ทําความรูจ ักกับโคพันธุกําแพงแสน
ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี
เอกสารเรื่องนี้เนื้อหาโดยรวมคัดลอกมาจากหนังสือโคพันธุกําแพงแสน ซึ่งจัดพิมพโดย
สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน เมื่อป 2544 แตไดมีการปรับปรุงแกไขในรายละเอียดบางเล็กนอย
ดังนั้น ถามีสว นหนึ่งสวนใดไมตรงกัน ขอใหยดึ บทความฉบับใหมนเี้ ปนหลัก

ประวัติความเปนมา
เมื่อพ.ศ.2506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และอาจารย
ประเสริฐ เจิมพร ไดสั่งน้ําเชื้อแข็งโคเนื้อพันธุเฮอรฟอรดเขามาทดลองผสมกับโคไทยและกับโค
ไทยเลือดผสมเรดซินดิ ที่สถานีฝกนิสิตทับกวางปรากฎวา ลูกครึ่งที่ไดจากการทดลองโตเร็วขึ้นและ
ไมมีปญหาในการเลี้ยงดู แตสีสรรคของลูกผสมออกจะเลอะเทอะสักหนอย ตอมาในป 2512 เมื่อมี
การยายโคจากสถานีทับกวางมากําแพงแสน จึงไดใชน้ําเชือ้ พันธุชาโรเลสเพิ่มขึ้นอีกพันธุหนึ่ง
พบวาโคลูกผสมพื้นเมือง*ชาโรเลส เติบโตดีและเลีย้ งงายอีกทั้งสีสรรมีความสม่ําเสมอกวาโค
ลูกผสมพื้นเมือง*เฮียรฟอรด จึงไดทําการผสมยกระดับเลือดชาโรเลสขึ้นไปเปน 75% ปรากฏวา
แทนที่จะดีขึ้นกลับพบวาโคทีมีเลือดเมืองหนาว 75% เลีย้ งยากมากและมีปญหาเรื่องสุขภาพ(ใน
สภาพปลอยทุง ) ตอมา ไดทดลองผสมพันธุใหเปนโค 3 สายเลือดคือนําพันธุบราหมนั เขามารวมกับ
โคไทย และชาโรเลส
ทําใหไดลูกผสมที่ไดมีสี
สม่ําเสมอ เลี้ยงงาย โตเร็ว
และใหเนื้อคุณภาพดี ใน
ระยะแรกๆ(25252530)ทําการผสมเปน 2
แนวทางคือทําใหมีเลือด
โคไทย 25% บราหมัน
25% และชาโรเลส
50% เรียกวา
กําแพงแสน 1และทําใหมี
เลือดโคไทย 12.5%
บราหมัน 25% และชาโรเลส 62.5% เรียกวา กําแพงแสน 2 แตภายหลังพบวา กําแพงแสน2
เลี้ยงยากกวาในสภาพปลอยทุง จึงตัดออกจากแผนผสมพันธุ เหลือเฉพาะกําแพงแสน1 และเรียกวา
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พันธุก ําแพงแสน ตั้งแตป 2530เปนตนมา หลังจากนัน้ ไดกอตั้งสมาคมเพื่อจดทะเบียนรับรองพันธุ
ประวัติ เมื่อ พ.ศ.2534 นับเปนโคพันธุแรกที่สรางขึ้นในประเทศไทย

ความหมายของโคเนื้อพันธุกาํ แพงแสน
คื อ โคที่ มี เ ลื อ ดพื้ น เมื อ ง 25 เปอร เ ซ็ น ต บราห มั น 25 เปอร เ ซ็ น ต ชาโรเลส 50
เปอรเซ็นต(โดยประมาณ) โคเพศผูที่จดทะเบียนไดตองมีสีขาวครีม-เหลืองทั้งตัว สวนโคเพศเมียไม
เข็ ม งวดเรื่ อ งสี มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆตรงตามมาตราฐานความเป น เลิ ศ ของโคพั น ธุ
กําแพงแสนซึ่งสมาคมฯกําหนดขึ้น
สาเหตุที่ใชชื่อวา “กําแพงแสน” เพราะการตั้งชื่อพันธุโคโดยทั่วไป นิยมใชชื่อถิ่นกําเนิด
ของโคนั้น ๆ เปนชื่อพันธุ เชน พันธุอเบอรดีน-แองกัส เปนโคที่กําเนิดขึ้นตรงรอยตอระหวาง
เมืองอเบอรดีนกับเมืองแองกัส ในประเทศอังกฤษ พันธุซิมเมนทอลเกิดที่หุบเขาซิมเมน ของ
ประเทศสวิสเซอรแลนด เปนตน สวนโคเนื้อพันธุแรกที่ปรับปรุงพันธุขึ้นในประเทศไทย กําเนิด
ขึ้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงใหชื่อวา “พันธุกําแพงแสน”

