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บัที่นำ�

ป้ญห�แรั้งง�นในพื้้�นท่ี่�ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้ไม่เพื้่ยงพื้อีในญ่�ปุ่นก้ำ�ลง้รุั้นแรั้งข้�น ดว้ยเหตุน่�  จ้ำงไดจ้ำด้

ต้�งรั้ะบับัที่ก้้ษะก้�รั้ที่ำ�ง�นท่ี่�ก้ำ�หนดเพื้้�อีเปิดร้ั้บัที่ร้ั้พื้ย�ก้รั้บุัคคลช�วต่�งช�ติ (ที่ร้ั้พื้ย�ก้รั้บุัคคลช�ว

ต่�งช�ติเพื้้�อีสันบ้ัสันุนด�้นก้�รั้เก้ษตรั้) ท่ี่�สั�ม�รั้ถม่บัที่บั�ที่ในฐ�นะแรั้งง�นท่ี่�ม่ศัก้้ยภ�พื้พื้ร้ั้อีมใช้

ง�นที่น้ท่ี่เข�้ม�เป็นแรั้งง�นก้ลุ่มใหม่ในพื้้�นท่ี่�ก้�รั้เก้ษตรั้ขอีงญ่�ปุ่น  ซ้ึ่� งเป็นรั้ะบับัสันบ้ัสันุนก้�รั้

พื้ฒ้น�และคำ��จุำนก้�รั้เก้ษตรั้ขอีงญ่�ปุ่น ท่ี่�เพื้ิ�มเข�้ไปในรั้ะบับัก้�รั้ฝ้ึก้อีบัรั้มที่ก้้ษะขอีงช�วต่�งช�ติท่ี่�

ก้ ำ�ลง้เป็นท่ี่�ค�ดหวง้อีย�่งม�ก้ 

โดยโครั้งก้�รั้น่�  ก้�รั้ท่ี่�ช�วต่�งช�ติจำะที่ำ�ง�นในพื้้�นท่ี่�ก้�รั้เก้ษตรั้ไดน้้�น จำำ�เป็นตอ้ีงม่คุณภ�พื้

ครั้บัต�มเง้�อีนไขด�้นคว�มร้้ั้และที่ก้้ษะเก่้�ยวก้บ้ัก้�รั้เก้ษตรั้ต�มท่ี่�ร้ั้ฐบั�ลญ่�ปุ่นก้ำ�หนด

ซ้ึ่�งในส่ัวนน่�  ที่�งอีงคก์้รั้นิติบุัคคล National Chamber of Agriculture ไดร้้ั้บัคว�มอีนุเครั้�ะห์

จำ�ก้ก้รั้ะที่รั้วงเก้ษตรั้ ป่�ไม ้และก้�รั้ปรั้ะมงแห่งญ่�ปุ่นใหเ้ป็นผู้้จ้ำด้ก้�รั้สัอีบัเพื้้�อีตรั้วจำสัอีบัและ

ปรั้ะเมินคว�มร้้ั้ รั้วมถ้งที่ก้้ษะเก่้�ยวก้บ้ัเก้ษตรั้ก้รั้รั้มขอีงช�วต่�งช�ติท่ี่�จำะเดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น

ต้�งแต่ป่ ค.ศั. 2019 เป็นตน้ม� โดยม่ก้�รั้ที่ดลอีง 2 ชนิด ค้อี 1. ก้�รั้ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้โดยรั้วม 2. ก้�รั้

ปศุัสัต้วโ์ดยรั้วม 

หนง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยนน่�  ไดเ้ร่ั้ยบัเร่ั้ยงเน้�อีห�เก่้�ยวก้บ้ัคว�มร้้ั้ / ที่ก้้ษะท่ี่�ผู้้เ้ข�้สัอีบัเร้ั้�อีงก้�รั้ที่ำ�ฟ�ร์ั้ม

ปศุัสัต้วโ์ดยรั้วมควรั้ร้้ั้ ใหเ้ข�้ใจำง่�ยโดยใชร้้ั้ปถ่�ยและภ�พื้ว�ดปรั้ะก้อีบั ที่�งเรั้�หวง้ว�่ทุี่ก้ท่ี่�นจำะนำ�

ไปใชป้รั้ะโยชน ์และใชเ้ป็นตว้ช่วยหน้�งสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เร่ั้ยนร้้ั้ขอีงผู้้เ้ข�้สัอีบัทุี่ก้ท่ี่�น    

อีน้�ง ในก้�รั้สัอีบัเร้ั้�อีงก้�รั้ที่ำ�ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วโ์ดยรั้วม จำะม่คำ�ถ�มขอ้ีสัอีบัเพื้้�อีปรั้ะเมินผู้ล / ตรั้วจำ

สัอีบัว�่ม่คว�มสั�ม�รั้ถด�้นภ�ษ�ญ่�ปุ่นท่ี่�จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บัก้�รั้ปรั้ะก้อีบัอี�ช่พื้ที่ำ�ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วใ์น

ปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่นรั้วมอีย้ด่ว้ย ในก้�รั้เข�้สัอีบั ก้รุั้ณ�ใชห้นง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยนภ�ษ�ญ่�ปุ่นท่ี่�ที่�งอีงคก์้รั้

นิติบุัคคล National Chamber of Agriculture จำด้ที่ำ�ข้�นอ่ีก้เล่มร่ั้วมก้น้ดว้ย 

สุัดที่�้ยน่�  ในก้�รั้จำด้ที่ำ�หนง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยน ตอ้ีงขอีขอีบัคุณคณะก้รั้รั้มก้�รั้ตด้สิันก้ำ�หนดก้�รั้

สัอีบัปรั้ะเมินที่ก้้ษะช�วต่�งช�ติในก้�รั้สันบ้ัสันุนด�้นก้�รั้เก้ษตรั้ ก้ลุ่มพื้น้ธ์ุพื้้ชไร่ั้ทุี่ก้ท่ี่�นเป็นอีย�่ง

ส้ัง ที่้�งอี�จำ�รั้ยคิ์คุ ย�ม�ก้�มิ (ก้�รั้เล่�ยงไก่้), อี�จำ�รั้ยมิ์ย�โอีะ โยชิดะ (โคนม), อี�จำ�รั้ยฮิ์โรั้ชิ มิสุัมิ 

(สุัก้รั้),  อี�จำ�รั้ยอ์ี�กิ้ฮิโรั้ะ คิโนชิตะ (โคเน้�อี), และอี�จำ�รั้ยมิ์คิ ซึ่�โต (ก้�รั้เล่�ยงไก่้)  ท่ี่�ใหค้ว�มร่ั้วม
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คำาแนะนำาก่อนเริ่ม

ข้อควัรระวัังเวัลาเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

   เวล�ที่่่เดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศัญ่่ปุ่นเพื้้่อีม�ปรั้ะก้อีบัอี�ช่พื้เก้ษตรั้ก้รั้รั้มน้้น ก้รัุ้ณ�ปฏิิบั้ติต�มก้ฎรั้ะเบั่ยบัด้งตอ่ีไปน่้อีย�่ง 

เคร่ั้งครั้้ดเพื้้่อีป้อีงก้้นก้�รั้รุั้ก้รั้�นจำ�ก้โรั้คติดต่อีในปศัุสัต้ว์และโรั้คและแมลงศั้ตรั้้พื้ช้ 

　◦ ก้รัุ้ณ�อีย�่สั้มผู้้สัก้้บัสั้ตว์ในช่วงเวล�ภ�ยใน 1 สัป้ด�หก์้่อีนเดินที่�งม�ที่่่ญ่่ปุ่น 

　◦ �ต�มก้ฎแล้ว เม้่อีเดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศั (รั้วมถ้งเดินที่�งก้ล้บัเข�้ม�ในญ่่ปุ่นอี่ก้ครั้้้งด้วย) แล้ว ก้รุั้ณ�หล่ก้เล่่ยงไม่เข�้ไปใน 

โรั้งเล่้ยงสั้ตว์หรั้้อีบัรั้ิเวณโดยรั้อีบัเป็นเวล� 1 สัป้ด�ห์ 

　◦ �ก้รัุ้ณ�อีย่�นำ�ชุดที่ำ�ง�น รั้อีงเที่้�ใส่ัที่ำ�ง�น และรั้อีงเที่้�บั้๊ที่ใสั่ที่ำ�ง�น เป็นต้น ที่่่ใช้ง�นที่่่ต่�งปรั้ะเที่ศัและเป้้อีนสัก้ปรั้ก้แล้ว 

ม�ด้วย 

　◦ �ห้�มนำ�ผู้ลิตภ้ณฑ์อี�ห�รั้จำำ�พื้วก้เน้้อี เช่น เน้้อีส้ัตว์ แฮม ไส้ัก้รั้อีก้ และเบัคอีน เป็นต้น ท่่ี่ไม่ม่ใบัร้ั้บัรั้อีงก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัเข้� 

ม�ที่่่ญ่่ปุ่น

　◦ �ก้รุั้ณ�แจำ้งใหท้ี่�งครั้อีบัครั้ว้และคนรั้้้จำ้ก้ไมส่ั่งผู้ลิตภ้ณฑ์อี�ห�รั้จำำ�พื้วก้เน้้อีม�ที่่่ญ่่ปุ่นโดยบัรั้รั้จุำใส่ัห่บัหอ่ีขน�ดเลก็้ หรั้้อี 

ก้ล่อีงสั่งพื้้สัดุไปรั้ษณ่ย์ขน�ดเลก็้ (สั่งไปรั้ษณ่ยร์ั้ะหว�่งปรั้ะเที่ศั) 

　◦ นอีก้จำ�ก้น่้ ขอีให้ปฏิิบั้ติง�นอีย่�งปลอีดภ้ยโดยที่ำ�ต�มคำ�สั้่งขอีงผู้้้รั้้บัผู้ิดชอีบัในพื้้้นที่่่ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้



Ⅰ  ลักษณะเฉพาะของการทำาปศุสตัิวั์



1

 โคนม 

โคนมในญ่�ปุ่นส่ัวนใหญ่เป็นพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนฟร่ั้เช่ยน (Holstein Friesian) ซ้ึ่� งม่ถิ�นก้ำ�เนิดท่ี่�ปรั้ะเที่ศัเนเธอีร์ั้แลนด ์และ 

ผู้ลิตนมโคไดป้ริั้ม�ณม�ก้ก้ว�่ 8,000 ก้ก้. ต่อีป่

โคนมท่ี่�เคยม่ลก้้ม�แลว้จำะเร่ั้ยก้ว�่ โคท่ี่�เคยผู้�่นก้�รั้คลอีด และโคท่ี่�คลอีดลก้้เป็นที่อ้ีงแรั้ก้เร่ั้ยก้ว�่ โคสั�วที่อ้ีงแรั้ก้  

2 รูปแบบและขนาดของการบริหารจดัการฟาร์มโคนม

(1) ฟ�ร์ั้มโคนมขอีงญ่�ปุ่นส่ัวนใหญ่จำะเป็นร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ภ�ยในครั้อีบัคร้ั้ว

(2 ) แต่ในป้จำจุำบัน้ ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้โดยนิติบุัคคลท่ี่�บัริั้ห�รั้ง�นฟ�ร์ั้มโคนมดว้ยคว�มร่ั้วมม้อีขอีงเก้ษตรั้ก้รั้ 

จำำ�นวนหล�ยรั้�ย และก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้โดยบัริั้ษท้ี่ก้เ็พื้ิ�มม�ก้ข้�นเร้ั้�อียๆ 

(3) ฟ�ร์ั้มโคนมท่ี่�ม่โคนมจำำ�นวนม�ก้ๆ เร่ั้ยก้ว�่ เมก้ะฟ�ร์ั้ม (mega farm) 

เก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มโคนมขอีงญ่�ปุ่นม่จำำ�นวนลดลงเร้ั้�อียๆ ทุี่ก้ป่ แต่จำำ�นวนโคนมท่ี่�เล่�ยงต่อีเก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มโคนม 1 รั้�ยเพื้ิ�ม

ม�ก้ข้�น  

3 ปริมาณนำา้นมของโคนมทีเ่คยผ่่านการคลอดทีผ่่ลติิในญีปุ่่น

ค่�เฉล่�ยขอีงปริั้ม�ณนำ��นมโคท่ี่�เคยผู้�่นก้�รั้คลอีดท่ี่�ผู้ลิตไดต่้อีป่ขอีงโคนมในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่นเพื้ิ�มม�ก้ข้�น ในป่ 2014  

ม่ปริั้ม�ณ 8,316 ก้ก้. เม้�อีเปร่ั้ยบัเท่ี่ยบัก้บ้ั 10 ป่ท่ี่�แลว้ค้อีป่ 2004 ม่ปริั้ม�ณ 7,619 ก้ก้. จำะเห็นว�่เพื้ิ�มข้�นอีย�่งม�ก้  

พื้น้ธ์ุบัรั้�วนส์ัวสิั (Brown Swiss) พื้น้ธ์ุโฮลสัไตนฟร่ั้เช่ยน (Holstein-Friesian)

สันบ้ัสันุนภ�พื้ถ่�ย: National Livestock Breeding Center

พื้น้ธ์ุเจำอีร์ั้ซ่ึ่ (Jersey)

สันบ้ัสันุนภ�พื้ถ่�ย: National Livestock Breeding Center

ควัามเปลีย่นแปลงของจำานวันโคนมทีเ่ลีย้งและผ่ลติิต่ิอเกษติรกรฟาร์มโคนม 1 ราย

ปี 2005 (เฮเซ 17) ปี 2010 (เฮเซ 22) ปี 2014 (เฮเซ 26)

38.1 ตว้ 44.0 ตว้ 48.0 ตว้

การทำาฟาร์มโคนม (เลีย้งโคนม)1



2

4 วังจรชีีวัติิโคนม

・�โคนมท่ี่�ม่อี�ย ุ6 เด้อีนจำะเร่ั้ยก้ว�่ล้ก้โค หลง้จำ�ก้น้�นจำนถ้งอี�ยรุั้�ว 2 ป่จำะเร่ั้ยก้ว�่โควย้เจำริั้ญเติบัโต และหลง้จำ�ก้คลอีด

ลก้้โคคร้ั้� งแรั้ก้แลว้จำะเร่ั้ยก้ว�่โคโตเตม็วย้ 

・�โดยที่้�วไปแลว้จำะที่ำ�ใหโ้คตว้เม่ยท่ี่�ม่อี�ย ุ14-15 เด้อีนต้�งที่อ้ีงดว้ยก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยม 

・�ก้�รั้คลอีดลก้้ขอีงโคนมจำะเวน้รั้ะยะห่�ง 365 วน้ จ้ำงควรั้คลอีด 1 คร้ั้� งใน 1 ป่ แต่ช่วงเวน้รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งก้�รั้คลอีด 

ลก้้ขอีงโคนมญ่�ปุ่นก้ป็ร้ั้บัตว้ย�วน�นข้�น ในป่ 1989 เวน้รั้ะยะ 405 วน้ และป่ 2015 เวน้รั้ะยะ 433 วน้ 

・�ช่วงเวล�ต้�งที่อ้ีงขอีงโคนมค้อี 280 วน้ (9.3เด้อีน)

・�หลง้จำ�ก้ท่ี่�โคตว้เม่ยคลอีดลก้้แลว้ จำะร่ั้ดนมสัดไดเ้ป็นเวล�ปรั้ะม�ณ 1 ป่ แต่เพื้้�อีใหโ้คต้�งครั้รั้ภจ์ำนก้รั้ะที่้�งคลอีดลก้้โค

คร้ั้� งต่อีไปในช่วงน่�  จ้ำงจำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยมโคท่ี่�ก้ำ�ลง้อีย้ร่ั้ะหว�่งช่วงร่ั้ดนม 

・�เม้�อีถ้งช่วงก่้อีนก้ำ�หนดคลอีดคร้ั้� งต่อีไป 2-3 เด้อีนจำะหยดุร่ั้ดนม เพื้้�อีใหม่้สั�รั้อี�ห�รั้ไปเล่�ยงแม่โคและลก้้โคได้

・�โคนมจำะม่วงจำรั้ช่วติเช่นน่�หล�ยคร้ั้� งในช่วงช่วติโดยม่รั้ะยะเวล�วงจำรั้ละ 400-430 วน้ แม่โคสั�ม�รั้ถคลอีดลก้้ไดม้�ก้

ถ้ง 7-8 คร้ั้� ง แต่โดยเฉล่�ยค้อีปรั้ะม�ณ 4 คร้ั้� ง 

วงจำรั้ช่วติขอีงโคนม

5 ช่ีวังระยะเวัลาให้ผ่ลผ่ลติิของโคนม

(1) ช่วงเวล�ผู้สัมเช้�อีเพื้้�อีใหโ้คนมใหก้้ำ�เนิดลก้้โคคร้ั้� งแรั้ก้ (ที่อ้ีงแรั้ก้) โดยที่้�วไปค้อีช่วงโคม่อี�ย ุ14-15 เด้อีน  

(2 ) ช่วงท่ี่�ไม่ต้�งที่อ้ีง (ไม่ม่ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ) หลง้จำ�ก้คลอีดลก้้โคแลว้ เร่ั้ยก้ว�่ จำำ�นวนวน้ไม่ต้�งครั้รั้ภ ์ช่วงรั้ะยะเวล�ท่ี่� 

รั้วมที่้�งช่วงรั้ะยะที่้�งที่อ้ีงก้บ้ัจำำ�นวนวน้ท่ี่�ไม่ต้�งครั้รั้ภเ์ข�้ไปค้อีรั้ะยะท่ี่�เวน้ช่วงรั้ะหว�่งก้�รั้คลอีด

(3) ตว้อีย�่งเช่น ก้รั้ณ่ท่ี่�ม่จำ ำ�นวนท่ี่�ไม่ต้�งครั้รั้ภ ์120 วน้ (4 เด้อีน) รั้ะยะเวน้ช่วงรั้ะหว�่งก้�รั้คลอีดค้อี 13.3 เด้อีน (399 วน้)  

ตั�งทอ้ง
 (280 วนั)

เกิด 6 เดือน 15 เดือน 2 ปี 26เดือน 3 ปี 4 ปี

ผสมพนัธ์ุทอ้งแรก
(ผสมเทียม)

การคลอดทอ้งแรก

เวน้ช่วงระหวา่งการคลอด
(14.2 เดือน : 432 วนั)

ช่วงรีดนม
(11.9เดือน:361วนั) ช่วงพกัรีดนม

(2.3 เดือน)

ระยะใหน้ม 1-2 เดือน

การคลอดครั� งที� 2 

จาํนวนปีที�ใชง้านไดโ้ดยเฉลี�ย

6-7 ปี (คลอด 4 ครั� ง) 

ช่วงสร้างนมไดม้ากที�สุด

คือช่วงคลอดลกูโคครั� งที� 3-4 

*ซํ� าวงจรเดิม (โดยเฉลี�ย 3 ครั� ง)
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(4 ) หลง้คลอีดที่อ้ีงแรั้ก้แลว้ จำะเร่ั้ยก้ก้�รั้คลอีดลก้้โคหลง้จำ�ก้น้�นไปว�่ ที่อ้ีงท่ี่� 2, ที่อ้ีงท่ี่� 3, ที่อ้ีงท่ี่� 4 เร่ั้ยงลำ�ดบ้ัไป ซ้ึ่�ง 

เร่ั้ยก้รั้วมว�่ ที่อ้ีงต่อีไป  

(5 ) ช่วงรั้ะยะเวล�ใหผู้้ลผู้ลิตขอีงโคนม (โคท่ี่�เคยผู้�่นก้�รั้คลอีด) ป่ 2002 ใหก้้ำ�เนิด 4.2 คร้ั้� ง ป่ 2007 ใหก้้ำ�เนิด 4.0 คร้ั้� ง  

ป่ 2015 ใหก้้ำ�เนิด 3.5 คร้ั้� ง ซ้ึ่� งม่แนวโนม้ท่ี่�ช่วงรั้ะยะเวล�ใหผู้้ลผู้ลิตขอีงโคนมสั้�นลงเร้ั้�อียๆ 

(6 ) สั�เหตุท่ี่�ที่ำ�ใหช่้วงเวล�ใหผู้้ลผู้ลิตขอีงโคนมสั้�นลง ค้อีเพื้รั้�ะเกิ้ดป้ญห�ต่�งๆ จ้ำงตอ้ีงคด้ทิี่�ง ไดแ้ก่้ คว�มผู้ดิปก้ติขอีง 

เต�้นม (เช่น โรั้คเต�้นมอีก้้เสับั เป็นตน้), คว�มผู้ดิปก้ติขอีงก้�รั้ส้ับัพื้น้ธ์ุ, คว�มผู้ดิปก้ติขอีงก่้บัเที่�้ (โรั้คก่้บั) , คว�มผู้ดิปก้ติ 

ขอีงรั้ะบับัยอ่ียอี�ห�รั้, ไม่สั�ม�รั้ถยน้ได ้(ไขน้ำ� �นม) เป็นตน้ 

6 อาหาร

・ในอี�ห�รั้เล่�ยงโคนมม่อี�ห�รั้เขม้ขน้และอี�ห�รั้หย�บั

・อี�ห�รั้เขม้ขน้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงส่ัวนใหญ่จำะเป็นอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัม

・อี�ห�รั้หย�บัจำะม่อี�ห�รั้หมก้้ท่ี่�ผู้ลิตในปรั้ะเที่ศัก้บ้ัหญ�้แหง้ท่ี่�ม่ที่้�งผู้ลผู้ลิตในญ่�ปุ่นและนำ�เข�้จำ�ก้ต่�งปรั้ะเที่ศั

・ธญ้พื้้ชท่ี่�เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ในอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมค้อีข�้วโพื้ดท่ี่�นำ�เข�้ม�จำ�ก้ต่�งปรั้ะเที่ศั 

7 การติรวัจสอบคุณภาพนมโค

・คุณภ�พื้นมขอีงโคแต่ละตว้จำะแตก้ต่�งก้น้ไป

・โคนมท่ี่�จำะส่ังอีอีก้ส่้ัตล�ดจำ�ก้ฟ�ร์ั้มจำะไดร้้ั้บัก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัคุณภ�พื้จำ�ก้เก้ษตรั้ก้รั้ปศุัสัต้ว์

・�ในก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัคุณภ�พื้นมโคจำะด้เร้ั้�อีงคุณภ�พื้ขอีงส่ัวนปรั้ะก้อีบั ไดแ้ก่้ อีต้รั้�ส่ัวนไขมน้นม อีต้รั้�ส่ัวนโปรั้ต่นนม 

อีต้รั้�ส่ัวนขอีงแขง็ในนมท่ี่�ไม่รั้วมไขมน้ (solid-non-fat) และคุณภ�พื้ด�้นสุัขอีน�มย้ ไดแ้ก่้ จำำ�นวนเซึ่ลลโ์ซึ่ม�ติก้ 

จำำ�นวนแบัคท่ี่เร่ั้ย  

8 โคนมกบัควัามร้อนในช่ีวังฤดูร้อน

・�อุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมท่ี่�สุัดสัำ�หร้ั้บัโคนมพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนฟร่ั้เช่ยนจำะอีย้ร่ั้ะหว�่ง 13-18 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั เป็นสัต้วท่์ี่�ไม่ที่น

ต่อีอี�ก้�ศัร้ั้อีน 

・�เม้�อีอี�ก้�ศัม่คว�มช้�นส้ัง และอุีณหภมิ้ส้ังข้�นถ้งรั้�ว 30 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั ก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้แหง้ขอีงโคนมจำะนอ้ียลง ที่ำ�ให้

ปริั้ม�ณและคุณภ�พื้ด�้นส่ัวนปรั้ะก้อีบัขอีงนมโคลดตำ��ลง

・�โคนมม่ก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 ซ้ึ่� งเป็นก้รั้ะเพื้�ะที่ำ�หน�้ท่ี่�หมก้้บ่ัม จ้ำงม่อุีณหภมิ้ภ�ยในร่ั้�งก้�ยส้ังก้ว�่มนุษย ์อุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยต�ม

ปก้ติค้อี 38.5 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั
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・�ฤด้ร้ั้อีนขอีงญ่�ปุ่นไดร้้ั้บัอิีที่ธิพื้ลจำ�ก้ภ�วะโลก้ร้ั้อีนที่ำ�ใหม่้วน้ก้ล�งฤด้ร้ั้อีน (วน้ท่ี่�ม่อุีณหภมิ้ส้ังสุัดต้�งแต่ 30 ℃ ข้�นไป) 

และวน้ท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนจำด้ (วน้ท่ี่�ม่อุีณหภมิ้ส้ังสุัดต้�งแต่ 35 ℃ ข้�นไป) เพื้ิ�มม�ก้ข้�น

・�อี�ก้�ศัร้ั้อีนในฤด้ร้ั้อีนอี�จำเป็นสั�เหตุที่ำ�ใหโ้คนมลม้ต�ยได ้ฤด้ร้ั้อีนป่ 2010 ม่โคนมท่ี่�ลม้ต�ยและถก้้คด้ทิี่�งถ้ง 959 

ตว้ สั�เหตุเพื้รั้�ะอี�ก้�ศัท่ี่�ร้ั้อีนจำด้  

・�ต�รั้�งด�้นล่�งน่�  แสัดงสัภ�พื้ขอีงโคนมในสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�อุีณหภมิ้ 18 ℃ , 26 ℃ และ 30 ℃ อี�ก้�ศัร้ั้อีนที่ำ�ให้

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ลดลง, นำ��หนก้้ลด และปริั้ม�ณนำ��นมนอ้ียลง

・�อุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยและจำำ�นวนคร้ั้� งขอีงก้�รั้ห�ยใจำจำะเพื้ิ�มข้�นต�มอุีณหภมิ้สิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�เพื้ิ�มส้ัง

ก้�รั้จำะแก้ไ้ขป้ญห�เร้ั้�อีงคว�มร้ั้อีนขอีงโคนมไดอ้ีย�่งไรั้น้�น ก้ำ�ลง้เป็นป้ญห�ใหญ่ขอ้ีหน้�งขอีงฟ�ร์ั้มโคนม และสิั�งสัำ�คญ้เพื้้�อี

แก้ไ้ขป้ญห�ใหไ้ดก้้ค้็อี ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งโรั้งเล่�ยง ก้�รั้ติดต้�งและควบัคุมจำด้ก้�รั้อุีปก้รั้ณ์ที่ำ�คว�มเยน็ เช่น พื้ด้ลม และเคร้ั้�อีงพื้น่

ละอีอีงนำ�� ก้�รั้ปลก้้ตน้ไมบ้ัริั้เวณโดยรั้อีบัโรั้งเล่�ยง และก้�รั้ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้ เป็นตน้ 

นอีก้จำ�ก้น่� เน้�อีงจำ�ก้โคนมเป็นสัต้วท่์ี่�ตอ้ีงด้�มนำ��ปริั้ม�ณม�ก้และตอีบัสันอีงไวต่อีคุณภ�พื้นำ�� โดยเฉพื้�ะช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ก้�ศั

ร้ั้อีนจำด้ ตอ้ีงด้แลใหโ้คสั�ม�รั้ถด้�มนำ��ท่ี่�สัะอี�ดและเยน็ไดต้ลอีดเวล�

9 การกำาจดัมูลและปัสสาวัะ

・�ก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลและป้สัสั�วะอีย�่งถก้้ตอ้ีงเพื้้�อีป้อีงก้น้ป้ญห�ก้ลิ�นเหมน็ไดร้้ั้บัก้�รั้ก้ำ�หนดไวใ้นขอ้ีก้ฎหม�ย

・�สิั�งสัำ�คญ้ค้อีก้�รั้ที่ำ�ปุ๋ยคอีก้คุณภ�พื้ด่ และนำ�ไปใชป้รั้ะโยชนใ์นทุ่ี่งหญ�้ หร้ั้อีผู้ลิตเพื้้�อีส่ังใหก้้บ้ัเก้ษตรั้ก้รั้พื้้ชไร่ั้และ

เก้ษตรั้ก้รั้เพื้�ะปลก้้ข�้ว 

จำ�ก้ก้�รั้ท่ี่�โคนมท่ี่�เก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มโคนมเล่�ยงม่จำำ�นวนม่เพื้ิ�มม�ก้ข้�น ปริั้ม�ณม้ลและป้สัสั�วะขอีงสัต้วท่์ี่�เป็นขอีงเส่ัยปล่อียม�

จำ�ก้ฟ�ร์ั้มก้เ็พิื้�มข้�นดว้ย อ่ีก้ด�้นหน้�ง ก้รั้ณ่ขอีงพื้้�นท่ี่�สัำ�หร้ั้บัเพื้�ะปล้ก้หญ�้และพื้ช้ท่ี่�เป็นอี�ห�รั้สัต้วซ้์ึ่� งเพิื้�มข้�นต�มจำำ�นวนสัต้ว์

สภาพของโคนมกบัการเพิม่สูงของอุณหภูมส่ิิงแวัดล้อม (ติวััอย่าง) 

18°C 26°C 30°C

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัม ก้ก้. / วน้ 12.0 10.3 8.4

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคหญ�้แหง้ ก้ก้. / วน้ 6.1 4.5 3.7

นำ��หนก้้ (ช้�งหลง้จำบัก้�รั้ที่ดสัอีบั) ก้ก้. 561 543 528

อุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ย ℃ 38.3 39.2 40.2

จำำ�นวนคร้ั้� งขอีงก้�รั้ห�ยใจำ คร้ั้� ง / น�ท่ี่ 33.7 58.3 73.1

ปริั้ม�ณนำ��นม ก้ก้. 27.5 23.3 19.3
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ท่ี่�เล่�ยงท่ี่�เพิื้�มข้�นม่อีย้น่อ้ีย ที่ำ�ใหป้้จำจุำบัน้เกิ้ดก้รั้ณ่ท่ี่�ปรั้ะสับัก้บ้ัป้ญห�ม้ลขอีงเส่ัยม�ก้เกิ้นไปโดยปริั้ม�ณม้ลและป้สัสั�วะม่ม�ก้

เกิ้นก้ว�่จำะนำ�ก้ลบ้ัไปใชก้้บ้ัพื้้�นท่ี่�ทุ่ี่งหญ�้ขอีงฟ�ร์ั้มตนเอีง ม่ก้รั้ณ่เช่นน่�อีย้เ่ป็นจำำ�นวนม�ก้
 

โรั้งหมก้้ปุ๋ยคอีก้
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 โคเนือ้

โคเน้�อีท่ี่�เล่�ยงก้น้ม�ก้ในญ่�ปุ่นม่ 3 พื้น้ธ์ุ ไดแ้ก่้ พื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ� (Japanese Black) หร้ั้อีท่ี่�เร่ั้ยก้ก้น้ว�่ว�กิ้ว โคพื้น้ธ์ุโคนมท่ี่�

ตอีนแลว้ (โฮลสัไตน) และพื้น้ธ์ุผู้สัมรั้ะหว�่งโคญ่�ปุ่นขนดำ�ก้บ้ัพื้น้ธ์ุโคนม (F1) ซ้ึ่� งแต่ละชนิดม่ช่วงเวล�ก้�รั้เล่�ยงแตก้ต่�งก้น้  

 รูปแบบการเลีย้งโคเนือ้

ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้อุีตสั�หก้รั้รั้มเล่�ยงโคเน้�อีแบ่ังอีอีก้เป็น 3 ร้ั้ปแบับั ดง้น่�

(1) การบริหารจดัการการขยายพนัธ์ุ

เล่�ยงโคว�กิ้วเพื้ศัเม่ยไวส้ัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุ เม้�อีล้ก้โคเกิ้ดและโตข้�นจำนม่อี�ยรุั้�ว 10 เด้อีนก้จ็ำะส่ังข�ยเป็นลก้้โคเน้�อีใหก้้บ้ั

ฟ�ร์ั้มเล่�ยงต่อีไป 

เก้ษตรั้ก้รั้จำะต้�งเป้�หม�ยใหโ้คคลอีดลก้้ป่ละ 1 คร้ั้� ง โคเพื้ศัเม่ยสัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุโดยเฉล่�ยจำะคลอีดลก้้ปรั้ะม�ณ 7 คร้ั้� ง  

ซ้ึ่� งในจำำ�นวนน้�นม่เก้ษตรั้ก้รั้บั�งรั้�ยท่ี่�ที่ำ�ไดเ้กิ้นก้ว�่ 10 คร้ั้� ง 

(2) การบริหารจดัการการเลีย้ง

นำ�โคว�กิ้ว (อี�ยรุั้�ว 10 เด้อีน) พื้น้ธ์ุโคนมท่ี่�ตอีนแลว้ (ล้ก้โค) โคพื้น้ธ์ุผู้สัม (ล้ก้โคหร้ั้อีโคท่ี่�ม่อี�ยรุั้�ว 8 เด้อีน) เข�้ม�เล่�ยง

ขนุเพื้้�อีส่ังข�ย โดยห�ก้เป็นโคว�กิ้วจำะเล่�ยงจำนม่อี�ยรุั้�ว 30 เด้อีน โคพื้น้ธ์ุโคนมท่ี่�ตอีนแลว้ 19-20 เด้อีน และโคพื้น้ธ์ุผู้สัมรั้�ว 

25 เด้อีน

(3) การบริหารจดัการแบบครบวังจร 

ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับัรั้วมท่ี่�ที่ำ�ต่อีเน้�อีงที่้�งง�นขย�ยพื้น้ธ์ุ / เล่�ยงลก้้โค และง�นเล่�ยงโคขนุ เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้บัริั้ห�รั้

จำด้ก้�รั้แบับัครั้บัวงจำรั้ ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ร้ั้ปแบับัน่�ในก้�รั้เล่�ยงโคว�กิ้วยง้ม่ไม่ม�ก้นก้้

ก้�รั้เล่�ยงในทุ่ี่ง โคเพื้ศัเม่ย

การผ่ลติิเนือ้วัวัั (เลีย้งโคเนือ้)2
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(4) อืน่ๆ 

ม่ก้�รั้ร้ั้ปแบับัก้�รั้ค�้ข�ยท่ี่�เก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มโคนมนำ�นำ��เช้�อีขอีงโคว�กิ้วไปผู้สัมเท่ี่ยมใหก้้บ้ัโคนมเพื้ศัเม่ย ซ้ึ่� งได ้

ลก้้โคอีอีก้ม�เป็นพื้น้ธ์ุผู้สัม และส่ังข�ยใหก้้บ้ัเก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มโคขนุดว้ยเช่นก้น้ นำ��หนก้้ตว้แรั้ก้เกิ้ดขอีงลก้้โคพื้น้ธ์ุผู้สัมค้อี  

รั้�ว 30 ก้ก้. ซ้ึ่� งตว้เลก็้ก้ว�่ลก้้โคนม (รั้�ว 45 ก้ก้.) จ้ำงม่ขอ้ีด่ค้อีสั�ม�รั้ถป้อีงก้น้ป้ญห�คลอีดย�ก้ในโคนมที่อ้ีงแรั้ก้ได ้

■โคเนื�อ (กรณีโคเพศเมียสาํหรับเพาะพนัธ์ุลกูววั) 

เกิด 6 เดือน 16-18 เดือน 2 ปี 25 เดือน 3 ปี

ตั�งทอ้ง
(285 วนั)

เวน้ช่วงระหวา่งการคลอด
(ประมาณ 13 เดือน)ผสมพนัธ์ุทอ้งแรก〈นํ�าหนกั〉 หยา่นม การคลอดทอ้งแรก 

(28 กก.) (180 กก.) (350 กก.) (440 กก.) (450-500 กก.)

4 ปี

การคลอดครั� งที� 2
จาํนวนปีที�ใชง้านไดโ้ดยเฉลี�ย

9 ปี (คลอด 7 ครั� ง) 

■โคเนื�อ (กรณีโคขนุ)

เกิด 6 เดือน 10 เดือน 27-30 เดือน

〈นํ�าหนกั〉การตอน หยา่นม เลี�ยงขาย
(30 กก.) (270 - 300 กก.) (650 - 700 กก.)

ส่งขายโควากิวที�ตอนแลว้

■โคเนื�อ (กรณีโคเพศเมียสาํหรับเพาะพนัธ์ุลกูววั) 

เกิด 6 เดือน 16-18 เดือน 2 ปี 25 เดือน 3 ปี

ตั�งทอ้ง
(285 วนั)

เวน้ช่วงระหวา่งการคลอด
(ประมาณ 13 เดือน)ผสมพนัธ์ุทอ้งแรก〈นํ�าหนกั〉 หยา่นม การคลอดทอ้งแรก 

(28 กก.) (180 กก.) (350 กก.) (440 กก.) (450-500 กก.)

4 ปี

การคลอดครั� งที� 2
จาํนวนปีที�ใชง้านไดโ้ดยเฉลี�ย

9 ปี (คลอด 7 ครั� ง) 

■โคเนื�อ (กรณีโคขนุ)

เกิด 6 เดือน 10 เดือน 27-30 เดือน

〈นํ�าหนกั〉การตอน หยา่นม เลี�ยงขาย
(30 กก.) (270 - 300 กก.) (650 - 700 กก.)

ส่งขายโควากิวที�ตอนแลว้

■โคเนื�อ (กรณีโคเพศเมียสาํหรับเพาะพนัธ์ุลกูววั) 

เกิด 6 เดือน 16-18 เดือน 2 ปี 25 เดือน 3 ปี

ตั�งทอ้ง
(285 วนั)

เวน้ช่วงระหวา่งการคลอด
(ประมาณ 13 เดือน)ผสมพนัธ์ุทอ้งแรก〈นํ�าหนกั〉 หยา่นม การคลอดทอ้งแรก 

(28 กก.) (180 กก.) (350 กก.) (440 กก.) (450-500 กก.)

4 ปี

การคลอดครั� งที� 2
จาํนวนปีที�ใชง้านไดโ้ดยเฉลี�ย

9 ปี (คลอด 7 ครั� ง) 

■โคเนื�อ (กรณีโคขนุ)

เกิด 6 เดือน 10 เดือน 27-30 เดือน

〈นํ�าหนกั〉การตอน หยา่นม เลี�ยงขาย
(30 กก.) (270 - 300 กก.) (650 - 700 กก.)

ส่งขายโควากิวที�ตอนแลว้
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 อาหารและรูปแบบการให้อาหาร

(1) ลูกโค / โควัยัเจริญเติบิโติ

อี�ห�รั้ช่วงวย้เจำริั้ญเติบัโตและช่วงท่ี่�เป็นลก้้โคขอีงโคว�กิ้ว โคพื้น้ธ์ุโคนมท่ี่�ตอีนแลว้ และพื้น้ธ์ุผู้สัมจำะเปล่�ยนแปลงไป โดย

จำะม่นมแม่โค →นมที่ดแที่น →นมผู้สัม →หญ�้แหง้ และอี�ห�รั้ผู้สัม

(2) โคขุน

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัช่วงเล่�ยงขนุ ก้รั้ณ่ขอีงโคว�กิ้วจำะใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมและฟ�งข�้วเป็นหลก้้ โคพื้น้ธ์ุโคนมท่ี่�ตอีนแลว้จำะใหอ้ี�ห�รั้

สัต้วห์มก้้ (ตน้ข�้วหมก้้, หญ�้เล่�ยงสัต้วห์มก้้, ข�้วโพื้ดหมก้้) หญ�้แหง้และอี�ห�รั้ผู้สัม ส่ัวนโคพื้น้ธ์ุผู้สัมจำะใหอ้ี�ห�รั้สัต้วห์มก้้ 

หญ�้แหง้ ฟ�งข�้ว และอี�ห�รั้ผู้สัม อีต้รั้�ส่ัวนขอีงปริั้ม�ณก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้หย�บัก้บ้ัอี�ห�รั้เขม้ขน้สัำ�หร้ั้บัโคขนุจำะม่อีต้รั้�ส่ัวน

อี�ห�รั้ผู้สัมส้ัง 

 จุดสำาคญัของการควับคุมการเลีย้ง

ในก้�รั้เล่�ยงโคเน้�อีจำะม่ปรั้ะเดน็ป้ญห�สัำ�คญ้เร้ั้�อีงก้�รั้ควบัคุมก้�รั้เล่�ยงดง้ต่อีไปน่�  และดำ�เนินก้�รั้ควบัคุมก้�รั้เล่�ยงปรั้ะจำำ�วน้

ไปโดยคำ�น้งถ้งปรั้ะเดน็ป้ญห�เหล่�น่�อีย้เ่สัมอีไปดว้ยเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้

ล้ก้โค

โคขนุ (โคเน้�อี)
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(1) การเพิม่นำา้หนักให้เท่ากนัไปพร้อมกนัทั้งฝูง 

ก้�รั้คำ�น้งถ้งก้�รั้ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�เหม�ะสัม ก้�รั้ปร้ั้บัปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ใหค้งท่ี่� และก้�รั้ป้อีงก้น้ไม่ใหเ้กิ้ดก้�รั้

ต่อีส้ัร้ั้ะหว�่งโคดว้ยก้น้เอีงเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้ซ้ึ่�งจำะที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถสัร้ั้�งโคท่ี่�ม่นำ� �หนก้้ตว้ม�ก้และม่เน้�อีคุณภ�พื้ด่ได ้โดยเฉพื้�ะใน

ก้รั้ณ่ขอีงโคว�กิ้ว ก้�รั้ผู้ลิตเน้�อีโคใหม่้ล�ยหินอ่ีอีนเป็นเร้ั้�อีงท่ี่�ตอ้ีงใหค้ว�มสัำ�คญ้อีย�่งม�ก้

(2) การควับคุมสุขภาพของลูกโค

ลก้้โคจำะเป็นโรั้คปอีดบัวมและที่อ้ีงเส่ัยไดง่้�ย ดง้น้�นก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ต ด้แล และร้ั้ก้ษ�อีย�่งด่จ้ำงเป็นเร้ั้�อีงสัำ�คญ้

(3) การป้องกนัไวัรัสคุกคาม

จำำ�เป็นตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้คุก้ค�มขอีงไวร้ั้สัในโรั้งเล่�ยงใหด่้

(4) การกำาจดัมูลและปัสสาวัะ

จำำ�เป็นตอ้ีงพื้ย�ย�มดำ�เนินก้�รั้ต�มท่ี่�ก้ล่�วเอี�ไวใ้นหว้ขอ้ีท่ี่� 9 ขอีงขอ้ี 1 เร้ั้�อีงฟ�ร์ั้มเล่�ยงโคนม  

ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิ้ใหล้้ก้โค (ชุดที่ำ�คว�มอุ่ีน) 
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 สายพนัธ์ุสุกร

สุัก้รั้เป็นหม้ป่�ท่ี่�มนุษยเ์ล่�ยงไว ้และเป็นสัต้วท่์ี่�ปร้ั้บัปรุั้งม�เพื้้�อีใหม่้ศัก้้ยภ�พื้ขอีงก้�รั้ผู้ลิตเน้�อีส้ัง สุัก้รั้สั�ยพื้น้ธ์ุหลก้้ท่ี่�เล่�ยง

ก้น้ในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น ไดแ้ก่้ พื้น้ธ์ุแลนดเ์รั้ซึ่ พื้น้ธ์ุยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ใหญ่ และพื้น้ธ์ุด้ร็ั้อีค

สายพนัธ์ุสุกร

สายพนัธ์ุ  (รหัสย่อ) ลกัษณะภายนอก จุดเด่น

พื้น้ธุ์แลนด์เรั้ซึ่ 
(Landrace)

ม่ส่ัข�ว ลำ�ตว้ย�ว ใบัหน�้เร่ั้ยวย�ว ห้

พื้บ้ัลง

ตก้ล้ก้จำำ�นวนม�ก้ อีต้รั้�ก้�รั้เจำริั้ญ

เติบัโตขอีงล้ก้สุัก้รั้ส้ัง

พื้้นธุ์ยอีรั้์ก้เชอีรั้์ใหญ่ 
(Large Yorkshire) ม่ส่ัข�ว ห้ต้�งข้�น สั�ม�รั้ถขย�ยพื้น้ธ์ุไดด่้

พื้น้ธุ์ด้รั้็อีค (Duroc) ม่ต้�งแต่ส่ันำ��ต�ลจำนถ้งส่ัดำ� ห้พื้บ้ัลง
คุณภ�พื้เน้�อีด่ ที่นที่�นต่อีโรั้ค เจำริั้ญ

เติบัโตเร็ั้ว

พื้น้ธุ์บั�รั้์ก้เชอีรั้์ 
(Berkshire)

ม่ส่ัดำ� เฉพื้�ะส่ัวนปล�ยข� ส่ัวนปล�ย 

ขอีงใบัหน�้ และปล�ยห�งม่ส่ัข�ว เร่ั้ยก้ว�่ 

ส่ัข�ว 6 แตม้ 

จำำ�นวนก้�รั้ติดล้ก้ และก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต

จำะดอ้ียก้ว�่พื้น้ธ์ุต่�ง ๆ ท่ี่�ก้ล่�วม�ข�้งตน้

แต่ม่คุณภ�พื้เน้�อีท่ี่�ด่เลิศั

พื้น้ธุ์แฮมป์เชอีรั้์ 
(Hampshire) ส่ัดำ� ท่ี่�ล ำ�ตว้พื้�ดดว้ยส่ัข�ว

ใชเ้ป็นตว้ผู้้แ้ที่นพื้น้ธ์ุด้ร็ั้อีคในก้�รั้ผู้สัม 

3 สั�ยพื้น้ธ์ุ

 
พื้น้ธุ์ยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ก้ล�ง 
(Middle Yorkshire) หน�้ย้�น ห้ต้�งข้�น เจำริั้ญเติบัโตช�้ คุณภ�พื้เน้�อีด่

เม้�อีนำ� 3 สั�ยพื้น้ธ์ุน่�ม�ผู้สัมรั้วมก้น้ (ผู้สัมพื้น้ธ์ุ) เป็นพื้น้ธ์ุผู้สัม จำะไดผู้้ลค้อี ไดล้ก้้ท่ี่�ม่อีต้รั้�ก้�รั้เติบัโตส้ัง เติบัโต 

เร็ั้ว และคุณภ�พื้เน้�อีด่ข้�น เร่ั้ยก้ว�่ "พื้น้ธ์ุผู้สัม 3 สั�ยพื้น้ธ์ุหลก้้" ซ้ึ่� งนิยมที่ำ�ก้น้ที่้�วไปที่้�วปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น ลำ�ดบ้ัแรั้ก้จำะผู้สัม

รั้ะหว�่งพื้น้ธ์ุแลนดเ์รั้ซึ่ (L) ก้บ้ัพื้น้ธ์ุยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ใหญ่ (W) เม้�อีไดล้ก้้สุัก้รั้เพื้ศัเม่ยจำ�ก้ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุก้จ็ำะนำ�ม�เล่�ยงเป็นสุัก้รั้

สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุ จำ�ก้น้�นนำ�สุัก้รั้เพื้ศัเม่ยน่�ไปผู้สัมก้บ้ัพื้น้ธ์ุด้ร็ั้อีค (D) เพื้ศัผู้้ ้ล้ก้สุัก้รั้ท่ี่�ได ้(LWD) จำะนำ�ไปเล่�ยงเป็นสุัก้รั้ขนุ  

การทำาฟาร์มเลีย้งสุกร (สุกร) 3
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ซ้ึ่� งวธ่ิน่� เป็นวธ่ิท่ี่�นิยมที่ำ�ก้น้โดยที่้�วไป ก้ล่�วค้อีสุัก้รั้ขนุขอีงญ่�ปุ่นส่ัวนใหญ่เป็นพื้น้ธ์ุผู้สัมน้�นเอีง ดว้ยก้�รั้นำ�สุัก้รั้ต่�งสั�ย 

พื้น้ธ์ุม�ผู้สัมก้น้เช่นน่�  ที่ำ�ใหศ้ัก้้ยภ�พื้ขอีงลก้้สุัก้รั้ (ก้�รั้ใหผู้้ลผู้ลิต) ส้ังข้�น ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่คว�มโดดเด่นขอีงลก้้ผู้สัม หร้ั้อีเฮต 

เตอีร์ั้โรั้ซ่ึ่สั (Heterosis) นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่สั�ยพื้น้ธ์ุอ้ี�นๆ ไดแ้ก่้ พื้น้ธ์ุบั�ร์ั้ก้เชอีร์ั้ (สุัก้รั้ดำ� หร้ั้อีคุโรั้บุัตะ), พื้น้ธ์ุแฮมป์เชอีร์ั้ และ

พื้น้ธ์ุยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ก้ล�งอ่ีก้ดว้ย 

ตว้อีย�่งก้�รั้ผู้สัมขอีงพื้น้ธ์ุผู้สัม 3 สั�ยพื้น้ธ์ุหลก้้ท่ี่�นิยม 

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่สุัก้รั้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่สุัก้รั้ไฮบัริั้ด ซ้ึ่� งเป็นสุัก้รั้ขนุและสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุเพื้ศัเม่ยและเพื้ศัผู้้ท่้ี่�เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้ 

ผู้สัมก้น้ขอีงหล�ยสั�ยพื้น้ธ์ุรั้วมก้น้ เป็นวธ่ิท่ี่�สั�ม�รั้ถแก้ไ้ขขอ้ีเส่ัยขอีงพื้น้ธ์ุผู้สัม 3 สั�ยพื้น้ธ์ุหลก้้ท่ี่�ม่ข้�นตอีนยุง่ย�ก้ได ้โดย 

ม่จุำดปรั้ะสังคค้์อีก้�รั้สัร้ั้�งสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�ม่คุณภ�พื้เป็นจำำ�นวนม�ก้อีย�่งม่แบับัแผู้น 

พนัธ์ุยอร์กเชีอร์ใหญ่   เพศผู้่
(W)

พนัธ์ุแลนด์เรซ   เพศเมยี
(L)

×

พนัธ์ุดูร็อค   เพศผู้่
(D)

แม่สุกรพนัธ์ุผ่สมขั้นที ่1  เพศเมยี ×

พนัธ์ุผ่สม 3 สายพนัธ์ุหลกั  (LWD)
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 วังจรชีีวัติิของสุกร

สุัก้รั้แบ่ังปรั้ะเภที่ต�มก้�รั้นำ�ไปใชอ้ีอีก้เป็นสุัก้รั้ขนุและสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุ สุัก้รั้ขนุค้อีสุัก้รั้ท่ี่�พื้วก้เรั้�ใชร้้ั้บัปรั้ะที่�นเน้�อี 

ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่สุัก้รั้เน้�อี แม่สุัก้รั้ค้อีแม่พื้น้ธ์ุขอีงสุัก้รั้ขนุ สุัก้รั้เพื้ศัผู้้ท่้ี่�ใชผู้้สัมพื้น้ธ์ุก้บ้ัแม่สุัก้รั้เร่ั้ยก้ว�่พื้อ่ีพื้น้ธ์ุ หร้ั้อีที่�เนบุัตะ แม่สุัก้รั้

จำะผู้สัมพื้น้ธ์ุ ต้�งที่อ้ีง ตก้ล้ก้ และเล่�ยงล้ก้สุัก้รั้วนซึ่ำ� �ก้น้ไป 

สุัก้รั้เป็นสัต้กิ้นที่้�งพื้้ชและเน้�อีสัต้ว ์และบัริั้โภคอี�ห�รั้หล�ก้หล�ยชนิด โครั้งสัร้ั้�งพื้้�นฐ�นขอีงอีวย้วะยอ่ียอี�ห�รั้ขอีงสุัก้รั้

จำะเหม้อีนก้บ้ัมนุษยซ้์ึ่�งบัริั้โภคอี�ห�รั้จำำ�พื้วก้กิ้นที่้�งพื้้ชและเน้�อีสัต้วเ์ช่นก้น้ อี�ห�รั้จำะถ้ก้ยอ่ียท่ี่�ก้รั้ะเพื้�ะก่้อีน ต่อีไปจำะถก้้ยอ่ีย

ซึ่ำ� �และด้ดซ้ึ่มท่ี่�ล ำ�ไสัเ้ลก็้ จำ�ก้น้�นส่ัวนท่ี่�ไม่ยอ่ียสัล�ยบั�งส่ัวนจำะถก้้หมก้้บ่ัมเอี�ไวแ้ละด้ดซ้ึ่มท่ี่�ล ำ�ไสัใ้หญ่

(1) สุกรขุน (สุกรเนือ้)

หลง้สุัก้รั้ขนุเกิ้ดม�ช่วงรั้ะยะหน้�งจำะถ้ก้เล่�ยงโดยแม่สุัก้รั้ซ้ึ่�งเป็นสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุเพื้ศัเม่ย หลง้เกิ้ดม�ปรั้ะม�ณ 6 เด้อีน 

(ปรั้ะม�ณ180 วน้) จำะถก้้เล่�ยงใหม่้นำ��หนก้้รั้�ว 115 ก้ก้. และส่ังข�ยเป็นเน้�อีหม้ ช่วงรั้ะยะท่ี่�เล่�ยงต้�งแต่สุัก้รั้นำ��หนก้้ได ้30 ก้ก้. 

จำนก้รั้ะที่้�งส่ังอีอีก้ข�ยเร่ั้ยก้ว�่ ช่วงรั้ะยะขนุ  

(2) แม่สุกร (สุกรขยายพนัธ์ุเพศเมยี หรือเรียกว่ัาฮาฮาบุติะ) 

แม่สุัก้รั้หลง้เกิ้ดม� 8 เด้อีนและม่นำ��หนก้้รั้�ว 120 ก้ก้. จำะเริั้�มที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุคร้ั้� งแรั้ก้ ม่ช่วงรั้ะยะต้�งที่อ้ีง 114 วน้ ตก้ลก้้ 

10-15 ตว้ หลง้จำบัช่วงรั้ะยะเล่�ยงลก้้หลง้ตก้ลก้้แลว้ 3-4 สัป้ด�ห์ก้จ็ำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุอ่ีก้คร้ั้� ง แม่สุัก้รั้ท่ี่�ไดร้้ั้บัก้�รั้ด้แลใหม่้

สุัขภ�พื้แขง็แรั้งจำะสั�ม�รั้ถต้�งที่อ้ีงและตก้ล้ก้ได ้4-5 คร้ั้� งภ�ยในเวล� 2 ป่ แม่สุัก้รั้ม่วงจำรั้ช่วติเช่นน่�วนซึ่ำ� �ไปม� ซ้ึ่� งโดยปก้ติจำะ

23

22

21

20

19

18

17
16

1514 13

12

11

109

8

76

5

4

3

2

1

ช้�อีเร่ั้ยก้ส่ัวนต่�งๆ ในร่ั้�งก้�ยขอีงสุัก้รั้ 

1.จำม้ก้   2.ห้   3.แก้ม้   4.คอี   5.ไหล่   6.หลง้   7.สัะโพื้ก้   8.ซ่ึ่�โครั้ง   9.ข�หน่บัหน�้

10.ที่อ้ีงนอ้ีย   11.บั้�นที่�้ย   12.ตน้ข�   13.ที่อ้ีง   14.ข�หน�้   15.ข�หลง้   16.ห�ง   

17.ก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้   18.เข่�หลง้   19.ตน้ข�ล่�ง   20.ขอ้ีเที่�้   21.อีก้ (รั้วมที่อ้ีงดว้ย)   

22.อีก้ส่ัวนหน�้   23.อุีง้เที่�้
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ตก้ลก้้ได ้6-10 คร้ั้� ง  ช่วงรั้ะยะผู้สัมพื้น้ธ์ุขอีงสุัก้รั้ค้อี 21 วน้ 

(3) พ่อพนัธ์ุ (สุกรขยายพนัธ์ุเพศผู้่, พ่อพนัธ์ุสุกร หรือเรียกว่ัาทาเนบุติะ) 

พื้อ่ีพื้น้ธ์ุม่อี�ยรุั้�ว 7 เด้อีนจ้ำงจำะสั�ม�รั้ถส้ับัพื้น้ธ์ุได ้ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุม่ที่้�งก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติ (ผู้สัมพื้น้ธ์ุจำริั้ง) และก้�รั้

ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยม (AI)  ซ้ึ่� งในป้จำจุำบัน้เริั้�มใชก้้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยมเพิื้�มม�ก้ข้�นเร้ั้�อีย ๆ 

วงจำรั้ช่วติขอีงสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ (แม่สุัก้รั้:พื้อ่ีพื้น้ธ์ุ) / สุัก้รั้ขนุ 

3 รูปแบบการบริหารจดัการการเลีย้งสุกร

ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงสุัก้รั้ แบ่ังอีอีก้เป็น 3 ปรั้ะเภที่ ไดแ้ก่้  "ฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับัครั้บัวงจำรั้" "ฟ�ร์ั้ม

บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ" และ "ฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้สุัก้รั้ขนุ" 

ฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ ม่ร้ั้ปแบับัก้�รั้จำด้ก้�รั้ท่ี่�เล่�ยงแม่สุัก้รั้และพื้อ่ีพื้น้ธ์ุไว ้และนำ�ลก้้สุัก้รั้ท่ี่�ผู้สัมพื้น้ธ์ุไดส่้ัง 

ข�ยเป็นสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขนุต่อีไป

ฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้สุัก้รั้ขนุ ม่ร้ั้ปแบับัก้�รั้จำด้ก้�รั้โดยก้�รั้ซ้ึ่�อีล้ก้สุัก้รั้ม�จำ�ก้ฟ�ร์ั้มท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุม�เล่�ยง 

ขนุและนำ�ส่ังข�ย 

ฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับัครั้บัวงจำรั้ ม่ร้ั้ปแบับัก้�รั้จำด้ก้�รั้ท่ี่�จำะเล่�ยงแม่สุัก้รั้และพื้อ่ีพื้น้ธ์ุสัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุ และ 

ดำ�เนินก้�รั้ต้�งแต่เริั้�มผู้สัมพื้น้ธ์ุไปจำนถ้งก้�รั้เล่�ยงขนุแบับัครั้บัที่้�งวงจำรั้ ป้จำจุำบัน้ม่ฟ�ร์ั้มท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับัครั้บัวงจำรั้เป็น

จำำ�นวนม�ก้ เหตุผู้ลหลก้้ค้อีเพื้้�อีหยดุย ้�งก้�รั้แที่รั้ก้แซึ่งขอีงโรั้คจำ�ก้ภ�ยนอีก้ และเพื้้�อีขย�ยขน�ดก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ 

ป้จำจุำบัน้ในฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ ไดม่้ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งก้�รั้ผู้ลิตแม่สุัก้รั้และพื้อ่ีพื้น้ธ์ุสุัก้รั้ และร้ั้ปแบับัก้�รั้จำด้ก้�รั้

จำะมุ่งเนน้ส่ังข�ยใหก้้บ้ัฟ�ร์ั้มท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับัครั้บัวงจำรั้เป็นหลก้้ 

(115 กก.)(37 กก.)(นํ�าหนกั)

จาํนวนปีที�ใชง้านได้

3 ปี (ตกลกู 6 ครั� ง)

เกิด1 เดือน 3 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 1 ปี 18 เดือน 2 ปี

ขยายพนัธ์ุ ลกูสุกร สุกรเลี�ยง

หยา่นม

สุกรโตเตม็วยั

(230 กก.)(210 กก.)(180 กก.)(120 กก.)(8 กก.)(1.4 กก.)(นํ�าหนกั)

เลี�ยงขนุ ลกูสุกร สุกรขนุ

หยา่นม

ผสมพนัธ์ุ

เวน้ช่วงระหวา่งการตกลกู
(6 เดือน)

ตั�งทอ้ง
(114 วนั)

ทอ้งแรก
ตกลกู
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ขน�ดก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ม่อีย้ด่ว้ยก้น้หล�ก้หล�ย ที่้�งฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ขน�ดใหญ่ท่ี่�ม่จำ ำ�นวนพื้นก้้ง�นต้�งแต่ 10 คนไป

จำนถ้ง 100 คนข้�นไป และฟ�ร์ั้มบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ขน�ดเลก็้ในครั้อีบัคร้ั้ว อี�จำเร่ั้ยก้ฟ�ร์ั้มขน�ดใหญ่ไดว้�่ บัริั้ษท้ี่ฟ�ร์ั้มเล่�ยงสุัก้รั้

ไม่เพื้่ยงแค่ก้�รั้ผู้ลิตในฟ�ร์ั้มเล่�ยงสุัก้รั้เท่ี่�น้�น ยง้ม่ก้รั้ณ่ท่ี่�รั้วมก้ลุ่มอุีสั�หก้รั้รั้มผู้ลิตภณ้ฑเ์น้�อีสัต้ว,์ ธุรั้กิ้จำค�้ส่ัง 

ผู้ลิตภณ้ฑเ์น้�อีสัต้ว ์และธุรั้กิ้จำค�้ปล่ก้ผู้ลิตภณ้ฑเ์น้�อีสัต้วเ์ป็นธุรั้กิ้จำแบับัครั้บัวงจำรั้ ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้แบับับ้ัรั้ณ� 

ก้�รั้ (integration) 

สัำ�หร้ั้บัก้�รั้แบ่ังปรั้ะเภที่ฟ�ร์ั้มเล่�ยงจำ�ก้ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ด�้นสุัขอีน�มย้ จำะม่ "ฟ�ร์ั้มเล่�ยง SPF (ควบัคุมใหป้ลอีด 

โรั้คเป็นพื้ิเศัษ)" ซ้ึ่� งแตก้ต่�งจำ�ก้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงธรั้รั้มด� โดยจำะม่ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ด�้นสุัขอีน�มย้ท่ี่�เขม้งวดม�ก้ก้ว�่ฟ�ร์ั้ม 

ที่้�วไป เปร่ั้ยบัเท่ี่ยบัก้บ้ัฟ�ร์ั้ม SPF แลว้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงธรั้รั้มด�จำะเร่ั้ยก้ว�่ ฟ�ร์ั้มแบับัด้�งเดิม (conventional)

4 รูปแบบการผ่ลติิ / ซ้ือ / และการให้อาหารสุกร

 วต้ถุดิบัอี�ห�รั้สุัก้รั้โดยส่ัวนใหญ่นำ�เข�้ม�จำ�ก้ต่�งปรั้ะเที่ศั

วต้ถุดิบัท่ี่�ส่ังม�ถ้งท่ี่�เร้ั้อี เช่น ข�้วโพื้ด เป็นตน้ ถ้ก้ส่ังไปบัดละเอ่ียดใหเ้ป็นผู้งท่ี่�โรั้งง�นอี�ห�รั้สัต้วเ์พื้้�อีใหย้อ่ียไดด่้ และ

ผู้สัมในอี�ห�รั้โดยก้ำ�หนดส่ัวนผู้สัมท่ี่�ค ำ�น้งถ้งคว�มสัมดุลขอีงสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงสุัก้รั้แต่ละ 

รั้ะยะ และส่ังข�ยเป็นอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัม ซ้ึ่�งใชข้�้วโพื้ดและก้�ก้ถ้�วเหล้อีง (ถ้�วเหล้อีงสัก้ด้ไขมน้) จำำ�นวนม�ก้เป็นวต้ถุดิบั

อี�ห�รั้ม่ลก้้ษณะต่�งๆ ก้น้ เช่น อี�ห�รั้เน้�อีบัดละเอ่ียด (mash) อี�ห�รั้อีด้ดว้ยแรั้งดน้เป็นอี�ห�รั้อีด้เมด็ (pellet) และ 

อี�ห�รั้เน้�อีหย�บั (crumble) ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้นำ�อี�ห�รั้อีด้เมด็ม�ทุี่บัใหแ้ตก้อีอีก้ เป็นตน้ นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ก้�รั้ใชอ้ี�ห�รั้เหลว  

(liquid) ท่ี่�เป็นขอีงเหลวสัำ�หร้ั้บัใชป้้อีนอี�ห�รั้สัต้วอ่์ีก้ดว้ย 

วธ่ิก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ ม่ที่้�งวธ่ิ "ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีง" และ "ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัจำำ�ก้ด้"  

ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีง มก้้เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัอิีสัรั้ะ ค้อีจำะเติมอี�ห�รั้เอี�ไวใ้นถง้อี�ห�รั้ตลอีดเวล� สุัก้รั้ 

สั�ม�รั้ถกิ้นอี�ห�รั้ไดทุ้ี่ก้เม้�อี 

ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัจำำ�ก้ด้ เป็นวธ่ิก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ต�มปริั้ม�ณท่ี่�ก้ำ�หนดไว้

ส่ัวนใหญ่สุัก้รั้ขนุจำะเล่�ยงโดยใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีง ส่ัวนสุัก้รั้สัำ�หร้ั้บัขย�ยพื้น้ธ์ุจำะใหอ้ี�ห�รั้แบับัจำำ�ก้ด้

 อี�ห�รั้เน้�อีบัดละเอ่ียด (mash) อี�ห�รั้อีด้เมด็ (pellet) อี�ห�รั้เหลว (liquid)

ลก้้ษณะขอีงอี�ห�รั้สุัก้รั้
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5 เนือ้ติดิกระดูกและเนือ้ส่วันต่ิางๆ 

 สุัก้รั้เล่�ยงขนุ (สุัก้รั้เน้�อี) ท่ี่�ส่ังข�ยจำะถก้้นำ�ไปฆ่่� และที่ำ�ก้�รั้ซ้ึ่�อีข�ยก้น้เป็น "ซึ่�ก้ตด้แต่ง"  

ซึ่�ก้ตด้แต่ง หม�ยถ้งสัภ�พื้ท่ี่�แยก้ส่ัวนหว้ ข�หน�้ข�หลง้ และเคร้ั้�อีงในอีอีก้ที่้�งตว้แลว้ สุัก้รั้นำ��หนก้้ 115 ก้ก้. จำะไดซ้ึ่�ก้ตด้

แต่งรั้�ว 75 ก้ก้.  อีต้รั้�ส่ัวนขอีงซึ่�ก้ตด้แต่งค้อีปรั้ะม�ณ 65% ถ�้แบ่ังซึ่�ก้ตด้แต่งอีอีก้เป็นส่ัวนซึ่�้ยก้บ้ัขว�จำะเร่ั้ยก้ว�่ ผู้�่ซ่ึ่ก้ ซึ่�ก้

ตด้แต่งจำะถก้้จำด้รั้ะดบ้ัต�มเก้ณฑม์�ตรั้ฐ�นก้�รั้ซ้ึ่�อีข�ยซึ่�ก้สุัก้รั้ตด้แต่ง ม่รั้ะดบ้ัเร่ั้ยงจำ�ก้คุณภ�พื้ด่ ไดแ้ก่้ รั้ะดบ้ัด่เลิศั รั้ะดบ้ัด่ 

รั้ะดบ้ัป�นก้ล�ง รั้ะดบ้ัพื้อีใช ้ และรั้ะดบ้ัท่ี่�ตก้เก้ณฑ ์ซ้ึ่�งจำะพื้ิจำ�รั้ณ�จำ�ก้นำ��หนก้้ขอีงซึ่�ก้ตด้แต่ง (ซึ่�ก้ผู้�่ซ่ึ่ก้) และคว�มหน�ขอีง

ไขมน้ท่ี่�สัน้หลง้ก่้อีน จำ�ก้น้�นต�มดว้ยลก้้ษณะภ�ยนอีก้และคุณภ�พื้ขอีงเน้�อี 

  สั�ม�รั้ถตด้แบ่ังซึ่�ก้ตด้แต่งอีอีก้เป็นเน้�อีส่ัวนต่�งๆ ได ้หลง้จำ�ก้น้�นก้จ็ำะนำ�เน้�อีส่ัวนต่�งๆ เหล่�น้�นไปห้�นสัไลดแ์ละว�ง

ข�ยเป็นเน้�อีคด้เก้รั้ด หร้ั้อีส่ังข�ยหลง้จำ�ก้ท่ี่�นำ�ไปแปรั้ร้ั้ปเป็นแฮม หร้ั้อีไสัก้้รั้อีก้แลว้ 

 เก้ณฑม์�ตรั้ฐ�นสัำ�หร้ั้บัส่ัเน้�อีและส่ัไขมน้ค้อี ถ�้ส่ัเน้�อีเขม้เกิ้นไป หร้ั้อีส่ัจำ�งเกิ้นไป (ส่ัอ่ีอีนเกิ้นไป) จำะไม่ด่ ส่ัเน้�อีใน

อุีดมคติค้อีตอ้ีงม่ส่ัป�นก้ล�งค่อีนข�้งจำ�ง (อ่ีอีน) โดยจำะใช ้Pork Color Standard ในก้�รั้ตด้สิัน ส่ัไขมน้ตอ้ีงม่ส่ัข�ว ไม่ควรั้ม่

ไขมน้ส่ัเหล้อีง ก้รั้ณ่ท่ี่�ไขมน้อ่ีอีน จำะเร่ั้ยก้ว�่ สุัก้รั้ไขมน้อ่ีอีน ซ้ึ่�งจำะไดค้ะแนนในก้�รั้ปรั้ะเมินตำ�� 

6  จุดสำาคัญของการควับคุมการเลี้ยง

(1) การจดัการลูกสุกร 

ลก้้สุัก้รั้ม่นำ��หนก้้ปรั้ะม�ณ 1.4 ก้ก้. ลก้้สุัก้รั้แรั้ก้เกิ้ดจำะม่ไขมน้ใตช้้�นผู้วิหนง้นอ้ีย คว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้ร้ั้ก้ษ�รั้ะดบ้ัอุีณหภมิ้

ในร่ั้�งก้�ยจ้ำงที่ำ�ไดไ้ม่ด่ เพื้้�อีป้อีงก้น้ก้�รั้เส่ัยช่วติหร้ั้อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตหยดุชะงก้้ จำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมอุีณหภมิ้ขอีงสิั�งแวดลอ้ีมใน

ซึ่�ก้ตด้แต่งผู้�่ซ่ึ่ก้

ซี่โครง

ท้อง

ต้นขา

เนื้อสัน

ส่ัวนเน้�อีขอีงซึ่�ก้สุัก้รั้ตด้แต่งท่ี่�ตด้แบ่ังข�ยในญ่�ปุ่น
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ก้�รั้เล่�ยงใหเ้หม�ะสัม โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งช่วงแรั้ก้เกิ้ด 1 สัป้ด�ห์ ควรั้ร้ั้ก้ษ�สัภ�พื้แวดลอ้ีมใหม่้อุีณหภมิ้ต้�งแต่ 30 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั

ข้�นไป 

(2) การเพิม่นำา้หนัก

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะเพื้ิ�มข้�นต�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงสุัก้รั้ ปริั้ม�ณนำ��หนก้้ท่ี่�เพื้ิ�มข้�นใน 1 วน้ เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้เพื้ิ�มนำ��

หนก้้ตว้ต่อีวน้" (DG; daily gain) หลง้หย�่นมแลว้ ก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ตว้ต่อีวน้จำะเพื้ิ�มม�ก้ข้�นต�มปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ นำ��

หนก้้ตว้ 30-50 ก้ก้. โดยปก้ติจำะม่ก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ตว้ต่อีวน้ 0.78 ก้ก้. และนำ��หนก้้ตว้ 50-115 ก้ก้. จำะม่ก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ตว้ต่อีวน้ 

0.85 ก้ก้

ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ 1 ก้ก้. เร่ั้ยก้ว�่ "อีต้รั้�ก้�รั้แลก้เปล่�ยนอี�ห�รั้เป็นเน้�อี" (Feed Conversion Ratio; 

FCR) โดยที่้�วไปจำะอีย้ร่ั้ะหว�่ง 3.2-3.6 ถ�้ม�ก้ก้ว�่น่�ควรั้พื้ิจำ�รั้ณ�เร้ั้�อีงอี�ห�รั้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงใหม่ 

ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิ้ขอีงลก้้สุัก้รั้ 

32

28

24

20

○
0 AA BB AA BB AA BB AA BB AA BB AA

3～4 6～7 10～11 17～18 24～25 31～32

ช่วงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมจากการสำรวจ A
ช่วงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมจากการสำรวจ B
จุดที่มีเครื่องหมาย ○ คืออุณหภูมิที่คาดว่าเหมาะสมที่สุด

อุณ
ห

ภูมิส
ิ่งแวดล้อม

(°C)

อายุวัน

ก้�รั้ปรั้ะม�ณรั้ะดบ้ัอุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมต่อีล้ก้สุัก้รั้ในแต่ละช่วงอี�ยวุน้ 
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คะแนน สภาพ รูปร่าง

1 ผู้อีมเกิ้นไป มอีงเห็นก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้ไดด้ว้ยต�เปล่�

2 ผู้อีม เม้�อีใชฝ่้ึ�ม้อีก้ดจำะก้ดโดนก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้ไดโ้ดยง่�ย

3 อุีดมคติ ใชฝ่้ึ�ม้อีก้ดอีย�่งแรั้งจำะก้ดโดนก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้ 

4 อีว้น ก้ดไม่เจำอีก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้

5 อีว้นเกิ้นไป ก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้ถก้้ปก้คลุมดว้ยช้�นไขมน้หน� 

คะแนนสัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงแม่สุัก้รั้ 

(3) โรคระบาด 

โรั้คในสุัก้รั้ม่ม�ก้ม�ย และในจำำ�นวนน้�นม่โรั้คป�ก้และเที่�้เป้� อีย โรั้คอีหิว�ตสุ์ัก้รั้ และไวร้ั้สัสัมอีงอีก้้เสับัท่ี่�ไดร้้ั้บัก้�รั้

ก้ำ�หนดไวใ้นขอ้ีก้ฎหม�ยว�่เป็นโรั้ครั้ะบั�ด ซ้ึ่�งก้รั้ณ่ท่ี่�เกิ้ดโรั้คข้�นแลว้ตอ้ีงร่ั้บัแจำง้ไปยง้สัถ�นควบัคุมอีน�มย้และร่ั้บัจำด้ก้�รั้ต�ม

คำ�สั้�งที่น้ท่ี่ 

ในก้�รั้เคล้�อีนย�้ยคน อี�ห�รั้ และวส้ัดุต่�งๆ จำำ�เป็นตอ้ีงว�งรั้ะบับัก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คท่ี่�เขม้งวด 

โรั้คท่ี่�พื้บัไดใ้นโรั้งเล่�ยงม่หล�ยชนิด ซ้ึ่� งจำะฉ่ดวค้ซ่ึ่นป้อีงก้น้โรั้คท่ี่�สั�ม�รั้ถป้อีงก้น้ได ้ในป้จำจุำบัน้โรั้คท่ี่�เกิ้ดอี�ก้�รั้แบับั

เฉ่ยบัพื้ลน้ถ้งข้�นที่ำ�ใหสุ้ัก้รั้เส่ัยช่วติก้ะที่น้หน้ม่นอ้ียลง แต่ม่โรั้คท่ี่�ม่อี�ก้�รั้แบับัเร้ั้�อีร้ั้งอีย้ม่�ก้ โรั้คท่ี่�ม่สั�เหตุจำ�ก้เช้�อีไวร้ั้สั ไดแ้ก่้ 

โรั้คก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้และลำ�ไสัอ้ีก้้เสับัในสุัก้รั้ (TGE), โรั้คก้ลุ่มอี�ก้�รั้รั้ะบับัส้ับัพื้น้ธ์ุและที่�งเดินห�ยใจำลม้เหลวในสุัก้รั้ หร้ั้อี

โรั้คพื้่อี�ร์ั้อี�ร์ั้เอีสั (PRRS)  สั�เหตุจำ�ก้เช้�อีแบัคท่ี่เร่ั้ย ไดแ้ก่้ โรั้คติดเช้�อีไมโครั้พื้ล�สัม� เช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยใ์นลำ�ไสัใ้หญ่,  โรั้คสัเตรั้ป

โตคอีก้โคซิึ่สั และสั�เหตุจำ�ก้ปรั้สิัตท่ี่�พื้บัไดม้�ก้ท่ี่�สุัดค้อีพื้ย�ธิไสัเ้ด้อีนในสุัก้รั้

(4) กลิน่เหมน็ในโรงเลีย้งสุกรกบัการกำาจดัมูลและปัสสาวัะ

ใน 1 วน้สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุจำะถ่�ยม้ล 2-3 ก้ก้. ป้สัสั�วะ 5.5 ก้ก้. สุัก้รั้เล่�ยงขนุถ่�ยม้ล 1.9 ก้ก้. ป้สัสั�วะ 3.5 ก้ก้.  

