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แนะน าเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษและให้ความช่วยเหลือตลอดการทดลองตลอดจนตรวจแก้ไขเล่มปัญหา
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     การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือน
เปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ  (Modified roof vs. Normal roof) เพื่อศึกษาผลของ
ความช้ืนสัมพัทธ์ Relative Humidity ภายใต้การดัดแปลงของโคเนื้อ โดยใช้โคเนื้อเพศเมีย 10 ตัวโดยมี
ขนาดและน้ าหนัก 250 กิโลกรัม ที่ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้โคเนื้อกลุ่มละจ านวน 5 ตัว รวม 10 ตัว  
      จากการทดลองพบว่าความช้ืนสัมพัทธ์ ที่ เวลา 8:00 น.ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมี ค่าเท่ากับ 

89.88±7.01%  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกต ิNR ซึ่ง

มีค่าเท่ากับ 85.11±9.99% และหลังคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ  85.84±9.55% ความช้ืนสัมพัทธ์ ที่

เวลา 14:00  น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าเท่ากับ 57.91±9.84% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง

ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกติ NR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 56.51±9.95% และหลังคาดัดแปลง 

MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ  53.18±8.85% ความช้ืนสัมพัทธ์ ที่เวลา 17:00 น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่า

เท่ากับ 70.60±9.49% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกติ 

NR  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 64.33±9.44% และหลังคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.65±9.17% ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: การดัดแปลงโรงเรือน ความช้ืนสัมพัทธ์ โคเนื้อ 

 

 

 



(3) 
 

สารบัญ 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ (1) 
บทคัดย่อ (2) 
สารบัญ (3) 
สารบัญตาราง (4) 
สารบัญภาพ (5) 
บทที่ 1 บทน า 1 
บทที่ 2 ตรวจเอกสาร 4 
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการ 11 
บทที่ 4 ผลการทดลอง 13 
บทที่ 5 สรปุและข้อเสนอแนะ 16 
เอกสารอ้างอิง 18 
ภาคผนวก  
    ภาพผนวก  20 
ประวัติผู้วิจัย 22 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 

   

4.1 ค่าเฉลี่ย ±SD ของความช้ืนสมัพัทธ์ที่วัดได้เวลา 8:00 น.14:00น.17:00น.ภายใต้หลังคา
โรงเรือนดัดแปลง หลงัคาธรรมดาและภายนอกโรงเรอืน 

12 

4.2 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการทดลอง 15 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



(5) 
 

สารบัญภาพ 

ภาพผนวก ท่ี  หน้า 
1 ภาพโรงเรือนหลงัคาสองช้ัน 20 
2 ภาพโรงเรือนหลงัคาปกต ิ 20 
3 ภาพโคที่ใช้ในการทดลอง 21 
4 ภาพโคที่ใช้ในการทดลอง 21 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่1 

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ความช้ืนสัมพัทธ์ เป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้ในการวัดระดับความช้ืนในอากาศ ซึ่งความช้ืนสัมพัทธ์ 
(Relative Humidity) หมายถึง อัตราส่วน ของปริมาณไอน้ า ที่มีในอากาศ ณ ขณะนั้นเทียบกับ ปริมาณ
ไอน้ าที่อากาศจะรองรับได้ความช้ืนสัมพัทธ์มีผลกระทบต่อการระบายความร้อนจากร่างกายสัตว์ โดย
ธรรมชาติสัตว์จะพยายามระบายความร้อนจากร่างกายได้ดีที่สุด ขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอากาศร้อน
ด้วยวิธีระเหยน้ า เช่น ระเหยโดยเหงื่อ หรือลมหายใจ ในโคจะมีต่อมเหงื่อที่ผิวหนังของร่างกาย ถ้าเหงื่อ
ออกมากและระเหยไปโดยเร็ว ความร้อนก็จะระบายออกไป ได้มาก แต่ถ้าอากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์สูง น้ า
ก็ระเหยได้ช้า โดยเฉพาะถ้าความช้ืนสัมพัทธ์ถึงจุดอิ่มตัวถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เหงื่อจะระเหยไม่ได้เลย ถ้า
สภาพอากาศแห้ง น้ าก็จะระเหยได้เร็ว โดยเหตุนี้ถ้าอากาศร้อนจัดและความช้ืน สัมพัทธ์สูง สัตว์จะไม่
สบาย เพราะไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ นอกจากความช้ืนในอากาศจะมีผล ต่อตัว
สัตว์โดยตรงแล้ว ยังมีผลโดยอ้อมต่อการผลิตสัตว์ เช่น ท าให้การเกิดโรคกับสัตว์เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโรค
เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังส่งผลให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคมีจ านวนมากข้ึน และมีผล
ต่อการเก็บรักษา อาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และความช้ืนสูง ง่าย
ต่อการเกิดเช้ือราและเมื่อน าไป เลี้ยงสัตว์ มีผลท าให้สัตว์ป่วย เจริญเติบโตช้าหรือชะงักการเจริญเติบโต
และตายในที่สุด 

