรง แบบลดลง และแบบ sum of the years digits method (กําหนดใหคา R=40%; SD= 

1+2+3+4+5 = 15) 
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6. การลงขอมูล 

6.1 บัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สินของกิจการงานฟารม 

 

6.2 การคิดคาเส่ือมของทรัพยสิน 

ป Straight Line Declining Balance Sum of the years digits 
คาเส่ือม มูลคาคงเหลือ คาเส่ือม มูลคาคงเหลือ คาเส่ือม มูลคาคงเหลือ 

1       

2       

3       

4       

5       

รวม       

 

 

ทรัพยสิน (Assets) มูลคา (บาท)  หนี้สิน (Liabilities) มูลคา (บาท)   

ทรัพยสินหมุนเวียน  ………………….. หนี้สินระยะส้ัน ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

ทรัพยสินประกอบการ ………………….. หนี้สินระยะปานกลาง ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

ทรัพยสินถาวร ………………….. หนี้สินระยะยาว ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

   ………………………………………. …………………..    ………………………………. ………………….. 

รวมมูลคาทรัพยสินท้ังหมด ………………….. รวมมูลคาหนี้สินท้ังหมด ………………….. 

    Net Worth ………………….. 
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7. เกณฑการประเมิน 

 ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

 ความถูกตองตามวัตถุประสงค   5 คะแนน 

 การตรงตอเวลา     2 คะแนน 

 รวม      10 คะแนน 

 

8. ผลสัมฤทธิ์ 
ทํารูปเลมรายงานรายกลุม โดยนําสงทายชั่วโมงเรียน 
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