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บทน า 
  
 เอกสารประกอบการฝึกอบรม การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารและ
เนื้อสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโคและกระบือคัดทิ้งฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือในระดับเกษตรกรรายย่อย เป็น
เอกสารที่ประกอบด้วยการจัดการความรู้ 2 ด้านคือ ด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ
และกระบือ ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับเกษตรกรในการจัดการด้านอาหารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคและกระบือ โดยพยายามให้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่มีใน
ท้องถิ่นให้มากที่สุด องค์ด้านที่ 2 ได้แก่ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกรดโคและ
กระบือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถประเมินเกรดโคมีชีวิตอันเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าของโคมีชีวิตของเกษตรกรต่อไป เอกสารนี้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ          
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2558  
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อาหารและการให้อาหารโคเนื้อและกระบือ 

โคเนื้อและกระบือเป็นสัตว์ที่กินอาหารไม่เลือกแต่เป็นสัตว์ที่ต้องการอาหารทั้ง
อาหารข้นและอาหารหยาบ วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิดสามารถน ามาใช้เลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือได้เป็นอย่างดี การใช้อาหารหยาบ และ อาหารข้นเลี้ยงโคเนื้อและกระบือนั้นจะต้อง
ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี 

  อาหารหยาบ หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าและการย่อยได้ต่ า เช่นหญ้า วัชพืช หรือ
วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีแหล่งของของวัตถุดิบ
อาหารหยาบหลายชนิดที่หาได้ง่ายแต่มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันออกไปดังน้ี  

1. หญ้าสด เป็นวัตถุดิบอาหารหยาบที่พบมากทั่วไปโดยเฉพาะในฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน
เมษายนจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 

2. หญ้าแห้ง หมายถึงหญ้าสดที่น ามาตากแห้ง จะมีคุณค่าทางอาหารสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับชนิด
ของหญ้าสด วิธีการตากและระยะเวลาของการตาก หากใช้หญ้าที่มีอายุมาก ตากแดดนาน 
คุณค่าทางอาหารก็จะต่ าลง หญ้าแห้งนิยม ท ากันตั้งแต่สิ้นฝนของทุกป ี

3. หญ้าหมัก หมายถึงการถนอมหญ้าโดยการน าหญ้าสดมาตากแดดสัก 5 – 6 ช่ัวโมง แล้ว
น ามาอัดลงในถุงหรือบ่อที่กันไม่ให้น้ าเข้าได้ หญ้าหมักนิยม ท ากันตั้งแต่สิ้นฝน ของทุกปี
เช่นกัน 

วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร หมายถึงเศษเหลือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วน
ใหญ่สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบได้ เช่น 

1. ต้นข้าวโพด เป็นวัตถุดิบที่หาได้เกือบตลอดปีสามารถใช้ได้ทั้งในสภาพสดหรือตากแห้ง แต่
การตากแห้งจะท าให้ต้นและใบแข็ง คุณค่าทางอาหารก็จะต่ าลงและกระบือไม่นิยมกิน 

2. ฟางข้าว เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายแต่มีคุณค่าทางอาหารต่ า มีมากตั้งแต่ พย. จนถึง มค.ของ
ทุกปี ฟางข้าวสามารถน ามาให้สัตว์กินทันทีหรือหมักด้วยยูเรีย ประมาณ 5 % ก่อนเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางอาหารและเพิ่มการย่อยได้ 
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3. ยอดอ้อย เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคมของทุกปี แต่ในปัจจุบัน
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนิยมเผาต้นอ้อยก่อนการตัดท าให้ไม่สามารถน ายอดอ้อยมาใช้ได้ 

 อาหารข้น หมายถึง วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของพลังงาน โปรตีนและแร่
ธาตุ โดยมากได้จาก เมล็ดธัญพืช หรือผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช อาหารข้นทุกชนิด
สามารถเสริมร่วมกับอาหารหยาบโดยใช้หลักง่ายๆคือ โคเนื้อหรือกระบือที่เลี้ยงด้วยอาหาร
หยาบที่มีคุณค่าทางอาหารต่ าก็ควรจะเสริมด้วยอาหารข้นในระดับสูง และถ้าโคเนื้อและ
กระบือที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางอาหารสูงก็ควรเสริมด้วยอาหารข้นในระดับต่ า 
ตัวอย่างของอาหารข้นที่สามารถน ามาใช้ในสูตรอาหารกระบือในได้แก่ มันส าปะหลัง ร า 
ปลายข้าว ข้าวโพด โดยเลือกใช้เฉพาะอาหารข้นท่ีมีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น   

