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บทคัดยอ
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทนโดยใชลูกโคนมลูกผสม Holstein
Friesian สายเลือด 62.50 – 75.00 เปอรเซ็นต จํานวน 16 ตัว ใชเวลาในการทดลอง 720 วัน โดยแบงกลุมการทดลอง
ดังนี้
กลุมการทดลองที่ 1 (TI) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 2 เดือน
กลุมการทดลองที่ 2 (TII) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 3 เดือน
กลุมการทดลองที่ 3 (TIII) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 4 เดือน
กลุมการทดลองที่ 4 (TIV) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 5 เดือน
ผลการทดลองปรากฏวาอัตราการเจริญเติบโต กลุม 4 ที่ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 เปอรเซ็นต ตอน้ําหนัก
ตัวจนครบ 5 เดือน มีอัตราการเจริญเติบโต มากที่สุด คือ 0.60 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ กลุมที่ 3 0.58 กิโลกรัมตอ
วัน กลุมที่ 2 0.54 กิโลกรัมตอวัน และมีอัตราการเจริญเติบโตนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 0.52 กิโลกรัมตอวัน โดยกลุมที่ 1
และ 2 ไมมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมที่ 2 , 3 และ 4 ก็ไมมีความแตกตาง แตกลุมที่ 1 แตกตางจากกลุมที่ 3
และ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 และเมื่อคิดเปนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวกลุมที่ใชอาหารนอยที่สุด คือ
กลุมที่ 1 14.27 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุมที่ 3 14.70 กิโลกรัม กลุมที่ 2 15.12 กิโลกรัม และกลุมที่ใชอาหารในการ
เปลี่ยนน้ําหนักตัวมากที่สุดคือ กลุมที่ 4 16.57 กิโลกรัม โดยกลุมที่ 1 , 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกัน แตแตกตางจาก
กลุมที่ 4 อยางมีนัยสําคัญ ปริมาณการกินอาหารทั้งหมดคิดตอเปอรเซ็นตน้ําหนักตัว กลุมการทดลองที่ 4 กินมากที่สุด
4.30 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กลุมที่ 2 3.90 เปอรเซ็นต กลุมที่3 3.81 เปอรเซ็นต และนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 3.67
เปอรเซ็นต เมื่อคิดเปนคาอาหารเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม กลุมการทดลองที่ใชนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 43.79
บาท รองลงมาคือ กลุมที่ 3 44.92 บาท กลุมที่ 2 44.98 บาท และกลุมที่ใชคาอาหารมากที่สุด คือกลุมที่ 4 46.49 บาท
โดยกลุมที่ 1, 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมที่ 2 , 3 และ 4 ก็ไมมีความแตกตางกันเชนกัน แตกลุม
ที่ 1 มีความแตกตางกับกลุมที่ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 ซึ่งสรุปไดวาการเลี้ยงลูกโคดวยอาหารแทนนม 2 , 3 และ
4 เดือน ไมมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับการเลี้ยงดวยอาหารแทนนม 3 , 4 และ 5 เดือน แตการเลี้ยงลูกโคดวย
อาหารแทนนม 2 เดือน จะมีความแตกตางกับการเลี้ยงดวยอาหารแทนนม 5 เดือน
คําสําคัญ : ลูกโคนม อาหารแทนนม โคสาวทดแทน ลูกโคหยานม
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Abstract
Research for improvement of dairy replacement heifer by calves feeding system was aimed to study
feeding system from calving stage to replacement heifer. The experiment lasted for 720 days. The subjects of the
study were 62.50 – 75.00 % Holstein Friesian hybrids. Those 16 heifers were divided into 4 groups (treatment) and
4 replications, each were received different treatment as follows:
Treatment I (T1) Control group : Milk replacer 10% BW. (2 months)
Treatment II (T2) Milk replacer 10 % BW. (3 months)
Treatment III (T3) Milk replacer 10 % BW. (4 months)
Treatment IV (T4) Milk replacer 10 % BW. (5 months)
The result showed that T4 was the highest weight increase among all four groups at the growth rate of 0.60
kg./day, T3 0.56 kg./day, T2 0.54 kg./day and the lowest weight increase was T1 0.52 kg./day respectively.
Statically there was no significant difference T1 and T2 as same with T2 T3 and T4 but T1 significantly different
from T3 and T4 at the significant level of p<0.05. For the feed conversion rate the highest rate was T1 14.27 kg. ,
T3 14.70 kg. , T2 15.12 kg. and the lowest rate was T4 16.57 kg. , which T1., T2 and T3 was no significantly
different but significantly different from T4 at p<0.05.
Total feed consumption in percent of body weight, T4 was the highest consumer at 4.30% BW. , T2 3.90%
BW. , T3 3.81 % BW. and the lowest was T1 3.67% BW. respectively. There was no significantly different among
T1, T2 and T3 as same with T3 and T4 but T1 and T2 significantly different with T4 at the significant level of
p<0.05. Counting the cost of feed conversion rate it was found that T1 used the lowest cost at 43.79 Baht.
Respectively, T3 was at 44.92 Baht. , T2 44.98 Baht. and T4 at 46.49 Baht. Statically, T1, T2 and T3 were not
different. T2, T3 and T4 were also not different. However T1 and T2 were significantly different at the significant
level of p<0.05.
Keywords: Dairy calf, Milk replacer , Replacement heifer, Weaning calf.

