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ระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดน 
แมน้ําโขง ของจังหวัดอุบลราชธานี 1 

 
วริษา สินทวีวรกุล2 นนทกรณ  อุรโสภณ 2 วรวิทย ธนสุนทรสุทธิ3 และณรงค สามารถ4 

 
บทคัดยอ 

โคพื้นเมืองที่เลี้ยงตามบริเวณชายแดนแมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีเปนโคที่มีขนาดเล็ก ตัวเมียโต
เต็มที่หนักประมาณ 300 กิโลกรัม ตัวผูประมาณ 400 กิโลกรัม สวนใหญมีสีแดง หนายาว บอบบาง หนาผากแคบ ตา
ขนาดปานกลาง ขนหนาสั้นเกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม มีเขาสั้นถึงยาวปานกลาง ตัวเมียมักมีเขาสั้นหรือไมมีเขา 
ลําคอบอบบางคอนขางยาว มีเหนียงใตคอ กระดูกขาบอบบางคอนขางยาว ลําตัวดูปองตรงกลางเมื่อมองจาก
ดานบน  

เกษตรกรเลี้ยงโคเปนอาชีพรองนอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทํานา รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการโค
พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ตามบริเวณชายแดนแมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจําแนกได 3 รูปแบบ คือ 
1. เลี้ยงแบบเชาไปเย็นกลับ จะพบในเกษตรกรบางรายที่มีโคจํานวนไมมากมีเพียง 2-3 ตัว  2. การเลี้ยงโคพื้นเมือง
แบบปลอยในพื้นที่ปาเขาตลอดชวงฤดูการทํานา เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวเสร็จจึงทําการตอนโคลงจากเขามาไวในพื้นที่
ราบ และ 3. เลี้ยงไวในพื้นที่ปาเขาตลอดทั้งป โคที่เลี้ยงอยูบนเขาจะนอนบริเวณพื้นหินเรียบ โลง อาหารที่โคกินใน
ธรรมชาติมีมากมาย ไดแก หญาเพ็ก บุก หญาเล็กหญานอย เปนตน ในชวงที่อยูบนเขาเกษตรกรมีการเสริมเกลือ
ใหกับโคของตน เกลือที่ใชคือเกลือสินเธาว แหลงน้ําด่ืมโคเมื่ออยูบนเขาจะมีแหลงน้ําด่ืมตามธรรมชาติไดแก หวยตาม
ธรรมชาติ และคลองเล็ก ๆ เมื่อพนฤดูทํานา อาหารที่โคไดรับในชวงตลอดหลังการเก็บเกี่ยวคือฟางขาว และหญาตาม
ทุงนาของเกษตรกร บางรายอาจมีการตัดหญาเสริมใหกับโคของตน แหลงน้ําสําหรับโคเมื่อลงมาอยูในหมูบานโคจะ
กินน้ําในหวยในนา เกษตรกรบางรายจะตักน้ําบอใหกิน โคที่เลี้ยงไวตามที่นา มูลโคที่ไดจะเปนปุยสําหรับการทํานาใน
ครั้งตอไป  

โคพื้นเมืองมีการผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะการเลี้ยงที่มีการปลอยรวมกันเปนฝูง 
โดยใชโคพอพันธุที่มีในฝูงของตนเอง หรือพอพันธุโคพื้นเมืองของเพื่อนบาน โคพื้นเมืองมีการคลอดเองตามธรรมชาติ
ไมมีการชวยคลอด ลูกโคที่เกิดมาสวนใหญมีสภาพปกติ แข็งแรง เกษตรกรไมมีการแยกแมโคใกลคลอดและแมโคที่
คลอดแลวออกจากฝูง เลี้ยงรวมกันเปนฝูงใหญ เกษตรกรนิยมซ้ือโคตัวเมียเพื่อไวขยายพันธุ การซ้ือโคจะซื้อกับ
เกษตรกรในกลุมดวยกันเอง หรือจากตลาดนัดโคกระบือ  การขายโคของเกษตรกรมีหลายเหตุผลดวยกัน เชน  เมื่อมี
ความจําเปนตองใชเงินหรือมีโคในฝูงเปนจํานวนมากเกินไป แหลงที่เกษตรกรขายโคคือพอคาในทองถิ่น และตางถิ่น 
ตลาดนัดโค-กระบือโค บางครั้งขายใหญาติพี่นองเพื่อนําไปเลี้ยง หรือนําไปชําแหละ ราคาซื้อขายเกษตรกรเปนผู
กําหนด ถาราคาเปนที่ตกลงของทั้งพอคาและเกษตรกรผูขาย  เกษตรกรจึงจะจําหนายโคใหไป ปญหาหลักของการ
เลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณพื้นที่ปาเขาแถบชายแดนแมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานี คือพื้นที่ที่ใชใน
การเลี้ยงเนื่องจากพื้นที่บางสวนที่ใชเลี้ยงโคเปนพื้นที่ของเขตอุทยานที่ทับซอนกับที่ปาชุมชนของเกษตรกร 
 
