
อาหารกบัสุขภาพโคนม 

รองศาสตราจารย์ ฉลอง   วชิราภากร 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 25  กนัยายน พ.ศ. 2557 



ดร.ด ารง ลลีานุรักษ์ และคณะ (2551) ได้สรุปจากการสังเคราะห์
โอกาสการท าธุรกจิการเลีย้งโคนมในประเทศไทย  

“ การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ถอืว่า ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานขัน้ต ่า (bottom line) ” 



มาตรฐาน ประเทศไทย 

อายเุม่ือให้ลกูตัวแรก (เดือน) 24  31  

ช่วงห่างของการตกลกู  (วัน) < 400  452 

การผสมคร้ังแรกหลังคลอด (วัน)  40-60 101 

วันท้องว่าง (วัน) 85-110  174  

จ านวนคร้ังทีผ่สมต่อการต้ังท้อง 
(คร้ัง) 

< 1.7 2.55 

โคสาวต้ังท้องจากการผสมคร้ังแรก 65-70% 23-61% 

แม่โคต้ังท้องจากการผสมคร้ังแรก 50-60% 37-45% 

ท าไมการเลี้ยงโคนมอยู่ในเกณฑ์ต ่า 



มาตรฐาน ประเทศไทย 

ผลผลติน ้านมเฉลี่ยต่อวัน (กก.) 25-30 11-12 

ผลผลติน ้านมต่อคาบ (กก.) 8,250 3,450 

น ้านมสูงสุด  (กก./วัน) 45 25 

เปอร์เซ็นต์ไขมัน 3.5 3.75 

เปอร์เซ็นต์เน้ือนม 12.5 12.17 

เซลล์โซมาติก 100,000 549,910 

ท าไมการเลี้ยงโคนมอยู่ในเกณฑ์ต ่า 



มาตรฐาน (%) 

จ านวนโคนมทัง้หมดในฟาร์ม 100 

จ านวนโครีดไม่ท้อง 30 50 

จ านวนโครีดท้อง 20 ท าเงิน 

จ านวนโคแห้งนมท้อง 10 50 

จ านวนโคสาวทดแทนท้อง 12 กนิฟรี 

จ านวนโครุ่นสาว 13 

จ านวนลกูโค 15 

ขนาดฟาร์มโคนมที่เหมาะสม 



ข้อมูล มาตรฐาน (%) จ านวนโค 

จ านวนโคนมทัง้หมดในฟาร์ม 100 50 

จ านวนโครีดไม่ท้อง 30 15 

จ านวนโครีดท้อง 20 10 

จ านวนโคแห้งนมท้อง 10 8 

จ านวนโคสาวทดแทนท้อง 12 5 

จ านวนโครุ่นสาว 13 5 

จ านวนลกูโค 15 7 

ขนาดฟาร์มโคนมที่เหมาะสม 



การประเมนิสถานะตน้ทนุการผลติน า้นมดบิในฟารม์โคนม (อยา่งงา่ย)
โดย รศ.ดร.ฉลอง วชริาภากร 

ศนูยว์จิยัและพฒันาทรพัยากรอาหารสตัวเ์ขตรอ้น

ภาควชิาสตัวศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่

จ านวนโคท ัง้หมด, ตวั 25.0

จ านวนโครดีนม, ตวั 15.0
ผลผลติน า้นมทีไ่ดต้อ่วนั, กก. (ลติร) 225.0

ปรมิาณการใหอ้าหารขน้เฉลีย่ส าหรบัโครดีนม, กก./ตวั/วนั 10.5

ปรมิาณการใหอ้าหารขน้เฉลีย่ส าหรบัโคไมร่ดีนม, กก./ตวั/วนั 4.0

ราคาอาหารหยาบ, บาท/กก. 3.0

ราคาอาหารขน้, บาท/กก. 10.0

ราคาขายน า้นมดบิ, บาท/กก. 17.0

ตน้ทนุอืน่ๆ (คา่แรงงงาน,คา่ยาสตัว,์คา่เส ือ่ม ฯลฯ) : สดัสว่น 0.25

ผลผลติน า้นมเฉลีย่ตอ่ตวัตอ่วนั, กก. (ลติร) 15.0
ปรมิาณอาหารทีก่นิของโครดีนม, กก.แหง้/วนั 15.2

