
ความต้องการโภชนะของโคนม การใช้ประโยชน์จากโภชนะในอาหาร และ
การจัดการด้านอาหารโคนมต่อผลผลติ และองค์ประกอบน า้นม 

ผศ.ดร. เลอชาติ บุญเอก 



เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุในโคนม 

รายการ เป้าหมาย 

1.ลกูโค 

  อตัราการตายก่อนหย่านม  8 % 

  นน.แรกเกิด (พนัธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเชียน, HF)               32 กก. 
  นน. หย่านม 3 เดือน พนัธุH์F      95 กก. 
  อตัราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม  700 กรัม/วัน 



เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุในโคนม 

รายการ เป้าหมาย 

2.โครุ่น-โคสาว (หย่านม-ผสมพนัธ์ุได้) 

  อตัราการหย่านม  92 % 

  อตัราการตายหลงัหย่านม  5 % 

  อตัราการเจริญเติบโตหลงัหย่านม-18เดือน  500 กรัม/วัน 

  นน. เมื่ออาย ุ1 ปี                  230 กก. 
  นน. เมื่ออาย ุ18 เดือน    พนัธุH์F       320-350 กก. 



เป้าหมาย : ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุในโคนม 

รายการ เป้าหมาย 

3.แม่โค 

  อตัราการให้ลกูไม่ต า่กว่า 70 % 

  คะแนนความสมบรูณ์ของร่างกาย (body score)โคนมทัง้ฝูง 3-3.5 

  ช่วงห่างการให้ลกู                   450 วัน 

  อายเุมื่อให้ลกูตวัแรก               27 เดือน 

  จ านวนครัง้การผสมติด             2 ครัง้ 
  อตัราแม่โคขึน้รีดนมเฉล่ียในฝงู  62 % 

ที่มา: กลุ่มวจิยัและพฒันาโคนม กองบ ารุงพนัธ์ุสัตว์ (2551) 



เป้าหมาย : สมรรถภาพการผลติในโคนม 

รายการ เป้าหมาย 

4. ผลผลิตและองคป์ระกอบน ้านม 

  อตัราแม่โคขึน้รีดนมเฉล่ียในฝงู  62 % 

  ผลผลิตน ้านม พนัธุ ์HF       5,000 กก. 
  ระยะรีดนมเฉล่ีย  305 วนั 

  ระยะแห้งนมเฉล่ีย  60 วัน 

  ไขมนัในน ้านม  3.4 % 

  เฉล่ียจ านวนในน ้านม 1 มล. 300,000 เซลล์ 

ที่มา: กลุ่มวจิยัและพฒันาโคนม กองบ ารุงพนัธ์ุสัตว์ (2551) 



อายุ พนัธ์ุเจอร์ซี่ พนัธ์ุฟรีเชียน 

แรกเกดิ 25 35 

หย่านม ( อายุ 8-10สัปดาห์ 65-75 80-90 

6เดือน 110 135 

12เดือน 190 235 

18เดือน 270 335 

24เดือน ก่อนคลอด 400 490 

24เดือน หลังคลอด 355 435 

อัตราการเจริญเตบิโตเฉล่ีย(แรกเกดิ-2ปี) 0.46 กก./วัน 0.56 กก./วัน 

เป้าหมายอย่างต ่า : น า้หนักโคสาวทดแทนพนัธ์ุเจอร์ซ่ี และพนัธ์ุฟรี
เชียนทีอ่ายุแตกต่างกนั 
 



ตาราง ผลของปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นต่อผลผลิตและองค์ประกอบน า้นมโค 

รายการที่ศึกษา  กลุ่มที่1: ค่าของแขง็

ทัง้หมดในน า้นมสูง 

กลุ่มที่2: ค่าของแขง็

ทัง้หมดในน า้นมต ่า 

ปริมาณอาหารที่ให้ (กก.น า้หนักแห้ง/ตัว/วัน) 

อาหารข้น 

-14-16 % โปรตีน 2.13 2.25 

-18-20 % โปรตีน 5.04 4.42 

อาหารหยาบ 13.01 8.83 

รวมปริมาณอาหารที่ให้ 20.18 15.50 

สัดส่วนอาหารหยาบ : อาหารข้น 64:36 56:44 

ปัญหาการเลีย้งโคนม: ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผลผลิตและ
องค์ประกอบน า้นม 

แหล่งที่มา: สหกรณ์โคนมThaiMilk (2557)  



ตาราง ผลของปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นต่อผลผลิตและองค์ประกอบน า้นมโค 

ปัญหาการเลีย้งโคนม: ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบน า้นม 

แหล่งที่มา: สหกรณ์โคนมThaiMilk (2557)  

รายการที่ศึกษา  กลุ่มที่1: ค่าของแขง็
ทัง้หมดในน า้นมสูง 

กลุ่มที่2: ค่าของแขง็ทัง้หมด
ในน า้นมต ่า 

ปริมาณน า้นมโค (กก/ตัว/วัน) 

ผลผลิตน า้นมโค 12.20 13.75 

องค์ประกอบน า้นมโค (%)  

     ค่าของแขง็ทัง้หมดในน า้นม 12.99 10.77 

     ค่าไขมันนม 4.41 2.51 

     ค่าของแขง็ไม่รวมไขมันนม 8.58 8.25 

     ค่าโปรตีน 3.12 2.82 



จากลูกโค สู่แม่โค 

• เติบโตอย่างมีสุขภาพด ี
• การพฒันาของกระเพาะหมัก 

• ให้น า้นมมาก 
• มีการพฒันาที่ด ี
• กนิอาหารหยาบได้ด ี

การบรรลเุป้าหมายเร่ิมต้นทีลู่กโค 



ให้นมปีที่2 + 425 กก. 

• ผลการทดลองจากโคสาว 500 ตวั อายุ24-25 เดอืน  
• น า้หนักหลงัคลอดลูก 

 
 

Heifers average weight 425  525 
Source: Experimental farms in Lelystad 1981 

ความสัมพนัธ์ของน า้หนักตวัและผลผลติน า้นม 

525 กก. 425 กก. เกดิ 575 กก. 

} 

+ 100 กก. 
น า้หนักตัว 

ให้นมปีแรก + 850 กก. 

น ำ้นม 
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Young livestock – Growth graphic 

• อายุเมือ่คลอด 24 เดอืน 



ประเภทอาหารสัตว์เคีย้วเอือ้ง ????

