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บทคัดย่ อ
การทดลองครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรี ยกับอาหารที่เหลื อจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้
(FFL) ในระดับต่างกันที่มีต่อ ปริ มาณอาหารที่กิน การเจริ ญเติบโต อัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัวและต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้ าหนักเพิม่ 1 กิโลกรัมโดยใช้โคทดลองเป็ นโคลูกผสมพันธุ์บราห์มนั เพศผู้ อายุ 1-1 ½ ปี จานวน12 ตัว และเพศเมีย อายุ 1-1 ½ ปี
จานวน 4 ตัว ประกอบด้วย 4 กลุ่มทดลอง แต่ละกลุ่มใช้โค 4 ตัว แบ่งกลุ่มทดลองดังนี้ คือ กลุ่มที่ 1 ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์ เซ็นต์
กับกากน้ าตาล 5 เปอร์ เซ็นต์ กลุ่มที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์ เซ็นต์ กับกากน้ าตาล 5 เปอร์ เซ็นต์กบั FFL 35 เปอร์ เซ็นต์ กลุ่มที่ 3
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์กบั กากน้ าตาล 5 เปอร์ เซ็นต์กบั FFL 50 เปอร์ เซ็นต์ กลุ่มที่ 4 ฟางข้าวหมัก
ยูเรี ย 5 เปอร์ เซ็นต์กบั กากน้ าตาล 5 เปอร์ เซ็นต์กบั FFL 65 เปอร์ เซ็นต์แต่ละกลุ่ มได้รับอาหารข้นที่มีโปรตีน 16
เปอร์เซ็นต์เสริ มในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
จากการทดลองแสดงให้เ ห็ นว่า ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ของกลุ่ มที่ 1, 3 และ 4 เท่ ากับ 8.02±0.5, 8.01±0.48 และ
7.75±0.53 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ซึ่ งมีค่ามากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่มีค่า 6.75±0.37
กิโลกรัม/ตัว/วันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการเจริ ญเติบโตของโคกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 0.79±0.07, 0.71±0.06,
0.84±0.09 และ 0.62±0.07 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ อัตราการเจริ ญเติบโตของโคกลุ่มที่ 4 มีค่าต่ากว่า กลุ่มที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ(P>0.05) อัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว ของ
โคในกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 10.15±0.54, 9.55±0.78 และ 9.54±1.11 กิโลกรัมอาหารต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวที่เพิม่ ตามลาดับ ซึ่ งมี
ค่าดี ก ว่า กลุ่ มที่ 4 ที่มี ค่า 12.50±1.17 กิ โลกรั ม อาหารต่อกิ โลกรั ม น้ าหนัก ตัวที่ เ พิ่ ม อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในกลุ่มที่ 3 มีค่า 34.49±4.93 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) กับกลุ่มที่ 1, 2, และ 4 ที่มีค่า 43.17±2.86, 40.17±4.45 และ 43.87±5.23 บาทต่อกิ โลกรัม ตามลาดับ ผลของการใช้
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์ เซ็นต์กบั กากน้ าตาล 5 เปอร์ เซ็นต์กบั FFL 50 เปอร์ เซ็นต์ มีแนวโน้มของสมรรถการผลิตที่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม
คาสาคัญ: ฟางข้าวหมักยูเรี ยผสมกับอาหารที่เหลือจากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้ สมรรถภาพโคเนื้ อ

Abstract
The experiment was conducted to study the Effect of Using Urea - Ensiled Rice Straw with Fruit Fly Leftovers in
Different Levels on feed intake, growth rate, feed conversion ratio and feed cost per gain of beef cattle. Twelve male and four
female of Brahman crossbreed cattle at 1 to 1 ½ years of age were allocated to four dietary treatments according to a balanced
four-period change-over design. Dietary treatments in 100 kilograms were: Group 1: ensiled 90 kg. of 5% urea-treated rice straw
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+ 5 kg. molasses (control), Group 2: ensiled 60 kg. of 5% urea-treated rice straw + 5 kg. molasses + 35% FFL, Group 3: ensiled
45 kg. of 5% urea-treated rice straw + 5 kg. molasses + 50% FFL and Group 4 : ensiled 30 kg. of 5% urea-treated rice straw + 5
kg. molasses + 65% FFL. Animals were given ad libitum to experimental diets and fed by concentrate diet (16% crude protein) at
1% of body weight per day. Each period of feeding was 4 weeks with 2 weeks of resting period.
The results showed that the feed intake of group 1, 3 and 4 were 8.02±0.5, 8.01±0.48 and 7.75±0.53 kg/head/day,
respectively not significantly different (P>0.05), which were higher than 6.75 kg/head/day of group 2 significantly
(P<0.05).Average daily gain (ADG) of cattle in group 1, 2, 3 and 4 were 0.79±0.07, 0.71±0.06, 0.84±0.09 and 0.62±0.07
kg/head/day, respectively. ADG of group 4 was significantly lower than that of group 3 (P<0.05) but not significantly different
group 1 and 2 (P>0.05). Feed conversion ratio of the cattle in group 1, 2 and 3 were 10.15±0.54, 9.55±0.78 and 9.54±1.11 kg
feed/kg gain, respectively, which were significantly better than 12.50±1.17 kg feed/kg gain of group 4 (P<0.05). The lowest feed
cost per gain was observed in group 3 (34.49±4.93 baht/kg), however, it was not significantly different from 43.17±2.86,
40.17±4.45 and 43.87±5.23 baht/kg of group 1, 2 and 4, respectively (P>0.05). These results indicate that ensiling 45% of ureatreated rice straw with 5% molasses and 50% FFL led to the higher production efficiency in beef cattle than the control.
Keywords: Rice Straw Ensiled Urea with Fruit Fly Leftover, Beef Cattle Performances.

