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บทคัดยอ 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการทดแทนน้ํานมโคบางสวนดวยนมผงเทียมตอสมรรถภาพ

การเจริญเติบโตของลูกโคนม ใชลูกโคนมลูกผสมโฮลสไตน-ซาฮิวาล 75-87.5% เพศเมียอายุ 8 วันจํานวน 18 ตัว 

สุมแบงออกเปน 3 กลุม กลุมละ 6 ตัว เพื่อใหไดรับอัตราสวนของน้ํานมโคตอนมผงเทียมที่อัตราสวน 100:0 75:25 

และ 50:50 ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด ปริมาณการกินอาหารขน โปรตีนและพลังงานตลอดจนการเปลี่ยน

อาหารเปนน้ําหนักตัวของลูกโคนมที่ไดรับนมผงเทียม 50% สูงกวาลูกโคที่ไดรับน้ํานมโคและนมผงเทียม 25% 

(p<0.05) ลูกโคที่ไดรับนมผงเทียม 50%มีตนทุนคาอาหารต่ํากวาลูกโคที่ไดรับนมผงเทียม 25%และลูกโคที่ไดรับ

น้ํานมโค (p<0.05) ตามลําดับ การเพิ่มน้ําหนักตัวของลูกโค น้ําหนักเพิ่มตอตัวตอวัน (ADG) และคะแนนมูลของลูก

โคนมทั้งสามกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาสรุปไดวาการทดแทนน้ํานมโค

ดวยนมผงเทียมที่ 50% ไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต แตมีตนทุนคาอาหารที่ถูกกวาลูกโคที่ไดรับน้ํานมโค

และที่ทดแทนดวยนมผงเทียม 25% 

 

ABSTRACT 
 An objective of study was to evaluate effects of replacing milk with milk replacers on growth 

performance of dairy young calves. Eighteen cross-breed young calves (75-87.5% Holstein × 12.5-25% 

Sahiwal), averaged 8 days old were randomly allocated to dietary treatments due to a completely 

randomized design (CRD). The treatment diets contained whole milk, whole milk 75% plus milk replacer 

25% and whole milk 50% plus milk replacer 50%. Intake of starter, protein and energy as well as feed 

conversion ratio were significantly higher for calves received milk replacer 50% than those received 

whole milk and milk replacer 25%(p<005), respectively. Change in body weight, average daily gain and 

fecal score were not significantly difference (p<0.05). It can be concluded that growth performance for 

young calves received 50% milk replacer was not affected but dietary cost was much cheaper than 

those received whole milk and 25% milk replacer. 
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คํานํา 
 เกษตรกรผูเล้ียงโคนมสวนใหญในประเทศไทยมักใหความสนใจกับการใหอาหารชวงที่แมโคกําลังให

ผลผลิตน้ํานม เพราะเปนชวงที่สรางรายได ตรงกันขามมักจะละเลยการเลี้ยงดูโคนมในชวงระยะอื่นๆ โดยเฉพาะฝูง

โคนมทดแทน เพราะถือวาเปนชวงที่ตองเสียคาใชจายในการดูแล โดยไมคํานึงถึงผลเสียในระยะยาวตอวงจรการ

ผลิตที่ตามมา ลูกโคที่อยูในชวงแรกเกิดจนถึงกอนหยานมเปนชวงที่มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงการจัดการดูแล

มากที่สุด อาจสงผลใหลูกโคนมมีปญหาสุขภาพหรือเจริญเติบโตชากวาปกติ ดั้งนั้นการเริ่มดูแลลูกโคนมตั้งแตแรก

คลอด เพื่อใหมีสุขภาพและการเจริญเติบโตที่ดี จึงมีความสําคัญเพื่อใหไดแมโครีดนมที่ใหผลผลิตที่ดีในอนาคต (จี

ระชัย, 2549) การจัดการทางดานโภชนาการสําหรับลูกโคแรกเกิด ลูกโคจําเปนตองไดรับสารอาหารโดยเฉพาะ

