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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน TMR บริการสมาชิกของ
สหกรณ์โคนม และผลการใช้อาหาร TMR ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้้านมของเกษตรกรสมาชิก ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารจัดการของสหกรณ์ด้านการผลิตอาหาร TMR โดยสหกรณ์มีการลงทุนปลูกหญ้าอาหารสัตว์
(เนเปียร์) จ้านวน 1,700 ไร่ มีการตั้งโรงผลิตอาหาร TMR ก้าลังการผลิต 90 -144 ตันต่อวัน หรือ 2,700 – 4,320 
ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตามสหกรณ์มีธุรกิจเดิมที่ผลิตอาหารสัตว์ คือการผลิตอาหารข้น ซึ่งผลิตตามความ
ต้องการของสมาชิก 2,640 ตันต่อเดือน และผลิตอาหารหยาบหมัก(เนเปียร์หมัก) 325-330 ตันต่อเดือน 

การให้บริการสมาชิกปรากฏว่า จากสมาชิกที่ส่งนมให้สหกรณ์ 867 ราย มีสมาชิก 690 ราย ซื้ออาหารข้น
ของสหกรณ์ สมาชิก 89 ราย ซื้ออาหารหยาบ และมีเพียงสมาชิก 9 ราย ซื้ออาหาร TMR ไปใช้ในฟาร์ม 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการใช้อาหาร TMR ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้้านมก่อนการใช้อาหาร TMR และ
หลังการใช้อาหาร TMR พบว่า ขนาดฟาร์มเพ่ิมข้ึนจากเดิมมีแม่โครีดนมเฉลี่ย 49.11 ตัวต่อฟาร์ม เป็น 52.78 ตัว
ต่อฟาร์มค่า TS เฉลี่ยจากเดิม 11.83 เปอร์เซ็นต์ เป็น 11.96 เปอร์เซ็นต์ และค่าเซลล์โซมาติกเดิมมีค่าเฉลี่ย 
355,333 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 303,944 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
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The study of Total Mixed Ration (TMR) management by pilot milk  
collecting center on farmer’s milk production efficiency  

Case study: Thaimilk Dairy Cooperative Ltd. 
Jaruwat Nutdechanan1/  Pornpamol Pattamanont1/ 

Abstract 

The objective of this study was to review the TMR management practice of Thaimilk Dairy 
Cooperative Ltd. and consequence of feeding TMR on milk production. The primary survey 
showed that the cooperative has 1,700 Rai of Napier grass, and produces TMR at the capacity of 
90 – 144 ton per day (2,700-4,320 ton per month). Other feed materials were concentrates (2,640 
ton per month) and Napier silage (325-330 ton per month). The cooperative survey of different 
feed types that were bought by farmers showed that 690 of 867 farmers bought concentrates, 
89 of 867 farmers bought silage, and only 9 of 867 farmers bought TMR. 

The comparison of milk production efficiency before and after feeding TMR was examined. 
The results showed that the number of milking cows increases from 49.11 cows per farm to 
52.78 cows per farm. Total solids increase from 11.83 to 11.96 %. Somatic cell count decreases 
from 355,333 cells per milliliter to 303,944 cells per milliliter 
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บทที่ 1  
บทน้า 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเริ่มเลี้ยงโคนมในปี พ.ศ. 2505 ผลผลิตน้้านมของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง                  
ปี 2557 โคนมในประเทศไทยให้ผลผลิตเฉลี่ย 12.37 กิโลกรัม/ตัว/วัน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
อย่างไรก็ตาม ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้คาดการณ์ว่าผลผลิตน้้านมในปี 2558 จะเพ่ิมขึ้นจากปี 2557   
คิดเป็นร้อยละ 2.71 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพ่ือจ้าหน่าย
ซึ่งมีการขยายตัวร้อยละ 10 

การเพ่ิมผลผลิตน้้านมโคต่อตัวนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ พันธุ์สัตว์ อาหาร การจัดการ 
ในส่วนของพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โคนม ตั้งแต่ปี 2535 จนได้โคนม Tropical 
Holstein ซึ่งทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและมีสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนมากกว่าร้อยละ 70 ส่วนการจัดการ
ฟาร์ม กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้้านม ในการอบรม ให้ความรู้ และให้ค้าแนะน้าแก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การจัดการด้านอาหารยังคงเป็นประเด็นปัญหาส้าคัญของประเทศไทย 
เนื่องจากการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของโค เมื่อเกษตรกร
ไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าในฟาร์ม อาหารหยาบที่ให้แก่โคนมจึงต้องใช้ฟางข้าวเป็นหลัก ส่งผลต่อสุขภาพและการ
ให้ผลผลิตของโคนมแล้ว เป็นสาเหตุให้เกษตรกรต้องให้อาหารข้นมากข้ึน ท้าให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นในการเพ่ิมผลผลิตน้้านมโคโดยการจัดการอาหารที่ดี 
ผ่านด้าเนินการของสหกรณ์โคนม โดยการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration:  
TMR) จ้าหน่ายให้เกษตรกรสมาชิก เป็นการจัดการอาหารแบบรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกร ท้าให้สร้างจุดแข็งใน
การจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอกับเกษตรกรสมาชิกในแต่ละช่วง ท้าให้ลดต้นทุนอาหาร และสามารถต่อรองราคา
กับผู้จ้าหน่ายวัตถุดิบ นอกจากเป็นการแก้ปัญหาอาหารหยาบไม่เพียงพอและคุณภาพต่้าแล้ว ยังเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม การศึกษาการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและมีความยั่งยืน โดยกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือก
สหกรณ์โคนมท่ีมีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ และมีอาหารผสมครบส่วน (TMR) บริการจ้าหน่ายสมาชิก สหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จ้ากัด เป็นสหกรณ์ท่ีมีศักยภาพสูงในการด้าเนินธุรกิจในการผลิตศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งในระยะแรก
มีผู้ใช้บริการอาหาร TMR จ้านวน 9 ราย จึงได้ศึกษาวิธีการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตโคนมของเกษตรกรสมาชิก โดยศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาหาร TMR ต่อปริมาณน้้านม 
องค์ประกอบในน้้านม โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของแข็งรวม (Total Solid: TS) และคุณภาพน้้านม จ้านวนเซลล์           
โซมาติก (Somatic cell count: SCC) เพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังด้าเนินการและน้าผลการศึกษา ไปใช้
ขยายผลให้สหกรณ์โคนมที่มีศักยภาพพัฒนาธุรกิจการจัดการอาหาร TMR ให้บริการสมาชิก และเพ่ือส่งเสริม
ให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาการผลิตโคนม โดยหันมาใช้อาหาร TMR ในการเลี้ยงโคนมต่อไป 
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อย่างไรก็ตามการใช้TMRเป็นเรื่องใหม่ เกษตรกรยังกังวลไม่กล้าเปลี่ยนการใช้อาหารเพราะเกรงว่าจะ
ส่งผลให้แม่โคผลิตน้้านมลดลง รวมทั้งวิธีการให้อาหารแม่โคนมในปัจจุบัน คือให้อาหารหยาบและอาหารข้น
แยกกัน ได้ปฏิบัติมานานและจัดการง่ายอยู่แล้ว 

เมื่อสหกรณ์ได้ตัดสินใจปรับการผลิตอาหารเป็นอาหาร TMR จ้าเป็นที่จะต้องจ้าหน่ายให้สมาชิก 
มิฉะนั้นก็จะเป็นการลงทุนสูญเปล่า แม้จะเล็งเห็นว่าการเลี้ยงโคนม ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้
อาหาร TMR เลี้ยงโคนม รวมทั้งขนาดฟาร์มของเกษตรกรสมาชิก ส่วนใหญ่จะมีแม่โคนมค่อนข้างมาก การให้
อาหาร TMR น่าจะสะดวกและจัดการง่ายกว่า ดังนั้นการจูงใจหรือการโน้มน้าวให้สมาชิกหันมาใช้ TMR จึง                
ได้ท้าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน (TMR) บริการสมาชิกของสหกรณ์โคนม 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้อาหาร TMR ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้้านมของเกษตรกรก่อนและหลังการใช้ 

1.3 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 สหกรณ์โคนมต้นแบบที่มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์บริการสมาชิก มีวิธีการจัดการอาหารที่ดีให้บริการ
จ้าหน่ายอาหาร TMR แก่สมาชิก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตน้้านมของเกษตรกรสมาชิก มีปริมาณน้้านม
เพ่ิมข้ึน และคุณภาพน้้านมดีข้ึนด้วยอีกทางหนึ่ง 
 

 

 

  

 

 

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย  
 ท้าการศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วนของสหกรณ์โคนมไทยมมิลค์ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตอาหาร
สัตว์ของสหกรณ์โคนมต้นแบบ ให้บริการจ้าหน่ายอาหาร TMR ให้แก่สมาชิก และศึกษาผลการใช้อาหาร TMR 
ของสมาชิกสหกรณ์โคนม (ทั้งหมดที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์เลี้ยงโค) โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
การผลิตในประเด็นคุณภาพน้้านม องค์ประกอบน้้านม และคุณภาพน้้านม ของน้้านมโคก่อนและหลังการใช้
อาหาร TMR ลดการปนเปื้อนเซลล์โซมาติกในน้้านม (SCC) 

 

1.5 ระยะเวลาด้าเนินการ เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือน้าผลการศึกษาไปใช้ในการขยายผลให้สหกรณ์โคนมที่มีศักยภาพพัฒนาธุรกิจการจัดการอาหาร 
TMR เพ่ือให้บริการแก่สมาชิก และเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาการผลิตโคนมโดยหันมาใช้อาหารผสม
ครบส่วนในการเลี้ยงโคนมต่อไป 

วิธีการจัดการอาหาร TMR 
ของสหกรณ์ศูนย์อาหารสัตว์
ต้นแบบ 
1.ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ 
2.การจัดการผลิตอาหาร 
TMR.และการบริการสมาชิก 

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 
(ท่ีใช้อาหาร TMR เลี้ยงโคนม)  
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ขนาดฟาร์มโคนม 
3. การจัดการอาหาร TMR      
   ของฟาร์มโคนม 
 
 

ประสิทธิภาพการผลิต 
1. ปริมาณน้้านม 
2. คุณภาพน้้านม 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 

อุตสาหกรรมการผลิตโคนมไทยตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จ้านวนโคนมทั้งหมดของไทย                       
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.61 ต่อปี โดยในปี 2562 มีจ้านวนโคนม 666,361 ตัว เพ่ิมขึ้นจาก 623,427 ตัว 
ของปี 2561 โดยในปี 2562 มีแม่โครีดนม 306,063 ตัว เพ่ิมขึ้นจาก 283,089  ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 8.11                     
ส่วนผลผลิตน้้านมดิบในช่วงปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.97 ต่อปี โดยปี 2562 มีผลผลิต 
1,294,690 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1,245,800 ตัน ของปี 2561 ร้อยละ 3.92 (กรมปศุสัตว์. 2562)  ผลผลิตน้้านมดิบ
ใช้ส้าหรับการบริโภคภายในประเทศท้ังหมด ความต้องการการบริโภคตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
2.99 ต่อปี โดยปี 2562 มีปริมาณการบริโภคนม 1 ,225,220 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มีการบริโภคนม 
1,189,420 ตัน หรือ คิดเป็นการบริโภคนมเพ่ิมข้ึนอัตราร้อยละ 2.99 ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 จ้านวนโคนมและผลผลิตน้้านมดิบของไทย ปี 2558 - 2562 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

