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• ให้นมมาก  : per lactation,  per day 

• ไขมันนมสูง : fat or butter 

• ของแข็งในน า้นมสูง : solid not fat(SNF) 

• น า้นมมี SCC ต ่า (somatic cell count) 

• ผสมติดง่าย  : fertility, pregnancy, calving 
interval 

• มีความต้านทานโรคเต้านมอกัเสบ (mastitis) 

• ปราศจากโรค milk fever or hypocalcemia, 
acidiosis, ketosis, lameness, retained 
placenta, etc. 





 





Heat Stress Effects 

Tropical Environment 



กินอาหาร (feed intake) 

เค้ียวเอ้ือง (rumination) 

การหอบ (panting) 

การเสียเหง่ือ (sweating) 

การหายใจ (respiration) 

Effect on dairy production 

กินน ้า (water intake) 





Temperature Humidity index (THI) 



Temperature Humidity index (THI) 



THI > 75  นมลดลง 
THI > 80  นมลดลงมาก 
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Relative humidity and air temperature 

(a)                                                                               (b)  

Temperature-humidity index. 

Thailand Environment Challenging 

Temperature 

Humidity 
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Source: Boonkum (2010) 



• การคดัเลอืกน า้เช้ือพ่อพนัธ์ุ 

• การจัดการลูกโค - โคสาว - โคท้อง 

• การดจัดการโครีดนม - โคดราย 

• สุขภาพ - การป้องกนัโรค และโรคที่พบในโคนม 





ค าศัพท์ใหม่ที่ควรทราบ 
• PTA (Predicted transmitting ability) หรือ ETA (Estimated 

transmitting ability) คือค่าความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะ
ของพ่อพันธ์ุ ซ่ึงจะค านวณมาจากปริมาณน ้านม ไขมันนม โปรตีน
นม เซลล์เม็ดเลือดขาวในนม ระการให้นม คุณสมบัติโดยรวมและ
ลกัษณะส่วนต่าง ๆ ของโค 

 

• TPI (Total Performance Index) คอืค่าที่รวมมาจาก ลกัษณะของ
โคนม(Type) การให้ผลผลติ(Production) รวมถึงความต้านทานต่อ
โรคเต้านมอักเสบและสุขภาพโดยรวม ที่สามารถถ่ายทอดของพ่อ
พนัธ์ุ ซ่ึงค่า TPI เป็นค่าที่คดิขึน้มาใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี ้และเป็นที่นิยมใช้
มากในต่างประเทศ 



Sire Summaries (ABS Global) 





DOBERMAN 



BOLTON 







การจัดการโคสาวทีด่จีะช่วยส่งผลดคีอื  :  
 - อตัราการผสมตดิสูง 
 - ให้ลูกตวัแรกได้เร็ว 
 - คลอดลูกง่าย 
 - ผลผลติน า้นมดี 
 - โคมีสุขภาพด ี



Classical Strategy 

Crossbreeding system 

x 

B.taurus  B.indicus 

B.indicus 
Native, Sahiwal, Red shindi 
- ต้านทาน Babisia, Anaplasmosis 
- Tropical Disease resistance 
- Heat tolerance 
- Good Fertility 

เลอืดที่เหมาะสม 75% -87.5%  เลอืดยิง่สูง Calving interval ยิง่สูง 

B.taurus 
Holstein, Brown Swiss, Jersey 
- Robust milk production 



Super Cow 

Heat tolerance 



คุณชอบรปูไหน...? 

 =   ตรงไปตรงมา 
 

 =   ม ัน่คง เขม้แขง็ 
 

 =   ชอบเสีย่ง กลา้ตดัสนิใจ 
 

 =   *** ชอบ  SEX *** 



ค ู่มือการจดัการ 

ฟารม์โคนม 

ตอนท่ี 1. 

