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บทคัดย่อ 
 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 22 เดือน 
(ช่วงน้ าหนักตัว 500-600 กิโลกรัม) ส าหรับจัดท าคู่มือความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย ด าเนินการทดลอง
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือนกันยายน 
ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยใช้โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน สายเลือดมากกว่า 87.5 % ขึ้นไป อายุประมาณ 20 เดือน เพศ
เมีย น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 514.3 กิโลกรัม เลี้ยงในคอกขังเดี่ยว เพ่ือเก็บข้อมูลด้าน Feeding trial ดูผลของอาหารที่มีต่อ
การเจริญเติบโต ในช่วงอายุ 20-22 เดือน วางแผนการทดลอง Randomized Complete Block Design (RCBD) ใช้
โคทดลองจ านวน 16 ตัว แบ่งโคตามขนาดน้ าหนักตัวออกเป็น 4 ซ้ าๆละ 4 ตัว ท าการสุ่มโคแต่ละซ้ าให้ได้รับอาหาร
ผสมครบส่วนที่มีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น (R:C) เท่ากับ 55:45 ที่มีโปรตีนหยาบ (CP) 14.0 เปอร์เซ็นต์ มี
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) 2.56 Mcal/kg ตามความต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 500 
700 900 และ 1,100 กรัมต่อตัวต่อวัน และท าการทดสอบด้าน Metabolism trial โดยท าการทดสอบในช่วงท้ายของ
แต่ละช่วงอายุที่ก าหนด (อายุ 22 เดือน) ตามแผนการทดลองเดิม เก็บข้อมูลครั้งละ 4 ตัว รวม 4 ครั้ง ๆ ละ 16 วัน เป็น
ระยะปรับโคทดลอง 10 วัน และเก็บข้อมูล 6 วัน เก็บรวบรวมมูลและปัสสาวะทั้งหมด ควบคู่ไปกับการวัดปริมาณก๊าซที่
ใช้ในการหายใจ (ออกซิเจน) และก๊าซที่ปล่อยออกจากตัวโค (คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน) ด้วยชุดวัดค่าการหายใจ
ระบบเปิด เพ่ือน ามาประเมินค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) เมื่อโคได้รับอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต
ต่างกัน 4 ระดับ  

จากการทดลองเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง ในช่วงอายุ 20-22 เดือน ให้ได้รับปริมาณอาหารแตกต่างกัน 4 ระดับ 
พบว่า โคทั้ง 4 กลุ่มได้รับปริมาณอาหาร เมื่อคิดเป็นน้ าหนักแห้งต่อวัน และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) รวมทั้งปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับเมื่อคิดเป็นน้ าหนักแห้งต่อวันก็มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ได้รับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งจะท าให้เจริญเติบโต
ได้เฉลี่ยวันละ 966 กรัม โดยมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมที่กินได้เป็นพลังงานความร้อนที่ขับออก (HP/GEI) 
ในสัดส่วนที่ต่ า เท่ากับ 0.54 kcal/kg.DM โคที่ได้มีคะแนนรูปร่าง (Body score) เท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มี
รูปร่างสวยงามส าหรับโคสาวท้อง 

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตของโคกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับ
ต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัม ที่มีอัตราการเจริญเติบโต  0  500  700  900 และ 1,100 กรัม
ต่อวัน มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 13.69  18.94  21.04  23.14 และ 25.25 เมกกะแคลอ
รี่ ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 15.06  20.84  
23.15  25.46 และ 27.77 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้วันละ 16.43  22.73  25.25  27.77 และ 30.29 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ  

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถ
ท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความ
ต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 632  875  972  1,069 และ 1,166 กรัม ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 
กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 695  962  1,069  1,176 และ 1,283 กรัม ตามล าดับ และโคที่
น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 758  1,050  1,166  1,283 และ 1,399 กรัม 
ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ: ค่าความต้องการโปรตีน ค่าความต้องการพลังงาน โคนมทดแทนฝูง 



5 

 

Abstract 
 
 The objective of this study was to investigate the crude protein (CP) and metabolizable energy 
(ME) requirements of female dairy calf at 22 months old (in range of 500-600 kg body weight). The 
experiment was conducted at the Ruminants Feeding Standard Research and Development Center, 
Khon Kean, Thailand from September to December 2019. Sixteen female Thai-Friesian crossbred cows 
(more than 87.5% breed line, 514.3 kg average body weight, and average age of 20 months old) were 
divided into Randomized complete block design (RCBD) with four replications. Feeding trial was 
started during 20 to 22 months old fed mixed feed with a 55:45 ratio of roughage to concentrate (R: 
C) with 14.0 percent crude protein (CP) and metabolizable energy (ME) 2.56 Mcal/kgDM for four 
different growth rate of nutrient requirement treatments (0, 500, 700, 900, and 1,100 g/day). 
Metabolism trial used same experimental design at 22 months old of cows, the experiment consisted 
of 4 experimental periods, in each period, the first 10 days were used for feed adaptation and the 
last 6 days were used for determining digestibility and energy content measurements. The 
experimental cattle were housed individually with indirect calorimetry via head hoods for determining 
oxygen consumption and emission gas (carbon dioxide and methane). The total feces and urine 
produced by each animal were collected on a daily basis during each measurement period. The 
metabolizable energy (ME) were evaluated. 
 The results showed that during the age of 20-22 months old the cows grew in an average 
daily gain of 966 g/day, with the efficiency of converting the total energy consumed into the excreted 
heat energy (HP / GEI) at a low proportion of 0.54 kcal/kg.DM. Body score of dairy cow was 4.58. The 
regression line of growth rate and ME intake per day was predicted the ME requirement of 500 kg 
body weight cow with different growth rate (0, 500, 700, 900, and 1,100 g/day) were 13.69 18.94 21.04 
23.14 and 25.25 Mcal/day, respectively. The 550 kg body weight cow had ME requirement 15.06 20.84 
23.15 25.46 and 27.77 Mcal/day, respectively. And the 600 kg body weight cow had ME requirement 
16.43 22.73 25.25 27.77 and 30.29 Mcal/day, respectively. Moreover, the regression line of growth 
rate and CP intake per day was predicted the CP requirement of 500 kg body weight calf with different 
growth rate (0, 500, 700, 900, and 1,100 g/day) were 632 875 972 1,069 and 1,166 g/day, respectively. 
The 550 kg body weight calf had CP requirement 695 962 1,069 1,176 and 1,283 g/day, respectively. 
And the 600 kg body weight calf had CP requirement 758 1,050 1,166 1,283 and 1,399 g/day, 
respectively. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Protein requirement, energy requirement, replacement heifer 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

“ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง (ปีที่ 3)” 
 
1. ความส าคัญ และท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.  2456 โดยชาวอินเดียได้น าโคเชื้อสายอองโกล 
(Ongole) และเนลลอร์ (Nellore) จากแคว้นบังกาลอร์ (Bengalore) ประเทศอินเดีย (บังกาลาเทศในปัจจุบัน) จึงเรียก
กันว่า “พันธุ์บังกาลา” เข้ามาเลี้ยงที่ชานกรุงเทพมหานครแถบพระโขนง บางซื่อ บางซ่อน บางขุนเทียน และในชุมชน
ชาวมุสลิมในจังหวัดอยุธยา โดยเลี้ยงแบบยืนในโรงเรือนทึบยกพ้ืนสูง เกี่ยวหญ้าที่มีดาษดื่นให้กินและเสริมด้วยอาหาร
ข้น ประกอบด้วย ร าและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ ใช้ต้มกับน้ าตาลทรายแดงให้โคกิน โคเหล่านั้นรีดนมได้เฉลี่ยตัวละ
ประมาณวันละ 2.6 ลิตร มีระยะการรีดนมประมาณ 8 เดือน ได้น้ านมประมาณตัวละ 600 ลิตรต่อปี น้ านมที่ได้ใช้ต้ม
จ าหน่ายในหมู่ชาวอินเดียด้วยกัน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2477 พระยาเทพหัสดินได้ก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงโคนมชื่อ “ฟาร์ม
บางกอกแดรี่” เลี้ยงแม่โคประมาณ 120 ตัว รีดนมขายให้คนไทยทั่วไป แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากคนไทยยังไม่
นิยมบริโภค และไม่รู้จักวิธีการเก็บรักษาและแปรรูปน้ านม จึงต้องเลิกล้มไปในที่สุด หลังจากนั้นได้มีการน าโคนมพันธุ์
ยุโรปเข้ามาเลี้ยงในหน่วยงานของรัฐ ทั้งหน่วยทหารและพลเรือน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ และค่อยๆเลิกล้มกิจการไป   

รัฐบาลไทยเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีการจัดตั้ง 
“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย” มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือด าเนิน
บทบาทส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนม ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือทดแทนการน าเข้าน้ านมและผลิตภัณฑ์
นม อีกทั้งเป็นการทดแทนการปลูกพืชที่มีปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนไทย กรม
ปศุสัตว์ได้จัดท ายุทธศาสตร์โคนมและมีการเร่งรัดให้มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เพ่ือสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ประเทศไทยมีเกษตรกรจ านวน 16,248 ราย เลี้ยงโคนม 509,524 ตัว เป็นโครีดนม 235,829 ตัว ให้ผลผลิต
น้ านมดิบได้ 3,077 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าน้ านมดิบ 1,123 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์สารสนเทศ, 2560) และจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Heard Health Unit, DHHU) พบว่า โคนมให้
น้ านมดิบเฉลี่ย 12.56 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน คุณภาพน้ านมดิบมีปริมาณของแข็งรวมทั้งหมด (Total Solid, TS) เฉลี่ย
เท่ากับ 12.04 เปอร์เซ็นต ์(ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์, 2558) ถือได้ว่าโคนมไทยให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุหลายประการไม่เหมาะสม เช่น ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คุณภาพการจัดการเลี้ยง 
พันธุกรรมโคนม และการจัดการด้านอาหาร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเลี้ยงโคนม ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในด้านอาหารจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดคือ 
ประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้นการจัดการให้อาหารโคนมอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนะถูกต้อง แม่นย า ตรงตามความต้องการของโคนมแต่ละระยะ นอกจากช่วยให้โคนมสามารถให้ผลผลิตน้ านมและ
คุณภาพน้ านมเพ่ิมสูงขึ้นตามศักยภาพทางพันธุกรรมแล้ว ยังสามารถปรับปรุงสุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ได้ ซึ่งเป็น
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย 

การค านวณสูตรอาหารโคนม เพ่ือให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะเป็นไปตามความต้องการของโค
นมแต่ละระยะนั้น เกษตรกรจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องการเบื้องต้น 2 ส่วน คือ ค่าความต้องการโภชนะของสัตว์ 
(Nutrient requirement) และคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ (Nutritive values หรือ Nutrients composition 
of feedstuffs) ซึ่งคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถหาได้จากการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมีใน
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ห้องปฏิบัติการ เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปค านวณสูตรอาหารสัตว์ ไม่ได้หมายความว่าสัตว์จะสามารถใช้
ประโยชน์ได้ท้ังหมด เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารประกอบที่มีทั้งโครงสร้างที่ง่ายต่อการย่อย และมี
โครงสร้างที่มีความซับซ้อนที่ยากต่อการย่อยได้ในท่อทางเดินอาหารของสัตว์ ดังนั้นการทราบว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้น
สัตว์สามารถย่อยได้และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด จึงเป็นการช่วยให้การประกอบสูตรอาหารท าได้ใกล้เคียง
กับความต้องการของสัตว์มากขึ้น สามารถเลือกชนิดและปริมาณของวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต และลดการสูญเสียสารอาหารส่วนเกินที่ออกมาในสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ (มูล ปัสสาวะ และแก๊สมีเทน) อัน
เป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อมายาวนานแล้ว แต่ยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากงานวิจัยมีจ านวนน้อย ไม่ต่อเนื่อง ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ขั้นสูงใน
ด้านอาหารและการจัดการให้อาหารโคนมอย่างเป็นระบบ การค านวณสูตรอาหารโคนมที่ท ากันอยู่ในปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลค่าความต้องการโภชนะและพลังงานของโคนมจากต่างประเทศ เช่น  ARC (1980) NRC (2001) 
INRA (2018) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีแหล่งที่มาของชนิดวัตถุดิบ พันธุ์สัตว์ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศไทย 
ดังนั้นข้อมูลที่เกษตรกรน ามาใช้จัดการให้อาหารโคนมจึงไม่มีความถูกต้องและแม่นย าทั้งในส่วนค่าความต้องการโภชนะ
ของสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ จึงควรศึกษาเชิงลึกทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์
(การย่อยได้ของโภชนะและ ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้) และค่าความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย 

ส าหรับโครงการวิจัยนี้ ท าการศึกษาถึงความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทน
ฝูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย” การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วงๆ
ละ 1 ปี รวม 3 ปี ซึ่งในปีที่ 1 เป็นการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรที่ใช้ในการทดลองเก็บข้อมูล 
ปรับปรุงคอกสัตว์ทดลอง  จัดหาสัตว์ทดลอง วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารทดลองเพ่ือใช้ประกอบ
สูตรอาหารทดลอง วิเคราะห์คุณภาพอาหารทดลอง ปรับสัตว์ทดลองให้ชินกับคอกทดลองการย่อยได้และการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน เพ่ือใช้ในการค านวณค่าการย่อยได้ของโภชนะและค่า
ความต้องการพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในปีที่ 1 คือ รายงานผลวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารของโคหลังหย่านมถึง 6 เดือน วัตถุดิบอาหารทดลอง และอาหารหยาบที่ใช้ทดลอง 
และรายงานผล “ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมที่อายุ 6 เดือน” และผลลัพธ์ใน
การศึกษาปีที่ 2 คือ รายงานผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารของโคนมที่อายุ 12 เดือน และ 18 เดือน 
วัตถุดิบอาหารทดลอง อาหารหยาบที่ใช้ทดลอง  และรายงานผล “ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการ
เจริญเติบโตของโคนมที่อายุ 12 เดือน และ 18 เดือน” ส าหรับเป้าหมายในการศึกษาปีที่ 3 คือ รายงานผล “ความ
ต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมที่อายุ 22 เดือน” เพ่ือใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลค่าความ
ต้องการโภชนะของโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทย และจัดท าเป็นคู่มือความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย 
ส าหรับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลุ่มหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม สถาบันการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการอาหารให้อาหารโคนม และประกอบสูตรอาหารให้ตรงตามความต้องการของโคนมแต่ละระยะ
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้ได้ตารางค่าความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูง (อายุ 22 เดือน) ส าหรับจัดท าคู่มือ
ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาค่าความต้องการโภชนะและพลังงานของโคนมทดแทนฝูง ที่อายุ 22 เดือน (ช่วงน้ าหนักตัว 500-600 
กิโลกรัม)  
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4. ทฤษฎี สมมุติฐานและ/หรือกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้ระบบการจัดการให้อาหารโคนมที่มีประสิทธิภาพ โคนมไทยสามารถให้ผลผลิตน้ านมและคุณภาพ
น้ านมสูงสุด มีสุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ที่ดี จ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐาน 2 ส่วน คือ ตารางค่าความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ (Nutrient requirements table) และตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Nutritive values 
table) ซึ่งมีกรอบแนวคิด ทฤษฏี และแนวทางการด าเนินงานดังภาพที่ 1 และ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด ทฤษฏีและแนวทางการจัดท าความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแนวทางการวิจัยขั้นสูงเพ่ือจัดท าความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย 

“2018-First edition of Nutrient Requirements of Dairy Cattle 
in Thailand”         4

Nutrient Requirements of Dairy Cattle in Thailand
Goal

Key 
result 
area

Key 

Success 
factor

Secretariat
office

Nutritive values

Tables

(sub Committee)

Nutrient requirement

Tables
(Sub Committee)

Feed Evaluation
(Working group)

Nutrient Requirement Evaluation
(Working Group-CP, energy)

Database Database

Chemical composition

Digestibility

Energy values

DLD, ARDA,
University, etc.

Maintenance

Reproduction

Production

Growth

Lactation

Thai-Friesian dairy cattle

Missions

Vision
 

       

                                  

Project1 Establishment database of nutrients 
composition of dairy cattle feedstuffs in Thailand 

     
                    

     
                          

Project2 Nutrient digestibility and metabolizable energy 
of feedstuff in dairy cattle .

Metabolism trial
Project3 Protein and energy requirements of replacement dairy heifer.
Project4 Energy requirement of lactating Thai-Friesian dairy cows. 
Feeding trial
Project5 Feeding trials of Protein and Energy Requirements in Dairy 
Cattle.

                                  

                                  

                                  

                    

•                        
•                                 
•                             

                      

•                            
           

•                            
                        

•                       
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5.ประเมินผลกระทบ (impact) 
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการสร้างระบบมาตรฐานการให้อาหารโคนมของไทยเพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิภาพการ
ให้อาหารโคนมไทย ส่งผลท าให้เกษตรกร/สหกรณ์สามารถผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี และจัดการให้อาหารได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะแหล่งวัตถุดิบโปรตีนและพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญในสูตรอาหารให้สัตว์ได้รับโภชนะเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของโคในแต่ละระยะ สามารถยกระดับผลผลิตและคุณภาพน้ านมให้มีปริมาณผลผลิตน้ านมเฉลี่ย
ต่อวันตลอดรอบการให้นมจาก 12 กิโลกรัม เป็น 16 กิโลกรัม ค่าเนื้อนมรวม(total solid)จาก 12.00% เป็น 12.25% 
คาดว่า เกษตรกรมีรายได้มูลค่าเพ่ิมปีละ 21,960 บาทต่อการเลี้ยงวัว 1 ตัว รวมมูลค่า 5,179 ล้านบาท 
 ผลกระทบด้านสังคม สรางอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ สรางธุรกิจอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากการเกษตร 
ตลอดจนสรางรายได้ประชาชาติในระบบการเกษตรกับการเลี้ยงโคนมของประเทศ มีความมั่นคงทางอาหาร สรางขีด
ความสามารถการแขงขันเปลี่ยนจากฐานะผูน าเขาเปนผูสงออกอาหารสัตวหรือผลิตภัณฑนมไปสูตลาดอาเซียนไดอยาง
ยั่งยืน 
6. สรุปผลการศึกษาปีท่ี 3 