1. บทนํา
ในการดําเนินกิจการฟารมโคนม การเลี้ยงลูกโคนมถือวาเปนงานที่สําคัญ เพราะการที่จะทําใหผลผลิต
ของฟารมสม่ําเสมอ มีรายไดตลอดทั้งป จําเปนตองมีโคสาวทดแทนฝูง ซึ่งตองมีการคัดทิ้งอาจเนื่องมาจาก ลักษณะ
รูปราง และการใหผลผลิตไมดี เจ็บปวย หรือเตานมเสีย โคสาวที่จะมาเปนโคสาวทดแทน จะตองไดมาจากลูกโคที่
ไดรับการเลี้ยงดูที่ดีตั้งแตแรกเกิด มักพบเสมอวา ลูกโคในชวงแรกเกิดและกอนหยานมมักมีปญหาดานสุขภาพ โดย
พบวาตนทุนในการเลี้ยงโคนมคอนขางสูง วิธีการหยานมลูกโคใหเร็วเปนวิธีชวยลดตนทุนคาอาหารและแรงงาน แต
ทั้งนี้ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเจริญเติบโตของลูกโค ชวนิศดากร (2534) และหทัยทรวง (2544) แนะนําวา
ในกิจการโคนมสิ่งที่จําเปนอยางมากคือ การเลี้ยงลูกโคนมใหดีเพื่อใหไดโคทดแทนที่ดีที่สุดไวในฝูง
การทําฟารมโคนมที่จะประสบผลสําเร็จได สวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการเลี้ยงดูลูกโคและโคสาว
ทดแทนที่เกิดขึ้นในฝูงพอๆ กับระดับการใหนมและผลิตภัณฑของโค โดยทั่วไปอัตราการตายของลูกโคในชวง
ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 4 เดือน ควรจะไมเกิน 5 % (Esminger, 1980) และ ไพบูลย (2536) กลาวไววา ระบบการยอย
อาหารของโคแรกเกิดเหมือนกับสัตวกระเพาะเดี่ยวทั่วๆไป ซึ่งอาหารหลักของลูกโคในระยะนี้คือน้ํานม เมื่อลูกโค
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ไดรับน้ํานม น้ํานมจะผานจากหลอดอาหารเขาสูกระเพาะ omasum และ abomasum (กระเพาะแท) เทานั้น เนื่องจาก
กระเพาะรูเมนของลูกโคยังไมพัฒนาในระยะนี้ ถาน้ํานมผานเขาสูรูเมน จะทําใหเกิดการหมักบูด และเปนเหตุใหลูก
โคทองเสียได หลังจากลูกโคไดรับนมน้ําเหลืองเปนเวลา 3 หรือ 5 วัน ลูกโคควรไดรับนมสด (whole milk) หรือ
อาหารแทนนม (milk replacer) ตอไปจนกระทั่งหยานม การหยานมลูกโคจะเร็วหรือชาควรพิจารณาจากปจจัยตางๆ
เชน แรงงาน ตนทุนคาอาหาร ขนาดของลูกโค อัตราการเจริญเติบโตและสุขภาพทั่วๆไปของลูกโค ซึ่งพัฒนาการ
ของกระเพาะรูเมนในชวงแรกเกิดของลูกโค ruminal papillae ยังมีขนาดเล็กและยังไมทําหนาที่ เมื่อลูกโคเริ่มกิน
อาหารแข็งที่เปนอาหารขนและพืชตางๆ อาหารเหลานี้จะถูกลําเลียงไปที่กระเพาะรูเมน และเริ่มหมักยอ ยโดย
จุลินทรียพรอมกับมีการเจริญเติบโตของผนังกระเพาะรูเมน โดยปุมปม (papillae) ที่ผนังดานในจะเพิ่มขนาดและ
จํ า นวนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาการของกระเพาะรู เ มน ถ า กระเพาะรู เ มนพั ฒ นาเร็ ว ก็ ง ดอาหารเหลว
(นมและน้ํานม) ไดเร็ว ซึ่งจะสงผลตอการจัดการภายในฟารม โดยหยานมลูกโคไดเร็วขึ้น และหลังหยานมไปแลว
ประสิทธิภาพของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนก็จะยอยหญาพืชอาหารสัตวไดดี นอกจากนั้นยังสงผลโดยตรงทําใหลูก
โคมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ เพราะสามารถใชอาหารไดเร็ว และในอนาคตก็จะเปนแมโคที่ดี ใหผลผลิตสูงตอไป
(วินัย, 2542)
โครุนอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปจะกินหญาไดเต็มที่ ถาโครุนไดรับหญาคุณภาพดี โคจะเจริญเติบโตไดโดยไม
ตองใหอาหารขน ถาโคไดรับอาหารขนมากจะทําใหอวนมากเกินไปจนเกิดผลเสียในระยะหลังคืออาจทําใหโอกาส
การผสมติ ด ยาก และมี ผ ลเสี ย ในการให น มภายหลั ง โดยเฉพาะการสะสมเซลล ไ ขมั น ในเต า นม ซึ่ ง ทํ า ให
การเจริญเติบโตของตอมน้ํานมเสียไป โคเริ่มเปนสาวเมื่ออายุประมาณ 16 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปราง
ของอวัยวะสืบพันธุ อวัยวะเพศเริ่มทํางาน โคเพศเมียแสดงอาการเปนสัดและตกไข การเปนสาวจะชาหรือเร็วขึ้นอยู
กับการเลี้ยงดูและ พันธุโค ระยะโคสาวที่ควรผสมพันธุคือ อายุประมาณ 18-24 เดือน (มีน้ําหนัก 250 กิโลกรัมขึ้น)
ในชวงเวลาดังกลาวโคมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ควรมีการเพิ่มอาหารผสมใหกินบางประมาณ 1-2 กิโลกรัม/วัน
มีหญากินอยางเต็มที่ การเลี้ยงปลอยในแปลงหญาเปนการดีเพราะโคไดออกกําลังกาย ชวยประหยัดคาใชจายและ
แรงงานไดมาก การใหอาหารผสม (อาหารขน) มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสมบูรณและคุณภาพของอาหารหยาบ
(Gravert, 1987)
วีระพลและคณะ (2554) ทดลองพัฒนาอาหารหยาบแหงสําหรับใชเลี้ยงโคสาวทดแทน พบวาโคสาว
ที่เลี้ยงดวยตนถั่วลิสงแหงผสมกากน้ําตาลมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด 0.53 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ กลุมที่
เลี้ยงดวยหญาขนสด 0.44 กิโลกรัมตอวัน หญาแพงโกลาแหงผสมกากน้ําตาล 0.43 กิโลกรัมตอวัน และกลุมที่
เจริญเติบโตนอยที่สุดคือ กลุมที่เลี้ยงดวยฟางขาวหมักยูเรียผสมกากน้ําตาล 0.37 กิโลกรัมตอวัน
ปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจํานวนมากยังขาดประสบการณความรูเทคนิคใหมๆ ตลอดจนวิทยาการ
ตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหมจะมีปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกโคจนเปนโคสาว
ทดแทน วาสมควรหยานมในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อใดและดูแลโคหลังหยานมอยางไรเพื่อใหเปนโคสาวทดแทนที่
ดีในอนาคต เพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงดูโค ซึ่งมีผลตอลักษณะอัตราการเจริญเติบโตของลูก
โค ทําการทดลองโดยใชอาหารแทนนมเปนตัวกําหนดการหยานมโดยใชระยะเวลาการใหอาหารแทนนม เปนเวลา
2, 3, 4, และ 5 เดือน แลวทําการเลี้ยงลูกโคหยานมตอไป จนถึงระยะโคสาวพรอมที่จะผสมพันธุ เพื่อศึกษาวา
การหยานมระยะเวลาดังกล าวนี้มีอิท ธิ พลตอการเจริญ เติบ โตอยางไรและชวยลดตนทุนการเลี้ยงโคเทาใด เพื่อ
เปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทนที่ดีมีคุณภาพตอไป

