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บทคัดย่อ
ผลการวิจยั เพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้ง สาหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทนโดยใช้โคลูกผสม Holstein Friesian สายเลือด
62.5 – 75.00 เปอร์เซ็นต์ อายุ 10 – 12 เดือน จานวน 16 ตัว ใช้เวลาทดลอง 168 วัน โดยให้แต่ละกลุ่มการทดลองได้รับอาหารต่างกัน
ดังนี้
กลุ่มการทดลองที่ 1 (T1)
หญ้าขนสด (control)
กลุ่มการทดลองที่ 2 (T2)

ฟางข้าวหมักยูเรี ย 6% + กากน้ าตาล

กลุ่มการทดลองที่ 3 (T3)

หญ้าแพงโกล่าแห้ง + กากน้ าตาล
ต้นถัว่ ลิสงแห้ง + กากน้ าตาล

กลุ่มการทดลองที่ 4 (T4)

ผลการทดลองปรากฏว่า อัตราการเจริ ญเติ บโตกลุ่ มที่ 4 ที่ เลี้ ยงด้วยต้น ถัว่ ลิ สงแห้งผสมกากน้ าตาล มี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตมากที่สุด 0.53 กก./วัน รองลงมาคือกลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยหญ้าขนสด 0.44 กก./วัน กลุ่ มที่ 3 หญ้าแพงโกล่าแห้งผสม
กากน้ าตาล 0.43 กก./วัน และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 เลี้ ยงด้วยฟางข้าวหมักยูเรี ย 6% ผสมกากน้ าตาล 0.37 กก./วัน โดยกลุ่มที่ 1,2
และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ P<0.05 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว 1 กก.
กลุ่มที่ใช้อาหารน้อยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ กลุ่มที่ 4 (14.62 กก.) โดยกลุ่ม 1 (16.30 กก.) 2 (18.54กก.) และ 3 (17.48 กก.) ไม่มี
ความแตกต่างกันและกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ก็ไม่แตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P<0.05
ต้นทุนค่าอาหารหยาบตลอดการทดลองกลุ่มที่ 4 ใช้มากที่สุด 509.04 บาท หรื อ 3.03 บาท ต่อวัน มากรองลงมาคือ
กลุ่มที่ 3 ใช้ 413.70 บาท หรื อ 2.46 บาทต่อวัน กลุ่มที่ 1 ใช้ 237.54 บาท หรื อ 1.42 บาทต่อวัน และใช้น้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 ใช้
217.98 บาท หรื อ 1.30 บาทต่อวัน ทั้งนี้ เพราะฟางข้าวมีตน้ ทุนราคาถูกที่สุด จึงทาให้มีราคาต้นทุนต่าสุ ด โดยเมื่อคิดเป็ นค่าอาหาร
ทั้งหมดตลอดการทดลอง ต่อตัวกลุ่มที่ใช้ตน้ ทุนสู งที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 19.44 บาทต่อวัน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 18.76 บาทต่อวัน
กลุ่มที่ 1 16.96 บาทต่อวัน ใช้ค่าอาหารน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 16.69 บาทต่อวัน แต่เมื่อคิดเป็ นค่าอาหารเปลี่ ยนเป็ นน้ าหนักตัว 1
กิโลกรัม กลุ่มที่ 4 ต้นถัว่ ลิสงแห้งใช้ตน้ ทุนน้อยที่สุดคือ 37.22 บาท รองลงมาคือกลุ่มที่ 1 38.55 บาท กลุ่มที่ 3 43.73 บาทและใช้
ต้นทุนมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ย 45.79 โดยกลุ่มที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันและกลุ่มที่ 1 , 2 และ 4 ก็ไม่แตกต่างกัน แต่
กลุ่มที่ 1 และ 4 ต่างจากกลุ่มที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P<0.05
จากผลการทดลองจะเห็นว่าการใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งและต้นถัว่ ลิสงแห้ง เปรี ยบเทียบกับการใช้หญ้าขนสด (control)
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากการใช้ฟางข้าวหมักยูเรี ย ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาหญ้าแพงโกล่าแห้งและต้นถัว่ ลิ สงแห้งนามาราด
ด้วยกากน้ าตาล สามารถนามาใช้เลี้ยงโคสาวทดแทนได้โดยไม่มีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโตและต้นทุนการผลิตแต่อย่างไร
คาสาคัญ : วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หญ้าแพงโกล่าแห้ง ถัว่ ลิสงแห้ง ลักษณะและอัตราการเจริ ญเติบโตของโคสาว
โคสาวทดแทน
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Abstract
The objective of the study was to develop the dry roughage for feeding replacement heifer. The experiment lasted
for 168 days. The subjects of the study were 62.5 – 75 % Holstein Friesian hybrids. Those 16 heifers’ ages were ranking from 10
– 12 months. Divided into 4 groups ( treatments) and 4 replications, each was received different treatment as follows:
Treatment I (T1) : Control group: Para grass or Mauritius.
Treatment II (T2) : 6% Urea-treated rice straw + molasses.
Treatment III (T3) : Dried Pangola grass or Digitaria decumbens + molasses.
Treatment IV (T4) : Soybean straw + molasses.
As a result, T4 was the highest weight increased among all four groups at the growth rate of 0.53 kg./day. Also,
T1 was at 0.44 kg./day, T3 at 0.43 kg./day, and T2 at 0.37 kg./day respectively. Statically, there was no significantly different
among T1, T2, and T3 at the significant level of P<0.05. However, these three group was significantly different from T4 at the
significant level of P<0.05. For the feed conversion rate, the highest rate was T4 (14.62 kg.) T1 (16.30 kg.), T2 (18.54 kg.)
and T4 (17.48 kg.) had no different. In addition, T1, T3, and T4 were not significantly different, but T2 was significantly
different at the significant level of P<0.05.
For the cost of dry roughage, T4 had spent the highest cost at 509.04 Baht or 3.03 Baht / day. The other groups’
costs were T3 at 413.70 baht or 2.46 baht/day, T1 at 237.54 baht or 1.42 baht/day, and T2 at 217.98 baht or 1.30 baht/day. T2
spent the lowest cost because the rice straw was the cheapest feed. For the total cost of feed of the experiment, it was found that
T4 spent the highest cost at 19.44 Baht/day. The others were T3 at 18.76 baht/day, T2 at 16.96 baht/day, and T1 at 16.44
baht/day. Counting the cost of feed versus the feed conversion rate, it was found that T4 used the lowest cost at 37.22 baht.
Respectively T1 was at 38.55 baht, T3 at 43.73 Baht, and T2 at 45.79 Baht. Statically, T2 and T3 were not different. T1, T2 and
T4 were also not different. However, T1 and T4 were significant different from T3 at the significant level of P<0.05.
Keywords: Agro by product, Recycle, Pangola hay, Soil bean straw, Growthrate performance, Replacement Heifer.