จากการทดลองเพ่ือศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 22 เดือน (ช่วงน้ าหนัก
ตัว 500-600 กิโลกรัม) โดยเก็บข้อมูลด้าน Feeding trial ศึกษาผลของปริมาณอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโต ในช่วง
อายุ 20-22 เดือน ตามความต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 500 700 900 และ 1,100 กรัมต่อ
ตัวต่อวัน และท าการทดลองด้าน Metabolism trial โดยท าการทดลองในช่วงท้ายของช่วงอายุที่ก าหนด (อายุ 22 
เดือน) เพ่ือน ามาประเมินค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) เมื่อโคได้รับอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต
ต่างกัน 4 ระดับ สรุปได้ดังนี้ 

 โคนมทดแทนฝูงที่เลี้ยงในประเทศไทย ในช่วงอายุ 20-22 เดือน ควรให้อาหารผสมครบส่วนที่มีสัดส่วนของ
อาหารหยาบต่ออาหารข้น (R:C) เท่ากับ 55:45 ที่มีโปรตีนหยาบ (CP) 14.0 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 
(ME) 2.56 Mcal/kg ในระดับ 1.55 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซึ่งจะท าให้ลูกโคได้รับโภชนะคิดเป็นน้ าหนักแห้งเท่ากับ 
(DMI) 8.45 กิโลกรัม โดยได้รับโปรตีนหยาบวันละ 1.185 กิโลกรัม และได้รับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 18.73 
Mcal ซึ่งจะท าให้เจริญเติบโตได้เฉลี่ยวันละ 966 กรัม โดยมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมที่กินได้เป็นพลังงาน
ความร้อนท่ีขับออก (HP/GEI) ในสัดส่วนที่ต่ า เท่ากับ 0.54 kcal/kg.DM โคท่ีได้มีคะแนนรูปร่าง (Body score) เท่ากับ 
4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีรูปร่างสวยงามส าหรับโคสาวท้อง 

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตของโคกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับ
ต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัม ที่มีอัตราการเจริญเติบโต  0  500  700  900 และ 1,100 กรัม
ต่อวัน มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 13.69  18.94  21.04  23.14 และ 25.25 เมกกะแคลอ
รี่ ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 15.06  20.84  
23.15  25.46 และ 27.77 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้วันละ 16.43  22.73  25.25  27.77 และ 30.29 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ  

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถ
ท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความ
ต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 632  875  972  1,069 และ 1,166 กรัม ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 
กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 695  962  1,069  1,176 และ 1,283 กรัม ตามล าดับ และโคที่
น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 758  1,050  1,166  1,283 และ 1,399 กรัม 
ตามล าดับ 
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บทน า (Introduction) 
 

ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.  2456 โดยชาวอินเดียได้น าโคเชื้อสายอองโกล 
(Ongole) และเนลลอร์ (Nellore) จากแคว้นบังกาลอร์ (Bengalore) ประเทศอินเดีย (บังกาลาเทศในปัจจุบัน) จึงเรียก
กันว่า “พันธุ์บังกาลา” เข้ามาเลี้ยงที่ชานกรุงเทพมหานครแถบพระโขนง บางซื่อ บางซ่อน บางขุนเทียน และในชุมชน
ชาวมุสลิมในจังหวัดอยุธยา โดยเลี้ยงแบบยืนในโรงเรือนทึบยกพ้ืนสูง เกี่ยวหญ้าที่มีดาษดื่นให้กินและเสริมด้วยอาหาร
ข้น ประกอบด้วย ร าและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ ใช้ต้มกับน้ าตาลทรายแดงให้โคกิน โคเหล่านั้นรีดนมได้เฉลี่ยตัวละ
ประมาณวันละ 2.6 ลิตร มีระยะการรีดนมประมาณ 8 เดือน ได้น้ านมประมาณตัวละ 600 ลิตรต่อปี น้ านมที่ได้ใช้ต้ม
จ าหน่ายในหมู่ชาวอินเดียด้วยกัน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2477 พระยาเทพหัสดินได้ก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงโคนมชื่อ “ฟาร์ม
บางกอกแดรี่” เลี้ยงแม่โคประมาณ 120 ตัว รีดนมขายให้คนไทยทั่วไป แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากคนไทยยังไม่
นิยมบริโภค และไม่รู้จักวิธีการเก็บรักษาและแปรรูปน้ านม จึงต้องเลิกล้มไปในที่สุด หลังจากนั้นได้มีการน าโคนมพันธุ์
ยุโรปเข้ามาเลี้ยงในหน่วยงานของรัฐ ทั้งหน่วยทหารและพลเรือน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ และค่อยๆเลิกล้มกิจการไป   

รัฐบาลไทยเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีการจัดตั้ง 
“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย” มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือด าเนิน
บทบาทส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนม ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือทดแทนการน าเข้าน้ านมและผลิตภัณฑ์
นม อีกทั้งเป็นการทดแทนการปลูกพืชที่มีปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และสร้างเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนไทย กรม
ปศุสัตว์ได้จัดท ายุทธศาสตร์โคนมและมีการเร่งรัดให้มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เพ่ือสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  ประเทศไทยมีเกษตรกรจ านวน 16,248 ราย เลี้ยงโคนม 509,524 ตัว เป็นโครีดนม 235,829 ตัว ให้ผลผลิต
น้ านมดิบได้ 3,077 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าน้ านมดิบ 1,123 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์สารสนเทศ, 2560) และจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit, DHHU) พบว่าในปี พ.ศ. 
2558 โคนมมีการให้น้ านมดิบเฉลี่ย 12.56 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และน้ านมดิบมีปริมาณของแข็งรวมทั้งหมด (Total 
Solid, TS) เฉลี่ยเท่ากับ 12.04 เปอร์เซ็นต์ (ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์, 2558) ซึ่งผลผลิตน้ านมที่ผลิตได้
ค่อนข้างต่ า ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คุณภาพการเลี้ยง สาย
พันธุ์โคนม และการจัดการด้านอาหาร เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้ านม และเป็น
ตัวก าหนดผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเลี้ยงโคนม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในด้านอาหารจะเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดคือ ประมาณ
ร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งปัญหาต้นทุนการผลิตน้ านมดิบที่สูงขึ้นนั้น เป็นปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ทั้งประเทศที่ก าลังประสบอยู่ ดังนั้นการให้อาหารโคนมอย่างเหมาะสม โดยการจัดการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะ
เป็นไปตามความต้องการของโคนมในแต่ละช่วงอายุหรือระยะการให้น้ านม ซึ่งการให้โคนมได้รับโภชนะที่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการให้นมนอกจากช่วยให้โคนมสามารถให้ผลผลิตน้ านมเพ่ิมสูงขึ้นได้
แล้ว ยังช่วยให้น้ านมมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย 

