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การจัดการอาหารโคนมระยะต่าง ๆ



ลูกโคหย่านมสุขภาพดี

โคสาวทีม่กีารเจริญ
เตบิโตอย่างเหมาะสม

แม่โคทีม่ศัีกยภาพ
ในการให้นมสูง



ลูกโคแรกคลอด

ลูกโคอายุ 1 สัปดาห์

ลูกโคอายุ 1 เดือน

ลูกโคอายุ 2 เดือน

ลูกโคอายุ 3 เดือน
(หย่านม)

ให้นมน ้าเหลืองภายใน 6 ชม. หลายม้ือ 
ห้ามเกนิ 24 ชม. ต่อด้วยนมแม่วนัละ 4
กก. จนถึงอายุ 7 วนั

1. ให้กนินมแม่หรือนมเทยีม วนัละ 
4 กก. แบ่ง 2 ม้ือ

2. ให้อาหารข้นลูกโคโปรตนี 18-20%

หรืออาหารหมูเลก็
3. ให้หญ้าแห้งคุณภาพดี



การให้อาหารลกูโคในระยะแรกเกดิถึงหย่านม
* เม่ือลูกโคคลอดต้องให้กินนมน า้เหลืองที่รีดจากแม่โคภายใน 12 ช่ัวโมง     
* จากน้ันให้ลูกโคกินนมน า้เหลืองไปเร่ือยๆ จนกว่าแม่โคจะหมดนมน า้เหลือง 
แล้วจึงเปลี่ยนเป็นนมแม่หรือนมเทียม วันละ 4 กก. แบ่งให้ เช้า-เยน็ ให้กินจาก
ถังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 
* เม่ืออายุ 7 วัน ควรเร่ิมให้ลุกโคกินอาหารข้น (โปรตนี 18-20%) ควบคู่กับการ
กินนม ลูกโคอายุ 1 เดือนควรกินอาหารได้ประมาณ 40 กรัม/วัน     
* เร่ิมให้หญ้าแห้งคุณภาพดเีพ่ือกระตุ้นการท างานของกระเพาะ
* คอกเลีย้งลูกโคที่ดคืีอ เป็นกรงพื้นไม้ตโีปร่ง แยกตวั กรงแบบนีจ้ะเยน็สบาย  
แห้งและท าความสะอาดง่าย ใส่รางอาหาร หญ้า และน า้ ด้านหน้าคอก





การให้อาหารลกูโคในระยะหย่านมถึงอายุ 6 เดือน
การหย่านมปกตจิะหย่านมที่อายุประมาณ 3 เดือน โดยพิจาณาจากปัจจัย
หลัก 2 ประการ คือ 

1) ปริมาณอาหารข้นที่ลูกโคกินได้ไม่น้อยกว่า 0.8 กก./วัน  
2) การเจริญเตบิโตด ีมนี า้หนักตวัเพิ่มขึน้อย่างน้อย 25 กก. เช่น ถ้าน า้หนักแรก

เกิด 35 กก. ควรหย่านมที่น า้หนัก 60 กก.

* เม่ือลูกโคหย่านมจะน ามาเลีย้งในคอก ที่มบีริเวณให้อาหารข้น อาหารหยาบ 
และน า้ให้กินตลอดเวลา อาหารหยาบที่ให้ควรมคุีณภาพดจีะท าให้โคกินได้ มาก
และกระเพาะรูเมนมกีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
* ต้องมกีารเสริมแร่ธาตุเพ่ือความแขง็แรงและการเจริญเติบโตของกระดูก   โดย
อาจใช้แร่ธาตุก้อนหรือแร่ธาตุผสมเองมาไว้ให้ลูกโคเลียกินเองตามใจชอบ





การให้อาหารโคอายุ 6 เดือน ถึง 18 เดือน
* เม่ือโคอายุได้ 6 เดือน กระเพาะรูเมนพัฒนาท างานใกล้เคียงกับโคใหญ่แล้ว  
ดงัน้ันอาหารจึงเน้นอาหารหยาบ ซ่ึงจะลดค่าอาหารข้นลงได้  
* รูปแบบการเลีย้งที่เหมาะสมควรปล่อยในแปลงหญ้าเพ่ือให้โคมีโอกาสได้เลือก
กินหญ้าที่มคุีณภาพสูง และมเีวลากินตามใจชอบ   
* หากขงัคอก ควรมอีาหารหยาบคุณภาพด ีหรืออาหาร TMR ให้กินอย่าง
เพียงพอ





