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คํานํา
อาหารสําหรับโคนม สวนใหญแลวคลายกับอาหารโคเนือ้ ตางกันทีป่ ริมาณโภชนะบางอยาง
นอกจากนี้แลวผูเลีย้ งโคนมตองใหความสนใจในเรือ่ งอาหารสําหรับโคนมมากเปนพิเศษ เนือ่ งจากโคนม
ตองการอาหารที่มีโภชนะตาง ๆ ครบถวน ไมวาจะเปนการใหอาหารแกลูกโค โคสาว โคใหนม และ
โคนมแหงเนื่องจากโคนมแตละระยะการเจริญเติบโต ตองการโภชนะไมเทากันหากอาหารที่ใหมีโภชนะ
ไมครบและไมพอเพียงจะเกิดผลเสียหายเปนอยางมาก
เอกสารเผยแพรเรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดของอาหารขนและอาหารหยาบสําหรับ
โคนม ขัน้ ตอนในการทําฟางหมัก ขอควรระวังในการทําฟางหมัก สูตรอาหารขนสําหรับโคออน
อาหารขนสําหรับโครุน หรือโคสาว อาหารขนสําหรับโคใหนม การเตรียมอาหารขนสําหรับโคใหนม
การเตรียมอาหารขนสําหรับโคนมแหง ขัน้ ตอนในการผสมอาหารขนดวยตนเอง เอกสารในเรือ่ งนี้
จะทําใหเกษตรกรและผูอ า นสามารถนําไปใช เพือ่ เปนแนวทางในการผสมอาหารโคนมได