โคนมท้ังหมด  
ณ 1 ม.ค. (ตัว) 
 

509,524 561,911 584,327 623,427 666,361 6.61 
 

แม่โครีดนม  
ณ 1 ม.ค. (ตัว) 
 

235,829 240,314 266,345 283,089 306,063 7.09 

ผลผลิตน้้านมดิบ 
(พันตัน) 
 
 

1,132.51 1,214.79 1,207.31 1,245.80 1,294.69 2.97 

อัตราการให้นมของ
แม่โค (กก./ตัว.วัน) 
 

12.09 11.67 12.18 12.23 12.78 1.59 

การบริโภคนม 
(พันตัน) 

1,076.15 1,147.33 1,172.34 1,189.42 1,225.22 2.99 

ที่มา : กรมปศุสัตว์ (2562) 

  ราคาน้้านมดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.30 บาท สูงขึ้นเล็กน้อยจาก 18.21 
บาท ของปี 2561 ร้อยละ 0.49 โดยเกษตรกรได้รับราคาตามคุณภาพน้้านมดิบ จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้านมดิบให้ดีขึ้นโดยมีราคากลางรับซื้อน้้านมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 19.00 บาท
ต่อกิโลกรัม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ในปี 2562 ราคาเฉลี่ยรับซื้อน้้านมดิบหน้าโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม 19.48 บาทต่อกิโลกรัม 
   
2.1 สหกรณ์โคนม และข้อมูลทั่วไปสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด 
  สหกรณ์โคนมมีหน้าที่ด้าเนินธุรกิจที่ช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ ได้แก่                      
การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาอาหารหรืออุปกรณ์ บริการสมาชิกในราคายุติธรรมเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต              
ด้านการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก สหกรณ์ด้าเนินการในการจัดหาตลาดให้กับสมาชิก โดยท้าหน้าที่รวบรวม
น้้านมดิบจ้าหน่ายโรงงานแปรรูป สร้างความเข้มแข็งการประกอบธุรกิจโคนม ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดย         
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มีแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ (ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว, 2560) ดังนี้ 

2.1.1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง การเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก จะต้อง
เป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล อย่างไรก็ดี การก้าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เข้า
มาเป็นสมาชิกแล้ว สามารถร่วมกันด้าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่มีปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ เพ่ือ
สมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์  สมาชิกสมทบ ควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บาง
ประเภทที่มีลักษณะพิเศษและจ้าเป็นเท่านั้น หากสหกรณ์รับสมาชิกสมทบจ้านวนมาก ก็อาจกระทบต่อการ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกสามัญได ้

2.1.2 การด้าเนินงานของสหกรณ์ควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของ
สมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการด้าเนินการและควบคุมดูแลการด้าเนินงานของ
สหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่าน
ช่องทางหรือองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการด้าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่ 

2.1.3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาท
ที่ส้าคัญของตนคือ การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน จึงต้องท้าหน้าที่เป็นผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม 
และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริหารของสหกรณ์ ในการจัดสรรก้าไรสุทธิ เพ่ือความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่ง
ต้องกันไว้เป็นทุนส้ารอง ซึ่งจะน้าไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ของพวกเราเอง ถือว่าเป็นทุน
ทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจ้ากัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 

2.1.4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ์
รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องส้านึกและตระหนักว่า สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยตนเอง และปกครองตนเอง 
สหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจ การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม่ขัด
กับหลักความเป็นอิสระของสหกรณ์ หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้ และ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 

2.1.5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ ให้สมาชิกมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ รวมทั้งมีความส้านึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้ผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์  
ฝึกอบรมให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม ผู้น้าด้านความคิด โดยเน้นการ
ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง 

2.1.6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ก่อให้เกิดการมีอ้านาจการต่อรองสูงขึ้น และน้าไปสู่การรับ
ใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สหกรณ์ทุกสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือกันได้ใน
ทุกระดับเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ สหกรณ์ท้องถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกัน
ทางธุรกิจเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์ 
การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะน้า การก้ากับดูแล การตรวจสอบ การวิจัย และการพัฒนา 

2.1.7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน การด้าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนนั้นๆ เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือในการ
พัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 

สหกรณ์โคนมในปี 2562 มีทั้งสิ้น 88 สหกรณ์ มีผลผลิตน้้านมดิบ 2 ,060 ตันต่อวัน คิดเป็น
รอ้ยละ 58 ของปริมาณผลผลิตน้้านมดิบภายในประเทศ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2562) 
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ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด 
  สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อปี 2530 อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตามแนวชายเขา ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างๆ เพ่ือมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ได้แก่ข้าวโพด               
ข้าวฟ่าง ฝ้าย ถั่วเขียวและมันส้าปะหลัง ต่อมาเมื่อพ้ืนที่ป่าถูกท้าลายส่งผลให้ฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาล 
เปลี่ยนเป็นสภาพแห้งแล้ง การปลูกพืชระยะสั้นไม่ได้ผลเหมือนแต่เดิม เกษตรกรที่มีเงินทุนและแรงงาน
บางส่วนเปลี่ยนไปปลูกอ้อยพืชทนแล้ง เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงปรับเปลี่ยนอาชีพเลี้ยงโคนมทดแทนอาชีพเดิม 
ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งดูแลพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินมีสมาชิกอาศัยอยู่ ประกอบกับ 
อยู่ในอ้าเภอที่เป็นที่ตั้งขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เริ่มต้นจากสมาชิก 98 ราย แม่โค 
698 ตัว ปัจจุบันมีสมาชิก 1,195 ราย มีพ้ืนที่ดูแลคาบเกี่ยว 3 จังหวัด ประกอบด้วย ต้าบลล้าพญากลาง ต้าบล
ล้าสมพุง อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต้าบลจันทึก อ้าเภอปากช่อง ต้าบลหนองน้้าใส อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และต้าบลเขาน้อย อ้าเภอล้าสนธิ จังหวัดลพบุรี มีสมาชิกส่งน้้านมดิบให้สหกรณ์ 867 ราย               
มีโคนมรวม 23,829 ตัว เป็นโคทดแทน 8,852 ตัว เป็นแม่โคให้ผลผลิต 12,077 ตัว ปริมาณน้้านมดิบ 130 ตัน
ต่อวัน สหกรณ์มีการด้าเนินธุรกิจต่างๆ ประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมและจ้าหน่ายน้้านมดิบ ธุรกิจแปรรูปน้้านมดิบ 
ธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจร้านค้าขายวัสดุการเลี้ยงโคนม ธุรกิจรับฝากสินเชื่อ ธุรกิจค้าน้้ามันเชื้อเพลิง 
และธุรกิจอื่นๆ 

ตารางท่ี 2 ธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ (ณ กรกฎาคม 2558) 

ประเภทธุรกิจ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
รวบรวมและจ้าหน่ายน้้านมดิบ 44,248 740 
โรงงานแปรรูปน้้านมดิบ 8,281 149 
โรงผลิตอาหารสัตว์ 30,719 274 
ร้านค้าขายวัสดุการเลี้ยงโคนมและ
อ่ืนๆ (เป็นชิ้น) 

5,597 52 

รับฝากสินเชื่อ (ราย) 700 109 
จ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 2,328 71 

ที่มา : สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด (2562)  

 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด มีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ได้แก่  

1) ธุรกิจรวบรวมและจ้าหน่ายน้้านมดิบ ด้าเนินงานตั้งแต่ปี 2541 สหกรณ์รวบรวมน้้านมดิบจากสมาชิก
ได้ 120-135 ตันต่อวันหรือ 4,000 ตันต่อเดือน คิดเป็นมูลค่ารวม 70 ล้านบาท ต่อเดือนหรือ ปีละ 
850 ล้านบาท มีรถขนส่งน้้านมดิบจ้านวน 12 คัน สามารถส่งน้้านมดิบ ได้วันละ 135 ตัน 

2) ธุรกิจศูนย์อาหารสัตว์ Feed Center เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ได้จัดท้าขึ้นโดยเปิดด้าเนินกิจการ เมื่อ                 
ปี 2546 มาจากแนวคิดรวมกันซื้อรวมกันขาย เป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากเกษตรกรผู้ปลูก
พืชที่เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 3 ,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า
เดือนละ 22 ล้านบาท ปัจจุบันก้าลังการผลิตของโรงงานผลิตและจ้าหน่ายให้กับสมาชิกเดือนละ 
3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28 ล้านบาทหรือ ปีละ 388 ล้านบาท และสหกรณ์ได้ผลิตอาหารผสม
ส้าเร็จรูปTMR จ้าหน่ายให้กับสมาชิก เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก และเพ่ือให้     
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โคนมมีผลผลิตสูงขึ้น น้้านมดิบมีคุณภาพดีขึ้น จ้าหน่ายให้กับสมาชิกเดือนละ 600 ตันคิดเป็น มูลค่า 
18 ล้านบาท 

3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ้าหน่าย  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ้าหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
ประกอบด้วย สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ร้านจ้าหน่ายอุปกรณ์ส้าหนรับฟาร์มและเวชภัณฑ์                     
มีปริมาณธุรกิจเดือนละ 11 ล้านบาท 

4) ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน เช่น การปลูก
หญ้า การท้าคอกพักวัว การท้าคอกรีดวัว การซื้อแม่พันธุ์ สหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอให้เกษตรกรกู้ยืม
ดังนั้นจึงมีธุรกจิรับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อเมื่อวงเงิน 69 ล้านบาท 

5) ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เป็นธุรกิจที่เริ่มด้าเนินการในปลายปีบัญชี 2556 ปัจจุบันผลิตนม
พาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชทีเพ่ือจ้าหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ก้าลังการผลิต 50 ตัน 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 618 ล้านบาท และมีแผนในการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์สู่ตลาด AEC 

6) ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเลี้ยงโคนม (อาชีพพระราชทาน) เป็นธุรกิจที่เริ่มด้าเนินการในปี 2559 เพ่ือรับซื้อ
ลูกโคเพศเมียจากสมาชิกมาเลี้ยงท้าการผสมเทียม เมื่อตั้งท้องได้ 3-5 เดือน จึงจ้าหน่ายให้กับสมาชิก
โดยผ่านการให้สินเชื่อ ผ่อนช้าระเป็นรายเดือน จากรายได้ค่าน้้านมดิบของสมาชิก เพ่ือลดภาระในการ
ดูแล เลี้ยงโค ให้กับสมาชิก มีฟาร์มกลางส้าหรับเลี้ยงโคทดแทน และฟาร์มเลี้ยงแม่โครีดนมพร้อม
โปรแกรมด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นต้นแบบส้าหรับเกษตรกรที่จะพัฒนาขยายฟาร์มในอนาคต 