การค านวณสูตรอาหารโคนม เพ่ือให้ได้คุณค่าทางโภชนะเป็นไปตามความต้องการของโคนมแต่ละระยะนั้น 
จ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องการเบื้องต้น 2 ส่วน คือ ค่าความต้องการโภชนะของสัตว์ (Nutrient requirement) 
และคุณค่าทางโภชนะตลอดจนการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด (Nutrient composition of feed) ) 
ข้อมูลที่ได้ทั้ง 2ส่วน จะท าให้การประกอบสูตรอาหารโคนมได้อย่างถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับความต้องการของโค
นมแต่ละระยะ และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย ส าหรับคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหาร
สัตว์สามารถหาได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปค านวณสูตร
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อาหารสัตว์ ไม่ได้หมายความว่าสัตว์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูป
สารประกอบต่างๆที่มีทั้งโครงสร้างที่ง่ายต่อการย่อย และมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อนที่ย่อยได้ยากในทางเดินอาหาร
ของสัตว์ ดังนั้นการทราบว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นสัตว์สามารถย่อยได้และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด จึงเป็น
การช่วยให้การประกอบสูตรอาหารท าได้ใกล้เคียงกับความต้องการของสัตว์มากขึ้น สามารถเลือกใช้ชนิ ดและปริมาณ
ของวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการสูญเสียสารอาหารส่วนเกินที่ออกมาใน
มูล อันเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ได้ดีอีกด้วย 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเลี้ยงโคนมมายาวนานแล้วก็ตาม แต่การค านวณสูตรอาหารโคนมที่ท ากันอยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลความต้องการโภชนะของโคนมจากต่างประเทศ เช่น NRC (2001) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ พันธุ์สัตว์ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากประเทศไทย ซึ่งค่าความต้องการโภชนะของโค
นมที่น ามาใช้อาจไม่ถูกต้องนัก อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบที่ใช้ในการค านวณอาศัยข้อมูล
ภายในประเทศ ที่ได้รวบรวมจากงานทดลอง วิจัย ของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ (กรมปศุสัตว์, 
2547) ซึ่งข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารโคนม ที่ได้เคยมีการส ารวจในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า มี
รายงานไว้เพียงแค่ส่วนขององค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ วัตถุแห้ง ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า คาร์โบไฮเดรทที่
ย่อยได้ง่าย ส่วนของผนังเซลล์ ลิกโนเซลลูโลส ลิกนิน และแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัส(P) โซเดียม(Na) โปตัสเซียม(K) 
แคลเซียม(Ca) แมกนีเซียม (Mg) แมงกานีส(Mn) ทองแดง(Cu) เหล็ก(Fe) และสังกะสี(Zn) (จันทกานต์ และ วรรณา, 
2539; วลัยกานต์ และ วรรณา, 2541) นอกจากนี้ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ได้เคยมีรายงานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ดังในรายงานของ วารุณี  และวลัยกานต์ 
(2541) วรรณา และคณะ (2547) เฉลา และคณะ (2549) ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลของ
วัตถุดิบในแต่ละรอบปี ประกอบด้วย ส่วนประกอบทางเคมี ปริมาณแร่ธาตุ และการใช้สมการท านายค่าของโภชนะที่
ย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible nutrient, TDN) และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Metabolizable energy, ME) 
ซึ่งยังขาดข้อมูลส่วนที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับน ามาใช้ในการประกอบสูตรอาหารโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการย่อย
ได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ใช้ได้จริงในโคนม เพราะยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย
ในประเทศไทย เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่วัดค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจากสัตว์ 
เครื่องมือวัดค่ามีเพียงบางแห่ง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น เช่นเดียวกันการประเมินค่าความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทยก็ยังมีน้อย
มาก เพราะเป็นเครื่องมือเดียวกับการหาค่าโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งมีจ านวนจ ากัดดังที่กล่าวไปแล้ว  ส่วนใหญ่
ท าการศึกษาความต้องการโภชนะในโครีดนม (สมคิด และคณะ, 2535; Promma et al., 1998; บุญล้อมและสมคิด, 
2542; สมสุข, 2544; รัชนีกร และวิศิษฐิพร, 2544. เป็นต้น) ส่วนการศึกษาความต้องการโภชนะในโคนมทดแทนฝูง ซึ่ง
มีความจ าเป็นในการเลี้ยงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีทั้งลูกและน้ านม ซึ่งโคนมทดแทนฝูง 
ประกอบด้วย ลูกโค โครุ่น โคสาว และ โคสาวอุ้มท้อง การผลิตโคสาวเพ่ือใช้ทดแทนฝูงให้มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้น
ตั้งแต่การเลี้ยงลูกโคให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมในระยะกินนม มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง สามารถหย่านมไดเมื่อ
ลูกโคอายุประมาณ 2 - 3 เดือนลูกโคหลังหย่านมมีการเจริญเติบโตทั้งน้ าหนักและความสูงอย่างเหมาะสมสามารถผสม
พันธุไดเมื่ออายุประมาณ 15 - 18 เดือน หรือมีอายุคลอดลูกตัวแรกประมาณ 24 - 27 เดือน และให้ผลผลิตน้ านมได
ตามความสามารถทางพันธุกรรม (กรมปศุสัตว์, 2549) ความตองการอาหารของโคสาว (Growing heifers ) ว่าควรมี
โปรตีนประมาณ 12 – 16 % (NRC 1989) โคสาวในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ ( Pre-puberty ) อายุ 3 - 9 เดือนไมควร
ให้โคเจริญเติบโตเกิน 1,000 กรัม/วัน น้ าหนักตัวก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ควรอยู่ในช่วง 280 กิโลกรัม (Al-Shami, 2007) 
แต่ถ้าการจัดการด้านอาหารไม่ดีโคได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้สัตว์โตช้า Zurek et al. (1995) พบว่า
พลังงานที่ขาดไปนั้นจะถูกชดเชยจากการสลายพลังงานที่สะสมไว้ภายในร่างกาย ได้แก่ ไขมันและโปรตีน การขาด
สมดุลของพลังงานในโคนมสามารถตรวจวัดได้ด้วยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย (Bines 
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and Morant, 1983) ในทางปฏิบัติเราสามารถใช้คะแนนร่างกายเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของโคนมในฝูงได้ (Waltner et 
al., 1993) กมล (2547) พบว่าโคสาวทดแทนฝูงที่มีการจัดการให้อาหารที่ดีเพียงพอต่อความต้องการสามารถผสมได้
เมื่ออายุ 16 เดือนและคลอดลูกได้เมื่ออายุ 26 เดือนแต่โดยเฉลี่ยแล้วโคทดแทนที่เกษตรกรเลี้ยงจะสามารถผสมได้เมื่อ
อายุ 18 เดือนและคลอดลูกตัวแรกเมื่ออายุ 28 เดือน Gravert (1987) รายงานว่า โครุ่นอายุตั้งแต1่ ปขึ้นไปจะกินหญ้า
ไดเต็มที่ถ้าโคได้รับหญ้าคุณภาพดีโคจะเจริญเติบโตไดโดยไมต้องให้อาหารข้น ถ้าโคไดรับอาหารข้นมากจะท าให้อ้วน
มากเกินไปจนเกิดผลเสียในระยะหลังคืออาจท าให้โอกาสเกิดการผสมติดยาก และมีผลเสียในการให้นมภายหลัง 
โดยเฉพาะการสะสมเซลล์ไขมันในเต้านม ซึ่งท าให้การเจริญเติบโตของต่อมน้ านมเสียไป โคเริ่มเป็นสาวเมื่ออายุ
ประมาณ 13 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของอวัยวะสืบพันธุ อวัยวะเพศเริ่มท างาน โคเพศเมียแสดง
อาการเป็นสัดและตกไขการเป็นสาวจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและพันธุโคระยะโคสาวที่ควรผสมพันธุคืออายุ
ประมาณ 15-18 เดือน (มีน้ าหนัก 300 กิโลกรัมข้ึนไป) 

ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาความต้องการโภชนะของโคนมระยะต่างๆ ค่าการย่อยได้ของโภชนะและค่าพลังงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้เป็นมาตรฐานในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงโคนม
ในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดเพ่ือใช้เลี้ยงโค
นม (ไม่รวมค่าการย่อยได้ของโภชนะและค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม) ได้มีการศึกษาแล้ว
ภายใต้โครงการ “การจัดท าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนมในประเทศไทย” ซ่ึงโครงการวิจัยนี้จะ
ท าการศึกษาถึงความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตในส่วนของโคนมทดแทนฝูง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา “ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย” 

 

 
   ภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงของโครงการย่อยท่ี 3 กับส่วนงานด้านอื่นๆ  

 
ส าหรับโครงการวิจัยนี้ ท าการศึกษาถึงความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทน

ฝูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย” การด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วงๆ
ละ 1 ปี รวม 3 ปี ซึ่งในปีที ่1 เป็นการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรที่ใช้ในการทดลองเก็บข้อมูล 
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ปรับปรุงคอกสัตว์ทดลอง  จัดหาสัตว์ทดลอง วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารทดลองเพ่ือใช้ประกอบ
สูตรอาหารทดลอง วิเคราะห์คุณภาพอาหารทดลอง ปรับสัตว์ทดลองให้ชินกับคอกทดลองการย่อยได้และการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน เพ่ือใช้ในการค านวณค่าการย่อยได้ของโภชนะและค่า
ความต้องการพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในปีที่ 1 คือ รายงานผลวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารของโคหลังหย่านมถึง 6 เดือน วัตถุดิบอาหารทดลอง และอาหารหยาบที่ใช้ทดลอง 
และรายงานผล “ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมที่อายุ 6 เดือน” สรุปได้ว่า ความ
ต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 6 เดือน (ช่วงน้ าหนักตัว 100-200 กิโลกรัม) โคที่ได้รับอาหาร
เพ่ือการเจริญเติบโตต่างกัน 4 ระดับ มีค่าการกักเก็บไนโตรเจน (32.48 กรัมต่อวัน) และค่าการกักเก็บพลังงาน (92.56 
กิโลแคลอรี่ต่อน้ าหนักเมตาโบลิก) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อน าค่าอัตราการเจริญเติบโตของโคมาหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 100 กิโลกรัม 
ที่มีอัตราการเจริญเติบโต 500 700 900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 
4.73 6.39 8.05 และ 9.71 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ ส่วนโคท่ีน้ าหนัก 150 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้วันละ 7.09 9.58 12.07 และ 14.57 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 200 กิโลกรัม มีความ
ต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 9.45 12.77 16.10 และ 19.42 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ ส าหรับค่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่
น้ าหนัก 100 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 500 700 900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความต้องการปริมาณโปรตีน
หยาบวันละ 302 422 542 และ 662 กรัม ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 150 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีน
หยาบวันละ 452 633 813 และ 994 กรัม ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 200 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีน
หยาบวันละ 603 844 1,084 และ 1,325 กรัม ตามล าดับ และในปีที่ 2 เป็นการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง จัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมส าหรับใช้ในการทดลองเก็บข้อมูล ปรับปรุงคอกสัตว์ทดลอง วิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของวัตถุดิบอาหารทดลองเพ่ือใช้ประกอบสูตรอาหารทดลอง วิเคราะห์คุณภาพอาหารทดลอง ปรับสัตว์ทดลองให้
ชินกับคอกทดลองการย่อยได้และการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน เพ่ือใช้
ในการค านวณค่าการย่อยได้ของโภชนะและค่าความต้องการพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ในปีที่ 2 คือ รายงานผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารของโคช่วงอายุ 7-12 เดือน และ 13-
18 เดือน วัตถุดิบอาหารทดลอง และอาหารหยาบที่ใช้ทดลอง และรายงานผล “ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือ
การเจริญเติบโตของโคนมที่อายุ 12 และ 18 เดือน”  สรุปได้ว่า ความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูง
ที่อายุ 12 เดือน ที่ได้รับอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตต่างกัน 4 ระดับ มีค่าการกักเก็บไนโตรเจนแตกต่างกันทางสถิติ 
(p<0.05) (1.21-1.58 กรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักเมตาโบลิก) และมีค่าการกักเก็บพลังงาน (เฉลี่ย 72.0 กิโลแคลอรี่ต่อ
กิโลกรัมน้ าหนักเมตาโบลิก) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อใช้สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการ
เจริญเติบโตของโคกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 200 กิโลกรัม ที่
มีอัตราการเจริญเติบโต  0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
วันละ 4.20  8.07  9.62  11.17 และ 12.72 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ ส่วนโคท่ีน้ าหนัก 250 กิโลกรัม มีความต้องการ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 5.25  10.09  12.03  13.97 และ 15.90 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่
น้ าหนัก 300 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 6.30  12.11  14.43  16.76 และ 19.08 
เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และเมื่อใช้สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีน
หยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 200 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0  500  700  900 และ 
1,100 กรัมต่อวัน มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 214  412  491  570 และ 649 กรัม ตามล าดับ ส่วนโค
ที่น้ าหนัก 250 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 268  515  613  712 และ 811 กรัม ตามล าดับ 
และโคที่น้ าหนัก 300 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 321  617  736  855 และ 973 กรัม 
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ตามล าดับ ส่วนความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 18 เดือน ที่ได้รับอาหารเพ่ือการ
เจริญเติบโตต่างกัน 4 ระดับ มีค่าการกักเก็บไนโตรเจน (เฉลี่ย 1.16 กรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักเมตาโบลิก) และมีค่าการ
กักเก็บพลังงาน (เฉลี่ย 35.66 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมน้ าหนักเมตาโบลิก) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อใช้
สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตของโคกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน 
สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 350 กิโลกรัม ที่มีอัตราการเจริญเติบโต  0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน 
มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 9.99  13.30  14.63  15.96 และ 17.28 เมกกะแคลอรี่ 
ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 400 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 11.41  15.20  
16.72  18.24 และ 19.75 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 450 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้วันละ 12.84  17.10  18.81  20.52 และ 22.22 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และเมื่อใช้สมการ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่
น้ าหนัก 350 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความต้องการปริมาณ
โปรตีนหยาบวันละ 555  739  813  887 และ 960 กรัม ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 400 กิโลกรัม มีความต้องการ
ปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 634  845  929  1013 และ 1097 กรัม ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 450 กิโลกรัม มีความ
ต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 713  950  1045  1140 และ 1235 กรัม ตามล าดับ 

ส าหรับเป้าหมายในการศึกษาปีที่ 3 คือ รายงานผล “ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโต
ของโคนมที่อายุ 22 เดือน” เพ่ือใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลค่าความต้องการโภชนะของโคนมทดแทนฝูงในประเทศไทย 
และจัดท าเป็นคู่มือความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย ส าหรับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลุ่มหรือสหกรณ์ผู้
เลี้ยงโคนม สถาบันการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการอาหารให้อาหารโคนมและ
ประกอบสูตรอาหารให้ตรงตามความต้องการของโคนมแต่ละระยะต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย (Materials and Methods) 
 

ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น             
จ.ขอนแก่น ก าหนดช่วงการศึกษาอัตราการเจริญติบโตในกิจกรรม Feeding trial และค่าความต้องการโปรตีนและ
พลังงานทีใ่ช้ประโยชน์ได้ของโคในกิจกรรม Metabolism trial แบ่งตามช่วงอายุโค เป็น 4 การทดลองย่อย ดังนี้  

 การทดลองย่อยที่ 1. ทีช่่วงอายุ 4-6 เดือน  
 การทดลองย่อยที่ 2. ทีช่่วงอายุ 10-12 เดือน  
 การทดลองย่อยที่ 3. ทีช่่วงอายุ 16-18 เดือน  
 การทดลองย่อยที่ 4. ทีช่่วงอายุ 20-22 เดือน 

 ในส่วนของโครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งท าการวิจัย การทดลองย่อยที่ 4. ความ
ต้องการโปรตีนและพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงทีช่่วงอายุ 20-22 เดือน ด าเนินการระหว่างเดือน
กันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 
1.1 สัตว์ทดลอง 

ใช้โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชี่ยน สายเลือดมากกว่า 87.5 % ขึ้นไป อายุประมาณ 20 เดือน เพศเมีย เลี้ยงในคอกขัง
เดี่ยว เพ่ือเก็บข้อมูลด้าน Feeding trial เพ่ือดูผลของอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโต ในช่วงอายุ 20-22 เดือน และ
ก าหนดช่วงการศึกษาในกิจกรรม Metabolism trial ของโคทีอ่ายุ 22 เดือน โดยก่อนทดลองท าการฝึกโคให้คุ้นเคยกับ
รูปแบบการศึกษาค่าการย่อยได้และการวัดปริมาตรก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจ ส าหรับใช้ในการค าน วณค่า
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (Metabolisable energy, ME) และค่าปริมาณความร้อนที่สัตว์ผลิต (Heat production, HP)  

โคแต่ละตัวแยกเลี้ยงในคอกขังเดี่ยวเป็นรายตัว มีน้ าให้กินตลอดเวลา โคแต่ละตัวมีการฉีดวิตามิน AD3E ทุกๆ 
4 เดือน และยาถ่ายพยาธิ ทุกๆ 6 เดือน (ใช้ในปริมาณตามเอกสารก ากับยา)  
1.2 การวางแผนทดลอง 

ท าการทดลอง Feeding trial ในช่วงอายุ 20-22 เดือน วางแผนการทดลอง Randomized Complete Block 
Design (RCBD) ใช้โคทดลองจ านวน 16 ตัว แบ่งโคตามขนาดน้ าหนักตัวออกเป็น 4 ซ้ าๆละ 4 ตัว ท าการสุ่มโคแต่ละ
ซ้ า ให้โคกินอาหารอาหารผสมครบส่วนที่มีโปรตีนหยาบ 14% และมี ME เท่ากับ 2.6 Mcal/kg โดยมีแหล่งอาหาร
หยาบคือ ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก ในสัดส่วน 55% และ อาหารข้นที่มีโปรตีนหยาบ 22% ในสัดส่วน 45% (ตารางที่ 1) 
ในแต่ละช่วงอายุให้โคกินอาหารในปริมาณแตกต่างกันตามอัตราการเจริญเติบโตต่อวันที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 500 
700 900 และ 1,100 กรัมต่อตัวต่อวัน (ตารางท่ี 2) 
 

1.    2.    3.  
ภาพที่ 4 แสดง (1) อาหารหยาบ (2) อาหารข้น และ (3) อาหารผสมครบส่วน ที่ใช้ทดลอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงสูตรอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (โดยการค านวณ) 
รายการวัตถุดิบ  สูตรอาหารทดลอง  

(ช่วงอายุ 20-22 เดือน) 
1. ข้าวโพดพร้อมฝักหมัก  55.0 
2. มันส าปะหลัง  11.0 
3. ร าอ่อน  10.0 
4. ข้าวโพดบด  7.0 
5. กากถั่วเหลือง  10.0 
6. กากปาล์ม  5.0 
7. ยูเรีย  0.7 
8. แร่ธาตุรวม  0.7 
9. ไดแคลเซียม  0.3 
10. เกลือ  0.3 

รวม  100.0 
วัตถุแห้ง (DM, %)  42.7 
โปรตีนหยาบ (CP, %)  14.3 
ไขมัน (EE, %)  3.4 
ผนังเซลล์ (NDF, %)  40.9 
ลิกโนเซลลูโลส (ADF, %)  24.2 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME, Mcal/kg)  2.69 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณอาหารที่ให้โคกินตามอัตราการเจริญเติบโตต่อวันที่แตกต่างกัน 4 ระดับ  
ทรีทเมนต์ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่ให้กินต่อวัน (%BW) 

ที ่ (กรัมต่อวัน) ช่วงอายุ 20-22 เดือน 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 

1 500 
2 700 
3 900 
4 1,100 

 
ท าการทดลอง Metabolism trial ในช่วงท้ายของแต่ละช่วงอายุที่ก าหนด (อายุ 22 เดือน) ตามแผนการ

