
                                                              29 
พันธุโคนม DAIRY CATTLE 

 

บทที่ 1 พันธุโคนม 
 (Dairy Cattle Breeds) 

 
 ในประเทศไทยไดมีการนําเขาพันธุโคนม ทั้งพันธุแทและสายพันธุลูกผสม หลายสายพันธุ แตในปจจุบันเหลือนิยม
เล้ียงคือ พันธุโฮนสไตนฟรีเช่ียนหรือโคนมพันธุขาว-ดํา(Holstein Friesian) นอกน้ันก็จะเปนลูกผสมเปนสวนใหญ ใน
ตางประเทศพันธุโคนมที่นิยมเลี้ยงกันมี 6 พันธุ Holstein Friesian, Ayrshire, Brown Swiss, Guernsey, Jersey และ Shorthorn 
และกวา 90% ของโคนม จะเปนพันธุ Holstein Friesian 
 

1. ลักษณะของพันธุโคนม 
 ลักษณะความแตกตางของโคนมสามารถแบงไดเปน 2 ตระกูล คือ BOS TAURUS  (ตาราง 1.1, 1.2)และ BOS 
INDICUS (เกษตรและพิเชฐ,2531; ชวนิศนดากร, 2530; Church, 1991; Ensminger,1993; Bath and Mayrose,1978) 
1.1 BOS TAURUS  จัดเปนพันธุโคนมที่อาศัยอยูในเขตหนาวเย็น เชนแถบประเทศทางยุโรปและอเมริกา ลักษณะทั่วไปของ
โคจะมีผิวหนังกระชับแนบชิดกับลําตัว ไมมีโหนกและเหนียงคอที่ชัดเจน ไมมีตอมเหง่ือ มักมีขนยาวขึ้นปกคลุม  ลําตัวความ
หนาของขนจะขึ้นกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ลําคอสั้น ขนาดลําตัวใหญ ช้ันไขมันหนาและน้ําหนักลําตัวมาก ลักษณะของ   
ลําตัวเปนรูปลิ่มหรือสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีแนวสันหลังตรงและบั้นทายเปนเหล่ียม เชนโคโฮนสไตนฟรีเช่ียน โคเจอรซี่    
โคเรดเดน โคมิวก้ิงชอตฮอรน โคบราวสวิต 
1.2 BOS INDICUS จัดเปนพันธุโคนมที่อยูในเขตรอนหรือแถบเอเชีย ลักษณะทั่วไปของโค จะมีผิวหนังไมกระชับและไม
แนบชิดกับลําตัว มีโหนกและเหนียงคอที่ชัดเจน มีตอมเหง่ือ ขนสั้น  มีขนาดลําตัวเล็ก นํ้าหนักเบา ช้ันไขมันไมหนา ลักษณะ
ลําตัวมักเปนรูปกลมมน มีแนวสันหลังโคงและบั้นทายเปนมนกลม เชน โคซาฮีวาล โคเรดซินด้ี 
 