ภูมิคุมกันผานทางนมน้ําเหลือง (สิทธิศักดิ์, 2550) หลังจากนั้นควรไดรับน้ํานมจากแมโค และนมผงเทียมเปนลําดับ

ถัดไป แตเนื่องจากนมผงเทียมที่ผลิตในปจจุบันมีคุณภาพต่ําลง เนื่องจาก skim milk ในนมผงเทียมมีปริมาณต่ํา

กวาน้ํานมโค ถึงแมวา skim milk เปนแหลงโปรตีนหลักสําคัญของนมผงเทียม แตอยางไรก็ตามการใช skim milk 

ในนมผงเทียมไดลดนอยลง นอกจากนั้นราคาน้ํานมดิบในปจจุบันยังคอนขางสูง (18 บาท/ ลิตร) เนื่องจากราคา

อาหารสัตวไดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเปนสัดสวนของตนทุนการผลิตน้ํานมดิบมากถึง 70 - 80 % ในขณะที่นมผงเทียม

ราคากิโลกรัมละประมาณ 90 บาท ซึ่งนมผงเทียม 1 กิโลกรัมเมื่อผสมน้ําจะไดปริมาณนมผงเทียมสําหรับเล้ียงลูกโค

กวา 8 กิโลกรัม และปจจุบันผลผลิตนมดิบในประเทศไมเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น

การศึกษาเพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใชนมผงเทียมเลี้ยงลูกโคนมที่มีผลตอสุขภาพของลูกโค ประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโตและตนทุนการผลิตลูกโคนมของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สัตวทดลอง 
 การศึกษาทดลองนี้ใชลูกโคนมลูกผสมโฮลสไตน-ซาฮิวาล 75-87.5% เพศเมียจํานวน 18 ตัว โดยสุมแบง

ออกเปน 3 กลุมการทดลอง กลุมละ 6 ตัว เพื่อใหไดรับอัตราสวนของน้ํานมโคตอนมผงเทียมที่อัตราสวน 100:0 

75:25 และ 50:50 ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด และเริ่มทําการทดลองเมื่อลูกโคอายุได 8 วันจนกระทั่งหยา

นมที่ 63 วัน การศึกษาทดลองนี้ใชระยะเวลาการศึกษา 56 วัน 
อาหารทดลอง 
 อาหารสําหรับลูกโคตลอดการทดลองประกอบดวยมันเสน 18.6% รําละเอียด 18% กากถั่วเหลือง 16% รํา

สาลี 15% กากเตาเจี้ยว 10% กากทานตะวัน 8% กากปาลม 4% กากงา 3% กากถั่วเขียว 2% กากมะพราว 1.6% 

กากน้ําตาล 0.8% แรธาตุและวิตามิน 3% ฝกใหลูกโคกินอาหารขนเมื่ออายุได 3 วันเริ่มบันทึกปริมาณการกินไดใน

วันที่ 8 และใหกินเต็มที่จนเสร็จส้ินการทดลองเมื่อลูกโคอายุได 63 วัน 
น้ํานมทดลอง 
 ลูกโคแตละตัวไดรับนมน้ําเหลืองทันทีตั้งแตแรกเกิดและใหนมแมตอจนกระทั่ง เร่ิมใหการทดลองเมื่อลูก

อายุได 8 วัน โดยใหกินน้ํานมทดลองประมาณวันละ4 กิโลกรัม แบงเปน 2 มื้อเชา-เย็น มื้อละ 2 กิโลกรัม จนกระทั่ง

หยานมเมื่อลูกโคอายุได 63 วัน (Table 1) 
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Table 1  Ingredients and compositions of the experimental milk and milk replacers 

 

