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คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ห่วงโซก่ารผลิตอาหารโคเนื้อต้นทุนครบวงจรแบบพึ งพาตนเอง 
 

 ปัจจุบันเกษตรรายย่อย หรือผู้ประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ ได้รับผลกระทบ 
จากราคาอาหาร เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านหลัก
วิชาการในการผลิตอาหารใช้เอง โดยเฉพาะอาหารข้น จะต้องซื้ออาหารส าเร็จรูป 
(อาหารกระสอบ) จากร้านค้า หรือบริษัทมาใช้เสริมในการเลี้ยง การขุนโคเนื้อ และ
รูปแบบการเลี้ยงยังไม่มีการปรับเปลี่ยน คือ ยังเลี้ยงโคเนื้อด้วยการให้อาหารหยาบ
เป็นหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่มีการเสริมอาหารข้นให้กิน ยกเว้นโคขุนที่ต้อง
เสริมอาหารข้นให้กินอย่างน้อย วันละ 6 กิโลกรัม (กิโลกรัมละ 9-10 บาท) ท าให้มี
ปัจจัยต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ในการใช้เลี้ยงสัตว์ที่มีสัดส่วนสูงประมาณ ร้อยละ 50-
60 มากกว่าปัจจัยด้านพันธุ์ ร้อยละ 30 และปัจจัยด้านการจัดการ ร้อยละ 20 ซึ่ง
เกษตรกรรายย่อยยังขาดประสบการณ์ในการคัดเลือกหรือค้นหาวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาผลิตอาหารใช้เลี้ยงสัตว์เอง ตลอดจน การจ าหน่ายโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงราคา
ไม่ได้ปรับตัวตามราคาอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้น และถูกกดราคาจากพ่อค้า ท าให้ต้องหา
วิธีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้
รักษาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน และไม่ให้จ านวนโคเนื้อทั้ง
ระบบลดลง เกิดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 

การผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก ที่ เรียกกันทั่วไปว่ า “อาหาร 
FTMR” ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผลิต เฉลี่ย 3.81 บาท/กก. ระดับโปรตีน
ร้อยละ 12 ยกตัวอย่าง ผลการวิจัยโคขุนลูกผสมสายเลือดยุโรปจากการสูตรอาหาร 
3 สูตร ที่ฟาร์มเกษตรกร ดังนี้ สูตรที่ 1 (แบบเดิม) การเลี้ยงโดยหญ้า และเสริม
อาหารข้นวันละ 6 กก. สูตรที่ 2 อาหาร TMR แบบหมัก (FTMR) และ สูตรที่ 3 
อาหาร TMR แบบหมัก เสริมกากน้ าตาล วันละ 1 กก. ตลอดการขุน 70 วัน พบว่า 
น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นของโคขุน สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 81.0, 97.0 และ 138.0 
กก./ตัว (P<0.01) ตามล าดับ เมื่อคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต สูตรที่ 1, 2 และ 3 
เท่ากับ 1.16, 1.38 และ 1.97 กรัม/ตัว/วัน (P<0.01) ตามล าดับ ปริมาณการกินได้ 
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สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 7.7, 11.2 และ 11.7 กก./ตัว (P<0.01) ตามล าดับ และ
การค านวณต้นทุนต่อผลก าไรที่ได้รับ สูตรที่ 1 , 2 และ 3 เท่ากับ 25.2, 44.1 และ 
90.2 บาท/ตัว/วัน (P<0.01) ตามล าดับ ผลการทดลอง สูตรที่ 3 อาหาร FTMR 
เสริมกากน้ าตาล มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 41 และ สูตรที่ 2 อาหาร 
FTMR มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 
(แบบเดิม) และระยะเวลาขุนเท่ ากัน พบว่า สูตรที่  3 อาหาร FTMR เสริม
กากน้ าตาล มีอัตราก าไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 72.06 และ สูตรที่ 2 อาหาร FTMR                                          
มีอัตราก าไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42.86 เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 (แบบเดิม) ดังนั้น  
การขุนโคโดยใช้สูตรอาหารที่สร้างจากงานวิจัยสร้างนวัตกรรมทั้ง สูตรอาหาร 
FTMR เสริมกากน้ าตาล และ สูตรอาหาร FTMR ช่วยท่าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อได้ก่าไรเพิ มขึ้นมากกว่าเลี้ยงแบบเดิม สามารถลืมตาอ้าปากได้ รูปแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ ที ยั งยืน เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้เพิ มมากขึ้น เป็นการต่อยอดด้วย
วิธีการผลิตอาหารใช้เลี้ยงโคแบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนช่วยลดต้นทุนด้านอาหารได้ 
ร้อยละ 30-40 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและศักยภาพด้านการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ  
มีต้นทุนการผลิตโคเนื้อที่ต่ า ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ และผู้สนใจที่จะเอาไปประยุกต์เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น  
 

1. การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง 

ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพ่ือการบริโภคของประชากร
ภายในประเทศ และการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี 
ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ผลิตได้เพียงปีละ 4 - 5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 - 8 ล้านตันต่อปี 
และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี พ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ าฝน โดยมีสั ดส่วนช่วงต้นฝน  
ปลายฝน แล้ง เป็นร้อยละ 72 : 23 : 5 ตามล าดับ ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินก าลังการรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในช่วงดังกล่าว 
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ตารางที  1 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 

1.1 ชนิดของข้าวโพด (สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์, 2558) 
1) ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ ที่นิยมปลูกใน

ประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์กัวเตมาลา พีบี 12 (Rep.1) กัวเตมาลา พีบี 12 (Rep.2)  
พีบี 5 ข้าวโพดเหนียว และโอเปค-2 มีเมล็ดตั้งแต่สีขาว สีเหลืองไปจนถึงสีแดง 
ขนาดของเมล็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ ก่อนน ามาเลี้ยงสัตว์จึงต้องบดละเอียดก่อนเพ่ือช่วย
ให้การย่อยและการผสมได้ผลดีขึ้น ที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ 1-3 ม.ล.  