คําสําคัญ  โคพื้นเมือง  ระบบการผลิต  อุบลราชธานี 
 

                                                                 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดย เงินงบประมาณแผนดิน 
2 ภาควิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 สํานักงานปศุสัตว จังหวัดอุบลราชธานี 
4 ภาควิชาพืชไร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทนํา 
โคพื้นเมืองเปนพื้นฐานโคเนื้อที่สําคัญของประเทศไทย เพราะมีอยูเปนจํานวนมาก 

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และอาหารที่หาไดในทองถิ่นไดเปนอยางดี ระบบการเลี้ยง
และการจัดการโคเนื้อพื้นเมืองของเกษตรกรในประเทศไทย  มีความแตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอมอันไดแก สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพสังคมของแตละทองถิ่น ซึ่ง
เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรจะทําการศึกษา เพราะวิธีการเลี้ยงและการจัดการโคเนื้อพื้นเมืองของแต
ละพื้นที่ เปนโลกทัศนของกลุมคนในชุมชนหรือในทองถิ่นที่มีตอการจัดการความสัมพันธระหวางคน
กับการทํามาหากิน การประกอบอาชีพ โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ 
โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดอยูที่การดําเนินชีวิตใหอยูรอดโดยปกติสุขทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน 
การเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรมีความเกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจ และการดําเนินชีวิตใหอยูรอด
ในทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศที่เปนมาในอดีต ปจจุบัน และตอเนื่องในอนาคต  

จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการเลี้ยงโคเปนจํานวนมาก (สํานักงานพาณิชย
จังหวัดอุบลราชธานี, 2540) มีแมน้ําโขงไหลผานทางตอนเหนือของจังหวัดเลียบแนวชายแดนเริ่ม
ตั้งแตอําเภอชานุมาน ผานอําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอศรีเมืองใหม อําเภอโขงเจียม ผานไป
ยังภาคใตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลําน้ําเหลานี้ไดยังความอุดมสมบูรณ 
และชุมช้ืนแกผืนดิน ทําใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืช และสัตว
มาแตครั้งบรรพกาล สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เปนภูเขาสูง และพื้นที่ราบบนหลังเขา และหุบเขามี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึกบาง ตื้นบาง สลับกันไป บางพื้นที่มีพื้นหินโผล มีสภาพพื้นที่สวนใหญ
เปนหิน มีพื้นที่ราบในการทําการเกษตรเพียงเล็กนอย (โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนา
เกษตรกร, 2538)  

จากการที่เกษตรกรมีพื้นที่ราบในการทํานาที่จํากัด จึงทําใหมีการปรับรูปแบบวิธีการเลี้ยง
และการจัดการโคพื้นเมืองเพื่อใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และวิถีการดํารงชีพของตน
มาตั้งแตรุนของบรรพบุรุษสืบตอกันมา ในการศึกษาวิจัยเรื่องระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกร
ตามบริเวณชายแดนแมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาลักษณะภายนอกของโคพื้นเมือง 
รูปแบบวิธีการเลี้ยง และการจัดการโคพื้นเมืองในสภาพพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนแมน้ําโขง 
รวมทั้งศึกษาปญหาการผลิตโคพื้นเมืองเพื่อหาแนวทางการแกไข และการสงเสริมการเลี้ยงโค
พื้นเมืองที่สอดคลองกับสภาพความตองการและวัฒนธรรมของทองถิ่นนี้  