ปรมิาณอาหารทีก่นิของโคไมร่ดี, กก.แหง้/วนั 7.8

ปรมิาณการใหอ้าหารหยาบส าหรบัโครดีนม, กก.แหง้/วนั 5.7

ปรมิาณการใหอ้าหารหยาบส าหรบัโคไมร่ดีนม, กก.แหง้/วนั 4.2

รวมราคาอาหารส าหรบัโครดีนม, บาท/ตวั/วนั 124.1

รวมราคาอาหารส าหรบัโคไมร่ดีนม, บาท/ตวั/วนั 54.1

ตน้ทนุอาหารท ัง้หมด, บาท/วนั 2,403.0 หมายเหต:ุ กรณุาใสข่อ้มูลในชอ่ง

ค านวณจากคา่ความชืน้ของอาหารเทา่กับ 10%

สรปุผลการประมนิตน้ทนุการผลติของฟารม์โคนม

สดัสว่นโครดี

ตอ่โคท ัง้หมด

ปรมิาณการ

กนิอาหาร

ของโครดีนม,

 กก.วตัถแุหง้/

วนั

ตน้ทนุอาหาร

โครดีนม, 

บาท/วนั

ตน้ทนุอาหาร

โคไมร่ดีนม, 

บาท/วนั

รวมตน้ทนุ

อาหาร

ท ัง้หมด, 

บาท/วนั

รวมตน้ทนุ

การผลติ

ท ัง้หมด, 

บาท/วนั

ตน้ทนุอาหาร

ท ัง้หมดตอ่

น า้นม, บาท/

กก.

ตน้ทนุอาหาร

โครดีนมตอ่

น า้นม, บาท/

กก.

รายไดจ้าก

การขาย

น า้นมดบิ, 

บาท/วนั

ก าไร 

(ขาดทนุ) 

บาท/วนั

ก าไร 

(ขาดทนุ) 

บาท/เดอืน

ก าไร 

(ขาดทนุ) %

60 15 1,862 541 2,403 3,204 11 8 3,825 621 18,631 19.38

ตน้ทนุการผลติน า้นมน า้นมดบิ 14.2 บาท/กก.



จ านวนโคทั้งหมด (ตัว) (*สสก., 2557) 589,020* 
จ านวนโครีด (ตัว) 250,714* 
ผลผลติน า้นมต่อวัน (กก.) (12.3 กก./ตัว/วนั) 3,082,707* 
ค่าอาหารทั้งหมดต่อวัน (บาท) (หยาบ 2 บ. ข้น 9.8 บ.) 34,616,468 
รายจ่ายทั้งหมดต่อวัน (บาท) (สัดส่วนอาหาร 0.75) 46,155,291 
รายรับทั้งหมดต่อวัน (บาท) (17 บาท/กก.นม) 52,406,019 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อวัน (บาท) 6,250,728 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อเดือน (บาท) 187,521,855 

ประเมินต้นทุนการผลิตการเลีย้งโคนม 
คดิเป็นต้นทุนการผลิตน ้านม  15.03  บาท/กก.น ้านม 

