4.1.5 การเลี้ยงโค
การเลี้ยงโคในประเทศไทยแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท (สมชาย, 2549) คือ
ก. การเลี้ยงเพือ่ การใชงาน การใชโคในการทํางานโดยเฉพาะในการกสิกรรมได
มีมานาน ควบคูกับการใชกระบือ ขอไดเปรียบของโคคือ โคมีเทาเล็กกวา จะเปนสัตวที่เดินไดเร็วกวา
กระบือ ดังนั้น โคจึงเหมาะใชในการเทียมเกวียน ลากเลื่อน ใชไถนาดอนไดดีกวานาลุม และทนแดด แต
ขอเสียคือโคจะมีกําลังนอยมักจะตองใชทํางานเปนคู ปจจุบันการใชโคเพื่องานเกษตรกรรมลดนอยลงไป
มาก โคงานทีป่ ลดระวางหรือไมสามารถใชทํางานตอไปได มักจะใชเนื้อเปนอาหารเชนเดียวกับกระบือ
โคที่ใชทํางานเดิมมักจะเปนโคพื้นเมืองที่มีขนาดโต หรือโคลูกผสมโคพันธุอเมริกัน บราหมัน (American
Brahman) ซึ่งจะเปนโคที่มีขนาดโตกวาโคพื้นเมือง ในปจจุบันนีเ้ ครื่องจักรเขามามีบทบาทแทนการใช
แรงงานแทนโค เชนเดียวกับกระบือ (ภาพที่ 2.36-2.37)

ภาพที่ 2.36 การเลี้ยงโคใชงาน
ที่มา: โกทูโนวดอทโออารจี (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.37 การเลี้ยงโคใชงาน
ที่มา: พรหมเทวาดอทคอม (2552)
ข. การเลี้ยงโคเพื่อใชเนื้อเปนอาหาร การใชเนื้อเปนอาหาร เดิมโคทีป่ ลดจากโค
งาน ก็จะนํามาเปนอาหารของมนุษย ซึ่งจะเปนเนื้อที่มีคณ
ุ ภาพต่ํา (ภาพที่ 2.38-2.39) ในตางประเทศไดมี
การพัฒนาพันธุโคเนื้อไปเปนอยางมาก โดยมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงเพื่อใชเนื้อเปนอาหารโดยเฉพาะ มี
หลายพันธุ มีขนาดใหญ น้าํ หนักมาก และบางชนิดก็สามารถที่จะใชเปนโคงานไดดวย เชน โคพันธุ
อเมริกัน บราหมัน หรือเปนโคเนื้อโดยเฉพาะ เชน โคพันธุชาโรเลส (Charolais) พันธุอะเบอดีน
แองกัส (Aberdeen Angus) ในประเทศไทยเกษตรกรมักนิยมเลี้ยงโคพันธุผสมมากกวาพันธุแท เนื่องจาก
โคพันธุผสมสมารถปรับตัวในสภาพของอากาศของประเทศไทยไดดีกวา แตจะมีขนาดเล็กกวา โคที่เลี้ยง
เพื่อเปนโคเนือ้ จะสามารถขายไดเมื่ออายุเพียง 2-3 ป หรือถาตองการเนื้อที่มีคุณภาพดีมาก ๆ อาจจะสง
ตลาดเมื่ออายุ 1-1.5 ป เทานั้น (ภาพที่ 2.40-2.41)
เกษตรกรสวนหนึ่งซื้อลูกโคนมตัวผูมาขุน และทําเปนโคเนื้อ (ภาพที่ 2.42)

ภาพที่ 2.38 โคเนื้อในตลาดนัดโคกระบือ ซื้อขายตามสภาพ
ที่มา: ไทย แคทเทิล (2556)

ภาพที่ 2.39 โคเนื้อในตลาดนัดโคกระบือ ซื้อขายตามสภาพ
ที่มา: ไทย แคทเทิล (2556)

