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ประเภทของโค กระบอื

• โคพืน้เมือง

• โคเนือ้

• โคขุน

• โคนม

• กระบือ



โคพืน้เมือง



ความสําคญัของการเลีย้งโคพืน้เมือง

• เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทางพนัธุกรรม และการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

เน่ืองจากโคพื้นเมืองมีความสาํคญัต่อชีวติ และความเป็นอยูข่อง

เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ 

– เป็นอาหาร 

– ใช้งาน

– ธนาคารออมทรัพย์ของเกษตรรายย่อย 

– เป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรม และทรัพยากรของประเทศ



โคพืน้เมือง

• เป็นโคทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

• มีขนาดเลก็ ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนช้ืน ทนต่อโรคพยาธิ และแมลง 

• หากนิเก่ง ให้ลูกดก สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้ดี

• เลีย้งง่าย โดยปล่อยให้หากนิตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ตามป่าละเมาะไล่ต้อน

ตามป่าเขา สามารถใช้เศษเหลอืจากผลผลติทางการเกษตรเป็นหลกั

• ต้นทุนในการเลีย้งดูตํ่ากว่าโคพนัธ์ุทีนํ่าเข้าจากต่างประเทศ 



ปัญหาการเลีย้งโคพืน้เมือง

• ปัจจุบนัโคพื้นเมืองมีปริมาณลดลง เน่ืองจาก นโยบายการเล้ียงโคในอดีต

ท่ีผา่นมา ไดเ้นน้การผลิตเพื่อบริโภค และทดแทนการนาํเขา้เน้ือโคจาก

ต่างประเทศ 

• เกษตรกรหนัมาเล้ียงโคพนัธ์ุต่างประเทศทั้งพนัธ์ุแท ้และลูกผสม จนทาํ

ใหโ้คพื้นเมืองไม่ไดรั้บความเอาใจใส่ในดา้นการเล้ียงดู การปรับปรุง

พนัธ์ุ และขาดการอนุรักษพ์นัธ์ุ



พนัธ์ุโคพืน้เมือง

• จัดอยู่ในกลุ่มโคอนิเดีย Bos indicus มีขนาดค่อนข้างเลก็ มีขนส้ันเกรียน 

ลาํตัวสีนํา้ตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกนัหลายสี เช่น ดํา แดง 

นํา้ตาล ขาว เหลอืง เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนกเลก็ 

เหนียงคอ และหนังใต้ท้องไม่มากนัก ใบหูเลก็ นิสัยเปรียว ตื่นตกใจง่าย

รักฝูง จดจําฝูงได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน และอดทนมาก 

• เป็นโคสําหรับใช้งานโดยแท้จริง ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนช้ืน โรค

พยาธิ และแมลงได้ดี มีความสามารถใช้อาหารหยาบทีม่ีคุณภาพตํ่า 

• มีลกัษณะด้อย คือ การเจริญเติบโตตํ่า 



พนัธ์ุโคพืน้เมือง

• โคพืน้เมืองจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโค

พืน้เมืองแท้ๆ จะอยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• ส่วนทางภาคเหนือ และภาคใต้โคพืน้เมืองบางส่วน จะมีรูปต่างแตกต่าง

กนัออกไป เพราะมีสายเลอืดโคสายพนัธ์ุอืน่ผสมอยู่



โคพืน้เมืองโคอสีาน

 มีขนส้ันเกรียน มีลาํตัวสีนํา้ตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกนัหลายสี 

เช่น ดํา แดง นํา้ตาล ขาว เหลือ เป็นต้น หน้ายายบอบบาง หน้าผากแคบ 

ตะโหนกเลก็ เหนียงคอ และหนังใต้ท้องไม่มากนัก 

 รูปร่างขนาดเลก็ 

 นํา้หนักเพศผู้ 300 - 350 กก. 

 เพศเมยี 220 -250 กก. 

 ระยะการอุ้มท้อง 270 - 275 วนั



โคขาวลาํพูน 

• เขา และเท้า มีสีนํา้ตาลส้ม ขอบตา และเนือ้จมูก มีสีชมพสู้ม ขนพู่หาง สี

ขาว ไม่มีเหนียงสะดือ ขนาดเหนียงคอปานกลาง ไม่พบัย่นมาก

เหมือนกบัโคบราห์มัน 

• นํา้หนักเพศผู้ 350 - 450 กก.เพศเมีย 300 - 350 กก. ระยะการอุ้มท้อง 290 

- 295 วนั

• โคขาวลาํพูน ใช้ในพระราชพธีิจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ



โคขาวลาํพูน



โคพืน้เมืองภาคใต้ (โคชน) 

• มีสีแดง สีนํา้ตาลอ่อน ดํา และด่าง ไม่มีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง

• นํา้หนักเพศผู้ 280 - 320 กก.เพศเมีย 230 - 280 กก. ระยะการอุ้มท้อง 270 

- 275 วนั 

• โคชนมีมากทีสุ่ดในจังหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง และสงขลา



โคชน



โคพืน้เมืองภาคกลาง (โคลาน)

• นิสัยเปรียว ตื่นตกใจง่าย ลาํตัวยาวบาง มีสีแดง สีนํา้ตาลอ่อน นํา้ตาลแก่ 

ดํา และด่างไม่มีเหนียงสะดือ มีเหนียงคอบาง 

• นํา้หนักเพศผู้ 280-300 กก. เพศเมีย 200-260 กก. ระยะการอุ้มท้อง 270-

275 วนั

• เลีย้งกันมากในภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวดัเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และสุพรรณบุรี



โคลาน



การจัดการโคพืน้เมือง

• การเลีย้งแม่โคจากคลอดลูก ถึง 3-4 เดือน (120 วนั) หลงั

• การเลีย้งแม่โคระยะตั้งท้อง 4-6 เดือน

• การเลีย้งแม่โคระยะ 90 วนั (3 เดือน) ก่อนคลอด

• การเลีย้งลูกโคเลก็(จากแรกเกิด ถึงหย่านม) 