1. บทนา
อาหารที่เหลือจากการเลี้ ยงหนอนแมลงวันผลไม้ (Fruit Fly Leftover : FFL) Wood. (2001) คืออาหารที่เหลือจาก
การเพาะเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้ (Fruit Fly Mass Rearing) ดักแด้ของหนอนแมลงวันผลไม้ที่เพาะได้
จะถูกนามาฉายด้วยรังสี แกมมา ซึ่ งจะทาให้แมลงวันผลไม้ที่โตเต็มวัยเหล่านี้ เป็ นหมันวิธีการทาเช่ นนี้ เรี ยกว่า การทาหมันแมลง
(Sterile Insect Technique : SIT) การผลิตแมลงวันผลไม้ที่เป็ นหมันสัปดาห์ละ 40 ล้านตัว ของโครงการส่ งเสริ มการควบคุ ม
แมลงวันผลไม้ใ นพื้นที่เ ฉพาะ กรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่ อน าไปปล่ อยให้แ ข่งขัน ผสมพัน ธุ์ ก ับแมลงวัน ผลไม้ตามธรรมชาติ
จะมีวสั ดุที่เหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันผลไม้นอกฤดูปฏิบตั ิการปริ มาณ 4 ตันต่อสัปดาห์ และในฤดูปฏิบตั ิการจะมีวสั ดุ
เหลื อมากกว่า 12 ตันต่อสัปดาห์ วัส ดุ เหลื อเหล่านี้ ยงั มี คุณค่าทางอาหารหลงเหลื ออยู่สามารถน ากลับ มาใช้เป็ นอาหารโคได้
แต่เนื่องจากการให้กินในสภาพสดโคสามารถกิ นได้น้อยเนื่ องจากมีขนาดของวัสดุที่ละเอียด และมีความชื้ นสู ง ดังนั้นการนา FFL
หมักร่ วมกับอาหารหยาบชนิดอื่นจึงเป็ นแนวทางในการนากลับมาใช้ประโยชน์ได้