? 1 อาหารหยาบ 

2 อาหารข้น 

2.1 อาหารข้นพลงังาน 

2.2 อาหารข้นโปรตีน 



1 อาหารหยาบ เป็นอาหารทีม่เียือ่ใยสูงเกนิ 17% 

ได้แก่ หญ้า, ต้นข้าวโพด, เปลอืกข้าวโพดฝักอ่อน, เปลอืกสับปะรด, ฟาง
ข้าว, ยอดอ้อย, ชานอ้อย ฯลฯ 



เปลอืกสบัปะรดหมัก 

เปลอืกและซงัขา้วโพดหมกั 



2.1 อาหารข้นพลงังานเป็นอาหารข้นทีใ่ห้พลงังานสูง เช่น  

 มันเส้น, 
ข้าวโพด, 
ปลายข้าว, 
ร าข้าว, 
 กากน ้าตาล 
และ พวกผลผลติพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

2 อาหารข้น: มเียือ่ใยต า่มกีารย่อยได้ และคุณค่าทางโภชนะสูง  



2.2 อาหารข้นโปรตีน 

เป็นอาหารข้นทีม่ีโปรตนีสูงเช่น  

ใบกระถิน, 

กากเมลด็ฝ้าย, 

กากเมลด็ถั่วเหลอืง, 

ปลาป่น 



โดยทัว่ไปโคกนิหญ้าเป็นอาหารหลกัเน่ืองจากถูกทีสุ่ด แต่อตัราการ
ย่อยได้ และ พลงังานค่อนข้างต า่โคทีใ่ห้ผลผลติสูง ให้กนิหญ้าอย่าง
เดยีวไม่พอต้องเสริมอาหารข้น 



อาหาร  

แป้ง  โปรตีน  เยื่อใย  ไขมัน  วติามินและแร่ธาตุ  

 น า้   

วตัถุแห้ง  

คาร์โบไฮเดรต 

พลงังาน  



Undigested  

Digested  

เยือ่ใยผนังเซลในอาหารโคนม? 

Scanning electron micrograph:Leaf blade of Cynodon dactylon, X approximately 240 (Akin, 1986)  

คอือะไร? 

ถ้ามากเกนิไป… ถ้าได้รับไม่พอ…  

หน้าที?่ 

อาจเกดิแอสิโดสิส สภาวะความเป็นกรดในกระเพาะ
หมกัและเลอืดสูง 

การกนิได้และผลผลติลดลง 

 การเคีย้งเอือ้ง(น า้ลาย) 
 ถูกย่อยได้กรดไขมนัระเหยได้เป็นแหล่ง
พลงังาน(energy)  

 “เยือ่ใย” หรือ“อาหารหยาบ” 
 เซลลูโลส +เฮมเิซลลูโลส+ ลกินิน 



เยือ่ใยที่มีประสิทธิภาพ 
(กล่องตะแกรงแยกขนาดช้ินอาหารหยาบ, Penn State 

Separator Box) 



คารโบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยือ่ใย (NFC) ในอาหารโคนม? 

 น า้ตาล, แป้ง, เพคติน 
 100 - (เยือ่ใยเอน็ดเีอฟ+โปรตีน+ ไขมัน + แร่ธาตุ) 

ก่อให้เกดิแอสิโดสิส การกนิได้และผลผลติลดลง 

  ให้พลังงานส าหรับการเตบิโตของแบคทีเรีย 
  ให้พลังงานส าหรับแม่โค(กรดไขมันระเหยง่าย)  
  

ข้าวโพด 

ข้าวสาล ี

มันเส้น 
ข้าวโอ๊ต 

คอือะไร? 

ถ้าได้รับมากไป… ถ้าได้รับไม่พอ…  

ท าหน้าที่อะไร? 



ไขมันในอาหารโคนม? 

 ไขมนัสัตว์, ไขมนัเลด็พชื, ไขมนัทางการค้า
(Megalac®) 
 ไขมนั(EE); กรดไขมนั 

 เพิม่ความเข้มข้นของพลงังานในอาหาร 
  ความร้อนจากการหมกัย่อยอาหารลดลง 
 

เป็นพษิต่อแบคทีเรีย การย่อยได้ลดลง 

คอือะไร? 

ถ้าได้รับมากไป…  

หน้าที่? 



โปรตนีทีย่่อยสลายได้ในรูเมน ในอาหารโคนม? 

 โปรตีนทีล่ะลายได้ในรูเมน 
 เปบไทด์, กรดอะมโิน, ยูเรีย  

อาหารราคาสูง และเมือ่ใช้ไม่หมดจะขจัดทิง่เป็น
ของเสียสู่สภาพแวดล้อม 

การย่อยได้เยือ่ใยและการเติบโตของแบคทเีรียลดลง 

 เป็นแหล่งไนโตรเจนเพือ่การเตบิโตของ
แบคทเีรีย 
  

กรดอะมโิน 

ยูเรีย 

แอมโมเนีย เปบไทด์ โปรตีนทีล่ะลายได้ 

แอมโมเนีย 

คอือะไร? 

ถ้าได้รับมากไป… ถ้าไม่พอ…  

หน้าที่? 



บายพาสโปรตนีในอาหารโคนม? 

 โปรตีนทีย่่อยสลายได้ยากในรูเมน 
 เมลด็ถั่วทีผ่่านการให้ความร้อนและโปรตีนจาก
สัตว์ 

อาหารราคาสูงขึน้, แหล่งไนโตรเจนส าหรับ
จุลนิทรีย์ทีรู่เมนลดลง 

ผลผลตินมและโปรตีนนมลดลง 

 ให้กรดอะมโินไปดูดซึมโดยตรงที่
ล าไส้ 

คอือะไร? 

ถ้าได้รับมากไป… ถ้าไม่พอ…  

หน้าที่? 

เช่น ถั่วเหลอืงอบ  กากเบียร์แห้ง ปลาป่น เนือ้ป่น 



ชนิดวตัถุดบิ  %โปรตนี %ส่วนทีย่่อยสลาย  %ส่วนทีไ่ม่ย่อยสลาย 

ขา้วโพดหมกั 8.5 73 27 

กากเบียร์ 25.6 47 53 

กากส่าเหลา้ 27.8 38 62 

กากถัว่เหลือง (44%) 49 72 28 

กากถัว่เหลืองอบแหง้ท่ี1200ซ - 41 59 

กากถัว่เหลืองอบแหง้ท่ี1400ซ - 18 82 

กากทานตะวนั 49 76 24 

กากถัว่ลิสง - 75 25 

สัดส่วนการถูกย่อยสลายและไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะหมักทีแ่ตกต่างกนัของ
องค์ประกอบโปรตีนในวตัถุดิบต่างๆ 



ชนิดวตัถุดบิ  %โปรตีน %ส่วนที่ย่อยสลาย  %ส่วนที่ไม่ย่อยสลาย 

 
กากปาลม์ 16 34 66 

กากฝ้าย 50 50 

เมลด็ถัว่เหลืองดิบ 41.1 80 20 

เมลด็ถัว่เหลืองท่ีผา่นความร้อน 41 52 48 

เมลด็ฝ้าย 24 55 45 

ปลาป่น 64.5 20 80 

เลือดป่น 98 18 82 

สัดส่วนการถูกย่อยสลายและไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะหมักทีแ่ตกต่างกนัของ
องค์ประกอบโปรตีนในวตัถุดิบต่างๆ 



การใช้โปรตีนในโคนม 

โปรตีนในอาหาร 
โปรตีนในมูล 

โปรตีนในปัสสาวะ 

โปรตีนในนม 

ความต้องการโปรตีนในแม่โคหนัก 600 กก. (NRC, 1989) 