2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ที่รู้จักในปัจจุบันมี
ข้าวโพดหัวบุ๋ม (Dent Corn) และข้าวโพดหัวแข็ง (Fint Corn) เป็นการเรียกตาม
ลักษณะเมล็ด ข้าวโพดหัวบุ๋มหรือหัวบุบ เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมี
รอยบุ๋มลงไป ข้าวโพดชนิดนี้ส าคัญมากและนิยมปลูกกันมาก สีของเมล็ด มีตั้งแต่
ขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์มีโปรตีนน้อยกว่าพวกข้าวโพดหัวแข็ง 

รายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
เนื้อที 

เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที 
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ประเทศไทย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 6,587,079 4,029,198 6,489,813 4,390,185 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 6,224,014 3,785,846 6,152,314 4,150,791 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 363,082 243,352 337,499 239,394 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 1,316,926 797,046 1,328,576 880,032 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 1,276,846 770,335 1,289,994 851,991 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 40,080 26,711 38,582 28,041 
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3) ข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดพันธุ์นี้ส่วนบนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลือง
จัดและเมื่อแห้งจะแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ท าให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสาร
ให้สีที่ชื่อ คริปโตแซนทีน (Cruptoxanthin) สารนี้เมื่อสัตว์ได้รับร่างกายสัตว์จะ
เปลี่ยนสารนี้ให้เป็นวิตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข้ม ช่วยให้
ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มข้ึน เป็นที่นิยมของตลาด  

 

1.2 การเลือกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที เหมาะสม 
การเลือกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาท าการปลูกนั้นถือว่าเป็นขั้นตอน  

ที่ส าคัญมาก ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากการเลือกพันธุ์นั้นต้องมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง พ้ื น ที่  ช่ ว ง เ ว ล า  
การระบาดของโรคแมลงในพ้ืนที่จะท าการผลิต หากเลือกชนิดของพันธุ์ที่ ไม่
เหมาะสมแล้วจะส่งผลต่อการผลิตข้าวโพดทั้งกระบวนการ ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่
ใช้ในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวโพด 

1) ศักยภาพในการให้ผลผลิต ควรเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการให้ผล
ผลิ ต สู ง  แ ล ะป รั บ ตั ว ได้ ดี ใน ส ภ าพ แป ล ง โด ย สั ง เกต จ าก แป ล งส าธิ ต                       
แปลงทดสอบในแต่ละพ้ืนที่ 

2) ความทนทานหรือ ต้านทานโรค ควรเป็นพันธุ์ที่สามารถทนทาน
หรือต้านทานโรคที่ส าคัญในพื้นที่การผลิตได้ 

3) อายุเก็บเกี่ยว ควรเลือกพันธุ์ที่มีอายุเหมาะสมกับระบบการผลิต 
การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด หรือ การเก็บเกี่ยวก่อนน้ าท่วม เป็นต้น การแบ่ง
ชนิดพันธุ์ตามอายุเก็บเก่ียวได้ ดังนี้ 

- อายุสั้น หรือเก็บเกี่ยวเร็ว อายุประมาณ  100-110 วัน 
นับตั้งแต่หลังวันปลูก 

- อ า ยุ ป า น ก ล า ง  ห รื อ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ป า น ก ล า ง                            
อายุประมาณ 110-120 วัน นับตั้งแต่หลังวันปลูก 

- อ ายุ ย าว  ห รือ เก็ บ เกี่ ย วช้ า  อายุ ป ระมาณ  120 วั น               
ขึ้นไป นับตั้งแต่หลังวันปลูก  
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1.3 ฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที เหมาะสม 
- ต้นฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนมิถุนายน 

ตามสภาพฝนแต่ละพ้ืนที่ 
- ปลายฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือน

สิงหาคม 
- ฤดูแล้ง ปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ (พ้ืนที่ริม

แม่น้ า พ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว และพ้ืนที่ชลประทาน) 
 

1.4 การเตรียมดินส่าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยง แบ่งออกได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1) การไม่ไถพรวน มักท าในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง หรือพ้ืนที่หลัง

เก็บเกี่ยวข้าว จะท าโดยการตัดถาง เพ่ือก าจัดวัชพืชที่อยู่ผิวหน้าดินที่เป็นอุปสรรค 
ในการปลูกและงอกของข้าวโพดออกไป 

2) การไถพรวน ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง 
2.1) ไถดะ  การไถด้วยผาน 3 หรือผาน  7 ควรไถให้ลึ ก

ประมาณ 30 ซม. เพราะการไถลึก จะช่วยท าให้ดินเก็บน้ าได้มาก และกลบฝังเศษ
วัชพืชได้ลึกไม่เป็นอุปสรรคในการหยอดเมล็ด จากนั้นตากดินไว้ประมาณ 10 -15 
วัน เพ่ือท าลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด 

2.2) ไถแปร ควรไถด้วยผาน 7 โดยไถขวางรอยเดิมของไถดะ
เพ่ือย่อยดินก้อนใหญ่ให้แตก ท าให้ดินร่วนซุย โปร่งมากขึ้นเพ่ิมผิวสัมผัสระหว่างดิน
กับเมล็ด ท าให้เมล็ดพันธุ์ดูดความชื้น ได้ดีและงอกได้อย่างสม่ าเสมอ 

2.3) ไม่ควรไถดินในขณะที่ความชื้นในดินสูง เพราะจะท าให้
ดินแน่น และเกิดชั้นดินดาน ท าให้การระบายน้ าในดินไม่สะดวก และดินเป็นก้อน
แข็งจะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด 

 

1.5 วิธีการปลูก ท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1) ใช้เครื่องปลูก สภาพดินต้องมีความชื้นพอเหมาะ ในการปลูกควร

ปรับจานปลูกให้เหมาะสมกับเมล็ด ควรปรับเครื่องปลูกให้มีระยะระหว่างแถว  
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75 ซม. ระหว่างหลุมประมาณ 20-25 ซม. ใช้เมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม หลังจาก
ข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10-15 วัน ให้ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม  

2) ใช้คนปลูก ช่วงสภาพดินมีความชื้นพอเหมาะ ใช้รถไถเล็กหรือรถ
ไถเดินตาม โดยชักร่องให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ 75 ซม. แล้วใช้คนหยอด
เมล็ดลงในร่องให้มีระยะระหว่างหลุม 25 ซม. แล้วกลบดิน หนา 4-5 ซม. โดยใช้
เมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม หลังจากข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10-15 วัน ให้ถอนแยก
เหลือ 1 ต้นต่อหลุม (จันทกานต์, 2560) 
 

1.6 การใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน 
1 ) ดิ น เห นี ย วสี ด า  ถ้ ามี ฟ อสฟอรัสที่ เป็ นป ระ โยชน์ สู งกว่ า  

