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พันธุโคเนื้อ 
 

             ลูกโคเปนผลผลิตหลักของการเล้ียงแมโคเน้ือ การเล้ียงโคเนื้อจะใหไดกําไรจะตองสามารถผลิต
ลูกโคใหไดจํานวนมาก เชน แมโคสามารถใหลูกไดปละตัว เม่ือหยานมลูกโคมีขนาดใหญและมี
คุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาด จึงจะขายไดราคาดี การท่ีจะสามารถทํากําไรไดดีดังกลาวจะตองเร่ิม
ตั้งแตเลือกพันธุท่ีเล้ียงใหเหมาะสมกับระบบหรือวิธีการจัดการเล้ียงด ูใหอาหารใหเหมาะสมกับความ 
ตองการของโคระยะตางๆและมีการจัดการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม 
             การเล้ียงแมโคเน้ือท่ีจะใหผูเล้ียงไดกําไรตอบแทนมากจะตองเร่ิมต้ังแตการเลือกพันธุโคท่ีจะ
เล้ียงใหเหมาะสมกับระบบการเล้ียงและวัตถุประสงคท่ีจะเล้ียง เชน ลูกโคท่ีผลิตไดจะสนองความ
ตองการของตลาดประเภทใด สําหรับผูท่ีเพิ่งจะเร่ิมเล้ียงโค ปญหาสําคัญคือจะเล้ียงโคพันธุอะไร ดงันั้น 
จะตองทราบวาโคพันธุตางๆ มีคุณสมบัติอยางไร เหมาะสมกับวิธีการเล้ียงท่ีเราจะเล้ียงหรือไม  
 
โคพื้นเมือง 
 

โคพื้นเมือง 

 

ของไทยมีลักษณะใกลเคียงกับโคพื้นเมือง
ของประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย 
ลักษณะรูปรางกระทัดรัด ลําตัวเล็ก ขาเรียว
เล็ก ยาว เพศผูมีหนอกขนาดเล็ก มีเหนยีงคอ 
แตไมหยอนยานมาก หูเล็ก หนังใตทองเรียบ 
มีสีไมแนนอน เชน สีแดงออน เหลืองออน 
ดํา ขาวนวล น้ําตาลออน และอาจมีสีประ
รวมอยูดวย เพศผูโตเต็มท่ีหนักประมาณ 
300-350 ก.ก. เพศเมีย 200-250 ก.ก.  
 
 
 
 

คูมือประกอบการอบรมโครงการฟนฟูและพักหน้ีเกษตรกรรายยอยและยากจน  สํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดเลย    
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โคพันธุบราหมัน 
 
มีตนกําเนดิในประเทศอินเดยี แตถูก
ปรับปรุงพันธุท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
บานเราสวนใหญนําเขามาจากสหรัฐฯ และ 
ออสเตรเลีย แลวนํามาคัดเลือกปรับปรุงพันธุ
โดยกรมปศุสัตวและฟารมของเกษตรกรราย
ใหญในประเทศ 
เปนโคท่ีมีขนาดคอนขางใหญ ลําตัวกวาง 
ยาว และลึก ไดสัดสวน หลังตรง หนอก
ใหญ หใูหญยาว จมูก ริมฝปาก ขนตา กีบเทา
และหนงัเปนสีดํา เหนียงทีคอและหนงัใต
ทองหยอนยาน โคนหางใหญ พูหางสีดาํ สี
จะมีสีขาว เทา และแดง ท่ีนิยมเล้ียงกันมาก
คือสีขาว เพศผูโตเต็มท่ีหนกั 800-1,200 ก.ก. 
เพศเมียประมาณ 500-700 ก.ก. 
 
 
โคพันธุชารโรเลส 
 
ถ่ินกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส มีสีขาวครีม
ตลอดตัว รูปรางมีลักษณะเปน
ส่ีเหล่ียมผืนผา ขาส้ัน ลําตัวกวาง ยาว และ
ลึก มีกลามเนือ้ตลอดท้ังตัว นิสัยเช่ือง เปน
โคท่ีมีขนาดใหญมาก เพศผูเม่ือโตเต็มท่ีหนัก 
1,100 ก.ก. เพศเมีย 700-800 ก.ก. 

