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คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ห่วงโซ่การผลิตอาหารลดต้นทุนและโคเนื้อครบวงจร แบบพึ่งพาตนเอง 
 

 ปั จ จุ บั น เก ษ ต ร ราย ย่ อ ย  ห รื อ ผู้ ป ร ะก อ บ ก าร เลี้ ย ง โค เนื้ อ                        
ได้รับผลกระทบจากราคาอาหาร เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่
ขาดความรู้ด้านหลักวิชาการในการผลิตอาหารใช้เอง โดยเฉพาะอาหารข้น 
จะต้องซื้ออาหารสำเร็จรูป (อาหารกระสอบ) จากร้านค้า หรือบริษัทมาใช้เสริม
ในการเลี้ยง การขุนโคเนื้อ และรูปแบบการเลี้ยงยังไม่มีการปรับเปลี่ยน               
คือ ยังเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยการให้อาหารหยาบ เป็นหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่มี         
การเสริมอาหารข้น ให้กิน ยกเว้น โคขุนที่ต้องเสริมอาหารข้นให้กินอย่างน้อย
วันละ 6 กก. (กก.ละ 9 - 10 บาท) ทำให้มีปัจจัยต้นทุน ด้านอาหารสัตว์ในการ       
ใช้เลี้ยงสัตว์ ที่มีสัดส่วนสูงประมาณ 50 - 60 % มากกว่าปัจจัยด้านพันธุ์ 30 % 
และปัจจัยด้านการจัดการ 20 % ซึ่งเกษตรกรรายย่อยยังขาดประสบการณ์       
ในการคัดเลือกหรือค้นหาวัตถุดิบ ในท้องถิ่นมาผลิตอาหารใช้เลี้ยงสัตว์เอง 
ตลอดจนการจำหน่ายโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงราคาไม่ได้ปรับตัวตามราคาอาหาร
สัตว์ที่ปรับขึ้น และถูกกดราคาจากพ่อค้า ทำให้ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้รักษาอาชีพ                  
การเลี้ ย งโค เนื้ อ  สร้ างรายได้  พัฒ นาชุมชน  และไม่ ให้ จำนวน โคเนื้ อ                   
ทัง้ระบบลดลง เกิดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 
 การผลิ ตอาห ารผสมครบส่ วนแบ บหมั กที่ เรี ย กกันทั่ ว ไป ว่ า            
“อาหาร FTMR” ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผลิต เฉลี่ย 3.81 บาท/กก 
ระดับโปรตีน 12 % ยกตัวอย่าง ผลการวิจัยโคขุนลูกผสมสายเลือดยุโรป พบว่า   
จากการผสมสูตรอาหาร 3 สูตร ที่ฟาร์มเกษตรกร ดังนี้  สูตรที่ 1 (แบบเดิม) 
การเลี้ยงโดยหญ้าและเสริมอาหารข้นวันละ 6 กก. สูตรที่ 2 อาหาร TMR      
แบบหมัก (FTMR) และ สูตรที่ 3 อาหาร TMR แบบหมักเสริมกากน้ำตาล      
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วันละ 1 กก. ตลอดการขุน 70 วัน พบว่า น้ำหนักที่เพ่ิมข้ึนของโคขุน สูตรที่ 1, 
2 และ 3 เท่ากับ 81.0 , 97.0 และ 138.0 กก./ตัว (P<0.01) ตามลำดับ        
เมื่อคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 1.16, 1.38         
และ 10.97 ก./ตัว/วัน (P<0.01) ตามลำดับ ปริมาณการกินได้ สูตรที่  1, 2 
และ 3  เท่ ากับ  7 .7 , 11 .2  และ  11 .7  กก ./ตั ว  (P<0.01) ต ามลำดั บ           
และ การคำนวณต้นทุนต่อผลกำไรที่ได้รับ สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 25.2, 
44.1 และ 90.2 บาท/ตัว/วัน (P<0.01) ตามลำดับ ผลการทดลอง สูตรที่ 3 
อาหาร FTMR เสริมกากน้ำตาล มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41 และ
สูตรที่ 2 อาหาร FTMR มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 16 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับ สูตรที่ 1 (แบบเดิม) และระยะเวลาขุนเท่ากัน พบว่า สูตรที่ 3 อาหาร 
FTMR เสริมกากน้ำตาล มีอัตรากำไรเพ่ิมขึ้น 72.06 % และสูตรที่ 2 อาหาร 
FTMR มีอัตรากำไรเพ่ิมขึ้น 42.86 % เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 (แบบเดิม) 
ดังนั้น การขุนโคโดยใช้สูตรอาหารที่สร้างจากงานวิจัย สร้างนวัตกรรมทั้งสูตร         
อาหาร FTMR เสริมกากน้ำตาล และ สูตรอาหาร FTMR ช่วยทำให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อได้กำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเลี้ยงแบบเดิม สามารถลืมตาอ้าปากได้ 
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อที่ยั่งยืน เกษตรกรผู้ เลี้ยงมีรายได้ เพิ่ มมากขึ้น                
เป็นการต่อยอดด้วยวิธีการผลิตอาหารใช้เลี้ยงโคแบบพ่ึงพาตนเอง ตลอดจน
ช่วยลดต้นทุนด้านอาหารได้ 30 - 40 % เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและศักยภาพ       
ด้านการผลิตโคเนื้อ ให้มคีุณภาพมีต้นทุนการผลิตโคเนื้อที่ต่ำ ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ และผู้สนใจที่จะเอาไป
ประยุกต์เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น  
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1. หญ้าเนเปียร์ปากช่องปากชอ่ง 1  
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าลูกผสม ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์

ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูง    
ทั้งในแง่การให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีตามที่สัตว์ต้องการ       
เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง อาทิ โคเนื้อ โคนม แพะ 
แกะ ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่าง
แพร่หลายทั่วประเทศไทย หญ้าเนเปียร์มีอายุข้ามปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง     
สูง 2.5 - 3.5 ม . เมื่อออกดอกจะมีความสูงถึงปลายช่อดอก 3.5 - 4.5 ม .            
ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 8 - 10 ตัน/ไร่/รอบการตัดทุก 60 วัน (ผลผลิตน้ำหนัก        
แห้ง 2 - 2.5 ตัน/ไร่/รอบการตัด) มีโปรตีน 13 - 17 % (สำนักพัฒนาอาหาร
สัตว์, 2560) 

1.1 ลักษณะเด่น 
 เติบ โตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สู ง โปรตีนสูง มีความน่ ากินสู ง                     

สัตว์ชอบกิน ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยดี  แตกกอดี แก่ช้า ทนแล้ง                         
ในฤดูหนาว ยังเติบโตได้ดีไม่ชะงัก ไม่มีระยะพักตัว ใบและลำต้นอ่อนนุ่ม                           
ขอบใบไม่คม ไม่มีขน ที่ทำให้เกิดอาการคันคายระยะออกดอกสั้น ไม่ติดเมล็ด 
ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ำตาลในใบและลำต้นสูงทำเป็นหญ้าหมัก                  
โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเสริมใด ๆ ปรับตัวได้ดีในดินหลายสภาพ ไม่มีโรค           
และแมล งรบ กวน  เก็ บ เกี่ ย ว ง่ าย  ป ลู ก ครั้ ง เดี ย วส าม าร ถ เก็ บ เกี่ ย ว                 
ได้นานถึง 6 - 7 ปี เหมาะกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จำกัด (ปรีชา และคณะ, 2558) 

1.2 พื้นที่ปลูกท่ีเหมาะสม 
 ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินหลาย

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการ
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ระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ต้องการน้ำฝน 
ประมาณ  1 ,000 มม ./ปี  เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบกับ อ้อยที่ ต้ อ งการน้ ำฝน                
1,200 - 1,500 มม./ปี 

1.3 สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีปริมาณน้ำมาก

และแส งแดด จั ด  มี ก ารก ระจ ายขอ งฝ น สม่ ำ เส มอแล ะมี อุณ ห ภู มิ                        
สูงกว่า 20 0c ในเขตน้ำฝนควรมีฝนตก 1,300 - 1,500 มม./ปี เจริญเติบโตได้ดี
เป็นพิเศษ ในเดือนแรก ๆ เจริญเติบโตช้า ขณะยังเล็ก ไม่สามารถทนต่อสภาพ
น้ำท่วมขังได้ หญ้าที่มีอายุมากขึ้นจะมีระยะเวลาเจริญเติบโตนานให้ผลผลิตสูง           
หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นได้ในดินเกือบทุก
ชนิดที่มีการจัดการให้น้ำและทำให้ดินไม่แน่น  อากาศถ่ายเทได้สะดวก               
ดินที่ใช้ปลูกจะต้องไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปและมีธาตุอาหารสมบูรณ์ 

1.4 การเตรียมดิน 
การเตรียมดินก่อนปลูกให้ดีถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและ

สำคัญมาก ช่วงระยะเวลาที่เหมาะกับการเตรียมดิน คือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว 
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ดินยังมีความชื้นพอเหมาะ
ง่ายกับการใช้อุปกรณ์การเตรียมดินและไม่เสี่ยงกับฝนตกในขณะปฏิบัติงาน 
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ก่อนไถเตรียมดิน ควรเก็บกรวด หิน ตอไม้  ออกจาก          
แปลงปลูกให้หมด เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกล
การเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะเข้าทำงานในแปลง 

  2) ควรประเมินความหนาแน่นรวมของดินหรือชั้นดินดาน 
เกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินส่งให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนา
ที่ดิน ใกล้บ้าน เพ่ือหาคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุความเป็น
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กรด-ด่าง (pH) และธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำกว่า 
1.5 %  
 1.5 การเตรียมพันธุ์สำหรับปลูก (ไกรลาศ, 2554) 

1) ถ้ามีแผนจะปลูกเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ควรจัดทำแปลงพันธุ์เอง 
เพ่ือลดต้นทุนการซื้อท่อนพันธุ์และการขนส่งจากแหล่งอ่ืนมาปลูก 

2) ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่มี
การจัดการดูแลแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อายุของท่อนพันธุ์               
ที่เหมาะสมที่นำมาปลูก อยู่ในช่วงประมาณ 90 - 110 วัน 

3) ช่วงหญ้าอายุ 1 - 90 วัน ควรสำรวจดูแลรักษาแปลงพันธุ์อย่าง
สม่ำเสมอ ให้มีการเจริญ เติบโตดี  ปราศจากโรคแมลง ตาข้อสมบู รณ์                     
และควรมีกาบใบหุ้มในระหว่างการขนส่ง 

4) อายุของท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงพันธุ์ที่เหมาะสม อยู่ในช่วง
ประมาณ 90 - 110 วัน ท่อนพันธุ์จะเริ่มงอกรากออกมาก่อนและงอกตา               
ตามทีหลัง ระบบรากที่แข็งแรงจะปลูกขึ้นดี ถ้ ามีการจัดการดูแลอย่างดี                     
แปลงพันธุ์ 1 ไร่ ตัดแต่ละครั้งให้ผลผลิตได้ประมาณ 15,000 กก./ไร่ 

5) ใช้มีดตัด เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือเครื่องตัดท่อนพันธุ์      
ตัดลำต้นหญ้าชิดโคนต้น แล้วตัดส่วนยอดต่ำกว่าคอใบสุดท้ายที่คลี่เต็มที่แล้ว
ประมาณ 25 ซม. ลอกกาบใบ แล้วนำไปปลูกทั้งลำในแปลงปลูกหรือปลูกด้วย
เครือ่งปลูก 

6) เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้ว ต้องปลูกให้เสร็จภายใน 4 - 5 วัน ถ้าทิ้งไว้
จะทำให้จุดเจริญของรากและตาเสียไป 

1.6 การปลูก ทำได้โดยใช้แรงงานคน หรือปลูกด้วยเครื่องปลูก 

1) สำหรับการปลูกพ้ืนที่ขนาดเล็กและใช้แรงงานคนภายหลัง    
หลังจากเตรียมดินเสร็จ เพ่ือป้องกันกาสูญเสียความชื้นจากดิน ควรปลูกทันที 
ต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ให้ตัดเป็นท่อน ๆ 
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       (ก) การตัดท่อนพันธุ์ ให้มีข้อติดอยู่           (ข) 120 ซม. 
 