2. วิธีการทดลอง
การทดลอง ใช้โคทั้งหมด 16 ตัว โดยแบ่งโคเป็ น 4 กลุ่มการทดลอง (Treatment) แต่ละกลุ่มการทดลองแบ่งออกเป็ น
4 ซ้ า ตามระดับของ FFL ในสูตรอาหารหยาบหมักที่โคได้รับ
กลุ่มทดลองประกอบด้วย
T1 คือ กลุ่มโคที่ได้รับอาหารข้น 1 %ของน้ าหนักตัวและอาหารหยาบหมักสูตรที่ 1
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์ 95 ก.ก. + กากน้ าตาล 5 ก.ก.(control)
T2 คือ กลุ่มโคที่ได้รับอาหารข้น 1 %ของน้ าหนักตัวและอาหารหยาบหมักสู ตรที่ 2
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์ 60 ก.ก. + กากน้ าตาล 5 ก.ก.+ FFL 35 ก.ก.
T3 คือ กลุ่มโคที่ได้รับอาหารข้น 1 %ของน้ าหนักตัวและอาหารหยาบหมักสู ตรที่ 3
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์ 45 ก.ก. + กากน้ าตาล 5 ก.ก.+ FFL 50 ก.ก.
T4 คือ กลุ่มโคที่ได้รับอาหารข้น 1%ของน้ าหนักตัวและอาหารหยาบหมักสู ตรที่ 4
ฟางข้าวหมักยูเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์ 30 ก.ก. + กากน้ าตาล 5 ก.ก.+ FFL 65 ก.ก.
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การทดลองมี 4 ระยะๆ ละ 4 สัปดาห์ ก่อนทาการทดลอง ทาการคัดเลื อกโคเนื้ อที่มีน้ าหนักของโคใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด และทาการสุ่ มโคลงในแต่ละกลุ่ มทดลองสาหรับแต่ละระยะ สัตว์ทดลองได้รับอาหารหยาบหมักและอาหารข้นตามกลุ่ม
ทดลองเพื่อจัดเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการทดลองจริ งเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และเมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลองในแต่ละระยะ จะเว้น
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนอาหารกลุ่มใหม่เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่ มระยะการทดลองถัดไป การให้อาหารในการทดลอง โคจะได้รับ
อาหารข้นสาเร็ จรู ป ชนิ ดเม็ด โปรตีนหยาบ 16 เปอร์ เซ็นต์ โดยได้รับวันละ 2 เวลา คือ เช้าและเย็น ปริ มาณรวม 1 เปอร์ เซ็นต์ ของ
น้ าหนักตัว โดยปรับปริ มาณอาหารข้นตามน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์ ในแต่ละระยะของการทดลอง ในขณะที่ได้รับอาหาร
หยาบหมักแบบเต็มที่ (Ad libitum) สุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารหยาบหมักที่ใช้ในการทดลองโดยการเก็บตัวอย่างทุกสู ตรและทุกครั้งที่มี
การเตรี ยมอาหารที่ใช้ในการทดลองบรรจุในถุ งพลาสติกและนาไปแช่ ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิไม่เกิ น 4 องศาเซลเซี ยส เมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ทดลองนาอาหารแต่ละสูตรมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและสุ่ มเก็บตัวอย่างใหม่อีกครั้งเพื่อนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ข้อมูลที่
ได้จากการทดลองนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) (SAS, 1995) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยโดยวิธี
Duncan’s Mutiple Range Test (DMRT)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 อาหารทีเ่ หลือจากการเพาะเลีย้ งหนอนแมลงวันผลไม้
จากการสุ่ มเก็บตัวอย่าง FFL และนามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยวิธี Proximate Analysis พบว่า FFL มีค่า
ความชื้น 62.50 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 12.71 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.92 เปอร์เซ็นต์ เยือ่ ใย 19.36 เปอร์เซ็นต์ และความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
เท่ากับ 5 (ตารางที่ 2) จากค่าองค์ประกอบทางเคมีที่วิเคราะห์ได้แสดงให้เห็ นว่า FFL มีคุณค่าทางอาหารหลงเหลื ออยู่ โดยเฉพาะ
โปรตีนหยาบที่มีอยู่ถึง 12.71 เปอร์ เซ็ นต์ ในสภาพวัตถุแห้ง แต่เนื่ องจากความชื้ นในอาหารที่ มีอยูค่ ่อนข้างสู ง ทาให้อาหารนี้ มี
น้ าหนักมากและเป็ นข้อจากัดในการขนส่ง อีกทั้งยังมีสภาพเป็ นกรด จึงจาเป็ นต้องใช้ภาชนะที่เป็ นพลาสติกเพื่อป้ องกันการผุกร่ อน

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของอาหารที่เหลือจากการเลีย้ งหนอนแมลงวันผลไม้
ตารางที่ 1 แสดงส่ วนประกอบของอาหารเลีย้ งหนอนแมลงวันผลไม้
ส่ วนประกอบของอาหารเลีย้ งหนอนแมลงวันผลไม้
1. ราข้าวสาลี
2. น้ าตาลเม็ด
3. ยีสต์แห้งสาเร็ จรู ป
4. โซเดียมเบนโซเอท
5. เมธิ ล-พารา-ไฮดรอกซี เบนโซเอต
6. กรดอะเซติก
7. น้ า
รวม
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เปอร์ เซ็นต์
26
12
3.6
0.1
0.1
0.2
58
100
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ตารางที่ 2 แสดงองค์ ประกอบทางเคมีของ FFL จากการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Proximate Analysis
องค์ ประกอบ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้า
เถ้าที่ละลายในกรด
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัส
ความเป็ นกรด