 
 
 
 
 

คูมือประกอบการอบรมโครงการฟนฟูและพักหน้ีเกษตรกรรายยอยและยากจน  สํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัดเลย    
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โคพันธุตาก 
 

เปนโคลูกผสมระหวางพันธุชารโรเลสกับ
พันธุบราหมัน โดยศูนยวิจยัและบํารุงพนัธุ
สัตวตาก ทําการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ 
ดําเนินการโดยนําน้ําเช้ือโคพันธุชารโรเลส 
ผสมกับแมโคบราหมันพันธุแท ไดโค
ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (เรียกวาโคพันธุตาก 1) ท่ีมี
เลือด 50% ชารโรเลส และ 50% บราหมัน  

 
 

ผสมแมโคเพศเมียช่ัวท่ี 1 ดวยน้ําเช้ือบราห
มันพันธุแทไดลูกโคช่ัวที่ 2 (เรียกโคพันธุ
ตาก 2) ซ่ึงมีเลือด 25% ชารโรเลส และ 75% 
บราหมัน  ผสมแมโคเพศเมียชั่วท่ี 2 ดวย
น้ําเช้ือโคพันธุชารโรเลส  ไดลูกโคช่ัวที ่ 3 
(เรียกวาโคพันธุตาก) ซ่ึงมีเลือด 62.5% ชาร
โรเลส และ 37.5% บราหมัน แลวนําโคช่ัวท่ี 
3 ผสมกัน คัดเลือกปรับปรุงพันธุใหเปนโค
เนื้อพันธุใหม เรียกวา โคพันธุตาก 
 

โคพันธุซิมเมนทัล 
 

มีถ่ินกําเนิดในประเทศสวิสเซอรแลนด นยิม
เล้ียงกันในประเทศยุโรป ในเยอรมันเรียกวา
พันธุเฟลคฟ (Fleckvieh) ไดรับการปรับปรุง
พันธุเปนโคกึ่งเนื้อกึ่งนม ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานําไปคัดเลือกปรับปรุงพันธุ
ใหเปนโคเนื้อ ลําตัวมีสีน้ําตาลหรือแดงเขม
ไปจนถึงสีฟางหรือเหลืองทองและมีสีขาว
กระจายแทรกท่ัวไป หนาขาว ทองขาว และ
ขาขาว เปนโคขนาดใหญ โครงรางเปน
ส่ีเหล่ียม ลําตัวยาว ลึก บ้ันทายใหญ ชวงขา
ส้ันและแข็งแรงเพศผูโตเต็มท่ีหนักประมาณ 
1,100-1,300 ก.ก. เพศเมีย 650-800 ก.ก. 
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โคพันธุกบินทรบุรี 
 

เปนโคลูกผสมระหวางพันธุซิมเมนทัลกับ
พันธุบราหมัน โดยศูนยวิจยัและบํารุงพนัธุ
สัตวปราจีนบุรี (ซ่ึงต้ังอยูท่ีอําเภอกบินทร
บุรี) สรางโคพันธุใหมใหเปนโคกึ่งเนื้อกึง่
นม โดยลูกโคเพศผูใชเปนโคขุน และแมโค
ใชรีดนมได การปรับปรุงพันธุดําเนินการ
โดยนําน้ําเช้ือโคพันธุซิมเมนทัลคุณภาพสูง
จากประเทศเยอรมันผามกับแมโคบราหมัน
พันธุแท ไดลูกโคช่ัวที่ 1 ท่ีมีเลือด 50% ซิม
เมนทัล และ 50% บราหมัน แลวผสมโคช่ัว
ท่ี 1 เขาดวยกนั คัดเลือกปรับปรุงใหเปนโค
เนื้อพันธุใหมเรียกวา โคพนัธุกบินทรบุรี 

 

 
 
โคพันธุฮินดูบราซิล 
 

เปนโคท่ีมีเช้ือสายโคอินเดียเชนเดียวกับโค 

 

บราหมัน แตปรับปรุงพันธุท่ีประเทศบราซิล  
สีมีตั้งแตสีขาวจนถึงสีเทาเกือบดํา สีแดง  
หรือแดงจดุขาว หนาผากโหนกกวาง
คอนขางยาว หูมีขนาดกวางปานกลางและ
หอยยาวมาก ปลายใบหูมักจะบิด เขา
แข็งแรงมักจะเอนไปดานหลัง หนอกมี
ขนาดใหญ ผิวหนังและเหนยีงยานมาก เปน
โคท่ีมีขนาดใหญและคอนขางสูง เพศผูโต
เต็มท่ีหนกั 900-1,200 กก.เพศเมีย 600-700 
กก. 
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การคัดเลือกโคเนื้อ 
 