- 106 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจัย ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาวิธีการเลี้ยงลูกโคจนถึงระยะโคสาวทดแทนที่มีคุณภาพดี
2. ศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต
3. ศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตตั้งแตลูกโคจนถึงระยะโคสาวทดแทน
ที่เลี้ยงดวยอาหารแทนนมในระยะเวลาตางกัน
4. ศึกษาผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ ในการเลี้ยงลูกโคจนเปนโคสาวทดแทน

ภาพที่ 1 สภาพคอกเลี้ยงลูกโคนมแบบกรงเดี่ยว ภาพที่ 2 การผสมอาหารแทนนมในอัตราสวน
น้ํา 9 สวนตออาหารแทนนม 1 สวน
ยกพืน้

2. วิธีการดําเนินการทดลอง
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทน เปนการทดลองเปรียบเทียบเพื่อ
หาระยะเวลาหยานมลูกโคที่เหมาะสม ลูกโคทุกตัวจะเลี้ยงในสภาพคอกลูกโคแบบกรงเดี่ยวยกพื้น (ภาพที่ 1) โดยใช
โคในการทดลองจํานวน 16 ตัว ลูกผสม Holstein Friesian มีสายเลือด 62.5-75.0 % คัดเลือกใหมีอายุ ขนาด น้ําหนัก
ใกลเคียงกันโดยใชแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) (Gomez and Gomez, 1984) แบงการ
ทดลองออกเปน 4 การทดลอง (treatment) แตละกลุมการทดลองประกอบดวยโค 4 ตัว โดยใชลูกโคแรกเกิดที่แยก
ออกจากแมโคหลังคลอดโดยแบงลูกโคเปน 4 กลุม ลูกโคแรกคลอดทุกตัวไดรับน้ํานมน้ําเหลือง (colostrum) ตั้งแต
แรกคลอดถึงวันที่ 4 พอเริ่มวันที่ 5 จะใชอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโคแทนนมแมโค โดยแบงอาหารแทนนมออกเปน 2
สวนเพื่อใชเลี้ยง 2 เวลา โดยใหลูกโคกินในชวงเชาครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะใหลูกโคกินในชวงเย็น โดยผสม
อาหารแทนนมกั บ น้ํ า อุ น (อุ ณ หภู มิ ใ กล เ คี ย งนมสดจากแม โ ค) ในอั ต ราส ว นน้ํ า 9 ต อ อาหารแทนนม 1 ส ว น
(ภาพที่ 2) แลวนําไปเลี้ยงลูกโคโดยแบงกลุมการทดลองดังนี้
กลุมการทดลองที่ 1 (TI) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 2 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 2 (TII) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 3 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 3 (TIII) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 4 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 4 (TIV) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 5 เดือน จึงหยานม
เมื่ อ ลู ก โคอายุ ไ ด 7 วั น ลู ก โคแต ล ะตั ว จะเริ่ ม ได รั บ อาหารข น และหญ า สดอย า งเต็ ม ที่ ต ลอดเวลา
(ad-libitum) (ภาพที่ 3) เพื่อเรงการทํางานของกระเพาะหมักรูเมน และหลังจากใหอาหารแทนนมจนครบตามกลุม
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การทดลองแลว จะหยุดใหอาหารแทนนม แตยังคงใหอาหารขนอัตรา 1 % ตอน้ําหนักตัว และอาหารหยาบอยางเต็มที่
หลังจากหยานมเลี้ยงโคตอไปจนถึงระยะโคสาวทดแทน (heifer) และแสดงอาการเปนสัด (heat) พรอมที่จะผสมพันธุ
โดยใหอาหารขน 1 % ตอน้ําหนักตัวและใหหญาสดกินอยางเต็มที่
การทดลองการกินอาหารจะทําการชั่งอาหารที่กินและเหลือทุกวัน การบันทึกน้ําหนักโคและลักษณะที่
เพิ่มขยายขึ้นของรางกายที่สําคัญทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคะแนนรวมรูปราง (body scores) จะกระทําทุกๆ 2
สัปดาห โดยชั่งวัดและประเมินคะแนนในตอนเชากอนใหอาหารทุกครั้ง โดยในคอกเดี่ยวเหลานี้จะมีน้ําและแรธาตุ
กอนไวใหกินตลอดเวลา เพื่อศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคหลังหยานมตอไปอีก จนถึงระยะโคสาว
ทดแทนพรอมผสมพันธุ ทําการเก็บขอมูลรวมระยะเวลา2ป