      
 

         (ค) ปักไขว้ต้นพันธุ์เอียง 30 0c    (ง) ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ   
    1-2 นิ้ว  

ภาพที่ 1 วิธีการปลูกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร ์
ที่มา : ไกรลาศ (2554) 

 

2) ตัดท่อนพันธุ์ การคัดเลือกต้นหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 มีอายุ
เหมาะสม ริใบออกแล้วตัดเป็นท่อน แต่ละท่อนควรมีจำนวน 2 ข้อปล้อง                     
(ภาพที่ 2) 

3) การยกร่องปลูกหรือปลูกแบบอ้อย เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์ และไถพรวนดิน (ภาพที่ 3) 

4) การปักชำท่อนพันธุ ์ (ภาพที่ 4) 
5) การปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญ่อาจปลูกโดยใช้เครื่องปลูก(ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 2 การเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 
 

      
 

         (ก) ระยะร่องห่างกัน 85 ซม.       (ข) ใช้มีดสับให้ลำต้นขาดออกจากกัน 
 

 

ภาพที่ 3 การยกร่องปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

 

      
 

     ภาพที่ 4 การปักชำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ภาพที่ 5 ปลูกโดยใช้เครื่อง 
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  (ก) การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์   (ข) การตัดเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

1.7 การใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
 หญ้าเนเปียร์ให้ผลผลิตประมาณ  80 ตัน/ไร่/ปี สามารถตัดได้         

8 ครั้ง/ปี โดยพ้ืนที่ปลูกหญ้า 1 ไร่ จะสามารถตัดใบมาใช้เลี้ยงโคได้ประมาณ         
5 - 6 ตัว โดยในการลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์ 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้นาน
ประมาณ  10 ปี  โดยมีต้นทุนต่อไร่ประมาณ  5,000 - 6,000 บาท ดังนั้น                
เมื่อคิดจากการเก็บเกี่ยวได้นาน 10 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง จึงทำให้มีต้นทุน          
ในการปลูกต่ำมาก  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 กับหญ้า
    สายพันธุ์อ่ืน ๆ 
 

 
ที่มา :  1/ ไกรลาศ (2554) และ 2/ ปรีชา และคณะ (2558) 
 

2. การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ สำคัญของประเทศไทย                           

พืชหนึ่งผลผลิต 95 % ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพ่ือการบริโภค        
ของป ระชากรภ ายใน ประ เท ศ  และการส่ งออก  คิ ด เป็ น มู ลค่ ารวม               
ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท/ปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย        
ยังผลิตได้ ไม่ เพียงพอกับความต้องการผลิตได้ เพียงปีละ 4 - 5 ล้านตัน            
ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 - 8 ล้านตัน/ปี และมีแนวโน้มขยายตัวตาม
ปริมาณ การเลี้ยงสัตว์ที่เพ่ิมข้ึนทุกปี พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่
เพาะปลู ก โดยอาศั ยน้ ำฝน  โดยมี สั ดส่ วนช่ ว งต้ นฝน  ปลายฝน  แล้ ง                            
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เป็นสัดส่วน 72 : 23 : 5 % ตามลำดับ ทำให้ เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพด               
เลี้ยงสัตว์ ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลังการรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ในช่วงดังกล่าว 

 

ตารางท่ี 2 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 

2.1 ชนิดของข้าวโพด (สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์, 2558) 
1) ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ ที่นิยมปลูก

ในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์กัวเตมาลา พีบี 12 (Rep.1) กัวเตมาลา พีบี 12 
(Rep.2) พีบี 5 ข้าวโพดเหนียว และโอเปค 2 มีเมล็ดตั้งแต่สีขาว สีเหลือง                      
ไปจนถึ งสี แดง ขนาดของเมล็ ดขึ้ นอยู่ กั บ พั นธุ์  ก่ อนนำมาเลี้ ย งสั ต ว์                   
จึงต้องบดละเอียดก่อนเพ่ือช่วยให้การย่อยและการผสมได้ผลดีขึ้นที่บดแล้วจะมี
ขนาดประมาณ 1 - 3 มม. 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
เนื้อที่

เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ประเทศไทย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 6,587,079 4,029,198 6,489,813 4,390,185 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 6,224,014 3,785,846 6,152,314 4,150,791 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 363,082 243,352 337,499 239,394 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 1,316,926 797,046 1,328,576 880,032 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 1,276,846 770,335 1,289,994 851,991 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 40,080 26,711 38,582 28,041 



 
11 

 

  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ที่เป็นที่รู้จัก       
ในปัจจุบันมีข้าวโพดหัวบุ๋ม (Dent Corn) และข้าวโพดหัวแข็ง (Fint Corn)       
เป็นการเรียกตามลักษณะเมล็ด ข้าวโพดหัวบุ๋มหรือหัวบุบ เมื่อเมล็ดแห้งแล้ว
ตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ๋มลงไป ข้าวโพดชนิดนี้สำคัญมากและนิยมปลูกกัน
มาก สีของเมล็ด มีตั้งแต่ขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์มีโปรตีน
น้อยกว่าพวกข้าวโพดหัวแข็ง 

3) ข้าวโพดหัวแข็งข้าวโพดพันธุ์นี้ส่วนบนสุดของเมล็ดมักมีสี
เหลืองจัดและเมื่อแห้งเมล็ดจะแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ทำให้ข้าวโพด            
มีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีที่ชื่อ คริปโตแซนทีน (Cruptoxanthin) สารนี้เมื่อสัตว์
ได้รับร่างกายสัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นวิตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ ยังช่วยให้ 
ไข่แดงมีสีแดงเข้ม ช่วยให้ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น    
เป็นที่นิยมของตลาด  

2.2 การเลือกพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
การเลือกพันธุ์ข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์มาทำการปลูกนั้ นถือว่า          

เป็นขั้นตอน ที่สำคัญมาก ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการเลือกพันธุ์
นั้นต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ช่วงเวลาการระบาด                                
ของโรคแมลงในพ้ืนที่จะทำการผลิต หากเลือกชนิดของพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมแล้ว      
จะส่งผลต่อการผลิตข้าวโพดทั้งกระบวนการ ข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวโพด 

1) ศักยภาพในการให้ ผลผลิต  ควรเป็น พันธุ์ที่ มี ศักยภาพ                  
ในการให้ผลผลิตสูง และปรับตัวได้ดีในสภาพแปลง โดยสังเกตจากแปลงสาธิต      
แปลงทดสอบในแต่ละพ้ืนที่ 

2) ความทนทานหรือ ต้านทานโรค  ควรเป็นพันธุ์ที่สามารถ
ทนทานหรือต้านทานโรคท่ีสำคัญในพื้นที่การผลิตได้ 
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3) อายุเก็บเกี่ยว ควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุเหมาะสมกับระบบ      
การผลิต การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด หรือการเก็บเกี่ยวก่อนน้ำท่วม    
เป็นต้น การแบ่งชนิดพันธุ์ตามอายุการเก็บเก่ียวได้ ดังนี้ 

- อายุ สั้ น  หรือ เก็ บ เกี่ ยว เร็ว  อายุประมาณ  100 - 
110 วัน นับตั้งแต่หลังวันปลูก 

- อ ายุ ป าน กล าง  ห รื อ เก็ บ เกี่ ย วป าน กล าง อ ายุ
ประมาณ 110 - 120 วัน นับตั้งแต่หลังวันปลูก 

- อายุยาว หรือเก็บเกี่ยวช้า อายุประมาณ  120 วัน      
ขึ้นไป นับตั้งแต่หลังวันปลูก  

2.3 ฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
- ต้นฤดูฝน ปลูกได้ ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน

มิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละพ้ืนที่ 
- ปลายฤดูฝนปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือน

สิงหาคม 
- ฤดูแล้ง ปลูกได้ตั้ งแต่ เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์           

(พ้ืนที่ริมแม่น้ำพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว และพ้ืนที่ชลประทาน) 
2.4 การเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งออก ได้ 2 วิธี 

ดังนี้ 
1) การไม่ไถพรวน มักทำในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่

หลังเก็บเกี่ยวข้าวจะทำโดยการตัดถาง เพ่ือกำจัดวัชพืชที่อยู่ผิวหน้าดินที่เป็น
อุปสรรคในการปลูกและงอกของข้าวโพดออกไป 

2) การไถพรวน ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง 
2.1) ไถดะการไถด้วยผาน 3 หรือผาน 7 ควรไถให้ลึก

ประมาณ 30 ซม. เพราะการไถลึกจะช่วยทำให้ดินเก็บน้ำได้มาก และกลบฝัง
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เศษวัชพืชได้ลึกไม่เป็นอุปสรรคในการหยอดเมล็ด จากนั้นตากดินไว้ประมาณ 
10 - 15 วัน เพ่ือทำลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด 

2.2) ไถแปร ควรไถด้วยผาน 7 โดยไถขวางรอยเดิม    
ของไถดะเพ่ือย่อยดินก้อนใหญ่ ให้แตก ทำให้ดินร่ วนซุย โปร่งมากขึ้น                   
เพ่ิมผิวสัมผัสระหว่างดินกับเมล็ด ทำให้เมล็ดพันธุ์ดูดความชื้น ได้ดีและงอกได้
อย่างสม่ำเสมอ 

2.3) ไม่ควรไถดินในขณะที่ความชื้นในดินสูง เพราะจะทำ
ให้ ดินแน่น  และเกิดชั้ นดินดาน ทำให้การระบายน้ ำในดิน ไม่สะดวก               
และดินเป็นก้อนแข็งจะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด 

2.5 วิธีการปลูก ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1) ใช้เครื่องปลูก สภาพดินต้องมีความชื้นพอเหมาะ ในการปลูก

ควรปรับจานปลูกให้เหมาะสมกับเมล็ด ควรปรับเครื่องปลูกให้มีระยะระหว่าง
แถว 75 ซม. ระหว่างหลุมประมาณ 20 - 25 ซม. ใช้เมล็ด 1 - 2 เมล็ด/หลุม 
หลังจากข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10 - 15 วัน ให้ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม  

2) ใช้คนปลูก ช่วงสภาพดินมีความชื้นพอเหมาะ ใช้รถไถเล็กหรือ
รถไถเดินตาม โดยชักร่องให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ 75 ซม. แล้วใช้คน
หยอด เมล็ ดลงใน ร่อ งให้ มี ระยะระหว่ างหลุ ม  25 ซม . แล้ วกลบดิ น                 
หนา 4 - 5 ซม. โดยใช้เมล็ด 1 - 2 เมล็ด/หลุม หลังจากข้าวโพดงอกแล้ว
ประมาณ 10 - 15 วัน ให้ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม (จันทกานต์, 2560) 

2.6 การใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน 
1) ดินเหนียวสีดำ ถ้ามีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงกว่า 10 ส่วน

ในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21 – 0 – 0 อัตรา 50 กก./ไร่ หรือสูตร 46 – 0 - 0 
อัตรา 25 กก./ไร่โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20 - 25 วัน ถ้าฟอสฟอรัส                    
ที่ เป็นประโยชน์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20 – 20 - 0                
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อัตรา 40 กก./ไร่ หรือสูตร 16 – 20 – 0 อัตรา 50 กก./ไร่ รองก้นร่อง                          
พร้อมปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 - 0 อัตรา 10 กก./ไร่ หรือสูตร 21 – 0 - 0 
อัตรา 20 กก./ไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20 - 25 วัน แล้วพรวนดิน 

2) ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีน้ำตาล หรือดินร่วนเหนียว       
สีน้ำตาล ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 20 - 0 หรือ 16 – 16 - 8 อัตรา 50 กก./ไร่    
รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21 – 0 - 0 อัตรา 30 กก./ไร่            
หรือสูตร 46 – 0 - 0 อัตรา 10 กก./ไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20 - 25 วัน            
แล้วพรวนดินกลบ 

3) ดินร่วน หรือดินร่วนทราย ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 16 - 8                
หรือสูตร 15 – 15 - 15 อัตรา 50 กก./ไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และปุ๋ยเคมี
สูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 30 กก./ไร่  โรยข้างแถวหลังปลูก 20  - 25 วัน                 
แล้วพรวนดินกลบ 

 2.7 การกำจัดวัชพืช 
ช่วงวิกฤตที่ข้าวโพดอ่อนแอต่อวัชพืชที่สุดคือระยะ 13 - 25 วัน 

หลังงอกระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวนจะทำให้ผลผลิตข้าวโพดเสียหายสูงสุด               
ดั งนั้ น  การปลูกข้าวโพดให้ ได้ผลผลิตสู งจึ งต้ องให้ แปลงปลอดวัช พืช         
ตลอดช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่ปลูก การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชชนิดก่อนงอก      
ที่ใช้ทันทีหลังปลูกข้าวโพดหรือพ่นกำจัดวัชพืชหลังข้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว 
เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด ควรฉีดพ่นขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ 
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ตารางท่ี 3 การใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์  
 

วัชพืช สารกำจัดวัชพืช* 
อัตราการใช้/ 
น้ำ 20 ลิตร 

วิธีใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืช 
ฤดูเดียว 

อะลาคลอร์  
(40 % อีซ)ี 

125 - 150 มล. พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
วัชพืชงอก ขณะพ่นดิน
ต้องมีความชื้น  

อะทราซีน  
(40 % อีซ)ี 

80 - 120 มล. 