โปรตีนในอาหาร กรัม/วนั 

โคแห้งนม โคให้น า้นม 40 กก.วนั 
660 3,710 

โปรตีนในนม, กรัม/วนั     0 1,304 

โปรตีนในมูล, กรัม/วนั 
    452 1,273 โปรตีนในปัสสาวะ, กรัม/วนั 
    162 897 

% ของโปรตีนทีก่นิ % ของโปรตีนทีก่นิ 
    0 35 

    68% 34 

    24% 24 

40-50% 

30% 

25-28% 

100% 



ล ำไส้เลก็ 

กล้ามเนือ้ 

1-ถูกย่อยโดยจุลนิทรีย 
2-โปรตีนไหลผ่าน 

การหมกัย่อยโปรตีนในโคนม 

โปรตนีนม 

โภชนะโปรตีน 
=ไนโตรเจน× 6.25 

 

ไนโตรเจนในมูล 

เต้ำนม 

กระเพาะหมกั (รูเมน) 

ความส าคญัของสมดุลโปรตีนและพลงังานเพือ่การสร้างจุลนิทรีย์โปรตีน 



กระเพาะหมกั 
โปรตีนทีถู่กย่อยสลาย 

พลงังานทีห่มกัย่อยได้ 

จุลนิทรีย์โปรตีน 



กระเพาะหมัก 

โปรตีนทีถู่กย่อยสลาย 

พลงังานทีห่มกัย่อยได้ 

โปรตีนไม่พอส าหรับ 
การสังเคราะห์จุลนิทรีย์โปรตีน 



กระเพาะหมัก ล ำไส้เลก็ 

 
กรดอะมโิน กล้ามเนือ้ 

กรดอะมโิน จุลนิทรีย์โปรตีน 
ไนโตรเจนใน 

กรดอะมิโน: การย่อยและการน าไปสังเคราะห์โปรตีนที่เต้านม 

โปรตนีนม 

ปัสสาวะ 

ไนโตรเจนในมูล 

โภชนะโปรตนีที่ได้รับ 



กรดอะมิโนต่างๆในล าไส้เลก็ 

ผลผลิตโปรตีนนม, กรัม/วนั 

750 

800 

850 

900 

950 

กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ กรดอะมโินครบทุกตัว 

เมทไธโอนีน 

เมทไธโอนีน 

กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
ไลซีน 

ไลซีน 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Minimum-Tonne.svg


สารตั้งต้นเพือ่สังเคราะห์องค์ประกอบนม 

เยือ่ใย แป้ง 
คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีนทีย่่อยสลาย 
ในรูเมน 

บายพาสโปรตีน 
โปรตีน ไขมนั อาหาร 

การหมักย่อยในรูเมน 

40% 

โปรตนีนม 
60% 

50% 

กรดไขมนัสายยาว 
 

ไขมนัในร่างกาย 

น า้ตาลในนม 
(แลคโตส) 

50% 

เต้านม ไขมนันม 

30% 

กรดไขมนัสายส้ัน 

จุลนิทรีย์โปรตีน กรดอะซีติก 
กรดบวิทริีก กรดโปรไพโอนิก 

กรดแลคติก 



แม่โคในช่วงปลายของการให้น า้นมจะใช้อาหารเพือ่สะสมไว้ในร่างกาย
ได้มีประสิทธิภาพกว่าแม่โคแห้งนม 

ไขมันสะสม 
ในร่างกาย 

อาหาร น า้นม 

75% 
(แม่โคทีก่ าลงัให้น า้นม) 

59% 
(โคแห้งนม) 

82% 

62% 
ประสิทธภาพการเปลีย่นอาหาร(พลงังาน) เป็นน า้นม62% 
ประสิทธภาพการเปลีย่นอาหาร(พลงังาน) เป็นไขมันสะสม(ช่วงให้น า้นม) แล้วเปลีย่นเป็นน า้นม: 0.75 x 0.82 = 0.62 
ประสิทธภาพการเปลีย่นอาหาร(พลงังาน) เป็นไขมันสะสม(ช่วงแห้งนม), แล้วเปลีย่นเป็นน า้นม : 0.59 x 0.82 = 0.48 



การให้คะแนน ความสมบูรณ์ (ไขมันสะสมในร่างกาย) ของโค 

        1                       2                         3 

         4                              5 



ผลความสมบูรณ์ของร่างกายแม่โคเมือ่คลอดต่อการให้
นมในช่วง 3 เดือนแรก 
กลุ่ม คะแนนความสมบูรณ์

ของร่างกายเมื่อคลอด 
จ านวนววั ปริมาณน า้นม

เมือ่เทยีบกบักลุ่ม
ที2่ 

1 0.5-1.5 283 -1.8 

2 2.0 159 0 

3 2.5-3.5 213 +1.1 



ผลความสมบูรณ์ร่างกายทีม่ต่ีอการสืบพนัธ์ุ 

คะแนนของร่างกาย น้อยกว่า1 1.5-2.0 2.5-3.5 

%การผสมติด 45 62 70 



สรุป 
1. แม่โคต้องโภชนะโปรตีนทีย่่อยได้ที่

ล าไส้ (จุลทิรีย์โปรตนี+โปรตีนไหล
ผ่าน) จากวตัถุดบิโปรตนีทีก่นิเข้าไป 

2. แบคทเีรียต้องการสมดุลโปรตนีและ
พลงังานเพือ่การสร้างจุลนิทรีย์
โปรตนี 

3. กรดอะมิโนที่จ าเป็นมคีวามส าคัญ 



แนวทางการให้อาหาร- ความต้องการพลงังานและเยือ่ใย 

ช่วงให้นม แห้งนม 

กนิน้อย 

751 680 

กนิได้มากขึน้ 
ให้นมสุงสุด 

กลาง- ปลาย 

น า้หนักตัว, กก. 
-8 to -3 -3 - 0 7 สัปดาห์ก่อนหรือหลงัคลอด 2 2 >12 

54 น า้นม, กก./วนั 35 35 25 35 
0.67 -0.2 น า้หนักเพิม่/ลด, กก./วนั  -1.6 -0.6 0.5 0.3 

13.7 30.0 ปริมาณการกนิได้, กก./วนั  15.6 18.8 20.3 23.6 

แม่โค 
ช่วงต้น 

na 

NEl*, Mcal/กก. วตัถุแห้ง 
องค์ประกอบอาหาร 

1.1 1.5 1.6 2.2 1.9 1.4 1.5 

ไขมนั, % วตัถุแห้ง na ?? < 7.0 < 5.0 

แป้ง, % วตัถุแห้ง < 42 < 36 - 44 

เยือ่ใยเอน็ดเีอฟ*, % วตัถุแห้ง > 33 > 25 - 33 
เอน็ดเีอฟจากอาหารหยาบ, % วตัถุแห้ง > 21 