 

การให้อาหารโคเนื้อและกระบือ 

เกษตรกรควรมีอาหารหยาบให้กินตลอดเวลา โดยการปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้า 
หรือ แปลงปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว หากแปลงหญ้าหรือแปลงปลูกพืชไม่มีหญ้าหลงเหลือ
อยู่ ควรขังสัตว์ไว้แล้วเสริมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง สิ่งส าคัญที่สุดที่จะให้สัตว์อ้วนได้จะต้องมี
อาหารข้นเสริม ในสัตว์ที่ผอม หรือสัตว์ที่ได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ านั้นควรเสริม
อาหารข้นลงไปประมาณ 1-2 % ของน้ าหนักตัว เช่นโคหรือกระบือ ขนาด 300 กิโลกรัม 
ควรจะให้อาหารข้นประมาณอย่างน้อย 6 กิโลกรัม การให้อาหารข้นนั้นควรแบ่งให้วันละ 2 
ครั้ง คือตอนเช้าก่อนปล่อยสัตว์ออกไปหากิน และหลังจากน าสัตว์กลับเข้าคอกในตอนเย็น 
อาหารข้นที่หาได้ง่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ร า มันส าปะหลังตากแห้ง และ
ข้าวโพด โดยเติมหัวอาหาร ท่ีมีส่วนผสมของกากถั่วเหลือง กากถั่วลิสงหรือเกลือ ที่หาซื้อได้
ตามร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ทั่วไป การใช้หัวอาหารผสมจะท าให้สัตว์ได้รับอาหารครบท าให้
โตเร็วและแข็งแรง แต่ราคาค่อนข้างสูง หากมีค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอาหารข้นจ ากัด อาจให้
เพียง ร า เกลือป่น และมันเส้น เสริมก็ได้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการเสริมอาหารข้นเพราะคดิว่า เมื่อถึงฤดูฝนโคหรือกระบือ
ก็จะกลับมาอ้วนอีก วิธีนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ถูกหลักเพราะสัตว์จะใช้เวลานานกว่าจะอ้วน 
นอกจากนี้การปล่อยให้สัตว์ขาดอาหารพลังงาน (อาหารข้น) อาจจะมีผลกระทบต่อระบบ



 
 

 
3 

  

สืบพันธุ์ภายในท าให้สัตว์ไม่สมบูรณ์ ไม่กลับสัด หรือหากกลับสัดก็ผสมไม่ติด และหากผสม
ติดอาจเกิดการแท้งลูกภายหลัง นอกจากนี้แม่โคและกระบือที่ไม่สมบูรณ์จะไม่มีนมหรือมี
น้อยท าให้ลูกท่ีเกิดมาอ่อนแอ และตายได้ นับเป็นการสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น 

 

การเลี้ยงโคหรือกระบือคัดทิ้ง 

อาจเรียกว่าการขุนโคมันหรือขุนเทียม หมายถึงการน าเอาโคหรือกระบือที่อายุ
มากที่ปลดจากการใช้งาน หรือไม่สามารถให้ลูกได้อีกแล้ว ที่มีสภาพทรุดโทรม ผอม (ราคา
ประมาณตัวละ 9,000 ถึง 10,000 บาท, ปี 2547) น ามาเสริมด้วยอาหารหยาบหรืออาหาร
ข้นสัก 5-6 เดือนเมื่อสัตว์มีสภาพดี และอ้วนขึ้นก็สามารถจ าหน่ายได้ตามตลาดทั่วไป วิธีนี้
เป็นวิธีที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4,000-5,000 บาท ต่อตัวให้ผลตอบแทนเร็ว แต่จะต้องใช้
การลงทุนสูง จากการทดลองเสริมอาหารในกระบือขนาดน้ าหนัก 300 -350 กิโลกรัม ใน
ภาควิชาสัตวศาสตร์นาน 4 เดือนพบว่ากระบือปลดระวางสามารถกินอาหารข้นได้ถึงวันละ 
7 กิโลกรัม และเจริญเติบโตได้ถึงวันละ 0.8 ถึง 1 กิโลกรัม สามารถเพิ่มน้ าหนักได้ประมาณ 
70 ถึง 80 กิโลกรัม จากกระบือที่ซื้อมา 9,000 บาท สามารถขายได้ 13,500 บาท ต่อตัวให้
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ตัวละประมาณ 4,500 บาท  

