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 ก�รเล่ี้�ยงโคเน้ื้�อในื้ประเทำศไทำย ส่�วนใหญ�เป็็นอาชีพเส่ริมของเกษตรกร
รายย�อยมีการเลี�ยงในหลายพ้�นที� ซ่ึ่�งส่ามารถพัฒนาเพ้�อยกระดับให้เป็็นอาชีพหลัก 
ที�ส่ามารถส่ร้างผลตอบแทนและความมั�นคงให้กับเกษตรกรได้ ตลาดมีความต้องการสู่ง 
ทั�งในป็ระเทศัและต�างป็ระเทศั จ่งเป็็นโอกาส่ของเกษตรกรและของป็ระเทศัในการ 
ยกระดับ ป็รับระบบการเลี�ยงซ่ึ่�งเป็็นโคต้นนำ�าของอ่ตส่าหกรรมโคเน้�อของป็ระเทศั 
ให้ได้การยอมรับ และเพิ�มขีดความส่ามารถในการแข�งขัน เป็็นผู้นำาในการผลิตโคเน้�อ 
ของภููมิภูาค

 กรมป็ศ่ัสั่ตว์ จ่งได้จัดทำาคู�ม้อส่�งเส่ริมการเลี�ยงโคเน้�อ-กระบ้อ ตอน “โคต้นนำ�า” ข่�น
ส่ำาหรับใช้แนะนำาเกษตรกรผู้เลี�ยงโคเน้�อ เพ้�อเป็็นแนวทางในการจัดการระบบการเลี�ยง 
เพิ�มป็ระสิ่ทธิิภูาพการผลิตของแม�โคเน้�อ โดยมีเป้็าหมายสู่งส่่ด ค้อ 1 แม� 1 ลูก 1 ปี็  
(One Cow One Calf One Year) ส่ร้างรายได้เพิ�ม เส่ริมส่ร้างการพัฒนาการเลี�ยง 
โคเน้�อให้มีป็ริมาณเพียงพอ และมีค่ณภูาพตรงตามความต้องการของตลาด ตามนโยบาย  
“ตลาดนำาการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและส่หกรณ์ เกิดความมั�นคง และยั�งย้น 
ตลอดห�วงโซึ่�ค่ณค�า (Value Chain) ในอ่ตส่าหกรรมโคเน้�อของป็ระเทศัไทย

(นายส่ริวิ์ศุ ธานีโต)
อธิบดีกริมปศุุสั่ตว์์
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 ในปัจำจุำบัน อาชีพการเลี�ยงโคเน้�อได้รับความนิยมแพร�หลายมากข่�น  
เน้�องจากเป็็นอาชีพที�มีตลาดรองรับเป็็นจำานวนมากทั�งภูายในป็ระเทศัและ 
ต�างป็ระเทศั อีกทั�งเกษตรกรมีความค้่นเคยกับอาชีพนี�มาอย�างยาวนาน มีแหล�ง
อาหารตามธิรรมชาติ และมีวัส่ด่เหล้อใช้ทางการเกษตร เช�น ฟางข้าว ยอดอ้อย 
เป็ล้อกถั�ว ต้นข้าวโพด ซัึ่งข้าวโพด ใบและยอดมันส่ำาป็ะหลัง และอ้�นๆ นอกจากนี�
แล้วยังมีผลพลอยได้จากโรงงานอ่ตส่าหกรรม เช�น กากมัน เป็ล้อกมัน ขี�แป้็ง  
กากป็าล์ม กากนำ�าตาล เป็ล้อกสั่บป็ะรด และอ้�นๆ ที�ส่ามารถนำามาทำาเป็็นวัตถ่ดิบ
อาหารสั่ตว์ได้

 อย�างไรก็ตาม การเลี�ยงแม�โคเพ้�อผลิตลูกหร้อที�เรียกว�าการเลี�ยง “โคต้นนำ�า” 
เป็็นปั็จจัยพ้�นฐานที�ส่ำาคัญต�อการส่ร้างความมั�นคงและยั�งย้นในอ่ตส่าหกรรม 
การเลี�ยงโคเน้�อของป็ระเทศั ซ่ึ่�งจากข้อมูล ปี็ 2563 ศูันย์ส่ารส่นเทศั กรมป็ศ่ัสั่ตว์ 
ป็ระเทศัไทยมีจำานวนโคเน้�อรวม 6,230,140 ตัว ป็ระกอบด้วย โคเพศัผู้ จำานวน 
1,975,095 ตัวโคเพศัเมีย จำานวน 4,255,045 ตัว ซ่ึ่�งในจำานวนนี� เป็็นโคเพศัเมีย 
วัยเจริญพันธ์่ิ จำานวน 1,991,881 ตัว โดยมีอัตราการให้ลูกป็ระมาณร้อยละ  
60-65 ต�อปี็เท�านั�น ดังนั�น กล่�มเกษตรกรที�เลี�ยงโคต้นนำ�าเพ้�อผลิตลูกจ่งมีบทบาท 
ที�ส่ำาคัญเป็็นอย�างยิ�งในการช�วยเพิ�มป็ริมาณโคเน้�อ ซ่ึ่�งจำาเป็็นต้องใช้องค์ความรู้  
และเทคโนโลยีการผลิตด้านต�างๆ เพ้�อพัฒนาป็ระสิ่ทธิิภูาพการผลิต ลดต้นท่น 
การผลิต ภูายใต้ระบบการจัดการเลี�ยงโคแบบป็ระณีต เพ้�อให้ส่ามารถเพิ�ม
ป็ระสิ่ทธิิภูาพการผลิตลูกโคจากแม�โคที�มีอยู�ในปั็จจ่บันให้สู่งข่�น ให้เพียงพอต�อ 
ความต้องการในอ่ตส่าหกรรมการผลิตโคเน้�อของป็ระเทศั
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ระบับัก�รเล่ี้�ยงโคเน้ื้�อ
 โดยทั�วไป็การเลี�ยงโคเน้�อของเกษตรกร แบ�งออกเป็็น 2 รูป็แบบใหญ�ๆ ค้อ

 1. เล่ี้�ยงแบับัไล่ี้ต้้อนื้ เป็็นการเลี�ยงตามพ้�นที�ท่�งหญ้าส่าธิารณะ พ้�นที�ว�างเป็ล�า
เลี�ยงตามป่็าเขาหร้อพ้�นที�รกร้าง เลี�ยงในท่�งนา/พ้ชไร�หลังฤดูการผลิต ซ่ึ่�งไม�ส่ามารถ 
ควบค่มป็ริมาณและป็ระสิ่ทธิิภูาพอาหารสั่ตว์ได้อย�างเพียงพอตลอดทั�งปี็ ทำาให้ 
ป็ระสิ่ทธิิภูาพการผลิตค�อนข้างตำ�า ป็ระกอบกับปั็จจ่บันมีข้อจำากัดในการใช้พ้�นที�ดังกล�าว
มากข่�นจ่งทำาให้มีการเลี�ยงในรูป็แบบนี�น้อยลงมาก