* NEl=พลงังานสุทธิเพือ่การให้น า้นม 



แนวทางการให้อาหาร- ความต้องการโปรตีน 

ช่วงให้นม แห้งนม 
กนิน้อย 

751 680 

กนิได้มากขึน้ 
ให้นมสุงสุด 

กลาง - ปลาย 

น า้หนักตวั, กก. 
-8 to -3 -3 - 0 7 สัปดาห์ก่อนหรือหลงัคลอด 2 2 Var. >12 

54 น า้นม, กก./วนั 35 35 25 35 
0.67 -0.2 น า้หนักเพิม่/ลด, กก./วนั  -1.6 -0.6 0.5 0.3 

13.7 30.0 ปริมาณการกนิได้, กก./วนั  15.6 18.8 20.3 23.6 

แม่โค 
ช่วงต้น 

na 

โปรตนีที่ย่อยสลายในรูเมน,%วตัถุแห้ง 
องค์ประกอบอาหาร 

8.7 9.9 9.8 10.5 10.3 9.5 9.7 
บายพาสโปรตีน, %วตัถุแห้ง 2.1 2.3 

โปรตีน, %วตัถุแห้ง 
6.9 9.0 5.6 4.6 5.5 

10.8 12.0 16.7 19.5 15.9 14.1 15.2 



แนวทางการให้อาหาร-ความต้องการวติามินและแร่ธาตุ 
ช่วงให้นม แห้งนม 
ให้นมสุงสุด กลาง - ปลาย 

-8 to -3 -3 to 0 7 สัปดาห์ก่อนหรือหลงัคลอด 2 Var. >12 

แม่โค 
ช่วงต้น 

* Micro-Min.: Co, Cu, I, Fe, Mn, Se and Zn: ~ 1 % ของวตัถุแห้งอาหารในรูปพรีมกิซ์ 

Na, % 
K, % 
Cl, % 

Ca, % 
แร่ธาตุ, %วตัถุแห้ง 

0.45 0.6-1.5 0.68 
P, % 
Mg, % 

S, % 

0.23 0.3-0.4 0.38 
0.12 0.3-0.4 0.24 
0.10 < 0.15 0.28 
0.52 < 1.00 1.14 
0.15 > 0.40 0.33 
0.20 > 0.20 0.20 

0.60 
0.35 
0.19 
0.22 
1.00 
0.24 
0.20 

วติามนิ, IU/d 
วติามนิ A 
วติามนิ D 
วติามนิ E 

75,000 (4,500 IU/kg) 83,000 100,000 
21,000 (1,200 IU/kg) 22,000 25,000 

550 (30 IU/kg) 1,200 1,200 



ประมาณการกนิอาหารได้(dry matter intake)ของแม่โค   

แม่โคนมแต่ละตัวสามารถกนิอาหารได้วนัละเท่าใด?  
เพยีงพอหรือไม่กบัการให้น า้นมของแม่โค?  

 3 และ คุณภาพของอาหาร 

 2 น า้นมที่แม่โคน้ันผลติได้  

 1 น า้หนักตัวของแม่โคปริมาณ 

การผลติน า้นมให้ได้ มาก ๆ น้ัน ไม่ได้ขึน้อยู่กบัปริมาณอาหารทีก่นิอย่าง
เดยีวแต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัหลกั คอื  



ตาราง ปริมาณอาหารท่ีคาดว่าแม่โคจะกินได้ต่อวนัคิดเป็นรอ้ยละ
ของน ้าหนักตวั 

ปริมาณน ้านมท่ีให้ (กก/
วนั) 
 

 
 

น.น. ตวัแม่โค (กก.) 
 

400 
 

450 
 

500 
 

10 
14 
18 
22 
26 
30 
 

2.5 
2.7 
2.9 
3.2 
3.4 
3.7 

 

2.4 
2.6 
2.8 
3.1 
3.3 
3.6 

 

2.3 
2.5 
2.7 
3.0 
3.2 
3.5 

   
ทีม่า   :  ดดัแปลงจากตาราง มาตรฐานความตอ้งการโภชนะขงแมโ่คนม NRC (1988)  



ตวัอย่างเช่น จะคาดคะเนปริมาณการกนิอาหารของแม่โคน า้หนัก 400 กก.  
                                                                                    ให้นมวนัละ 18 กโิลกรัม  

ประมาณการกนิอาหารของแม่โค 

แต่แม่โคทีม่นี า้หนักตัว 500 กก. และให้นม 18 กก.ต่อวนัเหมอืนกนั จะกนิอาหารคดิเป็น นน.แห้งได้ 
2.7  500 =  13.5 กโิลกรัม เป็นต้น 

      100                               

จากตาราง 
แม่โคกนิอาหารได้ประมาณ 2.9 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนักตัว  
เท่ากบั 2.9 400  = 11.6 กโิลกรัม  
            100 

ค าตอบคอืแม่โคจะกนิอาหารทีม่ีน า้หนักแห้งได้วนั
ละ11.6 กโิลกรัม  



ปริมาณการกนิได้ขึน้กบัน า้หนัก สภาวะทางสรีระวิทยา ผลผลติน า้นม และ 
องค์ประกอบอาหาร  (NRC, 2001) 

น า้หนัก, กก. 400 500 600 700 800 

  

โคแห้งนมทีอุ้่มท้อง 
(ระยะแห้งนม) 

7.8 9.8 11.8 13.7 15.7 

ปริมาณการกนิได้(กก./วนั) 

30.4 29.1 27.7 26.3 24.8 

27.1 25.8 24.4 22.9 21.4 

23.8 22.4 21.1 19.6 18.1 

20.5 19.1 17.7 16.2 14.7 

ผลผลติน า้นม(กก./วนั) 

50 

40 

30 

20 

1.4 กก. /100 กก. 

0.33 กก. / กก. 



ปริมาณการกนิได้: โคแห้งนม 

-21 วนัก่อนคลอด 7.8 

NRC 2001 

11.7 15.6 

น า้หนักตัว, กก. 400 600 800 

7.4 10.1 12.5 

ปริมาณการกนิได้(กก/วนั) 

NRC 1989 

-14 วนัก่อนคลอด 7.6 11.3 15.1 

-  7 วนัก่อนคลอด 6.9 10.4 13.8 

วนัคลอด 4.9 7.3 9.8 

1
1.5

2
2.5

220 240 260 280
Day Pregnancy

ปริมาณการกนิได้, % น า้หนักตัว 

จ านวนวนัทีอุ้่มท้อง 



ค่าองคป์ระกอบเยือ่ใย ความฟ่าม กบัปริมาณการกินได ้ 
ไดอะแกรม เซลพชื แสดงโครงสร้างของผนังเซลทีป่ระกอบด้วยเซลลูโลส , เฮมิ
เซลลูโลส  และลกินิน 



อทิธิพลของอาหารต่อปริมาณการกนิได้: สัดส่วนอาหารหยาบต่อ
อาหารข้น (อาหารหยาบ / อาหารข้น ) 

มีปริมาตรมาก(ความฟ่ามสูง) 
มีความเข้มข้นของพลงังานต ่า 

สัดส่วนอาหารหยาบสูง 
มีปริมาตรน้อย(ความฟ่ามต ่า) 
มคีวามเข้มข้นของพลงังานสูง 

สัดส่วนอาหารหยาบต า่ 

อาหารหยาบ : 
ความจุต่อหน่วยน า้หนัก 

มากกว่า 

อาหารข้น : 
ความจุต่อหน่วยน า้หนัก 

น้อยกว่า 



? 
(หยาบ : ข้น) 

+ 30:70 

(หยาบ : ข้น) 
+ 50:50 

(หยาบ : ข้น) 
+ 80:20 

ปริมาณการกนิได้เปลีย่นเมื่อสัดส่วนอาหารหยาบ:อาหารข้นเปลีย่น? 

