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ความก้าวหน้าทางอาหารโคนม 
 
 



เมนอูาหารโคนมไทยวันน้ี 
 

 

ประมวลผลและช้ีเป้า 

อาหารกับสมรรถนะการให้น ้านม 

แนวคิดจัดการอาหารสมัยใหม่ 

โภชนะท่ีต้องสนใจเพือ่Max-Min การหมักย่อย 

 



การให้อาหาร VS. การให้น า้นม การให้อาหาร VS. การให้น า้นม 

น ้าหนักตัว ต่างกัน  33% (450 เทียบกับ 600  กก.)  

การกินได้ ต่างกัน44% (14 เทียบกับ25  กก.ส่ิงแห้ง/ตัว/วัน)  

พชืเขตหนาวย่อยได้ >70%, หญ้าเขตร้อน<70%  

(ฟางข้าว<54%)  

โคนมไทยให้น ้านม 12 กก./ตัว/วัน (0.3%ต่อปี) 
โคต่างประเทศให้ 34 กก./ตัว/วัน (2 %ต่อปี)  



อนาคตการเล้ียงท่ัวไป: 

ให้กินอาหารข้นร่วมกับหญ้าแบบพอเพยีง  

กินเศษเหลือเกษตรแบบกินเต็มท่ี 

TMR 

ฟารม์โคนมอนิทรยีห์รอืออรแ์กนิค 

ฟารม์โคนม Carbon ต า่ 

ฟาร์มอะไร ? 



เศษเหลือเกษตร VS.การขนส่ง(LOGISTICS) 

ความรู้พื้นฐานด้านการถนอมอาหาร มีไหม? 

การแนะน าส่งเสริมสู่ภาคประชาชนเป็นอย่างไร ? 

วตัถุดบิเปียกช ืน้มาก  หรอืไม่ แห้งเบา ฟ่ามมาก 

เทคนิคส าคัญท่ีต้องการ 

การหมักอาหาร เพือ่ถนอมอาหาร เพิม่มลูค่า 



การใหอ้าหาร สอดคลอ้งกบัน ้านม 

พนัธกุรรมการให้น ้านมมค่ีาต ่า (0.2-0.5 kg/ปี) และ

ขนาดตัวเล็ก 

การให้อาหารช่วยได้: 

 ความจกุระเพาะ และอัตราการย่อยได้อาหาร 

การเพิม่ขนาดกระเพาะ ท าได้ยาก 

การย่อยได้ ดเูป็นทางเลือกเดียว ? 

 



กินหญ้าเป็นหลัก VFA (C2:C3:C4) เป็น 70:20:10  

กินอาหารข้นเป็นหลัก VFA จะเปล่ียนเป็น 50:40:10  

การใช้พลังงานรปู C3 มีประสิทธิภาพสดุ 

การจัดสมดุลในกระเพาะหมกั จึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญ  

ประสิทธิภาพการใช้ VFA ประสิทธิภาพการใช้ VFA 

อาหารข้น หรือ  TMR ?  



MAXIMIZATION VS. MIN- FERMENTATION 

Maximization  

 การย่อยได้เย่ือใย, การสลาย lactate, NPN เป็น

จุลินทรีย์ 

Minimization  

 การสร้างมเีทน, การหมักย่อยโปรตีนและกรดอมโินใน

กระเพาะหมกั 

การลดอย่าง อาจเพิม่อีกอย่าง 

ลดCH4 เพิม่C3, ลดการสลายโปรตีนลดbranched -VFA  



แป้งเป็น GLUCOSE ให้พลังงานสงูกว่าเป็นVFA 

กระเพาะหมัก หมักแป้งได้ VFAเป็นหลัก  

ลดการหมักแป้งท่ีระบบล าไส้ 

จ ากัดแป้งท่ีเหลือผา่นไปท่ี abomasum มากเกินไป 

ใหอ้าหารวนัละหลายคร ัง้จะช่วยแก้ไขได้ 



น ้าตาลและยูเรยี ในสูตรอาหาร 

กระตุ้นการเจริญของจลิุนทรีย์(lag phase) : 