การเลี้ยงโคเนื้อในสภาพอากาศร้อนช้ืนโคเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยประเทศไทยมีจ านวนโคทั้งประเทศค่อนข้างคงที่หรือมีการเพิ่มจ านวนข้ึนเพียงเล็กน้อย
แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการขยายการค้นคว้าทางด้านสรีรวิทยาไปอย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็วปัจจัย
ต่างๆทางด้านสภาพแวดล้อมยังมิได้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยร่วม ระหว่าง
สภาพอากาศและชีวะภาคนั้นยิ่งยังเข้าใจกันน้อยมากตัวอย่าง เช่นอุณหภูมิอากาศ เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่กล่าวถึงความเร็วลม ความช้ืน และการแผ่รังสี 
นอกจากนี้การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาโดยการเคลื่อนไหวทางเมทาบอลิซึม (metabolism) ทางร่างกาย
โดย การออกแรง การหายใจ หรือการไหลเวียนโลหิตเป็นต้น ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  
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การตอบสนองของสตัว์ต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนโดยลดกระบวนการสรา้งความร้อนและ
พยายามรักษาความสมดุลย์ของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา ผลกระทบของ
อุณหภูมิสูงต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาจะท าให้ร่างกายของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดการ
ให้ผลผลิตและสัตว์อาจตายได้  (Willmer et al., 2000) รายงานการปรับตัวของสัต ว์ให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมไม่สามารถท าได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งอุณหภูมิที่สูงข้ึนจากภายนอกสามารถลดการกินได้
ของสัตว์ และเพิ่มปริมาณน้ าที่กิน เมื่อสัตว์ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน สัตว์จะต้อง
ระบายความร้อนและลดการเผาผลาญเพื่อลดกระบวนการสร้างความร้อนในร่างกายเพื่อความอยู่รอดใน
การด ารงชีวิตของสัตว์เอง (Khongdee et al., 2006) ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียด
เนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ , การแผ่รังสี, ความช้ืน, และ
ความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีรวิทยาของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ และ อัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น อุณหภูมิร่างกาย
ที่สูงข้ึนของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็น
เวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ (Vajrabukka, 1992 ; Blackshaw and Blackshaw, 1994) การใช้ 
Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์
เพื่อลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70-80 % (Bucklin et al., 1993)  
สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศรอ้นช้ืนของประเทศไทยซึ่ง
Khongdee et al.(2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองช้ัน โดยสร้างโครงหลังคาแบบใช้
เหล็กเพื่อความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet80 % สูงกว่าหลังคาปกติ
ประมาณ 80-100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว  มีคุณสมบัติในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบที่ วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่ เหลือจะตกกระทบหลังคา
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง  

          งานทดลองนี้เพื่อศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับ
การจัดการในโรงเรือนปกติ และศึกษาการความช้ืนสัมพัทธ์กับการเลี้ยงโคเนื้อในเขตร้อนเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อ ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
          เพื่อศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรอืนเปรียบเทียบกบัการจัดการใน
โรงเรือนปกต ิ
  
 
 



3 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
          1. ทราบถึงความช้ืนสัมพัทธ์ในการเลี้ยงโคเนือ้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน  
          2. เพิ่มศักยภาพของการผลิตโคเนือ้เพื่อให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อดัดแปลงโรงเรอืน 
  