• การเลีย้งโคหลงัหย่า 

• การเลีย้งดูโคสาว  



การผสมพนัธ์ุ

• ปกติแม่โคเมื่อคลอดแล้วกลบัเป็นสัดอกีภายใน 50 วนั แต่ควรผสมหลงั 60 วนั 

• การทีจ่ะให้แม่โคให้ลูกปีละตัว แม่โคจะต้องได้รับการผสมอกีภายใน 80 วนั



การเป็นสัด

• แม่โคจะผสมติดได้ จะต้องอยู่ในระยะทีเ่ป็นสัด ซ่ึงเป็นระยะทีแ่ม่โคจะ

แสดงอารมณ์ทางเพศ และพร้อมทีจ่ะยอมให้ผสม 

• แม่โคทีเ่ป็นสัดจะมีอาการกระวนกระวายกว่าปกติ ไล่ขึน้ทบัตัวอืน่หรือ

ยอมให้ตัวอืน่ขึน้ทบั อวยัวะเพศจะบวมกว่าเดิม ผนังด้านในช่องคลอด

จะมีสีชมพูออกแดง ในช่วงต้นของอาการเป็นสัดอาจจะมีเมือกใส ๆ ไหล

ออกมา ในช่วงหลงัๆ นํา้เมือกจะข้น และเหนียวขึน้ 

• แม่โคจะเป็นสัดอยู่นานประมาณ 20 ถึง 22 วนั (เฉลี่ย 21 วนั) จะกลบัเป็น

สัดใหม่



วธีิการผสมพนัธ์ุ

• การปล่อยให้พ่อพนัธ์ุคุมฝูง

– การผสมพนัธ์ุโคพืน้เมอืงจะผสมตลอดปี โดยปล่อยพ่อพนัธ์ุให้คุมฝูงแม่โค 

และให้มกีารผสมพนัธ์ุตามธรรมชาต ิ

• การจูงผสม

– เป็นการผสมโดยจูงพ่อพนัธ์ุมาผสมกบัแม่พนัธ์ุ หรือจูงแม่พนัธ์ุมาผสมกบัพ่อ

พนัธ์ุ การผสมโดยวธีินี ้ควรแยกพ่อพนัธ์ุออกเลีย้งต่างหาก เพราะจะทาํให้พ่อ

พนัธ์ุมสุีขภาพสมบูรณ์ด ีและพ่อพนัธ์ุสามารถผสมกบัแม่พนัธ์ุได้จาํนวน

มากกว่าการใช้คุมฝูง แต่มข้ีอเสียคอืผู้เลีย้งต้องคอยสังเกตการเป็นสัดเอง



วธีิการผสมพนัธ์ุ



การผสมเทียม

• เป็นวธีิการผสม โดยนํานํา้เช้ือพ่อพนัธ์ุมาผสมกบัแม่พนัธ์ุทีเ่ป็นสัด ซ่ึงผู้

ทีท่าํการผสมเทียมจะสอดหลอดฉีดนํา้เช้ือเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่โค

ทีเ่ป็นสัด ปกติจะสอดหลอดผ่านคอมดลูก (cervic) เข้าไปปล่อยนํา้เช้ือใน

มดลูกของแม่โค



ข้อดกีารผสมเทียม

• ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือ และเลีย้งโคพ่อพนัธ์ุ 

• ในกรณใีช้พ่อพนัธ์ุคุมฝูง ต้องมีแปลงหญ้าตามจํานวนฝูง  

• สามารถเกบ็สถิติในการผสม และรู้กาํหนดวนัคลอดทีค่่อนข้างแน่นอน 

• สามารถใช้นํา้เช้ือโคพนัธ์ุดีจากทีต่่างๆ ได้สะดวก ทาํให้ความก้าวหน้าใน

การปรับปรุงพนัธ์ุเร็วขึน้ 

• ถ้าใช้ควบคู่กบัฮอร์โมนควบคุมการเป็นสัด จะทาํให้การจัดการเกีย่วกบั

การผสมสะดวกขึน้ 



ข้อเสียของการผสมเทียม

• ต้องสังเกตการเป็นสัด หรือใช้โคตรวจจับการเป็นสัด

• ต้องใช้คอก และอุปกรณ์ในการผสมเทียม เสียเวลาต้อนแยกโคไปผสม

• แปลงเลีย้ง ควรใกล้บริเวณผสมเทยีม มิฉะน้ันจะเสียเวลาต้อนโค

• เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคน หรือฝึกอบรมคนผสมเทยีม

• อตัราการผสมติดขึน้อยู่กบัความสามารถในการตรวจจับการเป็นสัด และ

ความชํานาญของคนผสม 

• เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือนํา้เช้ือ



การตั้งท้องและการกลบัเป็นสัด 

• หลงัจากแม่โคได้รับการผสมพนัธ์ุจนติดแล้ว จะตั้งท้องเฉลีย่นาน

ประมาณ 272 วนั (270 ถึง 275 วนั )

• ผู้เลีย้งควรจดบันทกึวันทีผ่สม แล้วอกีประมาณ 21 วนัต่อไป ต้องคอย

สังเกตดูว่าแม่โคกลบัเป็นสัดอกีหรือไม่ 

• หากกลบัเป็นสัดแสดงว่า ผสมไม่ติดต้องผสมใหม่ หากไม่กลบัเป็นสัด

แสดงว่าผสมติดแล้ว แต่อกีทุก ๆ 21 วนัต่อไปควรคอยสังเกตอกี เพือ่ให้

เกดิความมั่นใจมากขึน้



การจัดการโคเนือ้

• โคพนัธ์ุพืน้เมือง

• โคพนัธ์ุบราห์มัน

• โคพนัธ์ุชาร์โรเล่ส์

• โคพนัธ์ุซิมเมนทลั

• โคพนัธ์ุตาก

• โคพนัธ์ุกาํแพงแสน

• โคพนัธ์ุกบินทร์บุรี

• โคพนัธ์ุฮินดูบราซิล



ข้อด ี  
1. เลีย้งงา่ย หากนิเกง่ ไมเ่ลอืกอาหาร สามารถ

ปรบัตวัให้เขา้กบัการเลีย้งโดยใช้ทรพัยากรทีม่ี
อยูอ่ยา่งจาํกดัในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอยา่งดี

2. ให้ลูกดก ส่วนใหญใ่ห้ปีละตวั
3. ทนทานตอ่โรค และแมลงและสภาพอากาศใน

บา้นเราไดด้ี
4. ใช้แรงงานไดด้ ี สามารถใช้งานได้

5. แมโ่คพืน้เมอืงเหมาะทีจ่ะนํามาผสมพนัธุก์บัพอ่
พนัธุห์รอืผสมเทยีมกบัพนัธุอ์ืน่ เช่น บราหม์นั 
โคพนัธต์าก โคกาํแพงแสน หรอื โคกบนิทร์

โคพนัธ์ุพืน้เมือง



ข้อเสีย
1

.
เป็นโคขนาดเล็ก

2

.
ไมเ่หมาะทีจ่ะนํามาเลีย้งขุน เพราะมขีนาดเล็ก 
คอื น้ําหนกัมชีวีติ 450 ก.ก. และเนือ้ไมม่ไีขมนั
แทรก

3

.
เน่ืองจากแมโ่คมขีนาดเล็ก จงึไมเ่หมาะสมทีจ่ะ
ผสมกบัโคพนัธุท์ีม่ขีนาดใหญ ่ เช่น ชารโ์ลเลย่ ์
และซมิเมนทลั เพราะอาจมปีัญหาการคลอดยาก