1. บทนา
การเลี้ ยงโคในปั จจุบนั ของประเทศไทยเรา มี ก ารส่ งเสริ มให้ ข ยายการเลี้ ยงมากขึ้ น ทุก ปี ทั้งโคนมและโคเนื้ อ
โดยเฉพาะการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเลี้ ยงโค ในโครงการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มผลผลิ ตโคนมและโคเนื้ อของภาครัฐและเอกชน แต่
จานวนพื้นที่ที่ทาการเกษตรกลับลดจานวนลง โดยถูกนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นมากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงซึ่ งต้องใช้อาหาร
หยาบพวกหญ้าและถัว่ พืชอาหารสัตว์เป็ นอาหารหลักสาหรับการเลี้ ยงโค จึงมีพืชอาหารสัตว์และจานวนพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ ยงสัตว์ลด
น้อยลง พร้อมทั้งราคาที่ดินในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีราคาสู งขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์มีแนวโน้มสู งตามไป
ด้วย จนทาให้การเลี้ยงโคขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ซึ่ งเป็ นผลทาให้โคมีอตั ราการเพิ่มของน้ าหนักตัวต่า ผลผลิตลดลง
เช่น น้ านมลดลง อัตราการเจริ ญเติบโตลดลง เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงนาเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกร (Agro by product)
เช่น ฟางข้าว และต้นถัว่ ลิสงหลังเก็บฝัก ที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องที่มาปรับปรุ งคุณภาพเพื่อใช้เลี้ยงโคทดแทนพืชอาหารสัตว์ (ธารงศักดิ์
และจีระวัชร์ , 2550) รวมทั้งยังเป็ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยนาวัสดุเหลือใช้กลับไปใช้ใหม่ (recycle)
การนาวัสดุเหลื อจากไร่ นามาใช้เลี้ ยงโคโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ วงฤดู แล้งซึ่ งขาดแคลนพืชอาหารสัตว์สด เลี้ ยงโค มี
การศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ของการใช้วสั ดุเหลือในสภาพเดิมและการปรับปรุ งวัสดุเศษเหลือคุณภาพต่าด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่ ากิ นและเพิ่มการย่อยได้สูงขึ้ น วัสดุเหลื อใช้ที่นามาศึ กษากันมาก เช่ น ฟางข้าว ต้นและเปลื อกฝั กข้าวโพด
เปลือกสับปะรด ยอดอ้อย ฯ โดยที่งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเก็บข้อมูลในเชิ งเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้และไม่ใช้วสั ดุเหลื อนั้น
อย่างไรก็ตามยังมีวสั ดุเหลื อใช้อีกหลายชนิ ดที่ ยงั ไม่ถูกนามาศึกษาการใช้ หรื อมี เกษตรกรนามาใช้เลี้ยงโคบ้างแล้วแต่ยงั ไม่มีการ
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ศึกษาวิจยั หรื อยังมีการศึกษาวิจยั กันน้อย นอกจากนี้ วสั ดุเศษเหลือใช้หลายชนิ ดมีการศึกษาวิจยั ใช้ในสัตว์บางชนิ ดแต่ยงั ไม่มีรายงาน
การศึก ษาวิจยั ใน โค – กระบื อ การวิจยั เพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสาหรั บใช้เลี้ ยงโคสาวทดแทน โดยนาวัสดุ เ หลื อใช้จาก
การเกษตรมาพัฒนาปรับปรุ งใช้เลี้ ยงโค เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาอาหารหยาบสาหรั บเลี้ยงโคสาวทดแทน เพื่อนาผลไปปฏิ บตั ิ
หรื อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ดังนั้น การวิ จยั เพื่ อพัฒนาอาหารหยาบแห้ ง เช่ น ฟางข้าว หญ้าแพงโกล่ าแห้ ง ต้น ถั่วลิ ส งหลังเก็ บ ฝั ก แห้ งน ามา
ทดลองวิจยั เพื่อพัฒนาเป็ นอาหารหยาบแห้ง สาหรับเลี้ยงโค เพื่อเป็ นการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนพืช
อาหารสัตว์หยาบ และนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ทดแทนเป็ นอาหารหยาบเลี้ ยงสัตว์กระเพาะรวม นอกจากนั้นยังเป็ นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็ นการนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พร้อมทั้งเป็ นการรองรับ โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเพิม่ ผลผลิตโคนมและโคเนื้อของภาครัฐและเอกชนด้วย