ลกูโค - โคสาว 

ผศ.ไพบูลย์  ใจเดด็ 



องค์ประกอบของฟาร์มโคนม 

• ลกัษณะของฟาร์มและโรงเรือน 

• แผนที่ฟาร์ม 























































การจัดการฟาร์มโคนม 

• การจัดการลูกโคแรกคลอด – หย่านม (0 – 60 วนั) 
• การจัดการลูกโคหย่านม – 3 เดอืน 
• การจัดการลูกโค 3 เดอืน – 6 เดอืน 
• การจัดการโคอายุ 6 เดอืน – 15 เดอืน 
• การจัดการโคอายุ 15 เดอืน – ก่อนคลอด 
• การจัดการแม่โครีดนม 
• การจัดการแม่โคแห้งนม 



การจัดการฟาร์มโคนม 

• การจดัการส่ิงแวดล้อม 

• การผลติน า้นมทีส่ะอาด 

• การดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรคในโคนม 

• การใช้ยาในโคนม 



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 

•การจัดการด้านอาหาร 
 เมื่อลูกโคคลอด จะท าความสะอาดตัวลูกโคให้แห้ง โดยเช็ดด้วยฟางแห้ง
ทันที พร้อมทั้งล้วงเอาเมือกออกจากปากและจมูก อาจปล่อยให้แม่โคเลียลูกเพื่อ
กระตุ้นระบบต่างๆ ของลูกโคให้เร่ิมท างาน เช่น ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากนีย้ัง
เป็นการกระตุ้นให้ตัวของแม่โคหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินออกมาในกระแสเลอืด ซ่ึง
จะกระตุ้นให้แม่โคเกิดการหลั่งน า้นมและขับรก จากน้ันย้ายลูกโคจากคอกคลอดไป
ยังโรงเรือนลูกโคซ่ึงเป็นกรงเดี่ยว ท าความสะอาดสายสะดือโดยการเปิดสายสะดือ
ออกให้เป็นท่อแล้วเอาทิงเจอร์ไอโอดีนเทลงไป เพื่อฆ่าเช้ือโรคที่ติดอยู่ตามสาย
สะดือเป็นการป้องกันสะดืออักเสบ มีการจัดการให้กินน ้านมเหลืองโดยเร็ว โดยใน
มื้อแรกจะให้ 2 กิโลกรัม และจะให้น ้านมเหลืองติดต่อกัน 3 วัน ให้วันละ 3-4 
กโิลกรัม โดยแบ่งให้วนัละ 2 มือ้ หลงัจากน้ันจึงให้น า้นมธรรมดา  



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 
 การให้กินน ้านมเหลืองใน 3-5 วันแรก จะให้กนิน ้านมในถังหูหิ้ว
โดยจะฝึกให้ลูกโคกินน ้านมเอง โดยใช้นิ้วที่สะอาดจุ่มลงในถังที่มีน ้านม 
วธีิการคอืเอานิว้ให้ลูกโคดูด เม่ือลูกโคดูดนิว้กค่็อยๆ จุ่มนิว้ลงในถังนมที่มี
น า้นมอยู่ลูกโคจะดูดนมผ่านร่องนิว้มือ จากน้ันค่อยๆ ดึงมือออก ท าเช่นนี ้
2-3 คร้ังลูกโคจะดูดนมจากถังเองได้ จะให้ลูกโคกนินมวนัละ 2-4 กโิลกรัม 
โดยแบ่งให้ 2 มือ้ เช้า 2 กโิลกรัม เย็น 2 กโิลกรัม จนลูกโคอายุได้ 60 วันจะ
เร่ิมลดนมโดยจะให้นมวันละ 3 กโิลกรัมมือ้เช้ามือ้เดียว ให้จนกระทั่งอายุ 
60 วัน (2 เดือน) จะท าการหย่านมลูกโคทั้งตัวผู้และตัวเมีย นมที่ให้จะ
เป็นนมแม่ หรือนมเทียม หรือMOOO MILK (สามารถยืดเวลาหย่านม
ออกไปได้ ถ้าลูกโคไม่โตตามเกณฑ์) 





การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 
 การให้อาหารข้นและอาหารหยาบจะให้เมื่อลูกโคอายุ  2 
สัปดาห์ โดยให้ทีละน้อยและค่อยๆ เพิ่มตามความสามารถในการกิน
ของลูกโค ลูกโคที่ลดนมจะให้อาหารข้นวันละ 0.5 - 1.0 กโิลกรัมต่อตัว
ต่อวนั และเพิม่ให้ตามความสามารถในการกนิ จนกระทั่งลูกโคหย่านม 
โดยจะให้วันละ 2 คร้ัง เช้าและบ่าย น ้าจะตั้งไว้ให้กนิตลอด โดยเปลีย่น
น า้ตอนบ่ายเพือ่ให้ลูกโคได้รับน า้ที่สะอาดและป้องกนัลูกโคท้องเสีย แต่
ถ้าน ้าสกปรกก็เปลี่ยนทันที ในทางปฏิบัติภาคสนามเราอาจจะให้ 
Oxytetracycline 250 mg ชนิดเม็ด 2 เม็ด ผสมในน า้นมให้ลูกโคที่อายุ 
1 สัปดาห์ กนิเพยีงคร้ังเดยีวเป็นการป้องกนัอาการท้องเสียในลูกโค 



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 
 ลูกโคตัวผู้ในฟาร์มจะเลีย้งเพื่อขุนขาย การจัดการจะเหมือนลูก
โคตัวเมีย ส าหรับการให้ MOOO MILK (นมเปร้ียว)แก่ลูกโค จะเร่ิมหัด
ให้กินเม่ือลูกโคอายุ 5 วันขึน้ไป(หลังจากให้กินนมเหลือง) โดยการให้กิน
คร้ังแรกจะใช้ MOOO MILK ประมาณ 100 ซี.ซี.(100 กรัมหรือ 1 ขีด) 
ผสมลงในน า้นมดิบ 1 กโิลกรัม เป็นเวลา 5 วนั เพือ่ให้ลูกโคคุ้นเคย วันที่ 6 
จึงใช้สัดส่วน นมเปร้ียว : น ้านมดิบ =  50 : 50 ให้กินต่ออีก 7 วัน 
หลงัจากน้ัน ปรับให้กนินมเปร้ียวได้ทั้งหมด โดยจะให้ลูกโคกนินมเปร้ียว
จนอายุ 60 วัน (2 เดือน) แล้วย้ายลูกโคตัวผู้ไปเลีย้งขุนต่อที่อื่น ส่วนตัว
เมียอาจจะให้นมเปร้ียวต่อไปอีก  1  เดือน ทั้ ง นี้ขึ้นกับอัตราการ
เจริญเติบโต 



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 

• การท า MOOO MILK  

 ใช้กรดน ้าสมสายชูเข้มข้น (Acetic acid) 2 ซี.ซี. ต่อ นมดิบที่ต้ม
ฆ่าเช้ือแล้ว 1,000 ซี.ซี. ทิง้ไว้ให้อุ่นหรือเยน็ ผสมลงในขวดเพชร (ขวดน ้า
พลาสติกใส) เขย่าให้เข้ากัน หรือผสมในถังคนให้เข้ากันแล้วน ามากรอก
ขวด ปิดฝาไม่ต้องให้สนิทมากนัก กะว่าสามารถเมื่อเกิดแก๊สแรงดัน
สามารถให้แก๊สดันออกได้แต่อากาศเข้าไม่ได้ ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 5 วันก็
สามารถน ามาใช้ได้ หลังจาก 5 วันปิดผาให้แน่นสนิท เกบ็ในที่ร่มได้นาน 
3 เดือน ยงัสามารถใช้เลีย้งลูกโคได้ 







ข้อส าคญัในการให้นมลูกโค 

การพาสเจอร์ไรซ์น า้นมเหลอืง หรือการต้มนมก่อนให้ลูกโคกนิ 
ช่วยใหลู้กโคสามารถดูดซึมอิมมูโนโกลบูลิน (สารภูมิตา้นทาน 
หรือ IgG) ไดม้ากข้ึน เป็นท่ียอมรับกนัวา่กระบวนการพาสเจอร์
ไรซ์ เป็นวิธีท าลายพยาธิ และจุลินทรียน์านาชนิดไดอ้ยา่งไดผ้ล
ท่ีสุด จุลินทรียด์งักล่าว ไดแ้ก่ Salmonella, E.coli, 
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, 
Mycobacterium californicum, Mycobacterium bovis, และ 
Listeria monocytogenes เป็นตน้ 



