
 

Smart Officer ตนแบบสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 
  1. smart  officer  ตนแบบ  นายเนา แตงทิพย�   
  2. smart  officer  ตนแบบ  สาขาการเลี้ยงโคนม  สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 
  3. คําจํากัดความ 
       “เลี้ยงโคนมสดใสแน%ถ'าดูแลถูกข้ันตอน” 

 

 4. ประเด็นท่ีแสดงความโดดเด0น และมีการปฏิบัติท่ีดี 

ตื่นแต0เชา ทําความสะอาด  อาบน้ําโค 
จะเลี้ยงโคนมจะต'องต่ืนแต%เช'า ขยันขันแข็ง อาบน้ําโค ทําความสะอาดตัวโค  
และเต'านม มีส%วนในการกระตุ'นน้ํานม 
 

ใหอาหารขน โคอารมณ�แจ0มใส ปล0อยน้ํานมดี 
- อาหารข'นท่ีมีระดับโปรตีน 16 % โดยให'อัตรา น้ํานม : อาหารข'น เท%ากับ 2:1  
  หลังจากนั้นให'อาหารหยาบเป5นหญ'าสด 30-40 กิโลกรัม 
- สําหรับในโคนมท่ีอยู%ในระยะท่ีไม%ได'รีดนม ให'วันละ 2 กิโลกรัม 
- การให'อาหารข'นทุกชนิดต'องคํานึงถึงสภาพร%างกายและความสมบูรณ�ของโคด'วย 
 

 
 
ทําความสะอาดเตานม 
ใช'ผ'าจุ%มน้ํายาคลอรีน บิดให'หมาดพร'อมท้ังใช'ฝ@ามือนวดบริเวณเต'า นมแล'วเช็ดให'แห'ง อุปกรณ�ในการทําความสะอาด 
ดังนี้ 
   - น้ําอุ%นหรือน้ําสะอาด 
   - ใช'ผ'าขาวสะอาดสําหรับเช็ดเต'านม สารละลายคลอรีน : ผงคลอรีน 700 กรัม ต%อน้ํา 10 ลิตร ท้ิงไว' 1 คืน 
     แล'วใช'เป5นหวัเชื้อน้ํายาเช็ดเต'านม สัดส%วนน้ํายาหัวเชื้อ 100 ซี.ซี. ต%อน้ํา 10 ลิตร สําหรับหัวเชื้อควรใช'ให'หมด 
     ภายใน 1 เดือน 



 

ตรวจสภาพน้ํานมก0อนรีด 
- โดยใช' STRIP CUP เพ่ือดูว%าน้ํานมมีตะกอนเป5นเส'นและเป5นก'อนหรือไม% ถ'ามีอาการแสดงว%า 

โคเป5นเต'านมอักเสบ 
- โดยรีดนมเต'าละ 2-3 ครั้ง ลงในท่ีใส%น้ํานมแล'วใช'น้ํายา TMC ผสมในอัตรา 1:1 ถ'าน้ํานมมีลักษณะเป5นวุ'น  
  ถือว%าเป5นเต'านมอักเสบ 
- ควรทําการตรวจเต'านมอย%างน'อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง 

การรีดนมดวยเครื่องท่ีถูกวิธี 

การรีดนมโคจํานวนมากจําเป5นต'องใช'เครื่องรีด โดยวิธีการดังนี้ 
- ไม%ควรทําให'โคต่ืนตกใจเพราะทําให'โคปล%อยฮอร�โมนอะดรีนาลีน  (Adrenalin) จะมีผลทําให'น้ํานมหยุดไหล 
- ทําการกระตุ'นเต'านมด'วยการเช็ด หรือนวดเต'านมเพ่ือช%วยให'โคปล%อยน้ํานมออกมามากข้ึน 
- ดูความเรียบร'อยของเครื่องรีดนม เช%น แรงดูดสูญญากาศ จังหวะดูดและปล%อย โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา 
  ของเครื่องรีดแต%ละชนิด 
- เม่ือน้ํานมใกล'จะหมดเต'าให'ถ%วงน้ําหนักถ'วยดูดนมโดยใช'มือกดกระปุกรวมนมพร'อมกับนวดท่ีเต'านมเบาๆ 
- เม่ือน้ํานมหยุดไหลให'ปลดถ'วยดูดน้ํานมออกจากนมทันที 
- ควรทําความสะอาดหัวนมและอุปกรณ�รีดทุกครั้งหลังใช'งานเสร็จแล'ว  