 2. เล่ี้�ยงแบับัขัังคอก (แบับัประณ่ีต้) เป็็นแบบที�กำาลังได้รับความนิยมกัน
มากข่�นในปั็จจ่บัน เน้�องจากเกษตรกรส่ามารถใช้ป็ระโยชน์จากพ้�นที�ของตนเองได้อย�าง 
มีป็ระสิ่ทธิิภูาพ ส่ามารถเพาะป็ลูกพ้ช
อาหารสั่ตว์พันธ์่ิดี มีค่ณภูาพ มีการจัดการ
นำ�าและอาหารส่ัตว์ที� ดีพอและพอดีกับ 
ความต้องการของโคเน้�อ ช�วยให้เกษตรกร
ส่ามารถดูแลและควบค่มการให้อาหารโค
ได้ง�ายข่�น ทำาให้โคมีความส่มบูรณ์แข็งแรง  
มีความส่มบูรณ์พันธ์่ิ และมีป็ระส่ิทธิิภูาพ
การผลิตหร้อการให้ลูกที�สู่งข่�น โดยคอก
ควรมีพ้�นที� 6-8 ตร.ม. ต�อการเลี�ยงโค 1 ตัว

รูปแบับัคอกสำ�หรับัโคเน้ื้�อ

เล้ี้�ยงแบบขัังคอก

คอกรููปแบบต่่างๆ
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ส�ยพัินื้ธ์์ุ์โคเน้ื้�อท่ำ�นิื้ยมเล่ี้�ยงในื้ประเทำศไทำย

แม่พัินื้ธ์์ุ์พ้ิ�นื้ฐ�นื้

1. แม่โคลูี้กผสมบัร�ห์มันื้-พ้ิ�นื้เม้อง
 เป็็นส่ายพันธ์่ิโคเน้�อที�นิยมเลี�ยงกันอย�างแพร�หลาย 
ทั�งนี�เน้�องจากกรมป็ศ่ัสั่ตว์ได้นำาโคบราห์มันพันธ์่ิแท้เข้ามา 
ป็รับป็ร่งเพ้�อยกระดับส่ายพันธ์่ิโคเน้�อของเกษตรกร  
จนทำาให้เป็็นแม�พันธ์่ิโคเน้�อพ้�นฐานของป็ระเทศัในป็ัจจ่บัน
ลักษณะคล้ายกับโคอเมริกันบราห์มันพันธ์่ิแท้ แต�มีขนาด 
เล็กกว�า และมีหน้าตาที�ต�างออกไป็ตามยีนของโคส่ายพันธ์่ิ
พ้�นเม้อง มีความทนทานต�อโรคและแมลงสู่ง มีนำ�าหนัก 
เฉลี�ย 500 กก. นิยมใช้ในการผส่มพันธ์่ิกับโคเน้�อส่ายพันธ์่ิ
ย่โรป็เพ้�อผลิตโคเน้�อลูกผส่มส่ำาหรับใช้ในอ่ตส่าหกรรม 
การผลิตเน้�อโคค่ณภูาพ

2. โคพัินื้ธ์์ุ์พ้ิ�นื้เม้อง
 เป็็นโคที�มีขนาดเล็ก มีขนสั่�นเกรียน ตะโหนกเล็ก  
ตัวแคบ มีเหนียงคอสั่�น และหนังใต้ท้องไม�หย�อนยาน 
มากนัก มีสี่ไม�แน�นอน เช�น สี่แดงอ�อน เหล้องอ�อน ดำา  
ขาวนวล นำ�าตาลอ�อน มีนำ�าหนักเฉลี�ย 300 กก. เน้�อโค 
มีไขมันแทรกน้อย โคพ้�นเม้องส่ามารถใช้เป็็นโคพ้�นฐาน 
ในการผส่มกับโคเน้�อส่ายพันธ์่ิต�างป็ระเทศัที�มีขนาดเล็ก 
ถ่งขนาดกลางได้ ส่ายพันธ์่ิโคเน้�อพ้�นเม้องที�นิยม ได้แก�  
โคพ้�นเม้องอีส่าน โคพ้�นเม้องภูาคกลางโคขาวลำาพูน

3. โคพัินื้ธ์์ุ์แท้ำ 
 นิยมเลี�ยงในกล่�มเกษตรกรบางส่�วนที�เป็็นฟาร์มโคพันธ์่ิส่ำาหรับการผลิตและป็รับป็ร่ง
พันธ์่ิโคเน้�อเพ้�อจำาหน�าย ได้แก� โคพันธ์่ิอเมริกันบราห์มัน บีฟมาส่เตอร์ แบรงกัส่ ตาก  
กบินทร์บ่รี เป็็นต้น
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พ่ิอพัินื้ธ์์ุ์โคเน้ื้�อ

1. โคพัินื้ธ์์ุ์อเมริกันื้บัร�ห์มันื้
 เป็็นโคเม้องร้อนในตระกูลโคอินเดีย ได้รับการ
ป็รับป็ร่งพันธ์่ิจากป็ระเทศัอเมริกา เป็็นโคที�มีขนาดรูป็ร�าง
ใหญ�ป็านกลาง มีตะโหนกใหญ�พอป็ระมาณ เหนียงคอยาน
ค�อนข้างมาก หนังท้องค�อนข้างหย�อนยาน ขนสั่�นเกรียน 
สี่ขาวเทาและสี่แดง หูค�อนข้างยาวและกว้างป็านกลาง 
มีนำ�าหนักเฉลี�ย 1,000 กก. มีความทนทานต�อโรคและแมลง
เจริญเติบโตได้ดีในส่ภูาพภููมิอากาศัแบบเม้องร้อน จ่งเป็็น
ส่ายพันธ์่ิโคเน้�อที�เกษตรกรนิยมเลี�ยงอย�างมากในปั็จจ่บัน
โดยใช้ในการเป็็นพ�อพันธ์่ิค่มฝููงหร้อการผลิตนำ�าเช้�อ