โคพนัธ์ุพืน้เมือง



โคพนัธ์ุบราห์มัน

• มีต้นกาํเนิดในประเทศอนิเดีย แต่ถูกปรับปรุงพนัธ์ุทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา

• ส่วนใหญ่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย 

• เป็นโคทีม่ีขนาดค่อนข้างใหญ่ ลาํตัวกว้าง ยาว และลกึ ได้สัดส่วน หลงัตรง 

หนอกใหญ่ หูใหญ่ยาว จมูก ริมฝีปาก ขนตา กบีเท้า และหนังเป็นสีดํา 

เหนียงทีค่อ และหนังใต้ท้องหย่อนยาน โคนหางใหญ่ พู่หางสีดํา สีจะมีสี

ขาว เทา และแดง ทีนิ่ยมเลีย้งกนัมากคือสีขาว 

• เพศผู้หนักประมาณ 800-1,200 ก.ก. เพศเมียประมาณ 500-700 ก.ก. 



โคพนัธ์ุบราห์มัน



ข้อด ี  
1. ปรบัตวัเขา้กบัสภาพอากาศร้อนของเมอืงไทยได้

ดี
2. ทนทานตอ่โรค และแมลง โตเร็ว 
3. เหมาะสําหรบัเป็นโคพืน้ฐานเพือ่ผลติโคเนื้อ

คุณภาพดแีละโคนม เช่น ผสมกบัพนัธุช์าร์
โรเลส์เพือ่ผลติโคขุน ผสมกบัพนัธุโ์ฮสสไตนฟ์รี
เชีย่น (ขาวดาํ) เพือ่ผลติโคนม และผสมกบั
พนัธุซ์มิเมนทอลเพือ่ผลติโคกึง่เนื้อกึง่นม

4 สามารถใช้งานได้

โคพนัธ์ุบราห์มัน



ข้อเสีย
1

.
เป็นโคพนัธุท์ีม่อีตัราการผสมตดิคอ่นขา้งตํา่ ให้
ลูกตวัแรกช้า และให้ลูกคอ่นขา้งห่าง

2

.
ส่วนใหญเ่ลอืกกนิเฉพาะหญา้ทีม่คุีณภาพด ี เมือ่
หญา้ขาดแคลนจะทรุดงา่ย ซึ่งจะเห็นไดจ้ากเมือ่
ปลอ่ยเขา้แปลงหญา้จะเดนิตระเวนไปทัว่แปลง
หญา้กอ่น แลว้จงึคอ่ยเลอืกกนิหญ้า

โคพนัธ์ุบราห์มัน



โคพนัธ์ุชาร์โรเล่ส์

• มีถิ่นกาํเนิดในประเทศฝร่ังเศส มีสีขาวครีมตลอดตัว รูปร่างมีลกัษณะ

เป็นส่ีเหลี่ยมผนืผ้า ขาส้ัน ลาํตัวกว้าง ยาว และลกึ มีกล้ามเนือ้ตลอด

ทั้งตัว นิสัยเช่ือง เป็นโคทีม่ีขนาดใหญ่มาก 

• เพศผู้หนักประมาณ 1,100 ก.ก. เพศเมีย 700-800 ก.ก. 



โคพนัธ์ุชาร์โรเล่ส์



ข้อด ี  
1. มกีารเตบิโตเร็ว ซากมขีนาดใหญ ่ เน้ือนุ่ม เน้ือ

สันมไีขมนัแทรก (marbling) เป็นทีต่้องการของตลาด
เน้ือโคคุณภาพดี

2. เหมาะทีจ่ะนํามาผสมกบัแมโ่คบราหม์นัหรอืลกูผสมบ
ราหม์นัเพือ่นําลูกมาเลีย้งเป็นโคขุน

ข้อเสีย
1. ถ้าเลีย้งเป็นพนัธุแ์ทห้รอืมสีายเลอืดสูงๆ จะไมท่นตอ่

สภาพอากาศในบา้นเรา 
2. ไมเ่หมาะทีจ่ะใช้ผสมกบัแมโ่คขนาดเล็ก เพราะอาจ

โคพนัธ์ุชาร์โรเล่ส์



โคพนัธ์ุซิมเมนทัล

• มีถิ่นกาํเนิดในประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 

– นิยมเลีย้งกนัในประเทศยุโรป  ได้รับการปรับปรุงพนัธ์ุเป็นโคกึง่เนือ้กึง่นม 

– ประเทศสหรัฐอเมริกา นําไปคดัเลอืกปรับปรุงพนัธ์ุให้เป็นโคเนือ้ 

• ลาํตัวมีสีนํา้ตาล หรือแดงเข้มไปจนถึงสีฟาง หรือเหลอืงทอง และมีสีขาว

กระจายแทรกทัว่ไป หน้าขาว ท้องขาว และขาขาว เป็นโคขนาดใหญ่ 

โครงร่างเป็นส่ีเหลีย่ม ลาํตัวยาว ลกึ บั้นท้ายใหญ่ ช่วงขาส้ัน และแข็งแรง

• เพศผู้หนักประมาณ 1,100-1,300 ก.ก. เพศเมีย 650-800 ก.ก. 



โคพนัธ์ุซิมเมนทัล



ข้อด ี  

1. มกีารเตบิโตเร็ว ซากมขีนาดใหญ ่ เน้ือนุ่ม เน้ือสัน
มไีขมนัแทรก (marbling) เป็นทีต่้องการของตลาดเน้ือ
โคคุณภาพดี

2. เหมาะทีจ่ะนํามาผสมกบัแมโ่คบราหม์นัหรอืลกูผสมบ
ราหม์นัเพือ่นําลูกมาเลีย้งเป็นโคขุน เพศเมยีสามารถ
ใช้รดีนมได้ ข้อเสีย

1. ถ้าเลีย้งเป็นพนัธุแ์ทห้รอืมสีายเลอืดสูงๆ จะไมท่นตอ่
สภาพอากาศในบา้นเรา 

2. ไมเ่หมาะทีจ่ะใช้ผสมกบัแมโ่คขนาดเล็ก เพราะอาจ
ทาํให้คลอดยาก

ื่ ื้ ี ี ้  ื่ ี ้ ป็ โ

โคพนัธ์ุซิมเมนทัล



โคพนัธ์ุตาก

• เป็นโคลูกผสมระหวา่งพนัธ์ุชาร์โรเล่ส์ กบัพนัธ์ุบราห์มนั 

• เป็นโคเน้ือพนัธ์ุใหม่ท่ีโตเร็ว เน้ือนุ่ม เพื่อทดแทนการนาํเขา้พนัธ์ุโคและ

เน้ือโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ



ข้อด ี  
1. มกีารเตบิโตเร็ว เน้ือนุ่ม เน้ือสันมไีขมนัแทรก (marbling) ซาก

มขีนาดใหญท่ีส่นองความต้องการของตลาดเน้ือโคคุณภาพดี
2. เลีย้งงา่ย หากนิเกง่ ไมเ่ลอืกกนิหญ้า ทนทานตอ่สภาพ