10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร  
46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน ถ้าฟอสฟอรัส
ที่ เป็นประโยชน์ต่ ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20 -20-0 อัตรา  
40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อม
ปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา  
20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดิน 

2) ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีน้ าตาล หรือดินร่วนเหนียวสีน้ าตาล 
ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อม
ปลูก และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 
10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ 

3) ดินร่วน หรือดินร่วนทราย ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16 -16-8 หรือสูตร  
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ 

 

 1.7 การก่าจัดวัชพืช 
ช่วงวิกฤตที่ ข้าวโพดอ่อนแอต่อวัชพืชที่ สุดคือระยะ  13-25 วัน                                

หลังงอกระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวนจะท าให้ผลผลิต ข้าวโพดเสียหายสูงสุด ดังนั้น 
การปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง ดังนั้นจึงต้องให้แปลงปลอดวัชพืช ตลอด
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ช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่ปลูก การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชชนิดก่อนงอกท่ีใช้ทันทีหลัง
ปลูกข้าวโพดหรือพ่นก าจัดวัชพืชหลังข้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว เป็นวิธีที่สะดวก
และประหยัด ควรฉีดพ่นขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ 
 

ตารางที  2 การใช้สารป้องกันและก าจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์  
 

วัชพืช สารก่าจัดวัชพืช* 
อัตราการใช้/ 
น้่า 20 ลิตร 

วิธีใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (40% อีซ)ี 125 - 150 มล. พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อน
ข้าวโพด เลี้ ย งสั ตว์  และ
วัชพืชงอก ขณะพ่นดินต้อง
มีความชื้น  

อะทราซีน (40% อีซ)ี 80 - 120 มล. 

พาราควอท 
(27.6% อีซ)ี 

75 - 110 มล. พ่นก่อนเตรียมดิน  3 - 7 
วันหรือพ่นระหว่างแถวหลัง
ปลูก 20 - 25 วัน ขณะที่
วั ช พื ช อ อ ก ด อ ก /ร ะ วั ง
ละอองสารเคมีสัมผัสใบ
และต้นขา้วโพด 

วัชพืชฤดูเดียว 
วัชพืชข้ามป ี

ไกลโฟเสท 
(48% เอสแอล) 

120 - 160 มล. ใช้ ใน แห ล่ งที่ พ บ วั ชพื ช
หนาแน่น โดยพ่นก่อนปลูก
หรือก่อนเตรียมดิน 7 - 15 
วัน  

ไกลโฟซเินต-
แอมโมเนียม 
(15% เอสแอล) 

300 - 400 มล. 

หมายเหตุ : * ในวงเล็บ คือ % สารออกฤทธิ์และสูตรของสารก าจัดวัชพืช 
ที มา : กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

1.8 วิธีการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1) เมล็ดข้าวโพดบด  (Ground corn หรือ  Cracked corn หรือ  

Corn meal) เม็ดข้าวโพดที่มีสีออกจากฝักแล้วน ามาบดหรือท าให้แตกออก การบด
ไม่ควรบดให้ละเอียดเกินไป เก็บไว้ได้นานต้องมีความชื้นไม่เกิน 12 % ข้าวโพดบด
ผสมอาหารได้ดีถึง 50-70 % โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ถือว่าเป็นอาหารชั้นที่ดี 
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2) ข้าวโพดบดทั้งฝักโดยแกะเปลือกออกแล้ว (Corn and cob meal 
หรือ Ground ear corn) โดยปกติจะมีซังติดมาตามธรรมชาติประมาณ ร้อยละ 20 
เป็นอาหารที่เบาฟ่าม มีกากมากข้ึนเมื่อเทียบกับเมล็ดข้าวโพดบด เหมาะส าหรับแม่
โค พ่อโคพันธุ์เนื้อ โคนม 

3) เลี้ยงสัตว์โดยใช้ข้าวโพดทั้งฝัก โดยให้สัตว์กินเอาเปลื อกออก
หรือไม่ก็ตาม และมีอาหารโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุใส่ 

4)  ซั ง ข้ า ว โ พ ด  (Cob meal ground corn cob) ห ม า ย ถึ ง                       
ฝักข้าวโพดที่กะเทาะเปลือกออกแล้วน ามาบดเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น วัวนม หรือ
พ่อโค แม่พันธุ์โคเนื้อ เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองอ้วนเกินไป เพราะเป็นอาหาร 
ที่มีเยื่อใย (กาก) สูง 

5) ข้าวโพดบดชนิดหยาบ  (Screened cracked corn Screened 
corn หรือ Screened corn chop) หมายถึง ข้าวโพดที่ถูกน ามาร่อน เพ่ือแยกเอา
ส่วนที่ละเอียดหรือมีขนาดเล็กออกไป ส่วนที่เหลือจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งในที่นี้เรียกเป็น
ข้าวโพดบดชนิดหยาบ ไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมเกิน 4 %  

6) ปลายข้าวโพด (Corn Grits หรือ Hominy grits) เป็นส่วนที่แข็ง
มากของเมล็ดขนาดกลางซึ่งอาจมีส่วนของร าและบริเวณที่งอกเป็นต้นข้าวโพด 
(Germ) ปนมาบ้างเล็กน้อย หรือไม่มีเลย แป้งส่วนที่แข็งมากนี้มีสีเหลืองและสีขาว
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มีไขมันไม่เกิน 4 % ถ้าเมล็ดสีขาวจะเรียก (White corn 
grits) ถ้าเป็นสีเหลืองเรียก (Yellow corn Grits) 
  

1.9 คุณค่าทางอาหารของข้าวโพด 

มีแป้ง 65 % เยื่อใยต่ า มีพลังงานแบบเมตาโบไลซ์ (ME) สูง มีไขมัน 
3-6 % มีกากไขมันไม่อ่ิมตัวสูง มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดไขมันเหลวในสัตว์ได้ 
โปรตีนรวม 8-13 %  
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ตารางที  3  เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาอาหารของข้าวโพดวัตถุดิบ  
               อาหารสัตว์ 

 
 