2. โคพัินื้ธ์์ุ์ช�ร์โรเลี้ส์
 เป็็นโคพันธ์่ิตระกูลย่โรป็ มีขนาดใหญ� รูป็ร�างยาว 
เพรียว แต�มีคอสั่�นและไม�มีเขา ผิวสี่ครีมทั�งตัว มีนำ�าหนัก 
เฉลี�ย 1,000 กก. โคส่ายพันธ์่ินี�มีค่ณลักษณะทางเศัรษฐกิจ
ดีเด�นหลายป็ระการ เช�น อัตราการเจริญเติบโตเร็ว ซึ่าก 
มีขนาดใหญ� เน้�อน่�ม เน้�อสั่นมีไขมันแทรก เป็็นที�ต้องการของตลาดเน้�อโคค่ณภูาพสู่ง 
ในป็ระเทศัไทยนิยมนำานำ�าเช้�อมาผส่มกับแม�โคบราห์มันหร้อลูกผส่มบราห์มันเพ้�อนำาลูก 
มาเลี�ยงเป็็นโคข่น แต�ถ้าเลี�ยงเป็็นพันธ์่ิแท้หร้อมีส่ายเล้อดสู่งๆ จะไม�ทนต�อส่ภูาพภููมิอากาศั
ของป็ระเทศัไทย และไม�เหมาะที�จะใช้ผส่มกับแม�โคขนาดเล็ก เช�น โคพ้�นเม้อง เพราะ 
อาจทำาให้คลอดยาก

3. โคพัินื้ธ์์ุ์แองกัส
 เป็็นโคพันธ์่ิตระกูลย่โรป็ ที�มีขนาดเล็กถ่งขนาดกลาง 
โคพันธ์่ินี� มีสี่ดำาหร้อสี่แดงตลอดลำาตัว ไม�มีเขา เข้าสู่� 
วัยเจริญพันธ์่ิเร็ว มีนำ�าหนักเฉลี�ย 900 กก. โคพันธ์่ินี� 
มีไขมันแทรกในกล้ามเน้�อสู่ง ทำาให้เน้�อมีค่ณภูาพดีเยี�ยม
เหมาะที�จะนำานำ�าเช้�อพ�อพันธ์่ิมาผส่มกับโคพ้�นเม้องไทย 

ที�มีขนาดใหญ� จ่งได้รับความส่นใจจากเกษตรกรจำานวนมาก
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4. โคพัินื้ธ์์ุ์บ่ัฟม�สเต้อร์
 เป็็นโคที�ได้รับการป็รับป็ร่งพันธ์่ิในป็ระเทศัส่หรัฐ 
อเมริกา มีขนาดรูป็ร�างใหญ� มีสี่ตั�งแต�นำ�าตาลอ�อนไป็จนถ่งเข้ม 
มีลักษณะรูป็ร�างความเป็็นโคที�มีกล้ามเน้�อชัดเจน ลำาตัว 
มีความล่กและยาวได้สั่ดส่�วน มีนำ�าหนักเฉลี�ย 1,200 กก. 

อัตราการเจริญเติบโตดี ความส่มบูรณ์พันธ์่ิสู่ง เลี�ยงลูกเก�ง เลี�ยงดูง�าย ป็รับตัวให้เข้ากับ
ส่ภูาพแวดล้อมในเขตร้อนและแห้งแล้งได้ดี ส่ามารถใช้เป็็นพ�อพันธ์่ิค่มฝููงหร้อผลิตนำ�าเช้�อ
ส่ำาหรับการผส่มเทียม ซ่ึ่�งเป็็นที�นิยมเลี�ยงของเกษตรกรในปั็จจ่บัน

5. โคพัินื้ธ์์ุ์ว�กิว
 เป็็นโคที�ได้รับการป็รับป็ร่งส่ายพันธ์่ิที�ป็ระเทศัญี�ป่่็น 
เป็็นโคที�มีขนาดกลางโคพันธ์่ินี�มีสี่ดำาทั�งตัว ความส่มบูรณ์
พันธ์่ิสู่ง ป็รับตัวเข้ากับส่ภูาพแวดล้อมได้ดี มีนำ�าหนักเฉลี�ย 
800 กก. เน้�อมีไขมันแทรกสู่ง ละเอียด หน้าตัดเน้�อสั่นใหญ� 
ผลผลิตสู่งนิยมเลี�ยงเพ้�อผลิตเน้�อโคค่ณภูาพสู่ง โคส่ายพันธ์่ินี�
จ่งเป็็นที�นิยมของตลาดทั�วโลก มักนำานำ�าเช้�อมาผส่มเทียม เพ้�อการผลิตลูกโคเน้�อส่ำาหรับ
อ่ตส่าหกรรมเน้�อโคค่ณภูาพ

วงจัรก�รผลิี้ต้โคเน้ื้�อ
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ก�รเป็นื้สัด
 โคเพศัเมียที�เป็็นสั่ดจะมีอาการกระวนกระวาย ส่นใจโคตัวอ้�น ร้องบ�อย  
กินอาหารน้อยลง โคจะยน้นิ�งเม้�อมีโคตัวอ้�นปี็น อวัยวะเพศับวมแดง มีเม้อกใส่ไหลเยิ�ม  
หางกระดกข่�นเล็กน้อย

วิธุ่์ก�รผสมพัินื้ธ์์ุ์โค

1. พ่ิอพัินื้ธ์์ุ์ค์มฝููง
 เป็็นการป็ล�อยพ�อพันธ์่ิให้ค่มฝููง 
แม�โค ให้มีการผส่มพันธ์่ิตามธิรรมชาติ  
ผู้เลี�ยงไม�ต้องคอยส่ังเกตการเป็็นสั่ดของ 
แม�พันธ์่ิ พ�อพันธ์่ิจะทราบและผส่มเอง  
แต�ถ้าแม�พันธ์่ิเป็็นสั่ดหลายตัวในเวลาใกล้เคียงกัน จะทำาให้พ�อพันธ์่ิมีร�างกายทร่ดโทรม 
ส่ามารถแก้ไขโดยแยกพ�อพันธ์่ิไว้เม้�อป็ล�อยแม�พันธ์่ิออกไป็เลี�ยงในแป็ลงหญ้า โดยป็กติ 
พ�อพันธ์่ิส่ามารถผส่มกับแม�พันธ์่ิได้สั่ป็ดาห์ละ 5 ครั�ง การป็ล�อยให้พ�อพันธ์่ิค่มฝููง 
ส่ามารถมีแม�พันธ์่ิได้ป็ระมาณ 25-30 แม�/พ�อพันธ์่ิ 1 ตัว 