ผูท่ีเพ่ิงจะเริ่มตนเล้ียงโค มีคาํแนะนําในการเลือกซ้ือโค  ดังนี ้
ประเภทโคท่ีจะซ้ือ 
 

โคท่ีจะซ้ืออาจเปนโคสาวท่ียงัไมไดรับการผสมพันธุ โคสาวต้ังทอง แมโคท่ีเคยใหลูกแลว แมโคทอง 
หรือแมโคลูกติด หากซ้ือโคสาวอาจราคาถูกแตไมแนวาอาจมีปญหาการผสมติดหรือไม หากซ้ือแมโค
ทองหรือมีลูกติดก็แนใจไดวาไมมีปญหาดานการผสมติด แตราคาสูงกวา การขนสงแมโคทองตอง
ระมัดระวังไมใหแทงควรสอบถามวาพอพันธุของลูกในทองเปนพันธุใดจะไดตอรองราคาไดเหมาะสม 
 

การคัดเลือกโคเพื่อทําพันธุ 
 

    มีคุณลักษณะ และสีประจําของแตละพันธุ 
    เปนโคสาวหรือหนุม อายุประมาณ  2-5  ป 
    ไมเปนโรค โดยเฉพาะโรคบรูเซลโลซีส  เพราะเปนอันตรายตอโค 

        และติดตอถึงมนุษยได 
    มีพี่นองหรือเครือญาติท่ีมีลักษณะดีเดน 
    เช่ือง  ไมเปรียว  ไมดุราย  และไมดื้อ 
    โคเพศเมียมีเตานม  4  เตาไดขนาด 
    ไมอวนจนผิดปกติ 
    โตเร็ว หรือเติบโตตามอาย ุ
    แมโคท่ีผสมพันธุแลวควรใหลูกไดทุกป ๆ ละ  1  ตัว 
    เปนแมโคท่ีเล้ียงลูกด ี
    อวัยวะโดยท่ัวไปและอวัยวะเพศสมบูรณ 
    เล้ียงเฉพาะโคท่ีซ่ึงเปนท่ีนิยมของตลาดในปจจบัุน 
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อาหารหยาบ 
 

โคเปนสัตวท่ีธรรมชาติสรางข้ึนมาเพื่อใชประโยชนจากอาหารหยาบเปนหลัก ปจจบัุนเปนท่ียอมรับกัน
ท้ังในยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียวา การเล้ียงโคเนื้อและโคนมท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชตนทุน
ต่ําตองเล้ียงดวยอาหารหยาบเปนหลัก  ใหอาหารขนเฉพาะเม่ือจําเปนเทานั้น 
 
พืชตระกูลหญา 

 

หญาสดเปนอาหารหยาบท่ีสําคัญ 
สําหรับโค  พันธุหญาท่ีกรมปศุสัตว
สงเสริมใหเกษตรกรทั่วไปปลูกเล้ียง
สัตว เชน หญารูซ่ี กินนีสีมวง หญาขน  
แพงโกลา เฮมิล ฯลฯ  
พืชตระกูลถ่ัว  

 

เปนพืชอาหารสัตวท่ีมีคุณคาทางอาหาร
สูง เนื่องจากถ่ัวมีระบบรากลึกกวาหญา
จึงทนแลงไดดกีวา พืชตระกลูถ่ัว  เชน 
ถ่ัวฮามาตา แกรมสไตโล คาวาลเคด 
เซนโตรซีมา ซีราโตร กระถิน แคฝร่ัง 
ไมยรา  
วัสดุพลอยไดจากการเกษตร 

 

ฟางขาววัสดุพลอยได เชน  ตน
ขาวโพด ยอดออย มันสําปะหลัง ตนถ่ัว
ลิสง ตนถ่ัวเหลือง ฯลฯ ผลพลอยได
จากอุตสาหกรรมการเกษตรก็สามารถ
นํามาใชได เชน กากนํ้าตาล เปลือก
สับปะรด เปนตน  
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อาหารขน 
 