  สัญญา และคณะ (2557) วิจัยเชิงส้ารวจสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด เกษตรกรส่วน
ใหญ่เลี้ยงโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนที่มีระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนสูงกว่า 75 % เกษตรกรส่วนใหญ่
จะตัดหญ้ามาให้โคนมกินวันละ 2 ครั้ง สุ่มเกษตรกรตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรมี                 
ค่าคุณภาพน้้านมดิบสูงกว่าค่ามาตรฐาน ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้านมมีค่าเฉลี่ย 12.99 % มีผลผลิตน้้านม
เฉลี่ย 12.95 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ปริมาณอาหารที่ให้คิดเป็นน้้าหนักแห้ง 20.18 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน                    
ใช้สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 64 : 36 และกลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรที่มีค่าคุณภาพน้้านมดิบต่้ากว่า
มาตรฐาน ปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้านมมีค่าเฉลี่ย 10.77 % มีผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 10.68 กิโลกรัมต่อตัวต่อ
วัน ปริมาณอาหารที่ให้คิดเป็นน้้าหนักแห้ง 15.50 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ใช้สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 
56 : 44 พบว่าปริมาณอาหารหยาบที่ให้ ปริมาณอาหารที่ให้ทั้งหมดและสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น                          
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้านมโค (P<0.01) 

2.2 การจัดการอาหารสัตว์ 
 เป้าหมายส้าคัญของการเลี้ยงโคนมมี 4 ประการ คือ การท้าให้โคกินอาหารได้มาก  ให้ปริมาณน้้านม               
ที่สูง มีองค์ประกอบน้้านมตรงมาตรฐาน และโคมีสุขภาพที่ดี (วิโรจน์ ภัทรจินดา, 2557) เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า
อาหารหยาบในประเทศไทยมีปริมาณเยื่อใยค่อนข้างสูงและโปรตีนต่้า การย่อยได้ต่้า การให้อาหารหยาบอย่าง
เดียวให้โคนมที่ก้าลังให้นมท้าให้โคนมให้ผลผลิตได้ต่้า เนื่องจากได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อการน้าไปผลิต               
เป็นน้้านม ดังนั้น การให้อาหารโปรตีนและพลังงานสูงหรืออาหารข้น เพ่ือให้โคนมได้รับโภชนะตามความ
ต้องการ (ส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์, 2554) ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยส่วนใหญ่ ใช้ระบบการเลี้ยงให้อาหารแบบแยก 
คือ จัดให้กินอาหารข้นระหว่างรีดน้้านมในโรงรีด และให้กินอาหารหยาบเต็มที่ที่คอกพักหรือปล่อยแปลงหญ้า 
การให้อาหารแบบแยกที่ดีต้องสามารถควบคุมสัดส่วนปริมาณอาหารหยาบกับอาหารข้น ก็จะท้าให้โคได้รับ
โภชนะใกล้เคียงตามความต้องการอย่างสม่้าเสมอได้ ส่วนการให้อาหาร TMR  เป็นวิธีการจ่ายอาหารที่ต้องผสม
อาหารหยาบกับอาหารข้นให้เข้ากันก่อนตามสูตรในสัดส่วนที่แน่นอน รวมทั้งมีขนาดชิ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะท้าให้



7 
 

โคได้กินอาหารตรงตามความต้องการอย่างสม่้าเสมอ ระบบการให้อาหารโคแบบแยกให้อาหารข้นกับอาหาร
หยาบคนละครั้ง เมื่อให้อาหารข้นจุลินทรีย์ กลุ่มช่วยย่อยอาหารข้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทดแทน
จุลินทรีย์กลุ่มช่วยย่อยอาหารหยาบ ท้าให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารหยาบลดลง สอดคล้องกับ (เบทาโกร, 
มปป.) ท้าให้โคกินอาหารแบบแยกกันระหว่างอาหารหยาบและอาหารข้น ค่า pH ในกระเพาะหมักจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่เราให้อาหารข้นซึ่งปกติจะมีพลังงานที่ย่อยได้สูง ถ้าให้ปริมาณมากโอกาสที่
กระเพาะหมักจะเป็นกรดมากข้ึน ถ้าค่า pH ในกระเพาะหมักต่้ากว่า 5 โคจะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง 
ไขมันในน้้านมก็จะต่้าลง แต่เมื่อโคกินหญ้าหรืออาหารหยาบ ค่า pH ในกระเพาะหมักจะสูงขึ้น เนื่องจากโค           
จะมีการเคี้ยวเอ้ือง ท้าให้เกิดการหมุนเวียนของน้้าลายซึ่งเป็นด่างไหลกลับเข้ากระเพาะหมัก การให้อาหารแบบ
แยก จึงท้าให้จุลินทรีย์และโคต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งวัน ต่างกับการให้อาหารผสมครบส่วน เมื่อโคปรับตัว
กินอาหารได้แล้ว ทั้งโคและจุลินทรีย์ในกระเพาะโคจะมีการเจริญเติบโตได้เป็นปกติ ช่วยให้เซลล์สังเคราะห์
น้้านม สังเคราะห์องค์ประกอบน้้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ทั้งปริมาณน้้านมและองค์ประกอบน้้านม
ดีขึ้น ความต้องการโภชนะและสูตรอาหารรวมTMR ส้าหรับโครีดนม (วิโรจน์, 2557) แสดงในตารางที่ 3 
 

ตางรางที่ 3 ความต้องการโภชนะและสูตรอาหารรวมTMR ส้าหรับโครีดนม (น้้าหนัก 450 กก.) 
 

ปริมาณน ้านมต่อวัน กก. 35 30 25 20 15 10 
ปริมาณสิ่งแห้งที่กิน, DM กก. 17.0 16.0 14.0 13.0 11.0 9.0 
ปริมาณที่กินสด, ความชื้น 65% กก. 47.6 44.8 39.2 36.4 30.8 25.2 
ระดับพลังงานสุทธิ, NEL MCal/kg 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 
ทีดีเอ็น % 79 76 75 70 68 64 
โปรตีน % 19 17 17 15 14 12 
แคลเซี่ยม % 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 
ฟอสฟอรัส % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
เยื่อใย ADF % 19.0 19.0 20.0 20.0 21.0 21.0 
เยื่อใยNDF % 25.0 28.0 30.0 32.0 34.0 34.0 
 

ไวตามินเอ 1000 
IU/kgDM 

 

2.0 
 

2.2 
 

2.4 
 

2.6 
 

3.0 
 

3.5 
 

ไวตามินด ี 1000 
IU/kgDM 

 

0.8 
 

0.9 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.2 
 

1.4 

 
2.3 อาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration: TMR) 
  อาหารผสมครบส่วน หรืออาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ (Total Mixed Ration: TMR) หมายถึง 
อาหารที่มีส่วนผสมของอาหารหยาบ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้งหรือ หญ้าหมัก รวมกับเมล็ดธัญพืชทั้งแหล่งอาหาร
โปรตีน พลังงาน แป้ง แร่ธาตุ และไวตามิน โดยจัดให้มีขนาดชิ้นและสัดส่วนของอาหารหยาบและอาหารข้นที่
เหมาะสม น้ามาผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน (วิโรจน์, 2557)  
 

ข้อดีของอาหาร TMR เป็นการรวมอาหารหยาบ อาหารข้น แร่ธาตุ และวิตามินเข้าด้วยกัน โดยค้านวณให้มี
โภชนะต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ มีข้อดี 
 1. โคได้รับโภชนะครบถ้วนตามความต้องการ 
 2. ความเป็น กรด - ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
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 3. ท้าให้จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโค มีการหมักย่อยและใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ท้าให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างการดีขึ้น 
 5. ลดปัญหาสภาวะ เกิดกรดในกระเพาะรูเมนของโค (acidosis) 
 

ข้อระวังในการใช้TMR โคบางตัวอาจได้รับโภชนะมากหรือน้อยกว่าความต้องการ เพราะอาหารTMR มักใช้
เพ่ือเลี้ยงโคในระดับเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้น โคที่มีความต้องการโภชนะสูงกว่าหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับโภชนะ
คลาดเคลื่อน จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มโคตามความต้องการโภชนะ หรือ ตามระดับการให้ผลผลิต หรือ ประกอบ
สูตรอาหาร TMR หลายๆ สูตร ส้าหรับสูตรอาหารผสมครบส่วนที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบหลัก (สุมน, 2557) 
กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้แนะน้าสูตรอาหาร TMR ไว้ดังตารางที่ 4, 5 และ 6  
 

ตารางท่ี  4 สูตรอาหาร TMR ส้าหรับโครีดนม ให้นมประมาณ 12 กก./วัน 
ส่วนผสม จ้านวน (กิโลกรัม) 

หญ้าเนเปียร์สับ   (ความชื้น 60 %) 65.00 
ยอดอ้อยแห้งสับ  (7%CP on DM) 5.00 
กากเบียร์แห้ง     (25%CP on DM) 10.00 
มันเส้นบด 12.00 
กากถั่วเหลือง      (44%CP) 6.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต (เกรดอาหารสัตว์) 1.00 
เกลือป่น 0.50 
แร่ธาตุ/พรีมิกซ์รวมโคนม 0.50 

รวม 100 
หมายเหตุ : ให้โคกินเต็มที่ (แนะน้าให้กินประมาณ 23 กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
     โครีดนมน้้าหนัก 500 กก.ไม่เพ่ิมน้้าหนักตัวให้นมประมาณ 12 กก./วัน ไขมันรวม 4% 
 
คุณค่าทางโภชนะจากการค้านวณ 
 

% โดยนน.วัตถุแห้ง (on DM basis) % ในสภาพที่ให้กิน (on Fresh basis) 
วัตถุแห้ง  (DM) 43.40 ความชื้น   (moisture) 56.60 
โปรตีน    (CP) ไม่น้อยกว่า 14  โปรตีน     (CP) ไม่น้อยกว่า 8 
โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 65 โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 38 
เยื่อใย     (ADF) ไม่น้อยกว่า 30  เยื่อใย      (ADF) ไม่น้อยกว่า 17 
เยื่อใย     (NDF) ไม่น้อยกว่า 47 เยื่อใย      (NDF) ไม่น้อยกว่า 27 
แคลเซียม (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.60 แคลเซียม  (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.30 
ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.40 ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.20 

สุมน โพธิ์จันทร์ (2557) 
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ตารางท่ี 5 สูตรอาหาร TMR ส้าหรับโครีดนม ให้นมประมาณ 16 กก./วัน 
 

ส่วนผสม จ้านวน (กิโลกรัม) 
หญ้าเนเปียร์สับ  (ความชื้น 60 %) 60.00 
ยอดอ้อยแห้งสับ (7%CP on DM) 5.00 
กากเบียร์แห้ง    (25%CP on DM) 10.00 
มันเส้นบด 8.00 
เมล็ดข้าวโพด 5.00 
กากถั่วเหลือง    (44%CP) 10.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต (เกรดอาหารสัตว์) 1.00 
เกลือป่น 0.50 
แร่ธาตุ/พรีมิกซ์รวมโคนม 0.50 

รวม 100 
หมายเหตุ : ให้โคกินเต็มที่ (แนะน้าให้กินประมาณ 22 กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
     โครีดนมน้้าหนัก 500 กก.ไม่เพ่ิมน้้าหนักตัวให้นมประมาณ 16 กก./วัน ไขมันรวม 4% 
 