ปริมาณทีก่นิได้ 

หยาบ : ข้น 
30/70 50/50 80/20 



น.น 
ก.ก 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 

300 14.1 12.0 10.3 9.0 8.0 7.2 6.5 6.0 5.5 

350 16.8 14.0 12.0 10.5 9.3 8.4 7.6 7.0 6.5 

400 19.2 16.0 13.7 12.0 10.7 9.6 8.7 8.0 7.4 

450 21.6 18.0 15.4 13.5 12.0 10.8 9.8 9.0 8.3 

500 24.0 20.0 17.1 15.0 13.3 12.0 10.9 10.0 9.2 

550 26.42 22.0 18.9 16.5 14.7 13.2 12.0 11.0 10.2 

ตาราง การกนิได้เต็มที่ของแม่โคอนัเป็นผลมาจาก% เอน็ดีเอฟ ในอาหาร 

หรือใช้สูตร [(120÷% เอน็ดีเอฟ ในอาหาร) / 100] x น.น แม่โค 



การกนิได้: อุณหภูม ิการจัดการ และสภาพแวดล้อมต่อ 

-10 0 10 20 30 

50 

75 

100 

125 

150 

°C 

การกนิได้ 
วตัถุแห้ง% 

Bines, 1969 

40 

14 32 50 68 86 104 

-20 

- 4 
อุณหภูม ิ
°F 



ความร้อนปกติ 10.4 
ลดความร้อนโดยการเปิดพดัลมและ
ฉีดน ้า 

11.4 

ปริมาณน า้นมโค (กก. ต่อ วนั) 



การจดัการดา้นอาหารต่อผลผลิตและองคป์ระกอบ 

birth 2 weeks 4 weeks 

6 weeks 8 weeks 

Market lamb 



COLOSTRUM  

ลูกโคนมดื่มน า้นมเหลอืงเพิม่
พลงัภูมิคุ้มกนัให้ร่างกาย 

เร่ิมจากลูกโค 



(Source Lenkheit) 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

โปรตีนอลับูมนี + โกลบลูลนิ % 

         0-8        12          24 ช่ัวโมงหลังคลอด       

17% 

9% 

3% 

ภูมิคุ้มกนัในนมเหลอืง 



Stomachs 

หลอดอาหาร 

กระเพาะจริง 

ร่องหลอดอาหาร 
ล าไส้เลก็ 

กระเพาะรูเมน 

(Rennet-stomach) 

กระเพาะอาหารลูกโคก่อนหย่านม 



Teat bucket feeding 

การให้กนินมทีไ่ม่ถูกต้อง 
• ให้กนินมมากไปในหน่ึงคร้ัง 
• สุขอนามยัไม่ด ี
 

หลอดอาหาร 

กระเพาะจริง 

ร่องหลอดอาหาร 
ล าไส้เลก็ 

กระเพาะรูเมน 

) 



น า้นมอย่างเดยีว น า้นม  
& 

อาหารข้น 

น า้นม & อาหารหยาบ 

Influence of ration on rumen papilli 

ลูกโคอายุ 8 สัปดาห์ 
 



 
 

 
 

 

กระเพาะหมกั 



กระเพาะหมกั 

กระเพาะหมกั 



ระบบการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม 

1. ระบบการให้อาหารแบบแยก (Separate feeding) 

2. ระบบให้การอาหารครบส่วน (TMR, total mixed ration) 



ระบบการให้อาหารแบบแยก

Separate feeding 









ระบบให้การอาหารผสมรวม (TMR, total mixed ration) 



คืออาหารผสมครบส่วนท่ีรวมท้ังอาหารหยาบ อาหารข้น และอาหารเสริมแร่ธาต ุเข้าด้วยกันใน

สัดส่วนเหมาะสม 

อาหารผสมรวมหรือ อาหารผสมเสร็จ หรือ อาหารทีเอ็มอาร์ 

(TMR, total mixed ration)  

โดยมโีภชนะอาหารต่าง ๆ ครบตามความต้องการของโค  



ข้อดี 

1.ประหยัดแรงงาน 

3.ตัดปญัหาคาขนสงและการ

เก็บตุนอาหารหยาบไวใ้ช้

โดยเฉพาะอยางยิง่ชวงฤดแูลง 

4.เกบ็รกัษางา่ย และสะดวกในการ

ให้อาหาร 

2.ใช้วตัถดุิบที่โคไม่ชอบใน

สูตรอาหารได้ 

5.เพิ่มผลผลติและผลตอบแทน 



ข้อดี (ต่อ) 

6.โคไดรบัโภชนะครบถวนสม่า่เสมอ

ตลอดระยะการเลีย้งการใหอาหาร 

8.กระเพาะหมกัมีสภาพความเปนกรด-ดาง เหมาะสม  

ท่าใหก้ารทา่งานของจลุนิทรยี เชน  

การหมกัยอย เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 

7.ไมต่อ้งปรบัโคกบัอาหารสามารถให้ได้

เลยในวนัแรก 

10. ลดปัญหาการแย่งอาหาร 

ส่งผลใหโ้คกนิไดม้ากขึ้น น้่านมเพิ่ม 

องค์ประกอบไขมัน และโปรตนีนม สูงขึ้น 

9.ลดปญัหาการเกดิกรดในกระเพาะ

หมัก   



ทีเอม็อาร ์

อาหาร

หยาบ+ขน้ 

ผลอาหาร ทีเอม็อาร ์ในแกะขนุ 

การใช้อาหาร ทีเอม็อาร์ ในแกะขุน 



1. สัดสว่นอาหารหยาบ(เยือ่ใย) และอาหารขน้ในทเีอม็อาร์ตอ้งเหมาะสม 

%ในทีเอ็มอาร์

(อย่างนอ้ย) 

หญ้าแหง้ อาหารขน้ %เยื่อใยหยาบ

(CF) 

โครุ่น 30-40 60-70 15-20 

โคขุน 10-15 85-90 6-10 

โคนม 30 70 17 

หรือ 30 (% NDF) 

ทั้งนีข้ึน้อยูก่บัคณุภาพ %เยื่อใยหยาบ(CF) และ%เยือ่ใยผนงัเซลทัง้หมด (NDF) 

