บทที่ 6
การจัดการเลี้ยงสัตวเบื้องตน
1. หัวขอการสอน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

การจัดการเลีย้ งดูโคนม
การจัดการเลีย้ งดูโคเนื้อ
การจัดการเลีย้ งดูกระบือ
การจัดการเลีย้ งดูแพะ-แกะ
การจัดการเลีย้ งดูสุกร
การจัดการเลีย้ งดูไกเนื้อ
การจัดการเลีย้ งไกไข

2. สาระสําคัญ
การเลี้ยงสัตวใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีองคประกอบอยู 3 สวนดวยกัน คือ มีพันธุสัตวที่
ดี มีอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวที่ดี และมีการจัดการฟารมที่ดี หากผูเลี้ยงสัตวมีการบริหารจัดการฟารมทีด่ ี มีการ
วางแผนการเลี้ยงสัตวที่ดแี ลวการดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวจะประสบความสําเร็จ ดังนัน้ ผูที่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตวจะตองเปนผูที่มีความรูเรื่องการบริหารจัดการฟารมที่ดีในดานตาง ๆ เชน การจัดการเลี้ยงดูสัตว
การจัดการใหอาหารสัตว การจัดการโรงเรือน การจัดการเรื่องสุขาภิบาลและการควบคุมปองกันโรค เปน
ตน สัตวแตละชนิดจะใชวิธกี ารจัดการทีแ่ ตกตางกันออกไป พื้นฐานความรูเรื่องการจัดการฟารมมี
ความสําคัญสําหรับการเลี้ยงดูสัตวมาก หากผูเลี้ยงสัตวมกี ารจัดการทีด่ แี ละถูกตองจะทําใหการเลีย้ งสัตว
เกิดผลกําไรสูงสุดได
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการจัดการสัตวเศรษฐกิจ
3.2 จัดการสัตวเศรษฐกิจที่มอบหมายได

4. เนื้อหา
4.1 การจัดการเลี้ยงดูโคนม
การจัดการเลีย้ งดูโคนมเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากพอสมควรเนื่องจากตองการใหแมโคผลิตน้ํานม
ใหกับผูเลี้ยงใหไดปริมาณมากที่สุด ผูเลี้ยงจําเปนจะตองศึกษาวิธีการจัดการเลี้ยงดูโคนมตั้งแตคลอดออกมา
เปนลูกโคนมจนกระทั่งโตเปนโคสาวทําการผสม ตั้งทอง คลอดลูก และใหนม ซึ่งการจัดการเลีย้ งดูโคนม
ในแตละระยะของการเจริญเติบโต มีดังตอไปนี้
4.1.1 การจัดการเลี้ยงดูโคนมแรกเกิดถึงหยานม
การจัดการเลีย้ งดูลูกโคนมแรกเกิดถึงหยานมเปนสิ่งสําคัญชวงหนึ่งของการจัดการเลีย้ งโค
นม ในชวงนีจ้ ะมีจดุ มุงหมายเพื่อใหไดลกู โคนมที่หยานมเร็วมีสุขภาพสมบูรณ และเพื่อเตรียมความพรอม
ในทุก ๆ ดาน เพื่อใหลูกโคเจริญเติบโตไปเปนแมโคนมที่เหมาะสมทีส่ ุด การจัดการเลี้ยงดูลูกโคนมแรก
เกิดถึงหยานมปฏิบัติไดดังนี้
ก. ทําความสะอาดตัวลูก ตัดสายสะดือ ชั่งน้ําหนัก วัดขนาดแรกเกิด สักเบอรหู
(tattoo) (ภาพที่ 6.1)
ข. ใหกนิ นมน้ําเหลือง (colostrum) ภายใน 1 ชั่วโมง แรกเกิด วันละ 2 มื้อ ๆ
ละ 2 ลิตร ตลอด 3 วัน โดยหัดใหลูกโคกินนมจากถังพลาสติก (ภาพที่ 6.2)
ค. จดบันทึกพันธุประวัติลกู โคทุกตัว (ภาพที่ 6.1)
ง. ฉีดวิตามินเอดีอี 1 ซีซี. ครั้งแรกเมื่ออายุ 2–3 วัน ครั้งตอไป เมื่ออายุ 7
และ 14 วัน
จ. ใหนมอาหารขน หญา น้ํา ตามโปรแกรม
ฉ. การจัดการอื่น เชน ตัดหัวนมเกินภายในอายุ 14 วัน ทําลายเขาและตอนเพศ
ผูกอนอายุ 3 เดือน ถายพยาธิเมื่ออายุ 3–4 สัปดาห (ภาพที่ 6.3)

