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เรียบเรียงโดย
งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จังหวัดสกลนคร



คำนำ

	 อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับ
เกษตรกรบา้นเรา	แตค่วามจรงิประเทศเราไดม้กีารเลีย้งโคเนือ้มานานแลว้	ซึง่เปน็เพยีง
การเลี้ยงเพื่อใช้เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรม	 มิได้เลี้ยงเป็นอาชีพอย่างจริงจัง
แต่ในปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ	 ได้หันมาทำเป็นอาชีพหลัก	 หรืออาจเป็นอาชีพรอง
อาชีพหนึ่งที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่นก็ย่อมได้	 ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ
ในการเลี้ยงโคให้ประสบผลสำเร็จ	 คือพันธุ์โคซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก	 เนื่องจาก
ถา้มอีตัราการเจรญิเตบิโตตำ่จะทำใหต้น้ทนุในการเลีย้งสงูขึน้	โคเนือ้พนัธุภ์พูานเปน็โค
ที่ให้เนื้อคุณภาพสูงและมีลักษณะเด่น	คือมีไขมันแทรกในเนื้อสูง	และมีราคาแพงที่สุด
ในโลก	 คู่มือฉบับนี้	 จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู	 การจัดการด้านอาหาร	
โรงเรือน	 การสุขาภิบาล	 และการป้องกันโรค	 เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม	และเป็นแนวทางในการเลี้ยงต่อไป



สารบัญ
	 	 	 	 หน้า

ประวัติความเป็นมา	 ๕

โคเนื้อภูพานในประเทศไทย	 ๖

ลักษณะเด่นของโคเนื้อภูพาน	 ๗

โรงเรือนโคเนื้อภูพาน	 ๘





คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

โคเนื้อภูพาน

ประวัติความเป็นมา 

	 โคเนื้อภูพานคือโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์หวากิว	 (Wagyu)	
ซึ่งมาจากคำผสม	๒	คำ	คือ	Wa	หมายถึงประเทศญี่ปุ่น	และ	gyu	
หมายถึงโค	 ดังนั้น	Wagyu	 หมายถึงโคญี่ปุ่น	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๔	
สายพันธุ์	ดังนี้

๕



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

	 โคเนือ้ภพูานเปน็สายพนัธุห์นึง่ของ	Japanese	Black	ซึง่ผลติเนือ้มคีณุภาพสงูทีส่ดุ	
มคีณุภาพซากสงูกวา่ทกุๆสายพนัธุ์	เปน็ทีรู่จ้กัในชือ่	Kobe	beef	และ	Matsusaka	beef	
ถอืวา่เปน็โคทีใ่หเ้นือ้มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก	ลกัษณะเนือ้มคีวามนุม่	ไขมนัแทรกเกรดสงู		
จุดเด่นที่สำคัญของโคเนื้อภูพานคือมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว	:	กรดไขมันอิ่มตัว	
สูงกว่าโคทั่วไปคือ	เท่ากับ	๒.๐	:	๒.๒	ขณะที่โคทั่วไปมีสัดส่วนเท่ากับ	๑.๘	:	๒.๒	ซึ่งกรด	
ไขมันที่ไม่อิ่มตัวมีผลทำให้เนื้อโคเนื้อภูพานปลอดภัยต่อการบริโภค

โคเนื้อภูพานในประเทศไทย

	 ปีพ.ศ.	 ๒๕๓๑	 สมาคมผู้เลี้ยงโคหวากิวเมืองโอซากะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 โดย	
Mr.Nishida	 ผู้แทนสมาคม	 น้อมเกล้าถวาย	 โคหวากิว	 สายพันธุ์ทาจิมะ	 ให้กับ		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	๑	คู่	(ผู้	๑	ตัว	เมีย	๑	ตัว)	อายุ	
๑๕	 เดือน	 และได้พระราชทานโคเนื้อทาจิมะคู่นี้ให้แก่กรมปศุสัตว์	 โดยกรมปศุสัตว์		
นำมาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการผสมเทียมและผลิตน้ำเชื้อจังหวัดปทุมธานี		
ในขณะนั้นซึ่งสามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งได้	 ๑,๕๐๐	 โด๊ส	 เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยการ		
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อสำหรับการขุนเพื่อผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง	
	