 
วิธีการดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอโขงเจียม และศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี โดย 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจากการ
สํารวจ และสอบถามเกษตรกรผูเล้ียงโคพื้นเมืองตามบริเวณแนวชายแดนลุมแมน้ําโขง โดยวิธีการ
สัมภาษณตามแบบสอบถามจากเกษตรกร 3 กลุม จํานวน 30 ราย ในเขตพื้นที่อําเภอโขงเจียม และ
ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542 รวมทั้งทําการเก็บ
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รวบรวมลักษณะการเลี้ยงการจัดการฝูงโคพื้นเมืองโดยการถายทําวีดีทัศน และรูปภาพ และขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) ไดจากการรวบรวมจากเอกสารตาง ๆ ที่พิมพเผยแพร  

การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสํารวจในเชิงบรรยายและในเชิงสถิติ

โดยใชสถิติไดแกคาสูงสุด ต่ําสุด คาเฉลี่ย และคารอยละ 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
ภูมิประเทศของพื้นที่อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอโขงเจียมมีลักษณะสภาพพื้นที่เปน

ภูเขาสูง และพื้นที่ราบหลังเขา และหุบเขา มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึกบางตื้นบางสลับกันไป บาง
พื้นที่มีพื้นหินโผล  มีที่ดอนเปนสวนใหญ สวนที่ราบมีนอย มีปาไมคอนขางอุดมสมบูรณ ดินในพื้นที่
สวนใหญไมคอยเหมาะสมกับการเพาะปลูกกลาวคือ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายเปนดินที่
ระบายน้ําไมดี ในฤดูฝนระดับน้ําใตดินตื้น และเปนดินหินกรวด และมักพบมีหินดานหรือหินพื้นโผล
กระจายอยูทั่วไป มีแหลงน้ําธรรมชาติกระจายอยูทั่วไป สวนใหญเปนแหลงน้ําธรรมชาติไมสามารถ
นําน้ํามาใชประโยชนเพื่อการเกษตรไดมากนัก เนื่องจากในฤดูแลงแหลงน้ําจะตื้นเขิน และสภาพ
พื้นที่ตามริมฝงแมน้ําเปนที่ลาดเท จึงไมสามารถกักน้ําเพื่อการเกษตรไดเต็มที่ สวนใหญอาศัยน้ําฝน
เทานั้น มีลําหวยไหลผานหลายสาย (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี, 2539)  

เหตุผลในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
การเลี้ยงโคของเกษตรกรทําเปนอาชีพรองนอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทํานา เพื่อเสริม

รายไดใหกับครอบครัว เกษตรกรแตละรายมีจํานวนโคพื้นเมืองตั้งแตนอยที่สุดคือ 2 ตัว และสูงที่สุด
มากกวา 50 ตัว โดยเฉลี่ยตอครอบครัวอยูที่ประมาณ 8 ตัว สาเหตุที่เกษตรกรนิยมเล้ียงโคพื้นเมือง
เนื่องจากหากินเกง มีความทนตอโรค และขายไดราคาดี โคที่เล้ียงสวนใหญเปนเพศเมีย มีเกษตรกร
บางรายที่มีโคตัวผูเพื่อใชทําพันธุ ในบางฝูงที่มีโคตัวผูจะเปนโคที่อยูในชวงแรกเกิดถึงโครุนอายุ
ประมาณไมเกิน 1.5 ป สาเหตุที่เกษตรกรไมนิยมเล้ียงโคตัวผูไวในฝูงเนื่องจากโคตัวผูมีลักษณะ
ปราดเปรียว ดื้อ ในการเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่ปาเขาโคตัวผูมีการหนีไปอยูกับโคตัวเมียฝูงอื่น ยาก
ตอการติดตามตัว ดังนั้นเมื่อโคตัวผูเริ่มเขาวัยหนุมเกษตรกรจะจําหนายใหพอคาทันที 

ที่มาของโคพื้นเมืองในฝูงของเกษตรกร 
ที่มาของโคพื้นเมืองในฝูง เกษตรกรสวนใหญไดรับโคพื้นเมืองมาจากพอแมโดยเปน