ผลการวิเคราะห์ (%DM)
62.50
12.71
1.86
19.36
7.84
3.5
4.34
0.05
0.20
pH 5

3.2 องค์ ประกอบทางเคมีของสู ตรอาหารทีใ่ ช้ ในการทดลอง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใช้ทดลอง (ตารางที่ 3) พบว่าปริ มาณของวัตถุแห้งในอาหารทั้ง
4 สูตร มีค่าเท่ากับ 53.45, 51.96, 50.47 และ 49.52 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ โดยอาหารกลุ่มควบคุม (T1) มีปริ มาณวัตถุแห้งที่สูงกว่า
กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มตามลาดับแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีระดับของ FFL ในสู ตรอาหารหยาบหมักสู งขึ้น ปริ มาณวัตถุแห้งของอาหาร
จะมีค่าลดลง เพราะ FFL ในสภาพสดมีความชื้ นอยูส่ ู งถึ ง 62.50 เปอร์ เซ็นต์ (ดังแสดงในตารางที่ 2) ทาให้เมื่อเพิ่มระดับ FFL เป็ น
35, 50 และ 65 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณวัตถุแห้งจึงมีค่าลดลง
ปริ มาณโปรตีนหยาบของอาหารทั้ง 4 สูตร มีค่าเท่ากับ 7.25, 11.95, 10.88 และ 8.89 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับจะเห็นได้
ว่าระดับของโปรตีนหยาบในอาหารทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าสู งกว่ากลุ่มควบคุม แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบเฉพาะในกลุ่ มอาหารทดลอง
พบว่าการใช้ FFL ที่ระดับ 35 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหารหยาบหมัก จะมีค่าโปรตีนหยาบสู งที่สุด และเมื่อมีการเพิ่มระดับ FFL ใน
สู ตรอาหารเพิ่มมากขึ้น ปริ มาณโปรตีนหยาบในอาหารจะมีค่าลดลงใกล้เคียงกับอาหารในกลุ่มควบคุม (T1) ที่มีปริ มาณโปรตีน
หยาบใกล้เคียงกับมาตรฐาน คือ 7.88 เปอร์ เซ็นต์ สุ รวุฒิและนิ รันดร (2552) ปริ มาณโปรตี นหยาบในกลุ่ม T2, T3 และ T4 มี
แนวโน้มลดลงตามลาดับ เนื่ องจากเมื่อมีการเพิ่มระดับของ FFL สูงขึ้นในสู ตรอาหารปริ มาณยูเรี ยที่ใช้ในสู ตรจะลดปริ มาณลงด้วย
คือ T1 ใช้ยเู รี ย 2.50 กิโลกรัม T2 ใช้ยเู รี ย 1.625 กิโลกรัม T3 ใช้ยเู รี ย 1.25 กิโลกรัม และ T4 ใช้ยเู รี ย 0.875 กิ โลกรัม ทาให้ค่าของ
โปรตีนหยาบลดลงเมื่อมีการเพิ่มระดับของ FFL สู งขึ้น
ปริ มาณเยือ่ ใยในอาหารทั้ง 4 สูตร มีค่าเท่ากับ 20.13, 30.11, 23.23 และ19.48 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่ งการใช้ FFL
เป็ นส่ วนผสมในสู ตรอาหารหยาบหมัก มีผลทาให้ปริ มาณเยือ่ ใยในอาหารเพิ่มสู งขึ้น แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับของ FFL ในสู ตร
อาหารเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้ FFL ที่ระดับ 65 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร มีผลทาให้ปริ มาณเยื่อใยในอาหารต่ากว่าอาหารควบคุม
เพราะใน FFL มีความชื้ นสู งเมื่อมีการเพิ่มระดับสู งขึ้นทาให้ปริ มาณเยื่อใยลดลง ปริ มาณ NDF ของอาหารทั้ง 4 สู ตรมีค่าเท่ากับ
68.74, 60.17, 54.67 และ 49.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ระดับของ NDF ในอาหารกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
โดยเมื่อเพิ่มระดับของ FFL มากขึ้น NDF จะมีค่าลดลงตามลาดับ สาหรับ ADL ในอาหารทั้ง 4 สูตรมีค่าเท่ากับ 4.23, 8.51, 8.79 และ
9.06 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่าอาหารกลุ่ มควบคุมมีปริ มาณของลิ กนิ นน้อยที่ สุด โดยระดับของลิ กนิ นมีค่ามากขึ้นเมื่ อ
ระดับของ FFL ในสู ตรอาหารเพิ่มมากขึ้นเพราะระดับ pH ของสูตรอาหาร T2 , T3 และ T4 มีค่าลดลงส่ งผลให้การทาปฏิ กิริยาของ
ยูเรี ย ซึ่ งมีสภาพเป็ นด่ างลดประสิ ทธิ ภาพลงส่ งผลให้ปริ มาณ ADL สู งขึ้นซึ่ งส่ งผลให้การย่อยได้ของอาหารกลุ่ มควบคุ มดี กว่า
อาหารกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ ปริ มาณลิกนิ นในอาหารจะส่ งผลต่อปริ มาณของ Hemicellulose และ Cellulose ในอาหาร จากการ
วิเคราะห์พบว่า ปริ มาณของ Hemicellulose และ Cellulose ในอาหารจะมีค่าลดลงตามระดับของ FFL ที่เพิ่มสู งขึ้ นโดยปริ มาณ
Hemicellulose มีค่าเท่ากับ 21.82, 20.16, 16.70 และ 13.24 เปอร์ เซ็นต์ และปริ มาณ Cellulose มีค่าเท่ากับ 39.82, 31.50, 29.18 และ
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26.86 เปอร์เซ็นต์ สาหรับอาหารสูตรที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ ปริ มาณ Hemicellulose และ Cellulose มีค่าลดลงตามสัดส่ วนของ
FFL ในสูตร คือ 0, 35, 50 และ 60 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ ได้แก่ ไขมัน เถ้า แคลเซี ยม และฟอสฟอรัส และ
ต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัม (แสดงในตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 องค์ ประกอบทางเคมีของอาหารหยาบหมัก 4 สู ตรทีใ่ ช้ ในการทดลอง
องค์ ประกอบทางเคมี
Dry matter
Crude Protein g/100g
Fat g/100g
Crude Fiber g/100g
Calcium(Ca)mg/kg
Phosphorus g/100g
Ash
ADF
NDF
ADL
Hemicellulose
Cellulose
ต้ นทุนค่าอาหาร (บาท/ก.ก.)