ภาพที่ 2.40 โรงชําแหละโค โพนยางคํา
ที่มา: กะปุกดอทคอม (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.41 การเลี้ยงโคขุนของชาวบานโพนยางคํา เลี้ยงตามโควตา ซื้อขายหนาฟารม
ที่มา: กะปุกดอทคอม (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.42 การเลี้ยงโคนมตัวผูเปนโคขุน
ที่มา: U.K. Agriculture (n.d.)
ในประเทศไทยไดมีความพยายามในการสรางสายพันธุโคพันธุเนื้อขึ้นใน
ประเทศไทย เชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพยายามสรางโคพันธุเนื้อลูกผสม 3 สายเลือด คือ
กําแพงแสน 1 มีเลือดโคพื้นเมือง 25% บราหมัน 25% และชาโรเลส 50%
กําแพงแสน 2 มีเลือดโคพื้นเมือง 12.5% บราหมัน 25% และชาโรเลส 62.5%
ซึ่งความจริงแลวโคเนื้อดังกลาวมิใชโคเนือ้ พันธุแท เปนเพียงโคลูกผสมที่อาจจะ
เหมาะสมในการทําเปนโคขุนเพื่อการคาเทานั้น (ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 3)
จํานวนการเลีย้ งโค ผลผลิตนมในประเทศไทยแสดงไวในตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 สถิติโคเนื้อในประเทศไทยแสดงเปนรายภาค ป 2542-2551 (หนวยเปนตัว)

ที่มา: กรมปศุสัตว (2556)
ค. การเลี้ยงโคนมเพื่อใหนม ในประเทศไทยธุรกิจน้ํานมเปนธุรกิจขนาดใหญ
การบริโภคนมภายในประเทศมีมาก ทั้งในรูปนมพรอมดื่มซึ่งมีหลายรูปแบบเชน นมสดพาสเจอไรส
(Pasturized) นม U.H.T. (Ultra High Temperature) นมสะเตอริไลส (Sterilized) และผลิตภัณฑอื่น ๆ
แตยังไมพอเพียง ประเทศไทยตองสั่งนมและผลิตภัณฑนมจากตางประเทศ เชน นมผง นมเปรี้ยว เนย
และผลิตภัณฑอื่น ๆ เขาประเทศอีกเปนจํานวนมาก แมวาประเทศไทยจะมีการเลี้ยงโคนมกันมาหลายสิบป
แลวก็ตาม (ภาพที่..2.43-2.44)

ภาพที่ 2.43 การเลี้ยงโคนม
ที่มา: สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.44 การเลี้ยงโคนม
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2553)

ประวัติการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลปจจุบัน และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประทศเดนมารคเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2503 ไดทรง
สนพระราชหฤทัยในกิจการเลี้ยงโคนมเปนอยางมาก ทางรัฐบาลเดนมารคไดถวายโครงการการสงเสริม
การเลี้ยงโคนมใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยไดจัดสงผูเชี่ยวชาญมาสํารวจ จัดทําโครงการ และ
จัดสรางฟารมโคนมไทย-เดนมารค ขึ้น ที่สถานีพืชอาหารสัตวมวกเหล็ก กรมปศุสัตว ซึ่งตั้งอยูท ี่ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อป พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และเจาเฟรดเดอริคที่ 9 แหง
ประเทศเดนมารคไดเสด็จมาเปนประธานในพิธีเปดฟารมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 (ภาพที่ 2.45)
การพัฒนาการเลี้ยงโคนมยังเปนไปไดชามาก และการดืม่ นมของคนไทยก็ยงั อยูในวงจํากัด ไดมีการ
รณรงคใหมีการดื่มนมกันอยางจริงจัง โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2529 ทําใหการดื่มนมมีปริมาณสูงขึ้น ตองมี
การนําเขานมและผลิตภัณฑนมจากตางประเทศมากขึน้ ตอมาประเทศไทยมีปญหาเรือ่ งผลผลิตการเกษตร
ลนตลาดและราคาตกต่ํา เชน มันสําปะหลัง และขาว รัฐบาลจึงมีนโยบายลดพื้นทีก่ ารเพาะปลูกโดยให
เกษตรกรเปลีย่ นอาชีพไปเลี้ยงโคนม
ในป พ.ศ. 2530 รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเลี้ยงโคนมกันมาก
ขึ้น โดยใหอ.ส.ค.เปนผูดําเนินการจัดหาและสงเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่อยูใ นการดูแลของอ.ส.ค.
และในป พ.ศ. 2531 กรมปศุสัตวไดรับงบประมาณในการจัดหาโคนมใหเกษตรกร อ.วังน้ําเย็น จ.
ปราจีนบุรี (ปจจุบัน คือ จ.สระแกว) มีเกษตรกรเขารวม 200 ราย และ ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี
มีเกษตรกรเขารวม 100 ราย จากนั้นก็ไดมีโครงการในจังหวัดตาง ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย มีเกษตรกรและ
นักธุรกิจไดสนใจการเลี้ยงโคนมเปนจํานวนมาก รัฐบาลไดมีโครงการสงเสริมใหประชาชนดื่มนมเพื่อ
สุขภาพ และตองการใหประชาชนชาวไทยมีรางกายสูงใหญขึ้นจากเดิม โดยการสงเสริมใหเด็กเล็กใน
โรงเรียนดื่มนมที่เรียกวาโครงการ"นมโรงเรียน" ในป พ.ศ. 2536
ปจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถผลิตนมไดเพียงรอยละ 25-30 ของความตองการ
ภายในประเทศเทานั้น รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะสงเสริมการเลี้ยงโคนมเพือ่ ทดแทนการนําเขา โดยใหธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ใหการสนับสนุนเรื่องเงินกู กรมปศุสัตวและองคการสงเสริมโคนม
แหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ

ภาพที่ 2.45 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจาเฟรดเดอริคที่ 9
แหงประเทศเดนมารค ไดทรงประกอบพิธีเปดฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเลี้ยงโคนม
ไทย-เดนมารค
ที่มา: บล็อกแกงคดอทคอม (2555)
ปญหาการเลี้ยงโคนม
ปจจุบันผูเลี้ยงโคนมสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย รอยละ 89.6 เลี้ยงโคไมเกิน
20 ตัว รอยละ 80 เลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลัก การเลี้ยงเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง มักไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะการเลี้ยงโคนม ตองการการทุมเท เอาใจใสอยางจริงจังตลอดเวลา ปญหาที่สําคัญมีดังนี้
1) ผลผลิตต่ํา เนื่องจากพันธุโคที่เลี้ยงเปนพันธุลูกผสมขาวดํา (Holstein
Friesian) เกษตรกรพยายามยกสายเลือดใหสูงขึ้น แตการจัดการตาง ๆ และอาหาร ไมสอดคลอง ทําใหรีด
น้ํานมไดนอย
2) ตนทุนการผลิตสูง จากคาตัวและพันธุโคนม ซึ่งสูงกวาที่ควร
เนื่องจากมีความตองการมาก การเลี้ยงนอย ทําใหตนทุนตาง ๆ ตอหนวยสูง เชน การซื้ออาหารจํานวน
นอย การเกิดโรคตาง ๆ ทําใหมีตนทุนเรือ่ งการรักษาเพิม่ ขึ้น
3) การขาดแคลนโคนม มีความจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ เปน
จํานวนมาก ทําใหเสียทั้งคาตัวโคและคาขนสง ทําใหการขยายตัวของเกษตรกรที่ตองการจะเลีย้ งเปนไป
อยางจํากัด ภาครัฐไดมีโครงการในการขยายโดยการนําเขาโดยกรมปศุสตั วและ อ.ส.ค.