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาหารขนและอาหารหยาบสําหรับโคนม
อัมพร นันทธีโร
ประสงค ไคลมี
อาหารสําหรับโคนม สวนใหญแลวคลายกับอาหารโคเนือ้ ตางกันทีป่ ริมาณโภชนะบางอยาง
นอกจากนี้แลวผูเลีย้ งโคนมตองใหความสนใจในเรือ่ งอาหารสําหรับโคนมมากเปนพิเศษ เนือ่ งจากโคนม
ตองการอาหารที่มีโภชนะตาง ๆ ครบถวน ไมวาจะเปนการใหอาหารแกลูกโค โคสาว โคใหนม และ โค
นมแหงเนื่องจากโคนมแตละระยะการเจริญเติบโต ตองการโภชนะไมเทากันหากอาหารที่ใหมีโภชนะ
ไมครบและไมพอเพียงจะเกิดผลเสียหายเปนอยางมาก
อาหารสําหรับโคนมมี
1. อาหารหยาบ
2. อาหารขน
3. แรธาตุ
4. วิตามิน
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5. นํา้
สําหรับแรธาตุ วิตามิน และนํา้ จะไดกลาวไวอยางละเอียดในเอกสารเผยแพรเลนตอไป
1. อาหารหยาบ
หมายถึง อาหารที่มีเยื่อใยสูง เชน หญาสด หญาหมัก หญาแหง ฟาง ฟางปรุงแตง พืชถั่วอาหาร
สัตว และเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชน ยอดออย ตนกลวย ใบมันสําปะหลังตากแหง หรือแมแต
วัชพืช เชน ผักตบชวา ก็จัดเปนอาหารหยาบสําหรับสัตวเคีย้ วเอือ้ งเชนกัน
โดยปกติโคสามารถสรางนํานมโดยกิ
้
นอาหารหยาบแตเพียงอยางเดียวก็พอเพียงแลว แตนานม
้ํ
ที่ใหนั้นจะมีจํานวนนอย จึงมีหลักวา ถาโคตัวใดใหนานมน
้ํ
อยกวาวันละ 5 ลิตร ควรใหโคตัวนัน้ กินแต
อาหารหยาบที่มีคุณภาพดีเทานั้นก็พอเพียงไมจําเปนตองเพิ่มอาหารขนใหกิน แตเกณฑนี้ไมใชมาตร
ฐานเกษตรกรบางรายอาจจะไมเพิม่ อาหารขนใหแกโคเลยถึงแมโคตัวนัน้ จะใหนมถึงวันละ 7-8 ลิตรทัง้
นี้ขึ้นอยูกับความสามารถของโค ละการตัดสินใจของผูเ ลีย้ ง โดยยึดหลักวาหากไดเพิ่มอาหารขนใหแก
นมลดลงแสดงวาปริมาณอาหารขนจํานวนสุดทายนีเ้ หมาะสมกับความสามารถของโคใหนมตัวนัน้
อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี ควรจะเปนอาหารหยาบที่ไดจากหญา และถัว่ อาหารสัตวผสมกันใน
อัตราสวนอยางละครึ่ง ถาอาหารหยาบประกอบดวยถั่วอาหารสัตวเกิดกวาครึ่ง โคอาจจะเกิดอาการทอง
อืดได
โคสามารถแทะเล็มหญาและพืชถั่วอาหารสัตวที่มีความสูงระดับ 6-8 นิว้ แตเกษตรกรบางราย
ไมนิยมปลอยใหโคลงแทะเล็ม มักจะใชวธิ ตี ดั สดแลวนํามาใหกนิ ทีค่ อก ดังนัน้ จึงควรปลูกพืชอาหารสัตว
ที่ใหผลผลิตสูงและมีการดูแลจัดการทีด่ ี
เกษตรกรไทยไมนิยมทํ าอาหารหยาบใหอยูในรูปแหง เนื่องจากมีฟางอยูเปนจํานวนมากพอ
เพียงใหโคกินในหนาแลง ทัง้ ยังไมนยิ มตัดสดแลวนํามาหมักเก็บไวใหโคกินในยามขาดแคลน เนือ่ งจาก
ขบวนการมักมีวธิ กี ารทีย่ งุ ยากและตองใชเงินลงทุนมาก
สําหรับวิธีการทําทุงหญาอาหารสัตว และวิธีการปลูกพืชถั่วอาหารสัตวนั้น สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม ไดผลิตเอกสารเผยแพรแจกฟรีใหแกผูสนใจแลว โปรดขอรายละเอียดไดที่ สํานักสงเสริม
และฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน รหัสไปรษณีย 10903
ในจํานวนอาหารหยาบที่เมืองไทยมีมากที่สุด หาไดงายและราคาถูกที่สุดคือ หญาสด นอกจาก
นี้แลวเมืองไทยยังมีอาหารหยาบสํารอง ซึง่ มีราคาถูกคือฟางขาว แตฟางขาวมีคุณภาพตํา่ และมี
ปริมาณโปรตีนเพียงแคประมาณ 1.2%เทานั้น นอกจากนีฟ้ างขาวยังมีลกั ษณะโปรง และไมคอ ยนากิน