ภาพที่ 3 การใหหญาขนสดเลี้ยงลูกโคนม

3. ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการทดลองวิจั ยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทน เปนการทดลอง
เปรียบเทียบเพื่อหาระยะเวลาหยานมลูกโคที่เหมาะสม โดยใชโคในการทดลองจํานวน 16 ตัว ลูกผสม Holstein
Friesian มีสายเลือด 62.5-75.0 % คัดเลือกใหมีอายุ ขนาด น้ําหนัก ใกลเคียงกันโดยใชแผนการทดลองแบบ Complete
Randomized Design (CRD) แบงการทดลองออกเปน 4 การทดลอง (treatment) แตละกลุมการทดลองประกอบดวย
โค 4 ตัว โดยใชลูกโคแรกเกิดที่แยกออกจากแมโคหลังคลอดโดยแบงลูกโคเปน 4 กลุม ลูกโคแรกคลอดทุกตัวไดรับ
น้ํานมน้ําเหลือง (colostrum) ตั้งแตแรกคลอดถึงวันที่ 4 พอเริ่มวันที่ 5 จะใหอาหารแทนนมเลี้ยงลูกโคแทนนมแมโค
โดยแบงอาหารแทนนมออกเปน 2 สวนเพื่อใชเลี้ยง 2 เวลา โดยใหลูกโคกินในชวงเชาครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะให
ลูกโคกินในชวงเย็น โดยผสมอาหารแทนนมกับน้ําอุน (อุณหภูมิใกลเคียงนมสดจากแมโค) ในอัตราน้ํา 9 ตอนม 1
แลวนําไปเลี้ยงลูกโคโดยแบงกลุมการทดลองดังนี้
กลุมการทดลองที่ 1 (TI) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 2 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 2 (TII) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 3 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 3 (TIII) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 4 เดือน จึงหยานม
กลุมการทดลองที่ 4 (TIV) ใหอาหารแทนนมในอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 5 เดือน จึงหยานม
เมื่ อ ลู ก โคอายุ ไ ด 7 วั น ลู ก โคแต ล ะตั ว จะเริ่ ม ได รั บ อาหารข น และหญ า สดอย า งเต็ ม ที่ ต ลอดเวลา
(ad libitum) เพื่อเรงการทํางานของกระเพาะหมักรูเมน และหลังจากใหอาหารแทนนมจนครบตามกลุมการทดลอง
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แลว จะหยุดใหอาหารแทนนม แตยังคงใหอาหารขนอัตรา 1 % ตอน้ําหนักตัว และอาหารหยาบอยางเต็มที่ หลังจาก
หยานมเลี้ยงโคตอไปจนถึงระยะโคสาวทดแทน (heifer) และแสดงอาการเปนสัด (heat)พรอมที่จะผสมพันธุ โดยให
อาหารขน 1 % ตอน้ําหนักตัว และใหหญาสดกินอยางเต็มที่
สูตรอาหารขน (ตารางที่ 1) ทําจากวัตถุดิบหางายและราคาถูกในทองถิ่น โดยใหอาหารขนมีเปอรเซ็นต
โปรตีน 16.04% โดยใชรําละเอียดเปนสวนประกอบหลัก 60% รองลงมาคือ มันเสน 20% เปนอาหารพลังงาน สวน
อาหารโปรตีนใชกากถั่วเหลือง 10% และนอกจากนั้นอีก 10% เปนอาหารแรธาตุ มีไดแคลเซียมฟอสเฟส เกลือปน
และแรธาตุผสมเปนสวนประกอบทั้งหมดของสูตรอาหารขน

ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบของอาหารขน
สวนผสม

จํานวน

รําละเอียด ( rice bran)
มันเสน(cassava chip)
กากถั่วเหลือง (copra meal)
ไดแคลเซียมฟอสเฟส ( di calcium phosphate)
เกลือปน (salt)
แรธาตุผสม (premixed)

60
20
10
5
2
3

รวม ( Total)

100

ตารางที่ 2 แสดงคุณคาทางอาหารจากการวิเคราะห ( Proximate Analysis)
ชนิดอาหาร
หญาขนสด
อาหารขน