1.1 BOS TAURUS   
Holstein Friesian 
 โคนมพันธุโฮนสไตนฟรีเช่ียนจัดเปนโคพันธุหนัก มีขนาดลําตัวใหญในบรรดาโคนมดวยกัน โคนมเพศเมียโตเต็มที่
มีนํ้าหนัก 1,500 ปอนด (680 กก.) ในขณะที่โคเพศผูโตเต็มที่มีนํ้าหนัก 2,200-2,400 ปอนด (997-1,087 กก.) ใหผลผลิตนํ้านม 
16,648 ปอนด (7,542 กก.) ตอป ลักษณะสีของนํ้านมจะเปนสีขาว ไขมันในนํ้านมเฉล่ีย 3.64% ซึ่งตํ่าสุดในบรรดาโคนม
ดวยกัน เปนโคท่ีทนตออากาศรอน และความเครียดไดดี โคจะมีสีดําขาวเปนลักษณะเดนของโคพันธุน้ี มักจะเรียกโคพันธุน้ีวา
โคพันธุขาว-ดํา ลักษณะสีที่นิยมเลี้ยงกันจะมีสีขาวเปนพ้ืนและมีสีดําแตมเปนแผนสี โคอาจจะมีสีเกือบขาวทั้งลําตัว หรือ
เกือบดําทั้งลําตัว โดยทั่วไปมักจะนิยมใหมีสัดสวนของสีดําและขาวอยางละครึ่ง ซึ่งลักษณะของสีสามารถปรับปรุงไดโดย
วิธีใช mass selection  นอกจากสีขาว-ดําแลว โคพันธุน้ียังมีสีขาว-แดง แตจะพบเห็นไดไมมาก และก็สามารถขึ้น
ทะเบียนเปนโคพันธุโฮนสไตนฟรีเช่ียนเชนกัน 
 ถึงแมวาจะเปนโคมีขนาดใหญ แตโคพันธุโฮนสไตนฟรีเช่ียนก็มีรูปรางกลมกลืนไดสัดสวน โดยเฉพาะในโคเพศ
เมียจะมีการพัฒนาของรูปรางและลักษณะการใหนมที่ชัดเจน โคจะไมมีลักษณะของการใหเน้ือหรือสะสมเน้ือและไขมัน โค       
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ตารางที่1. 1 ลักษณะของพันธุโคนมที่นิยมเลี้ยง 
 Holstein Jersey Guernsey Brown Swiss Aryshire Shorthorn 

Origin Holland Jersey Island Guernsey Island Switzerland Scotland England 
Weight       
   Male 2,200 Ib 1,500 Ib 1,600 Ib  2,000 Ib 1,850 Ib 2,000 Ib 
   Female 1,500 Ib 1,000 Ib 1,100 Ib 1,400 Ib 1,200 Ib 1,400 Ib 
Color Black and white Fawn color; also Light red and Light to  Red or Red 
  Red and White  can be solid    white, yellow   Dark brown    Reddish brown    and white or 
   black or white    skin       And whitc    roan and white  
  spotted           

Yearly milk 16,648 Ib 11,268 Ib 11,852 Ib 13,588 Ib 12,909 Ib 11,758 Ib 
   yield (1985) for       
   cows with       
   official          
   milk records       
Percent fat 3.64% 4.82% 4.64% 4.08% 3.95% 3.65% 
Udders Very large Small, strong Medium size, Large, strong Large, strong Large, strong 
   strong    

ที่มา: ดัดแปลงจาก Campbell and Marshall (1975) และ Quim (1980) 
 
Jersey 
 โคนมพันธุเจอรซี่จัดเปนโคนมพันธุเล็กสุดในบรรดาโคนมท้ังหมด โคเพศเมียมีนํ้าหนักเมื่อโตเต็มที่ 800-1,200 
ปอนด (365-544 กก.) ในขณะที่ตัวผูมีนํ้าหนัก 1,200-1,800 ปอนด (544-815 กก.) ลักษณะโคเพศเมียจะผิวหนังมัน ขนเรียบ มี
ลําตัวยาวและแนวสันหลังคอนขางตรง มีชวงบั้นทายกวาง ขนาดของชองทองและลําตัวจะลึกกวางตรงสวนชองทองดานลาง
จะกางออกใหญ เจอรซี่เปนโคคอนขางจะมีนิสัยเช่ืองแตปราดเปรียว วองไว ไมดุราย สวนโคเพศผูถึงแมจะมีขนาดเล็กกวาโค
ตัวผูพันธุอื่นๆ แตก็มีลักษณะของการสะสมกลามเน้ือชัดเจน จะมีกลามเน้ือมากบริเวณไหลและแผงคอ สวนลักษณะอื่นๆ ก็
เหมือนลักษณะโคเพศเมีย ลักษณะเดนมีลิ้นดํา หางดํา สวนสีผิวจะไมคอยเนนมาก จะพบเห็นสีไดต้ังแตสีเทาออน, สีเทาแก
ปนเหลือง และสีนํ้าตาลแกมเหลืองเขม สวนใหญจะมีสีเขมบริเวณใบหนา, ไหล และตะโพก เขมกวาสีบริเวณอื่นๆ ของลําตัว 
 การใหนํ้านมของเจอรซี่จะเฉลี่ย 11,268 ปอนดตอป (5,104 กก.) และไขมันเฉล่ีย 4.82% ซึ่งจัดเปนโคท่ีมีการให
ไขมันนํ้านมสูงสุดกวาโคนมพันธุอื่น เจอรซี่จะเปนโคท่ีปรับตัวไดดีในสภาพอากาศรอนหรือการเล้ียงแบบปลอยทุงหญา 
ปรับตัว 
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ไดดีมากเมื่อเทียบกับโคพันธุอื่นๆ จึงทําใหเจอรซี่มีเล้ียงกันทั่วไปในหลายประเทศ ทั้งเขตรอนและเขตหนาว มีประสิทธิภาพ
ในการกินและใชประโยชนจากอาหารไดดี เจอรซี่เปนโคท่ีมีอายุถึงวัยโตเต็มที่เร็ว และมีอายุการใหนํ้านมเร็วกวาพันธุอื่นๆ 
และยังเปนพันธุที่มีความทนทานในการใหนม มีอายุการใหนมยาวนานกวาหลายๆ พันธุ ปจจุบันมีความพยายามปรับปรุงพันธุ
เจอรซี่ใหมีขนาดลําตัว และเตานมใหญขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตนํ้านม 
 