พาราควอท 
(27.6 % อีซ)ี 

75 - 110 มล. พ่นก่อนเตรียมดิน 3 - 7 
วันหรือพ่นระหว่างแถว
ห ลั งป ลู ก  20 - 25 วั น 
ขณะที่วัชพืชออกดอกต้อง
ระ วั งล ะออ งส าร เค มี
สัมผัสใบและต้นข้าวโพด 

วัชพืช 
ฤดูเดียว 

วัชพืชข้ามป ี

ไกลโฟเสท 
(48 % เอสแอล) 

120 - 160 มล. ใช้ ในแหล่ งที่ พบวัชพื ช
หนาแน่น  โดยพ่นก่อน
ปลูกหรือก่อนเตรียมดิน   
7 - 15 วัน  

ไกลโฟซเินต-
แอมโมเนียม 

(15 % เอสแอล) 

300 - 400 มล. 

หมายเหตุ : * ในวงเล็บ คือ % สารออกฤทธิ์และสูตรของสารกำจัดวัชพืช 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

2.8 วิธีการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1) เมล็ดข้าวโพดบด(Ground corn หรือ Cracked corn หรือ 

Corn meal) เมล็ดข้าวโพดที่มีสีออกจากฝักแล้วนำมาบดหรือทำให้แตกออก 
การบดไม่ควรบดให้ละเอียดเกินไป เก็บไว้ได้นานต้องมีความชื้นไม่เกิน 12 % 
ข้าวโพดบดผสมอาหารได้ดีถึง 50 - 70 % โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ถือว่า
เป็นอาหารชั้นดี 
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2) ข้าวโพดบดทั้งฝักโดยแกะเปลือกออกแล้ว (Corn and cob 
meal หรือ Ground ear corn) โดยปกติจะมีซังติดมาตามธรรมชาติประมาณ 
20 % เป็นอาหารที่ เบาฟ่าม มีกากมากขึ้นเมื่ อเทียบกับเมล็ดข้าวโพดบด       
เหมาะสำหรับแม่โค พ่อโคพันธุ์เนื้อ โคนม 

3) เลี้ยงสัตว์โดยใช้ข้าวโพดทั้งฝัก โดยให้สัตว์กินเอาเปลือกออก
หรือไม่ก็ตาม และมีอาหารโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุใส่ 

4) ซั งข้ า ว โพ ด  (Cob meal ground corn cob) ห ม าย ถึ ง      
ฝักข้าวโพดที่กะเทาะเปลือกออกแล้วนำมาบดเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น วัวนม 
หรือพ่อโค - แม่พันธุ์โคเนื้อ เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองอ้วนเกินไป       
เพราะเป็นอาหาร ที่มีเยื่อใย (กาก) สูง 

5) ข้าวโพดบดชนิดหยาบ (Screened cracked cornScreened 
corn หรือ Screened corn chop) หมายถึงข้าวโพดที่ถูกนำมาร่อน เพ่ือแยก
เอาส่วนที่ละเอียดหรือมีขนาดเล็กออกไป ส่วนที่เหลือจะมีขนาดใหญ่ ซึ่ งในที่นี้
เรียกเป็นข้าวโพดบดชนิดหยาบ ไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมเกิน 4 %  

6) ปลายข้าวโพด (Corn Grits หรือ Hominy grits) เป็นส่วนที่
แข็งมากของเมล็ดขนาดกลางซึ่งอาจมีส่วนของรำและบริเวณที่งอกเป็นต้น
ข้าวโพด (Germ) ปนมาบ้างเล็กน้อยหรือไม่มี เลย แป้ งส่วนที่ แข็ งมาก           
มีสีเหลืองและสีขาวหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มีไขมันไม่เกิน 4 % ถ้าเมล็ดสีขาว    
จะเรียก (White corn grits) ถ้าเป็นสีเหลืองเรียก (Yellow corn Grits) 

2.9 คุณค่าทางอาหารของข้าวโพด 

มีแป้ง 65 % เยื่อใยต่ำ มีพลังงานแบบเมตโบไลซ์ (ME) สูงมีไขมัน 
3 - 6 % มีกากไขมันไม่อ่ิมตัวสูง มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดไขมันเหลวในสัตว์      
ไดโ้ปรตีนรวม 8 - 13 %  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาอาหารของข้าวโพดวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 
 

 
 

หมายเหตุ : 1. DM (dry matter) = วัตถุแห้ง, 2. CP (crude protein) = โปรตีนหยาบ, 3. EE 
(ether extract) = ไขมัน , 4. CF (crude fiber) = เยื่อใยหยาบ , 5. Ash= เถ้า , 6. NFE 
(nitrogen free extract) = คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย,  7. NDF (neutral detergent 
fiber) = ผนังเซลล์ที่ถูกย่อย, 8. ADF (acid detergent fiber) = ลิกโนเซลลูโลส, 9. ADL 
(acid detergent lignin) = ลิกนิน, 10. TDN (total digestible nutrients)= โภชนะย่อย
ได้ รวม , 11. DE (digestible energy) = พ ลั งงาน ย่ อย ได้ , 12. ME (metabolizable 
energy) = พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
ที่มา : สำนักงานอาหารสัตว์ (2559) 

2.10 ความคุ้มทุนของการปลูกข้าวโพด 
 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80 วัน ขายต้นสด พ้ืนที่ 1 ไร่ จะได้

ผลผลิต 30,000 กก. ขายเป็นต้นสดได้ราคากิโลกรัมละ 1 บาท หักต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไร่ละ 15,195 บาท ทางเลือกนี้จะทำให้เกษตรกรมีกำไรเฉลี่ย
ไร่ละ 4,900 บาท/เดือน 

2.11 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการปลูก  
  1) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  
  2) พ้ืนที่ในการปลูกสาธิต 
  3) รถไถ 
  4) ปุ๋ยคอกจากมูลโคเนื้อ 
  5) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่า (pH) 
  6) ไดโนไมค์  
  2.12 ขั้นตอนการปฏิบัติการปลกูขา้วโพดอาหารสัตว ์
  1) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ก่อนการปลูกแล้วนำไปแช่ในน้ำอุ่น 
  2) เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์ และไถพรวนดิน 
  3) การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดินในพ้ืนที่       
การคำนวณปรับสภาพดิน และใส่ปุ๋ยคอก 
  4) การจัดพ้ืนที่ทิศทาง ระยะห่างระหว่างแถว ระหว่างต้น       
ที่จะปลูก 
  5) การปักป้าย และบันทึก วันเวลาที่ปลูก เพ่ือใช้คำนวณวัน
เวลาที่จะตัดไปทำเป็นอาหารโคเนื้อ 
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               ภาพที่ 7 ไถพรวนดิน        ภาพที่ 8 เตรียมแปลงยกร่อง 
 

 
 

ภาพที่ 9 ปล่อยน้ำเข้าแช่ในร่อง 
 

      
 

   (ก) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์         (ข) การหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
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      (ค) ต้นข้าวโพดที่พร้อมเก็บเก่ียว          (ง) การตัดต้นข้าวโพด 
 

ภาพที่ 10 การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 

3. อาหารผสมสำเร็จรูปครบส่วน (TMR) 
3.1 ลักษณะของอาหาร TMR 

 ปกติการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่    
โดยกิจกรรมทางกายภาพของสัตว์และของจุลินทรีย์ในกระเพาะที่จะทำหน้าที่
เปลี่ยนอาหารเป็นกรดไขมัน ในสูตรอาหาร TMR จำเป็นต้องลดขนาดของ
อาหารหยาบลง เพ่ือการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้นลดความฟ่ามของอาหาร 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณการกินได้และลดการเลือกกินอาหาร จะทำให้ลดการ
เคี้ยวเอื้อง ควรมีลักษณะดังนี้  

1) ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
ควรมีระดับพลังงานและโปรตีนครบตามความต้องการของสัตว์ระยะต่าง ๆ 

2) คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้น ต้องมีคุณภาพดี       
ควรมีระดับโปรตีน ไหลผ่าน 30 - 35 % 

3) ขนาดตามยาวของอาหารหยาบไม่สั้นจนเกินไป และมีเยื่อใย ADF 
ประมาณ 20 - 25 % หรือ NDF 30 - 35 % 

4) การกระจายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นควรสม่ำเสมอ  
5) สภาพอาหารต้องไม่มีรา หรือมอด 
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ตารางท่ี 5 การผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วน (TMR) โคเนื้อคุณภาพสูง 
 

 
ที่มา : วิโรจน์ (2562) 
 

ตารางท่ี 6 สูตรอาหาร TMR ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 12 % 
 

 
ทีม่า : วิโรจน์ (2562) 
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ตารางที่ 7 สูตรอาหาร TMR ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 14 % 
 

 
ที่มา : วิโรจน์ (2564) 
  3.2 วัตถุดิบที่ใช้ผสมในอาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2553) 

ในการประกอบสูตรอาหาร TMR ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์           
ที่มีคุณสมบัติที่ดี เช่นเดียวกับการประกอบสูตรอาหารข้น อาหาร TMR 
ประกอบด้วย  

1) แหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด และเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่ เยื่ อ ใยสู ง อาหารหยาบที่ ใช้ควรมีศั กยภ าพ                             
ในดา้นการย่อยได้และอัตราการย่อยได้สูง 

2) แหล่ งอาห ารข้น  ประกอบด้ วย  แหล่ งอาหารโปรตี น                   
เช่น กากถั่วเหลือง กากเมล็ดทานตะวัน กากงา กากเมล็ดฝ้าย ใบพืชโปรตีนสูง 
เช่น ใบกระถินแห้ง ใบมันสำประหลังแห้ง เป็นต้น แหล่งอาหารพลังงาน เช่น          
มันเส้น ข้าวโพด รำ ข้าวฟ่าง เป็นต้น  
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3) แห ล่ งแ ร่ ธ าตุ แ ล ะ อ่ื น ๆ  ได้ แ ก่  ก ระดู ก  เป ลื อ ก ห อ ย                     
เกลือไดแคลเซียมฟอสเฟต วิตามิน และแร่ธาตุปลีกย่อย เป็นต้น  

3.3 การขุนโคด้วยอาหารและประโยชน์ของอาหาร TMR  
 การให้โคกินอาหารแบบอาหารผสมเสร็จ TMR หรือ Complete 

feed นี้ เป็นการรวมทั้งอาหารหยาบ อาหารข้น และอาหารเสริมแร่ธาตุ                 
และวิตามินเข้าด้วยกัน (ปรีชา และคณะ, 2556) โดยคำนวณ ให้มีโภชนะ              
ต่าง ๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ ซึ่งโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน                             
และมีสัดส่วนสม่ำเสมอตามความต้องการของโค และโคจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) ความเป็นกรด -ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสม          
ต่อสภาวะนิเวศน์ของการเจรญิเติบโตของจุลินทรีย์ 

2) กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3) อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น 
4) ทำให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น 
5) ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไมป่่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมากกับโค 
6) ทำให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ 
7) จะช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบและ

สะดวกในการจัดการการให้อาหาร  
 3.4 ข้อควรระวังในการใช้อาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2541) 

1) โคอาจได้รับโภชนะบางตัวมาก หรือน้อยกว่า ความต้องการ 
โดยเฉพาะพลังงาน และโปรตีน ทั้ งนี้  เนื่องจากการประกอบสูตร TMR         
มักใช้เพ่ือเลี้ยงโคในระดับเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้น โคที่มีความต้องการโภชนะต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยจะได้รับโภชนะมากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจทำให้โคอ้วน และในทาง
กลับกัน โคท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับไม่เพียงพอ 



 
24 

 

  

2) ต้นทุนค่าอาหารจะสูงขึ้น ทั้งนี้ เพราะมีการใช้เครื่องจักรกล
เพ่ือผสมอัดเม็ด หรือบดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารหยาบ  

3) แหล่งของเยื่อใยใน TMR โดยเฉพาะในแง่การค้าผู้ผลิตมักนิยม
ใช้ของที่บดง่าย เช่น ซังข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หรืออ่ืน ๆ ผสม ซึ่งไม่มีลักษณะ
เป็นเส้นใย ดังนั้น สัตว์จะย่อยไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้น     
ยังมีการนิยมใช้กากปาล์ม ซึ่งมีกะลาปาล์มป่นค่อยข้างมากเป็นแหล่งเยื่อใย      
ซ่ึงจะทำให้โคมีอาการเบื่ออาหาร และการให้ผลผลิตลดลง 

4) มีการสูญเสียโภชนะระหว่างขบวนการ การเตรียม TMR เช่น           
การอัดเม็ด หรือการหมัก โดยเฉพาะกรณีหลังนี้  จะมีการทำลายโปรตีน           
และแป้งใน TMR ระหว่างการหมักโดยจุลินทรีย์ทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์น้อย
กว่าที่ประมาณการไว้ 

5) มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการได้รับสาร NPN (Non 
Protein Nitrogen) สูงค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะผู้ผลิตมักนิยมผสมยูเรียลงไป
เพ่ือเพ่ิมโปรตีน และแนะนำให้กินเฉพาะ TMR อย่างเดียวเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสัตว์
ได้รับยูเรียมากกว่าวันละ 30 กรัม/น้ำหนักตัว 100 กก. จะทำให้เกิดพิษ 
(ธ น พั ฒ น์ , 2 5 5 8 ) ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ ผู้ ใช้ จ ะ ต้ อ งร ะ วั งที่ จุ ด นี้ ให้ ม า ก                             
ในทางปฏิบัติอาหาร TMR ไม่ควรใส่ยูเรียเกิน 1 % และมักผสมกากน้ำตาล  
ด้วยในปริมาณ 5 - 10 % 
 3 .5  การผลิตอาหารแบบห มัก  FTMR (Total Mixed Ration 
Fermentation)  

1) การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิต 
(ปริมาณ/ครั้งที่ใช้สาธิต) 

1.1) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด หรือ ต้นข้าวโพดสดสับ 
1.2) ฟางข้าวแห้งสับ ขนาด 3 ซม. 
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1.3) มันเส้น 
1.4) กากปาล์มรวม 11.5% (โปรตีน) 
1.5) รำอ่อน 
1.6) กากถัว่เหลือง 44% (โปรตีน) 
1.7) ยูเรีย 
1.8) ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
1.9) แร่ธาตุผสม 

 

ตารางท่ี 8 คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง และต้นข้าวโพด 
 

ชนดิอาหาร 
วัตถุ
แห้ง
(%) 

โปรตีนรวม 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เยื่อใย
รวม 
(%) 

NDF ADF 

พลัง 
งาน(%) เถ้า(%) 

 
TDN 

หญ้าเนเปียร ์ปากชอ่ง 1 
อายกุารตดั 45 วัน  14.9 15.9 1.3 35.8 - - - 14.5 
อายกุารตดั 60 วัน 18.3 12. 1.2 42 - - - 12.3 
ต้นข้าวโพดฝักออ่น 25.6 8.0 - - 62.1 37.4 59 - 
ต้นข้าวโพดหวาน 25.5 8.6 - - 61.0 34.6 64 - 

ที่มา : 1/  ไกรลาศ (2554)  
             2/ คณะกรรมการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย (2551) 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์จากหญ้าเน เปียร์               
ปากช่อง 1 และข้าวโพด 
 

 
หมายเหตุ : 1/ สูตรที่ 1 การใช้หญา้เนเปียร์เป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลีย้งโคเนื้อ 

                 2/ สูตรที่ 2 การใช้ต้นขา้วโพดเป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลีย้งโคเนื้อ 

ตารางท่ี 10 ต้นทุนและผลผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดกับข้าวโพด 
 

รายการ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) (บาท/กก.) 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด 15,600 4,600 0.30 
ต้นข้าวโพด 22,600 6,100 0.27 
 

2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
2.1) ตาชั่งเล็กไม่เกิน 7 กก. 
2.2) ตาชั่งไม่เกิน 500 กก. 
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2.3) เครื่องผสมอาหาร TMR และรถไถ 
2.4) ถุงพลาสติกแบบขุ่น ขนาด 24x40 นิ้ว จำนวน 16 

กก./ครั้ง 
2.5) ถุงกระสอบอาหารสัตว์ที่ผ่านการใช้มาแล้ว จำนวน 

80 ใบ 
2.6) ปั๊มดูดอากาศ 1 เครื่อง  
2.7) มีด 
2.8) เชือกฟาง 5 ม้วน/ครั้ง 
2.9) ปากกาเคมี 2 หัว แบบเขียนถาวร 

3) ขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตอาหาร TMR 
3.1) เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร TMR จำนวน

1,000 กก. 
3.2) ชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิดเพ่ือให้ครบตามปริมาณที่

กำหนด 
3.3) สาธิตการผสมอาหาร TMR ตามระยะเวลาที่

กำหนด 
3.4) การบรรจุลงในกระสอบ และใช้ปั๊มดูดอากาศออก  
3.5) ใช้เชือกฟางมัดถุงพลาสติกด้านใน และมัดปาก

กระสอบชั้นนอกอีก 1 ชั้น 
3.6) ใช้ปากกาเขียนวันที่การผลิต (วันท่ี .. เดือน .. พ.ศ. .) 
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  (ก) การเตรียมวัตถุดิบ        (ข) การชั่งวัตถุดิบแต่ละชนิด 
 

      
 

       (ค) การเทส่วนผสมปลีกย่อย    (ง) วัตถุดิบให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกนั   
 

ภาพที่ 11 การเตรียมวัตถุดิบอาหารข้นที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร TMR 
 

      
 

    ภาพที่ 12 การบดสับย่อยเป็นชิ้น ภาพที่ 13 เครื่องผสมอาหารTMR
    เคลื่อนที ่                
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    ภาพที่ 14 ตักอาหารผสม        ภาพที่ 15 ใช้เครื่องดูดอากาศ 
                TMR ใส่กระสอบ 
 

      
 

          ภาพที่ 16 อาหาร TMR       ภาพที่ 17 อาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ 
             แบบหมัก 25-30 วัน 
4. ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด 
 การจัดการเกี่ยวกับการผสมเทียมในโคเนื้อ จะประสบความสำเร็จนั้น
ทำได้ยาก เนื่องจากส่วนใหญ่การแสดงการเป็นสัดของแม่โคเนื้ออาจ ไม่ชัดเจน 
และมักจะแสดงอาการของการเป็นสัด ในช่วงเวลากลางคืน และมีระยะเวลา
การเป็นสัด ที่สั้น โดยเฉพาะแม่โคเนื้อที่เลี้ยงลูกและมีลูกดูดนมจะมีการหลั่ง
ฮ อ ร์ โ ม น  gonadotropin- releasing hormone/luteinizing hormone 
(GnRH/LH) ออกมาน้อยและไม่สม่ำเสมอ (Pinheiro et al., 1998; Bo et al., 
2003) ส่งผลต่อการพัฒนาของรังไข่ การแสดงการเป็นสัด และ การตกไข่
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โดยเฉพาะแม่โคเนื้อสายพันธุ์ Bos indicus ซึ่ งเป็นสายพันธุ์หลักที่ เลี้ยง       
ในประเทศที่  มีระยะเวลาการเป็นสัดที่สั้น และการแสดงอาการเป็นสัด              
ที่ ไม่ชัด เจนเมื่ อ เทียบกับแม่ โคนม (Bo et al., 2003) ทำให้การจัดการ               
ในการผสมเทียมกระทำได้ยาก ส่ งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตที่ ไม่ เป็น ไป          
ตามเป้าหมาย ที่ต้องการในการที่จะผลิตลูกโคให้ได้หนึ่งตัวต่อปี การใช้ฮอร์โมน
เพ่ือเหนี่ยวนำ การตกไข่และสามารถผสมเทียมแม่โคเนื้ อเพ่ือเหนี่ยวนำ              
การเป็นสัดและสามารถผสมเทียมใน เวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องทำการจับสัด
หลังจากที่แม่โคเนื้อคลอดลูกแล้วประมาณ 3 เดือน จึงเป็น แนวทางหนึ่งที่อาจ
ช่วยการผสมเทียมในแม่โคเนื้อ จากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพ่ือเหนี่ยวนำ              
การตกไข่และสามารถผสมเทียมแม่โคเนื้อในเวลาที่กำหนดให้ได้อัตราการตั้ง
ท้องที่สูงขึ้นได้ 
 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต (ปริมาณต่อครั้งที่ใช้สาธิต) 
  1. ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด 
  2. เข็มฉีดยาไซลิงค์ขนาด 5 ซีซี. แอลกอฮอล์ สำลี 
 

      

       ภาพที่ 18 ฮอร์โมนเอสทรูเมท      ภาพที่ 19 ฮอร์โมนรีเซฟตอล 
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ภาพที่ 20 โปรแกรมการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด 
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ภาพที่ 21 ฮอร์โมนที่ใช้กระตุ้นการเหนี่ยวนำให้แม่โคเนื้อไข่ตก 
แสดงอาการเป็นสัด 

 

      
 

ภาพที่ 22 การฉีดฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อสะโพกขาหลังแม่โคพันธุ์ 
 

      
 

   (ก) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อแยกเพศ     (ข) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อแบบคละ                               
 เพศ 

ภาพที่ 23 หลอดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง 
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ภาพที่ 24 การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด และผสมเทียมน้ำเชื้อแยกเพศ 

 

 
 

ภาพที่ 25 การใช้แอปพลิเคชันช่วยบริหารจัดการ แผนผสมพันธุ์แม่โค 
 

      
 