คุณค่าทางโภชนะจากการค้านวณ 
 

% โดยนน.วัตถุแห้ง (on DM basis) % ในสภาพที่ให้กิน (on Fresh basis) 
วัตถุแห้ง  (DM) 60.00 ความชื้น  (moisture) 40.00 
โปรตีน    (CP) ไม่น้อยกว่า 15  โปรตีน    (CP) ไม่น้อยกว่า 10 
โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 68 โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 41 
เยื่อใย     (ADF) ไม่น้อยกว่า 27  เยื่อใย     (ADF) ไม่น้อยกว่า 16 
เยื่อใย     (NDF) ไม่น้อยกว่า 44 เยื่อใย     (NDF) ไม่น้อยกว่า 26 
แคลเซียม (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.60 แคลเซียม (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.34 
ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.40 ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.25 
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ตารางท่ี 6 สูตรอาหาร TMR ส้าหรับโครีดนม ให้นมประมาณ 20 กก./วัน 
 

ส่วนผสม จ้านวน (กิโลกรัม) 
หญ้าเนเปียร์สับ  (ความชื้น 60 %) 60.00 
ยอดอ้อยแห้งสับ (7%CP on DM) 3.00 
กากเบียร์แห้ง    (25%CP on DM) 10.00 
เมล็ดข้าวโพด 13.00 
กากถั่วเหลือง     (44%CP) 12.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต (เกรดอาหารสัตว์) 1.00 
เกลือป่น 0.50 
แร่ธาตุ/พรีมิกซ์รวมโคนม 0.50 

รวม 100 
 

หมายเหตุ : ให้โคกินเต็มที่ (แนะน้าให้กินประมาณ 24 กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
     โครีดนมน้้าหนัก 500 กก.ไม่เพ่ิมน้้าหนักตัวให้นมประมาณ 20 กก./วัน ไขมันรวม 4% 
 
คุณค่าทางโภชนะจากการค้านวณ 
 

% โดยนน.วัตถุแห้ง (on DM basis) % ในสภาพที่ให้กิน (on Fresh basis) 
วัตถุแห้ง  (DM) 59.00 ความชื้น  (moisture) 41.00 
โปรตีน    (CP) ไม่น้อยกว่า 16  โปรตีน    (CP) ไม่น้อยกว่า 12 
โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 70 โภชนะย่อยได้รวม (TDN) ไม่น้อยกว่า 42 
เยื่อใย     (ADF) ไม่น้อยกว่า 26 เยื่อใย     (ADF) ไม่น้อยกว่า 15 
เยื่อใย     (NDF) ไม่น้อยกว่า 42 เยื่อใย     (NDF) ไม่น้อยกว่า 25 
แคลเซียม (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.60 แคลเซียม (Ca) ไม่น้อยกว่า 0.35 
ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.40 ฟอสฟอรัส (P) ไม่น้อยกว่า 0.27 

 
สอดคล้องกับวิโรจน์ ภัทรจินดา, 2563 การท้าTMR หญ้าหมักร่วมกับอาหารข้น ใช้เนเปียร์ตัดที่อายุ 

60 – 70 วัน ตัดหมักอย่างน้อย 20 วัน ตัดขนาดชิ้นเล็กยาว 1.5 เซนติเมตรถึง 2 นิ้ว ใช้หญ้าหมักผสมอาหาร
ข้นสูตร 18 %โปรตีน ความชื้นอาหารTMR ให้มีความชื้น 55 – 65 % สูตรผสมTMRหญ้าหมักโปรตีน 12, 14 
และ16 % ที่เหมาะกับโคนมน้อย นมกลาง นมมาก ตามล้าดับ กากถั่วเหลืองยังอาจพิจารณาเพ่ิมเพ่ือให้ได้ครบ
สัดส่วน  

ข้อจ้ากัดการให้อาหาร TMR ส้าหรับฟาร์มเกษตรกร การจัดการภายในโรงเรือน ต้องมีการจัดกลุ่ม               
โคนมให้เป็นไปตามรายการต่างๆ เช่น โคพักรีด โครอคลอด โครีดน้้านมระยะต้น กลาง ปลายของการให้น้้านม 
โคสาว โคเล็ก การแบ่งกลุ่มท้าให้จัดการได้ง่ายใช้อาหารสูตรเดียวกันได้ หรืออย่างน้อยควรมี 3 ระยะ คือ ระยะ
โคคลอดใหม่ให้น้้านมมาก โคระยะให้น้้านมทั่วไป และโคสาวโคพักรีด สูตรอาหารเหมือนกัน คือ ส้าหรับ              
โคนมมาก โคนมน้อย โคสาว โคพักรีด (วิโรจน์, 2557) ในส่วนโครีดนมสูตรอาหาร TMR ที่ใช้หญ้าเนเปียร์หมัก 
เป็นวัตถุดิบหลัก ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 สูตรอาหาร TMR โครีดน้้านมต้นทุนต่้า (น้้าหนักสด)     

ปริมาณน ้านม, กก. 35 30 25 20 15 10 
กากถั่วเหลือง 17.5 12.6 11.3 5.8 4.9 4.7 
กากมันส้าปะหลัง 14.4 24.4 31.5 35.0 36.3 37.5 
เมล็ดข้าวโพด 19.5 12.8 9.2 5.9 6.0 5.8 
มันส้าปะหลัง 0.0 0.9 0.0 2.8 1.8 1.7 
ร้าอ่อน 1.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
กากน้้าตาล 00 0.0 0.9 0.4 0.4 0.0 
ยูเรีย 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.1 
แร่ธาตุรวม 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
หญ้าเนเปียหมัก 46.9 46.4 46.2 48.0 47.9 47.8 
ฟางข้าว 0.5 0.7 0.8 1.7 2.3 2.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ปริมาณแร่ธาตุรวมให้ใช้ตามค้าแนะน้าบริษัท 
* ใช้กากมันส้าปะหลังสดหรือกากหมักทดแทนกันได้ งดใช้กากมันที่เป็นรา 

2.4 ประสิทธิภาพการผลิต 
  ประสิทธิภาพการผลิตนม ทั้งผลผลิตและองค์ประกอบน้้านม มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ผลผลิตนมเป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้โดยการชั่งน้้าหนักที่วัดได้เป็นรายตัว แล้วท้าการจด
บันทึกได้ทุกวันแต่องค์ประกอบน้้านมนั้น เกษตรกรต้องพ่ึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องการรับซื้อ
น้้านมสนับสนุนการตรวจ การให้ผลผลิตน้้านมของโคนมมีส่วนสัมพันธ์กับการจัดการอาหาร มีผลต่อผลผลิตนม
และองค์ประกอบน้้านมอีกด้วย น้้านมโคประกอบด้วยน้้าประมาณ 87.5 และเนื้อนมรวม (Total solids) 
ประมาณร้อยละ12.5 โดยเนื้อนมรวมประกอบด้วยไขมันนม โปรตีน น้้าตาลนม และเถ้า  หากไม่รวมไขมันนม
จะเรียกว่า เนื้อนมไม่รวมไขมันนม (Solids not fat) 
  น้้า เป็นองค์ประกอบของน้้านมจะผันแปรตรงข้ามกับเนื้อนม รวมมีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยู่
ระหว่าง 1.028 ถึง 1.032 หากค่าความถ่วงจ้าเพาะมีค่าต่้ากว่า 1.028 อาจจะมีการปลอมน้้าในน้้านมโค 
  น้้าตาลนมและเถ้า เป็นองค์ประกอบน้้านมที่มีค่าค่อนข้างคงที่ในสายพันธุ์ น้้าตาลนมเป็นตัว
รักษาความดันออสโมซีสระหว่างเลือดและน้้านม และเป็นตัวก้าหนดปริมาณน้้านม หากมีเชื้อโรคสอดแทรกเข้า
สู่หัวนม อาจท้าให้น้้าตาลนมมีค่าลดลง และมีโซเดียมและคลอไรด์สู งขึ้น ซึ่งจะมีผลท้าให้น้้านมมีรสเค็ม 
(Bicker staffs และคณะ, 1974 อ้างโดยจีระชัย 2549) 
  จีระชัย 2549 รายงานว่าไขมันนมและโปรตีนนม เป็นองค์ประกอบน้้านมที่มีค่าผันแปรขึ้นกับ
ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
  1. พันธุ์และพันธุกรรม โคนมแต่ละพันธุ์มีความสามารถในการให้ผลผลิตน้้านมแตกต่างกัน 
เช่น โคพันธุ์เจอร์ซี่ และเกอร์นซี่ มีความสามารถให้ผลผลิตน้้านมน้อยกว่าพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (ขาว -ด้า) 
และบราวสวิส แต่ให้ผลผลิตไขมันนมและโปรตีนนมมากกว่า อย่างไรก็ตาม แม้เป็นโคพันธุ์เดียวกัน ก็มีความ
แตกต่างกันในทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลให้องค์ประกอบและปริมาณน้้านมแตกต่างกัน ดังนั้นการ เลือกใช้น้้าเชื้อ
พ่อพันธุ์ ควรค้านึงถึงความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะการให้องค์ประกอบน้้านมโดยเฉพาะในส่วนความ
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เข้มข้นของไขมันนมและโปรตีนนม อิทธิพลของพันธุ์โคนมต่อปริมาณน้้านม องค์ประกอบน้้านม และจ้านวนโซ
มาติกเซลล์ในน้้านม ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 อิทธิพลของพันธุ์โคนมต่อปริมาณน้้านม องค์ประกอบน้้านม และจ้านวนโซมาติกเซลล์ในน้้านม 
 
 

พันธุ์โคนม 

 
 

ปริมาณน ้านม 
กก./วัน 

 

องค์ประกอบน ้านม 
ร้อยละ 

 

โซมาติกเซลล์, 
แสนเซลล์/ซีซี 

ไขมันนม โปรตีนนม น ้าตาลนม เถ้า 
เจอร์ซี 1/ 17.2 4.63 3.72 4.93 0.71 3.26 
แอชายร์ 1/ 15.6 3.88 3.72 4.67 0.68 3.27 
บราวสวิส 1/ 20.0 3.98 3.53 5.04 0.73 3.32 
เกอร์นซี่ 1/ 17.1 4.48 3.53 4.93 0.74 3.10 
โฮลสไตน์ 1/ 24.1 3.67 3.18 4.87 0.76 3.43 
ลูกผสมโฮลสไตน์ 2/ 11.2 4.45 2.84 4.81 0.70 11.09 

 

ที่มา : 1/ ดัดแปลงข้อมูลจาก Hutjens (1999) 
            2/ ดัดแปลงข้อมูลจากสุทธิศักดิ์ 2546 
 