ควรใช้กากน ้าตาล ร่วมกับ  

การใช้โปรตีนละลายง่าย 

จะช่วยเพิม่ประสิทธภาพการใช้อาหาร  



การลดการย่อยได้โปรตนี 
กระทบโปรตีนไหลผา่นล าไส้เล็ก กับโปรตีนท่ีจลิุนทรีย์ใช้ 

 จุลนิทรยี์กว่า 50% ย่อยโปรตนีได้  

จงึควรมุ่งควบคุมการท างานของน ้าย่อยมากกว่า

ยบัย ัง้การเจรญิเตบิโต 

เช่นลดproteolysis, amino acid deamination 



การใช้ไขมันเสริมในอาหารสัตว์ การใช้ไขมันเสริมในอาหารสัตว์ 

น ้านมมากกว่า 15กโิลกรมัต่อวนั ใชแ้ลว้ด ี 

ปรับสัดส่วนกรดไขมันในน ้านมและเน้ือ เช่น CLA 

สร้างสมดุลทดแทนแป้งและเย่ือใยในเวลาเดียวกัน 

ลดปัญหาความเป็นกรดในกระเพาะหมัก 

ปจัจุบนั การใชน้  ้ามนั หรอื ไขมันเม็ด 
 จงึเป็นแนวทางส าคญัต่อสุขภาพโค 



ขนาดชิน้ ความชืน้ และความหนาแน่นอาหาร 

ช้ินเล็ก 1 ซม. กินได้อีก 15-20% น ้านมเพิม่10 %  

ความช้ืนสงูเกิน กินส่ิงแห้งได้น้อย  

เรามักละเลยเร่ืองน้ี  

ใชว้ตัถุดบิอาหารทีผ่สมต้องมคีวามหนาแน่น 

ช้ินใหญ่ เบา แห้ง ลดกินได้ หมักนาน 

ช้ินเล็ก เปียกสงู  ลดย่อยได้ ไหลเร็ว 



พชือาหารสัตว์ท่ีต้องการ 

ผลผลิตต่อไร่สงูอย่างเดียว ?  

พชืท่ีมค่ีา NDFสงู แต่ค่า ADFต ่า 

และมีการย่อยได้ดี 

พชืทางเลือก ตลอดปี  

ระบบการผลิตพชืทางเลือก เนเปียร์? 



PROBIOTICVS. PREBIOTIC 

ความส าเร็จ: สายพนัธุ์จลิุนทรีย์ใช้ ความเข้มข้นท่ีใช้ 

อัตราการมชีีวิตรอดของเช้ือ ชนิดอาหารท่ีโคกินอยู่  

น ้าอีเอ็มใส่ในอาหารโค คาดเดาผลยาก Anearobic? 

การใชย้สีต์จะเป็นแนวทางทีง่่ายกว่า  

 ช่วยเพิม่ pH,total VFA, การกิน,ย่อยได้ 

สายพนัธุ์ยีสต์หรอืจุลนิทรย์ีท้องถ ิน่ มคีวามจ าเป็น? 



PREBIOTIC 

การใช้   galacto-oligosaccharides(GOS), 

fructo-oligosaccharides(FOS)  

ช่วยลดการเจริญเติบโตของจลิุนทรีย์ก่อโรคได้ 

ท างานจะเกิดท่ีส่วนล าไส้เล็กเป็นหลัก 

แต่กิจกรรมหลักอยู่ในกระเพาะหมัก การเติมสาร

เหล่าน้ีเพยีงเล็กน้อย จึงอาจเห็นผลไม่ชัดเจน 



การใชส้มุนไพร 
จะมสี าคญัมากข ึน้ ทดแทนการใชย้าปฏชิวีนะ  

และแนวโนม้การผลติโคนมและน ้านมปลอดสาร 
ข้อมลูงานวิจัยด้านน้ียังต้องการศึกษา 

ผลท่ีเกิดข้ึน: เป็นฤทธ์ิช่วยย่อย หรือช่วยกระตุ้นการเจริญ

จลิุนทรีย์ หรือช่วยการบีบตัวของทางเดินอาหาร  

ความลึกของงานวิจัย ท่ีต้องการค าอธิบาย 



การใชแ้ร่ธาตุในอาหาร 
มกัค านงึถงึแร่ธาตุหลกั-รองทีจ่  าเป็นต่อสตัว์  

แร่ธาตุทีไ่ม่สมดุล จะรบกวนการเจรญิของจุลนิทรยี์ 

เพราะแร่ธาตุ รกัษาสมดุลกรด-ด่าง, การท าใหเ้กดิการ

เจอืจางของน ้าหมกั, การรกัษาค่าแรงดนัออสโมซดี,และ 

เป็นส่วนประกอบในน ้าย่อย 

โปรโตซวัส์จะไว Co, Cu, Zn ทีม่มีากเกนิไป   

แบคทเีรยีต้องการ Na, Cl โดยเฉพาะ LAB 



ปญัหาโลกร้อน VS. การทบทวนระบบการเล ีย้งโคนมใหม่?  

แบคทีเรียท่ัวไปผลิต Formate, H2 และ CO2 

แต่ methanogen ใช้ H2 , CO2 เพือ่สร้าง CH4 

หลักการคือ: 

-ลดการสร้าง H2และ CO2 (จากหมัก cellulose 

เป็นหลัก) 

-หาจลิุนทรย์ตัวช่วย ท่ีใช้ H2, CO2  

 



รูปแบบการใหอ้าหารโค 

TMR 
Semi TMR 

Separate feed feeding 

Zero 

Waste 

Farming 



น ้านมด ี

จดัการด ี

ราคานมด ี

ขอบคุณทกุท่าน 