ทรัพยสินติดตัวเมื่อมีครอบครัว เปนมรดก จํานวนโคพื้นเมืองที่ไดมาขึ้นอยูกับวาพอแมมีโคในฝูงเดิม
มากหรือนอย และพอแมมีบุตรมากนอยเพียงใด โคมรดกที่ไดรับสวนใหญคือโคเพศเมีย เพราะ
สามารถขยายพันธุเพิ่มจํานวนออกลูกออกหลานไดเปนจํานวนมาก เปรียบเสมือนแมโคคือเงินกนถุง 
ลูกโคที่ไดคือดอกเบี้ยเงินทองที่งอกเงย มีเกษตรกรบางรายไดมาจากการซื้อโคพื้นเมืองใหมจาก
เพื่อนบานหรือจากตลาดนัดโคกระบือ  
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ลักษณะโคพื้นเมืองที่เล้ียง  
โคพื้นเมือง(ภาพที่ 1) ที่เกษตรกรเลี้ยงเปนโคที่มีขนาดเล็ก ตัวเมียโตเต็มที่หนักประมาณ 

300 กิโลกรัม ตัวผูหนักประมาณ 400 กิโลกรัม มีสีตาง ๆ กัน ไดแกสีน้ําตาลแกมแดง ดํา ดาง สวน
ใหญจะเปนสีแดง หนายาว บอบบาง หนาผากแคบ ตาขนาดปานกลาง ขนหนาส้ันเกรียน จมูกแคบ 
ใบหูแหลม มีเขาสั้นถึงยาวปานกลาง ตัวเมียมักมีเขาส้ันหรือไมมีเขา ลําคอบอบบาง คอนขางยาว มี
เหนียงใตคอ กระดูกขาบอบบางคอนขางยาว ลําตัวดูปองตรงกลางเมื่อมองจากดานบน มีนิสัยขี้ตื่น 
รูปรางปราดเปรียว  

แรงงานในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
แรงงานที่ใชสวนใหญจะเปนแรงงานในครอบครัวของเกษตรกรเอง โดยเฉลี่ยครอบครัวละ

ประมาณ 3-5 คน มีการแลกเปลี่ยนแรงงานกันบาง โดยผลัดเปลี่ยนเวรยามกันภายในกลุมครอบครัว
ที่มีความสัมพันธทางเครือญาติ และคนในกลุมหรือหมูบานเดียวกันที่นําโคไปปลอยในพื้นที่เดียวกัน 
หรอืปลอยรวมฝูงเดียวกัน 

 

 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะของโคพื้นเมือง 
 

รูปแบบการเล้ียง 
รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการโคพื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ตามบริเวณชายแดน

แมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจําแนกได 3 รูปแบบ คือ 1. เล้ียงแบบเชาไปเย็นกลับ    2. 
เล้ียงในพื้นที่ปาเขาเฉพาะในชวงฤดูกาลทํานา เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวเสร็จจึงทําการตอนโคลงจากเขา
มาไวในพื้นที่ราบ และ 3. เล้ียงไวในพื้นที่ปาเขาตลอดทั้งป 

รูปแบบที่ 1  การเล้ียงแบบเชาไปเย็นกลับ เกษตรกรมีคอกโคที่บานโดย
ในชวงเชาเกษตรกรจะทําการตอนโคพื้นเมืองที่เล้ียงไปผูกหาอาหารกินตามพื้นที่บริเวณรอบหมูบาน 
หรือตามบริเวณใกลนาของเกษตรกร ตอนเย็นจึงทําการตอนกลับเขาคอก จะพบในเกษตรกรบาง
รายที่มีโคจํานวนไมมากมีเพียง 2-3 ตัว ไมมีการใหอาหารเสริม โคไดอาหารจากธรรมชาติ แตในชวง
หนาแลงเกษตรกรจะใหฟางขาว 