ทดลองเดิม เพ่ือศึกษาการย่อยได้ การวัดปริมาตรก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจ ส าหรับในการค านวณค่าพลังงาน
ใช้ประโยชน์ได้ และค่าความร้อนท่ีสัตว์ผลิต โดยก าหนดแผนการทดลอง Metabolism trail ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงก าหนดการทดลอง Metabolism trail  

โคกลุ่มที่  ช่วงอายุ 20-22 เดือน 
1  21-27 ก.ย 62 
2  1-7 ต.ค 62 
3  4-10 ธ.ค 62 
4  12-18 ธ.ค 62 
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1.3 การบันทึกข้อมูล 
ในส่วนของ Feeding trial ท าการชั่งน้ าหนักโคแรกเข้าทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่

กิน เพื่อค านวณอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และปริมาณโภชนะต่างๆที่ได้รับ  
 

  
ภาพที่ 5 แสดงการชั่งน้ าหนักโคเม่ือเริ่มทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ 

 

  
ภาพที่ 6 แสดงการเก็บข้อมูลปริมาณการกินได้ของโคทดลอง Feeding trial 

ในส่วนของ Metabolism trial ด าเนินการให้โคขึ้นกรงเมตาโบลิซึมเก็บข้อมูล 6 วัน บันทึกการเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักตัว ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่โคใช้ในการหายใจ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่โค
ผลิตออกมาทางลมหายใจ ด้วยชุดอุปกรณ์วัดที่เป็นระบบเปิด (Open-circuit system with ventilated hood-type 
respiration calorimeters) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของระบบตามรายงานของ Suzuki et al. (2007) ซึ่งการวัด
ปริมาณก๊าซจะด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมปริมาณมูล และปัสสาวะที่ขับถ่ายออกมา โดยวิธี Total 
collection เพ่ือใช้ในการค านวณค่าการย่อยได้ของโภชนะ ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ และปริมาณความร้อนที่สัตว์
ผลิต ในวันสุดท้ายของการเก็บข้อมูล ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและของเหลวในกระเพาะหมัก 2 ครั้ง ชั่วโมงที่ 0 
ก่อนให้อาหาร และชั่วโมงท่ี 4 หลังให้อาหารแล้ว 
 

  
ภาพที่ 7 แสดงการศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะโดยวิธี Total collection 
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ภาพที่ 8 แสดงการจัดสัตว์เข้าทดลอง metabolism trial 

 

     
ภาพที่ 9 แสดงเครื่องมือในการวัดปริมาณก๊าซจากการหายใจและประมวลผลเป็นค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของโค 

 
วิธีการวัดก๊าซจากการหายใจของโคจะท าการวัดเป็นรายตัว โดยวัดอัตราการไหลของอากาศ และความเข้มข้น

ของก๊าซต่างๆ ภายในตู้วัดก๊าซ และก๊าซภายนอกตู้ ตลอดทั้งวัน ยกเว้นช่วงเวลา 9.00น - 9.30 น ของทุกวัน จะเปิด
ประตูตู้ เพ่ือท าความสะอาดรางอาหาร ก่อนให้อาหารมื้อเช้า พร้อมทั้ งท าการ Calibrate เครื่องวัดก๊าซ (Gas 
analyzer) ด้วยก๊าซมาตรฐาน (Span gas และ Zero gas) แต่ละชนิดได้แก่ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และก๊าซมีเทน  

สุ่มมูลและปัสสาวะของโคแต่ละตัวเพ่ือน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ตัวอย่างเลือดวิเคราะห์หาค่า 
Blood urea nitrogen, Blood glucose, Hemoglobin, Pack cell volume ส่วนของเหลวในกระเพาะหมักหาค่า 
pH, VFAs, NH3-N และ Lactic acid ต่อไป 

บันทึกข้อมูลโคในแต่ละช่วงอายุดังนี้ น้ าหนักตัว ความสูงและความกว้างของร่างกาย ประเมินค่าสภาพร่างกาย 
(Body score) อายุที่เป็นสัดครั้งแรก อายุที่เริ่มผสม อายุที่ผสมติด และประเมินอายุที่ให้ลูกตัวแรก 
 

  
ภาพที่ 10 แสดงการสุ่มเก็บของเหลวในกระเพาะหมัก 
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ภาพที่ 11 แสดงการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด 

 

   
ภาพที่ 12 แสดงการเหนี่ยวน าการเป็นสัด 

 

   
ภาพที่ 13 แสดงการผสมเทียม 

 

       
ภาพที่ 14 แสดงการตรวจการตั้งท้อง 

 
1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร มูล และปัสสาวะ 

ท าการบดตัวอย่างอาหาร และมูล ที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร 
น าไปวิเคราะห์หาค่า ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า ตามวิธีการของ AOAC (2000) หาส่วนประกอบของเยื่อใยชนิดต่างๆ 
ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991) และหาค่าพลังงานรวม (Gross energy) โดยวิเคราะห์ค่าพลังงานชนิด True 
Isoperibol และวิเคราะห์ค่าแร่ธาตุ แคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) โดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma 
Optical Emission Spectrometry (Boss and Kenneth, 2004) 
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มูลสด และปัสสาวะส่วนหนึ่ง วิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ตามวิธีการของ  AOAC (2000) ปัสสาวะส่วนที่เหลือ น าไป
วิเคราะห์ค่าพลังงานรวม โดยวิเคราะห์ค่าพลังงานชนิด True Isoperibol  
1.5 การค านวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

- การใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ ค านวณได้จากส่วนต่างของปริมาณก๊าซออกซิเจนภายนอกตู้ กับก๊าซ
ออกซิเจนภายในตู้  
   - การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดจากการหายใจ ค านวณได้จากส่วนต่างของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในตู้ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกตู้  

- การผลิตก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหายใจ ค านวณได้จากส่วนต่างของปริมาณก๊าซมีเทนภายในตู้ กับก๊าซมีเทน
ภายนอกตู้  

- อัตราการไหลของอากาศ โดยค านวณเป็น ลิตร/ตัว/วัน 
 - ค่าโภชนะท่ีย่อยได้ (Nutrients digestibility, %)  
  = (ปริมาณโภชนะท่ีกิน – ปริมาณโภชนะท่ีขับออกในมูล) X 100 / ปริมาณโภชนะท่ีกิน 
 - ค่าโภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible nutrients; TDN, %) (NRC, 2001) 
 = tdNFC + tdCP + tdFat + dNDF – 7  

            - ค่าพลังงานที่ย่อยได้ (Digestible energy; DE, Mcal/kgDM)   
                     = (พลังงานในอาหารที่กิน – พลังงานในมูล) / พลังงานในอาหารที่กิน 

    - ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (Metabolisable energy; ME, Mcal/kgDM)  
= (พลังงานในอาหารที่กิน – พลังงานในมูล – พลังงานในปัสสาวะ – พลังงานที่ขับ  

                        ออกในรูปก๊าซมีเทน) / พลังงานในอาหารที่กิน 
            - ค่าสมดุลไนโตรเจน (กรัม)  

= ปริมาณไนโตรเจนในอาหารที่กิน – ไนโตรเจนในมูล – ไนโตรเจนในปัสสาวะ 
  - ค่าความร้อนที่ผลิตขึ้น (heat production; HP, kcal) ตามสมการ “Brouwer equation” 

= 16.18 VO2 + 5.16 VCO2 – 5.90 N – 2.24 CH4 (Brouwer, 1965) โดยที่  
 VO2   คือ ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ใช้ (ลิตร)     
 VCO2  คือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้น (ลิตร) 

N      คือ ปริมาณไนโตรเจนในปัสสาวะ (กรัม)      
CH4   คือ ปริมาณก๊าซมีเทนที่ผลิตขึ้น (ลิตร)  

 น าข้อมูลที่ได้จาก Feeding trial และ Metabolism trial มาประเมินค่าความต้องการโปรตีนและพลังงาน
เพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูงระยะนี้ต่อไป  

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดย Analysis of variance in RCBD. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) (Steel and Torrie. 1980) 
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ผลการวิจัย (Results) 
 

การทดลองย่อยที่ 4 (ช่วงอายุ 20-22 เดือน) 
 

องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและอาหารทดลอง 
 จากการสุ่มตัวอย่างอาหารทดลอง เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ตารางที่ 4) พบว่า อาหารทดลองมีค่า
โปรตีนหยาบตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนการทดลอง (14%) แต่มีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ (2.6 
Mcal/kg) เล็กน้อย (ตารางท่ี 1)  
  
ตารางท่ี 4 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง  
  
รายการ   องค์ประกอบทางเคมี (%DM) 

DM CP EE NDF ADF Ash TDN, % ME, Mcal/kg 
อาหารทดลอง 
(R:C = 55:45) 

42.4 14.0 3.7 40.9 25.1 6.8 76.12 2.56 

 
อัตราการเจริญเติบโต 
 จากการทดลองเลี้ยงโคนมเพศเมียอายุประมาณ 20 เดือน ได้รับอาหารที่มีโปรตีน 14 % พลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ (ME) 2.56 Mcal/kg. ในปริมาณแตกต่างกัน 4 ระดับ จนอายุ 22 เดือน พบว่า โคมีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยวันละ 0.966 กิโลกรัม ไมแ่ตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) และมีคะแนนรูปร่างเฉลี่ย 4.58 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของโคทดลอง (Animal Growth Rate) ที่ช่วงอายุ 20-22 เดือน 
 