การต้มน า้นมด้วยวธีิทีถู่กต้อง จะช่วยท าใหแ้บคทีเรียในน ้านม และน ้านม
เหลืองมีจ านวนลดลง เพือ่ควบคุมการแพร่กระจายของโรค แต่ถา้เราให้
น ้ านมเหลืองแก่ลูกโคกินสด ๆ กเ็ท่ากบัระบบการป้องกนัโรคของเรายงัมี
ช่องวา่ง และเช้ือจุลินทรียก์จ็ะมีโอกาสแพร่กระจายไปในฝงูลูกโคท่ีเราตั้งใจ
เล้ียงไวเ้ป็นแม่โคทดแทน การตม้น ้านมเหลือง และน ้านมแม่โคจึงเป็นอีกวิธี
หน่ึงท่ีนอกจากจะช่วยป้องกนัโรคไดแ้ลว้ ยงัช่วยเพิ่มระดบัของ IgG ในเลือด
และช่วยส่งเสริมสุขภาพของลูกโคดว้ย 

วธีิการต้มน า้นมอย่างถูกต้อง คือจะตม้น ้านม
ท่ีอุณหภูมิ 75-80oC นาน คร่ึงชัว่โมง ถา้ไม่มี
เทอร์โมมิเตอร์ ใหส้งัเกตท่ีไอน ้านมลอย
ข้ึนมา หรือมีฟองเร่ิมผดุข้ึนมาใหห้ร่ีไฟแก๊ส
เบาลงได ้



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 
• การจดัการด้านสุขภาพ  
1. ท าความสะอาดถังใส่น า้นมลูกโคล้างทุกคร้ังหลงัให้น า้นม ส่วนถังน า้และ

อาหารข้นล้างเฉพาะตอนเยน็ 

2. ป้องกนัอากาศหนาว ร้อน ฝน โดยใช้ผ้ากั้นด้านข้างโรงเรือน และอาจใช้ไม้
กระดานกั้นในบางคร้ัง 

3. กรณลูีกโคป่วย จะท าการตรวจและรักษาโดยเจ้าของฟาร์ม หรือนักสัตว
บาลประจ าฟาร์ม หรือสัตวแพทย์ 



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 

• การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  
1. ท าความสะอาดคอกและกรงเลีย้งลูกโคทุกวนั เพือ่ป้องกนัการหมักหมม 

ของเช้ือโรค 

2. เปลีย่นแกลบถ้าเปียกหรือมีกลิน่แอมโมเนีย 

3. พ่นยาฆ่าแมลงพวก ตัวยา Cypermethrin ทุก 15 วนั หรือระยะที่มีแมลง
ชุกชุม 

4. ก าจัดวชัพชืและเศษขยะทีอ่ยู่รอบๆ โรงเรือนอย่างสม ่าเสมอ 



การจดัการลูกโคแรกคลอด ถงึ หย่านม 

• การจดัการด้านอืน่ๆ 
1. ลูกโคอายุ 3-7 วนั ป้ายครีมสูญเขาเพือ่ท าลายเขา 

และท าการติดเบอร์หู (ear tag) 

2. บันทกึการเจ็บป่วยของโคในแต่ละวนั 

3. ช่ังน า้หนักลูกโคแรกเกดิ และน า้หนักทุกเดือน  





























































การจดัการลูกโคหย่านม ถงึ 6 เดอืน  

• การจัดการด้านอาหาร 
 ให้อาหารข้นวนัละ 1-2 กโิลกรัมต่อตัวต่อวัน โดยให้วันละ 2 มือ้ เช้า
และบ่าย อาหารหยาบให้หญ้าสดคุณภาพดีห่ันยาว 1-2 นิว้ วันละ 2 คร้ัง เช้า
และบ่าย ถ้าหมดก็เพิ่มให้ และมีเหลือพอให้ลูกโคหย่านมจะได้กินเวลา
กลางคืนด้วย น ้าจะตั้งไว้ให้กินตลอด โดยเปลี่ยนน ้าตอนบ่ายเพื่อให้ลูกโค
ได้รับน ้าที่สะอาดและป้องกันลูกโคท้องเสีย แต่ถ้าน ้าสกปรกก็เปลี่ยนทันท ี
ในช่วงหน้าแล้งไม่มีหญ้าสดเพยีงพอ ให้เสริมด้วยหญ้าแห้งคุณภาพดีแก่ลูก
โคหย่านมอย่างเพยีงพอ 