ทั้งเสนใยฟางยังหยาบ จึงยอยยาก ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรทําฟางปรุงแตงเพือ่ แกไขขอเสียของฟางขาว
ฟางปรุงแตง ทีน่ ิยมทําคือ
1. ฟางหมัก
2. ฟางราดดวยยูเรียและกากนําตาล
้
ขอดีของฟางปรุงแตง
1. มีคุณภาพดีกวาฟางธรรมดา (ฟางหมักจะมีโปรตีนสูงขึน้ )
2. มีความนากิน เสนใยฟางนุม ขึน้ ทําใหยอยไดงายขึ้น
3. ตนทุนการทําฟางปรุงแตงถูกกวาการเตรียมอาหารหยาบชนิดอืน่ ๆ
4. เปนการใหวัสดุเหลือใชจากการเกษตรใหเกิดประโยชน
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1. วิธีการของฟางปรุงแตง
ขบวนการหมั ก ฟาง เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากปุยยูเรียจะสลายตัวเกิดเปนกาซแอมโมเนีย ซึ่งกาซ
แอมโมเนียนี้จะเปนตัวทําใหเสนใยฟางออนนุมและการใชปุยยูเรียเปนการเพิ่มโปรตีนในฟางหมักใหสูง
กวาฟางธรรมดาไดดว ย
วัสดุที่ใช มี:
ฟางขาว 100 กิโลกรัม (ประมาณ 30 มัด)
นํา้ 100 กิโลกรัม (5ปบ)
ปุยยูเรีย 6 กิโลกรัม (ใชปุยสูตร 46-0-0)
วิธที าํ การทําฟางหมักนัน้ จะหมักในหลุมโดยขุดหลุมใหกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ความลึก
ขนาดอิฐบลอค 2 กอน ปรับพืน้ ใหเรียบแลวราดปูนทีพ่ น้ื และรอบขางหลุมทัง้ 4 ดาน หลุมขนาดนี้
จะหมักฟางได 500-1,00 กิโลกรัม
หรื อ เกษตรกรอาจจะได ใ ห วิ ธี ห มั ก ฟางบนพื้ น ราบโดยใช พ ลาสติ ค ใสชนิ ด บางหนา
0.04 มิลลิเมตร รองทีพ่ น้ื กอน และในระหวางการหมักฟางใหคลุมดวยพลาสติกหรือผารม เพือ่ ปองกัน
กาซ แอมโนเนียระเหยหนีออกจากกองฟางหมัก
ขั้นตอนในการทําฟางหมัก
1. นําพลาสติกใสชนิดบางปูบนพืน้ ซีเมนตหรือปูบนพืน้ ดิน กะใหมคี วามกวาง 6 เมตร ยาว
8 เมตร โดยใหรมิ ผาซอนเหลือ่ มกันจนเต็มพืน้ ที่
2. นําฟาง 100 กิโลกรัม ไปแผบนพลาสติกใส เกลี่ยฟางใหกระจายหนาสมําเสมอ
่
แลวเหยียบ
ฟางใหแนน
3. รดฟางดวยนําเปล
้ า 3 ปบ (60 ลิตร) โดยใชบวั รดนํารด
้ และขณะทีร่ ดนําให
้ เหยียบฟางให
แนนไปดวย
4. ชั่งปุยยูเรียสูตร 46-0-0 จํานวน 6 กิโลกรัม เอาปุย ยูเรียนีไ้ ปละลายกับนําเปล
้ า 2 ปบ
(40 ลิตร) ใหมอื คนใหปยุ ยูเรียละลายนําจนหมด
้
แลวจึงเทใสบวั รดนํ้า นําไปรดบนกองฟางและขณะรด
นั้นใหเหยียบฟางใหแนน ๆ ดวย
5. ยกผาพลาสติกรอบ ๆ กองฟางขึน้ แลวหาทอนไมไมไผสอดไวขา งลางผาพลาสติก หรือจะเอา
มัดฟางสองเขาขางใต ทําเปนคันเพือ่ กันนําไม
้ ใหไหลออกจากกองฟาง
6. ใชพลาสติกใสชนิดบางปดทับขางบน อยางใหมรี รู ว่ั หรือจะใชเต็นทคลุมกองฟางใหมดิ ชิด
เพื่อปองกันกาซแอมโมเนียระเหยหนีออกจากกองฟาง
7. ใชยางรถยนตหรือของหนักทับขางบน เปนการปองกันลมพัด
8. หมักไว 21 วัน จึงนํามาใหสตั วกนิ ได
หากตองการหมักฟางเปนจํานวนมากใหปฏิบตั ดิ งั นีค้ อื หลังจากทีป่ ฏิบตั เิ ปนลําดับขัน้ ตัง้ แตขอ
1 ถึงขอ 4 ใหม จนกระทั่งฟางหมดแลวจึงทําขอ 5 ถึงขอ 8 เปนขัน้ ตอนสุดทาย
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ภาพแสดง ขั้นตอนในการทําฟางหมัก
อุปกรณ
ปุยยูเรีย (ปุยสูตร 46-0-0)
เครือ่ งชัง่ บัวรดนํา้
พลาสติกใสชนิดบาง
วิธที าํ
1. ปูพลาสติกทับกรอบไมไผขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ใหพลาสติกใส
เลยกรอบไมไผประมาณ 50 เซนติเมตร