Item Milk1/ Milk replacer A2/ Milk replacer B3/ Milk replacer 

Ingredient % 

  Lactose 38.70 39.77 40.84 43.00 

  Skim milk 22.06 10.13 14.76 - 

  Whey 5.51 16.55 14.76 24.00 

  Soy flour - 3.75 7.50 15.00 

  Oil 27.83 24.87 21.92 16.00 

  Min-vitamin 5.90 4.93 3.95 2.00 

Composition (%)     

  Fat 2.27 2.45 2.28 3.59 

  Protein 3.52 3.24 3.11 2.75 

  Lactose 5.97 5.23 5.08 6.75 

  Total solid (TS) 12.67 11.75 11.27 10.41 

  Solid not fat (SNF) 10.40 9.30 8.99 10.19 

Energy (Mcal/kg)  0.66 0.68 0.71 0.75 
 

1/ ดัดแปลงจาก Jensen (1995) 
2/ Milk replacer A = Milk 75% + Milk replacer 25%  
3/ Milk replacer B = Milk 50% + Milk replacer 50%  

 

การเก็บขอมลู 
สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
 บันทึกปริมาณการกินอาหารขนของลูกโคทุกวันตั้งแตวันที่ 8 จนส้ินสุดการทดลองในวันที่ 63 และชั่ง

น้ําหนักลูกโคตั้งแตแรกคลอดทุกสัปดาหจนสิ้นสุดการทดลอง 
สุขภาพลูกโค 
 บันทึกคะแนนมูลลูกโค (Fecal score) ทุกวันวันละ 3 คร้ัง เวลา 7.00 น. 12.30 น. และ 17.30 น.  โดยมี

มาตรฐานการใหคะแนน  1 ถึง 4 โดยวิธีของ Higginbotham and Bath (1993)  
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาทดลองนี้ใชแผนการทดลองแบบสุมโดยตลอด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
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ผลและวจิารณผลการทดลอง 
องคประกอบน้ํานม 
 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวน ทําใหน้ํานมทดลองทั้งสามกลุมมีแหลงที่มาของวัตถุดิบ

สัดสวนของแหลงโปรตีนและไขมันของน้ํานมทดลองที่แตกตางกัน เนื่องจากในน้ํานมโคมี skim milk และ whey 

protein เปนแหลงโปรตีน ในขณะที่นมผงเทียมมี whey protein และ soy protein เปนแหลงโปรตีน ทําใหน้ํานม

ทดลองกลุมที่ 1 มีสัดสวน skim milk มากกวาน้ํานมทดลองกลุมที่ 2 และ 3 และสัดสวน whey protein และ soy 

protein ในน้ํานมทดลองกลุมที่ 3 มีสัดสวนมากกวากลุมที่ 2 และ 1 ตามลําดับ อยางไรก็ตามน้ํานมโคทดลองทั้ง 3 

มีองคประกอบทางเคมีที่ใกลเคียงกัน (Table 2) Cornell University (2007) รายงานวา แหลงพลังงานในน้ํานมโค

ไดมาจากโปรตีน ไขมันและคารโบไฮเดรต ถาในน้ํานมมีองคประกอบของ skim milk มากจะทําใหมีพลังงานนอย 

เนื่องจากไขมันถูกดึงออกจากกระบวนการผลิต skim milk ซึ่งเปนสาเหตุใหพลังงานของน้ํานมทดลองในกลุมที่ 1 มี

คานอยที่สุด รองลงมาคือน้ํานมทดลองกลุมที่ 2 
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Figure 1  Change in dry matter intake (g) of calves throughout the experimental period. 
 