ขอบเขตการทดลอง 
          การทดลองเพื่อศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์กับการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน เพื่อลด
อุณหภูมิของโคเนื้อโดยใช้ โคเนื้อเพศเมีย 10ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 250 กิโลกรัม แบ่งการทดลอง
ออกเป็น2กลุ่ม ใช้โคกลุ่มละจ านวน5 ตัว 
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บทที่2 

ตรวจเอกสาร 

โคเมืองร้อน 

          การเลี้ยงโคในเขตร้อนจะเลี้ยงกันมากในทวีปเอเชียและแอฟริกา ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน มีถิ่น

ก าเนิดอยู่ที่แถบประเทศอินเดียและปากีสถาน แต่ไม่มีผู้ใดทราบถึงบรรพบุรุษที่แท้จริงว่ามีที่มาที่ไป

อย่างไร เพราะว่าไม่พบว่าโคป่าชนิดใดมีลักษณะใกล้เคียงกับโคเมืองร้อนในปัจจุบันเลย คือ มีโหนกใหญ่   

ผิวหนังและหนังคอหย่อนยาน โคพื้นเมืองบ้านเราก็จัดอยู่ในตระกูลนี้ด้วยเช่นกัน จุดเด่นของโคตระกูลนี้ 

คือ เลี้ยงง่าย หากินเก่งใช้งานได้ดี ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนช้ืน ทนต่อโรคและแมลง แต่จะมีขนาดตัว  

ค่อนข้างเล็ก กล้ามเนื้อน้อยเจริญเติบโตช้า และมี่รูปร่างไม่ค่อยเป็นโคที่เจ้าเนื้อนัก ในปัจจุบันมีโคเนื้ออยู่  

2 สายพันธ์ุที่ถูกปรับปรุงข้ึนมาจากสายเลือดของโคเมืองร้อนเพียงอย่างเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อ  

ตอบสนองทางด้านการสร้างกล้ามเนื้อและเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศเขตร้อนช้ืนทั่วโลก คือ โคพันธ์ุ

อเมริกันบราห์มันและโคพันธ์ุฮินดูบราซิล (เอกชัย,2554) 

พันธุ์โคเนื้อเมืองร้อนท่ีนิยมในบา้นเรา 

          ส าหรับโคเมืองร้อนที่เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในบ้านเราคงหนีไม่

พ้น โคพันธ์ุอเมริกันบราห์มันและโคพันธ์ุฮินดูบราซิล โคทั้งสองสายพันธ์ุนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกัน คือ เป็นโค

ที่มีต้นก าเนิดมาจากแถบอินเดียและปากีสถานเหมือนกัน ถูกปรับปรุงมาจากโคเมืองร้อนเหมือนกัน แต่มี

สถานที่ในการสร้างพันธ์ุแตกต่างกัน เริ่มที่โคพันธ์ุอเมริกันบราห์มันมีแหล่งก าเนิดมาจากทางตอนใต้ของ

ประเทศอเมริกา ส่วนโคพันธ์ุพันธ์ุฮินดูบราซิลนั้นถูกสร้างโดยประเทศบราซิลซึ่ง เอกชัย(2554) ได้ให้

รายละเอียดแต่ละสายพันธ์ุมีดังนี้  

         1.โคพันธุ์อเมริกันบราห์มนั 

          ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนเหมือน

ในบ้านเรา ประสบปัญหาในการเลี้ยงโคเนื่องจากโคที่น ามาเลี้ยงนั้นไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน เหนื่อย

หอบง่าย ไม่ค่อยกินอาหาร ไม่ทนแมลงดูดเลือดและโรคไข้เห็บ จึงหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการสั่งน าเข้าโคเมือง

ร้อนจากอินเดียและบราซิลไปปรับปรุงพันธ์ุ คือ พันธ์ุกีร์ , พันธ์ุเนลลอร์, พันธ์ุกริสนา และพันธ์ุแคงเครจ  
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(กูเซอราจ) โดยน าจุดเด่นของโคทั้ง 4 สายพันธ์ุ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน ใช้เวลาคัดเลือกอยู่นานหลายสิบปีจน