๖

ลักษณะไขมันแทรกของโคเนื้อภูพาน



คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

	 ในปีพ.ศ.	๒๕๓๓	กรมปศุสัตว์ได้นำน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อภูพาน	ผสมกับแม่พันธุ์	
เรดซินดี้	 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง	 และนำไปเลี้ยงที่สถานีบำรุง	
พันธุ์สัตว์สกลนคร	 ต่อมาโคลูกผสมดังกล่าวได้ส่งมอบต่อให้ศูนย์การศึกษา	
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จังหวัดสกลนคร	 ภายใต้การสนับสนุน	
ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช	
ดำริ	และกรมปศุสัตว์	โดยอยู่ภายใต้การดูแลของงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์		
	 ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔	เพือ่เปน็เกยีรตแิกศ่นูยศ์กึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจาก	
พระราชดำริ	จังหวัดสกลนคร	ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระราชทานชื่อใหม่โดยให้ชื่อว่า	“โคเนื้อภูพาน”

 ลักษณะเด่นของโคเนื้อภูพาน

	 ๑.	 ขนปกคลุมร่างกายสีดำ				
	 ๒.	หลังตรง	คอสั้น	หูเล็ก	เหนียงคอหย่อนยานเล็กน้อย	
	 ๓.	 เพศผูน้ำ้หนกัโตเตม็ที	่๗๐๐	กโิลกรมั	เพศเมยีนำ้หนกัเตม็ที	่๕๕๐	-	๖๐๐	กโิลกรมั	
	 ๔.	 ให้เน้ือไขมันแทรกในกล้ามเน้ือสูง
	 ๕.	 เป็นสัดครั้งแรกที่อายุประมาณ	๑๔	เดือน
	 ๖.	 ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

๗

โคเนื้อภูพานเพศเมียโคเนื้อภูพานเพศผู้



โรงเรือนโคเนื้อภูพาน

 มีข้อควรทราบเกี่ยวกับการสร้างคอกและโรงเรือน ดังนี้

	 ๑.	 ควรสรา้งคอกดว้ยไมห้รอืวสัดทุีห่างา่ยในทอ้งถิน่	แตต่อ้งแขง็แรงทนทานมรีัว้
คอกแข็งแรงพอที่จะขังโคไม่ให้หลุดออกไปได้
	 ๒.	พืน้คอก	ควรถมดนิใหส้งู	ปรบัดนิใหแ้นน่	อาจถมดว้ยลกูรงัหรอืถา้ลาดซเีมนต์
ได้ยิ่งดี	แต่ต้องมีฟางหรือหญ้าแห้งรองพื้น
	 ๓.	 คอกควรมีหลังคากันแดดกันฝนได้	
	 ๔.	 มีรางหญ้า	รางน้ำ	และรางอาหาร	แร่ธาตุ	ให้เพียงพอกับจำนวนโคในคอก	
	 ๕.	 โคพ่อพันธุ์	 ควรมีพื้นที่โรงเรือน	 ๙	 ตารางเมตร/ตัว	 ตัวเมียมีพื้นที่		
๓	ตารางเมตร/ตัว	
	 ๖.	 การทำแปลงหญ้าสำหรับให้โคกิน	 ใช้เนื้อที่ประมาณ	 ๔	 ไร่/ตัว	 แต่ถ้าเป็น
แปลงหญ้าการให้น้ำชลประทาน	ควรใช้เนื้อที่ประมาณ	๓	ไร่

๘

สภาพการเลี้ยงภายในงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๙

การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

 การเลี้ยงลูกโค

	 ๑.	 ทนัททีีล่กูโคคลอดออกมาผูเ้ลีย้งควรเชด็ตวัลกูโคใหแ้หง้	จดัการเอานำ้เมอืก
บริเวณปากและจมูกออก
	 ๒.	 ใชด้า้ยผกูสะดอืใหห้า่งจากพืน้ทอ้งประมาณ	๕	เซนตเิมตร	ใชก้รรไกรทีส่ะอาด