ก้ลิ�นเหมน็จำ�ก้ม้ลและป้สัสั�วะน่�  เป็นป้ญห�ร้ั้อีงทุี่ก้ขด์�้นมลภ�วะท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วม์�ก้ท่ี่�สุัด ที่ำ�ใหภ้�พื้ลก้้ษณ์ขอีง

อุีตสั�หก้รั้รั้มก้�รั้เล่�ยงสุัก้รั้แยล่ง และเป็นสั�เหตุที่ำ�ใหป้รั้ะสับัป้ญห�ในก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ส้ับัต่อีไป ไม่เพื้ย่งเท่ี่�น้�น ยง้ม่ 

 1 2 3 4 5 
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ผู้ลก้รั้ะที่บัในที่�งลบัต่อีสุัขภ�พื้ขอีงสุัก้รั้และคน  เป็นแหล่งด้งด้ดและแหล่งเพื้�ะพื้น้ธ์ุขอีงแมลงท่ี่�เป็นภย้ต่�งๆ เช่น  

แมลงวน้ ซ้ึ่� งจำะส่ังผู้ลใหส้ัภ�พื้แวดลอ้ีมเป็นพื้ิษได ้ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมไม่ใหเ้กิ้ดข้�น 

ก้ลิ�นเหมน็ภ�ยในโรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ส่ัวนใหญ่ม�จำ�ก้แอีมโมเน่ย สั�รั้ปรั้ะก้อีบัซึ่ล้เฟอีร์ั้ และก้รั้ดไขมน้ท่ี่�รั้ะเหยได ้เช่น ก้รั้ดบิัวทิี่

ริั้ก้ ก้รั้ดโพื้รั้พิื้โอีนิก้ และก้รั้ดแอีซิึ่ติก้ เป็นตน้ ท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ม้ลและป้สัสั�วะ สิั�งเหล่�น่� ถ้อีเป็นสิั�งท่ี่�คุก้ค�มที่้�งต่อีสุัก้รั้และต่อีคนท่ี่�

เป็นผู้้ด้้แลดว้ย จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�ใหเ้กิ้ดใหน้อ้ียลง ดง้น้�นตอ้ีงพื้ย�ย�มแยก้ม้ลก้บ้ัป้สัสั�วะอีอีก้จำ�ก้ก้น้ และยบ้ัย ้�งปฏิิกิ้ริั้ย�ขอีง

เอีม็ไซึ่มท่์ี่�อีย้ใ่นม้ลสุัก้รั้ก้บ้ัป้สัสั�วะ 

เรั้�จำำ�เป็นตอ้ีงก้ำ�จำด้ม้ลและป้สัสั�วะใหเ้หม�ะสัมแยก้ก้น้ โดยก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลในโรั้งผู้ลิตปุ๋ยคอีก้ และก้ำ�จำด้ป้สัสั�วะในโรั้ง

บัำ�บัด้ เป็นวธ่ิท่ี่�แพื้ร่ั้หล�ยม�ก้ท่ี่�สุัด นอีก้เหน้อีจำ�ก้น่�แลว้ยง้ม่วธ่ิก้�รั้ก้ำ�จำด้ในสัภ�พื้ท่ี่�มล้และป้สัสั�วะผู้สัมก้น้ดว้ย ซ้ึ่� งสั�รั้ท่ี่�

ผู้สัมข้�นจำ�ก้ม้ลและป้สัสั�วะจำะเร่ั้ยก้ว�่ slurry 

ปุ๋ยคอีก้ เป็นปุ๋ยท่ี่�ส่ัวนปรั้ะก้อีบัส่ัวนใหญ่เป็นวต้ถุท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้จุำลินที่ร่ั้ย ์ซ้ึ่� งผู้ลิตไดจ้ำ�ก้ก้�รั้ที่ำ�ใหจุ้ำลินที่ร่ั้ยแ์อีโรั้ 

บิัก้ในม้ลสัต้วย์อ่ียสัล�ยสั�รั้อิีนที่ร่ั้ยแ์ละเพื้ิ�มจำำ�นวน สิั�งสัำ�คญ้ในก้�รั้ที่ำ�ปุ๋ยคอีก้ ตอ้ีงปร้ั้บัสัภ�พื้แวดลอ้ีมใหเ้หม�ะสัมโดย 

ตอ้ีงม่ก๊้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำนท่ี่�จำ ำ�เป็นในก้รั้ะบัวนก้�รั้ยอ่ียสัล�ยขอีงจุำลินที่ร่ั้ยแ์อีโรั้บิัก้ 

(5) ควัามร้อนและควัามหนาวัเยน็ 

ต่อีมเหง้�อีขอีงสุัก้รั้หดตว้ ที่ำ�ใหก้้�รั้รั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ยที่�งผู้วิหนง้ที่ำ�ไดย้�ก้ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�ง 

ช่วงฤด้ร้ั้อีนขอีงญ่�ปุ่นท่ี่�ม่อุีณหภมิ้และคว�มช้�นส้ัง ที่ำ�ใหร้ั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ยไม่ได ้ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงเป่�พื้ด้ 

ลมเพื้้�อีไล่คว�มช้�นอีอีก้ไปจำ�ก้โรั้งเล่�ยงในช่วงฤด้ร้ั้อีน 

 สัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อุีณหภมิ้ส้ังท่ี่�เป็นผู้ลจำ�ก้คว�มร้ั้อีนในฤด้ร้ั้อีน จำะส่ังผู้ลเส่ัยใหก้้บ้ัสุัก้รั้โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�ง 

สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ จำำ�นวนเช้�อีพื้น้ธ์ุขอีงสุัก้รั้เพื้ศัผู้้จ้ำะลดลง ก้�รั้ที่ำ�ง�นขอีงเช้�อีพื้น้ธ์ุแยล่ง  และคว�มตอ้ีงก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุลด 

นอ้ียลง ส่ัวนในสุัก้รั้เพื้ศัเม่ยช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำะล่�ช�้  ลก้้สุัก้รั้ต�ยในที่อ้ีงก่้อีนคลอีด นำ��หนก้้ตว้ลดตอีนคลอีด คว�ม 

อีย�ก้อี�ห�รั้ลดลงที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณนำ��นมนอ้ียลง เป็นตน้ ที่ำ�ใหผู้้ลผู้ลิตขอีงก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุโดยรั้วมตก้ตำ��ลง 

   ก้รั้ณ่ขอีงสุัก้รั้เล่�ยงขนุ จำะที่ำ�ใหค้ว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ถดถอีย ส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้สุัก้รั้ ถ�้อุีณหภมิ้ 

เพื้ิ�มส้ังข้�นม�ก้ อี�จำที่ำ�ใหสุ้ัก้รั้เป็นลมแดดและลม้ต�ยได ้

ในที่�งก้ลบ้ัก้น้ ในฤด้หน�วอุีณหภมิ้ และคว�มช้�นจำะลดตำ�� จ้ำงที่ำ�ใหเ้กิ้ดป้ญห�ท่ี่�ตรั้งข�้มก้บ้ัช่วงฤด้ร้ั้อีน 

ค้อีรั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ยม�ก้เกิ้นไป ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงควบัคุมอุีณหภมิ้ขอีงโรั้งเล่�ยงในช่วงฤด้หน�ว โดยเฉพื้�ะ 

อีย�่งยิ�งตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้ควบัคุมอุีณหภมิ้ขอีงลก้้สุัก้รั้ซ้ึ่�งแพื้ค้ว�มหน�วเยน็เป็นพื้ิเศัษ
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① ของไก่ไข่
 สายพนัธ์ุของไก่ไข่ 

ในบัรั้รั้ด�พื้น้ธ์ุไก่้ไข่ท่ี่�เล่�ยงก้น้ในญ่�ปุ่น สั�ยพื้น้ธ์ุ (พื้น้ธ์ุไก่้) ท่ี่�นิยมเล่�ยงก้น้ม�ก้ท่ี่�สุัดค้อีไก่้พื้น้ธ์ุเลก็้ฮอีร์ั้นข�วหงอีนจำก้้รั้ 

(Single Comb White Leghorn) ซ้ึ่� งม่ถิ�นก้ำ�เนิดท่ี่�ปรั้ะเที่ศัอิีต�ล่ สัำ�หร้ั้บัไก่้ไข่ท่ี่�อีอีก้ไข่ส่ัข�วมก้้เล่�ยงสั�ยพื้น้ธ์ุเลก็้ฮอีร์ั้นข�วน่�  

หร้ั้อีสั�ยพื้น้ธ์ุผู้สัมก้น้อีย�่งก้ว�้งขว�ง นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ไก่้ไข่พื้น้ธ์ุโร๊ั้ดไอีส์ัแลนดเ์รั้ด (ม่ถิ�นก้ำ�เนิดท่ี่�ปรั้ะเที่ศัอีเมริั้ก้�) หร้ั้อีสั�ย

พื้น้ธ์ุท่ี่�ผู้สัมก้บ้ัสั�ยพื้น้ธ์ุน่� ท่ี่�อีอีก้ไข่เป็นส่ันำ��ต�ลเขม้ และสั�ยพื้น้ธ์ุ (พื้น้ธ์ุไก่้) ท่ี่�อีอีก้ไข่ส่ัก้ำ��ก้้�งรั้ะหว�่งส่ัข�วก้บ้ัส่ันำ��ต�ลก้เ็ป็นท่ี่�

นิยมเล่�ยงเช่นก้น้ 

2 การขนาดของฟาร์มเลีย้งไก่ไข่และรูปแบบการบริหารจดัการ

ณ. วน้ท่ี่� 1 ก้.พื้. ป่ 2018 จำำ�นวนไก่้เล่�ยงท่ี่�เป็นไก่้โตเตม็วย้เพื้ศัเม่ยที่้�งหมด 139.03 ล�้นตว้ ในช่วง 20 ป่ม�น่�ไม่ม่ก้�รั้ 

เปล่�ยนอีะไรั้ม�ก้นก้้  จำำ�นวนฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ไข่ม่ที่้�งหมด 2,200 แห่ง ซ้ึ่� งฟ�ร์ั้มขน�ดก้ล�งและขน�ดยอ่ีมม่จำำ�นวนลดลงเร้ั้�อียๆ 

ทุี่ก้ป่ 

ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้เล่�ยงไก่้ไข่ จำะเป็นก้�รั้บัริั้ห�รั้โดยเก้ษตรั้ก้รั้ 75% และก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้โดยบัริั้ษท้ี่ 25 % จำำ�นวน

ฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ไข่ท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้โดยบัริั้ษท้ี่ม่จำำ�นวนนอ้ียก้จ็ำริั้ง แต่จำำ�นวนไก่้ท่ี่�เล่�ยงไวคิ้ดเป็นรั้�ว 70% ขอีงจำำ�นวนไก่้เล่�ยง 

โดยรั้วมที่้�งหมด ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้โดยบัริั้ษท้ี่ ส่ัวนใหญ่จำะเป็นบัริั้ษท้ี่ส่ัวนบุัคคล หร้ั้อีบัริั้ษท้ี่ท่ี่�เป็นกิ้จำก้�รั้ขอีงครั้อีบัคร้ั้ว

  ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ ม่ที่้�งร้ั้ปแบับับัริั้ห�รั้ก้�รั้เล่�ยงไก่้โตเตม็วย้เป็นหลก้้ โดยจำะร้ั้บัซ้ึ่�อีล้ก้ไก่้ช่วงก้ล�ง (ลก้้ไก่้ก้ล�ง) 

หร้ั้อีช่วงโต (ล้ก้ไก่้โต) ม�จำ�ก้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงลก้้ไก่้ ก้บ้ัร้ั้ปแบับับัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ที่้�งหมดต้�งแต่ลก้้ไก่้ไปจำนถ้งไก่้โตเตม็วย้ 

แบับัครั้บัวงจำรั้ภ�ยในฟ�ร์ั้มขอีงตน

พื้น้ธ์ุเลก็้ฮอีร์ั้นข�วหงอีนจำก้้รั้ พื้น้ธ์ุโรั้ดไอีส์ัแลนดเ์รั้ด

การเลีย้งไก่4
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3 วังจรชีีวัติิของไก่ไข่

ถ�้เล่�ยงไก่้อีย�่งด่ ไก่้จำะม่อี�ยขุย้ต้�งแต่ 5 ป่ถ้ง 15 ป่ วงจำรั้ช่วติไก่้ไข่ในก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงเพื้้�อีผู้ลิตไข่ในเชิงก้�รั้สัร้ั้�งผู้ลก้ำ�ไรั้แลว้จำะ

เป็นไปต�มต�รั้�งแสัดงด�้นล่�ง ซ้ึ่� งไข่ไก่้ท่ี่�ม่เช้�อีพื้น้ธ์ุ (ไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้) เม้�อีร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิ้และคว�มช้�นใหเ้หม�ะสัมต�ม

เง้�อีนไข ก้จ็ำะฟ้ก้เป็นลก้้ไก่้ในวน้ท่ี่� 21 ล้ก้ไก่้เพื้ศัเม่ยน่�จำะเติบัโตเป็นไก่้โตเตม็วย้รั้�ว 150 วน้ (ไก่้โตเตม็ท่ี่�) และเริั้�มอีอีก้ไข่ (เริั้�ม

ผู้ลิตไข่) จำ�ก้น้�นจำะเข�้ส่้ัช่วงท่ี่�อีอีก้ไข่ไดม้�ก้ท่ี่�สุัดเม้�อีม่อี�ยปุรั้ะม�ณ 210 วน้ (ช่วงผู้ลิตไข่ไดม้�ก้ท่ี่�สุัด) หลง้จำ�ก้น้�นปรั้ะม�ณ 1 

ป่ถ้ง 1 ป่คร้ั้� งจำะอีอีก้ไข่แต่จำะที่ยอียไม่อีอีก้ไข่ ดง้น้�นเม้�อีอี�ยรุั้�ว 2 ป่จำะถก้้ส่ังข�ยเป็นผู้ลิตภณ้ฑเ์น้�อี (ไก่้คด้ทิี่�ง) 

วงจำรั้ช่วติขอีงไก่้ไข่

4 อาหารและรูปแบบการผ่ลติิ / ซ้ือ / การให้อาหารไก่

 ฟ�ร์ั้มหล�ยแห่งนิยมใชอ้ี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมท่ี่�จำ ำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดที่้�วไป ซ้ึ่�งเป็นอี�ห�รั้ท่ี่�ผู้สัมวต้ถุดิบัหล�ยอีย�่ง ให ้

เหม�ะสัมก้บ้ัช่วงรั้ะยะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและจุำดปรั้ะสังคใ์นก้�รั้เล่�ยงไก่้ 

วต้ถุดิบั เช่น ข�้วโพื้ด ข�้วฟ่�ง และก้�ก้ถ้�วเหล้อีงแที่บัที่้�งหมดนำ�เข�้ม�จำ�ก้ต่�งปรั้ะเที่ศั 

ม่ผู้ลิตภณ้ฑส้์ัตรั้ผู้สัมหล�ก้หล�ยปรั้ะเภที่จำ�ก้บัริั้ษท้ี่ผู้้ผู้้ลิตอี�ห�รั้สัต้วว์�งข�ยในที่อ้ีงตล�ด แต่อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บั 

ไก่้เล่�ยงท่ี่�ผู้ลิตในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่นป้จำจุำบัน้น่�  คิดเป็น 42% ขอีงปริั้ม�ณก้�รั้ผู้ลิตอี�ห�รั้สัต้วส้์ัตรั้ผู้สัมที่้�งปรั้ะเที่ศัซ้ึ่�งถ้อีว�่ม�ก้ 

ท่ี่�สุัด

ในบัรั้รั้ด�อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บัไก่้เล่�ยงม่อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัไก่้ไข่โตเตม็วย้ 58.2% อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้ 7.8% ก้ล่�วค้อี  

66% ขอีงอี�ห�รั้ไก่้ส้ัตรั้ผู้สัมเป็นอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัไก่้ไข่  

อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมท่ี่�คิดคน้ข้�นเอีงสัำ�หร้ั้บัใชเ้ล่�ยงไก่้ในฟ�ร์ั้มตนเอีงโดยไม่พื้้�งพื้�ผู้ลิตภณ้ฑข์อีงบัริั้ษท้ี่ผู้้ผู้้ลิตอี�ห�รั้สัต้ว ์ 

เร่ั้ยก้ว�่ อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมที่ำ�เอีง 

550 วัน210 วัน (ช่วงราว 6-7 เดือน)150 วัน60 วัน30 วัน2 วันฟักไข่ออกไข่

ไก่โตเต็มวัย
ช่วงโต 

(ลูกไก่)
ช่วงแรกเกิด
 (ลูกไก่)

ช่วงกลาง
(ลูกไก่)ลูกไก่แรกเกิด

ช่วงผลิตไข่ได้มากที่สุดเริ่มผลิตไข่ช่วงระยะฟักไข่ (21 วัน)

(โดยเฉลี่ยต่อปี 75-80%)
65%90%50%〈อัตราการผลิตไข〉่

66 กรัม58 กรัม48 กรัม〈น้ำหนักไข〉่
2,000 กรัม1,750กรัม1,700กรัม790กรัม310กรัม40กรัม〈น้ำหนัก〉

2018/10/31 14:58:49
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ในอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บัไก่้โตเตม็วย้ จำะม่ธญ้พื้้ชท่ี่�เป็นแหล่งพื้ลง้ง�น เช่น ข�้วโพื้ด และข�้วฟ่�ง เป็นตน้ 60%  

ก้�ก้ขอีงพื้ช้ท่ี่�ม่ไขมน้พื้้ชซ้ึ่�งเป็นแหล่งโปรั้ต่น เช่น ก้�ก้ถ้�วเหล้อีง 15% ส่ัวนปรั้ะก้อีบัจำ�ก้สัต้ว ์เช่นปล�ป่น 10% ผู้สัมก้น้  

และยง้ม่ผู้ลิตผู้ลจำ�ก้ก้�รั้ที่ำ�แป้งข�้วโพื้ด เช่น คอีร์ั้นก้ล้เตน 5% สั�รั้อีนินที่ร่ั้ย ์/ วติ�มินต่�งๆ 10% ผู้สัมอีย้ด่ว้ย อีต้รั้�ส่ัวน 

ขอีงส้ัตรั้ผู้สัม วต้ถุดิบั และสั�รั้ปรั้ะก้อีบัต่�งๆ จำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มสั�ยพื้น้ธ์ุขอีงไก่้ อี�ยวุน้ และสัภ�พื้แวดลอ้ีมในก้�รั้ 

เล่�ยง 

5 จุดสำาคญัของการควับคุมการเลีย้ง

(1) การจดัการด้านสุขอนามยั

ตอ้ีงจำด้ก้�รั้ป้อีงก้น้ด�้นสุัขอีน�มย้อีย�่งเตม็ท่ี่� สิั�งแรั้ก้ค้อีก้�รั้ป้อีงก้น้สั�เหตุขอีงโรั้คท่ี่�อี�จำคุก้ค�มเข�้ม�ยง้พื้้�นท่ี่�เล่�ยงไก่้ จำ�ก้

น้�นก้ต็อ้ีงปร้ั้บัปรุั้งสิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ไม่ด่ในเขตพื้้�นท่ี่�ท่ี่�เล่�ยงดว้ย ตอ้ีงป้อีงก้น้ไม่ใหม่้ก้�รั้นำ�พื้�สั�เหตุขอีงโรั้คเข�้ม�ไดโ้ดยจำด้ต้�ง

เขตพื้้�นท่ี่�ควบัคุมอีน�มย้ต�มวธ่ิก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คติดต่อีในสัต้วซ้์ึ่� งรั้ะบุัในหลก้้ก้�รั้ควบัคุมอีน�มย้ในก้�รั้เล่�ยงไก่้

เน้�อีงจำ�ก้ม่ก้�รั้ปร้ั้บัวธ่ิเล่�ยงใหเ้ป็นแบับัเล่�ยงจำำ�นวนม�ก้ในโรั้งเล่�ยงขน�ดใหญ่ จ้ำงอี�จำที่ำ�ใหก้้�รั้จำด้ก้�รั้เร้ั้�อีงอีน�มย้ เช่น ก้�รั้

ควบัคุมสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ ก้�รั้ปร้ั้บัสิั�งแวดลอ้ีมในโรั้คเล่�ยง และก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลไก่้ / ก้�รั้ที่ำ�คว�มสัะอี�ดที่ำ�ไดอ้ีย�่งไม่เพื้่ยงพื้อี  

ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงก้ำ�จำด้สั�เหตุขอีงโรั้คและอีน้ตรั้�ยต่�ง ๆ อีย�่งเตม็ท่ี่�

①  ก้�รั้ควบัคุมอีน�มย้ขอีงโรั้งเล่�ยงไก่้และสัถ�นท่ี่�อ้ี�น ๆ 

ก้ำ�จำด้ม้ลไก่้, คว�มสัะอี�ด, ล�้ง, ฆ่่�เช้�อีอีย�่งจำริั้งจำง้ 

②  ก้�รั้ควบัคุมสุัขภ�พื้ขอีงไก่้

ตอ้ีงรั้ะวง้โรั้ครั้ะบับัที่�งเดินห�ยใจำท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้สิั�งแวดลอ้ีมเปล่�ยนแปลง 

สัำ�หร้ั้บัโรั้คท่ี่�ม่ก้�รั้ติดเช้�อีอีย�่งรุั้นแรั้งในไก่้ ควรั้ที่ำ�โปรั้แก้รั้มก้�รั้ฉ่ดวค้ซ่ึ่น เพื้้�อีจำด้ก้�รั้ฉ่ดวด้ซ่ึ่นใหค้รั้บัถว้น 

(2) โรคไข้หวัดันก

ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัขอ้ีม้ลล่�สุัดเก่้�ยวก้บ้ัก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คในสัต้วเ์ป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัขอ้ีม้ลเก่้�ยว

ก้บ้ัโรั้คไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีโรั้ครุั้นแรั้ง (Highly Pathogenic Avian Influenza; HPAI) ท่ี่�ที่�งศัน้ยสุ์ัขภ�พื้และอีน�มย้สัต้วแ์จำง้ม� 

และปฏิิบัติ้ต�มคำ�แนะนำ�ขอีงที่�งศัน้ย ์สัำ�หร้ั้บัเขตพื้้�นท่ี่�เล่�ยงควรั้ติดต�ข่�ยป้อีงก้น้นก้อ้ี�น ๆ เข�้ม�ในโรั้งเล่�ยงอีย�่งจำริั้งจำง้และ

คอียเฝ้ึ�สัง้เก้ตสุัขภ�พื้ขอีงไก่้อีย้เ่สัมอี ห�ก้พื้บัคว�มผู้ดิปก้ติและอี�ก้�รั้ขอีงโรั้คตอ้ีงร่ั้บัแจำง้เหตุโดยเร็ั้ว นอีก้จำ�ก้น่�ก้รั้ณ่ท่ี่�พื้บั

ซึ่�ก้นก้ท่ี่�ต�ยอีย้บ่ัริั้เวณนอีก้โรั้งเล่�ยง ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงแจำง้เร้ั้�อีงใหผู้้้ค้วบัคุมด้แลที่รั้�บัดว้ย 
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② ไก่เนือ้
1 สายพนัธ์ุไก่เนือ้

เพื้้�อีใหไ้ก่้เน้�อีเจำริั้ญเติบัโตเร็ั้วสั�ม�รั้ถส่ังข�ยไดใ้นช่วงรั้ะยะเวล�สั้�นๆ และเพื้้�อีใหม่้เน้�อีเยอีะ จ้ำงนิยมเล่�ยงไก่้ 

ก้รั้ะที่ง (ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้) ท่ี่�ปร้ั้บัปรุั้งพื้น้ธ์ุม�อีย�่งด่ คิดเป็นก้ว�่ 85% ขอีงที่้�งหมด ไก่้สั�ยพื้น้ธ์ุน่� เป็นสั�ยพื้น้ธ์ุผู้สัมท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ 

ก้�รั้ผู้สัมสั�ยพื้น้ธ์ุพื้ล่มท้ี่ร็ั้อีคส่ัข�วเพื้ศัเม่ยก้บ้ัสั�ยพื้น้ธ์ุคอีร์ั้นิชส่ัข�วเพื้ศัผู้้ ้ส่ัวนไก่้สั�ยพื้น้ธ์ุอ้ี�นม่อีต้รั้�ส่ัวนนอ้ียเพื้ย่ง 1%  

ขอีงไก่้เน้�อีที่้�งหมด แต่ก้ม่็ไก่้เน้�อีคุณภ�พื้ส้ังท่ี่�เป็นไก่้พื้น้ธ์ุผู้สัมท่ี่�นำ�สั�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�ม่อีย้เ่ดิมอีย�่ง ไก่้ชนญ่�ปุ่น ไก่้พื้น้ธ์ุน�โก้ย�่  

ไก่้พื้น้ธ์ุโร๊ั้ดไอีส์ัแลนดเ์รั้ด เป็นตน้ ม�ผู้สัมก้น้เพื้้�อีปร้ั้บัปรุั้งคุณภ�พื้เน้�อีใหด่้ข้�น  

2 ขนาดของฟาร์มเลีย้งไก่กระทง (ไก่บรอยเลอร์) และรูปแบบการบริหารจดัการ 

ณ. วน้ท่ี่� 1 ก้.พื้. ป่ 2018 ม่จำำ�นวนฟ�ร์ั้มเล่�ยง 2,260 แห่ง จำำ�นวนไก่้ท่ี่�เล่�ยง 138.77 ล�้นตว้ คิดเป็น 61,400 ตว้ต่อีแห่ง  

จำำ�นวนไก่้ท่ี่�เล่�ยงต่อีฟ�ร์ั้ม 1 แห่งเพื้ิ�มม�ก้ข้�น เป็นผู้ลม�จำ�ก้ก้�รั้มุ่งเป้�หม�ยท่ี่�ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ท่ี่�ม่ปรั้ะสิัที่ธิภ�พื้และขย�ย

ขน�ดฟ�ร์ั้มเล่�ยงอีอีก้ไป

ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ส่ัวนใหญ่จำะดำ�เนินก้�รั้ต้�งแต่เล่�ยงไปจำนถ้งจำด้ก้�รั้ส่ังข�ยรั้วมเป็นรั้ะบับัเด่ยวครั้บัวงจำรั้ (รั้ะบับับ้ัรั้ณ�ก้�รั้) 

โดยม่บัริั้ษท้ี่ตว้แที่นจำด้จำำ�หน่�ยครั้บัวงจำรั้ หร้ั้อีสัม�คมเก้ษตรั้ก้รั้ และเก้ษตรั้ก้รั้บุัคคลดำ�เนินกิ้จำก้�รั้ ซ้ึ่� งเป็นร้ั้ปแบับัท่ี่� 

เก้ษตรั้ก้รั้ที่ำ�สัญ้ญ�เล่�ยง นอีก้จำ�ก้น่� ส้ับัเน้�อีงจำ�ก้ก้�รั้เติบัโตอีย�่งรั้วดเร็ั้วขอีงห�้งร้ั้�นต่�งๆ เช่น ซุึ่ปเปอีร์ั้ม�ร์ั้เก้ต็ เป็นตน้ ที่ำ� 

ใหม่้ร้ั้ปแบับัท่ี่�บัริั้ษท้ี่ผู้้จ้ำด้จำำ�หน่�ยดำ�เนินก้�รั้ผู้ลิตเอีงและบัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้เป็นรั้ะบับัเด่ยวครั้บัวงจำรั้ดว้ย 

3 วังจรชีีวัติิของไก่กระทง (ไก่บรอยเลอร์)

วงจำรั้ช่วติขอีงไก่้ก้รั้ะที่ง (ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้) สัำ�หร้ั้บัเป็นอี�ห�รั้แสัดงเอี�ไวต้�มภ�พื้ ไก่้ขน�ดเลก็้ หลง้ลก้้ไก่้ฟ้ก้เป็นตว้  

แลว้จำะเล่�ยงต่อีไปรั้�ว 7 สัป้ด�ห์จำนม่นำ��หนก้้ 2.3 ก้ก้. ก้จ็ำะถก้้ส่ังไปข�ย ไก่้ขน�ดใหญ่จำะเล่�ยง 8 สัป้ด�ห์จำนม่นำ��หนก้้ 3.0  

ก้ก้. จ้ำงส่ังข�ย สัำ�หร้ั้บัไก่้สั�ยพื้น้ธ์ุอ้ี�นๆ จำำ�เป็นตอ้ีงเล่�ยงน�นก้ว�่ 80 วน้ ซ้ึ่� งส่ัวนใหญ่ตอ้ีงเล่�ยงไวร้ั้�ว 4-5 เด้อีนเพื้้�อีใหม่้ 

พื้น้ธ์ุคอีร์ั้นิชส่ัข�ว พื้น้ธ์ุพื้ล่มท้ี่ร็ั้อีคส่ัข�ว
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รั้สัช�ติอีร่ั้อียและเน้�อีแน่น   

วงจำรั้ช่วติขอีงไก่้ก้รั้ะที่ง

4 อาหารและรูปแบบการผ่ลติิ / ซ้ือ / การให้อาหารไก่

ในก้�รั้เล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ จำะใชอ้ี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมท่ี่�จำ ำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดซ้ึ่�งผู้ลิตจำ�ก้ส่ัวนผู้สัมวต้ถุดิบัหล�ก้หล�ยให ้

เหม�ะก้บ้ัช่วงรั้ะยะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตแที่บัที่้�งสิั�น ซ้ึ่� งก้ม่็ผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมจำ�ก้บัริั้ษท้ี่ผู้้ผู้้ลิตอี�ห�รั้สัต้วว์�งจำำ�หน่�ย

ม�ก้ม�ย ป้จำจุำบัน้อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ท่ี่�ผู้ลิตในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น คิดเป็นยอีดก้�รั้ผู้ลิต 14% ขอีงปริั้ม�ณ 

อี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมโดยรั้วมที่้�งหมด และคิดเป็น 34% ขอีงอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บัไก่้เล่�ยง (42% ขอีงอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมที่้�งหมด) 

ในอี�ห�รั้ส้ัตรั้ผู้สัมสัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ ม่ธญ้พื้ช้ท่ี่�เป็นแหล่งพื้ลง้ง�นไดแ้ก่้ ข�้วโพื้ด และข�้วฟ่�ง เป็นตน้ผู้สัม 

อีย้ม่�ก้ท่ี่�สุัด รั้อีงลงม�ค้อีก้�ก้ถ้�วไขมน้พื้้ชท่ี่�เป็นแหล่งโปรั้ต่น เช่น ก้�ก้ถ้�วเหล้อีง และส่ัวนผู้สัมจำ�ก้สัต้ว ์เช่นปล�ป่น เป็น 

ตน้ นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ผู้ลิตผู้ลจำ�ก้ก้�รั้ที่ำ�แป้งข�้วโพื้ด เช่น คอีร์ั้นก้ล้เตน เป็นตน้ และสั�รั้อีนินที่ร่ั้ย ์/ วติ�มินต่�งๆ ผู้สัมอีย้ด่ว้ย 

อีต้รั้�ส่ัวนขอีงส้ัตรั้ผู้สัม วต้ถุดิบั และสั�รั้ปรั้ะก้อีบัต่�งๆ จำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มสั�ยพื้น้ธ์ุขอีงไก่้ อี�ยวุน้ และสัภ�พื้แวดลอ้ีม 

ในก้�รั้เล่�ยง

40g 1,100g 2,200～ 2,300g 2,700～ 3,000g

ช่วงระยะไก่ที่ผลิต (น้ำหนัก)

ออกไก่ ฟักเป็นตัว 2 วัน 30 วัน 49 วัน 56-59 วัน

(21 วัน)
ลูกไก่แรกเกิด

ช่วงเลี้ยงระยะแรก ช่วงเลี้ยงระยะหลัง

ช่วงแรกเกิด
 (ลูกไก่แรกเกิด)

ช่วงกลาง 
(ลูกไก่กลาง)

ช่วงโต
 (ลูกไก่โต) 

(น้ำหนัก)

ส่งขายเป็นไก่ขนาดเล็ก ส่งขายเป็นไก่ขนาดใหญ่ เลี้ยงนาน 8 สัปดาห์ 
(ราว 2 เดือน)
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5 จุดสำาคญัของการควับคุมการเลีย้ง

(1) การจดัการด้านสุขอนามยั

ตอ้ีงจำด้ก้�รั้ป้อีงก้น้ด�้นสุัขอีน�มย้อีย�่งเตม็ท่ี่� สิั�งแรั้ก้ค้อีก้�รั้ป้อีงก้น้สั�เหตุขอีงโรั้คท่ี่�อี�จำคุก้ค�มเข�้ม�ยง้พื้้�นท่ี่�เล่�ยง 

ไก่้ จำ�ก้น้�นก้ต็อ้ีงปร้ั้บัปรุั้งสิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ไม่ด่ในเขตพื้้�นท่ี่�ท่ี่�เล่�ยงดว้ย ตอ้ีงป้อีงก้น้ไม่ใหม่้ก้�รั้นำ�พื้�สั�เหตุขอีงโรั้คเข�้ม�ได ้

โดยจำด้ต้�งเขตพื้้�นท่ี่�ควบัคุมอีน�มย้ต�มหลก้้ก้�รั้ควบัคุมอีน�มย้ในก้�รั้เล่�ยงไก่้ ซ้ึ่� งรั้ะบุัในก้ฎหม�ยว�่ดว้ยก้�รั้ป้อีงก้น้ 

โรั้คติดต่อีในสัต้ว์

ก้�รั้เล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ไดถ้ก้้ปร้ั้บัปรุั้งใหด่้ข้�นอีย�่งเห็นไดช้ด้ โดยเฉพื้�ะเร้ั้�อีงคว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ไก่้ท่ี่� 

เล่�ยงส้ังข้�นม� ก้�รั้เล่�ยงไก่้จำำ�นวนม�ก้ๆ สั�ม�รั้ถที่ำ�ไดท้ี่้�วไป และม่ช่วงรั้ะยะเวล�เล่�ยงสั้�น ที่ำ�ใหแ้ก้ไ้ขป้ญห�ต่�งๆ ในก้�รั้

ควบัคุมก้�รั้เล่�ยงมก้้ที่ำ�ไดล่้�ช�้ ดง้น้�นก้�รั้ก้ำ�จำด้ตน้เหตุท่ี่�อี�จำส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัท่ี่�เป็นอีน้ตรั้�ยไดอ้ีอีก้ไปในก้�รั้จำด้ก้�รั้ด้แล 

ปรั้ะจำำ�วน้จ้ำงเป็นสิั�งสัำ�คญ้ 

① ก้�รั้ควบัคุมอีน�มย้ขอีงสัถ�นท่ี่�

เพื้้�อีไม่ใหโ้รั้งเล่�ยงไก่้ม่จุำลินที่ร่ั้ยพ์ื้�หะนำ�โรั้ค แมลง และเช้�อีโรั้คต่�งๆ หลงเหล้อีอีย้ ่จ้ำงตอ้ีงก้ำ�จำด้มล้ไก่้ ที่ำ�คว�ม

สัะอี�ด ล�้ง และฆ่่�เช้�อีอีย�่งจำริั้งจำง้ 

② ก้�รั้ควบัคุมสุัขภ�พื้ขอีงไก่้

ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้เจำริั้ญเติบัโตเร็ั้ว จ้ำงตอ้ีงไม่ละเลยเร้ั้�อีงก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั และรั้ะวง้โรั้ครั้ะบับัที่�งเดินห�ยใจำ  

สัำ�หร้ั้บัโรั้คท่ี่�ม่ก้�รั้ติดต่อีรุั้นแรั้งในไก่้ ก้�รั้ที่ำ�โปรั้แก้รั้มก้�รั้ฉ่ดวค้ซ่ึ่นเพื้้�อีที่ำ�ก้�รั้ฉ่ดวค้ซ่ึ่นใหค้รั้บัถว้นเป็นสิั�ง 

ท่ี่�สัำ�คญ้ม�ก้ 

(2) โรคไข้หวัดันก 

จำำ�เป็นตอ้ีงดำ�เนินก้�รั้ร้ั้บัม้อีเหม้อีนก้บ้ัไก่้ไข่ (หน�้ 21) 



25

อืน่ๆ5
① ม้าขนาดเลก็
1 ม้าขนาดเลก็ (พนัธ์ุเธอร์รัพเบรด)

・ม�้ขน�ดเลก็้ม่พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ด, พื้น้ธ์ุซึ่�ร่ั้�, พื้น้ธ์ุอี�หร้ั้บั, พื้น้ธ์ุแอีงโก้ล-อี�หร้ั้บั และสั�ยพื้น้ธ์ุอี�รั้�เบ่ัยนรั้วม 5  

สั�ยพื้น้ธ์ุ  แต่ท่ี่�ม�้ขน�ดเลก็้ท่ี่�ผู้ลิตในญ่�ปุ่นจำะเป็นพื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดแที่บัที่้�งหมด

・พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดผู้ลิตไดจ้ำำ�นวน 7,000 ตว้ต่อีป่ (ป่ 2018) แหล่งผู้ลิตส่ัวนใหญ่ค้อีฮอีก้ไก้โด ภมิ้ภ�คโที่โฮคุ และ 

คิวช้ ซ้ึ่� งในจำำ�นวนน่�จำ ำ�นวนม�้ท่ี่�ผู้ลิตจำ�ก้ฮอีก้ไก้โดคิดเป็นก้ว�่ 98% ขอีงที่้�งหมด 

・พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดส่ัวนใหญ่หลง้ร้ั้บัก้�รั้ฝ้ึก้เพื้้�อีเป็นม�้แข่งแลว้ จำะถก้้นำ�ไปใชเ้ป็นม�้แข่ง 

・พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดท่ี่�ใชเ้ป็นม�้แข่งจำำ�ก้ด้เฉพื้�ะม�้ท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติเท่ี่�น้�น

   ม�้ท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยมไม่สั�ม�รั้ถนำ�ม�ใชเ้ป็นม�้แข่งได ้

・พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดเป็นพื้น้ธ์ุท่ี่�ถก้้ควบัคุมพื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้ (pedigree) อีย�่งเขม้งวดดว้ยรั้ะบับัก้�รั้ข้�นที่ะเบ่ัยนพื้น้ธ์ุ 

ปรั้ะวติ้ ม�้ท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้พื้อ่ีม�้ (ม�้เพื้ศัผู้้)้ ก้บ้ัแม่ม�้ (ม�้เพื้ศัเม่ย) ท่ี่�ไดข้้�นที่ะเบ่ัยนเท่ี่�น้�นจ้ำงจำะสั�ม�รั้ถข้�นที่ะเบ่ัยนพื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้

ได ้ และม�้ท่ี่�ไม่ไดข้้�นที่ะเบ่ัยนพื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้จำะไม่สั�ม�รั้ถใชเ้ป็นม�้แข่งได้

ม�้ท่ี่�ไดข้้�นที่ะเบ่ัยนพื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้จำะม่เอีก้สั�รั้ร้ั้บัรั้อีงก้�รั้ข้�นที่ะเบ่ัยนพื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้จำ�ก้อีงคก์้รั้ท่ี่�ข้�นที่ะเบ่ัยนให ้

2 วังจรชีีวัติิ 

・วธ่ิก้�รั้นบ้ัอี�ยขุอีงม�้จำะแตก้ต่�งจำ�ก้สัต้วช์นิดอ้ี�น โดยจำะเร่ั้ยก้ป่ท่ี่�เกิ้ดว�่อี�ยปุ่แรั้ก้ หลง้เกิ้ดป่ท่ี่� 2 เป็นตน้ไปจำะ 

นบ้ัเป็นอี�ย ุ1 ป่ และ 2 ป่ ต�มลำ�ดบ้ั 

・ช่วงรั้ะยะเวล�ต้�งที่อ้ีงขอีงพื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ดค้อีรั้�ว 11 เด้อีน ในญ่�ปุ่นม�้ส่ัวนใหญ่จำะเกิ้ดช่วงรั้ะหว�่งเด้อีนก้.พื้. ถ้งเด้อีน 

พื้.ค. 

・หลง้เกิ้ดจำนถ้งฤด้ร้ั้อีนจำะเล่�ยงลก้้ม�้ค่้ก้บ้ัแม่ม�้ แต่เม้�อีถ้งช่วงฤด้ใบัไมร่้ั้วง (อี�ยรุั้�ว 6 เด้อีน) จำะหย�่นม หลง้จำ�ก้น้�น 

จำะเล่�ยงลก้้ม�้แยก้ต่�งห�ก้ 

・ต้�งแต่ช่วงฤด้ใบัไมร่้ั้วงเม้�อีม่อี�ยคุรั้บั 1 ป่จำะเริั้�มใหใ้ส่ัอุีปก้รั้ณ์ต่�งๆ เช่น อี�น และบัง้เห่ยน เป็นตน้ และเริั้�มก้�รั้ฝ้ึก้ 

ใหคุ้น้เคยก้บ้ัก้�รั้ใหค้นข้�นข่�บันหลง้ (ก้�รั้ฝ้ึก้ข่�ม�้) 

・หลง้ก้�รั้ฝ้ึก้ข่�ม�้แลว้ จำะที่ำ�ก้�รั้ฝ้ึก้วิ�งโดยใหค้นข่�บันหลง้เพื้้�อีเสัริั้มสัร้ั้�งก้ำ�ลง้ใหก้้บ้ัร่ั้�งก้�ย 
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・เม้�อีม�้ม่อี�ย ุ2 ป่ และก้�รั้ฝ้ึก้ดำ�เนินต่อีไปเร้ั้�อียๆ จำะถ้ก้ส่ังไปสัน�มแข่งม�้และศัน้ยฝ้์ึก้ เพื้้�อีข้�นที่ะเบ่ัยนเป็นม�้แข่ง 

และเพื้้�อีเตร่ั้ยมพื้ร้ั้อีมลงแข่งจ้ำงจำะเพื้ิ�มก้�รั้ฝ้ึก้ท่ี่�หนก้้ก้ว�่เดิมเข�้ไป 

・ม�้แข่งท่ี่�ปลดรั้ะว�งแลว้ ถ�้เป็นม�้ท่ี่�ม่ผู้ลก้�รั้แข่งด่หร้ั้อีม่พื้น้ธ์ุปรั้ะวติ้ท่ี่�ด่จำะถก้้ส่ังก้ลบ้ัไปท่ี่�แหล่งผู้ลิตเพื้้�อีเป็นม�้

ขย�ยพื้น้ธ์ุ 

① ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ (เด้อีนม่.ค. ถ้งเด้อีนพื้.ค.)

(รั้ะยะเวล�ต้�งที่อ้ีง : 11 เด้อีน)

② ก้�รั้คลอีด 

(เด้อีนก้.พื้. ถ้งเด้อีน พื้.ค. ป่ถด้ไป)

③ ก้�รั้ใหน้ม 

(จำนถ้งอี�ย ุ6 เด้อีน)

⑥ ฤด้ใบัไมร่้ั้วงอี�ย ุ 1 ป่ ฝ้ึก้ก้�รั้ข่�ม�้ ⑦ ฤด้หน�วอี�ย ุ1 - 2 ป่  ฝ้ึก้ม�้แข่ง

④�ฤด้ใบัไมร่้ั้วง หย�่นม 

(อี�ยรุั้�ว 5-6 เด้อีน)

⑤ ฤด้หน�วถ้งฤด้ร้ั้อีน เล่�ยงรั้วมก้บ้ัลก้้ม�้ตว้อ้ี�น (เล่�ยงแยก้ตว้ผู้้แ้ละตว้เม่ยอีอีก้จำ�ก้ก้น้)

(อี�ย ุ6 เด้อีน - ฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ยคุรั้บั 1 ป่) 

⑧ เด้อีนเม.ย. อี�ย ุ2 ป่ เริั้�มเข�้วงก้�รั้ม�้แข่ง ⑨ปลดรั้ะว�ง บั�งส่ัวนถก้้นำ�ไปเล่�ยงเป็นม�้ขย�ยพื้น้ธ์ุ
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3 รูปแบบการบริหารจดัการฟาร์มม้า 

ฟ�ร์ั้มเล่�ยงม�้ ม่ร้ั้ปแบับัก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้อีย้ ่2 แบับั 

・ฟ�ร์ั้มเพื้�ะพื้น้ธ์ุ 

เล่�ยงแม่พื้น้ธ์ุม�้และผู้ลิตลก้้ม�้ เพื้้�อีส่ังข�ยในตล�ดซ้ึ่�อีข�ยม�้

・ฟ�ร์ั้มเล่�ยง

ที่ำ�ก้�รั้ฝ้ึก้ข่�ม�้และฝ้ึก้ม�้แข่งใหก้้บ้ัม�้อี�ยนุอ้ีย

และยง้ม่ฟ�ร์ั้มท่ี่�ดำ�เนินกิ้จำก้�รั้ที่้�งเป็นฟ�ร์ั้มเพื้�ะพื้น้ธ์ุและฟ�ร์ั้มเล่�ยงแบับัครั้บัวงจำรั้ดว้ย 

ฟ�ร์ั้มเพื้�ะพื้น้ธ์ุ ฟ�ร์ั้มเล่�ยง
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② ผ่้ง้เลีย้ง
1 สายพนัธ์ุ ของผ่้ง้และลกัษณะเด่น 

(1) สายพนัธ์ุ 

ในญ่�ปุ่นจำะม่ 2 สั�ยพื้น้ธ์ุ ค้อี ผู้้�งสั�ยพื้น้ธ์ุตะวน้ตก้และผู้้�งสั�ยพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่น แต่ท่ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้มผู้้�งแที่บัที่้�งหมดจำะเป็นผู้้�งสั�ย

พื้น้ธ์ุตะวน้ตก้ (ต่อีไปจำะเร่ั้ยก้ว�่ผู้้�ง) 

(2) ลกัษณะเด่น

ผู้้�งจำะใชช่้วติอีย้ร่ั้วมก้บ้ัเป็นฝึง้ ในฝึง้แต่ละตว้จำะม่ก้�รั้แบ่ังหน�้ท่ี่�ก้น้ 

・ผ่้ง้งาน (เพศเมยี) 

ผู้้�งง�นจำะถก้้เล่�ยงไวใ้นร้ั้ง (เร้ั้อีนเล่�ยงขน�ดเลก็้ที่รั้ง 6 เหล่�ยมท่ี่�ม่โครั้งสัร้ั้�งเหม้อีนร้ั้งผู้้�ง) รั้ะหว�่งท่ี่�ยง้เป็นตว้อ่ีอีนอีย้่

ช่วงแรั้ก้จำะเล่�ยงโดยใหร้ั้อียล้เจำลล่� ช่วงหลง้จำะใหเ้ก้สัรั้ดอีก้ไมก้้บ้ันำ��ผู้้�ง เม้�อีอี�ยรุั้�ว 21 วน้จำะโตเตม็วย้ อี�ยขุย้ (รั้ะยะ

เวล�ท่ี่�ม่ช่วติ) ค้อีรั้�ว 1 เด้อีน แต่ช่วงฤด้หน�วท่ี่�อี�ก้�ศัหน�วเยน็อี�จำม่อี�ยยุน้ย�วถ้งคร้ั้� งป่ หลง้จำ�ก้ท่ี่�โตเตม็วย้แลว้ช่วง

แรั้ก้จำะที่ำ�คว�มสัะอี�ดร้ั้ง แต่หลง้จำ�ก้น้�นจำะที่ำ�ก้�รั้เล่�ยงตว้อ่ีอีน และสุัดที่�้ยจำะอีอีก้ไปห�อี�ห�รั้ข�้งนอีก้ร้ั้ง (ไปเก้บ็ันำ��

หว�นดอีก้ไมห้ร้ั้อีเก้สัรั้ดอีก้ไม)้  

・ราชิีนีผ่้ง้ (เพศเมยี)

รั้�ชิน่ผู้้�งจำะเล่�ยงไวใ้นร้ั้งท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่บัล้ลง้ก้ซ้์ึ่� งแยก้พื้ิเศัษจำ�ก้ร้ั้งปก้ติ ในช่วงท่ี่�เป็นตว้อ่ีอีนจำะเล่�ยงโดยใหอ้ี�ห�รั้เฉพื้�ะ

รั้อียล้เจำลล่�เท่ี่�น้�น ต�มปก้ติแลว้รั้�ชิน่ผู้้�งจำะม่เพื้่ยง 1 ตว้ต่อี 1 ฝึง้เท่ี่�น้�น และจำะที่ำ�หน�้ท่ี่�อีอีก้ไข่เพื้่ยงอีย�่งเด่ยว นำ��หนก้้

ขอีงรั้�ชิน่ผู้้�งจำะม�ก้ก้ว�่ผู้้�งง�น และม่อี�ยขุย้ 2-3 ป่

・ผ่้ง้เพศผู้่

ผู้้�งเพื้ศัผู้้จ้ำะเกิ้ดในช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุขอีงรั้�ชิน่ผู้้�ง (ในญ่�ปุ่นช่วงท่ี่�เหม�ะสัมค้อีช่วงเด้อีนเม.ย. ถ้งเด้อีนมิ.ย.) เม้�อีถ้งช่วง

เวล�น้�น ร้ั้งเฉพื้�ะสัำ�หร้ั้บัผู้้�งเพื้ศัผู้้จ้ำะถ้งสัร้ั้�งข้�นภ�ยในร้ั้งใหญ่โดยผู้้�งง�น ผู้้�งเพื้ศัผู้้จ้ำะไม่ตอ้ีงที่ำ�ง�นภ�ยในร้ั้ง จำะที่ำ�

หน�้ท่ี่�ผู้สัมพื้น้ธ์ุก้บ้ัรั้�ชิน่ก้ล�งอี�ก้�ศั 
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ร้ั้งขอีงผู้้�งง�น (โรั้งเล่�ยงขน�ดเลก็้ที่รั้ง 6 เหล่�ยม) 

เก็บอาหาร

ยามเฝ้าประตู

หน่วยเก็บเสบียง

สร้างรัง

เลี้ยงตัวอ่อน

ทำความสะอาด

20 วัน

15 วัน

10 วัน

7 วัน

3 วัน

0 วัน

ช่วงช่วติขอีงผู้้�งง�น

ราวเดือนต.ค.

ตาย
ไม่ทำอะไร

ผึ้งเพศผู้

เดือนก.พ. ถึงเดือนมี.ค. 
(อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น)

เดือนต.ค. ถึงเดือนพ.ย.
(อุณหภูมิภายนอกลดต่ำลง)

เดือนก.พ. ถึงเดือนมี.ค. 
(อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น)

เดือนต.ค. ถึงเดือนพ.ย.
(อุณหภูมิภายนอกลดต่ำลง)ประมาณ 16 วัน

เปลี่ยนราชินีผึ้งตัวใหม่
หยุดการวางไข่(ราว 2,000 ฟองต่อวัน) 

เริ่มวางไข่
(ราว 2,000 ฟองต่อวัน) 

เริ่มวางไข่

(ผสมพันธุ์)

(ผสมพันธุ์)

ตัวอ่อนไข่

ตัวอ่อนไข่

ราชินีผึ้ง

ช่วงช่วติขอีงรั้�ชิน่ผู้้�งและผู้้�งเพื้ศัผู้้ ้
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2 รายละเอยีดกจิกรรมใน 1 ปีของผ่้ง้
ฤดูกาล รายละเอยีดกจิกรรม

ฤด้ใบัไม่ผู้ลิ

(สัร้ั้�งร้ั้ง)

ช่วงต้�งแต่ฤด้ใบัไมผู้้ลิจำนถ้งฤด้ร้ั้อีนเป็นช่วงท่ี่�ดอีก้ไมผู้้ลิบั�นจำำ�นวนม�ก้ ผู้้�งจำะที่ำ�ก้�รั้เก้บ็ัอี�ห�รั้และผู้สัมพื้น้ธ์ุ

เม้�อีฝึง้ผู้้�ง 1 ฝึง้เริั้�มม่ขน�ดใหญ่ข้�นรั้ะดบ้ัหน้�ง จำะเริั้�มผู้ลิตผู้้�งเพื้ศัผู้้ส้ัำ�หร้ั้บัผู้สัมพื้น้ธ์ุและสัร้ั้�งบัล้ลง้ก้ร์ั้�ชิน่ หล�ยวน้ 

ก่้อีนท่ี่�รั้�ชิน่ผู้้�งตว้ใหม่จำะเกิ้ดจำ�ก้บัล้ลง้ก้ ์รั้�ชิน่ผู้้�งตว้เก่้�จำะอีอีก้ไปจำ�ก้ร้ั้งพื้ร้ั้อีมก้บ้ัผู้้�งง�นปรั้ะม�ณคร้ั้� งหน้�ง และไปสัร้ั้�ง 

ร้ั้งใหม่ในสัถ�นท่ี่�ใหม่ ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้แยก้ร้ั้ง 

ฤด้ร้ั้อีน 

(ฝ่ึ�ฟ้นผู้�่นฤด้ร้ั้อีน)

นอีก้เหน้อีจำ�ก้ท่ี่�รั้�บัส้ังท่ี่�ม่ดอีก้ไมจ้ำำ�นวนม�ก้แลว้ ดอีก้ไมจ้ำะลดจำำ�นวนลง เป็นช่วงเวล�ท่ี่�ย�ก้ลำ�บั�ก้สัำ�หร้ั้บัผู้้�ง 

ดง้น้�นผู้้�งอี�จำหน่อีอีก้ไปจำ�ก้ก้ล่อีงร้ั้งเพื้้�อีแสัวงห�สัถ�นท่ี่�แห่งใหม่และไม่ก้ลบ้ัม�อ่ีก้ เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้ทิี่�งร้ั้ง

ฤด้ใบัไมร่้ั้วง 
เป็นช่วงท่ี่�ตอ้ีงก้ก้้ตุนนำ��ผู้้�ง (สัร้ั้�งนำ��ผู้้�งเก้บ็ัเอี�ไวใ้นร้ั้ง) ใหเ้พื้่ยงพื้อีก่้อีนจำะถ้งฤด้หน�ว โดยพื้ย�ย�มเก้บ็ัรั้วบัรั้วม 

นำ��หว�นใหไ้ดม้�ก้ท่ี่�สุัดแมจ้ำ�ก้ดอีก้ไมท่้ี่�มนุษยไ์ม่ชอีบัก้ลิ�นก้ต็�ม 

ฤด้หน�ว

(ฝ่ึ�ฟ้นผู้�่นฤด้หน�ว)

ผู้้�งจำะเบ่ัยดตว้เข�้ห�ก้น้ภ�ยในร้ั้งเพื้้�อีใหท้ี่นต่อีคว�มหน�วเยน็ ช่วงฤด้หน�วก้�รั้ว�งไข่และก้�รั้เล่�ยงตว้อ่ีอีนจำะหยดุลง 

เม้�อีใก้ลจ้ำะถ้งฤด้ใบัไม่ผู้ลิจ้ำงจำะเริั้�มว�งไข่ และในช่วงน่�  ห�ก้นำ��ผู้้�งท่ี่�ก้ก้้ตุนไวไ้ม่เพื้่ยงพื้อีก้อ็ี�จำที่ำ�ใหผู้้้�งอีดต�ยได ้

ลำ�ดบ้ัเหตุก้�รั้ณ์ภ�ยใน 1 ป่และจำำ�นวนผู้้�งในก้ล่อีงร้ั้ง

ราชินีผึ้งตัวใหม่

ราชินีผึ้งตัวเก่า

แยกรัง

ช่วงผสมพันธุ์

ช่วงฝ่าฟันผ่านฤดูร้อนช่วงสร้างรัง ช่วงฝ่าฟันผ่านฤดูหนาวช่วงฝ่าฟันผ่านฤดูหนาว

ผึ้งงาน

ผึ้งเพศผู้

ผึ้งงาน

ผึ้งเพศผู้
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ก้รุั้ณ�ตอีบัคำ�ถ�มดง้ต่อีไปน่�  โดยที่ำ�เคร้ั้�อีงหม�ย ○ ในขอ้ีท่ี่�ถก้้ และเคร้ั้�อีงหม�ย × ในขอ้ีท่ี่�ผู้ดิ

��＜โค＞

1. โคนมขอีงญ่�ปุ่นม่ปริั้ม�ณนำ��นมเฉล่�ยต่อี 1 ป่ปรั้ะม�ณ 5,000 ก้ก้. ………………………………………………… (    )

2. รั้ะยะต้�งที่อ้ีงขอีงโคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนค้อี 280 วน้ …………………………………………………………………… (    )

3. คุณภ�พื้นำ��นมขอีงโคนมไม่ว�่จำะเป็นโคตว้ไหนก้เ็หม้อีนก้น้ที่้�งน้�น ……………………………………………… (    )

4. ในช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�ม่อี�ก้�ศัร้ั้อีนปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ขอีงโคนมจำะลดลง ที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณนำ��นมลดลง …………… (    )

5. ปล่อียม้ลและป้สัสั�วะจำ�ก้โรั้งเล่�ยงอีอีก้ส่้ัทุ่ี่งหญ�้ได ้……………………………………………………………… (    )

6. โคเน้�อีท่ี่�เล่�ยงในญ่�ปุ่นที่้�งหมดเป็นพื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ� …………………………………………………………… (    )

7. ในก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ก้�รั้เล่�ยงโคขนุพื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ� จำะซ้ึ่�อีโคท่ี่�ม่อี�ยรุั้�ว 10 เด้อีนม�จำ�ก้ตล�ดและขนุจำน

ม่อี�ยรุั้�ว 30 เด้อีน ………………………………………………………………………………………………… (    )

8. สัำ�หร้ั้บัโคขนุจำะใหอ้ี�ห�รั้หย�บัในอีต้รั้�ส่ัวนท่ี่�ม�ก้ก้ว�่อี�ห�รั้เขม้ขน้ (อี�ห�รั้ผู้สัม) …………………………… (    ) 

��＜สุกร＞

1. สุัก้รั้ขนุขอีงญ่�ปุ่นเจำริั้ญเติบัโตเร็ั้ว โดยเม้�อีอี�ย ุ5-6 เด้อีนจำะม่นำ��หนก้้ 100-110 ก้ก้. ……………………………… (    )

2. แม่สุัก้รั้ขอีงญ่�ปุ่นจำะตก้ลก้้โดยเฉล่�ย 5 ตว้ต่อี 1 คร้ั้� ง ……………………………………………………………… (    )

3. เล่�ยงแม่สุัก้รั้หลง้ตก้ลก้้ร่ั้วมก้บ้ัลก้้สุัก้รั้ท่ี่�เกิ้ดม�เป็นเวล� 2 เด้อีน ………………………………………………… (    )

4. แม่สุัก้รั้ขอีงญ่�ปุ่นสั�ม�รั้ถต้�งที่อ้ีงและตก้ลก้้ได ้4-5 คร้ั้� งในเวล� 2 ป่ ……………………………………………… (    )

5. เน้�อีงจำ�ก้ในโรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ขอีงญ่�ปุ่นม่โรั้คนอ้ียจ้ำงไม่จำำ�เป็นตอ้ีงฉ่ดวค้ซ่ึ่นป้อีงก้น้โรั้ค ……………………………… (    )

��＜ไก่＞

1. ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงล้ก้ไก่้แบ่ังอีอีก้เป็น 4 ข้�น ไดแ้ก่้ ช่วงแรั้ก้เกิ้ด (ลก้้ไก่้), ช่วงก้ล�ง (ลก้้ไก่้), ช่วงโต (ล้ก้ไก่้) 

และไก่้วย้โตเตม็วย้ ……………………………………………………………………………………………… (    )

2. สัำ�หร้ั้บัอี�ห�รั้ท่ี่�ใชใ้นก้�รั้เล่�ยงไก่้ไข่ จำะใชอ้ี�ห�รั้ผู้สัมม�ก้ท่ี่�สุัด ………………………………………………… (    )

3. แมจ้ำะติดเช้�อีไขห้วด้นก้ก้ไ็ม่ที่ำ�ใหไ้ก่้ต�ย ………………………………………………………………………… (    )

4. ไก่้เน้�อี (บัรั้อียเลอีร์ั้) ม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตเร็ั้วก้ว�่ไก่้ไข่ ……………………………………………………………… (    )

5. บัรั้อียเลอีร์ั้เพื้ศัผู้้อ้ี�ย ุ7 สัป้ด�ห์ม่นำ��หนก้้ปรั้ะม�ณ 5 ก้ก้. ………………………………………………………… (    )

คำาถามทดสอบควัามเข้าใจ6
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คำาติอบ

��＜โค＞

1. × (เหตุผู้ล : โคนมญ่�ปุ่น / พื้น้ธ์ุโฮลสัไตนม่ปริั้ม�ณนำ��นมเฉล่�ยม�ก้ก้ว�่ 8,000 ก้ก้.)

2. ○

3. × (เหตุผู้ล : คุณภ�พื้นำ��นมขอีงโคแต่ละตว้จำะต่�งก้น้ไป)

4. ○

5. × (เหตุผู้ล : ก้�รั้ก้ำ�จำด้โดยนำ�ไปที่ำ�เป็นปุ๋ยคอีก้อีย�่งถก้้ตอ้ีงไดร้้ั้บัก้�รั้ก้ำ�หนดไวใ้นขอ้ีก้ฎหม�ย)

6. × (เหตุผู้ล : นอีก้จำ�ก้โคว�กิ้วแลว้ยง้ม่พื้น้ธ์ุโคนมตอีนแลว้และพื้น้ธ์ุผู้สัม (F1) รั้วม 3 ชนิด)

7. ○

8. × (เหตุผู้ล : อี�ห�รั้ช่วงรั้ะยะขนุม่อีต้รั้�ส่ัวนอี�ห�รั้ผู้สัมส้ังก้ว�่) 

��＜สุกร＞

1. ○

2. × (เหตุผู้ล : แม่สุัก้รั้ญ่�ปุ่นตก้ลก้้ต่อีคร้ั้� ง 10-15 ตว้) 

3. × (เหตุผู้ล : ช่วงรั้ะยะใหน้มล้ก้สุัก้รั้ค้อีช่วง 3- 4 สัป้ด�ห์)

4. ○

5. × (เหตุผู้ล : ม่โรั้คแต่ละโรั้คเกิ้ดข้�นในโรั้งเล่�ยงได ้จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงฉ่ดวค้ซ่ึ่นป้อีงก้น้โรั้คท่ี่�เหม�ะสัม)

��＜ไก่＞

1. ○

2. ○

3. × (เหตุผู้ล : ห�ก้ติดเช้�อีไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีโรั้ครุั้นแรั้ง ไก่้จำะต�ยภ�ยในเวล� 1 สัป้ด�ห์)

4. × (เหตุผู้ล : จุำดเด่นขอีงบัรั้อียเลอีร์ั้ค้อีม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตเร็ั้วก้ว�่ไก่้ไข่)

5. × (เหตุผู้ล : บัรั้อียเลอีร์ั้เพื้ศัผู้้อ้ี�ย ุ7 สัป้ด�ห์จำะม่นำ��หนก้้ปรั้ะม�ณ 3.3 ก้ก้.) 
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Ⅱ ควัามรู้พืน้ฐานเกีย่วักบั

ปศุสัติว์ัและอาหารสัติว์ั
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 คุณสมบัติขิองโคนม 

เน้�อีงจำ�ก้โคนมเป็นสัต้วท่์ี่�รั้ะวง้ตว้ส้ังและม่ปรั้ะสั�ที่สัม้ผู้ส้ัไว สิั�งสัำ�คญ้ค้อีก้�รั้เข�้ห�ดว้ยท่ี่�ที่�งใจำด่ขอีงคน

บั�งคร้ั้� งโคนมจำะเล้อีก้กิ้นอี�ห�รั้เขม้ขน้ม�ก้ก้ว�่อี�ห�รั้หย�บั ซ้ึ่�งเร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้เล้อีก้กิ้น"  

ช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนในฤด้ร้ั้อีนจำำ�นวนคร้ั้� งก้�รั้ห�ยใจำขอีงโคนมจำะม�ก้ข้�น ที่ำ�ใหเ้กิ้ดไอีนำ�� เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหอุ้ีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ย

เพิื้�มส้ัง

ต�มปก้ติแลว้จำะวด้อุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยขอีงโคนมโดยก้�รั้สัอีดปรั้อีที่วด้อุีณหภมิ้เข�้ไปที่�งที่ว�รั้หนก้้

โคนมจำะม่ปริั้ม�ณนำ��นมเพื้ิ�มข้�นเร้ั้�อีย ๆ ต้�งแต่หลง้คลอีด หลง้จำ�ก้ผู้�่นไป 5-7 สัป้ด�ห์ปริั้ม�ณนำ��นมจำะเพื้ิ�มข้�นส้ังสุัด ม่

โคนมจำำ�นวนม�ก้ท่ี่�ม่ปริั้ม�ณนำ��นมต่อีวน้รั้�ว 50 ก้ก้.  

ก่้อีนคลอีดปรั้ะม�ณ 60 วน้จำะจำบั (หยดุ) ก้�รั้ร่ั้ดนม เข�้ส่้ัช่วงรั้ะยะพื้ก้้ร่ั้ดนม

 โครงสร้างโรงเลีย้ง

วธ่ิก้�รั้เล่�ยงโคนม ม่ที่้�ง "วธ่ิเล่�ยงในทุ่ี่งหญ�้" ค้อีเล่�ยงแบับัปล่อียใหโ้คอีย้อ่ีย�่งอิีสัรั้ะในทุ่ี่งหญ�้ ก้บ้ั "วธ่ิเล่�ยงในโรั้งเล่�ยง" 

ค้อีจำะเล่�ยงเอี�ไวภ้�ยในโรั้งเล่�ยง ในญ่�ปุ่นจำะใชว้ธ่ิเล่�ยงในโรั้งเล่�ยงก้น้เป็นส่ัวนม�ก้

ในก้�รั้เล่�ยงในโรั้งเล่�ยง จำะม่อีย้ ่3 วธ่ิ ค้อี "เล่�ยงแบับัผู้ก้้ยน้โรั้ง (Stall barn)" "เล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะในโรั้งเล่�ยง (Free barn)" 

"เล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะในคอีก้ (Free stall)"   

ก้�รั้เล่�ยงแบับัผู้ก้้ยน้โรั้ง ใชเ้ร่ั้ยก้วธ่ิก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ก้ ำ�หนดใหโ้คนมอีย้ภ่�ยในคอีก้ท่ี่�ต่ก้รั้อีบัเช้�อีมก้บ้ัเสั�ดว้ยเสั�คำ�� เช้อีก้ หร้ั้อีโซ่ึ่ 

และแยก้คอีก้ละ 1 ตว้

เคร้ั้�อีงส้ับัจ่ำ�ยนำ��จำะใชเ้คร้ั้�อีงวอีเตอีร์ั้คพ้ื้เป็นส่ัวนใหญ่ ซ้ึ่� งจำะร่ั้ดนมตรั้งจุำดท่ี่�ผู้ก้้โคนมเอี�ไว ้นมโคท่ี่�ร่ั้ดม�ไดจ้ำะถก้้ส่ังไปเก้บ็ั

ในแที่ง็ก้แ์ช่เยน็ (bulk cooler tank) ผู้�่นท่ี่อีส่ังนมท่ี่�อีย้เ่หน้อีหว้โคนม 

โรั้งเล่�ยงแบับัแยก้คอีก้ โรั้งเล่�ยง tied stall แบับันิวยอีร์ั้ก้ ก้�รั้ร่ั้ดนมโคในโรั้งเล่�ยง

แบับัผู้ก้้โยงเร้ั้อีน

โคนม1
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ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะในโรั้งเล่�ยง (Free barn) เป็นวธ่ิก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ปล่อียใหโ้คนมสั�ม�รั้ถเดินไปม�ไดอ้ีย�่งอิีสัรั้ะภ�ยใน

โรั้งเล่�ยงท่ี่�ปิดลอ้ีมและม่หลง้ค�คลุมขน�ดใหญ่โดยไม่ผู้ก้้ไวก้้บ้ัท่ี่� นอีก้เหน้อีจำ�ก้พื้้�นท่ี่�ใหอ้ี�ห�รั้แลว้จำะป้พื้้�นดว้ยวส้ัดุรั้อีงพื้้�น

ที่้�งหมด วส้ัดุรั้อีงพื้้�นส่ัวนใหญ่จำะใชข่้� เล้�อีย (เศัษไมผู้้ง) หร้ั้อีปุ๋ยคอีก้ร่ั้ไซึ่เคิล (ปุ๋ยคอีก้แหง้ท่ี่�ผู้�่นก้�รั้หมก้้/ บ่ัมจำนไดท่้ี่�แลว้) 

ภ�ชนะใส่ันำ��เล่�ยงโคมก้้ใชถ้ง้นำ��เป็นส่ัวนม�ก้ ส่ัวนก้�รั้ร่ั้ดนมจำะที่ำ�ในหอ้ีงแยก้ต่�งห�ก้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่โรั้งร่ั้ดนม (Milking parlor)

โรั้งเล่�ยงแบับั Free barn

หุ่นยนตร่์ั้ดนมโรั้งร่ั้ดนม (Milking parlor)

รั้ะบับัก้�รั้ร่ั้ดนม

คูลเลอร์เก็บน้ำนม

ปั๊มสูญญากาศ

ถ้วยรีดน้ำนม

แท็งก์สูญญากาศ

ถังใส่น้ำนม 
(Milk Receiver Jar) 

พัลล์เซเตอร์
ท่อส่งน้ำนม

เครื่องควบคุมสูญญากาศ
ท่อสูญญากาศ

เกจวัดสูญญากาศ

กับดักไอน้ำ

เส้นทางการส่งน้ำนม 
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ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะในคอีก้ (Free stall) จำะติดต้�งคอีก้ (bed) ท่ี่�ก้้�นโคนมแยก้แต่ละตว้ต�มภ�พื้ ซ้ึ่�งเป็นจุำดท่ี่�แตก้ต่�ง

จำ�ก้ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะในโรั้งเล่�ยง (Free barn)

ในโรั้งเล่�ยงแบับั Free barn และ Free stall อี�จำม่บั�งก้รั้ณ่ท่ี่�โคตว้ท่ี่�อ่ีอีนแอีถก้้โคท่ี่�แขง็แรั้งก้ว�่ขบ้ัไล่อีอีก้จำ�ก้ถง้ใส่ัอี�ห�รั้ 

ที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�ไดร้้ั้บันอ้ียลงได้

 อวัยัวัะย่อยอาหารของโคนม

・�โคนมม่ก้รั้ะเพื้�ะยอ่ียอี�ห�รั้ 4 ก้รั้ะเพื้�ะ

・�ก้รั้ะเพื้�ะท่ี่�ม่ขน�ดใหญ่ท่ี่�สุัดค้อีก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ก้รั้ะเพื้�ะผู้�้ข่� ริั้�วหร้ั้อีร้ั้เมน (rumen)

・�ในก้รั้ะเพื้�ะผู้�้ข่� ริั้�วม่เช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยม์�ก้ม�ยอี�ศัย้อีย้ ่ซ้ึ่� งเช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยจ์ำะยอ่ียอี�ห�รั้และส่ังสั�รั้อี�ห�รั้ (ก้รั้ดไขมน้รั้ะเหย

ง่�ย; Volatile fatty acid หร้ั้อี VFA) ใหก้้บ้ัร่ั้�งก้�ยโคนม

・�โคนมจำะสัำ�รั้อีก้อี�ห�รั้ท่ี่�กิ้นเข�้ไปแลว้คร้ั้� งหน้�งก้ลบ้ัม�ท่ี่�ป�ก้แลว้เค่�ยวบัดอี�ห�รั้ดว้ยฟ้นใหล้ะเอ่ียดอ่ีก้คร้ั้� ง จำ�ก้น้�นจ้ำง

ก้ล้นก้ลบ้ัเข�้ไป ซ้ึ่�งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เค่�ยวเอ้ี�อีง 

・�อี�ห�รั้จำะถก้้บัดใหล้ะเอ่ียดโดยก้�รั้เค่�ยวเอ้ี�อีง และที่ำ�ใหก้้�รั้ยอ่ียขอีงเช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยใ์นก้รั้ะเพื้�ะผู้�้ข่� ริั้�วเร็ั้วข้�น 

・ ก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 ขอีงโคนม (ผู้�้ข่� ริั้�วหร้ั้อีร้ั้เมน) จำะสัร้ั้�งก้รั้ดไขมน้รั้ะเหยง่�ย (ก้รั้ดแอีซ่ึ่ติก้, ก้รั้ดโพื้รั้พื้ิโอีนิก้, ก้รั้ดบิัวทิี่ 

ริั้ก้) จำ�ก้สัต�ร์ั้ชหร้ั้อีพื้อีลิแซ็ึ่ก้ค�ไรั้ดข์อีงเมลด็ธญ้ญ�พื้ช้และเสัน้ใยจำ�ก้อี�ห�รั้หย�บั ซ้ึ่�งจำะถก้้ด้ดซ้ึ่มไปใชภ้�ยในร่ั้�งก้�ย 

ขอีงโคนมเพื้้�อีใชใ้นก้�รั้สัร้ั้�งนำ��นมโคและเสัริั้มสัร้ั้�งร่ั้�งก้�ย 

・ โปรั้ต่นท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีก้�รั้ผู้ลิตนำ��นมและเสัริั้มสัร้ั้�งร่ั้�งก้�ยขอีงโคนมจำะถก้้สัร้ั้�งข้�นจำ�ก้ก้รั้ดอีะมิโนท่ี่�ด้ดซ้ึ่มท่ี่�ล ำ�ไสัเ้ลก็้

 อาหาร

・�อี�ห�รั้หย�บัท่ี่�นิยมใชก้้น้ม�ก้ ไดแ้ก่้ หญ�้หมก้้ ข�้วโพื้ดหมก้้ ข�้วฟ่�งหมก้้ หญ�้แหง้ อี�ห�รั้หย�บัจำ�ก้ตน้ข�้วหมก้้ 

ถง้ใหอ้ี�ห�รั้ในโรั้งเล่�ยงแบับั Free stall คอีก้ (bed) ในโรั้งเล่�ยงแบับั Free stall 
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(Whole crop silage) และฟ�งข�้ว เป็นตน้ 

・�อี�ห�รั้เขม้ขน้ท่ี่�มก้้ใชก้้น้ไดแ้ก่้ อี�ห�รั้ผู้สัม ข�้วโพื้ด ก้�ก้ถ้�วเหล้อีง ก้�ก้เรั้พื้ซ่ึ่ด รั้ำ�ข�้วสั�ล่ ผู้ลพื้ลอียไดจ้ำ�ก้ก้�รั้ผู้ลิต

ผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้ต่�ง ๆ (ก้�ก้เต�้ห้ ้ก้�ก้เบ่ัยร์ั้) และก้�ก้บ่ัที่ เป็นตน้

・�อี�ห�รั้ผู้สัม ค้อี อี�ห�รั้สัต้วท่์ี่�ผู้ลิตข้�นจำ�ก้ก้�รั้นำ�วต้ถุดิบัอี�ห�รั้แต่ละชนิดม�ผู้สัมก้น้ท่ี่�โรั้งง�นอี�ห�รั้สัต้วผ์ู้สัม วต้ถุดิบั

ปรั้ะเภที่ธญ้พื้้ชมก้้ใชข้�้วโพื้ด ส่ัวนวต้ถุดิบัปรั้ะเภที่ก้�ก้ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้สัก้ด้นำ��มน้มก้้ใชก้้�ก้ถ้�วเหล้อีงก้น้เป็นส่ัวนม�ก้ 

・�อี�ห�รั้หมก้้ (silage) ค้อี อี�ห�รั้สัต้วท่์ี่�นำ�หญ�้ ตน้ข�้ว หร้ั้อีข�้วโพื้ด (ก้�้น, ใบั, เมลด็ผู้สัม) ม�สับ้ัใหล้ะเอ่ียดแลว้นำ�ไป

หมก้้เก้บ็ัไวโ้ดยปิดสันิที่ใหอ้ีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ไม่ม่อีอีก้ซิึ่เจำน (อี�ก้�ศั) 

・�หญ�้ท่ี่�ม่ช่วงเวล�ตด้เก้บ็ัเร็ั้ว จำะม่ปริั้ม�ณโปรั้ต่นและอีต้รั้�ก้�รั้ยอ่ียเสัน้ใยส้ังก้ว�่หญ�้ท่ี่�ม่ช่วงเวล�ตด้เก้บ็ัช�้ จ้ำงม่สั�รั้

อี�ห�รั้ส้ัง  

หญ�้แหง้ อี�ห�รั้เขม้ขน้อี�ห�รั้หมก้้ (silage)

ประเภทของอาหารสัติว์ั

ที่�วเวอีร์ั้ไซึ่โล บัง้เก้อีร์ั้ไซึ่โล แที่ง็ก้อ์ี�ห�รั้สัต้วผ์ู้สัม

โรงเกบ็อาหารสัติว์ั
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5 ค่าพลงังานในอาหารสัติว์ั 

(1 ) สั�รั้อี�ห�รั้ในอี�ห�รั้สัต้วจ์ำะรั้ะบุัปริั้ม�ณขอีงโปรั้ต่นรั้วม ไขมน้รั้วม ค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ต แร่ั้ธ�ตุและวติ�มินท่ี่�ผู้สัมอีย้ ่

(2 ) ค่�พื้ลง้ง�น (energy) ขอีงอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัโคนม ในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่นจำะรั้ะบุัเป็นค่� TDN (ปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้รั้วมที่้�งหมดท่ี่�

สั�ม�รั้ถเผู้�ผู้ล�ญได)้

(3 ) ในเมลด็ธญ้พื้ช้จำะม่สัต�ร์ั้ชท่ี่�ม่อีต้รั้�ก้�รั้เผู้�พื้ล�ญส้ังรั้วมอีย้ด่ว้ย จ้ำงม่ปริั้ม�ณ TDN ส้ัง โดยท่ี่�ข�้วโพื้ดม่ปริั้ม�ณ TDN 

คิดเป็น 93.6% ขอีงส่ัวนปรั้ะก้อีบัท่ี่�เป็นอี�ห�รั้แหง้ที่้�งหมดซ้ึ่�งส้ังม�ก้ 

(4 ) ในหญ�้เล่�ยงสัต้วจ์ำะม่เสัน้ใยอีย้ม่�ก้ แต่อีต้รั้�ก้�รั้เผู้�ผู้ล�ญจำะตำ��ก้ว�่สัต�ร์ั้ชในเมลด็ธญ้พื้้ช   ที่ำ�ใหม่้ปริั้ม�ณ TDN นอ้ีย

ก้ว�่ข�้วโพื้ด  

(5 ) หญ�้เล่�ยงสัต้วท่์ี่�เป็นพื้้ชตรั้ะก้ล้หญ�้ต่�งๆ จำะม่ปริั้ม�ณโปรั้ต่นรั้วม และอีต้รั้�ก้�รั้เผู้�ผู้ล�ญขอีงเสัน้ใยแตก้ต่�งก้น้ไป

ต�มช่วงเวล�ท่ี่�ตด้ต�มต�รั้�ง หญ�้เล่�ยงสัต้วท่์ี่�ม่ช่วงเวล�ก้�รั้ตด้เร็ั้วจำะใหค่้�พื้ลง้ง�นส้ังก้ว�่  

ช่ีวังเวัลาการติดัหญ้าเลีย้งสัติว์ัและค่าพลงังาน (หญ้าอติิาเลยีนไรย์, ทโิมธี) 

ก่อนแติกรวัง ช่ีวังแติกรวัง ช่ีวังแติกดอก

หญ้าอติิาเลยีนไรย์

ปริมาณโปรตินีรวัม  คดิเป็น% ของอาหารแห้ง 18.4 13.7 8.3

อตัิราการเผ่าผ่ลาญของเส้นใยทั้งหมด % 75 60 50

ทโิมธี

ปริมาณโปรตินีรวัม  คดิเป็น% ของอาหารแห้ง 17.5 10.0 8.8

อตัิราการเผ่าผ่ลาญของเส้นใยทั้งหมด % 70 60 47
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6 การผ่ลติิอาหารสัติว์ั

(1 ) หญ�้หมก้้หร้ั้อีไซึ่เลจำ เป็นอี�ห�รั้หมก้้ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้นำ�หญ�้เล่�ยงสัต้ว ์ตน้ข�้ว หร้ั้อีข�้วโพื้ด (ก้�้น / ใบั / ผู้ลหร้ั้อีฝ้ึก้ 

ผู้สัมก้น้) เป็นตน้ ม�หมก้้ในเกิ้ดก้รั้ดแลก็้ทิี่ก้ในสัภ�วะท่ี่�ไม่ม่ก้�รั้ถ่�ยเที่อี�ก้�ศัเพื้้�อีไม่ใหม่้ก๊้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำน 

(2 ) เพื้้�อีที่ำ�หญ�้หมก้้หร้ั้อีไซึ่เลจำท่ี่�ด่ ควรั้ห้�นส่ัวนปรั้ะก้อีบัอีอีก้เป็นชิ�นเลก็้ๆ และบัด / อีด้อีย�่งเพื้่ยงพื้อี 

ไซึ่โลแบับัเร่ั้ยงที่บ้ัเป็นช้�นก้�รั้ที่ำ�ไซึ่โลแบับัเร่ั้ยงที่บ้ัเป็นช้�น

ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวหญ�้เล่�ยงสัต้ว์ก้�รั้ตด้หญ�้ดว้ยเคร้ั้�อีงตด้หญ�้และปร้ั้บัสัภ�พื้หน�้ดิน 
(Mower Conditioner) 

ก้อ้ีนหญ�้หมก้้แบับัมว้นก้ลม ก้�รั้ห่อีดว้ยเคร้ั้�อีงห่อี

ก้�รั้ที่ำ�ใหเ้ป็นมว้นดว้ย roll bale ก้�รั้ตด้หญ�้ดว้ยเคร้ั้�อีงตด้หญ�้และปร้ั้บัสัภ�พื้หน�้ดิน 
(Mower Conditioner)

ก้�รั้ที่ำ�หญ�้หมก้้ไซึ่เลจำจำ�ก้หญ�้เล่�ยงสัต้ว์

ไซึ่โลแบับัเร่ั้ยงที่บ้ัเป็นช้�น 

หญ�้หมก้้จำ�ก้หญ�้เล่�ยงสัต้ว ์

ท่ี่�มว้นเป็นก้อ้ีน (roll bale) 
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7 การให้อาหาร

・�ม่วธ่ิก้�รั้ใหแ้บับัแยก้ซ้ึ่�งจำะใหอ้ี�ห�รั้หย�บัและอี�ห�รั้เขม้ขน้แยก้ก้น้ต่�งห�ก้ และวธ่ิท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัผู้สัม

ก้น้ (TMR) ค้อีจำะนำ�อี�ห�รั้ที่้�ง 2 ปรั้ะเภที่ม�ผู้สัมใหเ้ข�้ก้น้ดว้ยเคร้ั้�อีงป้�นผู้สัม (มิก้เซึ่อีร์ั้) แลว้ใหพ้ื้ร้ั้อีมก้น้ 

・�โครั้ะยะใหน้ม (โคร่ั้ดนม) หลง้คลอีดลก้้โคแลว้ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะเพื้ิ�มข้�นต�มก้�รั้เพื้ิ�มข้�นขอีงปริั้ม�ณนำ��นม 

・�ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้เขม้ขน้จำะเพื้ิ�มต�มปริั้ม�ณนมท่ี่�เพิื้�มข้�นดว้ย โดยในก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัแยก้ก้น้จำะตอ้ีงคำ�น้งถ้ง

อีต้รั้�ส่ัวน (คว�มสัมดุล) ขอีงอี�ห�รั้หย�บัและอี�ห�รั้เขม้ขน้ และตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหป้ริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้เขม้ขน้ส้ัง

ม�ก้จำนเกิ้นไป ซ้ึ่�งในปรั้ะเดน็น่�ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัผู้สัมก้น้ (TMR) จำะสั�ม�รั้ถเพิื้�มปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ที่้�ง 2 

ปรั้ะเภที่ไดอ้ีย�่งสัมดุล   

・ ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัแยก้ก้น้ก่้อีนอ้ี�นควรั้ใหอ้ี�ห�รั้หย�บั เช่น หญ�้แหง้หร้ั้อีอี�ห�รั้หมก้้ เป็นตน้ก่้อีน หลง้จำ�ก้น้�นจ้ำงให้

อี�ห�รั้เขม้ขน้ 

ต�รั้�งแสัดงตว้อีย�่งก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ต่อีปริั้ม�ณก้�รั้ร่ั้ดนำ��นมโค 

ฮอีก้ไก้โด  ปริั้ม�ณนำ��นมต่อีวน้ 40 ก้ก้.