- โครีดให้อาหารข้นต่อน ้านม 1:2 
- โคไม่รีดให้อาหารข้น 3.5 กก./ตัว/วัน 

- สัดส่วนต้นทุนอาหารร้อยละ 75 



- โครีดให้อาหารข้นต่อน ้านม 1:2 
- โคไม่รีดให้อาหารข้น 3.5 กก./ตัว/วัน 

จ านวนโคทั้งหมด (ตัว) 20,885 
จ านวนโครีด (ตัว) 8,489 
ผลผลติน า้นมต่อวัน (กก.) (13 กก./ตัว/วนั) 115,900 
ค่าอาหารทั้งหมดต่อวัน (บาท) (หยาบ 2 บ. ข้น 9.8 บ.) 1,271,520 
รายจ่ายทั้งหมดต่อวัน (บาท) (สัดส่วนอาหาร 0.75) 1,695,360 
รายรับทั้งหมดต่อวัน (บาท) (17 บาท/กก.นม) 1,970,300 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อวัน (บาท) 274,940 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อเดือน (บาท) 8,248,203 

ประเมินต้นทุนการผลิตการเลีย้งโคนม จ. ขอนแก่น 
คดิเป็นต้นทุนการผลิตน ้านม  14.60  บาท/กก.น ้านม 

- สัดส่วนโครีด ร้อยละ 43 
- ฟาร์มมีผลก าไร 14,051 บาท/เดือน 



ต้นทุนน ้านม (บาท/กก.) 14.6 14.0 12.8 
จ านวนโคทั้งหมด (ตัว) 20,885 20,885 20,885 
จ านวนโครีด (ตัว) 8,489 8,489 8,489 
ผลผลติน า้นมต่อวนั (กก.) 13 15 18 
ค่าอาหารทั้งหมดต่อวนั (บาท) 1,271,520 1,336,099 1,466,295 

รายจ่ายทั้งหมดต่อวนั (บาท) 1,695,360 1,781,466 1,955,060 

รายรับทั้งหมดต่อวนั (บาท) 1,970,300 2,164,695 2,597,634 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อเดอืน (บาท) 8,248,203 11,496,874 19,277,213 

ฟาร์มมีรายได้สุทธิ (บาท/เดอืน) 14,051 19,585 32,840 

ประเมินต้นทุนการผลิตการเลีย้งโคนม 



ต้นทุนน ้านม (บาท/กก.) 14.8 13.8 13.7 12.2 10.8 
จ านวนโคทั้งหมด (ตัว) 36 36 50 50 50 

จ านวนโครีด (ตัว) 15 15 21 25 25 

ผลผลติน า้นมต่อวนั (กก.) 13 15 15 15 20 

ค่าอาหารทั้งหมดต่อวนั (บาท) 2,165 2,321 3,231 3,421 4,057 

รายจ่ายทั้งหมดต่อวนั (บาท) 2,887 3,094 4,308 4,561 5,410 

รายรับทั้งหมดต่อวนั (บาท) 3,315 3,825 4,308 6,375 8,500 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อวนั (บาท) 428 731 1,047 1,814 3,090 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อเดอืน (บาท) 12,830 21,929 31,415 54,410 92,709 

ประเมินต้นทุนการผลิตการเลีย้งโคนม 



บทสรุป 
 
1.  ปริมาณน ้านมของโคนมรายตัว 
2.  จ านวนโครีดนม (อัตราการผสมติด) 



ส่ิงที่เกษตรกร/นักวิชาการ  
อยากได้/อยากเห็นในฟาร์มเกษตรกร 
 

โคให้นมมาก มีโครีดมาก 



- โคนมมาก 

- พนัธุกรรม หรือ สายพนัธ์ุด ี

- โคกนิอาหารได้มาก 

- โคได้รับสารอาหารเพยีงพอ 

- โคสุขภาพด ี

ล าดบัความส าคญัของปัจจัยทีม่ีผลต่อการให้นม 

- อ่ืนๆ 



- จ านวนโครีด มาก 

- ระบบสืบพนัธ์ุด ีผสมติดด ี 

- รอบการเป็นสัดสม ่าเสมอ 

- โคไม่ผอม  (>2.5) ไม่อ้วน (<4.5) 