2. ก�รจูังผสม
 การผส่มโดยวิธีินี�ควรแยกเลี�ยงพ�อพันธ์่ิต�างหาก เพ้�อให้พ�อพันธ์่ิมีส่่ขภูาพ 
ที�ส่มบูรณ์ดี และส่ามารถใช้ผส่มกับแม�พันธ์่ิได้จำานวนมากกว�าการใช้พ�อพันธ์่ิค่มฝููง  
แต�ผู้เลี�ยงต้องคอยสั่งเกตการเป็็นสั่ดเอง เกษตรกรรายย�อยเลี�ยงแม�โครายละป็ระมาณ  
5-10 แม� การที�จะเลี�ยงพ�อพันธ์่ิไว้ใช้ค่มฝููงอาจจะไม�ค้่มกับการลงท่น จ่งควรรวมตัวกัน
เป็็นกล่�มแล้วจัดซ้ึ่�อหร้อจัดหาพ�อพันธ์่ิมาป็ระจำากล่�ม  
ในการจูงผส่มและการป็ล�อยให้พ�อพันธ์่ิค่มฝููง จะต้อง
มีการตรวจโรคทางระบบส้่บพันธ์่ิให้กับพ�อพันธ์่ิ 
และแม�พันธ์่ิก�อนด้วย
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3. ก�รผสมเท่ำยม
 เป็็นวิธีิการผส่มที�นำานำ�าเช้�อพ�อพันธ์่ิมาผส่มกับแม�พันธ์่ิที�เป็็นสั่ด ทำาให้ไม�ต้องเสี่ย 
ค�าใช้จ�ายในการซ้ึ่�อและเลี�ยงโคพ�อพันธ์่ิ ส่ามารถเก็บส่ถิติในการผส่ม และส่ามารถ 
ใช้นำ�าเช้�อโคพันธ์่ิดีจากที�ต�างๆ ได้ส่ะดวก แต�จำาเป็็นต้องใช้แรงงานหร้อใช้เคร้�องตรวจจับ
การเป็็นสั่ด ซ่ึ่�งอาจจะมีค�าจ้างหร้อค�าอบรมให้กับแรงงาน และค�าอ่ป็กรณ์ โดยอัตรา 
การผส่มติดจะข่�นอยู�กับความชำานาญของคนผส่ม ส่ามารถติดต�อขอรับบริการนำ�าเช้�อ 
โคพ�อพันธ์่ิได้ที�ศูันย์ผส่มเทียม กรมป็ศ่ัสั่ตว์ หร้อที�ส่ำานักงานป็ศ่ัสั่ตว์อำาเภูอในพ้�นที� 
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ก�รเล่ี้�ยงแม่โคอ้์มท้ำอง
 ควรให้แม�โคได้กินอาหารค่ณภูาพดี เช�น หญ้าส่ด หญ้าหมัก พ้ชตระกูลถั�ว และ 
มีนำ�าส่ะอาดให้กินได้ตลอดเวลาอย�างเพียงพอ และอาจเส่ริมอาหารข้นเพิ�มเติมได้  
เพ้�อให้แม�โคมีรูป็ร�างค�อนข้างอ้วนมีส่่ขภูาพส่มบูรณ์ ไม�ทร่ดโทรมมาก ที�ส่ำาคัญ ค้อ ฟ้�นตัว 
หลังคลอดได้เร็ว

ก�รจััดก�รแม่โคในื้ระยะใกล้ี้คลี้อดจันื้ถึึงคลี้อดลูี้ก
 1. ขัั�นื้ต้อนื้เต้ร่ยมต้ัว แม�โคจะมีอาการกระวนกระวายอยู�ไม�เป็็นส่่ข เดินไป็มา 
ย้นบ้าง นอนบ้าง ปั็ส่ส่าวะบ�อยๆ ยกหางสู่ง มีการเบ�งเป็็นช�วงๆ ระยะเวลาห�างกัน  
มีถ่งนำ�าครำ�าโผล�ออกมาแล้วแตกออก ขั�นตอนนี�ใช้เวลาป็ระมาณ 1-2 ชั�วโมง

 2. ขัั�นื้ต้อนื้ก�รขัับัลูี้กออกม� เม้�อถ่งนำ�าครำ�าแตกออกมาแล้ว ป็ระมาณ  
10-20 นาที ก็จะเห็นส่�วนป็ลายขาหน้าและจมูกโผล�ตามออกมา แม�โคจะเบ�งแรงข่�น  
จนหัวของลูกโคโผล�พ้นช�องคลอดออกมา และหล�นถ่งพ้�นภูายใน 10-20 นาที 

 3. ขัั�นื้ต้อนื้ก�รขัับัรกออกม� รกควรจะตามออกมาหร้อออกมาภูายใน  
6 ชั�วโมงหลังคลอด ถ้าหากเกิน 12 ชั�วโมง แล้วยังไม�ออก แส่ดงว�ารกค้าง ต้องตาม
สั่ตวแพทย์มาล้วงออกและรักษาต�อไป็
 แม�โคส่�วนใหญ�ไม�จำาเป็็นต้องช�วยคลอด ควรอยู�ห�างๆ ไม�ควรรบกวน แม�โค 
ควรคลอดลูกออกมาภูายใน 2 ชั�วโมงหลังจากที�ถ่งนำ�าครำ�าป็รากฏออกมา หากช้ากว�านี�
ควรให้การช�วยเหล้อ หากไม�คลอดภูายใน 4 ชั�วโมง ลูกจะตาย ต้องให้สั่ตวแพทย์เข้ามา
ช�วยเหล้อ
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ก�รเล่ี้�ยงลูี้กโคแรกเกิดถึึงหย่�นื้ม
 1. ทัำนื้ท่ำท่ำ�ลูี้กโคออกม� ควรช�วยเหล้อตามความจำาเป็็น ดังนี�
  l เอานำ�าเม้อกที�บริเวณป็ากหร้อจมูกออกให้หมด บางครั�งอาจมีของเหลว 
ค้างในทางเดินหายใจ ให้ช�วยโดยจับขาหลังยกข่�นให้หัวห้อยลงสั่กพักหน่�ง
  l หากลูกโคแน�นิ�งไม�หายใจ ให้ช�วยด่งลิ�นออกมาจากป็าก หร้ออาจช�วย 
หายใจโดยการเป่็าป็ากหร้อผายป็อด 
  l ใช้ผ้าเช็ดถูให้ทั�วตัวลูกโคให้แห้ง หร้อใช้นำ�าเกล้อทาลูกโคเพ้�อกระต้่นให้ 
แม�โคเลียลูก
  l ใช้ด้ายผูกส่ายส่ะด้อห�างจากพ้�นท้องป็ระมาณ 5 เซึ่นติเมตร ใช้กรรไกร
ส่ะอาดตัด แล้วทายาทิงเจอร์ไอโอดีน เพ้�อป้็องกันส่ะด้ออักเส่บ
  l ป็กติลูกโคจะย้นกินนมแม�ภูายใน 1 ชั�วโมง หลังคลอด
  l นมโคระยะแรกเรียกว�านมนำ�าเหล้อง ส่ำาคัญมากที�ส่่ด มีค่ณค�ามากที�ส่่ด  
และมีภููมิต้านทานโรค ต้องให้ลูกโคกินให้ได้โดยเร็วที�ส่่ด
  l หากลูกโคไม�ส่ามารถกินนมเองได้ ควรจับอ้่มให้ดูดนมหร้อรีดนมจากแม� 
มาป้็อนให้ลูกโคกิน ภูายใน 3-4 ชั�วโมงหลังคลอด 
  l แม�และลูกโคที�คลอดใหม�ไม�ควรป็ล�อยตามฝููง ควรแยกเลี�ยงให้แข็งแรงดี
ก�อนอย�างน้อย 3-4 วัน
 2. ก�รหย่�นื้ม
  โดยป็กติเกษตรกรจะหย�านมลูกโคที�อาย่ 6-8 เด้อน แต�ก็ส่ามารถหย�านมลูกโค
ก�อนกำาหนดตั�งแต�อาย่ 4-6 เด้อนได้ ทั�งนี� ข่�นอยู�กับส่ภูาพร�างกายของลูกโค โดยลูกโค 
จะส่ามารถเริ�มกินหญ้าได้เม้�ออาย่ 4 เด้อน ข่�นไป็ ดังนั�น การหย�านมลูกโคก�อนกำาหนด 
จะช�วยให้แม�โคมีส่ภูาพร�างกายและระบบส้่บพันธ์่ิส่มบูรณ์เร็ว พร้อมรับการผส่มพันธ์่ิใหม�  
ซ่ึ่�งจะส่ามารถให้ลูกได้ 1 ตัวต�อปี็ (One Cow One Calf One Year) การหย�านม มี 2 วิธีิ  
ค้อ การแยกคอก และการใช้ห�วงหย�านม