ภาพที่ 26 ลูกโคเนื้อคุณภาพที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ 
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5. น้ำเชื้อแบบแยกเพศ 
 ปัญหาของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคอย่างหนึ่ ง คือ การบริหารจัดการ
ขยายตัวของฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อหรือโคนม เจ้าของฟาร์มต่างตระหนัก    
ดีถึงปัญหาสำคัญนี้ ทั้งนี้ ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ต่างล้วนมีความต้องการลูกโค     
ตรงตามเพศที่ต้องการเพ่ิมประชากรโคให้มีจำนวนที่ต้องการ แม้ว่าการผสม
เทียมจะเป็นวิธีการที่สำคัญในการเพ่ิมปริมาณโค แต่ก็ยังกำหนดเพศของลูกโค
ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ เสียเวลา เสียโอกาสในการทำกำไร            
ให้แก่ผู้เลี้ยงโคการผลิตโคเนื้อสำหรับการบริโภคในประเทศไทย ยังผลิตได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยการผลิตโคเนื้อให้
เพียงพอในการบริโภคนั้น จำเป็นต้องมีโคเพสเมียและโคต้นน้ำเพ่ิมขึ้น                 
จำนวน 5 - 6 แสนตัว ในการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ ซึ่งธรรมชาติอัตราส่วน             
การเกิดลูกเพศเมีย:ลูกเพศผู้มีค่าเป็น 1:1 หรือ 50:50 ซึ่งการกำหนดเพศของ
ลูกที่จะเกิดมาให้เป็นเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ต้องใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก
อสุจิ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการคัดเพศตัวอสุจิ มีหลายวิธีที่นิยมทำกันแต่ละวิธี
จะมีขั้นตอน และความแม่นยำ ในการเกิดลูกโคเพศตามท่ีต้องการ ข้อดีของการ
ใช้น้ำเชื้อแยกเพศ คือ สามารถกำหนดเพศลูกโคที่จะเกิดได้ว่าจะให้เป็นเพศใด 
และจะให้มีจำนวนเท่าไรในแต่ละปี ซึ่งเป็นการย่นระยะเวลาในการขยายกิจการ
ของฟาร์มได้ผลดีกว่าการผสมเทียมทั่วไป อีกทั้งช่วยเหลือโคที่มีพันธุกรรมที่ดี    
ได้ด้วย เช่น เป็นโคที่แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น ใน 1 หลอดน้ำเชื้อ
ผสมเทียมขนาด 0.25 ซีซี. จะมีน้ำเชื้อพันธุ์โคที่ทำการแยกเพศแล้ว 2.1 ล้าน
ตัว ตามมาตรฐานสากล ซึ่งก็พอเพียงต่อการผสมเทียมในแต่ละครั้ง “สำหรับ
อัตราการผสมติดนั้นเป็นอัตราเท่ากับการใช้น้ำเชื้อโดยทั่วไป น้ำเชื้อที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีแยกเพศ จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ของการจัดการฟาร์มโคได้
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ดียิ่งในปัจจุบัน เพราะน้ำเชื้อชนิดนี้เทียบได้กับเป็นอาวุธสำคัญเลยทีเดียวที่จะ
ช่วยให้ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อและโคนม เติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งช่วยให้
ได้โคตามเพศ ตามจำนวนที่ต้องการได้โคที่แข็งแรง เติบโตอย่างรวดเร็ว           
และควบคุมปริมาณโคได้ตามกำหนดเวลาด้วย” 
 การขยายฟาร์มโคนมแบบใช้น้ำเชื้อกำหนดเพศในเวลา 5 ปี จะเห็นได้
ว่าถ้าฟาร์มของเกษตรกรมีแม่โคนม 10 แม่ ใช้ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแยกเพศ 
เวลาผ่านไป 5 ปี จะสามารถได้ผลผลิตโครวม 90 ตัว แยกเป็นแม่โค 40 ตัว   
ลูกโคเพศเมียที่เกิดจากแม่เดิมและแม่ใหม่ 50 ตัว คิดจากการผสมติด 100 % 
แต่ถ้าคิดจากการผสมติด 90 % ปริมาณก็จะลดลงไปตามสัดส่วน” 
 ถ้าผู้เลี้ยงโคสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตลูกโคได้ตามความต้องการ 
จะช่วยให้ธุรกิจการเลี้ยงโคในบ้านเราเติบโตไปได้ดี ทั้ งโคเนื้อและโคนม 
โดยเฉพาะโคเนื้อที่ในปัจจุบันขาดตลาด เพราะเวลานี้ผู้เลี้ยงโคมีจำนวนลดลง
มาก ทำให้ตลาดมีความต้องการเนื้อโคมากขึ้น หรือการที่สั่งเนื้อโคชั้นดีเข้ามา
บริโภคก็จะลดลงเพราะเมื่อถึงวาระที่ต้องเปิดเสรีทางการค้าแล้ว จะทำให้มีการ
นำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศกันมากขึ้น 

5.1 ขั้นตอนการเตรียมน้ำเชื้อ 
  เมื่ อ โคเป็นสัด  เจ้ าหน้ าที่ ผสมเทียมจะตรวจสอบถาม
ระยะเวลาการเป็นสัด อาการเป็นสัดจากเกษตรกรเจ้าของโค เพื่อที่จะเลือกการ
ผสมเทียมในเวลาที่ดีที่สุดเพ่ือเพ่ิมอัตราการผสมติดให้กับแม่โค หลังจากนั้น 
เจ้าหน้าที่จะเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการผสมเทียม ประกอบด้วย 
  – ปืนฉีดน้ำเชื้อ กระบอกเก็บปืนฉีดน้ำเชื้อ และกระบอกเก็บ
พลาสติกชีต 
  – กรรไกร ปากคีบ 
  – พลาสติกชีต แซนิตารีชีต 
  – กระติกนำ้ร้อน เทอร์โมมิเตอร์ 
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  – ถุงมือล้วง 
  – รองเท้าบู๊ต ผ้ากันเปื้อน 
  – อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผ้าเช็ดมือ 
แบบบันทึกต่างๆ กระดาษชำระ กระเป๋า ถังน้ำเชื้อสนาม สบู่ แปรงล้างรองเท้า
บู๊ต เป็นต้น 
 

    
 

ภาพที่ 27 หลอดน้ำเชื้อแยกเพศ 
 

 
 

ภาพที่ 28 น้ำเชื้อไม่แยกเพศ 
 

  5.2 ข้ันตอนการผสมเทียม 
  – ทำความสะอาดปืนฉีดน้ำเชื้อ และวางบนผ้าที่สะอาด 
  – ใช้ปากคีบคีบหลอดน้ำเชื้อออกมาจากถังสนามแล้วแช่ลง            
ในน้ำอุ่นทันที ละลายน้ำเชื้อในน้ำอุ่น อุณหภูมิ 35 - 37 0c เป็นเวลา 30 นาท ี
  – เช็ดหลอดน้ำเชื้อด้วยกระดาษชำระให้แห้ง อย่าให้เหลือติด
ข้างหลอด 
  – บรรจุหลอดน้ำเชื้อใส่ปืนฉีดน้ำเชื้อ สวมพลาสติกชีต                  
และใช้วงแหวนล็อกพลาสติกชีตให้แน่น จากนั้นจะทำการทดสอบน้ำเชื้อโดยกด
ก้านปืนให้น้ำเชื้อปริ่มออกมาที่ปลายหลอดเล็กน้อย 
  – สวมแซนนิตารีชีตหุ้มทั้งหมดอีกชั้นหนึ่ง 
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  – เมื่อเตรียมน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วทำการผสมเทียมให้กับโค 
เมื่อปลายปืนถึงหน้าคอมดลูกให้ดึงปลายอีกข้างหนึ่ งของแซนนิต ารีชีต         
จนปลายปืนทะลุแซนนิตารีชีต วางปืนฉีดน้ำเชื้อที่ตำแหน่งคอมดลูก 
  – ถอดถุงมือแล้วม้วนถุงทิ้งในขยะ ไม่นำไปล้วงตัวอ่ืนต่อ          
เพ่ือลดโอกาสแพร่โรคติดต่อบางโรค 
  – ล้างรองเท้าบู๊ต และผ้ากันเปื้อนให้สะอาด เพ่ือลดโอกาส
แพร่โรคต่างๆ ที่ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
  – บันทึกรายละเอียดการผสมเทียมลงในแบบบันทึกต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 29 การผสมเทียมโค 
 

6. แอพพลิเคชั่น 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นการจัดการฟาร์ม     

จากการป้อนข้อมูล บันทึก และประมวลผลข้อมูลโคเนื้อที่เลี้ยงภายในฟาร์ม 
เพ่ือช่วยยกระดับการพัฒนารูปแบบให้ใช้งานง่ายแบบพกพา และสามารถเก็บ
ข้อมูลไว้บน cloud ง่ายต่อการประเมินผลและวิเคราะห์ศักยภาพของฟาร์ม
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เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและพ้ืนที่จากการสร้างแอปพลิเคชั่น ด้านข้อมูลพันธุ์
ประวัติด้านสมรรถนะการเจริญเติบโต ด้านการสืบพันธุ์ ด้านการสุขาภิบาล 
ตลอดจนประมวลผลเป็นต้นทุนการผลิต และทำนายผลตอบแทนจากสมการ
คำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกษตรกรทราบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการงานฟาร์ม รวบถึงจุดบกพร่อง เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุด        
เพ่ือใช้จัดทำฐานข้อมูลนำร่อง เป็นการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างนำร่องในด้าน     
ปศุสัตว์ของจังหวัดนครพนม รวมถึงการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ เป็นการทำ
สร้างฐานข้อมูลที่อ้างอิงสภาพพ้ืนที่จริงประกอบ เพราะวิธีการนี้ทำให้เห็น
ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ภ า พ เ ชิ ง ก ว้ า ง แ ล ะ เชิ ง ลึ ก ไ ด้ ดี ที่ สุ ด  เ ร็ ว ที่ สุ ด                     
(ธนพัฒน์ และคณะ, 2559) 
 

      
 

             1 เข้า Google เพ่ือค้นหา    2 เลือก แอปพลิเคชั่น (Zyan Beef) 
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        3 เข้าใช้งาน (หน้าแอพพลิเคชั่น)  4 กรอกรายละเอียด เพื่อเข้าใช้งาน 

      
 

     5 กรอกข้อมูลเพื่อ ลงทะเบียนใช้งาน 6 ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 
 

      
 

             7 เข้าระบบใช้งาน        8 ข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์ม 
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              9 รายละเอียดประวัติสัตว์ในฟาร์ม  10 จำนวนสัตว์ในฟาร์ม 
 

 
 

11. วัน/เวลา/ประวัติการตั้งท้องสัตว์ในฟาร์ม 
 

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น 
 

7. การคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อเพื่อการส่งออก 
7.1 การคัดเลือกโคเนื้อเพศผู้  โดยเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคขุน หรือ

ผู้ประกอบการ หรือผู้รวบรวมโคเนื้อในพ้ืนที่หาซื้อโคเนื้อเพศผู้ ช่วงอายุ อายุ 2 
½ - 4 ปี  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่  1 โคเนื้อที่หาซื้อในประเทศ       
ส่วนใหญ่จะได้จากเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87.41 % และได้จาก
ภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคกลาง 5.84 % ภาคตะวันออก 4.37 % และภาคอ่ืน ๆ 
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2.38 % โคเนื้อลูกผสม - บราห์มัน น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 380 - 460 
กก. โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 560 
กก. และ แบบที่ 2 โคเนื้อที่นำเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านบริเวณด่าน                  
ของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นโค
พ้ืนเมืองที่ไล่ต้อนมาจากประเทศ บังคาลาเทศ และอินเดีย ผ่านเส้นทางเข้า
ประเทศพม่า เพ่ือมาจำหน่ายผ่านประเทศไทย เป็นพันธุ์โคเนื้อพ้ืนเมือง โคเนื้อ
ที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 280 - 340 กก. 
 7.2 ลักษณะคุณภาพโคขุนเพ่ือการส่งออกที่ผ่านเส้นทาง R9 และ R12 
จากผลรวมจำนวน โคขุนที่ เลี้ ย งใน พ้ื นที่ ท ำการเก็บข้อมู ล เกษตรกร            
หรือผู้ประกอบการเลี้ยงโคขุน จำนวน 112 ราย พบว่า ภาพรวมการเลี้ยงโคขุน     
ทั้ง 3 ชนิด จำนวน 127.31 ตัว/ราย แต่โคเนื้อที่ผ่านการขุนเพ่ือการส่งออก 
จำนวน 96.51 ตัว/ราย สามารถจำแนกปริมาณเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน   
โคเนื้อพ้ืนเมือง และโคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ เท่ากับ 80.37, 17.07 และ 2.56 
%  ส่วนการคิดปริมาณการส่งออกโดยผ่านพ่อค้าหรือผู้ รวบรวมโคขุน          
เพ่ือส่งออก พบว่า ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อพ้ืนเมือง 
และ โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ เท่ากับ 76.09, 21.42 และ 2.56 %  
(ดังตารางที่  11) จะพบข้อมูลปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราห์มั น               
และโคเนื้อลูกชาโรเล่ส์จะสูงกว่าปริมาณการส่งออกเล็กน้อย เนื่องจากโคขุน
บางตัวมีตำหนิ ผู้รับซื้อไม่ต้องการ เป็นโคขุนตกเกรด ผู้เลี้ยงทำการจำหน่ายต่อ
ในพ้ืนที่ ยกเว้นปริมาณการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง 17.07 % แต่มีปริมาณโคพ้ืนเมือง
ส่งออก 21.42 % เนื่องจากผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองขุนจะต้องไปรวบรวมหรือติดต่อ
ประสานงานกับผู้ที่เลี้ยงโคพ้ืนเมืองขุน มาเพ่ิมตามปริมาณการขนส่งต่อครั้งให้
ได้จำนวนครบตามต้องการ  
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  ลักษณะการคัดเลือกโคเข้าขุน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) โค เนื้ อลู กผสมบราห์ มั น  ที่ มี ส าย เลื อด  50 - 75 %                  
เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการส่งออก 76.09 % ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อลูกผสม   
บราห์มันมาจากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เป็นโคเนื้อที่ผ่าน
การขุน ที่มีอายุ  2½ 4 ปี  น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 380 - 460 กก.              
ใช้ระยะเวลาในการขุน 3 - 5 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ                     
570 - 740 กก.(ดังตารางที่ 12) 
   2) โค เนื้ อ ลู กผสมชาโร เล่ ส์  ที่ มี ส าย เลื อด  50 - 75 %                   
เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการส่งออก 2.49 % ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อลูกผสม
ลูกผสมชาโรเล่ส์มาจากพ้ืนที่ภาคกลาง เป็นโคเนื้อที่ผ่านการขุนที่มีอายุ               
2 ½ - 4 ปี  น้ ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 510 กก. ใช้ระยะเวลา                   
ในการขุน 4 - 6 เดือนจะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 670 - 840 กก. 
   3) โคเนื้อพ้ืนเมือง หรือโคเนื้อพ้ืนเมืองที่นำเข้าผ่านด่าน              
แม่สอด จังหวัดตาก และด่านกาญจนบุรีข้ามฝั่งจากเขตแดนประเทศพม่า         
เป็น โคเนื้ อที่ มีปริมาณการส่ งออก 26.43 %  เป็น โคเนื้ อที่ ผ่ านการขุน            
ที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 240 - 280 กก. ใช้ระยะเวลา          
ในการขุน 3 - 4 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 360 - 450 กก.                 
(ตารางที่ 12) 
 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบปริมาณการเลี้ยงโคขุนและปริมาณการส่งออกโคขุน 
 