ตัดแล้วใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนชุบท่ีสายสะดือ
๓.	 ให้ลูกโคได้กินน้ำนมแม่ให้เร็วที่สุด
	 เพราะนมโคระยะแรกที่เรียกว่านม
	 น้ำเหลืองจะมีคุณค่าทางอาหารสูง	
	 และมภีมูคิุม้กนัโรคจากแมถ่า่ยทอด
	 สู่ลูก
๔.	 ควรจัดหาอาหารและน้ำด่ืมกักไว้
	 แยกจากฝูงต่างหากจนกว่าลูกโคจะ
	 แขง็แรงดแีลว้จงึปลอ่ยใหไ้ปตามฝงู

การหย่านมลูกโค

	 ควรหย่านมลูกโคเมื่ออายุประมาณ	๔	เดือน	ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพของลูกโค
ด้วย	 ซึ่งโดยปกติยิ่งหย่านมลูกโคเร็วเท่าใดก็จะทำให้แม่โคมีโอกาสฟื้นฟูสภาพได้เร็ว
เทา่นัน้	ลกูโคจะหดักนิหญา้และอาหาร	เมือ่อายปุระมาณ	๒	-	๓	เดอืน	ในชว่งนีเ้จา้ของ
ควรเริ่มหัดให้กินอาหารผสมด้วย	 เนื่องจากหลังคลอดแล้ว	 ๓	 เดือน	 แม่โคจะเริ่ม
ผลิตน้ำนมเพื่อเลี้ยงลูกโคลดลงเรื่อยๆ	 ในขณะที่ลูกโคเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน	 จึง
จำเป็นต้องหาอาหารอื่นมาทดแทน

๙คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 การเลี้ยงโคสาว

	 โคสาวหากผสมพันธุ์เร็วเท่าใดก็จะให้ลูกได้เร็วเท่านั้น	 น้ำหนักแม่โคเป็น	
ปัจจัยสำคัญที่พิจารณาว่าควรผสมหรือไม่	 น้ำหนักที่ควรผสมคือ	 ๒๖๐	 กิโลกรัม	
ขึ้นไป	 ซึ่งหากเลี้ยงดูดีโคอายุ	 ๑๕	 เดือน	 ควรมีน้ำหนักได้	 ๒๖๐	 กิโลกรัม	 หากผสม	
เมื่ออายุ	๑๕	เดือน	แม่โคจะคลอดลูกตัวแรกเมื่ออายุประมาณ	๒๔	เดือน	หรือ	๒	ปี	
การผสมในระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการผสมติดหรือการให้ลูกในท้องต่อๆ	 มา	
แม้ว่าโคที่ให้ลูกเร็วเมื่ออายุ	 ๒	 ปี	 จะให้ลูกเมื่อหย่านมมีน้ำหนักน้อยกว่าแม่โคที่ให้ลูก	
ตัวแรกเมื่ออายุ	 ๓	 ปี	 แต่น้ำหนักต่างกันไม่มากนัก	 เมื่อเทียบที่อายุ	 ๓	 ปีเท่ากันแล้ว	
แม่โคตัวแรกย่อมให้ลูกมากกว่าและให้ผลตอบแทนดีกว่า