อากาศรอ้นไดด้พีอสมควร
3. เหมาะทีจ่ะนํามาผสมกบัแมโ่คพืน้เมอืง โคบราหม์นัและ

ลกูผสมบราหม์นัเพือ่นําลกูมาเลีย้งเป็นโคขุนได้
4. แมพ่นัธุผ์สมพนัธุไ์ดเ้ร็ว ทีศ่นูยฯ์ ตาก ผสมพนัธุท์ีแ่มโ่คอาย ุ

14 เดอืน น้ําหนกั 280 ก.ก.ขึน้ไปข้อเสีย
1. การเลีย้งตอ้งอาศัยการดแูลเอาใจใส่พอสมควร ไมเ่หมาะทีจ่ะ

นําไปปลอ่ยเลีย้งในป่าโดยไมด่แูลเอาใจใส่ หากเลีย้งในสภาพ
ปลอ่ยป่าหรอืปลอ่ยทุง่ ควรใช้พนัธุต์าก 1 หรอืโคพนัธุต์าก 
2

โคพนัธ์ุตาก



โคพนัธ์ุกําแพงแสน

• เป็นโคพนัธ์ุใหม่ปรับปรุงพนัธ์ุโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

กาํแพงแสน 

• โดยใช้พนัธ์ุชาร์โรเล่ส์ กบับราห์มัน คล้ายกบัโคพนัธ์ุตาก แต่โคพนัธ์ุ

กาํแพงแสนเร่ิมต้นปรับปรุงพนัธ์ุจากโคพืน้เมือง โคพนัธ์ุกาํแพงแสนมี

สายเลอืด 25% พืน้เมือง 25% บราห์มัน และ 50% ชาร์โรเล่ส์



โคพนัธ์ุกบินทร์บุรี

• เป็นโคลูกผสมระหวา่งพนัธ์ุซิมเมนทลั กบัพนัธ์ุบราห์มนั เป็นโคก่ึงเน้ือ

ก่ึงนม โดยลูกโคเพศผูใ้ชเ้ป็นโคขุน และแม่โคใชรี้ดนมได้



ข้อด ี  
1. หากเลีย้งแบบโคเน้ือมกีารเตบิโตเร็ว ซากมขีนาดใหญท่ีส่นอง

ความต้องการของตลาดเน้ือโคคุณภาพดไีด้
2. ทนทานตอ่สภาพอากาศรอ้นไดด้พีอสมควร
3. เหมาะทีจ่ะนํามาผสมกบัแมโ่คพืน้เมอืง โคบราหม์นัและลกูผสมบ

ราหม์นัเพือ่นําลกูเพศผู้มาเลีย้งเป็นโคขุน ลกูเพศเมยีใช้รดีนมได้
มากพอสมควร

ข้อเสีย
1. การเลีย้งตอ้งอาศัยการดแูลเอาใจใส่พอสมควร ไมเ่หมาะทีจ่ะ

นําไปปลอ่ยเลีย้งในป่าหรอืปลอ่ยทุง่
2. หากใช้แมโ่ครดีนม ลกูโคทีเ่กดิออกมาตอ้งแยกเลีย้งแบบลกูโค

นม ดงันั้นผู้เลีย้งต้องมคีวามรูใ้นการเลีย้งโครดีนม และต้องดแูล
เอาใจใส่ให้ดี

3. เน้ือมสีีแดงเข้ม อาจเป็นข้อตขิองตลาดเน้ือโคคุณภาพดเีมือ่
   

โคพนัธ์ุกบินทร์บุรี



โคพนัธ์ุฮินดูบราซิล

• เป็นโคทีม่ีเช้ือสายโคอนิเดียเช่นเดียวกบัโคบราห์มัน แต่ปรับปรุงพนัธ์ุที่

ประเทศบราซิล สีมีตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเทาเกอืบดํา สีแดง แดงเร่ือๆ หรือ

แดงจุดขาว หน้าผากโหนกกว้างค่อนข้างยาว หูมีขนาดกว้างปานกลาง 

และห้อยยาวมาก ปลายใบหูมักจะบิด เขาแข็งแรงมักจะเอนไปด้านหลงั 

หนอกมีขนาดใหญ่ ผวิหนังและเหนียงหย่อนยานมาก เป็นโคทีม่ีขนาด

ใหญ่ และค่อนข้างสูง 

• เพศผู้หนักประมาณ 900-1,200 ก.ก. เพศเมีย 600-700 ก.ก. 



โคพนัธ์ุฮินดูบราซิล



ข้อด ี  
1. เป็นโคทนรอ้น ปรบัตวัเข้ากบัสภาพอากาศบา้นเราได้
2. ทนตอ่โรค และแมลง

ข้อเสีย
1. ไมเ่หมาะทีจ่ะเลีย้งเป็นโคเน้ือ เน่ืองจากเป็นโคขนาดใหญ ่ สรา้ง

กลา้มเน้ือช้า จงึไมนิ่ยมนําไปเลีย้งขุน อาจเป็นเพราะในอดตี
นิยมเลีย้งตวัทีม่ลีกัษณะสวยงาม เช่น หูยาว หน้าผากโหนก
กว้าง แทนทีจ่ะเลอืกโคทีโ่ตเร็ว การส่งเสรมิให้เลีย้งโคพนัธุน้ี์
มากขึน้จะเป็นการทาํลายเศรษฐกจิของประเทศ เพราะจะไปแยง่
ทรพัยากรทีค่วรใช้ในการเลีย้งโคพนัธุอ์ืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกจิมากกวา่

2. การเลีย้งตอ้งเอาใจใส่ดแูลพอสมควร ไมเ่หมาะทีจ่ะนําไปปลอ่ย
ี้ ใ ป่ ื ป ่ ่ โ ไ ่ ใ ใส่

โคพนัธ์ุฮินดูบราซิล



การจัดการโคเนือ้

• การเลีย้งแม่โคจากคลอดลูกถึงหลงัคลอด

• การเลีย้งแม่โคระยะตั้งท้อง 4-6 เดือน

• การเลีย้งแม่โคระยะ 90 วนั ก่อนคลอด

• การเลีย้งลูกโคแรกเกดิถึงหย่านม

• การเลีย้งโคหลงัหย่านม

• การเลีย้งโคสาว



เขาโค

• เกดิอนัตรายต่อผู้เลีย้ง และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

• โคมักขวดิกนัเอง ทาํให้เกดิบาดแผล เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการรักษา 