  2. ระยะเวลาของรอบให้น้้านม ผลผลิตและองค์ประกอบน้้านมจะเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาของรอบการให้น้้านมในระยะหลังคลอด 3 ถึง 5 วัน แม่โครีดนมจะให้น้้านมน้้าเหลืองที่มี
องค์ประกอบน้้านมโดยเฉพาะโปรตีนนม ไขมันนม แร่ธาตุและวิตามินสูงกว่าน้้านมปกติ หลังจากนั้นจนถึง 8 
สัปดาห์ แม่โครีดนมจะให้ผลผลิตน้้านมมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความเข้มข้นของไขมันนมและโปรตีนนมลดต่้าลง  
และหลังคลอด 8 สัปดาห์เป็นต้นไป แม่โครีดนมเริ่มให้ผลผลิตน้้านมลดลงเรื่อยๆ และความเข้มข้นของไขมัน
นมและโปรตีนนมสูงขึ้นตามความสามารถทางพันธุกรรม 
  3. การให้ผลผลิตน้้านมในมื้อรีดนมเดียวกันและระหว่างมื้อ น้้านมแรกๆที่ถูกรีดออกมาแต่ละ
ครั้งจะมีความเข้มข้นของไขมันนมต่้ากว่าร้อยละ 2 หลังจากนั้นไขมันนมจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆยิ่งรีดใกล้จะหมดเต้า
ความเข้มข้นของไขมันนมยิ่งจะเพ่ิมขึ้นอาจถึงร้อยละ 7 ถึง 8 ทั้งนี้เป็นเพราะไขมันนมจะเคลื่อนลงมาช้ากว่า
องค์ประกอบน้้านมอ่ืนๆ ส่วนปริมาณน้้านมในมื้อเช้าและมื้อเย็นก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน  หากระยะเวลา
ห่างระหว่างการรีดนมแต่ละมื้อไม่เท่ากับ 12 ชั่วโมง ปกติน้้านมเช้าที่ รีดได้มีปริมาณน้้านมมากกว่ามื้อเย็น                  
แต่ความเข้มข้นของไขมันนมจะต่้ากว่ามื้อเย็น ทั้งนี้เพราะช่วงเวลาหลังจากรีดมื้อเย็นถึงมื้อเช้าใช้เวลามากกว่า 
12 ชั่วโมง ส่วนช่วงเวลาหลังจากรีดมื้อเช้าห่างจากรีดมื้อเย็นไม่ถึง 12 ชั่วโมง จึงท้าให้น้้านมที่ได้ ในมื้อเย็นมี
ปริมาณน้อยกว่าในมื้อเช้า แต่มีความเข้มข้นของไขมันนมมากกว่าในมื้อเช้า 
  4. สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในฤดู
หนาวแม่โครีดนมให้ผลผลิตน้้านมและองค์ประกอบในน้้านมในส่วนของเนื้อนมรวมเพ่ิมขึ้น และลดต่้าลงในฤดู
ร้อน แต่ปริมาณน้้านมจะลดมากกว่าความเข้มข้นไขมันนม จึงท้าให้ดูเหมือนว่าความเข้มข้นของไขมันนมลดลง
ไมม่าก 
  5. อาหาร การสร้างน้้านมของเซลล์สร้างน้้านมต้องอาศัยโภชนะต่างๆ ที่มีอยู่ในกระแสเลือด
องค์ประกอบน้้านม โดยเฉพาะไขมันนมและโปรตีนนมจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
ปริมาณสัดส่วนและคุณภาพของอาหาร หากอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่โครีดนมมีสัดส่วนอาหารหยาบหรือมีสัดส่วน
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ของเยื่อใยในรูปผนังเซลล์จากอาหารหยาบเพ่ิมขึ้น จะมีผลให้ความเข้มข้นของไขมันนมเพ่ิมขึ้น แต่ความเข้มข้น
ของโปรตีนนมลดลง 
  ในสภาพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ปัจจัยที่เป็นข้อจ้ากัดประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและ
คุณภาพน้้านมของโคนม คือ การมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไม่เพียงพอและไม่สม่้าเสมอ หญ้าที่ปลูกในเขตร้อน
ชื้นจะโตเร็วให้ผลผลิตสูงแต่เม่ือโตเร็วก็แก่เร็ว ท้าให้คุณค่าทางอาหารลดลงโดยเฉพาะพลังงานและโปรตีน  เมื่อ
เข้าฤดูแล้งการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ฟางข้าว รวมทั้งเปลือกและไหมข้าวโพดฟักอ่อน 
เกษตรกรต้องเสริมอาหารข้นในปริมาณมากเพ่ือให้แม่โคผลิตนมได้เต็มประสิทธิภาพ ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
  การเลี้ยงโคนมให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลโคนมของ
เกษตรกรเองอย่างใกล้ชิด นอกจากจัดหาโคนมพันธุ์ดี มีการจัดการสภาพแวดล้อมให้โคนมอยู่สบาย เกษตรกร
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการอาหารโคนมให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามความต้องการอาหารในแต่ละ
ช่วงอายุและระยะการให้นมของแม่โค เพ่ือให้แม่โคใช้อาหารในการด้ารงชีวิตและให้ผลผลิตน้้านมได้เต็มที่  
คุณภาพน้้านมโคดิบตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2553) ก้าหนดน้้านมโคดิบ หมายถึง น้้านมที่ได้จากแม่โคหลังคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน ต้องไม่
มีนมน้้าเหลืองปน ไม่ผ่านการแยกองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของน้้านมออกหรือเติมสารอ่ืนใดและไม่ผ่าน
กรรมวิธีใดๆ ยกเว้นการท้าให้เย็น ด้านคุณภาพมีความเป็นกรดไม่เกิน 0.16 % และมีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
อยู่ในช่วง 6.6 – 6.8 มีจุดเยือกแข็งไม่สูงกว่า -0.520 °C มีความถ่วงจ้าเพาะไม่ต่้ากว่า 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 °C               
มีเซลล์โซมาติก (somatic cell) ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (cells/ml) ปริมาณโปรตีนไม่ต่้ากว่า 3.00 
%โดยน้้าหนัก ปริมาณไขมันไม่ต่้ากว่า 3.35 %โดยน้้าหนัก ปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยหรือของแข็งไม่รวม
ไขมันเนย (milk solids not fat) ไม่ต่้ากว่า 8.25 %โดยน้้าหนัก ในส่วนมาตรฐานการรับซื้อน้้านมโค 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) องค์ประกอบของน้้านมโคจะเป็นเกณฑ์การพิจารณาทางด้านราคา                
ดังตารางที่ 9 
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 ตารางท่ี 9 แสดงองค์ประกอบของน้้านมโคที่จะใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านราคา 
 

ก้าหนดราคาตามปริมาณไขมัน (Fat) ที่เพิ่มขึ นหรือลดลงตามปริมาณไขมันที่วิเคราะห์ได้ ดังนี  
 ร้อยละของปริมาณไขมัน น้อยกว่า 3.20 ลดลง 0.40 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณไขมัน 3.20 ถึง 3.39 ลดลง 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณไขมัน 3.40 ถึง 3.59 ไม่ลด/ไม่เพ่ิม 
 ร้อยละของปริมาณไขมัน 3.60 ถึง 3.79 เพ่ิมข้ึน 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณไขมัน 3.80 ถึง 3.99 เพ่ิมข้ึน 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณไขมัน เท่ากับหรือมากกว่า 4.00 เพ่ิมข้ึน 0.40 บาท/กิโลกรัม 
ก้าหนดราคาตามปริมาณเนื อนมไม่รวมมันเนย (Solids Not Fat: SNF) ที่เพิ่มขึ นหรือลดลงตาม
ปริมาณของแข็งรวมที่วิเคราะห์ได้ ดังนี  
 ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย น้อยกว่า 8.25 ลดลง 0.40 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย 8.25 ถึง 8.34 ลดลง 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย 8.35 ถึง 8.49 ไม่ลด/ไม่เพ่ิม 
 ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย 8.40 ถึง 8.69 เพ่ิมข้ึน 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยเท่ากับหรือมากกว่า 8.70 เพ่ิมข้ึน 0.60 บาท/กิโลกรัม 
คุณสมบัติทางด้านจุลินทรีย์  
จ้านวนจุลินทรีย์ในน ้านมโคโดยการตรวจด้วยวิธี Standard Plate Count (SPC) มีการเพิ่มขึ นหรือ
ลดลงของราคา ดังนี  
 มากกว่า 1,000,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.50 บาท/กิโลกรัม 
 700,001 ถึง 1,000,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 500,001 ถึง 700,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 400,001 ถึง 500,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร ไม่ลด/ไม่เพ่ิม 
 300,001 ถึง 400,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 200,001 ถึง 300,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 เท่ากับหรือน้อยกว่า 200,000 โคโลนี ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.50 บาท/กิโลกรัม 
จ้านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) 
จ้านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) ตรวจด้วยวิธี Direct microscope count หรือ  
Fluoro – opto electronic method มีการเพิ่มขึ นหรือลดลงของราคา ดังนี  
 มากกว่า 1,000,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.50 บาท/กิโลกรัม 
 700,001 ถึง 1,000,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 500,001 ถึง 700,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ลดลง 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 400,001 ถึง 500,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร ไม่ลด/ไม่เพ่ิม 
 300,001 ถึง 400,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.20 บาท/กิโลกรัม 
 200,001 ถึง 300,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.30 บาท/กิโลกรัม 
 เท่ากับหรือน้อยกว่า 200,000 เซลล์ ต่อ มิลลิลิตร เพ่ิมข้ึน 0.50 บาท/กิโลกรัม 
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บทที่ 3  
วิธีด้าเนินการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องการศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วนTMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบ
ต่อประสิทธิภาพการการผลิตของของเกษตรกรสมาชิก เป็นการศึกษาประเด็นการจัดการอาหาร TMR ของ
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด ในการให้บริการจ้าหน่ายอาหาร TMR ให้แก่สมาชิก และศึกษาข้อมูลของสมาชิก
สหกรณ์โคนมที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในประเด็น
ปริมาณน้้านม และคุณภาพน้้านม โดยศึกษาองค์ประกอบในน้้านม ได้แก่ ค่าของแข็งในน้้านม และเซลล์                
โซมาติกของน้้านมโคก่อนและหลังการใช้อาหาร TMR  มีแนวทางการศึกษาวิจัย ดังนี้  
3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย : สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด ที่ใช้อาหาร TMR จ้านวน 9 ราย 
 

3.2 วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาวิธีการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ้ากัด  
2. ศึกษาข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โคนมที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ้ากัด 

(ท้ังหมดที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์เลี้ยงโค) จ้านวน 9 ราย  
3. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการของสหกรณ์ และเกษตรกร 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล  
  1.ใช้การสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ในประเด็นการด้าเนินกิจการของสหกรณ์ ข้อมูลทั่วไปและ
การจัดการผลิตอาหาร TMR และการให้บริการสมาชิก 

2. ใช้แบบเก็บข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โคนมที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ ในประเด็น 
ข้อมูลทั่วไป ขนาดฟาร์ม จ้านวนแม่โครีดนม และปริมาณน้้านมก่อนและหลังการใช้อาหาร TMR   

3.ใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้านมจากห้องปฏิบัติการของสหกรณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลคุณภาพ
น้้านม โดยศึกษาองค์ประกอบในน้้านม ได้แก่ ของแข็งทั้งหมดในน้้านม (TS) และโซมาติกเซลล์ (SCC)  

 

3.4 ขั นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลาด้าเนินการ  
 1. ออกแบบข้อมูลการสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล   เดือนสิงหาคม 2558 

2. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล  
   ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ       เดือนกันยายน 2558 
3. สัมภาษณ์การด้าเนินกิจการของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ้ากัด เดือนตุลาคม 2558 