 การเลี้ยงโคแม่พันธุ์

	 การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี	 เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของ	
แม่โค	 และทำให้แม่โคได้ลูกอย่างสม่ำเสมอ	 ความสมบูรณ์ของร่างกายโคมีชีวิต	
ดูได้จากสภาพอ้วนผอมหรือการสะสมไขมันของโค	 ถ้าโคได้กินอาหารหยาบคุณภาพ	
ต่ำที่มีโปรตีนต่ำกว่า	 ๗	 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวแล้ว	 ไม่ว่าโคจะมีสภาพอ้วนหรือ	
ผอมจะต้องได้รับอาหารโปรตีนเสริม	 ซึ่งจะช่วยให้โคกินอาหารได้มากขึ้นเพราะ	
โคจะสนองตอบต่อโปรตีนมากกว่าพลังงาน	 แต่ถ้าให้อาหารโปรตีนแล้วโคยังมีสภาพ	
ไม่ดีตามที่ต้องการ	 จำเป็นต้องให้อาหารข้นที่มีเมล็ดพืชและโปรตีนสูงจำนวนมาก		
หรือให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี

๑๐



คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน ๑๑

 การเลี้ยงแม่โคอุ้มท้อง

	 ควรแยกแม่โคท้องแก่ออกมาเลี้ยงดูต่างหาก	 โดยเฉพาะระยะก่อนคลอด	
ประมาณ	 ๒	 เดือน	 ควรให้แม่โคได้กินอาหารคุณภาพดีที่มีโปรตีน	 พลังงาน	 วิตามิน	
และแร่ธาตุอย่างเพียงพอ	 แม่โคที่ได้รับอาหารคุณภาพต่ำจะมีผลทำให้ลูกที่คลอด	
ออกมาอ่อนแอ	ไม่มีความต้านทานต่อโรค	แม่โคที่ได้รับอาหารดี	จะมีสุขภาพสมบูรณ์	
ฟื้นตัวหลังคลอดได้เร็ว	 ไม่ทรุดมากขณะเลี้ยงลูก	 ประมาณ	 ๑	 สัปดาห์ก่อนคลอด	
ควรแยกแม่โคให้อยู่ในคอกที่สะอาดและมีฟางหรือหญ้าแห้งรองพื้น

 อาการของแม่โคใกล้คลอด ได้แก่

	 	 เต้านมจะขยายออก	หัวนมเต่งตึง
	 	 อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น	มีน้ำเมือกไหลออกจากช่องคลอด
	 	 กล้ามเนื้อตรงโคนหางและกระดูกก้นกบจะบุ๋มลึกลงทั้งสองข้าง
	 	 ช่องท้องตรงสวาปจะลึกหย่อนลง
	 	 แม่โคกระวนกระวายและแยกตัวออกจากฝูง



 การคลอดลูก

	 ลูกโคที่คลอดปกติ	จะเอาเท้าหน้าโผล่หลุดออกมาก่อนแล้วตามด้วย	จมูก	ปาก	
หัว	 ซึ่งอยู่ระหว่างขาหน้า	 ๒	 ขา	 ที่โผล่ออกมาในท่าพุ่งหลาว	 การคลอดท่าอื่น
นอกเหนือจากนี้เป็นการคลอดผิดปกติ
อาจต้องให้การช่วยเหลือ	 ควรให้
สัตวแพทย์เป็นผู้ดำเนินการ	 แม่โคควร
คลอดลูกออกมาภายใน	 ๒	 ชั่วโมง	
หลังจากที่ถูกน้ำคร่ำปรากฏออกมา	
หากช้ากว่านี้ควรให้การช่วยเหลือ
ลูกโคหากไม่คลอดภายใน	 ๔	 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่จะตายหลังจากคลอดลูก
๘	 -	 ๑๒	 ชั่วโมง	 ถ้ารกไม่หลุดออกมา
แสดงว่ารกค้าง	ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาล้วงปลดรกออกและรักษาต่อไป

 การเป็นสัด

	 แมโ่คทีค่ลอดลกูแลว้จะเริม่เปน็สดัครัง้แรก	ประมาณ	๓๐	-	๔๕	วนั	แตไ่มค่วรผสม	
เนื่องจากมดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ	 ต้องใช้เวลาอย่างน้อย	
๖๐	 วัน	 แม่โคจะเป็นสัดนานประมาณ	 ๒๔	 -	 ๓๖	 ชม.	 ถ้าไม่ได้รับการผสมหรือผสม
ไม่ติดอีกประมาณ	๒๑	วัน	จะกลับไปเป็นสัดใหม่อีก