ชนิดโคเนื้อ 
ปริมาณการเลี้ยง 

(ตัว/ปี) 
% 

ปริมาณส่งออก 
(ตัว/ปี) 

% 

1. โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน 102.32 80.37 73.43 76.09 
2. โคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ 21.73 17.07 20.67 21.42 
3. โคเนือ้พื้นเมือง 3.26 2.56 2.41 2.49 

รวม 127.31 100.0 96.51 100.0 
ที่มา : จิตติยา (2560) 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การส่งออกและน้ำหนักโค ในแต่ละ
ประเภท 
 

โคเนื้อ 
ปริมาณ

การส่งออก 
(%) 

อาย ุ
(ปี) 

น้ำหนัก 
ก่อนเข้า
ขุน (กก.) 

หลังเข้า
ขุน (กก.) 

เพ่ิมหลัง
ขุน (กก.) 

1) ลูกผสมสายเลือดบราห์มัน 76.09 2 ½ -4 380-460 570-740 190-280 
2) พื้นเมือง 21.42 3-6 240-280 360-450 120-170 
3) ลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ 2.49 2 ½ - 4 420-510 670-840 250-330 

ที่มา : จิตติยา (2560) 
 

      
 

         ภาพที่ 31 โคเนื้อลูกผสม             ภาพที่ 32 โคเนื้อพ้ืนเมือง 
             สายเลือดบราห์มัน   
 

      
 

          ภาพที่ 33 โคเนื้อลูกผสม             ภาพที่ 34 โคเนื้อลูกผสม 
             สายเลือดชาโรเล่ส์                 สายเลือดแบรงกัส 
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8. วิถีการตลาดของห่วงโซ่มูลค่าการค้าโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 8.1 การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ แหล่งที่มาของโคเนื้อก่อนนำเข้าขุน         
มาจาก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 คือ ลูกโคเนื้อที่เกิดในประเทศ 73.41 % 
เป็ น เก ษ ต ร ก ร  ห รื อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เลี้ ย ง โค แ ม่ พั น ธุ์ ผ ลิ ต ลู ก โค                    
จ น ถึ ง อ า ยุ ป ร ะ ม า ณ  2  - 3  ปี  ส่ ว น ให ญ่ จ ะ ได้ จ า ก เข ต พ้ื น ที่                                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60.82 % มาจากเกษตรกรรายย่อยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่รวบรวมได้จากตลาดนัดโค-กระบือในพ้ืนที่ต่าง ๆ และ
ได้จากภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคกลาง 5.84 % ภาคตะวันออก 4.37 % และ            
ภาคอ่ืน ๆ 2.38 % และ เส้นทางที่ 2 โคเนื้อที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศเพ่ือน
บ้าน 26.59 % ตามแนวชายแดน ที่ผ่านจุดผ่อนปรนหรือด่านต่าง ๆ  
 8.2 การผลิตโคเนื้อกลางน้ำ หรือการผลิตโคขุน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1) เกษตรกรหรือผู้ ป ระกอบการที่ มี อาชีพ เลี้ ยงโคขุน                     
หาซื้อหรือรับโคเนื้อเพศผู้ที่ได้อายุและลักษณะที่ผ่านการคัดเลือก เข้าขุน                       
โดยโคเนื้อที่นำเข้าขุนได้มาจากแหล่งโคเนื้อต้นน้ำดังกล่าว ระยะเวลาที่ขุน          
3 – 5 เดือน 
  2) พ่ อค้ าคนกลางในการหาซื้ อ โคขุน ในฟาร์มต่ าง ๆ                        
ในปั จจุ บั นมีบทบาทน้ อยลง มี ความ เกี่ ย วของในวงการธุ รกิ จ โคขุน                           
เพ่ือการส่งออกไม่เกิน 2 % (ภาพที่ 35) ของปริมาณโคขุนที่ส่งออก ส่วนใหญ่มี
ห น้ าที่ รั บ ซื้ อ โค ขุ น ต ก เก รด ไป ส่ ง ให้ โร งฆ่ า  ห รื อ เขี ย ง เนื้ อ ใน พ้ื น ที่                       
ภาคกลาง 
  3) ผู้รวบรวมในพ้ืนที่  ที่ เป็นคนไทย หรือคนไทยศาสนา
อิสลามมีสัดส่ วนไม่ เกิน  23 %  (ภาพที่  35) มีหน้ าที่ เดินทางคัดเลือก                            
โคขุนในฟาร์มต่าง ๆ จากจำนวนการสั่งของพ่อค้าชาวเวียดนาม 
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  4) ผู้รวบรวมต่างพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้รวบรวมต่างประเทศ
ที่มาจากประเทศเวียดนาม มีสัดส่วน 75 % (ภาพที่ 35) ของปริมาณโคขุนที่
ส่งออก มีประมาณ 7 รายขนาดใหญ่ที่จัดหา รวบรวมโคขุนเพ่ือส่งไปยัง
ป ระ เท ศ เวี ยดน าม  เฉลี่ ย  624 .34  ตั ว /ราย /เดื อน  แล ะ อีก  5  ราย                         
ขนาดปานกลาง เฉลี่ย 261.48 ตัว/ราย/เดือน 
  5) ผู้ส่ งออกโคขุนผ่านเส้นทางมุกดาหารและนครพนม     
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นบริษัทที่จดทะเบียน มีเพียง 2 บริษัท 
ทั้ง 2 บริษัท ทำหน้าที่ในการเดินเอกสารและเสียภาษีจากผู้รวบรวมโคขุน และ
ยังส่งออกผ่านสะพานทั้ง 2 แห่ง ทั้งสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่  2   
(จังหวัดมุกดาหาร หรือ เส้นที่ R9) และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 
(จังหวัดนครพนม หรือ เส้นที่ R12) 
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ภาพที่ 35 วิถีเส้นทางการตลาดของโคเนื้อขุนไทย 
ที่มา : จิตติยา (2560) 
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8.3 การชำแหละหรือการแปรรูปโคขุน ตามข้ันตอนดงันี้ 
  1) การขนส่งโคขุนจากพ้ืนที่ขุนโคในภาคใต้ตอนบนและ    
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้ง 2 จังหวัด    
เพ่ือขนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนาม 
  2) โคขุนที่เดินทางเข้าไปถึงประเทศเวียดนาม จะกระจายไป
ยังโรงฆ่า จำนวน 4 แห่ง ในพ้ืนที่ เวียดนาม เพ่ือไปพักประมาณ 1-3 วัน      
เพ่ือรอคิวชำแหละ 
  3) ผู้บริโภคต่างประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   3.1) ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีสัดส่วนการบริโภค        
เนื้อโคขุนของประเทศไทย 63.51 %  
   3.2) ผู้บริโภคชาวจีน มีสัดส่วนการบริโภคเนื้อโคขุน
ของประเทศไทย 36.49 % โดยการแปรรูปเป็นเนื้อส่วนต่าง ๆ ผ่านการแช่แข็ง
จากโรงงาน ขนส่งไปจำหน่ายต่อที่ประเทศจีนตอนใต ้
 

9. การสุขาภิบาลสัตว์ 
 การสุขาภิบาล (sanitation) หมายถึง การจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวโคให้เหมาะสมกับความต้องการโคเนื้อแต่ละชนิด 
พันธุ์ เพศและอายุ เพ่ือให้สัตว์ได้ดำรงชีวิตได้อย่างสุขสบาย มีการเจริญเติบโต
เป็นปกติ ให้ผลผลิตสูง และไม่เกิดโรค ซึ่งการสุขาภิบาลสัตว์นั้นจะต้องมีการ
จัดการในเรื่องต่อไปนี้ 
 9.1 การจัดการด้านโรงเรือน โรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกชนิด 
ถ้าหากสัตว์อยู่ในสภาพโรงเรือน ที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดความเครียด 
สุขภาพอ่อนแอ เจริญเติบโตช้า และผลผลิตลดลง ดังนั้นผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำเป็นที่
จะต้องจัดการโรงเรือนให้เหมาะสม ดังนี้ 
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  1) การเลือกที่ตั้งโรงเรือน อยู่ห่างจากชุมชนทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
มลภาวะต่าง ๆ ไปรบกวนคนในชุมชน น้ำต้องท่วมไม่ถึง มีสาธารณูปโภค      
ทุกอย่างครบครัน เพ่ือความสะดวก ไม่เป็นแหล่งที่เกิดโรคระบาดมาก่อน       
มีแหล่งน้ำสะอาดใช้ได้ตลอดปี 
  2) การเลือกแบบของโรงเรือน แบบของ โรงเรือนต้องให้
เหมาะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของโคเนื้อ อยู่ได้อย่างสบาย ไม่คับแคบ
หรือกว้างเกินไป 
 9.2 การจัดการด้านอาหารและน้ำสำหรับสัตว์ อาหารและน้ำเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีความ สำคัญในระบบการสุขาภิบาลสัตว์ สัตว์ต้องกินอาหาร   
และ ดื่มน้ำที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัย การจัดการอาหารและน้ำ           
สำหรับสัตว์ ทำได้ ดังนี้ 
  1) อาหารที่เลี้ยงสัตว์จะต้องสะอาด ใหม่ และน่ากิน  
  2) มีโภชนะครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์แต่ละช่วงอายุ  
  3) อาหารต้องไม่ปนเปื้อนสารพิษ เชื้อรา หรือสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ  
  4) วิธีการให้อาหารต้องป้องกันการ ตกหล่นให้มากที่สุด  
  5) น้ำสำหรับสัตว์ต้องสะอาดไม่มีสิ่ง เจือปน ไม่เค็มหรือกร่อย 
และต้องมีให้สัตว์ดื่มกินอย่างเพียงพอ ตลอดเวลา 
 9.3 การกำจัดของเสียในฟาร์ม การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท 
อาจจะเป็นน้ำล้างมูลสัตว์ น้ำเสีย ที่เกิดจากการทำความสะอาด หรือน้ำเสีย     
ที่ เกิดจากคนที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม ถ้ าหากเราจัดการไม่ดีและไม่ถูกต้อง           
สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลเสียให้กับคนและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้ เช่น เกิดกลิ่นเหม็น 
เกิดแมลงรบกวน และที่สำคัญคืออาจจะเกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงของเราได้                      
ผู้เลี้ยงสัตว์จึงควรปฏิบัติ ในการกำจัดของเสียในฟาร์ม ดังนี้ 
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  1) น้ำล้างคอก ล้างสัตว์ ล้างอจุจาระปัสสาวะ  
  2) พ้ืนโรงเรือนต้องลาดเอียงเล็กน้อย เพ่ือให้น้ำไหลออก
ภายนอกได้ง่าย  
  3) ต้องมีรางระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำเสีย จากโรงเรือน  
  4) ต้องมีบ่อพักน้ำ บ่อตกตะกอน บ่อน้ำใส ก่อนระบายลง
แหล่งน้ำสาธารณะ  
  5) กำจัดหนอนและแมลงวันไม่ให้ รบกวนสัตว์และเป็นพาหะ
ของโรค  
  6) ซากสัตว์ที่ตาย ขวดยาวัคซีนที่ใช้แล้วต้องกำจัด โดยวิธีการ
เผา หรือฝังกลบให้ลึก แล้วโรยทับด้วยปูนขาว  
  7) หมั่นทำความสะอาดรอบ ๆ โรงเรือนอยู่เสมอ 
 9.4 ระบบจัดเก็บประวัติ และการบันทึกข้อมูลโคเนื้อ การบันทึกข้อมูล
ของโคเนื้อ ผู้ เลี้ยงโคเนื้อ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ ทั้งนี้          
เพ่ือความสะดวกในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ช่วยใน การวินิจฉัยโรค 
และป้องกันโรค ข้อมูลที่ควรเก็บมี ดังนี้ 
 