DM

CP

CF

NFE

EE

Ash

39.05
90.52

6.86
16.04

9.02
8.96

17.74
44.4

1.54
9.98

3.89
11.94

จากตารางที่ 2 แสดงคุณคาทางอาหารจากการวิเคราะหคุณคาทางอาหารโดยวิธี Proximate Analysis โดย
ใหอาหารขนมีระดับโปรตีนรวม 16.04 สวนคุณคาทางอาหารของนมผงเทียมอยูในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงคุณคาทางอาหารของนมผงเทียม (milk replacer)
ชนิดอาหาร
Protein
Fat
Minerals
Lactose
Moisture
Vitamins

คุณคาทางอาหาร
23.0 เปอรเซ็นต
18.0 เปอรเซ็นต
9.0 เปอรเซ็นต
44.5 เปอรเซ็นต
4.5 เปอรเซ็นต

A
D3
E
B2
B6
B12
C
K

30,000 I.U.
6,000 I.U.
20 mg.
5 mg.
4 mg.
0.04 mg.
100 mg.
3 mg.

ตารางที่ 4 น้ําหนักโคที่เพิ่มขึ้นและอัตราเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
Treatment

รายการ

I
720
4

II
720
4

III
720
4

IV
720
4

น้ําหนักเริ่มตนการทดลอง (กก.)
น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง ( กก.)

29.75
404.75ก

29.88
420.25ข

29.25
446.75ค

29.38
452.50ค

น้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง (กก.)
น้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตัวตอวัน (กก.)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม

375.00ก
0.52ก
14.27ก

390.38ข
0.54กข
15.12ก

417.50ค
0.58ข
14.70ก

423.13ค
0.60ข
16.57ข

ระยะเวลาทดลอง (วัน)
จํานวนสัตวทดลอง (ตัว)

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ P<0.05
ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาที่ใชในการทดลองจํานวน 720 วัน โดยน้ําหนักเริ่มตนการทดลอง ไมมีความ
แตกตางกัน สวนน้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง กลุมการทดลองที่ 4 เพิ่มขึ้นมากที่สุด 423.13 กิโลกรัม หรือ 0.60
กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 3 417.50 กิโลกรัม หรือ 0.58 กิโลกรัมตอวัน กลุมการทดลองที่ 2
390.3 กิโลกรัม หรือ 0.54 กิโลกรัมตอวัน น้ําหนักเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือกลุม ที่ 1 375 กิโลกรัม หรือ 0.52 กิโลกรัมตอ
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วัน โดยน้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง กลุมการทดลอง ที่ 3และ4 ไมมีความแตกตางกันแตตางจากกลุมที่ 1และ2
สวนน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตัวตอวัน กลุมการทดลองที่ 1และ2 ไมแตกตางกันเชนเดียวกับกลุมที่ 2 ,3 และ4 ไม
แตกตางกัน แตกลุมที่ 1 แตกตางจากกลุมที่ 3และ4 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 ลักษณะสวนตาง ๆ ของรางกายที่เพิ่มขึ้น (ซม.)
รายการ
สวนสูง( height of wither )
ความยาวลําตัว ( body length )
ความยาวรอบอก (heart girth )
ความยาวรอบทอง ( Barrel girth)

Treatment
I
124.75กข
158.00
131.50ก
157.50ก

II
124.25ก
159.25
137.50ข
159.25กข

III
126.25กข
162.00
138.75ข
166.50กข

IV
131.50ข
163.50
140.75ข
168.25ข

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ P<0.05
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะสวนตางๆ ของรางกายที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4)โดยสวนสูงที่เพิ่มขึ้น กลุมการ
ทดลองที่ 1 , 2และ3 ไมมีความแตกตางกันเชนเดียวกับกลุม 1, 3 และ 4 ไมแตกตางกันแตกลุมที่ 2 และ 4 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 ความยาวลําตัวไมมีความแตกตางกัน ความยาวรอบอก กลุมการทดลองที่ 4
เพิ่มมากที่สุด 140.75 เซนติเมตร แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 กับกลุมการทดลองที่ 1 (131.50
เซนติเมตร) แตไมตางกับกลุมการทดลองที่ 2 (137.50 เซนติเมตร) และกลุมการทดลองที่ 3 (138.75 เซนติเมตร) สวน
ความยาวรอบทองกลุมที่เพิ่มมากขึ้นที่สุดคือ กลุมการทดลองที่ 4 (168.25 เซนติเมตร) รองลงมาคือ กลุมการทดลอง
ที่ 3 (166.50 เซนติเมตร) และกลุมการทดลองที่ 2 (159.25 เซนติเมตร) โดยไมมีความแตกตางกัน แตกลุมการทดลอง
ที่ 4 แตกตางจากกลุมการทดลองที่ 1 (157.50 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05

ภาพที่ 4 การวัดขนาดความยาวลําตัวของโคสาว (body length)
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ตารางที่ 6 ปริมาณการกินอาหาร (วัตถุแหง)
Treatment

ชนิดอาหาร
ปริมาณการกินอาหารแทนนมตลอดการทดลอง /ตัว (กก.)
อาหารหยาบตลอดการทดลอง กก./ตัว
อาหารหยาบ (กก./ตัว/วัน)
อาหารหยาบ (% น้ําหนักตัว)
อาหารขนตลอดการทดลอง กก./ ตัว
อาหารขน (กก./ตัว/ วัน)
อาหารขน (% น้ําหนักตัว )
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กก./ตัว
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง (กก./ ตัว/วัน)
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง (% น้ําหนักตัว)