การูแยกคอก การูใช้้
ห่่วงห่ย่านม
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อ�ห�รสำ�หรับัโคเน้ื้�อ
 1. อ�ห�รหย�บั ค้อ อาหารที�มีเย้�อใยสู่ง ส่ามารถหาได้ง�าย มักจะให้ในรูป็แบบ
อาหารหยาบส่ด
  1.1 พ้ชอาหารสั่ตว์พันธ์่ิดีที�เกษตรกรนิยมป็ลูกและใช้เลี�ยงสั่ตว์

  1.2 พ้ชตระกูลถั�วพันธ์่ิดีที�เกษตรกรนิยมป็ลูกและใช้เลี�ยงสั่ตว์

  1.3 วัส่ด่เหล้อใช้ทางการเกษตร

  1.4 ผลพลอยได้จากอ่ตส่าหกรรมการเกษตร

 

ห่ญ้้าเนเปยีร์ูปากช่้อง 1ห่ญ้้าเนเปยีร์ูปากช่้อง 1

ถัั่�วฮามาต้่าถัั่�วฮามาต้่า

ฟางข้ัาวฟางข้ัาว

ถัั่�วแกรูมสไต่โลี้ถัั่�วแกรูมสไต่โลี้

เปลืี้อกสับปะรูดเปลืี้อกสับปะรูด

 ห่ญ้้าแพงโกล่ี้า ห่ญ้้าแพงโกล่ี้า

กรูะถิั่นกรูะถิั่น

ต้่นข้ัาวโพดต้่นข้ัาวโพด

ถัั่�วคาวาลี้เคดถัั่�วคาวาลี้เคด

กากมันสำาปะห่ลัี้งกากมันสำาปะห่ลัี้ง

ห่ญ้้ากินน้ส้ม่วงห่ญ้้ากินน้ส้ม่วง

ถัั่�วลิี้สงเถั่า (ฟลี้อริูเกรูซ)ถัั่�วลิี้สงเถั่า (ฟลี้อริูเกรูซ)

ยอดอ้อยยอดอ้อย

กากนำ�าต่าลี้กากนำ�าต่าลี้
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 2. อ�ห�รข้ันื้ ค้อ อาหารที�มีความเข้มข้นทางโภูชนาการสู่งโดยเฉพาะโป็รตีน 
มีเย้�อใยตำ�า เม้�อสั่ตว์กินเข้าไป็ส่ามารถย�อยได้ง�าย จำาแนกเป็็น
  2.1 วั์ตถุุดิบอาหาริสั่ตว์์ เช�น รำา ป็ลายข้าว ข้าว โพดบด กากถั�วเหล้อง  
กากถั�วลิส่ง กากป็าล์ม เป็็นต้น
  2.2 อาหาริส่ำาเร็ิจำรูิป (ชุนิดผง/ชุนิดเม็ด) ส่ามารถหาซ้ึ่�อได้ตามท้องตลาด
หร้อส่ามารถซ้ึ่�อมาผส่มเองได้ ใช้เลี�ยงเส่ริมกับอาหารหยาบ ในกรณีที�เกษตรกรมี 
พ้ชอาหารสั่ตว์ที�มีค่ณภูาพดีพอ และมีป็ริมาณพอดีกับความต้องการของแม�โคแล้ว  
ก็ไม�จำาเป็็นต้องใช้อาหารส่ำาเร็จรูป็

 3. อ�ห�รผสมเสร็จั (Total mixed ration: TMR ) เป็็นการนำาอาหารหยาบ
อาหารข้นมาผส่มกันในอัตราส่�วนที�เหมาะส่ม 

 4. แร่ธุ์�ต์้เสริม ทำาให้สั่ตว์เจริญ
เติบโต การทำางานของร�างกายและระบบ
ส้่บพันธ์่ิเป็็นป็กติ จ่งควรมีให้โคตลอดเวลา 
นิยมใช้ เป็็นแบบแร�ธิาต่ก้อน และแร�ธิาต่ผง

ปลี้ายข้ัาว ข้ัาวโพดบดปลี้ายข้ัาว ข้ัาวโพดบด อาห่ารูข้ันสำาเร็ูจรููปอาห่ารูข้ันสำาเร็ูจรููป

 แรู่ธาตุ่ก้อน แรู่ธาตุ่ก้อน

กากถัั่�วเห่ลืี้องกากถัั่�วเห่ลืี้อง

แรู่ธาตุ่ผงแรู่ธาตุ่ผง

วั์ตถุุดิบ

ที เอ็ม อาร์ิ โครุ่ิน ที เอ็ม อาร์ิ โคใหญ่่
นำ�าหนักตั�งแต่ 200–400 กก. นำ�าหนักตั�งแต่ 400 กก. ข้ึ้�นไป

1 2 3 1 2 3

ต้นข้าวโพด
หมักหญ้าแห้งค่ณภูาพดี
กระถินสั่บ
ใบมันส่ำาป็ะหลัง
มันเส้่น
ข้าวโพด
กากเน้�อในเมล็ดป็าล์ม
รำาละเอียด
กากนำ�าตาล
ยูเรีย
โซึ่เดียมไบคาร์บอเนต
แมกนิเซีึ่�ยมออกไซึ่ด์
พรีมิกซ์ึ่แร�ธิาต่และไวตามิน