  1) ประวัติสายพันธุ์สัตว์ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และพ่ีน้อง 
  2) ประวัติการเจ็บป่วย การรกัษา และการให้ยา 
  3) ประวัติการสืบพันธุ์ของสัตว์ เช่น การผสม  การคลอด 
จำนวนลูกท่ีคลอด น้ำหนักแรกคลอด น้ำหนักลูก หย่านม เป็นต้น  
  4) ประวัติการทำวัคซีนและการถ่ายพยาธิของสัตว์ แต่ละตัว  
  5) ประวัติการเกิดโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาและ ปัจจุบัน 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ การจัดหาพ่อแม่พันธุ์ทดแทน  การเกิดโรคระบาด            
ในต่างประเทศ 
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 9.5. ระบบการป้องกันโรค การเลี้ยงโคเนื้อถ้าหากผู้เลี้ยงมีระบบการ
ป้องกัน การป้องกันโรคที่ดีจะช่วย ป้องกันการเกิดโรคในโคเนื้อได้ ระบบการ
ป้องกันโรคในโคเนื้อ นั้นมีดังต่อไปนี้ 
  1) ฟาร์มต้องมรีั้วกั้นโดยรอบ ป้องกันสัตว์อ่ืนเข้ามา ใกล้ฟาร์ม  
  2) ต้องมีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหน้าฟาร์ม ทั้งรถทั้งคน ที่จะผ่าน
เข้าฟาร์มต้องผ่าน บ่อน้ำยาหน้าฟาร์ม  
  3) ต้องมีบอ่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหน้าโรงเรือนทุกหลัง ผู้ปฏิบัติงาน
ฟาร์มทุกคนจะต้องผ่านบ่อน้ำยาหน้าโรงเรือนก่อน เข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรือน
ทุกครัง้  
  4) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยไม่จำเป็น 
  5) มีระบบป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น สุนัข นกหนู แมลงวัน  
  6) ทำความสะอาดคอกสัตว์และตัวสัตว์อย่างน้อย วันละ 2 
ครั้ง  
  7) มีโปรแกรมทำวัคซีนและถ่ายพยาธิให้กับสัตว์ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
  8) ทำการตรวจสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ  
  9) ทำการคัดสัตว์ที่ป่วย อ่อนแอ หรือพิการออก จากฝูง  
  10) สัตว์ที่ป่วยต้องแยกออกจากสัตว์ปกติ และทำ การรักษา
ให้หาย  
  11) ก่อนนำสัตว์ตัวใหม่เข้าฝูงต้องกักสัตว์เพ่ือดู อาการอย่าง
น้อย 30 วัน  
  12) เฝ้าระวังโรคระบาดประจำถิ่น  
  13) เมื่อเกดิโรคระบาดในฟาร์มต้องแจ้งสัตวแพทย์ โดยด่วน  
  14) ใช้ระบบการเลี้ยงแบบเข้าออกพร้อมกันจะช่วย ป้องกัน
การระบาดของโรคได้  
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  15) การดำเนินกิจการฟาร์มตามระบบมาตรฐานฟาร์ม             
ทางราชการกำหนด 
 
10. โปรแกรมการจัดทำวัคซีนป้องกนัโรคระบาดในโคเนื้อ 
 

 
 

ภาพที่ 36 โปรแกรมการจัดทำวัคซีนโคเนื้อ 
ที่มา : คู่มือโรคระบาด และ กรมปศุสัตว์  (2564) 

 

 การพิจารณาในการทำวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคให้กับฝูงโคทดแทน       
จะพิจารณาตามความเหมาะสมของการแพร่ระบาดของโรคในพ้ืนที่ และความ
สะดวกในการบริการจัดการภายในฟาร์ม โดยกรมปศุสัตว์ได้แนะนำโปรแกรม
สำหรับการทำวัคซีนในโครุ่น และโคสาว (กรมปศุสัตว์, 2564) ตามรายละเอียด
ดังนี้  
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  1) วัคซีนบรูเซลโลซีส ฉีดในโคเพศเมียอายุ 3 - 8 เดือนเพียง
ครั้งเดียว ฉีดตัวละ 2 มล.เข้าใต้ผิวหนัง 
  2) วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) สำหรับโคเนื้อ ฉีดซ้ำ
ทุก 6 เดือน ฉีดตัวละ 2 มล. เขา้ใต้ผิวหนัง 
  3) วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ใช้ฉีดสัตว์ อายุ 
4 เดือนข้ึนไป และฉีดปีละครั้ง ฉีดตัวละ 1 มล. เข้ากล้ามเนื้อลึก  
  4) วัคซีนแอนแทรกซ์ ฉีดวัคซีนครั้งแรกให้กับสัตว์อายุ 14 
สัปดาห์ขึ้นไปและฉีดวัคซีนซ้ำทุกป ีฉีดตัวละ 1 มล. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
  5) วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขาแข็ง หรือ โรคไข้ 3 วัน) ใช้ฉีด
สัตว์ อายุ 4 เดือนขึ้นไป และฉีดซ้ำทุก 6 เดือน ฉีดตัวละ 5 มล. ฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง  
  6) วั คซี น ลั มปี สกิ น  ใช้ ฉี ด ให้ กั บ โคที่ ไม่ มี อ าการขอ ง                      
โรคลัมปีสกิน จะฉีดวัคซีนตัวละ 1 ซีซี. ฉีดเขา้ใต้ผิวหนัง 
 

11. โรคระบาดในโคเนื้อ 
 11.1 โรคแท้งติดต่อ หรือ โรคบลูเซลโลสิส (Brucellosis)  
 สาเหตุของการเกิดโรค  
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย บรูเซลลา (Brucella spp.) โคทุกอายุสามารถ
ติดเชื้อนี้ได้แต่ในโคสาว แม่โค ตั้งท้องและโคเพศผู้ที่โตเต็มวัยติดเชื้อนี้ได้ง่าย
กว่าลูกโค โคส่วนมากจะติดเชื้อโดยการกินอาหารหรือ น้ำที่มีเชื้อปะปนเชื้อนี้
จะออกมากับปัสสาวะ น้ำนม น้ำคร่ำของโคที่เป็นโรคหรืออาจติดเชื้อได้โดยการ 
สัมผัสโดยตรงทางผิวหนัง การติดต่อของเชื้อแบคทีเรียนี้เกิดได้หลายทาง คือ 
 - โดยการกินอาหาร และน้ำที่มีเชื้อนี้ปะปนอยู่  
 - โดยการเลียสิ่งที่ขับออกทางช่องคลอดของโคตัวเมียที่เป็นโรค  
 - โรคติดต่อกันได้โดยเชื้อเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง  
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 - เชื้ออาจเข้าทางนัยน์ตาได้ในขณะที่แม่โคเป็นโรค กวัดแกว่งหางแล้ว
ถูกนัยน์ตา  
 - โรคติดต่อกันได้โดยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ  
 - โรคติดต่อกันโดยใช้น้ำเชื้อจากพ่อโคที่เป็นโรคแล้วนำไปผสม 
 - ลูกโคติดโรคโดยการกินน้ำนมจากแม่โคที่ เป็นโรค นอกจากนี้           
โรคอาจติดต่อจากแม่โคตัวหนึ่งไปยังแม่โคอีกตัวหนึ่ง ไดใ้นระหว่างรีดนม 
 อาการ 
 แม่โคจะแท้งลูกในระยะตั้งท้องได้ 5 - 8 เดือน โดยมีรกค้างและมดลูก
อักเสบตามมา การแท้งมักจะ เกิดในท้องแรกเท่านั้น หลังจากนั้นอาจไม่แท้ง    
แต่จะเป็นตัวอมโรคแพร่เชื้อไปยังโคตัวอ่ืนๆได้ลูกโคที่คลอด ออกมาจะอ่อนแอ     
ไม่แข็งแรงหรืออาจเป็นหมัน การผสมติดในฝูงต่ำ ในโคเพศผู้ลูกอัณฑะจะบวม
โตข้างใด ข้างหนึ่งและเป็นหมัน  

 

 
 

ภาพที่ 37 โคท่ีเกิดจากโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) 
ที่มา : https://www.google.com/search?q 

 

 การป้องกัน 
 ควรติดต่อนายสัตวแพทย์ให้มาทำการ ตรวจรักษา ซึ่งในปัจจุบันนี้              
ยังไม่มียารักษาโรคนี้ที่ได้ผลการควบคุมโรคแท้งติดต่อนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 
ประการคือ  
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 1) การสุขาภิบาล คือ การแยกสัตว์ป่วยออก เมื่อมีการแท้งให้รีบเผา 
หรือฝังซากลูกโคตลอดจน รก และสิ่งขับถ่ายจากมดลูก, และให้ใช้ยาฆ่าเชื้อโรค
ในบริเวณนั้นให้ทั่ว โคทุกตัว และสัตว์อ่ืนๆ ที่อยู่ใน ฟาร์ม ให้ทำการตรวจเลือด
ทันท ี
 2) การฉีดวัคซีนให้กับโคเนื้อ คือ ซึ่งมีวัคซีนอยู่หลายแบบ จะเริ่มฉีด   
ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1-8 เดือน ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่าจะใช้วัคซีน
แบบไหน แต่โดยทั่วไป นิยมใช้วัคซีนเสตรน S19 แก่โคตัว เมียที่อยู่ในช่วงอายุ 
3 - 9 เดือน ซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคนานถึง 5-8 ปี  
 3) การตรวจเลือด และกําจัดโคเนื้อที่เป็นโรคออกไป คือ คนสามารถ
ติดโรคนี้ได้ โดยการไปสัมผัส กับสัตว์ที่เป็นโรค หรืออวัยวะสัตว์ที่เป็นโรค เช่น 
ลูกโคที่แท้งออกมา, รก หรือติดโรคโดยการกินน้ำนมจาก  สัตว์ที่ เป็นโรค                    
โดยไม่ได้ทำการพาสเจอไรซ์เสียก่อน 
 11.2 โรคปากเปื่อย  
 สาเหตุของการเกิดโรค 
 เกิดจากเชื้อ Parapox virus ซึ่งเป็นเชื้อที่ใกล้เคียงกับเชื้อที่ก่อให้เกิด
โ ร ค  pseudocowpox แ ล ะ  bovine popular dermatitis เชื้ อ ช นิ ด นี้       
ชอบผิ วหนั งของสั ต ว์  และสามารถอยู่ ใน สิ่ งแ วดล้ อม ได้ น าน เป็ นปี                          
โรคปากเปื่อย พุพองมีการแพร่กระจายที่รวดเร็ว 
 อาการ  
 ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 2 - 3 วัน อาการเริ่มแรกจะมีตุ่มบวม
แดงในบริเวณที่ไม่มีขน โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปาก เหงือกและจมูก นอกจากนี้      
อาจพบได้ในปาก เปลือกตา หน้า ไรกีบ ถุงหุ้ม อัณฑะ เต้านม ปากช่องคลอด 
คอ อกและสวาบ จากนั้นวิการดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนอง ซึ่งในที่สุด         
แตกและพัฒนาไปเป็นสะเก็ดซ่ึงอาจจะพบเลือดออกด้วย  
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 การรักษา  
 โดยทั่วไปสัตว์ที่ติดเชื้อจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีการติด
เชื้อแบคทีเรียหรือแมลง แทรกซ้อน อาจรักษาด้วยสารละลายไอโอดีน 3 % 
สัตว์ที่เป็นโรคนี้จะไม่ตอบสนอง ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะเนื่องจาก โรคนี้เกิดจาก
เชื้อไวรัส ดังนั้น จึงควรใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ในกรณีที่มี การติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซ้อนเท่านั้น และอาจโรยยากันแมลงร่วมด้วย สามารถให้ยาปฏิชีวนะทาง
ระบบได้  
 