หญ�้หมก้้จำ�ก้หญ�้เล่�ยงสัต้ว ์10 ก้ก้., หญ�้หมก้้จำ�ก้ข�้วโพื้ด 14 ก้ก้., อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขม้ 10 ก้ก้., หญ�้ 

แหง้อีล้ฟ้ลฟ� 2 ก้ก้., ก้�ก้หว้ผู้ก้้ก้�ดหว�น 3 ก้ก้. 

อิีบั�รั้�กิ้   ปริั้ม�ณนำ��นมต่อีวน้ 28 ก้ก้. 

หญ�้แหง้ทิี่โมธ่ 4 ก้ก้., หญ�้แหง้อีล้ฟ้ลฟ� 2.9 ก้ก้., หญ�้แหง้เบัอีร์ั้มิวด�้ (หญ�้แพื้รั้ก้) 3.4 ก้ก้., อี�ห�รั้ผู้สัม 

เขม้ขน้ 6.3 ก้ก้., ก้�ก้หว้ผู้ก้้ก้�ดหว�น 3 ก้ก้.

8 คุณภาพนมโคและอาการเต้ิานมอกัเสบ

(1) คุณภ�พื้ขอีงนมโคจำะตรั้วจำวด้จำ�ก้นมผู้สัมขอีงโคท่ี่�จำด้ส่ัง (นำ��นมผู้สัมจำ�ก้โคนมหล�ยๆ ตว้) 

(2) รั้�ค�ขอีงนมโคจำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มผู้ลก้�รั้ตรั้วจำนำ��นมโคผู้สัม

(3 ) ก้�รั้ที่ดสัอีบัคุณภ�พื้ก้�รั้ผู้ลิตนำ��นมขอีงโคนมแต่ละตว้ จำะที่ำ�ก้�รั้ที่ดสัอีบัเด้อีนละ 1 คร้ั้� ง ห�ก้ม่ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัเป็น 

ฝึง้โคนม
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・นมโคช่วงหลง้คลอีดที่น้ท่ี่เร่ั้ยก้ก้น้ว�่นำ��นมแรั้ก้

・�นำ��นมแรั้ก้จำะม่ปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ในนมแตก้ต่�งจำ�ก้นมโคต�มปก้ติ (นำ��นมปก้ติ) ดง้น้�นนมโคช่วงหลง้คลอีด 5 วน้จ้ำง

ไม่สั�ม�รั้ถส่ังข�ยได้

・�อี�ก้�รั้เต�้นมอีก้้เสับัเป็นโรั้คท่ี่�ม่สั�เหตุจำ�ก้เช้�อีโรั้คท่ี่�เติบัโตข้�นในเต�้นมขอีงโคนม เม้�อีเป็นเต�้นมอีก้้เสับัจำะเกิ้ดก้�รั้

อีก้้เสับัท่ี่�เต�้นมและม่อี�ก้�รั้ต่�ง ๆ เช่น ม่ไข ้เต�้นมบัวมและปวด เป็นตน้ ห�ก้เต�้นมติดเช้�อีท่ี่�เป็นสั�เหตุขอีงโรั้ค เมด็

เล้อีดข�วจำะเพื้ิ�มม�ก้ข้�นและเข�้ม�ที่ำ�ล�ยเช้�อีโรั้คท่ี่�เป็นสิั�งแปลก้ปลอีมในร่ั้�งก้�ย ซ้ึ่� งจำะถก้้ขบ้ัอีอีก้ม�ในนำ��นมและ

จำำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยก้จ็ำะเพื้ิ�มข้�น เซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยในนมโคค้อีเมด็เล้อีดข�ว และเซึ่ลลช์้�นนอีก้ขอีงต่อีมนำ��นมท่ี่�หลุดลอีก้อีอีก้ม� 

จำำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยขอีงโคนมท่ี่�ม่สุัขภ�พื้แขง็แรั้งโดยที่้�วไปจำะไม่เกิ้น 200,000 / มล. 

นอีก้จำ�ก้น่�จำ ำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยในนมโคยง้ถก้้นำ�ม�ใชป้รั้ะเมินคุณภ�พื้ที่�งอีน�มย้ขอีงนมโคอ่ีก้ดว้ย 

9 โรคของอวัยัวัะย่อยอาหารและกบี

(1 ) แต่เดิมโคนมเป็นสัต้วกิ์้นพื้้ชท่ี่�บัริั้โภคหญ�้เป็นหลก้้ แต่ป้จำจุำบัน้เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถผู้ลิตนำ��นมโคไดม้�ก้ๆ ปริั้ม�ณก้�รั้ 

ใหอ้ี�ห�รั้จำำ�พื้วก้สัต�ร์ั้ชธญ้พื้้ชจ้ำงเพื้ิ�มม�ก้ข้�น

(2 ) สัต�ร์ั้ชธญ้พื้้ชจำะยอ่ียท่ี่�ก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 (ผู้�้ข่� ริั้�วหร้ั้อีร้ั้เมน) ไดเ้ร็ั้วม�ก้เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัเสัน้ใยจำ�ก้หญ�้เล่�ยงสัต้ว ์ดง้น้�นเม้�อี 

ใหกิ้้นในปริั้ม�ณม�ก้จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดก้�รั้สัร้ั้�งก้รั้ดไขมน้รั้ะเหยง่�ยและก้รั้ดแลก็้ทิี่ก้ม�ก้ข้�น

(3 ) ดว้ยเหตุน่�  เม้�อีใหอ้ี�ห�รั้ธญ้พื้้ชเป็นจำำ�นวนม�ก้ จำะที่ำ�ใหค่้� pH  (คว�มเขม้ขน้ขอีงไฮโดรั้เจำนไอีอีอีน) ในก้รั้ะเพื้�ะร้ั้ 

เมนลดตำ��ลง ส่ังผู้ลใหม่้คว�มเส่ั�ยงต่อีก้�รั้เกิ้ดภ�วะเป็นก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะหมก้้เฉ่ยบัพื้ลน้ท่ี่�ไม่ม่ก้�รั้แสัดงอี�ก้�รั้ที่�งคลินิก้ 

และโรั้คก่้บัได้

(4 ) ในญ่�ปุ่นคว�มผู้ดิปก้ติท่ี่�ก่้บัและเที่�้ (โรั้คไขล้งก่้บั, โรั้คก่้บั) เป็นสั�เหตุที่ำ�ใหต้อ้ีงก้ำ�จำด้โคทิี่�งเป็นจำำ�นวนม�ก้ 

มาติรฐานคุณภาพนำา้นม (ติวััอย่าง)

นำา้นมคุณภาพเยีย่ม นำา้นมคุณภาพปานกลาง นำา้นมทีจ่ำาเป็นต้ิองปรับปรุงคุณภาพ

อีต้รั้�ส่ัวนไขมน้นม % ต้�งแต่ 3.9 ข้�นไป 3.5 - 3.89 3.0 - 3.49

อีต้รั้�ส่ัวนโปรั้ต่นนม % ต้�งแต่ 3.4 ข้�นไป 3.1 - 3.39 2.8 - 3.09

อีต้รั้�ส่ัวนขอีงแขง็ในนมท่ี่�ไม่รั้วมไขมน้ % ต้�งแต่ 8.8 ข้�นไป 8.5 - 8.79 8.0 - 8.49

จำำ�นวนเซึ่ลล ์ 10,000 / มล. ไม่ถ้ง 10 10 – 29 30 - 99 หร้ั้อีม�ก้ก้ว�่
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(5 ) คว�มผู้ดิปก้ติท่ี่�ก่้บัและเที่�้อี�จำเกิ้ดข้�นจำ�ก้ก้�รั้เล้อีก้อี�ห�รั้ส้ัตรั้เขม้ขน้ (ก้�รั้เล้อีก้กิ้น) ขอีงโคนมไดเ้ช่นก้น้ 

(6 ) ต�รั้�งต่อีไปน่�แสัดงสัภ�พื้ขอีงก้�รั้เคล้�อีนท่ี่�ขอีงก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 4, ภ�วะเป็นก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะหมก้้ และโรั้คไขล้งก่้บัในโค 

ควัามผ่ดิปกติใินอวัยัวัะย่อยอาหารของโคนมและโรคไข้ลงกบี

โรค สาเหตุิ อาการของโคนม

ก้�รั้เคล้�อีนท่ี่�ขอีงก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 4
เกิ้ดไดง่้�ยจำ�ก้ภ�วะอี�ห�รั้หย�บัไม่เพื้่ยงพื้อีช่วงหลง้คลอีด, 

ใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมส้ัตรั้เขม้ขม้ม�ก้เกิ้นไป

คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ลดลง, ไม่ก้รั้ะปร่ั้� ก้รั้ะเปร่ั้�, 

ปริั้ม�ณนำ��นมลดลง

ก้รั้ะเพื้�ะร้ั้เมน

ภ�วะเป็นก้รั้ด 

จำ�ก้ก้�รั้บัริั้โภคสัต�ร์ั้ชธญ้พื้้ชปริั้ม�ณม�ก้ที่ำ�ใหม่้ก้รั้ด

แลก็้ทิี่ก้สัะสัมในก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 (ร้ั้เมน)  

และค่� pH ลดตำ��ลงม�ก้

คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ลดลง, ก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 ที่ำ�ง�นนอ้ียลง, 

ปริั้ม�ณนำ��นมนอ้ียลง,  

คว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้ที่ำ�ง�นขอีงตบ้ัลดตำ��ลง

โรั้คไขล้งก่้บั

ก้รั้ดแลก็้ทิี่ก้และฮ่สัที่�ม่นท่ี่�ถก้้สัร้ั้�งข้�นเม้�อีเกิ้ดภ�วะเป็นก้รั้ดในร้ั้เมน  

จำะส่ังผู้ลเส่ัยต่อีก้�รั้ไหลเวย่นขอีงเสัน้เล้อีดฝึอียในช้�นหนง้แที่ท่้ี่�ก่้บั 

ที่ำ�ใหเ้กิ้ดก้�รั้อีก้้เสับั

เดินลำ�บั�ก้จ้ำงไม่สั�ม�รั้ถเข�้ไปใก้ลถ้ง้ใส่ัอี�ห�รั้หร้ั้อีภ�ชนะใส่ันำ��ได,้  

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้นอ้ียลง, ปริั้ม�ณนำ��นมลดลง

� การผ่สมพนัธ ุ์โคนม 
・�โคนมหลง้คลอีดแลว้โดยเฉล่�ยจำะพื้ร้ั้อีมส้ับัพื้น้ธ์ุทุี่ก้ ๆ 21 วน้วนเวย่นก้น้ไป

・�สิั�งสัำ�คญ้ค้อีก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยมโดยไม่มอีงข�้มช่วงท่ี่�พื้ร้ั้อีมส้ับัพื้น้ธ์ุ ป้จำจุำบัน้ไม่เพื้่ยงแค่ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยมเท่ี่�น้�น 

ก้�รั้นำ�ไข่ท่ี่�ผู้สัมเช้�อีแลว้ขอีงโคญ่�ปุ่นขนดำ�ม�ผู้สัมพื้น้ธ์ุแบับัปลก้้ถ่�ยไข่ก้นิ็ยมที่ำ�ก้น้อีย�่งม�ก้

・ใชน้ำ� �เช้�อีแช่แขง็เก้้อีบัที่้�งหมด 

・�เม้�อีโคนมพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำะม่เล้อีดม�ค้�งท่ี่�อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้ และหล้�งเม้อีก้อีอีก้ม�

・�เม้�อีถ้งช่วงพื้ค่ขอีงรั้ะยะพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ โคจำะอีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ยอีมใหโ้คตว้อ้ี�นข้�นข่�หลง้ได ้(ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุแบับัยน้) และ

ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตอี�ก้�รั้น่�ก้เ็ป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้

・�ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัก้�รั้ผู้สัมเช้�อีจำะที่ำ�โดยก้�รั้ตรั้วจำก้�รั้ต้�งครั้รั้ภ์

・�ก้�รั้เวน้รั้ะยะห่�งหลง้คลอีดขอีงโคนมท่ี่�ด่ท่ี่�สุัดค้อีเวน้ใหค้ลอีด 1 คร้ั้� งต่อีป่
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� การคลอด

・�นำ��หนก้้ตว้ขอีงล้ก้โคนมเวล�คลอีดปรั้ะม�ณ 45 ก้ก้. 

・�ก้�รั้คลอีดแบับัธรั้รั้มช�ติโดยท่ี่�ไม่ตอ้ีงใหค้นเข�้ไปช่วยจำะด่ท่ี่�สุัด แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงช่วยที่ำ�คลอีดเวล�ท่ี่�ม่ป้ญห�คลอีดย�ก้

ดว้ย 

・�เวล�ท่ี่�ช่วยที่ำ�คลอีดตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหเ้กิ้ดบั�ดแผู้ลท่ี่�ช่อีงคลอีด เพื้้�อีไม่ใหเ้กิ้ดก้�รั้ติดเช้�อีได ้

・�หลง้ลก้้โคเกิ้ดภ�ยในเวล�ปรั้ะม�ณ 6 ช้�วโมงรั้ก้ในครั้รั้ภ ์(รั้ก้) จำะถก้้ขบ้ัอีอีก้ม� 

・�แม่โคจำะเล่ยตว้ลก้้โคท่ี่�เกิ้ดม�ใหแ้หง้ แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงย�้ยลก้้โคใหไ้ปอีย้บ่ันวส้ัดุป้พื้้�นท่ี่�แหง้ดว้ย 

� การใหน้ ้ ำานมแรก

・ก้�รั้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้ท่ี่�ม่สั�รั้ภมิ้ต�้นที่�นอีย้ม่�ก้แก่้ล้ก้โคเพื้้�อีเพื้ิ�มภมิ้ต�้นที่�นเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้  

・ควรั้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้แก่้ลก้้โคอีย�่งนอ้ีย 3 วน้หลง้คลอีด

� การด แูลและเล ีย้งล กูโคใหเ้จร ญิเติ บิโติ 

(1 ) ก้�รั้เล่�ยงแบับัใหห้ย�่นมเร็ั้วโดยจำะใหห้ย�่นมเม้�อีล้ก้โคอี�ย ุ6 สัป้ด�ห์เป็นวธ่ิท่ี่�แนะนำ�ก้น้ที่้�วไป แต่จำำ�เป็นตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้

ต�มวธ่ิในต�รั้�งดง้ต่อีไปน่�  

ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยม
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การให้อาหารสำาหรับวัธีิเลีย้งแบบให้หย่านมเร็วั (ติวััอย่าง) 

นำา้นมแรก 1 - 2 ลิตรั้ภ�ยใน 4 ชม. หลง้คลอีด, 2 ลิตรั้ในช่วง 4 - 6 ชม. 

นำา้นมทดแทน / นำา้นมแม่โค

ก้รั้ณ่ใหแ้ต่นำ��นมที่ดแที่นท่ี่�เป็นขอีงเหลวเท่ี่�น้�นจำะให ้600 ก้ร้ั้มต่อี 1 วน้  

(ใหโ้ดยนำ�ไปละล�ยในนำ��อุ่ีน) ก้รั้ณ่ใหแ้ต่นมโคอีย�่งเด่ยวจำะให ้4.5 ก้ก้. ต่อี 1 

วน้ และใหต่้อีเน้�อีงเช่นน่�  6 สัป้ด�ห์ 

อาหารข้นลูกโคอ่อน 

(Calf starter) 

อี�ห�รั้ส้ัตรั้เขม้ขน้สัำ�หร้ั้บัช่วงหย�่นม (นมผู้สัม) จำะเริั้�มใหต้้�งแต่อี�ยรุั้�ว 1 สัป้ด�ห์ 

อี�ย ุ1 -2 สัป้ด�ห์   0.1 ก้ก้. / วน้          อี�ย ุ2 -3 สัป้ด�ห์   0.2 ก้ก้. / วน้

อี�ย ุ3 - 4 สัป้ด�ห์  0.5 ก้ก้. / วน้          อี�ย ุ4 - 5 สัป้ด�ห์   0.8 ก้ก้. / วน้

อี�ย ุ5 - 6 สัป้ด�ห์  1.2 ก้ก้. / วน้

(หลง้จำ�ก้น้�นจำะค่อียๆ ใหเ้พื้ิ�มข้�นจำนก้รั้ะที่้�งอี�ย ุ3 เด้อีน ปริั้ม�ณส้ังสุัดค้อี 2.5 ก้ก้. / วน้) 

หญ้าแห้ง กิ้นหญ�้แหง้คุณภ�พื้ด่อีย�่งอิีสัรั้ะ

(ม�ตรั้ฐ�นสั�รั้อี�ห�รั้สัต้วข์อีงญ่�ปุ่นสัำ�หร้ั้บัโคนม, รั้ะบับัก้�รั้ร้ั้ก้ษ�สัต้วเ์ล่�ยงในฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์/ หว้ขอ้ีโคนม 1 ) 

(2) ช่วงก้�รั้เล่�ยงโคนมใหเ้จำริั้ญเติบัโตม่จุำดปรั้ะสังค ์2 ขอ้ีดง้ต่อีไปน่�

① ใหอ้ี�ห�รั้หย�บัท่ี่�คุณภ�พื้ด่และสั�ม�รั้ถบัริั้โภคไดม้�ก้เพื้้�อีใหก้้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 (ร้ั้เมน) ที่ำ�ง�นไดอ้ีย�่งเตม็ท่ี่� 

② ใหอ้ีอีก้ก้ำ�ลง้ก้�ยอีย�่งพื้อีเหม�ะเพื้้�อีใหก้้ล�้มเน้�อีและก้รั้ะด้ก้ที่ำ�ง�นเตม็ท่ี่� 

� การควับคมุสขุภาพของล กูโค

・ลก้้โคจำะติดเช้�อีในที่อ้ีงเส่ัย ก้รั้ะแสัเล้อีด และเป็นปวดบัวมไดง่้�ย 

・สิั�งสัำ�คญ้ค้อีตอ้ีงเล่�ยงลก้้โคในสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อี�ก้�ศัถ่�ยเที่ด่ ม่แสังแดดส่ัอีงถ้ง และสัะอี�ด 

・มก้้ใชค้อีก้ลก้้โคหร้ั้อีก้รั้งสัำ�หร้ั้บัลก้้โคในก้�รั้เล่�ยงลก้้โค

・ในคอีก้ลก้้โคหร้ั้อีก้รั้งสัำ�หร้ั้บัลก้้โคควรั้ใชว้ส้ัดุรั้อีงพื้้�นจำำ�นวนม�ก้รั้อีงพื้้�น และร้ั้ก้ษ�ใหส้ัะอี�ดอีย้เ่สัมอี
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� คะแนนรา่งกายโคนม (Body Condition Score) 

(1 ) สัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยโคนม (Body condition) หม�ยถ้ง รั้ะดบ้ัก้�รั้สัะสัมไขมน้ใตช้้�นผู้วิขอีงโคนม

(2 ) ค่�ตว้เลขแสัดงสัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยโคนม เร่ั้ยก้ว�่ คะแนนร่ั้�งก้�ยโคนม (Body Condition Score) และแสัดงดว้ยอีก้้ษรั้ยอ่ี 

BCS 

(3 ) BCS จำะแสัดงค่�ตว้เลขรั้ะหว�่ง 2.0 - 5.0 

(4 ) ก้�รั้วด้ค่� BCS จำะถก้้ก้ำ�หนดไดจ้ำ�ก้ก้�รั้สัง้เก้ตก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้, สัะโพื้ก้, ก้รั้ะด้ก้เชิงก้รั้�น, ก้รั้ะด้ก้สัน้หลง้ส่ัวนท่ี่�ย้�น 

อีอีก้สัอีงข�้ง, ก้ล�้มเน้�อีล�ย และก้รั้ะด้ก้ส่ัวน sacrospinous ligament ในก้รั้ะด้ก้เชิงก้รั้�น 

(5 ) BCS ม่คว�มเก่้�ยวขอ้ีงก้บ้ัก้�รั้ผู้ลิตโคนมและผู้ลปรั้ะก้อีบัก้�รั้ขอีงก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุอีย�่งม�ก้ จ้ำงม่ก้�รั้ก้ำ�หนดค่� 

เป้�หม�ยต�มช่วงเวล�ก้�รั้ผู้ลิตโคนมดง้ต่อีไปน่�  

① ช่วงคลอีดลก้้โค ม่ค่�ปรั้ะม�ณ 3.50 ขอีบัข่�ย 3.25 - 3.75 

② หลง้จำ�ก้เริั้�มใหน้ม ช่วงรั้ะดบ้ัท่ี่�ลดลงม�ก้ท่ี่�สุัดค้อี 0.75 - 1.0 

③ อีย�่งช�้หลง้คลอีดปรั้ะม�ณ 100 วน้ควรั้ใหเ้ริั้�มปร้ั้บัรั้ะดบ้ัใหก้้ลบ้ัม�เท่ี่�เดิม

④ ช่วงนำ��นมแหง้ ขอีบัข่�ย 3.25 - 3.75 

คอีก้ล้ก้โค
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คะแนน BCS = 3    ปานกลาง

ทั้งติวัั : ต�มภ�พื้จำะเห็นว�่ม่ไขมน้สัะสัมเลก็้นอ้ีย  บั้นท้าย : ม่ลก้้ษณะเป็นร้ั้ปตว้ V

 แต่ยง้อีย้ใ่นรั้ะดบ้ัท่ี่�ถ้ก้ปรั้ะเมินว�่เป็นเก้ณฑป์�นก้ล�ง  ส่ัวนสัะโพื้ก้และเชิงก้รั้�นโคง้มน

 ร่ั้�งก้�ยแต่ละส่ัวนเห็นร้ั้ปร่ั้�งไดช้ด้เจำน 

 ค�ดว�่สั�ม�รั้ถพื้ฒ้น�คว�มสั�ม�รั้ถใหเ้ตม็ท่ี่�ได้

คะแนน BCS = 4     อ้วันเกินไป

ทั้งติวัั : ต�มภ�พื้ค้อีโคท่ี่�ถ้ก้ปรั้ะเมินว�่อีว้นเกิ้นไป บั้นท้าย : ม่ลก้้ษณะเป็นร้ั้ปตว้ U 

 ม่ไขมน้ใตช้้�นผู้วิสัะสัมจำนเกิ้นพื้อีด่ มอีงเห็นร้ั้ปร่ั้�งไดไ้ม่ชด้เจำน   สัะโพื้ก้และเชิงก้รั้�นถก้้ปก้คลุมดว้ยไขมน้ 

 ม่คว�มเส่ั�ยงว�่จำะเกิ้ดป้ญห�หลง้คลอีดได ้

อุีปก้�รั้ะภ�พื้ถ่�ย (ภ�พื้ที่้�งตว้ 3 ภ�พื้) : อี�กิ้โก้ะ นิชิอุีรั้ะ หว้หน�้คณะนก้้วจิำย้ ศัน้ยว์จิำย้แห่งสัถ�บัน้วจิำย้และพื้ฒ้น�เที่คโนโลยเ่ก้ษตรั้ก้รั้รั้ม และผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้แห่งญ่�ปุ่น 

อุีปก้�รั้ะภ�พื้ถ่�ย (ภ�พื้บั้�นที่�้ย 6 ภ�พื้) : ศัน้ยว์จิำย้ด�้นปศุัสัต้วจ์ำง้หวด้โที่จิำงิ 

คะแนน  BCS = 2    ซูบแห้ง 

ทั้งติวัั :  ต�มภ�พื้ค้อีโคท่ี่�ถก้้ปรั้ะเมินว�่ซ้ึ่บัผู้อีมอีย�่งม�ก้ บั้นท้าย : ม่ลก้้ษณะเป็นร้ั้ปตว้ V 

 ไม่ม่เร่ั้�ยวแรั้ง หน�้ที่อ้ีงซ้ึ่บัเห็นซ่ึ่�โครั้ง   เห็นก้รั้ะด้ก้สัะโพื้ก้และก้รั้ะด้ก้เชิงก้รั้�นชด้เจำน

 ไม่สั�ม�รั้ถค�ดหวง้คว�มสั�ม�รั้ถใดๆ 

(ตว้อีย�่งก้�รั้ใหค้ะแนนสัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยโคนมอีย�่งง่�ยๆ )

สภาพรา่งกายโคนมสภาพรา่งกายโคนม (Body condition)  (Body condition) 
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� ประเภทของม ลูและป สัสาวัะ

・ม้ลและป้สัสั�วะจำ�ก้โคนมจำะแบับัเป็น 3 ส่ัวน ค้อี ส่ัวนขอีงแขง็ ส่ัวนม้ลเหลว และส่ัวนท่ี่�เป็นขอีงเหลว 

・ส่ัวนขอีงแขง็เป็นส่ัวนท่ี่�แยก้จำ�ก้ป้สัสั�วะ ไดแ้ก่้ มล้และวส้ัดุรั้อีงพื้้�นท่ี่�ผู้สัมปนก้น้ ซ้ึ่� งจำะถก้้นำ�ไปที่ำ�ปุ๋ยคอีก้ต่อีไป

・ส่ัวนขอีงเหลว ค้อี ป้สัสั�วะท่ี่�แยก้จำ�ก้ม้ล 

・ม้ลเหลว ค้อี มล้และป้สัสั�วะท่ี่�ผู้สัมรั้วมก้น้ซ้ึ่�งถก้้เก้บ็ัไวใ้นแที่ง็ก้ ์ซ้ึ่� งจำะถก้้นำ�ไปใชผู้้ลิตปุ๋ยหร้ั้อีก๊้�ซึ่ม่เที่น 

� การผ่ลติิป ุย๋คอกและการนำาไปใชี ้ 
・�ปุ๋ยคอีก้เป็นผู้ลิตภณ้ฑท่์ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้นำ�ม้ลและวส้ัดุรั้อีงพื้้�นในโรั้งเล่�ยงม�ที่ำ�ก้�รั้ยอ่ียสัล�ยที่�งช่วภ�พื้ (ในสัภ�พื้

แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อีอีก้ซิึ่เจำน) และลดปริั้ม�ณนำ��ท่ี่�เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัใหน้อ้ียลง 

・�เพื้้�อีที่ำ�ปุ๋ยคอีก้ท่ี่�ม่คุณภ�พื้ด่ จำำ�เป็นตอ้ีงเติมอี�ก้�ศัเข�้ไปอีย�่งเพื้่ยงพื้อี ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ต่ผู้สัม (ก้วน / ผู้สัมใหเ้ข�้

ก้น้) 

・�ปุ๋ยคอีก้จำะถก้้นำ�ไปใชเ้ป็นปุ๋ย ปุ๋ยคอีก้ท่ี่�แหง้แลว้อี�จำถ้ก้นำ�ม�ก้ลบ้ัม�ใชเ้ป็นวส้ัดุรั้อีงพื้้�นในโรั้งเล่�ยงอ่ีก้คร้ั้� งได ้ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้

ว�่ "ปุ๋ยคอีก้หมุนเวย่น" 

・ปุ๋ยคอีก้ควรั้ม่ส่ัวนผู้สัมขอีงนำ��ปรั้ะม�ณ 60-65 % จำะด่ท่ี่�สุัด จ้ำงนิยมใชน้ำ�วส้ัดุเสัริั้มอ้ี�นๆ ม�ผู้สัมเพื้ิ�มในก้�รั้ที่ำ�ปุ๋ยคอีก้

・�เม้�อีก้�รั้ยอ่ียสัล�ยจำนเปล่�ยนเป็นปุ๋ยคอีก้ดำ�เนินไปดว้ยด่ จำะที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิ้ส้ังข้�นจำนม่อุีณหภมิ้รั้�ว 70-80℃ ดว้ย

อุีณหภมิ้ท่ี่�ส้ังเช่นน่�  จำะที่ำ�ใหเ้ช้�อีโรั้คท่ี่�เป็นบ่ัอีเกิ้ดขอีงโรั้คต่�งๆ แมลงปรั้สิัต และเมลด็พื้น้ธ์ุขอีงวช้พื้้ชต�ยลง

ม้ลและวส้ัดุรั้อีงพื้้�นท่ี่�ถก้้นำ�อีอีก้จำ�ก้โรั้งเล่�ยงดว้ย barn cleaner แที่ง็ก้ม้์ลเหลว 



48

เร้ั้อีนปุ๋ยคอีก้
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 โคญีปุ่่นวัากวิั (พนัธ์ุโคญีปุ่่นขนดำา)

โคญ่�ปุ่นว�กิ้วเป็นโคพื้น้ธ์ุเฉพื้�ะขอีงญ่�ปุ่นท่ี่�เก้ษตรั้ก้รั้ผู้้ผู้้ลิตใชเ้วล�ย�วน�นในก้�รั้เล่�ยงด้และปร้ั้บัปรุั้งสั�ยพื้น้ธ์ุ  

และไดร้้ั้บัก้�รั้ด้แลปก้ป้อีงเป็นอีย�่งด่ สั�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�ว�่น่� ไดแ้ก่้ พื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ� (ม่ส่ัดำ�), พื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนนำ��ต�ล (ม่ส่ั 

นำ��ต�ลเขม้ปนเหล้อีง), พื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นเข�สั้�น, และพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นไร้ั้เข� เป็นตน้ แต่สั�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�นิยมเล่�ยงม�ก้ท่ี่�สุัดค้อี พื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่น 

ขนดำ� พื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ�ม่ลก้้ษณะพื้ิเศัษท่ี่�นิสัย้หว้อ่ีอีนเล่�ยงง่�ย 

(1) การควับคุมสารอาหารของโคเพศเมยีทีใ่ช้ีขยายพนัธ์ุ

①� ก้�รั้ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้ในก้�รั้ใหน้มต�มธรั้รั้มช�ติขอีงโคเพื้ศัเม่ยท่ี่�ใชข้ย�ยพื้น้ธ์ุ

��〇 ช่วงต้�งครั้รั้ภร์ั้ะยะสุัดที่�้ย

����・ก่้อีนคลอีด 2 เด้อีน - ช่วงคลอีด ลก้้โคในครั้รั้ภจ์ำะเจำริั้ญเติบัโตอีย�่งรั้วดเร็ั้วม�ก้ 

����・สิั�งท่ี่�จำ ำ�เป็นค้อีสั�รั้อี�ห�รั้เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�สุัขภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงแม่โคและสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้โค

��〇ช่วงรั้ะยะใหน้ม 

����・จำำ�เป็นตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัปริั้ม�ณนำ��นม 

����・จำำ�เป็นตอ้ีงปร้ั้บัปริั้ม�ณก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้เพื้ิ�มหร้ั้อีลดใหเ้หม�ะก้บ้ัสัภ�พื้สั�รั้อี�ห�รั้ขอีงแม่โค

②  ก้�รั้ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้ในก้�รั้ใหน้มโดยคนขอีงแม่โคขย�ยพื้น้ธ์ุ

        เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัแม่โคท่ี่�ใหน้มต�มธรั้รั้มช�ติแลว้แที่บัจำะไม่ม่ช่วงรั้ะยะก้�รั้ใหน้มเลย

��〇ช่วงรั้ะยะต้�งครั้รั้ภ์

����・เหม้อีนก้บ้ัแม่โคท่ี่�ใหน้มต�มธรั้รั้มช�ติ

��〇ช่วงรั้ะยะใหน้ม

����・ปริั้ม�ณก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้จำะใหป้ริั้ม�ณเท่ี่�ก้บ้ัช่วงต้�งครั้รั้ภร์ั้ะยะสุัดที่�้ย

����・จำำ�เป็นตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ในปริั้ม�ณท่ี่�เหม�ะก้บ้ัสัภ�พื้สั�รั้อี�ห�รั้ขอีงแม่โค 

(2) การขยายพนัธ์ุของแม่โคเนือ้ 

・หลง้คลอีดลก้้โคแลว้โคเน้�อีเพื้ศัเม่ยโดยเฉล่�ยจำะพื้ร้ั้อีมส้ับัพื้น้ธ์ุทุี่ก้ ๆ 21 วน้วนเวย่นก้น้ไป

・สิั�งสัำ�คญ้ค้อีก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยมโดยไม่มอีงข�้มช่วงท่ี่�พื้ร้ั้อีมส้ับัพื้น้ธ์ุ

・ นำ� �เช้�อีพื้น้ธ์ุและไข่ขอีงโคญ่�ปุ่นว�กิ้ว เป็นสิั�งท่ี่�ม่คว�มสัำ�คญ้อีย�่งม�ก้ต่อีเก้ษตรั้ก้รั้ผู้้เ้พื้�ะเล่�ยงขอีงญ่�ปุ่น จ้ำงเป็นเร้ั้�อีง 

สัำ�คญ้ม�ก้ท่ี่�ตอ้ีงเก้บ็ัร้ั้ก้ษ�อีย�่งเหม�ะสัมเพื้้�อีไม่ใหส้้ัญห�ย เช่น เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ไวใ้นสัถ�นท่ี่�ท่ี่�สั�ม�รั้ถลอ็ีคก้ญุแจำได ้เป็นตน้  

โคเนือ้2
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・เม้�อีโคนมพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำะม่เล้อีดม�ค้�งท่ี่�อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้ และหล้�งเม้อีก้อีอีก้ม�

・�เม้�อีถ้งช่วงพื้ค่ขอีงรั้ะยะพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ โคจำะอีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ยอีมใหโ้คตว้อ้ี�นข้�นข่�หลง้ได ้(ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุแบับัยน้) และ

ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตอี�ก้�รั้น่�ก้เ็ป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัก้�รั้ต้�งครั้รั้ภ ์จำะที่ำ�โดยตรั้วจำ (ที่ดสัอีบั) ภ�วะก้�รั้ต้�งครั้รั้ภ์

・ก้�รั้เวน้รั้ะยะห่�งหลง้คลอีดขอีงโคเน้�อีท่ี่�ด่ท่ี่�สุัดค้อีเวน้ใหค้ลอีดลก้้โค 1 คร้ั้� งต่อีป่

(3) การคลอด

・�ลก้้โคเวล�แม่โคเน้�อีคลอีดอีอีก้ม�จำะม่นำ��หนก้้ตว้ปรั้ะม�ณ 30 ก้ก้.

・�ก้�รั้คลอีดแบับัธรั้รั้มช�ติโดยท่ี่�ไม่ตอ้ีงใหค้นเข�้ไปช่วยจำะด่ท่ี่�สุัด แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงช่วยที่ำ�คลอีดเวล�ท่ี่�ม่ป้ญห�คลอีดย�ก้

ดว้ย

・�เวล�ท่ี่�ช่วยที่ำ�คลอีดตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหเ้กิ้ดบั�ดแผู้ลท่ี่�ช่อีงคลอีดเพื้้�อีไม่ใหเ้กิ้ดก้�รั้ติดเช้�อีได้

・�หลง้ล้ก้โคเกิ้ดภ�ยในเวล�ปรั้ะม�ณ 6 ช้�วโมงรั้ก้ในครั้รั้ภ ์(รั้ก้) จำะถก้้ขบ้ัอีอีก้ม� 

・�แม่โคจำะเล่ยตว้ล้ก้โคท่ี่�เกิ้ดม�ใหแ้หง้ แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงย�้ยลก้้โคใหไ้ปอีย้บ่ันวส้ัดุป้พื้้�นท่ี่�แหง้ดว้ย 

(4) การบริหารจดัการลูกโคพนัธ์ุโคญีปุ่่นขนดำา

①  นำ� �หนก้้ตว้เม้�อีแรั้ก้เกิ้ด

โคพื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ�ม่นำ��หนก้้ตว้แรั้ก้เกิ้ดปรั้ะม�ณ 28 ก้ก้. 

พื้ฤติก้รั้รั้มก้�รั้ติดสัด้

ก้�รั้ใหน้มแบับัธรั้รั้มช�ติ ก้�รั้ใหน้มโดยคนหลง้คลอีดที่น้ท่ี่



51

②  ก้�รั้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้

จำะใหน้ำ� �นมแรั้ก้ช่วงแรั้ก้เกิ้ด 2-3 วน้ ในนำ��นมแรั้ก้ปรั้ะก้อีบัไปดว้ยสั�รั้ภมิ้ต�้นที่�นท่ี่�ช่วยต�้นที่�นก้�รั้ติดโรั้คต่�ง ๆ 

ขอีงลก้้โคไดจ้้ำงตอ้ีงใหน้ำ� �นมแรั้ก้แก่้ลก้้โค

③  โปรั้แก้รั้มก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ช่วงแรั้ก้เกิ้ด

ต�รั้�งแสัดงโปรั้แก้รั้มก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ (หลง้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้แลว้) ในก้�รั้เล่�ยงแบับัใหห้ย�่นมเร็ั้วสัำ�หร้ั้บัโคเน้�อีต�ม

ม�ตรั้ฐ�นสั�รั้อี�ห�รั้ขอีงญ่�ปุ่นสัำ�หร้ั้บัโคเน้�อี (ฉบับ้ัป่ 2008) 

ในนมที่ดแที่นจำะม่นมผู้งข�ดมน้เนย เวยโ์ปรั้ต่นชนิดแหง้ และผู้งธญ้พื้้ช เป็นตน้ ผู้สัมอีย้ ่นมสัง้เครั้�ะห์เป็นอี�ห�รั้

ชนิดแขง็ท่ี่�ใหใ้นช่วงใหน้ม ปรั้ะก้อีบัไปดว้ยข�้วสั�ล่ ข�้วบั�ร์ั้เลย ์ข�้วโพื้ด และผู้งถ้�วเหล้อีง เป็นตน้ 

อายุ
ปริมาณน้ำานมทดแทน

(แบบชีนิดแห้ง กรัม / วััน)

ปริมาณน้ำานมผ่สม

(แบบชีนิดแห้ง กรัม / วััน)
หญ้าแห้ง

8 - 13 ว้น

14 - 17 ว้น

18 - 21 ว้น

22 - 28 ว้น

29 - 35 ว้น

36 - 42 ว้น

43 - 49 ว้น

 7 -  8 สั้ปด�ห์

 8 -  9 สั้ปด�ห์

 9 - 10 สั้ปด�ห์

10 - 11 สั้ปด�ห์

11 - 12 สั้ปด�ห์

12 - 13 สั้ปด�ห์

13 - 14 สั้ปด�ห์

400

500

500

500

500

500

250

(250)

(250)

(250)

100 

200

300

500

800

1200

(1000)

1400

(1200)

1500

(1300)

1600

1700

1800

1900

บัรั้ิโภคอี�ห�รั้อีย่�งอีิสัรั้ะ

ใน (  ) : ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ที่่่ให้ในก้รั้ณ่ที่่่แม้หล้งจำ�ก้อี�ยุ 7 สั้ปด�ห์ไปแล้วก้็ย้งให้นมอีย่้

น้ำ�นมที่ดแที่น :  อีุณหภ้มิน้ำ�อีุ่นที่่่ใช้ผู้สัมน้ำ�นมที่ดแที่น โดยหล้ก้แล้วจำะต้อีงม่อีุณหภ้มิเที่่�ก้้บัน้ำ�นมแม่โคเวล�ที่่่ล้ก้โค 

ด้ดนม ค้อีปรั้ะม�ณ 38 - 40℃ ด้งน้้นควรั้ละล�ยด้วยน้ำ�อีุ่นที่่่อีุณหภ้มิ 45 - 50℃ เวล�จำะละล�ยน้ำ�นมที่ดแที่น  

ให้เตรั้่ยมน้ำ�อุ่ีนเอี�ไว้ แล้วนำ�นมผู้งที่ดแที่นใสั่ลงไปเพื้้่อีละล�ยและผู้สัม 

(ที่่่ม� : สัม�คมสั่งเสัรั้ิมก้�รั้เล้่ยงโคเน้้อีและก้�รั้ปศัุสัต้ว์แห่งญ่่ปุ่น (NBAFA) 

"เที่คโนโลย่ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้สัำ�หรั้้บัโคเน้้อีและโคนม" ป่ 2006) 
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④  จุำดสัำ�คญ้ในก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ลก้้โค

ลก้้โคท่ี่�เพื้ิ�งเกิ้ดไดไ้ม่น�นจำะม่ภมิ้ต�้นที่�นต่อีเช้�อีโรั้คตำ�� จ้ำงตอ้ีงย�้ยลก้้โคไปยง้สัถ�นท่ี่�เล่�ยงลก้้โคโดยเฉพื้�ะ เช่น คอีก้

ลก้้โค เป็นตน้ เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหติ้ดเช้�อีโรั้คจำ�ก้แม่โค (อี�้งอิีงรั้�ยละเอ่ียดจำ�ก้หว้ขอ้ีโคนม หน�้ 44 " ก้�รั้ควบัคุม

สุัขภ�พื้ขอีงล้ก้โค") 

ใหน้มสัง้เครั้�ะห์และหญ�้แหง้ท่ี่�สัดใหม่ทุี่ก้วน้ หญ�้แหง้จำะตอ้ีงใหห้ญ�้ท่ี่�ม่คุณภ�พื้ด่ 

สัง้เก้ตอี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัยหร้ั้อีถ่�ยเหลวอีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด 

โรั้คปอีดบัวมจำะแสัดงอี�ก้�รั้เม้�อีติดเช้�อีจำ�ก้โคตว้ท่ี่�ป่วยภ�ยใตส้ัภ�พื้ "ภมิ้ต�้นที่�นลดตำ��เพื้รั้�ะคว�มเคร่ั้ยดหร้ั้อีสั�รั้

อี�ห�รั้ไม่เพื้่ยงพื้อี" "เกิ้ดคว�มเส่ัยห�ยท่ี่�เย้�อีบุัที่�งเดินห�ยใจำเพื้รั้�ะคว�มหน�วเยน็หร้ั้อีอี�ก้�ศัแหง้" และ "เน้�อีเย้�อีไดร้้ั้บั

คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้ก๊้�ซึ่แอีมโมเน่ย" ดง้น้�นเพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหเ้กิ้ดป้ญห�ข้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีง "ก้ำ�จำด้แอีมโมเน่ยในโรั้งเล่�ยง" "

ที่ำ�คว�มสัะอี�ดโรั้งเล่�ยง" "ร้ั้ก้ษ�คว�มอีบัอุ่ีนแก่้ล้ก้โค" "ใหอ้ี�ห�รั้อีย�่งเพื้่ยงพื้อีเพื้้�อีลดคว�มเคร่ั้ยด" และ "ใหน้ำ� �นมแรั้ก้"  

(5) จุดสำาคญัในการควับคุมจดัการช่ีวังวัยัเจริญเติบิโติ 

ช่วงวย้เจำริั้ญเติบัโตในก้รั้ณ่ก้�รั้ขนุโคเน้�อีจำะหม�ยถ้งช่วงต้�งแต่หย�่นมจำนถ้งเริั้�มตน้ก้�รั้เล่�ยงขนุ ในช่วงน่�ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้

หย�บัคุณภ�พื้ด่อีย�่งเพื้่ยงพื้อี และก้�รั้วด้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงอีวย้วะภ�ยใน วด้คว�มสัมบ้ัรั้ณ์ขอีงก้ล�้มเน้�อีและโครั้งสัร้ั้�ง

ก้รั้ะด้ก้เป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้ 

ก้�รั้ตอีนล้ก้โคเพื้ศัผู้้จ้ำะที่ำ�ไม่เกิ้น 4-5 เด้อีนหลง้คลอีดเป็นอีย�่งช�้ 

(6) การเลีย้งขุน 

ก้�รั้เล่�ยงขนุโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�จำะเริั้�มเม้�อีอี�ย ุ10 เด้อีนนำ��หนก้้ปรั้ะม�ณ 300 ก้ก้. ซ้ึ่� งจำะเล่�ยงโคเป็นฝึง้หล�ยตว้ใน 1 คอีก้ (

คอีก้ท่ี่�ลอ้ีมไว)้ และที่ำ�ก้�รั้เล่�ยงขนุโดยใหอ้ี�ห�รั้เขม้ขน้เป็นหลก้้เป็นเวล�รั้�ว 20 เด้อีน 

①  ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ช่วงเล่�ยงขนุโคญ่�ปุ่นขนดำ� 

อี�ห�รั้ช่วงเล่�ยงขนุจำะใหอ้ี�ห�รั้เขม้ขน้จำำ�พื้วก้ธญ้พื้ช้ต่�ง ๆ (ข�้วโพื้ด, ข�้วบั�ร์ั้เลย)์ เป็นหลก้้ อี�ห�รั้หย�บัช่วงเล่�ยงขนุ

รั้ะยะเริั้�มแรั้ก้ (อี�ย ุ10-16 เด้อีน) จำะใหห้ญ�้แหง้ร่ั้วมก้บ้ัฟ�งข�้ว หลง้จำ�ก้น้�นจำะใหอ้ี�ห�รั้หย�บัท่ี่�เป็นฟ�งข�้วเท่ี่�น้�น  

ปริั้ม�ณฟ�งข�้วท่ี่�ใหใ้นช่วงเล่�ยงขนุรั้ะยะเริั้�มแรั้ก้-ช่วงรั้ะยะก้ล�งค้อีรั้�ว 2 ก้ก้. และช่วงเล่�ยงขนุรั้ะยะปล�ย 

จำะใหร้ั้�ว 1 ก้ก้. 



53

② ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�บัริั้โภคในช่วงเล่�ยงขนุและผู้ลก้�รั้เล่�ยงขนุ (ตว้อีย�่งหน้�งจำ�ก้ก้�รั้ที่ดลอีง)  

ปริมาณอาหารทีบ่ริโภค

(อาหารแบบแห้ง กก. / วันั)

นำา้หนักทีเ่พิม่

กก. / วันั

นำา้หนักติอนส่งขาย

กก. 

อาหารผ่สมสูติรเข้มข้น ฟางข้าวั

ช่วงแรั้ก้ 6.2 1.8 0.97

ช่วงหลง้ 7.2 0.9 0.67 725

ช่วงแรั้ก้   อี�ย ุ10 - 18 เด้อีน ช่วงหลง้   อี�ย ุ18 - 27 เด้อีน

③  จุำดสัำ�คญ้ในก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ช่วงเล่�ยงขนุ 

ช่วงเล่�ยงขนุรั้ะยะปล�ยจำะเป็นช่วงท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ "ช่วงหยดุกิ้น" ซ้ึ่�งปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะไม่คงท่ี่� อี�จำม่บั�งช่วงท่ี่�

คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ลดตำ��ลงได ้จ้ำงตอ้ีงสัง้เก้ตคว�มเปล่�ยนแปลงขอีงปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ปรั้ะจำำ�วน้อีย�่งรั้ะมด้รั้ะวง้ 

ถ�้ม่ช่วงไหนท่ี่�พื้ิจำ�รั้ณ�เห็นแลว้ว�่เป็น "ช่วงหยดุกิ้น" ควรั้ปร้ั้ก้ษ�สัต้วแพื้ที่ย ์ห�สั�เหตุใหช้ด้เจำน และตอ้ีงนำ�ม�ปร้ั้บัวธ่ิ

ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ดว้ย  สั�เหตุขอีงก้�รั้หยดุกิ้นท่ี่�พื้บัไดม้�ก้ค้อีโรั้คก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้ (Ruminal Acidosis) ซ้ึ่� ง เป็นโรั้คท่ี่�

เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้จำำ�พื้วก้ธญ้พื้้ชม�ก้เกิ้นไป

ในก้�รั้เล่�ยงขนุโคท่ี่�ตอีนแลว้จำะม่โรั้คนิ�วในที่�งเดินป้สัสั�วะท่ี่�เกิ้ดข้�นไดบ่้ัอียคร้ั้� ง ในช่วงรั้ะยะเริั้�มตน้สั�ม�รั้ถตรั้วจำพื้บั

ตะก้อีนส่ัข�วปนเที่�ขน�ดเลก็้ติดอีย้ท่่ี่�อีวย้วะเพื้ศั ก้รั้ณ่ท่ี่�อี�ก้�รั้หนก้้จำะม่อี�ก้�รั้ปวดบัริั้เวณสัะโพื้ก้ ป้สัสั�วะลำ�บั�ก้ เบ้ั�อี

อี�ห�รั้ ก้รั้ะเพื้�ะป้สัสั�วะปริั้แตก้ เกิ้ดภ�วะยเ้รั้เม่ย (อี�ก้�รั้เป็นพื้ิษในเล้อีด) จำนอี�จำที่ำ�ใหเ้ส่ัยช่วติได ้ควรั้ตรั้วจำใหพ้ื้บั

ต้�งแต่รั้ะยะเริั้�มแรั้ก้โดยเร็ั้ว และตอ้ีงเข�้ร้ั้บัคำ�ปร้ั้ก้ษ�จำ�ก้สัต้วแพื้ที่ยด์ว้ย 

โรั้คร้ั้�ยอ้ี�น ๆ ในช่วงเล่�ยงขนุ นอีก้จำ�ก้โรั้คนิ�วในที่�งเดินป้สัสั�วะและก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้ (ruminal acidosis) แลว้

ยง้ม่อี�ก้�รั้ที่อ้ีงอ้ีด (bloat) ในโคเล่�ยงขนุอ่ีก้ดว้ย เม้�อีก๊้�ซึ่ท่ี่�สัร้ั้�งข้�นในก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 ถ้ก้ขบ้ัอีอีก้ไปไดไ้ม่ด่จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ด

อี�ก้�รั้น่� ข้�น 

เน้�อีงจำ�ก้โคม่ข�ที่้�ง 4 ไวเ้พื้้�อีร้ั้บันำ��หนก้้ตว้ท่ี่�ม�ก้ ดง้น้�นก้�รั้ควบัคุมสุัขภ�พื้ขอีงโคเล่�ยงขนุเพื้้�อีร้ั้ก้ษ�ใหก่้้บัม่ร้ั้ปร่ั้�งต�ม

ปก้ติเอี�ไวจ้้ำงเป็นสิั�งท่ี่�ข�ดไม่ได ้จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงตด้แต่งก่้บัเป็นปรั้ะจำำ� 
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④ ก้�รั้จำด้รั้ะดบ้ัคุณภ�พื้ขอีงซึ่�ก้ตด้แต่งโคญ่�ปุ่นว�กิ้ว 

ในก้�รั้ซ้ึ่�อีข�ยเน้�อีวว้จำะใชม้�ตรั้ฐ�นคุณภ�พื้ขอีงซึ่�ก้โคตด้แต่ง ซึ่�ก้ตด้แต่งค้อีส่ัวนตว้ขอีงโคเน้�อีท่ี่�เล�ะหนง้และ

เคร้ั้�อีงในอีอีก้แลว้ ก้�รั้จำด้รั้ะดบ้ัจำะตด้แบ่ังซึ่�ก้ตด้แต่งอีอีก้ขน�ดรั้�ว 6-7 ขอ้ีก้รั้ะด้ก้ ซ้ึ่� งจำะตด้สิันจำ�ก้อีต้รั้�ส่ัวนเน้�อีด่ 

สัด้ส่ัวนไขมน้ท่ี่�แที่รั้ก้ในเน้�อี ส่ัขอีงเน้�อี คว�มแน่นขอีงเน้�อี รั้วมถ้งล�ยและส่ัขอีงไขมน้ แลว้จำด้เก้รั้ดต�มคุณภ�พื้ 

คุณสัมบัติ้เด่นขอีงโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�ค้อีม่อีต้รั้�ส่ัวนไขมน้ปะปนในเน้�อีส้ังก้ว�่โคพื้น้ธ์ุอ้ี�น (โคพื้น้ธ์ุผู้สัมหร้ั้อีพื้น้ธ์ุ 

โฮลสัไตน) 

เหตุผู้ลหน้�งท่ี่�ที่ ำ�ใหโ้คพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�ม่ช่วงรั้ะยะเวล�ก้�รั้เล่�ยงขนุท่ี่�ย�วน�นค้อี คว�มตอ้ีงก้�รั้ใหม่้สัด้ส่ัวนไขมน้ท่ี่�

แที่รั้ก้ในเน้�อีเพื้ิ�มม�ก้ข้�น สัด้ส่ัวนไขมน้ในเน้�อีเร่ั้ยก้อ่ีก้อีย�่งหน้�งว�่ "เน้�อีล�ยหินอ่ีอีน" 

เพื้้�อีเพื้ิ�มสัด้ส่ัวนไขมน้ท่ี่�แที่รั้ก้ในเน้�อี อี�จำตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ปร้ั้บัปริั้ม�ณก้�รั้ใหว้ติ�มิน A 

 โคพนัธ์ุโฮลสไตินทีต่ิอนแล้วั 

นำ�ลก้้โคนมพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนเพื้ศัผู้้ม้�ตอีนและเล่�ยงใหเ้ป็นโคเน้�อี ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เล่�ยงขนุโคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนท่ี่�ตอีนแลว้

(1) การควับคุมจดัการลูกโคพนัธ์ุโฮลสไติน 

① นำ� �หนก้้แรั้ก้เกิ้ดขอีงลก้้โคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตน 

ลก้้โคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนม่นำ��หนก้้แรั้ก้เกิ้ดโดยเฉล่�ย  45 ก้ก้. 

② ก้�รั้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้

เหม้อีนก้บ้ัก้รั้ณ่ขอีงโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�ท่ี่�ก้ล่�วไวใ้นหน�้ท่ี่�ผู้�่นม� (หน�้ 49) ก้�รั้ใหน้ำ� �นมแรั้ก้ถ้อีเป็นก้�้วแรั้ก้ขอีงก้�รั้

เติบัโตเป็นโคท่ี่�ม่สุัขภ�พื้แขง็แรั้ง  

ก่้บัท่ี่�ย�วอีอีก้ม�ม�ก้เกิ้นไปคว�มย�วก่้บัต�มปก้ติ
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③ โปรั้แก้รั้มก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ช่วงแรั้ก้เกิ้ด 

เหม้อีนก้บ้ัโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ� โปรั้แก้รั้มก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ช่วงรั้ะยะเล่�ยงด้ จำะใหใ้นช่วงรั้ะยะคล�้ยคล้งก้น้ ก้ล่�วค้อี 

หลง้จำ�ก้ท่ี่�ใหน้ำ� �นมแรั้ก้อีย�่งเพื้่ยงพื้อีแลว้ จำะเริั้�มใหน้ำ� �นมที่ดแที่นก้บ้ันำ��นมผู้สัม ต่อีจำ�ก้น้�นจำะใหห้ญ�้แหง้ (อี�้งอิีง 

รั้�ยละเอ่ียดจำ�ก้หน�้ท่ี่�ผู้�่นม�) เวล�ท่ี่�เปล่�ยนจำ�ก้นำ��นมแรั้ก้เป็นนำ��นมที่ดแที่นเป็นคร้ั้� งแรั้ก้ ลก้้โคจำะที่อ้ีงเส่ัยไดง่้�ย ดง้น้�น

จ้ำงไม่ควรั้เปล่�ยนปริั้ม�ณที่้�งหมดในคร้ั้� งเด่ยว ก้�รั้ผู้สัมนำ��นมที่ดแที่นลงในนำ��นมแรั้ก้ เป็นตน้ และเฝ้ึ�สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงลก้้

โคแลว้จ้ำงค่อียๆ เปล่�ยนไปท่ี่ละเลก็้ละนอ้ียเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้ 

ต�รั้�งต่อีไปน่�แสัดงสัภ�พื้ม้ลต�มปก้ติขอีงลก้้โคแรั้ก้เกิ้ด 

สภาพมูลติามปกติขิองลูกโค

ประเภทของมูล สภาพของมูล

หลง้เกิ้ดได ้1 สัป้ด�ห์

ส่ัขอีงม้ลจำะเป็นส่ัเหล้อีงถ้งส่ันำ��ต�ลอ่ีอีน คว�มแขง็จำะอีย้ร่ั้ะหว�่งสัภ�พื้เหลวเลก็้นอ้ียคล�้ยข�้วตม้ ถ้งสัภ�พื้คล�้ยก้อ้ีน

ไขมน้สัต้ว ์ซ้ึ่� งจำะม่คว�มเหน่ยว และแที่บัจำะไม่ม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัท่ี่�เป็นขอีงแขง็เลย คงร้ั้ปร่ั้�งเดิมเหม้อีนตอีนท่ี่�ขบ้ัอีอีก้จำ�ก้

ร่ั้�งก้�ย 

หลง้เปล่�ยนเป็นนำ��นมที่ดแที่น
ส่ัขอีงม้ลจำ�ก้ส่ัเหล้อีงจำะม่ส่ัเที่�ปน เม้�อีเริั้�มใหห้ญ�้แหง้หร้ั้อีฟ�งข�้วแลว้จำะเริั้�มม่ลก้้ษณะเป็นก้อ้ีนไขมน้สัต้วท่์ี่�ม่

ขอีงแขง็รั้วมอีย้ด่ว้ย และม่คว�มแขง็และเหน่ยว

(2) จุดสำาคญัในการควับคุมจดัการลูกโค

เหม้อีนก้บ้ัหว้ขอ้ี "จุำดสัำ�คญ้ในก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ลก้้โค" ขอีงโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�ท่ี่�ก้ล่�วม�ในหว้ขอ้ีก่้อีนหน�้น่�  (หน�้ 26 

ขอ้ี (4) ) ภ�พื้ถ่�ยด�้นล่�งน่� เป็นภ�พื้ก้�รั้เล่�ยงในคอีก้ลก้้โค   

คอีก้ล้ก้โคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตน
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①  ก้�รั้ส้ัญเข�

เวล�ควบัคุมจำด้ก้�รั้โคเป็นฝึง้ ห�ก้ปล่อียใหเ้ข�งอีก้ข้�นม�จำะม่ป้ญห� "อีน้ตรั้�ยต่อีผู้้ค้วบัคุม" และ "ก้�รั้บั�ดเจำบ็ัจำ�ก้ก้�รั้

ขวดิก้น้เอีงขอีงโค" เพิื้�มข้�น จ้ำงตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ส้ัญเข�โคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนภ�ยในอี�ย ุ3 เด้อีน

②  ก้�รั้ตอีน 

เพื้้�อีลดก้�รั้ต่อีส้ัก้้น้รั้ะหว�่งโคดว้ยก้น้เอีง และที่ำ�ใหเ้น้�อีม่คุณภ�พื้ด่ข้�น จำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ตอีนโคเม้�อีม่อี�ยเุกิ้น 3 เด้อีน

ไปแลว้ 

(3) จุดสำาคญัในการควับคุมจดัการช่ีวังวัยัเจริญเติบิโติ

จุำดสัำ�คญ้ในก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ช่วงอี�ย ุ4-10 เด้อีนซ้ึ่�งเป็นช่วงวย้เจำริั้ญเติบัโต ไดแ้ก่้ "ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงก้รั้ะเพื้�ะผู้�้ข่� ริั้�ว

และก้�รั้เร่ั้งใหว้ลิลส้ั (Villus) ในก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 เติบัโต" และ "คว�มสัมบ้ัรั้ณ์ขอีงก้ล�้มเน้�อีและโครั้งสัร้ั้�งก้รั้ะด้ก้" ดง้น้�นก้�รั้ให้

หญ�้แหง้คุณภ�พื้ด่ไม่ใหข้�ดไปพื้ร้ั้อีมก้บ้ัก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมในปริั้ม�ณท่ี่�เหม�ะสัมจ้ำงเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้ เก้ณฑข์อีงปริั้ม�ณก้�รั้

ใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมค้อี ช่วงอี�ย ุ5 เด้อีน 5 ก้ก้. อี�ย ุ6 เด้อีน 6 ก้ก้. 

(4) การเลีย้งขุนโคพนัธ์ุโฮลสไตินทีต่ิอนแล้วั 

ก้�รั้เล่�ยงขนุโคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนท่ี่�ตอีนแลว้จำะเริั้�มต้�งแต่ช่วงอี�ย ุ7-8 เด้อีน ท่ี่�นำ� �หนก้้รั้�ว 280 ก้ก้. และขนุจำนถ้งอี�ยรุั้�ว 20 

เด้อีน 

ต�รั้�งต่อีไปน่� เป็นตว้อีย�่งแสัดงก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ขอีงฟ�ร์ั้มเล่�ยงโคพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนเล่�ยงขนุในแถบัภมิ้ภ�คคิวช้

ติวััอย่างการให้อาหารในฟาร์มเลีย้งขุนของภูมภิาคควิัชูี

อายุเดือนเลี้ยงขุน 7～11 11～18 18～22

นำ��หนก้้ท่ี่�เพื้ิ�มในช่วงรั้ะยะท่ี่�ก้ำ�หนด ก้ก้. / วน้ 1.3 0.7 0.8

ฟ�งข�้ว ก้ก้. / วน้ 3 1 0.6

หญ�้แหง้ ก้ก้. / วน้ 1 0 0

อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ ก้ก้. / วน้ 4 10～11 12

(5) จุดสำาคญัในการควับคุมจดัการช่ีวังเลีย้งขุน 

เช่นเด่ยวก้บ้ัท่ี่�ไดอ้ีธิบั�ยไวใ้นหว้ขอ้ีก้�รั้เล่�ยงโคขนุพื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ� ก้�รั้สัง้เก้ตเร้ั้�อีงก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้และโรั้คนิ�ว

ที่�งเดินป้สัสั�วะเป็นปรั้ะจำำ�ทุี่ก้วน้ และก้�รั้ปร้ั้ก้ษ�และเข�้ร้ั้บัก้�รั้ตรั้วจำก้บ้ัสัต้วแพื้ที่ยเ์ป็นสิั�งท่ี่�จำ ำ�เป็น 



57

 โคพนัธ์ุผ่สม (F1) 

ลก้้โคท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้นำ�โคนมเพื้ศัเม่ยพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนม�ผู้สัมเท่ี่ยมดว้ยนำ��เช้�อีจำ�ก้โคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�เร่ั้ยก้ว�่โคพื้น้ธ์ุผู้สัม 

(F1) โคตอีนจำะม่นำ��หนก้้เม้�อีแรั้ก้เกิ้ดอีย้ร่ั้ะหว�่งพื้น้ธ์ุโคญ่�ปุ่นขนดำ�และพื้น้ธ์ุโฮลสัไตน ค้อีปรั้ะม�ณ 40 ก้ก้. ซ้ึ่� งม่ขอ้ีด่ค้อีม่

ขน�ดเลก็้ก้ว�่พื้น้ธ์ุโฮลสัไตน ที่ำ�ใหก้้�รั้คลอีดลก้้โคคร้ั้� งแรั้ก้ในพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนง่�ยข้�น

(1) เป้าหมายของโค F1 

จุำดปรั้ะสังคข์อีงก้�รั้ใชโ้คพื้น้ธ์ุผู้สัมค้อีก้�รั้สัร้ั้�งโคเน้�อีท่ี่�ม่คุณสัมบัติ้พื้ิเศัษขอีงที่้�งโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�ซ้ึ่�งม่ส่ัวนผู้สัมขอีงเน้�อี

และไขมน้ท่ี่�ด่ ก้บ้ัพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนนท่ี่�ขย�ยพื้น้ธ์ุไดเ้ร็ั้ว  

(2) การควับคุมจดัการลูกโค, การจดัการช่ีวังวัยัเจริญเติบิโติ และการควับคุมการเลีย้งขุน

ในหว้ขอ้ีน่�รั้�ยละเอ่ียดโดยที่้�วไปจำะเหม้อีนก้บ้ัหว้ขอ้ีขอีงโคพื้น้ธ์ุญ่�ปุ่นขนดำ�และพื้น้ธ์ุโฮลสัไตนท่ี่�ตอีนแลว้ ก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงขนุ

โคพื้น้ธ์ุผู้สัมจ้ำงสั�ม�รั้ถอี�้งอิีงเน้�อีห�ในส่ัวนน่�ได ้

(3) การเลีย้งขุนโคพนัธ์ุผ่สม

ก้�รั้เล่�ยงขนุโคพื้น้ธ์ุผู้สัมจำะเริั้�มตน้ต้�งแต่อี�ย ุ7 เด้อีน นำ��หนก้้ตว้รั้�ว 250 ก้ก้. โดยที่้�วไปจำะส่ังอีอีก้ข�ยไดเ้ม้�อีอี�ย ุ25 เด้อีน 

ท่ี่�นำ� �หนก้้รั้�ว 730 ก้ก้. 