3. รดดวยนําเปล
้ า 3 ปบ เสร็จแลวให
รดดวยนําเปล
้ า 2 ปบ ละลายกับยูเรีย 6 กิโลกรัม
พรอมกับเหยียบฟางใหแนน

4. หากตองการทําฟางหมักมากกวา
100 กิโลกรัม ใหปฎิบตั ติ ามขอ 2 และ 3 ซําอี
้ ก
โดยปูฟาง 100 กิโลกรัมครัง้ ทีส่ องนีท้ บั ไปบน
กองแรกเลย

5. เมื่อทําฟางหมดแลวใหยกพลาสติกรอบๆ
กองขึน้ คลุม แลวปูพลาสติกใส หรือเตนทคลุมใหมดิ กอง
ระวังอยาใหมรี อยรัว่

2. เกลี่ยฟาง 100 กิโลกรัมใหกระจาย
ทัว่ กรอบไมไผ
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6. หาของหนักทับบนกองกันลมพัดแลวหมักไว
21 วัน จึงนําไปใหสตั วกนิ ได

2. การทําฟางราดยูเรียผสมการนําตาล
้
การทําฟางราดยูเรียเพือ่ ตองการเพิม่ โปรตีนและเพิม่ พลังงานเสริมเขาไปในฟางขาววิธนี ไ้ี มตอ ง
เสียเวลาในการหมักฟาง
วัสดุที่ใช มี:
ฟางขาว 10 กิโลกรัม
นํา้ 6 กิโลกรัม
กากนํ้าตาล 0.75-1 กิโลกรัม
ปุยยูเรีย 150 กรัม (1 ขีดครึง่ )
(1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม)
วิธที าํ
1. ชั่งฟาง 10 กิโลกรัม แลวเทใสในรางอาหาร
2. ชัง่ กากนําตาล
้
0.75-1 กิโลกรัม และปุยยูเรีย 150 กรัม
3. ละลายวัสดุขอ 2 กับนํา้ 6 กิโลกรัม
4. นําไปรดบนฟางทีอ่ ยูใ นรางอาหาร

ขอควรระวังในการทําฟางหมัก
1. ระมัดระวังการใชยเู รียโดยชัง่ ใหตรงตามทีก่ าหนด
ํ
2. ตองละลายยูเรียใหหมด อยาใหเหลือเปนกอนทีก่ น ภาชนะ
3. อยาใหมีรอยรั่วที่พลาสติคใสหรือผาเตนทที่คลุมกองฟางเพราะจะทําใหไดฟางหมักที่ไดมี
คุณภาพตํ่า
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4. อยาใหกองฟางถูกแสงแดด ถาเปนไปไดควรทําฟางหมักในพืน้ ทีท่ ม่ี หี ลังคา
5. หลังจากหมักฟางครบ 21 วันแลว ใหปด กองฟางทีป่ ลายดานใดดานหนึง่ ออกเพียงดานเดียว
แลวตักไปใหสัตวกิน หลังจากนัน้ ใหปด กองฟางไวตามเดิม
6. กอนจะนําฟางไปใหสัตวกิน ควรผึ่งฟางหมักในที่รมสักพัก เพือ่ ปลอยใหกา ซแอมโมเนีย
ระเหยหนี้ไปจนหมดกอนแลวจึงนําไปใหสัตวกิน
7. หากตองการเพิม่ ความนากิน และเพิม่ พลังงานในฟางหมัก กอนนําไปใหสัตวกินใหใชกากนํ้า
ตาลละลายกับนําอั
้ ตราสวนกากนํ้าตาล : นําเป
้ น 1 : 2 แลวรดดวยบัวรดนํา้ (ใชกากนํ้าตาลไดไมเกิน
รอยละ 15 ของนําหนั
้ กฟางหมัก)
8. หากตองการเพิม่ ความนากิน และลดความเฝอ นทีเ่ กิดจากยูเรีย หลังจากหมักฟางครบ 21
วันแลวใหเติมเกลือ 0.5%ของนําหนั
้ กฟางหมัก ละลายกับนํา้ รดทีฟ่ างหมักแลวนําไปใหสัตวกิน
9. ในการเลี้ยงโคดวยฟางหมักเพียงอยางเดียวนั้น ตองหาแรธาตุเตรียมไวใหโคสามารถกินได
ตลอดเวลา
10. หากตองการเพิ่มคุณภาพฟางหมัก ใหเติมกํามะถันผงอัตราสวนไนโตรเจน : กํามะถัน
15 :1
2. อาหารขนสําหรับโคนม
อาหารขน หมายถึง อาหารที่ประกอบดวยโปรตีน คารโบไฮเดรท วิตามิน และแรธาตุอยูค รบใน
อัตราสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตว เปนอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาสูง มีเยือ่ ใยนอย
อาหารขนสําหรับโคนมนัน้ เกษตรกรจะซื้อจากบริษัทหรือจะผสมขึ้นใชเองก็ได
ในกรณีทเ่ี ลีย้ งโคนมจํานวนนอย หาซื้อวัสดุดิบคุณภาพดียากหรือวัตถุดิบมีราคาแพง ขอแนะนํา
ใหซอ้ื อาหารเม็ดสําเร็จรูปจากกลุมสหกรณหรือจากบริษัทจะเหมาะสมกวา