Guernsey 
 โคนมพันธุเกอรนซี่ จัดเปนโคนมพันธุหนักมีขนาดรางกายใหญเชนเดียวกับโคโฮนสไตน โคเพศเมียมีนํ้าหนัก 800-
1,600 ปอนด (362-725 กก.) โคเพศผูมีนํ้าหนักเมื่อโตเต็มที่ 1,250-2,250 ปอนด (566-1,016 กก.) โคจะมีอายุโตเต็มที่เร็วกวาโค
โฮนสไตน ลักษณะของเกอรนซี่จะมีสีลําตัวนํ้าตาลเขมแกมเหลือง สลับขาว เปนแถบสีชัดเจน จมูกจะมีสีนํ้าตาล พู
หางมีสีขาว ขนาดลําตัวไดสัดสวน ใบหนาจะยาวเรียวกวาเจอรซี่ 
 ลักษณะทั่วไปคือแนวสันหลังตรง ลําตัวเปนรูปล่ิม บั้นทายยาวและกวาง การใหนํ้านมเฉล่ีย 11,852 ปอนด/ป (5,369 
กก.) มีเปอรเซ็นตไขมันนมตํ่ากวาเจอรซี่เล็กนอยคือมีคาเฉล่ีย 4.64% เปนโคท่ีใหไขมันนํ้านมสูงพันธุหน่ึงทีเดียว และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพภูมิประเทศไดดีทั้งในเขตรอนเขตหนาวมีความสามารถในการแทะเล็มแปลงหญาไดดีพอสมควร แต
จะสูโคโฮนสไตนไมไดถาเปนการหากินในบริเวณแปลงหญาที่ไมสมบูรณ แตจะตอบสนองไดดีกับการจัดการและใหอาหาร
ที่ดี นํ้านมท่ีไดจากเกอรนซี่จะมีลักษณะสีเหลือง “Golden Color” 
 
Brown Swiss 
 โคนมพันธุบราวสวิต เปนโคนมพันธุใหญ เชน โคโฮนสไตนเชนกัน โคเพศเมียโตเต็มที่มีนํ้าหนัก 1,300-1,800 
ปอนด (589-815 กก.) สวนโคเพศผูมีหนัก 1,800-2,600 ปอนด (815-1,178 กก.) ลักษณะสีตัว จะมีสีนํ้าตาลออนถึงนํ้าตาลเขม 
สวนใหญผูเล้ียงนิยมสีเขมบางกลางถึงเขมมาก แตบราวสวิตจะมีสีออน บริเวณแนวสันหลังและรอบเขา รอบปากจะมีสีออก
ขาว ขณะที่สีบริเวณลําตัวสวนใหญจะเปนสีเขม แตเขมนอยกวาตรงไหลกับคอ สีเตานมจะออกขาวหรือเทา กีบเทาและหางมีสี
เขมดํา จมูกและล้ินจะมีสีเกือบดํา 
 สวนลักษณะการใหนํ้านมจะเฉล่ีย 13,588 ปอนดตอป (6,155 กก.) มีเปอรเซ็นตไขมัน 4.08% มีความทนทานในการ
ใหนํ้านมไดดี มีความสามารถในการแทะเล็มแปลงหญาไดดี ผูเล้ียงที่ชอบบราวสวิตเพราะเปนโคท่ีลําตัวใหญ และเล้ียงดูงาย 
เอาใจใสนอย โคสามารถออกหากินเองไดเกง 
 