โครุ่นอายุประมาณ 9 เดือน ที่ขาดทั้ง
โปรตนีและพลังงาน แสดงอาการซูบ 
ผอม ขนหยอง

โครุ่นอายุประมาณ 12 เดือน ที่ได้รับ
โปรตนีและพลังงานอย่างเพียงพอ มี
การเจริญเตบิโตที่เหมาะสมทั้งน า้หนัก
และความสูง 



การให้อาหารโคระยะอุ้มท้องถึงคลอดลกู
* เม่ือโคมอีายุ 18 เดือน และมกีารเจริญเตบิโตปกตกิ็จะมอีาการเป็นสัด ควร
พิจารณาผสมพันธ์ุ  เม่ือโคมนี า้หนัก 250 กิโลกรัมเป็นอย่างน้อย 
* โคที่ผสมตดิแล้ว  หากได้รับอาหารหยาบคุณภาพดใีนปริมาณที่เพียงพอ    ก็
ไม่จ าเป็นต้องรับอาหารข้นอีก แต่หากอาหารหยาบคุณภาพต า่โคจะผอม
ก็ควรได้รับอาหารข้นเพ่ือให้ร่างกายมสีภาพดขีึน้ 
* รูปแบบการเลีย้งโคในระยะนีจ้ะปล่อยในแปลงหญ้าเป็นหลัก เพราะโคต้องกิน
อาหารในปริมาณมากในแต่ละวัน 
* หากขงัคอก ควรมอีาหารหยาบคุณภาพด ีหรืออาหาร TMR ให้กินอย่าง
เพียงพอ





การให้อาหารโครีดนม
ต้นทุนการเลีย้งโครีดนมกว่า 60% เป็นค่าอาหาร  โครีดนมต้องการสารอาหาร
ปริมาณมาก และควรได้รับจากอาหารอย่างเพียงพอ  โครีดนมจ าเป็นต้องน า
สารอาหารไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1. เพ่ือการด ารงชีพ
2. เพ่ือการเจริญเตบิโต
3. เพ่ือการให้นม  โดยความต้องการสารอาหารขึน้อยู่กับปริมาณน า้นมและ

ส่วนประกอบของน า้นม
4. เพ่ือการเจริญเตบิโคของลูกในท้อง โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนก่อนคลอด
5. เพ่ือการสะสมไขมนัหรือเตบิโตทดแทนน า้หนักที่หายไปในช่วงการให้นม 



* การดูแลแม่โคในระยะให้นมควรดูแลอย่างละเอียดในโคแต่ละตวั เพราะจะต้อง
ใช้โภชนะจากอาหารมาผลิตน า้นม
* ควรแบ่งระยะการให้นม เพ่ือจัดการด้านอาหารเพ่ือให้ได้โปรตนีและพลังงาน
ให้สมดุลต่อปริมาณผลผลิตน า้นม ดงันี ้

ระยะหลงั
คลอดถึงให้นม

100 วนั
ระยะให้นม 100 

– 200 วนั ระยะให้นม 200 วนั 
ถึงระยะดราย



1. ระยะหลงัคลอดถึงให้นม 100 วัน:

ปัญหาทีพ่บทัว่ไปคือ การซูบผอมลงของแม่โคหลงัคลอด
ผลเสีย:

- สมรรถภาพการผลิตต า่  
- ระบบสืบพันธ์ุเลวลง
- สุขภาพโดยรวมเส่ือม  

สาเหตุ:

เต้านมได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในแต่ละวัน  เน่ืองจากระยะหลัง
คลอดแม่โคจะกินอาหารได้น้อยลงมาก 
จึงไปดงึสารอาหารที่สะสมในร่างกายมาใช้



* หลงัคลอดแม่โคจะกนิได้เพยีง 60 % ของเดือนที ่3 หลงัคลอด
* หลงัคลอดน ้านมจะเพิม่ขึน้จนถึงเดือนที ่3  ถ้าให้อาหารข้นตามปริมาณน ้านม (2:1) 