ปริมาณการกินได 
 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวนมีผลตอปริมาณการกิน skim milk โปรตีนและพลังงาน ลูกโค

ในกลุมการทดลองที่ 1 ไดรับ skim milk มากกวาลูกโคในกลุมทดลองที่ 2 และ 3 เนื่องจากในน้ํานมโคมี skim milk 

เปนแหลงโปรตีนหลัก (Table 2) ลูกโคในกลุมทดลองที่ 3 ไดรับปริมาณโปรตีนและพลังงานที่กินไดตอวันมากกวา

ลูกโคในกลุมทดลองที่ 1 และ 2 ตามลําดับ (p<0.05) มีปริมาณการกินไดสูงกวากลุมการทดลองที่ 2 และ 1 (Figure 

1) ลูกโคในกลุมทดลองที่ 3 ไดรับพลังงานสวนใหญจากอาหารทดลองเปนหลัก เนื่องจากลูกโคกลุมทดลองที่ 3 มี

ปริมาณการกินไดของอาหารทดลองที่มากกวากลุมการทดลองที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการทดลอง

ของ Ghorbani et  al. (2007) ที่รายงานวา สัดสวนของโปรตีนจากน้ํานมและโปรตีนจากถั่วเหลืองในนมผงที่

แตกตางกันไมมีผลตอปริมาณการกินไดของลูกโคที่อายุ 3 สัปดาห อยางไรก็ตามชวงวันที่ 22-35 และชวงวันที่ 50-

63 ของการทดลองปริมาณการกินไดของอาหารขนของลูกโคนมมีความแตกตางกัน (p<0.05) ลูกโคที่ไดรับนมผง

เทียม 50% มีการกินไดของอาหารขนมากที่สุด รองลงมาเปนลูกโคนมกลุมที่ไดรับนมผงเทียม 25% และกลุมลูกโคที่

** 

** 

* 

* 
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ไดรับน้ํานมโคกินอาหารขนนอยที่สุด เนื่องจากลูกโคนมในกลุมที่ไดรับนมผงเทียม 50% นาจะเพิ่มปริมาณการกินได

เพื่อใหไดโภชนะตามความตองการในการเจริญเติบโต ซึ่งลูกโคนมในระยะแรกเกิดถึง 2 สัปดาหจะผลิตเอนไซมเป

ปซินนอยมากซึ่งเอนไซมเปปซินจะชวยยอยแหลงโปรตีนจากอาหารและหลั่งเอนไซมเรนนินซึ่งชวยยอยโปรตีนจาก

น้ํานม (Radostits and Bell, 1970) สอดคลองกับ Walter (2009) รายงานวา เคซีนเปนองคประกอบอินทรียที่มีมาก

ที่สุดในน้ํานม ยอยโดยเอนไซมเรนนินในลูกสัตวเคี้ยวเอื้อง เอนไซมเรนนินทําใหเกิดการ clot ของน้ํานม ซึ่งชวยใน

การยอยเคซีนอยางมีประสิทธิภาพ ลูกโคนมอายุ 3 สัปดาห การผลิตและการทํางานของเปปซินจะเพิ่มขึ้น (Jenkina 

et al., 1980) 

 

Table 2  Nutrient intake of the experiment calves 
 

Nutrient intake, per 

day 

Milk Milk replacer 

A1/ 

Milk replacer 

B2/ 

Pr < F SEM 

DM intake (g)      

- Milk  500.00 476.20 452.40 - - 

- Feed  271.56b 229.68b 473.34a 0.0497 27590.595 

- Total 771.56b 705.88b 925.75a 0.0947 27590.595 

Protein intake (g)      

- Milk  17.60 15.42 14.07 - - 

- Feed  53.88b 45.57b 93.91a 0.0497 1086.036 

- Total   71.48b 61.00b 107.98a 0.0622 1086.036 

Skim milk intake (g) 110.00a 78.81b 49.90c 0.0001 - 

Energy intake (Mcal)      

- Milk  0.33 0.32 0.32 - - 

- Feed 0.41b 0.35b 0.72a 0.0497 0.064 

- Total   0.74 0.67 1.04 0.0533 0.064 
 

a,b,c Means within the same row with different superscripts differ (p<0.05) 
1/ Milk replacer A = Milk 75% + Milk replacer 25% 
2/ Milk replacer B = Milk 50% + Milk replacer 50% 
 
น้ําหนักลูกโค 
 การใชนมผงเทียมทดแทนนมโคบางสวนไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของลูกโคนมทดลอง โดย

คาเฉลี่ยการเพิ่มน้ําหนักตัวของลูกโคนมในกลุมการทดลองทั้งสามกลุมการทดลองแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p>0.05) ตลอดการทดลอง 63 วัน โดยมีคาเฉลี่ยทั้งสามกลุม 44.05, 41.00, 40.24 ตามลําดับซึ่งสอดคลอง

กับ Volcani and Ben-asher (1973) ที่รายงานวา ลูกโคนมอายุ 27 วันที่เล้ียงดวยนมผงเทียมที่มีอัตราสวนระหวาง
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โปรตีนจากน้ํานมและโปรตีนหางนมที่แตกตางกันไมมีผลตอน้ําหนักตัวของลูกโค แตมีแนวโนมการเพิ่มน้ําหนักตัว

ของลูกโคมากที่สุดในกลุมที่ไดรับโปรตีนจากน้ํานมเพียงอยางเดียว Terosky et  al. (1997) รายงานวา สัดสวนที่

แตกตางกันของ skim milk และโปรตีนหางนม (Whey protein concentrate) ในนมผงเทียมไมมีผลตอการ

เจริญเติบโตของลูกโคตั้งแตแรกเกิดจนถึง 8 สัปดาห นอกจากนี้ Ghorbani et  al. (2007) รายงานวา สัดสวนของ

โปรตีนจากน้ํานมและโปรตีนจากถั่วเหลืองในนมผงเทียมที่แตกตางกันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของลูก

โคนมที่มีอายุ 49 วัน 

 

Table 3  Average daily gain (ADG), feed conversion ratio and cost of feed of the experimental calves 
 

 

a,b,c Means within the same row with different superscripts differ (p<0.05) 
1/ Milk replacer A = Milk 75% + Milk replacer 25%  
2/ Milk replacer B = Milk 50% + Milk replacer 50%  

 
น้ําหนักเพิ่มตอตัวตอวัน(ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) และสุขภาพของลูกโคนม 
 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวนไมมีผลตอการเพิ่มน้ําหนักตัวตอวัน (ADG) ของลูกโคนม 

ทดลอง (Table 3) โดยการเพิ่มน้ําหนักตัวตอวันของลูกโคในกลุมการทดลองทั้งสามกลุมการทดลองแตกตางอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากลูกโคนมที่ไดรับนมผงเทียมที่ 25 และ 50% เพิ่มปริมาณการกินอาหาร

ขน ทําใหไดปริมาณโภชนะที่ใกลเคียงกับกลุมที่ไดรับน้ํานมโค แต Compinis et al. (2002) รายงานวากลุมที่เล้ียง

ดวยน้ํานมโคมีการเพิ่มน้ําหนักตัวตอวัน (ADG) ดีกวากลุมที่ใชนมผงเทียมที่มีโปรตีนหางนมเขมขน (Whey protein 

concentrate) โปรตีนถั่วเหลืองที่ 5 และ 10% เปนแหลงโปรตีน 

Treatment 
Week 

Milk Milk replacer A1/ Milk replacer B2/ 
Pr>F SEM 

ADG (kg./day) 

  Day 8-35 0.290 0.265 0.208 0.609 0.021 

  Day 36-63 0.588 0.550 0.572 0.849 0.013 

  Day 8-63 0.487 0.435 0.435 0.697 0.009 

FCR  

  Day 8-35 2.607b 2.512b 5.432a 0.040 4.098 

  Day 36-63 1.642 1.572 2.150 0.089 0.210 

  Day 8-63 1.670 1.683 2.213 0.130 0.246 

Feed cost (Baht/head) 

  Milk 4032.00a 3654.00 b 3276.00 c 0.0001 0 

  Calf starter 125.77ab 106.37 b 219.21a 0.0497 5917.635 

  Total 4157.77a 3760.37b 3495.21c 0.0001 5917.635 
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 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวนมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) ของลูก