หมายเหตุ : 1. DM (dry matter) = วัตถุแห้ง, 2. CP (crude protein) = โปรตีนหยาบ,  
3. EE (ether extract) = ไขมัน, 4. CF (crude fiber) = เยื่อใยหยาบ, 5. Ash= เถ้า,  6. NFE 
(nitrogen free extract) = คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย,  7. NDF (neutral detergent 
fiber) = ผนังเซลล์ที่ถูกย่อย,  8. ADF (acid detergent fiber) = ลกิโนเซลลูโลส, 9. ADL (acid 
detergent lignin) = ลิกนิน,  10. TDN (total digestible nutrients) = โภชนะย่อยได้รวม,  
11. DE (digestible energy) = พลังงานย่อยได้, 12. ME (metabolizable energy) = พลังงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได ้
ที มา : ส านักงานอาหารสัตว์ (2559) 
 

1.10 ความคุ้มทุนของการปลูกข้าวโพด 
 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80 วัน ขายต้นสด พ้ืนที่ 1 ไร่ จะได้

ผลผลิต 30,000 กก. ขายเป็นต้นสดได้ราคา กก.ละ 1 บาท หักต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดไร่ละ 15,195 บาท ทางเลือกนี้จะท าให้เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ยไร่ละ 4,900 
บาทต่อเดือน 
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1.11 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการปลูก  
  1) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  
  2) พ้ืนที่ในการปลูกสาธิต 
  3) รถไถ 
  4) ปุ๋ยคอกจากมูลโคเนื้อ 
  5) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่า (pH) 
  6) ไดโนไมค์  
   

1.12 ขั้นตอนการปฏิบัติการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ 
  1) คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ก่อนการปลูก แล้วน าไปแช่ในน้ าอุ่น 
  2) เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ และไถพรวนดิน 
  3) การวัดค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) ของดินในพ้ืนที่  การ
ค านวณปรับสภาพดิน และใส่ปุ๋ยคอก 
  4) การจัดพ้ืนที่ทิศทาง ระยะห่างระหว่างแถว ระหว่างต้นที่จะ
ปลูก 
  5) การปักป้าย และบันทึก วันเวลาที่ปลูก เพ่ือใช้ค านวณวันเวลา
ที่จะตัดไปท าเป็นอาหารโคเนื้อ 
 

  
ภาพที  1  ไถพรวนดิน ภาพที  2  เตรียมแปลงยกร่อง 
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ภาพที  3 ปล่อยน้ าเข้าแช่ในร่อง    

  
(ก)  การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ข)  การหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

  
(ค)  ต้นข้าวโพดที่พร้อมเก็บเกี่ยว (ง)  การตัดต้นข้าวโพด 

ภาพที  4  การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 

2. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าลูกผสม ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์

ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่
การให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีตามที่สัตว์ต้องการ เหมาะส าหรับใช้
เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง อาทิ โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ ปัจจุบัน  
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กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
ไทย หญ้าเนเปียร์มีอายุข้ามปี ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง สูง 2.5 - 3.5 เมตร เมื่อออก
ดอกจะมีความสูงถึงปลายช่อดอก 3.5 - 4.5 เมตร ให้ผลผลิตน้ าหนักสด 8 - 10 ตัน
ต่อไร่ต่อรอบการตัดทุก 60 วัน  (ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2 - 2.5 ตันต่อไร่ต่อรอบการ
ตัด) มีโปรตีน 13 - 17 % (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 

2.1 ลักษณะเด่น 
 เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โปรตีนสูง มีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกิน

ตอบสนองต่อการให้น้ าและปุ๋ยดี แตกกอดี แก่ช้า ทนแล้ง ในฤดูหนาวยังเติบโตได้ดี
ไม่ชะงักไม่มีระยะพักตัว ใบและล าต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คมไม่มีขน ที่ท าให้เกิด
อาการคันคายระยะออกดอกสั้น ไม่ติดเมล็ด ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ าตาล
ในใบและล าต้นสูงท าเป็นหญ้าหมักโดยไม่จ าเป็นต้องเติมสารเสริมใด ๆ ปรับตัวได้ดี
ในดินหลายสภาพ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถ
เก็บเกี่ยวได้นานถึง 6-7 ปีเหมาะกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัด (ปรีชา และคณะ , 
2558) 
 

2.2 พื้นที ปลูกที เหมาะสม 
 ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินหลาย

ประเภท   ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการ
ระบายน้ าดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่ไม่ทน น้ าท่วมขัง ต้องการน้ าฝน 
ประมาณ 1 ,000 มิลลิ เมตรต่อปี  เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่ต้องการน้ าฝน  
1,200-1,500 มิลลิเมตรต่อปี 
 

2.3 สภาพดินฟ้าอากาศที เหมาะสม 
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีปริมาณน้ ามากและ

แสงแดดจัด มีการกระจายของฝนสม่ าเสมอและมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศา
เซลเซียส ในเขตน้ าฝนควรมีฝนตก 1,300-1,500 มิลลิเมตรต่อปี เจริญเติบโตได้ดี
เป็นพิเศษ ในเดือนแรก ๆ เจริญเติบโตช้า ขณะยังเล็กไม่สามารถทนต่อสภาพน้ า
ท่วมขังได้ หญ้าที่มีอายุมากขึ้นจะมีระยะเวลาเจริญเติบโตนานให้ผลผลิตสูง  
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หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด
ที่มีการจัดการให้น้ าและท าให้ดินไม่แน่นอากาศถ่ายเทได้สะดวก ดินที่ใช้ปลูก
จะต้องไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป และมีธาตุอาหารสมบูรณ์ 
 

2.4 การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินก่อนปลูกให้ดีถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นและ

ส าคัญมาก ช่วงระยะเวลาที่เหมาะกับการเตรียมดิน คือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว 
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ดินยังมีความชื้นพอเหมาะง่าย
กับการใช้อุปกรณ์การเตรียมดินและไม่เสี่ยงกับฝนตกในขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
  1) ก่อนไถเตรียมดิน ควรเก็บกรวด หิน ตอไม้ ออกจากแปลงปลูก
ให้หมด เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ขณะเข้าท างานในแปลง 
  2) ควรประเมินความหนาแน่นรวมของดินหรือชั้นดินดาน 
เกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินส่งให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนา
ที่ดิน ขอใกล้บ้าน เพ่ือหาคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) และธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ากว่า 
ร้อยละ 1.5 
  

2.5 การเตรียมพันธุ์ส่าหรับปลูก (ไกรลาศ, 2554) 
 1) ถ้ามีแผนจะปลูกเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ควรจัดท าแปลงพันธุ์เอง  