Ayrshire 
 โคนมพันธุแฮรชาย เปนพันธุโคนมที่มีความสวยงามมาก รางกายสมสวน จัดเปนโคท่ีสวยงามที่สุด ในบรรดาโคนม
ดวยกัน มีลักษณะสีนํ้าตาลแดงสลับขาว โดยมีสีขาวเปนพ้ืน และสีนํ้าตาลแดงแตมเปนแถบและเปนจุดสีมีขนาดเล็กกวาโค
โฮนสไตนสีนํ้าตาลแดงจะมีต้ังแตสีออนจนถึงนํ้าตาลเขม โคแฮรชายของประเทศอเมริกาคอนขางจะสีแดงมากกวาสีขาว     แต
ถาเปนแฮรชายประเทศแคนาดาและประเทศสกอตแลนดจะมีสีพ้ืนเปนขาวมากกวาแดง 
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 โคนมพันธุแฮรชายเปนโคท่ีมีรูปรางลึก และชวงทองขยายไดใหญแนวหลังตรง มีนํ้าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ในโค    
เพศเมีย 1,200-1,500 ปอนด (544-680 กก.) สวนโคเพศผูมีนํ้าหนัก 1,850 ปอนดขึ้นไป (838 กก.) การใหนํ้านม 12,909 ปอนด
ตอป (5,848 กก.) ไขมันนํ้านม 3.95% 
 เตานมของโคแฮรชาย จะมีขนาดใหญมีสัดสวนสวยงามมากกวาโคนมในประเภทเดียวกัน มีการเกาะตัวของ
กลามเน้ือเตานมแข็งแรง ทั้งเตาคูหนา-หลัง แตเตานมจะประกอบดวยเน้ือเยื่อเก่ียวพัน (connective tissue) และเน้ือเยื่อไขมัน 
(fatty tissue) มาก ทําใหเปนขอจํากัดของการใหนํ้านม 
 
Milking Shorthorn 
 โคพันธุชอตฮอรน (Shorthorn หรือ Polled shorthorn) เปนพันธุโคเนื้อ ชอตฮอรนมีตนกําเนิดจากประเทศอังกฤษ 
และ Polled shorthorn มีตนกําเนิดที่ประเทศอเมริกา เปนโคเน้ือพันธุใหญ มีอัตราการใหเน้ือและประสิทธิภาพในการใช
อาหารดี 
 สวนโคนมพันธุมิวคก้ิง ชอตฮอรน (milking shorthorn) เปนพันธุโคนมที่มีตนกําเนิดเดียวกันคือประเทศอังกฤษ แต
มีลักษณะที่แตกตางจากชอตฮอรนอยูบาง ชอตฮอรนจะเปนพันธุที่อาจถือเปนก่ึงเน้ือก่ึงนม(dual purpose) สําหรับประเทศ
อังกฤษ เพราะใหผลผลิตไดดีทั้งสองอยาง และที่ประเทศอเมริกาไดจัดต้ังเปนสมาคมแยกออกระหวางชอตฮอรนกับมิวค
ก้ิงชอตฮอรนในป ค.ศ.1920 จากน้ันก็ไดพัฒนาตัวเองเปนพันธุโคนมมีลักษณะของโคนมมากขึ้น แตก็ยังใหเน้ือดีเชนกัน 
 โคนมพันธุมิวคก้ิงชอตฮอรนเปนโคนมพันธุใหญ โคเพศเมียเมื่อโตเต็มที่มีนํ้าหนักตัว 1,200-1,500 ปอนด (544-680 
กก.) สวนโคเพศผูมีนํ้าหนัก 2,000 ปอนด (906 กก.) 
 ลักษณะของเตานมมีการพัฒนาที่ดีมากมีขนาดใหญ มีการเกาะตัวของเตานมคูหลังสูง เตาคูหนาขยายตัวไดดี และ   
หัวนมไดขนาดและสมดุลดี เน้ือเยื่อเตานมมี fatty tissue นอย ทําใหมีโอกาสใหนํ้านมไดมาก มีอัตราการใหนม 11,758 ปอนด
ตอป (5,326 กก.) เปอรเซ็นตไขมัน 3.65% 
 