สู ตรที่ 1 (0%)
53.45
7.25
0.71
20.13
1149.303
0.03
11.92
46.92
68.74
4.23
21.82
39.82
1.84

สู ตรอาหารหยาบหมัก(ระดับของ FFL)
สู ตรที่ 2 (35%) สู ตรที่ 3 (50%) สู ตรที่ 4 (65%)
51.96
50.47
49.52
11.95
10.88
8.89
1.10
0.93
1.27
30.11
23.23
19.48
2033.782
1750.167
1317.746
0.11
0.10
0.18
10.90
9.88
8.75
40.01
37.97
35.92
60.17
54.67
49.16
8.51
8.79
9.06
20.16
16.7
13.24
31.50
29.18
26.86
1.20
0.92
0.64

อาหารข้ น %
13.00
16.00
3.00
7.00
9.73

3.3 สมรรถภาพของโคเนือ้ ทีไ่ ด้ รับฟางข้ าวหมักยูเรียเสริม FFL ในระดับทีแ่ ตกต่ างกัน
จากการทดลองการใช้ฟางข้าวหมักยูเรี ยเสริ ม FFL ในระดับที่ แตกต่างกันต่อสมรรถภาพของโคเนื้ อ ผลที่ เกิ ดขึ้นต่อ
สมรรถภาพของโคเนื้ อ ซึ่ งประกอบด้วย ปริ มาณอาหารที่ กิน อัตราการเจริ ญเติ บโต ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร และ ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สมรรถภาพของโคเนือ้ ทีไ่ ด้ รับฟางข้ าวหมักยูเรียเสริม FFL ในระดับทีแ่ ตกต่ างกัน
สมรรถภาพทีศ่ ึกษา
จานวนวันทดลอง ต่อ 1 ระยะ
น้ าหนักตัว
น้ าหนักเริ่ มทดลอง (ก.ก.)
น้ าหนักสิ้นสุ ดการทดลอง (ก.ก.)
น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นรวม (ก.ก.)
น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย/ตัว/วัน ( ก.ก.)

T1 (0%)
28
234.38±15.35
256.44±16.09
22.06±1.90กข
0.79±0.07กข
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กลุ่มทดลอง
T2 (35%)
T3 (50%)
28
28
237.31±17.95
257.31±18.72
20.00±1.72กข
0.71±0.06กข

235.13±15.66
258.63±16.13
23.50±2.51ก
0.84±0.09ก

T4 (65%)
28
236.5±17.17
253.94±18.24
17.44±2.04ข
0.62±0.07ข
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ตารางที่ 4 (ต่ อ)
สมรรถภาพทีศ่ ึกษา
ปริ มาณอาหารที่กิน
ปริ มาณอาหารหยาบที่กินเฉลี่ย/ตัว/วัน(ก.ก.)
ปริ มาณอาหารข้นที่กินเฉลี่ย/ตัว/วัน(ก.ก.)
รวมปริ มาณอาหารที่กินเฉลี่ย/ตัว/วัน (ก.ก.)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว
ต้นทุนค่าอาหาร
ต้นทุนค่าอาหารหยาบ/วัน(บาท)
ต้นทุนค่าอาหารข้น/วัน(บาท)
ต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ย/ตัว/วัน (บาท)
ต้นทุนค่าอาหารรวม (บาท)
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 ก.ก. (บาท)

กลุ่มทดลอง
T2 (35%)
T3 (50%)

T4 (65%)

5.58±0.43ก
2.44±0.16
8.02±0.5ก
10.15±0.54ก

4.37±0.25ข
2.41±0.17
6.78±0.37ข
9.55±0.78ก

5.56±0.39ก
2.45±0.15
8.01±0.48ก
9.54±1.11ก

5.29±0.39ก
2.46±0.19
7.75±0.53ก
12.50±1.17ข

10.27±0.79
23.74
34.01±1.91ก
952.28±53.41ก
43.17±2.86ก

5.24±0.30
23.45
28.69±1.83ข
803.32±51.29ข
40.17±4.45ก

5.11±0.36
23.84
28.95±1.70ข
810.60±47.57ข
34.49±4.93ก

3.39±0.25
23.94
27.33±2.00ข
765.24±55.98ข
43.87±5.23ก

T1 (0%)

** ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

3.4 ปริมาณอาหารทีก่ นิ (Feed Intake)
จากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ ยของปริ มาณอาหารที่ กิ น รวมสภาพสด ของโคทดลองทั้ง 4 กลุ่ ม คื อ 8.02±0.50,
6.78±0.37, 8.01±0.48 และ 7.75±0.53 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ ยของปริ มาณอาหารที่กินรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ(P<0.05) และนาค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าค่าเฉลี่ ยในกลุ่ม T2 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่
T1, T3 และ T4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) เมื่ อแยกเป็ นปริ มาณการกิ น อาหารหยาบเพี ยงอย่างเดี ยว มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
5.58±0.43, 4.37±0.25, 5.56±0.39 และ 5.29±0.39 กิ โลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ พบว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม T2 มีปริ มาณการกิ นอาหาร
หยาบที่นอ้ ยกว่ากลุ่มทดลองที่ T1, T3 และ T4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ส่ วนปริ มาณการกิ นอาหารข้น มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ
2.44±0.16, 2.41±0.17, 2.45±0.15 และ 2.46±0.19 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ พบว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ดังแสดงในภาพที่ 2
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงให้เห็ นว่าปริ มาณอาหารที่ กินรวมของโคทดลองที่ ใช้ระดับ 0, 50 และ 65
เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณการกินอาหารที่ใกล้เคียงกัน แต่การใช้ที่ระดับ 35 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณอาหารที่กินรวมน้อยกว่า เป็ นเพราะว่า
การใช้ที่ระดับ 35 เปอร์ เซ็นต์ มีโปรตีนในอาหารเท่ากับ 11.95 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งสู งกว่า การใช้ที่ระดับ 0, 50 และ 65 เปอร์ เซ็นต์ ที่มี
โปรตีนหยาบเท่ากับ 7.25, 10.88 และ 8.89 ตามลาดับ รวมทั้งปริ มาณเยื่อใยหยาบในอาหารของ T2 มีปริ มาณสู งกว่าทุกกลุ่ ม
ทดลองส่งผลให้โคกินอาหารลดลง
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กิ โลกรัม

ปริมาณอาหารที่กนิ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ก
ก

T1 (0%)

ก

ข
ข

ก

ก
ก

อาหารรวม
อาหารหยาบ
อาหารข้น

T2 (35%)
T3 (50%)
Treatment

T4 (65%)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงปริมาณการกินอาหารข้ น ปริมาณการกินอาหารหยาบและปริมาณการกิน
อาหารรวมของโคทดลองทีไ่ ด้ รับฟางข้ าวหมักยูเรี ยกับ FFL ในระดับ 0 % (T1) , 35 % (T2) ,
50 % (T3) และ 65 % (T4)
3.5 อัตราการเจริญเติบโต (ADG)
จากการทดลองพบว่าอัตราการเจริ ญเติ บโตของโคทดลองกลุ่ ม T1 (กลุ่มควบคุม) T2, T3 และ T4 มีค่าเท่ากับ
0.79±0.07, 0.71±0.06, 0.84±0.09 และ 0.62±0.07 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ ค่าเฉลี่ ยของอัตราการเจริ ญเติบโตมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และนาค่าเฉลี่ ยเหล่านี้ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยด้วย พบว่าค่าเฉลี่ ยในกลุ่ม T2, T3 และ T4 แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ ยในกลุ่ม T4 มีค่าต่ากว่ากลุ่ม T3 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.05)
จากผลการทดลองทาให้ทราบว่าการใช้ฟางหมักยูเรี ยหมักร่ วมกับ FFL ที่ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีแนวโน้มทาให้โค
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงกว่าการให้ฟางหมักยูเรี ย 100 เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการเสริ มที่ระดับ 65 เปอร์ เซ็นต์ กลับทาให้อตั รา
การเจริ ญเติบโตลดต่าลงกว่าการเสริ มที่ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเมื่อดูจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใช้ใน
การทดลองพบว่าอาหารทดลองในกลุ่มที่ 4 เสริ ม FFL 65 เปอร์ เซ็นต์ มีโปรตีนหยาบสู งกว่ากลุ่มควบคุม (T1) แต่น้อยกว่ากลุ่มที่
เสริ ม 35 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าการเพิ่มระดับ FFL สู งกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ จะทาให้ระดับของโปรตีนหยาบในอาหารมี
แนวโน้มลดลงรวมไปถึงในกลุ่ม T4 มีวตั ถุแห้งของอาหารต่ากว่าทุกกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตที่ลดลงด้วย
องค์ประกอบทางเคมี ตวั อื่ นๆ ที่ส าคัญและส่ งผลต่ออัตราการเจริ ญเติ บ โต คื อปริ มาณของ ADF, NDF, ADL,
Hemicellulose และ Cellulose ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยค่าของ ADF, NDF, Hemicellulose และ Celluloseในกลุ่มควบคุม (T1) มีค่า
สูงกว่ากลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ในกลุ่มทดลองที่มีการเสริ ม FFL ที่ระดับ 35, 50 และ 65 เปอร์ เซ็นต์ ค่าขององค์ประกอบทางเคมี
ADF, NDF, Hemicellulose และCellulose มีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการเสริ ม FFL มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับระดับของ ADL ที่มีค่าไป
ในทางกลับกันคือปริ มาณ ADL ในกลุ่มควบคุม (T1) ต่ากว่าในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มอย่างชัดเจน และในกลุ่มทดลองที่เสริ ม 35, 50
และ65 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณ ADL ที่มีแนวโน้มสู งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่เสริ ม FFL 65 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริ มาณ ADL สู งที่สุด ซึ่ ง
ปริ มาณ ADL ที่สูง แสดงให้เห็นว่าการย่อยได้ของอาหารในกลุ่มทดลองที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพต่าที่สุด เนื่ องจากปริ มาณ Lignin ใน
อาหารที่มีอยูส่ ู ง ซึ่ งลิกนิ นส่ วนใหญ่มกั จะจับอยูก่ บั Hemicellulose และ Cellulose ทาให้การย่อยเยื่อใยโดยจุลินทรี ยใ์ นกระเพาะรู
เมนทาได้นอ้ ยลงอีกทั้ง ในกลุ่มทดลองที่ 4 มีปริ มาณวัตถุแห้ง 49.52 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งน้อยกว่ากลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ส่ งผลต่อการ
ได้รับสารอาหารที่นอ้ ยลงด้วยจึงทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของโคในกลุ่มที่เสริ ม 65 เปอร์เซ็นต์ ลดลงกว่าโคในกลุ่มควบคุม
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงองค์ ประกอบทางเคมีของฟางข้ าวหมักยูเรี ยกับ FFLในระดับ 0 % (T1),
35 % (T2), 50 % (T3) และ 65 % (T4)
3.6 อัตราการเปลีย่ นอาหารเป็ นนา้ หนักตัว (FCR)
จากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว ของโคทดลองทั้ง 4 กลุ่ม คือ 10.15±0.54,
9.55±0.78, 9.54±1.11 และ 12.50±1.17 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) และนาค่าเฉลี่ ย
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ ม T4 มี ความแตกต่างกับกลุ่ม T1, T2 และ T3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในกลุ่ม T1, T2 และ T3 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพ
การใช้อาหารของโคทดลองที่ได้รับฟางข้าวหมักยูเรี ยร่ วมกับ FFL 0, 35 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ ยที่ดีกว่าโคทดลองในกลุ่มที่
ได้รับ FFL 65 เปอร์ เซ็นต์โดยโคที่ใช้ FFL 35 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารที่ใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มของ
ประสิ ทธิภาพการใช้อาหารที่ดีกว่ากลุ่มโคที่ได้รับที่ใช้ FFL ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์
ในโคทดลองกลุ่มที่ใช้ระดับ 35 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มี อตั ราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว ที่ ใกล้เคียงกันมาก
ทั้งนี้ในกลุ่มที่ใช้ 35 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนหยาบในอาหารสู งกว่าในกลุ่มที่ใช้ 50 เปอร์ เซ็นต์ แต่ปริ มาณการกิ นอาหารหยาบและการ
เพิ่มน้ าหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ 50 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งในกลุ่มนี้ มีปริ มาณการกิ นอาหารหยาบและการเพิ่มน้ าหนักตัวที่สูงกว่า เป็ น
เพราะว่าการใช้ FFL ที่ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้อาหารหยาบมีกลิ่ นเปรี้ ยวของกรดแลคติกและมีความน่ ากิ นมากกว่ากลุ่มที่ใช้
35 เปอร์เซ็นต์