รูปแบบที่ 2  การเล้ียงโคพื้นเมืองแบบปลอยในพื้นที่ปาเขาตลอดชวง
ฤดูกาลทํานา เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวเสร็จจึงทําการตอนโคพื้นเมืองลงจากพื้นที่ปาเขามาไวในพื้นที่
ราบ เนื่องจากสภาพพื้นที่ทางการเกษตรมีนอย เมื่อถึงฤดูกาลทํานาโคมีพื้นที่หากินลดลง หรือแทบ
จะไมมีเลย ประกอบกับเกษตรกรตองใชแรงงานในการทํานาเปนสวนใหญไมมีเวลาเลี้ยงดูโค ไม
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ตองการใหโคที่เล้ียงรบกวนขาวที่ปลูก ขณะเดียวกันกับเปนชวงที่บนเขามีอาหารโคที่สมบูรณ ดวย
เหตุนี้เกษตรกรในพื้นที่ดังกลาวจึงทําการตอนโคขึ้นไปไวบนเขา โดยในชวงฤดูทํานาเมื่อเริ่มมีการ
เตรียมดิน หวานกลา หรือเมื่อฝนเริ่มมา เกษตรกรจะมีการรวมกลุมกันเพื่อรวมโค และตอนไปเลี้ยงไว
บนเขา มีบางรายตางฝายตางตอนโคของตนไปเอง แลวไปเจอกันที่บนเขา แลวแตความสะดวกของ
เกษตรกรแตละราย ๆ ไป ในขณะอยูบนเขาโคจะมีการรวมเปนฝูงขนาดแตกตางกันออกไป แตพื้นที่
ที่โคอยูจะอยูในพื้นที่เดียวกัน พื้นที่ที่เล้ียงบนเขา (ภาพที่ 2) จะเปนพื้นที่ที่ทําการเลี้ยงมาตั้งแตครั้ง
บรรพบุรุษ บางฝูงตองมีเกษตรกรไปเฝาเพื่อกันไมใหลงมาจากเขามากินขาวที่นา ในการเลี้ยงโค
สมาชิกในครอบครัวและตัวเกษตรกรเองจะชวยกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปดูแลโค เมื่อ
เกษตรกรขึ้นไปดูโคจะเลยหาของปาเพื่อใชเปนอาหารในครอบครัวติดมือลงมาจากเขาดวย สภาพ
พื้นที่ที่เกษตรกรนําโคขึ้นไปปลอยเลี้ยงไวบนเขา มีทางขึ้นลงเพียงทางเดียว และทางไปมาลําบาก 
บางหมูบานพื้นที่เล้ียงโคพื้นเมืองมีการปดเปนความลับ เกษตรมีการทํารั้วกั้นบริเวณที่โคขึ้นลงจาก
เขา  

โคที่อยูบนเขาจะนอนบริเวณพื้นหินเรียบ โลง โคจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนที่กินที่
นอน โดยจะหากินในพื้นที่ที่โคคุนเคยและเคยไป บริเวณใดที่โคไมเคยไปมันจะไมไป ดังนั้นเมื่อ
เจาของขึ้นไปดูโคของตนสามารถที่จะติดตามไดถูก เพราะโคจะหากินบริเวณที่ตนเคยอยูเทานั้น  

อาหารที่โคกินในธรรมชาติมีมากมายไดแกหญาเพ็ก (ภาพที่ 3) มีลักษณะคลาย
ไผตนขนาดเล็ก เมื่อตนเพ็กมีขนาดใหญเรียกวาตนโจด  นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารสัตวอื่น ๆ ไดแก 
บุก หญาเล็กหญานอย เปนตน ในชวงที่อยูบนเขาเกษตรกรมีการเสริมเกลือใหกับโคของตน เกลือที่
ใชคือเกลือสินเธาว เปนเกลือเม็ดขนาดใหญ เกษตรกรซื้อจากตลาดติดมือไปดวยเมื่อไปดูแลโคของ
ตนบนเขา โดยเกษตรกรจะมีการโปรยเกลือใหโคพื้นเมืองกิน เกษตรกรเชื่อวาเกลือจะทําใหโคจําได
วาตนเองเปนเจาของ ซึ่งเมื่อโคเห็นเจาของมาและเรียกใหโคมากินเกลือ โคจะเดินตาม โคพื้นเมืองที่
เล้ียงมีความเชื่องตอผูที่เปนเจาของ บางรายเชื่อวาการใหเกลือทําใหโคกินอาหารไดมากขึ้น แหลง
น้ําดื่มโคเมื่ออยูบนเขาจะมแีหลงน้ําดื่มตามธรรมชาติไดแกหวยตามธรรมชาติ คลองเล็ก ๆ  ปญหาที่
พบของโคบนเขาคือ เห็บ เกษตรกรกําจัดเห็บโดยใชดีดีทีผสมน้ําชุบผาเช็ด หรือใชชอนขูดออก    เปน
ตน แตไมพบวาโคเปนโรคไขเห็บเลย 