ต�รั้�งต่อีไปน่�แสัดงตว้อีย�่งรั้ะบับัก้�รั้เล่�ยนขนุขอีงโคพื้น้ธ์ุผู้สัม

ระบบการเลีย้นขุนของโคพนัธ์ุผ่สม

ระยะแรก ระยะกลาง ระยะหลงั

อายุ 7 - 11.5 เดอืน อายุ 11.5 - 18.5 เดอืน อายุ 11.5 - 25 เดอืน

นำ��หนก้้ท่ี่�เพื้ิ�ม ก้ก้. 1.0 - 1.17 1.17 - 0.83 0.67 - 0.33

อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ ก้ก้. / วน้ 5.0 - 8.5 9.0 - 11.0 8.5 - 7.5

หญ�้อีล้ฟ้ลฟ�อีด้ก้อ้ีน 1.2 - 0.7 0.5 ( ถ้ง 13.5 เด้อีน) 0

ฟ�งข�้ว 0.6 - 1.0 1.0 0.8 - 0.6

* อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ : ในรั้ะยะหลง้ท่ี่� 22 - 25 เด้อีน จำะม่ข�้วบั�ร์ั้เล่ตผ์ู้สัมอีย้ด่ว้ย 
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 การทำางานของระบบสืบพนัธ์ุของสุกรและการควับคุมจดัการ

รั้อีบัก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุขอีงสุัก้รั้เพื้ศัเม่ยค้อี 21 วน้ โดยจำะวนเวย่นไปรั้ะหว�่งช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุรั้ะยะแรั้ก้ ช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุ ช่วงผู้สัม

พื้น้ธ์ุรั้ะยะหลง้ และสัญ้ญ�ณแสัดงก้�รั้พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุซ้ึ่� งเป็นช่วงหยดุพื้ก้้ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ ในสุัก้รั้เพื้ศัเม่ยท่ี่�ขย�ยพื้น้ธ์ุจำะตอ้ีง 

ค�ดก้�รั้ณ์ช่วงท่ี่�เหม�ะสัมสัำ�หร้ั้บัก้�รั้ผู้สัมใหอ้ีอีก้เพื้้�อีที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ ซ้ึ่� งม่ที่้�งก้รั้ณ่ท่ี่�ผู้สัมพื้น้ธ์ุแบับัธรั้รั้มช�ติ ก้รั้ณ่ผู้สัมพื้น้ธ์ุ 

เท่ี่ยม (AI) และก้รั้ณ่ท่ี่�ใชท้ี่้�ง 2 แบับัร่ั้วมก้น้ หลง้จำ�ก้ผู้สัมพื้น้ธ์ุแลว้ 21 วน้ถ�้ไม่เริั้�มผู้สัมพื้น้ธ์ุอ่ีก้คร้ั้� งก้ส็ั�ม�รั้ถตด้สิันไดว้�่ 

ต้�งครั้รั้ภแ์ลว้

ช่วงรั้ะหว�่งต้�งครั้รั้ภจ์ำะเล่�ยงแม่สุัก้รั้แยก้เด่�ยวเอี�ไวใ้นคอีก้ เม้�อีใก้ลถ้้งเวล�คลอีดจ้ำงย�้ยไปไวใ้นโรั้งเล่�ยงสัำ�หร้ั้บัก้�รั้คลอีด

ซ้ึ่�งจำะม่ก้รั้งท่ี่�ใชท้ี่ ำ�คลอีดอีย้ ่

ก้�รั้คลอีดขอีงสุัก้รั้ม่ป้ญห�ก้�รั้คลอีดย�ก้นอ้ีย ซ้ึ่� งจำะคลอีดลก้้สุัก้รั้อีอีก้ม�ท่ี่ละ 1 ตว้เวน้ช่วงห่�งก้น้ปรั้ะม�ณ 10 น�ท่ี่ เม้�อี

ลก้้สุัก้รั้คลอีดอีอีก้ม�จำนครั้บั รั้ก้ในครั้รั้ภจ์ำะเริั้�มอีอีก้ม� 2-3 ชม. เป็นอีน้จำบั หลง้คลอีดแลว้ช่วงรั้ะหว�่งใหน้มลก้้สุัก้รั้จำะไม่ม่

ช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ เม้�อีลก้้สุัก้รั้หย�่นมได ้4-5 วน้จ้ำงก้ลบ้ัไปพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุอ่ีก้คร้ั้� ง 

ป้ญห�คว�มอีว้นในสุัก้รั้ต้�งครั้รั้ภเ์ป็นสั�เหตุใหล้ก้้สุัก้รั้ในครั้รั้ภเ์จำริั้ญเติบัโตไม่สัมบ้ัรั้ณ์และที่ำ�ใหค้ลอีดย�ก้ได ้ดง้น้�นจ้ำง

จำำ�เป็นตอ้ีงสัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงร่ั้�งก้�ยว�่ด่หร้ั้อีไม่ด่อีย�่งไรั้ พื้ร้ั้อีมที่้�งตอ้ีงจำำ�ก้ด้ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ดว้ย ในช่วงต้�งครั้รั้ภร์ั้ะยะหลง้จำะ

เพื้ิ�มปริั้ม�ณอี�ห�รั้ข้�นเลก็้นอ้ียเพื้้�อีใหล้้ก้สุัก้รั้ในครั้รั้ภเ์ติบัโตไดเ้ตม็ท่ี่� 

รั้ะหว�่งด้แลสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ อี�จำม่ป้ญห�นำ��หนก้้ตว้ลดเพื้รั้�ะก้�รั้ใหน้ม จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงเพิื้�มปริั้ม�ณก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ข้�น 

หลง้คลอีดแลว้จำะค่อีย ๆ เพื้ิ�มปริั้ม�ณก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ข้�นท่ี่ละนอ้ีย ก้รั้ณ่ท่ี่�กิ้นอี�ห�รั้ไม่ไดต้�มปริั้ม�ณท่ี่�ใหค้วรั้ปรั้ะยกุ้ตว์ธ่ิ

ก้�รั้โดยเพื้ิ�มจำำ�นวนคร้ั้� งก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แที่น เป็นตน้ เม้�อีลก้้สุัก้รั้หย�่นมและจำบัช่วงด้แลแลว้ ใหป้ร้ั้บัปริั้ม�ณอี�ห�รั้โดยรั้ะวง้

สัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงแม่สุัก้รั้ดว้ย 

ในสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุเพื้ศัผู้้ ้(สุัก้รั้พื้อ่ีพื้น้ธ์ุ) จำะที่ำ�ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัจำำ�นวนเช้�อีอีสุัจิำและคว�มแขง็แรั้งขอีงเช้�อีดว้ยนำ��เช้�อีขอีงพื้อ่ี

พื้น้ธ์ุ ก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงม�เพื้้�อีผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติจำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้เพื้้�อีไม่ใหต้ว้ใหญ่และเกิ้ดป้ญห�ขน�ดตว้ต่�ง

ก้บ้ัตว้เม่ยม�ก้เกิ้นไป 

 การดูแลและการเลีย้งให้ลูกสุกรเติบิโติ

ช่วงด้แลล้ก้สุัก้รั้และหลง้จำ�ก้หย�่นมแลว้เป็นช่วงท่ี่�เกิ้ดอุีบัติ้เหตุไดม้�ก้ท่ี่�สุัด ตอีนท่ี่�เกิ้ดใหม่ ๆ ร่ั้�งก้�ยยง้ไม่สัมบ้ัรั้ณ์ หลง้

จำ�ก้น้�นช่วยปร้ั้บัปรุั้งก้�รั้สัร้ั้�งภมิ้คุม้ก้น้และคว�มสั�ม�รั้ถก้ำ�จำด้เช้�อีโรั้คในร่ั้�งก้�ยอีย�่งรั้วดเร็ั้ว ที่ำ�ใหก้้�รั้เติบัโตเป็นไปอีย�่ง

รั้วดเร็ั้วถ้งขน�ดท่ี่�นำ� �หนก้้เพื้ิ�มม�ก้ก้ว�่ตอีนแรั้ก้เกิ้ดไดถ้้งก้ว�่ 6 เท่ี่�ช่วงหย�่นม ดง้น้�นจ้ำงอี�จำส่ังผู้ลใหส้ัมดุลภ�ยในร่ั้�งก้�ยเส่ัย

ไดง่้�ย ถ�้ห�งขอีงลก้้สุัก้รั้งอีโคง้ข้�นแสัดงว�่สัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยไม่ด่ สุัก้รั้สุัขภ�พื้ด่จำะไม่ม่สั�รั้คด้หล้�งท่ี่�ต� จำม้ก้ม่คว�มช้�นท่ี่�พื้อีด่ 

สุกร3
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ห�งมว้นเป็นวง และขนเป็นมน้อีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ด่ 

ลก้้สุัก้รั้เม้�อีแรั้ก้เกิ้ด จำำ�เป็นตอ้ีงใหด้้ดนมจำ�ก้แม่สุัก้รั้ (นำ��นมแรั้ก้) อีย�่งเพื้ย่งพื้อี นำ��นมแรั้ก้หม�ยถ้งนมแม่สุัก้รั้ต้�งแต่หลง้ 

คลอีดจำนถ้งวน้ท่ี่� 2 เน้�อีงจำ�ก้ในนำ��นมแรั้ก้ปรั้ะก้อีบัไปดว้ยสั�รั้ท่ี่�สั�ม�รั้ถต่อีต�้นโรั้คต่�ง ๆ (สั�รั้ภมิ้ต�้นที่�น) อีย้ม่�ก้ม�ย เม้�อี

ไดร้้ั้บันำ��นมแรั้ก้แลว้จ้ำงที่ำ�ใหล้้ก้สุัก้รั้ไดร้้ั้บัภมิ้คุม้ก้น้โรั้คจำ�ก้ภ�ยนอีก้เป็นคร้ั้� งแรั้ก้ 

นอีก้จำ�ก้น่�  เน้�อีงจำ�ก้ในเล้อีดม่ธ�ตุเหลก็้ท่ี่�เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัขอีงเมด็เล้อีดแดงไม่เพื้ย่งพื้อี จ้ำงตอ้ีงใหย้�บัำ�รุั้งธ�ตุเหลก็้เม้�อี

จำำ�เป็นดว้ย

หลง้เกิ้ดม�ผู้�่นไปไดห้ล�ยวน้ ก้�รั้ป้อีนนมก้จ็ำะใหพ้ื้ร้ั้อีมก้น้ที่้�งหมดในช่วงเวล�สั้�นๆ  ต�มปก้ติแลว้ใน 1 วน้จำะใหน้ม

ปรั้ะม�ณ 24 คร้ั้� ง สัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงแม่สุัก้รั้และปริั้ม�ณนำ��นมม่คว�มเก่้�ยวขอ้ีงก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้สุัก้รั้อีย�่งม�ก้  

ต้�งแต่อี�ยรุั้�ว 1 สัป้ด�ห์จำะเริั้�มใหอ้ี�ห�รั้เสัริั้ม (นำ��นมผู้สัม) ดว้ย และใหเ้ริั้�มคุน้เคยก้บ้ัอี�ห�รั้ท่ี่�เป็นขอีงแขง็อ้ี�นๆ นอีก้จำ�ก้

นำ��นมแม่ดว้ย  

ก้�รั้หย�่นมจำ�ก้แม่สุัก้รั้ โดยที่้�วไปจำะเริั้�มที่ำ�ในช่วง 3 - 4 สัป้ด�ห์หลง้คลอีด ถ�้เร็ั้วก้ว�่น้�นจำะม่ก้รั้ณ่ก้�รั้ที่ำ� SEW ซ้ึ่�งเป็น 

ก้�รั้ใหห้ย�่นมเร็ั้วก้ว�่ปก้ติ แต่ถ�้หย�่นมต้�งแต่ช่วงอี�ยไุม่ครั้บั 2 สัป้ด�ห์จำะส่ังผู้ลเส่ัยต่อีก้�รั้ก้ลบ้ัม�พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุและ 

อีต้รั้�ก้�รั้ผู้สัมเช้�อีขอีงแม่สุัก้รั้ได ้ 

อี�ห�รั้หลง้จำ�ก้หย�่นมแลว้ จำะใหน้ำ� �นมผู้สัม A และจำะใหอ้ี�ห�รั้เสัริั้มท่ี่�เคยใหม้�ก่้อีนหน�้น่�แลว้ลงไปผู้สัมดว้ยเป็น 

เวล�หล�ยวน้ 

  3กก.      5กก.　　    10กก.　　　　 20กก.　      　
30กก.　   　

　　　　　
  50กก.
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30กก.　   　

　　　　　
  50กก.
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อาหารสำหรับการเจริญเติบโตของสุกรวัยรุ่น อาหารสำหรับการเจริญเติบโตของลูกสุกร
น้ำนมผสม

 A
น้ำนมผสม

 B(อาหาร)

ให้อาหารแบบจำกัดหรือ
ให้อาหารแบบต่อเนื่อง

การถ่ายพยาธิ การถ่ายพยาธิ

4 เดือน3 เดือน2 เดือน1 เดือน20 วัน10 วันเกิด

น้ำหนัก

การเจริญเติบโตที่ดีของลูกสุกร

ให้อาหารต่อเนื่อง
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ตว้อีย�่งก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้สุัก้รั้และก้�รั้ควบัคุมก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้
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 วัธีิการเลีย้งสุกรขุนและสถานทีเ่ลีย้ง / อุปกรณ์ 

โดยที่้�วไปแลว้ สุัก้รั้ขนุจำะควบัคุมจำด้ก้�รั้โดยเล่�ยงเป็นฝึง้ต้�งแต่ 10 ตว้ข้�นไป (เล่�ยงแบับัฝึง้) ซ้ึ่� งก้�รั้เล่�ยงในโรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ขนุ (

โรั้งเล่�ยงสุัก้รั้)  แบับัพื้้�นรั้ะแนงเป็นวธ่ิท่ี่�ใชก้้น้โดยที่้�วไป ห�ก้เล่�ยงจำำ�นวนหน�แน่นเกิ้นไป จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดคว�มเคร่ั้ยดจำ�ก้

พื้ฤติก้รั้รั้มก้�รั้ต่อีส้ัแ้ข่งขน้ก้น้ไดง่้�ย จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีนควบัคุมใหพ้ื้้�นท่ี่�ต่อีสุัก้รั้ 1 ตว้ท่ี่�นำ� �หนก้้ 50 ก้ก้. ม่ขน�ด 0.7 ตรั้.ม. นำ��หนก้้ 

100 ก้ก้. พื้้�นท่ี่� 1.0 ตรั้.ม. ห�ก้พื้้�นท่ี่�แคบัไปก้ว�่น่�จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดผู้ลเส่ัยต่อีปรั้ะสิัที่ธิภ�พื้ก้�รั้ผู้ลิตได ้

ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้สุัก้รั้ขนุโดยหลก้้แลว้จำะใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีงไม่หยดุ ภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้จำะใชอุ้ีปก้รั้ณ์ใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อี

เน้�อีง (self-feeder) เพื้้�อีใหอ้ีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�สุัก้รั้สั�ม�รั้ถกิ้นอี�ห�รั้ไดต้ลอีดเวล� ซ้ึ่� งจำะใชเ้คร้ั้�อีงเติมอี�ห�รั้อีต้โนมติ้ส่ังอี�ห�รั้

ม�ยง้ภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ (ถง้อี�ห�รั้) ภ�ยในโรั้งเล่�ยง ภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้เป็นโครั้งสัร้ั้�งท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีง 

โดยใช ้wet feeder ซ้ึ่� งเป็นโครั้งสัร้ั้�งท่ี่�จำะผู้สัมอี�ห�รั้และนำ��เข�้ไปเวล�ท่ี่�กิ้นอี�ห�รั้

 นิสัยของสุกรและการทำาควัามคุ้นเคย 

สุัก้รั้เป็นสัต้วท่์ี่�ม่สัน้ช�ตญ�ณก้�รั้รั้วมก้ลุ่ม จ้ำงม่นิสัย้ชอีบัรั้วมก้น้เป็นฝึง้ ในก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงเป็นฝึง้ภ�ยในฝึง้น้�น ๆ จำะม่สุัก้รั้ตว้

แขง็แรั้งและอ่ีอีนแอีข้�น จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงด้แลใหสุ้ัก้รั้ท่ี่�อ่ีอีนแอีก้ว�่สั�ม�รั้ถกิ้นอี�ห�รั้ไดเ้พื้่ยงพื้อีดว้ย  เน้�อีงจำ�ก้ม่ลก้้ษณะนิสัย้ท่ี่�

หว้อ่ีอีน จ้ำงคุน้เคยก้บ้ัคนไดง่้�ย และม่คว�มสั�ม�รั้ถแยก้แยะคนไดอ่้ีก้ดว้ย ปรั้ะสั�ที่สัม้ผู้ส้ัก้�รั้ดมก้ลิ�นท่ี่�จำม้ก้และปรั้ะสั�ที่

สัม้ผู้ส้ัก้�รั้ร้ั้บัฟ้งขอีงห้จำะพื้ฒ้น�ไดม้�ก้เป็นพิื้เศัษ และเพื้รั้�ะม่นิสัย้ข่�ก้ลว้จ้ำงตอีบัสันอีงต่อีก้�รั้เคล้�อีนไหวและเส่ัยงไดไ้วม�ก้ 

ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงพื้ย�ย�มเข�้ห�สุัก้รั้อีย�่งสังบั และไม่ที่ำ�ใหสุ้ัก้รั้ตก้ใจำ เวล�ส่ังอีอีก้ข�ยก้เ็ช่นก้น้ ตอ้ีงคอียด้แลไม่ใหสุ้ัก้รั้เกิ้ด

คว�มเคร่ั้ยด เพื้รั้�ะคว�มเคร่ั้ยดจำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีคุณภ�พื้ขอีงเน้�อีได ้

ตอ้ีงก้ำ�หนดพื้้�นท่ี่�เอี�ไวโ้ดยแยก้พื้้�นท่ี่�ขบ้ัถ่�ยม้ล ขบ้ัถ่�ยป้สัสั�วะ และพื้้�นท่ี่�สัำ�หร้ั้บันอีน สัถ�นท่ี่�ท่ี่�ต ำ��และเป่ยก้ช้�นสั�ม�รั้ถ

ที่ำ�เป็นพื้้�นท่ี่�ก้ำ�จำด้ขอีงเส่ัยไดง่้�ย นอีก้จำ�ก้น่�  ห�ก้เกิ้ดป้ญห�ก้�รั้แข่งขน้ต่อีส้ัก้้น้รั้ะหว�่งสุัก้รั้ในคอีก้ข�้งเค่ยงแลว้ จำะที่ำ�ใหสุ้ัก้รั้

ติดนิสัย้ถ่�ยม้ลบัริั้เวณก้รั้งท่ี่�เป็นเสัน้ก้้�นแบ่ังรั้ะหว�่งคอีก้ขอีงที่้�ง 2 ฝ่ึ�ยได ้

 อาหารสุกร

อี�ห�รั้จำะแบ่ังอีอีก้เป็นก้ลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่้ อี�ห�รั้ผู้สัมสัง้เครั้�ะห์สัำ�หร้ั้บัลก้้สุัก้รั้ อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บับัำ�รุั้งก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต และ

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัเล่�ยงขนุ เน้�อีงจำ�ก้รั้ะยะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงสุัก้รั้จำะม่ปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ตอ้ีงก้�รั้แตก้ต่�งก้น้ไป ซ้ึ่�งอี�ห�รั้

แต่ละปรั้ะเภที่ถก้้อีอีก้แบับัม�ใหม่้สั�รั้อี�ห�รั้เหม�ะสัมก้บ้ัแต่ละรั้ะยะ ตว้เลขขอีงปริั้ม�ณท่ี่�ตอ้ีงก้�รั้จำะอี�้งอิีงจำ�ก้สั�รั้อี�ห�รั้

ม�ตรั้ฐ�น หว้ขอ้ีสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ควรั้ตรั้วจำสัอีบัค้อี พื้ลง้ง�น (ม่ค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ตและไขมน้เป็นหลก้้) โปรั้ต่น แร่ั้ธ�ตุ และวติ�มิน 

นมสัง้เครั้�ะห์เป็นอี�ห�รั้ชนิดผู้งสัำ�หร้ั้บัล้ก้สุัก้รั้ ม่นมผู้งข�ดมน้เนยผู้สัมอีย้เ่ป็นจำำ�นวนม�ก้ ซ้ึ่�งจำะแบ่ังยอ่ียอีอีก้ไปอ่ีก้ ไดแ้ก่้ 

สัง้เครั้�ะห์สัำ�หร้ั้บัเติมในอี�ห�รั้, นมสัง้เครั้�ะห์ A และนมสัง้เครั้�ะห์ B เป็นตน้ โดยจำะใหต้�มลำ�ดบ้ัไปจำนสุัก้รั้ม่นำ��หนก้้ 15 

ก้ก้.  นมสัง้เครั้�ะห์ A ใชส้ัำ�หร้ั้บัช่วงหย�่นมรั้ะยะแรั้ก้ ส่ัวนนมสัง้เครั้�ะห์ B ใชส้ัำ�หร้ั้บัช่วงหย�่นมรั้ะยะหลง้ หลง้จำ�ก้น้�นจำะ
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ใหอ้ี�ห�รั้บัำ�รุั้งก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตสัำ�หร้ั้บัลก้้สุัก้รั้ท่ี่�ม่ข�้วโพื้ดผู้สัมอีย้ม่�ก้ อี�ห�รั้ช่วงเล่�ยงขนุรั้ะยะเริั้�มแรั้ก้ และรั้ะยะสุัดที่�้ย 

อี�ห�รั้ช่วงเล่�ยงขนุรั้ะยะสุัดที่�้ยจำะตอ้ีงไม่ม่อี�ห�รั้ผู้สัมปรุั้งแต่งท่ี่�ผู้�่นก้�รั้ยบ้ัย ้�งเช้�อีแลว้รั้วมอีย้ด่ว้ยเดด็ข�ด 

 การประยุกต์ิเพือ่ประหยดัค่าอาหาร 

ในก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงสุัก้รั้จำะม่รั้�ยจ่ำ�ยท่ี่�ใชซ้้ึ่�อีอี�ห�รั้ส้ัง ซ้ึ่� งคิดเป็นร้ั้อียละ 60-70 ขอีงค่�ใชจ่้ำ�ยในก้�รั้ผู้ลิต

ที่้�งหมด ดง้น้�นก้�รั้ลดค่�อี�ห�รั้ใหถ้ก้้ลงโดยนำ�วต้ถุดิบัอี�ห�รั้รั้�ค�ถก้้ท่ี่�ห�ซ้ึ่�อีไดง่้�ยม�ใชจ้้ำงเป็นเร้ั้�อีงท่ี่�ควรั้ที่ำ� ยก้ตว้อีย�่งท่ี่�ใช้

ก้น้ม�ก้ค้อีขอีงเหล้อีจำ�ก้อุีตสั�หก้รั้รั้มผู้ลิตอี�ห�รั้หร้ั้อีเวล�จำำ�หน่�ยผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้ ซ้ึ่� งก้�รั้เล้อีก้ซ้ึ่�อีก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงคำ�น้งถ้งก้�รั้

คำ�นวณสั�รั้อี�ห�รั้ดว้ย โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งห�ก้ในอี�ห�รั้ม่ปริั้ม�ณไขมน้ผู้สัมอีย้ม่�ก้จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดผู้ลเส่ัยต่อีคุณภ�พื้เน้�อีได ้จ้ำง

ควรั้อี�้งอิีงจำ�ก้สั�รั้อี�ห�รั้ม�ตรั้ฐ�นขอีงญ่�ปุ่น และใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่ส่ัวนผู้สัมท่ี่�เหม�ะก้บ้ัปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ตอ้ีงก้�รั้เพื้้�อีใหต้อีบั

ร้ั้บัก้บ้ัช่วงวย้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงสุัก้รั้ โดยเฉพื้�ะคว�มสัมดุลขอีงพื้ลง้ง�นในอี�ห�รั้ (TDN หร้ั้อี DE) และปริั้ม�ณโปรั้ต่นท่ี่�ให ้

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงแร่ั้ธ�ตุ เช่น แคลเซ่ึ่ยมและฟอีสัฟอีร้ั้สัไม่เพื้่ยงพื้อีอ่ีก้ดว้ย 

 ช่ีวังระยะการเลีย้งขุนกบัการเพิม่นำา้หนัก และปริมาณอาหารผ่สมเข้มข้นทีใ่ห้ 

ช่วงรั้ะยะก้�รั้เล่�ยงขนุท่ี่�เริั้�มต้�งแต่นำ��หนก้้ 30 ก้ก้. ไปจำนถ้งช่วงส่ังข�ยท่ี่�นำ� �หนก้้ 110 - 120 ก้ก้. นำ��หนก้้ตว้จำะเพื้ิ�ม 

อีย�่งฉบ้ัพื้ลน้ไปพื้ร้ั้อีมๆ ก้บ้ัปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�บัริั้โภคเพื้ิ�มข้�น เม้�อีนำ��หนก้้เกิ้น 50 ก้ก้. ไปแลว้ สุัก้รั้จำะบัริั้โภคอี�ห�รั้ต้�งแต่ 2  

ก้ก้. ข้�นไปต่อี 1 วน้ จำนที่�้ยท่ี่�สุัดจำะบัริั้โภคถ้ง 3 ก้ก้. ข้�นไป ในช่วงน่�นำ� �หนก้้จำะเพื้ิ�มข้�น 0.85 ก้ก้. ต่อีวน้ 

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงร่ั้�งก้�ย จำะดำ�เนินไปโดยเร่ั้ยงลำ�ดบ้ัจำ�ก้ ก้รั้ะด้ก้ ก้ล�้มเน้�อี (เน้�อีแดง) และไขมน้ ดง้น้�นในช่วง 

เล่�ยงขนุรั้ะยะแรั้ก้จ้ำงตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้โดยรั้ะวง้ไม่ใหข้�ดโปรั้ต่นท่ี่�ม่คว�มสัำ�คญ้ต่อีก้�รั้สัร้ั้�งก้ล�้มเน้�อี เม้�อีเข�้ส่้ัรั้ะยะหลง้  

ไขมน้จำะเริั้�มสัะสัมม�ก้ข้�น จ้ำงตอ้ีงลดปริั้ม�ณโปรั้ต่นลง ควรั้ใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่สัต�ร์ั้ชม�ก้ข้�นเพื้้�อีสัร้ั้�งไขมน้ท่ี่�ม่รั้สัช�ติด่และม่

คว�มแขง็ท่ี่�พื้อีเหม�ะ 

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัเล่�ยงขนุนมสัง้เครั้�ะห์
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 โรคในสุกรและวัธีิการป้องกนั 

ก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คในสุัก้รั้จำะดำ�เนินก้�รั้จำ�ก้ 3 มุมมอีงดง้น่�  

①  แยก้สุัก้รั้ท่ี่�แสัดงอี�ก้�รั้ป่วยและสุัก้รั้ท่ี่�ติดเช้�อีซ้ึ่� งจำะเป็นแหล่งแพื้ร่ั้เช้�อีได้

จำด้ก้�รั้โดยก้�รั้ร้ั้ก้ษ�หร้ั้อีก้ำ�จำด้ทิี่�งเพื้้�อีไม่ใหต้น้ตอีขอีงโรั้คแพื้ร่ั้ก้รั้ะจำ�ยอีอีก้ไป 

②  จำำ�ก้ด้เสัน้ที่�งก้�รั้ติดเช้�อี 

ป้อีงก้น้ไม่ใหต้ว้ท่ี่�ติดเป็นตน้ตอีขอีงโรั้คสัม้ผู้ส้ัก้บ้ัคน หน้ นก้ รั้ถ อี�ห�รั้ นำ�� และอุีปก้รั้ณ์ต่�ง ๆ ติดต่อีเข�้ม�ได ้ก้�รั้

ฆ่่�เช้�อีเป็นวธ่ิท่ี่�นำ�ม�ใช ้โดยจำะใชส้ั�รั้เคม่ฆ่่�เช้�อีท่ี่�ร่ั้�งก้�ยภ�ยนอีก้เพื้้�อีตด้เสัน้ที่�งก้�รั้ติดเช้�อี ส่ัวนวธ่ิก้�รั้ป้อีงก้น้เช้�อีใน

ที่�งปฏิิบัติ้จำริั้งค้อีใชค้นที่ำ�ง�นและรั้อีงเที่�้บ้ัที่เฉพื้�ะภ�ยในโรั้งเล่�ยงเท่ี่�น้�น ไม่นำ�ไปใชข้�้งนอีก้ และจำำ�ก้ด้ก้�รั้เข�้

อีอีก้โรั้งเล่�ยงขอีงบุัคคลจำ�ก้ภ�ยนอีก้ ก้รั้ณ่ท่ี่�ตอ้ีงเข�้อีอีก้อีย�่งหล่ก้เล่�ยงไม่ไดต้อ้ีงใหส้ัวมชุดป้อีงก้น้เช้�อีและรั้อีงเที่�้บ้ัที่

ป้อีงก้น้ ย�ฆ่่�เช้�อีจำะเล้อีก้ใชย้�ท่ี่�เหม�ะสัมและตรั้งก้บ้ัจุำดปรั้ะสังค ์และที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีดว้ยก้�รั้ใชถ้ง้ใส่ันำ��ย�เพื้้�อีฆ่่�เช้�อีก่้อีน

เข�้อีอีก้โรั้งเล่�ยงอีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด ก้ำ�จำด้หน้ และป้อีงก้น้นก้และสัต้วอ้์ี�น ๆ ไม่ใหเ้ข�้ไปภ�ยในได ้

③  เสัริั้มภมิ้ต�้นที่�นโรั้คใหสุ้ัก้รั้ท่ี่�ไม่ไดติ้ดเช้�อี 

ควรั้เสัริั้มภ้มิคุม้ก้น้และต�้นที่�นโรั้คให้ก้บ้ัสุัก้รั้ท่ี่�แขง็แรั้งและยง้ไม่ไดติ้ดเช้�อีโดยก้�รั้ฉ่ดวค้ซ่ึ่น เป็นตน้ ในก้�รั้

ฉ่ดย�ป้อีงก้น้ควรั้ปฏิิบัติ้ต�มโปรั้แก้รั้มวค้ซ่ึ่นท่ี่�เหม�ะก้บ้ัสัภ�พื้ขอีงโรั้คในฟ�ร์ั้มสุัก้รั้น้�น ๆ และดำ�เนินก้�รั้อีย�่งม่

แบับัแผู้น 

สุัก้รั้ SPF ท่ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้มรั้ะบับัปิด SPF เป็นสั้ตวท่์ี่�ปลอีดโรั้คปอีดอีก้้เสับัไมโคพื้ล�สัม�, โรั้คบิัดม้ก้เล้อีด, AR  

(โรั้คเย้�อีจำม้ก้อีก้้เสับัฝ่ึอี), โรั้คอีอีเจำสัก่้�หร้ั้อีโรั้คพิื้ษสุันข้บั�้เท่ี่ยม และโรั้คที่อีก้โซึ่พื้ล�สัโมซิึ่สั ซ้ึ่� งสั�ม�รั้ถสัร้ั้�งจำ�ก้พื้่อีแม่ 

สุัก้รั้ท่ี่�ปลอีดเช้�อีโดยก้�รั้ผู้่�ตด้คลอีดหร้ั้อีผู้่�ล้ก้อีอีก้จำ�ก้มดล้ก้จำ�ก้แม่สุัก้รั้ท่ี่�ปลอีดเช้�อีตน้ตอีขอีงโรั้คดง้ก้ล่�วได ้เน้�อีงจำ�ก้ 

ไม่ม่ป้ญห�ก้�รั้ผู้ลิตจำ�ก้โรั้คต่�งๆ จ้ำงม่ผู้ลิตภ�พื้ท่ี่�ด่ม�ก้ เพ้ื้�อีร้ั้ก้ษ�สัภ�พื้ท่ี่�ปลอีดเช้�อีเช่นน่� ต่อีไป จำำ�เป็นตอ้ีงป้อีงก้น้สุัก้รั้ให ้

ห่�งจำ�ก้สัภ�วะภ�ยนอีก้และฆ่่�เช้�อีโรั้คอีย�่งเขม้งวดยิ�งก้ว่�สุัก้รั้เล่�ยงในฟ�ร์ั้มปศุัสั้ตวท์ี่้�วไป 

วธ่ิก้�รั้วด้ส่ัวนส้ังขอีงสุัก้รั้

วด้ตรั้งน่�
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 วัธีิกำาจดัมูลและปัสสาวัะ 

ใชเ้คร้ั้�อีงก้ำ�จำด้ม้ล (Scraper) เก้บ็ัรั้วบัรั้วมม้ลแลว้นำ�ไปที่ำ�เป็นปุ๋ยคอีก้ และตอ้ีงควบัคุมจำด้ก้�รั้ในสัถ�นท่ี่�ท่ี่�ม่หลง้ค�เท่ี่�น้�น 

ห�้มปล่อียทิี่�งไวใ้นพื้้�นท่ี่�โล่งก้ล�งแจำง้เดด็ข�ด 

ปรั้ะเดน็สัำ�คญ้ในก้�รั้ที่ำ�ปุ๋ยคอีก้ม่ดง้ต่อีไปน่�  

①  ก้�รั้เติมอีอีก้ซิึ่เจำน

จำำ�เป็นตอ้ีงเติมอีอีก้ซิึ่เจำนใหเ้พื้่ยงพื้อีเพื้้�อีใหเ้ช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยท่์ี่�ตอ้ีงก้�รั้อี�ก้�ศัที่ำ�ง�นไดง่้�ย

②  ก้�รั้ปร้ั้บัปริั้ม�ณนำ�� 

ถ�้ม่นำ��ม�ก้เกิ้นไปจำะที่ำ�ใหก้้�รั้ถ่�ยเที่อี�ก้�ศัแยล่ง จ้ำงตอ้ีงปร้ั้บัใหม่้ปริั้ม�ณนำ��ปรั้ะม�ณ 60% โดยเติมวส้ัดุอ้ี�นเสัริั้ม

เข�้ไปเพื้้�อีลดปริั้ม�ณนำ��ใหน้อ้ียลง  

③  ก้�รั้เพิื้�มอุีณหภมิ้ปุ๋ยคอีก้ 

เม้�อีจุำลินที่ร่ั้ยท์ี่ ำ�ง�นไดด่้ ในท่ี่�สุัดปุ๋ยคอีก้จำะม่อุีณหภมิ้ส้ังข้�น ดว้ยก้รั้ะบัวนก้�รั้น่�จำะที่ำ�ใหไ้ข่ขอีงปรั้สิัต เช้�อีโรั้ค และ

เมลด็วช้พื้้ชต่�ง ๆ ต�ยและสั�ม�รั้ถนำ�ไปใชเ้ป็นปุ๋ยคอีก้ท่ี่�ปลอียภย้ได ้

นำ� �เส่ัยจำ�ก้โรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ท่ี่�ม่ป้สัสั�วะปนอีย้ ่ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้บัำ�บัด้ก่้อีนปล่อียทิี่�งอีอีก้ส่้ัภ�ยนอีก้ หลง้จำ�ก้แยก้ป้สัสั�วะ

และม้ลซ้ึ่� งเป็นขอีงแขง็และขอีงเหลวอีอีก้จำ�ก้ก้น้แลว้ ตอ้ีงบัำ�บัด้ดว้ยสิั�งม่ช่วิต เช่น แบับัแอีก้ทิี่เวเต็ดสัลด้จำ ์(Activated 

Sludge Process) เป็นตน้ โดยหลง้จำ�ก้ที่ำ�ให้ส่ัวนโคลนตก้ตะก้อีนแลว้จ้ำงปล่อียนำ� �ส่ัวนท่ี่�ใสัสัะอี�ดหลง้จำ�ก้ตก้ตะก้อีน

ทิี่�งไป 
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① ของไก่ไข่
 วัธีิการเลีย้งไก่ไข่ และสถานที/่ อุปกรณ์ 

(1) วัธีิเลีย้ง 

วธ่ิก้�รั้เล่�ยงไก่้ไข่ แบ่ังอีอีก้เป็นวธ่ิก้�รั้เล่�ยงในก้รั้งซ้ึ่�งจำะใส่ัก้รั้งเล่�ยงภ�ยในโรั้งเล่�ยงไก่้ และวธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะ โดยจำะ

ปล่อียใหอ้ีย้ภ่�ยในต�ข่�ยลอ้ีม หร้ั้อีเล่�ยงโดยปล่อียใหเ้ดินอิีสัรั้ะบันพื้้�นภ�ยในโรั้งเล่�ยง แต่ส่ัวนใหญ่แลว้จำะใชว้ธ่ิเล่�ยงในก้รั้ง 

①  วธ่ิก้�รั้เล่�ยงในก้รั้ง 

แบ่ังอีอีก้เป็นแบับัเล่�ยงก้รั้งเด่�ยวโดยจำะเล่�ยงไก่้ 1 ตว้ต่อี 1 ก้รั้ง และเล่�ยงรั้วมในก้รั้งซ้ึ่�งจำะม่ไก่้ต้�งแต่ 2 ตว้ข้�นไป 

เน้�อีงจำ�ก้ถก้้ยก้ส้ังใหห่้�งจำ�ก้ดินและม้ลไก่้บันพื้้�น ที่ำ�ใหม่้โอีก้�สัติดเช้�อีโรั้คจำ�ก้ม้ลไก่้ไดน้อ้ีย ต�มปก้ติแลว้ก้รั้งจำะถก้้

ซึ่อ้ีนข้�นไปหล�ยช้�น จ้ำงสั�ม�รั้ถเล่�ยงใหม่้จำำ�นวนม�ก้และหน�แน่นไดท้ี่ำ�ใหม่้ขอ้ีไดเ้ปร่ั้ยบัในที่�งธุรั้กิ้จำ แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีง

ใส่ัใจำเร้ั้�อีงผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ดว้ย 

②  วธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อียเดินอิีสัรั้ะ

เพื้รั้�ะสั�ม�รั้ถเดินบันดินและพื้้�นไดอ้ีย�่งอิีสัรั้ะพื้อีสัมควรั้ จ้ำงเป็นวธ่ิเล่�ยงท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัพื้ฤติก้รั้รั้มต�มธรั้รั้มช�ติขอีง

ไก่้ แต่ก้จ็ำะม่พื้ฤติก้รั้รั้มก้�รั้โจำมต่ที่ำ�ร้ั้�ยก้น้โดยไก่้ซ้ึ่�งรั้วมก้ลุ่มก้น้จำะใชจ้ำงอียป�ก้จิำก้ไก่้ตว้อ้ี�น หร้ั้อีบิันข้�นส้ังแลว้ใชอุ้ีม้เลบ็ั

ถ่บัใส่ัตว้อ้ี�น ๆ ได ้ซ้ึ่� งเป็นพื้ฤติก้รั้รั้มต�มสัญ้ช�ตญ�ณ เพื้้�อีก้ำ�หนดรั้ะดบ้ัช้�นขอีงแต่ละตว้ และร้ั้ก้ษ�สัมดุลขอีงสัง้คมฝึง้ไก่้

ไว ้เร่ั้ยก้ว�่ pecking order นอีก้จำ�ก้น่�  ไก่้จำะม่พื้ฤติก้รั้รั้มจิำก้ก้น้เอีงหร้ั้อีจิำก้ก้น้ไก่้ตว้อ้ี�น (พื้ฤติก้รั้รั้มจิำก้ก้น้) เม้�อีอีย้ภ่�ยใตสิ้ั�ง

แวดลอ้ีมท่ี่�ม่พื้้�นท่ี่�แคบั และม่อุีณหภมิ้ / คว�มช้�นส้ัง หร้ั้อีไดร้้ั้บัสั�รั้อี�ห�รั้ไม่เพื้่ยงพื้อี ในก้รั้ณ่รุั้นแรั้งอี�จำถ้งข้�นฆ่่�ไก่้ตว้

อ้ี�นได ้และห�ก้ปล่อียทิี่�งไวอ้ี�จำลุก้ล�มไปที่้�งฝึง้ได ้เร่ั้ยก้ว�่ค�นิบั�ลิสัม ์(พื้ฤติก้รั้รั้มฆ่่�พื้วก้เด่ยวก้น้เอีง) ในด�้นอีน�มย้

เน้�อีงจำ�ก้ไก่้สัม้ผู้ส้ัก้บ้ัม้ลไก่้บันพื้้�นโดยตรั้งที่ำ�ใหติ้ดเช้�อีโรั้คจำ�ก้ม้ลไก่้ไดบ่้ัอียคร้ั้� ง ดง้น้�นจ้ำงเป็นวธ่ิท่ี่�ไม่เหม�ะก้บ้ัก้�รั้เล่�ยง

เป็นจำำ�นวนม�ก้  

วธ่ิก้�รั้เล่�ยงในก้รั้ง

การเลีย้งไก่4
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(2) โครงสร้างโรงเลีย้งไก่ 

โรั้งเล่�ยงไก่้แบ่ังเป็นโรั้งเล่�ยงไก่้แบับัเปิดซ้ึ่�งม่แสังแดดส่ัอีงเข�้ม�โดยตรั้ง ก้บ้ัโรั้งเล่�ยงไก่้แบับัวนิโดวเ์ลสั (แบับัไม่ม่

หน�้ต่�ง) ท่ี่�ปิดก้้�นแสังแดดจำ�ก้ภ�ยนอีก้

①  โรั้งเล่�ยงไก่้แบับัเปิด

เป็นโรั้งเล่�ยงไก่้ท่ี่�ไดร้้ั้บัอิีที่ธิพื้ลคว�มเปล่�ยนแปลงจำ�ก้สิั�งแวดลอ้ีมภ�ยนอีก้โดยตรั้งไดง่้�ย เช่น อุีณหภมิ้ ลมฝึน และ

แสังอี�ทิี่ตย ์เป็นตน้ โดยม่หน�้ต่�งหร้ั้อีม่�นก้้�นรั้ะหว�่งภ�ยในก้บ้ัภ�ยนอีก้โรั้งเล่�ยง  

②  โรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั 

 เป็นโรั้งเล่�ยงไก่้ท่ี่�ปิดลอ้ีมดว้ยก้ำ�แพื้งซ้ึ่�งไม่ม่หน�้ต่�งเพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหแ้สังอี�ทิี่ตยส่์ัอีงเข�้ม�ได ้ผู้นง้และเพื้ด�น (

หลง้ค�) ที่ำ�จำ�ก้วส้ัดุป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีน ควบัคุมแสังสัว�่งดว้ยหลอีดไฟ และรั้ะบั�ยอี�ก้�ศัดว้ยพื้ด้ลมรั้ะบั�ยอี�ก้�ศั 

เน้�อีงจำ�ก้สั�ม�รั้ถเล่�ยงไดห้น�แน่นก้ว�่โรั้งเล่�ยงไก่้แบับัเปิด จ้ำงนำ�เคร้ั้�อีงจำก้้รั้เข�้ม�ใชไ้ดง่้�ยและเหม�ะก้บ้ัฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้

ขน�ดใหญ่ 

(3)   อุปกรณ์/ เคร่ืองมอืของโรงเลีย้งไก่ 

ในฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ขน�ดใหญ่ท่ี่�เล่�ยงไก่้เป็นจำำ�นวนม�ก้ จำะใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้ในก้�รั้เติมอี�ห�รั้ เติมนำ�� เก้บ็ัไข่ และเก้บ็ัมล้ไก่้ ซ้ึ่� ง

ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งใหเ้ป็นรั้ะบับัอีต้โนมติ้ในหล�ยส่ัวนก้พ็ื้ฒ้น�ไปเร้ั้�อีย ๆ แต่ก้�รั้นำ�ม�ใชใ้หเ้หม�ะสัมก้บ้ัขน�ดฟ�ร์ั้มท่ี่�เล่�ยงเพื้้�อีไม่

ใหเ้กิ้ดอุีบัติ้เหตุในก้�รั้ที่ำ�ง�น และเพื้้�อีไม่ใหสุ้ัขภ�พื้ขอีงไก่้เส่ัยจ้ำงเป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้   

วธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะ
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①  ท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้

วธ่ิก้�รั้เล่�ยงในก้รั้งจำะม่ท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ลก้้ษณะเหม้อีนรั้�งนำ��ติดต้�งเอี�ไว ้ส่ัวนเคร้ั้�อีงจ่ำ�ยอี�ห�รั้ม่ก้�รั้ใชร้ั้ถจ่ำ�ยอี�ห�รั้

อีต้โนมติ้ หร้ั้อีใชเ้คร้ั้�อีงใส่ัอี�ห�รั้แบับัอีต้โนมติ้ท่ี่�สั�ม�รั้ถต้�งค่�ปริั้ม�ณอี�ห�รั้และเวล�ได ้

ในวธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อียจำะใชว้ธ่ิเติมอี�ห�รั้ดว้ยแรั้งคน (ใหอ้ี�ห�รั้ดว้ยม้อี) ในภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ที่รั้งก้ลม  และก้�รั้เติม

อี�ห�รั้อีต้โนมติ้จำ�ก้ฮอีปเปอีร์ั้เป็นวธ่ิท่ี่�ที่ ำ�ก้น้โดยที่้�วไป  

②  ท่ี่�ใส่ันำ��

วธ่ิเล่�ยงในก้รั้งส่ัวนใหญ่จำะใชท่้ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปร่ั้�งเหม้อีนรั้�งนำ�� หร้ั้อีเคร้ั้�อีงเติมนำ��ขน�ดเลก็้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่นิปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้ 

ในวธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อีย นอีก้จำ�ก้ท่ี่�ก้ล่�วม�น่�แลว้ยง้ม่ก้�รั้ใชเ้คร้ั้�อีงเติมนำ��แบับัแขวนอ่ีก้ดว้ย 

③  เคร้ั้�อีงเก้บ็ัไข่อีต้โนมติ้

ในวธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อีย พื้้�นก้ล่อีงฟ้ก้ไข่จำะล�ดเอ่ียงใหไ้ข่ก้ลิ�งลงม�บันสั�ยพื้�นได ้ส่ัวนวธ่ิเล่�ยงในก้รั้งส่ัวนม�ก้ตรั้งส่ัวน

ท่ี่�เก้บ็ัไข่จำะม่สั�ยพื้�นลก้้ษณะเป็นตะแก้รั้งเล้�อีนผู้�่นเพื้้�อีเก้บ็ัไข่แลว้ลำ�เล่ยงไปยง้โรั้งรั้วบัรั้วมไข่ดว้ยสั�ยพื้�นโดย

อีต้โนมติ้

④  เคร้ั้�อีงเก้บ็ัม้ลไก่้อีต้โนมติ้

ม่วธ่ิก้�รั้เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้เล่�ยงในก้รั้งค้อีใช ้scraper เก้บ็ัรั้วบัรั้วมม้ลไก่้ม�ไวฝ้้ึ�งหน้�งโดยข้งเสัน้ลวดเอี�ไวท่้ี่�ถ�ดเก้บ็ัม้ล

ไก่้ และใชร้ั้ะบับัขนส่ังหมุนเวย่นท่ี่�เป็นสั�ยพื้�นติดต้�งเอี�ไวใ้ตก้้รั้งเล่�ยงไก่้

 โครงสร้างของอวัยัวัะย่อยสลายและการย่อย/ ดูดซ้มอาหาร

(1) สารอาหารทีจ่ำาเป็น 

ไก่้จำะด้ดซ้ึ่มสั�รั้อี�ห�รั้ต่�ง ๆ จำ�ก้อี�ห�รั้ ไดแ้ก่้ โปรั้ต่น ไขมน้ ค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ต วติ�มิน และสั�รั้อีนินที่ร่ั้ย ์เป็นตน้ และใช้

ในก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและร้ั้ก้ษ�สุัขภ�พื้ร่ั้�งก้�ยและเพื้้�อีอีอีก้ไข่ ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้เพื้้�อีไม่ใหข้�ดสั�รั้อี�ห�รั้เหล่�น่� จ้ำงเป็นสิั�งสัำ�คญ้ 

ขอ้ีม้ลท่ี่�รั้ะบุัปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงไก่้ค้อีม�ตรั้ฐ�นสั�รั้อี�ห�รั้ขอีงญ่�ปุ่น  
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(2) โครงสร้างอวัยัวัะย่อยอาหาร 

โครั้งสัร้ั้�งอีวย้วะยอ่ียอี�ห�รั้เป็นดง้ภ�พื้ด�้นล่�งน่�  

(3) ลกัษณะเฉพาะของอวัยัวัะย่อยอาหาร

①  จำะงอียป�ก้

ป�ก้ขอีงไก่้จำะไม่ม่ฟ้น แต่ส่ัวนปล�ยขอีงจำะงอียป�ก้จำะเป็นส่ัวนท่ี่�ม่คว�มคม ม่ลก้้ษณะท่ี่�เหม�ะแก่้ก้�รั้จิำก้กิ้นเมลด็

ธญ้พื้้ชจำ�ก้พื้้�นดินและแมลงท่ี่�อีย้ใ่นดิน หร้ั้อีเข่�ยทิี่�ง เป็นตน้ 

② ก้รั้ะเพื้�ะพื้ก้้

อีย้ต่รั้งก้ล�งรั้ะหว�่งที่�งขอีงหลอีดที่�งเดินอี�ห�รั้ ที่ำ�หน�้ท่ี่�สัะสัมอี�ห�รั้เอี�ไวช่้วงรั้ะยะเวล�หน้�ง และที่ำ�หน�้ท่ี่� 

ยอ่ียอี�ห�รั้ดว้ยนำ��และขอีงเหลวเหน่ยวจำ�ก้คอีหอียและหลอีดอี�ห�รั้ใหอ่้ีอีนนุ่มลง

③  ก้รั้ะเพื้�ะ

แบ่ังเป็นก้รั้ะเพื้�ะแที่แ้ละก้้�น ก้รั้ะเพื้�ะแที่ท้ี่ำ�หน�้ท่ี่�หล้�งก้รั้ดในก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้และนำ��ยอ่ียอีอีก้ม�  ส่ัวนก้้�นที่ำ� 

หน�้ท่ี่�บัดและผู้สัมอี�ห�รั้รั้วมก้น้ดว้ยก้�รั้บ่ับัหดตว้ขอีงก้ล�้มเน้�อีอีน้ที่รั้งพื้ลง้ ก้อ้ีนก้รั้วดท่ี่�ไก่้ซ้ึ่� งเล่�ยงแบับัปล่อียใหกิ้้น

อี�ห�รั้อิีสัรั้ะจิำก้กิ้นเข�้ไป ซ้ึ่�งจำะเข�้ไปสัะสัมไวใ้นก้้�น ซ้ึ่� งจำะเป็นปรั้ะโยชนใ์นก้�รั้ช่วยบัดยอ่ียอี�ห�รั้ชนิดแขง็ เช่น เมลด็

ธญ้พื้้ชต่�งๆ เป็นตน้ ป้จำจุำบัน้น่�ถ�้ใหอ้ี�ห�รั้ชนิดผู้งท่ี่�ม่ข�้วโพื้ดเป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ก้ไ็ม่จำำ�เป็นตอ้ีงใหไ้ก่้กิ้นก้รั้วดก้ไ็ด ้

แต่ถ�้จำะใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่เปล้อีก้แขง็ เช่น เมลด็ธญ้พื้้ช เป็นตน้ ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงใหกิ้้นก้รั้วดดว้ย 

อีวย้วะยอ่ียอี�ห�รั้ขอีงไก่้ 

 

ตับอ่อน

ทวารรวม 

ลำไส้เล็กส่วนต้น 
(ดูโอดินัม) 

ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ลำไส้เล็กส่วนกลาง
 (เจจูนัม)

คอหอย

กึ๋น

กระเพาะแท้

กระเพาะพัก หลอดอาหาร

หลอดลม

ลิ้น

จะงอยปาก
กล่องเสียง

ไส้ติ่ง

ถุงน้ำดีตับ
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④  ลำ�ไสั้

อี�ห�รั้ท่ี่�กิ้นเข�้ไปจำะยอ่ียและด้ดซ้ึ่มท่ี่�ที่�งเดินอี�ห�รั้ (ส่ัวนใหญ่ค้อี ลำ�ไสัเ้ลก็้) ซ้ึ่� งเม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัลำ�ไสัเ้ลก็้ขอีงสัต้วใ์นฟ�ร์ั้ม

ปศุัสัต้วอ้์ี�นๆ แลว้จำะม่คว�มย�วและคว�มจุำนอ้ียก้ว�่ม�ก้ ดว้ยเหตุน่�อี�ห�รั้จ้ำงผู้�่นลำ�ไสัแ้ละถก้้ขบ้ัถ่�ยอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ย 

ในช่วงเวล�สั้�นๆ ถ�้เป็นอี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้หลง้จำ�ก้บัริั้โภคเข�้ไปในร่ั้�งก้�ย 2.5 ชม. ก้จ็ำะเริั้�มขบ้ัอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ย และ 

อี�ห�รั้จำะถก้้ขบ้ัอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ยที่้�งหมดเม้�อีผู้�่นไป 7 ชม. ดง้น้�นในก้�รั้ยอ่ียอี�ห�รั้ท่ี่�ม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัจำำ�พื้วก้เสัน้ใยท่ี่�ตอ้ีงใช ้

เวล�ยอ่ียย�วน�นก้ว�่ จ้ำงที่ำ�ก้�รั้ยอ่ียไดไ้ม่ด่เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัสัต้วเ์ล่�ยงในฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วป์รั้ะเภที่อ้ี�น   แต่สัำ�หร้ั้บัส่ัวนปรั้ะก้อีบั 

อ้ี�นๆ แที่บัจำะไม่แตก้ต่�งจำ�ก้โคและสุัก้รั้เท่ี่�ใดนก้้ สัำ�หร้ั้บัธญ้พื้้ชจำะยอ่ียไดด่้ก้ว�่สัต้วช์นิดอ้ี�นดว้ยซึ่ำ� � 

⑤  ไสัติ้�ง

ไสัติ้�งจำะม่ 2 เสัน้เป็นค่้ ซ้ึ่� งจำะรั้วมอี�ห�รั้บั�งส่ัวนม�สัะสัมไวเ้ป็นเวล�น�น หลง้จำ�ก้ท่ี่�ยอ่ียและด้ดซ้ึ่มจำนเพื้ย่งพื้อี 

แลว้ก้จ็ำะถก้้ขบ้ัอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ย ม้ลไก่้จำะม่ส่ันำ��ต�ลและม่คว�มเหน่ยวส้ัง ม้ลไก่้จำะถก้้ขบ้ัถ่�ยอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ย 4 - 5 คร้ั้� งต่อี 

1 วน้ และม่ก้ลิ�นเหมน็รุั้นแรั้ง 

⑥  ล ำ�ไสัใ้หญ่ส่ัวนปล�ย / ไสัต้รั้ง

ลำ�ไสัใ้หญ่ส่ัวนปล�ยและไสัต้รั้งจำะสั้�นม�ก้ ม้ลไก่้จำะถก้้นำ�ม�สัะสัมรั้วมก้น้ท่ี่�ที่ว�รั้รั้วมก่้อีน และจำะถก้้ขบ้ัอีอีก้จำ�ก้

ร่ั้�งก้�ยพื้ร้ั้อีมก้บ้ัป้สัสั�วะ 

(4) ประเภทของอาหารและลกัษณะเด่น 

เน้�อีงจำ�ก้ไก่้ยอ่ียอี�ห�รั้จำำ�พื้วก้เสัน้ใยไดไ้ม่ด่ อี�ห�รั้ไก่้จ้ำงใชอ้ี�ห�รั้เขม้ขน้ท่ี่�ยอ่ียง่�ยและอุีดมไปดว้ยค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ตและ

โปรั้ต่นเป็นหลก้้ ไก่้ม่คว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้สัร้ั้�งผู้ลิตภณ้ฑท์ี่้�งไข่และเน้�อีจำ�ก้อี�ห�รั้เขม้ขน้ท่ี่�ไดร้้ั้บัส้ังเม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัโคและสุัก้รั้ 

①  อี�ห�รั้ปรั้ะเภที่ธญ้พื้้ช

ในอี�ห�รั้ไก่้เล่�ยงจำะม่ข�้วโพื้ดและข�้วฟ่�งผู้สัมอีย้ม่�ก้ท่ี่�สุัด ซ้ึ่� งใชเ้ป็นแหล่งพื้ลง้ง�นหลก้้ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งข�้วโพื้ด

ถ้อีเป็นวต้ถุดิบัอี�ห�รั้ไก่้เล่�ยงท่ี่�สัำ�คญ้ท่ี่�สุัดอีย�่งหน้�ง 

②  ก้�ก้นำ��มน้พื้้ช 

โดยหลก้้แลว้ใชเ้ป็นแหล่งโปรั้ต่นในอี�ห�รั้ ส่ัวนม�ก้จำะใชก้้�ก้ถ้�วเหล้อีงแต่เน้�อีงจำ�ก้ในก้�ก้ถ้�วเหล้อีงม่ก้รั้ดอีะมิโน

ข�้วโพื้ด
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จำำ�เป็น เมไที่โอีนินไม่เพื้ย่งพื้อี จ้ำงตอ้ีงใชป้ล�ป่นเข�้ม�ผู้สัมดว้ย นอีก้จำ�ก้น่�แลว้ยง้ใชเ้มลด็ฝ้ึ�ยและก้�ก้นำ��มน้ค�โมล�ดว้ย 

③  ปรั้ะเภที่รั้ำ�ข�้ว 

ธญ้พื้้ชและก้�ก้นำ�� มน้พื้ช้ถก้้นำ�ม�ใช ้alt. อี�ห�รั้ปรั้ะเภที่รั้ำ�ข�้วถก้้นำ�ม�ใชโ้ดยผู้สัมก้บ้ัธญ้พื้้ชและก้�ก้นำ�� มน้พื้้ช

ต้�งแต่สัมย้ก่้อีนเพื้้�อีก้�รั้ปร้ั้บัสัมดุลขอีงพื้ลง้ง�นและเติมสั�รั้อี�ห�รั้

เลก็้นอ้ีย  รั้ำ�สัก้ด้นำ��มน้ค้อีวต้ถุดิบัท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้แยก้นำ��มน้จำ�ก้รั้ำ�ข�้ว 

④  แหล่งโปรั้ต่นจำ�ก้สัต้ว ์

ปล�ป่นม่ก้ลุ่มก้รั้ดอีะมิโนท่ี่�ด่ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งค้อีอุีดมไปดว้ยไลซ่ึ่นและเมไที่โอีนิน จ้ำงนิยมนำ�ม�ใชเ้ป็นวต้ถุดิบั

อี�ห�รั้สัต้วอ์ีย�่งม�ก้

⑤  วต้ถุดิบัอี�ห�รั้สัต้วอ้์ี�น ๆ 

แอีลแฟลฟ�ม่ล เป็นอี�ห�รั้สัต้วส่์ัเข่ยวซ้ึ่�งม่ที่้�งวติ�มินหล�ก้ชนิดและแซึ่นโที่ฟิลลจ้์ำงนิยมใชก้้น้ม�ก้ ผู้ก้้ใบัเข่ยว หญ�้

เล่�ยงสัต้ว ์หญ�้ท่ี่�ข้�นเอีงต�มธรั้รั้มช�ติ เป็นตน้ ก้ถ้็อีเป็นวต้ถุดิบัอี�ห�รั้สัต้วท่์ี่�ใก้ลต้ว้เช่นก้น้ เน้�อีงจำ�ก้ไก่้ไข่จำำ�เป็นตอ้ีงใช้

แคลเซ่ึ่ยมก้บ้ัฟอีสัฟอีร้ั้สัเป็นจำำ�นวนม�ก้ จ้ำงใชอ้ี�ห�รั้สัต้วอ์ีนินที่ร่ั้ยต่์�ง ๆ ร่ั้วมดว้ย เช่น เปล้อีก้หอีย แคลเซ่ึ่ยมค�ร์ั้บัอีเนต 

และแคลเซ่ึ่ยมฟอีสัเฟต เป็นตน้ นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ตอ้ีงใหเ้ก้ล้อีอ่ีก้ดว้ย 

 อาหารไก่ไข่ (ปริมาณสารอาหารทีจ่ำาเป็นในช่ีวังเจริญเติบิโติ กบัควัามเข้มข้นและปริมาณอาหารผ่สมเข้มข้น)

(1) ปริมาณสารอาหารทีจ่ำาเป็น 

อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้สัำ�หร้ั้บัไก่้จำะม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัจำ�ก้สัต้ว ์พื้ช้ รั้วมถ้งสั�รั้ปรั้ะก้อีบัแร่ั้ธ�ตุต่�งๆ ท่ี่�ม่สั�รั้อี�ห�รั้ 

หล�ก้หล�ย ที่้�งพื้ลง้ง�น โปรั้ต่น แร่ั้ธ�ตุและวติ�มินผู้สัมอีย้่

สั�รั้อี�ห�รั้ในอี�ห�รั้ไก่้แบ่ังอีอีก้เป็นส่ัวนท่ี่�สั�ม�รั้ถยอ่ียและด้ดซ้ึ่มได ้ก้บ้ัส่ัวนท่ี่�ไม่สั�ม�รั้ถยอ่ียได ้สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่� 

ยอ่ียและถก้้ด้ดซ้ึ่มเข�้ไปจำะถก้้นำ�ไปใชป้รั้ะโยชนใ์นร่ั้�งก้�ยขอีงไก่้ และส่ัวนท่ี่�ไม่สั�ม�รั้ถนำ�ไปใชป้รั้ะโยชนไ์ดจ้ำะถก้้ยอ่ีย 

สัล�ยและขบ้ัอีอีก้จำ�ก้ร่ั้�งก้�ย (ป้สัสั�วะ) สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ร่ั้�งก้�ยไก่้สั�ม�รั้ถนำ�ไปใชป้รั้ะโยชนไ์ด ้จำะถก้้นำ�ไปใชเ้สัริั้มสัร้ั้�ง 

ร่ั้�งก้�ยไก่้ ช่วยในก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต และใชใ้นก้�รั้ว�งไข่ สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�เหล้อีใชจ้ำะถก้้สัะสัมเป็นไขมน้ในร่ั้�งก้�ย 

ไก่้จำะร้ั้บัสั�รั้อี�ห�รั้ไปใชโ้ดยเนน้สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ใหพ้ื้ลง้ง�นเป็นหลก้้ ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะข้�นอีย้ก่้บ้ั 

ก้�ก้ถ้�วเหล้อีง
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ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ใหพ้ื้ลง้ง�น ดง้น้�นเพื้้�อีไม่ใหข้�ดสั�รั้อี�ห�รั้อ้ี�นๆ ในขอีบัข่�ยปริั้ม�ณท่ี่�บัริั้โภคน้�นๆ จ้ำงตอ้ีงควบัคุมปริั้ม�ณ 

ส่ัวนผู้สัมดว้ย ดว้ยแนวคิดเช่นน่�จำะที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถควบัคุมปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ผู้สัมอีย้ใ่นอี�ห�รั้ใหไ้ก่้ไดร้้ั้บัสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่� 

จำ ำ�เป็นเพื้่ยงพื้อีต่อีคว�มตอ้ีงก้�รั้ (คิดเป็นอีต้รั้�ส่ัวน) ต�มท่ี่�รั้ะบุัไวใ้นม�ตรั้ฐ�นสั�รั้อี�ห�รั้สัต้วข์อีงญ่�ปุ่น ปริั้ม�ณโปรั้ต่น 

หย�บั (CP) และพื้ลง้ง�นเมต�บัอีลิซ้ึ่ม (ME) ท่ี่�จำ ำ�เป็นซ้ึ่�งรั้ะบุัไวใ้นม�ตรั้ฐ�นสั�รั้อี�ห�รั้สัต้วข์อีงญ่�ปุ่น ค้อี ช่วงลก้้ไก่้ 

รั้ะยะแรั้ก้เกิ้ด CP 19%, ME 2,900 kcal, ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง CP 16%, ME 2,800 kcal, ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะโต CP 13%, ME  

2,700 kcal, ช่วงว�งไข่ CP15.5%, ME 2,800 kcal  

(2) ควัามเข้มข้นและปริมาณอาหารผ่สมเข้มข้น

ไก่้ไข่โดยที่้�วไปจำะใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ท่ี่�ม่จำ ำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดที่้�วไป ในช่วงรั้ะยะเล่�ยงใหเ้จำริั้ญเติบัโตจำะให ้

อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ท่ี่�ปร้ั้บัใหเ้หม�ะก้บ้ัรั้ะยะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงไก่้ สัำ�หร้ั้บัไก่้ช่วงโตเตม็วย้จำะใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ท่ี่� 

จำ ำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัช่วงว�งไข่ อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้ท่ี่�ว�งจำำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดจำะม่ CP และ ME ค่อีนข�้ง 

ส้ัง ไม่เพื้่ยงแค่อีต้รั้�ส่ัวนขอีงส่ัวนผู้สัมเท่ี่�น้�น ลก้้ษณะอี�ห�รั้ก้ม่็หล�ก้หล�ยที่้�งแบับัอี�ห�รั้บัดเน้�อีละเอ่ียด (mash)  

อี�ห�รั้ผู้งอีด้เป็นเมด็หร้ั้อีแท่ี่ง (pallet) และอี�ห�รั้เน้�อีขน้หย�บัท่ี่�นำ� pallet ม�บัด (crumble) ซ้ึ่� งส่ัวนใหญ่เป็นอี�ห�รั้ท่ี่� 

ปรั้ะยกุ้ตเ์พื้้�อีใหกิ้้นง่�ยและยอ่ียง่�ย 

โดยที่้�วไปอี�ห�รั้เสัริั้มในช่วงรั้ะยะเจำริั้ญเติบัโต (CP 22%, ME 3,150 kcal) จำะปล่อียใหไ้ก่้กิ้นอีย�่งอิีสัรั้ะ ส่ัวน 

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้ (CP 21%, ME 2,950 kcal) จำะใหไ้ก่้กิ้นอีย�่งอิีสัรั้ะแต่จำำ�ก้ด้ปริั้ม�ณก้�รั้ใหท่้ี่� 35 ก้ร้ั้ม / วน้ 

หลง้จำ�ก้น้�นเม้�อีจำะเปล่�ยนจำ�ก้อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง (CP 18%, ME 2,800 kcal) ไปเป็นอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บั 

ลก้้ไก่้รั้ะยะโต (CP 15%, ME 2,800 kcal) จำะด้ท่ี่�นำ� �หนก้้ขอีงไก่้ จำ�ก้น้�นจำะใหอ้ี�ห�รั้ต�มค่้ม้อีก้�รั้เล่�ยงไก่้เพื้้�อีใหไ้ก่้ม่ 

นำ��หนก้้ใก้ลเ้ค่ยงก้บ้ันำ��หนก้้ม�ตรั้ฐ�นขอีงไก่้พื้น้ธ์ุน้�นๆ ม�ก้ท่ี่�สุัด  

ปริั้ม�ณอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัไก่้โตเตม็วย้ในช่วงว�งไข่ (CP 18%, ME 2,850 kcal) ท่ี่�ใหจ้ำะแตก้ต่�งก้น้ไปในไก่้แต่ละพื้น้ธ์ุ  

แต่โดยที่้�วไปจำะต้�งเป้�เอี�ไวท่้ี่� 115 ก้ร้ั้ม / วน้ต�มค่้ม้อี อี�ห�รั้ผู้สัมเขม้ขน้บั�งปรั้ะเภที่ม่วธ่ิก้�รั้ใหโ้ดยจำะแบ่ังเป็นอี�ห�รั้

สัำ�หร้ั้บัช่วงว�งไข่รั้ะยะแรั้ก้ (CP 18.5%, ME 2,870 kcal) ก้บ้ัอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัช่วงว�งไข่รั้ะยะหลง้ (CP 17%, ME 2,870 kcal)  

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ก้�รั้เปล่�ยนอี�ห�รั้ต�มฤด้ก้�ลอ่ีก้ดว้ย (ฤด้ร้ั้อีน CP 18.5%, ฤด้หน�ว CP 17.5%) 

สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้รั้ะยะแรั้ก้เกิ้ด สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง - รั้ะยะโต

อี�ห�รั้ไก่้

สัำ�หร้ั้บัไก่้โตเตม็วย้ 
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 การเกบ็ไข่ทีผ่่สมแล้วัและการฟักไข่

(1) การเกบ็ไข่ทีผ่่สมแล้วั

ไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้ (ไข่ท่ี่�ผู้สัมเช้�อีแลว้) เป็นไข่ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุขอีงไก่้เพื้ศัผู้้แ้ละเพื้ศัเม่ย ไก่้ท่ี่�เล่�ยงแบับัปล่อียจำะ 

ผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติ โดยจำะเล่�ยงไก่้เพื้ศัผู้้ ้1 ตว้รั้วมก้บ้ัไก่้เพื้ศัเม่ย 10 - 15 ตว้ในก้ลุ่มเด่ยวก้น้เพื้้�อีใหไ้ดไ้ข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้  

สัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงในก้รั้งจำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยม ไก่้จำะว�งไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้หลง้จำ�ก้ผู้สัมพื้น้ธ์ุแลว้ 3 วน้ และเม้�อีผู้สัมพื้น้ธ์ุ 1 คร้ั้� ง 

จำะว�งไข่เป็นเวล� 10 วน้ 

ไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้จำะเล้อีก้ไข่ท่ี่�ม่ร้ั้ปร่ั้�งปก้ติ สัวยสัะอี�ดและม่ขน�ด 54 - 65 ก้ร้ั้ม จำ�ก้น้�นจำะที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อี ว�งต้�งข้�นโดย 

ใหป้ล�ยท่้ี่อีย้ด่�้นบันและนำ�ไปเก้บ็ัในสัถ�นท่ี่�ท่ี่�ม่อุีณหภมิ้ 15-20℃ คว�มช้�น 40-70% ควรั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ไข่เอี�ไวเ้ป็น 

รั้ะยะเวล�ไม่เกิ้น 1 สัป้ด�ห์ ถ�้ช�้ก้ว�่น้�นอีต้รั้�ก้�รั้ฟ้ก้เป็นตว้จำะค่อียๆ ลดลง 

(2) การฟักไข่ 

① ลำ�ดบ้ัก้�รั้ฟ้ก้ไข่

เม้�อีปร้ั้บัอุีณหภมิ้ (37.8℃) และคว�มช้�น (60%) ท่ี่�เหม�ะสัมใหก้้บ้ัไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้ตว้อ่ีอีนจำะเริั้�มเจำริั้ญเติบัโต ลำ�ดบ้ั 

แรั้ก้บัล�สัโตดิสัตจ์ำะม่ขน�ดใหญ่ข้�น จำ�ก้น้�นจำะเริั้�มสัร้ั้�งรั้ะบับัปรั้ะสั�ที่และเสัน้เล้อีด ลำ�ดบ้ัต่อีไปจำะสัร้ั้�งก้รั้ะด้ก้ สัมอีง  

อีวย้วะสัำ�หร้ั้บัห�ยใจำ รั้ะบับัหว้ใจำและหลอีดเล้อีด ในวน้ท่ี่� 21 เปล้อีก้ไข่จำะถก้้ก้รั้ะเที่�ะอีอีก้ดว้ยส่ัวนปล�ยขอีงจำะงอียป�ก้  

(ใชป้�ก้เจำ�ะเปล้อีก้) และจำะใชส่้ัวนหว้และข�ดน้เปล้อีก้ใหแ้ตก้อีอีก้ จำ�ก้น้�นจำะฟ้ก้เป็นตว้ 

② ปรั้ะเภที่ขอีงเคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่

ไก่้เล่�ยงที่้�งหมดจำะที่ำ�ก้�รั้ฟ้ก้ดว้ยเคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่ เคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่จำะม่ที่้�งแบับัเร่ั้ยงแนวรั้�บัและแบับัเร่ั้ยงซึ่อ้ีนเป็นช้�น  

แบับัแนวรั้�บัส่ัวนใหญ่จำะม่ขน�ดเลก็้ มก้้ใชใ้นก้รั้ณ่ที่ำ�ก้�รั้ที่ดลอีงต่�งๆ แบับัเร่ั้ยงซึ่อ้ีนเป็นช้�นจำะม่ขน�ดใหญ่ซ้ึ่�งม่ปรั้ะเภที่ 

ท่ี่�สั�ม�รั้ถบัรั้รั้จุำไข่ไดถ้้งหล�ยหม้�นฟอีงท่ี่เด่ยว 

ว�งไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้เร่ั้ยงก้น้ในช่อีงขอีงเคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่ 
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③ ข้�นตอีนก่้อีนก้�รั้ฟ้ก้ไข่ 

ก่้อีนใชเ้คร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่ตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ด ล�้งนำ�� ฆ่่�เช้�อีโรั้ค และที่ำ�ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัสัภ�พื้ขอีงเคร้ั้�อีงปร้ั้บัอุีณหภมิ้ 

และคว�มช้�นเตร่ั้ยมเอี�ไว ้และที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีโรั้คบันไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้ดว้ยนำ��ย�ไอีอีอีนบัวก้ หร้ั้อีนำ��ย�ฆ่่�เช้�อีจำำ�พื้วก้ 

สั�รั้ปรั้ะก้อีบัฟ่นอีล เป็นตน้ 

④ ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ช่วงรั้ะหว�่งก้�รั้ฟ้ก้ไข่

เร่ั้ยงไข่ท่ี่�ผู้สัมแลว้ในช่อีงว�งไข่หร้ั้อีในถ�ดโดยเร่ั้ยงใหต้้�งข้�นโดยใหป้ล�ยท่้ี่อีย้ด่�้นบัน ที่ำ�เคร้ั้�อีงหม�ยเพื้้�อีให ้

ที่รั้�บัพื้น้ธ์ุและเช้�อีสั�ย แลว้จ้ำงเริั้�มก้�รั้ฟ้ก้ไข่ โดยในช่วงรั้ะหว�่งน่�จำะที่ำ�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั เพื้้�อีส่ังอี�ก้�ศัสัะอี�ดใหก้้บ้ัไข่  

นอีก้จำ�ก้น่�ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้หมุนไข่เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหต้ว้อ่ีอีนภ�ยในไข่ติดก้บ้ัเปล้อีก้ไข่ ต้�งแต่วน้รุ่ั้งข้�นขอีงวน้ท่ี่�เริั้�มนำ�ไข่เข�้ม� 

ฟ้ก้ไปจำนถ้งวน้ท่ี่� 18 หลง้นำ�เข�้ม�ฟ้ก้ และจำะที่ำ� 10-20 คร้ั้� งต่อี 1 วน้ 

⑤ ก้�รั้ตรั้วจำไข่

ก้�รั้คด้แยก้ไข่ท่ี่�ไม่ม่ก้�รั้ผู้สัมหร้ั้อีหยดุเจำริั้ญเติบัโตอีอีก้เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ตรั้วจำไข่ ส่ัวนใหญ่นิยมที่ำ�หลง้จำ�ก้นำ�ไข่เข�้ 

ม�ฟ้ก้เป็นวน้ท่ี่� 7 ก้�รั้ตรั้วจำไข่จำะที่ำ�ในหอ้ีงม้ดโดยจำะใชเ้คร้ั้�อีงตรั้วจำไข่ ส่ัอีงไฟท่ี่�ปล�ยท่้ี่ขอีงไข่เพื้้�อีตรั้วจำสัภ�พื้ขอีงลก้้ไก่้ 

ภ�ยในไข่ 

⑥ ก้�รั้คด้แยก้เพื้ศัลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดและก้�รั้ส่ังข�ย

ลก้้ไก่้ท่ี่�เพื้ิ�งฟ้ก้เป็นตว้จำะเร่ั้ยก้ว�่ลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ด ลก้้ไก่้จำะถก้้เก้บ็ัรั้วบัรั้วมจำ�ก้ช่อีงฟ้ก้ไข่แลว้ย�้ยไปท่ี่�หอ้ีงลก้้ไก่้ เพื้้�อี 

ที่ำ�ก้�รั้คด้แยก้เพื้ศัผู้้ก้้บ้ัเพื้ศัเม่ยอีอีก้จำ�ก้ก้น้ ก้�รั้คด้แยก้เพื้ศัลก้้ไก่้ม่ที่้�งวธ่ิคด้แยก้เพื้ศัจำ�ก้ลก้้ษณะขอีงช่อีงขบ้ัถ่�ยขอีงเส่ัย 

โดยตรั้วจำด้ช่อีงที่ว�รั้หนก้้ขอีงลก้้ไก่้ และวธ่ิแยก้เพื้ศัจำ�ก้ก้�รั้ด้ป่ก้โดยด้ส่ัขอีงขนและข� และจำ�ก้คว�มเร็ั้วในก้�รั้ 

เจำริั้ญเติบัโตขอีงป่ก้ท่ี่�ต่�งก้น้ ซ้ึ่� งในป้จำจุำบัน้นิยมใชว้ธ่ิแยก้เพื้ศัจำ�ก้ก้�รั้ด้ป่ก้ ลก้้ไก่้เพื้ศัเม่ยท่ี่�ถก้้คด้แยก้ไวจ้ำะไดร้้ั้บัก้�รั้วค้ซ่ึ่น 

และถก้้ส่ังข�ยไปยง้ฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ต่อีไป ในบั�งก้รั้ณ่จำะที่ำ�ก้�รั้ตด้ป�ก้ไก่้ก่้อีนส่ังข�ย 

 การเจริญเติบิโติของลูกไก่ไข่ 

ก้�รั้เล่�ยงไก่้โดยม่จุำดปรั้ะสังคเ์พื้้�อีใหเ้ติบัโตเป็นไก่้อีอีก้ไข่ในอีน�คตเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้ ช่วงรั้ะยะต้�งแต่เริั้�มใหอ้ี�ห�รั้

จำนถ้งเริั้�มอีอีก้ไข่เร่ั้ยก้ว�่รั้ะยะเล่�ยงลก้้ไก่้ ซ้ึ่� งแบ่ังเป็น 3 ช่วง ค้อี ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะแรั้ก้เกิ้ด (อี�ยปุรั้ะม�ณ 0-4 สัป้ด�ห์) ช่วงล้ก้ไก่้

รั้ะยะก้ล�ง (อี�ย ุ4-10 สัป้ด�ห์) และช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะโต (อี�ย ุ10-12 สัป้ด�ห์ จำนถ้งเริั้�มอีอีก้ไข่) ในก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้ม่หลก้้ก้�รั้

บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ค้อีตอ้ีงสัร้ั้�งเง้�อีนไขสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�เหม�ะสัมท่ี่�สุัดสัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้ และเล่�ยงด้ใหล้้ก้ไก่้แขง็แรั้ง นอีก้จำ�ก้น่� เพื้้�อี

ป้อีงก้น้ก้�รั้เกิ้ดโรั้ค ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ด�้นอีน�มย้อีย�่งม่แบับัแผู้น เช่น ก้�รั้ที่ำ�โปรั้แก้รั้มฉ่ดวค้ซ่ึ่น เป็นตน้ ก้เ็ป็นสิั�งสัำ�คญ้

เช่นก้น้
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(1) วัธีิการเลีย้งลูกไก่ 

①  วธ่ิก้�รั้เล่�ยงโดยเคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัก้ล่อีง 

เคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัก้ล่อีงเป็นก้ล่อีงไมท่้ี่�ติดต้�งเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีน ซ้ึ่�งถ้อีเป็นอุีปก้รั้ณ์พื้้�นฐ�นท่ี่�สุัด เหม�ะสัำ�หร้ั้บัเล่�ยง

ลก้้ไก่้ปรั้ะม�ณ 50-100 ตว้ 

②  วธ่ิเล่�ยงลก้้ไก่้แบับับัต้เตอีร่ั้�

เคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้แบับับัต้เตอีร่ั้� เป็นอุีปก้รั้ณ์ท่ี่�ใชพ้ื้้�นท่ี่�ไม่ม�ก้และเหม�ะสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้เป็นจำำ�นวนม�ก้เม้�อีเท่ี่ยบั

ก้บ้ัอุีปก้รั้ณ์แบับัอ้ี�น ซ้ึ่� งเป็นเหม้อีนก้รั้งเล่�ยงล้ก้ไก่้ซึ่อ้ีนก้น้ข้�นไปหล�ยช้�นโดยส่ัวนที่ำ�คว�มอุ่ีนและพื้้�นเป็นตะแก้รั้งโลหะ 

ต�ข่�ยหร้ั้อีรั้ะแนง เม้�อีลก้้ไก่้เจำริั้ญเติบัโตข้�นจำะย�้ยไปเล่�ยงในก้รั้งเล่�ยงลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง และก้รั้งเล่�ยงลก้้ไก่้รั้ะยะโต วธ่ิน่�

ลงทุี่นไม่ม�ก้แต่จำะปร้ั้บัอุีณหภมิ้ใหค้งท่ี่�ไดย้�ก้ในฤด้หน�ว 

③  วธ่ิเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัปล่อีย

เป็นวธ่ิเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัปล่อียใหอ้ีย้บ่ันพื้้�นภ�ยในโรั้งเล่�ยง และเพื้ิ�มอุีณหภมิ้ดว้ยเคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้ที่รั้งโดมควำ�� หร้ั้อีเดิน

ท่ี่อีนำ��อุ่ีนไวใ้ตพ้ื้้�นและก้รั้ง (รั้ะบับัพื้้�นที่ำ�คว�มร้ั้อีน) และเป่�ลมอุ่ีน เพื้้�อีที่ำ�ใหโ้รั้งเล่�ยงล้ก้ไก่้ที่้�งหมดอีบัอุ่ีนข้�น เหม�ะ