- โคสุขภาพด ี

ล าดบัความส าคญัของปัจจยัทีม่ีผลต่อการสืบพนัธ์ุ 

- อื่นๆ 



โคให้นมมาก จ านวนโครีดมาก 
และมีสุขภาพด ี

การให้อาหารโคนมอย่างไร 



การให้อาหารโคนม 



การให้อาหารกบัการให้นม 



 ความต้องการโภชนะ/สารอาหาร ของโคนม 
 1. ปริมาณ การกนิได้ ของโคนม 

 2. ความต้องการ พลังงาน ในขณะน้ันๆ 

 3. ความต้องการ โปรตีน ในขณะนั้นๆ 

 4. ความต้องการ แร่ธาตุ/วิตามิน ในขณะน้ันๆ 
 

การให้อาหารโคนมอย่างไรถงึเหมาะสม 



ปริมาณอาหารทีก่นิต่อวนัของโครีดนม น ้าหนักประมาณ 500 กก. 

ผลผลติเฉลีย่น ้านมในฝูง  ปริมาณอาหารที่กนิ 

(กก./ตัว/วัน) (กก.น ้าหนักแห้ง/วัน) 

0 7 

5 10 

10 12 

15 15 

20 18 

25 20 

30 23 



ปริมาณการกนิอาหารในช่วงก่อนคลอด 2-3 สัปดาห์ 
(transition period) 

~ 1.8%BW 

~2.8%BW 



ปริมาณอาหารที่กนิ 

ผลผลติน ้านม 

น ้าหนักโค 

พลังงานทีก่นิ 

พลงังานผลิตนม 



21%CP 16%CP 14-16%CP 16-18%CP 

18%CP 



โคนมกนิอาหาร ได้สารอาหาร เอาไปใช้เพือ่อะไร  
 

  การด ารงชีพ (กนิเพือ่อยู่)  
 

  การให้ผลผลิต  (กนิเพือ่........ 
  น ้านม 
  ต้ังท้อง 
  เพิม่น ้าหนัก  
  สะสมเป็นไขมัน 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโครีดนม 

โครีดนม สูตรในการประเมินความต้องการ 

ปริมาณอาหาร กก./วัน DMI (kg/d) = (0.372 x FCM kg + 0.0968 x BW0.75) x  (1 
– e(-0.192 (WOL + 3.67)) 

เพือ่อยู่ เพือ่ให้นม เพือ่น ้าหนัก 

พลังงาน Mcal/วัน = 0.133*BW0.75 =1.25*กก.น ้านม = 8.5*กก.เพิม่ 

โปรตีน กรัม/วัน = 3.325*BW0.75 = 90*กก.น ้านม =320*กก.เพิม่ 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

ความต้องการโภชนะ 15.3 32.0 1,712 
คดิเป็นตัวหน่วย 2.10 Mcal/กก 11.2% 
น ้าหนักตัว, กก. 500 
ให้นมคร้ังที ่.... 3 

จ านวนที่รีดนม, วัน 100 

รีดนมได้วันละ, กก. 15 
ไขมันนม, % 4 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

ความต้องการโภชนะ 15.3 32.0 1,712 
เพือ่การด ารงชีพ (กนิเพือ่
อยู่) 

13.7 370 

เพือ่การให้ผลผลติ (กนิ
เพือ่นม) 

18.3 1,350 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

เพือ่การด ารงชีพ (กนิเพือ่อยู่) 13.7 370 

ฟางข้าว* 5.0 7.5 150 
ขาด 6.2 220 

* ฟางข้าวมี พลังงาน 1.5 McalME/กก. โปรตีน 3 เปอร์เซ็นต์ 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

เพือ่การด ารงชีพ (กนิเพือ่อยู่) 13.7 370 

ฟางข้าว 5.0 7.5 150 
ขาด 6.2 220 
อาหารข้น (2.8 Mcal/kg, 
16%CP) 

2.2 6.2 352 

เพือ่การเพิม่น ้าหนัก 0 132 

โคไม่มีการเพิม่น ้าหนัก  
0 กรัม/วัน 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