ตรวจเอกสาร
ฟางข้าวนับเป็ นเศษวัสดุเหลื อในไร่ นาที่ มีการนามาศึ กษากันมากที่ สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึ กษาการปรั บปรุ ง
คุณภาพฟางข้าวให้มีคุณค่าทางอาหารสู งขึ้นเพื่อนามาใช้เลี้ ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่ งในประเทศไทยได้มีการวิจยั มากว่า 30 ปี แล้ว เช่ น
งานวิจยั ของ Wanapat (1985) และวีระพล (2534) ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่าการใช้ยูเรี ย (46-0-0) จานวน 5 – 6 กิ โลกรัมละลายน้ า
100 ลิตร ราดฟางข้าวจานวน 100 กิโลกรัม หมักเก็บไว้เป็ นเวลาประมาณ 21 วัน สามารถนามาให้โคกิ นได้ ฟางที่ได้จะมีลกั ษณะ
อ่อนนุ่ม มีสีน้ าตาลเข้มมากกว่าเดิ ม โปรตีน (crude protein, CP) เพิ่มสู งขึ้นและมีการย่อยของวัตถุแห้งเพิ่มขึ้น ทาให้โคได้รับ
โภชนะมากขึ้น จึงมี ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตดี ข้ ึน ซึ่ งผลจากการวิจยั ดังกล่ าวมี การนาไปใช้ในฟาร์ มโคนม โคเนื้ อและกระบื อ
ทัว่ ไปอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามในระหว่างขบวนการหมักฟาง แอมโมเนี ยส่ วนที่ไม่ได้เปลี่ ยนเป็ นแอมโมเนี ยไฮดรอกไซด์
จะระเหยไปในช่วงการเปิ ดกองฟางก่อนที่จะนามาใช้เลี้ยงสัตว์ ทาให้ค่าโปรตีนรวม (CP) ของฟางหมักลดลง จึงได้รับโปรตีนรวม
น้อยลงด้วย (สมคิดและคณะ 2537) การเสริ ม ใบพืช ตระกูล ถั่วแม้ว่าจะไม่ ใ ช่ ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณภาพฟางโดยตรงแต่ ท าให้ สัตว์
มีประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตที่ดีข้ ึ น เพราะโภชนะที่ มีอยู่ในอาหารเสริ มจะทาให้จุลินทรี ย ์ ในกระเพาะรู เมนได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
มีการขยายประชากรและช่วยย่อยอาหารได้ดีข้ ึน สัตว์กินอาหารได้มากขึ้นและให้ผลผลิตได้สูงขึ้น (บุญล้อม, 2544)
ต้นถัว่ ลิสง (Peanut, Groundnut, Arachis hypogea) ใบและต้นที่เก็บฝักแล้วนามาเลี้ ยงโคได้ดี ต้นถัว่ ลิสงหลังเก็บฝัก
ที่ตน้ และใบยังมีลกั ษณะเขียวอยูม่ ีโปรตีนประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยประมาณ 27 เปอร์ เซ็นต์ของวัตถุแห้งสามารถใช้เสริ ม
กับหญ้าหรื อฟางข้าวทั้งในรู ปต้นสดและตากแห้งได้ (บุญล้อม, 2544) การทาให้แห้งโดยนาต้นถัว่ มากองสุ มไว้โดยเอาโคนออกด้าน
นอก ฝักถัว่ ที่ถูกแดดจะแห้งก่อน ต้นถัว่ ที่แห้งเรี ยกฟาง (straw) จะมีลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาลถึ งดา ถ้าทาให้ดีจะมีคุณค่าทางอาหารสู ง
แม้ดูจากภายนอกจะไม่น่ากิน ต้นถัว่ ลิสงแห้งที่ไม่ปลิดฝักนามาบดเป็ นอาหารข้นได้ดี (พันทิพา, 2547)
วาริ นทร์ (2546) กล่าวว่าโคสามารถกินต้นและใบถัว่ ลิสงได้มาก มีการย่อยได้อยูใ่ นขั้นดี แต่ไม่ควรกิ นต้นและใบถัว่
ลิสงมากนักเพราะจะส่ งผลทาให้มูลเหลว ต้นถัว่ ลิ สงที่เหี่ ยวสามารถใช้เป็ นอาหารโคนมและโคเนื้ อได้ดี ต้นถัว่ ลิสงสดหรื อที่ผ่าน
กระบวนการถนอมอาหาร เช่ น ตากแห้ง ป่ น หรื อหมักโดยเติมกากน้ าตาลร้ อยละ 5 จะมีโภชนะต่างๆ อยู่ในระดับที่ดี การถนอม
อาหารโดยการตากแห้งที่มีตน้ และใบถัว่ ลิสงมากจะดี กว่าการหมัก ยกเว้นหมักร่ วมกับพืชอื่นๆจากการทดลองของวีระพล (2553)
พบว่า ถัว่ ลิสงสามารถนามาเสริ มฟางข้าวในอัตราร้ อยละ 1 ของน้ าหนักตัวโค ทาให้โคมี อตั ราการเจริ ญเติบโตดี กว่าโคที่ กินฟาง
หมักเพียงอย่างเดียว โดยต้นและใบถัว่ ลิสงมีโปรตีนร้อยละ 14 เยือ่ ใยร้อยละ 29.6 และ NFE ร้อยละ 45.1 ของวัตถุแห้ง มีการทดลอง
ใช้ตน้ และใบถัว่ ลิ สงแห้งที่ เสริ มให้เพียง 359 กรั มต่อตัวต่อวัน ทาให้มีการเจริ ญเติ บโตใกล้เ คี ยงกับพวกที่ ได้รับ ต้นถัว่ ลิ สงที่ มี
คุณภาพและยิง่ เพิ่มปริ มาณสูงยิง่ ขึ้น ก็จะทาให้การเจริ ญเติบโตสู งขึ้นไปอีก
ชาญชัย (2548) กล่าวว่า หญ้าแพงโกล่า กาลังได้รับความสนใจโดยบริ ษทั ซี พี อาหารสัตว์ ได้ทาการผลิตหญ้าแห้ง
จาหน่ายให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนม ทาให้โคนมให้ผลผลิ ตดี เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ซื้ อหญ้าแพงโกล่ามาใช้เลี้ ยงแพะรี ดนมเพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบได้และยังพบว่าแพะชอบกินอีกด้วย และพบว่าการรี ดนมแพะ 18 ตัวต่อวัน มีค่าใช้จ่ายเพียง 249.62
บาทต่อวัน มีกาไรสูงถึง 530.38 บาทต่อวัน ส่ วนต้นทุนค่าอาหารหยาบมีเพียง 18 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น นอกนั้นที่เหลื อ 15 เปอร์ เซ็นต์
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เป็ นค่าอาหารข้น อนุสรณ์ และคณะ (2550) ได้ทดสอบการใช้หญ้าแพงโกล่าเลี้ยงโคเนื้อแบบแทะเล็มหมุนเวียน เพื่อทาให้มีอาหาร
หยาบคุณภาพดีตลอดปี จากการดาเนิ นการสาธิ ตที่สถานี พฒั นาอาหารสัตว์สุโขทัย ผลปรากฏว่าการเลี้ ยงโคเนื้ อลูกผสมอเมริ กนั บ
ราห์มนั พื้นเมืองเพศผูไ้ ม่ตอน จานวน 8 ตัว น้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ ย 231 กิ โลกรัม ระยะเวลาการเลี้ ยง 306 วัน โดยปล่อยแทะเล็ม
หมุนเวียนในแปลงหญ้าแพงโกล่า จานวนทั้งหมด 8 ไร่ แบบอิสระ โดยโคมีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย 124 กิโลกรัมต่อตัว หรื อมีน้ าหนักเพิ่ม
เฉลี่ย 520 กรัมต่อตัวต่อวัน
สุ ทศั น์และคณะ (2550) ทดสอบการใช้หญ้าแพงโกล่ าสดเลี้ ยงแม่โคเนื้ อลู กผสมบราห์ มนั จานวน 7 ตัว น้ าหนัก
เริ่ มต้นเฉลี่ย 256.43 กิโลกรัมต่อตัว ระยะเวลาทดสอบ 360 วัน การตัดหญ้าแพงโกล่าสดแบบหมุนเวียนที่อายุ 45 วัน พื้นที่ 2 ไร่
พบว่าผลผลิ ตหญ้าสดที่ได้เท่ากับ 68,339 กิโลกรัม หรื อ 34,169.5 กิ โลกรัมต่อไร่ ซึ่ งโคมีความต้องการกินหญ้าเท่ากับ 65,991.60
กิโลกรัม (คิด 8 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว) จะเห็ นว่าผลิ ตหญ้าสดเฉลี่ ยทั้งปี มีปริ มาณเพียงพอต่อการเลี้ ยงแม่โคเนื้ อ 7 ตัว เมื่อคิด
ผลผลิต 1 ไร่ สามารถเลี้ยงแม่โคเนื้ อลูกผสมบราห์มนั ได้ 3.6 ตัว และมีหญ้าเหลือซึ่งเกษตรกรได้ทาหญ้าแห้งเอาไว้เสริ มให้โคเดือน
พฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 ที่มีผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่ องจากในช่วงฤดูหนาวหญ้าแพงโกล่าจะชะงักการเจริ ญเติบโต
จากผลผลิตหญ้าสด จานวน 3 ไร่ ที่ใช้เลี้ยงโคทั้ง 12 ตัว ทาให้โคมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อแม่โค 7 ตัว เท่ากับ 474 กรัมต่อตัว
ต่อวันและลูกโค 5 ตัว เฉลี่ยเท่ากับ 817 กรัมต่อตัวต่อวัน เมื่อคิดเป็ นต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 114,394 บาท แบ่งเป็ นค่าพันธุ์โค
89,750 บาท และค่าจัดการแปลงหญ้า 24,644 บาท เฉลี่ ยคิ ดต้นทุนการผลิ ตหญ้าเท่ากับ 1.08 บาทต่อกิโลกรั ม จากการทดสอบ
เทคโนโลยีการใช้หญ้าแพงโกล่านี้ ใช้พ้นื ที่ปลูกหญ้าแพงโกล่า 1 ไร่ สามารถเลี้ยงแม่โคเนื้ อลูกผสมบราห์มนั ได้ 3.6 ตัวต่อไร่ และถ้า
จาหน่ายโคในขณะมีชีวิตจะมีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 112,341 บาท หรื อคิดเป็ น 37,447 บาทต่อไร่ และควรจาหน่ ายโคออกไปบางส่ วน
เพื่อให้ผลผลิตมีเพียงพอตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อการพัฒนา ศึกษาหาอาหารหยาบแห้งทดแทนที่เหมาะสมสาหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน
2. ศึกษาลักษณะและอัตราการเจริ ญเติบโตของโคสาวทดแทนที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบแห้งชนิ ดต่างๆ
3. เป็ นแนวทางในการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็ นอาหารหยาบเพื่อเลี้ยงสัตว์ กระเพาะรวม
(Ruminant animal)
4. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ ในการใช้อาหารหยาบแห้งใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน

2. วิธีการทดลอง
การทดลองวิจยั เพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้ง สาหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน เป็ นการทดลองเปรี ยบเทียบเพื่อหาอาหาร
หยาบแห้งที่เหมาะสมสาหรับใช้เลี้ยงโค โดยใช้โคหย่านมเพศเมี ยในการทดลองจานวน 16 ตัว คัดเลื อกให้มีอายุ ขนาด น้ าหนัก
ใกล้เคียงกันโดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 การทดลอง
(treatment) และแต่ละกลุ่มการทดลองทาการทดลองซ้ า กลุ่มละ 4 ซ้ า (replication) แต่ละกลุ่มการทดลองประกอบด้วยโค 4 ตัว โดย
ใช้โคเพศเมียอายุ 10 – 12 เดือนเป็ นโคลูกผสม Holstein Friesian สายเลือด 62.5-75 เปอร์ เซ็นต์โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 168 วัน
หรื อจนกระทัง่ เป็ นโคสาวพร้อมรับการผสมพันธุ์ (Puberty) โดยให้แต่ละกลุ่มการทดลองได้รับอาหารหยาบต่างกัน ดังนี้
กลุ่มการทดลองที่ 1 (T1)
หญ้าขนสด (control)
กลุ่มการทดลองที่ 2 (T2)

ฟางข้าวหมักยูเรี ย 6% + กากน้ าตาล

กลุ่มการทดลองที่ 3 (T3)

หญ้าแพงโกล่าแห้ง + กากน้ าตาล
ต้นถัว่ ลิสงแห้ง + กากน้ าตาล

กลุ่มการทดลองที่ 4 (T4)

สู ตรอาหารข้นทาจากวัตถุ ดิบที่หาง่ายและราคาถู กในท้องถิ่ นโดยทาการผสมให้อาหารข้น ที่ มีเปอร์ เซ็นต์โปรตีน
ประมาณ 16% จานวน 1 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว โดยอาหารหยาบ (roughage) ให้กินอย่างเต็มที่ (ad libitum) และอาหารหยาบแห้ง
ทั้ง 3 ชนิด ราดด้วยกากน้ าตาล ในอัตราส่ วนน้ า: กากน้ าตาล = 19:1 ส่ วน โคทุกตัวจะอยูใ่ นคอกทดลองเฉพาะตัว มีน้ า แร่ ธาตุกอ้ น
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ให้กินตลอดเวลา และได้รับอาหารทดลองช่วงเช้า (7.00น.) ครึ่ งหนึ่ งและช่วงเย็น (17.00น.) อีกครึ่ งหนึ่ ง ทาการเก็บข้อมูลเป็ นเวลา
168 วัน
การบันทึกน้ าหนักโคที่เพิ่มขึ้นจะกระทาทุกๆ 2 สัปดาห์โดยชัง่ น้ าหนักโคทุกตัวในตอนเช้าก่อนการให้อาหารทุก
ครั้งจนสิ้นสุดการทดลองพร้อมทั้งวัดขนาดที่เพิ่มขึ้นของลักษณะทางเศรษฐกิจที่สาคัญในตัวโคดังนี้
วัดความสูง ( height of wither )
ความยาวรอบอก (heart girth )
ความยาวลาตัว ( body length )
ความยาวรอบท้อง ( Barrel girth)
ทุกครั้งของการชัง่ และวัดในแต่ละครั้ง การศึกษาการกิ นอาหารของโค โดยทาการชัง่ ปริ มาณอาหารที่ให้โคกิ นทุก
ชนิ ดและส่ วนที่ เหลื อในแต่ละวัน เพื่อคานวณเป็ นข้อมูลปริ มาณการกิ นอาหารของโคตลอดการทดลอง การวิเคราะห์ คุณค่าทาง
อาหารแต่ละชนิ ด โดยวิธี Proximate analysis ( DM, CF, CP, NFE, EE, Ash) แล้วคานวณหาประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ น
น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น พร้ อมทั้งผลตอบแทนด้านเศรษฐกิ จ ต้นทุน กาไร ขาดทุนและสภาพทางเศรษฐกิจอื่นๆ แล้วนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอดและเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
จากผลการทดลองวิจยั เพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้ง สาหรับใช้เลี้ ยงโคสาวทดแทน เป็ นการทดลองเปรี ยบเทียบเพื่อ
หาอาหารหยาบแห้งที่เหมาะสมสาหรับใช้เลี้ยงโคในช่วงที่ขาดแคลน โดยใช้โคในการทดลองจานวน 16 ตัว คัดเลือกให้มีอายุ ขนาด
น้ าหนัก ใกล้เคียงกันโดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 กลุ่มการ
ทดลอง (treatment) แต่ละกลุ่มการทดลองประกอบด้วยโค 4 ตัว (replication) โดยใช้โคเพศเมียอายุ 10 - 12 เดือนเป็ นโคลูกผสม
Holstein Friesian สายเลือด 62.5-75 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ระยะเวลาทดลอง 168 วัน หรื อจนกระทัง่ โคสาวสามารถรับการผสมติด
สู ตรอาหารข้น (ตารางที่ 1) ทาจากวัตถุดิบที่ หาง่ายและราคาถู กในท้องถิ่นโดยให้อาหารข้นมี เปอร์ เซ็ นต์โปรตี น
16.02 % โดยให้อาหารโคแต่ละตัว จานวน 1 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว ส่ วนอาหารหยาบ (roughage) ให้กินอย่างเต็มที่ (ad libitum)
โดยอาหารหยาบแห้งทั้ง 3 ชนิ ด ราดด้วยกากน้ าตาล ในอัตราส่ วนน้ า : กากน้ าตาล = 19 : 1 ส่ วนโคทุกตัวจะอยูใ่ นคอกทดลอง
เฉพาะตัวมีน้ า แร่ ธาตุกอ้ นให้กินตลอดเวลาและได้รับอาหารทดลองช่วงเช้า (7.00 น.) ครึ่ งหนึ่ งและช่วงเย็น (17.00 น.) อีกครึ่ งหนึ่ ง
ทาการเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 168 วัน

ตารางที่ 1 แสดงส่ วนประกอบของอาหารข้ น
ส่ วนผสม

จานวน
50
30
10
2
3
2
3
100

ราละเอียด (rice bran)
กากมะพร้าว (copra meal)
กากถัว่ ลิสง (peanut meal)
ยูเรี ย (urea feed grade)
ไดแคลเซียมฟอสเฟต (di calcium phosphate)
แร่ ธาตุผสม (premix)
เกลือป่ น (salt)
รวม (Total)
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คุณค่าทางอาหารจากการวิเคราะห์ (Proximate Analysis) (ตารางที่ 2) แสดงคุณค่าของหญ้าขนสด ฟางข้าวหมักยู
เรี ย หญ้าแพงโกล่ าแห้ง ต้นถัว่ ลิสงแห้ง กากน้ าตาลและอาหารข้น โดยอาหารหยาบที่ วิเคราะห์คุณค่าทางอาหารพบว่า ต้นถัว่ ลิ สง
แห้งมีโปรตีนรวม (9.50) มากกว่าหญ้าแพงโกล่าแห้ง (6.86) ฟางข้าวหมักยูเรี ย (6.56) และหญ้าขนสด (4.01) เรี ยงตามลาดับ

ตารางที่ 2 แสดงคุณค่ าทางอาหารจากการวิเคราะห์ (Proximate Analysis)
ชนิดอาหาร
หญ้าขนสด
ฟางข้าวหมักยูเรี ย
หญ้าแพงโกลาแห้ง
ต้นถัว่ ลิสงแห้ง
กากน้ าตาล
อาหารข้น