• โคบางตัวอาจมีเขายาวโง้งเข้ามาทิม่แทงใบหน้า หรือตาตนเองได้ 

• อาจเกดิอุบัติเหตุเขาเข้าไปติด หรือขัดกบัคอก อาจทาํให้ถึงตายได้ 

• โคบางตัวเขากางออก ทาํให้ส้ินเปลอืงเนื้อทีร่างอาหาร คอก และการขนส่ง



การทําลายเขาโค

• การทาํลายเขาโค ยิ่งทาํเมื่ออายุน้อยเท่าใดกย็ิง่ดี เพราะจะลดความ

เจ็บปวดจากบาดแผลทีเ่กดิขึน้ การจับยดึกท็าํได้ง่าย การทําลายเขาลูกโค

มีวธีิการต่างๆ เช่น

– การ ใช้สารเคม ีเช่น โซดาไฟ ควรทาํเมือ่ลูกโคอายุไม่เกนิ 10 วนั 

– การ ใช้ความร้อน เช่น เหลก็ร้อน ทาํกบัลูกโคทีอ่ายุประมาณ 3-12 สัปดาห์



การทําลายเขาโค



การตอนโค

• ลูกโคตัวผู้ทีไ่ม่ต้องการใช้ทาํพนัธ์ุ หรือเพือ่ใช้ทาํงาน ควรตอนเมื่ออายุ

ประมาณ 5 - 6 เดือน 

• โคตัวผู้ทีต้่องการใช้ทาํงาน ควรตอนเมื่ออายุประมาณ 3 - 4 ปี เพือ่ให้

กล้ามเนือ้ส่วนหน้าของร่างกายโคได้พฒันาตามลกัษณะของโคตัวผู้อย่าง

เต็มทีก่่อน กล้ามเนือ้ส่วนหน้าจะทาํให้โคทาํงานได้แข็งแรง

• การตอนสามารถทาํได้โดยการทุบแบบพืน้บ้าน การผ่าเอาลูกอณัฑะออก 

แต่วธีิทีป่ลอดภัยคือ การตอนโดยใช้คีม ทีเ่รียกว่า "เบอร์ดิซโซ่ 

(Burdizzo) โดยใช้คีมหนีบให้ท่อนํานํา้เช้ือเหนือลูกอัณฑะอุดตัน



การตอนโค



การตเีบอร์

• ควรทาํเคร่ืองหมายถาวร โดยตีเบอร์โคทีต่ะโพกด้านซ้ายของโค 

– การตเีบอร์ร้อน ทาํได้โดยนําเหลก็ตเีบอร์เผาไฟ แล้วนํามาประทบับนตวัโค 

– การตเีบอร์เยน็ ใช้เหลก็ตเีบอร์แช่ในนํา้แข็งแห้ง (dry ice) แทน 

– ส่วนใหญ่ใช้การตเีบอร์ร้อน เพราะทาํได้ง่าย และไม่เปลอืงค่าใช้จ่าย



อาหารหยาบ

• โคเป็นสัตว์ทีธ่รรมชาติสร้างขึน้มา เพือ่ใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบเป็น

หลกั ให้อาหารข้นเฉพาะเมื่อจําเป็นเท่าน้ัน

• อาหารหยาบทีสํ่าคัญคือ หญ้าสด เช่น หญ้ารูซ่ี กนินีสีม่วง หญ้าขน แพง

โกล่า เฮมิล ฯลฯ ในฤดูฝนมักมีหญ้าสดเกนิความต้องการของโค จึงควร

ถนอมไว้เป็นอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง โดยการทาํหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก

• พชืตระกูลถั่ว ยงัเป็นพชือาหารสัตว์ทีม่ีคุณค่าทางอาหารสูง ทนแล้งได้

ดีกว่า เช่น ถั่วฮามาต้า แกรมสไตโล คาวาลเคด เซนโตรซีมา ซีราโตร 

กระถิน แคฝร่ัง ไมยรา ฯลฯ



หญ้าขน หญ้ารูซ่ี

ถั่วฮามาต้า



อาหารหยาบ

• วสัดุพลอยได้จากการปลูกพชื เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย มัน

สําปะหลงั ต้นถั่วลิสง ต้นถั่วเหลอืง ฯลฯ 

• ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น กากนํา้ตาล เปลอืก

สับปะรด เป็นต้น 



อาหารข้น

• อาหารทีม่ีความเข้มข้นทางโภชนะอยู่สูง โดยเฉพาะโปรตีน มีเปอร์เซ็นต์
เยือ่ใยตํ่า เมื่อสัตว์กนิเข้าไปสามารถย่อยได้ง่าย
– อาหารชนิดเดยีว เช่น รํา ปลายข้าว ข้าวโพดบด กากถั่วเหลอืง กากถั่วลสิง กาก

ปาล์ม

– อาหารข้นสําเร็จรูป 

– หัวอาหาร 

– อาหารสําเร็จรูป ท ีเอม็ อาร์ (total mixed ration)



แร่ธาตุ

• แร่ธาตุทาํให้สัตว์เจริญเติบโต และทาํให้การทาํงานของร่างกาย และ

ระบบสืบพนัธ์ุเป็นปกติ การให้อาหารแร่ธาตุอาจทาํได้ดังนี้

– แร่ธาตุก้อน

– แร่ธาตุผง



1

.
เมือ่ปลอ่ยแปลง จะแทะเล็มหญ้าตดิตอ่กนัประมาณ 1-3 ชัว่โมง 
แลว้หยุดน่ิงประมาณ 10-20 นาท ี จากนั้นเริม่เคีย้วเอือ้ง 
ประมาณ 10-20 นาท ี แลว้ก็ลงมอืแทะเล็มหญ้าสลบักนัไป

2

.
เมือ่อยูใ่นคอก จะเคีย้วเอือ้งและหยุดน่ิงสลบักนัไป

3

.
ขณะหยุดน่ิงอาจยนืหรอืนอน บางครัง้ก็หลบัตา แตหู่ และหาง
ยงัคงกระดกิไลแ่มลงตลอดเวลา

4

.
ในวนัหน่ึงๆ โคจะดืม่น้ํา 3-4 ครัง้

5

.
ปัสสาวะปกตมิสีีใส หรอืสีเหลอืงออ่นๆ 

6

.
ปกตโิคถา่ยอุจจาระวนัละประมาณ 8 ครัง้ คอื กลางวนั 5 
ครัง้ กลางคนื 3 ครัง้ รวมอุจจาระหนกัประมาณ 4-5% ของ 
น น ตวั ลกัษณะอจจาระขึน้อยก่บัชนิดอาหาร ถา้กนิหญ้าอยา่ง