3.7 ต้ นทุนค่ าอาหาร
จากการทดลองพบว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรั มของโคทดลองทั้ง 4 กลุ่ม คือ 43.17±2.86,
40.17±4.45, 34.49±4.93 และ 43.87±5.23 ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อนาผลการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ได้ผลว่า
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิม่ น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ค่าเฉลี่ ยของ
ต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ย/ตัว/วัน ของโคทั้ง 4 กลุ่มคือ 34.01±1.91, 28.69±1.83, 28.95±1.70 และ 27.33±2.00 ตามลาดับ เมื่อนาผลการ
ทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าค่าเฉลี่ ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ (P<0.01) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย
พบว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มทดลองที่ 1 มีความแตกต่างกับกลุ่มทดลองที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ ย
ในกลุ่มทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงต้ นทุนค่ าอาหารเฉลีย่ ต่ อตัวต่ อวันและต้ นทุนค่ าอาหารต่ อการเพิม่ นา้ หนักตัว
1 กิโลกรัม ของโคทดลองทีไ่ ด้ รับฟางข้ าวหมักยูเรี ยกับ FFL ในระดับ 0% (T1), 35% (T2), 50%
(T3) และ 65 % (T4)
ในกลุ่ม T2 และ T3 มีแนวโน้มของต้นทุนต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมที่นอ้ ยกว่ากลุ่ม T1 (Control) และ T4 แต่
ต้นทุนต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรัม ในกลุ่ม T3 มีราคาน้อยกว่ากลุ่ ม T2 เพราะในกลุ่ ม T3 มีน้ าหนักตัวที่ เพิ่มขึ้ น และ
ประสิ ทธิภาพการใช้อาหารที่ดีกว่า ส่ งผลให้เมื่อคานวณต้นทุนต้นทุนต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรัม จึงมีราคาที่ถูกกว่าทุกกลุ่ม
ทดลอง การใช้ FFL ที่ระดับ 50 เปอร์ เ ซ็นต์ ส่ งผลให้ต้นทุ นค่าอาหารมี แนวโน้มที่ ถูก กว่าการใช้ FFL ที่ระดับ 0, 35 และ
65 เปอร์เซ็นต์