และตุลาคม 2560 
4. เก็บข้อมูลเกษตรกรที่มีความประสงค์ใช้อาหาร TMR    เดือน ตุลาคม 2558 
   ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์         
5. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมของเกษตรกร  เดือน ตุลาคม 2558 
   ก่อนการใช้อาหาร TMR         
7. เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์  เดือน ตุลาคม 2560 
   หลังสิ้นสุดการศึกษา (2 ปี)         
6. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้านมของเกษตรกร   เดือน ตุลาคม 2560 
    หลังการใช้อาหาร TMR        
7. วิเคราะห์และแปรผล              เดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 
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8. รายงานผล                เดือนเมษายน – กันยายน 2561  
 

3.5 การวิเคราะห์และแปรผล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและการจัดการผลิตอาหาร TMR.และการบริการสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย

มิลล์ จ้ากัด ใช้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ืออธิบายโดยใช้การบรรยาย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ และปริมาณน้้านมก่อนและ

หลังการใช้อาหาร TMR ใช้ผลการบันทึกข้อมูลการใช้อาหาร TMR ของเกษตรกร เพ่ืออธิบายโดยใช้สถิติ
พรรณาอธิบายผลในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด และสูงสุด  

3.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาหาร TMR ด้วยการเปรียบเทียบก่อน - หลังใช้ อธิบายโดยใช้
สถิติพรรณาแปรผลในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด และสูงสุด    
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาวิจัยและข้อวิจารณ์ 

 การศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน(TMR) ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตน้้านมของเกษตรกรสมาชิก ใช้ข้อมูลจากสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด และข้อมูลจากฟาร์มโคนมสมาชิก
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด เพ่ือน้าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย ประกอบตารางแบ่ง
การศึกษา ดังนี ้

1.การศึกษาการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ้ากัด 
2. การศึกษาข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โคนมที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตจากการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ ในประเด็น ปริมาณนม 

คุณภาพน้้านม ก่อนและหลังการใช้อาหาร TMR   
4. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ และเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของ

สหกรณ์ 
 

4.1 การจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ้ากัด 
  4.1.1 ข้อมูลการด้าเนินการด้านอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด 
  สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร (Feed Center) ภายใต้การสนับสนุน
จากภาคราชการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้้านมโคเพ่ือแก้ไข
ปัญหา การผลิตน้้านมของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะจากต้นทุนด้านอาหารข้นและอาหาร
หยาบ ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและคุณภาพไม่เหมาะสม 
  ดังนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอทางเลือกสหกรณ์โคนมหรือกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพ่ือให้การเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนม โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหรือสหกรณ์โคนมฯ และการจัดการโคนม
แบบใหม่ จะท้าให้เกษตรกรได้มีอาหารโคนมที่พอเพียงและมีคุณภาพดี โดยกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนม
จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร ส้าหรับผลิตอาหารผสมครบส่วน มีการสร้างธุรกิจการเลี้ยงโคนมทดแทนเพ่ือให้มีโค
นมสาวท้องให้เกษตรกรเลี้ยงในอนาคตแบบมีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดการฟาร์มโคนมรูปแบบใหม่ เพ่ือช่วย
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้เกษตรกร มีระบบการจัดการรับส่งน้้านมดิบที่ดีขึ้น ท้าให้น้้านมจากฟาร์ม
ของเกษตรกรมีคุณภาพดี และลดต้นทุนในการขนส่งน้้านมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้้านมดิบหรือสหกรณ์โคนม 
การปรับเปลี่ยนทั้งหมดดังกล่าวจะท้าใหเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตน้้านมสูงขึ้นและชีวิตมีความสุข (Better 
livelihoods) การจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร ใช้งบประมาณ 83 ล้านบาท สหกรณ์ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ 
1,700 ไร่ และสร้างโรงงานผลิตอาหารผสมครบส่วน ก้าลังการผลิต 90 – 144 ตัน/วัน (ส้าหรับใช้เลี้ยงแม่โครีด
นมรวม 2,000 ตัว โคหยุดรีดหรือโคสาวท้อง 500 ตัว) โดยสหกรณ์เป็นผู้จ้าหน่ายและจัดส่งให้ถึงฟาร์ม
เกษตรกรในโครงการ 
 

4.1.2 การจัดการอาหารหยาบเนเปียร์ และอาหารTMR  
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด มีธุรกิจจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร สหกรณ์มีอาหารจ้าหน่ายบริการ

แก่สมาชิก ได้แก่ อาหารข้น 2,640 ตันต่อเดือน บริการจ้าหน่ายสมาชิก 690 ราย อาหารหยาบหญ้าเนเปียร์
หมัก 325 -330 ตันต่อเดือน อาหารผสมครบส่วน 350 – 440 ตันต่อเดือนมีสมาชิก ใช้บริการในด้านอาหาร
หยาบ สหกรณ์มีพ้ืนที่แปลงหญ้ารวม 1,700 ไร่ จ้าหน่ายหญ้าเนเปียร์สด ราคา 0.40 – 0.50 บาท ต่อกิโลกรัม 
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หญ้าเนเปียร์หมัก ราคา 1.40 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับอาหารผสมครบส่วน(TMR) สหกรณ์ผลิตอาหารโดยใช้
หญ้าเนเปียร์หมักสูตรโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ จ้าหน่ายให้สมาชิกในราคา 4.40 บาทต่อกิโลกรัม มีสมาชิก
สหกรณ์ท่ีใช้บริการซื้ออาหารหยาบจากสหกรณ์ 89 ราย มีสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการซื้ออาหารผสมครบส่วน 9 ราย 

รูปภาพที่ 1 กราฟปริมาณอาหารหยาบที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกต่อเดือน 

 

ปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2560 - 61 152.04 90.32 115.83 332.48 425.2 476.78 474.99 472.99 406.37 325.33 326.72 298.13 
2561 - 62 203.88 206.85 167.73 344.06 363.07 361.44 407.78 400.47 287.28 307.91 325.39 298.21 

              ปริมาณอาหารหยาบ : ตันต่อเดือน 

จากรูปภาพที่ 1 ปริมาณอาหารหยาบหญ้าเนเปียร์ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกเฉลี่ย ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จ้านวน 324.67 ตันต่อเดือน และจ้าหน่ายให้สมาชิกเฉลี่ยตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จ้านวน 331.08 ตันต่อเดือน เป็นไปตามช่วงเวลา สหกรณ์จะจ้าหน่ายหญ้าเนเปียร์
ได้น้อยในช่วง 3 เดือน คือ ตุลาคม – ธันวาคม และจะมียอดจ้าหน่ายอาหารหยาบเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2561 จ้านวน 332.48 ตันต่อเดือน และมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดในเดือน มีนาคม – 
พฤษภาคม 2561 จ้านวน 476.78, 474.99 และ 472.99 ตันต่อเดือนตามล้าดับ เช่นเดียวกับปี 2562 ในเดือน
มกราคม 2562 จะมียอดจ้าหน่ายอาหารหยาบ 334.06 ตันต่อเดือน และจะมียอดจ้าหน่ายสูงขึ้นมากที่สุด              
ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 จ้านวน 407.78 และ 400.47 ตันต่อเดือนตามล้าดับ สอดคล้องกับ 
ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (2557) ผลผลิตน้้านมดิบภายในประเทศจะลดลงต่้าในช่วงเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี และจะมีปริมาณน้้านมดิบเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือนตุลาคม – มีนาคม ของปีถัดไป 
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อาหารหยาบ จ้านวน(ตัน) ปี 2560 - 61 อาหารหยาบ จ้านวน(ตัน) ปี 2561 - 62

ปี 2560 - 61 

ปี 2561 - 62  
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รูปภาพที่ 2 กราฟปริมาณอาหาร TMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกต่อเดือน 

 

ปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2560 - 61 303.75 301.56 309.17 435.47 391.58 502.2 542.9 555.67 489.83 502.95 449.74 405.93 
2561 - 62 415.11 368.52 337.85 445.45 353.91 391.48 389.57 334.91 284.72 322.39 304.22 243.37 

 

จากรูปภาพที่ 2 ปริมาณอาหาร TMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกเพ่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561 จ้านวน 440.92 ตันต่อเดือน โดยมียอดจ้าหน่ายอาหาร TMR มากที่สุดช่วงเดือนมีนาคม 
– กรกฎาคม 2561 จ้านวน 502.20, 542.90,  555.67,  489.83 และ 502.95 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ  
การให้อาหาร TMR ให้ช่วงฤดูร้อนมีอาหารหยาบคุณภาพด้อยลงเป็นแนวทางหนึ่งที่ท้าให้เกษตรกรหันมาใช้
อาหาร TMR เพ่ิมขึ้นได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรใช้อาหาร TMR จ้านวนต่อเดือนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในส่วน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มียอดจ้าหน่ายอาหาร TMR เฉลี่ยจ้านวน 349.33 ตันต่อเดือน 
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กราฟปริมาณอาหาร TMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกต่อเดอืน
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รูปภาพที่ 3 กราฟปริมาณอาหารหยาบ และ อาหาร TMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกต่อเดือน 

 

ปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2560 - 61 455.79 391.88 425 767.95 816.78 978.98 1017.89 1028.66 896.2 828.28 776.46 704.06 
2561 - 62 618.99 575.37 505.58 789.51 716.98 752.92 797.35 735.38 572 630.3 629.61 541.58 

 

จากรูปภาพที่ 3 ปริมาณรวมอาหารหยาบและอาหารTMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกเฉลี่ย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 จ้านวน 765.59 ตันต่อเดือน และจ้าหน่ายให้สมาชิกเฉลี่ยตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จ้านวน 680.40 ตันต่อเดือน โดยสหกรณ์จ้าหน่ายอาหารหยาบและ
อาหารTMR ได้มากในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 จ้านวน 767.95, 816.78, 978.98, 1,017.89, และ 
1,028.66 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ ในส่วนปี 2562 สหกรณ์จ้าหน่ายอาหารหยาบและอาหาร TMR ได้มาก               
ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 จ้านวน 789.51, 716.98, 752.92, 797.35 และ 735.38 ตันต่อเดือน 
ตามล้าดับ 

 

4.2 การศึกษาข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์โคนมที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ 
 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์  
  โดยท้าการศึกษาข้อมูลทั่วไปของฟาร์มเกษตรกรที่ตัดสินใจใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนม
ไทยมิลล์ จ้ากัด ในแม่โครีดนมภายในฟาร์ม โดยรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรก่อนการตัดสินใจใช้อาหาร 
TMR ของสหกรณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลจ้านวนโคนมภายในฟาร์ม จ้านวนแม่โครีดนม ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม                        
มีรายละเอียดดังตารางที่ 10    
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์  
 

เกษตรกรที่ใช้ TMR  
(หมายเลขถังนม) 

ขนาดฟาร์ม (ตัว) 
(โคนมทั้งหมด) 

จ้านวนแม่โครีดนม (ตัว) 
(ก่อนใช้ TMR ) 

จ้านวนแม่โครีดนม (ตัว) 
(หลังใช้ TMR ) 

1059 116 56 46 
1101 62 26 48 
1206 47 26 38 
1356 66 32 63 
1606 520 95 50 
1721 110 48 48 
1733 182 95 73 
1819 80 30 46 
1981 73 34 63 