อาหารขนสําหรับโคนม
การจะพิจารณาวา เมือ่ ใดควรจะใหอาหารขนแกโคนมหรือไมนน้ั สําหรับสภาพการเลี้ยงโคนม
ในเมืองไทยควรยึดหลักดังนี้
1. ลูกโคออน เริม่ หัดใหกนิ อาหารขน เมือ่ ลูกโคอายุได 8 วัน และใหกินไดเต็มที่ เมือ่ ลูกโคอายุ
ได 2 เดือน โดยใหอาหารขนไมเกินวันละ 2 กิโลกรัม อาหารขนทีใ่ หควรจะมีโปรตีนประมาณ 20%
2. โคเล็ก อาหารขนสําหรับโคเล็กควรจะมีโปรตีนอยูร ะหวาง 16-18%
3. โครุนหรือโคสาว อาหารขนสําหรับโครุน หรือโคสาวควรจะมีโปรตีนอยูร ะหวาง 14-16%
4. โคใหนม ควรจะมีโปรตีน 16-18%
5. สําหรับโคเล็ก โครุน และโคใหนมนัน้ หากโคไดกินอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี(มีทั้งหญาและ
พืชถั่วอาหารสัตว)เราสามารถลดปริมาณโปรตีนในอาหารขนใหลดลงไปจากทีก่ ําหนดไวไดอกี
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6. สําหรับโคใหนมนัน้ หากโคตัวใดใหนมตํ่ากวาวันละ 5 กิโลกรัม ควรใหโคไดกินแตอาหาร
หยาบที่มีคุณภาพดี โดยใหกินอยางเต็มที่ไมจาต
ํ องใหอาหารขนเสริม
7. ถาโคใหนมสามารถใหนมไดวนั ละ 5-10 กิโลกรัม ควรใหโคไดกินอาหารหยาบที่มีคุณภาพ
ดี และเสริมดวยกากถัว่ เหลือง หรือกากฝายเพียงเล็กนอย เพือ่ เพิม่ โปรตีนในอาหารหยาบ โดยไมจาเป
ํ น
ตองเพิม่ อาหารขนให
8. ถาโคใหนมสามารถใหนมไดมากกวา 10 กิโลกรัม ในแตละวันแลัวจึงสมควรใหอาหารขน
เสริม
เกณฑการเสริมอาหารขนใหแกโคนมเหลานี้ เกษตรกรบางรายสามารถเปลีย่ นแปลงไดตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงรายไดและรายจายเปนหลักสําคัญ
สูตรอาหารขนสําหรับลูกโคออน
สูตรนี้สําหรับลูกโคที่มีอายุตั้งแต 8 วัน ก็จะสามารถใหลกู โคเริม่ หัดกินไดแลว และเพิม่ ปริมาณ
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถใหอาหารขนสูตรนีเ้ มือ่ โคอายุได 2 เดือน โดยใหไดไมเกินวันละ 2 กิโลกรัม
สูตรอาหารขนสําหรับลูกโคออนนีม้ โี ปรตีนประมาณ 20% ประกอบดวย
รําละเอียด 30 กิโลกรัม
ขาวโพดปน 40 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลืองปน 20 กิโลกรัม
กระดูกปน 1.5 กิโลกรัม
เกลือปน 0.5 กิโลกรัม
รวม 100 กิโลกรัม
สูตรอาหารขนสําหรับโคเล็ก
สูตรนีม้ ปี ริมาณโปรตีน 16-18% เหมาะสําหรับโคที่มีอยูตั้งแต 2 อาทิตยขน้ึ ไป มีใหเลือกผสม
ได 4 สูตร โดยใหพจิ ารณาถึงราคาและคุณภาพของวัตถุดบิ เปนเกณฑ วัตถุดบิ แตละชนิดนัน้ มีหนวยนํา้
หนักเปนกิโลกรัม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
รํา
30
30
30
24
ปลายขาว
25
20
44
36
ขาวโพด
25
20
6
8
กากถัว่ เหลือง
17
8
18
10
ใบกระถิน
20
20
กระดูกปน(หรือไดแคลเซียมฟอสเฟต)
2
1
1
1
เกลือ
1
1
1
1
รวม
100 กก.
100 กก.
100 กก.
100 กก.
อาหารขนสําหรับโครุน หรือโคสาว
ปริมาณโปรตีนในอาหารขนสําหรับโครุน หรือโคสาวนัน้ จะมากนอยเทาใดขึน้ อยูก บั คุณภาพ
อาหารหยาบ นํ้าหนักของโค และระยะการเจริญเติบโตของโคดวย นอกจากนีแ้ ลวคุณภาพของอาหาร
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หยาบยังขึ้นอยูกับฤดูกาลอีกดวย เชนฤดูฝน อาหารหยาบจะมีคุณภาพดี แตในฤดูแลงคุณภาพอาหาร
หยาบจะไมคอยดี
ดังนั้น หากโคไดกินอาหารหยาบคุณภาพดี เราจะสามารหถเตรียมอาหารขนทีม่ เี ปอรเซนต
โปรตีนตํากวาเกณฑทั่วไปได แตถาใหโคไดกินแตฟางหรือหญาคุณภาพเลว ผูเ ลีย้ งจึงตองเตรียมอาหาร
ขนที่มีปริมาณโปรตีนสูง ตังตัวอยาง
อาหารหยาบทีโ่ คไดกนิ
อาหารขนทีจ่ ะผสมใหโคกิน
หญา หรือหญาและฟาง
ผสมใหมีโปรตีน 12% - 14%
หญาและพืชถั่วอาหารสัตว หรือหญาและ
ผสมใหมีโปรตีน 10% - 12%
ใบกระถิน
สูตรอาหารขนสําหรับโครุน หรือโคสาว
วัตถุดบิ
ปริมาณ
ขาวโพด
โปรตีน
ปลายขาว(กก.)