I
25.68ก
3,790.00ก
5.26ก
2.59ก
1,535.25ก
2.13ก
1.04
5,350.92ก
7.43ก
3.67ก

II
39.30ข
4,308.25ข
5.98ข
2.84ข
1,555.50ก
2.16ก
1.02
5,903.05กข
8.20กข
3.90ก

III
54.38ค
4,481.25ค
6.22ค
2.78ข
1,604.75ข
2.22ข
0.99
6,140.38ข
8.52ข
3.81กข

IV
63.25ง
4,900.00ง
6.80ง
3.00ค
1,628.25ข
2.26ข
0.99
7,021.12ค
9.75ค
4.30ข

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ P<0.05
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณการกินอาหารเปนวัตถุแหง ปริมาณการกินอาหารหยาบตลอดการทดลอง กลุม
การทดลองที่ 4 กินมากที่สุดคือ 4,900 กิโลกรัมตอตัวหรือ 6.80 กิโลกรัมตอตัวตอวัน รองลงมาคือ กลุมการทดลอง
ที่ 3 4,481.25 กิโลกรัมตอตัว หรือ 6.22 กิโลกรัมตอตัวตอวัน กลุมการทดลองที่ 2 4,308.05 กิโลกรัมตอตัว หรือ 5.98
กิโลกรัมตอตัวตอวัน และนอยที่สุดคือกลุมการทดลองที่ 1 3,790 กิโลกรัมตอตัว หรือ 5.26 กิโลกรัมตอตัวตอวัน
โดยทุกกลุมการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตการกินอาหารหยาบตอ
น้ําหนักตัว กลุมการทดลองที่ 4 มีมากที่สุดคือ 3 เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัว รองลงมาคือ กลุมที่ 2 2.84 เปอรเซ็นตตอ
น้ําหนักตัว กลุมที่ 3 2.78 เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัว และนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 2.59 เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัว โดยกลุม
ที่ 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกันแตตางจากกลุมที่ 1 และ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05
ปริมาณการกินอาหารตลอดการทดลองมากที่สุดคือ กลุมการทดลองที่ 4 1,628 กิโลกรัมตอตัว หรือ 2.26
กิโลกรัมตอตัวตอวัน รองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 3 1,604.75 กิโลกรัมตอตัว หรือ 2.22 กิโลกรัมตอตัวตอวัน กลุม
การทดลองที่ 2 1,55.50 กิโลกรัมตอตัว หรือ 2.16 กิโลกรัมตอตัวตอวัน และกินอาหารขนนอยที่สุดคือ กลุมการ
ทดลองที่ 1 1,535.25 กิโลกรัมตอตัว หรือ 2.13 กิโลกรัมตอตัวตอวัน โดยกลุมการทดลองที่ 1 และ 2 ไมมีความ
แตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมการทดลองที่ 3 และ 4 แตกลุมการทดลองที่ 1 และ 2 ตางจากกลุมการทดลองที่ 3 และ 4
อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 เมื่อรวมปริมาณการกินอาหารทั้งหมดทุกชนิด กลุมการทดลองที่กินมากที่สุดคือ กลุมการ
ทดลองที่ 4 7,021.12 กิโลกรัมตอตัว หรือ 9.75 กิโลกรัมตอตัวตอวัน รองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 3 6,140.38
กิโลกรัมตอตัว หรือ 8.52 กิโลกรัมตอตัวตอวัน กลุมการทดลองที่ 2 5,903.05 กิโลกรัมตอตัว หรือ 8.20 กิโลกรัมตอ
ตัวตอวัน และกลุมการทดลองที่กินนอยที่สุดคือ กลุมการทดลองที่ 1 5,350.92 กิโลกรัมตอตัว หรือ 7.43 กิโลกรัมตอ
ตัวตอวัน โดยกลุมการทดลองที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกัน กลุมการทดลองที่ 2 และ 3 ก็ไมมีความแตกตางกัน
แตตางจากกลุมการทดลองที่ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 เมื่อคิดเปนปริมาณการกินอาหารทั้งหมดตอเปอรเซ็นต
น้ําหนักตัว กลุมการทดลองที่ 1 3.67 เปอรเซ็นต กลุมการทดลองที่ 2 3.90เปอรเซ็นต กลุมการทดลองที่ 3 3.81
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เปอรเซ็นต ซึ่งทั้ง 3 กลุม ไมมีความแตกตางกัน สวนกลุมที่ 4 4.30 เปอรเซ็นต ก็ไมแตกตางจากกลุมที่ 3 แตแตกตาง
จากกลุมการทดลองที่ 1และ 2 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05

ตารางที่ 7 ตนทุนคาอาหารและคาอาหารเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (บาท)
ชนิดอาหาร
( บาท/กก. )
อาหารแทนนม (บาท)
อาหารหยาบ (บาท)
อาหารขน (บาท)
คาอาหารแทนนมตลอดการทดลอง/ตัว
คาอาหารหยาบตลอดการทดลอง /ตัว
คาอาหารหยาบ/ตัว/วัน
คาอาหารขนตลอดการทดลอง / ตัว
คาอาหารขน /ตัว/ วัน
อาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง /ตัว
คาอาหารทั้งหมดตอตัวตอวัน
คาอาหารเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม(บาท)