67.7 
– 
8 
10 
– 
– 
– 
6 
3 
– 

1.5 
0.8 
3

– 
5 
– 
– 
26 
– 
60 
– 
3 

0.7 
1.5 
0.8 
3

– 
– 
14 
– 

31.7 
– 

45.5 
– 
3 

0.5 
1.5 
0.8 
3

– 
10 
– 
– 
36 
15 
30 
– 
3 

0.7 
1.5 
0.8 
3

– 
10 
– 
– 
45 
– 
36 
– 
3 

0.7 
1.5 
0.8 
3

– 
5 
12 
– 
46 
– 

28.1 
– 
3 

0.6 
1.5 
0.8 
3

100 100 100 100 100 100
โปริตีน (%) 12.03 13.13 12.67 10.17 10.02 10.03
ยอดโภชุนะย่อยได้ (%) 65 69.7 69.72 70.77 70.47 70.52
เย่�อใย (%) 19.43 14.17 13.50 11.13 10.11 11.59

ตั่วอย่างสูต่รูอาห่ารู TMRตั่วอย่างสูต่รูอาห่ารู TMR
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เทำคโนื้โลี้ย่ก�รผลิี้ต้อ�ห�รสัต้ว์ย์คใหม่ “G2G”
DLD Hydroponic Fodder

นายวิิวัิฒน์ ไชยชะอุ่่�ม ผู้้�อุ่ำานวิยการกอุ่งส่�งเส่ริมและพััฒนาการปศุ่สั่ตว์ิ นายส่่นทร นาดีี นางส่าวิวัิชรีพัร เล่�อุ่มใส่ : กอุ่งส่�งเส่ริมและพััฒนาการปศุ่สั่ตว์ิ
นายส่มพัล ไวิปัญญา นายฆฤทัย จัันทร์ธิิบดีี นางศุศิุพัร ช�อุ่ลำาไย นางศุ่ภวัินจัักรี ดีอุ่นไส่วิ นายว่ิฒิพัันธ์ิ เนตรวิิชัย นายอุ่ภินันท์ จิันพัละ : ส่ำานักพััฒนาอุ่าหารสั่ตว์ิ

      Hydroponic Fodder เป็นเทคโนโลยีการิผลิตพ่ัชุอาหาริสั่ตว์์แบบไม่ใชุ้ดิน ที�ผลิตจำาก
เมล็ดธัญ่พ่ัชุ/พ่ัชุไร่ิ เชุ่น ข้ึ้าว์ ข้ึ้าว์โพัด ข้ึ้าว์ฟ่่าง ถัุ�ว์ชุนิดต่างๆ และอ่�นๆ ตามที�มีในแต่ละท้องถิุ�น 
มาผลิตเป็นอาหาริสั่ตว์์ (Grain to Grass : G2G) ที�มีโปริตีนสู่ง ย่อยได้ดี มีคว์ามน่ากินสู่ง 
แต่ต้นทุนตำ�า ริอบผลิตสั่�นไม่เกิน 10 วั์น ผลผลิตส่ด 5-10 เท่าขึ้องเมล็ด 1 กก. ทำาได้ทุกพ่ั�นที�  
ด้ว์ยวิ์ธีการิง่ายๆ และตลอดทั�งปี ใชุ้นำ�าน้อย ใชุ้พ่ั�นที�น้อย ไม่สิ่�นเปล่องแริงงาน “ไว์-ง่าย-ถูุก-ดี”  
มีปัจำจัำยหลักที�ส่ำาคัญ่ในการิผลิต ค่อ เมล็ดธัญ่พ่ัชุ/พ่ัชุไร่ิ นำ�า และแส่ง (แส่งแดด/LED) ใชุ้ลดต้นทุน
อาหาริข้ึ้นในการิเลี�ยงสั่ตว์์ได้เก่อบทุกชุนิด
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โรคสำ�คัญในื้โคเน้ื้�อ

1. โรคพิย�ธิุ์ (Parasitic disease)
 เกิดจากสิ่�งมีชีวิตขนาดเล็กที�มีการดำารงชีพโดยอาศััยอยู�ในร�างกายหร้อบริเวณ
ผิวหนังโค ทำาให้โคตัวนั�นมีอาการผิดป็กติ โรคพยาธิิส่�วนมากมักไม�ก�อให้เกิดอันตราย 
ถ่งตาย เม้�อเทียบกับโรคที�เกิดจาก ไวรัส่ หร้อ แบคทีเรีย แต�มักจะเกิดเป็็นโรคเร้�อรัง  
ซ่ึ่�งส่�งผลให้สั่ตว์เติบโตช้าลง มีภููมิค้่มกันตำ�า ทำาให้เกิดโรคแทรกซ้ึ่อนอ้�นได้ง�าย พยาธิิบางชนิด
อาจทำาให้แท้งลูกได้ หร้ออาจร่นแรงถ่งขั�นทำาให้โคตาย โรคพยาธิิ 
แบ�งได้ 3 กล่�ม ค้อ
 1.1 พยาธิิภูายใน เช�น พยาธิิใบไม้ พยาธิิตัวกลม พยาธิิตัวต้ด
 1.2 พยาธิิภูายนอก เช�น เห็บ หมัด ไร แมลง
 1.3 โป็รโตซัึ่ว และริคเคตเชีย

2. โรคป�กแลี้ะเท้ำ�เป่� อย (Foot and mouth disease)
 เกิดจากเช้�อไวรัส่ ที�พบในป็ระเทศัไทยมี 3 ชนิด ค้อ โอ เอ และเอเชียวัน มีการ
แพร�ระบาดอย�างรวดเร็ว สั่ตว์ที�ป่็วยด้วยโรคนี� จะมีอาการซ่ึ่ม มีไข้ เบ้�ออาหาร มีเม็ดต่�ม
เกิดข่�นที�ริมฝีูป็าก เหง้อก และลิ�น นำ�าลายไหลย้ด กินอาหารไม�ได้ และเกิดเม็ดต่�ม 
ที�ระหว�างซึ่อกกีบ ไรกีบ ทำาให้เจ็บขา เดินกะเผลก สั่ตว์จะผอม และอัตราการตายสู่ง 
ในลูกสั่ตว์ถ้าไม�มีโรคแทรกซ้ึ่อนแล้วแผลจะหายเองภูายใน 1-2 สั่ป็ดาห์ ป้็องกันโรค 
โดยฉีดวัคซีึ่นให้สั่ตว์ปี็ละ 2 ครั�ง ห�างกัน 6 เด้อน เริ�มฉีดครั�งแรกเม้�ออาย่ 6 เด้อน  
และฉีดครั�งที� 2 หลังจาก ครั�งแรก 1 เด้อน จากนั�นฉีดซึ่ำ�าท่ก 6 เด้อน กรณีมีโรคระบาด 
เกิดข่�น ให้ฉีดซึ่ำ�าท่กระยะ 4 เด้อน