รํา
(กก.)

กากถัว่ เหลือง
(กก.)

แรธาตุ
(กก.)

รวม
(กก.)

10%

70
80
93

26
15
-

2
3
5

2
2
2

100
100
100

12%

50
70

43
20

5
8

2
2

100
100

14%

50
81

36
-

12
17

2
2

100
100

หมายเหตุ สําหรับแรธาตุทเ่ี ขียนวา 2 กิโลกรัมนั้น ประกอบดวยกระดูกปน 1 กิโลกรัม (หรือจะใหใด
แคลเซียมฟอสเฟต 1 กิโลกรัมก็ได) และเกลือ 1 กิโลกรัม

นอกจากนี้แลว สูตรอาหารขนทีม่ โี ปรตีน 12% นั้น มีสตู รเสนอใหเลือกเพิม่ เติม โดยพิจารณา
ถึงคุณภาพและวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ นแตละฤดูกาลดังตอไปนี้
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สูตรอาหารขนสําหรับโคนมที่มีโปรตีน 12%
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
รําละเอียด
45
50
45
ปลายขาว
30
20
มันสําปะหลัง
25
10
กากถัว่ เหลือง
10
15
12
กากมะพราว
10
5
8
กระดูกปน (หรือไดแคลเซียมฟอสเฟต) 2
2
2
แรธาตุ
2
2
2
เกลือปน
1
1
1
หมายเหตุ สําหรับกระดูกปน (หรือจะใชไดแคลเซียมฟอสเฟตก็ได)แรธาตุและเกลือปนที่ระบุไวในสูตรที่ 1
สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 นัน้ ไมตอ งผสมลงไปตามสูตรก็ได ถาหากผูเลี้ยงสามารถผสมแรธาตุกอน หรือผสมแรธาตุชนิด
ผงอยางงายตัง้ ไวขา งคอกใหววั ไดเลียกินตลอดเวลา