เพือ่การด ารงชีพ (กนิเพือ่อยู่) 13.7 370 

ฟางข้าว 5.0 7.5 150 
ขาด 6.2 220 
อาหารข้น (2.8 Mcal/kg, 
16%CP) 

3.0 8.4 480 

เพือ่การเพิม่น ้าหนัก 2.2 260 

โคมีการเพิม่น ้าหนัก   
259  กรัม/วัน 



ความต้องการโภชนะ/สารอาหารของโคนม 
โครีดนม ปริมาณอาหาร พลังงาน โปรตีน 

กก./วัน Mcal/วัน กรัม/วัน 

เพือ่การให้ผลผลติ (กนิ
เพือ่นม) 

18.3 1,350 

อาหารข้น (2.8 Mcal/kg, 
16%CP) 

7.5 21.0 1,200 

รวม 15.5 36.9 1,830 
ความต้องการทั้งหมด 15.3 32.0 1,712 

โคให้น ้านม 15 กก./วัน 
มีการเพิม่น ้าหนัก   576  กรัม/วัน 



บทสรุป 
 
1.  โคนมได้รับสารอาหารอย่างเพยีงพอกบัการให้นม 
2.  โคนมมีการเพิม่น ้าหนัก ค่าคะแนนรูปร่างดขีึน้ 



คะแนนความสมบูรณ์/รูปร่าง/ร่างกาย 

 

 



 

 



ค่าคะแนนห่างกนัหนึ่งคะแนน มีน ้าหนักต่างกนั ดงัตาราง  

น ้าหนักตัวโค (กก.) น ้าหนักที่ต้องการเพิม่หน่ึง
คะแนนร่างกาย (กก.) 

550 (ขาวด า) 44 

475 (ลกูผสมขาวด า) 38 

400 (เจอร์ซ่ี) 32 

คะแนน  2.5          3.5   ใช้เวลาประมาณ 65-75 วัน 





ปริมาณอาหารทีก่นิต่อวนัของโครีดนม น ้าหนักประมาณ 500 กก. 

ผลผลติน ้านม  ปริมาณอาหารที่กนิ (กก./วัน) 

(กก./ตัว/วัน) ทั้งหมด หยาบ อาหารข้น 

0 7 4 3 

5 10 4.5 5.5 

10 12 4 8 

15 15 4.5 10.5* 

20 18 5 13* 

25 20 4.5 15.5* 

30 23 5 18* 

อาหารหยาบ 3 บาท อาหารข้น 11 บาท 



ผลการให้อาหารข้นปริมาณ > 5 กก./มื้อ 

Pilachai et al., 2012; LS, 150:135-142. 

น าสู่การแสดงอาการ SARA 



ผลการให้อาหารข้นปริมาณ > 5 กก./มื้อ 

Aiumlamai and Seesupa, 2014; unpublished  



*  เกดิความเป็นกรดในกระเพาะรูเมน       
pH                 SARA                Laminitis 

ลดการกนิอาหาร 
 
การให้นมลด 
 
ความสมบูรณ์พนัธ์ุต ่า 

ผลการให้อาหารข้นปริมาณ > 5 กก./มื้อ 



ค่าคะแนนเดนิขาเจ็บ (Locomotion Scoring) 

ZINPRO Corp. 





นัยส าคญัของค่าคะแนนเดินขาเจ็บ 
Significance of Locomotion Scores 

 แม่โคนม มีค่าคะแนนเดินขาเจ็บ  > 2 
– เพิม่จ านวนวันที่ผสมคร้ังแรก (days to first service)  2.8 เท่า  

– เพิม่ จ านวนวันท้องว่าง (days open)  15.6 เท่า  

– ที่จะเพิม่ จ านวนคร้ังต่อการผสมติด (services per 
conception)  9.0 เท่า  

– มีการคดัแม่โคออกจากฝูง (culled)  8.4 เท่า  

___________________________________ 

Sprecher, et al., 1997; Theriogenology,  47:1179-1187. 