DM
30.05
83.59
89.16
88.04
76.80
90.04

CP
4.01
6.56
6.86
9.50
1.68
16.02

CF
8.42
28.01
29.62
27.61
9.76

NFE
9.54
33.77
38.60
35.35
69.02
42.26

EE
1.72
1.99
1.96
2.32
0.62
11.02

Ash
6.36
23.26
14.12
13.26
5.48
10.98

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาทดลอง 168 วัน น้ าหนักเริ่ มต้นการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ ส่ วนน้ าหนัก
สิ้นสุดการทดลอง น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลองมากที่สุดคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 (88 กก.) รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 1
(74.25 กก.) กลุ่มการทดลองที่ 3 (73 กก.) และกลุ่มการทดลองที่ 2 (62 กก.) เรี ยงตามลาดับ โดยกลุ่มการทดลองที่ 4 มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 กับกลุ่มการทดลองที่ 1, 2 และ 3 เช่ นเดี ยวกับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ ยต่อตัวต่อวัน อัตราการเปลี่ ยนแปลง
อาหารเป็ นน้ าหนักตัว 1 กก. ใช้อาหารน้อยที่สุดคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 (14.62 กก.) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 (16.3 กก.) กลุ่มที่ 3
(17.48 กก.)และกลุ่มที่ 2 (18.54 กก.) โดยกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ไม่แตกต่างกันแต่ต่างจากกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน
แต่ต่างจากกลุ่มที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P<0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มการทดลองที่ 4 ต้นถัว่ ลิสงแห้ง มีโปรตีนรวมสู งกว่ากลุ่ม
อื่นๆ จึงทาให้มีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัวดีที่สุด ส่ วนกลุ่มการทดลองที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ย มีโปรตีนรวมต่าที่สุดใน
การทดลองและมีสดั ส่วนเถ้าที่ยอ่ ยไม่ได้ปริ มาณสู งกว่าทุกกลุ่ม จึงมีผลทาให้อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว 1 กก. ใช้อาหาร
จานวนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับ เทอดชัยและคณะ (2544) และสมคิดและคณะ (2537)

ตารางที่ 3 นา้ หนักโคทีเ่ พิม่ ขึน้ และอัตราเปลีย่ นอาหารเป็ นนา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม
Treatment

รายการ

I
ระยะเวลาทดลอง (วัน)
168
จานวนสัตว์ทดลอง (ตัว)
4
น้ าหนักเริ่ มต้นการทดลอง (กก.)
144.75
น้ าหนักสิ้นสุ ดการทดลอง ( กก.)
219
น้ าหนักเพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง (กก.)
74.25ก
น้ าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กก.)
0.44ก
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม
16.3กข
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ P < 0.05
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II
168
4
143.00
205
62ก
0.37ก
18.54ข

III
168
4
142.25
215.25
73ก
0.43ก
17.48กข

IV
168
4
142.00
232.50
88ข
0.53ข
14.62ก
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ตารางที่ 4 ลักษณะส่ วนต่ างๆ ของร่ างกายทีเ่ พิม่ ขึน้ (ซม.)
Treatment

รายการ

I
II
ข
ส่วนสูง( height of wither )
16.5
13.5ก
ความยาวลาตัว ( body length )
18.0กข
14.5ก
ความยาวรอบอก (heart girth )
14.5ก
13.0ก
ความยาวรอบท้อง ( Barrel girth)
17.5ข
15.0ก
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ P< 0.05

III
17.5ข
21.0ข
15.0ก
20.5ค

IV
21.5ค
22.0ข
18.5ข
24.0ง

ลักษณะส่วนต่างๆ ของร่ างกายที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่4) ที่มีความสาคัญของโครงร่ างกายของสัตว์ ลักษณะที่เพิ่มขึ้นของ
ส่ วนสู งมากที่สุดคือ กลุ่มการทดลองที่ 4 (21.5 ซม.) รองลงมาคือ กลุ่มการทดลองที่ 3 (17.5 ซม.) กลุ่มการทดลองที่ 1 (16.5 ซม.)
และกลุ่มการทดลองที่ 2 (13.5 ซม.) โดยกลุ่มที่ 1 และ 3 ไม่แตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 2 และ 4 นอกจากนั้น กลุ่มที่ 2 และ 4 ก็มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P<0.05 ความยาวของลาตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 (22 ซม.) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3
(21.0 ซม.) กลุ่มที่ 1 (18.0 ซม.) และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 (14.5 ซม.) โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 2 ต่างจากกลุ่มที่
1 , 3 และ 4 ความยาวรอบอกที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 (18.5 ซม.) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 ( 15.0 ซม.) กลุ่มที่ 2 (14.5 ซม.) และ
น้อยที่สุด คือกลุ่มที่ 2 (13.0 ซม.) โดยกลุ่มที่ 1 , 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
P<0.05 ความยาวรอบท้องที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 (24.0 ซม.) รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 (20.5 ซม.) กลุ่มที่ 1 (17.5 ซม.) และ
น้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 (15.0 ซม.) โดยแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P< 0.05 ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่ากลุ่มการ
ทดลองที่ 4 ที่เลี้ยงด้วยต้นถัว่ ลิ สงแห้ง มีสัดส่ วนการขยายตัวหรื อการเพิ่มขึ้นของส่ วนต่างๆ ที่สาคัญของร่ างกายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ส่วนกลุ่มการทดลองที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ยจะมีส่วนของร่ างกายเพิ่มน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ เป็ นเพราะเหตุผลจากคุณค่าทางอาหาร
ของกลุ่มต้นถัว่ ลิสงแห้ง (กลุ่มที่ 4) มีสดั ส่ วนโปรตีนรวมมากกว่า ส่ วนฟางข้าวหมักยูเรี ยมีสัดส่ วนของโปรตีนรวมน้อยกว่านัน่ เอง
(วีระพล, 2534)

ตารางที่ 5 ปริมาณการกินอาหาร (วัตถุแห้ ง)
Treatment

ชนิดอาหาร

I
II
กข
อาหารหยาบตลอดการทดลอง/ตัว
791.70
726.60ก
อาหารหยาบ (ตัว/วัน)
4.71กข
4.33ก
อาหารหยาบ (% น้ าหนักตัว)
2.59กข
2.49ก
อาหารข้นตลอดการทดลอง / ตัว
361.20กข
352.8ก
อาหารข้น (ตัว/ วัน)
2.15กข
2.10ก
อาหารข้น (% น้ าหนักตัว )
1.19ก
1.21ก
กากน้ าตาลตลอดการทดลอง / ตัว
50.40
54.60
กากน้ าตาล (ตัว/วัน)
0.30
0.33
กากน้ าตาล ( % น้ าหนักตัว)
0.17
0.19
กข
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง /ตัว
1,203.30
1,134ก
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง ( ตัว/วัน)
7.16กข
6.75ก
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง (% น้ าหนักตัว)
3.94ก
3.88ก
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ P< 0.05
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III
827.4ข
4.93ข
2.76ข
377ข
2.25ข
1.26ข
54.60
0.33
0.18
1,259ขค
7.50ขค
4.20ข