ได้พันธ์ุโคเนื้อที่สามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตในเขตร้อนช้ืนได้ดี จุดเด่นของโคพันธ์ุนี้ คือ เป็นโคที่มี

โครงสร้างปานกลาง โหนกใหญ่ เหนียงคอหย่อนยานช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการระบายความร้อนได้ดี และมี

หนังหนาท าให้มีกระเปาะเหงื่อขนาดใหญ่และมาก ช่วยให้ไล่แมลงดูดเลือด ทนต่อโรคไข้เห็บได้ดี จึงท าให้

สามารถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศอินเดียและโคเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้า

ในศาสนาพราห์ม (Brahmini) ประกอบกับโคพันธ์ุนี้ได้ถูกสร้างข้ึนที่ประเทศอเมริกา (America) จึงได้ตั้ง

ช่ือโคเนื้อพันธ์ุนี้ว่า อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) (เอกชัย,2554)          

          2. โคพันธุ์ฮินดูบราซิล หรือ อินดูบราซิล 

          ว่ากันว่าการสร้างโคพันธ์ุนี้เริ่มขึ้นพอๆ กับการสร้างโคพันธ์ุบราห์มัน หรือประมาณปี พ.ศ. 2453  

เชียวนะครับ โดยประเทศบราซิลได้สั่งน าเข้าโคพันธ์ุกีร์, พันธ์ุแคงเครจ (กูเซอราจ) และพันธ์ุอองโกลบาง

ส่วนเข้ามา รวมแล้วประมาณ 300-500 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านแรงงานและใช้เป็นอาหาร         

(เอกชัย,2554)          

ความชื้นสัมพัทธ์กับการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น 

ความช้ืนสัมพัทธ์มีผลกระทบต่อการระบายความร้อนจากร่างกายสัตว์ โดยธรรมชาติสัตว์จะ

พยายามระบายความร้อนจากร่างกายได้ดีที่สุด ขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนด้วยวิธีระเหยน้ า 

เช่น ระเหยโดยเหงื่อ หรือลม หายใจ ในโคจะมีต่อมเหงื่อทีผ่ิวหนังของรา่งกาย ถ้าเหงื่อออกมากและระเหย

ไปโดยเร็ว ความร้อนก็จะระบายออกไป ได้มาก แต่ถ้าอากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์สูง น้ าก็ระเหยได้ช้า

โดยเฉพาะถ้าความช้ืนสัมพัทธ์ถึงจุดอิ่มตัวถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เหงื่อจะระเหยไม่ได้เลย ถ้าสภาพอากาศแห้ง 

น้ าก็จะระเหยได้เร็ว โดยเหตุนี้ถ้าอากาศร้อนจัดและความช้ืน สัมพัทธ์สูง สัตว์จะไม่สบาย เพราะไม่

สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ นอกจากความช้ืนในอากาศจะมีผล ต่อตัวสัตว์โดยตรงแล้ว 

ยังมีผลโดยอ้อมต่อการผลิตสัตว์ เช่น ท าให้การเกิดโรคกับสัตว์เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ ระบบ

ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังส่งผลให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคมีจ านวนมากขึ้น และมีผลต่อการเก็บรักษา 

อาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และความช้ืนสูง ง่ายต่อการเกิดเช้ือรา

และเมื่อน าไป เลี้ยงสัตว์ มีผลท าให้สัตว์ป่วย เจริญเติบโตช้าหรือชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด 
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การเลี้ยงโคเนื้อในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์สูง 

สภาพแวดล้อมมีบทบาทและความส าคัญต่อการเลีย้งสัตว์มาก ทั้งนี้เพราะเมื่อคนน าสัตว์มาเลี้ยงก็ 

เท่ากับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของสัตว์ จากสภาพธรรมชาติมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนจัดให้ การที่

สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผิดจากเดิมอาจจะเกิดผลได้ทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็ได้แก่ การจัดสัตว์ให้อยู่ใน

สภาพที่เหมาะสมกว่าเดิม กล่าวคือ มีโรงเรือนคุ้มกันแดดและฝน อากาศไม่ร้อนจัด หนาวจัด มีอาหารอุดม