๑๒ ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



 ลักษณะของโคที่แสดงอาการเป็นสัดสามารถสังเกตได้ ดังนี้

	 แม่โคเป็นสัดจะมีอาการกระวนกระวายกว่าปกติ
	 	 ไล่ขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ
	 	 อวัยวะเพศบวมกว่าเดิม
	 	 ผนังด้านในช่องคลอดเมื่อใช้มือเปดออกดูจะมีสีชมพูออกแดงในช่วงต้น
ของการเป็นสัด
	 	 อาจมีเมือกใสๆ	ไหลออกมา	ในช่วงหลังๆ	น้ำเมือกจะข้น	และเหนียว

๑๓

การคลอดและการให้ลูกโคกินนมน้ำเหลือง

๑๓คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๔

การหย่านมลูกโคที่อายุ ๓ เดือน

 การตั้งท้อง

	 หลังจากแม่โคได้รับการผสมพันธุ์จนติดแล้วจะอุ้มท้องเฉลี่ยประมาณ	๒๘๓	วัน	
ผู้เลี้ยงควรจดบันทึกวันที่ผสมพันธุ์	 แล้วอีกประมาณ	 ๒๑	 วันต่อไปต้องคอยสังเกต	
ว่าแม่โคกลับไปเป็นสัดอีกหรือไม่	 ถ้าไม่เป็นสัดอีกแสดงว่าอาจผสมติดแล้ว	 และ	
สามารถทำการคลำตรวจดูมดลูกและรังไข่ผ่านทางทวารหนักตั้งแต่แม่โคตั้งท้องได	้
๒	-	๓	เดือนขึ้นไป

 การควบคุมป้องกันโรค

	 ผู้เลี้ยงต้องรู้จักการควบคุมและป้องกันโรคที่สำคัญในการเลี้ยงโคระยะต่างๆ		
ตั้งแต่แรกเกิดซึ่งได้กล่าวแล้วในช่วงต้นว่าต้องให้ลูกโคได้ดูดนมจากแม่ในทันที	
ที่เกิด	 เพราะนมในช่วงนี้เป็นนมน้ำเหลืองมีสารอาหารที่มีคุณค่าแล้วยังมีความ	
สามารถต้านทานโรคต่างๆ	 ให้แก่ลูกโคได้ด้วย	 หากโรคที่เกิดขึ้นไม่มีความรุนแรงมาก	
และเมื่อลูกโคโตขึ้นก็จะสามารถสร้างความต้านทานโรคต่างๆ	 ได้ดีขึ้นแต่โรคระบาด	
ที่ร้ายแรงต้องช่วยเพิ่มเติมด้วยการฉีดวัคซีน



คู่มือการปลูกขาวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน ๑๕

ลักษณะการเลี้ยงลูกโคหลังหย่านม

หมายเหตุ ระยะเวลาการทำวัคซีน ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
 หรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่

อายุโค การปฏิบัติ หมายเหตุ

	 ๓	อาทิตย์	-	๑	เดือน	 ถ่ายพยาธิตัวกลม	ครั้งที่	๑	 ปฏิบัติตามคำแนะนำ																
	 ๖	อาทิตย์		 ถ่ายพยาธิตัวกลม	ครั้งที่	๒	 ของสัตวแพทย์ในพื้นที่																																																																		
	 ๓	-	๘	อาทิตย์	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบรูเซลโลซีส
	 	 ในลูกโคตัวเมีย
	 ๖	เดือน	 ถ่ายพยาธิตัวกลม	ครั้งที่	๓
	 	 ทำซ้ำทุก	๖	เดือน
	 ๖	เดือน	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปือย
	 	 และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย	(คอบวม)
	 ๘	เดือน	-	๑	ปี	 ตรวจสอบโรคพยาธิใบไม้ในตับ	
	 	 และทำการถ่ายพยาธิในพื้นที่ที่มี
	 	 การติดโรคนี้ควรถ่ายพยาธิซ้ำทุกๆ
	 	 เดือน