สัำ�หร้ั้บัเล่�ยงล้ก้ไก่้เป็นจำำ�นวนม�ก้ ซ้ึ่�งจำะเล่�ยงไปจำนก้รั้ะที่้�งจำะส่ังไปยง้ก้รั้งลก้้ไก่้รั้ะยะโตหร้ั้อีส่ังไปยง้ก้รั้งเล่�ยงไก่้โตเตม็

วย้โดยตรั้ง ขอ้ีด่ค้อีม่อุีณหภมิ้คงท่ี่�และลดภ�รั้ะเร้ั้�อีงก้�รั้ฆ่่�เช้�อีไปไดแ้ต่ม่ค่�ใชจ่้ำ�ยส้ัง 

(2) การควับคุมจดัการช่ีวังลูกไก่แรกเกดิ 

①  ก้�รั้นำ�เข�้เคร้ั้�อีงเล่�ยง (ร้ั้บัลก้้ไก่้เข�้ม�) 

ลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ด ตอ้ีงใชเ้วล�พื้อีสัมควรั้ต้�งแต่เริั้�มฟ้ก้เป็นตว้จำนก้ว�่จำะส่ังม�ถ้งโรั้งเล่�ยงไก่้ ดง้น้�นเม้�อีม�ถ้งตอ้ีงร่ั้บัใหน้ำ� � 

และปล่อียใหอ้ีย้ใ่นท่ี่�ม้ดเพื้้�อีใหส้ังบัและฟ้� นร่ั้�งก้�ยใหม่้แรั้งก้ลบ้ัม�ก่้อีน เคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้จำะม่แบับับัต้เตอีร่ั้�  เคร้ั้�อีงเล่�ยง

ล้ก้ไก่้ที่รั้งโดมควำ��สัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อีย (ใชชิ้ก้ก้�ร์ั้ด) หร้ั้อีที่ำ�พื้้�นเป็นรั้ะบับัพื้้�นที่ำ�คว�มอุ่ีน (ใชชิ้ก้ก้�ร์ั้ด) ซ้ึ่� งไม่ว�่

จำะเป็นวธ่ิแบับัใดก้ต็�ม ตอ้ีงปร้ั้บัอุีณหภมิ้ใหอ้ีย้ท่่ี่�ปรั้ะม�ณ 32-35 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั เตร่ั้ยมเอี�ไวล่้วงหน�้ และคว�มช้�นรั้�ว 

65% จำ�ก้น้�นจำะนำ�ลก้้ไก่้เข�้ไปยง้เคร้ั้�อีงเล่�ยงโดยตอ้ีงสัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงล้ก้ไก่้ไปดว้ย ห�ก้ม่ตว้ท่ี่�อ่ีอีนแอีข่�โรั้คตอ้ีงก้ำ�จำด้ทิี่�ง 

ข้�นตอีนน่� เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้นำ�เข�้เคร้ั้�อีงเล่�ยง ชิก้ก้�ร์ั้ดค้อีคอีก้ลอ้ีมลก้้ษณะที่รั้งก้รั้ะบัอีก้ส้ังปรั้ะม�ณ 30 ซึ่ม. ซ้ึ่� งจำะนำ�ลก้้ไก่้ใส่ั

เข�้ไปและเล่�ยงไวโ้ดยเพื้ิ�มอุีณหภมิ้ใหอ้ีบัอุ่ีน
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②  ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้

ช่วงเวล�ใหอ้ี�ห�รั้ ควรั้ใหเ้ม้�อีไข่แดงท่ี่�เหล้อีอีย้ใ่นร่ั้�งก้�ยขอีงลก้้ไก่้ส่ัวนใหญ่ถก้้ยอ่ียไปแลว้ โดยที่้�วไปแลว้ค้อี 

ช่วงหลง้จำ�ก้ฟ้ก้เป็นตว้แลว้ 25--60 ชม.  แต่ส่ัวนม�ก้มก้้ม่ก้�รั้ก้ำ�หนดเวล�ใหอ้ี�ห�รั้ในโรั้งฟ้ก้ไข่เอี�ไวแ้ลว้ 

เม้�อีนำ�เข�้เคร้ั้�อีงเล่�ยงแลว้ จำะนำ�อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดม�ผู้สัมนำ��ที่ำ�ใหเ้หลวขน้ จำ�ก้น้�นว�งก้ล่อีงก้รั้ะด�ษหร้ั้อี

ก้ล่อีงท่ี่�ม่ขอีบัต้�น (ชิก้เพื้ลต) ไวบ้ันพื้้�นตรั้งส่ัวนที่ำ�คว�มอุ่ีนขอีงเคร้ั้�อีงเล่�ยง แลว้ว�งอี�ห�รั้ใหล้ก้้ไก่้กิ้น ข้�นตอีนน่� เร่ั้ยก้

ว�่ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ จำำ�นวนคร้ั้� งขอีงก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ค้อี ช่วงใหอ้ี�ห�รั้ 3 วน้ จำะให ้5-6 คร้ั้� ง / วน้ หลง้จำ�ก้น้�นจำะลดจำำ�นวนคร้ั้� ง

ลงเหล้อีวน้ละ 4 คร้ั้� ง ว�งภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ก้บ้ัภ�ชนะใส่ันำ��เร่ั้ยงสัลบ้ัก้น้ เพื้้�อีเตร่ั้ยมใหล้ก้้ไก่้สั�ม�รั้ถกิ้นอี�ห�รั้ไดอ้ีย�่ง

สับั�ย ควรั้ติดไฟส่ัอีงใหล้ก้้ไก่้ร้้ั้ตำ�แหน่งท่ี่�ว�งอี�ห�รั้และนำ��ในช่วงรั้�ว 1 สัป้ด�ห์แรั้ก้  

③  ก้�รั้ตด้ป�ก้ (Debeak หร้ั้อี Beak trimming)  

เป็นวธ่ิป้อีงก้น้พื้ฤติก้รั้รั้มท่ี่�ไม่ด่ต้�งแต่ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง เป็นตน้ เช่น ก้�รั้จิำก้ก้น้หร้ั้อีจิำก้เลม็กิ้นขน เป็นตน้ ไดอ้ีย�่งม่

ปรั้ะสิัที่ธิภ�พื้ โดยที่้�วไปจำะใชว้ธ่ิตด้อีอีก้ดว้ยเคร้ั้�อีงตด้ป�ก้ไก่้ debeaker โดยจำะตด้จำงอียป�ก้บันล่�งอีอีก้ 1/2 ส่ัวนรั้ะหว�่ง

ช่วงอี�ย ุ1-2 สัป้ด�ห์  

④  คว�มหน�แน่นในก้�รั้เล่�ยง

เก้ณฑท์ี่้�วไปขอีงก้รั้ณ่เล่�ยงในโรั้งเล่�ยงเปิด ก้รั้งเล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะใชเ้ล่�ยงลก้้ไก่้จำนถ้งอี�ย ุ6 สัป้ด�ห์จำำ�นวน 33-44 ตว้ 

/ ตรั้.ม. ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียเล่�ยงลก้้ไก่้จำนถ้งอี�ย ุ6 สัป้ด�ห์จำำ�นวน 18-20 ตว้ / ตรั้.ม. นอีก้จำ�ก้น่�ก้รั้ณ่ขอีงโรั้งเล่�ยงแบับัวนิ

โดวเ์ลสั เน้�อีงจำ�ก้ม่เง้�อีนไขที่�งสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ด่ก้ว�่โรั้งเล่�ยงแบับัเปิดจ้ำงสั�ม�รั้ถเล่�ยงไดจ้ำ ำ�นวนม�ก้และหน�แน่นได้

ม�ก้ 

(3) การควับคุมจดัการช่ีวังลูกไก่ระยะกลาง 

ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�งควรั้ใหล้ก้้ไก่้ไดอ้ีอีก้ก้ำ�ลง้ก้�ยเท่ี่�ท่ี่�จำะเป็นไปได ้และใหไ้ดส้ัม้ผู้ส้ัก้บ้ัอี�ก้�ศัภ�ยนอีก้เพื้้�อีเสัริั้มสัร้ั้�ง

ร่ั้�งก้�ยท่ี่�แขง็แรั้ง ก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะย�้ยลก้้ไก่้ไปไวใ้นบัต้เตอีร่ั้�สัำ�หร้ั้บัล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�งช่วงอี�ยรุั้�ว 4 สัป้ด�ห์ 

ล้ก้ไก่้แขง็แรั้ง ล้ก้ไก่้อ่ีอีนแอีข่�โรั้ค
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จำำ�นวนล้ก้ไก่้ต่อีหน้�งคอีก้บัต้เตอีร่ั้�จำะปรั้ะม�ณจำ�ก้จำำ�นวนลก้้ไก่้ที่้�งหมดสั�ม�รั้ถยน้เร่ั้ยงก้น้หน�้ภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ไดอ้ีย�่งสับั�ย 

คว�มหน�แน่นในก้�รั้เล่�ยงจำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและสุัขภ�พื้ลก้้ไก่้ในรั้ะยะต่อีไปได ้ช่วงน่�จำะเป็นช่วงท่ี่�เปล่�ยน

ม�ใหอ้ี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง และก้�รั้โยก้ย�้ยสัถ�นท่ี่�จำะสัร้ั้�งคว�มเคร่ั้ยดใหล้้ก้ไก่้อีย�่งม�ก้ ดง้น้�นก้�รั้ด้แลอีย�่ง

พื้ิถ่พิื้ถน้จ้ำงเป็นสิั�งสัำ�คญ้ ควรั้ใหย้�ปฏิิช่วนะ และวติ�มินเสัริั้มอี�ห�รั้ต่�ง ๆ ผู้สัมนำ��แก่้ลก้้ไก่้รั้�ว 2-3 วน้ เพื้้�อีลดคว�มเคร่ั้ยด

และป้อีงก้น้โรั้ค 

①  ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้ 

ในก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้ช่วงคร้ั้� งแรั้ก้ ลก้้ไก่้จำะเจำริั้ญเติบัโตอีย�่งรั้วดเร็ั้วม�ก้ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งก้�รั้เล่�ยงในช่วงเริั้�มแรั้ก้

ลก้้ไก่้จำะเจำริั้ญเติบัโตโดยเม้�อีอี�ยไุด ้1 สัป้ด�ห์ จำะม่นำ��หนก้้ 65 ก้ร้ั้มข้�นไป อี�ย ุ2 สัป้ด�ห์นำ��หนก้้ 120 ก้ร้ั้มข้�นไป และ

อี�ย ุ3 สัป้ด�ห์นำ��หนก้้ 190 ก้ร้ั้มข้�นไป หลง้จำ�ก้น้�นอีต้รั้�ก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้จำะค่อีย ๆ ลดตำ��ลง แต่นำ��หนก้้ตว้ท่ี่�เพื้ิ�มข้�นต่อี 

1 วน้ เม้�อีอี�ยรุั้�ว 10 สัป้ด�ห์ (นำ��หนก้้ 850 ก้ร้ั้มข้�นไป) จำะส้ังข้�นอีย�่งฉบ้ัพื้ลน้ จำนเม้�อีถ้งช่วงคร้ั้� งหลง้ขอีงก้�รั้เล่�ยง

ล้ก้ไก่้เม้�อีเริั้�มเข�้ส่้ัวย้เจำริั้ญพื้น้ธ์ุอีต้รั้�ก้�รั้เพิื้�มนำ��หนก้้ตว้จำ�ก้ลดลงอีย�่งม�ก้ แต่จำะเจำริั้ญเติบัโตข้�นอีย�่งรั้วดเร็ั้ว 

②  ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้และนำ��หนก้้โดยเฉล่�ยขอีงลก้้ไก่้

เพื้้�อีเล่�ยงไก่้ใหเ้จำริั้ญเติบัโตใหไ้ด ้ต�มนำ��หนก้้ต�มม�ตรั้ฐ�นท่ี่�รั้ะบุัไวใ้นค่้ม้อีก้�รั้เล่�ยงไก่้แต่ละพื้น้ธ์ุ ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้

เป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้ ลก้้ไก่้ไม่ควรั้ม่นำ��หนก้้นอ้ียก้ว�่ม�ตรั้ฐ�น แต่สิั�งสัำ�คญ้ค้อี ควรั้รั้ะวง้ใหน้ำ� �หนก้้ม�ก้และนอ้ียต่�งก้น้

ภ�ยในฝึง้เด่ยวก้น้นอ้ียท่ี่�สุัด (คุมใหน้ำ� �หนก้้เท่ี่�ก้น้) 

(4) การควับคุมจดัการช่ีวังลูกไก่ระยะโติ

จุำดปรั้ะสังคข์อีงก้�รั้เล่�ยงช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะโตค้อีเพื้้�อีสัร้ั้�งร่ั้�งก้�ยใหส้ั�ม�รั้ถอีอีก้ไข่ไดอ้ีย�่งเพื้่ยงพื้อีในรั้ะยะย�ว จ้ำงตอ้ีงเล่�ยง

ด้เพื้้�อีใหเ้ริั้�มอีอีก้ไข่ในช่วงอี�ยทุ่ี่�เหม�ะสัม ก้รั้ณ่เล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�  ในก้�รั้ย�้ยลก้้ไก่้ไปยง้บัต้เตอีร่ั้�สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้โต จำำ�เป็นตอ้ีง

จำด้ใหล้ก้้ไก่้ท่ี่�ม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตใก้ลเ้ค่ยงก้น้อีย้ใ่นคอีก้เด่ยวก้น้ จำำ�นวนลก้้ไก่้ใน 1 คอีก้จำะปรั้ะม�ณจำ�ก้จำำ�นวนท่ี่�ล้ก้ไก่้ที่้�งหมด

สั�ม�รั้ถเร่ั้ยงก้น้หน�้ภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ไดอ้ีย�่งสับั�ยเหม้อีนก้บ้ัช่วงเล่�ยงล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง 

อี�ห�รั้จำะเปล่�ยนจำ�ก้อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�งเป็นอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัล้ก้ไก่้รั้ะยะโต ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะเพื้ิ�มข้�น

ต�มนำ��หนก้้ตว้ท่ี่�เพื้ิ�มข้�น และปริั้ม�ณม้ลไก่้ท่ี่�ขบ้ัอีอีก้ม�ก้จ็ำะเพื้ิ�มข้�นม�ก้ดว้ย ห�ก้ปล่อียทิี่�งไวจ้ำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดก๊้�ซึ่อีน้ตรั้�ย เช่น 

แอีมโมเน่ย เป็นตน้ได ้จ้ำงตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ดโดยก้ำ�จำด้ม้ลไก่้อีอีก้ไปไม่ใหข้�ด ลก้้ไก่้รั้ะยะโตท่ี่�พื้ร้ั้อีมอีอีก้ไข่เร็ั้วจำะเริั้�มอีอีก้ไข่

ไดต้้�งแต่ช่วงอี�ยรุั้�ว 130 วน้ ก่้อีนหน�้น้�นจ้ำงตอ้ีงย�้ยไปยง้โรั้งเล่�ยงไก่้โตเตม็วย้เส่ัยก่้อีน
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①  คว�มหน�แน่นในก้�รั้เล่�ยง 

ก้รั้ณ่โรั้งเล่�ยงแบับัเปิด สัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงในก้รั้งบัต้เตอีร่ั้�  ล้ก้ไก่้อี�ยจุำนถ้ง 18 สัป้ด�ห์ 22-25 ตว้ / ตรั้.ม. ก้�รั้เล่�ยงแบับั

ปล่อีย ลก้้ไก่้อี�ยจุำนถ้ง 18 สัป้ด�ห์ 7-8 ตว้ / ตรั้.ม. นอีก้จำ�ก้น่� เน้�อีงจำ�ก้ก้รั้ณ่โรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสัจำะม่เง้�อีนไขที่�ง

สัภ�พื้แวดลอ้ีมด่ก้ว�่โรั้งเล่�ยงแบับัเปิด คว�มหน�แน่นท่ี่�สั�ม�รั้ถเล่�ยงไดจ้้ำงส้ังก้ว�่ 

②  ก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่ง 

ช่วงล้ก้ไก่้รั้ะยะโต จำะที่ำ�ก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่งโดยเปิดไฟท่ี่�โรั้งเล่�ยงเพื้้�อีปร้ั้บัเวล�ขอีงแสังแดด (เวล�แสังแดด + เวล�

แสังไฟ) ก้�รั้ควบัคุมน่� เพื้้�อีปร้ั้บัช่วงวย้เจำริั้ญพื้น้ธ์ุขอีงล้ก้ไก่้ ในช่วงท่ี่�ก้ล�งวน้สั้�นจำะที่ำ�ใหช่้วงเจำริั้ญพื้น้ธ์ุช�้ลง เม้�อีช่วง

เวล�ก้ล�งวน้น�นข้�นช่วงเจำริั้ญพื้น้ธ์ุก้จ็ำะเร็ั้วข้�นดว้ย โดยที่้�วไปไก่้จำะม่แนวโนม้ก้�รั้เจำริั้ญพื้น้ธ์ุท่ี่�เร็ั้วข้�น ในก้�รั้เล่�ยงแบับั

เปิดจ้ำงตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่งเพื้้�อีจำำ�ก้ด้ก้�รั้เจำริั้ญพื้น้ธ์ุไม่ใหเ้ร็ั้วเกิ้นไป ก้�รั้เปิดไฟในช่วงเล่�ยงลก้้ไก่้จำะที่ำ�เพื้้�อี

ควบัคุมใหเ้จำริั้ญพื้น้ธ์ุ (เริั้�มอีอีก้ไข่) ในช่วงอี�ยทุ่ี่�เหม�ะสัม เน้�อีงจำ�ก้ช่วงอี�ยเุจำริั้ญพื้น้ธ์ุท่ี่�เหม�ะสัมขอีงไก่้แต่ละชนิดจำะ

แตก้ต่�งก้น้อีอีก้ไป จ้ำงควรั้ต้�งเป้�หม�ยช่วงอี�ยเุจำริั้ญพื้น้ธ์ุท่ี่�แนะนำ�สัำ�หร้ั้บัไก่้พื้น้ธ์ุน้�น ๆ   

โรั้งเล่�ยงวนิโดวเ์ลสั เน้�อีงจำ�ก้ช่วงเวล�ก้ล�งวน้ก้ล�งค้นไม่ม่ผู้ลก้รั้ะที่บัใด ๆ จ้ำงสั�ม�รั้ถควบัคุมแสังสัว�่งไดต้�ม

แผู้นท่ี่�ว�งไว ้คว�มสัว�่งขอีงแสังไฟค้อีปรั้ะม�ณ 5-10 ลก้้ซ์ึ่ ณ ตำ�แหน่งท่ี่�ไก่้อีย้ ่ต้�งแต่ช่วงโตเตม็ท่ี่�เป็นตน้ไปไม่จำำ�เป็น

ตอ้ีงลดเวล�ก้�รั้เปิดไฟ 

③  ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้และก้�รั้จำำ�ก้ด้ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้

จำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมนำ��หนก้้ขอีงลก้้ไก่้รั้ะยะโต ห�ก้คุมใหใ้ก้ลเ้ค่ยงก้บ้ันำ��หนก้้ต�มม�ตรั้ฐ�นแลว้ หลง้จำ�ก้น้�นไก่้ 

มก้้จำะผู้ลิตไข่ไดด่้ โดยจำะที่ำ�ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้ไก่้ทุี่ก้สัป้ด�ห์ เพื้้�อีก้ำ�หนดปริั้ม�ณอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัสัป้ด�ห์ถด้ไป ก้รั้ณ่ท่ี่�ไก่้ 

เจำริั้ญเติบัโตไดด่้จำนนำ��หนก้้เกิ้นก้ว�่ม�ตรั้ฐ�นแลว้ จำะใชว้ธ่ิก้�รั้จำำ�ก้ด้ปริั้ม�ณอี�ห�รั้เพื้้�อีควบัคุมนำ��หนก้้ 

 การออกไข่และการบริหารจดัการช่ีวังไก่โติเติม็วัยั 

(1) การเร่ิมออกไข่

ไก่้ไข่จำะเริั้�มตน้อีอีก้ไข่เม้�อีม่อี�ยรุั้�ว 18 สัป้ด�ห์ (รั้�ว 130 วน้) จำ�ก้น้�น 2-4 เด้อีนจำะเป็นช่วงท่ี่�อีอีก้ไข่ไดจ้ำ ำ�นวนม�ก้ท่ี่�สุัด 

หลง้จำ�ก้น้�นจำะค่อีย ๆ ลดลงเร้ั้�อีย ๆ คว�มเปล่�ยนแปลงขอีงก้�รั้อีอีก้ไข่เร่ั้ยก้ว�่ แบับัแผู้นก้�รั้อีอีก้ไข่ สัำ�หร้ั้บัไก่้ไข่จำะนบ้ัวน้ท่ี่�

อีอีก้ไข่วน้แรั้ก้เป็นอี�ยทุ่ี่�อีอีก้ไข่คร้ั้� งแรั้ก้ และเป็นช่วงเจำริั้ญพื้น้ธ์ุดว้ย ช่วงเจำริั้ญพื้น้ธ์ุเร็ั้วหร้ั้อีช�้จำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีปริั้ม�ณก้�รั้

อีอีก้ไข่หลง้จำ�ก้น้�นอีย�่งม�ก้ ดง้น้�นก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่งในช่วงเล่�ยงลก้้ไก่้และก้�รั้ควบัคุมก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้จ้ำงเป็นวธ่ิท่ี่�ใชป้ร้ั้บั

ช่วงเจำริั้ญพื้น้ธ์ุใหอ้ีย้ใ่นช่วงอี�ยทุ่ี่�เหม�ะสัม  

①  ก้�รั้สัร้ั้�งไข่และก้�รั้ตก้ไข่ 

ไก่้ท่ี่�เริั้�มอีอีก้ไข่ภ�ยในร้ั้งไข่จำะม่ไข่ขน�ดเสัน้ผู้�่นศัน้ยก์้ล�งรั้�ว 1-35 มม. ท่ี่�ม่รั้ะดบ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตแตก้ต่�งก้น้ไป 

เม้�อีไข่เติบัโตข้�นจำนม่ขน�ดใหญ่ท่ี่�สุัดแลว้ เม้อีก้ภ�ยนอีก้ท่ี่�หุม้อีย้จ่ำะแตก้อีอีก้ ไข่ (ไข่แดง) จำะตก้ไข่อีอีก้ม�จำ�ก้ส่ัวนก้รั้วย
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ขอีงร้ั้งไข่และเข�้ไปท่ี่�ท่ี่อีนำ�ไข่ ซ้ึ่� งไข่แดงน่�จำะม่ส่ัวนท่ี่�ใหญ่ก้ว�่เป็นไข่ข�ว และส่ัวนท่ี่�แคบัเป็นเย้�อีหุม้ไข่ ส่ัวนเปล้อีก้ไข่

จำะถก้้สัร้ั้�งข้�นในมดลก้้ และฟ้ก้อีอีก้ม�เป็นไข่ไก่้ผู้�่นที่�งช่อีงคลอีด  หลง้จำ�ก้อีอีก้ไข่ม�คร้ั้� งหน้�งแลว้จำะเวน้ช่วง 25-26 

ชม. จ้ำงอีอีก้ไข่คร้ั้� งต่อีไป 

②  ช่วงรั้อีบัก้�รั้ว�งไข่ 

ไก่้จำะว�งไข่ต่อีเน้�อีงไปเป็นเวล�หล�ยวน้ หลง้จำ�ก้น้�นจำะหยดุพื้ก้้ 1 วน้ (หร้ั้อีเป็นเวล� 2-3 วน้) และจำะก้ลบ้ัม� 

ว�งไข่ต่อีเน้�อีงอ่ีก้คร้ั้� งเป็นรั้อีบัก้�รั้ว�งไข่ ช่วงรั้ะยะรั้อีบัเช่นน่� เร่ั้ยก้ว�่รั้อีบัก้�รั้ว�งไข่ ช่วงท่ี่�ม่ก้�รั้ว�งไข่ต่อีเน้�อีงตลอีด

เร่ั้ยก้ว�่คลต้ช์

③  คว�มเปล่�ยนแปลงต�มฤด้ก้�ลขอีงก้�รั้ว�งไข่ 

ไก่้จำะว�งไข่ม�ก้ในฤด้ก้�ลท่ี่�ม่ช่วงเวล�ก้ล�งวน้ย�วน�น ถ�้ว�งไข่ต�มธรั้รั้มช�ติไก่้จำะว�งไข่จำำ�นวนม�ก้ในช่วงฤด้ 

ใบัไมผู้้ลิ และจำะนอ้ียลงในช่วงฤด้ใบัไมร่้ั้วง ดง้น้�นร้ั้ปแบับัก้�รั้ว�งไข่จำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มฤด้ก้�ลก้�รั้ฟ้ก้ ลก้้ไก่้ท่ี่�ฟ้ก้ช่วง 

ฤด้ใบัไมผู้้ลิและฤด้ใบัไมร่้ั้วง ก้บ้ัฤด้หน�วและฤด้ร้ั้อีนจำะม่ร้ั้ปแบับัก้�รั้ว�งไข่แตก้ต่�งก้น้ไป อุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้ 

ว�งไข่ค้อี 12-25℃

(2) การควับคุมช่ีวังไก่โติเติม็วัยั 

①  ก้�รั้ใหน้ำ� �ใหอ้ี�ห�รั้

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัช่วงโตเตม็วย้ โดยปก้ติใน 1 วน้จำะแบ่ังใหเ้ป็นช่วงเช�้และช่วงบ่ั�ย ซ้ึ่� งจำะใหอ้ี�ห�รั้โดยสัง้เก้ตพื้ฤติก้รั้รั้ม

ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ช่องทวารรวม

ผิวหนัง

ช่องคลอด

มดลูก
(มีไข่อยู่)

ส่วนคอด

แอมพูลา
(ส่วนสร้าง
ไข่ขาว)

ท่อนำไข่ส่วนต้น

ท่อนำไข่

ยังไม่เจริญเต็มที่
ถุงไข่ 

ถุงไข่ 

รังไข่ 

อีวย้วะส้ับัพื้น้ธ์ุขอีงไก่้ 
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ขอีงไก่้ สัภ�พื้ก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ไปดว้ย ห�ก้ใชเ้คร้ั้�อีงใหอ้ี�ห�รั้อีต้โนมติ้จำะที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถใหอ้ี�ห�รั้ไดห้ล�ยคร้ั้� งใน 1 วน้ 

ที่ำ�ใหห้มดป้ญห�ก้�รั้เล่�ยงอี�ห�รั้และก้�รั้กิ้นอี�ห�รั้เหล้อีได ้ที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้คงท่ี่� 

ช่วงอีอีก้ไข่รั้ะยะแรั้ก้ ไก่้จำะเจำริั้ญเติบัโตไปพื้ร้ั้อีมก้บ้ัอีอีก้ไข่จำำ�นวนเพื้ิ�มข้�นอีย�่งม�ก้ จ้ำงตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่โปรั้ต่นส้ัง 

และใชว้ธ่ิก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�เหม�ะก้บ้ัรั้ะดบ้ัก้�รั้เติบัโตและก้�รั้อีอีก้ไข่โดยช่วงอีอีก้ไข่รั้ะยะก้ล�ง (อี�ยรุั้�ว 40-60 สัป้ด�ห์) 

จำนถ้งช่วงรั้ะยะปล�ย (อี�ยตุ้�งแต่รั้�ว 60 สัป้ด�ห์ข้�นไป) จำะค่อีย ๆ ลดรั้ะดบ้ัม�ตรั้ฐ�นขอีงโปรั้ต่นรั้วม (CP) ลง

จำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมจำด้ก้�รั้ใหไ้ก่้สั�ม�รั้ถด้�มนำ��สัดใหม่ไดต้ลอีดเวล� โดยเฉพื้�ะในฤด้ร้ั้อีนตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหน้ำ� �หมดและ

ไม่ใหอุ้ีณหภมิ้นำ��ส้ังเกิ้นไปดว้ย ส่ัวนฤด้หน�วตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหน้ำ� �เป็นนำ��แขง็ 

②  ก้�รั้เก้บ็ัไข่ 

ก้�รั้อีอีก้ไข่จำะจำบัภ�ยในช่วงเช�้แที่บัที่้�งหมด สัำ�หร้ั้บัฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ท่ี่�ติดต้�งเคร้ั้�อีงเก้บ็ัไข่อีต้โนมติ้ จำะเก้บ็ัไข่หล�ยคร้ั้� ง

ใน 1 วน้และส่ังข�ย ส่ัวนฟ�ร์ั้มท่ี่�ไม่ไดติ้ดต้�งเคร้ั้�อีงเก้บ็ัไข่อีต้โนมติ้ จำะใชต้ะก้ร้ั้�เก้บ็ัไข่หร้ั้อีถ�ดใส่ัไข่ (egg tray) และ

ก้ล่อีงใส่ัถ�ดไข่ (egg tray container) เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�คว�มสัดใหม่เอี�ไวจ้้ำงตอ้ีงเก้บ็ัไข่หล�ย ๆ คร้ั้� งภ�ยใน 1 วน้ 

③  ก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลไก่้ / ก้�รั้ที่ำ�คว�มสัะอี�ด

เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�คว�มสัะอี�ดภ�ยในโรั้งเล่�ยงไก่้ จ้ำงตอ้ีงก้ำ�จำด้มล้ไก่้เป็นปรั้ะจำำ� โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งช่วงต้�งแต่ฤด้ใบัไมผู้้ลิจำนถ้ง

ฤด้ใบัไมร่้ั้วงท่ี่�ม่แมลงวน้ชุก้ชุม ตอ้ีงก้ว�ดมล้ไก่้บ่ัอีย ๆ และนำ�ไปก้ำ�จำด้ทิี่�งในโรั้งก้ำ�จำด้ม้ลไก่้โดยเร็ั้ว นอีก้จำ�ก้น่�บัริั้เวณ

รั้อีบั ๆ ไก่้ไข่ ไม่ว�่จำะเป็นเศัษขยะหร้ั้อีฝึุ่ นท่ี่�ติดอีย้บ่ันก้รั้งเล่�ยง เคร้ั้�อีงม้อีต่�ง ๆ เพื้ด�น และก้ำ�แพื้ง เป็นตน้ ก้อ็ี�จำเป็นท่ี่�อีย้่

อี�ศัย้ขอีงแมลงท่ี่�เป็นอีน้ตรั้�ยจำ�ก้ภ�ยนอีก้ได ้ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ด/ ก้ำ�จำด้ทิี่�ง เพื้้�อีใหส้ัะอี�ดอีย้เ่สัมอี    

④  ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้สัภ�พื้แวดลอ้ีม 

อุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยขอีงไก่้สุัขภ�พื้แขง็แรั้งค้อีปรั้ะม�ณ 41℃

　ⅰ  ปฏิิกิ้ริั้ย�ต่อีอี�ก้�ศัร้ั้อีนและก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ในช่วงฤด้ร้ั้อีน 

เม้�อีอุีณหภมิ้ขอีงอี�ก้�ศัส้ังข้�น ไก่้จำะห�ยใจำที่�งป�ก้ จำำ�นวนคร้ั้� งก้�รั้ห�ยใจำจำะเพื้ิ�มข้�น (ห�ยใจำแรั้ง) และแสัดง

พื้ฤติก้รั้รั้มก้�งป่ก้อีอีก้ เป็นตน้ เพื้้�อีก้รั้ะตุน้ใหร้ั้ะบับัรั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนที่ำ�ง�นและป้อีงก้น้ไม่ใหอุ้ีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยเพื้ิ�ม

ส้ัง นอีก้จำ�ก้น่�ปริั้ม�ณก้�รั้ด้�มนำ��จำะเพื้ิ�มข้�นและม้ลจำะม่ลก้้ษณะเหลว ว�่ก้น้ว�่เม้�อีอุีณหภมิ้อี�ก้�ศัส้ังเกิ้น 30 อีงศั�

เซึ่ลเซ่ึ่ยสั จำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีอีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่และคุณภ�พื้ขอีงไข่ได ้ ก้ล่�วค้อีเม้�อีอุีณหภมิ้อี�ก้�ศัส้ังข้�นปริั้ม�ณ

ก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะลดลง ที่ำ�ใหไ้ข่ม่ขน�ดเลก็้และเปล้อีก้ไข่บั�งลง 

　ⅱ  ปฏิิกิ้ริั้ย�ต่อีอี�ก้�ศัหน�วและก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ในช่วงฤด้หน�ว

เม้�อีอุีณหภมิ้ลดตำ��ลง ไก่้จำะขดตว้และต้�งขนข้�นเพื้้�อีป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีนในร่ั้�งก้�ยไม่ใหอ้ีอีก้ไป ปริั้ม�ณก้�รั้

บัริั้โภคอี�ห�รั้จำะเพื้ิ�มข้�นแต่ก้�รั้อีอีก้ไข่จำะนอ้ียลง

　ⅲ  ก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่ง 

ก้�รั้ติดต้�งหลอีดไฟในโรั้งเล่�ยงไก่้และก้ำ�หนดเวล�คว�มสัว�่งใหเ้หม�ะสัม (ช่วงเวล�ก้ล�งวน้ท่ี่�ม่แสังแดด + 
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ช่วงเวล�เปิดไฟ) เพื้้�อีจำำ�ก้ด้ก้�รั้เจำริั้ญพื้น้ธ์ุ หร้ั้อีเร่ั้งก้�รั้อีอีก้ไข่ เป็นเที่คนิคในก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ ในโรั้งเล่�ยงไก่้โต

เตม็วย้ ไก่้ช่วงอีอีก้ไข่รั้ะยะแรั้ก้ จำะต้�งเวล�เปิดไฟใหเ้ท่ี่�ก้น้ท่ี่� 14-15 ชม. (ช่วงเวล�ก้ล�งวน้ท่ี่�ม่แสังแดด + ช่วงเวล�

เปิดไฟ) และเริั้�มปร้ั้บัเวล�เปิดไฟใหน้�นข้�นเม้�อีถ้งช่วงท่ี่�ก้�รั้อีอีก้ไข่ลดลง (เพิื้�มใหน้�นข้�น 30 น�ท่ี่ ทุี่ก้ ๆ 2 

สัป้ด�ห์) เม้�อีถ้งรั้ะดบ้ัท่ี่�เปิดไฟน�น 17 ชม. ใหร้้ั้ก้ษ�รั้ะดบ้ัน่� เป็นม�ตรั้ฐ�นและที่ำ�ต่อีเน้�อีงไป เพื้รั้�ะแมจ้ำะเปิดไฟ

น�นก้ว�่น่�ก้จ็ำะไม่ม่ผู้ลช่วยเร่ั้งก้�รั้อีอีก้ไข่แต่อีย�่งใด

ในโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั หลง้จำ�ก้เริั้�มใหอ้ี�ห�รั้แลว้ จำะเปิดไฟ 24 ชม. เป็นเวล� 2 สัป้ด�ห์ เม้�อีลก้้ไก่้ม่อี�ย ุ2 

สัป้ด�ห์จำะเปิดไฟ 19 ชม. จำ�ก้น้�นจำะลดใหเ้วล�เปิดไฟสั้�นลง 30 น�ท่ี่ ทุี่ก้ ๆ 2 สัป้ด�ห์ จำนเม้�อีอี�ยคุรั้บั 18 สัป้ด�ห์ 

จำะเปิดไฟเป็นเวล�น�น 14.5 ชม. หลง้จำ�ก้น้�นจำะที่ำ�เหม้อีนก้บ้ัไก่้โตเตม็วย้ในโรั้งเล่�ยงแบับัเปิด

　ⅳ  ก้�รั้บัง้คบ้ัผู้ลด้ขนและวธ่ิก้�รั้ที่ำ�

นบ้ัต้�งแต่ก้�รั้ว�งไข่คร้ั้� งแรั้ก้จำนก้รั้ะที่้�งอี�ยปุรั้ะม�ณ 1 ป่ ก้�รั้ว�งไข่จำะลดลง เปล้อีก้ไข่บั�งลงและคุณภ�พื้ตำ��ลง  

เม้�อีช่วงก้ล�งวน้สั้�นลง ค้อีต้�งแต่ฤด้ใบัไมร่้ั้วงไปจำนถ้งช่วงฤด้หน�วเป็นเวล� 2-4 เด้อีนจำะหยดุว�งไข่ ในช่วงน้�นจำะเกิ้ดก้�รั้ 

ผู้ลด้ขนธรั้รั้มช�ติโดยขนเก่้�จำะร่ั้วงไปเอีงต�มธรั้รั้มช�ติและม่ขนใหม่ข้�นม�ที่ดแที่น เม้�อีที่ำ�ก้�รั้ผู้ลด้ขนเอี�ไวล่้วงหน�้ก่้อีน 

ก้�รั้ผู้ลด้ขนธรั้รั้มช�ติ คุณภ�พื้ขอีงเปล้อีก้ไข่จำะด่ข้�นและสั�ม�รั้ถยด้รั้ะยะเวล�ช่วงเก้บ็ัเก่้�ยวไข่ใหย้�วน�นข้�นได ้วธ่ิน่�  

เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้บัง้คบ้ัผู้ลด้ขน  

วธ่ิก้�รั้ท่ี่�นิยมที่ำ�โดยที่้�วไปค้อี ช่วงไก่้ม่อี�ยรุั้�ว 60 สัป้ด�ห์ จำะใหอ้ีดอี�ห�รั้โดยในช่วงฤด้ร้ั้อีนใหอ้ีดเป็นเวล�  

10-14 วน้ และฤด้หน�วเป็นเวล� 7-10 วน้ ในเวล�เด่ยวจำะหยดุก้�รั้เปิดไฟ เม้�อีสิั�นสุัดช่วงใหอ้ีดอี�ห�รั้ จำะเริั้�มก้ลบ้ัม�ให ้

อี�ห�รั้โดยใชเ้วล�หล�ยวน้ค่อียๆ เพื้ิ�มปริั้ม�ณข้�นไปเร้ั้�อียๆ 

　ⅴ  ก้�รั้ก้ำ�จำด้ไก่้ท่ี่�ไม่ตอ้ีงก้�รั้ทิี่�ง

ไก่้ท่ี่�ว�งไข่นอ้ียลงและม่สุัขภ�พื้ไม่ด่ แมจ้ำะเล่�ยงต่อีไปก้ไ็ม่สั�ม�รั้ถเพื้ิ�มอีต้รั้�ก้�รั้ว�งไข่ไดเ้ป็นภ�รั้ะด�้นค่�ใชจ่้ำ�ย 

ในก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ จ้ำงตอ้ีงคอียห�ไก่้เช่นน่� ใหพ้ื้บัในก้�รั้ด้แลจำด้ก้�รั้ปรั้ะจำำ�วน้ และที่ำ�ก้�รั้ก้ำ�จำด้ทิี่�ง

 คุณภาพไข่ไก่

ไข่ไก่้ส่ัวนม�ก้จำะถก้้คด้ส่ังข�ยที่้�งเปล้อีก้ใหต้รั้งต�มม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ซ้ึ่�อีข�ยท่ี่�ก้ำ�หนด คุณภ�พื้ขอีงไข่ไก่้จำะก้ำ�หนด 

จำ�ก้สัภ�พื้ขอีงเปล้อีก้ไข่ ไข่แดง และไข่ข�ว เป็นตน้

(1) มาติรฐานทีก่ำาหนดและคุณภาพของไข่ไก่ 

ม�ตรั้ฐ�นท่ี่�ก้ำ�หนด ค้อี ไข่ไก่้ขน�ด LL 1 ฟอีงตอ้ีงม่นำ��หนก้้ต้�งแต่ 70 ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 76 ก้ร้ั้ม, ขน�ด L ต้�งแต่ 64  

ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 70 ก้ร้ั้ม, ขน�ด M ต้�งแต่ 58 ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 64 ก้ร้ั้ม, ขน�ด MS ต้�งแต่ 52 ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 58 ก้ร้ั้ม, ขน�ด  

S ต้�งแต่ 46 ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 52 ก้ร้ั้ม, ขน�ด SS ต้�งแต่ 40 ก้ร้ั้มถ้งนอ้ียก้ว�่ 46 ก้ร้ั้ม
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ไข่ไก่้ท่ี่�ด่ตอ้ีงม่ร้ั้ปร่ั้�งปก้ติ ตอ้ีงไม่ม่รั้อียเป้� อีน เปล้อีก้ไข่ม่คว�มล้�นเน่ยนพื้อีเหม�ะและม่คว�มแขง็แรั้ง ไม่ม่รั้อีย 

แตก้ร้ั้�ว และเม้�อีตอีก้ไข่ ไข่ข�วส่ัวนขน้ควรั้ม่คว�มหน�เม้�อีเที่ลงไปบันพื้้�น ไม่ม่สิั�งแปลก้ปลอีม (เล้อีด, เศัษเน้�อี) ปะปน

(2) ปัจจยัสำาคญัในการกำาหนดคุณภาพ

คุณภ�พื้ขอีงไข่ไก่้จำะไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัจำ�ก้ป้จำจำย้สัำ�คญ้ที่�งพื้น้ธุก้รั้รั้ม อี�ห�รั้ ฤด้ก้�ล อี�ยขุอีงไก่้และสัภ�พื้แวดลอ้ีมใน 

ก้�รั้เล่�ยง

① เปล้อีก้ไข่

ส่ัวนใหญ่ถ้ก้สัร้ั้�งข้�นดว้ยแคลเซ่ึ่ยมค�ร์ั้บัอีเนต เปล้อีก้ไข่ยิ�งหน�ก้ย็ิ�งแขง็แรั้ง ถ�้เปล้อีก้บั�งและอ่ีอีนไข่มก้้จำะแตก้และ 

เป็นรั้อียได ้ที่ำ�ใหร้ั้�ค�ข�ยตก้ลง 

คว�มแขง็แรั้งขอีงเปล้อีก้ไข่โดยที่้�วไปจำะลดลงเพื้รั้�ะสั�รั้อี�ห�รั้ไม่เพื้่ยงพื้อีโดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งแคลเซ่ึ่ยม คว�มร้ั้อีน 

ในฤด้ร้ั้อีน และอี�ยขุอีงไก่้ท่ี่�เพื้ิ�มข้�น

② ไข่ข�ว

ม่คว�มใสัม่ส่ัเหล้อีงอ่ีอีนไปจำนถ้งส่ัเหล้อีงอ่ีอีนปนเข่ยว แบ่ังเป็นส่ัวนท่ี่�เป็นนำ�� (ส่ัวนไข่ข�วท่ี่�เป็นนำ��) ก้บ้ัส่ัวนขน้  

(ไข่ข�วส่ัวนขน้) ไข่ข�วส่ัวนขน้ยิ�งขน้และหน�ม�ก้ยิ�งด่ คว�มขน้และหน�ขอีงไข่ข�วส่ัวนขน้จำะค่อียๆ ลดลงต�มจำำ�นวน 

วน้ท่ี่�เก้บ็ัไว ้จ้ำงสั�ม�รั้ถใชเ้ป็นเก้ณฑใ์นก้�รั้ตรั้วจำด้เร้ั้�อีงคว�มสัดใหม่ได ้นอีก้จำ�ก้น่�คว�มขน้และหน�ก้ข้็�นอีย้ก่้บ้ัอี�ยขุอีงไก่้ 

ดว้ย ไก่้ยิ�งอี�ยนุอ้ียยิ�งขน้หน�ด่ 

คว�มขน้หน�ขอีงไข่ข�วส่ัวนขน้และนำ��หนก้้ขอีงไข่จำะแสัดงดว้ยหน่วยฮอีก้ (Haugh unit) ซ้ึ่� งเป็นค่�แสัดงคว�มสัด 

ใหม่ขอีงไข่ เล้อีด (เก้ร็ั้ดเล้อีด) หร้ั้อีก้อ้ีนเน้�อี (เศัษเน้�อี) ท่ี่�ปะปนม�ในไข่ข�ว ห�ก้จำะเลก็้นอ้ีย ก้ไ็ม่ถ้อีว�่เป็นคว�มเส่ัยห�ย 

ม�ก้นก้้แต่ก้ไ็ม่ควรั้ใหม่้ 

③ ไข่แดง

ส่ัขอีงไข่แดงจำะเปล่�ยนแปลงไปต�มส่ัขอีงข�้วโพื้ดในอี�ห�รั้ หร้ั้อีส่ัท่ี่�ผู้สัมอีย้ใ่นอี�ห�รั้ส่ัเข่ยว ไข่แดงยิ�งม่คว�ม 

ยด้หยุน่ ม่คว�มก้อ้ีนและหน�ยิ�งด่ คว�มหน�ฟข้อีงไข่แดงจำะค่อียๆ ลดลงเม้�อีเวล�ผู้�่นไป จำนสุัดที่�้ยเย้�อีหุม้ไข่แดงจำะแตก้ 

ไข่ท่ี่�ส่ังข�ยได้ ไข่ท่ี่�ไม่สั�ม�รั้ถส่ังข�ยได ้
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และไข่แดงจำะเส้ั�อีมสัล�ยไป

 โรคในไก่ 

(1) การสังเกติอาการของไก่และการค้นพบโรค 

เม้�อีโรั้งเล่�ยงไก่้เปล่�ยนม�เป็นโรั้งเล่�ยงขน�ดใหญ่และเล่�ยงไดเ้ป็นจำำ�นวนม�ก้ มก้้เกิ้ดป้ญห�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัไม่ด่ ที่ำ�ใหเ้กิ้ด

ก๊้�ซึ่ท่ี่�เป็นอีน้ตรั้�ยและม่คว�มช้�นส้ังข้�น ที่ำ�ใหเ้กิ้ดโรั้คเก่้�ยวก้บ้ัที่�งเดินห�ยใจำไดง่้�ย นอีก้จำ�ก้น่�ถ�้จำำ�นวนผู้้ด้้แลม่นอ้ีย ก้�รั้

ด้แลจำด้ก้�รั้ปรั้ะจำำ�วน้ ที่้�งก้�รั้เก้บ็ัม้ลไก่้ ก้�รั้สัง้เก้ตสุัขภ�พื้และก้�รั้ควบัคุมด�้นอีน�มย้จำะที่ำ�ไดไ้ม่ที่้�วถ้งจ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้ใหม้�ก้ 

ในบัรั้รั้ด�โรั้คที่้�งหมด ท่ี่�ตอ้ีงใหค้ว�มสัำ�คญ้เป็นพื้ิเศัษค้อี ค้อี ตอ้ีงนำ�ก้ฎก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คติดต่อีในปศุัสัต้ว ์ท่ี่�เป็น "โรั้คติดต่อี

ท่ี่�ก้ำ�หนดโดยก้ฎหม�ย" ม�ใชแ้ละตอ้ีงปฏิิบัติ้ต�มขอ้ีก้ำ�หนด โรั้คติดต่อีท่ี่�ก้ำ�หนดโดยก้ฎหม�ย ไดแ้ก่้ โรั้คอีหิว�ตไ์ก่้ ไขห้วด้

นก้ชนิดก่้อีโรั้ครุั้นแรั้ง โรั้คนิวค�สัเซิึ่ล และโรั้คซึ่ล้โมเนลโลซิึ่สั (โรั้คข่�ข�ว) 

①  พื้ฤติก้รั้รั้มขอีงไก่้ท่ี่�ป่วย 

　・ไม่ก้รั้ะต้อีร้ั้อีร้ั้น ก้�รั้เคล้�อีนไหวเช้�อีงช�้ และไม่กิ้นอี�ห�รั้

　・ปริั้ม�ณม้ลนอ้ียลง ส่ัเปล่�ยนหร้ั้อีที่อ้ีงเส่ัย 

　・ไก่้โตเตม็วย้จำะหยดุอีอีก้ไข่ ไข่ท่ี่�อีอีก้ม�เปล้อีก้จำะนิ�มหร้ั้อีม่ร้ั้ปร่ั้�งผู้ดิแปลก้จำ�ก้ปก้ติ 

　・ส่ังเส่ัยงร้ั้อีงแปลก้ ๆ เป็นบั�งคร้ั้� ง 

②  ลก้้ษณะภ�ยนอีก้ขอีงไก่้ป่วย

　・ขนต้�งข้�น ป่ก้บัวม

　・หงอีนส่ัซ่ึ่ดลง และเปล่�ยนเป็นส่ัม่วงเขม้ 

　・ม่นำ��ต�และจำม้ก้เป้� อีนนำ��ม้ก้ ส่ัวนใหญ่ต�จำะปิด 

　・อี�้ป�ก้เพื้้�อีห�ยใจำที่�งป�ก้

ไข่ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ไก่้ท่ี่�เล่�ยงดว้ยอี�ห�รั้จำ�ก้แป้งข�้วเจำ�้ไข่ท่ี่�ไดจ้ำ�ก้ไก่้ท่ี่�เล่�ยงดว้ยอี�ห�รั้ท่ี่�ม่ข�้วโพื้ดเป็นหลก้้
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(2) การรับมอืกบัโรคในไก่  

①  ป้อีงก้น้ติดเช้�อีและไม่ใหต้น้ตอีขอีงโรั้คเข�้ม�

ห�ก้เล่�ยงภ�ยใตสิ้ั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ด่โรั้คบั�งชนิดจำะไม่เกิ้ดก้�รั้ติดเช้�อีข้�น แต่ก้ม่็โรั้คท่ี่�ก้�รั้ติดเช้�อีรุั้นแรั้งและไม่สั�ม�รั้ถ

ป้อีงก้น้ไดเ้ช่นก้น้ ก่้อีนอ้ี�นค้อีตอ้ีงก้ำ�จำด้ตน้ตอีขอีงโรั้คภ�ยในโรั้งเล่�ยงอีอีก้ไป ป้อีงก้น้ไม่ใหต้น้ตอีขอีงโรั้คเลด็รั้อีดเข�้ม�

จำ�ก้ภ�ยนอีก้ได ้(ก้�รั้ป้อีงก้น้สัต้วอ้์ี�น ๆ จำ�ก้ภ�ยนอีก้) และไม่นำ�โรั้คเข�้ม� (คน, รั้ถขนขอีง, อี�ห�รั้ และวส้ัดุต่�ง ๆ 

เป็นตน้) นอีก้จำ�ก้น่� เพื้้�อีไม่ใหเ้ช้�อีโรั้คติดไปยง้โรั้งเล่�ยงข�้ง ๆ ผู้้ด้้แลจ้ำงตอ้ีงฆ่่�เช้�อีม้อีและเที่�้ทุี่ก้คร้ั้� งท่ี่�เข�้อีอีก้แต่ละโรั้ง

เล่�ยง และสัวมชุดที่ำ�ง�นป้อีงก้น้เช้�อีโดยเฉพื้�ะ 

ต�มก้ฎหม�ยก้�รั้ป้อีงก้น้เช้�อีโรั้คติดต่อีในปศุัสัต้ว ์ไดก้้ำ�หนดม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ด�้นอีน�มย้ในฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้

เอี�ไว ้จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงปฏิิบัติ้ต�มม�ตรั้ฐ�นน่�อีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด 

②  ก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คดว้ยวค้ซ่ึ่นและย�ป้อีงก้น้ 

สัำ�หร้ั้บัโรั้คท่ี่�ใชว้ค้ซ่ึ่นไดผู้้ล (โรั้คนิวค�สัเซิึ่ล, โรั้คหลอีดลมอีก้้เสับัติดต่อี, โรั้คฝ่ึด�ษไก่้, โรั้คม�เร็ั้ก้ซ์ึ่) ควรั้จำด้

โปรั้แก้รั้มก้�รั้ร้ั้บัวค้ซ่ึ่นและดำ�เนินก้�รั้ต�มน้�นใหไ้ด ้(แผู้นก้�รั้ร้ั้บัวค้ซ่ึ่น) วธ่ิก้�รั้ร้ั้บัวค้ซ่ึ่นม่หล�ยวธ่ิค้อี วธ่ิด้�ม ส้ัดดม 

หลอีดต� พื้น่สัเปรั้ย ์ฉ่ดย� และก้�รั้ฝ้ึง ซ้ึ่� งควรั้เล้อีก้วธ่ิท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัพื้น้ธ์ุขอีงไก่้ อี�ยแุละสัภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงไก่้ท่ี่�สุัด 

โรั้คลิวโคไซึ่โตซ้ึ่นในไก่้ซ้ึ่�งม่ตว้ริั้�นในไก่้เป็นพื้�หะสั�ม�รั้ถใชว้ธ่ิเติมสั�รั้ซึ่ล้เฟอีร์ั้ลงไปในอี�ห�รั้หร้ั้อีนำ��เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�

โรั้คได ้แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงดำ�เนินก้�รั้จำำ�ก้ด้ก้�รั้เกิ้ดขอีงตว้ริั้�นในไก่้ซ้ึ่�งเป็นสัต้วก์้ล�งค้นและก้ำ�จำด้ทิี่�งโดยเร็ั้ว สัำ�หร้ั้บัโรั้คติด

เช้�อีไมโคพื้ล�สัม�ในรั้ะบับัที่�งเดินห�ยใจำ ไที่โลซิึ่นและสัไปรั้�มย้ซิึ่นม่ผู้ลช่วยป้อีงก้น้โรั้คได ้นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่โรั้คบิัดใน

ไก่้ท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้แมลงพื้�หะแที่รั้ก้ตว้เข�้ไปในลำ�ไสั ้โรั้คน่�พื้บันอ้ียในก้�รั้เล่�ยงแบับัก้รั้ง/ บัต้เตอีร่ั้�  แต่พื้บัม�ก้ใหก้้�รั้เล่�ยงแบับั

ปล่อียอิีสัรั้ะ โดยอี�ก้�รั้ส่ัวนใหญ่จำะเป็นแบับัเฉ่ยบัพื้ลน้ก้บ้ัล้ก้ไก่้ช่วงแรั้ก้เกิ้ดและล้ก้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง และแบับัเร้ั้�อีร้ั้งใน

ลก้้ไก่้รั้ะยะโต ใชซ้ึ่ล้เฟอีร์ั้ในก้�รั้ร้ั้ก้ษ�ไดผู้้ลด่ และควรั้เพื้ิ�มสั�รั้เข�้ไปในอี�ห�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้เพื้้�อีป้อีงก้น้เอี�ไวก่้้อีนจำะด่ก้ว�่ 
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เคร้ั้�อีงก้ำ�จำด้ไรั้ไก่้ 

(3) การป้องกนัแมลงคุกคาม 

ในป้จำจุำบัน้เกิ้ดป้ญห�ไรั้แดงซ้ึ่�งเป็นแมลงปรั้สิัตจำ�ก้ภ�ยนอีก้คุก้ค�มบ่ัอียคร้ั้� ง คว�มเส่ัยห�ยค้อีเกิ้ดไข่ปนเป้� อีนจำ�ก้ก้�รั้

สัม้ผู้ส้ัก้บ้ัม้ลขอีงเส่ัยและเล้อีดขอีงไรั้แดง ไก่้เส่ัยช่วติ เป็นโลหิตจำ�ง อีอีก้ไข่นอ้ียลง ผู้้ด้้แลที่ำ�ง�นอีอีก้จำ�ก้ง�นเพื้รั้�ะร้้ั้ส้ัก้ไม่

สับั�ยตว้ และม่พื้�หะท่ี่�เป็นตน้ตอีขอีงโรั้คติดเช้�อีร่ั้วมก้น้ในคนและสัต้ว ์ ม�ตรั้ก้�รั้ร้ั้บัม้อีค้อีตอ้ีงคน้ห�ไรั้แดงใหพ้ื้บัใหเ้ร็ั้ว 

ก้ำ�จำด้ทิี่�งโดยด่วน ป้อีงก้น้ไม่ใหเ้ลด็รั้อีดเข�้ม� ล�้งและที่ำ�คว�มสัะอี�ดปรั้ะจำำ�วน้อีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด และฉ่ดพื้น่ย�ฆ่่�แมลง เป็นตน้ 

นอีก้เหน้อีจำ�ก้น่�ยง้ม่ไรั้ไก่้ Northern Fowl Mite และตว้ริั้�นในไก่้ (เป็นพื้�หะขอีงโรั้คลิวโคไซึ่โตซ้ึ่โนซ่ึ่สั) ซ้ึ่� งก้ต็อ้ีงป้อีงก้น้และ

ก้ำ�จำด้แบับัเด่ยวก้น้ดว้ย 

(4) การป้องกนัและกำาจดัสัติว์ัจากภายนอก

เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหข้อีงเส่ัยจำ�ก้สัต้วอ้์ี�น ๆ เช่น หน้ และนก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้ปนเป้� อีนอุีปก้รั้ณ์ใหอ้ี�ห�รั้และนำ�� ภ�ยในโรั้งเล่�ยง 

และสัถ�นท่ี่�เก้บ็ัอี�ห�รั้ จ้ำงตอ้ีงติดต้�งต�ข่�ยป้อีงก้น้นก้ท่ี่�โรั้งเล่�ยงเพื้้�อีก้น้ไม่ใหเ้ข�้ม�จำ�ก้ภ�ยนอีก้ คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้หน้ ไดแ้ก่้ 

อี�ห�รั้เส่ัยห�ย โครั้งสัร้ั้�งสัถ�นท่ี่�เส่ัยห�ย และเป็นพื้�หะขอีงโรั้คท่ี่�ติดต่อีร่ั้วมก้น้ในคนและสัต้ว ์ม�ตรั้ก้�รั้ป้อีงก้น้ค้อีนอีก้จำ�ก้

ก้�รั้ตด้ช่อีงที่�งไม่ใหเ้ข�้ม�จำ�ก้ภ�ยนอีก้ไดแ้ลว้ ยง้ม่วธ่ิก้�รั้ใชก้้บ้ัดก้้ และย�เบ้ั�อีหน้อ่ีก้ดว้ย โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งนก้ท่ี่�เลด็รั้อีดเข�้

ม�จำ�ก้ภ�ยนอีก้จำะเก่้�ยวขอ้ีงก้บ้ัก้�รั้เกิ้ดโรั้คไขห้วด้นก้อีย�่งม�ก้ ถ้อีเป็นภย้ร้ั้�ยท่ี่�อีน้ตรั้�ยม�ก้จ้ำงตอ้ีงจำำ�เป็นตอ้ีงป้อีงก้น้อีย�่ง

เตม็ท่ี่� 

 โรคไข้หวัดันกและการป้องกนั 

(1) โรคไข้หวัดันก

โรั้คไขห้วด้นก้เป็นโรั้คท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้เช้�อีไวร้ั้สัไขห้วด้ใหญ่ (ไวร้ั้สั AI) ซ้ึ่� งติดต่อีในสัต้วป่์ก้รั้วมถ้งสัต้วป่์ก้ท่ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้ม

ปศุัสัต้วด์ว้ย ก้รั้ณ่ขอีงไก่้จำะแบ่ังต�มลก้้ษณะก้�รั้ก่้อีเช้�อีขอีงไวร้ั้สัหร้ั้อีต�มคว�มรุั้นแรั้งอีอีก้เป็น "อี�ก้�รั้แบับัก่้อีเช้�อีรุั้นแรั้ง" 

ก้บ้ั "อี�ก้�รั้แบับัก่้อีเช้�อีรุั้นแรั้งนอ้ีย" แบ่ังต�มคว�มแตก้ต่�งขอีงพื้ิษอี�ก้�รั้ไดเ้ป็น "แบับัพิื้ษรุั้นแรั้ง" และ "แบับัพิื้ษไม่รุั้นแรั้ง" 

เช้�อีไวร้ั้สั AI ปรั้ะเภที่ "อี�ก้�รั้แบับัก่้อีเช้�อีรุั้นแรั้ง" "แบับัพิื้ษรุั้นแรั้ง" หลง้จำ�ก้ตรั้วจำพื้บัอี�ก้�รั้ 4-5 วน้ พื้บัว�่ม่อีต้รั้�เส่ัยช่วติถ้ง 
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100% 

(2) มาติรการป้องกนัโรคไข้หวัดันก 

โรั้คไขห้วด้นก้ถก้้ก้ำ�หนดใหเ้ป็นโรั้คติดต่อีต�มก้ฎหม�ย จำ�ก้ก้ฎหม�ยก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คติดต่อีในฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์ซ้ึ่� งม่ก้�รั้

ก้ำ�หนดม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ควบัคุมด้แลด�้นอีน�มย้เอี�ไวแ้ลว้ จ้ำงตอ้ีงปฏิิบัติ้ต�มและป้อีงก้น้ไม่ใหเ้กิ้ดโรั้ครั้วมถ้งก้�รั้ขย�ยผู้ลก้�รั้

ป้อีงก้น้อีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด 

①  ป้อีงก้น้ไม่ใหน้ก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้เข�้ไปภ�ยในพื้้�นท่ี่�โรั้งเล่�ยงไก่้

②  คน้พื้บัใหไ้ดโ้ดยเร็ั้วโดยก้�รั้ที่ำ�สัก้ร่ั้นนิ�ง เป็นตน้

③  ก้�รั้ก้ำ�จำด้ทิี่�งโดยเร็ั้วเม้�อีติดเช้�อีไวร้ั้สั (เพื้้�อีป้อีงก้น้อี�ก้�รั้รุั้นแรั้งข้�น)

④  ที่ำ�ก้�รั้เฝ้ึ�รั้ะวง้สัถ�นก้�รั้ณ์ (monitoring)

⑤  ร้ั้ก้ษ�สัภ�พื้สุัขอีน�มย้ขอีงโรั้งเล่�ยง 

⑥  ที่ำ�ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ 

⑦  ตรั้วจำสัอีบัอี�ก้�รั้ท่ี่�บ่ังช่�ว�่เป็นโรั้คไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีเช้�อีรุั้นแรั้ง 

อี�ก้�รั้ :  เม้�อีอีต้รั้�ก้�รั้เส่ัยช่วติขอีงไก่้ต่อี 1 วน้ในช่วงท่ี่�ตรั้วจำสัอีบัม�ก้ก้ว�่อีต้รั้�โดยเฉล่�ยต้�งแต่ 2 เท่ี่�ข้�นไป  ภ�ยใน

โรั้งเล่�ยงเด่ยวก้น้ 

 วัธีิกำาจดัมูลไก่ 

ในป้จำจุำบัน้ม้ลไก่้เก้้อีบัที่้�งหมดจำะถ้ก้ก้ำ�จำด้ดว้ยวธ่ิก้�รั้หมก้้และนำ�ไปใชป้รั้ะโยชนเ์ป็นปุ๋ยคอีก้ ร้ั้ปแบับัก้�รั้หมก้้ไดแ้ก่้วธ่ิก้�รั้

หมก้้ปุ๋ย วธ่ิก้�รั้ต่ผู้สัมก้น้แบับัเปิดโล่ง และวธ่ิก้�รั้ต่ผู้สัมก้น้แบับัปิด แต่ถ�้ม่สัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�สั�ม�รั้ถติดต้�งเคร้ั้�อีงอีบัม้ลไก่้ได ้

สัำ�หร้ั้บัในพื้้�นท่ี่�เขตร้ั้อีนและเขตอีบัอุ่ีนควรั้นำ�ไปอีบัเป็นม้ลไก่้แหง้จำะไดป้รั้ะสิัที่ธิภ�พื้ด่ก้ว�่ ก้รั้ณ่ท่ี่�จำะที่ำ�เป็นปุ๋ยคอีก้ม้ลไก่้ 

ห�ก้เป็นฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้จำำ�นวนไม่เกิ้น 10,000 ตว้ ควรั้ใชว้ส้ัดุผู้สัมเพื้้�อีปร้ั้บัปริั้ม�ณนำ�� แลว้นำ�ไปหมก้้ในโรั้งปุ๋ยคอีก้หร้ั้อีโรั้งบ่ัม

หมก้้ แต่ถ�้เป็นฟ�ร์ั้มขน�ดใหญ่ท่ี่�ม่จำ ำ�นวนต้�งแต่ 30,000 ตว้ข้�นไป จำำ�เป็นตอ้ีงม่โรั้งบ่ัมแบับัเปิดท่ี่�ติดต้�งเคร้ั้�อีงต่ผู้สัมหร้ั้อีโรั้ง

หมก้้แบับัปิด ที่้�งน่� ในวธ่ิแบับัเปิดควรั้ใส่ัวส้ัดุปร้ั้บัปริั้ม�ณนำ�� และวธ่ิแบับัปิดควรั้ม่เคร้ั้�อีงเพื้ิ�มอุีณหภมิ้จำะช่วยใหท้ี่ำ�ง�นไดง่้�ย

ข้�น

 แผ่นการเลีย้งและการประเมนิควัามสามารถในการผ่ลติิไข่ 

(1) แผ่นการเลีย้ง 

ก้�รั้นำ�ลก้้ไก่้เข�้ม�เล่�ยง จำะตอ้ีงก้ำ�หนดจำำ�นวนคร้ั้� งก้บ้ัจำำ�นวนตว้ท่ี่�จำะนำ�เข�้ม�โดยคำ�น้งถ้งสัภ�พื้ก้�รั้ผู้ลิตไข่ไก่้ขอีง 

โรั้งเล่�ยงไก่้โดยรั้วม ซ้ึ่�งก้�รั้เปล่�ยนไก่้ชุดใหม่เข�้ม�ก้บ้ัไก่้ชุดเก่้�อีอีก้ไปในจำำ�นวนเท่ี่�ก้น้ (วธ่ิแบับัอีอีลอิีนอีอีลเอี�ที่)์ โดย 
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เวน้ช่วงรั้ะยะเวล�ใหเ้ท่ี่�ก้น้ต�มแต่ละโรั้งเล่�ยงไปเป็นวธ่ิก้�รั้ท่ี่�เป็นอุีดมคติท่ี่�สุัด 

(2) การติรวัจสอบและประเมนิควัามสามารถ

① อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่

อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่ คำ�นวณไดจ้ำ�ก้ก้�รั้นำ�จำำ�นวนไข่ในช่วงรั้ะยะเวล�หน้�งขอีงไก่้แต่ละฝึง้ม�ห�รั้ดว้ยจำำ�นวนไก่้ท่ี่�เล่�ยง 

ไวใ้นช่วงเวล�เด่ยวก้น้น้�น แลว้ค้ณดว้ย 100  (แสัดงค่�เป็น %) ซ้ึ่� งเป็นค่�ท่ี่�แสัดงอีต้รั้�ส่ัวนขอีงไก่้ท่ี่�ที่ำ�ก้�รั้อีอีก้ไข่จำริั้งต่อี 

ไก่้ที่้�งหมด ยก้ตว้อีย�่งเช่น ถ�้ไก่้ 100 ตว้อีอีก้ไข่ 90 ฟอีงต่อี 1 วน้ จำะคิดเป็นอีต้รั้�ก้�รั้ว�งไข่ 90%   

อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่จำะเพื้ิ�มข้�นเร้ั้�อียๆ จำนม่อีต้รั้�ส้ังสุัดท่ี่�ปรั้ะม�ณ 90% เม้�อีไก่้ม่อี�ยรุั้�ว 200 วน้หลง้จำ�ก้อีอีก้ไข่คร้ั้� ง 

แรั้ก้ แต่หลง้จำ�ก้ท่ี่�อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่เริั้�มส้ังข้�นและร้ั้ก้ษ�รั้ะดบ้ัไดเ้ป็นเวล�ปรั้ะม�ณ 60 วน้ จำะค่อียๆ ลดตำ��ลง จำนเม้�อีถ้งเวล� 

จำำ�ก้ด้ทิี่�งค้อีไก่้ม่อี�ย ุ550 วน้จำะเหล้อีเพื้่ยง 65% นอีก้จำ�ก้น่�นำ� �หนก้้ขอีงไก่้จำะยิ�งเพื้ิ�มม�ก้ข้�นต�มอี�ยขุอีงไก่้ดว้ย ก้�รั้เพื้ิ�ม 

อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่ใหส้้ังข้�นเป็นเที่คนิคก้�รั้เล่�ยงไก่้ไข่ท่ี่�สัำ�คญ้ท่ี่�สุัด เพื้รั้�ะจำะที่ำ�ใหผู้้ลก้ำ�ไรั้จำ�ก้ก้�รั้ปรั้ะก้อีบัก้�รั้จำะแตก้ต่�ง 

ก้น้ไปอีย�่งม�ก้ท่ี่เด่ยว 

② ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่

นำ��หนก้้ขอีงไข่จำะค่อียๆ เพื้ิ�มข้�นนบ้ัต้�งแต่ก้�รั้อีอีก้ไข่คร้ั้� งแรั้ก้เป็นเวล� 1 ป่ นำ��หนก้้โดยเฉล่�ยค้อี 61-65 ก้ร้ั้ม เม้�อีด้ 

จำ�ก้ปริั้ม�ณก้�รั้ผู้ลิตไข่โดยรั้วมต่อีป่ขอีงไก่้ 1 ตว้ ค่�เฉล่�ยจำะอีย้ท่่ี่� 17-20 ก้ก้. เม้�อีนำ�ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่รั้วมที่้�งฝึง้ใน 1 วน้ 

ห�รั้ดว้ยจำำ�นวนไก่้ท่ี่�เล่�ยงไวท้ี่้�งหมด ก้จ็ำะไดค่้�ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่ต่อี 1 วน้ขอีงไก่้ 1 ตว้ ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่ต่อี 

วน้ ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่ต่อีวน้ม่คว�มสัม้พื้น้ธ์ุก้บ้ัปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีไก่้ไข่ ซ้ึ่� งถ�้ไม่ใหอ้ี�ห�รั้อีย�่งเพื้่ยงพื้อีเพื้้�อี 

ป้อีงก้น้ไม่ใหป้ริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่นอ้ียเกิ้นไป ปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ไข่ก้จ็ำะค่อียๆ ลดนอ้ียลงไปเร้ั้�อียๆ 
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② ไก่เนือ้
 วัธีิการเลีย้งไก่เนือ้ และสถานที ่/ อุปกรณ์ 

(1) วัธีิเลีย้ง 

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้จำะเร็ั้วก้ว�่ไก่้ไข่อีย�่งเห็นไดช้ด้ ส่ัวนม�ก้มก้้ส่ังข�ยเม้�อีม่อี�ยรุั้�ว 8 สัป้ด�ห์  

โดยที่้�วไปจำะเล่�ยงบันพื้้�นรั้�บัท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียเดินอิีสัรั้ะ เพื้รั้�ะเหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ฝึง้ไก่้ และนำ� 

เคร้ั้�อีงจำก้้รั้เข�้ม�ปร้ั้บัใชเ้พื้้�อีทุ่ี่นแรั้งไดง่้�ย จ้ำงเป็นก้�รั้เล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ท่ี่�ถ้อีเป็นม�ตรั้ฐ�นท่ี่�ใชก้้น้ที่้�วไป แต่เน้�อีงจำ�ก้ม่ 

แนวโนม้ท่ี่�จำ ำ�นวนไก่้ในฟ�ร์ั้มจำะม่คว�มหน�แน่นส้ังเพื้รั้�ะคว�มตอ้ีงก้�รั้เพื้ิ�มปริั้ม�ณก้�รั้ผู้ลิตใหส้้ังข้�น จ้ำงตอ้ีงรั้ะมด้รั้ะวง้ 

เร้ั้�อีงก้�รั้ควบัคุมด้แลสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ใหด่้  ดง้น้�นจ้ำงควรั้ป้รั้อีงพื้้�นในโรั้งเล่�ยงดว้ยวส้ัดุท่ี่�ด้ดซึ่บ้ัคว�มช้�นไดด่้ เช่น เศัษไมอ้ีด้  

ข่� เล้�อีย และฟ�งตด้เป็นท่ี่อีนเลก็้ๆ เป็นตน้ ใหม่้คว�มหน�ต้�งแต่ 10 ซึ่ม. ข้�นไป และเน้�อีงจำ�ก้นำ��หนก้้ขอีงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้จำะ 

เพื้ิ�มข้�นอีย�่งรั้วดเร็ั้ว ก้�รั้ป้พื้้�นเช่นน่�ยง้ส่ังผู้ลเร้ั้�อีงก้�รั้ช่วยผู้อ่ีนแรั้งท่ี่�ข�ไก่้ตอ้ีงแบัก้ร้ั้บันำ��หนก้้ได ้นอีก้จำ�ก้น่� เวล�ท่ี่�ไก่้บัรั้อีย 

เลอีร์ั้น้�งลงก้รั้ะด้ก้หน�้อีก้จำะตอ้ีงร้ั้บัภ�รั้ะม�ก้ ที่ำ�ใหเ้กิ้ดก้�รั้อีก้้เสับั (อี�ก้�รั้บัวมนำ��) ไดง่้�ย ก้�รั้ป้พื้้�นโรั้งเล่�ยงก้ม่็ปรั้ะโยชน ์

ช่วยป้อีงก้น้ป้ญห�น่�ไดเ้ช่นก้น้ 

ไก่้บั�้นที่อ้ีงถิ�นที่้�วไปเม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้จำะม่ผู้ลิตภ�พื้ดอ้ียก้ว�่ แต่จำะเล่�ยงไวเ้พื้้�อีจุำดปรั้ะสังคค้์อีก้�รั้ผู้ลิตเน้�อี 

ไก่้ท่ี่�ม่คุณภ�พื้ส้ัง โดยจำะเล่�ยงเป็นเวล�น�นต้�งแต่  80-150 วน้ข้�นไป เล่�ยงแบับัปล่อียในโรั้งเล่�ยงและปล่อียเดินอิีสัรั้ะ วธ่ิ 

เล่�ยงแบับัคว�มหน�แน่นนอ้ีย และใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่วต้ถุดิบัพิื้เศัษเฉพื้�ะ

(2) โครงสร้างโรงเลีย้งไก่

①โรั้งเล่�ยงไก่้แบับัเปิด

ม่หน�้ต่�งหร้ั้อีม่�นก้้�นรั้ะหว�่งโรั้งเล่�ยงไก่้ก้บ้ัภ�ยนอีก้ ไดร้้ั้บัอิีที่พื้ลจำ�ก้สัภ�พื้แวดลอ้ีมภ�ยนอีก้ เช่น อุีณหภมิ้ ลม  

ฝึน และแสังแดด เป็นตน้ ไดง่้�ย

ฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้
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② โรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั

เป็นโรั้งเล่�ยงไก่้ท่ี่�ปิดลอ้ีมดว้ยก้ำ�แพื้งซ้ึ่�งไม่ม่หน�้ต่�งเพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหแ้สังแดดส่ัอีงเข�้ม�ได ้ผู้นง้และเพื้ด�น 

(หลง้ค�) ที่ำ�จำ�ก้วส้ัดุป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีน ควบัคุมแสังสัว�่งดว้ยหลอีดไฟ และรั้ะบั�ยอี�ก้�ศัดว้ยพื้ด้ลมรั้ะบั�ยอี�ก้�ศั  

เน้�อีงจำ�ก้สั�ม�รั้ถเล่�ยงไดห้น�แน่นก้ว�่โรั้งเล่�ยงไก่้แบับัเปิด จ้ำงนำ�เคร้ั้�อีงจำก้้รั้เข�้ม�ใชไ้ดง่้�ยและเหม�ะก้บ้ัฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ 

ขน�ดใหญ่ นอีก้จำ�ก้น่�โรั้งเล่�ยงไก่้ท่ี่�ปิดก้้�นจำ�ก้สัภ�พื้แวดลอ้ีมภ�ยนอีก้จำะม่อีน�มย้ส้ัง แต่ตอ้ีงลงทุี่นด�้นอี�ค�รั้สัถ�นท่ี่�เป็น 

เงินจำำ�นวนม�ก้

(3) วัธีิการให้ควัามอุ่น

ม่วธ่ิก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้แบับัร้ั้ปที่รั้งร่ั้มโดยจำะแขวนฮ่ตเตอีร์ั้สัำ�หร้ั้บัที่ำ�คว�มอุ่ีนร้ั้ปที่รั้งร่ั้ม ก้บ้ัวธ่ิใหค้ว�มอุ่ีนดว้ยพื้้�นที่ำ� 

คว�มอุ่ีน

① วธ่ิเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัร้ั้ปที่รั้งร่ั้ม / แบับัแพื้นเคก้้

วธ่ิน่�จำะแขวนเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนร้ั้ปที่รั้งร่ั้ม หร้ั้อีแบับัแพื้นเคก้้ไวจ้ำ�ก้เพื้ด�น เพื้้�อีใหค้ว�มอีบัอุ่ีนแก่้ลก้้ไก่้จำ�ก้ด�้นบัน 

ส่ัวนม�ก้มก้้ใชเ้ช้�อีเพื้ลิงจำ�ก้แก๊้สั และจำำ�เป็นตอ้ีงปร้ั้บัคว�มร้ั้อีนใหเ้หม�ะสัมต�มสัภ�พื้ขอีงล้ก้ไก่้ ท่ี่�พื้้�นจำะป้ดว้ยวส้ัดุป้ 

พื้้�นเอี�ไวห้น�ๆ แต่ก้รั้ณ่ท่ี่�ม่พื้้�นท่ี่�เล่�ยงเป็นบัริั้เวณก้ว�้ง จำะสัร้ั้�งสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�สัมดุลเท่ี่�ก้น้ที่้�งหมดไดย้�ก้ จำำ�เป็นตอ้ีงนำ� 

วส้ัดุก้น้คว�มร้ั้อีนเข�้ม�ปรั้ะยกุ้ตใ์ชใ้นโครั้งสัร้ั้�งขอีงพื้้�นเพื้้�อีป้อีงก้น้คว�มช้�น และคว�มเยน็สัะสัมดว้ย 

② วธ่ิใชพ้ื้้�นที่ำ�คว�มอุ่ีน

ใหค้ว�มอุ่ีนโดยจำะเดินรั้ะบับัท่ี่อีเอี�ไวใ้ตพ้ื้้�นคอีนก้ร่ั้ตขอีงโรั้งเล่�ยงขน�ดใหญ่ แลว้ปล่อียใหน้ำ� �ร้ั้อีนผู้�่นไปต�มท่ี่อี 

น้�นเพื้้�อีใหค้ว�มอุ่ีนจำ�ก้พื้้�น แมจ้ำะเป็นก้�รั้ลงทุี่นด�้นอี�ค�รั้สัถ�นท่ี่�ท่ี่�ส้ัง แต่ก้เ็หม�ะสัมก้บ้ัญ่�ปุ่นท่ี่�ม่คว�มช้�นส้ัง ที่ำ�ใหท้ี่ำ� 

ก้�รั้สัง้เก้ตลก้้ไก่้ไดง่้�ย และสั�ม�รั้ถเล่�ยงลก้้ไก่้ภ�ยใตส้ัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�สัมดุลคงท่ี่�เท่ี่�ก้น้ได ้ส่ังผู้ลใหล้ก้้ไก่้เจำริั้ญเติบัโตเร็ั้ว  

และม่เน้�อีม�ก้ และยง้ม่ขอ้ีด่เร้ั้�อีงก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ใหม้ล้ไก่้แหง้ก้ท็ี่ ำ�ไดง่้�ย แต่เม้�อีม่คว�มแหง้ต่อีเน้�อีงจำะเป็นสั�เหตุให ้

เกิ้ดโรั้คที่�งเดินห�ยใจำได ้ ก้�รั้ควบัคุมคว�มช้�นจ้ำงเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้ 

(4) อุปกรณ์ / เคร่ืองมอื 

① ชิก้ก้�ร์ั้ด

เป็นคอีก้ก้้�นใชส้ัำ�หร้ั้บัเล่�ยงลก้้ไก่้รั้ะยะแรั้ก้เกิ้ด ม่คว�มส้ังปรั้ะม�ณ 30 ซึ่ม. (แผู้น่สัง้ก้ะส่ัย�ว) และใหล้ก้้ไก่้อีย้ ่

ภ�ยในคอีก้ร้ั้ปที่รั้งก้รั้ะบัอีก้ย�ว ภ�ยในป้ดว้ยวส้ัดุป้พื้้�น ติดต้�งเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีน เคร้ั้�อีงใหอ้ี�ห�รั้ และเคร้ั้�อีงใหน้ำ� � เคร้ั้�อีง 

เล่�ยงลก้้ไก่้แบับัร้ั้ปที่รั้งร่ั้มจำะว�งไวบ้ันพื้้�นท่ี่�บัริั้เวณตรั้งก้ล�ง และว�งชิก้ก้�ร์ั้ดเพื้้�อีลอ้ีมคอีก้ที่รั้งก้รั้ะบัอีก้ใหห่้�งจำ�ก้ร่ั้ม 

ปรั้ะม�ณ 50ซึ่ม. ก้รั้ณ่ท่ี่�ใชพ้ื้้�นที่ำ�คว�มอุ่ีนก้จ็ำะใชชิ้ก้ก้�ร์ั้ดเช่นเด่ยวก้น้ 

ชิก้ก้�ร์ั้ดจำะปร้ั้บัคว�มก้ว�้งต้�งแต่รั้�ววน้ท่ี่� 4 โดยปร้ั้บัใหก้้ว�้งข้�นทุี่ก้วน้ท่ี่ละนอ้ียใหเ้หม�ะก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีง 
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ลก้้ไก่้ ในฤด้ร้ั้อีนลก้้ไก่้จำะถก้้นำ�อีอีก้จำ�ก้ชิก้ก้�ร์ั้ดเม้�อีม่อี�ย ุ10 วน้และในฤด้หน�วเม้�อีม่อี�ย ุ13 วน้ 

② ท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้

ในก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ จำะใชก้้ล่อีงแบันขอีบัต้�นใส่ัอี�ห�รั้ (ชิก้เพื้ลต) 

ก้รั้ณ่ท่ี่�ใชเ้คร้ั้�อีงใหอ้ี�ห�รั้อีต้โนมติ้ จำะที่ำ�ก้�รั้เดินท่ี่อีส่ังอี�ห�รั้ไวบ้ันเพื้ด�น แลว้ปล่อียอี�ห�รั้ม�ท่ี่�แพื้นฟ่ดเดอีร์ั้ซ้ึ่�ง 

เร่ั้ยก้ว�่แบับัโอีเวอีร์ั้เฮด และแบับัโลวเ์ลเวล ท่ี่�จำะส่ังอี�ห�รั้ท่ี่�รั้ะดบ้ัคว�มส้ังขอีงไก่้และปร้ั้บัท่ี่อีส่ังอี�ห�รั้ข้�นลงต�มก้�รั้ 

เจำริั้ญเติบัโตขอีงไก่้ แต่ไม่ว�่แบับัใดก้ต็�มจำะตอ้ีงปร้ั้บัท่ี่อีส่ังอี�ห�รั้ใหเ้หม�ะสัมก้บ้ัไก่้ โดยปร้ั้บัคว�มส้ังขอีงท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้  

และปร้ั้บัปริั้ม�ณอี�ห�รั้ในฮอีปเปอีร์ั้ดว้ย 

③ ท่ี่�ใส่ันำ��

เวล�ใหอ้ี�ห�รั้ จำะใชถ้�ดใส่ันำ��หร้ั้อีดริั้งเก้อีร์ั้ใส่ันำ��เพื้้�อีใหไ้ก่้กิ้นนำ��ไดง่้�ย

ก้รั้ณ่ท่ี่�ใชนิ้ปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้หร้ั้อีท่ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปรั้ะฆ่ง้ ตอ้ีงปร้ั้บัคว�มส้ังและคว�มดน้นำ��ใหล้้ก้ไก่้ที่้�งหมดสั�ม�รั้ถกิ้นนำ��ได ้

อีย�่งที่้�วถ้ง 

  อาหารสำาหรับไก่เนือ้  

(ปริมาณสารอาหารทีจ่ำาเป็นในช่ีวังวัยัเจริญเติบิโติและควัามเข้มข้นของอาหารผ่สมกบัปริมาณทีใ่ห้) 

สัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้จำะใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ว�งจำำ�หน่�ยที่้�วไปต�มที่อ้ีงตล�ด (แบ่ังเป็นอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัช่วงแรั้ก้ และอี�ห�รั้ 

สัำ�หร้ั้บัช่วงหลง้) โดยจำะใหอ้ี�ห�รั้แบับัไม่จำำ�ก้ด้ปริั้ม�ณ (ใหอ้ี�ห�รั้ต่อีเน้�อีง, ใหกิ้้นอี�ห�รั้อิีสัรั้ะ) เม้�อีจำะนำ�ส่ังข�ยเป็น 

วต้ถุดิบัอี�ห�รั้ ตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ไม่ใส่ัย�ต่�งๆ เช่น ย�ปฏิิช่วนะ เป็นตน้ ก่้อีนเช้อีดต้�งแต่ 7 วน้ข้�นไป (อี�ห�รั้ปลอีดย�)  

ต�มม�ตรั้ฐ�นก้�รั้เล่�ยงสัต้วป์ศุัสัต้ว ์/ สัต้วป่์ก้ขอีงญ่�ปุ่นฉบับ้ัป่ 2011 ก้ำ�หนดว�่ปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บั 

ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ช่วงแรั้ก้ (อี�ย ุ0-3 สัป้ด�ห์) ตอ้ีงม่พื้ลง้ง�นเมต�โบัลิซ้ึ่ม (ME) 3,100 kcal, โปรั้ต่นหย�บั (CP) 20.0% ช่วง 

หลง้ (อี�ยหุลง้จำ�ก้ 3 สัป้ด�ห์ไปแลว้) ME 3,100 kcal, CP 16.0% ซ้ึ่�งอี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ดส่ัวนม�ก้ม่ค่� CP ส้ัง 

ก้ว�่ท่ี่�ก้ ำ�หนดน่� ถ้งปรั้ะม�ณ 2% 

อี�ห�รั้ไก่้จำะม่ปรั้ะเภที่เน้�อีละเอ่ียดท่ี่�นำ�วต้ถุดิบัม�บัดละเอ่ียด (mash)  แบับัอีด้เมด็ (pallet)  แบับัเน้�อีหย�บัท่ี่�นำ�พื้� 

ล่อีงอี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัใหอ้ี�ห�รั้ลก้้ไก่้ (ชิก้เพื้ลต) ดริั้งเก้อีร์ั้ใส่ันำ��
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เลต็ม�บัด (crumble) สัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้นิยมใชแ้บับั pallet และแบับั crumble ซ้ึ่� งไก่้กิ้นไดเ้ร็ั้วเป็นส่ัวนใหญ่ นอีก้จำ�ก้น่�   

ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�ใหต่้อี 1 ตว้ตลอีดช่วงรั้ะยะเวล�ท่ี่�เล่�ยงจำะอีย้ท่่ี่�รั้�ว 6.3 ก้ก้. (ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้คิดเป็น 2.1 เท่ี่�ขอีง 

นำ��หนก้้ตอีนส่ังข�ยท่ี่�จำะอีย้ท่่ี่�รั้�ว 3.0 ก้ก้.)  