จะท าให้สัดส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบสูงมาก เช่น  แม่โคหนัก 600 กก. ปกตจิะกนิ
วตัถุแห้งได้วนัละ 18 กก. หลงัคลอดจะกนิได้เพยีง 10.8 กก. และถ้าแม่โคให้นมวนัละ 
20 กก. ต้องให้อาหารข้น 10 กก. คิดเป็นวตัถุแห้ง 8.5 กก. เหลือทีใ่ห้อาหารหยาบเพยีง 2.3 กก. 
สัดส่วนอาหารหยาบ : อาหารข้น เป็น 20:80 (กระเพาะเป็นกรด ไม่กนิอาหาร)



ช่วงให้นมสูงสุด (พคี)

ช่วงพีคเป็นท้ังโอกาสและวิกตติ



* โอกาสที่จะท าให้น า้นมเพิ่มขึน้มเีฉพาะช่วง 2 – 3
เดือนหลังคลอด หรือช่วงพีคเท่าน้ัน  หลังจากน้ัน 
การให้อาหารที่ดกี็ไม่สามารถช่วยให้โคผลิตน า้นมเพิ่มขึน้ได้  ผลผลิตน า้นมจะ
ลดลงตามธรรมชาติ
* พีคสูง 1 กก. ส่งผลให้ผลผลิตน า้นมทั้ง 10 เดือน เพิ่มขึน้ 210 กก. เช่น 
พีคที่ 20 กับ 30 กก. ต่างกัน 10 กก. หมายถึงน า้นมรวมต่างกัน 2,100 กก. 

ช่วงพีคเป็นท้ังโอกาสและวิกตติ
โอกาส:

วิกตติ:

* ถ้าโคมพีีคสูง (35-40) และถ้าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เต้านมจะดงึอาหาร
จากเลือดไปใช้ ท าให้ร่างกายส่วนอ่ืนไม่ได้รับสารอาหาร และมกีารดึงเอา
สารอาหารที่สะสมในร่างกายมาใช้ท าให้โคผอมลง



4. โคต้องอยู่สบายไม่เครียดจากอากาศที่ร้อนและช้ืน หากอากาศร้อนโคจะหอบ
และไม่เคีย้วเอื้อง  แก้ไขโดยการอาบน า้และเป่าพัดลมช่วยระบายความร้อน

หลกัการจัดการโคนมช่วงหลงัคลอดถึง 3 เดือนหลงัคลอด

1. ให้โคกินอาหารหยาบและอาหารข้นคุณภาพดี

2. การจัดการอาหารให้โคได้รับอาหารที่มสัีดส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบ    ที่
เหมาะสม คือคิดเป็นน า้หนักแห้งในสัดส่วน 50:50

3. “โคนมห้ามผอม” เรียนรู้การให้คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายโคนม (BCS)

แล้วจัดการอาหาร ให้โคนมอยู่ในช่วง 3.0 ไม่ผอมและไม่อ้วนจนเกินไป 
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คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายโค
นม

Dairy Body Condition Score



เน่ืองจากอาหารหยาบที่มอียู่ในปัจจุบนัมคุีณภาพต า่  
อาหารข้นที่จะให้แม่โคหลังคลอดกินควรจะมโีปรตนีสูงถึง 24 %

• กรณีผสมเอง  สามารถปรับสูตรอาหารให้มโีปรตนีสูงได้
• กรณีซ้ืออาหารส าเร็จรูป  ใช้วิธีการเสริมวัตถุดบิที่มโีภชนะสูง ๆ      

เช่น  กากถั่วเหลือง  เมล็ดฝ้ายทั้งเมล็ด   

การจัดการให้อาหารข้นมีคุณภาพสูงขึน้

➢ ต้นทุนค่าอาหารสูงขึน้



การจัดการให้อาหารหยาบมีคุณภาพสูงขึน้
ช่วง 2-3 เดือนหลังคลอดควรหาอาหารหยาบคุณภาพดมีาเลีย้ง ไม่ควรใช้ฟาง  
ถ้าอาหารหยาบคุณภาพดมีจี ากัด ควรกันไว้ให้แม่โคหลังคลอด 2-3 เดอืนกิน ไม่
ไปกระจายให้โคทั้งฝูง โคนมระยะอ่ืน ๆ อนุโลมให้กินอาหารหยาบทั่วไปได้  ถ้า
เป็นไปได้ควรหาอาหารหยาบคุณภาพดใีห้เพียงพอ
ตวัอย่างอาหารหยาบคุณภาพดี

- ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก ตดัสดให้กิน หรือ  ท าข้าวโพดหมกั
- การปลูกหญ้าพันธ์ุดทีี่มโีปรตนีสูงและให้ผลผลิตมาก



2. ระยะให้นม 100-200 วัน:

ปริมาณน า้นมลดลงจากระยะแรกเดือนละ 10% ความต้องการโภชนะในการ
ผลิตน า้นมจึงน้อยลง ตวัอ่อนมกีารเจริญเตบิโตขึน้แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต า่   โค
จึงมค่ีาคะแนนสภาพร่างกายสูงขึน้เป็น 3.0-3.5

ระยะหลงั
คลอดถึงให้นม

100 วนั
ระยะให้นม 100 

– 200 วนั ระยะให้นม 200 วนั 
ถึงระยะดราย



3. ระยะให้นม 200 วัน ถึงระยะดราย:

ปริมาณน า้นมลดลงจากระยะที่สอง และตวัอ่อนมกีารเจริญเตบิโตมากขึน้ 
สุขภาพโดยทั่วไปดขีึน้ โคควรมค่ีาคะแนนสภาพร่างกายเป็น 3.5-4.0

ระยะหลงั
คลอดถึงให้นม

100 วนั
ระยะให้นม 100 

– 200 วนั ระยะให้นม 200 วนั 
ถึงระยะดราย



การให้อาหารโคนมระยะหยดุรีด  
* โคนมให้นม 10 เดือน (305 วัน) จากน้ันจะหยุดรีด 2 เดือนก่อนคลอด 
* ความต้องการโภชนะในช่วงนีน้้อยกว่าระยะรีดนม โภชนะที่ได้รับในช่วงนี้
ส่วนใหญ่จึงน าไปใช้ในการเจริญเตบิโตของลูกอ่อนในท้อง
* ไม่ควรให้แม่โคอ้วนมากเพราะจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ แม่โคต้องได้รับ
อาหารหยาบไม่น้อยกว่า 1 %DM ของน า้หนักตวั  ส่วนอาหารข้นขึน้อยู่กับ
คุณภาพอาหารหยาบที่ให้แก่แม่โค แต่ไม่ควรเกิน  1.5 %DM ของน า้หนักตวั
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คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายโคนม
Dairy Body Condition Score

ช่วงระยะของโคนม BCS

หลังคลอด  - 100 วัน 2.5 – 3.0

100 – 200 วัน 3.0 – 3.5

200 วัน – หยุดรีด 3.5 – 4.0

ช่วงดราย - คลอด 3.0 – 3.5

เฉลี่ย 3.0



ช่วงอายุ - ระยะการให้นม อาหารหยาบ โปรตนีในอาหารข้น
1 สัปดาห์ – หย่านม (3 เดือน) หญ้าแห้งคุณภาพดี นม 4 กก. 

18 – 20 %
หย่านม – 6 เดือน อาหารหยาบคุณภาพดี 14 – 16 %

6 เดือน - ตั้งท้อง อาหารหยาบคุณภาพดี -
ตั้งท้อง - คลอดลูก อาหารหยาบคุณภาพดี -
คลอดลูก – 100 วนั หลงัคลอด อาหารหยาบคุณภาพดี 20 – 22 %

100 – 200 วนัหลงัคลอด อาหารหยาบคุณภาพดี 18 – 20 %

200 วนั - ดราย อาหารหยาบคุณภาพดี 16 – 18 %

ดราย - คลอดลูก อาหารหยาบคุณภาพดี -

สรุปการให้อาหารหยาบและอาหารข้นแก่โคนม



อาหารหยาบ วตัถุแหง้ โปรตีน
รวม

NDF ADF TDN Ca P

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
หญา้โร้ด 27.4 7.4 72.8 42.8 53 0.43 0.22