โปรแกรมการทำวัคซีน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๖

ลักษณะของโคสาวที่เหมาะสมในการผสมพันธุ

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

 ต้นทุนการผลิตโคเนื้อจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปจจัยต่อไปนี้

	 ๑)	 ราคาอาหารขน้ทีเ่ลีย้งโค	ถา้เกษตรกรสามารถหาซือ้อาหารขน้	หรอืวตัถดุบิ
ที่ใช้เป็นอาหารข้นเลี้ยงโคได้ในราคาถูก	ต้นทุนการผลิตโคเนื้อก็จะต่ำ
	 ๒)	ช่วงระยะห่างของการให้ลูก	(calf	interval)	การเลี้ยงโคที่มีระยะการให้ลูก
ห่างจะทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการเลี้ยงโคที่มีระยะการให้ลูกไม่ห่าง	 โดยปกติ
โคจะกลับมาเป็นสัด	 (heat)	 และสามารถผสมติดได้ภายในระยะเวลา	 ๖๐	 -	 ๙๐	 วัน
หลังจากการคลอด	 สาเหตุที่ทำให้แม่โคมีระยะเวลาการให้ลูกห่างอาจเกิดมาจาก
สาเหตุหลายประการ	 เช่น	 แม่โคมีสุขภาพไม่สมบูรณ์	 เจ็บป่วย	 ขาดอาหาร	 หรือถึง
ระยะเวลาเป็นสัดแล้วไม่ได้รับการผสมพันธุ์	เป็นต้น
	 ๓)	พนัธกุรรมของโค	การเลีย้งโคทีม่พีนัธกุรรมไมด่	ีเชน่	มอีตัราการเจรญิเตบิโตตำ่	
มปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นอาหารเปน็เนือ้ตำ่	ผสมตดิยาก	จะทำใหก้ารเลีย้งโค	มตีน้ทนุ
การผลิตสูง
	 ๔)	ราคาตน้ทนุโคทีซ่ือ้มาเลีย้ง	ถา้สามารถจดัหาซือ้โคทีม่คีณุภาพด	ีราคาถกู	กจ็ะ
ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ



 ตน้ทนุในการผลติลกูโคเนือ้ภพูานเพือ่จำหนา่ย แบง่ประเภทของการเลีย้งได ้ดงันี้

	 ๑)	การเลีย้งแบบประณตีมกีารปลกูหญา้สดไวใ้หโ้คกนิ	เสรมิดว้ยอาหารขน้	จะมี
ต้นทุนการผลิตลูกโคประมาณ	๙,๐๐๐	บาท/ตัว

๒)	 การเลีย้งแบบกึง่ประณตี	มกีารปลกู
	 หญ้าสดไว้ให้โคกินอย่างเดียว	 จะมี
	 ต้นทุนการผลิตลูกโคประมาณ
	 ๗,๐๐๐	บาท/ตัว
๓)	 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง	 ต้อนกินหญ้า
	 ธรรมชาต	ิจะมตีน้ทนุการผลติลกูโค
	 ประมาณ	๕,๐๐๐	บาท/ตัว

ค ำ น วณต้ นทุ น แม่ พั น ธุ์ โ ค ตั ว ล ะ	
๒๐,๐๐๐	 บาท	 โดยแม่โคให้ลูกปีละ
๑	ตัว	 เกษตรกรสามารถจำหน่ายลูกโค

	 ไดใ้นราคาตวัละประมาณ	๑๕,๐๐๐	บาท	และจะมรีายไดเ้พิม่เตมิจากการจำหนา่ย
	 มูลโคแห้งประมาณ	 ๔,๐๐๐	 บาท/ปี	 อย่างไรก็ตามต้นทุนและผลตอบแทน
	 ดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไปตามแหลง่ทีเ่ลีย้งและสภาวะการตลาดรวมทัง้ขนาด
	 การผลิต

๑๗๑๗คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๘

บันทึก



คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน ๑๙

บันทึก



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๐

บันทึก