MAX 520 95 73 
MIN 47 26 38 

AVERAGE 139.56 49.11 52.78 
 หมายเหตุ : ขอสงวนรายชื่อเกษตรกรที่ท้าการศึกษา โดยใช้หมายเลขรหสัถังนมแทน  
 

จากตาราง ที่ 10 พบว่า เกษตรกรที่ตัดสินใจใช้อาหาร TMR ในการเลี้ยงโคนม ดังนี้  
ขนาดฟาร์มโคนมก่อนเริ่มให้อาหาร TMR มีขนาดฟาร์ม คือ จ้านวนโคนมทั้งหมดที่เลี้ยงใน

ฟาร์ม จากการศึกษาพบว่า ขนาดฟาร์มเกษตรกรใช้อาหาร TMR มีโคนมทั้งหมดมากที่สุด จ้านวน 520 ตัว 
ฟาร์มที่มีจ้านวนโคนมทั้งหมดน้อยที่สุด มีจ้านวน 47 ตัว โดยเฉลี่ยเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR มีโคนมทั้งหมด
ในฟาร์มจ้านวน 139.56 ตัว  

จ้านวนโครีดนม พบว่า ก่อนการให้อาหาร TMR เกษตรกรมีแม่โครีดเฉลี่ย  จ้านวน 49.11 ตัว 
ฟาร์มที่มีแม่โครีดนมน้อยสุด มีแม่โครีดนมจ้านวน 26 ตัว และฟาร์มที่มีแม่โครีดนมมากที่สุด จ้านวน 95 ตัว  
และหลังการใช้อาหาร TMR พบว่าฟาร์มเกษตรกรที่มีโครีดนมมากที่สุด จ้านวน 73 ตัว ฟาร์มที่มีโครีดนมน้อย
ที่สุด มีจ้านวน 38 ตัว โดยเฉลี่ยพบว่าหลังให้อาหาร TMR เกษตรกรมีจ้านวนโครีดนมเฉลี่ย 52.78 ตัว ซึ่งส่วน
ใหญ่เกษตรกรมีการเพิ่มจ้านวนโครีดนมเพ่ิมข้ึนส่วนหนึ่งมาจากความสะดวกในการจัดการด้านอาหาร 

 

4.3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตจากการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์  
โดยท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลล์ 

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ ศึกษาปริมาณน้้านม และองค์ประกอบในน้้านม ได้แก่ ของแข็ง
ทั้งหมดในน้้านม (Total Solid ) และเซลล์โซมาติก (SCC) มีรายละเอียด ดังนี้  
  4.3.1 ปริมาณน้้านม 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้้านมของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ โดยศึกษาจ้านวนแม่โครีดนม ปริมาณน้้านม ด้วยการเก็บข้อมูลก่อนการให้อาหาร TMR ของสหกรณ์ 
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปริมาณน้้านมที่เกษตรได้รับหลังการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ มีรายละเอียด  
ดังตารางที่ 11  
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงปริมาณน้้านมก่อนและหลังการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์ 
เกษตรกรที่ใช้ TMR 
(หมายเลขถังนม) 

ปริมาณนมทั้งหมดก่อน
ใช้อาหาร TMR (กก/

วัน.) 

ปริมาณนมเฉลี่ย/ตัว/
วันก่อนใช้อาหาร 

TMR 

ปริมาณนมทั้งหมดหลัง
ใช้อาหาร TMR (กก./

วัน) 

ปริมาณนม
เฉลี่ย/ตัว/
วันหลังใช้

อาหาร TMR 
1059 559.99 9.99 570 12.39 
1101 328.89 12.64 500 10.41 
1206 416.22 16.00 490 12.89 
1356 680.72 21.27 933 14.80 
1606 560.20 5.89 700 14.00 
1721 592.69 12.34 700 14.58 
1733 1412.63 14.86 1441 19.73 
1819 500.30 16.67 732 15.91 
1981 503.83 14.81 700 11.11 
MAX 1412.63 21.27 1441.00 19.73 
MIN 328.89 5.89 490 10.41 

AVERAGE 617.27 13.83 751.78 13.98 
 

  จากตารางที่ 11 การศึกษาเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ในแม่โครีดนม พบว่า ปริมาณนม
ทั้งหมดก่อนการใช้อาหาร TMR ของเกษตรกรมีปริมาณนมสูงสุด จ้านวน 1,412.63 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณนม
ต่้าสุด 328.89 กิโลกรัมต่อวัน โดยเฉลี่ยมีปริมาณนม 617.27 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีปริมาณนมเฉลี่ยต่อตัว 
เท่ากับ 13.83 กิโลกรัม/วัน และหลังจากเกษตรกรให้อาหาร TMR ในแม่โครีดนมเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 
2558 – ตุลาคม 2560 ) พบว่า ปริมาณเพ่ิมขึ้น โดย มีปริมาณนมทั้งหมดสูงสุด จ้านวน 1441.00 กิโลกรัมต่อ
วัน และมีปริมาณนมทั้งหมดต่้าสุด  490 กิโลกรัมต่อวัน โดยเฉลี่ย 751.78 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นปริมาณนม
เฉลี่ยต่อตัว อยู่ที่ 13.98 กิโลกรัม/วัน  
  แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีฟาร์มเกษตรกรบางฟาร์มที่ให้ปริมาณน้้านมเฉลี่ยต่อตัวลดลงหลังใช้
อาหาร TMR ทั้งนี้จากการสอบกรมสหกรณ์ และเกษตรกรพบว่า ผลิตอาหาร TMR ของสหกรณ์มีสูตรโปรตีน 
14 % เพียงสูตรเดียวจ้าหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรใช้อาหาร TMR ในแม่โครีดนมประมาณครึ่งหนึ่งและใช้
อาหารหยาบและอาหารข้นเพ่ิมอีกครึ่งหนึ่งท้าให้การใช้อาหาร TMR ในฟาร์มเกษตรกรไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ตัวอย่าง ฟาร์มเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ในฟาร์มดังแสดงในตารางที่ 12  
 

ตารางท่ี 12 แสดงตัวอย่างการให้อาหารโครีดนมของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ต่อตัวต่อวัน 
 

อาหารโคนม จ้านวน (กก.) ราคา (บาท/กก.) รวมเงิน (บาท) 
หญ้าเนเปียร์ 8 0.70 5.60 
ฟาง 3 3 9.00 
กากถั่วเหลือง 0.6 22 13.20 
ข้าวโพดบด 0.6 16 9.60 
อาหารข้นโปรตีน 21 % 4 10.60 42.40 
อาหารTMR 14 4.40 61.60 

รวม 30.20  141.40 
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สหกรณ์โคนมควรผลิตสูตรอาหารTMR หลายสูตรเพิ่มขึ้น เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับสมาชิกมากข้ึน 
  4.3.2 คุณภาพน้้านม 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้านมของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จ้ากัด เป็นการศึกษาข้อมูลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ในการตรวจสอบ
คุณภาพน้้านม โดยท้าการศึกษาผลการตรวจค่าของแข็งทั้งหมดในน้้านม (Total Solid ) และค่าโซมาติกเซลล์ 
(Somatic Cell : SCC) เพ่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบในน้้านมก่อนและหลังการให้อาหาร TMR ของสหกรณ์ 
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี 13 แสดงคุณภาพน้้านมของเกษตรกรก่อนและหลังการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์  
 

เกษตรกรที่ใช้ TMR 
(หมายเลขถังนม) 

%  Total Solid  
ก่อนใช้อาหาร 

TMR 

%  Total Solid  
หลังใช้อาหาร 

TMR 

จ้านวน SCC 
ก่อนใช้อาหาร TMR 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

จ้านวน SCC 
หลังใช้อาหาร TMR 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

1059 11.92 12.31 526,000 350,000 
1101 12.20 11.83 263,000 250,500 
1206 11.84 11.99 186,000 221,000 
1356 11.74 11.88 229,000 377,000 
1606 11.89 12.00 369,000 440,000 
1721 11.24 12.56 650,000 200,000 
1733 12.12 12.00 656,000 376,000 
1819 12.33 11.56 189,000 201,500 
1981 11.21 11.50 130,000 319,500 
MAX 12.33 12.56 656,000 440,000 
MIN 11.21 11.50 130,000 200,000 
เฉลี่ย 11.83 11.96 355,333 303,944 

 

จากตารางที่ 13 พบว่าเกษตรกรที่มีการใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์มีผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้้านมทางห้องปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี้   

1) ค่าของแข็งทั้งหมดในน้้านม พบว่า เกษตรกรก่อนใช้อาหาร TMR น้้านมมีค่าเปอร์เซ็นต์              
ค่าของแข็งทั้งหมดในน้้านม เฉลี่ย 11.83 % หลังการใช้อาหาร TMR น้้านมมีค่าเปอร์เซ็นต์ ค่าของแข็งทั้งหมด
ในน้้านม  เฉลี่ยเท่ากับ 11.96 % 

คุณภาพน้้านมดีขึ้นหลังจากเกษตรกรใช้อาหารTMR ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าของแข็งทั้งหมด               
ในน้้านม เพ่ิมขึ้นจาก 11.83 เป็น 11.96 % สอดคล้องกับสัญญาและคณะ 2557 ศึกษาการจัดการอาหารที่มี
ผลต่อองค์ประกอบน้้านมของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด พบว่าการเพ่ิมปริมาณอาหารหยาบที่ให้ 
ปริมาณอาหารที่ให้ทั้งหมดและสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นจะมีผลเพ่ิมปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้้านม 

2) ค่าโซมาติกเซลล์ พบว่า เกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR น้้านมมีปริมาณ จ้านวนค่าโซมาติก
เซลล์ ปนเปื้อนก่อนการใช้อาหาร TMR มีค่าเฉลี่ย 353,333 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และมีค่าโซมาติกเซลล์ สูงสุด 
656,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร มีฟาร์มเกษตรกรที่มีค่าโซมาติกเซลล์ ปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 
จ้านวน 3 ฟาร์ม และหลังการใช้อาหาร TMR พบว่าค่าโซมาติกเซลล์ สูงสุด 440,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร               
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) ทุกฟาร์ม   
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ในด้านคุณภาพน้้านม สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด เข้าร่วมในโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน จึงเน้นการตรวจคุณภาพน้้านม ค่าของแข็งทั้งหมดในน้้านม และ ค่าโซมาติกเซลล์ เป็นหลัก การใช้
อาหาร TMR ในฟาร์มเกษตรกรจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพน้้านมโดยรวมของสหกรณ์มีคุณภาพน้้านม ค่าของแข็ง
ทั้งหมดในน้้านม และ ค่าโซมาติกเซลล์ ดีขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