อาหารขน หมายถึง อาหารท่ีมีความเขมขนทางโภชนะอยูสูง โดยเฉพาะโปรตีน  
มีเปอรเซ็นตเยือ่ใยตํ่า เม่ือสัตวกินเขาไปสามารถยอยไดงาย จําแนกเปน 
 

อาหารชนิดเดยีว  
เชน รํา ปลายขาว ขาวโพดบด กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง กากปาลม ฯลฯ 
 

อาหารขนสําเร็จรูป  
ใชเล้ียงเสริมกบัอาหารหยาบ สามารถนํามาใชเล้ียงโคไดเลยโดยผูเล้ียงไมตองนําวัตถุดิบอยางอ่ืนมา
ผสมอีก อาจอยูในรูปอาหารผงหรืออัดเม็ดก็ได สวนใหญประกอบดวยรํา ปลายขาว หรือขาวโพดบด 
กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสงหรือกากปาลม ปลาปน ใบกระถินปน ไวตามิน และแรธาตุ 
 

หัวอาหาร  
เปนอาหารท่ีประกอบดวยอาหารโปรตีนสูงผสมกัน เชน กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง ปลาปน ใบ
กระถินปน ไวตามิน และเกลือแร เม่ือจะใชผูเล้ียงจะตองนําวัตถุดิบอยางอ่ืนซ่ึงสวนใหญเปนวตัถุดิบ
อาหารสัตวท่ีใหพลังงานสูงท่ีสามารถหางายในทองถ่ินมาผสมตามสัดสวนท่ีผูผลติหัวอาหารกําหนด
ไวจึงจะไดคุณคาทางอาหารตามท่ีตองการ วัตถุดิบท่ีตองนํามาผสม เชน รํา ปลายขาว ขาวโพดบด ฯ 
 

อาหารสําเร็จรูป "ที เอ็ม อาร (TMR หรือ total mixed ration)"  
เปนอาหารผสมระหวางอาหารหยาบและอาหารขน สามารถนําไปใชเล้ียงโคไดเลยโดยไมตองให
อาหารหยาบอกี   เหมาะสําหรับฟารมท่ีหาอาหารหยาบไดยาก 
 
การใหอาหารขนเสริมจะทําใหโคลดการกนิหญาลง นอกจากเม่ือขาดแคลนหญาหรือหญามีโปรตีนตํ่า
เทานั้นจึงควรใหอาหารขน เม่ือเร่ิมใหอาหารขนอาจมีโคบางตัวยังไมยอมกินอาหารขน ควรจะใหแนใจ
วาโคทุกตัวกินอาหารขนแลวจึงคอย 
เพิ่มอาหาร ถาใหอาหารขนมากไปจะทําใหโคยอยอาหารหยาบไดนอยลง 
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การใหแรธาตุเสริม 
 

แรธาตุทําใหสัตวเจริญเติบโต และทําใหการทํางานของรางกายและระบบสืบพันธุเปนปกติ การให
อาหารแรธาตุอาจทําไดดังนี ้
 

แรธาตุกอน  

 

มีบริษัทตางๆ ทําอาหารแรธาตุกอน
สําหรับโค-กระบือขาย ทําเปนกอนทรง
กลมหรือส่ีเหล่ียมลูกบาศก สําหรับวาง
หรือแขวนไวใหสัตวเลียกิน ขนาดกอน
ละ 2 กิโลกรัม ราคาประมาณ 30 - 50 
บาท ขนาดกอนละ 5 กิโลกรัม ราคา
ประมาณ 100 - 120 บาท แรธาตุแบบนี้
ใชไดสะดวก 
แรธาตุผง 
ผูเล้ียงอาจผสมแรธาตุผงตั้งไวใหโคเลีย
กิน หรือใชผสมในอาหารขนสูตรท่ี
แนะนําโดยกองอาหารสัตว กรมปศุสัตว 
ดังนี ้
 
 

 
1) กระดูกปน 50 สวน  
2) เกลือปน 50 สวน  
3) จุนสีปน 1 สวน  
4) โคบอลทซัลเฟต 0.06 สวน 
 
ถาหาจุนสีและโคบอลทซัลเฟตไมไดจะใชกระดูกปน
และเกลือปนอยางละคร่ึงก็ใชได แรธาตุผงมีขอเสีย
คือ อาจหกเสียหายหรือถูกน้ําละลายไดงาย 
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การควบคุมปองกันและรักษาโรคโคเนื้อ 
 