หลังการเก็บเกี่ยวขาวแลวเกษตรกรจะทําการตอนลงจากเขา บางฝูงก็จะลงมา
เอง โคบางกลุมจะถูกตอนลงจากเขาใหมาอยูในพื้นที่นาตลอดหลังการเก็บเกี่ยว อาหารที่โคไดรับ
ในชวงนี้คือฟางที่เหลือจาการเก็บเกี่ยว และหญาตามทุงนาของเกษตรกร บางรายอาจมีการตัดหญา
เสริมใหกับโคของตน โดยตัดที่ริมโขง คือหญาเลา ซึ่งจะตัดใหกับโคที่ผอมมาก ๆ เกษตรกรบางรายที่
มีคอกที่บานชวงเชาจะตอนโคไปหากินที่นา ตอนเย็นจึงตอนกลับเขาคอก บางรายผูกยายโคหากิน
ไปตามรอบหมูบาน แหลงน้ําสําหรับโคเมื่อลงมาอยูในหมูบานโคจะกินน้ําในหวยในนา เกษตรกร
บางรายจะตักน้ําบอใหกิน โคที่เล้ียงไวตามที่นา มูลโคที่ไดจะเปนปุยสําหรับการทํานาในครั้งตอไป 
เกษตรกรที่มีคอกที่บานจะทําความสะอาดคอกเพียงปละครั้ง คือเมื่อถึงฤดูการทํานา โดยเอามูลโคที่
ไดขนไปเปนปุยใสนาขาวของตน การเลี้ยงโคพื้นเมืองไมมีการใหอาหารเสริมเชนอาหารขนเหมือน
การเลี้ยงโคพันธุ เกษตรกรปลอยใหโคของตนหาอาหารกินเอง เกษตรกรบางรายมีการเสริมแรธาตุ
กอนใหในชวงฤดูแลงนี้  
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รูปแบบที่ 3 เล้ียงพื้นเมืองแบบปลอยไวในพื้นที่ปาเขาตลอดทั้งป ลักษณะ
รูปแบบการเลี้ยงเชนเดียวกับแบบที่ 2 แตแตกตางกันในสวนที่โคพื้นเมืองที่เกษตรกรเลี้ยงไวจะถูก
เล้ียงแบบปลอยใหอยูในพื้นที่ปาเขาตลอดทั้งป ไมมีการตอนโคพื้นเมืองลงมาในพื้นที่หมูบาน เวนแต
ในชวงที่เกษตรกรตองการจําหนายโคออกจากฝูง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อยูมีจํากัด และสะดวกตอ
เจาของในการจัดการเลี้ยงดู 

จะเห็นไดวารูปแบบการเลี้ยงโคของเกษตรกรในพื้นที่ดังกลาว ดวยสภาพพื้นที่ที่เปนภูเขา
สูง และพื้นที่ราบบนหลังเขา และหุบเขามีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลึกบาง ตื้นบาง สลับกันไป บาง
พื้นที่มีพื้นหินโผล มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนหิน มีพื้นที่ราบในการทําการเกษตรเพียงเล็กนอย จาก
การที่เกษตรกรมีพื้นที่ราบในการทํานาที่จํากัด จึงทําใหมีการปรับรูปแบบวิธีการเลี้ยงและการจัดการ
โคพื้นเมืองเพื่อใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และวิถีการดํารงชีพของตนมาตั้งแตรุนของ
บรรพบุรุษสืบตอกันมา 

การผสมพันธุและการใหลูก 
การผสมพันธุโคพื้นเมืองเปนการผสมพันธุแบบธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะการเลี้ยงที่มี

การปลอยรวมกันเปนฝูงในเขตพื้นที่ปา โคตัวเมียเมื่อเปนสัดโคตัวผูที่อยูในฝูงก็ดําเนินการผสมพันธุ
กันตามธรรมชาติ แตเมื่อลงมาอยูในพื้นราบหลังการเก็บเกี่ยวหากแมโคตัวใดมีการเปนสัด เกษตรกร
จะใชโคพอพันธุที่มีในฝูงของตนเอง หรือถาเจาของแมโคที่ไมมีโคพอพันธุในฝูง จะทําการจูงแมโค
ของตนเองไปทําการผสมพันธุกับโคพอพันธุของเกษตรกรรายอื่น หรือพอพันธุโคพื้นเมืองของเพื่อน
บาน  

 

 
ภาพที่ 2 พื้นที่ปาเขาที่ใชเล้ียงโคพื้นเมืองในชวงฤดูทํานา 
 

 
ภาพที่ 3 หญาเพ็ก หรือหญาโจดที่เปนพืชอาหารหลักของโคเมื่ออยูบนเขา 
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การคลอด 
โคคลอดเองตามธรรมชาติไมมีการชวยคลอด การคลอดของโคไมพบความผิดปกติในการ