อาหารขนสําหรับโคใหนม
ในทางปฏิบัติ เราจะปลอยโคใหนมไดกนิ อาหารหยาบอยางเต็มที่ และการจะเพิ่มอาหารขมให
หรือไมนน้ั มีหลักควรยึดปฏิบตั ดิ งั ทีก่ ลาวไวในหนา 9
นอกจากนี้แลว ยังตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ประกอบกับการใหอาหารขนดวย ดังนี:้
1. นําหนั
้ กของแมโค
2. จํานวนและคุณภาพ
3. เปอรเซ็นตไขมันในนมของนํานม
้
4. ปริมาณนํานมที
้
ไ่ ดรบั
ถาผูเลี้ยงสามารถเตรียมอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีใหโคใหนมไดกินแลว จะสามารถลดตนทุน
อาหารขนได โดยการเตรียมอาหารขนใหมเี ปอรเซ็นตโปรตีนตําลงกว
่
าเกณฑปกติได ดังตอไปนี้
1. เมือ่ โคใหนมไดกนิ อาหารหยาบคุณภาพดีมาก เชน หญาแหงผสมกับพืชถั่วอาหาร
สัตว หรือหญาและพืชถัว่ อาหารสัตวหมักควรผสมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีนระหวาง 9-10%
2. เมื่อโคใหนมไดกินอาหารหยาบคุณภาพดี เชน หญาออนที่มีพืชถั่วอาหาร สัตวปะปน
อยู ควรผสมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 13%
3. เมื่อโคใหนมไดกนิ อาหารหยาบคุณภาพปานกลาง เชน หญาออนทีม่ ใี บมาก(แตไมมี
พืชถั่วอาหารสัตวปะปนอยู) ควรผสมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 15%
4. เมื่อโคใหนมไดกินอาหารหยาบคุณภาพตํ่า เชน หญาแกจัด หรือหญาที่มีใบนอย
หรือใหกนิ ฟางขาว ควรผสมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 17-20%
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การเตรียมอาหารขนสําหรับโคใหนม
1. การเตรียมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 9-10%
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
ขาวโพดบดทั้งฝก 530 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 350 กิโลกรัม
รําละเอียด 400 กิโลกรัม
รําละเอียด 400 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 70 กิโลกรัม
มันเสน 150 กิโลกรัม
กากเมล็ดฝาย 100 กิโลกรัม
2.การเตรียมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 12-14%
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
รําละเอียด 450 กิโลกรัม
รําละเอียด 400 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 300 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 200 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 200 กิโลกรัม
มันเสน 100 กิโลกรัม
กากเมล็ดฝาย 200 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 150 กิโลกรัม
3.การเตรียมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 15-16%
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
รําละเอียด 450 กิโลกรัม
รําละเอียด 350 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 300 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 350 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 250 กิโลกรัม
กากเมล็ดฝาย 150 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 150 กิโลกรัม
4.การเตรียมอาหารขนใหมปี ริมาณโปรตีน 17-20%