  การศึกษาวิธีการจัดการอาหารผสมครบส่วน  TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตน้้านมของเกษตรกรสมาชิก กรณีศึกษา : สหกรณ์โคนมต้นแบบ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
จ้ากัด สรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 
  1) ข้อมูลทั่วไปการบริหารจัดการอาหารโคนมให้บริการสมาชิกของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
จ้ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด มีศูนย์ผลิตอาหาร มีอาหารโคนมจ้าหน่ายบริการสมาชิกได้แค่อาหารข้น 
2,640 ตันต่อเดือน บริการจ้าหน่ายสมาชิก 690 ราย อาหารหยาบเนเปียร์หมัก 325 – 330 ตันต่อเดือน                
มีสมาชิกใช้บริการ 30 ราย อาหารผสมครบส่วนTMR 350 – 440 ตันต่อเดือน มีสมาชิกใช้บริการ 9 ราย 
ปริมาณอาหารหยาบหญ้าเนเปียร์ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกมียอดน้อยในช่วง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) 
และจะมียอดจ้าหน่ายสูงขึ้นเดือนมกราคม 332 – 334 ตันต่อเดือน และจะมียอดจ้าหน่ายสูงมากที่สุดในเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2561 จ้านวน 476.78, 474.99 และ 472.99 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ เช่นเดียวกับปี 
2562 มียอดจ้าหน่ายสูงมากที่สุด ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม จ้านวน 407.78 และ 400.47 ตันต่อเดือน 
ตามล้าดับ  

ปริมาณอาหารผสมครบส่วนTMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายให้สมาชิกเฉลี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
- กันยายน 2561 จ้านวน 440 ตันต่อเดือน มียอดจ้าหน่ายอาหารTMR มากที่สุดเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 
2561 จ้านวน 502.20, 542.90, 555.67, 489.83 และ 502.95 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ ในปี 2562 มียอด
จ้าหน่ายอาหารTMR มากที่สุดช่วงเดือนมกราคม จ้านวน 445.45 ตันต่อเดือน 
  การบริการอาหารหยาบเนเปียร์หมักและอาหารผสมครบส่วนTMR ของสหกรณ์จ้าหน่ายให้
สมาชิกได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม โดยปี 2561 มียอดจ้าหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม - 
พฤษภาคม จ้านวน 767.95, 816.78, 978.98, 1017.89 และ 1028.66 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ ส่วนในปี 
2562 มียอดจ้าหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม จ้านวน 789.51, 716.98, 752.92, 797.35 และ 
735.38 ตันต่อเดือน ตามล้าดับ  
  2) ผลการใช้อาหาร TMR ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้้านมของเกษตรกรก่อนและหลังการใช้ 
  เกษตรกรใช้อาหารผสมครบส่วนTMR ของสหกรณ์ เมื่อก่อนใช้อาหารTMR จะมีแม่โครีดนม
ตั้งแต่ 26 – 95 ตัว มีแม่โครีดนมเฉลี่ย 49.11 ตัว หลังการให้อาหาร TMR เกษตรกรมีจ้านวนแม่โครีดนมเฉลี่ย 
52.78 ตัว โดยมีแม่โครีดนมตั้งแต่ 38 – 73 ตัว ปริมาณน้้านมในฟาร์มทั้งหมดก่อนใช้อาหารTMR มีปริมาณ
เฉลี่ย 617.27 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นปริมาณนมเฉลี่ย 13.83 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน หลังการให้อาหาร TMR 
ปริมาณน้้านมในฟาร์มทั้งหมด มีปริมาณเฉลี่ย 751.78 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นปริมาณนมเฉลี่ย 13.98 กิโลกรัม
ต่อตัวต่อวัน ในด้านคุณภาพน้้านม เกษตรกรก่อนใช้อาหารTMR น้้านมมีเปอร์เซ็นต์ Total Solid เฉลี่ย 11.83 
หลังการใช้อาหารTMR น้้านมมีค่าเปอร์เซ็นต์ Total Solid เฉลี่ยเท่ากับ 11.96 ในส่วนการปนเปื้อน                  
เซลล์โซมาติก SCC พบว่าก่อนใช้อาหารTMR น้้านมมีค่าSCC เฉลี่ย 353,333 เซลล์ต่อมิลลิลิตร หลังการใช้
อาหารTMR มีค่าSCC ลดลงเป็น 303,944 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
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5.2 ปัญหา อุปสรรค 
 5.2.1 ปัญหาในการด้าเนินการของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด 
  สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด มีสมาชิก 1,195 ราย สมาชิกที่ส่งน้้านมดิบให้สหกรณ์ 867 ราย 
มีแม่โคให้ผลผลิตรวม 12,077 ตัว มีปริมาณน้้านมดิบที่รวบรวมจากสมาชิก 130 ตันต่อวัน ฟาร์มโคนมของ
สมาชิกตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อยู่ห่างไกลเขตชลประทาน เป็น
พ้ืนที่เกษตรอาศัยน้้าฝนตามฤดูกาล มีปัญหาอุปสรรคในด้านการจัดการอาหาร ดังนี้ 
  1) เกษตรกรสมาชิกที่ใช้อาหารTMR ของสหกรณ์มีเพียง 9 ราย ในระยะเริ่มต้นปี 2558 
ปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกใช้บริการอาหารTMRของสหกรณ์ 13 ราย และมีสมาชิกที่ผสมอาหารTMRใช้ใน
ฟาร์มเอง 17 ราย สมาชิกยังไม่นิยมใช้อาหารTMR ของสหกรณ์มากนัก 
  2) พ้ืนที่ปลูกแปลงอาหารสัตว์ เป็นพ้ืนที่อาศัยน้้าฝนตามฤดูกาลรวมถึงเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง               
ท้าให้คุณภาพหญ้าเนเปียร์ ในแต่ละรุ่นการผลิตไม่สม่้าเสมอ การผลิตอาหารTMR ต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตร
ตลอดเวลา สหกรณ์จึงผลิตสูตรอาหารTMR 14 % เป็นสูตรกลางบริการสมาชิก 
  3) การเพ่ิมคุณภาพอาหารTMR โดยใช้ต้นข้าวโพดพร้อมฝักท้าได้ยากกว่าในพ้ืนที่ลุ่มที่มี              
น้้าสมบูรณ์ หรือพ้ืนที่เขตชลประทาน หรือท้าได้โดยสั่งวัตถุดิบต้นข้าวโพดพร้อมฝักจากภายนอกมาผสมเพ่ิม 
คุณภาพอาหารTMRก็จะท้าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 

 5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ใช้อาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด 
  เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด สมาชิกส่วนใหญ่เลี้ยงโคนมกันมานานกว่า 20 ปี 
โดยเริ่มจากการเลี้ยงแม่โค 5 -10 แม่ ขยายฝูงโดยการสะสมลูกโคตัวเมียที่เกิดในฟาร์ม เกษตรกรที่ใช้อาหาร
TMRของสหกรณ์จะใช้กับเฉพาะแม่โครีดนม โดยมีปัญหาในส่วนเกษตรกร ดังนี้ 
  1) การใช้อาหารTMR ต้องมีการจัดกลุ่มโคที่ให้น้้านมมาก กลุ่มโคที่ให้น้้านมน้อย หรือ กลุ่ม
โคคลอดใหม่ การที่สหกรณ์จ้าหน่ายอาหารTMR 14 %โปรตีนเพียงสูตรเดียว ท้าให้เกษตรกรต้องเพ่ิมการให้
อาหารข้นกับโคท่ีให้นมมาก หรือ กลุ่มโคคลอดใหม่ สหกรณ์ควรเพิ่มสูตรอาหารTMR ให้สมาชิกมีทางเลือกเพ่ิม
มากขึ้น 
  2) เกษตรกรยังคงนิยมให้อาหารTMR ประมาณครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งให้อาหารหยาบ 
อาหารข้น แบบแยกส่วนตามท่ีก้าหนด ถึงแม้นก่อนที่สหกรณ์จะผลิตอาหารTMR จ้าหน่ายสมาชิก ได้มีการเชิญ
อาจารย์ด้านอาหารสัตว์มาอบรมท้าความเข้าใจสมาชิกถึงข้อดีข้อเสียการจัดการอาหารให้โคนมหลายครั้ง               
แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารมาใช้อาหารTMR โคจะให้น้้านมลดลงกว่าจะได้น้้านมเท่าเดิมต้องใช้เวลา
หลายวัน ท้าให้เกษตรกรขาดความม่ันใจการใช้อาหารTMR เพียงอย่างเดียว อาจส่งผลถึงรายได้รับที่ลดลง 
  3) อาหารTMR ที่สหกรณ์จ้าหน่ายต้องมีราคาเพ่ิมจากขบวนการผลิต การขนส่ง ท้าให้
เกษตรกรรู้สึกได้ถึงราคาอาหารที่เพ่ิมขึ้นทันทีที่ใช้อาหารTMR โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ไกลจากศูนย์ผลิตอาหาร 
จะมีค่าขนส่งเพ่ิมมากกว่าฟาร์มสมาชิกที่อยู่ใกล้ 
 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) ข้อเสนอแนะในส่วนโครงการวิจัยเพ่ิมเติม ควรมีการวิจัยการใช้อาหารหยาบส่วนTMR               
ในสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ้ากัด เพ่ิมข้ึนโดยเพิ่มสูตรอาหาร TMR ที่สหกรณ์ผลิตจ้าหน่ายสมาชิกให้มีหลายสูตร 
ได้แก่ สูตรอาหารโคนมมาก โคนมปานกลาง และโคนมน้อย รวมถึงควรมีการใช้อาหาร TMR ในสหกรณ์ให้มากขึ้น 
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  2) ข้อเสนอแนะส้าหรับสหกรณ์โคนม ควรพัฒนาการบริการอาหาร  TMR ให้กับสมาชิกให้
มากขึ้น โดยเพ่ิมสูตรอาหาร 2 - 3 สูตรอาหาร เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะเพ่ิมข้าวโพดตัด
พร้อมฝัก ผสมเข้าในอาหารผสมครบส่วน TMR เกษตรกรสมาชิกจะมีความเชื่อมั่นในอาหารTMR ของสหกรณ์
มากขึ้น โดยมีการวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารหยาบในส่วนผสมอาหาร TMR 
  3) ข้อเสนอแนะส้าหรับเกษตรกร  
      1. ส้าหรับเกษตรกรเริ่มใช้อาหาร TMR ควรเริ่มในส่วนแม่โครีดนมก่อน เพ่ือท้าให้แม่โค
สุขภาพดีและสามารถค้านวน ค่าใช้จ่ายความคุ้มค่าด้านการลงทุนอาหารให้แม่โคต่อผลผลิตน้้านมได้ชัดเจน 
      2. เกษตรกรที่เลี้ยงแม่โค ตั้งแต่ 25 ตัวขึ้นไป สามารถใช้อาหาร TMR เพ่ิมความสะดวก   
ใช้เวลากับการจัดหาและจ่ายอาหารให้โคในฟาร์มลดลง 
  4) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อาหาร  TMR ให้มากขึ้น                
โดยปรับปรุงรูปแบบที่ท้าให้เกษตรกรยอมรับได้ง่าย โดยใช้เครื่องผสมอาหาร TMR ที่ไว้ในฟาร์มเกษตรกร และ
ใช้อาหารปกติที่เกษตรกรไว้เลี้ยงโคนมของเกษตรกรเองอยู่แล้ว ค้านวณสูตรอาหารที่พอเหมาะให้เกษตรกร             
ใช้เลี้ยงโคนม ก็จะไม่เพ่ิมค่าใช้จ่ายในส่วนอาหารในระยะยาว ลดค่าขนส่งอาหาร 
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