4.2 การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ
การจัดการเลีย้ งดูโคเนื้อโดยทั่ว ๆ ไปก็คลาย ๆ กับการจัดการเลี้ยงดูโคนม แตมีความยุงยากนอย
กวา ซึ่งในปจจุบันอาชีพเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉพาะโคขุนเปนอีกอาชีพหนึ่งที่ไดรับความสนใจ ผูที่จะ
ดําเนินการเลี้ยงโคเนื้อจําเปนจะตองมีความรูความชํานาญพอสมควรเพื่อใหการเลีย้ งโคเนื้อประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งการจัดการเลีย้ งโคเนื้อมีวิธกี ารปฏิบัติดังนี้
4.2.1 การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อ
การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อตองคัดเลือกโคที่มีคุณลักษณะ สี ตรงตามพันธุ
รูปทรงเปนโคเนื้อ (blocky type) เปนโคอายุ 2-5 ป (น้ําหนัก 280-300 กก.) ปราศจากโรคแทงติดตอ
(brucellosis) วัณโรค (tuberculosis) เชื่อง เจริญเติบโตเร็ว ทําการถายพยาธิกอนนําเขาฝูงผสมพันธุ
(ดํารงและคณะ, 2546) การคัดเลือกควรพิจารณาจากขอมูลของบรรพบุรุษ คือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย
ดวย ซึ่งขอมูลเหลานี้เรียกวา พันธุประวัติ (pedigree) นํามาประกอบการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุ
โดยมีลักษณะที่ควรนํามาใชในการคัดเลือกตามที่นิตยสารสัตวบก (2544) แนะนําดังนี้
ก. มีน้ําหนักแรกคลอดสูง
ข. มีน้ําหนักหยานมดี
ค. มีการเจริญเติบโตหลังหยานมดี
ง. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนือ้ สูง
จ. รูปรางลักษณะภายนอกดีตรงตามพันธุ
4.2.2 การเลี้ยงดูพอพันธุและแมพนั ธุโคเนือ้
การเลี้ยงดูพอพันธุและแมพนั ธุโคเนื้อจะปฏิบัติคลาย ๆ กับการดูแลพอพันธุและแมพันธุ
โคนม ตางกันตรงที่โคเนื้อไมมีขั้นตอนการปฏิบัติการรีดนม การดูแลพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อใหปฏิบัติ
ดังนี้
ก. การใหอาหารในสภาพปกติจะจัดการใหอาหารดังนี้
1) อาหารขน โปรตีน 15 เปอรเซ็นต (วันละ 2–3 กิโลกรัม)
2) หญาสด 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว (40–50 กิโลกรัม/
วัน) หรือหญาแหง 12 กิโลกรัม/วัน
3) น้ําอยางนอย 30–40 ลิตร/วัน
ข. การผสมพันธุโคเนื้อ ทําไดดังนี้
1) การจูงผสม แยกเลี้ยงแมพันธุและแมพนั ธุเมื่อจะผสมก็นําตัว
ผูมาผสม
2) การผสมแบบคุมฝูง เหมาะสําหรับฟารมขนาดใหญ
ตามปกติการผสมแบบคุมฝูงใหแมโคที่ผสมติดประมาณ 75 เปอรเซ็นต (ศรเทพ, 2539) โดยมีสัดสวนตัว
ผูตอตัวเมีย ดังนี้

- ตัวผูอายุ 2–3 ป คุมตัวเมียได 10–15 ตัว
- ตัวผูอายุ 3–4 ป คุมตัวเมียได 15–20 ตัว
- ตัวผูอายุ 4 ปขึ้นไป คุมตัวเมียได 20–25 ตัว
3) การประมาณอายุโคโดยดูจากการงอกของฟน ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.7 สวนการประมาณจํานวนลูกโคที่เกิดจากแมโคโดยดูที่เขา ดังแสดงในภาพที่ 6.8
4) การผสมเทียม โดยการนําน้ําเชื้อที่แชแข็งไปผสมใหกับแม
โคในระยะเปนสัด การผสมเทียมจะมีโอกาสผสมติด 70 เปอรเซ็นต
5) การฝกรีดน้ําเชื้อพอพันธุ เริ่มฝกเมื่ออายุ 15 เดือน และ
สามารถรีดเก็บน้ําเชื้อไดเมือ่ พอพันธุอายุ 18 เดือน น้ําเชื้อที่ไดนํามาเจือจางแลวทําน้ําเชื้อสด (fresh
semen) หรือน้ําเชื้อแชแข็ง (frozen semen) (ธาตรี, 2548)
6) การสังเกตสัด (heat detection) สัด (heat หรือ estrus) คือ
อาการยอมรับการผสมของโคเมียโดยจะเกิดขึ้นทุก ๆ 21 วัน มีอาการดังนี้ ขึ้นขี่ตวั อื่นหรือยอมใหตัวอื่น
ขึ้นขี่ อวัยวะเพศบวมแดง มีน้ําเมือกใสไหลออกมาจากชองคลอดรองบอย ๆ (จรัส, 2539)
7) ชวงที่เหมาะสมในการผสมเทียม พบสัดตอนเชา ผสมเทียม
ตอนเย็น (หางจากพบสัด 12 ชั่วโมง) พบสัดตอนเย็น ผสมเทียมตอนเชาวันรุงขึ้น