Treatment
I
44
0.75
8.10
1,129.70ก
2,842.50ก
3.94ก
12,435.52ก
17.27ก
16,407.72ก
22.78ก
43.79ก

II
44
0.75
8.10
1,729.20ข
3,231.19ข
4.48ข
12,599.55ก
17.50ก
17,559.93ข
24.39ข
44.98กข

III
44
0.75
8.10
2,392.70ค
3,360.94ค
4.67ค
12,998.47ข
18.05ข
18,752.13ค
26.04ค
44.92กข

IV
44
0.75
8.10
2,814.00ง
3,675.00ง
5.10ง
13,188.88ข
18.32ข
19,668.80ง
27.31ง
46.49ข

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ P<0.05
ตารางที่ 7 แสดงตนทุนคาอาหารโดยอาหารหยาบมีราคา 0.75 บาท อาหารขนมีราคา 8.10 บาท และราคา
อาหารแทนนม (milk replacer) กิโลกรัมละ 44 บาท โดยคิดเปนคาอาหารหยาบตลอดการทดลองกลุมที่ 4 ใชมาก
ที่สุด 3,675 บาท รองลงมาคือ กลุมที่ 3 3,360.94 บาท กลุมที่ 2 3,231.19 บาทและกลุมที่ 1 ใชนอยที่สุดคือ 2,842.50
บาท โดยทุกกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 สวนคาอาหารขนตลอดการทดลองกลุมที่ใชมากที่สุด
คือ กลุมที่ 4 (13,188.88 บาท) รองลงมาคือกลุมที่ 3 (12,998.47 บาท) กลุมที่ 2 (12,599.55 บาท) และนอยที่สุดคือ
กลุมที่ 1 (12,435.52 บาท) โดยกลุมที่ 1และ 2 ไมแตกตางกัน กลุมที่ 3 และ 4 ไมแตกตางกัน แตกลุมที่ 1 และ 2
แตกตางจากกลุมที่ 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05
รวมคาอาหารทั้งหมดตลอดการทดลองตอตัว กลุมที่ใชมากที่สุดคือ กลุมการทดลองที่ 4 (19,668.80 บาท)
รองลงมาคือกลุมที่ 3 (18,752.13 บาท) กลุมที่ 2 (17,559.93 บาท) และนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 (16,407.72 บาท) โดย
ทุกกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อคิดเปนคาอาหารตอตัวตอวัน กลุมที่ใชมากที่สุดคือ กลุมที่ 4
(27.31 บาท) รองลงมาคือ กลุมที่ 3 (26.04 บาท) กลุมที่ 2 (24.39 บาท) และนอยที่สุดคือกลุมที่ 1 (22.78 บาท) โดย
เมื่อคํานวณคิดเปนคาอาหารเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม กลุมที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนัก
ตัวดีที่สุดคือ กลุมที่ 1 ใชคาอาหารนอยที่สุด 43.79 บาท รองลงมาคือ กลุมที่ 3 44.92 บาท กลุมที่ 2 44.98 บาท และ
ใชคาใชจายมากที่สุดคือ กลุมที่ 4 46.49 บาท ทั้งนี้เปนเพราะกลุมที่ 1 มีประสิทธิภาพในการใชอาหารดีกวากลุมที่ 2 ,
3 และ 4
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4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทนโดยใชลูกโคนมลูกผสม Holstein
Friesian สายเลือด 62.50 – 75.00 % จํานวน 16 ตัว ใชเวลาในการทดลอง 720 วัน โดยแบงกลุมการทดลอง ดังนี้
กลุมการทดลองที่ 1 (TI) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 2 เดือน
กลุมการทดลองที่ 2 (TII) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 3 เดือน
กลุมการทดลองที่ 3 (TIII) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10 % ตอน้ําหนักตัวจนครบ 4 เดือน
กลุมการทดลองที่ 4 (TIV) ใหอาหารแทนนมอัตรา 10% ตอน้ําหนักตัวจนครบ 5 เดือน
ผลการทดลองโดยใชอาหารขนมีเปอรเซ็นตโปรตีน 16.04 % ระยะเวลาทดลอง 720 วัน โดยน้ําหนัก
เริ่มตนการทดลองไมมีความแตกตางกันและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง กลุมการทดลองที่ 4 มีน้ําหนักมากที่สุด (452.50
กิโลกรัม) รองลงมาคือกลุมที่ 3 (446.75 กิโลกรัม) กลุมการทดลองที่ 2 (420.25 กิโลกรัม) และนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1
(404.75 กิโลกรัม) โดยกลุมที่ 3 และ 4 ไมมีความแตกตางกันแตตางจากกลุมที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญที่ P< 0.05
โดยกลุมที่ 4 มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตลอดการทดลองมากที่สุด 423.12 หรือ 0.60 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือ กลุมที่ 3 มี
น้ําหนักเพิ่มขึ้น 417.50 กิโลกรัม หรือ 0.58 กิโลกรัมตอวัน กลุมการทดลองที่ 2 390.38 กิโลกรัมหรือ 0.54 กิโลกรัม
ตอวัน และน้ําหนักเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 375 กิโลกรัม หรือ 0.52 กิโลกรัมตอวัน โดยน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอ
ตัวตอวัน กลุมที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันและกลุมที่ 2 , 3 และ 4 ไมมีความแตกตางกันเชนกัน แตกลุมที่ 1
แตกตางจากกลุมที่ 2 และ 3 สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม กลุมที่ 1 ใชอาหารนอยที่สุด
14.27 กิโลกรัม รองลงมาคือ กลุมที่ 3 14.70 กิโลกรัม กลุมที่ 2 15.12 กิโลกรัม และใชอาหารมากที่สุดคือ กลุมที่ 4