หญา้กินนีสีม่วง 22.5 7.4 70.5 40.9 49 0.42 0.25

หญา้ขน 22.6 8.0 66.8 37.8 56 0.43 0.22

หญา้ซิกแนลตั้ง 27.8 7.9 70.9 40.7 58 0.28 0.20

หญา้ซิกแนลนอน 26.5 7.4 70.0 39.1 60 0.30 0.23

หญา้ซิกแนลเล้ือย 27.7 8.2 70.9 38.2 57 0.22 0.28

หญา้เนเปียร์ยกัษ์ 21.1 8.6 67.3 36.9 51 0.62 0.31

หญา้พลิแคทูลัม่ 24.9 6.9 69.1 40.3 57 0.69 0.16

หญา้รูซ่ี 20.2 8.5 65.5 37.6 54 0.57 0.26

หญา้อะตราตั้ม 21.9 7.1 66.7 41.1 54 0.91 0.19

คุณค่าทางอาหารของอาหารหยาบชนิดต่าง ๆ 



อาหารหยาบ วตัถุแหง้ โปรตีน
รวม

NDF ADF TDN Ca P

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
หญา้เนเปียร์ 18.7 10.1 65.4 37.2 54 0.35 0.33

หญา้เนเปียร์แคระ 23.6 10.8 65.0 36.5 52 0.66 0.31

หญา้แพงโกล่า 26.9 10.5 66.2 34.5 55 0.91 0.24

ถัว่ไมยรา 27.1 17.8 39.9 27.5 55 0.95 0.15

ใบผกัตบชวาแหง้ 87.0 14.8 - - 52 1.77 0.50

ใบมนัส าปะหลงัแหง้ 90.6 22.2 41.4 31.3 69 2.05 0.24

ใบกระถินแหง้ 91.6 24.4 31.2 23.9 73 1.79 0.22

เปลือก+ไหมขา้วโพด 15.7 11.5 57.8 27.2 66 0.27 0.33

ใบปาล์มน ้ ามนั 89.9 10.1 49.3 30.1 53 1.05 0.17

ตน้ถัว่ลิสงแหง้ 86.6 13.3 51.2 42.1 55 - -

คุณค่าทางอาหารของอาหารหยาบชนิดต่าง ๆ 



อาหารหยาบ วตัถุแหง้ โปรตีน
รวม

NDF ADF TDN Ca P

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
ใบออ้ย - 4.4 80.2 47.9 54 0.29 0.15

ยอดออ้ย 28.0 7.2 71.3 44.5 54 0.30 0.13

ตน้ขา้วโพดหวาน 25.5 8.6 61.0 34.6 64 0.35 0.30

ตน้ขา้วโพดฝักอ่อน 25.6 8.0 62.1 37.4 59 0.36 0.23

ฟางขา้ว 88.8 3.6 68.8 42.3 44 0.32 0.13

ทางปาล์ม 31.0 5.0 78.7 55.6 70 0.67 0.11

คุณค่าทางอาหารของอาหารหยาบชนิดต่าง ๆ 



+ =



TMR มาจาก Total mixed ration หรือ อาหารผสมครบส่วน

คือ อาหารผสมท่ีน าอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันใน
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยต้องค านวณสดัส่วนของอาหารทัง้ 2 ชนิด
จากน ้าหนักแห้ง   
ให้มีสารอาหารตามความต้องการของโคแล้วน าไปเล้ียงโค แทน
การเล้ียง
แบบแยกอาหารหยาบและอาหารข้น 



เม่ือโคกินอาหารข้น ในกระเพาะรเูมนจะเป็นกรด  และถ้าให้อาหารข้น
ปริมาณมากโอกาสท่ีกระเพาะรเูมนจะเป็นกรดมากข้ึน ถ้า pH ต า่กว่า 5 

ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง น ้านมมีไขมนัต า่ โคจะแสดงอาการ
ป่วยกระเพาะเป็นกรด
เม่ือโคกินอาหารหยาบ pH ในกระเพาะรเูมนจะสูงข้ึน เน่ืองจากโคมีการ
เค้ียวเอ้ือง ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน ้าลายท่ีมีคุณสมบติัเป็นด่าง
ไหลกลบัเข้ากระเพาะหมกั ท าให้ความเป็นกรด-ด่างสูงข้ึน 

บทบาทของอาหาร TMR 

* ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใน
กระเพาะรเูมนท่ีเหมาะสมคือ 6.0-

6.5 

* ถ้าควบคุมให้คงท่ีได้จะสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยอาหาร
ได้    



การให้อาหาร TMR (อาหารหยาบ + อาหารข้น) จึงสามารถควบคุม
ระดบัความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรเูมนให้คงท่ีได้ดีกว่าการให้อาหาร
แยกกนั ท าให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารดีข้ึน