สมบูรณ์ ในแง่ผลเสีย ได้แก่ การน าสัตว์มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สุขสบายเหมือนเดิม เช่น การน าโคที่

เคยเลี้ยงในสภาพแวดล้อม อากาศเย็นมาเลี้ยงในสภาพอากาศร้อน จะท าให้โคชนิดนั้นได้ผลผลิตต่ าลง ซึ่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อคือมีความช้ืนสูง เช่น ลมหรือการระบายอากาศไม่ดี 

ปริมาณฝนมากเกินไป และอากาศร้อนช้ืนอาจส่งผลต่อความเครียดของสัตว์ได้  

         1.ลมหรือการระบายอากาศ  

ลมมีส่วนส าคัญในการถ่ายเทระบายความร้อนสว่นที่เกินของสัตว์ โดยทั่วไปอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัว

สัตว์บริเวณที่ติดกับผิวหนัง มักจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศที่อยู่ไกลออกไป ดังนั้น ถ้าหากมีการถ่ายเท

อากาศที่อยู่รอบตัวสัตว์ก็จะช่วยให้การระบายความร้อนจากตัวสัตว์ได้มากข้ึน เนื่องจากอากาศที่เย็นกว่า

จะเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ ลมยังช่วยให้การระเหยของน้ าหรือเหงือ่เรว็ข้ึน ซึ่งจะช่วยระบายความร้อนจาก

ตัวสัตว์อีกทางหนึ่ง จึงมีผลท าให้สัตว์รู้สึกสบายใจในสภาพการเลี้ยงสัตว์แบบหนาแน่นภายในโรงเรือน ลม

หรือการระบายอากาศที่ดีจะช่วยลดความร้อนของอากาศและควบคุมความช้ืนภายในโรงเรือน ตลอดจน

ระบายอากาศเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย และก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของสัตว์และอัตราการเจริญเติบโต แต่ถ้าหากลมพัดแรงเกินไปก็จะ

เกิดผลเสียต่อสัตว์ได้เช่นกัน กล่าวคือ สัตว์อาจจะป่วยหรือเกิดโรคบางอย่างกับสัตว์ได้ด้วย ดังนั้ นผู้เลี้ยง

สัตว์จึงจ าเป็นต้องคอยระวังอย่าให้สัตว์รับลมที่แรงเกินไป  

          2.ปริมาณฝน 

 ฝนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความช้ืนและอุณหภูมิของอากาศ โดยฝนจะมีส่วนท าให้ความช้ืนขอ ง

อากาศสูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกันจะช่วยให้อุณหภูมิของอากาศเย็นสบาย ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

สัตว์ นอกจากนี้ ฝนยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อสัตว์ คือ มีผลต่อชนิดและปริมาณพืชอาหารสัตว์โดยตรง 

โดยทั่วไปประเทศไทยมีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยปีละ 1,200 มิลลิเมตร โดยมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน
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พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งถือว่าเป็นฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน

กุมภาพันธ์ และมีฝนตกน้อยมาก แต่ยังมีความช้ืนพอที่พืชจะเจริญเติบโตได้บ้าง ในฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศแห้งแล้งและร้อน ท าให้ฤดูร้อนมักจะขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ดังนั้น สัตว์

เลี้ยงที่เลี้ยงในฤดูร้อนโดยเฉพาะโคกระบือ ซึ่งเลี้ยงปล่อยหากินแบบธรรมชาติจึงมักจะมีอัตราเจริญเติบโต

ช้า อัตราการผสมติดต่ า เนื่องจากปริมาณอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ นอกจากนั้นฝนยังมีผลต่อการเกิดโรค

และพยาธิในสัตว์ โดยเฉพาะพยาธิต่าง ๆ มักเจริญเติบโตและแพร่ระบาดได้ดีในช่วงฝนตก ฝนที่ตก

ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ อย่างภาคใต้ของประเทศไทยก็มีผลต่อสัตว์เลี้ยงเช่นกัน เนื่องจากสัตว์จะเกิดโรค