IV
848.40ข
5.05ข
2.70กข
377.5ข
2.25ข
1.20ก
56.70
0.34
0.18
1,282.60ค
7.64ค
4.08กข
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ปริ มาณการกินอาหาร (วัตถุแห้ง) (ตารางที่5) พบว่าปริ มาณการกิ นอาหารตลอดการทดลอง/ตัว โคจะกิ นต้นถัว่ ลิ สง
แห้งราดกากน้ าตาลในกลุ่มที่ 4 (848.40 กก.) มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 (827.40 กก.) หญ้าแพงโกล่าแห้งราดกากน้ าตาล กลุ่มที่
1 (791.70 กก.) หญ้าขนสด และน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 (726.60 กก.) ฟางข้าวหมักยูเรี ย 6% ราดกากน้ าตาล โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่
แตกต่างกันหรื อการเลี้ยงด้วยฟางข้าวหมักยูเรี ย ไม่ต่างจากการเลี้ยงด้วยหญ้าขนสด (control) แต่การเลี้ยงด้วยหญ้าขนสดต่างกับการ
เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่าแห้งและต้นถัว่ ลิสงแห้งราดกากน้ าตาลอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 แสดงว่าโคสามารถกินหญ้าแพงโกล่าแห้ง
และต้นถั่วลิ สงแห้งได้ม ากกว่าหญ้าขนสดและฟางข้าวหมักยูเรี ย อย่างมี นัยสาคัญที่ P<0.05 ปริ มาณการกิ น อาหารหยาบต่อ
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัวมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 3 (2.76) รองลงมาคือกลุ่มที่ 4 (2.70) กลุ่มที่ 1 (2.59) และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 (2.49) โดย
กลุ่มที่ 1, 2 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน และกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ก็ไม่ต่างกัน แต่กลุ่มที่ 2 แตกต่างกับกลุ่มที่ 3 จะเห็นได้วา่ โคสามารถ
กินหญ้าแพงโกล่าแห้งราดกากน้ าตาล หญ้าขนสดและฟางข้าวหมักยูเรี ยราดกากน้ าตาลได้ มาก-น้อย เรี ยงตามลาดับการกิ นได้ ส่ วน
ปริ มาณการกินอาหารข้นตลอดการทดลอง/ตัว กลุ่มที่มีปริ มาณการกินมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 (377.5 กก.) รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 (377
กก. ) กลุ่มที่ 1 (361.20 กก.) และน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 (352.80 กก.) โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกันและกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ไม่
แตกต่างกันแต่กลุ่มที่ 2 และ 3 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 เมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ การกิ นอาหารข้นต่อน้ าหนักตัว กลุ่มที่
1 (1.19) กลุ่มที่ 2 (1.26) และ กลุ่มที่ 4 (1.20) ไม่แตกต่างกันแต่ต่างจากกลุ่มที่3 (1.26) ปริ มาณการกิ นกากน้ าตาล ซึ่ งเป็ นส่ วนผสม
ราดฟางข้าว หญ้าแพงโกล่าแห้งและถัว่ ลิสงแห้ง ในสัดส่ วนน้ าต่อกากน้ าตาล 19 ต่อ 1 โดยราดให้กินในอัตราประมาณ 0.30 – 0.34
กก./วัน หรื อ 0.17 – 0.19 % ต่อน้ าหนักตัว เมื่อคิดเป็ นปริ มาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองต่อตัวและต่อตัวต่อวัน กลุ่มที่
กินอาหารมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 (1,282.6 กก. หรื อ 7.64 กก./วัน ) รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 (1,259 กก. หรื อ 7.5 กก./วัน) กลุ่มที่ 1
(1,203.3 กก. หรื อ 7.16 กก./วัน)และน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 (1,134 กก. หรื อ 6.75 กก./วัน) โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
กลุ่มที่ 1 และ 3 ไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่ 3 และ 4 ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 2 และ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 เมื่อ
เทียบเป็ นปริ มาณการกิ นอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองต่ อเปอร์ เซ็ นต์น้ าหนัก ตัว กลุ่ มที่ กินได้มากที่ สุด คื อ กลุ่ มที่ 3 (4.20)
รองลงมาคือ กลุ่มที่ 4 (4.08) กลุ่มที่ 1 (3.94) และน้อยที่สุดคือกลุ่มที่ 2 (3.88) โดยกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มที่ 3
และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน แต่กลุ่มที่ 1 และ 2 มีความแตกต่างกับกลุ่มที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05

ตารางที่ 6 ต้ นทุนค่ าอาหารและค่ าอาหารเปลีย่ นเป็ นนา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม
Treatment
I
II
III
อาหารหยาบ
0.30
0.30
0.50
อาหารข้น
6.25
6.25
6.25
ค่ากากน้ าตาล
7.00
7.00
7.00
ก
ก
ค่าอาหารหยาบตลอดการทดลอง /ตัว
237.54
217.98
413.70ข
ค่าอาหารหยาบ/ตัว/วัน
1.42ก
1.30ก
2.46ข
ค่าอาหารข้นตลอดการทดลอง / ตัว
2,257.50กข
2,205ก
2,356.25ข
ค่าอาหารข้น /ตัว/ วัน
13.44กข
13.13ก
14.07ข
ค่ากากน้ าตาลตลอดการทดลอง / ตัว
352.80
382.20
382.20
ค่ากากน้ าตาล /ตัว/วัน
2.10
2.28
2.28
ก
ก
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง /ตัว
2,847.84
2,805.19
3,152.15ข
ค่าอาหารทั้งหมดต่อตัวต่อวัน
16.96ก
16.69ก
18.76ข
ค่าอาหารเปลี่ยนเป็ นน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม(บาท)
38.55ก
45.79กข
43.73ข
ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ P<0.05
ชนิดอาหาร ( บาท/กก. )
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IV
0.60
6.25
7.00
509.04ค
3.03ค
2,359.38ข
14.07ข
396.90
2.36
3,265.32ข
19.44ข
37.22ก
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ตารางที่6 แสดงต้นทุนค่าอาหาร โดยค่าอาหารหยาบ หญ้าขนสดและฟางข้าวหมักยูเรี ย คิดราคาต้นทุนกิ โลกรัมละ
0.30 บาท เท่ากัน หญ้าแพงโกล่าราคา 0.50 บาท และต้นถัว่ ลิสงแห้งราคา 0.60 บาท ซึ่งราคาส่วนมากมาจากค่าขนส่ งและค่าแรงงาน
ส่วนอาหารข้นผสมขึ้นเองจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคากิโลกรัมละ 6.25 บาท ผลจากการทดลองพบว่า อาหารหยาบตลอด
การทดลอง กลุ่มที่ใช้ค่าอาหารมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 509.04 บาท รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 413.70 บาท กลุ่มที่ 1 237.54 บาท และน้อย
ที่สุดคือกลุ่มที่ 2 217.98 บาท โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างกับกลุ่มที่ 3 และ 4 และกลุ่มที่ 3 และ 4 ก็แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 ทั้งนี้ เพราะค่าต้นถัว่ ลิสงแห้งและหญ้าแพงโกล่าแห้งมีตน้ ทุนราคาสู ง แต่ถ้าสามารถลดราคาต้นทุน
ขนส่งลงได้แล้ว จะทาให้ราคาต้นทุนอาหารทั้งสองชนิดถูกลงและสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้
ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองต่อตัวและค่าอาหารต่อตัวต่อวัน กลุ่มที่ใช้มากที่ สุดคือ กลุ่มที่ 4 3,265.32 กก.
รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 3,152.15 กก. กลุ่มที่ 1 2,847.84 และกลุ่มที่ใช้ค่าอาหารน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 2,805.19 กก. โดยคิดเป็ น
ค่าอาหารทั้งหมดต่อตัวต่อวัน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ กลุ่มที่ 4 (19.44 กก.) กลุ่มที่ 3 (18.76 กก.) กลุ่มที่ 1 (16.96 กก.)
และกลุ่มที่ 2 (16.69 กก.) โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่แตกต่างกันเช่ นเดี ยวกับกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 แต่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05 เมื่อคิดเป็ นค่าอาหารเปลี่ ยนเป็ นน้ าหนักตัวต่อ 1 กิ โลกรัม กลุ่มที่ใช้
ต้นทุนมากที่สุด คือกลุ่มที่ 2 45.79 บาท รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 43.73 บาท กลุ่มที่ 1 38.55 บาท และกลุ่มที่ใช้ค่าอาหารน้อยที่สุดคือ
กลุ่มที่ 4 37.22 บาท โดยกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิ ติ เช่ นเดี ยวกับกลุ่มที่ 2 และ 3 แต่กลุ่มที่ 1 และ 4
แตกต่างจากกลุ่มที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P<0.05 แสดงให้เห็ นว่าการใช้ตน้ ถัว่ ลิ สงแห้งราดกากน้ าตาลเป็ นอาหารหยาบ
ทดแทนถึงแม้จะใช้ตน้ ทุนค่าอาหารมาก แต่เมื่อคิดเป็ นอัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว ใช้ตน้ ทุนน้อยที่สุดเพียง 37.22 บาท
ต่อน้ าหนักเพิ่ม 1 กิ โลกรัม ซึ่ งไม่แตกต่างจากการใช้หญ้าขนสด เพราะต้นถัว่ ลิ สงแห้งเป็ นพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชอาหารหยาบที่ มี
โปรตีนสูง (วีระพล, 2549 และวาริ นทร์ , 2546) จึงทาให้โคทดลองมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัวมีประสิ ทธิ ภาพดี