ภาพที่ 6.1 การทําเครื่องหมายประจําตัว
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2537)

ภาพที่ 6.2 การฝกหัดใหลูกโคกินนมจากถัง
ที่มา: อุทัย (2543)

ภาพที่ 6.3 การทําลายเขาลูกโค
ที่มา: อุทัย (2543)
4.1.2 การจัดการเลี้ยงดูโคนมระยะหลังหยานม
การจัดการเลีย้ งดูโคนมในชวงนี้มีจดุ ประสงค คือ การเลี้ยงใหลูกโคโตเร็วโดยเสียตนทุน
ต่ําสุด ใหเขาสูวัยหนุมสาวเร็วที่สุดพรอมที่จะผสมพันธุใ หไดลูกที่แข็งแรงและรอดชีวิตใหมากทีส่ ุด จัดได
วาเปนระยะทีม่ ีความสําคัญระยะหนึ่ง หากเราจัดการลูกโคหลังหยานมดีกจ็ ะไดแมโคที่สมบูรณพรอมที่จะ
ใหน้ํานมแกผูเลี้ยงในปริมาณสูงสุด การจัดการโคนมหลังหยานมมีการจัดการดังนี้
ก. ใหอาหารขนโปรตีน 16 – 18 เปอรเซ็นต ใหกินวันละ 2–3 กก. หญาและ
น้ํา ใหกินเต็มที่
ข. การจัดการอื่น ๆ เชน ชั่งน้ําหนัก วัดขนาด ที่อายุหยานม 4 เดือน ติดเบอร
หู (ear tag) ใหวัคซีนปองกันโรคแทงติดตอบลูเซลลา เสตรน-19 แกโคเพศเมียอายุ 3–8 เดือน คัดแยก
เพศ แยกฝูง เปนฝูงเพศผูไมตอน ฝูงเพศเมีย (อาจรวมกับเพศผูตอน) โดยผานการถายพยาธิแลวถายพยาธิ

ตัวกลมซ้ําเมื่ออายุ 3 และ 6 เดือน ตอไปถายทุกป ปละ 1 ครั้ง ถายพยาธิใบไม เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป
ตอไปถายยาทุกป ปละ 2 ครั้ง (ธาตรี, 2548)
4.1.3 การเลี้ยงดูโคนมรุนโคนมสาว
เมื่อพนระยะหยานมแลวโคนมก็จะเขาสูวัยสาว โดยที่แมโคจะเริ่มแสดงอาการเปนสัดเมื่อ
อายุ 12 เดือน แตอายุที่เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุคือ 15–18 เดือน ซึ่งมีการจัดการดังนี้
ก. การใหอาหารโครุน–โคสาว
1) ใหอาหารขน โปรตีน 16 เปอรเซ็นต วันละ 1–4 กิโลกรัม
2) หญาและน้าํ ใหเต็มที่
3) อาหารแรใหกินตามใจชอบ
ข. การจัดการโครุน – โคสาว
1) คัดเลือก แยกฝูง เปนพอ–แมพันธุทดแทน
3) เพศผู จําหนาย หรือตอน แลวขุนสงโรงฆา
3) ใหวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย และคอบวม ปละ 2 ครั้ง
4) ทําการผสมเมื่อโคสาวแสดงอาการเปนสัดโดยจะแสดงอาการกระวน
กระวาย สงเสียงรอง ไมกินหญา อวัยวะเพศบวมแดงมีน้ําเมือกไหล ชอบขึ้นขี่ทับตัวอื่นและยอมใหตัวอื่น
ขึ้นทับจะแสดงอาการเปนสัดอยู 12 ชั่วโมง ระยะทีเ่ หมาะสมตอการผสมพันธุ คือ ชั่วโมงที่ 8–15
5) ปลอยใหลงแทะเล็มหญาในแปลง
4.1.4 การจัดการเลี้ยงดูแมโคนมระยะตั้งทองถึงคลอด
การจัดการแมโคนมระยะนีส้ ําคัญมากเนื่องจากเปนระยะที่ลูกโคในทองมีการพัฒนา
อวัยวะตาง ๆ เพื่อออกมาเปนลูกโคที่สมบูรณแข็งแรง อีกอยางหนึ่งคือเปนชวงทีแ่ มโคนมมีการพัฒนา
ระบบเตานมเพื่อรองรับการใหนมเมื่อคลอดลูกแลว หากผูเลี้ยงมีการปฏิบัติตอแมโคอยางถูกตองแลวลูกที่
คลอดออกมาก็จะสมบูรณแข็งแรง แมโคนมจะมีระบบเตานมที่สมบูรณพรอมที่จะใหนมตอไป การจัดการ
เลี้ยงดูแมโคนมระยะตั้งทองถึงระยะคลอดปฏิบัติไดดังนี้
ก. ในโคสาวทองแรก มีการจัดการดังนี้
1) ใหอาหารขนโปรตีน 16 เปอรเซ็นต วันละ 1–4 กก. และเพิ่มทีละ
นอยในชวง 30–40 วัน กอนคลอด (ภาพที่ 6.4)
2) ถายพยาธิกอ นคลอด
3) กอนคลอด 7 วัน นําเขาคอกคลอดปูดวยฟางหญาทีส่ ะอาด
4) ชวง 4–7 วันกอนคลอด ใหวติ ามินเอดีอี แรธาตุโดยเฉพาะ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส
5) ชวง 7 วัน กอนคลอดใหอาหารฟาม เชน รําออน