การจดัการลูกโคหย่านม ถงึ 6 เดอืน 

• การจดัการด้านสุขภาพ  
1. ท าความสะอาดถังใส่น า้นมลูกโค ล้างทุกคร้ังหลงัให้น า้นม ส่วนถังน า้

และอาหารข้นล้างเฉพาะตอนเยน็ 
2. ป้องกนัอากาศหนาว ร้อน ฝน โดยใช้ผ้ากั้นด้านข้างโรงเรือน และอาจ

ใช้ไม้กระดานกั้นในบางคร้ัง 
3. ถ่ายพยาธิเม่ือลูกโคอายุ 3 เดือน ด้วยตัวยา Peperazine หรือ 

Albendrazol 
4. กรณลูีกโคป่วย จะท าการตรวจและรักษาโดยเจ้าของฟาร์ม หรือนัก

สัตวบาลประจ าฟาร์ม หรือสัตวแพทย์ 



การจดัการลูกโคหย่านม ถงึ 6 เดอืน 

• การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  
1. ท าความสะอาดคอกโดยการเปลีย่นแกลบหรือเพิม่แกลบ 

2. ท าความสะอาดรอบคอกและโรงเรือนอย่างสม ่าเสมอ 

3. พ่นยาฆ่าแมลงพวก ตัวยา Cypermethrin ทุก 15 วนั หรือระยะที่มีแมลง
ชุกชุม 

4. ควรมีเคร่ืองล่อแมลงและยุงชนิดดูดเข้าถุง แขวนในคอกเวลากลางคนื 
และตรวจสอบแมลงและยุง ทั้งปริมาณเป็นน า้หนัก และชนิด ทุกวนั  



การจดัการลูกโคหย่านม ถงึ 6 เดอืน 
• การจดัการด้านอืน่ๆ  
1. บันทกึโคป่วยในแต่ละวนั พร้อมทั้งการรักษา 

รายการยาที่ให้ 
2. ช่ังน า้หนักลูกโคทุกเดือน ถ้าไม่มีเคร่ืองช่ังให้วดั

รอบอกโค แล้วค านวณตามสูตรของ ผศ.ไพบูลย์ 
3. หาอตัราการเจริญเติบโต (ADG = Average dairy 

gain) รายตัว รายเดือน 
4. ท ารายงาน เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของลูกโค

ในฟาร์มทั้งหมด โดยออกเป็นรายงานเดือน ทั้ง
รูปแบบกราฟ และตารางเปรียบเทยีบ 







การจดัการลูกโคอายุ 6 เดอืนถึง 9 เดอืน 

•  การจัดการด้านอาหาร 
 ให้อาหารข้น 2 เวลา เช้าและบ่าย โดยให้วนัละ 2 กโิลกรัมต่อ
ตัวต่อวนั อาหารหยาบจะให้หญ้าสดคุณภาพดีห่ันยาว 1-2 นิว้ หรือ
หญ้าแห้งคุณภาพดีส าหรับลูกโคอายุ 6 ถึง 9 เดือน และจะให้หญ้า
หมักหรือข้าวโพดหมักเมื่อโคอายุ 7 เดือนขึน้ไป โดยให้กินวันละ 2 
คร้ัง เช้าและบ่าย นอกจากนี้ยังปล่อยให้ลูกโคกินหญ้าสดในแปลง
หญ้าอกีด้วย  