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
ขาวโพดบด 200 กิโลกรัม
ขาวโพดบด 200 กิโลกรัม
รําละเอียด 200 กิโลกรัม
รําละเอียด 500 กิโลกรัม
ปลายขาว 200 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 200 กิโลกรัม
กากเมล็ดฝาย 200 กิโลกรัม
กากเมล็ดฝาย 100 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 100 กิโลกรัม
กากถัว่ ลิสง 100 กิโลกรัม
การเตรียมอาหารขนสําหรับโคนมแหง
โดยทั่วไป เราจะใหโคนมแหงกินอาหารขนวันละ 2.5-5 กิโลกรัม ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั คุณภาพของ
อาหารหยาบ ขนาดของโค สภาพและความสามารถในการใหนมของโค
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สูตรอาหารขนสําหรับโคนมแหง ซึ่งมีความสัมพันธกบั อาหารหยาบดังตอไปนี้:
อาหารหยาบ
สูตรอาหารขน
คุณภาพดี
สูตรที่ 1
รํา 200 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 300 กิโลกรัม
สูตรที่ 2
รํา 200 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 200 กิโลกรัม
ปลายขาว 100 กิโลกรัม
คุณภาพไมดี
สูตรที่ 1
ขาวโพดบดทั้งฝก 200 กิโลกรัม
รําละเอียด 250 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 50 กิโลกรัม
สูตรที่ 2
ขาวฟางบด 250 กิโลกรัม
ขาวโพดบดทั้งฝก 150 กิโลกรัม
รํา 20 กิโลกรัม
กากถัว่ เหลือง 50 กิโลกรัม
ขอแนะนําเพิม่ เติม
1.นอกจากจะใหโคไดกินอาหารหยาบ และอาหารขนแลว จะตองใหโคไดกนิ นําสะอาดอย
้
างพอ
เพียง โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองมีแรธาตุเอาใหโคไดกนิ อยูต ลอดเวลา โดยผูเลี้ยงจะเตรียมไวใหโคในรูป
เปนผง ซึง่ มีวธิ กี ารเตรียมทีง่ า ย หรืออาจจะเตรียมโดยอัดใหเปนกอนก็ได
2.ในการผสมอาหารขนเองนัน้ ควรจะกระทําก็ตอ เมือ่ มีโคนมอยูจ านวนมาก
ํ
สามารถหาซือ้ วัตถุ
ดิบที่มีอยูในสูตรไดงาย และวัตถุดบิ เหลานัน้ ตองมีคณ
ุ ภาพดี คือ ใหม สด ไมมกี ลิน่ เหม็นหืน ไมมสี ง่ิ
ปลอมปนและประการสําคัญคือ หากคํานวณดูแลวปรากฏวาตนทุนอาหารขนทีผ่ มเองนัน้ ราคาใกลเคียง
กับอาหารเม็ดที่บริษัทผลิตขาย อยางนี้แลวจึงควรวจะซื้อจากบริษัท แตหากเกษตรมีวตั ถุดบิ ตางๆ ที่ดี
และมีคุณภาพ ทั้งราคาที่ผสมเองถูกกวาซื้อจากบริษัท ตังนีจ้ งึ นาจะผสมไวใชเอง
สูตรอาหารขนทีแ่ นะนํามาทัง้ หมดนี้ สามารถดัดแปลงได โดยพิจารณาถึงราคาและคุณภาพวัตถุ
ดิบเปนเกณฑ แตในการเปลีย่ นสูตรอาหารแตละครัง้ ควรปรึกษากับผูท ม่ี คี วามรูใ นดานนีก้ อ น
ขั้นตอนในการผสมอาหารขนดวยตัวเอง
1. ชั่งวัตถุดบิ แตละชนิดใหไดนาหนั
้ํ กตามตองการ
2. เทวัตถุดิบทีม่ นี าหนั
้ํ กมากทีส่ ดุ ทีม่ อี ยูใ นสูตรอาหารนัน้ กองบนพืน้ เปนอันดับแรก
3. เทวัตถุดบิ ทีม่ นี ้าหนั
ํ กกรองลงมา เททับลงไปเปนชั้น ๆ ตามลําดับ
4. โรยแรธาตุและวิตามิน(ถามีในสูตร)เปนลําดับสุดทาย โดยโรยใหทั่ว ๆ กอง
5. คลุกเคลาวัตถุดบิ ใหเขากันทัว่ ทัง้ กอง
6. หากพบเศษวัตถุตา ง ๆ เชนเชือกไนลอน เชือกฟาง ถุงพลาสติก กนบุหรี่ หลอดกาแฟ ตาปู
หรือสิ่งปลอมปนอืน่ ๆ ใหเก็บออกทันทีที่พบเห็น
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