ภาพที่ 1 การวัดขนาดเพิม่ ขึน้ ของความยาวรอบอกโคทดลอง
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ภาพที่ 2 ลักษณะโคสาวเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง

4. สรุป
จากการทดลองวิจยั เพื่อพัฒนาอาหารหยาบแห้งสาหรับใช้เลี้ยงโคสาวทดแทน โดยใช้อาหารข้นที่ทาจากวัตถุดิบที่หา
ง่าย ราคาถูกในท้องถิ่นมีโปรตีนรวม 16.02 และใช้อาหารหยาบแห้งทดลองเลี้ยงโคโดยใช้ฟางข้าวหมักยูเรี ย 6 ราดกากน้ าตาล หญ้า
แพงโกล่าแห้งราดกากน้ าตาล ต้นถัว่ ลิ สงแห้งราดกากน้ าตาลและหญ้าขนสด (control) พบว่าน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง
(168 วัน) ในกลุ่มที่ 1 (74.25 กก.) กลุ่มที่ 2 (62.00 กก.) และกลุ่มที่ 3 (73.00 กก.) ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ แต่แตกต่างจากกลุ่มที่ 4
(88.00 กก.) หรื อคิดเป็ นอัตราการเจริ ญเติบโตต่อตัวต่อวัน กลุ่มที่ 1 (0.44 กก.) กลุ่มที่ 2 (0.37 กก.) กลุ่มที่ 3 (0.43 กก.) ไม่แตกต่าง
กันแต่ต่างจากกลุ่มที่ 4 (0.53 กก.) แสดงว่าการเลี้ยงด้วยอาหารหยาบแห้ง โดยใช้ตน้ ถัว่ ลิ สงแห้งให้อตั ราการเจริ ญเติบโตดี ที่สุด ใน
การทดลองครั้งนี้ เพราะพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชที่มีโปรตีนสู งกว่าพืชตระกูลหญ้า (วีระพล,2553 และพันทิพา, 2547) ส่ วนอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม กลุ่มที่ใช้นอ้ ยที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 ต้นถัว่ ลิสงแห้ง 14.62 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 หญ้า
ขนสด 16.30 กิโลกรัม กลุ่มที่ 3 หญ้าแพงโกล่าแห้ง 17.48 กิ โลกรัม และใช้อาหารมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ย 18.54
กิ โลกรัม ทั้งนี้ เพราะฟางข้าวมีระดับโปรตี นรวมน้อยที่สุด มีเยื่อใยและกากเถ้าอาหารมาก จึงทาให้อตั ราการเปลี่ ยนอาหารเป็ น
น้ าหนักตัวต้องใช้อาหารมากกว่า อาหารหยาบชนิ ดอื่นๆ
ปริ มาณการกิ นอาหาร(วัตถุแห้ง) อาหารหยาบตลอดการทดลองกลุ่ มที่กินมากที่สุดคื อ กลุ่ มที่ 4 ต้นถัว่ ลิ สงแห้ง
848.40 กิโลกรัม หรื อ 5.10 กิโลกรัม /วัน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 หญ้าแพงโกล่าแห้ง 827.40 กิโลกรัม หรื อ 4.93 กิโลกรัม /วัน กลุ่มที่
1 หญ้าขนสด 791.70 กิโลกรัม หรื อ 4.71 กิโลกรัม /วัน และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 ฟางข้าวหมักยูเรี ย 726.60 กิ โลกรัม หรื อ 4.33
กิโลกรัม/วัน ดังความเห็นของวีระพล (2549) และพันทิพา (2547) พบว่าต้นถัว่ ลิสงแห้งมีโปรตีนรวมสู งและมีความน่ ากิ นสู ง ทาให้
สัตว์กินได้มาก ส่ วนฟางข้าวปรุ งแต่งความน่ากินค่อนข้างต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับหญ้าแห้งชนิ ดอื่นๆ ปริ มาณการกินอาหารหยาบเป็ น
เปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว มากที่สุดคือ กลุ่มที่ 3 (2.76) รองลงมาคือกลุ่มที่ 4 (2.70) กลุ่มที่ 1 (2.59) และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 (2.49)
โดยกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P<0.05
ปริ มาณการกิ นอาหารข้น กลุ่มที่กินมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 3 และ 4 เท่ากัน 2.25 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1
2.15 กิโลกรัม /วัน และกลุ่มที่ 2 2.10 กิโลกรัม /วัน โดยกลุ่มที่ 1, 3, 4 ไม่แตกต่างกันแต่ต่างจากกลุ่มที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
P<0.05 ปริ มาณการกิ นกากน้ าตาลกลุ่มที่ 1 (0.30 กก.) กลุ่มที่ 2 (0.33 กก.) กลุ่มที่ 3 (0.33 กก.) และกลุ่มที่ 4 (0.34 กก.) โดยไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ รวมปริ มาณการกิ นอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กลุ่ มที่กินอาหารมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 1,282.60
กิโลกรัม หรื อ 7.64 กิโลกรัม /วัน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 1,259 กิ โลกรัม หรื อ7.5 กิ โลกรัม /วัน กลุ่มที่ 1 1,203.30 กิ โลกรัม หรื อ
7.16 กิโลกรัม /วัน และน้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 1,134 กิโลกรัม หรื อ 6.75 กิ โลกรัม /วัน โดยกลุ่มที่ 1และ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
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เช่นเดียวกับกลุ่ม 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันและกลุ่มที่ 1 และ 3 ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 2 ต่างจากกลุ่มที่ 3 และ 4 และกลุ่มที่ 4
ต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว กลุ่มที่กินอาหารมาก
ที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 หญ้าแพงโกล่า 4.20% รองลงมาคือ กลุ่มที 4 ต้นถัว่ ลิสงแห้ง 4.08% แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ กลุ่มที่ 1
หญ้าขนสด 3.94% และน้อยที่สุด ฟางข้าวหมักยูเรี ย 3.88% โดยกลุ่ม 3 และ 4 ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 1, 2, 4 ต่างจากกลุ่มที่ 3 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ P<0.05
ค่าอาหาร ราคาส่ วนใหญ่ของค่าอาหารหยาบจะเป็ นค่าขนส่ งและค่าแรงงาน ส่ วนค่าอาหารข้นทาจากวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่ น โดยมีราคาที่ 6.25 บาท และกากน้ าตาลมีราคากิ โลกรัมละ 7.00 บาท โดยค่าอาหารหยาบ
ตลอดการทดลอง กลุ่มที่ใช้น้อยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 217.98 บาทหรื อ 1.30 บาทต่อวัน มากเพิ่มขึ้นคือกลุ่มที่ 1 237.54 บาท หรื อ 1.42
บาทต่อวัน กลุ่มที่ 3 413.70 บาทหรื อ 2.46 บาทต่อวัน และใช้ค่าอาหารมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 509.04 บาทหรื อ 3.03 บาทต่อวัน
ทั้งนี้เพราะต้นถัว่ ลิสงแห้งมีราคาต้นทุนต่อกิโลกรัมแพงมากที่สุด โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่ต่างจากกลุ่ม
ที่ 3 และ 4 อย่างมีนยั สาคัญที่ P<0.05
ส่ วนค่าอาหารข้นตลอดการทดลองหรื อต่อตัวต่อวันเรี ยงตามกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้ 2,257.50 บาทหรื อ 13.44
บาท/วัน 2,205 บาทหรื อ 13.13 บาท/วัน 2,356.25 บาทหรื อ 14.07 บาท/วัน และ 2,359.38 บาทหรื อ 14.07 บาท/วัน โดยกลุ่มที่ 1
และ 2 ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 3 และ 4 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P<0.05 ส่ วนค่ากากน้ าตาลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ เมื่อรวมค่าอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองต่อตัว
กลุ่มที่ใช้มากที่สุดคือ กลุ่มที่ 4 3,265.32 บาทหรื อ 19.44 บาทต่อวัน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 3,152.15 บาทหรื อ 18.76 บาทต่อวัน
กลุ่มที่ 1 2,847.84 บาทหรื อ 16.96 บาทต่อวัน และใช้นอ้ ยที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 2,805.19 บาทหรื อ 16.69 บาทต่อวัน โดยกลุ่มที่ 1 และ
2 ไม่ต่างกันเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 และ 4 แต่กลุ่มที่ 1 และ 2 ต่างกับกลุ่มที่ 3 และ 4 ส่ วนค่าอาหารเปลี่ ยนเป็ นน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรัม
กลุ่มที่ใช้ค่าอาหารน้อยที่สุดต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม คือ กลุ่มที่ 4 37.22 บาท รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 38.55 บาท กลุ่มที่ 3
43.73 บาทและใช้มากที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 45.79 บาท โดยกลุ่มที่ 1, 2 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันเช่ นเดียวกับกลุ่มที่ 3 และ 4 แต่
กลุ่มที่ 3 ต่างจากกลุ่มที่ 1, 2 และ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P<0.05 โดยพบว่าประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารหยาบแห้งเลี้ ยงโคโดย
การใช้หญ้าขนสด ไม่แตกต่างกับการใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งราดกากน้ าตาลและต้นถัว่ ลิสงแห้งราดกากน้ าตาล แต่ต่างจากการใช้ฟาง
ข้าวหมักยูเรี ยราดกากน้ าตาล ดังนั้นจึงสามารถใช้อาหารหยาบหญ้าแพงโกล่าแห้งและต้นถัว่ ลิ สงแห้งราดกากน้ าตาลทดแทน หญ้า
ขนสด (control) โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริ ญเติบโตและต้นทุนการผลิ ตในการเลี้ ยงโคสาวทดแทนได้ ดังผลการทดลองที่
ปรากฏในการวิจยั ครั้งนี้