 

การเลี้ยงลูกโคหรือกระบือหย่านม 

การเลี้ยงลูกโคหรือกระบือหย่านม หมายถึงการที่เกษตรกรซื้อลูกโคหรือกระบือ
หย่านม (ขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม, ราคาตัวละประมาณ 8,000 บาท, ปี 2547) น ามา
ปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ เสริมด้วยอาหารข้นหรืออาหารหยาบเท่าที่
หาจนได้น้ าหนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม ก่อนจ าหน่ายออกไป ปกติจะจ าหน่ายได้ใน
ราคาตัวละประมาณตังละ 14,000 ถึง 15,000 บาท วิธีนี้อาจให้ผลก าไรมากกว่าวิธีการแรก 
แต่เป็นวิธีท่ีต้องใช้เวลานานประมาณ 10 เดือนถึง 1 ปี จึงจะสามารถจ าหน่ายได้  
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การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 

เกษตรกรบางรายนิยมเลี้ยงโคพื้นเมืองเนื่องจากโคพื้นเมืองเป็นโคที่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทย ลูกดก สามารถให้ลูกได้เกือบปีละ 1 ตัว โคพื้นเมืองขายได้
ง่ายเนื่องจากตัวเล็กราคาประมาณตัวละ 7,000-8,000 บาท สาเหตุที่โคพื้นเมืองเป็นที่นิยม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเนื้อโคพื้นเมืองเหมาะส าหรับท าอาหารแบบอีสานเช่น
ลาบหรือก้อยได้ดีกว่าโคพันธุ์อ่ืน จากการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเนื้อโค 1 กิโลกรัม นั้น
พบว่าโคพื้นเมืองมีต้นทุนเพียง 28 บาทเศษ เทียบกับโคบราห์มันที่มีต้นทุนประมาณ กก. ละ 
34 บาทเศษ  

 

การเลี้ยงโคขุน 

การเลี้ยงโคขุนคุณภาพดี หมายถึงการที่เกษตรกรน าเอาโคเนื้อที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม น ามาเสริมด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบเป็นเวลา
ประมาณ 5-6 เดือนจนมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม โดยโคมีการเจริญเติบโตวันละ 
ประมาณ 1 กิโลกรัม การจ าหน่ายโคขุนนั้นในประเทศไทยการรับซื้อยังจ ากัดอยู่ ในกลุ่ม
สหกรณ์ที่มีตลาดเป็นของตัวเอง มีการตรวจสอบผลการขุนเพื่อให้ได้เนื้อตามคุณภาพอย่าง
เข้มงวด เช่น สหกรณ์โพนยางค า จังหวัดสกลนคร และสหกรณ์โคขุนอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เป็นต้น การที่เกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยงโคขุนเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดีให้
ประสบผลส าเร็จได้นั้น 
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ตลาดโคและกระบือ 

 โคเนื้อและกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่หาที่ขายได้ง่ายยกเว้นโคขุน ปัจจุบันเกษตรกร
มักน าโคเนื้อและกระบือของตนเองมาจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือน ามาจ าหน่ายด้วย
ตนเองที่ตลาดนัดโค กระบือซึ่งมีอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ่อค้าส่วนใหญ่มัก
นิยมซื้อกระบือมากกว่าโค เนื่องจากมีราคาต่ ากว่า ให้เนื้อใกล้เคียงกันนอกจากนี้คุณภาพ
ของเนื้อก็ไม่แตกต่างกันมากนัก การที่จ านวนกระบือของประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ในปัจจุบันพ่อค้าเริ่มหาซื้อกระบือได้ยากขึ้น ราคา ของกระบือจึงถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง จากการส ารวจอย่างคร่าวๆพบว่า โคเนื้อและกระบือนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 
2 เท่าตัว เช่นกระบือที่มีขนาดประมาณ 300 กิโลกรัม ในปี 2550 มีราคาประมาณ 15,000 
บาท ในปี 2559 จะมีราคาประมาณ 30,000 บาท (ราคาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนอง
หลุบ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น)  

 