1.2 BOS INDICUS  
Sahiwal 
 โคนมพันธุซาฮีวาล มีแหลงกําเนิดทางประเทศอินเดีย จัดเปนโคพันธุขนาดกลาง มีนํ้าหนักตัวของโคเพศเมีย 400-
450 กก. และโคเพศผู 500-600 กก. มีลักษณะของใบหูใหญ พับตก มีโหนก เหนียงที่ชัดเจน ผิวหนังหยอนยาน แนวสันหลัง
แอนและโคงมนไปทางบั้นทาย สีลําตัวเปนสีนํ้าตาลออนถึงเขม ตลอดลําตัว เปนโคท่ีปรับตัวไดดีในสภาพอากาศรอน ทนทาน
ตอโรคไดดีโดยเฉพาะโรคไขเห็บ มักเปนโคท่ีนิยมนํามาใชเปนโคพ้ืนฐานของการปรับปรุงโคนมเขตรอน มีอัตราการให
นํ้านม 2300-2800 กก.ตอชวงการใหนํ้านม 
 
Red Sindhi 
 โคนมพันธุเรดซินด้ี มีแหลงกําเนิดทางประเทศอินเดีย จัดเปนโคพันธุขนาดกลางเชนซาฮีวาล นํ้าหนักตัวของโค    
เพศเมีย 350-450 กก. และโคเพศผู 450-500 กก. มีลักษณะทั่วไปคลายโคซาฮีวาล มีโหนก เหนียงที่ชัดเจน ผิวหนังหยอนยาน 
มีแนวสันหลังแอนมากและโคงมนไปทางบั้นทายมากกวาโคซาฮีวาล สีลําตัวเปนสีนํ้าตาลเขมถึงสีแดงตลอดลําตัว เปนโคทน
ตอสภาพอากาศรอน ทนทานตอโรคไดดี เปนโคท่ีนิยมนํามาใชเปนโคพ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุโคนมในระยะแรก แตมี
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ตารางที่1. 2 ปริมาณนํ้านมโคสายพันธุลูกผสมโฮนสไตนฟรีเช่ียนที่เล้ียงในประเทศไทย ปรับที่ 305 วัน 

  สายเลือดโคโฮนสไตน 
 (กก. นํ้านม ) 

  

 50% 50-75 % > 75 % >87.5% พันธุแทแคนนาดา 

วิโรจน(2530) 2094 2341 2286 - - 

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม  3224 3305 - 7277 

โคนม TMZ - 2793 * - - - 

โคนมสถานีฯรอยเอ็ด - - - 3660 - 

TMZ, Thai Milking Zebu 
ที่มา: ดัดแปลงจากจันทรจรัส(2539)และขอมูลสถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมรอยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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AFS, Australia Friesian Sahiwa                    AMZ, 
Australia Milking Zebu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่1. 1 พันธุโคนมเขตรอน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก วิโรจน(2545)และOklahoma Uni.(1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

โคนมรอยเอ็ดฟรีเช่ียน(Roi-et Friesian)             Israel Friesian 

                 
Sahiwal                      Red Sindhi 
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รูปที่1. 2 พันธุโคนมเขตหนาว 
ที่มา: Hoard’s Dairyman(1987) และOklahoma Uni.(1996) 

บรรณานุกรม 

     

Guernsey    Brown Swiss 

   
Ayrshire      Milking Shorthorn 

    

Holstein Friesian           Jersey 
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