สรุปผลการประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานความเปนเลิศของโคเนื้อพันธุก ําแพงแสน

เอกสารประกอบการประชุมวาระพิเศษ
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานความเปนเลิศของโคเนื้อพันธุกําแพงแสน
(Standard of Excellence for Kamphaengsaen Beef Breed)
หลักการและเหตุผล
ในการสรางและพัฒนาโคพันธุตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนั้น ในระยะแรก ๆ คุณลักษณะของโคพันธุนั้น ๆ อาจจะยัง
ไมดีนัก แตไดมีการตั้งคุณลักษณะของโคในอุดมคติที่ตองการไว แลวพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดโคที่มีคุณลักษณะตรง
ตามที่ตั้งไว โคที่สมาคมจะจดทะเบียนรับรองพันธุใหก็ตองมีลักษณะตรงกับลักษณะในอุดมคติดังกลาวนี้ ในการคัดเลือกโค
ไวเปนพอแมพันธุและในการประกวดโคก็จะอิงลักษณะและคุณสมบัติที่ตั้งไวนี้เปนเกณฑในการตัดสิน ลักษณะในอุดมคติ
ดังกลาวนี้เรียกกันตามหลักสากลวา มาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Exellence) สําหรับมาตรฐานความเปนเลิศของ
โคพันธุกําแพงแสน ไดมีการกําหนดและปรับปรุงครั้งสุดทายในที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสนเมือ่
วันที่ 20 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกําแพงแสน พ.ศ.2548
(Standard of Excellence for Kamphaengsaen Beef Breed)
ลักษณะที่ตองการ
พอยอมรับได
ยอมรับไมได
ระดับ
สายเลือด

พื้นเมือง25%บราหมัน25%ชาโรเลส50%

แตกตางจากนี้เล็กนอย

สี

ครีม-เหลืองทอง

ครีม-เหลืองทองมีดางขาว
เล็กนอย หรือ สีแดง-น้ําตาล

หัว

มีเขาหรือไมมีเขาก็ได จมูกและริมฝปาก
กวาง

ขนาดหรือ
โครงราง

น้ําหนักขั้นต่าํ ตัวผูโตเต็มวัย 750 กก. ตัว
เมียโตเต็มวัย 450 กก

รูปทรง
ลําตัว

ลําตัวยาว กระดูกซี่โครงกางพอสมควร
แนวสันหลังตรงแข็งแรง ลําตัวลึกพอควร
แตไมมากเกินไป

การใหเนื้อ

กลามเนื้อมาก มีไขมันหุมเพียงบาง ๆ
สะโพกหนาและลึก สันหลังกวาง

กลามเนื้อไมมากนักในกรณีที่ ไขมันมากเกินไป ที่เห็นได
ใหนมมาก
ชัดคือเสือรองใหอูมนูนมาก
เกินไป

กระดูก

ขนาดปานกลาง

ขนาดคอนขางเล็กหรือใหญ

เบากวามาตรฐานเล็กนอยถา
แปลงหญาไมสมบูรณ

ไมมีเลือดพื้นเมืองเลย หรือมี
เลือดชาโรเลสเกิน50%หรือมี
อาการหอบ
แดง-น้ําตาลมีดางขาว ดํา
หรือสีอื่น ๆ
หัวยาวแคบ, ขากรรไกรหด
สั้น(ปากนกแกว), จมูกบิด
โครงรางเล็กเกินไป