ไก่้บั�้นที่อ้ีงถิ�น เน้�อีงจำ�ก้จำะเจำริั้ญเติบัโตไดช้�้ก้ว�่ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้และม่รั้ะยะเวล�ก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ย�วน�น เพื้้�อีไม่ใหค่้�อี�ห�รั้ 

เพื้ิ�มม�ก้เกิ้นไปและหล่ก้เล่�ยงป้ญห�ไขมน้สัะสัมม�ก้เกิ้นไป จ้ำงไม่จำำ�เป็นตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่โปรั้ต่นส้ังและพื้ลง้ง�นส้ัง มก้้ 

ใชอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่สั�รั้อี�ห�รั้นอ้ียก้ว�่และม่รั้�ค�ยอ่ีมเย� โดยที่้�วไปแลว้อี�ห�รั้โปรั้ต่นส้ังจำะม่รั้�ค�แพื้ง และอี�ห�รั้ใหแ้คลลอีร่ั้�  

ส้ังจำะที่ำ�ใหไ้ก่้ม่ไขมน้สัะสัมม�ก้เกิ้นไป นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่อี�ห�รั้ท่ี่�คิดคน้เพื้้�อีปร้ั้บัปรุั้งคุณภ�พื้เน้�อีไก่้ใหด่้ข้�นดว้ย เช่นอี�ห�รั้ 

ท่ี่�ม่ส่ัวนผู้สัมขอีงก้�ก้เบ่ัยร์ั้ หร้ั้อีก้�ก้เหล�้จำ�ก้ก้�รั้หมก้้ใหเ้กิ้ดแอีลก้อีฮอีลส์ัำ�หร้ั้บัผู้ลิตวสิัก่้�  เป็นตน้ และยง้ม่ก้�รั้ใช ้

ส่ัวนผู้สัม เช่น นำ��มน้ปล� เพื้้�อีใหเ้ป็นอี�ห�รั้สุัขภ�พื้และเป็นอี�ห�รั้ฟ้งก้ช์้�นดว้ย 

 การเจริญเติบิโติของไก่เนือ้และการเปลีย่นแปลงของนำา้หนัก 

(1)  การเจริญเติบิโติของไก่กระทง (ไก่บรอยเลอร์) 

ช่วงเจำริั้ญเติบัโตช่วงแรั้ก้ขอีงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ (อี�ย ุ0-3 สัป้ด�ห์) เป็นช่วงท่ี่�ก้รั้ะด้ก้และอีวย้วะภ�ยในก้ำ�ลง้เจำริั้ญเติบัโต 

ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ยง้นอ้ีย และคว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้เผู้�ผู้ล�ญอี�ห�รั้ยง้ไม่เตม็ท่ี่� ตอีนช่วงเริั้�มใหอ้ี�ห�รั้ นำ��หนก้้ไก่้ 

อีย้ท่่ี่�รั้�ว 40 ก้ร้ั้ม  จำนอี�ย ุ3 สัป้ด�ห์จำะม่นำ��หนก้้รั้�ว 850 ก้ร้ั้ม นำ��หนก้้จำะเพื้ิ�มข้�นและตอีบัสันอีงต่อีคว�มเปล่�ยนแปลง 

อุีณหภมิ้ม�ก้ข้�น ปริั้ม�ณอี�ก้�ศัท่ี่�จำ ำ�เป็นตอ้ีงรั้ะบั�ยก้เ็พื้ิ�มม�ก้ข้�นอีย�่งรั้วดเร็ั้วดว้ย ในช่วงหลง้ / ช่วงปร้ั้บัแต่ง (อี�ย ุ4-8  

สัป้ด�ห์) เป็นช่วงท่ี่�ก้ล�้มเน้�อีเจำริั้ญเติบัโต และจำะเพื้ิ�มนำ��หนก้้อีย�่งรั้วดเร็ั้วทุี่ก้ๆ วน้ คว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้ปร้ั้บัอุีณหภมิ้ใน 

ร่ั้�งก้�ยที่ำ�ไดด่้ข้�น และเสัร็ั้จำสิั�นก้�รั้ผู้ลด้ขน ในขณะท่ี่�ลก้้ไก่้ที่้�งฝึง้ก้รั้ะจำ�ยตว้ก้น้อีอีก้ไป และเริั้�มปร้ั้บัตว้ใหเ้ข�้ก้บ้ั 

สัภ�พื้แวดลอ้ีมไดด่้ข้�น สัภ�พื้ภ�ยในโรั้งเล่�ยงก้เ็ริั้�มแน่นขนด้ข้�น ที่ำ�ใหส้ัภ�พื้แวดลอ้ีมแยล่งไดง่้�ย จำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมก้�รั้ 

รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัใหด่้ เวล�ส่ังข�ยท่ี่�อี�ย ุ7-8 สัป้ด�ห์ไก่้จำะม่นำ��หนก้้ 3.0 ก้ก้. 

(2) การเจริญเติบิโติของไก่บ้านท้องถิน่

แมว้�่ข้�นอีย้ก่้บ้ัสั�ยพื้น้ธ์ุ / เก้รั้ดขอีงไก่้บั�้นที่อ้ีงถิ�น แต่เน้�อีงจำ�ก้ม่รั้ะยะเวล�ก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ย�วน�น ไก่้เพื้ศัผู้้เ้พื้ศัเม่ยจำะ 

นำ��หนก้้แตก้ต่�งก้น้ม�ก้ เม้�อีม่อี�ยตุ้�งแต่ 20 สัป้ด�ห์ข้�นไป เพื้ศัผู้้จ้ำะม่นำ��หนก้้ 3.0 ก้ก้. เพื้ศัเม่ย 2.0 ก้ก้. ซ้ึ่� งแตก้ต่�งก้น้ถ้ง 1.0  

ก้ก้. แน่นอีนว�่เม้�อีรั้ะยะเวล�ก้�รั้เล่�ยงย�วน�นปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�บัริั้โภคก้ย็ิ�งม�ก้ โดยเพื้ศัผู้้จ้ำะบัริั้โภครั้�ว 13.0 ก้ก้. เพื้ศัเม่ย 

รั้�ว 10.0 ก้ก้. 
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 การควับคุมจดัการการเลีย้ง (ติั้งแต่ิเป็นลูกไก่จนถง้ส่งขาย)

เม้�อีเข�้โรั้งเล่�ยงลก้้ไก่้แลว้ ช่วงต้�งแต่เริั้�มใหอ้ี�ห�รั้ไปจำนถ้งอี�ย ุ3 สัป้ด�ห์เร่ั้ยก้ว�่ช่วงแรั้ก้ และช่วงหลง้จำ�ก้น้�น 

เร่ั้ยก้ว�่ช่วงหลง้ ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้โดยที่้�วไปเม้�อีอี�ย ุ8 สัป้ด�ห์ เพื้ศัผู้้จ้ำะเจำริั้ญเติบัโตจำนม่นำ��หนก้้ม�ก้ก้ว�่ 3 ก้ก้. และเพื้ศัเม่ยก้ม่็ 

นำ��หนก้้ใก้ลเ้ค่ยง 3 ก้ก้. เช่นก้น้ 

ก้�รั้เล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้โดยที่้�วไปแลว้จำะไม่แตก้ต่�งจำ�ก้ก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้ไข่ แต่วต้ถุปรั้ะสังคข์อีงก้�รั้เล่�ยงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ 

ค้อีก้�รั้เล่�ยงขนุ ดง้น้�นเพื้้�อีใหม่้ปริั้ม�ณก้�รั้ผู้ลิตต่อีพื้้�นท่ี่�ม�ก้ข้�น คว�มหน�แน่นในโรั้งเล่�ยงจ้ำงส้ัง และมก้้เล่�ยงไก่้ดว้ย 

เง้�อีนไขท่ี่�ไม่ด่ต่อีสุัขภ�พื้ เช่น จำำ�ก้ด้ก้�รั้อีอีก้ก้ำ�ลง้ขอีงไก่้ ใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่โปรั้ต่นส้ัง ม่แคลลอีร่ั้� ส้ัง เป็นตน้ ถ�้ก้�รั้ควบัคุม 

จำด้ก้�รั้ไม่ด่พื้อี อี�จำเกิ้ดโรั้คไดง่้�ยจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงรั้ะวง้เป็นพื้ิเศัษ  

(1) การควับคุมดูแลในช่ีวังแรก 

ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ช่วงแรั้ก้ ถ�้เล่�ยงแบับัปล่อียเดินอิีสัรั้ะจำะป้โรั้งเล่�ยงดว้ยวส้ัดุป้พื้้�น และจำำ�เป็นตอ้ีงเพื้ิ�มอุีณหภมิ้ดว้ยเคร้ั้�อีง 

ที่ำ�คว�มร้ั้อีนเป็นเวล� 2-4 สัป้ด�ห์ ก้�รั้ควบัคุมด้แลอุีณหภมิ้ในก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้เป็นสิั�งสัำ�คญ้ ซ้ึ่� งถ�้อุีณหภมิ้ตำ��ไปจำะที่ำ�ให ้

เกิ้ดโรั้คที่อ้ีงม�น (ส่ัวนที่อ้ีงม่ขน�ดใหญ่ข้�นผู้ดิปก้ติ) ไดง่้�ย นอีก้จำ�ก้น่�ไก่้ท่ี่�เจำริั้ญเติบัโตไม่ด่มก้้จำะม่คว�มผู้ดิปก้ติท่ี่�ข� ตอ้ีง 

ร่ั้บัก้ำ�จำด้ทิี่�งโดยเร็ั้ว 

① ก้�รั้นำ�เข�้ลก้้ไก่้ (ร้ั้บัลก้้ไก่้เข�้ม�) 

ก้รั้ณ่เล่�ยงแบับัปล่อีย จำะม่เคร้ั้�อีงเล่�ยงลก้้ไก่้แบับัร้ั้ปที่รั้งร่ั้มและพื้้�นที่ำ�คว�มอุ่ีนซ้ึ่�งไม่ว�่จำะแบับัใดก้จ็ำะว�งชิก้ก้�ร์ั้ดก้้�น 

คอีก้ที่รั้งก้รั้ะบัอีก้ไวบ้ัริั้เวณตรั้งก้ล�งเพื้้�อีร้ั้บัคว�มอีบัอุ่ีน และที่ำ�คว�มอุ่ีนเตร่ั้ยมเอี�ไวล่้วงหน�้ เม้�อีล้ก้ไก่้ม�ถ้งจำะนำ�เข�้ไป 

ไวภ้�ยในชิก้ก้�ร์ั้ด และใหพ้ื้ก้้ผู้อ่ีนในน้�น อุีณหภมิ้และคว�มช้�นภ�ยในชิก้ก้�ร์ั้ดเป็นสิั�งสัำ�คญ้ ตอ้ีงปร้ั้บัอุีณหภมิ้ (32℃)  

คว�มช้�น (ปรั้ะม�ณ 65%) ใหส้ัมำ��เสัมอีและเหม�ะก้บ้ัลก้้ไก่้เพื้้�อีใหไ้ก่้ก้รั้ะจำด้ก้รั้ะจำ�ยอีย้ ่ 

② ก้�รั้ป้อีนอี�ห�รั้

ท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้จำะใชก้้ล่อีงแบันขอีบัต้�นสัำ�หร้ั้บัใส่ัอี�ห�รั้ (ชิก้ก้�ร์ั้ด) หร้ั้อีจำ�นใส่ัอี�ห�รั้เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถว�งบันพื้้�นได ้

อีย�่งม้�นคงแมต้้�งอีย้บ่ันวส้ัดุป้พื้้�น ท่ี่�ใส่ันำ��จำะติดต้�งเป็นนิปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้หร้ั้อีท่ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปรั้ะฆ่ง้ และติดต้�งดริั้งเก้อีร์ั้ใหน้ำ� �เพื้ิ�ม 

เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถกิ้นนำ��ไดง่้�ย โดยจำะว�งท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้และท่ี่�ใส่ันำ��เอี�ไวส้ัลบ้ัก้น้ไป เพื้้�อีเตร่ั้ยมพื้ร้ั้อีมใหล้ก้้ไก่้สั�ม�รั้ถกิ้น 

อี�ห�รั้ไดอ้ีย�่งสับั�ย อี�ห�รั้ท่ี่�ใหเ้ป็นอี�ห�รั้ชนิดขน้ และใหอ้ี�ห�รั้ปริั้ม�ณนอ้ียหล�ยๆ คร้ั้� ง จำะที่ำ�ใหกิ้้นอี�ห�รั้ไดด่้ ไก่้บั 

รั้อียเลอีร์ั้หลง้รั้ะยะป้อีนอี�ห�รั้ จำะใหอ้ี�ห�รั้ต�มค่้ม้อีก้�รั้เล่�ยงไก่้ 

③ คว�มหน�แน่นในก้�รั้เล่�ยง

คว�มหน�แน่นในโรั้งเล่�ยงต่อีพื้้�นท่ี่� 1 ตรั้.ม. ควรั้เล่�ยงไก่้ปรั้ะม�ณ 15 ตว้ และก้ล่�วก้น้ว�่ถ�้จำะเล่�ยงลก้้ไก่้แยก้เพื้ศัผู้้เ้พื้ศั 

เม่ยจำะที่ำ�ใหไ้ก่้เติบัโตเร็ั้วข้�น แต่โดยที่้�วไปจำะใชว้ธ่ิเล่�ยงรั้วมเพื้ศัผู้้เ้พื้ศัเม่ยเพื้้�อีทุ่ี่นแรั้งในก้�รั้แยก้ 
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④ ก้�รั้ควบัคุมคว�มช้�น 

ในก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียเดินอิีสัรั้ะเวล�ที่ำ�คว�มอุ่ีนภ�ยในโรั้งเล่�ยงจำะร้ั้ก้ษ�คว�มช้�นเอี�ไวไ้ดย้�ก้จ้ำงที่ำ�ใหอ้ี�ก้�ศัแหง้ 

เกิ้นไปได ้ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงพื้รั้มนำ��ไปบันวส้ัดุป้พื้้�นท่ี่�บัริั้เวณตรั้งก้ล�งเป็นคร้ั้� งครั้�ว คว�มช้�น (ต้�งแต่ 50% ข้�นไป) รั้ะหว�่งท่ี่� 

ที่ำ�คว�มอุ่ีนภ�ยในโรั้งเล่�ยง จำะม่ผู้ลต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงไก่้หลง้จำ�ก้น่�อีย�่งม�ก้ 

⑤  ก้�รั้ควบัคุมอุีณหภมิ้

จำะตอ้ีงคอียเฝ้ึ�สัง้เก้ตพื้ฤติก้รั้รั้มขอีงลก้้ไก่้ แลว้ค่อียๆ ลดอุีณหภมิ้ลงขอีงท่ี่�เล่�ยงลก้้ไก่้ลง ควรั้ค่อียๆ ปร้ั้บัอุีณหภมิ้ 

ใหล้ดลงเร้ั้�อียๆ จำนอีย้ท่่ี่� 29 ℃ เม้�อีไก่้ม่อี�ยไุด ้7 วน้ และคอียปร้ั้บัใหอุ้ีณหภมิ้อีย้ใ่นช่วงท่ี่�ลก้้ไก่้ก้รั้ะจำ�ยตว้อีย�่งสัมำ��เสัมอี 

พื้อีด่ หลง้จำ�ก้นำ�ลก้้ไก่้เข�้ม�เล่�ยงแลว้ ห�ก้ไม่ลดอุีณหภมิ้ภ�ยในโรั้งเล่�ยงลง ในเวล�ปรั้ะม�ณ 2-3 วน้อุีณหภมิ้ขอีง 

สัภ�พื้แวดลอ้ีมภ�ยในโรั้งเล่�ยงจำะส้ังข้�นก้ว�่ช่วงท่ี่�เริั้�มป้อีนอี�ห�รั้ ก้�รั้ท่ี่�อุีณหภมิ้เพื้ิ�มข้�นส้ังต้�งแต่ช่วงแรั้ก้ขอีงก้�รั้เล่�ยง 

เช่นน่�จำะที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคลดลง และจำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ตว้ไก่้ในเวล�ต่อีม� และเป็นสั�เหตุที่ำ�ให ้

นำ��หนก้้ขอีงไก่้แต่ละตว้แตก้ต่�งก้น้ม�ก้อ่ีก้ดว้ย จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้ใหม้�ก้ 

⑥  ก้�รั้รั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้

ก้�รั้หยดุที่ำ�คว�มอุ่ีนภ�ยในโรั้งเล่�ยง เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้รั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้ สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัเปิดโล่งในฤด้ร้ั้อีนจำะ 

ที่ำ�เม้�อีไก่้ม่อี�ยไุดร้ั้�ว 2 สัป้ด�ห์ และในฤด้หน�วจำะที่ำ�เม้�อีไก่้ม่อี�ยรุั้�ว 3 สัป้ด�ห์ สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสัไม่ม่ 

แนวคิดเร้ั้�อีงก้�รั้รั้ะบั�ยคว�มร้ั้อีนอีอีก้ สิั�งสัำ�คญ้ค้อีก้�รั้ร้ั้ก้ษ�สัมดุลขอีงอุีณหภมิ้ภ�ยในโรั้งเล่�ยงและปริั้ม�ณอี�ก้�ศัท่ี่�ส่ังเข�้ 

ไปในโรั้งเล่�ยง

⑦  ก้�รั้ควบัคุมก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้และนำ��

เน้�อีงจำ�ก้ลก้้ไก่้จำะเจำริั้ญเติบัโตอีย�่งรั้วดเร็ั้วม�ก้ จ้ำงตอ้ีงคอียปร้ั้บัคว�มส้ัง แรั้งดน้นำ�� และตำ�แหน่งท่ี่�ปล่อียนำ��ขอีงนิ 

ปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้ และท่ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปที่รั้งรั้ะฆ่ง้ต�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้

นิปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้ : ปร้ั้บัคว�มส้ังใหล้ก้้ไก่้กิ้นนำ��ไดง่้�ย ท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ :  ใหค้ว�มส้ังขอีงขอีบัจำ�นใส่ัอี�ห�รั้ส้ังรั้ะดบ้ั

เด่ยวก้บ้ัก้รั้ะเพื้�ะพื้ก้้ขอีงล้ก้ไก่้เพื้ศัเม่ย 



92

⑧ ก้�รั้ควบัคุมชิก้ก้�ร์ั้ด

หลง้จำ�ก้เริั้�มป้อีนอี�ห�รั้ตอ้ีงขย�ยวงขอีงคอีก้ท่ี่�เล่�ยงต�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้ และขน�ดตว้ขอีงลก้้ไก่้จำะใหญ่ 

จำนข�้มชิก้ก้�ร์ั้ดไดเ้ม้�อีอี�ยไุดร้ั้�ว 10-13 วน้ เม้�อีถ้งตอีนน้�นจำะตอ้ีงถอีดอีอีก้ 

⑨ ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั

เน้�อีงจำ�ก้ก้�รั้เล่�ยงอีย�่งหน�แน่นและขน�ดฝึง้ใหญ่จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัเป็นพื้ิเศัษ

⑩ ก้�รั้ควบัคุมแสังสัว�่ง

ก้รั้ณ่สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั จำะเปิดไฟดว้ยคว�มสัว�่ง 5 ลก้้ซ์ึ่ตลอีด 24 ชม. จำนถ้งอี�ย ุ1 สัป้ด�ห์ เม้�อีไก่้ 

อี�ย ุ2-3 สัป้ด�ห์จำะเปล่�ยนเป็น 3 ลก้้ซ์ึ่และหลง้จำ�ก้น้�นจำะเปล่�ยนเป็นไฟท่ี่�ม่คว�มสัว�่งตำ��รั้�ว 0.5 ลก้้ซ์ึ่ และเปิดน�น 23 ชม.  

สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัเปิดโล่ง ตอีนก้ล�งวน้จำะใชแ้สังแดดธรั้รั้มช�ติ และตอีนก้ล�งค้นจำะเปิดไฟต�มก้รั้ณ่�ขอีงโรั้งเล่�ยงแบับั 

วนิโดวเ์ลสั

(2) การควับคุมจดัการในช่ีวังหลงั

เม้�อีไก่้ม่อี�ย ุ4 สัป้ด�ห์ไปแลว้ จำะเปล่�ยนอี�ห�รั้จำ�ก้อี�ห�รั้เพื้้�อีช่วยก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงช่วงแรั้ก้ม�เป็น 

อี�ห�รั้สัำ�หร้ั้บัก้�รั้จำด้แต่งสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เล่�ยงช่วงหลง้แที่น เม้�อีล้ก้ไก่้เจำริั้ญเติบัโตไปเร้ั้�อียๆ ปริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�บัริั้โภคเพื้ิ�มข้�น  

และปริั้ม�ณก้�รั้ขบ้ัถ่�ยม้ลก้เ็พื้ิ�มม�ก้ข้�นดว้ย นอีก้จำ�ก้น่�  ในช่วงน่�จำะเริั้�มเข�้ส่้ัช่วงก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ม่คว�มหน�แน่นข้�น จ้ำงตอ้ีง

พื้ย�ย�มที่ำ�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัใหด่้ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียเดินอิีสัรั้ะ ควรั้ใชว้ธ่ิเพื้้�อีที่ำ�ใหอ้ี�ก้�ศัสั�ม�รั้ถไหล 

เข�้ม�ผู้�่นที่�งพื้้�นได ้ถ�้ที่ำ�ไดเ้ช่นน่�แลว้วส้ัดุป้พื้้�นก้แ็หง้พื้อีด่ และก๊้�ซึ่พื้ิษท่ี่�ขบ้ัอีอีก้ม�ก้จ็ำะนอ้ียลงดว้ย 

เม้�อีเข�้ส่้ัก้�รั้เล่�ยงในช่วงหลง้ ไก่้จำะเคล้�อีนไหวนอ้ียลงต�มนำ��หนก้้ตว้ท่ี่�เพื้ิ�มข้�น และก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงไก่้เพื้ศัผู้้ ้

และเพื้ศัเม่ยจำะแตก้ต่�งก้น้ม�ก้ข้�น ในช่วงน่�ไก่้บัริั้โภคอี�ห�รั้ในปริั้ม�ณส้ังสุัดเม้�อีภ�ยในโรั้งเล่�ยงม่อุีณหภมิ้ 19-23 ℃ และ 

ส่ังผู้ลใหน้ำ� �หนก้้ตว้เพื้ิ�มข้�นอีย�่งม�ก้ แต่สัำ�หร้ั้บัฤด้ร้ั้อีนในช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนจำด้ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีงดำ�เนินก้�รั้ป้อีงก้น้ผู้ลก้รั้ะที่บั 

จำ�ก้คว�มร้ั้อีน เช่น เป่�ลมไล่คว�มร้ั้อีน และจำำ�ก้ด้อี�ห�รั้ เป็นตน้ เม้�อีอุีณหภมิ้เพื้ิ�มส้ังข้�นอีย�่งฉบ้ัพื้ลน้จำนอีย้ท่่ี่�ต้�งแต่ 30 ℃  

ท่ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปที่รั้งรั้ะฆ่ง้ : คว�มส้ังก้น้จำ�นใส่ันำ��อีย้ร่ั้ะดบ้ัเด่ยวก้บ้ัไหล่ขอีงลก้้ไก่้เพื้ศัเม่ย
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ข้�นไป จำะที่ำ�ใหเ้ป็นลมแดดไดง่้�ยจ้ำงตอ้ีงคอียรั้ะวง้ใหด่้ 

(3) การส่งขาย 

เม้�อีอี�ยรุั้�ว 6-7 สัป้ด�ห์จำะนำ�ลก้้ไก่้เพื้ศัเม่ยส่ังอีอีก้ข�ย (แบ่ังข�ยเพื้้�อีลดจำำ�นวน) เน้�อีงจำ�ก้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีง 

ลก้้ไก่้เพื้ศัเม่ยจำะช�้ลงหลง้จำ�ก้น้�น ก้�รั้แบ่ังอีอีก้ข�ยเพื้้�อีลดจำำ�นวนลงที่ำ�ใหม่้พื้้�นท่ี่�สัำ�หร้ั้บัใชเ้ล่�ยงใหไ้ก่้เพื้ศัผู้้เ้จำริั้ญเติบัโตได ้

ก้ว�้งขว�งข้�น หลง้จำ�ก้แบ่ังอีอีก้ไปข�ยแลว้ เม้�อีอี�ยรุั้�ว 9 สัป้ด�ห์ก้น็ำ�ลก้้ไก่้ที่้�งหมดส่ังอีอีก้ข�ย เม้�อีรั้วมก้บ้ัท่ี่�แบ่ังอีอีก้ข�ย 

ไปก่้อีนแลว้ โดยที่้�วไปจำะส่ังลก้้ไก่้อีอีก้ข�ยไดคิ้ดเป็นนำ��หนก้้ก้�รั้ผู้ลิตท่ี่� 32-35 ก้ก้. ต่อีพื้้�นท่ี่� 1 ตรั้.ม. 

 การควับคุมจดัการด้านสุขอนามยัของไก่เนือ้ (ระบบ all-in, all-out และการฆ่่าเช้ืีอโรค) 

(1) การทำาควัามสะอาดหลงัส่งไก่ออกขายและก่อนรับลูกไก่เข้ามาเลีย้ง

ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ จำะเล่�ยงดว้ยรั้ะบับั all-in, all-out โดยจำะร้ั้บัลก้้ไก่้ท่ี่�ฟ้ก้เป็นตว้ในวน้เด่ยวก้น้เข�้ม�เล่�ยงในโรั้งเล่�ยง 

เด่ยวก้น้ (all-in) จำ�ก้น้�นจำะเล่�ยงแลว้นำ�ส่ังข�ยที่้�งหมด (all-out) ซ้ึ่� งเป็นวธ่ิก้�รั้เล่�ยงท่ี่�ที่ำ�ก้น้โดยที่้�วไป   

เน้�อีงจำ�ก้โรั้งเล่�ยงไก่้จำะถก้้ใชง้�นซึ่ำ� �โดยก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ในช่วงเวล�สั้�นๆ (ต้�งแต่ร้ั้บัลก้้ไก่้เข�้ม�เล่�ยงไปจำนถ้ง 

ส่ังอีอีก้ข�ย)  จ้ำงม่โอีก้�สัท่ี่�ตน้ตอีขอีงโรั้คต่�งๆ ม�ก้ม�ยจำะหลงเหล้อีอีย้แ่ละสัะสัมเพื้ิ�มม�ก้ข้�นไปเร้ั้�อียๆ ต�มเวล�ท่ี่�ผู้�่นไป  

จุำดปรั้ะสังคข์อีงก้�รั้ฆ่่�เช้�อีค้อี เพื้้�อีก้ำ�จำด้เช้�อีโรั้ค, จุำลินที่ร่ั้ยท่์ี่�เป็นตน้ตอีขอีงโรั้ค และแมลงปรั้สิัตต่�งๆ ท่ี่�หลงเหล้อีจำ�ก้ก้�รั้ 

เล่�ยงไก่้ชุดก่้อีนหน�้ใหห้มดไป โรั้งเล่�ยงไก่้ท่ี่�ว�่งลงหลง้จำ�ก้ท่ี่�นำ�ไก่้ส่ังอีอีก้ข�ยแลว้ จำะตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ก้ำ�จำด้มล้ไก่้อีอีก้ไป 

โดยเร็ั้ว ก่้อีนจำะนำ�ลก้้ไก่้ชุดต่อีไปเข�้ม�เล่�ยงตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ร้ั้�อีวส้ัดป้พื้้�นอีอีก้ใหห้มด ก้ำ�จำด้แมลง ล�้งนำ��ที่ำ�คว�มสัะอี�ดและ 

ฆ่่�เช้�อีใหท้ี่้�วที่้�งหมด  นอีก้จำ�ก้น่�  ไม่เพื้่ยงแต่โรั้งเล่�ยงเท่ี่�น้�น แต่จำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ด / ก้ำ�จำด้แมลง / ล�้งนำ��ที่ำ�คว�ม 

สัะอี�ด / ฆ่่�เช้�อีบัริั้เวณรั้อีบัๆ โรั้งเล่�ยงอ่ีก้ดว้ย 

(2) การกำาจดัสัติว์ัติามธรรมชีาติ ิ

ตอ้ีงติดต้�งลก้้ก้รั้งโลหะหร้ั้อีต�ข่�ยป้อีงก้น้นก้เพื้้�อีไม่ใหห้น้ และนก้ป่�ลุก้ลำ��เข�้ม�ภ�ยในโรั้งเล่�ยงได ้

(3) การใช้ีวัคัซีนและยาป้องกนั

โรั้คนิวค�สัเซิึ่ล, โรั้คหลอีดลมอีก้้เสับัติดต่อีในไก่้, โรั้คติดเช้�อีเฉ่ยบัพื้ลน้ในรั้ะบับัห�ยใจำ, โรั้คเบัอีร์ั้ซ่ึ่�อีก้้เสับัติดต่อี,  

โรั้คฝ่ึด�ษไก่้, โรั้คม�เร็ั้ก้ซ์ึ่ในไก่้ เป็นตน้ สั�ม�รั้ถป้อีงก้น้ดว้ยวค้ซ่ึ่นได ้ซ้ึ่� งวค้ซ่ึ่นแต่ละชนิดจำะใหต้�มโปรั้แก้รั้มก้�รั้ให ้

วค้ซ่ึ่น สัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้โปรั้แก้รั้มโดยที่้�วไปจำะเป็นก้�รั้ใหว้ค้ซ่ึ่นเช้�อีเป็นเป็นหลก้้ 
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 การกำาจดัมูลไก่และวัธีิการปฏิบิัติิ

ป้จำจุำบัน้ม้ลไก่้เก้้อีบัที่้�งหมดจำะถก้้ก้ำ�จำด้ดว้ยวธ่ิก้�รั้หมก้้ใหย้อ่ียสัล�ย แลว้นำ�ไปใชป้รั้ะโยชนเ์ป็นปุ๋ยคอีก้ต่อีไป ซ้ึ่�งม่ 

ที่้�งวธ่ิก้�รั้หมก้้แบับัถมเป็นช้�น วธ่ิต่ผู้สัมแบับัเปิดโล่ง และวธ่ิต่ผู้สัมแบับัปิด เป็นตน้ วธ่ิก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลขอีงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ส่ัวน 

ใหญ่จำะที่ำ�ในเร้ั้อีนหมก้้แบับัเปิดโล่ง เน้�อีงจำ�ก้วต้ถุท่ี่�ผู้สัมรั้วมอีย้ใ่นมล้ขอีงไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ส่ัวนใหญ่เป็นวต้ถุท่ี่�ม่นำ� �ปะปน 

นอ้ีย ก้รั้ณ่ท่ี่�จำะก้ำ�จำด้โดยก้�รั้หมก้้ใหย้อ่ียสัล�ยในเร้ั้อีนหมก้้ จำำ�เป็นตอ้ีงปร้ั้บัปริั้ม�ณนำ��ในส่ัวนผู้สัมต้�งแต่ข้�นแรั้ก้  

นอีก้จำ�ก้น่�  ในเร้ั้อีนหมก้้ใหย้อ่ียสัล�ยแบับัปิดก้�รั้ก้ำ�จำด้ม้ลจำะเป็นไปอีย�่งรั้วดเร็ั้ว จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้ยอ่ียสัล�ยขอีงวต้ถุท่ี่� 

เป็นอีน้ตรั้�ยต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตในวส้ัดุป้พื้้�น เช่น ข่� เล้�อีย เป็นตน้ ไม่เพื้ย่งพื้อีดว้ย 

 แผ่นการเลีย้งและการประเมนิควัามสามารถ 

(1) แผ่นการเลีย้ง 

ป้จำจุำบัน้ ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ถก้้เล่�ยงภ�ยใตก้้�รั้ที่ำ�สัญ้ญ�ก้�รั้ผู้ลิตก้บ้ับัริั้ษท้ี่อี�ห�รั้สัต้ว ์หร้ั้อีอีงคก์้รั้ท่ี่�เป็นบัริั้ษท้ี่ตว้แที่น 

ก้�รั้ค�้ครั้บัวงจำรั้ เป็นตน้ ที่้�งวน้ท่ี่�นำ�ไก่้เข�้ม�เล่�ยง จำำ�นวนไก่้ท่ี่�นำ�เข�้ม�เล่�ยง และอี�ยไุก่้ท่ี่�ส่ังอีอีก้ข�ย เป็นตน้ จำะถ้ก้ 

ก้ำ�หนดไวใ้นสัญ้ญ� ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงพื้ิจำ�รั้ณ�เร้ั้�อีงสัถ�นท่ี่�เล่�ยง และแผู้นก้�รั้ปฏิิบัติ้ง�นเอี�ไวก่้้อีนล่วงหน�้

(2) วัธีิการสำารวัจควัามสามารถ 

เน้�อีงจำ�ก้ไก่้ม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตเร็ั้วและม่รั้ะยะเวล�เล่�ยงสั้�น ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้จ้ำงตอ้ีงที่ำ�ทุี่ก้สัป้ด�ห์ และตรั้วจำวด้ปริั้ม�ณ 

ก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ดว้ย ผู้ลท่ี่�ไดจ้ำะนำ�ไปคำ�นวณห�คว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้เพื้ิ�มนำ��หนก้้ เป็นตน้ ซ้ึ่� งผู้ลก้ำ�ไรั้จำ�ก้ก้�รั้บัริั้ห�รั้ 

จำด้ก้�รั้จำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มอีต้รั้�ก้�รั้ส่ังอีอีก้ข�ย (อีต้รั้�ส่ัวนรั้ะหว�่งจำำ�นวนลก้้ไก่้ท่ี่�นำ�เข�้ม�เล่�ยงต่อีจำำ�นวนท่ี่�สั�ม�รั้ถส่ัง 

ข�ยได)้ และนำ��หนก้้ท่ี่�ส่ังข�ย (นำ��หนก้้ขอีงไก่้เป็นท่ี่�ส่ังข�ยต่อีหน่วยพื้้�นท่ี่�เล่�ยง) เป็นตน้
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อืน่ๆ5
① ม้าขนาดเลก็

 ลกัษณะเฉพาะของม้าพนัธ์ุเธอร์รัพเบรติ

・ ม�้พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ตเป็นสัต้วท่์ี่�สัญ้ช�ตญ�ณเร้ั้�อีงก้�รั้รั้ะวง้ภย้ส้ังม�ก้ บั�งคร้ั้� งเม้�อีคนเล่�ยงเคล้�อีนไหวตว้อีย�่ง

ก้รั้ะที่น้หน้อี�จำตก้ใจำและวิ�งพื้ล่�นหร้ั้อีอี�ละว�ดได ้เวล�ท่ี่�จำะเข�้ใก้ลต้ว้ม�้ ตอ้ีงค่อียๆ เข�้ไปจำ�ก้ด�้นหน�้ เร่ั้ยก้ดว้ยนำ��เส่ัยง

นุ่มนวล เพื้้�อีที่ำ�ใหม้�้ร้้ั้ส้ัก้อุ่ีนใจำ  

・ เน้�อีงจำ�ก้ลำ�ไสัข้อีงม�้ม่คว�มย�วเม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัสัต้วป์รั้ะเภที่อ้ี�น จ้ำงเกิ้ดภ�วะโคลิก้ (ปวดที่อ้ีง) ไดง่้�ย จำำ�เป็นตอ้ีง

ควบัคุมด้แลเร้ั้�อีงก้�รั้ขบ้ัถ่�ยใหด่้  

 ช่ืีอของส่วันต่ิางๆ ในร่างกายทีส่ำาคญัของม้าพนัธ์ุเธอร์รัพเบรติ (เทยีบกบัร่างกายคน) 

① ขนหน�้ม�้

② ขนหลง้คอี

③ ตะโหงก้ม�้

④ หลง้

⑤ บั้�นที่�้ย

⑥ ห�ง

⑦ ส่ัวนส้ัง

⑧ เข่�หลง้ (เข่�ขอีงคน) 

⑨ เข่�หน�้ (ขอ้ีศัอีก้ขอีงคน)

⑩ ขอ้ีเที่�้หน�้ (ขอ้ีม้อีขอีงคน) 

⑪ ขอ้ีเที่�้หลง้ (ขอ้ีเที่�้ขอีงคน) 

⑫ ขอ้ีต่อีหลง้เที่�้ (ขอ้ีนิ�วขอีงคน) 

⑬ ก่้บั (เลบ็ันิ�วก้ล�งขอีงคน) 

① ②
③ ④ ⑤

⑥

⑧

⑨

⑩
⑪

⑬

⑫

▲⑦
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 การบ่งช้ีีม้าแต่ิละติวัั

ก้�รั้บ่ังช่�ม�้พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ตแต่ละตว้จำะด้ท่ี่�ส่ัขน ลก้้ษณะเฉพื้�ะตว้ (ล�ยด่�งส่ัข�ว, ขนหยก้้เป็นคล้�น เป็นตน้) หร้ั้อี

ใชไ้มโครั้ชิพื้ เป็นตน้ และขอ้ีม้ลเหล่�น่�จำะถก้้บัน้ท้ี่ก้ลงในใบัที่ะเบ่ัยนตว้ดว้ย 

(1) สีขน 

ส่ัขนขอีงม�้พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ตม่ที่้�งหมด 8 ปรั้ะเภที่ดง้ต่อีไปน่�  

 ขนส่ันำ��ต�ลเชสันท้ี่ ขนส่ันำ��ต�ลเขม้ หร้ั้อี ด�ร์ั้ก้เชสันท้ี่  ขนส่ัเที่�แก้มเหล้อีง ขนส่ัดำ�อีมเหล้อีง

 ขนส่ันำ��ต�ลช็อีก้โก้แลต ขนส่ัดำ� ขนส่ัข�วแตม้ส่ัเที่�  ขนส่ัข�ว

(2) ลกัษณะเฉพาะ

บ่ังบัอีก้ดว้ยลก้้ษณะเฉพื้�ะขอีงล�ยด่�งส่ัข�วบันใบัหน�้และข�ที่้�งส่ั� หร้ั้อีคว�มหยก้้ขอีงขนที่้�งตว้ 

(3) ไมโครชิีพ

・จำะฝ้ึงไวท่้ี่�บัริั้เวณตรั้งก้ล�งขอีงคอีด�้นซึ่�้ยก่้อีนจำะลงที่ะเบ่ัยนเพื้ด็ด่ก้ร่ั้ 

・เบัอีร์ั้ขอีงไมโครั้ชิพื้จำะถก้้รั้ะบุัไวใ้นใบัร้ั้บัรั้อีงก้�รั้ลงที่ะเบ่ัยนเพื้ด็ด่ก้ร่ั้

・ถ�้จำะนำ�ม�้พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ตไปใชเ้ป็นม�้แข่ง จำำ�เป็นตอ้ีงฝ้ึงไมโครั้ชิพื้

 อาหาร

・อี�ห�รั้ท่ี่�ใหแ้ก่้ม�้พื้น้ธ์ุเธอีร์ั้ร้ั้พื้เบัรั้ต จำะม่อี�ห�รั้แบับัเขม้ขน้และอี�ห�รั้หย�บั

・อี�ห�รั้เขม้ขน้ โดยหลก้้จำะเป็นอี�ห�รั้จำำ�พื้วก้ธญ้พื้้ช ไดแ้ก่้ ข�้วโอีต๊และรั้ำ�ข�้ว เป็นตน้ นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่อี�ห�รั้ผู้สัมดว้ย 

・อี�ห�รั้หย�บั เป็นหญ�้แหง้ท่ี่�นำ�เข�้ม�จำ�ก้ต่�งปรั้ะเที่ศั หร้ั้อีท่ี่�ปล้ก้ไวเ้อีงในฟ�ร์ั้ม



97

 วัสัดุปูพืน้ 

・ ในโรั้งเล่�ยงม�้จำะแบ่ังก้้�นเป็นหอ้ีงยอ่ียๆ เร่ั้ยก้ว�่คอีก้ม�้ ซ้ึ่� งจำะใชเ้ป็นท่ี่�นอีนขอีงม�้ ซ้ึ่� งจำะป้ดว้ยฟ�ง เป็นตน้ เร่ั้ยก้ว�่ 

วส้ัดุป้พื้้�น 

・ วส้ัดุป้พื้้�นส่ัวนใหญ่จำะใชฟ้�งข�้ว ฟ�งข�้วสั�ล่ หญ�้เล่�ยงสัต้วท่์ี่�ปลก้้เอีงในฟ�ร์ั้ม เศัษไม ้หร้ั้อีข่� เล้�อีย เป็นตน้ 

・ ในฟ�ร์ั้มผู้ลิตจำะใชฟ้�งข�้วหร้ั้อีหญ�้เล่�ยงสัต้วท่์ี่�ปลก้้เอีงในฟ�ร์ั้ม ส่ัวนในฟ�ร์ั้มเล่�ยงมก้้ใชฟ้�งข�้ว เศัษไมห้ร้ั้อีข่� เล้�อีย 

เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหม้�้กิ้นวส้ัดุป้พื้้�น
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② ผ่้ง้เลีย้ง 
 โครงสร้างของกล่องรัง 

(1) กล่องรัง / กล่องเสริม

ผู้้�งจำะถก้้เล่�ยงไวภ้�ยในก้ล่อีงร้ั้ง (นบ้ัเป็น 1 ฝึง้) ก้ล่อีงร้ั้งต�มปก้ติ จำะสั�ม�รั้ถใส่ัแผู้น่ร้ั้งได ้8-10 แผู้น่ ซ้ึ่� งจำะม่ผู้้�งง�นที่ำ�ง�น

อีย้ภ่�ยในรั้�ว 2 หม้�นตว้ นอีก้จำ�ก้น่� เวล�ท่ี่�ฝึง้เติบัโตขย�ยใหญ่ข้�น จำะต่อีเติมก้ล่อีงเสัริั้มท่ี่�ไม่ม่พื้้�นเพื้ิ�มเข�้ไปด�้นบันก้ล่อีงร้ั้งอ่ีก้

ท่ี่เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถรั้อีงร้ั้บัผู้้�งท่ี่�เพื้ิ�มจำำ�นวนข้�นได้

  ก้ล่อีงร้ั้ง   ก้ล่อีงเสัริั้ม

(2) แผ่่นรัง (รวังผ่้ง้)

ส่ัวนท่ี่�ผู้้�งเก้�ะรั้วมก้น้ภ�ยในร้ั้งเร่ั้ยก้ว�่แผู้น่ร้ั้ง (รั้วงผู้้�ง)  

เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัพื้้�นฐ�นขอีงร้ั้งผู้้�ง  

ซ้ึ่� งขน�ดขอีงฝึง้ผู้้�งจำะก้ำ�หนดดว้ยจำำ�นวนแผู้น่ร้ั้งท่ี่�ใส่ัไวภ้�ยในก้ล่อีงร้ั้ง  

หร้ั้อีใส่ัแผู้น่ร้ั้งต�มจำำ�นวนท่ี่�เหม�ะก้บ้ัขน�ดขอีงฝึง้ผู้้�ง 

(3) อุปกรณ์ให้อาหาร

อุีปก้รั้ณ์ใหอ้ี�ห�รั้เป็นอุีปก้รั้ณ์สัำ�หร้ั้บัใหอ้ี�ห�รั้ (นำ��ผู้สัมนำ��ต�ล เป็นตน้)  

แก่้ผู้้�ง ก้รั้ณ่ท่ี่�จำะใส่ัไวใ้นก้ล่อีงร้ั้ง  

จำะใหอ้ี�ห�รั้โดยว�งไวส่้ัวนด�้นนอีก้สุัดขอีงแผู้น่ร้ั้ง 

 อาหารของผ่้ง้และอาหารทีใ่ช้ีเลีย้ง

(1) นำา้หวัานจากดอกไม้และเกสรดอกไม้ 

อี�ห�รั้ขอีงผู้้�งม่เพื้่ยงนำ��หว�นจำ�ก้ดอีก้ไมแ้ละเก้สัรั้ดอีก้ไมเ้ท่ี่�น้�น นำ��หว�นจำ�ก้ดอีก้ไมเ้ป็นแหล่งพื้ลง้ง�น ส่ัวนเก้สัรั้ดอีก้ไม้

แผู้น่ร้ั้ง 

อุีปก้รั้ณ์ใหอ้ี�ห�รั้
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จำะม่แร่ั้ธ�ตุ และโปรั้ต่น รั้อียล้เจำลล่� (นมผู้้�ง) ท่ี่�ใหแ้ก่้รั้�ชิน่ผู้้�งและตว้อ่ีอีน จำะถก้้ขบ้ัอีอีก้ม�โดยผู้้�งง�นท่ี่�กิ้นเก้สัรั้ดอีก้ไมเ้ข�้ไป 

(2) อาหารทีใ่ช้ีเลีย้ง

ในก้�รั้เล่�ยงผู้้�งไม่จำำ�เป็นตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้เป็นปรั้ะจำำ�ทุี่ก้วน้ แต่เวล�ท่ี่�ไม่สั�ม�รั้ถเก้บ็ันำ��หว�นจำ�ก้ดอีก้ไมไ้ด ้อี�จำตอ้ีงใหอ้ี�ห�รั้ 

(นำ��ผู้สัมนำ��ต�ล เป็นตน้) เพื้้�อีใหผู้้้�งสั�ม�รั้ถดำ�รั้งช่วติอีย้ไ่ด ้นอีก้จำ�ก้น่�  ในช่วงท่ี่�ม่เก้สัรั้ดอีก้ไมน้อ้ีย อี�จำใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ว�ง

จำำ�หน่�ยในที่อ้ีงตล�ด (เก้สัรั้ดอีก้ไมท้ี่ดแที่น) เพื้้�อีใชแ้ที่นเก้สัรั้ดอีก้ไมต้�มธรั้รั้มช�ติ

 การไปหาอาหารของผ่้ง้

ก้ล่�วก้น้ว�่ต�มปก้ติผู้้�งจำะบิันรั้ะยะที่�งเป็นร้ั้ศัม่ปรั้ะม�ณ 2 ก้ม. เพื้้�อีไปเก้บ็ันำ��หว�นและเก้สัรั้ดอีก้ไม ้แต่ถ�้บัริั้เวณใก้ลเ้ค่ยง

ไม่ม่ดอีก้ไมก้้อ็ี�จำบิันไปไก้ลถ้ง 10 ก้ม. ผู้้�งชอีบัดอีก้ไมท่้ี่�ม่ปริั้ม�ณนำ��หว�นม�ก้ และนำ��หว�นม่คว�มเขม้ขน้ขอีงนำ��ต�ลส้ัง 

และก้รั้ณ่ท่ี่�ม่ดอีก้ไมท่้ี่�ม่คุณภ�พื้นำ��หว�นด่ก้บ้ัดอีก้ไมท่้ี่�คุณภ�พื้ดอ้ียก้ว�่อีย้ห่่�งอีอีก้ไปจำ�ก้ร้ั้งเป็นรั้ะยะที่�งเท่ี่�ก้น้ ผู้้�งจำะไม่

สันใจำดอีก้ไมท่้ี่�คุณภ�พื้ดอ้ียเลยเพื้้�อีจำะไดไ้ม่ใชพ้ื้ลง้ง�นไปโดยเส่ัยเปล่� โดยผู้้�งจำะพื้ิจำ�รั้ณ�ดอีก้ไมจ้ำ�ก้คุณสัมบัติ้ 3 ปรั้ะก้�รั้ค้อี 

"คุณภ�พื้, ปริั้ม�ณ, รั้ะยะที่�ง" และจำะบิันไปห�ดอีก้ไมท่้ี่�ไหน ก้จ็ำะตด้สิันจำ�ก้สัภ�พื้ขอีงดอีก้ไมบ้ัริั้เวณรั้อีบัๆ น้�น  

นอีก้จำ�ก้น่�  ผู้้�งจำะแบ่ังหน�้ท่ี่�ก้น้รั้ะหว�่งตว้ท่ี่�เก้บ็ัรั้วบัรั้วมนำ��หว�นดอีก้ไม ้ก้บ้ัตว้ท่ี่�เก้บ็ัรั้วบัรั้วมเก้สัรั้ดอีก้ไม ้แต่ก้ข้็�นอีย้ก่้บ้ั

สัถ�นก้�รั้ณ์ อี�จำม่ตว้ท่ี่�เก้บ็ัรั้วบัรั้วมที่้�งสัอีงอีย�่งเช่นก้น้ 

 นำ��ผู้้�งและเก้สัรั้ดอีก้ไมภ้�ยในรั้วง ก้ล่อีงร้ั้งและแผู้น่ร้ั้งท่ี่�ผู้้�งที่ำ�ง�น

 โรคในผ่้ง้ 

(1) โรคฟาวัล์บรูด (โรคอเมริกนัฟาวัล์บรูด / โรคยูโรเป้ียนฟาวัล์บรูด)

เม้�อีติดเช้�อีโรั้คฟ�วลบ์ัร้ั้ดแลว้ผู้้�งจำะต�ยในช่วงรั้ะยะตว้อ่ีอีนหร้ั้อีดก้้แด ้ตว้อ่ีอีนท่ี่�ติดเช้�อีโรั้คอีเมริั้ก้น้ฟ�วลบ์ัร้ั้ดและต�ย 

จำะเน่�สัล�ยและม่คว�มเหน่ยว ที่ำ�ใหเ้กิ้ดก้ลิ�นเหมน็รุั้นแรั้ง (ก้ลิ�นเหมน็สั�ป)  ส่ัวนตว้อ่ีอีนท่ี่�ติดเช้�อีโรั้คยโ้รั้เป่� ยนฟ�วลบ์ัร้ั้ด

และต�ยจำะไม่ม่คว�มเหน่ยว แมจ้ำะเกิ้ดก้ลิ�นเหมน็แต่เป็นก้ลิ�นเหมน็ขอีงก้รั้ด จ้ำงแตก้ต่�งจำ�ก้โรั้คอีเมริั้ก้น้ฟ�วลบ์ัร้ั้ด

ในญ่�ปุ่นก้�รั้ฉ่ดพื้น่นำ��ย�ไที่แรั้นเพื้้�อีป้อีงก้น้โรั้คฟ�วลบ์ัร้ั้ดเป็นวธ่ิท่ี่�ยอีมร้ั้บัก้น้โดยที่้�วไป ส่ัวนฝึง้ผู้้�งท่ี่�เป็นโรั้คฟ�วล์

บัร้ั้ด จำำ�เป็นตอ้ีงเผู้�ก้ำ�จำด้ทิี่�ง 

แผู้น่ร้ั้ง

อุีปก้รั้ณ์ใหอ้ี�ห�รั้

ก้ล่อีงร้ั้ง
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(2) โรควัาร์รัวั (โรค Hegiita Mite Syndrome)

คว�มผู้ดิปก้ติท่ี่�เกิ้ดจำ�ก้ไรั้ Hegiita ในผู้้�ง เร่ั้ยก้ว�่โรั้คว�ร์ั้ร้ั้ว ไรั้ Hegiita จำะด้ดเล้อีดจำ�ก้ผู้้�ง จำนที่ำ�ใหผู้้้�ง (ผู้้�งโตเตม็วย้, ตว้

อ่ีอีน, ดก้้แด)้ อ่ีอีนแอีลง และไรั้ชนิดน่�ยง้เป็นพื้�หะขอีงเช้�อีไวร้ั้สัม�ก้ม�ยอ่ีก้ดว้ย 

ในญ่�ปุ่น นำ��ย�ก้ำ�จำด้ไรั้ท่ี่�เป็นท่ี่�ยอีมร้ั้บัค้อี Nichino Apistan และ Apivar 

(3) อืน่ๆ 

นอีก้เหน้อีจำ�ก้ท่ี่�ก้ล่�วม�แลว้ ยง้ม่โรั้คโนซ่ึ่ม� (อี�ก้�รั้ท่ี่�ผู้้�งง�นที่อ้ีงร่ั้วงจำนที่ำ�ใหร่้ั้�งก้�ยอ่ีอีนแอีลง) โรั้คชอีร์ั้ก้ (ดก้้แด ้

จำะเปล่�ยนเป็นส่ัข�วและแขง็จำนม่สัภ�พื้เหม้อีนก้บ้ัชอีลก์้และต�ย) เป็นตน้ 

 ตว้อ่ีอีนท่ี่�เป็นโรั้คอีเมริั้ก้น้ฟ�วลบ์ัร้ั้ด ตว้อ่ีอีนท่ี่�เป็นโรั้คยโ้รั้เป่� ยนฟ�วลบ์ัร้ั้ด

 　　(ท่ี่�ม� : ก้รั้ะที่รั้วงเก้ษตรั้สัหร้ั้ฐ) 　　(ท่ี่�ม� : ก้รั้ะที่รั้วงเก้ษตรั้สัหร้ั้ฐ) 

 ตว้อ่ีอีนท่ี่�ม่ไรั้ Hegiita เป็นปรั้สิัต ตว้อ่ีอีนท่ี่�ถก้้ไรั้ Hegiita คุก้ค�มอีย�่งหนก้้
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●

ก้รุั้ณ�ตอีบัคำ�ถ�มดง้ต่อีไปน่�  โดยที่ำ�เคร้ั้�อีงหม�ย ○ ในขอ้ีท่ี่�ถ้ก้ และเคร้ั้�อีงหม�ย × ในขอ้ีท่ี่�ผู้ดิ

��＜โค＞

1. เม้�อีอี�ก้�ศัร้ั้อีนข้�นโคนมจำะห�ยใจำจำำ�นวนคร้ั้� งเพื้ิ�มข้�น …………………………………………………………… (     )

2. ในโรั้งเล่�ยงแบับั Free stall จำะไม่ม่คอีก้ (bed)

    แต่โรั้งเล่�ยงแบับั Free barn จำะม่คอีก้แยก้ใหโ้คนอีนแยก้แต่ละตว้ได ้ …………………………………………… (     )

3. โคม่ก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้เพื้่ยง 1 ก้รั้ะเพื้�ะเหม้อีนก้บ้ัมนุษย ์ …………………………………………………………… (     )

4.  "ก้�รั้หยดุกิ้น" ขอีงโคเล่�ยงขนุ เกิ้ดจำ�ก้ก้�รั้กิ้นอี�ห�รั้หย�บัม�ก้เกิ้นไป …………………………………………… (     )

5. เต�้นมอีก้้เสับัในโคนม ที่ำ�ใหจ้ำ ำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยลดนอ้ียลง ……………………………………………………… (     )

6. แม่โคหลง้คลอีดแลว้จำะพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุโดยเฉล่�ยทุี่ก้ ๆ 21 วน้วนเวย่นก้น้ไป …………………………………… (     ) 

7. ตอ้ีงจำด้ใหล้้ก้โคอีย้ภ่�ยในคอีก้ และเล่�ยงโดยไม่ใหถ้้ก้แสังแดด …………………………………………………… (     )

��＜สุกร＞

1. สุัก้รั้ท่ี่�เล่�ยงก้น้เป็นส่ัวนใหญ่ในญ่�ปุ่นค้อีพื้น้ธ์ุแลนดเ์รั้ซึ่,

    พื้น้ธ์ุยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ใหญ่ และพื้น้ธ์ุแฮมป์เชอีร์ั้ ………………………………………………………………………… (     )

2. ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุสุัก้รั้ขอีงญ่�ปุ่นจำะใชว้ธ่ิผู้สัมพื้น้ธ์ุแบับัธรั้รั้มช�ติเท่ี่�น้�น …………………………………………… (     )

3. เกิ้ดป้ญห�คลอีดย�ก้ในก้�รั้คลอีดสุัก้รั้ไดน้อ้ียม�ก้ ………………………………………………………………… (     )

4. นำ� �หนก้้ต�มปก้ติขอีงลก้้สุัก้รั้เม้�อีแรั้ก้เกิ้ดค้อีปรั้ะม�ณ 0.5 ก้ก้.  …………………………………………………… (     )

5. ลก้้สุัก้รั้จำะไดร้้ั้บัภมิ้ต�้นที่�นต่อีโรั้คชนิดต่�ง ๆ ไดจ้ำ�ก้นำ��นมแรั้ก้ ………………………………………………… (     )

6. ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้สุัก้รั้เล่�ยงขนุ จำะก้ำ�หนดปริั้ม�ณก้�รั้เอี�ไวโ้ดยจำะใหว้น้ละ 1 คร้ั้� ง …………………………………… (     ) 

7. เน้�อีงจำ�ก้สุัก้รั้เป็นสัต้วท่์ี่�ม่สัญ้ช�ตญ�ณก้�รั้รั้วมก้ลุ่ม แมใ้นก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงเป็นฝึง้ 

    สุัก้รั้ทุี่ก้ตว้ก้ส็ั�ม�รั้ถกิ้นอี�ห�รั้ในปริั้ม�ณเท่ี่� ๆ ก้น้ได ้ …………………………………………………………… (     )

��＜ไก่＞

1. ไข่ท่ี่�ม่ตว้จำะฟ้ก้ในเคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่เป็นเวล� 10 วน้ …………………………………………………………………… (     )

2. ไก่้จำะอีอีก้ไข่บ่ัอียในช่วงฤด้ก้�ลท่ี่�ก้ล�งวน้น�นข้�น ………………………………………………………………… (     )

 

คำาถามทดสอบควัามเข้าใจ6
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3. หลง้จำ�ก้ไก่้อีอีก้ไข่ต่อีเน้�อีงก้น้หล�ยวน้แลว้ จำะหยดุพื้ก้้อีอีก้ไข่เป็นเวล� 1-3 วน้ 

    และจำะเริั้�มอีอีก้ไข่ต่อีเน้�อีงไปอ่ีก้หล�ยวน้ ………………………………………………………………………… (     ) 

4. นำ� �หนก้้ขอีงไก่้ไข่ท่ี่�ส่ังอีอีก้ข�ยโดยเฉล่�ยค้อี 30 ก้ร้ั้ม ……………………………………………………………… (     )

5. อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่ขอีงไก่้จำะเพื้ิ�มข้�นอีย�่งฉบ้ัพื้ลน้เม้�อีม่อี�ยเุกิ้น 13-14 เด้อีนไปแลว้ ……………………………… (     ) 

6. เม้�อีอุีณหภมิ้อีบัอุ่ีนข้�นปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ขอีงไก่้จำะลดตำ��ลง ……………………………………………… (     )

7. โรั้งเล่�ยงไก่้ม่ที่้�งโรั้งเล่�ยงแบับัเปิดท่ี่�ใหแ้สังอี�ทิี่ตยส่์ัอีงเข�้ม�ได ้

    ก้บ้ัโรั้งเล่�ยงแบับัไม่ม่หน�้ต่�งใหแ้สังเข�้เลย (วนิโดวเ์ลสั) ………………………………………………………… (     )
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    คำาติอบ

��＜โค＞

1. ○

2. × (เหตุผู้ล : ท่ี่�ม่คอีก้ (bed) แยก้แต่ละตว้ค้อีโรั้งเล่�ยงแบับั Free stall  ส่ัวนโรั้งเล่�ยงแบับั Free barn จำะไม่ม่คอีก้แยก้)

3. × (เหตุผู้ล : โคม่ก้รั้ะเพื้�ะอี�ห�รั้ 4 ก้รั้ะเพื้�ะ) 

4. × (เหตุผู้ล : ก้�รั้หยดุกิ้นเกิ้ดข้�นไดจ้ำ�ก้ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมซ้ึ่�งม่ธญ้พื้้ชต่�ง ๆ เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้) 

5. × (เหตุผู้ล : อี�ก้�รั้เต�้นมอีก้้เสับัในโคนมจำะที่ำ�ใหจ้ำำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยเพื้ิ�มข้�น)

6. ○

7. × (เหตุผู้ล : เล่�ยงลก้้โคไวใ้นสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อี�ก้�ศัถ่�ยเที่ด่และม่แสังแดดส่ัอีงถ้งไดด่้) 

��＜สุกร＞

1. × (เหตุผู้ล : พื้น้ธ์ุแลนดเ์รั้ซึ่ พื้น้ธ์ุยอีร์ั้ก้เชอีร์ั้ใหญ่ และพื้น้ธ์ุด้ร็ั้อีค)

2. × (เหตุผู้ล : ที่ำ�ที่้�งก้�รั้ผู้สัมแบับัธรั้รั้มช�ติและก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยม หร้ั้อี AI)

3. ○

4. × (เหตุผู้ล : นำ��หนก้้แรั้ก้เกิ้ดขอีงล้ก้สุัก้รั้โดยเฉล่�ยค้อี 1.4 ก้ก้.) 