ข้อดีของอาหาร TMR 

TMR เป็นการรวมอาหารหยาบ อาหารข้น แร่ธาตุ และวิตามินเข้า
ด้วยกนั 
โดยค านวณให้มีโภชนะต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของสตัว์ มี
ข้อดี ดงัน้ี

1. โคได้รบัโภชนะครบถ้วนตามความต้องการ 
2. ความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรเูมนมีสภาพเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์
3. ท าให้กระเพาะรเูมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน
4. ท าให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีข้ึน
5. ท าให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมากกบัโค
6. ประหยดัแรงงานเก่ียวกบัการจดัการอาหาร 



ลกัษณะของอาหาร TMR 
1. ประกอบด้วยอาหารหยาบ และอาหารข้นในสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ควรมีระดบัพลงังาน และโปรตีนครบตามความต้อง การของสตัว์ระยะ
ต่างๆ โดยค านวณจากน ้าหนักแห้งตามอายุ และผลผลิตของโค                                                                        

2. อาหารข้นต้องมีคุณภาพดี ควรมีระดบัโปรตีนไหลผ่าน 30-35% 

ของโปรตีนทัง้หมดในอาหาร และอาหารหยาบถ้ามีคุณภาพดีจะช่วยให้
การใช้ประโยชน์ของอาหาร TMR สูงสุด

3. ความยาวของอาหารหยาบไม่สัน้เกินไป ควรอยู่ระหว่าง 3-5 ซม.
หรือยาวกว่าน้ี และมีเย่ือใย ADF ประมาณ 20-25% หรือ NDF 30-35% 

จึงจะท าให้การย่อยได้ในกระเพาะรเูมนมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี และ
สามารถรกัษาความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะให้คงท่ีได้
NDF คือเย่ือใยทัง้หมดของพืช: เฮมิเซลลโูลส เซลลโูลส ลิกนิน  คิวติน ซิลิ
กา เคราติน 
ADS คือเย่ือใยท่ีถกูย่อยได้ด้วยน ้าย่อยจากตวัสตัว ์(เฮมิเซลลโูลส) 
ADF คือเย่ือใยท่ีน ้าย่อยจากตวัสตัวย่์อยไม่ได้แต่จลิุนทรยีย่์อยได้ (เซลลโูลส)





ข้อควรระวงัในการใช้ TMR 

* โคบางตวัอาจได้รบัโภชนะมากหรือน้อยกว่าความต้องการ เพราะ
อาหาร TMR มกัใช้เพื่อเล้ียงโคในระดบัเฉล่ียทัว่ไป ดงันัน้ โคท่ีมีความ
ต้องการโภชนะสูงกว่าหรือต า่กว่าค่าเฉล่ียจะได้รบัโภชนะคลาดเคล่ือน 
ดงันัน้จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มโคตามความต้องการโภชนะ
* ต้นทุนค่าอาหารจะสูงข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองผสม TMR เคร่ืองหัน่หญ้า 
* อาหาร TMR ท่ีเหลือในรางมีราคาแพงกว่าอาหารหยาบ



ข้อควรระวงัในการใช้ TMR ส าเรจ็รูป ทางการค้า
1. แหล่งของเย่ือใยใน TMR ในแง่การค้าผู้ผลิตมกันิยมใช้ของท่ีบด

ง่าย เช่น ซงัข้าวโพด เปลือกถัว่ลิสง หรืออ่ืนๆ ซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็นเส้น
ใย ท าให้สตัว์ย่อยไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าปกติ 

2. นอกจากนัน้ยงัมีการนิยมใช้กากปาล์ม ซ่ึงมีกะลาปาล์มปนค่อย
ข้างมากเป็นแหล่งเย่ือใย ซ่ึงจะท าให้โคมีอาการเบ่ืออาหาร และการ
ให้ผลผลิตลดลง