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคหรือกระบือคัดทิ้ง 

 ราคาของโคหรือกระบือผอม (180 กิโลกรัม) นั้นมีราคาประมาณ 15,000 บาท 
หากน าเข้ามาขุนจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถ้าต้องการให้โคมีน้ าหนักประมาณ 650 กรัม
ต่อวัน เกษตรกรควรใช้อาหารข้นวันละ 5 กิโลกรัม ดังนั้นในการ เลี้ยงโคเป็นเวลานาน 6 
เดือน เกษตรกรจะใช้อาหารข้นไปประมาณ 900 กิโลกรัม (อาหารข้นราคา กิโลกรัมละ 7 
บาท) ดังนั้นเกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอาหารข้น 6,300 บาท นอกจากนี้
เกษตรกรยังต้องมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอาหารหยาบอีกประมาณ 6 บาทต่อวัน (อาหาร
หยาบวันละ 3 กิโลกรัม, ราคากิโลกรัมละ 0.5 บาท) รวมเวลา 180 วัน เป็นเงิน 1,080 บาท 
ค่าอาหารที่เกษตรกรจ่ายมีจ านวนทั้งสิ้น  7,380 บาท รวมต้นทุนทั้งหมด 22,380 บาท 
เกษตรกรจะจ าหน่ายสัตว์ไปได้ไม่น้อยกว่าตัวละ 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสภาพว่าโคหรือ
กระบืออ้วนหรือไม่) ดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มจาการเลี้ยงกระบือขุนตัวละประมาณ 
8,805 บาท 

  แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีตลาดโคหรือกระบือมันที่ชัดเจน แต่เนื่องจากพ่อค้า
ส่วนใหญ่นิยมซื้อโคหรือกระบืออ้วน การน าเอาโคหรือกระบือผอมมาขุนให้อ้วนหรือการเอา
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ลูกหย่านมมาเสริมอาหารโดยใช้เศษเหลือท่ีหาได้ในท้องถิ่นนับว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการ
ลงทุน เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น ร า ข้าวโพด และมัน
ส าปะหลัง ซึ่งบางครั้งมีราคาตกต่ าจนเกษตรกรประสบกับการขาดทุน โดยน ามาเป็นอาหาร
สัตว์ที่เกษตรกรสามารถขายได้ง่ายและมีราคาดี 

 

ตัวอย่างสูตรอาหารโคเนื้อและกระบือ 

สูตรที่ 1 ใช้มันส าปะหลัง 30 % 

รายการวัตถุดิบ จ านวน % โปรตีน 

มันส าปะหลัง 30.00 0.65 

ข้าวโพดป่น 40.00 3.13 

ร าละเอียด 5.00 0.51 

ใบมันส าปะหลัง 18.00 3.64 

ปุ๋ยยูเรยี 3.00 8.64 

กระดูกป่น/ไดแคลเซียม 1.00 0.00 

เกลือป่น 1.00 0.00 

ก ามะถันผง 0.50 0.00 

ปูนขาว 0.50 0.00 

พรีมิกซ ์ 1.00 0.00 

รวม 100.00 16.57 
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สูตรที่ 2 ใช้มันส าปะหลัง 38 % 

รายการวัตถุดิบ จ านวน % โปรตีน 

มันส าปะหลัง 38.00 0.82 

ข้าวโพดป่น 30.00 2.35 

ร าละเอียด 5.00 0.51 

ใบมันส าปะหลัง 20.00 4.04 

ปุ๋ยยูเรยี 3.00 8.64 

กระดูกป่น/ไดแคลเซียม 1.00 0.00 

เกลือป่น 1.00 0.00 

ก ามะถันผง 0.50 0.00 

ปูนขาว 0.50 0.00 

พรีมิกซ ์ 1.00 0.00 

รวม 100.00 16.36 
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สูตรที่ 3 ใช้มันส าปะหลัง 50 % 

รายการวัตถุดิบ จ านวน % โปรตีน 

มันส าปะหลัง 50.00 1.08 

ข้าวโพดป่น 15.00 1.17 

ร าละเอียด 5.00 0.51 

ใบมันส าปะหลัง 23.00 4.65 

ปุ๋ยยูเรยี 3.00 8.64 

กระดูกป่น/ไดแคลเซียม 1.00 0.00 

เกลือป่น 1.00 0.00 

ก ามะถันผง 0.50 0.00 

ปูนขาว 0.50 0.00 

พรีมิกซ ์ 1.00 0.00 

รวม 100.00 16.05 
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สูตรที่ 4 ใช้มันส าปะหลัง 55 % 

รายการวัตถุดิบ จ านวน % โปรตีน 

มันส าปะหลัง 55.00 1.19 

ข้าวโพดป่น 8.00 0.63 

ร าละเอียด 5.00 0.51 

ใบมันส าปะหลัง 25.00 5.05 

ปุ๋ยยูเรยี 3.00 8.64 

กระดูกป่น/ไดแคลเซียม 1.00 0.00 

เกลือป่น 1.00 0.00 

ก ามะถันผง 0.50 0.00 

ปูนขาว 0.50 0.00 

พรีมิกซ ์ 1.00 0.00 

รวม 100.00 16.01 

 