5. เอกสารอ้างอิง
ชาญชัย มณี ดุล. 2548. ตานานของหญ้ าแพงโกล่า. ข่าวสารพืชอาหารสัตว์. 10(1) : 26-29.
ธารงศักดิ์ พลบารุ ง และจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ . 2550. การผลิตอาหารสั ตว์ ใช้ ในฟาร์ มเพือ่ ลดต้ นทุนการผลิต. 12(2) 13-18.
บุญล้อม ชีวอิสระกุล. 2544. งานวิจัยการใช้ วสั ดุเศษเหลือเป็ นอาหารโคนมในประเทศไทย จากอดีต : ปัจจุบัน ในหนังสื อที่ระลึก
ครบรอบ 25 ปี สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยอักษรสยามการพิมพ์ กรุ งเทพมหานคร.
เมธา วรรณพัฒน์ สมโภชน์ ประเสริ ฐสุข ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไท และอภิชยั ศิวะประภากร. 2525. การใช้ ฟางหมักยูเรียและมันเส้ นเพือ่
เลีย้ งโคในช่ วงหน้ าแล้ ง ประชุมวิชาการ สาขาสั ตวศาสตร์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร.
วาริ นทร์ คอเหลี่ยม. 2546. การเก็บถนอมพืชและการใช้ วตั ถุดบิ เป็ นอาหารสั ตว์ .สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี .
ปทุมธานี. 91 น.
วีระพล แจ่มสวัสดิ์. 2534. ผลของการใช้ ฟางข้ าว ยอดอ้อยและเปลือกสั บปะรด หมักยูเรียด้ วยเป็ นอาหารหยาบโคสาวในฤดูแล้ ง.
วารสารศูนย์บางพระ. 28(2) : 35-39 น.

- 85 -

วารสารวิจยั ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

http://ird.rmutto.ac.th

วีระพล แจ่มสวัสดิ์. 2553. การใช้ ใบกระถินสดและต้ นถั่วลิสงแห้ งอัดฟ่ อนเป็ นอาหารเสริมโปรตีนเลีย้ งโคนมเพศผู้ตอน. วารสาร
วิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3(1)31-37,
พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ . 2547. หลักการอาหารสั ตว์ หลักโภชนะศาสตร์ และการประยุกต์ เล่ ม 2 สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
กรุ งเทพฯ. 611 น.
สมคิด พรหมมา อีวา โอะ ทาซากิ บุญล้อม ชีวอิสระกุลและธวัชชัย อินทรตุล. 2537. การตรึงระดับโปรตีนในฟางข้ าวที่ผ่านการ
ปรุงแต่ งคุณภาพด้ วยยูเรียโดยใช้ กรดกามะถันประชุ มวิชาการ ครั้งที่ 32. สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
กรุ งเทพมหานคร.
สุทศั น์ สุนทรวัฒน์ อัศวิน สายเชื้ อและพัชรี ศรศิลป์ . 2549. การเลีย้ งโคโดยใช้ หญ้ าแพงโกล่ า. ข่าวสารพืชอาหารสัตว์. 11(3) 30-31.
อนุสรณ์ จันทสร วุฒิพนั ธุ์ เนตรวิชยั และบัญชา ธุระตา. 2550. การใช้ หญ้ าแพงโกล่ าเลีย้ งโคเนือ้ แบบแทะเล็มหมุนเวียน. ข่าวสารพืช
อาหารสัตว์. 12(3) 6-8.
Wanapat, M. 1985. Improving ricestraw quality as ruminant feed by urea treatment in Thailand. Proceeding of an
International Workshop. Khon Kaen, Thailand.

- 86 -