ลกัษณะของโคปกติ



1. เมือ่ปลอ่ยแปลงจะยนืน่ิงใต้ต้นไมต้ลอดเวลา โดยไมแ่ทะเล็มหญ้า 
และไมเ่คีย้วเอือ้ง

2. ขณะอยูใ่นคอกไมเ่คีย้วเอือ้งเลย ไมแ่กวง่หางไลแ่มลง ยนืหรอื
นอนซึมตลอดเวลา ไมช่อบเคลือ่นไหว

3. ปัสสาวะมสีีขุน่ หรอืเหลอืงเข้ม หรอืเหลอืงปนเขยีว มเีลอืดปน
4. อุจจาระเหลว สีแดงหรอืมเีลอืดปน ถา่ยเป็นมกูหรอืเป็นเม็ด มี

กลิน่เหม็นมาก มพียาธปิน
5. หวัใจเต้นช้าหรอืเร็วกวา่ปกติ
6. หายใจหอบ ถี ่ หรอืหายใจเบาๆ นานๆ ครัง้
7. อุณหภูมริา่งกายสงูกวา่ปกติ

ลกัษณะของโคผดิปกติ



การเลีย้งโคขุน

• การเลีย้งโคขุน หมายถึง การเลีย้งโคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย

ได้รับอาหารทีค่่อนข้างดี อย่างเต็มที ่ในช่วงระยะเวลาหน่ึง คือนอกจาก

จะให้โคกนิอาหารหยาบ (หญ้าหรือฟาง) แล้วยงัมีการให้กินอาหารข้น 

(อาหารเสริม) เพิม่เติมอกีด้วย 

• ทาํให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้เนือ้ทีม่ีคุณภาพดี 



วธีิการขุนโคเนือ้

• การขุนด้วยการให้อาหารหยาบเพยีงอย่างเดียว 

– ไดรั้บหญา้สดท่ีมีคุณภาพดี ใชร้ะยะเวลานานในการเพ่ิมนํ้ าหนกั

– ไดเ้น้ือท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าท่ีควร 

– ค่าใชจ่้ายในการขนุตํ่า

• การขุนด้วยอาหารหยาบ เสริมด้วยอาหารข้น 

– เป็นการขนุโคท่ีตอ้งลงทุนสูง มุ่งใหไ้ดเ้น้ือโคขนุคุณภาพดี ส่งขายใหก้บัตลาด

เน้ือชั้นสูง



เนือ้โคขุนคุณภาพดี

• การขุนลูกโคอ่อน ใช้ลูกโคนมเพศผู้ เร่ิมขุนตั้งแต่ลูกโคอายุ 1 สัปดาห์ อาหารทีใ่ช้

ลงทุนจะใช้หางนมผงเป็นหลกั ใช้เวลาขุนจนลูกโคมอีายุประมาณ 6-8 เดอืน โคจะมี

การเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วได้เนือ้ทีคุ่ณภาพดี

• การขุนโคทีอ่ายุประมาณ 1 ปีคร่ึง หรือมนีํา้หนักประมาณ 200-250 ก.ก. ใช้

ระยะเวลาขุนประมาณ 6 เดอืน ให้ได้นํา้หนกั 400-450 ก.ก. นิยมใช้โคเนือ้ลูกผสมที่

มกีารเจริญเตบิโตด ีคุณภาพเนือ้ทีไ่ด้จะดกีว่าการขุนในรูปแบบอืน่มาก   

2.3 การขุนโคทีม่อีายุมาก ซ่ึงมอีายุไม่ตํา่กว่า 5 ปี เป็นการขนุเพือ่เพิม่กล้ามเนือ้เพยีง

บางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิม่ไขมนัหุ้มซาก จะใช้เวลาในการขุนประมาณ 3 

เดอืน โดยทัว่ไปนิยมเรียกกว่า "โคมนั"



การเลีย้งโคนม

• หลกัในการพจิารณาเลอืกซ้ือโคนม

• ต้องสอบถามประวตัิ ซ่ึงหมายถึง สายพันธ์ุ และความเป็นมา

• ถ้าเป็นโครีดนม ควรจะเป็นแม่โคทีใ่ห้ลูกตัวที่ 1 ถึง ตัวที่ 4

• ถ้าเป็นแม่โคทีรี่ดนมมาหลายเดือน ควรจะตั้งท้องด้วย

• ถ้าเป็นโคสาว หรือแม่โคนมแห้ง ควรจะเป็นแม่โคทีต่ั้งท้องด้วย เพือ่เป็น

การย่นระยะเวลาจะได้รีดนมเร็วขึน้

• ควรเป็นโคทีม่ีประวตัิการให้นมดีพอใช้ และต้องปลอดจากโรคแท้ง

ติดต่อ และโรควณัโรค 



พนัธ์ุโคนม

• พนัธ์ุโคนมทีม่ีถิ่นกาํเนิดในแถบร้อน เช่น พนัธ์ุเรดซินดี,้ ซาฮิวาล เป็น

ต้น จะสังเกตได้ง่ายคือ โคนมพวกนี ้จะมีโหนกหลงัใหญ่ และทนร้อนได้

ดี แต่ให้นมได้ไม่มากนัก

• พนัธ์ุโคนมทีม่ีถิ่นกาํเนิดในเขตหนาว หรือเรียกโคยุโรป มีอยู่ด้วยกนั

หลายพนัธ์ุ ซ่ึงโคยุโรปนีจ้ะสังเกตได้ง่าย คือไม่มีโหนกทีห่ลงั คือจะเห็น

แนวสันหลงัตรง มักไม่ค่อยทนต่ออากาศร้อน พนัธ์ุทีสํ่าคัญได้แก่ พนัธ์ุ

โฮลสไตน์ฟรีเชียน (ขาว ดํา) หรือ เรด เดน (ววัแดง)



โคพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน 

• โคพนัธ์ุนีม้ถีิ่นกาํเนิดในประเทศฮอลแลนด์ เป็นพนัธ์ุทีไ่ด้รับความนิยมเลีย้งกนัมาก

ทีสุ่ด เพราะให้นมมาก มสีีดาํตดัขา รูปร่างใหญ่ ขนาดโตเตม็ทีต่วัผู้หนัก 800 -

1,000 ก.ก. ตวัเมยีหนัก 600 - 700 ก.ก.

• โคพนัธ์ุนีช้อบอากาศหนาวอุณหภูมติํา่กว่า 26 องศา ซ.

• สําหรับในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศร้อน ควรเลีย้งโคพนัธ์ุผสมโฮลสไตนฟรี

เช่ียนทีม่สีายเลอืดโคพนัธ์ุโฮลสไตนฟรีเช่ียนไม่เกนิ 75% ซ่ึงโคพนัธ์ุผสมระดบั

สายเลอืดนีจ้ะให้นมเฉลีย่ 2,400 - 2,900 กก. ต่อระยะการให้นม 260 วนั



โคพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน



การเลีย้งและดูแลโครีดนม

• แม่โค จะให้นม หรือมนีํา้นมให้รีดกต่็อเมือ่หลงัจากคลอดลูกในแต่ละคร้ัง

• โดยทัว่ไปจะรีดนมได้ประมาณ 5 - 10 เดอืน

• นมนํา้เหลอืงควรจะรีดให้ลูกโคกนิจนหมด ไม่ควรนําส่งเข้าโรงงานเป็นอนัขาด

• ควรให้อาหารแก่แม่โคอย่างเพยีงพอ เพือ่แม่โคจะได้ไปสร้างนํา้นม และเสริมสร้าง
ร่างกายส่วนอืน่ ๆ ทีย่งัไม่สมบูรณ์ได้อย่างเพยีงพอภายหลงัจากคลอดลูก

• โดยเฉลีย่แล้วประมาณ 30 - 70 วนั หลงัจากคลอด มดลูกจะเร่ิมกลบัเข้าสู่สภาพ
ปกตแิม่โคจะเร่ิมเป็นสัดอกี

• ในทางปฏิบัตส่ิวนใหญ่ ควรรอให้เป็นสัดคร้ังที่ 2 จงึค่อยผสม ซ่ึงโดยเฉลีย่แล้วจะ
ใช้เวลาประมาณ 45 - 72 วนั หลงัจากคลอด 



การรีดนม

• การรีดนมด้วยมือ

• การรีดนมด้วยเคร่ือง



การจัดการกระบือ



โอกาสและข้อได้เปรียบของการเลีย้งกระบือ

• กระบอื จะใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาต ิหญ้าทีเ่ป็นวชัพชื ฟางข้าว และสามารถ
เปลีย่นเป็นเนือ้ได้ด ีกระบือโตเร็ว และมไีขมนัน้อย กระบือจะมนีนํา้หนักมากกว่า
โค เมือ่อายุเท่ากนั แต่กระบือจะเลีย้งง่าย และต้นทุนตํา่กว่า และให้เนือ้มากกว่า และ
เนือ้กระบือมไีขมนัตํา่ จงึเหมาะในการบริโภคมากกว่าโค 

• กระบอืมรีะบบย่อยอาหารทีย่าวกว่าโค และมจีุรินทรีย์ชนิดทีโ่คไม่ม ีดงันั้นกระบอื
จงึสามารถใช้ประโยชน์อาหารหยาบทีคุ่ณภาพตํา่ ซ่ึงเปลีย่นเป็นเนือ้ได้ดกีว่าโค

• กระบอืสามารถใช้แรงงานในไร่นา และลากเกวยีนได้ดกีว่าโค กระบือไถนาได้วนัละ 
4-6 ช่ัวโมง

• กระบอืเป็นสัตว์ไม่ทนร้อน จงึชอบนอนปลกัทาํให้แปลงหญ้าเกดิความเสียหาย การ
เลีย้งกระบือในรูปฟาร์มจงึเป็นไปได้ยาก



พนัธ์ุกระบือ

• กระบือปลกั 

กระบือปลกั จะเล้ียงกนัในประเทศทางตะวนัออกไกล ไดแ้ก่ ไทย 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม พม่า กมัพชูา และลาว กระบือ

ชนิดน้ี จะเล้ียงเพื่อใชแ้รงงานในไร่นา เพื่อปลูกขา้ว และทาํไร่ และเม่ือ

กระบืออายุมากข้ึน ก็จะส่งเขา้โรงฆ่าเพื่อใชเ้น้ือเป็นอาหาร

กระบือปลกั จะชอบนอนแช่ปลกั มีรูปร่างลํ่าสัน ผวิหนงัมีสีเทา

เขม้เกือบดาํอาจมีสีขาวเผอืก มีขนเล็กนอ้ย ลาํตวัหนาลึก ทอ้งใหญ่ หวั

ยาวแคบ เขามีลกัษณะแบบโคง้ไปขา้งหลงั หนา้สั้น หนา้ผากแบบราบ 

ตานูนเด่นชดั ช่วงระหวา่งรูจมูกทั้งสองขา้งกวา้ง คอยาว และบริเวณใต้

คอจะมีขนขาวเป็นรูปตวัว ีหวัไหล่ และอกนูนเห็นชดั   



กระบือปลกั



กระบือแม่นํา้

• กระบือชนิดน้ี พบในประเทศ อินเดีย ปากีสถาน อียปิต ์ประเทศในยโุรป

ตอนใต ้และยุโรปตะวนัออก 

• เป็นกระบือท่ีใหน้มมาก เล้ียงไวเ้พื่อรีดนม จะไม่ชอบลงแช่โคลน แต่จะ

ชอบนํ้าสะอาด กระบือแม่นํ้าจะมีหลายสายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุมูร่าห์ พนัธ์ุนิ

ลิ ราว ีพนัธ์ุเมซานี พนัธ์ุเซอติ และพนัธ์ุเมดิเตอเรเนียน เป็นตน้

• กระบือประเภทน้ี จะมีขนาดใหญ่ รูปร่างแขง็แรง ลกัษณะทัว่ไปจะมี

ผวิหนงัสีดาํ หวัสั้น หนา้ผากนูน เขาสั้น และบิดมว้นงอ ส่วนลาํตวัจะลึก

มาก มีขนาดเตา้นมใหญ่กวา่กระบือปลกั



กระบือแม่นํา้



กระบือพ่อพนัธ์ุ 

• เกดิจากพ่อแม่ทีม่ีลกัษณะดีให้ลูกดก

• มีอายุระหว่าง 3 ปีคร่ึงถึง 10 ปี นอกจากจําเป็นอาจใช้พ่อกระบือหนุ่ม

อายุ 2 ปีคร่ึงขึน้ไป

• มีส่วนสูง 130 เซนติเมตร ขึน้ไป และมีความยาวรอบอกเมื่อวดัตรงซอก

ขาหน้าไม่ตํ่ากว่า 195 เซนติเมตร

• มีอวยัวะเพศสมบูรณ์ ไม่ผดิปกติ

• ไม่ดุร้าย



กระบือสาว

• เกดิจากพ่อแม่ทีม่ีลกัษณะดี ให้ลูกดก 

• มีส่วนสูง 125 เซนติเมตรขึน้ไป และมีความยาวรอบอก ไม่ตํ่ากว่า 180 

เซนติเมตร หรือมีนํา้หนัก 350 กโิลกรัม ขึน้ไป

• มีอายุระหว่าง 2 ปี (หากมีนํา้หนักถึงตามข้อ 2 ) ถึง 10 ปี

• มีอวยัวะเพศสมบูรณ์ ไม่เป็นหมัน

• มีลกัษณะเป็นกระบือเพศเมีย เต้านมไม่ผดิปกติ

• มีสุขภาพสมบูรณ์

• สังเกตการเป็นสัดของกระบือสาวให้ดี เพือ่จะได้จัดการผสมพนัธ์ุได้ 

• แม่กระบือไม่ควรอ้วนหรือผอมเกนิไป จะทาํให้การผสมติดยาก



การผสมพนัธ์ุ 

• กระบือเป็นสัตว์ทีผ่สมพนัธ์ุตลอดปี 

• กระบือตัวเมียจะมีอายุประมาณ 2 ปีคร่ึง หรือสูงไม่ตํ่ากว่า 125 
เซนติเมตร หรือควรมีนํา้หนักไม่ตํ่ากว่า 350 กโิลกรัม และกระบือผู้อายุ
ประมาณ 3 ปีคร่ึงหรือสูงไม่ตํ่ากว่า 130 เซนติเมตร