 

--------------------------- 
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การเกรดโคและกระบือมีชีวิต 

 การพิจารณาเกรดโคขุนหรือโคที่จะน าเข้าโรงฆ่านั้น มักพิจารณาจากขนาดของ
ร่างกายควบคู่กับปริมาณกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกและบริเวณกระดูกสันหลัง และความ
สมดุลของร่างกาย การเกรดโคมีชีวิตนั้นจะเน้นโคที่มีกล้ามเนื้อมากและไขมันมากโดยมี
ต าแหน่งในการพิจารณาดังดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงต าแหน่งในการพิจารณาปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันในการเกรดโคขุนขณะ  
มีชีวิต 

 

หมายเหตุ ก. บริเวณกระดูก Pin bone ข. บริเวณกระดูก Lumbar ค. บริเวณกระดูก Rib 
ง. บริเวณกระดูก Thoracic จ. บริเวณ Sternum ฉ. บริเวณกระดูก Scapula  
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ส าหรับโคที่ผ่านการขุนมาเป็นอย่างดีนั้นเมือ่พิจารณาต าแหน่งต่างๆทั้ง 5 ต าแหน่ง
แล้วโคสามารถแบ่งเกรดโคขุนมีชีวิตออกตามปริมาณกล้ามเนื้อและการสะสมไขมันได้เป็น 5 
เกรดคือ 

 

1. โคเกรด 1  หมายถึง  โคที่มีปริมาณกล้ามเนื้อมากและปริมาณการ
สะสมของไขมันค่อนข้างมาก และเมื่อฆ่าแล้วได้เปอร์เซ็นต์ซากสูง เป็นโคที่เหมาะ
ส าหรับส่งตลาดเนื้อคุณภาพดีและสามารถจ าหน่ายเนื้อได้ในราคาแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะโคเกรด 1 
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2. โคเกรด 2 หมายถึง โคที่มีปริมาณกล้ามเนื้อมากและมีปริมาณการ
สะสมของไขมันค่อนข้างมาก เมื่อฆ่าแล้วได้เปอร์เซ็นต์ซากสูง เป็นโคที่เหมาะ
ส าหรับตลาดเนื้อโคคุณภาพดี โคเกรด 1 และ 2 ปัจจุบันมีการผลิตได้ในประเทศ 
เช่นที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน อ. โพนยางค า จังหวัดสกลนคร และที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค
ขุน อ.ก าแพงแสน   จังหวัดนครปฐม โดยโคที่น ามาขุนส่วนมากเป็นโคลูกผสมที่
เกิดจากพ่อพันธุ์ชาร์โลเลส์ กับแม่พันธุ์ลิมูซ่า หรือพ่อพันธุ์บราห์มันกับ แม่พันธุ์
พื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะโคเกรด 2 
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 3. โคเกรด 3  หมายถึง  โคที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างผอม กล้ามเนื้อและ
การสะสมไขมันน้อยกว่าในโคเกรด 1 และ 2 แต่ถ้าได้รับการเสริมอาหารหรือเพิ่ม
ระยะการเสริมอาหารข้นสามารถเพิ่มไปอยู่ในไปอยู่ในเกรด 1 หรือ 2 ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะโคเกรด 3 
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4. โคเกรด  4  หมายถึง  กล้ามเนื้อลีบ ไขมันน้อย การปรับปรุงด้านอาหาร
และการจัดการ จะสามารถเพิ่มเกรดขึ้นได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถปรับปรุง
เกรดได้ถึงเกรด 1 และเกรด 2 ซึ่งสาเหตุมาจากข้อจ ากัดของตัวโคเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะโคเกรด 4 
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5. โคเกรด  5  หมายถึง  โคที่ผอมมาก กล้ามเนื้อน้อย ไม่มีการสะสมไขมัน 
โคประเภทนี้ถ้าได้รับการปรับปรุงด้านอาหารและการจัดการ ก็สามารถเพิ่มเกรด
ขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งมักเป็นโคที่มีความผิดปกติบางอย่าง เช่น  ไม่ได้รับการถ่าย
พยาธิ หรือเป็นโคที่เพิ่งหายจากอาการป่วยใหม่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะโคเกรด 5 

 

 