5. ○

6. × (เหตุผู้ล : ก้ฎพื้้�นฐ�นขอีงก้�รั้เล่�ยงสุัก้รั้ขนุค้อีก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัต่อีเน้�อีงไม่ข�ด) 

7. × (เหตุผู้ล :  ก้รั้ณ่ท่ี่�เล่�ยงเป็นฝึง้ เน้�อีงจำ�ก้จำะม่บั�งตว้ท่ี่�กิ้นอี�ห�รั้ไดไ้ม่เพื้่ยงพื้อีที่ำ�ใหเ้จำริั้ญเติบัโตไดไ้ม่ด่ จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีง

รั้ะวง้ใหด่้) 

��＜ไก่＞

1. × (เหตุผู้ล : ไข่ท่ี่�ม่ตว้จำะฟ้ก้เป็นตว้ในเวล� 21 วน้)

2. ○

3. ○

4. × (เหตุผู้ล : ในก้�รั้ซ้ึ่�อีข�ยไก่้ไข่จำะม่ไซึ่ส์ั MS (52-58 ก้ร้ั้ม), ไซึ่ส์ั M (58-64 ก้ร้ั้ม) และไซึ่ส์ั L (64-70 ก้ร้ั้ม) เป็นหลก้้) 

5. × (เหตุผู้ล : อีต้รั้�ก้�รั้อีอีก้ไข่จำะลดตำ��ลงอีย�่งฉบ้ัพื้ลน้ในช่วงอี�ย ุ13-14 เด้อีน และเข�้ส่้ัช่วงผู้ลด้ขน) 

6. ○

7. ○
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Ⅲ งานจดัการควับคุมปศุสัติว์ั

ประจำาวันั



105

การจดัการด้านสุขอนามยัและควัามปลอดภยัของฟาร์ม1
 สถานการณ์โรคติดิต่ิอร้ายแรง

(1) ป่ 2010 เกิ้ดโรั้คป�ก้เที่�้เป้� อียข้�นท่ี่�ญ่�ปุ่น ที่ำ�ใหสุ้ัก้รั้และโคจำำ�นวนม�ก้ถก้้ฆ่่�เพื้้�อีก้ำ�จำด้ทิี่�ง

(2) ป่ 2007 เกิ้ดโรั้คไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีโรั้ครุั้นแรั้งข้�นท่ี่�ญ่�ปุ่น

(3) ต้�งแต่ป่ 2013 เป็นตน้ม� เกิ้ดโรั้คที่อ้ีงร่ั้วงรั้ะบั�ดในสุัก้รั้ขอีงแต่ละพื้้�นท่ี่�ในญ่�ปุ่นและยง้คงเป็นป้ญห�อีย้่

(4) โรั้ครั้ะบั�ดที่้�ง 3 โรั้คข�้งตน้น่�ที่้�งหมดติดต่อีโดยเช้�อีไวร้ั้สั

(5) ในปรั้ะเที่ศัใก้ลเ้ค่ยงก้บ้ัญ่�ปุ่นก้เ็กิ้ดโรั้คป�ก้เที่�้เป้� อียและโรั้คไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีโรั้ครุั้นแรั้งข้�นเช่นก้น้

(6 ) ป้จำจุำบัน้ม่ผู้้ค้นเข�้อีอีก้ปรั้ะเที่ศั และนำ�สิั�งขอีงเข�้อีอีก้ปรั้ะเที่ศัม�ก้ข้�น ที่ำ�ใหค้ว�มเส่ั�ยงท่ี่�โรั้ครั้ะบั�ดร้ั้�ยแรั้งจำะแที่รั้ก้ 

ซ้ึ่มเข�้ม�ในญ่�ปุ่นยิ�งส้ังม�ก้ข้�น

 ส่ิงทีค่นในฟาร์มปศุสัติว์ัควัรระวังั

(1) เวล�เข�้อีอีก้โรั้งเล่�ยงสัต้วต์อ้ีงที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีรั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่และชุดใส่ัที่ำ�ง�นใหด่้

(2) สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงสัต้วอ์ีย�่งรั้ะมด้รั้ะวง้ ถ�้ร้้ั้ส้ัก้ถ้งคว�มผู้ดิปก้ติตอ้ีงรั้�ยง�นใหเ้จำ�้ขอีงฟ�ร์ั้มที่รั้�บั 

(3) ป้อีงก้น้ไม่ใหส้ัต้วจ์ำรั้จำด้ต่�งๆ เช่น นก้และหน้ เป็นตน้เข�้ม�ในโรั้งเล่�ยงสัต้วไ์ด ้

(4 ) แมลงวน้นอีก้จำ�ก้จำะเป็นพื้�หะขอีงเช้�อีไวร้ั้สัและเช้�อีโรั้คท่ี่�เป็นสั�เหตุขอีงโรั้คต่�งๆ แลว้ ตว้อ่ีอีนแมลงวน้ยง้ด้งด้ดนก้

จำรั้จำด้อ่ีก้ดว้ย ก้�รั้ก้ำ�จำด้แมลงวน้จ้ำงเป็นเร้ั้�อีงสัำ�คญ้

 เขติพืน้ทีฟ่าร์มปศุสัติว์ั

เขตพื้้�นท่ี่�ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วถ้์อีเป็นเขตพื้้�นท่ี่�ควบัคุมอีน�มย้ ซ้ึ่� งจำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมจำด้ก้�รั้เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหต้น้เหตุขอีงโรั้ค

แที่รั้ก้ซ้ึ่มเข�้ม�

เขตพื้้�นท่ี่�ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์แบ่ังเป็น 2 ส่ัวน ไดแ้ก่้ เขตพื้้�นท่ี่�ปศุัสัต้ว ์(โรั้งเล่�ยงและล�นอีอีก้ก้ำ�ลง้) ก้บ้ัพื้้�นท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้  

(แที่ง็ก้เ์ก้บ็ัอี�ห�รั้, โก้ดง้เก้บ็ัอี�ห�รั้, ที่�งเดิน, สัำ�นก้้ง�น เป็นตน้) ในพื้้�นท่ี่�ที่้�ง 2 ส่ัวนน่�จำ ำ�เป็นตอ้ีงว�งม�ตรั้ก้�รั้และควบัคุม 

เพื้้�อีจำำ�ก้ด้ก้�รั้เข�้อีอีก้ขอีงคนและรั้ถขนส่ังอีย�่งเขม้งวด

(1 ) ก้ำ�หนดไม่ใหผู้้้ม้�ติดต่อีฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วเ์ข�้ไปในโรั้งเล่�ยงไดโ้ดยพื้ลก้�รั้ ห�ก้ม่ก้�รั้เข�้ม�โดยพื้ลก้�รั้จำำ�เป็นตอ้ีงแจำง้เร้ั้�อีง 

ใหเ้จำ�้ขอีงฟ�ร์ั้มที่รั้�บั 

(2 ) ในก้รั้ณ่จำะพื้�ผู้้ม้�ติดต่อีฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วไ์ปท่ี่�โรั้งเล่�ยง ตอ้ีงสัวมปลอีก้หุม้รั้อีงเที่�้ (พื้ล�สัติก้) และใหใ้ส่ัชุดสัำ�หร้ั้บั 

ปฏิิบัติ้ง�นท่ี่�สัะอี�ด และที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีในถง้จุ่ำมเที่�้ฆ่่�เช้�อี ก่้อีนจำะเข�้ไปในโรั้งเล่�ยง
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 สถานทีส่ำาหรับฆ่่าเช้ืีอทีป่ระตูิทางเข้า-ออกเขติพืน้ทีค่วับคุมอนามยั

(1) กรณรีถขนส่งเข้า-ออก

สัถ�นท่ี่�สัำ�หร้ั้บัฆ่่�เช้�อี ค้อี "ปรั้ะต้ฆ่่�เช้�อีรั้ถขนส่ัง" "เคร้ั้�อีงฉ่ดพื้น่ฆ่่�เช้�อี" "ถง้ฆ่่�เช้�อีสัำ�หร้ั้บัรั้ถขนส่ัง" "พื้้�นท่ี่�โรั้ยดว้ย

แคลเซ่ึ่ยมไฮดรั้อีก้ไซึ่ด"์ 

สัำ�หร้ั้บัรั้ถขนส่ังท่ี่�เข�้อีอีก้ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์จำะตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีลอ้ีรั้ถโดยใชเ้คร้ั้�อีงฉ่ดพื้น่ฆ่่�เช้�อีและถง้ฆ่่�เช้�อีสัำ�หร้ั้บัรั้ถ

ขนส่ัง

(2) กรณคีนเข้า-ออก

ก้รั้ณ่ท่ี่�คนจำะผู้�่นเข�้ม�ในเขตพื้้�นท่ี่�ควบัคุมอีน�มย้ ที่้�งเขตพื้้�นท่ี่�ปศุัสัต้วแ์ละเขตพื้้�นท่ี่�บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้ ตอ้ีงฆ่่�เช้�อีท่ี่�เที่�้ (รั้อีง

เที่�้บ้ัท๊ี่) และชุดสัำ�หร้ั้บัใส่ัปฏิิบัติ้ง�นดว้ย "เคร้ั้�อีงพื้น่ฆ่่�เช้�อี" "ถง้จุ่ำมเที่�้ฆ่่�เช้�อี" และ "พื้้�นท่ี่�โรั้ยดว้ยแคลเซ่ึ่ยมไฮดรั้อีก้ไซึ่ด"์

 การควับคุมเคร่ืองฆ่่าเช้ืีอ / ถงัฆ่่าเช้ืีอ / พืน้ทีฆ่่่าเช้ืีอ 

(1) ประตูิฆ่่าเช้ืีอสำาหรับรถขนส่ง

เม้�อีรั้ถขนส่ังผู้�่นเข�้ม�เซ็ึ่นเซึ่อีร์ั้จำะเปิดและม่นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีพื้น่อีอีก้ม�จำ�ก้ด�้นบัน-ล่�ง และซึ่�้ย-ขว� รั้วมถ้งส่ัวนช่วงล่�ง

ขอีงรั้ถเพื้้�อีฆ่่�เช้�อีรั้ถที่้�งคน้ ซ้ึ่� งจำำ�เป็นตอ้ีงหม้�นเติมนำ��ย�ฆ่่�เช้�อีและควบัคุมด้แลเคร้ั้�อีงพื้น่ละอีอีงเป็นปรั้ะจำำ�ทุี่ก้วน้ 

(2) เคร่ืองพ่นละอองสำาหรับฆ่่าเช้ืีอ 

เป็นแบับัใชแ้รั้งคนซ้ึ่�งในก้รั้ณ่ขอีงรั้ถขนส่ังจำะที่ำ�ก้�รั้พื้น่ฆ่่�เช้�อีโดยรั้อีบัและลอ้ีรั้ถดว้ย ก้รั้ณ่ท่ี่�เป็นคนจำะฉ่ดพื้น่เพื้้�อีฆ่่� 

เช้�อีท่ี่�เที่�้ ตอ้ีงหม้�นเติมนำ��ย�ฆ่่�เช้�อีอีย้เ่สัมอี 

ถง้จุ่ำมเที่�้ฆ่่�เช้�อี 
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(3) ถงัฆ่่าเช้ืีอสำาหรับรถขนส่ง

เป็นก้�รั้ฆ่่�เช้�อีโดยใหร้ั้ถขนส่ังเคล้�อีนผู้�่นในนำ��ย�ฆ่่�เช้�อีไปอีย�่งช�้ๆ ซ้ึ่� งจำะที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีท่ี่�ลอ้ีรั้ถเป็นหลก้้ เน้�อีงจำ�ก้ 

นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีจำะอีอีก้ฤที่ธิ� ไดน้อ้ียลงเม้�อีเวล�ผู้�่นไป จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงเปล่�ยนนำ��ย�ใหม่สัป้ด�ห์ละ 2-3 คร้ั้� ง นอีก้จำ�ก้น่�ห�ก้ใน 

นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีม่โคลนหร้ั้อีที่รั้�ยปนเป้� อีนเข�้ไปจำะที่ำ�ใหฤ้ที่ธิ� ขอีงนำ��ย�ตำ��ลงจ้ำงตอ้ีงล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดดว้ย 

(4) ถงัจุ่มเท้าฆ่่าเช้ืีอ

เป็นก้�รั้ฆ่่�เช้�อีโดยจุ่ำมรั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่ลงไปในภ�ชนะท่ี่�ใส่ันำ��ย�ฆ่่�เช้�อีเอี�ไว ้15-30 วนิ�ท่ี่ เน้�อีงจำ�ก้นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีจำะอีอีก้ฤที่ธิ�  

ไดน้อ้ียลงเม้�อีเวล�ผู้�่นไป จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงเปล่�ยนนำ��ย�ใหม่เสัมอี ควรั้เปล่�ยนนำ��ย�ใหม่ทุี่ก้วน้ แต่ในก้รั้ณ่ท่ี่�สัก้ปรั้ก้ม�ก้ตอ้ีง

เปล่�ยนทุี่ก้คร้ั้� ง

(5) พืน้ทีโ่รยด้วัยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (พืน้ทีฆ่่่าเช้ืีอ)

โรั้ยแคลเซ่ึ่ยมไฮดรั้อีก้ไซึ่ดท่์ี่�หน�้ปรั้ะต้ที่�งเข�้อีอีก้ ก้รั้ณ่รั้ถขนส่ังจำะที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีท่ี่�ลอ้ีรั้ถ ก้รั้ณ่ขอีงคนจำะฆ่่�เช้�อีท่ี่�พื้้�น 

รั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่ จำำ�เป็นตอ้ีงโรั้ยแคลเซ่ึ่ยมไฮดรั้อีก้ไซึ่ดทุ์ี่ก้วน้ 

 ข้อควัรระวังัในการใช้ีนำา้ยาฆ่่าเช้ืีอ

ก้รั้ณ่ท่ี่�ใชน้ำ� �ย�ฆ่่�เช้�อี ตอ้ีงร้ั้ก้ษ�ก้ฎอีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด ไดแ้ก่้ "ตอ้ีงปฏิิบัติ้ต�มก้ฎและปริั้ม�ณก้�รั้ใช"้ "ปร้ั้บันำ��ย�ฆ่่�เช้�อีเวล� 

นำ�ไปใช"้ "เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�นำ��ย�ฆ่่�เช้�อี (นำ��ย�ท่ี่�ยง้ไม่ไดผู้้สัม) ไวใ้นสัถ�นท่ี่�แหง้และม้ด" "ตอ้ีงไม่ใชป้ะปนก้บ้ันำ��ย�ฆ่่�เช้�อีอ้ี�นๆ  

หร้ั้อีย�ฆ่่�แมลง" "เวล�ใชต้อ้ีงสัวมถุงม้อีอีน�มย้และสัวมหน�้ก้�ก้เวล�ฉ่ดพื้น่" เวล�ที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีตอ้ีงสัวมชุดสัำ�หร้ั้บั 

ปฏิิบัติ้ง�นและรั้ะวง้อีย�่ใหน้ำ� �ย�ฆ่่�เช้�อีถ้ก้ร่ั้�งก้�ย ห�ก้นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีถ้ก้ร่ั้�งก้�ย ก้�รั้ล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดดว้ยนำ��อีย�่ง 

รั้ะมด้รั้ะวง้เป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้  

ก้�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�นำ��ย�ฆ่่�เช้�อี
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มาใส่ชุีดป้องกนัให้ถูกต้ิองกนัเถอะ 

   วัธีิใส่ชุีดป้องกนัให้ถูกต้ิอง

 การควับคุมควัามปลอดภยัของโรงเลีย้ง 

(1) เช้ืีอเพลงิ / ไฟฟ้า

เวล�ใชเ้ช้�อีเพื้ลิง (นำ��มน้ปิโตรั้เล่ยม แก๊้สัโซึ่ล่น เป็นตน้) ตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัใหแ้น่ใจำว�่บัริั้เวณโดยรั้อีบัไม่ม่เปลวไฟทุี่ก้คร้ั้� ง 

และตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหเ้กิ้ดไฟไหม ้

ตอ้ีงรั้ะวง้ไฟจำ�ก้บุัหร่ั้�  และไฟแช็ก้เป็นพื้ิเศัษ ตอ้ีงไม่ใหเ้ข�้ไปใก้ลเ้ป็นอีน้ข�ด   

(2) ระบบไฟฟ้า 

ปล้�ก้ไฟห�ก้เป่ยก้นำ�� อี�จำเกิ้ดไฟร้ั้�วเป็นอีน้ตรั้�ยได้

เวล�ที่ำ�คว�มสัะอี�ด ตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหป้ล้�ก้ไฟเป่ยก้

ควรใช้หมวกแบบมีปีกกว้างเท่าที่จะเป็นไปได้

หมวก

ถุงมือยาง

รองเท้าบู๊ท

ใช้แว่นชนิดครอบตาปิดด้านข้าง
และแนบสนิทกับใบหน้า

ชุดป้องกัน 

หน้ากาก

ใช้ชุดป้องกันแขนยาว กางเกงขายาว

แขนเสื้อของชุดที่สวมต้องคลุมปิดทับถุงมือ 

สวมหน้ากากเวลาชั่งน้ำหนัก ปรับปริมาณ หรือเวลาฉีดพ่น 

ขากางเกงต้องคลุมปิดทับรองเท้าบู๊ท
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาเข้าไปภายในเสื้อผ้า

แว่นตานิรภัย
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 ช่ีวังเวัลา 1 วันัของเกษติรกรฟาร์มโคนม

เช�้ เท่ี่�ยง ก้ล�งค้น

ล�้งถง้ใส่ัอี�ห�รั้

ล�้งถง้ใส่ันำ�� / วอีเตอีร์ั้คพ้ื้

ร่ั้ดนม

ใหอ้ี�ห�รั้

ก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้

ล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดที่�งเดิน

ก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้

ก้ำ�จำด้ม้ลและป้สัสั�วะ

(ใหอ้ี�ห�รั้) 

ล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดที่�งเดิน

ร่ั้ดนม

ใหอ้ี�ห�รั้

ก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้

 การบริหารจดัการสถานที ่

(1) ทางเดนิ

ที่�งเดินท่ี่�โคนมตอ้ีงใชเ้ดินผู้�่นจำำ�เป็นตอ้ีงร้ั้ก้ษ�ใหส้ัะอี�ดและไม่ล้�นง่�ยอีย้เ่สัมอี 

(2) โกดงัเกบ็อาหาร

・ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหห้น้และนก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้เข�้ม�ในโก้ดง้เก้บ็ัอี�ห�รั้

・ร้ั้ก้ษ�ใหส้ัะอี�ดและล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดเป็นปรั้ะจำำ�

・ตรั้วจำสัอีบัว�่ท่ี่�อี�ห�รั้ม่เช้�อีรั้�ข้�นหร้ั้อีไม่ 

(3) ถงัใส่อาหาร

・ล�้งถง้ใส่ัอี�ห�รั้ก่้อีนใหอ้ี�ห�รั้ในตอีนเช�้ และร้ั้ก้ษ�ใหส้ัะอี�ดอีย้เ่สัมอี

・ถง้ใส่ัอี�ห�รั้ตอ้ีงไม่ม่รั้อียยบุัหร้ั้อีร้ั้ และควรั้อีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�พื้้�นผู้วิเร่ั้ยบัเสัมอีก้น้จำะด่ท่ี่�สุัด 

(4) การกวัาดอาหารมารวัมกนั 

เพื้้�อีใหโ้คนมกิ้นอี�ห�รั้ไดง่้�ยข้�น ก้�รั้ก้ว�ดรั้วมอี�ห�รั้ม�ไวใ้ก้ล ้ๆ ป�ก้ขอีงโคเป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้ 

 

โคนม2
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(5) การล้างถงัใส่นำา้ / วัอเติอร์คพั 

・�ในตอีนเช�้ตอ้ีงเอี�อี�ห�รั้ท่ี่�อีย้ใ่นถง้ใส่ันำ�� หร้ั้อีวอีเตอีร์ั้คพ้ื้อีอีก้ใหห้มด และก้�รั้ด้แลใหโ้คนมไดด้้�มนำ��สัดใหม่อีย้เ่สัมอี

ก้เ็ป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้  

・� ในช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนในฤด้ร้ั้อีนควรั้เปล่�ยนนำ��ในถง้นำ��เพื้้�อีใหโ้คไดด้้�มนำ��เยน็ ๆ 

(6) การระบายอากาศในโรงเลีย้ง 

・� ป้อีงก้น้ลมท่ี่�เข�้ม�ที่�งช่อีงเปิดต่�ง ๆ ในช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัหน�วเยน็ 

・�ในช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีน ก้�รั้ใชพ้ื้ด้ลมเป่�ไล่ลมร้ั้อีนเพื้้�อีใหล้มเยน็เข�้ม�เป็นสิั�งสัำ�คญ้ 

・�ในช่วงอี�ก้�ศัร้ั้อีน อี�จำเกิ้ดก้รั้ณ่ท่ี่�อุีณหภมิ้ในลำ�ไสัต้รั้งส้ังก้ว�่ 39 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสัข้�นไปไดม้�ก้ ที่ำ�ใหจ้ำำ�นวนคร้ั้� งขอีง

ก้�รั้ห�ยใจำเพื้ิ�มข้�น และปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ลดลง 

ง�นก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้

วอีเตอีร์ั้คพ้ื้ 

ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัในโรั้งเล่�ยง
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(7) คอกเลีย้งโค

・�คอีก้เล่�ยงโค (stall) ควรั้ร้ั้ก้ษ�ใหอ้ีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�แหง้และสัะอี�ดอีย้เ่สัมอี 

・�ควรั้ใชว้ส้ัดุป้พื้้�นและร้ั้ก้ษ�ใหอ้ีย้ใ่นสัภ�พื้อ่ีอีนนุ่มอีย้เ่สัมอีเพื้้�อีลดบั�ดแผู้ลท่ี่�ข�ขอีงโคนมใหน้อ้ียลง และใหโ้คอีย้ไ่ด้

สับั�ยข้�น 

(8) การกำาจดัแมลงปรสิติจากภายนอก 

・ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหแ้มลงวน้คอีก้และแมลงวน้บั�้นม�ขย�ยพื้น้ธ์ุในโรั้งเล่�ยง 

・ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ด/ ก้ำ�จำด้ม้ล, เปล่�ยนวส้ัดุป้พื้้�น และก้ำ�จำด้อี�ห�รั้ท่ี่�เน่�เส่ัยทิี่�งไป 

(9) การเฝ้าสังเกติโค 

เฝ้ึ�สัง้เก้ต "ก้�รั้ต่อีส้ัแ้ข่งขน้ก้น้รั้ะหว�่งโคท่ี่�แขง็แรั้งก้ว�่และโคท่ี่�อ่ีอีนแอีก้ว�่" "คน้พื้บัโคท่ี่�ไม่แขง็แรั้งสัดใสั" "บั�ดแผู้ลท่ี่�

ร่ั้�งก้�ยโค" "พื้ฤติก้รั้รั้มเล้อีก้กิ้น (ก้�รั้เล้อีก้อี�ห�รั้) " "สัภ�พื้ขอีงม้ล เช่น อี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัย เป็นตน้" 

 ขั้นติอนการรีดนม 

(1) การเติรียมการและหลกัพืน้ฐาน 

・ก่้อีนร่ั้ดนมตอ้ีงตรั้วจำเช็ก้อุีปก้รั้ณ์ร่ั้ดนม ล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ด และฆ่่�เช้�อีใหด่้เส่ัยก่้อีน

・ร่ั้ดนมโคท่ี่�ม่จำำ�นวนเซึ่ลลร่์ั้�งก้�ยส้ัง และโคท่ี่�ม่อี�ก้�รั้เต�้นมอีก้้เสับัเป็นลำ�ดบ้ัสุัดที่�้ย  

(2) การรีดนมช่ีวังแรก

・�ก้�รั้ร่ั้ดนมช่วงแรั้ก้ที่ำ�เพื้้�อี "ตรั้วจำห�ขอีงแขง็ในนำ��นมใหพ้ื้บั" "ก้�รั้ร่ั้ดนำ��นมทิี่�งในโคนมท่ี่�ม่โอีก้�สัติดเช้�อีในหว้นมหลง้

จำ�ก้ร่ั้ดนมคร้ั้� งก่้อีนส้ัง" และ "ร่ั้ดเอี�สั�รั้ดิปปิงท่ี่�ตก้ค�้งในหว้นมหลง้ก้�รั้ร่ั้ดนมคร้ั้� งก่้อีนทิี่�งไป" 

・ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีท่ี่�ม้อีและถุงม้อีร่ั้ดนม : ตอ้ีงเตร่ั้ยมถง้นำ��สัำ�หร้ั้บัล�้งม้อีและผู้�้ขนหน้สัำ�หร้ั้บัเช็ดม้อีเอี�ไวด้ว้ย) 

คอีก้เล่�ยงโค
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・ ถว้ยตรั้วจำนม (strip cup) : จำะที่ำ�ก้�รั้ร่ั้ดนมช่วงแรั้ก้ขอีงหว้นมแต่ละหว้ลงในถว้ยตรั้วจำนม และตรั้วจำสัอีบัว�่ม่ขอีงแขง็

อีย้ใ่นนำ��นมหร้ั้อีไม่ ในก้รั้ณ่น่�ห�ก้หว้นมสัก้ปรั้ก้ม�ก้ตอ้ีงล�้งหว้นมใหส้ัะอี�ดเส่ัยก่้อีน   

นอีก้จำ�ก้น่�  ก้รั้ณ่ท่ี่�หว้นมสัก้ปรั้ก้ม�ก้ ตอ้ีงล�้งหว้นมใหส้ัะอี�ดก่้อีน

(3) พรีดปิป้ิง (pre-dipping) (ทำาโดยเกษติรกรทีท่ำาให้หัวันมสกปรกน้อย) 

① หลง้ก้�รั้ร่ั้ดนมช่วงแรั้ก้แลว้ จำะที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีโดยใชย้�ฆ่่�เช้�อี แที่นก้�รั้ "ที่ำ�คว�มสัะอี�ดหว้นม" ซ้ึ่� งจำะอีธิบั�ยด�้นล่�ง

② พื้ร่ั้ดิปปิ� ง หม�ยถ้ง "ก้�รั้จุ่ำมแช่ในนำ��ย�" 

③ จุำดปรั้ะสังคข์อีงพื้ร่ั้ดิปปิ� งค้อีฆ่่�เช้�อีโรั้คท่ี่�หว้นมและปก้ป้อีงผู้วิบัริั้เวณหว้นม

④ ในนำ��ย�พื้ร่ั้ดิปปิ� งม่นำ��ย�ฆ่่�เช้�อีโรั้คและสั�รั้ปก้ป้อีงผู้วิหว้นม  

(เช่น ก้ล่เซึ่อีร่ั้น เป็นตน้) ผู้สัมอีย้่

⑤ เม้�อีเสัร็ั้จำแลว้เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหม่้นำ��ย�ตก้ค�้งในนำ��นม ควรั้ใชผู้้�้ขนหน้ก้รั้ะด�ษ 

(paper towel) แบับัใชแ้ลว้ทิี่�งเช็ดใหส้ัะอี�ด

ก้�รั้ร่ั้ดนมช่วงแรั้ก้

ถว้ยตรั้วจำนม (strip cup) 

นำ��ย�ดิปปิ� ง
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(4) การทำาควัามสะอาดหัวันม 

・ใชผู้้�้ขนหน้ชุบันำ��ย�ฆ่่�เช้�อีที่ำ�คว�มสัะอี�ดหว้นม

・จุำดปรั้ะสังคข์อีงก้�รั้ที่ำ�คว�มสัะอี�ดค้อี "เพื้้�อีก้รั้ะตุน้ก้�รั้ร่ั้ดนม" และ "เพื้้�อีก้ำ�จำด้เช้�อีโรั้คท่ี่�ผู้วิหนง้บัริั้เวณหว้นม" 

・เตร่ั้ยมผู้�้ขนหน้เอี�ไวต้้�งแต่ 1 ผู้น้ข้�นไปต่อีโค 1 ตว้ และใส่ัผู้�้ท่ี่�ใชเ้สัร็ั้จำแลว้ลงในถง้ท่ี่�แยก้ต่�งห�ก้ 

・บั�งก้รั้ณ่อี�จำใชผู้้�้ขนหน้ก้รั้ะด�ษ (paper towel) สัำ�หร้ั้บัใชแ้ลว้ทิี่�งแที่นผู้�้ขนหน้ผู้�้ได ้

(5) การทำาให้หัวันมแห้ง 

หลง้ที่ำ�คว�มสัะอี�ดหว้นมแลว้ หร้ั้อีหลง้จำ�ก้ที่ำ�พื้ร่ั้ดิปปิ� งแลว้ ใหใ้ชผู้้�้ขนหน้ก้รั้ะด�ษ (paper towel) แบับัใชแ้ลว้ทิี่�งเช็ด

หว้นมใหแ้หง้ 

ก้�รั้ที่ำ�คว�มสัะอี�ดหว้นม
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(6) การสวัมหัวัดูดนม (teat cup) การรีดนม และการถอดหัวัดูดออก 

・สัวมหว้ด้ดนมเข�้ไปหลง้จำ�ก้เริั้�มร่ั้ดนมช่วงแรั้ก้แลว้ 1-2 น�ท่ี่ 

・สัวมยนิ้ตเข�้ก้บ้ัหว้นมที่้�ง 4 หว้ใหถ้้ก้ตอ้ีง 

・เก้ณฑโ์ดยพื้้�นฐ�นขอีงก้�รั้ร่ั้ดนมค้อีภ�ยใน 5 น�ท่ี่ 

・�ไม่ร่ั้ดนมม�ก้เกิ้นไป (machine stripping) โดยพื้ย�ย�มฝ้ึนร่ั้ดนมท่ี่�เหล้อีใหห้มด เพื้รั้�ะจำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดบั�ดแผู้ลท่ี่�ป�ก้

หว้นมและท่ี่อีนำ��นมได ้จ้ำงจำะไม่ร่ั้ดม�ก้เกิ้นไป 

・หลง้ร่ั้ดนมเสัร็ั้จำแลว้ จำะถอีดหว้ด้ดนมอีอีก้จำ�ก้หว้นมพื้ร้ั้อีมก้น้ที่้�ง 4 หว้

เลิก้ใช ้machine stripping (ตว้อีย�่งท่ี่�ไม่ด่) 

ก้�รั้สัวมหว้ด้ดนม

วธ่ิร่ั้ดนมท่ี่�ถ้ก้ตอ้ีง

เม้�อีตด้แรั้งดน้สุัญญ�ก้�ศั แลว้รั้อีสัก้้คร่้ั้ใหห้ว้ด้ดนมตก้ลงม�

เอีงโดยธรั้รั้มช�ติ แลว้จ้ำงถอีดหว้ด้ดที่้�ง 4 หว้อีอีก้พื้ร้ั้อีมก้น้
บั�ดแผู้ลท่ี่�บัริั้เวณป�ก้หว้นมจำ�ก้ก้�รั้ 

ร่ั้ดนมม�ก้เกิ้นไป
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(7) โพสต์ิดปิปิง (post-dipping) 

・ก้�รั้ดิปปิงหลง้ถอีดหว้ด้ดนมอีอีก้แลว้เร่ั้ยก้ว�่ โพื้สัตดิ์ปปิง 

・ม่จุำดปรั้ะสังคค้์อี เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหห้ว้นมติดเช้�อีจำนก้ว�่จำะถ้งก้�รั้ร่ั้ดนมคร้ั้� งต่อีไป 

(8) การควับคุมอุณหภูมถิงัแช่ีนม (bulk cooler)

・�เม้�อีส่ังเข�้ไปคร้ั้� งแรั้ก้ ภ�ยใน 1 ชม. หลง้ร่ั้ดนม ตอ้ีงควบัคุมใหม่้อุีณหภมิ้ไม่เกิ้น 10 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั และลดใหเ้หล้อีไม่

เกิ้น 4.4 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั เม้�อีเวล�ผู้�่นไปอ่ีก้ภ�ยใน 1 ชม  

・เม้�อีส่ังเข�้ไปเพื้ิ�ม ตอ้ีงควบัคุมใหอุ้ีณหภมิ้ไม่ส้ังไปก้ว�่ 10 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั

 การติรวัจช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุให้พบ

(1) รอบของช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุ 

รั้อีบัขอีงช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุขอีงโคนมค้อี 21 วน้

(2) การเฝ้าสังเกติ

・ เม้�อีใก้ลจ้ำะถ้งช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุโคนมจำะอีย้ไ่ม่สุัข จำะพื้ย�ย�มเข�้ไปไถคลอีเคล่ยก้บ้ัโคตว้อ้ี�นหร้ั้อีก้บ้ัคน เวล�ก้ล�งค้น 

ดิปปิงคพ้ื้ก้�รั้ดิปปิงหว้นม

ถง้แช่นม (bulk cooler)
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แมเ้วล�ท่ี่�โคตว้อ้ี�นนอีนหลบ้ัสังบันิ�งก้จ็ำะเดินวนเวย่นไปม� 

・�ก้ล่�วก้น้ว�่สัมย้ก่้อีนช่วงเวล�พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำะย�วน�นปรั้ะม�ณ 12-18 ชม. แต่เม้�อีปริั้ม�ณนำ��นมขอีงโคนมเพื้ิ�มข้�นจ้ำง 

ที่ำ�ใหช่้วงเวล�สั้�นลง ป้จำจุำบัน้ก้ล่�วก้น้ว�่ช่วงเวล�พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุโดยที่้�วไปค้อี 7-8 ชม. 

・เฝ้ึ�สัง้เก้ตพื้ฤติก้รั้รั้มท่ี่�แสัดงว�่พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุตอีนเช�้ม้ดและในเวล�ก้ล�งค้น (ก้�รั้ยน้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ เป็นตน้)

・�เม้�อีจำะถก้้โคตว้อ้ี�นข้�นข่� ห�ก้โคอีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ยน้อีย้เ่ฉย ๆ โดยไม่ขด้ข้นจำะเร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้ยน้ผู้สัมพื้น้ธ์ุ ใหพ้ื้ิจำ�รั้ณ�ว�่เป็น

ช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำริั้ง

(3) การติรวัจพบช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุในการเลีย้งแบบผู่กยนืโรง 

ในก้รั้ณ่ขอีงก้�รั้เล่�ยงแบับัผู้ก้้ยน้โรั้ง ในโรั้งเล่�ยงแยก้คอีก้เด่�ยว

จำำ�เป็นตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัจำ�ก้สัถ�นก้�รั้ณ์ดง้ต่อีไปน่�  

・คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ลดลง

・ปริั้ม�ณนำ��นมลดลง

・ม่อี�ก้�รั้ลุก้ล่� ลุก้ลน ไม่สังบันิ�ง

・ส่ังเส่ัยงร้ั้อีงเร่ั้ยก้

・ม่เม้อีก้เหลวสัำ�หร้ั้บัผู้สัมพื้น้ธ์ุไหลอีอีก้ม�

・ม่อี�ก้�รั้บัวมท่ี่�อีวย้วะเพื้ศั 

5. การดูแลลูกโคเวัลาคลอด (เติรียมการ) 

・�ก้�รั้เตร่ั้ยมคอีก้ล้ก้โคท่ี่�สัะอี�ด และแหง้ ใหม่้วส้ัดุป้ท่ี่�เพื้่ยงพื้อีใหพ้ื้ร้ั้อีมก้บ้ัก้�รั้คลอีดลก้้โคเอี�ไวก่้้อีนล่วงหน�้เป็นเร้ั้�อีง

ท่ี่�สัำ�คญ้  

・ ก้�รั้เตร่ั้ยมผู้�้ขนหน้สัะอี�ดสัำ�หร้ั้บัเช็ดนำ��คลำ��ใหล้้ก้โค อุีปก้รั้ณ์ขนย�้ย และนำ��ย�ฆ่่�เช้�อี (เช่น ทิี่งเจำอีร์ั้ไอีโอีด่น เป็นตน้) 

เอี�ไวเ้ป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้ 

อี�ก้�รั้บัวมและเล้อีดค้�งท่ี่�อีวย้วะเพื้ศั
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 การติรวัจเช็ีกควัามพร้อมอุปกรณ์

หลก้้โดยที่้�วไปแลว้จำะเหม้อีนก้บ้ัขอ้ี  ในหว้ขอ้ีท่ี่� 1 บัที่ท่ี่� Ⅲ�เร้ั้�อีง "ก้�รั้บัริั้ห�รั้จำด้ก้�รั้สัถ�นท่ี่�" สั�ม�รั้ถอี�้งอิีงเน้�อีห�จำ�ก้

ส่ัวนน้�นได ้

 การติรวัจเช็ีกสุขภาพ

(1) ควัามอยากอาหาร

ในก้รั้ณ่ดง้ต่อีไปน่�  ใหส้ังสัย้ว�่เป็นโรั้คในรั้ะบับัยอ่ียอี�ห�รั้ เป็นไขเ้ฉ่ยบัพื้ลน้ และโรั้คเก่้�ยวก้บ้ัฟ้น

・ไม่เข�้ใก้ลถ้ง้ใส่ัอี�ห�รั้

・ม่อี�ห�รั้เหล้อี, กิ้นเหล้อีม�ก้

・แยก้ตว้อีอีก้จำ�ก้ฝึง้

(2) ติรวัจดูควัามคก้คกัและควัามสงบสุขของติา

ก้รั้ณ่ดง้ต่อีไปน่�  ใหส้ังสัย้ว�่ม่ภ�วะโลหิตจำ�ง ด่ซ่ึ่�น และโรั้คที่�งเดินห�ยใจำรั้ะยะเริั้�มแรั้ก้

・ไม่ค้ก้คก้้ไม่ร่ั้�เริั้ง

・เย้�อีเม้อีก้ต�ม่เล้อีดนอ้ีย

・เย้�อีเม้อีก้ต�ม่เล้อีดม�ก้

・เย้�อีเม้อีก้ต�เปล่�ยนเป็นส่ัเหล้อีง

・ต�แดงม่หนอีง

・นำ��ต�ไหลม�ก้ 

(3) สภาพของจมูก

ก้รั้ณ่ดง้ต่อีไปน่�ใหส้ังสัย้ว�่เป็นโรั้คที่�งเดินห�ยใจำหร้ั้อีไขเ้ฉ่ยบัพื้ลน้

・นำ��ม้ก้ใสัเหลว 

・นำ��ม้ก้ม่ส่ัข�วปนเหล้อีง ถ้งเหล้อีงปนเข่ยว 

・จำม้ก้แหง้

(4) พฤติกิรรมกบัโรคและปัญหาทีน่่าสงสัย

・�อีย้ไ่ม่สุัข, นำ��ล�ยยด้ / ก้ด้ฟ้น, อี�รั้มณ์ฉุนเฉ่ยว, ขยบ้ัข�หน�้, เจำบ็ัปวดที่รั้ม�น, ด้บัริั้เวณส่ัวนที่อ้ีง → ม่อี�ก้�รั้ปวด

โคเนือ้3
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หน่วงๆ ท่ี่�อีวย้วะภ�ยใน ไดร้้ั้บัสั�รั้พื้ิษ

・ คว�มผู้ดิปก้ติที่�งอี�รั้มณ์/ คว�มผู้ดิปก้ติที่�งปรั้ะสั�ที่ หดห่้, ต้�นตว้ผู้ดิปก้ติ, เดินวนไปม�, ต้�นเตน้ตก้ใจำ, ชก้้ก้รั้ะตุก้, เป็น 

อีม้พื้�ต เป็นตน้ → โรั้คติดต่อี ข�ดวติ�มิน B1

・เดินไม่ปก้ติ → โรั้คก่้บั 
・บั�ดแผู้ลจำ�ก้ก้�รั้ก้รั้ะแที่ก้ / เคลด็ขด้ยอีก้ / ขอ้ีอีก้้เสับั  → โครั้งสัร้ั้�งพื้้�นไม่ด่ 
・เวล�ถ่�ยม้ลและป้สัสั�วะแลว้หลง้ก้บ้ัขอ้ีเที่�้โคง้งอีผู้ดิปก้ติ →โรั้คเมแที่บัอีลิก้

・ถ้ไถตว้ก้บ้ัก้ำ�แพื้ง หร้ั้อีเสั� →   โรั้คผู้วิหนง้ 
・ไหล่ และสัะโพื้ก้อ่ีอีนแรั้ง  →  โรั้คสัมอีงอีก้้เสับั, ไดร้้ั้บัสั�รั้พิื้ษ 
・ขนไม่เป็นมน้เง�  ข�หน�้ข�หลง้บัวม ต�ถลน ที่ก้้ษะก้�รั้มอีงเห็นแยล่ง → ข�ดวติ�มิน A 

(5) ส่วันโคนหาง, สภาพของหาง 

ในก้รั้ณ่ดง้ต่อีไปน่�  ใหส้ังสัย้ว�่ที่อ้ีงเส่ัย

・ส่ัวนโคนห�งม่ขนหลุดร่ั้วง 

・ม่สิั�งสัก้ปรั้ก้ส่ัข�วเหล้อีงหร้ั้อีส่ันำ��ต�ลดำ�ติดท่ี่�ส่ัวนโคนห�ง

・ม่สิั�งสัก้ปรั้ก้ติดอีย้ท่ี่ ้�วที่้�งห�ง 

(6) สภาพการหายใจ 

ในก้รั้ณ่ดง้ต่อีไปน่�ใหส้ังสัย้ว�่เป็นโรั้คเก่้�ยวก้บ้ัรั้ะบับัห�ยใจำ

・อี�้ป�ก้ห�ยใจำ และห�ยใจำลำ�บั�ก้

・จำำ�นวนคร้ั้� งก้�รั้ห�ยใจำเพื้ิ�มข้�น

・ห�ยใจำดว้ยที่อ้ีง

・ห�ยใจำผู้ดิปก้ติ

(7) เมือ่เกดิอาการไอ 

ใหส้ังสัย้ว�่เกิ้ดอี�ก้�รั้สัำ�ลก้้ (ด้�มเอี�สิั�งแปลก้ปลอีมเข�้ไปโดยไม่ต้�งใจำ) หร้ั้อีเป็นโรั้คในรั้ะบับัก้�รั้ห�ยใจำ  

(8) อุณหภูมร่ิางกาย (อุณหภูมวิัดัทีล่ำาไส้ติรง) 

ถ�้ม่ไขส้้ังต้�งแต่ 40 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสัข้�นไป และม่อี�ก้�รั้สั้�นที่้�งตว้ใหส้ังสัย้ว�่เป็นโรั้ครั้ะบับัก้�รั้ห�ยใจำ
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 (9) สภาพของขน

・ขนรุั้งร้ั้ง ไม่เง�ง�ม →  น่�สังสัย้ว�่จำะข�ดสั�รั้อี�ห�รั้

・ย�วช่�ไปม� พื้น้ก้น้  → น่�สังสัย้ว�่จำะเป็นโรั้คติดต่อีจำ�ก้สัต้วป์รั้สิัต

・ขนร่ั้วง → น่�สังสัย้ว�่จำะเป็นโรั้คผู้วิหนง้

・ส่ัวนปล�ยขนท่ี่�อีวย้วะเพื้ศัม่ก้อ้ีนส่ัข�วติดอีย้ ่→  น่�สังสัย้ว�่จำะเป็นโรั้คนิ�วในก้รั้ะเพื้�ะป้สัสั�วะ 
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 ข้อควัรระวังัเวัลาแม่สุกรให้นม 

แม่สุัก้รั้ม่หว้นม 2 แถวซึ่�้ยขว�รั้วมที่้�งหมดก้ว�่ 12 เต�้เร่ั้ยงก้น้ หว้นมท่ี่�อีย้ใ่ก้ลส่้ัวนหว้ม�ก้ก้ว�่จำะม่ปริั้ม�ณนำ��นมม�ก้ก้ว�่ 

เม้�อีเวล�ผู้�่นไปหลง้คลอีด ลก้้สุัก้รั้แต่ละตว้จำะก้ำ�หนดตำ�แหน่งหว้นมก้น้ (Teat order) และด้ดนมจำ�ก้หว้นมเดิมไปตลอีด ก้�รั้

ใหน้มจำะใหด้ว้ยคว�มถ่�ชม. ละ 1 คร้ั้� ง ช่วงเวล�ท่ี่�ม่นำ� �นมอีอีก้จำริั้งค้อีต้�งแต่ 10 ถ้ง 20 วนิ�ท่ี่ 

เวล�ใหน้ม มก้้ม่อุีบัติ้เหตุท่ี่�ล้ก้สุัก้รั้ถก้้แม่สุัก้รั้ที่บ้ัต�ยบ่ัอียคร้ั้� ง เป็นเร้ั้�อีงปก้ติท่ี่�ไม่ควรั้ที่ำ�ใหแ้ม่สุัก้รั้ต้�นตก้ใจำ แต่ก้จ็ำ ำ�เป็นตอ้ีง

ควบัคุมจำด้ก้�รั้โดยรั้ะวง้ถ้งป้ญห� 3 ปรั้ะก้�รั้ดง้ต่อีไปน่�  

・ก้�รั้ควบัคุมสั�รั้อี�ห�รั้ขอีงแม่สุัก้รั้ไม่ด่ที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณนำ��นมนอ้ีย ลก้้สุัก้รั้จ้ำงไม่ยอีมอีอีก้ห่�งจำ�ก้แม่สุัก้รั้

・แม่สุัก้รั้ด้�มนำ��ไดย้�ก้ ที่ำ�ใหต้อ้ีงลุก้ ๆ นอีน ๆ ซึ่ำ� �ไปม�หล�ยคร้ั้� ง 

・�ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�คว�มอีบัอุ่ีนใหล้้ก้สุัก้รั้ไม่เพื้่ยงพื้อี ที่ำ�ใหพ้ื้ย�ย�มเข�้ปรั้ะชิดแม่สุัก้รั้เพื้้�อีใหไ้ดค้ว�มอีบัอุ่ีน และถก้้ที่บ้ัต�ยขณะ

นอีนหลบ้ั

 เคร่ืองทำาควัามอุ่นช่ีวังให้นม / ช่ีวังเลีย้งลูกสุกรให้เจริญเติบิโติ

อุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัลก้้สุัก้รั้จำะส้ัง เน้�อีงจำ�ก้คว�มสั�ม�รั้ถปร้ั้บัอุีณหภมิ้ในร่ั้�งก้�ยยง้ตำ��อีย้จ้่ำงจำำ�เป็นตอ้ีงใหค้ว�ม 

อีบัอุ่ีนอีย�่งเพื้่ยงพื้อี ช่วงรั้ะดบ้ัอุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมจำะค่อียๆ เปล่�ยนแปลงไปต�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงพื้ิจำ�รั้ณ� 

เป็นก้รั้ณ่ไปว�่เหม�ะสัมหร้ั้อีไม่ อุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมเวล�คลอีดค้อี 36 ℃ เม้�อีผู้�่นไป 1 สัป้ด�ห์จำะเปล่�ยนเป็น 30 ℃ 2  
สัป้ด�ห์ 28 ℃ 3 สัป้ด�ห์ 26 ℃ โดยอุีณหภมิ้จำะค่อียๆ ตำ��ลง ในก้รั้ณ่ท่ี่�ลก้้สุัก้รั้นอีนที่บ้ัรั้วมก้น้อีย้ใ่ตเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนก้็

พื้ิจำ�รั้ณ�ไดว้�่หน�วไป ตรั้งข�้มก้รั้ณ่ท่ี่�ลก้้สุัก้รั้นอีนรั้วมก้น้อีย้ห่่�งอีอีก้ไปจำ�ก้เคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนก้พิ็ื้จำ�รั้ณ�ว�่ร้ั้อีนไป โดย 

ควรั้ร้ั้ก้ษ�รั้ะดบ้ัอุีณหภมิ้ใหล้ก้้สุัก้รั้นอีนก้รั้ะจำด้ก้รั้ะจำ�ยอีย�่งเหม�ะสัม  

     ควรั้รั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้ใชง้�นเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนดว้ย เพื้รั้�ะสั�เหตุรั้�วคร้ั้� งหน้�งขอีงป้ญห�เพื้ลิงไหมโ้รั้งเล่�ยง ม�จำ�ก้ก้�รั้ที่ำ�

เคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนตก้ หร้ั้อีเกิ้ดไฟลุก้จำ�ก้เคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนน้�นเอีง 

 อี�ยวุน้หลง้คลอีด / นำ��หนก้้ อุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัม 

ลก้้สุัก้รั้

หลง้คลอีด 1-3 วน้
 4-7
 8-30
31-45

　30-32°C
28-30
22-25
20-22

สุัก้รั้ขนุเน้�อี   15- 50ก้ก้.
50-100

20-25
18-20

สุัก้รั้โตเตม็วย้ ต้�งแต่ 100 ก้ก้. ข้�นไป 15-18

ช่วงรั้ะดบ้ัอุีณหภมิ้ท่ี่�เหม�ะสัมขอีงสุัก้รั้ 

สุกร 4
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 ข้อควัรระวังัในการควับคุมจดัการลูกสุกร 

ลก้้สุัก้รั้ติดโรั้คไดง่้�ย และเกิ้ดอี�ก้�รั้รั้ะบับัยอ่ียอี�ห�รั้ผู้ดิปก้ติ (อี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัย) และคว�มผู้ดิปก้ติในรั้ะบับัก้�รั้ห�ยใจำ (

ปอีดบัวม) ไดบ่้ัอีย นอีก้จำ�ก้น่� ม่ป้ญห�ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตไม่ด่จำ�ก้แมลงปรั้สิัตท่ี่�ร้ั้บัม�จำ�ก้แม่สุัก้รั้ไดอ่้ีก้ดว้ย ดง้น้�นก้�รั้ก้ำ�จำด้แมลง

ปรั้สิัตในแม่สุัก้รั้ท่ี่�เป็นสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุจ้ำงเป็นสิั�งจำำ�เป็น และตอ้ีงใหท้ี่้�งแม่และลก้้สุัก้รั้ไดร้้ั้บัวค้ซ่ึ่นอีย�่งต่อีเน้�อีงก้น้ดว้ย 

 ข้อควัรระวังัเวัลาทำาหมนัลูกสุกร 
สัำ�หร้ั้บัลก้้สุัก้รั้เพื้ศัผู้้จ้ำะตอ้ีงที่ำ�หมน้ก่้อีนนำ�ไปเล่�ยงขนุ เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหก้้ลิ�นสั�ปขอีงสุัก้รั้เพื้ศัผู้้ติ้ดไปก้บ้ัเน้�อีสุัก้รั้ ก้�รั้

ที่ำ�หมน้จำะที่ำ�ในช่วงต้�งแต่หลง้คลอีดแลว้หล�ยวน้ไปจำนถ้งก่้อีนหย�่นม แต่ส่ัวนใหญ่นิยมที่ำ�ภ�ยใน 1 สัป้ด�ห์หลง้คลอีด 

 เร่ืองทีค่วัรคำาน้งถง้เกีย่วักบัการพร้อมผ่สมพนัธ์ุของสุกรขยายพนัธ์ุ, การผ่สมพนัธ์ุ และเวัลาคลอด
หลง้จำ�ก้ลก้้สุัก้รั้หย�่นมและผู้�่นไปสัก้้รั้ะยะหน้�งแลว้ จำะเริั้�มพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุอ่ีก้คร้ั้� ง รั้อีบัก้�รั้พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุค้อี 21 วน้ 

อี�จำแตก้ต่�งก้น้ไปแต่ละตว้ แต่จำะต่อีเน้�อีงรั้�ว 2-3 วน้ สัญ้ญ�ณท่ี่�บ่ังบัอีก้ว�่พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุด้ไดจ้ำ�ก้ ก้�รั้พื้ย�ย�มข้�นข่�ตว้ 

อ้ี�น คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้ลดลง ห�งต้�งข้�น อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้บัวม และม่ขอีงเหลวเหน่ยว  ตอ้ีงคอียสัง้เก้ตอี�ก้�รั้เล้อีดค้�งท่ี่�

อีวย้วะเพื้ศัจำนบัวมเตม็ท่ี่�ในช่วงก่้อีนพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุใหพ้ื้บัโดยเร็ั้ว และเม้�อีถ้งช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุใน

ช่วงเวล�ท่ี่�เหม�ะสัม ช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุท่ี่�เหม�ะสัมท่ี่�ม่อีต้รั้�ก้�รั้ติดลก้้ส้ังท่ี่�สุัดค้อี หลง้เข�้ช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุแลว้ 10-25 ชม.  

สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุเม้�อีเข�้ส่้ัช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุแลว้ จำะสังบันิ�งเม้�อีคนใชม้้อีสัอีงข�้งก้ดท่ี่�หลง้และสัะโพื้ก้เพื้้�อีตรั้วจำสัอีบั 

ปฏิิกิ้ริั้ย�ตอีบัสันอีงท่ี่�หลง้ นอีก้จำ�ก้น่�  เม้�อีสุัก้รั้เพื้ศัเม่ยท่ี่�พื้ร้ั้อีม เข�้ไปใก้ลเ้พื้ศัผู้้ ้ แมจ้ำะถก้้ข้�นข่�ก้ไ็ม่ขด้ข้น จำะสังบันิ�งและห้เปิดต้�งข้�น

สุัก้รั้ท่ี่�ยง้ไม่เคยผู้�่นก้�รั้คลอีดลก้้ม�ก่้อีนอี�จำสัง้เก้ตสัญ้ญ�ณก้�รั้พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุไดไ้ม่ชด้เจำนนก้้ 

ก้�รั้ใหน้มล้ก้สุัก้รั้

(อุีปก้�รั้ะภ�พื้ถ่�ย : อีงคก์้รั้นิติบุัคคลอิีสัรั้ะ ศัน้ยป์ร้ั้บัปรุั้งพื้น้ธ์ุปศุัสัต้ว)์ 
อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้แดงและบัวม 

การพร้อมผ่สมพนัธ์ุ

ตรั้วจำสัอีบัก้�รั้พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ
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(1) ช่ีวังก่อนพร้อมผ่สมพนัธ์ุ : 2.7 วน้ ตรั้วจำพื้บัอีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้แดงและบัวม

(2) ช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุ : 2.4 วน้ ต้�งแต่เริั้�มไม่ต่อีต�้นเพื้ศัผู้้จ้ำนก้รั้ะที่้�งจำบั  

(3) หลงัช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุ : 1.8 วน้ อี�ก้�รั้อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้แดงและบัวมห�ยไป 

(4) ช่ีวังหยุดการผ่สมพนัธ์ุ : 14.1 วน้ 

เน้�อีงจำ�ก้สุัก้รั้ม่รั้ะยะเวล�พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุย�วน�น เพื้้�อีใหอ้ีต้รั้�ก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุส้ังข้�น และติดลก้้ต่อี 1 ที่อ้ีงไดม้�ก้ท่ี่�สุัด 

เท่ี่�ท่ี่�จำะที่ำ�ได ้จ้ำงจำะผู้สัมพื้น้ธ์ุ 2 คร้ั้� ง ต่อี 1 ช่วงรั้ะยะพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ ไม่ว�่จำะเป็นก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติขอีงเพื้ศัผู้้ ้ 

หร้ั้อีก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุเท่ี่ยมก้ต็�ม ตรั้วจำสัอีบัก้�รั้ต้�งครั้รั้ภไ์ดโ้ดยสัง้เก้ตด้ห�ก้หลง้จำ�ก้น้�น 21 วน้ไม่แสัดงอี�ก้�รั้พื้ร้ั้อีมผู้สัม 

พื้น้ธ์ุอ่ีก้ และใชเ้คร้ั้�อีงตรั้วจำครั้รั้ภใ์นก้�รั้ตรั้วจำสัอีบั เม้�อีต้�งครั้รั้ภสุ์ัก้รั้ส่ัวนม�ก้จำะสังบันิ�ง และม่คว�มอีย�ก้อี�ห�รั้เพื้ิ�มข้�น 

ก่้อีนนำ�สุัก้รั้ใหเ้ข�้ไปอีย้ใ่นคอีก้สัำ�หร้ั้บัรั้อีคลอีด ตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ด ฆ่่�เช้�อี และที่ำ�ใหแ้หง้ก่้อีนล่วงหน�้ ก้�รั้คลอีด 

ขอีงสุัก้รั้ที่ำ�ไดง่้�ย ก้รั้ณ่คลอีดย�ก้ไม่ค่อียม่ และห�ก้ลก้้สุัก้รั้คลอีดอีอีก้ม�แลว้ไม่ห�ยใจำจำะตอ้ีงช่วยผู้�ยปอีด

 ข้อควัรระวังัในช่ีวังอากาศร้อน 
ลก้้สุัก้รั้จำะแพื้ค้ว�มหน�วเยน็ ส่ัวนสุัก้รั้เล่�ยงขนุท่ี่�โตเตม็ท่ี่�แลว้ และสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุจำะแพื้อ้ี�ก้�ศัร้ั้อีน 

สัภ�พื้แวดลอ้ีมในก้�รั้เล่�ยงสุัก้รั้เล่�ยงขนุและสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุค้อีปรั้ะม�ณ 20 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสัจำะเหม�ะสัมท่ี่�สุัด สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ

และลก้้สุัก้รั้ท่ี่�ม่เขตพื้้�นท่ี่�อุีณหภมิ้เหม�ะสัมต่�งก้น้ ห�ก้แม่พื้น้ธ์ุสุัก้รั้ (แม่สุัก้รั้) ไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัจำ�ก้อุีณหภมิ้ส้ังช่วงก่้อีนหร้ั้อี

คว�มสัม้พื้น้ธ์ขอีงสัญ้ญ�ณบ่ังบัอีก้ขอีงอีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้

ต�มคว�มพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุก้บ้ัช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุ (ผู้สัมเช้�อี)ท่ี่�เหม�ะสัม 

(ก้รั้ณ่ผู้สัมพื้น้ธ์ุต�มธรั้รั้มช�ติและผู้สัมเท่ี่ยมโดยก้�รั้ฉ่ดนำ��เช้�อี) 

เวล�หลง้จำ�ก้อีนุญ�ติใหเ้พื้ศัผู้้เ้ข�้ใก้ลไ้ด้

อีต้รั้�ก้�รั้ผู้สั
มพื้

น้
ธุ์

จำำ�นวนวน้นบัต้� งแต่ก้อีนช่วงพื้รั้อีมผู้สัมพื้น้ธุ์

อี�ก้�รั้แดงและบัวมที่�อีวย้วะเพื้ศัภ�ยนอีก้

ช่วงก้อีนพื้รั้อีมผู้สัมพื้น้ธุ์

เวล�
0

10
25
36
48

72

%

1 
วน้

2 
วน้

3 
วน้81ช่วงพื้รั้อีมผู้สัมพื้น้ธุ์ 

(อีนุญ�ติใหเ้พื้ศัผู้้เ้ข�้ใก้ลไ้ด)้ 

100 ช่วงผู้สัมพื้น้ธ์ุท่ี่�เหม�ะสัม 4 
วน้46 ช่วงตก้ไข่

50 5 
วน้

0ช่ วงหลง้พื้รั้อีมผู้สัมพื้น้ธุ์

6 
วน้

7 
วน้

ส้ังสุัด
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หลง้คลอีด จำะที่ำ�ใหล้ก้้สุัก้รั้ไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัท่ี่�ไม่ด่ไปดว้ย 

ในช่วงท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีน จำะที่ำ�ก้�รั้ปร้ั้บัใหม่้ลมผู้�่นดว้ยพื้ด้ลม โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งตอ้ีงร้ั้ก้ษ�ใหม่้ลมผู้�่นบัริั้เวณพื้้�นอีย้เ่สัมอี เพื้้�อี

ใหม่้ลมถก้้ตว้สุัก้รั้ และเพื้้�อีก้ำ�จำด้คว�มช้�นอีอีก้ไปดว้ย คว�มเร็ั้วลมโดยปก้ติอีย้ท่่ี่�ต้�งแต่ 1.0 ม./วนิ�ท่ี่ ข้�นไป ควรั้ติดต้�งโดยรั้ะวง้

ทิี่ศัที่�งพื้ด้สัมเพื้้�อีควบัคุมใหทิ้ี่ศัที่�งลมภ�ยในโรั้งเล่�ยงคงท่ี่� ก้รั้ณ่ท่ี่�ลมท่ี่�เข�้ม�เป็นลมร้ั้อีนที่ำ�ใหก้้�รั้เป่�ลมม่ปรั้ะสิัที่ธิภ�พื้ตำ�� 

ควรั้ติดต้�งท่ี่อีส่ังลมท่ี่�ม่เคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มเยน็ลมดว้ย เน้�อีงจำ�ก้สัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อุีณหภมิ้ส้ังและคว�มช้�นม�ก้ในช่วงฤด้ร้ั้อีนขอีง

ญ่�ปุ่นม่เง้�อีนไขที่�งสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ย�ก้ลำ�บั�ก้ยิ�งก้ว�่ช่วงฤด้ร้ั้อีนในปรั้ะเที่ศัตะวน้ตก้ เที่คโนโลยก่้�รั้ควบัคุมอี�ก้�ศัร้ั้อีนจำ�ก้

ต่�งปรั้ะเที่ศัส่ัวนใหญ่จ้ำงใชไ้ม่ค่อียไดผู้้ล 

 การควับคุมถงัใส่อาหาร, ถงัใส่นำา้ 
สัำ�หร้ั้บัสุัก้รั้เล่�ยงขนุแลว้ ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้อีย�่งต่อีเน้�อีงไม่ข�ดถ้อีเป็นก้ฎหลก้้พื้้�นฐ�น จ้ำงตอ้ีงใหถ้ง้อี�ห�รั้อีย้ใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ม่

อี�ห�รั้เหล้อีอีย้ต่ลอีดเวล� ในก้รั้ณ่ขอีง wet feeder ท่ี่�จำะเติมนำ��เข�้ไปเวล�ท่ี่�สุัก้รั้กิ้นอี�ห�รั้ ตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงอี�ห�รั้เหล้อีเน่�เส่ัย

ดว้ย ที่ำ�ก้�รั้ก้ำ�จำด้หน้เป็นปรั้ะจำำ�และรั้ะวง้ไม่ใหน้ก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้ท่ี่�หวง้จำะเข�้ม�กิ้นอี�ห�รั้เลด็รั้อีดเข�้ม�ได ้เร้ั้�อีงนำ��ด้�มตอ้ีง

จำด้ก้�รั้ใหส้ั�ม�รั้ถด้�มนำ��ไดต้ลอีดอีย�่งอิีสัรั้ะ สัำ�หร้ั้บัก้�รั้ใหน้ำ� �แบับัไบัที่ ์และแบับันิปเปิลอี�จำม่บั�งก้รั้ณ่ท่ี่�ไม่สั�ม�รั้ถด้�มนำ��ได้

เพื้่ยงพื้อีต�มปริั้ม�ณท่ี่�ตอ้ีงก้�รั้ไดเ้น้�อีงจำ�ก้แรั้งดน้ขอีงนำ�� จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้ดว้ย 

 ข้อควัรระวังัเกีย่วักบัการเกบ็รักษาและการดูแลอาหาร
ควรั้เก้บ็ัอี�ห�รั้ไวใ้นท่ี่�เยน็และม้ด และหล่ก้เล่�ยงสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ม่อุีณหภมิ้และคว�มช้�นส้ังเท่ี่�ท่ี่�จำะเป็นไปได ้โดยเฉพื้�ะ

อีย�่งยิ�งนมสัง้เครั้�ะห์จำะเส่ัยไดง่้�ย จ้ำงตอ้ีงพื้ย�ย�มใชใ้หห้มดโดยเร็ั้ว ห�้มใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่รั้�ข้�นแลว้แก่้สุัก้รั้ ก้�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ไวใ้น

โก้ดง้จำะช่วยป้อีงก้น้ไม่ใหถ้ก้้หน้ นก้ และแมลงแที่ะที่ำ�ล�ยได ้ 

 การควับคุมส่ิงแวัดล้อมและอนามยัในโรงเลีย้งสุกร 
ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�สิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ม่อีน�มย้ขอีงโรั้งเล่�ยงไม่เพื้ย่งแค่ช่วยป้อีงก้น้โรั้คในสุัก้รั้และร้ั้ก้ษ�สุัขภ�พื้ใหแ้ขง็แรั้งเท่ี่�น้�นยง้

จำำ�เป็นต่อีก้�รั้ร้ั้ก้ษ�สุัขภ�พื้ร่ั้�งก้�ยขอีงผู้้ด้้แลเอีงดว้ย ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อีน�มย้ขอีงสิั�งแวดลอ้ีมในโรั้งเล่�ยงถ้อีเป็นก้�รั้ร้ั้ก้ษ�สัภ�พื้

แวดลอ้ีมก้�รั้ที่ำ�ง�นขอีงผู้้ด้้แลน้�นเอีง นอีก้จำ�ก้น่�ก้�รั้ด้แลร้ั้ก้ษ�อีน�มย้ขอีงโรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ยง้จำำ�เป็นในมุมมอีงด�้นอีน�มย้ขอีง

ผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้และก้�รั้ป้อีงก้น้ไม่ใหสิ้ั�งแวดลอ้ีมบัริั้เวณโดยรั้อีบัปนเป้� อีนอ่ีก้ดว้ย 

ดว้ยก้�รั้แบ่ังพื้้�นท่ี่�ผู้สัมพื้น้ธ์ุและพื้้�นท่ี่�เล่�ยงขนุอีอีก้จำ�ก้ก้น้ ที่ำ�ใหเ้สัน้ที่�งก้�รั้เคล้�อีนท่ี่�ภ�ยในโรั้งเล่�ยงเป็นไปในทิี่ศัที่�งเด่ยว 

สัำ�หร้ั้บัสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�เป็นสุัก้รั้ซ้ึ่�งร้ั้บัเข�้ม�จำ�ก้ภ�ยนอีก้เพื้ย่งช่อีงที่�งเด่ยว จำะตอ้ีงจำด้ที่ำ�เร้ั้อีนตรั้วจำโรั้คสุัก้รั้ และตอ้ีงก้ำ�หนด

ใหต้้�งอีย้ใ่นตำ�แหน่งท่ี่�ติดก้บ้ัพื้้�นท่ี่�นอีก้ฟ�ร์ั้มม�ก้ก้ว�่โรั้งเล่�ยง  แมจ้ำะม่สุัก้รั้ท่ี่�เป็นตน้ตอีขอีงโรั้คเลด็รั้อีดเข�้ม�ไดก้้ต็�ม คว�ม

เส่ัยห�ยก้จ็ำะไปไม่ถ้งโรั้งเล่�ยง 

โรั้คในสุัก้รั้สั�ม�รั้ถพื้บัเห็นอี�ก้�รั้ขอีงโรั้คไดห้ล�ยลก้้ษณะ ห�ก้ยน้ยน้ไดว้�่เป็นอี�ก้�รั้ขอีงโรั้คตอ้ีงร่ั้บัแจำง้ไปยง้

สัต้วแพื้ที่ยข์อีงฟ�ร์ั้มสุัก้รั้เพื้้�อีใหด้ำ�เนินก้�รั้วนิิจำฉย้ 
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 การบริหารจดัการเคร่ืองเลีย้งลูกไก่ 

(1) การควับคุมอุณหภูม ิ

เน้�อีงจำ�ก้ล้ก้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดจำะตว้เลก็้และอุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยตำ�� และคว�มต�้นที่�นต่อีอุีณหภมิ้ขอีงสัภ�พื้แวดลอ้ีมตำ�� ห�ก้ไม่ให้

คว�มอีบัอุ่ีนจำะไม่เจำริั้ญเติบัโต ร้ั้ปแบับัขอีงโรั้งเล่�ยงไก่้ (โรั้งเล่�ยงแบับัเปิดหร้ั้อีโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั) และวธ่ิก้�รั้เล่�ยงลก้้ไก่้ 

(เคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�  หร้ั้อีแบับัที่รั้งโดมโคง้ในโรั้งเล่�ยงแบับัปล่อียอิีสัรั้ะ รั้วมถ้งรั้ะบับัพื้้�นที่ำ�คว�มอุ่ีนดว้ย) ไม่ว�่จำะเป็น

แบับัใดก้ต็�ม จำำ�เป็นตอ้ีงเฝ้ึ�สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ด เม้�อีนำ�เข�้ไปเล่�ยงควรั้ค่อีย ๆ ลดอุีณหภมิ้ลงจำ�ก้ 32-35 อีงศั�

เซึ่ลเซ่ึ่ยสั จำนก้รั้ะที่้�งหลง้ 3-4 สัป้ด�ห์ไปเม้�อีสั�ม�รั้ถใชช่้วติอีย้ใ่นอุีณหภมิ้หอ้ีงไดแ้ลว้จ้ำงเลิก้ก้�รั้ปร้ั้บัอุีณหภมิ้

(2) การควับคุมควัามช้ืีน 

ล้ก้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดจำะค่อีย ๆ ปร้ั้บัตว้จำ�ก้สิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ม่คว�มช้�น 65% ใหส้ั�ม�รั้ถอี�ศัย้อีย้ไ่ดใ้นคว�มช้�นปก้ติภ�ยในหอ้ีงได ้

เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�คว�มช้�นใหอ้ีย้ท่่ี่� 65% ภ�ยใตอุ้ีณหภมิ้ 35 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั เม้�อีนำ�เข�้เคร้ั้�อีงเล่�ยง ไม่ว�่จำะเป็นเคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับัใดก้็

จำำ�เป็นตอ้ีงว�งถ�ดใส่ันำ��เอี�ไวเ้พื้้�อีเพื้ิ�มคว�มช้�นที่้�งสิั�น แต่เม้�อีผู้�่นช่วงเวล� 1 สัป้ด�ห์ไปแลว้ ปริั้ม�ณม้ลท่ี่�ถ่�ยอีอีก้ม�จำะเพื้ิ�ม

ม�ก้ข้�น ปริั้ม�ณนำ��ท่ี่�รั้ะเหยอีอีก้ม�จำ�ก้ม้ลไก่้จำะเพื้ิ�มม�ก้ข้�น ดง้น้�นจ้ำงควรั้ปร้ั้บัลดปรั้ะม�ณนำ��ท่ี่�เติมเข�้ไปใหส้ัมดุลดว้ย ในที่�ง

ก้ลบ้ัก้น้ต้�งแต่ช่วงปรั้ะม�ณ 10 วน้เป็นตน้ไปควรั้ที่ำ�ใหท่้ี่�เล่�ยงแหง้เส่ัยม�ก้ก้ว�่ 

(3) การควับคุมการระบายอากาศ

ไม่ว�่จำะเป็นเคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับัใดก้ต็�ม ในก้รั้ณ่ท่ี่�คว�มช้�นส้ัง อุีณหภมิ้จำะแตก้ต่�งไปจำ�ก้อุีณหภมิ้หอ้ีงปก้ติ จ้ำงเกิ้ดก้�รั้รั้ะบั�ย

อี�ก้�ศัต�มธรั้รั้มช�ติ ซ้ึ่� งห�ก้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัอีอีก้ม�ก้เกิ้นไปจำะที่ำ�ใหค้ว�มช้�นภ�ยในเคร้ั้�อีงเล่�ยงลดตำ��ลง จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้เฝ้ึ�สัง้เก้ต

สัภ�พื้ขอีงลก้้ไก่้ไปพื้ร้ั้อีมก้บ้ัก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิ้ 

 การควับคุมภาชีนะใส่อาหารและภาชีนะใส่นำา้

(1) ช่ีวังลูกไก่แรกเกดิ

ไม่ว�่จำะเป็นเคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�หร้ั้อีเคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับัปล่อีย (ภ�ยในชิก้ก้�ร์ั้ด) ก้ต็�ม เม้�อีนำ�เข�้ไปเล่�ยง เพื้้�อีใหก้้�รั้ให้

อี�ห�รั้ที่ำ�ไดด่้ข้�น ควรั้เติมพื้ร่ั้สัต�ร์ั้ที่เตอีร์ั้ท่ี่�เป็นอี�ห�รั้ขน้ไวใ้นก้ล่อีงใส่ัอี�ห�รั้ (ภ�ชนะแบันรั้�บัขอีบัเต่�ย) ในปริั้ม�ณนอ้ีย 

หล�ย ๆ คร้ั้� ง แลว้จ้ำงใหอ้ี�ห�รั้แบับัโปรั้ย ส่ัวนภ�ชนะใส่ันำ��ควรั้ใชถ้�ดใส่ันำ��หร้ั้อีดริั้�งเก้อีร์ั้เสัริั้มเพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถด้�มนำ��ไดง่้�ย 

ลก้้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดจำะกิ้นอี�ห�รั้และนำ��ซึ่ำ� �ไปม�บ่ัอียคร้ั้� งจ้ำงควรั้ว�งภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้และนำ��เอี�ไวใ้ก้ล ้ๆ 

ถ�้ควบัคุมอุีณหภมิ้ใหเ้หม�ะสัม (อุีณหภมิ้ส่ัวนที่ำ�คว�มอุ่ีนเม้�อีนำ�เข�้ไปเล่�ยง จำะค่อีย ๆ ลดลงจำ�ก้ 32-35 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั

ไก่เลีย้ง (ไก่ไข่และไก่เนือ้)5
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เร้ั้�อีย ๆ ทุี่ก้วน้) ล้ก้ไก่้จำะค่อีย ๆ อีอีก้จำ�ก้ส่ัวนที่ำ�คว�มอุ่ีนไปท่ี่�ส่ัวนท่ี่�ม่อุีณหภมิ้หอ้ีง และเริั้�มกิ้นอี�ห�รั้และนำ�� หลง้จำ�ก้ให้

อี�ห�รั้แลว้ 2 วน้เป็นตน้ไปจำะเตร่ั้ยมอี�ห�รั้และนำ��เอี�ไวต้รั้งส่ัวนท่ี่�ม่อุีณหภมิ้หอ้ีง (ก้รั้ณ่เล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้� ค้อีล�นอีอีก้ก้ำ�ลง้ 

ก้รั้ณ่เล่�ยงแบับัปล่อียค้อีบัริั้เวณท่ี่�ห่�งอีอีก้ไปจำ�ก้ส่ัวนอีบัอุ่ีนภ�ยในชิก้ก้�ร์ั้ด) เม้�อีล้ก้ไก่้ส่ัวนใหญ่เริั้�มเปล่�ยนม�กิ้นอี�ห�รั้ตรั้ง

ส่ัวนบัริั้เวณท่ี่�ม่อุีณหภมิ้หอ้ีงแลว้ จ้ำงเลิก้ใหอ้ี�ห�รั้และนำ��ตรั้งบัริั้เวณท่ี่�ที่ำ�คว�มอุ่ีน 

ช่วงล้ก้ไก่้แรั้ก้เกิ้ดตอ้ีงเตร่ั้ยมอี�ห�รั้และนำ��เอี�ไวต้ลอีดเวล� เพื้้�อีใหกิ้้นอี�ห�รั้/นำ��ไดอ้ีย�่งอิีสัรั้ะ เติมอี�ห�รั้ในภ�ชนะใส่ั

อี�ห�รั้ใหม่้ปริั้ม�ณรั้�วคร้ั้� งหน้�ง เพื้้�อีไม่ใหอ้ี�ห�รั้หก้เลอีะเที่อีะเวล�ล้ก้ไก่้กิ้นอี�ห�รั้ และเพื้้�อีไม่ใหล้้ก้ไก่้เข�้ไปในภ�ชนะใส่ั

อี�ห�รั้ควรั้ปรั้ะยกุ้ตโ์ดยก้�รั้ติดท่ี่�ครั้อีบัหร้ั้อีเซึ่ปพื้�เรั้เตอีร์ั้ เป็นตน้ นำ��ด้�มจำะเติมเอี�ไวต้ลอีดเวล� แต่ห�ก้ใชภ้�ชนะใส่ันำ��ร้ั้ป

รั้ะฆ่ง้ท่ี่�นำ� �จำะขง้อีย้ใ่นจำ�นใส่ันำ�� อี�จำเกิ้ดป้ญห�อี�ห�รั้และม้ลไก่้ปนเป้� อีนลงไปได ้จ้ำงควรั้ที่ำ�คว�มสัะอี�ดและเปล่�ยนใหม่วน้

ละ 1 คร้ั้� ง ห�ก้ใชนิ้ปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้ล้ก้ไก่้จำะเห็นหยดนำ��ท่ี่�ปล�ยหว้นิปเปิลและด้�มนำ��ไดโ้ดยตรั้ง จ้ำงเป็นวธ่ิท่ี่�สัะอี�ดถก้้หลก้้

อีน�มย้ ที่้�งนิปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้และภ�ชนะใส่ันำ��ร้ั้ปรั้ะฆ่ง้ จำะปร้ั้บัคว�มส้ังและปรั้ะม�ณนำ��ใหเ้หม�ะก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้ 

: ภาชนะใส่นํ�า : กล่องใส่อาหาร : ถาดใส่นํ�า

ชิกการ์ด

บลเูดอร์

ตำ�แหน่งขอีงภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้และภ�ชนะใส่ันำ��ภ�ยในชิก้ก้�ร์ั้ด
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(2) ช่ีวังลูกไก่ระยะกลาง - ระยะโติ 

①  ก้�รั้ควบัคุมภ�ชนะใส่ัอี�ห�รั้ 

เน้�อีงจำ�ก้เม้�อีม�ถ้งช่วงรั้ะยะน่�พื้้�นท่ี่�ใหอ้ี�ห�รั้จำะเริั้�มไม่เพื้่ยงพื้อี ห�ก้เป็นเคร้ั้�อีงเล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ฝ้ึ�ง

ล�นอีอีก้ก้ำ�ลง้ ส่ัวนวธ่ิเล่�ยงแบับัปล่อียจำะขย�ยชิก้ก้�ร์ั้ดอีอีก้ไป และเติมอี�ห�รั้โดยใชจ้ำ�นใส่ัอี�ห�รั้ หลง้จำ�ก้น้�นในวธ่ิ

เล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะติดต้�งท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ลก้้ษณะเหม้อีนรั้�งนำ��ท่ี่�ด�้นข�้งขอีงก้รั้ง และนำ�ลก้้ไก่้ใหย้้�นหน�้อีอีก้ม�จำ�ก้ก้รั้ง

เพื้้�อีกิ้นอี�ห�รั้ ส่ัวนก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียจำนก้ว�่จำะเอี�ชิก้ก้�ร์ั้ดอีอีก้จำะเปล่�ยนไปใชท่้ี่�ใส่ัอี�ห�รั้แบับัฮอีปเปอีร์ั้ ในโรั้ง

เล่�ยงท่ี่�ม่สั�ยใหอ้ี�ห�รั้จำะค่อีย ๆ เปล่�ยนจำ�ก้ก้�รั้เติมอี�ห�รั้ดว้ยม้อีเป็นเติมดว้ยเคร้ั้�อีงใหอ้ี�ห�รั้อีต้โนมติ้ เคร้ั้�อีงให้

อี�ห�รั้อีต้โนมติ้เป็นท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ท่ี่�เดินสั�ยใหอ้ี�ห�รั้ไว ้ถ�้เป็นแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะเติมใส่ัในรั้�งใส่ัอี�ห�รั้ ถ�้เป็นก้�รั้เล่�ยง

แบับัปล่อียจำะเติมลงในป้�มฟ่ดเดอีร์ั้ (ร้ั้ปจำ�น)   

ตอ้ีงเฝ้ึ�สัง้เก้ตก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและก้�รั้กิ้นอี�ห�รั้ขอีงล้ก้ไก่้ แลว้ปร้ั้บัคว�มส้ังขอีงท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ ปร้ั้บัปริั้ม�ณอี�ห�รั้

ในรั้�งใส่ัอี�ห�รั้หร้ั้อีในฮอีปเปอีร์ั้ใหเ้หม�ะสัม ก้�รั้ปร้ั้บัใหอ้ี�ห�รั้ในจำ�นใส่ัอี�ห�รั้ขอีงเคร้ั้�อีงใหอ้ี�ห�รั้อีต้โนมติ้ม่

อี�ห�รั้อีย้เ่ท่ี่�ก้น้ตลอีดเพื้้�อีใหล้้ก้ไก่้กิ้นอี�ห�รั้ไดง่้�ยเป็นสิั�งสัำ�คญ้ ในก้�รั้เล่�ยงแบับับัต้เตอีร่ั้�จำะไม่ม่ป้ญห�เร้ั้�อีงลก้้ไก่้ลง

ไปอีย้ใ่นท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ แต่ก้รั้ณ่ก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อียตอ้ีงปรั้ะยกุ้ตโ์ดยก้�รั้ติดฝึ�ครั้อีบั เซึ่ปพื้�เรั้เตอีร์ั้ หร้ั้อีขดลวดเพื้้�อี

ป้อีงก้น้ไม่ใหล้้ก้ไก่้เข�้ไปในท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ได ้

②  ก้�รั้ควบัคุมภ�ชนะใส่ันำ�� 

ตอ้ีงเพื้ิ�มจำำ�นวนภ�ชนะใส่ันำ��ใหต้อีบัร้ั้บัก้บ้ัล�นอีอีก้ก้ำ�ลง้หร้ั้อีก้�รั้ขย�ยชิก้ก้�ร์ั้ด / เอี�ชิก้ก้�ร์ั้ดอีอีก้ และติดต้�งให้

สัมม�ตรั้ก้น้ ที่้�งในแบับับัต้เตอีร่ั้�หร้ั้อีแบับัเล่�ยงปล่อียตอ้ีงคำ�น้งถ้งจำำ�นวนนิปเปิลดริั้งเก้อีร์ั้ ปร้ั้บัคว�มส้ังขอีงนิปเปิลให้

ส้ังก้ว�่รั้ะดบ้ัสั�ยต�ขอีงลก้้ไก่้เลก็้นอ้ีย นอีก้จำ�ก้น่�ตอ้ีงปร้ั้บัแรั้งดน้นำ��เพื้้�อีใหด้้�มไดง่้�ยอ่ีก้ดว้ย ในก้�รั้เล่�ยงแบับัปล่อีย

จำะติดต้�งโดยปร้ั้บัตำ�แหน่งจำ�นขอีงท่ี่�ใส่ันำ��ร้ั้ปรั้ะฆ่ง้ใหอ้ีย้ใ่นรั้ะดบ้ัคว�มส้ังขอีงหน�้อีก้ลก้้ไก่้ สัำ�หร้ั้บับัรั้อียเลอีร์ั้จำะ

ปร้ั้บัใหเ้หม�ะสัมก้บ้ัล้ก้ไก่้เพื้ศัเม่ยเป็นพื้ิเศัษ เน้�อีงจำ�ก้ปริั้ม�ณก้�รั้ด้�มนำ��เพิื้�มข้�น ก้�รั้ควบัคุมอุีปก้รั้ณ์ใหน้ำ� � (ภ�ชนะใส่ั