• แม่กระบือทีม่ีสุขภาพไม่สมบูรณ์จะทาํให้แสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน 
และทาํให้อตัราการผสมติดตํ่า 

• การผสมกระบือสาวทีอ่ายุ หรือมีนํา้หนักน้อยเกินไป จะทําให้แม่กระบือ
ชะงักการเจริญเติบโตและให้ลูกไม่สมบูรณ์ 



วธีิผสมพนัธ์ุ 

•  การปล่อยให้พ่อพนัธ์ุคุมฝูง

•  การจูงเข้าผสม

•  การผสมเทียม



ระยะเวลาอุ้มท้องของกระบือ 

• ระยะเวลาไม่แน่นอน ประมาณ 10 เดือน หรือ 316 วนั 

• ระยะอุ้มท้องของกระบือนานกว่าโคเลก็น้อย ลูกกระบือตัวผู้มักอยู่ในท้อง

นานกว่าลูกกระบือตัวเมีย



กระบือคลอดลูก และหลงัคลอดลูก

• แยกกระบือทีจ่วนคลอดออกไว้ต่างหากแล้ว ควรหาหญ้าหรือฟางแห้ง ๆ ปูรองนอน 
และหมัน่ทาํความสะอาด เงยีบ อาหารทีใ่ห้ควรอ่อนย่อยง่าย เช่น รําละเอยีด และ
อืน่ๆ เมือ่ทาํการคลอดแล้ว ควรใช้ยาฆ่าเช้ือราดในคอก และดนิ และเผาหญ้าหรือ
ฟางแห้งทีร่องให้หมด 

• ลูกกระบือทีอ่ยู่ในท่าคลอดทีป่กตกิค็อื หัวคอ และขาหน้าจะออกก่อน ถ้าเอาหลงั
ออกหรือก้นออก นั่นแสดงว่าเกดิคลอดลูกยากแล้ว 

• เมือ่คลอดลูกแล้ว แต่ลูกยงัไม่ได้กนินมแม่ กค็วรจบัอุ้มช่วยลูกโดยให้ลูกดูดนม
เหลอืง(colostrum)นํา้นมระยะแรกนีสํ้าคญัมาก เพราะเป็นอาหาร และยาถ่ายที่
สําคญัทีสุ่ดต้องให้ลูกกนิให้ได้ 

• ส่วนแม่กระบอืเมือ่คลอดลูกแล้ว ควรให้นํา้ และหญ้าอ่อน ๆ และให้พกัผ่อนได้รับ
ความสบาย ถ้าแม่กระบือไม่เลยีลูกควรใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดถูตวัลูกกระบอืให้แห้ง เพือ่ทาํ
ให้เลอืดกระจายไปทัว่ๆ

• ลูกกระบือทีแ่ข็งแรงจะยนืขึน้ และกนินมภายใน 1 ช่ัวโมงภายหลงัคลอด



การเลีย้งดูตั้งแต่เกดิ - 6 เดอืน  

• ระยะนีเ้ป็นระยะทมีีอันตรายมากทีสุ่ดจะต้องดูแลลูกกระบือเป็นอย่างดี

เป็นพเิศษ

• ควรให้ลูกกระบือได้กนินํา้นมแม่ทั้งหมดจนถึงอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ 

แล้วจึงค่อยใช้ของอืน่แทน โดยลดจํานวนนํา้นมลงทลีะน้อย

•  ในกรณนํีา้นมไม่พอให้ลูกกระบือกนิ กค็วรหานํา้นมผงมาละลายนํา้ให้

กนิ หรือจะให้นํา้นมเทียมกไ็ด้ นํา้นมเทียมโดยมากทาํจากถั่ว และไข่หรือ

นมผง 



การเลีย้งดูตั้งแต่ 6 เดือน - 10 เดอืน

• เป็นระยะทีลู่กกระบือหย่านม

• โดยเลีย้งในทุ่งหญ้า และให้อาหารผสม และเมลด็พชืบดอืน่ๆ อาหารผสม

สําหรับหญ้าทีม่ีพวกตระกูลถั่ว ซ่ึงมีโปรตีนอยู่ในตัว 

• มีแร่ธาตุเสริม เช่น แคลเซ่ียม หรือธาตุเหล็ก หรือแร่ธาตุต่างๆ เช่น

ทองแดง ไอโอดีน โคบอลต์ หรือแมงกานีส 



การเลีย้งดูตั้งแต่อายุ 10 เดอืนขึน้ไป

• เป็นอายุทีอ่วัยวะย่อยอาหาร มีจุลนิทรีย์ จะย่อยอาหารหยาบ เช่น พวก

หญ้า ได้เจริญเต็มทีแ่ล้ว ถ้าหญ้าเป็นหญ้าทีม่ีคุณภาพสูง อาหารผสมกใ็ห้

น้อยลง หรือไม่ต้องให้เลย แต่นํา้เกลอื และแร่ธาตุต่างๆ ต้องให้กนิ

ตลอดเวลา 



การควบคุมป้องกนัโรค

• หลกัสุขาภิบาล คือการรักษาความสะอาดภายในคอก และโรงเรือน และ

การกาํจดัมูลสัตว์

• การเลีย้งดู ดูแลเอาใจใส่สัตวใ์หมี้อาหาร และนํ้าพอเพียงมีอาหารคุณภาพ

ดี โรงเรือนเหมาะสม อากาศถ่ายเทไดดี้

• การใช้วคัซีน คือการใชว้คัซีนป้องกนัโรคตามท่ีสัตวแ์พทยแ์นะนาํ 

เพื่อใหมี้ภูมิคุน้กนัโรคแก่สัตวใ์นระดบัสูงตลอดเวลา 

• การใช้ยาปฎชีิวนะ ในอาหารสัตว ์หรือนํ้าในระดบัท่ีใชป้้องกนัโรค

สามารถป้องกนัโรคบางชนิดได้
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