รายการ T1 T2 T3 T4 C.V. (%) P value 
Animal number (head) 4 4 4 4 - - 
Experimental time (day) 66 66 66 66 - - 
Initial wt., kg. 486.6 512.0 529.0 529.5 4,68 0.101 
Final wt., kg. 540.5b 567.3a 583.8a 591.6a 2.67 0.005 
Average BW (kg) 513.6 539.7 556.4 560.6 - - 
Body Score Condition 4.4 4.8 4.5 4.6 - -- 
Average Daily Gain (ADG), kg/d 0.80 0.92 1.05 1.09 34.18 0.602 
Feed intake       

Dry matter, kg.DM/d 7.17c 8.20b 9.01ab 9.37a 6.72 0.002 
Dry matter, %BW 1.40b 1.51ab 1.62a 1.68a 7.07 0.022 
Nutrient intake       
Crude protein, kg.DM/d 1.01c 1.15b 1.26ab 1.32a 6.84 0.002 
Metabolisable energy, Mcal/d 18.92 18.92 18.17 18.91 27.44 0.996 

a, b, c  Mean within rows with different superscripts are significantly different (p<0.05)  
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ปริมาณโภชนะที่สัตว์ได้รับ 
 จากการทดลองเลี้ยงโคนมเพศเมียให้ได้รับปริมาณอาหารแตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่า โคทั้ง 4 กลุ่มได้รับ
ปริมาณอาหาร เมื่อคิดเป็นน้ าหนักแห้งต่อวัน และเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) ส าหรับปริมาณโปรตีนหยาบ เมื่อคิดเป็นน้ าหนักแห้งต่อวัน ก็เป็นในแนวทางเดียวกันกับปริมาณอาหารที่สัตว์
ได้รับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่สัตว์ได้รับไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 5) 
 
การย่อยได้ของโภชนะต่างๆของอาหารทดลอง 
 จากการศึกษาการย่อยได้ของโภชนะต่างๆในโคนมเพศเมียอายุ 22 เดือน ที่ได้รับปริมาณอาหารเพ่ือการ
เจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่า ค่าการย่อยได้ของโภชนะของของอาหารทดลอง ได้แก่ ค่าการย่อยได้ของวัตถุ
แห้ง (DMD) ค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ (OMD) ค่าการย่อยได้ของโปรตีนหยาบ (DCP) ค่าการย่อยได้ของไขมัน 
(DEE) ค่าการย่อยได้ของผนังเซลล์ (DNDF) ค่าการย่อยได้ของลิกโนเซลลูโลส (DADF) ค่าการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต
ที่ไม่ใช่ผนังเซลล์ (DNFC) และโภชนะที่ย่อยได้รวม (TDN) ของโคทั้ง 4 กลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส าหรับ
ค่าพลังงานในอาหารที่โคได้รับปริมาณอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่า โคท้ัง 4 กลุ่มได้รับอาหาร
ที่มีพลังงานที่ย่อยได้ (DE) และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เช่นกัน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ (%) และค่าพลังงาน (Mcal/kg.DM) ของอาหารทดลอง  
 

รายการ T1 T2 T3 T4 C.V. (%) P value 
     DMD 72.74 77.49 74.62 72.12 6.74 0.465 
     OMD 75.53 80.17 77.53 74.73 6.55 0.467 
     DCP 73.83 78.20 74.88 73.43 7.04 0.590 
     DEE  86.75 90.60 87.94 86.42 4.23 0.421 
     Dash 34.69 40.43 34.43 36.00 37.45 0.916 
     DADF 58.67 64.54 60.87 56.80 12.37 0.521 
     DNDF 60.72 67.22 63.04 59.83 12.99 0.599 
     DNFC 92.28 94.01 94.00 92.05 2.66 0.555 
     TDN 74.72 78.92 76.55 74.27 5.83 0.475 
     DE 3.07 3.32 2.95 2.77 18.00 0.565 
     ME 2.57 2.83 2.49 2.33 20.14 0.601 

 
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงาน 
 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ของพลังงานในโคนมเพศเมียอายุ 22 เดือน ที่ได้รับปริมาณอาหารเพ่ือการ
เจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่า โคทั้ง 4 กลุ่มได้รับพลังงานในรูปของพลังงานรวม (GE) พลังงานที่ย่อยได้ (DE) 
และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนการสูญเสียพลังงานในรูปที่ขับออกมากับ
มูล (FE) พลังงานที่ขับออกมากับปัสสาวะ (UE) พลังงานที่ขับออกในรูปก๊าซมีเทน ( CH4) และพลังงานที่ขับออกในรูป
ความร้อน (HP) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโคแต่ละกลุ่มมีการกักเก็บพลังงานไว้ใน
ร่างกาย (RE) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางท่ี 7) 
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 ส าหรับประสิทธิภาพการในการใช้พลังงานของโคนมเพศเมียอายุ 22 เดือน ที่ได้รับปริมาณอาหารเพ่ือการ
เจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่า โคทั้ง 4 กลุ่ม มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมเป็นพลังงานที่ย่อยได้ 
(DE/GE) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME/GE) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลัง
งานที่ย่อยได้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ได้ (ME/DE) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมที่กินได้เป็นก๊าซมีเทน 
(CH4/GEI) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมที่กินได้เป็นพลังงานในปัสสาวะ (UE/GEI) และประสิทธิภาพการเปลี่ยน
พลังงานรวมที่กินได้เป็นพลังงานความร้อนที่ขับออก (HP/GEI) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับการผลิตก๊าชมีเทนของโค
ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงาน (Energy Utilization Efficiency)  
 
รายการ T1 T2 T3 T4 C.V.(%) P value 
Energy partition (kcal/kg BW0.75)       
   GE intake 10.88 10.52 9.98 9.66 13.47 0.617 
   DE intake 7.99 8.24 7.57 7.31 19.80 0.829 
   ME intake 6.68 7.02 6.41 6.15 22.07 0.847 
   Feces energy 2.89 2.28 2.41 2.35 16.50 0.212 
   Urine energy 0.47 0.45 0.44 0.43 15.12 0.838 
   Methane energy 0.84 0.78 0.73 0.73 13.59 0.471 
   Heat production  5.72 5.84 4.99 5.23 7.97 0.066 
   Energy retention  0.97 1.18 1.41 0.92 145.84 0.971 
Energy utilization efficiency (kcal/kgDM)      
  DE/GE 0.74 0.79 0.75 0.75 8.78 0.755 
  ME/GE 0.61 0.67 0.63 0.63 11.62 0.764 
  ME/DE 0.84 0.85 0.84 0.84 3.31 0.878 
  Methane/GE intake  0.08 0.08 0.07 0.08 12.90 0.866 
  Urine E/GE intake  0.05 0.05 0.05 0.05 11.70 0.880 
  Heat production/GE intake  0.53 0.55 0.51 0.56 19.35 0.879 
Methane production (g/kg DMD) 51.64 46.40 48.91 51.27 18.20 0.832 

BW0.75 = metabolic body weight, 
 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการด ารงชีพและเพื่อการเจริญเติบโต 
 เมื่อน าค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่โคได้รับ (ME Intake) และอัตราการเจริญเติบโตในช่วงโคอายุ 20-22 
เดือน มาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นและสร้างสมการท านายค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้การด ารงชีพและเพ่ือการ
เจริญเติบโต (ภาพที่ 15) ได้สมการ y = 0.0114x + 14.856 และได้ค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการ
ด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโต ที่ระดับ 0.0  0.5  0.7  0.9 และ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน ของโคที่มีน้ าหนักตัว 500  550 
และ 600 กิโลกรัม (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 แสดงสมการท านายค่าเพ่ือประเมินค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการด ารงชีพและเพ่ือการ
เจริญเติบโตของโคนมเพศเมียที่อายุ 20-22 เดือน 
 

Age Equations R2   N BW. (kg) ADG (kg/d) ME(Mcal/d) 
20-22 

months 
y = 0.0114x 
+ 14.856 

0.3736   16 500 0.0 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

13.69 
18.94 
21.04 
23.14 
25.25 

      550 0.0 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

15.06 
20.84 
23.15 
25.46 
27.77 

      600 0.0 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

16.43 
22.73 
25.25 
27.77 
30.29 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่า ADG และ ME intake เพ่ือประเมินค่าความต้องการพลังงาน 
ที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมเพศเมียที่อายุ 20-22 เดือน 

 
 
 

y = 0.0114x + 14.856

R² = 0.3736
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โปรตีนเพื่อการด ารงชีพและเพื่อการเจริญเติบโต 
 เมื่อน าค่าโปรตีนที่โคกินได้ (CP Intake) และอัตราการเจริญเติบโตในช่วงโคอายุ 20-22 เดือน มาหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นและสร้างสมการท านายค่าความต้องการโปรตีนเพ่ือการด ารงชีพและพ่ือการเจริญเติบโต (ภาพที่ 
16) ได้สมการ Y = 0.527x + 685.58 และได้ค่าความต้องการโปรตีนเพ่ือการด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโต ที่ระดับ 
0.0  0.5  0.7  0.9 และ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน ของโคที่มีน้ าหนักตัว 500  550 และ 600 กิโลกรัม (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที่ 9 แสดงสมการท านายค่าเพ่ือประเมินค่าความต้องการโปรตีนเพื่อการด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโตของโค
นมเพศเมียที่อายุ 20-22 เดือน 
 