นำ��, สั�ยส่ังนำ��, แที่ง็ก้น์ำ� �ยอ่ีย เป็นตน้) จ้ำงเป็นสิั�งท่ี่�จำ ำ�เป็น ตอ้ีงล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดเป็นปรั้ะจำำ� 

 วัธีิการติดัปากไก่ (debeak)

ช่วงรั้ะยะลก้้ไก่้ก้ำ�ลง้เจำริั้ญเติบัโตมก้้พื้บัเห็นป้ญห�ลก้้ไก่้จิำก้ก้น้ก้น้เอีงไดบ่้ัอียๆ ลก้้ไก่้ท่ี่�ยง้เลก็้อีย้แ่มจ้ำะเกิ้ดบั�ดแผู้ล 

บัริั้เวณห�งเลก็้นอ้ียก้ไ็ม่เป็นอีะไรั้ แต่เม้�อีใก้ลถ้้งก่้อีนช่วงว�งไข่ที่อ้ีงแรั้ก้ มก้้ถก้้จิำก้จำนแผู้ลลุก้ล�มไปถ้งลำ�ไสัไ้ด ้และยง้ 

เป็นป้ญห�ท่ี่�สัร้ั้�งคว�มเส่ัยห�ยม�ก้ในรั้ะยะสั้�นๆ ไดอ้ีย�่งค�ดไม่ถ้งอ่ีก้ดว้ย เพื้้�อีป้อีงก้น้ป้ญห�เหล่�น่�  โดยที่้�วไปจำะนิยมที่ำ� 

ก้�รั้ตด้ป�ก้ไก่้ (debeak) 

ก้�รั้ตด้ป�ก้ไก่้ จำะใชเ้คร้ั้�อีงตด้ป�ก้ไก่้ (debeaker) ตด้จำะงอียป�ก้ไก่้ที่้�งบันและล่�งอีอีก้ดว้ยคว�มร้ั้อีน ไก่้ไข่ส่ัวนใหญ่จำะ 

ที่ำ�เม้�อีอี�ย ุ3-10 วน้ ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้จำะที่ำ�เม้�อีอี�ย ุ1 วน้ หร้ั้อีที่ำ�ใหเ้ร็ั้วท่ี่�สุัด แต่ก้ม่็บั�งก้รั้ณ่ท่ี่�ไปที่ำ�ท่ี่�เร้ั้อีนฟ้ก้ไข่ 
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เม้�อีที่ำ�ก้�รั้ตด้ป�ก้ไก่้แลว้ จำะช่วยป้อีงก้น้พื้ฤติก้รั้รั้มไม่ด่ไดล่้วงหน�้ และช่วยใหไ้ก่้กิ้นอี�ห�รั้หก้นอ้ียลงดว้ย เม้�อีเป็นไก่้ 

โตเตม็วย้แลว้ ป้ญห�ก้�รั้เส่ัยไข่เพื้รั้�ะถก้้กิ้นจำะนอ้ียลง 

 การช่ัีงนำา้หนัก 

นำ��หนก้้นอีก้จำ�ก้จำะด้เร้ั้�อีงก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้ไข่ไดแ้ลว้ยง้เอี�ไวเ้พื้ิ�มคว�มสั�ม�รั้ถในก้�รั้อีอีก้ไข่ในภ�ยหลง้ไดอ้ีย�่ง

เพื้ย่งพื้อีอ่ีก้ดว้ย จ้ำงใชเ้ป็นตว้ช่�วด้ไดเ้ป็นอีย�่งด่ ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงช้�งนำ��หนก้้โดยก้�รั้สุ่ัมสัป้ด�ห์เวน้สัป้ด�ห์ หร้ั้อีทุี่ก้ ๆ 2 สัป้ด�ห์ 

นอีก้จำ�ก้น่�ก้�รั้เข�้ใจำถ้งนำ��หนก้้ตว้ท่ี่�เพิื้�มขอีงล้ก้ไก่้เน้�อีก้เ็ป็นสิั�งสัำ�คญ้ในก้�รั้ว�งแผู้นส่ังไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้อีอีก้ข�ยดว้ย 

หลง้เริั้�มอีอีก้ไข่ก้ค็วรั้ช้�งนำ��หนก้้ปรั้ะม�ณทุี่ก้ ๆ 4 สัป้ด�ห์เช่นก้น้ เพื้้�อีใหท้ี่รั้�บัว�่ไก่้บัริั้โภคอี�ห�รั้อีย�่งเหม�ะสัมหร้ั้อีไม่

และม่ก้�รั้ข�ดสั�รั้อี�ห�รั้หร้ั้อีไม่ จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงสัำ�รั้วจำคว�มเปล่�ยนแปลงขอีงนำ��หนก้้เอี�ไว ้ก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้ไก่้โตเตม็วย้ ควรั้ช้�ง

นำ��หนก้้ไก่้ตว้เด่ยวก้น้และเก้บ็ัขอ้ีม้ลเป็นตว้ ๆ ไป 

 ข้อควัรระวังัในการรับอาหาร การเกบ็รักษาและการนำาไปใช้ี 

(1) การรับอาหาร

ตอ้ีงที่ำ�คว�มสัะอี�ดแที่ง็ก้อ์ี�ห�รั้หร้ั้อีโก้ดง้เก้บ็ัอี�ห�รั้เตร่ั้ยมเอี�ไวก่้้อีนท่ี่�จำะขนย�้ยอี�ห�รั้เข�้ม�เก้บ็ั ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีรั้ถ

ขนอี�ห�รั้เข�้ม�อีย�่งเหม�ะสัมท่ี่�บัริั้เวณที่�งเข�้ฟ�ร์ั้ม ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัลก้้ษณะภ�ยนอีก้ ส่ั รั้สัช�ติและคุณภ�พื้ขอีงอี�ห�รั้

ว�่ม่คว�มผู้ดิปก้ติหร้ั้อีไม่  และตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัห�สิั�งแปลก้ปลอีมท่ี่�ยอีมร้ั้บัไม่ไดด้ว้ย และอี�ห�รั้จำ�ก้โรั้งง�นท่ี่�ม่ก้�รั้ตรั้วจำเช้�อี

ซึ่ล้โมเนลล�เป็นปรั้ะจำำ�จำะตอ้ีงม่ผู้ลก้�รั้ที่ดสัอีบัน้�นแนบัม�ดว้ย นอีก้จำ�ก้น่�ก้�รั้ที่ำ�คว�มเข�้ใจำเร้ั้�อีงช้�อีและช่วงก้ำ�หนดอี�ยกุ้�รั้

ส่ังอีอีก้ขอีงวต้ถุดิบัท่ี่�เติมผู้สัมในอี�ห�รั้หร้ั้อีสั�รั้ท่ี่�เติมลงไปก้เ็ป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้   

ลก้้ษณะก้�รั้ตด้ป�ก้ไก่้ (debeak)
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(2) การเกบ็รักษาอาหาร 

ควรั้คิดแผู้นก้�รั้ซ้ึ่�อีอี�ห�รั้เอี�ไวก่้้อีนล่วงหน�้ และรั้ะวง้ไม่ใหค้�้งอีย้ใ่นโก้ดง้เป็นเวล�น�น 

อี�ห�รั้ตอ้ีงไม่ม่เช้�อีรั้�ปนเป้� อีน ไม่ม่คว�มเปล่�ยนแปลงด�้นคุณภ�พื้ (เส้ั�อีมคุณภ�พื้) ขอีงส่ัวนปรั้ะก้อีบัในอี�ห�รั้ (โปรั้ต่น

และไขมน้ เป็นตน้) และวต้ถุ (สั�รั้) เติมแต่ง เช่น วติ�มินพื้ร่ั้มิก้ซ์ึ่ เป็นตน้ จำำ�เป็นตอ้ีงเก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ในสัถ�นท่ี่�ท่ี่�เยน็และม้ด 

นอีก้จำ�ก้น่�ตอ้ีงไม่ม่ก้�รั้ตรั้วจำพื้บัหน้หร้ั้อีม้ลหน้ เป็นตน้ในโก้ดง้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ดว้ย  

(3) การนำาอาหารไปใช้ี  

อี�ห�รั้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงจำะก้ำ�หนดต�มก้�รั้อีอีก้แบับัโครั้งสัร้ั้�งอี�ห�รั้ท่ี่�เหม�ะสัม ก้รั้ณ่ท่ี่�เพิื้�มวต้ถุดิบัเข�้ไปในอี�ห�รั้ท่ี่�ฟ�ร์ั้ม สิั�ง

สัำ�คญ้ค้อีตอ้ีงผู้สัมใหเ้ข�้ก้น้ด่ที่้�วถ้ง และใหอ้ี�ห�รั้น้�นต�มวธ่ิและในปริั้ม�ณท่ี่�ถ้ก้ตอ้ีง โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งก้�รั้ช้�งนำ��หนก้้หลง้

นำ�ลก้้ไก่้เข�้ม�เล่�ยงและเวน้รั้ะยะห่�งเป็นเวล� 1 สัป้ด�ห์จำะที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถใหอ้ี�ห�รั้ปรั้ะเภที่ท่ี่�ตรั้งก้บ้ัแผู้นก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ 

(รั้ะบับัก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้) ท่ี่�ก้ ำ�หนดไวต้�มรั้ะดบ้ัก้�รั้ผู้ลิตและเจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้ได ้ นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ตอ้ีงร้ั้ก้ษ�ก้ำ�หนดอี�ยวุน้ส่ัง

ขอีงวต้ถุดิบัเสัริั้มอี�ห�รั้ท่ี่�จำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัโดยตรั้งต่อีคุณภ�พื้ขอีงผู้ลผู้ลิตจำ�ก้ไก่้ (ไข่, เน้�อีไก่้) และก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้โดยรั้ะวง้

ใส่ัใจำถ้งคุณภ�พื้อี�ห�รั้ (ร้ั้ปลก้้ษณ์ภ�ยนอีก้, ส่ั, รั้สัช�ติ, เช้�อีรั้�, คุณสัมบัติ้เปล่�ยนแปลง เป็นตน้)  ก้ม่็คว�มสัำ�คญ้ 

จำำ�เป็นตอ้ีงเก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ต�รั้�งบัน้ท้ี่ก้เพื้้�อีควบัคุมก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้อีย�่งนอ้ียเป็นเวล� 2 ป่ 

 การควับคุมจดัการในช่ีวังอากาศร้อน 

ไก่้ไข่ท่ี่�เล่�ยงในโรั้งเล่�ยงแบับัเปิดในช่วงฤด้ร้ั้อีน แมใ้นอุีณหภมิ้ภ�ยนอีก้ท่ี่� 32-33 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั ก้อ็ี�จำม่นก้ท่ี่�ลม้ต�ยจำะ

คว�มร้ั้อีนได ้เพื้รั้�ะหลง้ค�และผู้นง้ไดร้้ั้บัคว�มร้ั้อีนจำ�ก้แสังแดด อ่ีก้ที่้�งไดร้้ั้บัคว�มร้ั้อีนท่ี่�สัะที่อ้ีนจำ�ก้พื้้�นดินท่ี่�ถ้ก้แดดเผู้�จำน

ร้ั้อีนจำด้ ที่ำ�ใหใ้นบั�งคร้ั้� งอุีณหภมิ้ภ�ยในอี�จำส้ังก้ว�่ภ�ยนอีก้ไดก้้ว�่ 5 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั นอีก้จำ�ก้น่�บัริั้เวณรั้อีบั ๆ ตว้ไก่้ยิ�งร้ั้อีน

ข้�นไปอ่ีก้ ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงว�งม�ตรั้ฐ�นป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีน ในโรั้งเล่�ยงแบับัเปิดก้รั้ณ่ท่ี่�จำะที่ำ�ใหม่้ลมพื้ด้ผู้�่นภ�ยในโรั้งเล่�ยง

ไดด่้ข้�นและไม่ใหล้มอีอีก้ไป ตอ้ีงเป่�ลมดว้ยพื้ด้ลมท่ี่�คว�มเร็ั้วลมปรั้ะม�ณ 0.5-0.8 ม./ วนิ�ท่ี่ ปล้ก้ตน้ไมส้ัร้ั้�งร่ั้มเง�เพื้้�อีลด

แสังแดดท่ี่�ส่ัอีงเข�้ม�โดยตรั้ง ก้�รั้พื้น่ละอีอีงนำ��ภ�ยในโรั้งเล่�ยงไก่้ก้ส็ั�ม�รั้ถช่วยลดอุีณหภมิ้ไดอ้ีย�่งม่ปรั้ะสิัที่ธิภ�พื้ เม้�อี

อุีณหภมิ้ภ�ยในโรั้งเล่�ยงส้ังข้�น อุีณหภมิ้นำ��ด้�มก้จ็ำะส้ังข้�นดว้ย ไก่้จำะไม่กิ้นนำ��ท่ี่�อุ่ีนข้�นจ้ำงตอ้ีงพื้ย�ย�มใหน้ำ� �ท่ี่�เยน็เท่ี่�ท่ี่�จำะเป็นไป

ได ้

สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั จำะใชก้้�รั้ปรั้ะยกุ้ตด์ว้ยวธ่ิรั้ะบั�ยอี�ก้�ศัเพื้้�อีควบัคุมใหอุ้ีณหภมิ้ภ�ยในโรั้งเล่�ยงคงท่ี่�เท่ี่�ก้น้

และลดอุีณหภมิ้ใหต้ำ��ก้ว�่ภ�ยนอีก้ โดยที่้�วไปแลว้จำะเพื้ิ�มปริั้ม�ณก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั เพื้้�อีที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิ้ท่ี่�ไก่้สัม้ผู้ส้ัไดล้ดตำ��ลง 

ในปรั้ะเดน็น่� คุณสัมบัติ้ด�้นก้�รั้ป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีนขอีงเพื้ด�นและผู้นง้จำะส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัอีย�่งม�ก้ ยิ�งป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีนไดด่้

เท่ี่�ไรั้ก้ย็ิ�งไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัจำ�ก้อุีณหภมิ้ภ�ยนอีก้ไดย้�ก้เท่ี่�น้�น 

สัำ�หร้ั้บัไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้ ก้�รั้ป้อีงก้น้คว�มร้ั้อีนในช่วงฤด้ร้ั้อีนเป็นก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ท่ี่�สัำ�คญ้ และบัรั้รั้ด�ก้�รั้จำด้ก้�รั้ 
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ที่้�งหมด ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัท่ี่�ด่ถ้อีเป็นสิั�งสัำ�คญ้ท่ี่�จำะช่วยต่อีช่วติใหล้ก้้ไก่้ ดง้น้�นช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนม�ก้ๆ จ้ำงตอ้ีงใชว้ธ่ิ 

ต่อีท่ี่อีเข�้ก้บ้ัเคร้ั้�อีงเป่�ลม เพื้้�อีจ่ำ�ยลมไปท่ี่�โรั้งเล่�ยงโดยตรั้ง นอีก้จำ�ก้น่�  ในช่วงท่ี่�อุีณหภมิ้ส้ังสุัดตอีนก้ล�งวน้ จำะที่ำ�ก้�รั้พื้น่ 

นำ��เพื้้�อีใหค้ว�มร้ั้อีนรั้ะเหยเป็นไอี ช่วยที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิ้โรั้งเล่�ยงลดลง ก้�รั้ลม้ต�ยเพื้รั้�ะอี�ก้�ศัร้ั้อีนจำด้ จำะเกิ้ดไดง่้�ยก้บ้ัไก่้โต 

เตม็วย้ช่วงใก้ลส่้ังข�ย ในช่วงน้�นบัริั้เวณรั้อีบัตว้ไก่้จำะม่อุีณหภมิ้ส้ังข้�นก้ว�่อุีณหภมิ้หอ้ีงเก้้อีบั 5 ℃ เน้�อีงจำ�ก้ก้�รั้ลม้ต�ย 

เพื้รั้�ะคว�มร้ั้อีนจำะเกิ้ดข้�นอีย�่งก้รั้ะที่น้หน้ ก้�รั้จำด้ก้�รั้ในวน้ท่ี่�ม่อี�ก้�ศัร้ั้อีนอีย�่งรั้วดเร็ั้วจ้ำงเป็นเร้ั้�อีงท่ี่�สัำ�คญ้  

 การควับคุมจดัการช่ีวังอากาศหนาวั 

ในโรั้งเล่�ยงแบับัเปิด จำำ�เป็นตอ้ีงว�งม�ตรั้ก้�รั้ป้อีงก้น้คว�มหน�วโดยก้�รั้ใชผู้้�้ม่�นก้น้ไม่ใหล้มหน�วผู้�่นเข�้ม� และรั้ะวง้

ไม่ใหปิ้ดท้ี่บัจำนที่ำ�ใหร้ั้ะบั�ยอี�ก้�ศัไม่ด่ สัำ�หร้ั้บัโรั้งเล่�ยงแบับัวนิโดวเ์ลสั จำะที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัตำ��ลง จ้ำงจำำ�เป็น

ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหเ้กิ้ดป้ญห�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัไม่ด่ข้�น

 การควับคุมสุขภาพไก่

ตอ้ีงเฝ้ึ�สัง้เก้ตว�่ไก่้ท่ี่�เล่�ยงม่รั้อียเป้� อีนท่ี่�บัริั้เวณก้น้ ข�อ่ีอีนแรั้ง ม่เส่ัยงห�ยใจำผู้ดิปก้ติ ก้�รั้เดินผู้ดิปก้ติ และม่อี�ก้�รั้ผู้ดิปก้ติ

ขอีงโรั้คหร้ั้อีไม่เป็นเร้ั้�อีงสัำ�คญ้ จำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมอุีณหภมิ้/ คว�มช้�น / ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัใหเ้หม�ะก้บ้ัอี�ยวุน้ท่ี่�เล่�ยงขอีงไก่้

พื้น้ธ์ุน้�น ๆ ควบัคุมก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัท่ี่�เหม�ะก้บ้ัอี�ยวุน้ท่ี่�เล่�ยงและอุีณหภมิ้ (อุีณหภมิ้หอ้ีง) และตอ้ีงร้ั้ก้ษ�พื้้�นท่ี่�เล่�ยงใหเ้หม�ะ

ก้บ้ัอี�ยวุน้ท่ี่�เล่�ยง

ผู้้ค้วบัคุมด้แล ตอ้ีงคอียเฝ้ึ�สัง้เก้ตหอ้ีงเล่�ยงไก่้ทุี่ก้วน้ เฝ้ึ�สัง้เก้ตว�่ไก่้ม่คว�มผู้ดิปก้ติหร้ั้อีม่ไก่้ท่ี่�ลม้ต�ยหร้ั้อีไม่ วด้ค่�

อุีณหภมิ้, คว�มช้�นและปริั้ม�ณก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั และตรั้วจำสัอีบัด้ว�่ใหอ้ี�ห�รั้และนำ��อีย�่งเหม�ะสัมหร้ั้อีไม่ 

 การเกบ็ไข่ไปจนถง้การส่งขาย

ไข่ไก่้จำะอีอีก้ม�ในช่วงเช�้แที่บัที่้�งหมด ข้�นตอีนก้�รั้เก้บ็ัไข่→ คด้แยก้→ ตรั้วจำไข่ →ล�้งไข่→ ส่ังข�ย จำะที่ำ�เหม้อีนก้น้

ไม่ว�่จำะเป็นฟ�ร์ั้มเล่�ยงไก่้ขน�ดเท่ี่�ใดก้ต็�ม แบ่ังอีอีก้เป็นง�นเคร้ั้�อีงจำก้้รั้และง�นใชแ้รั้งคน ซ้ึ่�งจำะด้จำ�ก้ว�่ม่ก้�รั้ติดต้�ง

เคร้ั้�อีงจำก้้รั้ต่�ง ๆ ไดแ้ก่้ เคร้ั้�อีงเก้บ็ัไข่อีต้โนมติ้  เคร้ั้�อีงคด้แยก้อีต้โนมติ้ และเคร้ั้�อีงล�้งไข่ เป็นตน้ หร้ั้อีไม่ 

ในก้�รั้เก้บ็ัไข่ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหไ้ข่ก้รั้ะที่บัก้น้ รั้ะวง้ไม่ใหไ้ก่้ที่ำ�ร้ั้�ยไข่ (นิสัย้ก้�รั้กิ้นไข่) รั้ะวง้ไม่ใหเ้ป้� อีน (จำ�ก้สิั�งสัก้ปรั้ก้ท่ี่�

ก้น้ไก่้)  และจำำ�เป็นตอ้ีงเก้บ็ัรั้วบัรั้วมที่น้ท่ี่ โดยที่้�วไปแลว้เม้�อีคด้แยก้ไข่คุณภ�พื้ไม่ด่ท่ี่�เป็นรั้อียหร้ั้อีผู้ดิร้ั้ปทิี่�งไปแลว้จำะเก้บ็ัรั้วม

ไข่ไวใ้นถ�ดใส่ัไข่และส่ังอีอีก้ไปข�ยดว้ยคอีนเที่นเนอีร์ั้ ล�้งไข่และคด้แยก้ (แยก้ต�มนำ��หนก้้ท่ี่�ก้ำ�หนดไว)้ ท่ี่�ฟ�ร์ั้ม จำ�ก้น้�นจำะ

ห่อี บัรั้รั้จุำลงก้ล่อีงแลว้จำด้ส่ังถ้งท่ี่� หร้ั้อีข�ยส่ังโดยตรั้ง ซ้ึ่� งจำะม่ร้ั้ปแบับัต่�ง ๆ ก้น้ไป GP เซ็ึ่นเตอีร์ั้ (เก้บ็ัไข่, คด้แยก้, ล�้งไข่, โรั้ง

บัรั้รั้จุำห่บัห่อี) ซ้ึ่� งอีย้ติ่ดก้บ้ัโรั้งเล่�ยงไก่้ไข่ จำะม่สั�ยเก้บ็ัไข่เช้�อีมต่อีถ้งก้น้ เร่ั้ยก้ว�่รั้ะบับัอิีนไลนซิ์ึ่สัเตม็ 

ไข่ก่้อีนส่ังอีอีก้ข�ยจำะถ้ก้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�เอี�ไวใ้นสัถ�นท่ี่�ท่ี่�แยก้อีอีก้ม�จำ�ก้โรั้งเล่�ยงไก่้ ก้�รั้ควบัคุมอุีณหภมิ้ขอีงสัถ�นท่ี่�เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�
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ตอ้ีงเปร่ั้ยบัเท่ี่ยบัก้บ้ัอุีณหภมิ้ภ�ยนอีก้ และปร้ั้บัอุีณหภมิ้ใหอ้ีย้ใ่นรั้ะดบ้ัท่ี่�จำะไม่ที่ำ�ใหไ้อีนำ��จำบ้ัตว้เป็นหยดนำ��ท่ี่�เปล้อีก้ไข่ รั้ะยะ

เวล�เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ควรั้ที่ำ�ใหส้ั้�นท่ี่�สุัดเท่ี่�ท่ี่�จำะที่ำ�ได ้

ผู้้ท้ี่ ำ�ง�นตอ้ีงล�้งนิ�วม้อีและฆ่่�เช้�อีก่้อีนเริั้�มที่ำ�ง�น ใชต้ะก้ร้ั้�เก้บ็ัไข่, ถ�ดใส่ัไข่ และคอีนเที่นเนอีร์ั้ใส่ัไข่ท่ี่�ล�้งที่ำ�คว�ม

สัะอี�ดและฆ่่�เช้�อีแลว้ ตอ้ีงตรั้วจำเช็ก้สัภ�พื้เคร้ั้�อีงม้อี / เคร้ั้�อีงเก้บ็ัไข่ เป็นปรั้ะจำำ� และตอ้ีงล�้ง/ฆ่่�เช้�อีดว้ย ก้รั้ณ่เก้บ็ัไข่ดว้ยม้อี

คน ควรั้เก้บ็ัใหบ่้ัอียคร้ั้� งท่ี่�สุัดเท่ี่�ท่ี่�จำะที่ำ�ไดใ้น 1 วน้ เพื้้�อีร้ั้ก้ษ�คว�มสัดใหม่ขอีงไข่เอี�ไว ้

 การส่งขายไก่กระทง (ไก่บรอยเลอร์)

ช่วงก่้อีนส่ังข�ย 7 วน้จำะใหอ้ี�ห�รั้ปลอีดย� (อี�ห�รั้ท่ี่�ไม่ม่ย�ปฏิิช่วนะ) ก้รั้ณ่ท่ี่�ใหย้�ปฏิิช่วยิะในช่วงเล่�ยงใหเ้ติบัโต  

จำะตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัว�่ช่วงเวล�ท่ี่�งดย�ผู้�่นไปครั้บัต�มขอ้ีก้ำ�หนดขอีงก้�รั้ส่ังข�ยก่้อีน ก้�รั้เปิดไฟจำะเปิดตลอีด 24 ชม. ต้�งแต่  

ช่วงก่้อีนส่ังข�ย 7 วน้ และจำะหยดุใหอ้ี�ห�รั้ต้�งแต่ก่้อีนช่วงเวล�ฆ่่� 12 ชม. (หยดุอี�ห�รั้) ก้�รั้เริั้�มจำบ้ัไก่้จำะเริั้�มโดยด้จำ�ก้ 

ช่วงเวล�ท่ี่�จำะส่ังข�ย แต่ตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัด้อี�ห�รั้ท่ี่�เหล้อีในก้รั้ะเพื้�ะพื้ก้้ คด้ไก่้ท่ี่�เติบัโตไม่เตม็ท่ี่�และร่ั้�งก้�ยภ�ยนอีก้ด้ 

สัก้ปรั้ก้อีอีก้ จำะส่ังข�ยเฉพื้�ะไก่้ท่ี่�แขง็แรั้งและสัะอี�ด

 การรักษา / การควับคุมด้านอนามยัของอุปกรณ์และอาคารสถานที ่

ก้�รั้จำด้ว�งตำ�แหน่งอี�ค�รั้สัถ�นท่ี่�ซ้ึ่� งไดแ้ก่้ โรั้งเล่�ยงไก่้, อี�ค�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�อี�ห�รั้, อี�ค�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ปุ๋ยคอีก้ อี�ค�รั้เก้บ็ัวต้ถุท่ี่�

ก้ ำ�จำด้ทิี่�ง และอี�ค�รั้ท่ี่�เก่้�ยวขอ้ีง เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถเล่�ยงไก่้ไดอ้ีย�่งถ้ก้หลก้้อีน�มย้เป็นสิั�งจำำ�เป็น และจำำ�เป็นตอ้ีงคอียควบัคุมด้แล

ทุี่ก้วน้ เพื้้�อีไม่ใหเ้กิ้ดคว�มเส่ัยห�ยหร้ั้อีคว�มผู้ดิปก้ติขอีงอี�ค�รั้สัถ�นท่ี่� และเพื้้�อีไม่ใหม่้ฝึุ่ นและรั้อียเป้� อีนต่�ง ๆ ท่ี่�จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ด

คว�มสัก้ปรั้ก้ได ้
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6
① ม้าขนาดเลก็

 การควับคุมจดัการด้านสุขภาพ 

(1) อุณหภูมร่ิางกาย (วัดัอุณหภูมด้ิวัยปรอทวัดัไข้ทางทวัารหนัก) 

อุีณหภมิ้โดยเฉล่�ยค้อี 37.5 - 38.4 ℃ ถ�้อุีณหภมิ้ส้ังต้�งแต่ 38.5 ℃ ข้�นไปจำะถ้อีว�่ม่ไข ้

(2) ติรวัจสอบขาหน้าขาหลงั 

ข�หน�้และข�หลง้จำะเกิ้ดก้�รั้ติดเช้�อีจำ�ก้บั�ดแผู้ลไดง่้�ย ซ้ึ่� งอี�จำเป็นอุีปสัรั้รั้คต่อีก้�รั้ฝ้ึก้ม�้ได ้จ้ำงตอ้ีงคอียเฝ้ึ�สัง้เก้ตช่วง 

ก่้อีนและหลง้ปล่อียอีอีก้ไปใหเ้ดินในทุ่ี่งหร้ั้อีก้�รั้ฝ้ึก้ใหด่้ ถ�้ม่แผู้ลจำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�แผู้ลโดยเร็ั้ว 

 การใส่เกอืก 

・เม้�อี�ก้�รั้ฝ้ึก้ม�้แข่งดำ�เนินไปก่้บัเที่�้จำะถก้้เส่ัยดส่ัอีย�่งแรั้ง จ้ำงตอ้ีงใหใ้ส่ัเก้้อีก้เหลก็้เอี�ไวเ้พื้้�อีปก้ป้อีงก่้บัเที่�้ 

・คว�มถ่�ขอีงก้�รั้เปล่�ยนเก้้อีก้เหลก็้ใหม่ โดยที่้�วไปแลว้จำะใชง้�นเป็นเวล�ต้�งแต่ 3 สัป้ด�ห์ถ้ง 1 เด้อีน

 การควับคุมดูแลพืน้ทีทุ่่งเลีย้งม้า 

(1) การทำาควัามสะอาดและติดัหญ้า 

พื้้�นท่ี่�ทุ่ี่งเล่�ยงม�้ จำะตอ้ีงหม้�นที่ำ�คว�มสัะอี�ดและตด้หญ�้ใหส้ั้�นเป็นปรั้ะจำำ�

ม�้จำะชอีบัหญ�้สั้�นๆ และจำะกิ้นไดเ้ยอีะ และยง้ช่วยป้อีงก้น้วช้พื้ช้ไดอ่้ีก้ดว้ย 

(2) การควับคุมจดัการด้านสุขอนามยั

ตอ้ีงหม้�นเก้บ็ัก้ว�ดม้ลม�้ในพื้้�นท่ี่�ทุ่ี่งเล่�ยงม�้ เพื้้�อีป้อีงก้น้ก้�รั้แพื้ร่ั้ก้รั้ะจำ�ยขอีงสัต้วป์รั้สิัต 

 จุดสำาคญัในการควับคุมการเลีย้ง

(1) การควับคุมจดัการฟาร์มผ่ลติิ

・ โดยที่้�วไปแลว้จำะเล่�ยงโดยควบัคุมใหอ้ีย้ใ่นทุ่ี่งเล่�ยงม�้ที่้�งแม่ม�้และลก้้ม�้ สัำ�หร้ั้บัฮอีก้ไก้โด ซ้ึ่�งเป็นแหล่งผู้ลิตหลก้้ใน 

ญ่�ปุ่น เน้�อีงจำ�ก้ในฤด้หน�วจำะม่อุีณหภมิ้ตำ��และม่หิมะปก้คลุม จ้ำงเล่�ยงในทุ่ี่งเล่�ยงม�้เฉพื้�ะก้ล�งวน้เท่ี่�น้�น เวล�อ้ี�นๆ จำะ 

เล่�ยงในโรั้งเล่�ยง เป็นก้�รั้ปล่อียในทุ่ี่งช่วงก้ล�งวน้ ส่ัวนฤด้อ้ี�นๆ นอีก้จำ�ก้ฤด้หน�ว ส่ัวนใหญ่จำะเล่�ยงแบับัปล่อียที่้�งก้ล�งวน้ 

ก้ล�งค้น หร้ั้อีปล่อียช่วงก้ล�งค้นโดยช่วงก้ล�งวน้จำะเล่�ยงในโรั้งเล่�ยงเฉพื้�ะเวล�ท่ี่�ก้ำ�หนดเท่ี่�น้�น

อืน่ๆ
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・ เวล�ท่ี่�เล่�ยงในโรั้งเล่�ยงจำะใหอ้ี�ห�รั้เขม้ขน้ สัำ�หร้ั้บัแม่ม�้ช่วงใหน้มหร้ั้อีช่วงต้�งครั้รั้ภร์ั้ะยะหลง้จำะเพื้ิ�มปริั้ม�ณอี�ห�รั้

เข�้ไปดว้ย 

・ก้�รั้ปล่อียในทุ่ี่งเล่�ยงม�้จำะใหไ้ปเป็นฝึง้ สัำ�หร้ั้บัล้ก้ม�้ท่ี่�หย�่นมแลว้จำะปล่อียแยก้เพื้ศัช�ยก้บ้ัเพื้ศัหญิง 

 ปล่อียในทุ่ี่งช่วงก้ล�งวน้  ปล่อียในทุ่ี่งช่วงก้ล�งค้น

(2) การควับคุมจดัการฟาร์มเลีย้ง 

・จำะเพื้ิ�มปริั้ม�ณอี�ห�รั้เขม้ขน้ต�มคว�มค้บัหน�้ขอีงก้�รั้ฝ้ึก้ม�้แข่ง 

・ ม�้ท่ี่�เข�้ฝ้ึก้ม�้แข่งไปแลว้ จำะใหใ้ส่ัเก้้อีก้เหลก็้ จ้ำงจำะไม่ปล่อียในทุ่ี่งเป็นก้ลุ่มเพื้้�อีป้อีงก้น้ก้�รั้เตะก้น้บั�ดเจำบ็ั โดยที่้�วไปจำะ

ปล่อียในพื้้�นท่ี่�แยก้แต่ละตว้ (คอีก้ม�้ หร้ั้อี paddock) 
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② ผ่้ง้เลีย้ง
 ลำาดบังานใน 1 ปี (ติวััอย่าง) 

ฤดูกาล เดอืน รายละเอยีดงาน

ฤด้หน�ว
1 ตรั้วจำสัอีบันำ��ผู้้�งในร้ั้ง ควบัคุมอุีณหภมิ้ในก้ล่อีงร้ั้ง

2 ตรั้วจำสัอีบันำ��ผู้้�งในร้ั้ง ฆ่่�เช้�อี / ซ่ึ่อีมแซึ่มเคร้ั้�อีงม้อีเล่�ยงผู้้�ง ตรั้วจำสัอีบัผู้้�งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง ใหอ้ี�ห�รั้ / ย� 

ฤด้ใบัไมผู้้ลิ

3 เพื้ิ�มแผู้น่ร้ั้งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง ตรั้วจำสัอีบัผู้้�งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง

4 เพื้ิ�มแผู้น่ร้ั้งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง ตรั้วจำสัอีบัผู้้�งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง

5 เก้บ็ันำ��ผู้้�ง

ฤด้ร้ั้อีน

6 เก้บ็ันำ��ผู้้�ง

7 ควบัคุมอุีณหภมิ้ภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง ใหอ้ี�ห�รั้ / ย�

8 ควบัคุมอุีณหภมิ้ภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง ใหอ้ี�ห�รั้ / ย� ลดแผู้น่ร้ั้งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้งอีอีก้ ก้ำ�จำด้แตน 

ฤด้ใบัไมร่้ั้วง

9 ใหอ้ี�ห�รั้ ลดแผู้น่ร้ั้งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้งอีอีก้ ก้ำ�จำด้แตน

10 ใหอ้ี�ห�รั้ / ย� เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�แผู้น่ร้ั้ง ก้ำ�จำด้แตน

11 ใหอ้ี�ห�รั้

ฤด้หน�ว 12 ควบัคุมอุีณหภมิ้ภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง

* แตน = ศัต้ร้ั้ขอีงผู้้�ง 

 เคร่ืองแต่ิงกาย

เวล�ตรั้วจำสัอีบัผู้้�งภ�ยในก้ล่อีงร้ั้ง และที่ำ�ง�นเก้บ็ันำ��ผู้้�ง ตอ้ีงสัวมหน�้ก้�ก้ (เคร้ั้�อีงป้อีงก้น้ศ่ัรั้ษะ) สัวมถุงม้อี ใส่ัชุดท่ี่�ไม่ 

เปิดใหเ้ห็นผู้วิหนง้และม่ส่ัสัว�่ง 

 เคร่ืองมอืเลีย้งผ่้ง้

(1) เคร่ืองรมควันั

ใชเ้พื้้�อีรั้มควน้ใส่ัผู้้�งเพื้้�อีลดก้�รั้โจำมต่ขอีงผู้้�งลง โดยนำ�ผู้�้ป่�น ก้รั้ะด�ษ เศัษใบัไมร่้ั้วงหล่นม�เผู้� 

(2) ไฮฟ์ทูล

เป็นไมพ้ื้�ยเหลก็้ ใชส้ัำ�หร้ั้บัเข่�ยแผู้น่ร้ั้งท่ี่�ติดแน่นก้บ้ัร้ั้งผู้้�งอีอีก้ 
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(3) แปรงผ่้ง้

ใชส้ัำ�หร้ั้บัป้ดผู้้�งอีอีก้จำ�ก้แผู้น่ร้ั้งและก้ล่อีงร้ั้ง

ภ�พื้ก้�รั้ที่ำ�ง�นเล่�ยงผู้้�ง

 เคร่ืองมอืสำาหรับการผ่ลติินำา้ผ่้ง้

(1) มดีกรีดนำา้ผ่้ง้ 

เวล�เก้บ็ันำ��ผู้้�งจำะใชม่้ดก้ร่ั้ดบั�งๆ ท่ี่�รั้วงผู้้�งท่ี่�แผู้น่ร้ั้งส่ัวนท่ี่�ม่นำ� �ผู้้�งสัะสัมอีย้ ่ซ้ึ่� งเวล�ใชจ้ำะที่ำ�ใหอุ่้ีนดว้ยนำ��ร้ั้อีน แต่ก้ม่็ม่ด

แบับัที่ำ�คว�มร้ั้อีนดว้ยไฟฟ้�ดว้ยเช่นก้น้ 

(2) เคร่ืองหมุนเหวัีย่ง

เป็นเคร้ั้�อีงนำ�นำ��ผู้้�งอีอีก้ม�ดว้ยแรั้งเหว่�ยง โดยจำะใส่ัแผู้น่ร้ั้งท่ี่�ม่นำ� �ผู้้�งสัะสัมท่ี่�ก้ร่ั้ดอีอีก้จำ�ก้รั้วงผู้้�งเข�้ไปแลว้หมุน 

(3) ทีก่รองนำา้ผ่้ง้

เวล�นำ�นำ��ผู้้�งอีอีก้จำ�ก้เคร้ั้�อีงหมุนเหว่�ยงไปใส่ัในภ�ชนะเก้บ็ั จำะใชท่้ี่�ก้รั้อีงเพื้้�อีก้รั้อีงเศัษร้ั้งอีอีก้จำ�ก้นำ��ผู้้�งก่้อีน 

(4) เคร่ืองวัดันำา้ติาล 

ใชส้ัำ�หร้ั้บัวด้รั้ะดบ้ัคว�มเขม้ขน้ขอีงนำ��ผู้้�ง 

เคร้ั้�อีงรั้มควน้ ถุงม้อี

หน�้ก้�ก้

ไฮฟ์ท้ี่ล

หน�้ก้�ก้แปรั้งผู้้�ง
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 เคร้ั้�อีงหมุนเหว่�ยง ท่ี่�ก้รั้อีงนำ��ผู้้�ง

 ม่ดก้ร่ั้ดนำ��ผู้ง้ เคร้ั้�อีงวด้นำ��ต�ล 

 การเกบ็นำา้ผ่้ง้

ข้�นตอีนก้�รั้เก้บ็ันำ��ผู้้�ง 

ใชค้วน้จำ�ก้เคร้ั้�อีงรั้มควน้

เพื้้�อีที่ำ�ใหผู้้้�งสังบั

นำ�แผู้น่ร้ั้งอีอีก้

ม่ผู้้�งรั้�ว 2,000 ตว้

ต่อีแผู้น่ร้ั้ง 1 แผู้น่ 

ก้ร่ั้ดรั้วงผู้้�งอีอีก้

ใส่ัเคร้ั้�อีงหมุนเหว่�ยง

เม้�อีเคร้ั้�อีงหมุนจำะ

ไดน้ำ� �ผู้้�งอีอีก้ม�

เม้�อีก้รั้อีงผู้�่นตะแก้รั้ง

ก้จ็ำะไดน้ำ� �ผู้้�งบัริั้สุัที่ธิ�  ! 
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 การใช้ีประโยชีน์จากผ่้ง้ในงานเกษติรกรรม

ผู้้�งจำะไปตอีมดอีก้ไมเ้พื้้�อีเก้บ็ัอี�ห�รั้ และยง้ช่วยที่ำ�หน�้ท่ี่�นำ�เก้สัรั้จำ�ก้ดอีก้หน้�งไปผู้สัมก้บ้ัอ่ีก้ดอีก้หน้�งดว้ย ดง้น้�นผู้้�งจ้ำง 

ถก้้นำ�ไปใชป้รั้ะโยชนใ์นไร่ั้เพื้�ะปลก้้พื้ช้ผู้ล เช่น สัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้ เมลอีน แตงโม และเชอีร์ั้ร่ั้ เป็นตน้

 ผู้้�งช่วยพื้�เก้สัรั้ดอีก้ไมข้อีงสัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้ไปผู้สัม ก้ล่อีงเล่�ยงผู้้�งท่ี่�ติดต้�งไวใ้นเร้ั้อีนปลก้้สัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้
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●

ง�นท่ี่�ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วใ์นทุี่ก้ ๆ วน้ จำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�ง�นไปดว้ยและเร่ั้ยนร้้ั้ง�นจำ�ก้ผู้้ด้้แลในเร้ั้�อีงต่�ง ๆ ดง้ต่อีไปน่�  เพื้้�อีใหไ้ด้

คว�มร้้ั้เร้ั้�อีงวธ่ิก้�รั้ที่ำ�ง�นท่ี่�ถก้้ตอ้ีง และตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วอ่์ีก้ดว้ย 

 โค

・วธ่ิก้�รั้เข�้ใก้ลโ้ค วธ่ิก้�รั้ล�ก้จ้ำง วธ่ิก้�รั้ผู้ก้้

・วธ่ิก้�รั้แยก้แยะโคท่ี่�แขง็แรั้งสุัขภ�พื้ด่ก้บ้ัโคท่ี่�ไม่แขง็แรั้ง 

・สัภ�พื้ขอีงก่้บัเที่�้และวธ่ิก้�รั้ตด้ก่้บั

・�ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัช้�อีอี�ค�รั้สัถ�นท่ี่�และหน�้ท่ี่�ก้�รั้ใชป้รั้ะโยชน ์(ล�นปุ๋ยคอีก้, ไซึ่โล, โรั้งเล่�ยงแบับั Free barn, โรั้งเล่�ยง

แบับั Free stall, โรั้งร่ั้ดนม เป็นตน้) 

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัช้�อีและหน�้ท่ี่�ก้�รั้นำ�ไปใชข้อีงอุีปก้รั้ณ์และเคร้ั้�อีงต่�ง ๆ ท่ี่�ใชก้้บ้ัโคนม 

・ก้�รั้ควบัคุมอีน�มย้เวล�ร่ั้ดนมและวธ่ิสัวม / ถอีดหว้ร่ั้ดนม 

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงม้ล (วธ่ิแยก้แยะม้ลท่ี่�ปก้ติก้บ้ัอี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัย/ ถ่�ยเหลว) 

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัปรั้ะเภที่และช้�อีขอีงอี�ห�รั้ (คว�มแตก้ต่�งขอีงอี�ห�รั้หย�บัก้บ้ัอี�ห�รั้เขม้ขน้) 

・คว�มแตก้ต่�งรั้ะหว�่งก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้หย�บั/อี�ห�รั้เขม้ขน้แยก้ก้น้ ก้บ้ัอี�ห�รั้ท่ี่�ผู้สัมรั้วมก้น้ (TMR) 

・ลำ�ดบ้ัก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้หย�บัและอี�ห�รั้เขม้ขน้ในก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แบับัแยก้ขอีงโคนม

・จุำดท่ี่�ตอ้ีงควบัคุมด้แลปรั้ะจำำ�วน้ในถง้อี�ห�รั้และถง้นำ��

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตสัญ้ญ�ณขอีงช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุ

・วธ่ิก้�รั้ตอีน

・ วธ่ิก้�รั้ส้ัญเข�

・วธ่ิก้�รั้ใหน้มแก่้ล้ก้โค

・วธ่ิแยก้แยะนำ��นมแรั้ก้ก้บ้ันำ��นมธรั้รั้มด�

・วธ่ิที่ำ�ถง้ฆ่่�เช้�อีแบับัจุ่ำมก้บ้ัก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัวธ่ิก้�รั้ผู้�่นเข�้-อีอีก้ 

 การเลีย้งสุกร 

・วธ่ิก้�รั้นำ�ที่�งสุัก้รั้

・วธ่ิก้�รั้แยก้แยะสุัก้รั้ท่ี่�แขง็แรั้งสุัขภ�พื้ด่ก้บ้ัสุัก้รั้ท่ี่�ไม่แขง็แรั้ง

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัปรั้ะเภที่และช้�อีขอีงอี�ห�รั้สัต้ว์

งานจดัการควับคุมและจุดสำาคญัทีต้่ิองเฝ้าสังเกติในปศุสัติว์ั (สำาหรับการสอบปฏิบิัติ)ิ   7
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・วธ่ิก้�รั้เล่�ยงล้ก้สุัก้รั้ท่ี่�เกิ้ดใหม่ 

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงม้ล (วธ่ิแยก้แยะม้ลปก้ติก้บ้ัอี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัย/ ถ่�ยเหลว) 

・วธ่ิก้�รั้ตอีน

・วธ่ิแยก้แยะสุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุก้บ้ัสุัก้รั้เล่�ยงขนุ

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตและตรั้วจำสัอีบัก้�รั้เร่ั้ยงตว้ขอีงหว้นมย�มปก้ติ

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัช่วงเวล�ส่ังข�ยและขน�ดตว้ขอีงสุัก้รั้

・พื้น้ธ์ุขอีงสุัก้รั้

・ก้�รั้สัง้เก้ตเน้�อีขอีงหม้

・วธ่ิก้�รั้ที่ำ�ถง้ฆ่่�เช้�อีแบับัจุ่ำมและตรั้วจำสัอีบัวธ่ิก้�รั้ผู้�่นเข�้-อีอีก้

 การเลีย้งไก่ (ไก่ไข่) 

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตสัภ�พื้ขอีงม้ลไก่้

・ก้�รั้คด้แยก้ไข่ท่ี่�สัก้ปรั้ก้ 

・วธ่ิก้�รั้เร่ั้ยงไข่ท่ี่�เป็นตว้ในเคร้ั้�อีงฟ้ก้ไข่ 

・ก้�รั้แยก้แยะไข่ท่ี่�ผู้สัมเช้�อีแลว้

・วธ่ิแยก้แยะลก้้ไก่้ท่ี่�แขง็แรั้งสุัขภ�พื้ด่ก้บ้ัลก้้ไก่้ท่ี่�ไม่แขง็แรั้ง 

・ข้�นตอีนก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงลก้้ไก่้

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตอุีณหภมิ้ในหอ้ีงควบัคุมลก้้ไก่้ และสัภ�พื้ก้�รั้รั้วมก้ลุ่ม/ แยก้ก้ลุ่มขอีงล้ก้ไก่้

・วธ่ิแยก้แยะท่ี่�ใส่ัอี�ห�รั้ก้บ้ัท่ี่�ใส่ันำ�� และก้�รั้ล�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ด

・วธ่ิก้�รั้ร้ั้บัวค้ซ่ึ่น

・วธ่ิก้�รั้ตด้จำงอียป�ก้ 

・วธ่ิก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัสัภ�พื้สั�รั้อี�ห�รั้และสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ไข่ (วธ่ิท่ี่�ใชก้้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตบัริั้เวณช่วงอีก้) 

・ก้�รั้เฝ้ึ�สัง้เก้ตพื้ฤติก้รั้รั้มก้�รั้อีอีก้ไข่ขอีงไก่้ไข่ 

・วธ่ิใชถ้�ดใส่ัไข่

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัชนิดขอีงไก่้และส่ัขอีงไข่ 

・ก้�รั้ตด้สิันคุณภ�พื้ไข่ดว้ยก้�รั้ก้รั้ะเที่�ะไข่  

・ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัอี�ห�รั้ขอีงล้ก้ไก่้, ลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�ง, และไก่้โตเตม็วย้ 

・วธ่ิที่ำ�ถง้ฆ่่�เช้�อีแบับัจุ่ำมและก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัวธ่ิผู้�่นเข�้-อีอีก้
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 การจดัการเร่ืองอนามยั 

1. ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัเส้ั�อีผู้�้ท่ี่�สัวมใส่ัเวล�เข�้ไปในโรั้งเล่�ยง (หมวก้, ถุงม้อี, ชุดที่ำ�ง�น, ผู้�้ขนหน้, รั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่)

2. สัำ�หร้ั้บับุัคคลท่ี่�ม�จำ�ก้ภ�ยนอีก้ฟ�ร์ั้ม จำะใหใ้ส่ัถุงหุม้รั้อีงเที่�้ท่ี่�ที่ ำ�จำ�ก้พื้ล�สัติก้ 

3.  สิั�งท่ี่�ควรั้ตอ้ีงตรั้วจำสัอีบั (ก้�รั้เลด็รั้อีดเข�้ม�ขอีงสัต้วข์น�ดเลก็้ เช่น นก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้ หร้ั้อีหน้ เป็นตน้, ม่รั้�ข้�นท่ี่�อี�ห�รั้

หมก้้หร้ั้อีไม่, ม่บุัคคลท่ี่�ไม่ร้้ั้จำก้้เข�้ม�ภ�ยในฟ�ร์ั้มหร้ั้อีไม่)  

4. วธ่ิก้�รั้สัวมใส่ัชุดป้อีงก้น้อีย�่งถ้ก้ตอ้ีง

5. วธ่ิเจ้ำอีจำ�งนำ��ย�ฆ่่�เช้�อี 

หมวก

ถุงมือยาง

รองเทา้บูท๊

แวน่ตานิรภยั

ใชห้มวกที�มีปีกกวา้งเท่าที�จะทาํได้

ตอ้งแนบสนิทกบัใบหนา้

ใชแ้บบปิดดา้นขา้ง

ชุดป้องกนั

หนา้กาก

สวมใส่ชุดป้องกนัแขนยาว/ ขายาว

ใหแ้ขนเสื�อปิดทบั

บนถุงมือ 

ใหช้ายกางเกงคลุมทบัรองเทา้ทาํงาน

เพื�อป้องกนันํ�ายาไหลเขา้ไปในเสื�อผา้ 

สวมใส่หนา้กากเวลาชั�งนํ�าหนกั/ 

ปรับปริมาณ และเวลาฉีดพน่
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ก้รุั้ณ�ตอีบัคำ�ถ�มดง้ต่อีไปน่�  โดยที่ำ�เคร้ั้�อีงหม�ย ○ ในขอ้ีท่ี่�ถ้ก้ และเคร้ั้�อีงหม�ย × ในขอ้ีท่ี่�ผู้ดิ

��＜โค＞

1. จำำ�เป็นตอ้ีงล�้งใหถ้ง้นำ��และวอีเตอีร์ั้คพ้ื้สัะอี�ดอีย้เ่สัมอี …………………………………………………………… (     ) 

2. เน้�อีงจำ�ก้โคนมจำะย้�นคอีอีอีก้ม�เพื้้�อีกิ้นอี�ห�รั้ จ้ำงไม่จำำ�เป็นตอ้ีงก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้ในถง้อี�ห�รั้ ……………… (     )

3. แมใ้นช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนอุีณหภมิ้ร่ั้�งก้�ยขอีงโคนมจำะไม่ม่ที่�งส้ังเกิ้นก้ว�่ 39 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั ……………… (     )

4. เวล�ท่ี่�โคที่อ้ีงเส่ัย ห�งที่้�งหมดจำะม่สิั�งสัก้ปรั้ก้ติด ………………………………………………………………… (     )

5. ห�้มร่ั้ดนมม�ก้เกิ้นไป (machine stripping) ……………………………………………………………………… (     )

6. หลง้ร่ั้ดนมเสัร็ั้จำแลว้ จำะถอีด teat cup อีอีก้จำ�ก้หว้นมท่ี่�ละหว้ ……………………………………………………… (     )

7. เม้�อีโคนมอีย้ใ่นช่วงพื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุจำะลุก้ล่� ลุก้ลนอีย้ไ่ม่สุัข ……………………………………………………… (     ) 

��＜สุกร＞

1. ก้รั้ณ่ท่ี่�ร้ั้ก้ษ�คว�มอีบัอุ่ีนใหล้้ก้สุัก้รั้เวล�ใหน้มไม่เพื้่ยงพื้อี จำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดอุีบัติ้เหตุล้ก้สุัก้รั้ถ้ก้ที่บ้ัต�ยไดง่้�ย ………… (     )

2. ลก้้สุัก้รั้จำะแพื้อ้ี�ก้�ศัหน�ว ส่ัวนสุัก้รั้ท่ี่�โตแลว้จำะเปล่�ยนไปเป็นแพื้ค้ว�มร้ั้อีน …………………………………… (     )

3. ถ�้ม่ถง้ฆ่่�เช้�อีแบับัจุ่ำม ก้ไ็ม่จำำ�เป็นตอ้ีงล�้งรั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่ ……………………………………………………………… (     )

4. นมสัง้เครั้�ะห์สัำ�หร้ั้บัลก้้สุัก้รั้ม่ชนิดเด่ยว ………………………………………………………………………… (     )

5. เพื้้�อีป้อีงก้น้ก้ลิ�นเหมน็จำ�ก้โรั้งเล่�ยงสุัก้รั้ ตอ้ีงไม่สัะสัมม้ลและป้สัสั�วะเอี�ไวใ้นโรั้งเล่�ยง ………………………… (     ) 

��＜ไก่＞

1. ห�ก้พื้บันก้จำ�ก้ภ�ยนอีก้ต�ยอีย้ใ่ก้ล ้ๆ ก้บ้ัโรั้งเล่�ยงไก่้ ตอ้ีงร่ั้บัทิี่�งลงถง้ขยะที่น้ท่ี่ ………………………………… (     )

2. ในก้�รั้เล่�ยงไก่้เป็นจำำ�นวนม�ก้จำะเกิ้ดป้ญห�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัไม่ไดไ้ดง่้�ย จ้ำงตอ้ีงรั้ะวง้โรั้ครั้ะบับัที่�งเดินห�ยใจำ … (     )

3. ก้�รั้ใหด้้�มนำ��อุ่ีนในช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้ ……………………………………………………… (     )

4. เม้�อีถ้งช่วงเล่�ยงลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�งจำะเกิ้ดพื้ฤติก้รั้รั้มก้�รั้จิำก้ลก้้ไก่้ตว้อ้ี�นใหบ้ั�ดเจำบ็ัข้�น ……………………………… (    )

5. สั�ม�รั้ถใหอ้ี�ห�รั้ผู้สัมท่ี่�ม่สั�รั้ปฏิิช่วนะแก่้ไก่้เน้�อี (บัรั้อียเลอีร์ั้) ไดจ้ำนถ้งก่้อีนวน้ส่ังข�ย ………………………… (     )

คำาถามทดสอบควัามเข้าใจ   8
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    คำาติอบ

��＜โค＞

1. ○

2. × (เหตุผู้ล :  จำะที่ำ�ก้�รั้ก้ว�ดอี�ห�รั้ม�รั้วมก้น้ในตำ�แหน่งท่ี่�โคสั�ม�รั้ถกิ้นไดง่้�ย)

3. × (เหตุผู้ล : เวล�ท่ี่�อุีณหภมิ้ส้ังรั้�ว 30 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั อุีณหภมิ้ท่ี่�ล ำ�ไสัต้รั้งอี�จำส้ังถ้ง 40 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั)

4. ○

5. ○

6. × (เหตุผู้ล : จำะถอีด teat cup อีอีก้จำ�ก้หว้นมพื้ร้ั้อีมก้น้ที่้�ง 4 หว้) 

7. ○

��＜สุกร＞

1. ○

2. ○

3. × (เหตุผู้ล : หลง้จำ�ก้ล�้งสิั�งสัก้ปรั้ก้ เช่น โคลน ท่ี่�ติดบันรั้อีงเที่�้บ้ัท๊ี่แลว้ จ้ำงที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีโดยก้�รั้จุ่ำมนำ��ย�) 

4. × (เหตุผู้ล : จำะเล้อีก้ใหน้มสัง้เครั้�ะห์ท่ี่�เหม�ะก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงล้ก้สุัก้รั้) 

5. ○

��＜ไก่＞

1. × (เหตุผู้ล :  เพื้้�อีรั้ะวง้โรั้คไขห้วด้นก้ชนิดก่้อีเช้�อีรุั้นแรั้ง ตอ้ีงแจำง้ใหเ้จำ�้ขอีงฟ�ร์ั้มที่รั้�บั และจำำ�เป็นตอ้ีงติดต่อีไปยง้

สัถ�นด้แลสุัขภ�พื้ปศุัสัต้ว ์เป็นตน้ดว้ย) 

2. ○

3. × (เหตุผู้ล : ก้�รั้ใหด้้�มนำ��เยน็ในช่วงฤด้ร้ั้อีนท่ี่�อี�ก้�ศัร้ั้อีนเป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้) 

4. ○

5. × (เหตุผู้ล : ห�้มใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ม่สั�รั้ปฏิิช่วนะผู้สัมอีย้แ่ก่้ไก่้ก่้อีนเฉ้อีดเป็นเวล� 7 วน้ )
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＜อ้างองิ＞คำาศัพท์งานปศุสัติว์ัทีพ่บบ่อยในการทำางานประจำาวันั   

＜โค＞
อาหาร ……………………… อี�ห�รั้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงสัต้ว ์

การให้อาหาร ……………… ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้สัต้วท่์ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้ม 

การเลอืกกนิ ………………… ก้�รั้ท่ี่�สัต้วท่์ี่�เล่�ยงเล้อีก้กิ้นเฉพื้�ะขอีงท่ี่�ชอีบัในอี�ห�รั้ท่ี่�ใส่ัในถง้อี�ห�รั้ และเหล้อีขอีงท่ี่�ไม่ชอีบั

กิ้นเอี�ไว ้บั�งคร้ั้� งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เล้อีก้อี�ห�รั้ 

สแติฟิโลคอ็กคสั ออเรียส …… เช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยท่์ี่�เป็นสั�เหตุขอีงภ�วะเต�้นมอีก้้เสับัซ้ึ่�งห�ก้แพื้ร่ั้ก้รั้ะจำ�ยเช้�อีภ�ยในหว้นมแลว้จำะ

ร้ั้ก้ษ�ใหห้�ยไดย้�ก้ 

ปริมาณการบริโภคอาหารแห้ง … อี�ห�รั้ท่ี่�ไม่ม่นำ��ปรั้ะก้อีบัอีย้เ่ลยเร่ั้ยก้ว�่อี�ห�รั้แหง้ ปริั้ม�ณอี�ห�รั้แหง้ท่ี่�บัริั้โภคใน 1 วน้ (ก้ก้.) 

เร่ั้ยก้ว�่ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้แหง้

การทดสอบโคนม ………… เป็นรั้ะบับัก้�รั้ตรั้วจำเร้ั้�อีงปริั้ม�ณนำ��นม, คุณภ�พื้นำ��นม และสัถ�นก้�รั้ณ์ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุขอีง

โคนมในฟ�ร์ั้ม จำด้ก้�รั้ตรั้วจำเด้อีนละ 1 คร้ั้� ง 

การหยุดกนิ ………………… ใชเ้ร้ั้�อีงสัภ�พื้ท่ี่�ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ขอีงโคลดลงอีย�่งก้ะที่น้หน้ 

จำานวันวันัทีม่ดลูกว่ัาง ……… ใชเ้ร่ั้ยก้จำำ�นวนวน้ช่วงรั้ะหว�่งหลง้คลอีดลก้้โคจำนถ้งต้�งครั้รั้ภใ์หม่  

ช่ีวังโคลสอพั ……………… ใชเ้ร่ั้ยก้ช่วงนำ��นมแหง้รั้ะยะสุัดที่�้ยขอีงโคนม ค้อีช่วงรั้ะยะเวล�ก่้อีนคลอีด 3 สัป้ด�ห์ บั�งคร้ั้� ง

เร่ั้ยก้ว�่ช่วงรั้อีบัก้�รั้คลอีด

โรคปากเท้าเป่ือย …………… เป็นโรั้คติดต่อีท่ี่�ม่ก้�รั้ติดต่อีไดรุ้ั้นแรั้งซ้ึ่�งจำะม่ตุ่มใสัข้�นท่ี่�จำม้ก้ เย้�อีบุัผู้นง้ป�ก้ และผู้วิหนง้

บัริั้เวณก่้บัเที่�้ โรั้คป�ก้เที่�้เป้� อียเกิ้ดจำ�ก้เช้�อีไวร้ั้สั   โรั้ครั้ะบั�ดท่ี่�ก้ำ�หนดต�มก้ฎหม�ย 

วัสัดุปูพืน้ …………………… วส้ัดุท่ี่�ช่วยใหส้ัต้วใ์นฟ�ร์ั้มสับั�ยตว้ข้�น พื้ร้ั้อีมที่้�งยง้ช่วยในก้�รั้นำ�ม้ลและป้สัสั�วะม�ที่ำ�เป็นปุ๋ย

ไดอ่้ีก้ดว้ย วส้ัดุท่ี่�นิยมใชค้้อีข่� เล้�อีย แก้ลบั และฟ�งข�้วสั�ล่ ก้�รั้นำ�วส้ัดุป้พื้้�นอีอีก้ไปนอีก้โรั้ง

เล่�ยงจำะเร่ั้ยก้ว�่โบัโรั้ด�ชิ

นำา้นมแรก ………………… ใชเ้ร่ั้ยก้นำ��นมท่ี่�อีอีก้ม�ภ�ยในช่วงเวล�หล�ยวน้หลง้คลอีด 

การผ่สมเทยีม ……………… ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยมโดยนำ�ม�นำ��เช้�อีฉ่ดเข�้ไปในอีวย้วะส้ับัพื้น้ธ์ุขอีงตว้เม่ย ม่จุำดปรั้ะสังคเ์พื้้�อีให ้

ต้�งครั้รั้ภ์

ควัามเครียด ………………… ใชเ้ร่ั้ยก้สัภ�พื้ท่ี่�สัต้วไ์ดร้้ั้บัคว�มเจำบ็ัปวดที่�งจิำตใจำ 

โรคกระเพาะพลกิ ………… เป็นโรั้คท่ี่�ที่ำ�ใหก้้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 4 เปล่�ยนตำ�แหน่งไปจำ�ก้ตำ�แหน่งปก้ติไปที่�งซึ่�้ยหร้ั้อีขว� ซ้ึ่� งจำะ

ที่ำ�ใหป้ริั้ม�ณอี�ห�รั้ท่ี่�กิ้นลดลง และปริั้ม�ณนำ��นมลดลงดว้ย 

โรคไข้ลงกบี ………………… เป็นโรั้คท่ี่�จำะม่เล้อีดม�ค้�งท่ี่�ก่้บัเที่�้ขอีงโคที่ำ�ใหเ้กิ้ดอี�ก้�รั้เจำบ็ัปวดอีย�่งม�ก้ ส่ังผู้ลใหไ้ม่

สั�ม�รั้ถเคล้�อีนไหวได้

การปลูกถ่ายเอม็บริโอ ……… เป็นก้�รั้นำ�เอีม็บัริั้โอี (ไข่ท่ี่�ผู้สัมเช้�อีแลว้) ฝ้ึงลงไปในอีวย้วะส้ับัพื้น้ธ์ุขอีงตว้เม่ยเพื้้�อี

วต้ถุปรั้ะสังคค้์อีที่ำ�ใหต้้�งครั้รั้ภ์

ช่ีวังพร้อมผ่สมพนัธ์ุ ……… สัภ�พื้ท่ี่�ตว้เม่ยยอีมใหต้ว้ผู้้ผู้้สัมพื้น้ธ์ุได ้ซ้ึ่� งจำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยมในช่วงท่ี่�พื้ร้ั้อีมผู้สัมพื้น้ธ์ุน่�  
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การเคีย้วัเอือ้ง ……………… ใชเ้ร่ั้ยก้พื้ฤติก้รั้รั้มท่ี่�โคจำะสัำ�รั้อีก้ก้อ้ีนอี�ห�รั้จำ�ก้ภ�ยในก้รั้ะเพื้�ะท่ี่� 1 (Rumen) อีอีก้ม�บัด 

(เค่�ยว) ซึ่ำ� �แลว้จ้ำงก้ล้นก้ลบ้ัเข�้ไป 

ติะกอน …………………… ขอีงแขง็ท่ี่�จำบ้ัตว้เป็นก้อ้ีนขน�ดเลก็้ใหญ่ต่�ง ๆ ก้น้ซ้ึ่�งปนอีย้ใ่นนำ��นมขอีงโคท่ี่�เป็นโรั้คเต�้นม

อีก้้เสับั

การคลอด …………………… ก้�รั้คลอีดลก้้โคใหเ้กิ้ดม�

ช่ีวังเว้ันระยะห่างการคลอด … ใชเ้ร่ั้ยก้ช่วงรั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งวน้ท่ี่�คลอีดต้�งแต่ที่อ้ีงท่ี่� 2 เป็นตน้ไปก้บ้ัวน้ท่ี่�คลอีดคร้ั้� งก่้อีน

การดูแลลูกโค ……………… ใชเ้ร่ั้ยก้ช่วงเวล�ใหอ้ี�ห�รั้เหลวต้�งแต่ช่วงหลง้คลอีดจำนก้ว�่จำะหย�่นม

คะแนนร่างกายโคนม (body condition score) … เป็นก้�รั้แสัดงสัภ�พื้ก้�รั้สัะสัมไขมน้ใตช้้�นผู้วิอีอีก้ม�เป็นตว้เลข ซ้ึ่� งใช้

เป็นเก้ณฑพ์ื้้�นฐ�นในก้�รั้ตด้สิันว�่โคท่ี่�เล่�ยงอีว้นเกิ้นไปหร้ั้อีผู้อีมเกิ้นไป ยิ�งตว้เลขส้ังยิ�งแสัดง

ว�่ม่ไขมน้สัะสัมอีย้ม่�ก้

เมก้าฟาร์ม (mega farm) …… หม�ยถ้งฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วร้์ั้ปแบับัอีงคก์้รั้ขน�ดใหญ่ยก้้ษ์

TDN ……………………… เป็นปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้โดยรั้วมในอี�ห�รั้ท่ี่�ยอ่ียสัล�ยไปใชง้�น ยิ�งม่ค่�ส้ังเท่ี่�ใดยิ�งใหพ้ื้ลง้ง�น

ม�ก้เท่ี่�น้�น

＜สุกร＞
เวัติฟีดดงิ (wet feeding) …… เป็นวธ่ิก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้ท่ี่�ผู้สัมก้บ้ันำ��ใหอ้ีย้ใ่นสัภ�พื้เหลวขน้

อาหาร ……………………… อี�ห�รั้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงสัต้ว ์

การให้อาหาร ……………… ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้สัต้วท่์ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้ม 

การป้อนอาหาร …………… เป็นก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้ลก้้สัต้วเ์กิ้ดใหม่หลง้คลอีดเป็นคร้ั้� งแรั้ก้ ซ้ึ่�งจำะม่นมสัง้เครั้�ะห์ท่ี่�ถก้้นำ�ม�

ใชเ้พื้้�อีจุำดปรั้ะสังคน่์�

โรงเลีย้งแกลบ ……………… เป็นโรั้งเล่�ยงท่ี่�ม้ล,ป้สัสั�วะและวส้ัดุป้พื้้�นปนอีย้ร่ั้วมก้น้

การหยุดกนิ ………………… ใชเ้ร่ั้ยก้สัภ�พื้ท่ี่�ปริั้ม�ณก้�รั้บัริั้โภคอี�ห�รั้ขอีงสุัก้รั้ลดตำ��ลงอีย�่งก้ะที่น้หน้

สุกร 3 สายพนัธ์ุ …………… วธ่ิก้�รั้สัร้ั้�งสุัก้รั้พื้น้ธ์ุผู้สัม 3 สั�ยพื้น้ธ์ุหร้ั้อี 3 เช้�อีสั�ย เป็นสุัก้รั้ท่ี่�สัร้ั้�งจำ�ก้ก้�รั้นำ�ลก้้สุัก้รั้ซ้ึ่�งเกิ้ด

จำ�ก้ก้�รั้ผู้สัม 2 สั�ยพื้น้ธ์ุ (เพื้ศัเม่ย) ไปผู้สัมก้บ้ัพื้น้ธ์ุท่ี่� 3 เพื้ศัผู้้ ้

วัสัดุปูพืน้ …………………… วส้ัดุท่ี่�ช่วยใหส้ัต้วใ์นฟ�ร์ั้มสับั�ยตว้ข้�น พื้ร้ั้อีมที่้�งยง้ช่วยในก้�รั้นำ�ม้ลและป้สัสั�วะม�ที่ำ�เป็นปุ๋ย

ไดอ่้ีก้ดว้ย วส้ัดุท่ี่�นิยมใชค้้อีข่� เล้�อีย แก้ลบั และฟ�งข�้วสั�ล่ ก้�รั้นำ�วส้ัดุป้พื้้�นอีอีก้ไปนอีก้โรั้ง

เล่�ยงจำะเร่ั้ยก้ว�่โบัโรั้ด�ชิ

นำา้นมแรก ………………… ใชเ้ร่ั้ยก้นำ��นมท่ี่�อีอีก้ม�ภ�ยในช่วงเวล�หล�ยวน้หลง้คลอีด 

นมสังเคราะห์ ……………… เป็นอี�ห�รั้ท่ี่�ใหล้้ก้สุัก้รั้ในช่วงใหน้ม แบ่ังเป็นนมสัง้เครั้�ะห์ A จำะใหจ้ำนถ้งล้ก้สุัก้รั้ม่นำ��หนก้้ 

10 ก้ก้. และนมสัง้เครั้�ะห์ B จำะใหจ้ำนถ้งม่นำ��หนก้้ 30 ก้ก้. 

PRRS ……………………… โรั้ครั้ะบับัที่�งเดินห�ยใจำและรั้ะบับัส้ับัพื้น้ธ์ุในสุัก้รั้

PED………………………… อี�ก้�รั้ที่อ้ีงเส่ัยชนิดติดต่อีไดใ้นสุัก้รั้
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สุกร SPF …………………… สุัก้รั้ท่ี่�ไม่ม่ตอ้ีตอีขอีงโรั้คท่ี่�สั�ม�รั้ถรั้ะบุัได ้สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุท่ี่�เป็นตน้ก้ำ�เนิดขอีงสุัก้รั้ SPF สัร้ั้�ง

จำ�ก้ผู้�่ตด้ที่ำ�คลอีดนำ�ล้ก้สุัก้รั้อีอีก้ม�จำ�ก้มดลก้้ขอีงแม่สุัก้รั้โดยตรั้ง และนำ�ม�เล่�ยงโดยมนุษย ์

(ขอ้ีควรั้รั้ะวง้)  สุัก้รั้เล่�ยงขนุ, สุัก้รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุ, แม่สุัก้รั้, สุัก้รั้พื้อ่ีพื้น้ธ์ุ บั�งคร้ั้� งจำะเร่ั้ยก้ว�่ "ฮิอิีคุบุัตะ" "ฮิงโชคุบุัตะ" "ฮ�ฮะบุัตะ" 

และ "ที่�เนะบุัตะ" 

＜ไก่＞
การเลีย้งลูกไก่ ……………… ก้�รั้เล่�ยงด้ล้ก้ไก่้ท่ี่�ฟ้ก้อีอีก้ม�จำ�ก้ไข่

อาหาร ……………………… อี�ห�รั้ท่ี่�ใชเ้ล่�ยงสัต้ว ์

การให้อาหาร ……………… ก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้สัต้วท่์ี่�เล่�ยงในฟ�ร์ั้ม 

กนิอาหาร …………………… สัภ�พื้ท่ี่�กิ้นอี�ห�รั้ม�ก้ หร้ั้อีกิ้นอี�ห�รั้เพื้ย่งเลก็้นอ้ีย

การปรับอาหาร …………… ก้�รั้แก้ไ้ขคว�มไม่สัมดุลขอีงวต้ถุดิบัอี�ห�รั้ท่ี่�อีย้ใ่นถง้ใส่ัอี�ห�รั้

การป้อนอาหาร …………… เป็นก้�รั้ใหอ้ี�ห�รั้แก่้ล้ก้สัต้วเ์กิ้ดใหม่หลง้คลอีดเป็นคร้ั้� งแรั้ก้ สัำ�หร้ั้บัล้ก้ไก่้จำะใหโ้ดยใส่ันำ��ลง

ไปผู้สัมอี�ห�รั้ใหเ้ป็นอี�ห�รั้เหลวขน้

การผ่ลดัขน ………………… ก้�รั้เติบัโตขอีงขนใหม่และขนเก่้�ร่ั้วงหลุดไป ใหข้นใหม่ข้�นม�แที่นท่ี่� พื้บัเห็นไดใ้นช่วงปล�ย

ฤด้ร้ั้อีนจำนถ้งฤด้ใบัไมร่้ั้วง ซ้ึ่� งก้�รั้หยดุอีอีก้ไข่ในรั้ะยะน่�ขอีงไก่้ไข่ถ้อีเป็นเร้ั้�อีงปก้ติ 

คานิบาลสิม์ ………………… ก้�รั้ท่ี่�ไก่้ท่ี่�เล่�ยงไวเ้ป็นฝึง้ไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัจำ�ก้สิั�งแวดลอ้ีมท่ี่�ไม่ด่หร้ั้อีสั�รั้อี�ห�รั้ไม่เพื้ย่งพื้อี 

ที่ำ�ใหไ้ก่้จิำก้ก้น้เอีง บั�งคร้ั้� งถ้งก้บ้ัฆ่่�ไก่้ตว้อ้ี�นเลยท่ี่เด่ยว 

การทำาควัามอุ่น …………… ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิ้ภ�ยในหอ้ีงท่ี่�เล่�ยงลก้้ไก่้ 

ก้น๋ ………………………… ม่ลก้้ษณะเป็นก้อ้ีนเลก็้ ๆ ภ�ยในก้รั้ะเพื้�ะขอีงไก่้ (ก้รั้ะเพื้�ะบัดอี�ห�รั้) ใชส้ัำ�หร้ั้บับัดยอ่ีย

ธญ้พื้้ช

ไก่เลีย้ง ……………………… บั�งคร้ั้� งเร่ั้ยก้ว�่ไก่้คอีมเมอีร์ั้เช่ยล เป็นไก่้พื้น้ธ์ุท่ี่�ม่คว�มสั�ม�รั้ถอีอีก้ไข่และคุณภ�พื้เน้�อีส้ัง เป็น

ไก่้ท่ี่�เล่�ยงโดยที่้�วไปอีย�่งแพื้ร่ั้หล�ย

ไก่ท้องถิน่ ………………… แตก้ต่�งจำ�ก้ไก่้บัรั้อียเลอีร์ั้เล่�ยง เป็นพื้น้ธ์ุท่ี่�ม่ตน้ก้ำ�เนิดในที่อ้ีงถิ�นน้�น ๆ เป็นไก่้ท่ี่�เล่�ยงไวเ้พื้้�อีใช้

ผู้ลิตเน้�อีไก่้คุณภ�พื้ส้ัง 

การติดัจงอยปาก …………… ก้�รั้เผู้�ตด้ป�ก้ที่้�งบันล่�งขอีงไก่้อีอีก้ 1/2 ส่ัวน เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหไ้ก่้จิำก้ก้น้หร้ั้อีจำก้ขนก้น้หลง้

ช่วงเล่�ยงลก้้ไก่้รั้ะยะก้ล�งไปแลว้ บั�งคร้ั้� งเร่ั้ยก้ว�่ด่เบัค

เพคออร์เดอร์ ……………… ไก่้ท่ี่�อีย้ร่ั้วมเป็นก้ลุ่ม จำะโจำมต่ที่ำ�ร้ั้�ยตว้อ้ี�น ๆ โดยใชจ้ำงอียป�ก้จิำก้ก้น้ หร้ั้อีก้รั้ะโดดข้�นส้ังแลว้

เตะไก่้ตว้อ้ี�น เป็นสัญ้ช�ตญ�ณท่ี่�ที่ำ�เพื้้�อีจำด้สัถ�นะขอีงแต่ละตว้ภ�ยในฝึง้ และร้ั้ก้ษ�ลำ�ดบ้ัข้�น

ในสัง้คมไก่้

เลีย้งหนาแน่น ……………… ก้�รั้เล่�ยงไก่้จำำ�นวนม�ก้รั้วมก้น้ม�ก้เกิ้นก้ว�่จำำ�นวนท่ี่�ควรั้เล่�ยงในขน�ดพื้้�นท่ี่�ท่ี่�ก้ ำ�หนด ที่ำ�ให้

เกิ้ดผู้ลเส่ัยต่อีสุัขภ�พื้ขอีงไก่้ 
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