ภาพที่ 6.7 การประมาณอายุโคจากการงอกของฟน
ที่มา: นิตยสารสัตวบก (2544)

ภาพที่ 6.8 การประมาณจํานวนลูกโคที่เกิดจากแมโคโดยดูที่เขาแมโค
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
4.2.3 การเลี้ยงดูแมโคอุมทอง
การเลี้ยงดูแมโคอุมทองถึงระยะคลอดใหปฏิบัติเชนเดียวกับการดูแลแมโคนมอุมทอง และ
จะตองมีการปฏิบัติดูแลเอาใจใสมากกวาปกติ ไมควรทําใหแมโคตืน่ ตกใจ หรือทําใหแมโควิ่ง การใชยา
และเวชภัณฑกับแมโคตั้งทองจะตองศึกษาใหละเอียดกอน ซึ่งอาจมีผลทําใหแมโคแทงลูกได (ไชยา, 2544)
4.2.4 การเลี้ยงดูลูกโคเนื้อแรกเกิดถึงหยานม
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการดูแลลูกโคนม แตจะมีวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของการตอน
ลูกโคเนื้อเพศผูที่ไมไดเอาไวทําพันธุ การตอนจะใชเครือ่ งมือที่เรียกวา เบอรดิสโซ (burdizzo) หนีบที่ขั้ว
อัณฑะทั้ง 2 ขาง ของลูกโคอายุ 3 เดือน เครื่องมือนี้จะไปตัดเสนเลือดและทอนําอสุจิของลูกโคตัวผูให
ขาด (ภาพที่ 6.9) โดยที่ลูกโคไมเกิดอันตราย สวนการจัดการอื่น ๆ เชน
ก. ถายพยาธิครั้งแรกที่อายุ 3–4 สัปดาห
ข. ถายพยาธิครั้งที่ 2 ที่อายุ 3 เดือน และถายพยาธิครั้งที่ 3 ที่อายุ 6 เดือน
ค. ฉีดวัคซีนปองกันโรคแทงติดตอใหลูกโคเพศเมียอายุ 3–8 เดือน
ง. หยานมลูกโคที่อายุ 7 เดือน

ภาพที่ 6.9 การใชเบอรดิซโซในการตอน
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 37)
4.2.5 การเลี้ยงดูโคเนื้อรุน
การเลี้ยงดูโคเนื้อรุนปฏิบัติคลาย ๆ กับการเลี้ยงโคนมรุน แตจะมีรายละเอียดเพิม่ เติม โค
รุนจะเลี้ยงเพื่อไวใชสําหรับทดแทนโคฝูงเดิมที่คัดออกจําหนาย หรือทดแทนพอแมพนั ธุที่คัดทิ้ง มีขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้
ก. เมื่อโคอายุครบ 1 ป ทําการคัดเลือก โดยเฉพาะโคเพศเมียเพื่อเปนโคทดแทน
ประมาณ 16–25 เปอรเซ็นตทุกป โดยปกติจะคัดแมโคอายุมากออกปละ 10 เปอรเซ็นต สวนเพศผู
คัดเลือกไวเปนพอพันธุ โดยจําหนายหรือนําไปฝกรีดน้ําเชื้อ
ข. การใหอาหารและน้ําควรใหอาหารขน โปรตีน 15 เปอรเซ็นต วันละ 2–3
กิโลกรัม หญาสด 20–50 กิโลกรัม หรือหญาแหง 6–12 กิโลกรัม ใหน้ํา 20–30 ลิตรตอวัน และอาหาร
แรธาตุมีไวตลอดเวลา
4.2.6 การเลี้ยงดูโคขุน
โคขุนก็คือการนําโคเนื้อที่มีลักษณะดีมาขุนใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยไดรับอาหารที่
ดีทั้งอาหารขนและอาหารหยาบอยางเต็มที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไดเนือ้ ที่มีคุณภาพดีตรงกับความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันไดมีผูเลี้ยงโคเนือ้ หลายรายดําเนินการเลี้ยงโคขุนโดยหาซือ้ โคเนื้อ
ที่เกษตรกรเลีย้ งไวตามชนบท นําเขามาขุนและชําแหละเนื้อขายเกิดเปนธุรกิจการขุนโคขึ้น การเลี้ยงดูโค
ขุนมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
ก. หลักในการคัดเลือกโคมาขุน มีหลักในการพิจารณาหลายประการดังตอไปนี้