เพ่ือลดต้นทุนการซื้อท่อนพันธุ์และการขนส่งจากแหล่งอื่นมาปลูก 
 2) ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่มีการ

จัดการดูแลแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อายุของท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมที่
น ามาปลูก อยู่ในช่วงประมาณ 90-110 วัน 

 3) ช่วงหญ้าอายุ 1-90 วัน ควรส ารวจดูแลรักษาแปลงพันธุ์อย่าง
สม่ าเสมอ ให้มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคแมลง ตาข้อสมบูรณ์ และควรมี 
กาบใบหุ้มในระหว่างการขนส่ง 
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 4) อายุของท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงพันธุ์ที่ เหมาะสม อยู่ในช่วง
ประมาณ 90-110 วัน ท่อนพันธุ์จะเริ่มงอกรากออกมาก่อนและงอกตาตามทีหลัง 
ระบบรากท่ีแข็งแรงจะปลูกขึ้นดี ถ้ามีการจัดการดูแลอย่างดีแปลงพันธุ์ 1 ไร่ ตัดแต่
ละครั้งให้ผลผลิตได้ประมาณ 15,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

 5) ใช้มีดตัด เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือเครื่องตัดท่อนพันธุ์  
ตัดล าต้นหญ้าชิดโคนต้น แล้วตัดส่วนยอดต่ ากว่าคอใบสุดท้ายที่คลี่เต็มที่แล้ว
ประมาณ 25 ซม. ลอกกาบใบ แล้วน าไปปลูกทั้งล าในแปลงปลูกหรือปลูกด้วย
เครื่องปลูก 

 6) เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้ว ต้องปลูกให้เสร็จภายใน 4-5 วัน ถ้าทิ้งไว้จะ
ท าให้จุดเจริญของรากและตาเสียไป 
  

2.6 การปลูก ท าได้โดยใช้แรงงานคน หรือปลูกด้วยเครื่องปลูก 
 1) ส าหรับการปลูกพ้ืนที่ขนาดเล็กและใช้แรงงานคนภายหลังจาก 

เตรียมดินเสร็จ เพ่ือป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดินควรปลูกทันที ต้นพันธุ์   
ที่เตรียมไว้ให้ตัดเป็นท่อน ๆ 

  
(ก) ตัดท่อนพันธุ์ ให้มีข้อติดอยู่  (ข) 120 เซนติเมตร 

  

(ค) ปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา (ง) ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ 1-2 นิ้ว 

ภาพที  5  วิธีการปลูกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 
ที มา : ไกรลาศ (2554) 
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2) ตัดท่อนพันธุ์ การคัดเลือกต้นหญ้าเนเปียร์  ปากช่อง 1 มีอายุ
เหมาะสม ริใบออก แล้วตัดเป็นท่อน แต่ละท่อนควรมีจ านวน 2 ข้อปล้อง (ภาพที่ 
6) 

3) การยกร่องปลูกหรือปลูกแบบอ้อย เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์ และไถพรวนดิน (ภาพที่ 7) 

4) การปักช าท่อนพันธุ ์ (ภาพที่ 8) 
5) การปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญ่อาจปลูกโดยใช้เครื่องปลูก (ภาพที่ 9) 

 

  
 

ภาพที  6  การเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 
 

    
            (ก) ระยะร่องห่างกัน 85 ซม.    (ข) ใช้มีดสับให้ล าต้นขาด ออกจากกัน 
 

ภาพที  7 การยกร่องปลูกหญ้าเนเปียร์ 
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ภาพที  8 การปักช าท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์      ภาพที  9 ปลูกโดยใช้เครื่อง 

 

     

     (ก) การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์    (ข)  การตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

ภาพที  10  การเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ 
 

2.7 การใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
 หญ้าเนเปียร์ให้ผลผลิตประมาณ 80 ตันต่อไร่ต่อปี สามารถตัดได้ 8 

ครั้งต่อปี โดยพ้ืนที่ปลูกหญ้า 1 ไร่ จะสามารถตัดใบมาใช้เลี้ยงโคได้ประมาณ 5-6 
ตัว โดยในการลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์ 1 ครั้ง จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นานประมาณ 
10 ปี โดยมีต้นทุนต่อไร่ประมาณ 5,000-6,000 บาท ดังนั้น เมื่อคิดจากการเก็บ
เกี่ยวได้นาน 10 ปี ต่อการการปลูก 1 ครั้ง จึงท าให้มีต้นทุนในการปลูกต่ ามาก  
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ตารางที  4 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปยีร์ปากช่อง 1 กับหญ้าสายพันธ์ุอื่น ๆ  

 
ที มา :  1/ ไกรลาศ (2554) และ 2/ ปรีชา และคณะ (2558) 
 

3 อาหารผสมส่าเร็จรูปครบส่วน (TMR) 
3.1 ลักษณะของอาหาร TMR 

 ปกติการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่  
โดยกิจกรรมทางกายภาพของสัตว์และของจุลินทรีย์ในกระเพาะที่จะท าหน้าที่
เปลี่ยนอาหารเป็นกรดไขมัน ในสูตรอาหาร TMR จ าเป็นต้องลดขนาดของอาหาร
หยาบลง เพ่ือการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้นลดความฟ่ามของอาหาร ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมปริมาณการกินได้และลดการเลือกกินอาหาร จะท าให้ลดการเคี้ยวเอ้ือง ควรมี
ลักษณะดังนี้  

1) ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  
ควรมีระดับพลังงานและโปรตีนครบตามความต้องการของสัตว์ระยะต่าง ๆ 

2) คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้นต้องมีคุณภาพดี ควรมีระดับ
โปรตีน ไหลผ่าน 30 - 35 % 

3) ขนาดตามยาวของอาหารหยาบไม่สั้นจนเกินไป และมีเยื่อใย  ADF 
ประมาณ 20 - 25 % หรือ NDF 30 - 35 % 

4) การกระจายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นควรสม่ าเสมอ  
5) สภาพอาหารต้องไม่มีรา หรือมอด  
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ตารางที  5  การผลิตอาหารผสมส าเร็จครบส่วน (TMR) โคเนื้อคุณภาพสูง 

 
ที มา : วิโรจน์ (2559) 
 

ตารางที  6 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ 

 
ที มา : วิโรจน์ (2559) 
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ตารางที  7 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ 

 
ที มา : วิโรจน์ (2559) 
 

 3.2 วัตถุดิบที ใช้ผสมในอาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2553) 
ในการประกอบสูตรอาหาร  TMR ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี

คุ ณ สม บั ติ ที่ ดี เช่ น เดี ย วกั บ ก ารป ระกอบ สู ต รอ าห ารข้ น  อ าห าร  TMR  
จะประกอบด้วย  

1) แหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด และเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรที่เยื่อใยสูง อาหารหยาบที่ใช้ควรมีศักยภาพในด้านการย่อยได้และ
อัตราการย่อยได้สูง 

2) แหล่งอาหารข้น ประกอบด้วย แหล่งอาหารโปรตีน เช่น พวกกาก
ถั่วเหลือง กากเมล็ดทานตะวัน กากงา กากเมล็ดฝ้าย ใบพืชโปรตีนสูง เช่น ใบ
กระถินแห้ง ใบมันส าประหลังแห้ง เป็นต้น แหล่งอาหารพลังงาน เช่น มันเส้น 
ข้าวโพด ร า ข้าวฟ่าง เป็นต้น  

3) แหล่ งแร่ธาตุ และอ่ืน  ๆ ได้แก่  กระดูก เปลือกหอย เกลือ  
ไดแคลเซียมฟอสเฟต วิตามิน และแร่ธาตุปลีกย่อยเป็นต้น  
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3.3 การขุนโคด้วยอาหารและประโยชน์ของอาหาร TMR  
 การให้โคกินอาหารแบบอาหารผสมเสร็จ TMR หรือ Complete 

feed นี้เป็นการรวมทั้งอาหารหยาบ อาหารข้น และอาหารเสริมแร่ธาตุ และ
วิตามินเข้าด้วยกัน (ปรีชา และคณะ , 2556) โดยค านวณ ให้มีโภชนะต่าง ๆ 
เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ ซึ่งโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน และมีสัดส่วน
สม่ าเสมอตามความต้องการของโค และโคจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) ความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อสภาวะ
นิเวศน์ของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

2) กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3) อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น 
4) ท าให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น 
5) ท าให้มั่นใจได้ว่าจะไมป่่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมากกับโค 
6) ท าให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ 
7) จะช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบ และ

สะดวกในการจัดการการให้อาหาร  
 

 3.4 ข้อควรระวังในการใช้อาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2541) 
1) โคอาจได้รับโภชนะบางตัวมาก หรือน้อยกว่าความต้องการ 

โดยเฉพาะพลังงาน และโปรตีน ทั้งนี้ เนื่องจากการประกอบสูตร TMR มักใช้เพ่ือ
เลี้ยงโคในระดับเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้น โคที่มีความต้องการโภชนะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยจะ
ได้รับโภชนะมากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจท าให้โคอ้วน และในทางกลับกัน โคที่
ให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับไม่เพียงพอ 

2) ต้นทุนค่าอาหารจะสูงขึ้น ทั้งนี้ เพราะมีการใช้เครื่องจักรกลเพ่ือ
ผสมอัดเม็ด หรือบดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารหยาบ  

3) แหล่งของเยื่อใยใน TMR โดยเฉพาะในแง่การค้าผู้ผลิตมักนิยมใช้
ของที่บดง่าย เช่น ซังข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หรืออ่ืน ๆ ผสม ซึ่งไม่มีลักษณะเป็น
เส้นใย ดังนั้น สัตว์จะย่อยไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้น ยังมีการนิยม
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ใช้กากปาล์ม ซึ่งมีกะลาปาล์มป่นค่อยข้างมากเป็นแหล่งเยื่อใย ซึ่งจะท าให้โคมี
อาการเบื่ออาหาร และการให้ผลผลิตลดลง 

4) มีการสูญเสียโภชนะระหว่างขบวนการเตรียม TMR เช่น การ
อัดเม็ด หรือการหมัก โดยเฉพาะกรณีหลังนี้ จะมีการท าลายโปรตีน และแป้งใน 
TMR ระหว่างการหมักโดยจุลินทรีย์ท าให้สัตว์ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ประมาณ
การไว้ 

5) มี โอกาสที่ จะ เกิ ดความผิ ดพลาดจากการได้ รับ สาร NPN  
(Non Protein Nitrogen) สูงค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะ ผู้ผลิตมักนิยมผสมยูเรียลงไป
เพ่ือเพ่ิมโปรตีน และแนะน าให้กินเฉพาะ TMR อย่างเดียวเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสัตว์
ได้รับยูเรียมากกว่าวันละ 30 กรัมต่อน้ าหนักตัว 100 กิโลกรัม จะท าให้เกิดพิษ 
(ธนพัฒน์, 2558) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องระวังที่จุดนี้ให้มาก ในทางปฏิบัติอาหาร 
TMR ไม่ควรใส่ยูเรียเกิน 1 % และมักผสมกากน้ าตาลด้วยในปริมาณ 5 - 10 % 
  

3 .5  ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร แ บ บ ห มั ก  FTMR (Total Mixed Ration 
Fermentation)  

1) การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต (ปริมาณต่อ
ครั้งที่ใช้สาธิต) 

1.1) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด หรือ ต้นข้าวโพดสดสับ 
1.2) ฟางข้าวแห้งสับ ขนาด 3 ซม. 
1.3) มันเส้น 
1.4) กากปาล์มรวม 11.5% CP 
1.5) ร าอ่อน 
1.6) กากถั่วเหลือง 
1.7) ยูเรีย 
1.8) ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
1.9) แร่ธาตุผสม 
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ตารางที  8 คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง และต้นข้าวโพด 
 

ชนิดอาหาร 
วัตถุ
แห้ง
(%) 

โปรตีน
รวม 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เยื อใย
รวม 
(%) 

NDF ADF 
พลังงาน

(%) 
เถ้า
(%) 

 TDN 
หญ้าเนเปยีร์ ปากช่อง 1 
อายุการตดั 45 วัน  14.9 15.9 1.3 35.8 - - - 14.5 
อายุการตดั 60 วัน 18.3 12. 1.2 42 - - - 12.3 
ต้นข้าวโพดฝักอ่อน 25.6 8.0 - - 62.1 37.4 59 - 
ต้นข้าวโพดหวาน 25.5 8.6 - - 61.0 34.6 64 - 

ที มา : 1/  ไกรลาศ (2554)  
             2/ คณะกรรมการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย (2551) 
 

ตารางที  9  เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์จากหญ้าเนเปียร์ 
                 ปากช่อง 1 และข้าวโพด 