ข้อควรพจิารณาในการท าอาหารทีเอม็อาร์ 



แหล่งอาหารหยาบที่ใช้ในทีเอ็มอารท์ี่มคีณุภาพตา่งกนั 



เปลอืก และแกนขา้วโพดจากโรงงานผลติขา้วโพดกระป๋อง 



เปลอืก และแกนสบัปะรดหมกัจากโรงงานผลติสบัปะรดกระป๋อง 

Pine apple peel silage 
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ใบกระถนิแหง้ (Dry leucaena)  

(Leucaena leucocephala) 



ใบมันส าปะหลังแห้งและหมัก

Cassava hay and silage 



คุณภาพของอาหารหยาบ 
กลุ่ม1: ฟางข้าว ยอดอ้อย 
 
กลุ่ม 2 : หญ้าข้น หญ้ากนินี หญ้ารูซี หญ้าเนเปียร์ ต้น
ข้าวโพดหวาน ฟางข้าวปรุงแต่ง 
 
กลุ่ม 3 : ต้นข้าวโพดฝักอ่อน เปลอืกฝักข้าวโพดหวาน 
 
กลุ่ม : 4 ต้นข้าวโพดหมัก (เมลด็เต็ม) เปลอืกฝักข้าวโพดฝัก
อ่อน กากสับปะรด ยอดข้าวโพดฝักอ่อน  



2. ขนาดของอาหารหยาบและสดัสว่นในทีเอม็อาร์ 

ขนาดอาหารหยาบ สัดสว่นในทเีอ็มอาร์ 

ขนาด 0.50 นิ้ว (1.9 ซม.) 10-16% 

ขนาด 0.25 นิ้ว (0.63 ซม.) 30-40% 

ขนาดอาหารหยาบ สัดสว่นในทเีอ็มอาร์ 

ขนาดใหญก่วา่ 0.75 นิ้ว (1.9 ซม.) 6-10% 

ขนาดระหวา่ง 0.75-0.31 นิ้ว (1.9 -0.78 ซม.) 30-50% 

ขนาดเลก็กวา่ 0.31 นิ้ว (0.78 ซม.) 40-60% 



ตะแกรงแยกขนาดอาหารหยาบ 
(Penn State University)  

ตะแกรงแยกขนาดอาหารหยาบ 
(Ruppel/Cornell )  

การแยกสดัสว่นขนาดของอาหารหยาบในอาหารTMR โดยใช้

ตะแกรงสา่หรบัแยกขนาดอาหารหยาบ เป็นขนาดใหญ ่กลาง และเลก็  



เยื่อใยที่มีประสทิธิภาพ (Effective fiber) 

เยื่อใยที่มปีระสทิธภิาพ คือความสามารถของแหลง่เยือ่ใยในการกระตุน้

การเคีย้วเอื้อง 

หากมีระดบัต่า่และขนาดเลก็ 

-การเคีย้วเอือ้งลดลง 

-การเคลื่อนไหวของกระเพาะหมกัลดลง 

-ก่อให้เกดิการสะสมกรดในกระเพาะหมัก 

-การกนิได้ลดลง 

-การยอ่ยวตัถแุห้งลดลง 

-กีบมปีญัหา ในโคนม นมลด ไขมันนมต่า่ 



เปรียบเทียบการเคีย้วเอือ้งที่เปน็ผลจากเยื่อใยที่มี

ประสทิธภิาพตา่งกนัจากแหลง่อาหารหยาบที่ต่างกนั  

ขนาด หญ้า

แห้ง 

หญ้า

หมัก 

ข้าวโพด

หมัก 

อาหารขน้ ผลพลอยได้

อุตสาหกรรม

อาหาร 

ยาว 1.0 

สับหยาบ 0.95 0.95 0.90 

สับขนาด

กลาง 

0.91 0.90 0.85 

สับละเอยีด 0.85 0.80 

บดหยาบ 0.40 0.40 

บดละเอยีด 0.30 



เปรียบเทียบมูลโคไดร้บัอาหารเยื่อใยปกต ิและอาหาร

เยื่อใยต่่า 

มูลโคทีไ่ดร้บัอาหารเยือ่ใยปกติ มูลโคทีไ่ดร้บัอาหารเยือ่ใยต่า่ 



ขนาดเยื่อใยที่เล็กมากทา่ใหม้ีอัตราการไหล

ออกจากกระเพาะหมักเรว็ขึ้น 

มีผลทา่ใหก้ารยอ่ยไดว้ตัถดุบิอาหารต่า่ลงซึง่สงัเกตไดจ้ากมูลโคมี

วัตถุดบิอาหารเชน่เมลด็ธญัพชื ที่ยังไมย่อ่ย ในเปอรเ์ซ็นตท์ีม่ากขึน้ 

ดังรูป 



แต่ถ้าอาหารครบสว่นมชีิ้นอาหารหยาบขนาดใหญใ่นสดัสว่นที่สูง

เกินไป โคอาจเลอืกกนิ โดยเลอืกไม่กนิชิน้อาหารหยาบทีข่าดยาว

มากกวา่ 2 นิ้ว 

ซึ่งสังเกตไดจ้ากมลูโคในฝงูมี

ลักษณะทีไ่มส่ม่่าเสมอ 



ภาพที่1 ก่อนใหโ้คกิน: สัดส่วนชิน้

ขนาดใหญข่องอาหารหยาบ บนถาด

แรกในทีเอม็อาร ์= 18% 

ภาพที่2 หลังใหโ้คกนิ: อาหารที่เหลือเมื่อใชต้ระแกรง

แยกขนาด พบว่าสัดสว่นบนถาดแรกของทีเอม็อาร์

หลังโคกนิมีมากถงึ 46% แสดงวา่โคเลือกกนิชิน้เลก็

จึงยังคงเหลอือาหารหยาบที่มีชิน้ใหญ่ในถาดแรก

มากถึง 46% ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ควรมีคา่นอ้ยกวา่30% 

ในอาหารที่เหลอื 

ชิ้นอาหารหยาบที่มีขนาดใหญเ่กนิไป นอกจากท่าให้การ

ผสมอาหารหยาบให้เขา้กบัอาหารขน้ได้ยากแล้ว ยังท่า

ให้โคมีการเลือกกนิอาหารด้วย 

ซี่งสามารถตรวจสอบโดยใชถ้าดตระแกรงแยกชิน้อาหาร 

ภาพที1่ ก่อนให้โคกนิ 

ภาพที2่ อาหารทีเ่หลอืหลงัใหโ้คกนิ 



3.1คุณภาพของแหลง่อาหารหยาบที่ใชใ้นทีเอม็อาร ์

 ฟางขา้วบด 

 ซังข้าวโพดบด 

 เปลือกขา้วโพด 

 เปลือกสบัปะรดหมัก 

 พืชอาหารสตัว์ 

 อื่นๆ 

 