สาเหตุทสี่ รางโคพันธุกําแพงแสน
การสรางโคพันธุ “กําแพงแสน” เปนการปรับปรุงพันธุโคพื้นเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดี
เลิศของโคพื้นเมืองที่ไมมีโคพันธุใดเทียบได คือความสมบูรณพันธุ ไดแก เปนสัดเร็ว ผสมติดงาย
ทั้ง ๆ ที่ไดรับอาหารไมคอยสมบูรณนักก็ยังใหลูกทุกป แตเนื่องจากโคพื้นเมืองไมสามารถนํามา
เลี้ยงเปนโคขุนในระบบธุรกิจได ทั้งนี้เพราะมีขนาดตัวเล็ก และโตชา จึงไดมีการปรับปรุงโค
พื้นเมืองโดยการนําโคพันธุบราหมันมาผสมเพื่อใหไดลูกมีขนาดใหญและโตเร็วขึ้นแตเปนที่ทราบ
กัน ทั่ วโลกว า โคอิ น เดี ย (บราห มัน และฮิน ดูบราซิล) มีข อดอ ยเรื่ องความสมบู รณพั น ธุ การ
ยกระดับเลือดโคบราหมันใหสูงขึ้นจะมีปญหาการผสมติดยากมากขึ้น ยิ่งถาหากไดรับอาหารไม
สมบูรณ โคจะไมยอมเปนสัด นอกจากนี้คุณภาพของเนื้อโคบราหมันก็ดอยกวาโคเมืองหนาว
ดังนั้นทางโครงการจึงพยายามรักษาเลือดโคพื้นเมืองไว 25 % เพื่อใหคงความดีของความสมบูรณ
พันธุ และจํากัดเลือดบราหมันไวเพียง 25 % เพื่อใหโครงรางใหญขึ้นโดยที่เรื่องความสมบูรณพันธุ
ยังไมเกิดปญหา แลวนําโคพันธุชาโรเลส มาชวยในเรื่องการใหเนื้อ และการเจริญเติบโต แตโค
พันธุชาโรเลสเปนโคเมืองหนาว ซึ่งไมสามารถทนตออากาศรอนบานเราได จึงจํากัดเลือดของโค
พันธุชาโรเลสไวเพียง 50 %
โดยสรุปคือ การสรางโคพันธุ “กําแพงแสน” ก็เพื่อใหไดพันธุโคที่มีคุณสมบัติเปนโคเนื้อ
ที่ดีครบถวนสําหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใชทรัพยากรที่มีอยู (โคพื้นเมือง)
เปนพันธุพื้นฐาน
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พื้นเมือง

บราหมัน

ชาโรเลส

กําแพงแสน

กําแพงแสน รุนตอๆไป
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของโคพันธุต างๆที่ใชในการสรางโคพันธุก ําแพงแสน
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มาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกําแพงแสน
ในการสรางและพัฒนาโคพันธุตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนั้น ในระยะแรก ๆ คุณลักษณะของ
โคพันธุนั้น ๆ อาจจะยังไมดีนัก แตไดมีการตั้งคุณลักษณะของโคในอุดมคติที่ตองการไว แลว
พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดโคที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ตั้งไว โคที่สมาคมจะจดทะเบียนรับรอง
พันธุใหก็ตองมีลักษณะตรงกับลักษณะในอุดมคติดังกลาวนี้ ในการคัดเลือกโคไวเปนพอแมพันธุ
และในการประกวดโคก็จะอิงลักษณะและคุณสมบัติที่ตั้งไวนี้เปนเกณฑในการตัดสิน ลักษณะใน
อุดมคติดังกลาวนี้เรียกกันตามหลักสากลวา มาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Exellence)
สําหรับมาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกําแพงแสน ไดมีการกําหนดและปรับปรุงครั้งสุดทายใน
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารสมาคมโคเนื้ อ พั น ธุ กํ า แพงแสนเมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกําแพงแสน
(Standard of Excellence for Kamphaengsaen Beef Breed)
ลักษณะที่ตองการ
พอยอมรับได
ยอมรับไมได
ระดับ
สายเลือด

พื้นเมือง25%บราหมัน25%ชาโรเลส50%

แตกตางจากนี้เล็กนอย

สี

ขาวครีม-เหลืองทอง

เฉพาะเพศเมียอนุโลมใหสี
แดง-น้ําตาล-น้ําตาลไหม มี
ดางขาวหรือจุดประเล็กนอย

หัว

ไมมีเขา(polled หรือdehorned) จมูกและริม
ฝปากกวาง

ขนาดหรือ
โครงราง

น้ําหนักขั้นต่าํ ตัวผูโตเต็มวัย 750 กก. ตัว
เมียโตเต็มวัย 450 กก

รูปทรง
ลําตัว

ลําตัวยาว กระดูกซี่โครงกางพอสมควร
แนวสันหลังตรงแข็งแรง ลําตัวลึกพอควร
แตไมมากเกินไป