โรคในโคเน้ือ การเล้ียงดูโคเนื้อ อยางดีตามท่ีกลาวมาแลวจะทําใหโคเน้ือ มีสุขภาพสมบูรณ 
แข็งแรง ปราศจากโรค แตโดยท่ัวไปแลวผูเล้ียงควรรูจักโรคท่ีสําคัญท่ีมักพบในโคเนื้อ  เพื่อจะได
ทําการปองกันและรักษาไดทัน 
 
โคเนื้อไมสบายหรือเปนโรคมีอาการอยางไร 
   กินนอยลง หรือ ไมกินหญา 
   ไมเค้ียวเอื้อง 
   ซึม นัยนตาขุนมัว หรือมีข้ีตามากปกติ 
   จมูกแหง มีไขสูง 
 ขนหรือผิวหนงัหยาบกราน 
 
โรคเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร 
   เกิดจากการติดเช้ือโรคตาง ๆ เชนแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา 
   โรคขาดอาหารหรือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ 
   สารพิษจากพืชและสัตว รวมท้ังยาฆาแมลงตาง ๆ 
   โรคทางกรรมพันธุไดรับจากพอแม 
   การไดรับบาดเจ็บ 
 ความผิดปกติของอวัยวะตาง ๆ 
 
เม่ือเกิดโรคขึ้นแลวจะติดตอหรือระบาดไปยงัตัวอ่ืนอยางไร 
   ติดตอโดยตรงระหวางตัวปวยและตัวท่ีดี เชน หายใจรด เลียเสียดสี 
   ติดตอทางอุปกรณเคร่ืองใชหรือคนพาไป 
   แมลงหรือสัตวอ่ืน เชน เห็บ เหลือบ นก หนู แมลง พาไป 
   ติดตอจากดิน เช้ือโรคบางโรคเม่ือเปนแลวจะคงทนอยูในดินไดนานหลายป  
   ติดตอโดยปนกับน้ําหรืออาหาร 
   ติดตอโดยทางอากาศหรือลมหายใจ โดยการไอหรือจามออกจากสัตวปวย  
         แลวเช้ือปนไปกับอากาศหรือฝุนละออง 
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การสังเกตพฤติกรรมสัตวปวย 
ผูเล้ียงควรสังเกตความผิดปกติภายในฝูงตลอดเวลา  เชน  การกินอาหาร  การถายอุจจาระ ปสสาวะ 
พฤติกรรมของโคท่ีมีสุขภาพปกติและโคปวยดังแสดงตอไปนี ้
 

พฤติกรรมปกต ิ
 

เม่ือปลอยแปลง จะแทะเล็มหญาประมาณ 1-3 ช่ัวโมง แลวหยุดนิ่ง  10-20 นาที  
จากนั้นเร่ิมเค้ียวเอ้ือง ประมาณ 10-20 นาที แลวแทะเล็มหญาสลับกันไป  
เม่ืออยูในคอก จะเค้ียวเอ้ืองและหยดุนิ่งสลับกันไป 
ขณะหยุดนิ่งอาจยืนหรือนอน   หูและหางยังคงกระดิกไลแมลงตลอดเวลา  
ในวนัหนึ่งๆ โคจะดื่มน้ํา 3-4 คร้ัง ถาแปลงหญาไมสมบูรณ ววัจะใชเวลาทะเล็มหญามากท่ีสุด 
อาจจะแทะเล็มหญาตลอดวนั  โดยไมหยดุพักนิ่งและเค้ียวเอ้ืองเลย  
ปสสาวะปกตมีิสีใส หรือสีเหลืองออนๆ 
ปกติโคถายอุจจาระวันละประมาณ 8 คร้ัง คือ กลางวัน 5 คร้ัง กลางคืน 3 คร้ัง รวมอุจจาระหนัก
ประมาณ 4-5% ของ น.น.ตัว ลักษณะอุจจาระข้ึนอยูกับชนิดอาหาร   
การเตนของหวัใจปกติ 60-70 คร้ัง/นาที  
การหายใจปกติ 15-30 คร้ัง/นาที 
อุณหภูมิรางกายโคปกติ 38-39 องศาเซลเซียส วัดโดยใชปรอทสอดท่ีทวารหนกั 
 