จะให้อาหารข้นอย่างไรถงึจะถูกวธีิ 
ผลผลิตน ้านม อาหารข้นที่ให้แบบ 

123 
จ านวนคร้ังที่ให้ 

10 3 + 5  = 8 2 คร้ังต่อวนั 

15 3 + 7.5 = 10.5 2 คร้ังต่อวนั 
20 3 + 10 = 13 3 คร้ังต่อวนั 

25 3 + 12.5 = 15.5 3 คร้ังต่อวนั 
30 3 + 15 = 18 4 คร้ังต่อวนั 

ให้อาหารข้นไม่ควรเกนิคร้ังละ  5  กก.ต่อมื้อ ให้อาหารข้นไม่ควรเกนิคร้ังละ  5  กก.ต่อมื้อ 



จะให้อาหารข้นอย่างไรถงึจะถูกวธีิ 

*  ป้องกนัการเกดิความเป็นกรดในกระเพาะรูเมน 

เพิม่การกนิอาหาร 
 
เพิม่การให้นม 
 
ความสมบูรณ์พนัธ์ุด ี



อาหารและการให้อาหาร 
ทีม่ีผลต่อสุขภาพโคนม 

Metabolic :  CAUSE  

 
KETOSIS (2.1%)  low FIBER 
    NSC 
    PROTEIN 
    low FAT 
    high BODY CONDITION at CALVING 
 
MILK FEVER (4.3%)  high Ca 
    low PHOSPHORUS 
    low MAGNESIUM 
    high ENERGY 
    high BODY CONDITION at CALVING 



Metabolic :  CAUSE  

 
RETAINED FETAL   low Se / VIT. E / VIT. A 
MEMBRANES (9.4%) 
 
FATTY LIVER   NSC 
    high BODY CONDITION at CALVING  
 
GRASS TETANY  low MAGNESIUM 
 
RUMINAL ACIDOSIS  high NSC 
    low FIBER / FIBER LENGTH 
 
LEFT DISPLACED   CHOPPED vs LONG FORAGE 
ABOMASUM (1.2%)   PHYSICAL FORM 
    KETOSIS 
    BODY CONDITION  



Infectious :  CAUSE  

 
MASTITIS (14.1%)  low HYGIENE 
    low Se / VIT. E / VIT. A 
 
METRITIS (9.6%)  high BODY CONDITION AT CALVING 
    RETAINED FETAL MEMBRANES 
    DYSTOCIA 
    PYOMETRA 
    low HYGIENE 



Physical :  CAUSE  

 
FEET/LEG (3.8%)  ENVIRONMENT STALLS/BEDDING 
    low HYGIENE 
    low Se / Cu / Zn /  
    high BODY CONDITION AT CALVING 
    high LAMINITIS 
 
DYSTOCIA   AGE 
    BULL 
    MILK FEVER 
    CONDITION LOSS 
    BODY CONDITION AT CALVING 
 
DOWNER COW (0.4%) MILK FEVER 
    DYSTOCIA 
    GRASS TETANY 
    INJURY 
 



Reproductive :  CAUSE  

 
CYSTIC OVARIES (7.9%) low Mn / Se / VIT. E 
    METRITIS 
 
ANESTRUS (4.9%)  low ENERGY 
    low Zn / Se / Co / I / Mn /Cu 
    high PROTEIN 
 
INFERTILITY (14%)  low ENERGY 
    low PROTEIN 
    low Cu / Zn / Se / Mn 
    low CAROTENE 
    CONDITION LOSS 
 
ABORTION (1.3%)  low IODINE 
    low VITAMIN A 
    TOXINS : ZEARALENONE 
 



Zearalenone 



โคนมเลี้ยงคน ไม่ใช่คนเลี้ยงโคนม 

ย า้อีกคร้ัง 

ขอบคณุทุกๆ ท่าน 