6) ฝกใหแมโคเขาซองรีดนมเพื่อความคุนเคย เมื่อถึงเวลารีดแมโคจะได
ไมกลัวและไมอั้นนม โดยฝกเขาซองรีดนม 30 วันกอนคลอด (วิโรจน, 2546)
ข. แมโคใหลกู มาแลว มีการจัดการดังนี้
1) หยุดรีดนมกอนคลอด (dry) 60 วัน กรณีแมโคใหนมมาก ๆ ปฏิบัติ
ดังนี้
- ลดอาหารขนลง จนถึงงดใหอาหารขน
- ฉีดวิตามินเอดีอีใหกบั แมโค
- ชวงหยุดรีด 60 วัน ใหหญาสดเต็มที่และใหแมโคออกกําลัง
กายบาง
- ชวงระยะการหยุดรีดนมอาจใชเวลา 7–10 วัน
2) ชวง 30–45 วัน กอนคลอด เพิ่มอาหารขนทีละนอย
3) การจัดการอื่น เชน เดียวกับโคสาวทองแรก
4) ถาลูกโคคลอดออกมาแลวรกไมออกภายใน 2–6 ชั่วโมง ตองฉีดยา
ชวยขับรก (ภาพที่ 6.5)
5) ถานมคัดผูเลี้ยงจะตองชวยรีดน้ํานมออกบาง มิฉะนัน้ จะทําใหเกิดเตา
นมอักเสบได

ภาพที่ 6.4 แมวัวนมใกลคลอด
ที่มา: อุทัย (2543)

ภาพที่ 6.5 ทาคลอดปกติของลูกโค
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
4.1.5 การจัดการเลี้ยงดูแมโคระยะใหนม
การจัดการเลีย้ งดูแมโคระยะใหนมนั้นจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษเนื่องจากระยะนี้
เปนระยะทีแ่ มโคใหผลผลิตตอผูเลี้ยง หากผูเลี้ยงปฏิบัติตอแมโคไมถูกตอง แมโคก็จะใหนมในปริมาณต่ํา
การปฏิบัติชวงแมโคใหนมทําไดดังนี้
ก. หลังคลอดควรฉีดยาปฏิชวี นะ และใหยาสอดชองคลอด เชนเดียวกับในโค
เนื้อ ฉีดวิตามินเอดีอี ตัวละ 5 ซีซี. ในแมโคที่ใหนมมาก ๆ
ข. รกจะตองออกมาภายใน 6 ชั่วโมง หลังคลอด
ค. ใหอาหารหยาบในชวงอากาศเย็นสบาย ตอนเชา–เย็นใหอาหารขน โปรตีน
16–18 เปอรเซ็นต วันละ 2 เวลา เชา-เย็น คิดจากนม 4 กิโลกรัม จะใหอาหารขน 1 กิโลกรัมหญาสด/
น้ําใหเต็มที่
ง. ตรวจสัด จะปรากฏหลังคลอดภายใน 60 วัน พบสัดครั้งที่ 2 ผสมเทียมได
ทันที
จ. รีดนม วันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น รีดดวยมือหรือใชเครื่องรีด (ภาพที่ 6.6)

ภาพที่ 6.6 การรีดนมดวยเครื่องและรีดนมดวยมือ
ที่มา กรมปศุสัตว (2540)