การจดัการลูกโคอายุ 6 เดอืนถึง 9 เดอืน 

• การจดัการด้านสุขภาพ 
1. ท าวคัซีนปากและเท้าเป่ือย เม่ือโคอายุ 6 เดือน 

2. ถ่ายพยาธิเม่ืออายุ 6 เดือน 



การจดัการลูกโคอายุ 6 เดอืนถึง 9 เดอืน 

• การจดัการส่ิงแวดล้อม  
1. ท าความสะอาดอ่างน า้ทุก 3 วนั หรือเม่ือพบว่าอ่างน า้สกปรก 
2. เกบ็กวาดมูลโคและเศษอาหารทีต่กค้างในโรงเรือนและคอก บริเวณ

ทีเ่ป็นพืน้ปูน 
3. พ่นยาฆ่าแมลงพวก ตัวยา Cypermethrin ทุก 15 วนั หรือระยะที่มี

แมลงชุกชุม 
4. ควรมีเคร่ืองล่อแมลงและยุงชนิดดูดเข้าถุง แขวนในคอกเวลา

กลางคนื และตรวจสอบแมลงและยุง ทั้งปริมาณเป็นน า้หนัก และ
ชนิด ทุกวนั 



การจดัการลูกโคอายุ 6 เดอืนถึง 9 เดอืน 
• การจดัการด้านอืน่ๆ  
1. ช่ังน า้หนักทุกเดือน (วดัรอบอกแล้วแปลงเป็น

น า้หนักตามสูตรของ ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด) 

2. โคป่วยท าการตรวจ และรักษา 

3. ใช้ร้ัวไฟฟ้าในการจัดการแปลงหญ้า ทุกวนัจะ
ตรวจความเรียบร้อยของร้ัวไฟฟ้า 

4. จัดกลุ่มลูกโคตามน า้หนักและอายุ  

5. ตรวจสอบสูญเขาลูกโค บางตัวทีไ่ม่เรียบร้อย
ด้วยเหลก็เผาไฟ 



การจดัการโคอายุ 9 เดอืนถึง 15 เดอืน  

• การจัดการด้านอาหาร  
 ให้อาหารข้นวนัละ 2 คร้ัง เช้า-บ่าย โดยให้วนัละ 2 กโิลกรัม/
ตัว/วนั  
 อาหารหยาบจะให้หญ้าสดคุณภาพดีห่ันยาว 1-2 นิ้ว หรือ
หญ้าหมัก หรือข้าวโพดหมักวันละ 3 คร้ัง เช้า-บ่าย และค ่า วิธีการ
ให้ ช่วงเช้า-บ่าย จะให้อาหารข้นใส่ด้านบนหญ้าสด หรือหญ้าหมัก 
หรือข้าวโพดหมัก เพื่อกระตุ้นให้โคกินข้าวโพดหมักได้มากขึ้น 
 ส่วนเวลาค ่าให้หญ้าสด หรือหญ้าหมัก หรือข้าวโพดหมัก 
เพิม่เติมให้โคได้กนิ (ไม่ต้องให้อาหารข้น) 



การจดัการโคอายุ 9 เดอืนถึง 15 เดอืน 

• การจดัการด้านสุขภาพ 
1. ท าวคัซีนปากและเท้าเป่ือย เม่ืออายุ 12 เดือน และทุก 6 เดือน  

2. ถ่ายพยาธิภายใน เม่ืออายุ 12 เดือน และทุก 6 เดือน 

3. พ่นยาฆ่าพยาธิภายนอกเม่ืออายุ 9 เดือน และทุก 6 เดือน 

4. โคป่วยแยกออกจากฝูงและรักษา 

5. ตรวจวณัโรคและแท้งตดิต่อ เม่ืออายุ 12 เดือน และปีละ 1 คร้ัง 



การจดัการโคอายุ 9 เดอืนถงึ 15 เดอืน 
• การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
1. ตัดหญ้าและท าความสะอาด รอบๆ คอกอยู่เสมอ 
2. มีโปรแกรมก าจัดยุง และแมลง ในช่วงทีมี่ชุกชุม 
3. เกบ็กวาดมูลโคและเศษอาหารทีต่กค้างในโคนม  