16.57 กิโลกรัม โดยกลุมที่ 1 , 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกัน แตตางจากกลุมที่ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05
ลักษณะสวนตางๆ ของรางกายที่เพิ่มขึ้น กลุมที่ 4 มีการเพิ่มขึ้นของสวนสูงมากที่สุด 131.50 เซนติเมตร
รองลงมาคือ กลุมที่ 3 กลุมที่ 1 และสวนสูงเพิ่มนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 , 3 และ 4 ก็ไมมีความแตกตางกัน แตกลุมที่ 2
และ 4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 ความยาวลําตัวที่เพิ่มขึ้นไมมีความแตกตางกัน สวนความยาว
รอบอกที่เพิ่มขึ้น กลุมที่ 4 เพิ่มมากที่สุดคือ 140.75 เซนติเมตร รองลงมาคือ กลุมที่ 3 138.75 เซนติเมตร กลุมที่ 2
137.50 เซนติเมตรและเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 131.50 เซนติเมตร โดยกลุมที่ 2 , 3 และ 4 ไมมีความแตกตางกัน
แตแตกตางจากกลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ ความยาวรอบทองที่เพิ่มขึ้น กลุมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุมที่ 4 168.25
เซนติเมตร รองลงมาคือ กลุมที่ 3 166.50 เซนติเมตร กลุมที่ 2 159.25 เซนติเมตร และเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1
157.50 เซนติเมตร โดยกลุมที่ 1 , 2 และ 3 ไมมีความแตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมที่ 2 , 3 และ 4 ก็ไมแตกตางกัน แต
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ปริมาณการกินอาหาร(วัตถุแหง)กลุมที่ 4 กินอาหารแทนนมมากที่สุด 63.25 กิโลกรัม รองลงมาคือกลุม
ที่ 3 54.38 กิโลกรัม กลุมที่ 2 39.30 กิโลกรัม และกลุมที่กินอาหารแทนนมนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 25.68 กิโลกรัม โดย
ทุกกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เพราะเปนไปตามแผนการทดลองที่ใหปริมาณอาหารแทนนมแตกตางกันเพื่อใช
เปนตัวเปรียบเทียบในการทดลองการกินอาหารทั้งหมดตลอดการทดลอง กลุมที่ 4 กินมากที่สุด 7,021.12 กิโลกรัม
รองลงมาคือ กลุมที่ 3 6,140.38 กิโลกรัม กลุมที่ 2 5,903.05 กิโลกรัม และกินอาหารนอยที่สุดคือ กลุมที่ 1 5,350.92
กิโลกรัม โดยกลุมที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกันเชนเดียวกับกลุมที่ 2 และ 3 ก็ไมแตกตางกัน แตกลุมที่ 1 , 3 และ 4
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการกินอาหารตอเปอรเซ็นตน้ําหนักตัว กลุมที่ 1 ใชนอยที่สุด
3.67 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กลุมที่ 3 3.81 เปอรเซ็นต กลุมที่ 2 3.90 เปอรเซ็นต และใชมากที่สุดคือ กลุมที่ 4 4.30
เปอรเซ็นต โดยกลุมที่ 1 , 2 และ 3 ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมที่ 3 และ 4 ไมแตกตางกันแตกลุมที่ 1 และ 2
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แตกตางจากกลุมที่ 4 อยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 ตนทุนคาอาหารเปลี่ยนเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม กลุมที่ใชนอยที่สุด
คือ กลุมที่ 1 43.79 บาท รองลงมาคือ กลุมที่ 3 44.92 บาท กลุมที่ 2 44.98 บาท และใชมากที่สุดคือ กลุมที่ 4 46.49
บาท โดยกลุมที่ 1, 2 และ 3 ไมแตกตางกันเชนเดียวกับกลุมที่ 2, 3 และ 4 ก็ไมแตกตางกัน แตกลุมที่ 1 และ 4 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05 สาเหตุที่ กลุมที่ 1 ใชคาอาหารนอยที่สุดเพราะแผนการทดลองมีการจํากัดปริมาณ
อาหารแทนนมใหกินในปริมาณนอย แตกลุมที่ 4 ใหกินอาหารแทนนมในปริมาณมากกวาและอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ําหนักตัวตอ 1 กิโลกรัม กลุมการทดลองที่ 1 ใชปริมาณอาหารนอยกวา กลุมที่ 4 แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ ทั้งนี้เปนเพราะ กลุมการทดลองที่ 1 ใหปริมาณอาหารแทนนมในปริมาณที่นอยกวา กลุมที่ 4 แตเมื่อหยุด
ใหอาหารแทนนมแลวมีการใหอาหารขนและอาหารหยาบในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของโค จึงทําให
ปริมาณการเปลี่ย นอาหารเปนน้ํ าหนักตัวของกลุม ที่ 1 และ 4 แตกตางกัน แตกลุม ที่ 1, 2 และ 3 ไมแตกตางกัน
เชนเดียวกับกลุมที่ 2, 3 และ 4 ก็ไมแตกตางกันเชนกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเลี้ยงลูกโค ดวยอาหารแทนนม 2 เดือน
จึงหยานมไมแตกตางจากการเลี้ยงดวยอาหารแทนนม 3 หรือ 4 เดือน แตแตกตางจากการเลี้ยงดวยอาหารแทนนม
5 เดือน
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