 
 

ภาพที่ 38 โคที่เกิดจากโรคปากเท้าเปื่อย 
ทีม่า : https://mgronline.com/south/detail/9610000120864 

 

 การป้องกันโรค 
 โรคปากเปื่อยพุพองมีวัคซีนป้องกัน โดยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ถูกทำให้
อ่อนกำลังลงที่ได้จากสะเก็ด แผลหรือจากการเพาะเลี้ยง วัคซีนจะช่วยลด
ระยะเวลาและความรุนแรงของอาการ วัคซีนนี้สามารถก่อโรคในสัตว์และคน 
ดังนั้น จึงควรทำวัคซีนเฉพาะฝูงที่เคยมีประวัติการเกิดโรค การทำวัคซีนจะทำ
ให้กับสัตว์ ก่อนคลอด 2 เดือน เพ่ือไม่ให้เกดิโรคในช่วงที่เลี้ยงลูกและทำซ้ำทุกปี 
 11.3 โรคคอบวม (Hemorrhagic septicemia)  
 สาเหตุของการเกิดโรค 
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ พาสเจอร์เรลล่า มัลโตซิดา (Pasteurella 
multocida) เชื้อนี้สามารถมี ชีวิตอยู่ ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในดินที่ชื้นแฉะ          

https://mgronline.com/south/detail/9610000120864
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ในทุ่งหญ้าและน้ำได้นาน 2 – 3 สัปดาห์ แต่จะถูกทำลายได้ง่าย ด้วยความร้อน 
และน้ ำยาฆ่ า เชื้ อทั่ ว ๆ  ไป  การระบ าดของโรคมั กพบ ในช่ ว งฤดู ฝ น                   
หรือ เมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะ ในสัตว์ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และ            
ภาวะความเครียด เป็นสาเหตุโน้มนำให้สัตว์ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น  
 อาการของโรค  
 เชื้อ P. multocida จะทำให้ เกิดการอักเสบชนิดมีจุดเลือดออก         
ตามอวัยวะต่างๆ เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้โลหิตเป็นพิษ ในโคเนื้อที่ป่วย
แบบรุนแรง อาการจะ เริ่ ม จาก  ไข้ สู ง  ซึ ม  และไม่ อย าก เคลื่ อน ไห ว                      
ต่อมาจะพบว่ามีน้ำลาย น้ำมูกไหล ไม่เคี้ยวเอ้ือง มีการบวมแข็งร้อน บริเวณ
หน้า คอ หัวไหล่ และบริเวณหน้าอก เยื่อเมือกคั่งเลือด มีอาการทางระบบ
หายใจคือ อ้าปากหายใจ มีเสียงดัง หอบลึกและถี่ ท้องอืด อุจจาระมีมูก           
เลือดปน สัตว์มักจะล้มและตายภายใน 6 - 24 ชั่วโมง 
 การรักษา  
 การรักษาจะได้ผลดีหากรักษาเมื่ อสั ตว์ เริ่มแสดงอาการป่ วย           
นิยมใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิล ลินหรือซัลฟา เช่น อ๊อกซี่เตตร้าซัยคลีน 
เทอราไมชิน เพนนิซิลิน ซัลฟาไดมิดนิ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 39 โคที่เกิดจากโรคคอบวม (Hemorrhagic septicemia) 
ที่มา : https://thainews.prd.go. 

 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200728165617200
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 การป้องกัน  
 ป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิก เซฟติซีเมียให้ลูกโคและ
กระบืออายุ 4 เดือนขึ้นไป สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีนประมาณ 3 
สัปดาห์และคุ้มโรคนาน 1 ปี หลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีน ซ้ำทุกปีหลีกเลี่ยง                
การทำให้สัตว์เกิดความเครียด โดยเข้มงวดในเรื่องสุขาภิบาล 
 11.4 โรคกาลี (แอนแทรกซ์)  
 สาเหตุของการเกิดโรค 
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ แบซิลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) 
เชื้อนี้เมื่อถูกกับอากาศจะสร้างสปอร์ทำให้ทนต่อ สภาพอากาศร้อน หนาว                             
แห้งแล้งรวมทั้งทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปและสามารถมี ชีวิตอยู่ในดินได้นานนับ
สิบปีสัตว์ติดเชื้อจากการกินหญ้าอาหาร  
 อาการของโรค  
 จะปรากฏออกมาหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วตั้งแต่ 1 หรือ 2 วัน 
จนถึง 1 หรือ 2 สัปดาห์ จะพบว่าโคเนื้อตายอย่างกะทันหันโดยไม่ แสดงอาการ
ให้ เห็นมาก่อนเลยโค กระบือ แพะ แกะ เป็นสัตว์ที่ เป็นโรคได้ง่ายที่สุด         
ก่อนตายประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง สัตว์ที่ตายจะมีเลือดสีดำคล้ำ ไม่แข็งตัวหรือ
แข็งตัวช้า ไหลออกตามทวารต่างๆ ของร่างกาย เช่น จมูก ปาก ทวารหนัก      
เป็นต้น  
 การรักษา  
 ยาปฏิชีวนะท่ีนิยมใช้และยังได้ผลดี คือยา เพนนิซิลลิน, เตตร้าซัยคลีน, 
อ๊อกซี่เตตร้าซัยคลีน คลอกซาซิลิน และอีริโทรมัยซิน แต่ส่วนใหญ่จะรักษา                  
ไม่ทัน 
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ภาพที ่40 โคท่ีเกิดจากโรคกาลี (แอนแทรกซ์) 
ที่มา : https://www.pohchae.com/2017/11/29 

 

การป้องกัน 
 1 ฉีดวัคซีนให้สัตว์ตั้งแต่อายุ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และฉีดซ้ำทุกปีสำหรับ
พ้ืนที ่ที่เคยมีโรคระบาดให้ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน  
 2 สัตว์ที่ตายกะทันหันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือสงสัยเป็นโรคแอน
แทรกซ์ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ในท้องที่และห้ามชำแหละหรือ
เคลื่อนย้ายซากสัตว์ก่อนที่สัตวแพทย์จะมาถึง  
 3 สัตว์ที่ตายด้วยโรคแอนแทรกซ์ ต้องทำลายซาก รวมทั้งดินและ
สิ่งของต่างๆ ที่เปื้อนเลือด ตลอดจนสิ่งขับถ่ายของสัตว์โดยเผาหรือฝังรวมกัน 
ให้ลึกประมาณ 2 เมตรแล้วโรยปูนขาวทับก่อนกลบ  ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ                      
ให้ เผาหรือแช่ ในน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอร์มัลดีไฮด์  5 – 10 %  หรือ                         
กลูเตอรัลดีไฮด์ 2 % นานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง 4. ไม่ลักลอบนำโค กระบือ แพะ 
แกะ ที่มีชีวิต ซาก หรอืเนื้อสัตว์จากชายแดนเข้ามาในประเทศ 
 11.5 โรคแบล็คเล็ค (โรคไข้ขา) (blackleg)  
 สาเหตุของการเกิดโรค  
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่ อ คลอสตริเดียม ชอว์วีไอ (Clostridium 
chauvoei) เป็นเชื้อที่ เจริญเติบโตในที่ที่ไม่มีอากาศและเมื่อถูกกับอากาศ                  

https://www.pohchae.com/2017/11/29
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จะสร้างสปอร์สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน ได้นานหลายปีสัตว์          
ติดเชื้อจากการกินอาหารที่มีเชื้อหรือสปอร์ปนเปื้อน หรือติดทางบาดแผล             
เช่น บาดแผลที่เกิดจากการตอน เป็นต้น 
 อาการของโรค  
 สัตว์ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร ซึม ไข้สูง ขากระเผลก กล้ามเนื้อ
บริเวณสะโพก โคนขาหลัง ไหล่ อก คอ หรือที่อ่ืนๆ จะบวม ร้อน และเจ็บปวด 
ต่อมาอาการบวมจะขยายใหญ่ ไม่ร้อน และไม่เจ็บ เวลากด จะมีเสียงดังกรอบ
แกรบ เนื่องจากมีแก๊สอยู่ภายในบริเวณผิวหนังที่ อักเสบบวมจะมีลักษณะแห้ง
แตกสีดำ  
 

 การรักษา  
 ยาปฏิชีวนะที่ใช้ได้แก่ ยาเพนนิซิลลิน อ๊อกซ่ีเตตร้าซัยคลีน คลอเตตร้า
ซัยคลีน ควรรักษาใน ระยะแรกๆ ที่เริ่มป่วยจะได้ผลดีหากอาการมากจนสัตว์
ล้มลงนอนการรักษามักไม่ได้ผล  
 

      
 

ภาพที่ 41 โคที่เกิดจากโรคไข้ขา (blackleg) 
ที่มา : https://www.facebook.com/dldsakonnakhon/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/dldsakonnakhon/posts/2189648701354393


 
59 

 

  

 การป้องกัน  
 1. ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ตั้งแต่อายุ 4 เดือนขึ้นไป และฉีดซ้ำทุก 6 เดือน 
กรณีที่ฉีดวัคซีนให้กับลูกโค ที่อายุน้อยกว่า 4 เดือน ต้องฉีดซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุ              
6 เดือน  
 2. โรคนี้ เป็นโรคในพระราชบัญญั ติ โรคระบาดสัตว์  พ .ศ.2499          
เมื่อสงสัยมีสัตว์ป่วย หรือตายด้วยโรคนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์มาตรวจ
ทันที ส่วนสัตว์ที่ตายห้ามนำไปบริโภคให้นำไปฝัง หรือเผา เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 
 11.6 โรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) 
 สาเหตุของการเกิดโรค 
 โรคลัมปีสกิน มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุง                        
เป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์
ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้ 
 อาการ 
 สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง มีน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ      
2 - 5 ซม. ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย พบมากที่คอ หัว เต้านม ถุงอันฑะและหว่าง
ขา ตุ่มที่ขึ้นอาจแตก ตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตาย หรือมีหนอนแมลงมาไชได้ 
อาจพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือก ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทำให้มี
อาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ มีตุ่มข้ึนที่เยื่อเมือก อัตราการป่วยอยู่ที่ 5 - 45 % 
อัตราการตายน้อยกว่า 10 % แต่อาจมีอัตราการตายสูงในพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีการ
ระบาดมาก่อน ผลกระทบ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลผลิตที่ลดลง 
 การป้องกัน 
 กำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด                  
แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่น สำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
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ฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ  กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุม            
เพ่ือป้องกันแมลงมาวางไข ่กางมุ้งให้แก่สัตว์เพ่ือป้องกันแมลงดูดเลือด  
 

      
 

ภาพที่ 42 โคท่ีเกิดจากโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) 
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