 
หมายเหตุ : 1/ สูตรที่ 1 การใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ 
                 2/ สูตรที่ 2 การใช้ต้นข้าวโพดเป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ 
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ตารางที  10  ต้นทุนและผลผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดกับข้าวโพด 
 

รายการ 
ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร่) 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) (บาท/กิโลกรัม) 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด 15,600 4,600 0.30 
ต้นข้าวโพด 22,600 6,100 0.27 
 

2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
2.1) ตาชั่งเล็กไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
2.2) ตาชั่งไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
2.3) เครื่องผสมอาหาร TMR และรถไถ 
2.4) ถุงพลาสติกแบบขุ่น ขนาด 24x40 นิ้ว จ านวน 16 

กิโลกรัมตอ่ครั้ง 
2.5) ถุงกระสอบอาหารสัตว์ที่ผ่านการใช้มาแล้ว จ านวน 80 

ใบ 
2.6) ปั๊มดูดอากาศ 1 เครื่อง  
2.7) มีด 
2.8) เชือกฟาง 5 ม้วนต่อครั้ง 
2.9) ปากกาเคมี 2 หัว แบบเขียนถาวร 

3) ขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตอาหาร TMR 
3.1) เตรียมวัตถุดิบในการท าอาหาร TMR จ านวน 1,000 

กิโลกรมั 
3.2) ชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณ ที่ก าหนด 
3.3) สาธิตการผสมอาหาร TMR ตามระยะเวลา ที่ก าหนด 
3.4) การบรรจุลงในกระสอบ และใช้ปั๊มดูดอากาศออก  
3.5) ใช้เชือกฟางมัดถุงพลาสติกด้านใน และมัดปากกระสอบ

ชั้นนอกอีก 1 ชั้น 
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3.6) ใ ช้ ป า ก ก า เขี ย น วั น ที่ ก า ร ผ ลิ ต  (วั น ที่  . . . . . . 
เดือน ................. พ.ศ. .......) 
    

  
(ก) การเตรียมวัตถุดิบ (ข) การชั่งวัตถุดิบแต่ละชนิด 

  
(ค) การเทส่วนผสมปลีกย่อย (ง) คนวัตถุดิบให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

ภาพที  11  การเตรียมวัตถุดิบอาหารข้นที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร TMR 
 

  
   ภาพที  12 การบดสับย่อยเป็นชิ้น   ภาพที  13 เครื่องผสมอาหาร TMR เคลื่อนที ่
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ภาพที  14 ตักอาหารผสม TMR ใส่กระสอบ   ภาพที  15  ใช้เครื่องดูดอากาศ 
 

     
 

ภาพที  16 อาหาร TMR หมัก 25-30 วัน  ภาพที  17 อาหาร TMR หมักเลี้ยงโคเนื้อ 
 

4. การผลิตแร่ธาตุอัดก้อน 
แร่ธาตุเป็นโภชนะที่จ าเป็นต่อร่างกายสัตว์และมีบทบาทส าคัญมากในด้าน

โภชนาการและการด ารงชีพ ปกติสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะโคนม โคเนื้อจะได้รับแร่
ธาตุบางอย่างเพียงพอจากหญ้าสด แต่ในบางครั้งสัตว์ได้กินอาหารหยาบคุณภาพต่ า 
เช่น ฟางข้าว และในพ้ืนที่ที่พืชอาหารสัตว์นั้นขึ้นอยู่ขาดแร่ธาตุบางอย่างก็จะท าให้
สัตว์ขาดแร่ธาตุได้ แร่ธาตุที่มีความส าคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด  
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1) กลุ่มแร่ธาตุที่มีความต้องการและจ าเป็นมากได้แก่ แคลเซียม  (Ca) 
ฟอสฟอรัส (P) แมกนีเซียม (Mg) โซเดียม (Na) คลอไรด์ (Cl) โพแตสเซียม (K) และ
ก ามะถัน (S)  

2) กลุ่มแร่ธาตุที่มีความต้องการและจ าเป็นน้อย ได้แก่ สังกะสี (Zn) เหล็ก 
(Fe) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) ไอโอดีน (I) ซีลีเนียม (Se) และโคบอลท์ (Co) 
 

ตารางที  11  หน้าที่ส าคัญโดยรวมของแร่ธาตุต่อร่างกายโคนม และโคเนื้อ 

 
  ที มา : สุมน (2555) 

 

4.1 ปัจจัยต่าง ๆ ที มีอิทธิพลต่อส่วนประกอบแร่ธาตุของพืชอาหารสัตว์  
อาหารหลักที่ส าคัญของโคเนื้อโคนม คือ หญ้าหรือพืชอาหารสัตว์  

ซึ่งพืชอาหารสัตว์ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงไร จะมีปัจจัยหลาย
อย่าง ที่เข้ามาเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ชนิดของพืชอาหารสัตว์ แต่ละชนิดประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ  
ที่แตกต่างกัน 

2) ดิน เป็นปัจจัยส าคัญต่อองค์ประกอบแร่ธาตุของพืชอาหารสัตว์
มากที่สุด 
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3) ปริมาณผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ การเพ่ิมผลผลิตของพืชอาหาร
สัตว์ 

4) ระยะการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์ พืชมีอายุ มากขึ้นและมี
การเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีแร่ธาตุต่าง ๆ 

5) สภาพภูมิอากาศ ในบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้น 
6) การจัดการทุ่งหญ้าอัตราการแทะเล็มจะมีผลอย่างมากต่อชนิดและ 

การเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์ 
 

ตารางที  12  มาตรฐานความเข้มข้นของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ในอาหารเลี้ยงโค 
 

 
ที มา : NRC (1984) และ Minson (1975) 
 

4.2 วัตถุดิบที เป็นแหล่งเสริมแร่ธาตุ วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุหลักใน
การผสมอาหารสัตว์  

 1) ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
 2) กระดูกป่น 
 3) เกลือป่น 
 4) ก ามะถันผง 
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4.3 ความต้องการแร่ธาตุของโคเนื้อ โคนม มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อ
ความต้องการ แร่ธาตุของโคเนื้อ โคนม 

1) พันธุ์และการปรับตัวของสัตว์ 
2) ลักษณะและระดับการให้ผลผลิต 
3) ฤดูกาล 
4) ความสัมพันธ์กับโภชนะอ่ืน ๆ 
5) โครงสร้างทางเคมีของแร่ธาตุในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 