1) พันธุโค ไมนิยมนําโคพืน้ เมืองมาขุนขายเนื่องจากตัวเล็ก โตชา นิยม
โคลูกผสมที่มีเลือดพันธุแทหรือพันธุตางประเทศ 50–75 เปอรเซ็นต เชน ลูกผสมอเมริกันบราหมันกับ
พื้นเมือง (ภาพที่ 6.10) ลูกผสมบราหมันพื้นเมืองกับชาโรเลย ลูกผสมบราหมันกับชาโรเลย ฯลฯ
2) เพศโคที่จะนํามาขุน ควรเปนเพศผูเนื่องจากตัวใหญและโตเร็ว จะ
เปนเพศผูตอนหรือไมตอนก็ได
3) อายุโค จะมีความสัมพันธกับระยะเวลาการขุน กลาวคือ โคอายุนอย
จะใหเวลาขุนนานกวาโคอายุมาก ดังนี้
- โคหยานมจะใชเวลาขุนนาน 10 เดือน
- โคอายุ 1 ป ใชเวลาขุนนาน 8 เดือน
- โคอายุ 1.5 ป ใชเวลาขุนนาน 6 เดือน
- โคอายุ 2 ป ใชเวลาขุนนาน 4 เดือน
- โคเต็มวัย ใชเวลาขุนนาน 4 เดือน

ภาพที่ 6.10 ลูกโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราหมัน
ที่มา: ศรเทพ (2539)
ข. แหลงที่จะหาซื้อโคมาขุน อาจจะไดจากคอกของผูเลี้ยงเอง โดยเลี้ยงแมเพื่อ
ผลิตลูกเอง หรือซื้อจากผูผลิตลูกโคขาย หาซื้อตามตลาดนัดโคกระบือ หรือซื้อจากผูเลี้ยงรายยอยก็ได
โดยที่ผูซื้อจะตองมีความชํานาญในการดูลักษณะโคเปนอยางดี

ค. อาหารโคขุน สวนมากจะเลี้ยงดวยอาหารหยาบแลวเสริมดวยอาหารขน
อาหารหยาบจะใชหญาสดเปนอาหารหลักหรืออาจจะเปนหญาหมัก ตนขาวโพด เปลือกถั่ว เปลือก
สับปะรด สวนอาหารขนจะนําวัตถุดิบตาง ๆ มาผสมกัน แตตองมีคุณภาพดี มีโปรตีนและพลังงานตามที่
โคตองการ
ง. การจัดการดานอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
1) กักสัตวดูอาการในคอกกักกันอยางนอย 14 วัน
2) จัดโคขนาดใกลเคียงกันใหอยูใ นคอกขุนเดียวกัน (ภาพที่ 6.11)
3) ใหวัคซีนปองกันโรคสําคัญๆ เชน ปากและเทาเปอย คอบวม แอน
แทรกซหรือกาลี
4) ถายพยาธิทงั้ ตัวกลมตัวแบนหลังใหวัคซีน 1 สัปดาห
5) กําจัดพยาธิภายนอก เชน เห็บ
6) โคผูจะตองเปนโคผูตอน จะเชื่อง สะสมไขมันไดมาก
7) การขุน ขึ้นกับอายุและสภาพของสัตว โครุน ใชเวลาขุนนานกวา
ประมาณ 6–8 เดือน โคอายุมาก โคผอม ใชเวลาขุนสัน้ กวา 3–6 เดือน
8) การใหอาหารในระยะขุน ชวงแรกใหอาหารขนโปรตีน 8
เปอรเซ็นต จํานวน 3 สวน อาหารหยาบ 7 สวน ชวงกลางอาหารขน 5 สวน อาหารหยาบ 5 สวน
และชวงสุดทาย อาหารขน 7 สวน อาหารหยาบ 3 สวน
จ. ลักษณะโคขุนที่พรอมสงตลาด โคขุนที่พรอมจะสงตลาดจะตองมีลักษณะ
ดังนี้
1) กลามเนื้อเจริญเติบโตเต็มที่
2) มีการผสมไขมันทั้งแทรกอยูในเนื้อและหุมอยูนอกกลามเนื้อ (ภาพที่
6.12)
3) โคจะมีอัตราการเจริญเติบโตนอยลงถึงแมจะไดอาหารมาก
4) ใหจับโคขุนสงตลาดไดเมื่อสภาพของโคสมบูรณและเติบโตเต็มที่

ภาพที่ 6.11 โคขุนและคอกโคขุน
ที่มา: นิตยสารสัตวบก (2544)

ภาพที่ 6.12 ซากโคขุนคุณภาพดี
ที่มา: สวาง (2543)