สแกน QR Code เพื�อดูข้ัอมูลี้
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3. โรคคอบัวม (Haemorrhagic septicemia)
 เกิดจากเช้�อแบคทีเรีย มีอาการ 
ที�ส่ำาคัญค้อ หายใจหอบล่กมีเสี่ยงดัง คอ
และหน้าจะบวมแข็ง อัตราการป่็วย 
และตายสู่ง มีการระบาดมากช�วงต้น 
และป็ลายฤดูฝูน สั่ตว์ที�เป็็นโรคนี�แบบ
เ ฉียบพลัน อาจตายภูายในไม� เ กิน  
24 ชั�วโมง ถ้าแบบเร้�อรังจะมีอาการ 
เสี่ยดท้อง ท้องอ้ด อ่จจาระมีมูกเล้อดป็น 
สั่ตว์จะตายภูายใน 2-3 วัน ควบค่มป้็องกันโรคนี�ได้โดยเม้�อมีสั่ตว์ป่็วยและตายเน้�องจาก
โรคนี� ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที�สั่ตวแพทย์ในท้องที�โดยเร็ว พร้อมทั�งแยกสั่ตว์ป่็วยออกจากฝููง 
หลีกเลี�ยงส่ภูาวะที�จะทำาให้สั่ตว์เครียด ทำาวัคซีึ่นป้็องกันโรคให้สั่ตว์ที�มีอาย่ตั�งแต� 4 เด้อน
ข่�นไป็ ทำาซึ่ำ�าท่ก 1 ปี็

4. โรคแท้ำงติ้ดต่้อ (Brucellosis) 
 เกิดจากเช้�อแบคทีเรีย ทำาให้เกิดการผส่มติดยาก เป็็นหมัน มักแท้งลูกในช�วงกลาง
และช�วงท้ายของการตั�งท้อง หร้อลูกที�คลอดออกมาไม�แข็งแรง ติดต�อจากการผส่มพันธ์่ิ 
การกินอาหารหร้อนำ�าที�มีเช้�อนี�ป็นอยู� การสั่มผัส่กับสิ่�งขับออกทางช�องคลอดของตัวเมีย 
ที�เป็็นโรค และการรีดนม ถ้าเป็็นในพ�อพันธ์่ิลูกอัณฑะจะบวมอักเส่บข้างใดข้างหน่�ง  

ซ่ึ่�งส่่ดท้ายจะเป็็นหมัน ป้็องกันโดย
ตรวจโรคท่กๆ 6 เด้อน ในฝููงโคที� 
ยังไม�ป็ลอดโรคและท่กปี็ในฝููงที�
ป็ลอดโรค เม้�อตรวจพบว�าเป็็นโรค
ควรแยกออกจากฝููง คอกสั่ตว์ที� 
ป่็วยด้วยโรคนี�ต้องใช้นำ�ายาฆ่�าเช้�อ
ทำาความส่ะอาดแล้วพักคอกไว้ 
อย�างน้อย 1 เด้อน ก�อนนำาสั่ตว์ใหม�
เข้าคอก 
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5. โรคแบัล็ี้กเลี้ก (Blackleg)
 เกิดจากเช้�อแบคทีเรีย ส่�วนมากเกิดจากการกินอาหารที�มีเช้�อป็ะป็นอยู� เม้�อเช้�อ 
เข้าสู่�ร�างกายจะไป็อยู�ตามบริเวณที�มีกล้ามเน้�อหนาๆ เช�น กล้ามเน้�อส่ะโพก ขา ไหล�  
หน้าอก คอหร้อลิ�น เป็็นต้น พร้อมกับส่ร้างส่ารพิษออกมาทำาลายกล้ามเน้�อรอบๆ  
โคที�เป็็นโรคมีอาการซ่ึ่ม เดินขากะเผลกข้างเดียวหร้อทั�งส่องข้าง หย่ดเคี�ยวเอ้�อง หายใจเร็ว  
เกิดการบวมของกล้ามเน้�อบริเวณที�ติดเช้�อ เม้�อกดบริเวณที�บวมจะได้ยินเสี่ยงดัง
กรอบแกรบ เพราะมีฟองอากาศัแทรกอยู�ภูายใน เม้�อพบการแส่ดงอาการดังกล�าวต้อง 
แยกสั่ตว์ออกจากฝููงทันที พร้อมทั�งรีบแจ้งสั่ตวแพทย์ในพ้�นที�ให้เข้ามาดูแล หากสั่ตว์ 
ได้รับการรักษาไม�ทันจะตายอย�างเฉียบพลัน เม้�อสั่ตว์ตายจะต้องฝัูงหร้อเผา และ 
สั่ตว์ที�เหล้อภูายในฝููงต้องทำาวัคซีึ่นควบคู�กับการฉีด Penicillin จ่ดที�เกิดโรคไม�ควร 
นำาสั่ตว์เข้าไป็เลี�ยงในบริเวณนั�นอีกจนกว�าสั่ตว์จะมีภููมิต้านทาน ค้อ 21 วันหลังการ 
ทำาวัคซีึ่น 

โปรแกรมส์ขัภ�พิโคเน้ื้�อ

การิปฏิิบัติ อายุสั่ตว์์ บริิเว์ณ์ที�ฉีีด ขึ้นาดวั์คซีีน
มีภูมิต้านทาน
หลังฉีีดวั์คซีีน

ริะยะเว์ลาขึ้อง
ภูมิต้านทาน

ปากและเท้าเป่�อย 4 เด้อนข่�นไป็ ใต้ผิวหนัง 2 ม.ล. 21-30 วัน 6 เด้อน

คอบว์ม 4 เด้อนข่�นไป็ กล้ามเน้�อ 1 ม.ล. 21 วัน 1 ปี็

แท้งติดต่อ 3-8 เด้อน
(เฉพาะเพศัเมีย)

ใต้ผิวหนัง 2 ม.ล. 21 วัน 7 ปี็

แบล็กเลก 4 เด้อนข่�นไป็ ใต้ผิวหนัง 5 ม.ล. 21 วัน 6 เด้อน
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โรคอ์บััติ้ใหม่ในื้โค-กระบ้ัอ

ลัี้มปี สกินื้ (Lumpy skin disease : LSD)