ลําตัวสั้น หรือแคบเกินไป,
หรือทองคอดกิว่ เหมือนทอง
มาหรือ กนกระดกขึ้น

ขนาดเล็กหรือใหญเกินไป

ขอความและเนื้อหาในมาตรฐานความเปนเลิศขางตน สวนใหญยังคงเหมาะสมอยู แตทางสมาคมไดรับขอเสนอจาก
สมาชิกใหมีการปรับปรุงในเรื่องสีและเรื่องระดับสายเลือดของโค กลาวคือ ลูกโคบางตัวลักษณะทางดานโคเนื้อดีมากแตไม
สามารถจดทะเบียนเปนพันธุกําแพงแสนไดเพราะสีไมตรงกับมาตรฐานความเปนเลิศของโคเนื้อพันธุกําแพงแสนที่สมาคม
กําหนดไว อีกทั้งปจจุบันนี้โคพื้นเมืองแทๆหาไดยาก การผลิตโคพันธุกําแพงแสนสวนใหญจึงเริ่มจากโคลูกผสมบราหมัน*
พื้นเมือง ซึ่งไมทราบแนชัดวามีเลือดพื้นเมืองอยูกี่เปอรเซ็นต การกําหนดวาโคพันธุกําแพงแสน คือโคที่มีเลือดพื้นเมือง 25%
บราหมัน 25 %จึงอาจไมถูกตอง ดังนั้นสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสนจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนานักปรับปรุงพันธุและ
ผูที่เกี่ยวของเพื่อ ปรับปรุงมาตรฐานความเปนเลิศโคเนื้อพันธุกําแพงแสน (Standard of Excellence for Kamphaengsaen
Beef Breed)ที่ใชอยูในปจจุบันใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ขอความในกรอบสี่เหลี่ยมขางตนเปนหลักการและเหตุผลที่จําเปนตองจัดการประชุมวาระพิเศษของกรรมการบริหาร
สมาคมโคเนื้ อ พั น ธุ กํ า แพงแสน ครั้ ง ที่ 4/2552 วั น พุ ธ ที่ 30 กั น ยายน 2552 ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาสมาคมฯอั น ประกอบด ว ย
ศาสตราจารยจรัญ จันทลักขณา ดร.สุนทราภรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อ.สุพจน ศรีนิเวศน และคุณสุนทร นิคมรัตน ไดให
เกียรติมารวมประชุมและใหขอเสนอแนะอันมีคุณคายิ่ง
สรุปขอคิดเห็นและมติ จากการประชุม ไดดังนี้
เรื่องสี จากสถิติพบวาลูกโค D1 ทุกตัว(100 %)มีสีตรงตามกําหนด สวนลูกโค D2-D5 สีจะผิดไปจากกําหนดเฉลี่ย
ประมาณ 10 % ซึ่งถือวาไมมากนัก ดังนั้นเพื่อเปนเอกลักษณของพันธุ จึงสมควรยืนขอกําหนดตามมาตรฐานเดิม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโคเพศผูซึ่งจะกระจายพันธุกรรมไดในวงกวางกวาตัวเมีย ใหจดทะเบียนไดเฉพาะที่มีสีขาว-ครีม-เหลืองทองเทานั้น
สวนเพศเมียยังอนุโลมใหโคที่มี สีแดง-น้ําตาล-น้ําตาลไหมและโคที่มีสีดางขาวและจุดประขาวเล็กนอย สามารถจดทะเบียน
ได กลาวคือเขมขนมากขึ้นในโคเพศผูแตผอนคลายลงบางในโคเพศเมีย
เรื่องระดับสายเลือด การที่กําหนดวาโคพันธุกําแพงแสนควรมีระดับเลือดพื้นเมือง 25% บราหมัน 25 %และชาโรเลส50 %
นั้นก็เปนผลจากงานวิจัยเมื่อกวา 20 ปที่แลวโดยเริ่มจากโคพื้นเมืองอยางแทจริง ถึงแมปจจุบันนี้โคพื้นเมืองแทๆหาไดยาก
การผลิตโคพันธุกําแพงแสนสวนใหญจึงเริ่มจากโคลูกผสมบราหมัน*พื้นเมือง ซึ่งไมทราบแนชัดวามีเลือดพื้นเมืองอยูกี่
เปอรเซ็นต แตการกําหนดวาโคพันธุกําแพงแสนที่ตองการ คือโคที่มีเลือดพื้นเมือง 25% บราหมัน 25 %ก็ยังคงถูกตองอยู
อยางไรก็ตาม อนุโลมใหโคที่มีระดับสายเลือดผันแปรจากขางตนไปเล็กนอยก็สามารถจดทะเบียนไดเชนกัน จึงใหยืนตาม
มาตรฐานเดิม แตในการใหความหมายของโคพันธุกําแพงแสน ใหใชวาโคพันธุกําแพงแสนคือ โคที่มีเลือดพื้นเมือง 25
เปอรเซ็นต บราหมัน 25 เปอรเซ็นต ชาโรเลส 50 เปอรเซ็นต โดยประมาณ มีสีขาวครีม-เหลืองทองทั้งตัว (ตัวเมียอนุโลม
ใหมีสีที่ผิดไปจากนี้ไดเล็กนอย โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกําแพงแสน พ.ศ.2552)
เรื่องเขา ทีประชุมมีความเห็นวาขณะนี้ผูเลี้ยงโคพันธุกําแพงแสนและโคเนื้อพันธุอื่นๆนิยมเลี้ยงโคที่ไมมีเขา ซึ่งมีขอดี
กวาโคมีเขาหลายประการ ดังนั้นควรกําหนดลงไปในมาตรฐานความเปนเลิศโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ดวยเลยวาโคพันธุ
กําแพงแสนที่ขอจดทะเบียนตองไมมีเขา จะเปนเพราะไมมีเขาโดยกําเนิด(polled)หรือจากการทําลายเขาภายหลัง(dehorned)ก็
ได
ดังนัน้ มาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกาํ แพงแสน พ.ศ.2552 จึงเปนดังนี้