คลอด หรือคลอดยาก หลังการคลอดแมโคไมพบปญหาหลังการคลอด สภาพแมโคหลังคลอดปกติ 
ไมมีอาการดุราย รกคาง มดลูกทะลัก มดลูกอักเสบแตอยางใด ลูกโคที่เกิดมาสวนใหญมีสภาพปกติ 
แข็งแรง ไมมีปญหาความผิดปกติ ออนแอ สาเหตุการตายของลูกโคเกิดจากหลายสาเหตุ เชน แมไม
มีน้ํานม ตายเพราะอุบัติเหตุ  หรือเกิดจากสะดืออักเสบ เปนตน เกษตรกรไมมีการแยกแมโคใกล
คลอดและแมโคที่คลอดแลวออกจากฝูง เล้ียงรวมกันเปนฝูงใหญ การหยานม โคมีการหยานมตาม
ธรรมชาติเมื่อแมมีลูกตัวใหม หรือแมไมมีน้ํานมแลว  

โรคและการปองกันรักษาโรค 
การระบาดของโรค มีโรคปากและเทาเปอยระบาดบางในบางป เมื่อโคเกิดโรคเกษตรกรจะ

ติดตอปศุสัตวอําเภอใหมาทําการรักษา และทําวัคซีน  
การซื้อขาย 
การซื้อโคพื้นเมือง เกษตรกรนิยมซื้อโคตัวเมียเพื่อไวขยายพันธุ การซื้อโคจะซื้อกับ

เกษตรกรในกลุมดวยกันเอง หรือจากตลาดนัดโคกระบือเกษตรกรเมื่อมีการจําหนายโคออกไป บาง
รายก็จะมีการซื้อโคตัวเมียจากเกษตรกรในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเขามาเลี้ยงทดแทน
เพิ่มเติมโคที่ขายไปจากฝูง แหลงซื้อปจจัยการผลิตโคพื้นเมือง เกษตรกรนิยมซื้อปจจัยการผลิตเชน
ยา ที่พอคาในทองถิ่น ปศุสัตวอําเภอ และตลาดอําเภอ การขายโคพื้นเมืองของเกษตรกรมีหลาย
เหตุผลดวยกันไดแก เมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน หรือมีโคในฝูงเปนจํานวนมากเกินไป โคมีอายุมาก 
หรือโคแก ขายเพื่อนําเงินซื้ออาหารบริโภคในครัวเรือน นําเงินมาใชในครอบครัวสงเสียบุตรเรียน ขาย
เพื่อนําเงินมาใชในการจัดงานศพของบุคคลในครอบครัว แหลงที่เกษตรกรขายโคคือพอคาในทองถิ่น
และตางถิ่น ตลาดนัดโค-กระบือโค บางครั้งขายใหญาติพี่นองเนื่องจากญาติพี่นองอยากไดโคไป
เล้ียง ขายใหคนตางอําเภอเพื่อนําไปเลี้ยงหรือนําไปชําแหละ ขายใหเพื่อนบาน พอคาในหมูบาน 
และพอคาตางอําเภอ โดยพอคาจะเขามาทําการติดตอรับซื้อถึงบานของเกษตรกร ราคาซื้อขาย
เกษตรกรเปนผูกําหนด ถาราคาเปนที่ตกลงของทั้งพอคาและเกษตรกรผูขาย เกษตรกรจึงจะ
จําหนายโคใหไป หากเกษตรกรไมพอใจในราคาก็ไมตกลงขาย  

ปญหาของการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
ปญหาของการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณพื้นที่ปาเขาแถบชายแดนแมน้ํา

โขงของจังหวัดอุบลราชธานี คือเรื่องของพื้นที่ที่ใชในการเลี้ยง เนื่องจากพื้นที่ที่ใชเล้ียงโคเปนเขต
อุทยานทับกับที่ปาชุมชนของเกษตรกร การแบงเขตไมชัดเจน อุทยานไมตองการใหเกษตรกรเอาโค
เขาไปเลี้ยงในพื้นที่ ซึ่งไดรับการแกไขโดยการการตกลงกับเจาหนาที่โดยการขอใชพื้นที่เพื่อการเลี้ยง
สัตว ไมไดมีการบุกรุกถากถางเพื่อทําการเกษตรชนิดอื่น  
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สรุป 