โคนมทดลอง (Table 3) โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวชวงวันที่ 8-35 ของลูกโคในกลุมการทดลองทั้ง

สามกลุมมีความแตกตางกัน (p<0.05) ลูกโคในกลุมที่ไดรับน้ํานมโคและกลุมที่ไดรับนมผงเทียม 25% มีอัตราการ

เปล่ียนอาหารเปนน้ําหนักตัวดีกวากลุมลูกโคที่ไดรับนมผงเทียม 50% ซึ่งแตกตางจากผลการทดลองของ Compinis 

et  al. (2002)  รายงานวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) ในกลุมลูกโคที่เล้ียงดวยน้ํานมโคดีกวากลุม

ที่ใชนมผงเทียมที่มีโปรตีนหางนมเขมขนและโปรตีนถั่วเหลืองเปนแหลงโปรตีนที่ 5 และ 10%  

 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวนไมมีผลตอคะแนนมูลของลูกโคนมทดลอง โดยคะแนนมูลของ

ลูกโคในกลุมการทดลองทั้งสามกลุมการทดลองแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สอดคลองกับผล

การทดลองของ Lammers et  al. (1998) และ Terosky et  al. (1997) ที่รายงานวา ปริมาณของ skim milk และ

โปรตีนหางนม (whey protein concentrate) ในนมผงเทียมไมมีผลตอคะแนนมูล (fecal score) 

 
ตนทุนคาอาหาร 
 การใชนมผงเทียมทดแทนน้ํานมโคบางสวนมีผลตอตนทุนการเลี้ยงลูกโคนม (Table 3) ตนทุนคาอาหาร

ของลูกโคในกลุมการทดลองทั้งสามกลุมการทดลองมีความแตกตางกัน (p<0.05) ลูกโคนมที่ใชเล้ียงดวยน้ํานมโค 

100% มีตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือลูกโคนนมที่เล้ียงดวยน้ํานมโค 75% ผสมกับนมผง

เทียม 25% และลูกโคนมที่เล้ียงดวยน้ํานมโค 50% ผสมกับนมผงเทียม 50% ตามลําดับ สอดคลองกับ Ghorbani 

et  al. (2007) รายงานวา การทดแทนน้ํานมโคบางสวนดวยโปรตีนจากถั่วเหลืองในนมผงเทียมที่แตกตางกันมีผล

ตอตนทุนคาอาหารลูกโคนมที่มีอายุ 49 วัน โดยลูกโคที่ไดรับน้ํานมโค 100% จะมีตนทุนสูงกวาลูกโคที่ไดรับโปรตีน

จากถั่วเหลืองที่ระดับ 25 และ 50% ในนมผงเทียม 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การทดแทนน้ํานมโคดวยนมผงเทียมที่สัดสวน 50% มีผลตอปริมาณการกินอาหารขนและการเปลี่ยน

อาหารเปนน้ําหนักตัวสูงกวาลูกโคทดลองที่ไดรับน้ํานมโคและที่ทดแทนน้ํานมโค 25% ลูกโคที่ไดรับน้ํานมโคจะ

ไดรับโภชนะที่เพียงพอตอความตองการของรางกายมากกวาลูกโคที่ไดรับนมผงเทียม จึงทําใหลูกโคที่ไดรับน้ํานมโค

กินอาหารขนไดนอยกวาลูกโคที่ไดรับนมผงเทียม และยังสงผลใหอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวในลูกที่

ไดรับน้ํานมโคดีที่สุด อยางไรก็ตามการทดแทนน้ํานมโคดวยนมผงเทียมไมมีผลตอการเพิ่มน้ําหนักตัวตอวัน และ

สุขภาพของลูกโค การทดแทนน้ํานมโคดวยนมผงเทียมที่สัดสวน 50% มีตนทุนคาน้ํานมและอาหารขนต่ํากวาลูกโค

ที่เล้ียงดวยน้ํานมโคและที่ทดแทนน้ํานมโคดวยนมผงเทียม 25% 
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