มาตรฐานความเปนเลิศของโคพันธุกาํ แพงแสน พ.ศ.2552
(Standard of Excellence for Kamphaengsaen Beef Breed)

1.

2.

3.
4.

ระดับสายเลือด

สี

ลักษณะที่ตองการ
พื้นเมือง 25% บราหมัน 25 %ชา
โรเลส 50%

ขาวครีม-เหลืองทอง

หัว

ไมมีเขา(polledหรือ dehorned)
จมูกและริมฝปากกวาง

ขนาดหรือโครงราง

น้ําหนักขั้นต่ําตัวผูโตเต็มวัย 750
กก. ตัวเมียโตเต็มวัย 450 กก.

5.

รูปทรงลําตัว

6.

การใหเนื้อ

7.

กระดูก

8.

ขนและหนัง

9.

ขา

10.

ลูกอัณฑะ

11.

เตานม

พอยอมรับได
แตกตางจากนี้เล็กนอย

เฉพาะเพศเมีย อนุโลมให
สีแดง-น้ําตาล-น้ําตาล
ไหม มีดางขาวหรือจุด
ประเล็กนอย

ยอมรับไมได
ไมมีเลือดพื้นเมืองเลย หรือมีเลือดชา
โรเลสเกิน 50% หรือมีอาการหอบ
ดํา หรือดางมาก
หรือ

สีอื่นๆ
หัวยาวแคบ, ขากรรไกรหดสั้น
(ปากนกแกว), จมูกบิด
เบากวามาตรฐาน
เล็กนอยถาแปลงหญาไม
สมบูรณ

ลําตัวยาว กระดูกซี่โครงกาง
พอสมควร แนวสันหลังตรง
แข็งแรง ลําตัวลึกพอควรแตไม
มากเกินไป
กลามเนื้อมากมีไขมันหุมเพียง
กลามเนื้อไมมากนักใน
บางๆ สะโพกหนาและลึก สันหลัง
กรณีที่ใหนมมาก
กวาง
ขนาดคอนขางเล็กหรือ
ขนาดปานกลาง
ใหญ
ขนสั้น นุม และเปนมัน, หนังหยุน
และหลวม พอควร
ยาวพอสมควร แข็งแรงมั่นคง เดิน
กระฉับกระเฉง ขอเทาสั้น และ
แข็งแรง
ลูกอัณฑะ 2 ลูก หอย
มี 2 ลูก ขนาดเทากันและหอย
ออกมาแตไมเห็นขั้ว
ยานพอเหมาะพอควรเทาๆ กัน
อัณฑะ
พัฒนาดี มีหัวนมขนาดปานกลาง
และอยูในตําแหนงกระจายอยาง

โครงรางเล็กเกินไป

ลําตัวสั้น หรือแคบเกินไป, หรือทองคอด
กิ่วเหมือนทองมาหรือกนกระดกขึ้น
ไขมันมากเกินไป ที่เห็นไดชัดคือเสื้อ
รองไหอูมนูนมากเกินไป
ขนาดเล็กหรือใหญเกินไป
ขนยาว หนังหลวมหรือตึงเกินไป
ขายาวหรือสั้นเกินไป เดินไมปกติ, ขอเทา
ออนแอ สวนเขาโคงหรือตรงเกินไป
ไมเห็นลูกอัณฑะหอยออกมา หรือหอย
ออกมาเพียงลูกเดียว
เตานมยานโตงเตงหรือหัวนมขนาดใหญ
เกินไป

12.

ใตทอง

13.

อารมณ

สม่ําเสมอ
หนังหุมลึงค หรือสะดือหอยยาน
ไมมากนัก
เชื่อง แตสดชื่น ราเริง

หนังหุมลึงค หรือสะดือหยอนยานเกินไป
ดุ. เปรียว