3. การผสมวตัถดุิบอาหารหยาบและขน้ในทีเอ็มอารใ์ห้เขา้กนั
อย่างทั่วถงึ 

มีปัจจยัสา่คญัคอื 



3.2.1อาหารTMR ผสมดว้ยมอื :สับอาหารหยาบแลว้ผสมกบัอาหารขน้ดว้ยมอื 

3.2 เครื่องมืออุปกรณเ์พือ่สบัอาหารหยาบใหไ้ดข้นาดอาหาร

หยาบทีต่อ้งการ และ ผสมวตัถดุบิอาหารหยาบทีส่บัแลว้และ

อาหารขน้ให้เขา้กนัอยา่งทัว่ถงึ 







3.2.2 อาหารTMR ผสมดว้ย

เครื่อง : ประกอบดว้ยเครือ่งสบั

อาหารหยาบใหไ้ดข้นาดที่

ต้องการแลว้นา่มาผสมกบัอาหาร

ข้นด้วยเครือ่งผสมอาหาร 



อาหารขน้ 



ใสฟ่างทีส่บัแลว้ 



ผสมวตัถดุบิท ัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 



อาหารทเีอ็มอาร ์



เครือ่งผสมอาหารทเีอ็มอารแ์บบเบ็ดเสร็จ 

สามารถตดัอาหารหยาบไดภ้ายในตวักอ่นใสว่ตัถดุบิอาหารขน้ตวัอืน่ๆ 



แกนผสมแนวนอนและ
ใบมดีตดัอาหารหยาบ 













สหกรณ์โคนมวงัน า้เยน็ 



 
 

TH Dairy Farm, Vietnam 



 
 



การค านวณสูตรอาหาร 



การสร้างสูตรอาหารเป็นการพบกนัระหว่าง ผลผลติน า้นม 
ต้นทุน และการให้อาหารตามความต้องการ 

 

  



1. ความต้องการโภชนะทั้งหมด  

ปริมาณการกนิ
ได้วตัถุแห้ง 

พลงังาน 

โปรตนี Ca P CF ADF NDF NEl TDN 
Kg MCal Kg g g g Kg Kg Kg 

13.6 18.57 7.69 1566.0 60.65 32.20 2.31 2.86 3.81 

NFC (non fibrous carbohydrate) :คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เยือ่ใยได้แก่น า้ตาล แป้ง 
และเพคติน = 30-40% 



ตัวอย่างนีป้ระมาณการกนิได้โดยค านวณจาก %ของน า้หนักตัว  
แม่โคน า้หนัก 500 กก. กนิได้ 2.72%ของน า้หนักตัว = 13.60 กก.วตัถุแห้ง/วนั 
  
2. ค านวณคุณค่าทางโภชนะส าหรับสูตรอาหารครบส่วน (TMR)  
จากความต้องการโภชนะเพือ่การให้ผลผลติและ การกนิได้วตัถุแห้งต่อวนั 

คุณค่าทางโภชนะส าหรับสูตรอาหารครบส่วน  

วตัถุแห้ง พลงังาน 
โปรตนี Ca P CF ADF NDF NEl TDN 

Kg MCal % % % % % % % 
100 1.37 56.51 11.51 0.45 0.29 17.00 21.00 28.0 



3. ตั้งสัดส่วนการให้อาหารหยาบ และอาหารข้น 
ก าหนดให้ อาหารหยาบ : อาหารข้น = 40:60 
ดังน้ันแม่โคจะได้รับอาหารหยาบ 5.46 กก. และอาหารข้นเสริม 8.14กก. ต่อวัน 

วตัถุแห้ง
(ฟาง) 

พลงังาน 

โปรตีน Ca P CF ADF NDF NEl TDN 

Kg MCal Kg g g g Kg Kg Kg 

5.464.08 5.28 2.401.

79 

136.50
102.0 

9.00 2.40 2.40 2.94 4.64 

 4. เลอืกอาหารหยาบตามทีห่าได้ แล้วค านวณโภชนะอาหารทีแ่ม่โคได้จากอาหาร
หยาบต่อวัน (ตามสัดส่วนที่ให้) 
สมมุตเิลอืกฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ ดงัน้ันแม่โคจะได้รับโภชนะอาหารจากฟางข้าว
ดงันี ้



5. ค านวณสูตรอาหารข้นเพือ่เสริมโภชนะอาหารทีย่งัขาดหลงัจากได้รับอาหาร
หยาบ เพือ่ให้แม่โคได้รับโภชนะครบถ้วนตามความต้องการ 
วตัถุแห้ง
ทีก่นิได้/
ตัว/วนั 

พลงังาน 

โปรตีน Ca P CF ADF NDF NEl TDN 

Kg MCal Kg g g g Kg Kg Kg 

ความต้องการ
โภชนะจาก
อาหารอาหาร
ครบส่วน 

13.6 18.57 7.69 1566.00 60.65 32.20 2.31 2.86 3.81 

ได้จากอาหาร
หยาบ(ฟาง) 

5.46 5.28 2.40 136.50 9.00 2.40 2.40 2.94 4.64 

โภชนะทีย่งัขาด
ทีต้่องได้รับเพิม่
จากอาหารข้น 

 
8.41 13.29 5.9 1464 51.95 36.80 -0.09 -0.08 -0.83 



ดงัน้ันสูตรอาหารข้นเพือ่เสริมโภชนะทีแ่ม่โคยงัได้รับไม่ครบ
โดยเสริมให้วนัละ 5.46 กก. จงึต้องมีคุณภาพดงันี ้

วตัถุแห้ง พลงังาน 

โปรตีน Ca P CF ADF NDF NEl TDN 

Kg MCal % % % % % % % 

100 1.63 64.93 17.56 0.64 0.45 0.00 0.00 0.00 
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1 พนัธ์ุ (55%) 

 พนัธ์ุขาวด า ไขมัน 3.7% โปรตีน3.2%  

 พนัธ์ุเจอร์ซ่ีไขมัน 4.9% โปรตีน3.8% 
 
2 สภาพแวดล้อม (45%) 
 2.1 อาหาร 
 2.2  เต้านมอกัเสบ 
 2.3 อายุและช่วงการให้น า้นม 
 2.4 ความเครียดจากอากาศร้อน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบเนือ้นมรวม 
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ล าดบั 
อาหารหยาบ อาหารข้น รวม 

วตัถุแห้ง 
หยาบ:ข้น 

%  

เนือ้นม 

%
ไขมัน 

%
โปรตีน 

น า้หนัก
สด 

น า้หนัก
แห้ง 

น า้หนัก
สด 

น า้หนัก
แห้ง 

1 24 6.2 8 7.2 13.4 50:50 12.88 4.20 2.94 

2 52.5 19.25 6 5.4 24.65 80:20 12.99 4.54 2.86 

3 43 14.2 12 10.8 25 60:40 12.06 3.87 2.77 

4 25 14.1 9 8.1 22.2 60:40 12.21 3.85 2.83 

5 27 12.4 6 5.4 17.8 70:30 12.50 3.96 2.89 

6 17 15.35 8 7.2 22.55 70:30 12.23 4.05 2.76 

การศึกษา: ปริมาณการให้อาหารในกลุ่มทีมี่ค่าองค์ประกอบน า้นมทีสู่ง 
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ล าดบั 
อาหารหยาบ อาหารข้น รวม 