3. TMR อดัเมด็ อาจมีการสูญเสียโภชนะระหว่างขบวนการเตรียม 
TMR เช่น การอดัเมด็ความร้อนจะท าลายโปรตีน 

4. มีโอกาสได้รบัสารยูเรียมากเกินไป เพราะผู้ผลิตมกัผสมยูเรียลงไป
เพ่ือเพ่ิมโปรตีน และแนะน าให้กิน TMR อย่างเดียวเตม็ท่ี ดงันัน้ ถ้าสตัว์
ได้รบัยูเรียมากเกินไปจะท าให้เกิดพิษ ดงันัน้ อาหาร TMR ไม่ควรใส่
ยูเรียเกิน 1% และควรผสมกากน ้าตาลด้วยในปริมาณ 5 – 10 % 























ก่อนท่ีจะเร่ิมค านวณสูตรอาหารจ าเป็นต้องทราบ
1. ความต้องการโภชนะของสตัว ์(Requirement)

2. องคป์ระกอบทางโภชนะของวตัถดิุบอาหารสตัว ์
(Nutrient Composition)

3. ข้อจ ากดัในการใช้วตัถดิุบชนิดนัน้ ๆ
4. ราคาวตัถดิุบและความยากง่ายในการจดัหาวตัถดิุบ



ปริมาณการกินได้ของสตัวเ์คี้ยวเอื้อง
ต้องพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี
1. ความสามารถในการกินวตัถแุห้งได้ อยู่ 2 – 3 %ของน ้าหนักตวั

เช่น โคนมหนัก 500 กก. กินวตัถแุห้งได้ 3 % = 15 กก. จึงเตม็กระเพาะ
2. ชนิดและคุณภาพอาหารหยาบ
* ฟางข้าว มีวตัถแุห้ง ประมาณ 90 %

ต้องกินฟางข้าว15x(100/90) = 16.6 กก. จึงได้วตัถแุห้ง 15 กก.
* หญ้าสดหรือต้นข้าวโพดมีวตัถแุห้ง ประมาณ 25 %

ต้องกินหญ้าสดหรือต้นข้าวโพด                            จึงได้วตัถแุห้ง15 กก.15x(100/25)=60 กก. 
# ถ้าให้โคนมกินอาหารหยาบตามน้ีจะอ่ิมท้องแต่อาจได้รบัสารอาหารไม่
เพียงพอจึงต้องลดปริมาณอาหารหยาบลงและเพ่ิมอาหารข้น จนปริมาณ
สารอาหารรวมท่ีโคได้รบัเท่ากับความต้องการของโคนม



ความต้องการโภชนะของโคนม
ความต้องการโภชนะ เพ่ือการด ารงชีพ * เพ่ือผลติ

น ้านม 1 กก.
เพ่ือเพิม่

นน.ตวั 1 กก.
400กก. 450กก. 500กก.

โปรตนี (ก./วนั) 318 341 364 84 320

ยอดโภชนะทีย่่อยได้ (กก./วนั) 3.13 3.42 3.07 0.301 2.26

พลงังาน (Mcal/วนั) 12.01 13.12 14.20 1.15 8.56

แคลเซียม (ก./วนั) 16 18 20 2.97 -

ฟอสฟอรัส (ก./วนั) 11 13 14 1.83 -

* น ้านมมไีขมนั 3.5 %

ตวัอย่าง 1 โคนมหนัก 400 กก. โตวนัละ 1 กก. ให้นมวนัละ 10 กก.
ต้องการโปรตนี 318 + 320 + (84 x 10) = 1,478 ก./วนั  

ตวัอย่าง 2  โคนมหนัก 500 กก. ให้นมวนัละ 11.5 กก.
ต้องการโปรตนี  364 + (84 x 11.5) =  1,330 ก./วนั



กระเพาะ
100 ส่วน

ไม่ต า่กว่า 40
ส่วน

ไม่ควรเกิน 60
ส่วน

สดัส่วนอาหารหยาบและอาหารข้น
* โดยธรรมชาติแล้วสตัว์เค้ียวเอ้ืองสามารถกินอาหารหยาบได้ 100% 

แต่โดยทัว่ไปอาหารหยาบมีคุณภาพต า่จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมอาหาร
ข้น
* สดัส่วนอาหารหยาบ : อาหารข้น ท่ีเหมาะสมคือ 60 : 40

* ในกรณีโคนมท่ีให้นมสูง หรือโคขุนท่ีโตเรว็ สามารถเพ่ิมปริมาณ
อาหารข้นได้สูงถึง 60 ส่วน  แต่ต้องระวงัอาการกระเพาะเป็นกรด และ
ท้องอืด