พฤติกรรมเริ่มปวย 
 

เม่ือปลอยแปลงจะยนืนิ่งใตตนไมตลอดเวลาโดยไมแทะเล็มหญาและไมเค้ียวเอ้ือง 
ไมเค้ียวเอ้ืองเลย ไมแกวงหาง  ยืนหรือนอนซึมตลอดเวลา ไมชอบเคล่ือนไหว  
ปสสาวะมีสีขุน หรือเหลืองเขม หรือเหลืองปนเขียว มีเลือดปน 
อุจจาระเหลว สีแดงหรือมีเลือดปน ถายเปนมูก  มีกล่ินเหม็นมาก มีพยาธิปน  
หัวใจเตนชาหรือเร็วกวาปกติ  
หายใจหอบ ถ่ี หรือหายใจเบาๆ นานๆ คร้ัง 
อุณหภูมิรางกายสูงกวาปกติ 
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การจัดการดานสุขภาพโค 
 
ผูเล้ียงโคตองรูจักการควบคุมปองกันโรคท่ีสําคัญในการเลี้ยงโคระยะตางๆ โปรแกรมการปฏิบัติดาน
สุขภาพโคโดยสรุปตามตาราง  ดังตอไปนี ้
 

การปฏิบตั ิ 4 สปด. 3-8 ด. ทุก 6 ด. ทุกป แมพันธุ 
ถายพยาธิ ฉีด /     

กรอก 
ฉีดวิตามิน AD3E     5 มล. / 

กลาม 
ฉีดวัคซีน  2 มล. /    
โรคแทงติดตอ ใตหนัง 
ฉีดวัคซีน   1 มล. /   
โรคคอบวม กลาม 
ฉีดวัคซีน   2 มล. /   
โรคปากเทาเปอย ใตหนัง 
ฉีดวัคซีน    1 มล. /  
โรคแอนแทรกซ ใตหนัง 
ทดสอบวัณโรค    ปลูกเช้ือ

ใต 
 

โคนหาง 
ตรวจโรคแทงติดตอ 
 

   เจาะ
เลือด 

 

ตรวจโรคพารา ที.บี. 
 

   เจาะ
เลือด 
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การตลาด 
 
        การตลาดโคเน้ือนับวาเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกดิการดําเนนิกจิการของเกษตรกรผูเล้ียงดํารงอยู
ไดหรือไม  ในปจจุบันสวนใหญจะมีแขกหรือพอคาขายเนื้อทองถ่ินไปซ้ือโคถึงบานเกษตรกรผูเล้ียง
รายยอย  แตซ้ือจํานวนจํากดัและใหราคาตํ่า  ฉะนั้น  ผูท่ีเล้ียงโคจํานวนมากๆ  จึงควรท่ีจะหาตลาดรับ
ซ้ือโคของตนเอง  ตลาดรับซ้ือโค-กระบือ ท่ีเอกชน และทางราชการกรมปศุสัตวไดจัดใหมีข้ึนตาม
จังหวดัตางๆ  ท้ังภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  ซ่ึงจะสอบถามรายละเอียดได
จากสํานักงานปศุสัตวจังหวดัทุกจังหวดัท่ัวประเทศ 
        นอกจากท่ีกลาวแลวเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในแตละทองถ่ินหรือหมูบานควรจะมีการประชุมและ
หารือกันเปนคร้ังคราวทุกเดอืน  และถาเปนไปไดควรจัดต้ังตลาดนัดคาโค-กระบือข้ึนในหมูบานเปน
ประจํา อาจเปน “ทุกวันพระปลายเดือน” หรือ “ทุกวนัเสารแรกของเดือน” ก็ได  เพื่อใชเปนแหลง
คาขายและแลกเปล่ียนโค-กระบือของเกษตรกรเอง  แตท้ังนี้ควรจะขอความรวมมือจากปศุสัตวจังหวัด
มารวมดําเนนิการ  และชวยประชาสัมพนัธใหประชาชนตลอดจนพอคาในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
ทราบดวย  โดยใชส่ือมวลชนทองถ่ินท่ีมีอยูท่ัวประเทศในการประชาสัมพันธการจดัตลาดนัดคาสัตวจึง
จะสําเร็จได 
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