4) ปญหาการสงเสริมและบริการจากรัฐ ระบบการสงเสริมการเลี้ยงโค
นม ในการใหการสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในลักษณะของการเลี้ยงรายยอย ยังขาดศักยภาพ และไม
ชัดเจน เกษตรกรไทยที่เปนผูเลี้ยงเหลานี้ ยังไมสามารถชวยตนเองไดในหลาย ๆ เรือ่ ง เชน การจัดการ
ระบบการสหกรณยังไมเขมแข็ง คาดวาถาภาครัฐไมดแู ลใหดแี ลว อาจจะเกิดปญหาได
5) ปญหาเรื่องการจําหนายน้าํ นม ฟารมโคนมจะสงนมใหสหกรณ
ประมาณ 30-40% ที่เหลือจะสงใหบริษัทเอกชน และ อ.ส.ค. เพื่อนําไปแปรรูปเปนนมพรอมดื่ม ในรูป
ตาง ๆ ซึ่งในปจจุบันนมพรอมดื่มสวนหนึง่ ของบริษัทเอกชนไดจากการนําเขานมผงจากตางประเทศ นํามา
ทําเปนนมพรอมดื่ม ซึ่งจะมีราคาถูกกวา ดังนั้นรัฐตองดูแลโควตาการนําเขานมผงใหพอเหมาะ กับการ
ผลิตนมดิบในประเทศ และตองมีนโยบายที่จะใหบริษัทรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรใหมากที่สุดในราคาที่
เหมาะสม
6) ปญหาเรื่องเงินทุน การเลีย้ งโคนมตองลงทุนมาก โดยเฉพาะคาตัว
โคนม เกษตรกรประมาณรอยละ 40 เทานั้นที่ใชเงินของตนเอง นอกนั้นจะตองกูจากสถาบันการเงินของ
รัฐ และผอนสงระยะยาว สําหรับเงินกูจาก ธ.ก.ส. มีระยะปลอดหนี้ 2 ป จากนั้นคิดดอกเบีย้ รอยละ 5
ตอป
7) ปญหาเรื่องการจัดการสุขภาพของโคนม เนื่องจากโคนมสวนใหญ
เปนโคที่นําเขาจากตางประเทศทําใหมีปญหาเรื่องการปรับตัวไมไดดี ทําใหสขุ ภาพออนแอ มีความไวตอ
โรคเขตรอนหลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่นาํ โดยเห็บและแมลง เชน โรคอะนาพลาสโมซิส
(Anaplasmosis) โรคบาบีซิโอซิส (Babesiosis) และโรคที่พบบอยทีส่ ุดในของโคนมคือโรคเตานมอักเสบ
(Mastitis) ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ สวนหนึ่งจะเกิดจากการจัดการที่ไมเหมาะสม เกษตรกรขาด
ประสบการในการเลี้ยงโคนมมากอน และโรคอื่น ๆ เมื่อเกิดปญหาดานสุขภาพของโคนม ทางรัฐฯไมได
เตรียมการในการใหการสนับสนุน อยางเหมาะสม และเนนการเพิ่มจํานวนโคโดยการนําเขา ซึ่งโคนมที่
นําเขาเหลานี้ราคาเฉลี่ยประมาณตัวละ 3.5 หมื่นบาท และจุดออนของโคนม คือ จะมีความไวมากในการ
ที่จะใหน้ํานมนอยหรือไมใหน้ํานม เพียงเปลี่ยนคนรีดนมเทานั้น ปริมาณน้ํานมทีไ่ ดก็จะลดลงทันที หรือ
เจ็บปวยเพียงเล็กนอยก็จะไมใหน้ํานม โคนมเหลานี้ถาไมสามารถรีดนมได ก็จะมีมูลคาเนื้อประมาณ
7,000-8,000 บาท เทานั้น
8) การจัดการเรื่องหญา อาหารหลักของโค คือ หญา ซึ่งอาจจะเปนใน
รูปของหญาสด หรือหญาหมัก (silage) หรือหญาแหง (hay) ซึ่งหญาเหลานี้ตองมีคุณภาพดีและมีจํานวน
อยางเพียงพอ เกษตรกรรายยอยเลี้ยงที่โคนม มีนอยรายทีจ่ ะคิดปลูกหญาเพื่อใชเลี้ยงโค สวนใหญจะใชวิธี
ตัดหญาจากธรรมชาติ ที่มีคุณภาพไมดีเพียงพอ จํานวนที่ไดไมแนนอน ในฤดูแลงจะหาไดยาก และใน
กรณีที่เลี้ยงกันหนาแนน หญาที่ขึ้นตามธรรมชาติในทองถิน่ จะไมเพียงพอ ทําใหตองออกไปหาจากแหลง
ไกลออกไป ซึ่งจะเปนการเพิ่มคาใชจายมากขึ้น
จํานวนการเลีย้ งโค ผลผลิตนมในประเทศไทยแสดงไวในตารางที่ 2.11

ตารางที่ 2.11 สถิติโคนมในประเทศไทยแสดงเปนรายภาค ป 2542-2551 (หนวยเปนตัว)

ที่มา: กรมปศุสัตว (2556)
นมโคประเภทตาง ๆ
1) นมดิบ (raw milk) คือนมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกไดแลว 3
วัน ทั้งนี้เพราะจะตองเปนน้าํ นมที่จะตองปราศจากนมน้ําเหลือง (colostrum)
2) นมสด (whole fresh milk) คือนมสดที่ผานการกรองใหสะอาดและ
ทําใหเย็นลงทีป่ ระมาณ 4 องศาซี เปนนมที่พรอมจะแปรรูปไปทําเปนนมประเภทอื่น ๆ เชน นมสด
พรอมดื่มประเภทตาง ๆ (หรือเปนนมที่เกษตรกรรายยอยนําไปตมและเอาไปจําหนายถึงมือผูบริโภค
โดยตรงเลย) นมผงประเภทตาง ๆ นมระเหยน้ํานม ขนหวานประเภทตาง ๆ หรือผลิตภัณฑนมนา ๆ ชนิด
นมพรอมดื่มชนิดตาง ๆ ที่แปรรูปไปจากนมสด ที่สําคัญมีดังตอไปนีม้ ีดัง
1) นมสดพาสเจอไรส (pasteurized milk) อุณหภูมิ 63 o ซ นาน 30
นาที หรือ 72o ซ นาน 6 วินาที ทําใหเห็นลงทันทีที่ 5 o ซ นมชนิดนีม้ ีขอเสียคือตองเก็บที่อุณหภูมิ
ประมาณ 4o ซ อายุการเก็บสั้นประมาณ 3 วัน หลังจากบรรจุแลว นมสดชนิดนี้มีคณ
ุ คาทางอาหาร
ใกลเคียงกับนมสด (whole fresh milk ) มากที่สุด
2) นมสดสเตอริไลสชนิดปกติ (sterilized milk) อุณหภูมิ 100o ซ นาน
ตามความเหมาะสม นมสดชนิดนี้เก็บไดนานอยางนอย 7 วันหลังบรรจุ นมสดชนิดนี้มีจําหนายไมมากนัก