 
 

จุ0มหัวนมหลังรีดเพ่ือฆ0าเช้ือ 

เนื่องจากการรีดนมจะทําให'รูของหัวนมเปZดกว'าง ซ่ึงจะมีผลทําให'เชื้อโรคเข'าได' และจะทําให'เกิดเต'านมอักเสบ ดังนั้น
การจุ%มหัวนม (Drip) ด'วยน้ํายาฆ%าเชื้อโรคจะช%วยลดอัตราการเกิดเต'านมอักเสบได' 

 

 

 

 



 

รวบรวมน้ํานมและนําส0งศูนย�รวมนม 

ภายหลังการรีดนมแต%ละตัวเสร็จแล'ว ถ%ายน้ํานมสู%ถังรวม กรองสิ่งปนเป̂_อนเพ่ือความสะอาดของน้ํานม โดยจะมีผลต%อ
ราคาน้ํานม และนําส%งศูนย�นมทันที 

              

การเตรียมอาหารหยาบ (หญาสด) ใหแม0โค 
ภายหลังจากเสร็จภารกิจส%งน้ํานมเรียบร'อยแล'ว ควรมีเวลาจัดอาหารหยาบเสริมให'กับโค หญ'าอาหารสัตว� ซึงโดยปกติ
แม%โคจะมีความต'องการประมาณ 30 - 40 กิโลกรัมต%อวัน ซึงสามารถเพ่ิมปริมาณน้ํานมได' 

 

เล้ียงลูกโคนอย 
- อายุโค 1-7 วัน ให'กินน้ํานมเหลืองพร'อมน้ํานมแม% 
- อายุตั้งแต% 1-2 สัปดาห� ให'กินน้ํานมแม% หรือนมเทียม  

3-4 กิโลกรัม และเริ่มให'อาหารข'นประมาณ ½ กิโลกรัม พร'อมหญ'าแห'งหรือหญ'าสดคุณภาพดี 
- อายุ 2-8 สัปดาห� ให'กินน้ํานมแม% หรือนมเทียม 3-4 กิโลกรัม และเริ่มให'อาหารข'นประมาณ 1-2 กิโลกรัม  
  พร'อมหญ'าแห'งหรือหญ'าสดคุณภาพดีอย%างเต็มท่ี 
- อายุโค 8 - 16 สัปดาห� ให'กินน้ํานมแม% หรือนมเทียม 3 กิโลกรัม  

             และให'อาหารข'นประมาณ 1-2 กิโลกรัม พร'อมหญ'าแห'งหรือหญ'าสด คุณภาพดีโดยให'กินอย%างเต็มท่ี 
-อายุ 16  สัปดาห� เป5นต'นไป ควรหยุดการให'นม และให'อาหารข'นประมาณ 2 กิโลกรัม พร'อมกับให'กินหญ'า 
  แห'งหรือหญ'าสดคุณภาพดีอย%างเต็มท่ี 

รีดนมอีกครั้ง....ช0วงบ0าย 
การปฏิบัติงานในรอบวัน 

- ต่ืนแต%เช'าล'างคอก อาบน้ําโค 
- ให'อาหารข'น รีดนมรอบเช'า 
- รวบรวมน้ํานม นําส%งศูนย�รับน้ํานมดิบ 
- เก่ียวหญ'าให'แม%โคและเลี้ยงลูกโค 
- รีดนมรอบบ%าย 
- รวบรวมน้ํานม นําส%งศูนย�รับน้ํานมดิบ 
 
 
 
 



 

อาหารกระปDอง 
ส0วนผสม 

- เปลือกมันสําปะหลัง   5,000 กก. 
- กากถ่ัวเหลืองเปdยก       700  กก. 
- เกลือเม็ด                   100 กก. 
- หญ'าเนเปdยร�หั่น         1,200 กก.                 
- อาหารสําเร็จรูป           270 กก. 
- แร%ธาตุ                        50 กก. 
- พรีมิกส�                       25 กก. 
- กากเบียร�                   600 กก. 

วิธีการผสมอาหารกระปDอง 
คลุกส0วนผสมท้ังหมดใหเขากัน  

-  บรรจุใส%ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร ปZดฝาให'แน%น 
-  หมักไว' 10 วัน 
-  ใช'ขุนโครุ%นถึงโคสาวท'อง 
-  จากการวิเคราะห�คุณค%าทางอาหารมีโปรตีน 13 % 
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