ข้ัอมูลี้เบ้ั�องต้้นื้
 l เป็็นโรคที�เกิดจากเช้�อไวรัส่
 l ระบาดในโค- กระบ้อ 
 l มีแมลงดูดเล้อดเป็็นพาหะนำาโรค
 l สั่ตว์ป่็วยจะมีไข้ ซ่ึ่ม เบ้�ออาหาร กินได้น้อย
 l เกิดต่�มนูนตามผิวหนัง ขนาด 2–5 ซึ่ม. ต�อมนำ�าเหล้องใต้ผิวหนังบวม ลักษณะ 
  คล้ายฝีู หากป็ล�อยทิ�งไว้จะกลายเป็็นเน้�อตาย ส่ะเก็ดแห้งแข็ง และแผลเป็็น  
  บางตัวขาบวม
 l อาจพบตาหร้อข้ออักเส่บร�วมด้วย มีนำ�ามูก มีนำ�าตา
 l รักษาให้หายได้
 l อัตราการตายน้อยกว�า 10% แต�ตายมากในลูกสั่ตว์
 l เน้�อโคที�หายจากโรคแล้ว ส่ามารถบริโภูคได้
 l ไม�ติดต�อจากสั่ตว์สู่�คนและไม�ติดต�อไป็ยังสั่ตว์อ้�น
 l หลังสั่ตว์ติดเช้�อแล้ว จะมีภููมิค้่มกันโรค ป้็องกันการติดเช้�อได้นานกว�า 150 วัน
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อ�ก�รขัองโรคลัี้มปี สกินื้ แลี้ะย�รักษ�
ริะยะที� 1: มีไข้ึ้ ซ้ีม กินลดลง
 1. ใช้ยาต้านการอักเส่บชนิดไม�ใช�ส่เตียรอยด์ (NSAID)
 2. ยาบำาร่ง เน้นบำาร่งเซึ่ลล์เย้�อบ่ผิว เช�น ยาฉีด AD3E

ริะยะที� 2: มีตุ่มที�ผิว์หนัง ต่อมนำ�าเหล่องใต้ผิว์หนัง

ริะยะที� 3: ตุ่มที�ผิว์หนังแตกเกิดแผลหลุม มีส่ะเก็ดหนา
 1. ใช้ยาต้านการอักเส่บชนิดไม�ใช�ส่เตียรอยด์(NSAID)
 2. ยาป็ฏิชีวนะ หร้อยาฆ่�าเช้�อแบคทีเรีย (AEOs)
 3. ยาฆ่�าเช้�อเฉพาะที� และยาป้็องกันแมลงตอม/วางไข�ที�แผล
 4. ยาบำาร่ง เน้นบำาร่งเซึ่ลล์เย้�อบ่ผิว เช�น ยาฉีด AD3E

ริะยะที� 4: แผลเริิ�มหาย
 1. ยาฆ่�าเช้�อเฉพาะที� และยาป้็องกันแมลงตอม/วางไข�ที�แผล
 2. ยาบำาร่ง เน้นบำาร่งเซึ่ลล์เย้�อบ่ผิว เช�น ยาฉีด AD3E

ม�ต้รก�รควบัค์มโรค
 1. สั่งเกต ส่ภูาพความผิดป็กติของ โค–กระบ้อหากพบสั่ตว์ป่็วย หร้อมีอาการ 
ผิดป็กติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที�ป็ศ่ัสั่ตว์ในพ้�นที�ทันที
 2. เก็บกว์าด - กางมุ้ง - กำาจัำด ทำาความส่ะอาดคอกโรงเร้อนเป็็นป็ระจำาท่กวัน 
ป็รับภููมิทัศัน์ให้โป็ร�งโล�ง กางม้่งให้แก�สั่ตว์เพ้�อป้็องกันและกำาจัดแมลงที�เป็็นพาหะนำาโรค
 3. กักกันและแยกสั่ตว์ป่็วยออกจากฝููงและห้ามเคล้�อนย้ายสั่ตว์ออกนอกพ้�นที�
 4. ให้ยาตามอาการิ รักษาสั่ตว์ที�ป่็วยตามอาการ บำาร่งร�างกายสั่ตว์ให้แข็งแรง 
และป้็องกันการติดเช้�อแบคทีเรียแทรกซ้ึ่อน
 5. บริิหาริจัำดการิวั์คซีีน ตามแนวทางที�กรมป็ศ่ัสั่ตว์กำาหนด
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ร�ยช้�อผู้จััดทำำ�ร�ยช้�อผู้จััดทำำ�

ท่ำ�ปรึกษ�

1. นายสั่ตว์แพัทย์ส่ริวิ์ศุ ธานีโต อธิิบดีกรมป็ศ่ัสั่ตว์
2. นายสุ่ริเดชุ ส่มิเปริม รองอธิิบดีกรมป็ศ่ัสั่ตว์
3. นายสั่ตว์แพัทย์เศุริษฐเกียริติ กริะจ่ำางว์งษ์ รองอธิิบดีกรมป็ศ่ัสั่ตว์
4. นายสั่ตว์แพัทย์ชัุยวั์ฒน์ โยธคล รองอธิิบดีกรมป็ศ่ัสั่ตว์
5. นายสั่ตว์แพัทย์โส่ภัชุย์ ชุว์าลกุล รองอธิิบดีกรมป็ศ่ัสั่ตว์
6. นายวิ์วั์ฒน์ ไชุยชุะอุ่ม ผู้อำานวยการกองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
7. นายสั่ตว์แพัทย์เชุาว์ฤทธิ� บุญ่มาทิต ผู้อำานวยการกองแผนงาน 
8. นายสั่ตว์แพัทย์บุญ่ญ่กฤชุ ป่�นปริะส่งค์ ผู้อำานวยการส่ำานักควบค่มป้็องกันและบำาบัดโรคสั่ตว์
9. นายอิทธิพัล เผ่าไพัศุาล ผู้อำานวยการส่ำานักพัฒนาอาหารสั่ตว์
10. นายไส่ว์ นามคุณ์ ผู้อำานวยการส่ำานักพัฒนาพันธ์่ิสั่ตว์
11. นายสั่ตว์แพัทย์ณ์ริงค์ เลี�ยงเจำริิญ่ ผู้อำานวยการส่ำานักเทคโนโลยีชีวภูาพการผลิตป็ศ่ัสั่ตว์

คณีะผู้จััดทำำ�

12. นางส่าว์รัิกษิณ์า สั่ตย์ชุาพังษ์ นักวิชาการสั่ตวบาลชำานาญการพิเศัษ 
13. นางส่าว์มนัส่นันท์ กองแก้ว์ นักวิชาการสั่ตวบาลป็ฏิบัติการ 
14. นายปริิภาคย์ เร่ิองเทพั เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
15. นายชุานนท์ เอ่�อเฟ่่�อ เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
16. นางส่าว์บุษริินทร์ิ ป่�นทอง เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
17. นางส่าว์มนัชุญ่า ว์งศ์ุศุรีิ เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
18. นางส่าว์กริริณิ์การ์ิ บุตริคำา เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
19. นางส่าว์ปริาริถุนา สุ่ทาวั์น เจ้าหน้าที�กองส่�งเส่ริมและพัฒนาการป็ศ่ัสั่ตว์
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