3.8 ปัญหาเกีย่ วกับสุ ขภาพและแนวทางการนามาใช้ ประโยชน์
ตั้งแต่ระยะเริ่ มทดลองจนถึ งระยะสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า สัตว์ในกลุ่มทดลองทุกกลุ่ มไม่แสดงอาการผิดปรกติ
ทางด้านร่ างกายและมีพฤติ กรรมที่ เป็ นปรกติ ตามธรรมชาติ และแนวทางการน า FFL มาใช้ประโยชน์ ในปั จจุบนั มีข ้อมูลและ
งานวิจยั เกี่ยวกับการนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์นอ้ ย ซึ่ งปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการนามาใช้ประโยชน์ คือน้ าหนักของอาหารที่
มาก โดยในสภาพสดจะมีจะมีความชื้นอยูส่ ูงจึงทาให้การขนส่ งในแต่ละครั้งทาได้น้อย และต้องใช้แรงงานมาก กลิ่นของอาหารใน
สภาพสดจะมีกลิ่นของกรดแล็คติกและแอลกอฮอล์ระเหยขึ้นมาตลอดทาให้การขนถ่ายอาหารทาได้ยากขึ้น การเก็บรักษาอาหารที่
ทางศูนย์รังสี นาออกมาทิง้ ยังไม่มีความสะดวกโดยอาหารส่ วนใหญ่ที่นามาใช้จะถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่มิดชิ ด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ
นามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ เพราะอาหารที่เก็บไว้จะเกิ ดกลิ่ นที่ไม่พึงประสงค์และลดความน่ ากิ นของอาหารลงได้ ระยะทางการขนส่ ง
ค่อนข้างไกล ซึ่งศูนย์รังสี ควบคุมศัตรู พืชตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดปทุมธานี มีระยะทางการเดินทางไกลจากแหล่งที่มีการเลี้ยงปศุสตั ว์

4. สรุป
ปริ มาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวันของโคทดลองในกลุ่มที่ใช้ระดับ 35 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ เฉลี่ยที่นอ้ ยกว่า (P<0.05)
โคทดลองในกลุ่มที่ใช้ระดับ 0, 50 และ 65 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ ยต่อตัวต่อวันในโคที่ใช้ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์ มี
ค่าเฉลี่ยที่ดีกว่า (P>0.05)โคในกลุ่มที่ใช้ระดับ 0 และ 35 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่า (P<0.05) กลุ่มที่ใช้ระดับ 65 เปอร์ เซ็นต์
ในกลุ่มทดลองที่ใช้ระดับ 0 และ 35 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ ยที่ดีกว่า (P>0.05) กลุ่มที่ได้รับระดับ 65 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ นน้ าหนักตัว พบว่า โคทดลองในกลุ่มที่ใช้ระดับ 50 เปอร์ เซ็นต์มีค่าเฉลี่ ยที่มีแนวโน้มดีกว่า (P>0.05) โคทดลองในกลุ่มที่
ใช้ระดับ 0 และ 35 เปอร์ เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า (P<0.05) โคในกลุ่มที่ใช้ระดับ 65 เปอร์ เซ็นต์ ต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ ยต่อตัว
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ต่อวันของโคทดลองในกลุ่ มที่ใช้ระดับ 0 เปอร์ เซ็ นต์มีค่าเฉลี่ ยที่สูงกว่า (P<0.05) โคทดลองในกลุ่มที่ ใช้ระดับ 35, 50 และ
65 เปอร์เซ็นต์ ในส่ วนต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรัม ทั้ง 4 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (P>0.05) แต่โคทดลองในกลุ่ มที่ ใ ช้ระดับ 50 เปอร์ เซ็ น ต์มีแนวโน้ม ต้นทุน ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรั ม
ที่นอ้ ยกว่าทุกกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ ยของสมรรถภาพ ของกลุ่มที่ใช้ FFL ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุ ม และสามารถใช้เลี้ ยงโคเนื้ อได้โดยไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อตัวสัตว์ตลอดระยะเวลาของการทดลองจากการทดลองในครั้ งนี้ ทาให้ทราบว่าการใช้ฟางข้าวหมักยูเรี ยกับ FFL
ที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มของประสิ ทธิภาพการผลิตที่สูงกว่ากลุ่มที่เสริ มที่ระดับ 0, 35 และ 65 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งการทดลอง
เกี่ ยวกับการใช้ FFL ยังมี อยู่น้อย และถ้าสามารถหาค่าการย่อยได้ของ FFL ในสัตว์เคี้ยวเอื้ องจะเป็ นประโยชน์กบั การทดลอง
ในอนาคต
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