Age Equations R2   N BW.(kg) ADG(kg/d) CP(g/d) 
20-22 

months 
Y = 0.527x + 

685.58 
0.3736   16 500 0.0 

0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

631.8 
874.6 
971.7 
1068.8 
1165.9 

      550 0.0 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

694.9 
962.0 
1068.9 
1175.7 
1282.5 

      600 0.0 
0.5 
0.7 
0.9 
1.1 

758.1 
1049.5 
1166.0 
1282.6 
1399.1 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่า ADG และ CP intake เพ่ือประเมินค่าความต้องการโปรตีน 
เพ่ือการด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโตของโคนมเพศเมียที่อายุ 20-22 เดือน 

y = 0.527x + 685.58

R² = 0.3736
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ข้อวิจารณ์ (Discussions) 
 

 จากการทดลองย่อยที่ 4 ศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของโคนมเพศเมียในช่วง
อายุ 20-22 เดือน โดย Feeding trial พบว่า อาหารที่ใช้ทดลองมีโปรตีนหยาบ 14.0 เปอร์เซ็นต์ และมคี่าพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ 2.56 Mcal/kg ซึ่งต่ ากว่าเล็กน้อยจากที่ก าหนดไว้คือ 14.0 เปอร์เซ็นต์ และ 2.60 Mcal/kg ตามล าดับ 
อาจเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหารอาจมีค่าพลังงานต ากว่าที่ก าหนดในการค านวณจากโปรแกรมค านวณสูตร
อาหารส าเร็จรูป KCF ซึ่งใช้ค่าโภชนะของวัตถุดิบอ้างอิงจาก Feed table ของ NRC (2001) ที่มีค่าพลังงานที่สูงกว่าผล
วิเคราะห์ของอาหารทดลอง นอกจากนั้นในแผนการทดลอง ก าหนดให้โคต้องกินอาหารในปริมาณ 1.6 1.8 2.0 และ 
2.2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว เพ่ือให้โคได้รับโภชนะเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ 500 700 
900 และ 1,100 กรัมต่อวัน แต่จากผลการทดลองพบว่า โคสามารถกินได้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้คือ 1.4 1.5 1.6 และ 1.7 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากโคทดลองมีขนาดเล็กท าให้กินได้น้อยกว่าที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม โค
ทั้ง 4 กลุ่ม สามารถกินอาหารได้เฉลี่ยวันละ 8.45 กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง ซ่ึงใกล้เคียงการทดลองของ Jiao et al. (2015) 
ที่รายงานว่า โคนมเพศเมียอายุ 22 เดือนสามารถกินอาหารได้วันละ 8.12 กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง จากปริมาณอาหารที่โค
แต่ละกลุ่มกินได้ต่างกัน จึงท าให้ลูกโคได้รับโปรตีนหยาบอยู่ในช่วง 1.01-1.32 กิโลกรัมต่อวัน ได้รับพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในช่วง 18.17-18.92 Mcal/day ท าให้โคมีน้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 22 เดือน อยู่ในช่วง 
540.5-591.6 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง 0.80-1.09 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจากผลการทดลองที่อัตราการ
เจริญเติบโตของลูกโคทั้ง 4 กลุ่ม ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้นั้น อาจเนื่องมาจากโคมีความต้องการโภชนะใน
ระดับท่ีต่ ากว่าที่ค านวณไว้เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโต 500-1,100 กรัม 
 ส่วนการทดลอง Metabolism trial พบว่าโคทั้ง 4 กลุ่มมีค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ เฉลี่ย 76.99 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองของ Jiao et al. (2015) ที่มีค่าเท่ากับ 75.77 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า มี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน DE/GE (73.5%) ME/GE (63.5%) และ ME/DE (84.3%) มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการ
ทดลองของ Jiao et al. (2015) ที่มีค่าเท่ากับ 73.4 64.1 และ 87.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในส่วนการเก็บกักพลังงาน
พบว่า การทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงาน (RE/MEI) เฉลี่ย 17.06 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ ากว่าทดลองของ 
Jiao et al. (2015) เล็กน้อย ที่มีค่าเท่ากับ 18.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าค่าอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนที่ได้รับ 
และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ได้รับที่ได้มาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นเพ่ือประเมินค่าความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ พบว่า ลูกโคนมเพศเมียที่อายุ 20-22 เดือน น้ าหนักในช่วง 500-600 กิโลกรัม ที่การเจริญเติบโตวันละ 
500-1,100 กรัม มีต้องการโปรตีนวันละ 875-1,399 กรัม และมีความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 18.94-
30.29 Mcal พบว่า โคทดลองมีความต้องการโปรตีนหยาบต่ ากว่า ส่วนความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียง
กันกับ NRC (1988) ที่รายงานว่าโคเพศเมียที่มีน้ าหนักในช่วง 500-600 กิโลกรัม ที่อัตราการเจริญเติบโต 600-800 
กรัมต่อวัน มีความต้องการโปรตีนหยาบอยู่ในช่วง 1,311-1,919 กรัมต่อวัน และมีความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์
ได้อยู่ในช่วง 23.32-31.98 Mcal/day ส าหรับความต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ พบว่า โคทดลองมีความต้องการ
โปรตีนเพ่ือการด ารงชีพวันละ 632-758 กรัม และมีความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการด ารงชีพวันละ 
13.69-16.43 Mcal  
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สรุปผลการวิจัย (Conclusions) 
 

จากการทดลองเพ่ือศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานของโคนมทดแทนฝูงที่อายุ 22 เดือน (ช่วงน้ าหนัก
ตัว 500-600 กิโลกรัม) โดยเก็บข้อมูลด้าน Feeding trial ศึกษาผลของปริมาณอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโต ในช่วง
อายุ 20-22 เดือน ตามความต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 500 700 900 และ 1,100 กรัมต่อ
ตัวต่อวัน และท าการทดลองด้าน Metabolism trial โดยท าการทดลองในช่วงท้ายของช่วงอายุที่ก าหนด (อายุ 22 
เดือน) เพ่ือน ามาประเมินค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) เมื่อโคได้รับอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต
ต่างกัน 4 ระดับ สรุปได้ดังนี้ 

 โคนมทดแทนฝูงที่เลี้ยงในประเทศไทย ในช่วงอายุ 20-22 เดือน ควรให้อาหารผสมครบส่วนที่มีสัดส่วนของ
อาหารหยาบต่ออาหารข้น (R:C) เท่ากับ 55:45 ที่มีโปรตีนหยาบ (CP) 14.0 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 
(ME) 2.56 Mcal/kg ในระดับ 1.55 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซึ่งจะท าให้ลูกโคได้รับโภชนะคิดเป็นน้ าหนักแห้งเท่ากับ 
(DMI) 8.45 กิโลกรัม โดยได้รับโปรตีนหยาบวันละ 1.185 กิโลกรัม และได้รับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 18.73 
Mcal ซึ่งจะท าให้เจริญเติบโตได้เฉลี่ยวันละ 966 กรัม โดยมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานรวมที่กินได้เป็นพลังงาน
ความร้อนท่ีขับออก (HP/GEI) ในสัดส่วนที่ต่ า เท่ากับ 0.54 kcal/kg.DM โคที่ได้มีคะแนนรูปร่าง (Body score) เท่ากับ 
4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีรูปร่างสวยงามส าหรับโคสาวท้อง 

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตของโคกับปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับ
ต่อวัน สามารถท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัม ที่มีอัตราการเจริญเติบโต  0  500  700  900 และ 1,100 กรัม
ต่อวัน มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 13.69  18.94  21.04  23.14 และ 25.25 เมกกะแคลอ
รี่ ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้วันละ 15.06  20.84  
23.15  25.46 และ 27.77 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ และโคที่น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้วันละ 16.43  22.73  25.25  27.77 และ 30.29 เมกกะแคลอรี่ ตามล าดับ  

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าอัตราการเจริญเติบโตกับปริมาณโปรตีนหยาบที่ได้รับต่อวัน สามารถ
ท านายได้ว่าโคที่น้ าหนัก 500 กิโลกรัมที่มีอัตราการเจริญเติบโต 0  500  700  900 และ 1,100 กรัมต่อวัน มีความ
ต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 632  875  972  1,069 และ 1,166 กรัม ตามล าดับ ส่วนโคที่น้ าหนัก 550 
กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 695  962  1,069  1,176 และ 1,283 กรัม ตามล าดับ และโคที่
น้ าหนัก 600 กิโลกรัม มีความต้องการปริมาณโปรตีนหยาบวันละ 758  1,050  1,166  1,283 และ 1,399 กรัม 
ตามล าดับ 
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