วตัถุแห้ง 
หยาบ:ข้น 

%  

เนือ้นม 

%
ไขมัน 

%
โปรตีน 

น า้หนัก
สด 

น า้หนัก
แห้ง 

น า้หนัก
สด 

น า้หนัก
แห้ง 

1 15 6.5 10 9 15.5 40:60 11.36 3.21 2.75 

2 20 4 8 7.2 11.2 40:60 11.01 3.22 2.62 

3 19 5.9 10 9 14.9 40:60 10.84 2.73 2.73 

4 19 6.6 5 4.5 11.1 60:40 11.74 3.34 2.84 

5 15 3 6 5.4 8.4 40:60 11.54 3.46 2.72 

6 25 5 8 7.2 12.2 40:60 11.08 2.95 2.74 

การศึกษา: ปริมาณการให้อาหารในกลุ่มทีมี่ค่าองค์ประกอบน า้นมทีต่ ่า 



ตาราง สรุปความสัมพนัธ์ปริมาณการให้อาหารของเกษตรกรในกลุ่มทีมี่ค่าเนือ้นมสูง 

 
ปริมาณอาหาร

หยาบ 

ปริมาณ
อาหารข้น รวมแห้ง 

อาหาร
หยาบ:ข้น 

% 

เนือ้นม 

%
ไขมัน 

%
โปรตีน 

สด แห้ง สด แห้ง 

ค่าเฉลีย่ 39.50 13.10 7.50 6.75 19.85 67:33 12.47 4.09 2.83 



ตาราง สรุปความสัมพนัธ์ปริมาณการให้อาหารของเกษตรกรในกลุ่มทีมี่ค่าเนือ้นมต ่า 

 
ปริมาณอาหาร

หยาบ 

ปริมาณ
อาหารข้น รวมแห้ง 

อาหาร
หยาบ:ข้น 

% 

เนือ้นม 

%
ไขมัน 

%
โปรตีน 

สด แห้ง สด แห้ง 

ค่าเฉลีย่ 22.95 5.96 8.10 7.29 13.25 45:55 11.29 3.15 2.74 



ฟาร์มโคนมอุทุมพร (ฟาร์มหนองโพ) น า้นมเฉลีย่ 14 กโิลกรัม 

ชนิดอาหาร ปริมาณ กก./ตัว/วนั โปรตนี กรัม/วนั พลงังาน เมกะแคล/วนั 

อาหารขน้ท่ีกิน   5  800 8.955 

กากเตา้หู ้ 5.3 348.6 3.900 

ตน้ขา้วโพด  25 408.1 2.340 

รวม(กกวตัถุแห้ง) 10.6  1,556.7  15.05 

เทยีบความต้องการ  -2 -4.83 

การประเมินคร่าวๆ การได้รับโภชนะต่อวันของแม่โคว่าเพยีงพอหรือไม่? 

หมายเหตุ: เทยีบเท่า น า้นม 11 กก/วนั ขาดแร่ธาตุ-วติามนิ 40% 
น า้นม 14 กก. ต้องกนิโปรตนี 1,800 กรัม/วนั พลงังาน 19.88 เมกะแคล/วนั 



ฟาร์มโคนมทีห้่วยทราย เจ้าของช่ือ เชือน ชัยท้วมโครีดนม 51 ตัว น า้นมเฉลีย่ 16 กโิลกรัม 

ชนิดอาหาร ปริมาณ กก./ตัว/วนั โปรตนี กรัม/วนั พลงังาน เมกะแคล/วนั 

กากเบียร์สด  13  709.2 3.663 

แยม (สับปะรด)  10 74.6 1.927 

ลกูเต๋า  9 216 3.645 

เปลือก+ซงัขา้วโพด 8  123.7  2.340 

ฟางขา้ว  0.5  15.1 0.419 

อาหารขน้ 16%  5 800 3.900 

รวม(กกวตัถุแห้ง) 14.05 กก  1,918.7  15.89  

เทยีบความต้องการ -106  -5.45  

หมายเหตุ: เทยีบเท่า น า้นม 12 กก/วนั 
น า้นม 16 กกต้องกนิโปรตนี 2,024 กรัม/วนั พลงังาน 21.34 เมกะแคล/วนั 



อาหารเสริมโปรตีนก้อน  
Protein block supplement 



อาหารเสริมโปรตีนก้อน: มีองค์ประกอบโปรตีน
และพลงังานสูง 



องค์ประกอบ 
 
 

ถั่วเหลอืงไขมันเต็ม    42 กก. 
ยูเรีย      4 กก. 
กากน า้ตาล     20 กก. 
เกลอื      8 กก. 
ซีเมนต์      14 กก. 
แร่ธาตุผสม     12 กก. 
    



วิธีท าด้วยตัวเอง 



การผลิตโปรตีนก้อน เพือ่ทดแทนอาหารข้นส าเร็จรปูท่ีมรีาคาแพง โดย

โคนมยังสามารถให้ผลผลิตเท่าเดิมแต่จะลดต้นทนุอาหารลงได้ไมน้่อย

กว่าร้อยละ 30-50 



“โปรตีนก้อนเล้ียงสัตว์ ต้นทนุต ่า ท าง่าย” 



ผึง่ไว้ในท่ีร่มจนแห้งก่อนน าไปให้โคกิน 





เคร่ืองผสมโปรตีนก้อน 





การให้โปรตีนก้อนแก่แม่
โครีดนม 



ผลการเสริมโปรตีนก้อนเข้มข้น) 
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อาหารหยาบ และ อาหารข้น 
มีความส าคญัเท่า ๆ กนั และการให้ต้องมีความสัมพนัธ์กนั  



โคไม่กนิอาหาร?????? 



สาเหตุจากความเครียด 

2 ความร้อนจากภายในตัวสัตว์ 
อนัเกดิจากการเผาผลาญอาหาร 

1 ความร้อนจากภายนอกตัวสัตว์ 



1การหอบและเพิม่
การหลัง่เหงือ่ 

ธรรมชาติในการปรับตัวเพือ่ลดความร้อน 

2ลดการกนิอาหาร 



แนวทางแก้ไขเพือ่ลด
ความเครียด 

ลดความร้อนจากภายนอก 

2เพิม่การระบายความร้อนโดยการ
ใช้พดัลม 

1ไม่ให้สัตว์โดนแสงแดดโดยตรง 



ลดความร้อนจากภายในตัวสัตว์โดยตรง 

1 ให้อาหารทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะเช้าและเยน็ 

2ลดอาหารหยาบและเพิม่อาหารข้น โดยอาหารหยาบควรมี
คุณภาพสูง  

3เพิม่ไขมนัลงในสูตรอาหารโดยเฉพาะไขมนัไหลผ่าน 

4ให้อาหารทีม่รีะดบัโปรตนีสูงโดยเฉพาะโปรตนีไหลผ่าน 

5มนี า้เยน็ สะอาด ให้โคดืม่ตลอดเวลา 

6เสริมแร่ธาตุ และท าความสะอาดรางอาหารทุกวนั 



สวสัด ีเงนิด ี