การใหเนื้อ

กลามเนื้อมาก มีไขมันหุมเพียงบาง ๆ
สะโพกหนาและลึก สันหลังกวาง

กลามเนื้อไมมากนักในกรณที ี่ ไขมันมากเกินไป ที่เห็นได
ใหนมมาก
ชัดคือเสือรองใหอูมนูนมาก
เกินไป

กระดูก

ขนาดปานกลาง

ขนาดคอนขางเล็กหรือใหญ

ไมมีเลือดพื้นเมืองเลย หรือมี
เลือดชาโรเลสเกิน50%หรือมี
อาการหอบ
ดําหรือดางมาก หรือสีอื่น ๆ

หัวยาวแคบ, ขากรรไกรหด
สั้น(ปากนกแกว), จมูกบิด
เบากวามาตรฐานเล็กนอยถา
แปลงหญาไมสมบูรณ

โครงรางเล็กเกินไป

ลําตัวสั้น หรือแคบเกินไป,
หรือทองคอดกิว่ เหมือนทอง
มาหรือ กนกระดกขึ้น

ขนาดเล็กหรือใหญเกินไป
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ขนและหนัง ขนสั้น นุม และเปนมัน, หนังหยุนและ
หลวม พอควร
ยาวพอสมควร แข็งแรงมั่นคง เดิน
ขา
กระฉับกระเฉง ขอเทาสั้นและแข็งแรง
ลูกอัณฑะ

ใตทอง

มี 2 ลูกขนาดเทากันและหอยยานพอเหมาะ
พอควรเทา ๆ กัน
พัฒนาดี มีหัวนมขนาดปานกลางและอยูใน
ตําแหนงกระจายอยางสม่ําเสมอ
มี 2 ลูกขนาดเทากันและหอยยานพอเหมาะ
พอควรเทา ๆ กัน
หนังหุมลึงค หรือสะดือหอยยานไมม ากนัก

อารมณ

เชื่อง แตสดชืน่ ราเริง

เตานม
ลูกอัณฑะ

ลูกอัณฑะ2ลูกหอยออกมาแต
ไมเห็นขั้วอัณฑะ

ลูกอัณฑะ2ลูกหอยออกมาแต
ไมเห็นขั้วอัณฑะ

ขนยาว หนังหลวมหรือตึง
เกินไป
ขายาวหรือสั้นเกินไป เดินไม
ปกติ, ขอเทาออนแอ สวนเขา
โคงหรือตรงเกินไป
ไมเห็นลูกอัณฑะหอยออกมา
หรือหอยออกมาเพียงลูกเดียว
เตานมยานโตงเตงหรือ
หัวนมขนาดใหญเกินไป
ไมเห็นลูกอัณฑะหอยออกมา
หรือหอยออกมาเพียงลูกเดียว
หนังหุมลึงค หรือสะดือ
หยอนยานเกินไป
ดุ,เปรียว

แผนผสมพันธุเพื่อใหเกิดพันธุแท
เมื่อมีการสรางพันธุใหมจากการเอาโคพันธุดั้งเดิม 2 พันธุ หรือมากกวามารวมกัน ลูกที่
เกิดมาในชวงแรก ๆ จะมีความผันแปรในเรื่องรูปรางและสี แตลักษณะหลัก ๆ ทางเศรษฐกิจ
เชน อัตราการเจริญเติบโต และน้ําหนักเมื่อหยานมมีความผันแปรนอยมาก เพราะลักษณะเหลานี้
ถู ก ควบคุ ม ด ว ยยี น หลายคู อย า งไรก็ ต ามถ า จะให คุ ณ สมบั ติ ทุ ก ๆ อย า งคงที่ ต อ งเอาสั ต ว ที่
เหมือนกันผสมกับสัตวที่เหมือนกันหลาย ๆ ชั่วก็จะไดสัตวที่มีลักษณะคงที่
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สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ไดตั้งกฎหรือแผนผสมพันธุเพื่อใหเกิดพันธุแทขึ้น ทํานอง
เดียวกับที่ใชในพันธุเดราทมาสเตอรและพันธุแบรงกัส โดยเริ่มจากโคเพศเมียที่มีลักษณะตรงตาม
มาตรฐานพันธุกําแพงแสน จะไดรับการจดทะเบียนพันธุกําแพงแสน D1 เมื่อได D1 เพศเมีย ผสม

พันธุกับพอพันธุกําแพงแสนที่จดทะเบียนแลว ลูกที่ไดจะสามารถจดทะเบียนเปน D2 เมื่อทําการ
ผสมยกระดับจนกระทั่งถึง D5 ก็ใหถือเปนโคกําแพงแสนพันธุแท (ดูรายละเอียดในแผนผัง) โดย
สรุปของการเลื่อนระดับ D คือ D ของลูกจะสูงกวาพอหรือแมที่ระดับ D ต่ํากวา 1 ระดับ เชน
พอ D4 ผสมกับแม D1 ลูกจะเปน D2 เปนตน