ตารางที  13  ความต้องการแร่ธาตุในการเจริญเติบโตของโคเนื้อและโคนม 
 

 
ที มา : ดัดแปลงจาก : NRC (1978) และ NRC (1984) 
 

 4.4 ข้อควรพิจารณาในการผสมแร่ธาตุ ส่าหรับโคเนื้อ โคนม มีสิ่งส าคัญ
ที่ผู้ผสมควรต้องค านึง 

1) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในอาหารแร่ธาตุ 
2) อัตราส่วนระหว่างแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสในอาหารแร่ธาตุไม่

ควรสูงกว่า 2 ต่อ 1 
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3) แร่ธาตุปลีกย่อย เช่น โคบอลท์ ทองแดง แมงกานีส ไอโอดีน 
  4) ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งแร่ธาตุที่เป็นพิษประกอบอยู่สูง เช่น 
ฟลูออไรด์ 
  5) แร่ธาตุที่ผสมแล้วต้องมีความน่ากินสูงและมีแร่ธาตุต่าง ๆ 
 

 4.5 วิธีการให้แร่ธาตุ การให้อาหารแร่ธาตุกับโคเนื้อ มีหลายวิธีแล้วแต่
ความสะดวกของผู้เลี้ยง ดังนี้ 
  1) ผสมในอาหารข้น 
  2) ให้เลียกินตามชอบ ทั้งในรูปก้อนและผง 
  3) ละลายน้ าให้ดื่ม 
  4) โดยการฉีด 
  5) โดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารนั้น ๆ ลงในแปลงหญ้า 
 

 4.6 การผลิตแร่ธาตุก้อนใช้เองแบบง่าย  
เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียแร่ธาตุที่เสริมโคเนื้อ โคนมในรูปแร่ธาตุผง

และสะดวกต่อการเลียกินของสัตว์ จะท าเป็นก้อนรูปแท่งสี่เหลี่ยม หรือ ก้อนกลม 
ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ด้วยวิธีง่าย ๆ ได้ ดังนี้ 

1) ชั่งเตรียมเกลือแกงป่น 7.0 กิโลกรัม มากองบนพื้นหรือภาชนะ 
2) แบ่งเกลือแกงป่นบางส่วน (1-2 กิโลกรัม) ใส่ในภาชนะเพ่ือใช้ผสม

กับแร่ธาตุอ่ืน ๆ ที่ใช้จ านวนน้อยเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
3) ชั่งไดแคลเซียมฟอสเฟตจ านวน 1.7 กิโลกรัม น ามากองบนเกลือ

แกงป่นในข้อ 1 
4) ชั่งก ามะถันผง 250 กรัม แมงกานีสซัลเฟต 20 กรัม ซิงค์ ออกไซด์ 

35 กรัม และจุนสี 40 กรัม ซึ่งทั้งหมดได้ร่อนผ่านตะแกรงละเอียดแล้ว น าไปผสม
ลงในภาชนะในข้อ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน และไปผสมกับไดแคลเซียมฟอสเฟตและ
เกลือ 

5) น าโคบอลท์ซัลเฟต 2 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟต 0.2 กรัม (200 
มิลลิกรัม) โซเดียมซิลิเนต 0.1 กรัม (100 มิลลิกรัม) โปแตสเซียมไอโอไดน์ 0.1 กรัม 
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(100 มิลลิกรัม) มาละลายในน้ าร้อนจ านวนเล็กน้อยที่ท าให้สารละลายเหล่านี้
ละลายหมด 

6) ใช้แป้งมันส าปะหลัง 100 กรัม ผสมน้ า 2 ลิตร ต้มจนสุกแล้วเติม
สารละลายในข้อ 5 และสีแดงจ านวนตามที่ต้องการ (สีสตรอเบอรี่ หรือสีลาสเบอรี่) 
ลงไปแล้วจึงน าไปผสมกับแร่ธาตุในภาชนะข้างต้น 

7) น าแร่ธาตุที่ผสมกาวแล้ว บรรจุในแบบพิมพ์ประมาณ 2.4 กิโลกรัม 
อัดด้วยแม่แรงประมาณ 1-2 นาที จึงคลายแม่แรงและถอดพิมพ์ออกก็จะได้แร่ธาตุ
ก้อนตามต้องการ 

8) น าแร่ธาตุก้อนที่ได้ไปท าให้แห้งโดยเร็ว เพ่ือป้องกันมิให้เกลือที่
ละลายน้ าระเหยออกมาอยู่นอกผิว โดยอาจจะน าไปอบในตู้อบหรือบรรจุในถังปิด
ด้วยสังกะสีมีรูอากาศแล้วคลุมไว้ด้วยแกลบเผาทิ้งไว้ 5-9 ชั่วโมง จึงเปิดออกมาทิ้งไว้
สักครู่แล้วหุ้มไว้ด้วยพลาสติกใสเพ่ือเก็บไว้ใช้ต่อไป ซึ่งจากการเตรียมแร่ธาตุใน
ปริมาณเท่านี้ก็จะได้แร่ธาตุทั้งหมดรวม 5 ก้อน  
 

4.7  ขั้นตอนการผลิตแร่ธาตุอัดก้อน 
1) การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต  (ปริมาณ

ต่อครั้งที่ใช้สาธิต) 
1.1) หินปูน 
1.2) ไดแคลเซียมฟอสเฟต (DCP) 
1.3) เกลือป่น 
1.4) พรีมิกส์แร่ธาตุ 
1.5) ปูนซีเมนต์แดง 

2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
2.1) ตาชั่งเล็กไม่เกิน 1 กิโลกรัม 
2.2) ตาชั่งไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
2.3) เครื่องอัดก้อน 

3) ขั้นตอนการปฏิบัติการท าแร่ธาตุอัดก้อน 
3.1) เตรียมวัตถุดิบ 
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3.2) ชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณที่ก าหนดไว้ 
3.3) สาธิตการท าแร่ธาตุอัดก้อน  

 

   
 

ภาพที  18  การเตรียมส่วนผสมแร่ธาตุ        ภาพที  19 คนผสมแร่ธาตุให้เข้ากัน 
 

    
 

ภาพที  20  เทแร่ธาตุที่ผสมเสร็จลงแม่พิมพ์     ภาพที  21  แร่ธาตุอัดก้อน 
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16)  รศ. เทอดศักดิ์   ค าเหม็ง  ที่ปรึกษาโครงการ 
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