การจดัการโคอายุ 9 เดอืนถึง 15 เดอืน 

• การจดัการด้านอืน่ๆ  
1. บันทกึโคป่วยในแต่ละวนั พร้อมการรักษา 

2. วดัน า้หนักโคทุกเดือน 

3. บันทกึการฉีดวคัซีน การถ่ายพยาธิ 

4. ตรวจสอบการเป็นสัดของโคสาวที่น า้หนักเกนิ 250 กโิลกรัม 

5. ผสมพนัธ์ุแม่โคสาวทีพ่บการเป็นสัด 

6. บันทกึการผสมพนัธ์ุ 

















การจดัการโคสาวอายุ 15 เดอืน ถึงก่อนคลอด 
• การจัดการด้านอาหาร  
 ให้อาหารข้นวันละ 2 คร้ัง เช้า-บ่าย โดยให้วันละ 2-3 กก./ตัว/
วัน อาหารหยาบจะให้หญ้าสดคุณภาพดีห่ันยาว 1-2 นิ้ว หรือหญ้า
หมัก หรือข้าวโพดหมักวันละ 3 คร้ัง เช้า-บ่าย และค ่า โคที่เตรียม
คลอด 1 เดือน จะเพิ่มอาหารข้นสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม จนกระทั่ง
สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอดให้โคกนิได้ 4 กก./ตัว/วนั ถ้าก่อนถึงก าหนด
วันคลอด 2 วัน ถ้าโคท้องผูก จะให้ร าละเอียด 2 กก./ตัว/วัน และลด
อาหารข้นลงเหลือ 2 กก./ตัว/วัน เป็นการแก้อาการท้องผูก โคสาวจะ
ได้คลอดง่าย 



การจดัการโคสาวอายุ 15 เดอืน ถึงก่อนคลอด 

• การจดัการด้านสุขภาพ 
1. ท าวคัซีนปากและเท้าเป่ือย ทุก 6 เดือน 
2. ถ่ายพยาธิภายในทุก 6 เดือน และก่อนคลอด 2 เดือน 
3. พ่นยาฆ่าแมลงทุก 15 วนั 
4. โคป่วยแยกออกจากฝูง และรักษา 
5. ตรวจวณัโรค (Tuberculosis)    โรคแท้งติดต่อ 

(Brucellosis)  
    และท้องร่วงเร้ือรัง (Paratuberculosis or Josne’s 

disease) ปีละ 1 คร้ัง 



การจดัการโคสาวอายุ 15 เดอืน ถึงก่อนคลอด 
• การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  
1. ท าความสะอาดโรงเรือนและรอบๆ โรงเรือนสม ่าเสมอ 

2. เกบ็กวาดมูลโค และเศษอาหารภายในโรงเรือน 

3. ท าความสะอาดอ่างน า้ทุก 3 วนั 



การจดัการโคสาวอายุ 15 เดอืน ถึงก่อนคลอด 

• การจดัการด้านอืน่ๆ  
1. จับสัด และผสมพนัธ์ุโคทีพ่บอาการเป็นสัด ทีอ่ายุตั้งแต่ 15 เดือน และ

น า้หนัก 250 กโิลกรัมเป็นต้นไป 
2. ตรวจการตั้งท้องหลงัผสม 2 เดือน 
3. วดัน า้หนักโคทุกเดือน 
4. คดัแยกโคให้อยู่คอกเดียวกนัตามน า้หนัก 
5. แยกโคที่ตั้งท้องออกจากโคที่ยงัไม่ท้อง 
6. ก่อนคลอด 1 เดือน ย้ายเข้าคอกเตรียมคลอด 























   Generation 1  : Handing 
 

   Generation 2   : Bucket type 
 

  Automatic Milking System (AMS) 

   Generation 3   : Herringbone 
 

   Generation 4   : Rotary Milking 





เมือ่ใดทีเ่ราหยุดคดิ หยุดฝัน 
หยุดท า ความก้าวหน้ากจ็ะ
ไม่เกดิขึน้ และอนาคตของ
ชีวติเรา กจ็ะล้าหลงัไม่ทนั
ผู้อืน่ 

(คาถาชีวติ) 