ได้ง่ายหรืออาจเป็นผลต่ออาหารสัตว์ ท าให้อาหารสัตว์มีความช้ืนสูง อาจเกิดเช้ือราได้ ดังนั้น ปริมาณฝน

หากมากเกินไปหรือน้อยไปก็เกิดผลเสียต่อการเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น (สุวิทย์, 2536; ชาญวิทย์, 2539) 

          3.ความเครียด  

ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  

ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, การแผ่รังสี, ความช้ืน, และความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีรวิทยาของสัตว์มีการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการ

หายใจ และ อัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น อุณหภูมิร่างกายที่สูงข้ึนของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหา

ความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้  

การจัดการโรงเรือน 

          การเลี้ยงสัตว์จะประสบความส าเรจ็ได้หรือไม่นั้น การจัดการด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง
ก็จัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่พักพิงและเป็นที่หลับที่นอนของ
สัตว์ หากเราจัดการโรงเรือนดีสัตว์ก็จะอยู่อย่างสบาย ไม่เครียด และจะให้ผลตอบแทนสูง ตรงกันข้ามหาก
เราจัดการโรงเรือนไม่ดี ไม่เหมาะสม ไม่ถูกสุขลักษณะก็จะท าให้สัตว์อยู่อย่างไม่สบายตัว เกิดความเครียด 
ผลผลิตลดลง หรืออาจเกิดโรคบางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างโรงเรือนโดยมีการเลือกแบบของโรงเรือนที่
เหมาะสมกับชนิดพันธ์ุ เพศ และอายุของสัตว์แล้วผู้เลี้ยงก็จะประสบผลส าเร็จในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่าง
แน่นอน 
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หลักการพิจารณาในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

         ในการสร้างโรงเรือนเพื่อจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นจะต้องพิจารณาลักษณะและรูปแบบของ 
โรงเรือนให้เหมาะสมกับชนิด พันธ์ุ เพศ และอายุของสัตว์เลี้ยง เป็นแบบที่สร้างแล้วเหมาะสม คุ้มค่า ราคา
ถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่ส าคัญก็คือสัตว์ต้องอยู่ได้อย่างสบาย 

สร้างโรงเรือนจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี ้

         1.การเลือกสถานท่ีสรา้งโรงเรือน 

          การเลือกพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนเป็นสิ่งส าคัญมากประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะหากเราเลือกพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสมแล้วก็มักจะเกิดปัญหาข้ึนภายหลังได้ แต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เหมาะสม ปัญหาต่าง ๆ ที่จะ  
ตามมาก็จะไม่เกิดข้ึน หลักในการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรือนมีดังนี้                                 

               1.1 ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน และสะดวกต่อการควบคุม
และป้องกันโรค                                                                                                                         

               1.2 ควรเป็นที่ดอน น้ าท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสียหายและยังสะดวกในการระบายถ่ายเท
ของเสียออกจากโรงเรือนด้วย                                                                                                             

               1.3 มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เพราะการเลี้ยงสัตว์จ าเป็นต้องใช้น้ าเพื่อการกินและการ
ท าความสะอาด 

          2.ชนิดของสัตว์ท่ีต้องการเลี้ยง                                                                                          

          สัตว์แต่ละชนิดต้องการสภาพของโรงเรือนที่ต่างกัน ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ด้วยว่าควรจะ
สร้างโรงเรือนเป็นแบบใดจึงจะเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ที่จะเลี้ยง (จรัส สว่างทัพ, 2539) 