1. เกษตรกรผูเล้ียงโคพื้นเมืองตามบริเวณพื้นที่ปาเขาแถบชายแดนแมน้ําโขงของจังหวัด
อุบลราชธานี ทําการเลี้ยงโคพื้นเมืองเปนอาชีพรองนอกเหนือจากอาชีพหลักคือการทํานา เพื่อเสริม
รายไดใหกับครอบครัว เกษตรกรแตละรายมีจํานวนโคพื้นเมืองตั้งแตนอยที่สุดคือ 2 ตัว และสูงที่สุด
คือมากกวา 50 ตัว โดยเฉลี่ยตอครอบครัวอยูที่ประมาณ 8 ตัว โคที่เล้ียงสวนใหญเปนเพศเมีย จะมี
เกษตรกรบางรายเทานั้นที่มีโคตัวผูเพื่อใชทําพันธุ แรงงานที่ใชสวนใหญจะเปนแรงงานในครอบครัว
ของเกษตรกรเองโดยเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 3-5 คน มีการแลกเปลี่ยนแรงงานกันบาง โดย
ผลัดเปลี่ยนเวรยามกัน ภายในกลุมครอบครัวที่มีความสัมพันธทางเครือญาติ และคนในกลุมหรือ
หมูบานเดียวกันที่นําโคไปปลอยในพื้นที่เดียวกัน หรือปลอยรวมฝูงเดียวกัน 

2.  ลักษณะภายนอกของโคพื้นเมืองที่เล้ียงตามบริเวณพื้นที่ปาเขาแถบชายแดนแมน้ําโขง
ของจังหวัดอุบลราชธานี เปนโคที่มีขนาดเล็ก ตัวเมียโตเต็มที่หนักประมาณ 300 กิโลกรัม ตัวผู
ประมาณ 400 กิโลกรัม มีสีตาง ๆ กัน ไดแก สีน้ําตาลแกมแดง ดํา ดาง สวนใหญจะเปนสีแดง หนา
ยาวบอบบาง หนาผากแคบ ตาขนาดปานกลาง ขนหนาส้ันเกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม มีเขาสั้นถึง
ยาวปานกลาง ตัวเมียมักมีเขาส้ันหรือไมมีเขา ลําคอบอบบางคอนขางยาว มีเหนียงใตคอ กระดูก
ขาบอบบางคอนขางยาว ลําตัวดูปองตรงกลางเมื่อมองจากดานบน มีนิสัยขี้ตื่น รูปรางปราดเปรียว  

3. รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการโคพื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ตามบริเวณชายแดน
แมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจําแนกได 3 รูปแบบ คือ 1. เล้ียงแบบเชาไปเย็นกลับ จะ
พบในเกษตรกรบางรายที่มีโคจํานวนไมมากมีเพียง 2-3 ตัว 2. การเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบปลอยใน
พื้นที่ปาเขาตลอดชวงฤดูการทํานา เมื่อเก็บเกี่ยวขาวแลวเสร็จจึงทําการตอนโคลงจากเขามาไวใน
พื้นที่ราบ และ 3. เล้ียงไวในพื้นที่ปาเขาตลอดทั้งป โคที่เล้ียงอยูบนเขาจะนอนบริเวณพื้นหินเรียบ 
โลง อาหารที่โคกินในธรรมชาติมีมากมายไดแกหญาเพ็ก บุก หญาเล็กหญานอย เปนตน แหลงน้ํา
ดื่มโคเมื่ออยูบนเขาจะมีแหลงน้ําดื่มตามธรรมชาติไดแกหวยตามธรรมชาติ คลองเล็ก ๆ อาหารที่โค
ไดรับในชวงตลอดหลังการเก็บเกี่ยวคือฟางขาว และหญาตามทุงนาของเกษตรกร บางรายอาจมีการ
ตัดหญาเสริมใหกับโคของตน แหลงน้ําสําหรับโคเมื่อลงมาอยูในหมูบานโคจะกินน้ําในหวยในนา 
เกษตรกรบางรายจะตักน้ําบอใหกิน  

4. ปญหาของการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณพื้นที่ปาเขาแถบชายแดน
แมน้ําโขงของจังหวัดอุบลราชธานี คือเรื่องของพื้นที่ที่ใชในการเลี้ยง เนื่องจากพื้นที่ที่ใชเล้ียงโคเปน
เขตอุทยานทับกับที่ปาชุมชนของเกษตรกร  
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