
การขับเคลื่อนโครงการโคนม
ในพื้นที่เขต 5 และเขต 6

สํานักพัฒนาอาหารสัตว



แผนการดําเนินงานผลิตอาหารทีเอ็มอารเลี้ยงโคนม
ในพื้นที่เขต 5 และเขต 6

(20 เปอรเซ็นต จากจํานวนโคนมในพื้นที่)

20 เปอรเซ็นต จาก

จํานวนโคนมในพื้นที่ 

14,000 ตัว

โค 1 ตัวกินอาหาร

วันละ  35 กิโลกรัม

โค 14,000 ตัว ใชอาหาร

วันละ 490 ตัน

โคนมทั้งหมด 

72,000 ตัว



โคนม 14,000 ตัว

ใชอาหารทีเอ็มอารวันละ 490 ตัน

ตนขาวโพดพรอมฝก (50%) 

245 ตัน/วัน

กากถ่ัวเหลือง (5%) 

24.5 ตัน/วัน

ใบมันสาํปะหลัง  (45%) 

220.5 ตัน/วัน

49 ไร/วัน 17,885 ตัน/ป
(5 ตัน/ไร)

55 ไร/วัน 20,121 ตัน/ป
(4 ตัน/ไร)



ฤดูกาลปลูกและเปาหมายผลผลิต
ตนขาวโพดและมันสําปะหลัง

วัตถุดิบ ฤดูกาลปลูก รวม

ตนขาวโพดพรอมฝก เม.ย.-ก.ค.

(70%)

ส.ค.-ธ.ค. 

(20%)

ธ.ค.-มี.ค.

(10%)

ปลูก (ไร) 12,520 3,577 1,789 17,885

ปริมาณ (ตัน) 62,598 17,885 8,943 89,425

มันสําปะหลัง มิ.ย.-ก.ค. 

(70%)

ต.ค.-ธ.ค. 

(10%)

ม.ค.-มี.ค. 

(20%)

ปลูก (ไร) 14,084 2,012 4,024 20,120

ปรมิาณ (ตัน) 56,338 8,048 16,097 80,483



รายละเอียดตนทุนการผลิตยอดใบมันสําปะหลัง

ขั้นตอน
ราคา 

(บาท/ตัน)
ปริมาณ

มูลคาทางเศรษฐกิจ  

(บาท)

การปลูก-เก็บเก่ียว 900 80,483 72,434,250

การหั่น 550 80,483 44,265,375

บรรจุถุง-คาแรง 200 80,483 16,096,500

คารวบรวม 500 80,483 40,241,250

คาขึ้น-ลง 200 80,483 16,096,500

บริหารจัดการสหกรณ 150 80,483 12,072,375

รวม 2500 201,206,250



รายละเอียดตนทุนการผลิตตนขาวโพดพรอมฝก

ขั้นตอน
ราคา 

(บาท/ตัน)
ปริมาณ

มูลคาทางเศรษฐกิจ  

(บาท)

การปลูก-เก็บเก่ียว 1,000 89,425 89,425,000

การหั่น 200 89,425 17,885,000

บรรจุถุง-คาแรง 250 89,425 22,356,250

คารวบรวม 200 89,425 17,885,000

คาขึ้น-ลง 200 89,425 17,885,000

บริหารจัดการสหกรณ 150 89,425 13,413,750

รวม 2,000 178,850,000



รายละเอียดตนทุน Feed center

ขั้นตอน
ราคา 

(บาท/ตัน)
ปริมาณ

มูลคาทางเศรษฐกิจ  

(บาท)

TMR-แรธาตุ 2,670 178,850 477,529,500

คาแรง 3,670 178,850 656,379,500

feed center ขนสง

สุโขทัย 3,870 178,850 692,149,500

feed center ขนสง

ภายในเขต 5 4,170 178,850 745,804,500



ราคาอาหารทีเอ็มอาร

 ตนน้ํา-วัตถุดิบ   ราคา  2.67 บาท 

 กลางน้ํา- feed center สวรรคโลก  ราคา 3.67 บาท 

 ปลายน้ํา-ฟารมโคนม (สุโขทัย) ราคา 3.87 บาท 

 ปลายน้ํา-ฟารมโคนม (เชียงราย) ราคา 4.20 บาท 

สูตรอาหารทีเอ็มอาร

วัตถุดิบ จํานวน (กก.) ราคา (บาท)

1. ตนขาวโพดพรอมฝก (50%) 49.5 2.0

2. ใบมันสําปะหลัง (45%) 45.0 2.5

3. กากถ่ัวเหลือง (5%) 5.0 11.0

4. แรธาตุ 0.5 0.195

รวม 100

ราคา (บาท/กก.) 2.67



แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม

ป 

2560
ป 2561 ป 2562

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

ประชุมช้ีแจง

work shop

คัดเลือกสมาชิก

ตนขาวโพดพรอมฝก เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 1 เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 2 เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 3

มันสําปะหลัง เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 1 เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 2 เก็บเก่ียว ครั้งท่ี 3

เซ็นต MOU 

ระหวางผูซื้อ-ผูขาย

ผลิตอาหาร TMR
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