3) นมสดสเตอริไลสชนิดเขมขน (concentrate sterilized milk)
เหมือนนมสดสเตอริไลสชนิดปกติ แตไมมีการระเหยน้าํ ออกไปสวนหนึ่ง นมชนิดนี้มีไมมากชนิดนัก
4) นมสด ยู เอช ที (U.H.T. = Ultra heat treated mik หรือ Ultra
high temperature milk) อุณหภูมิ 133o C นานไมนอยกวา 1 วินาที เปนนมสดที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดในปจจุบนั
นมสด (whole fresh milk) อาจจะนําไปดัดแปลงเปนนมหรือผลิตภัณฑนม
ประเภทตาง ๆ เชน
1) นมผง (milk powder) ประเภทตาง ๆ
- นมผงดัดแปลงสําหรับทารก (instant full creamed milk
powder) เปนนมผงที่เติมสารและสวนประกอบเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะในการใชเลี้ยงทารก
- นมผงธรรมดา (whole milk powder) เปนนมผงที่ทําจากนม
สด (whole fresh milk) นํามาระเหยน้ําออก มีไขมันอยูไมนอยกวารอยละ 26 ของน้ําหนัก
- นมผงขาดมันเนย (skimmed milk powder) เปนนมผงที่มี
ไขมันไมเกินรอยละ 1.5 ของน้ําหนัก ประเทศไทยสั่งนมผงชนิดนี้เขามาเปนจํานวนมาก เพื่อใชทดแทน
นมสดที่ผลิตในประเทศไดไมพอความตองการ ใชทําเปนอาหารคน เชน ทําขนมเคก นมชนิดนี้อาจจะ
นํามาอัดเปนเม็ดได นมผงชนิดนี้เปนนมผงที่มีไขมันต่ํา มีคุณคาทางอาหารนอย อาจจะนําไปเลี้ยงสัตว
หรือทําเปนอาหารบางประเภทได เชน ทําไอสครีม หรือทํานมพรอมดื่มบางชนิด
2) นมพรอมดืม่ ชนิดเหลว นมชนิดนี้ มักจะใชสว นหนึง่ ของนมสด
ผสมกับนมผง หรืออาจจะใชนมผงทั้งหมดก็ได มีสว นประกอบของหางนมผง ไขมันสัตว น้ํา และ
สวนประกอบอื่น ๆ เชน รสเทียม สี กลิ่น นมประเภทนี้มักจะทําเปนนมประเภท U.H.T ซึ่งในปจจุบัน
จะเปนสวนสําคัญของตลาด
3) นมขนหวาน (condensed milk) มีสวนประกอบของหางนมผง
น้ํามันพืช น้ําตาล น้ํา และอาจมีสวนประกอบอื่น ๆ นมขนหวานอาจจะทําจากนมสด (whole milk) แต
จะมีนอย สวนใหญแลวจะทําจากนมผง
สวนประกอบของน้ํานม
น้ํานมมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ (รอยละ) น้ํา 87.0 (82.0-89.0), ไขมัน (fat)
3.7 (2.5-6.0) Casein 2.8 (2.3-4.0), Lactalbumin+Lactoglobulin 0.7 (0.4-0.8), Lactose 4.9 (3.5-6.0),
Minerals 0.7 (0.6-0.75) ไวตามินชนิดตาง ๆ เชน ไวตามินเอ, บี2
ง. การเลี้ยงโคเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ การเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ เชน เพื่อ
ใชแขงขันกีฬาชนโค กีฬาวัวลาน หรือเพื่อความสวยงาม (fancy cattle) เชน การเลี้ยงโคฮินดูบราซิล
(Hindu Brazil) ในประเทศเมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา (ภาพที่ 2.46-2.49)

ภาพที่ 2.46 กีฬาชนโค
ที่มา: โอเคเนชั่นดอทเน็ต (2552)

ภาพที่ 2.47 กีฬาวัวลาน
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2555)

ภาพที่ 2.48 ลักษณะของโคที่ฝกไวแขงวัวลาน
ที่มา: สนุกดอทคอม (2554)

ภาพที่ 2.49 ลักษณะของโคสวยงาม
ที่มา: โคบาลนิวส (2556)