          3.สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสม 

          สภาพแวดล้อมรอบ ๆ  ตัวสัตว์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการให้ผลผลิตทางสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะ
สภาพอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทยมักมีผลโดยตรงต่อสัตว์เสมอ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่ควร
พิจารณานั้น (ด ารง กิตติชัยศรี และคณะ(2546) ได้รายงานไว้ว่า ได้แก่ความช้ืนและอุณหภูมิซึ่งมีผลต่อ
สัตว์ ดังนี้                                                                       
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               3.1 อุณหภูมิ สัตว์แต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่สามารถให้ผลผลิตได้ดีแตกต่างกันไปช่วง
อุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบาย (comfort zone) เป็นช่วงอุณหภูมิที่ไม่ร้อนและไม่เย็นมากเกินไปจะเป็นช่วง
อุณหภูมิที่สัตว์มีการสูญเสียพลังงานต่ าที่สุด เพราะไม่ต้องใช้พลังงานเพื่อการระบายความร้อนหรือสร้าง
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินกว่าที่จะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ สัตว์จะอยู่ใน
สภาพที่เรียกว่าเกิด heat stress เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงกว่าช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่สบายซึ่งสัตว์จะ
แสดงอาการหอบ กินอาหารลดลง และดื่มน้ ามากข้ึนเพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกาย หรือ  cold 
strees เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่ ากว่าช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่สบาย โดยสังเกตได้จากอาการสั่นเพื่อเพิ่ม
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ซึ่งสภาพเหล่าน้ีต้องใช้พลังงาน สัตว์จึงสูญเสียพลังงานที่จะน าไปใช้ในการสร้าง
ผลผลิตเพื่อการรักษาอุณหภูมิร่างกายดังนั้น ในการพิจารณาสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จึงต้องพิจารณาท าให้
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ในช่วงที่มีสัตว์อยู่สบายจึงจะท าให้สัตว์สามารถให้ผลผลิตได้ดีอุณหภูมิอากาศที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์และการให้ผลผลิตข้ึนอยู่กับชนิดของสัตว์แต่โดยทั่วไปคือ ประมาณ
25 องศาเซลเซียส สัตว์จะชะงักการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า  15 องศา
เซลเซียสหรือสูงกว่า 35 องศา-เซลเซียส การสร้างโรงเรือนที่ต้นทุนต่ าและเหมาะสมต่อสภาพอากาศใน
ประเทศไทยจึงควรเปน็โรงเรอืนแบบเปดิที่มกีารระบายอากาศดีเพื่อลดอุณหภูมิและแก๊สที่เกิดจากของเสีย
จากการขับถ่าย ของสัตว์ด้วย                                                                                                 

               3.2 ความช้ืน เป็นตัวควบคุมการระบายของน้ าเพื่อการระบายความร้อนออกจากร่างกายสัตว์ 
ผลกระทบความช้ืนจะมีความสัมพันธ์กับของระดับอุณหภูมิ ถ้าความช้ืนในอากาศสูง และอุณหภูมิสูง สัตว์
จะระบายความร้อนได้ยาก จึงรู้สึกอึดอัด และท าให้เกิดการหอบเพือ่ช่วยระบายความรอ้นออกจากรา่งกาย
อีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากขับเหงื่อและถ้าความช้ืนในอากาศสูงมากจนไม่สามารถระบายความร้อนออก
ได้ สัตว์จะรู้สึกไม่สบายความช้ืนสัมพัทธ์ที่เหมาะสมโดยทั่วไปประมาณ 50–80 เปอร์เซ็นต์ สัตว์จะชอบ
อากาศที่เย็นและความช้ืนในอากาศไม่มากนักซึ่งสัตว์สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบาย 

การดัดแปลงโรงเรือน 

การใช้ Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลง

โรงเรือนปศุสัตว์เพื่ อลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70-80 %       

(Bucklin et al., 1993)  สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคเนื้อที่เลี้ยงในสภาพอากาศ

ร้อนช้ืนของประเทศไทย Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองช้ัน โดย

สร้างโครงหลังคาแบบใช้เหล็กเพื่อความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80 % 

สูงกว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว  มีคุณสมบัติในการตัดแสง เมื่อแสงจาก
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ดวงอาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบ

หลังคาเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อ

เปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองช้ัน  
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บทที่3 

          อุปกรณ์วิธีการวิจัย 

 

อุปกรณ์การทดลอง 

1. โรงเรือนปกตสิ าหรับเลี้ยงโคเนื้อ 
2. โรงเรือนเพื่อใช้ในการทดลองโดยการทดลองโดยการคัดแปลงในการสร้างโรงเรือน 
3. โคเนื้อจ านวน10ตัว 
4. ฟางข้าว 
5. เครื่องวัดความช้ืนสัมพัทธ์ 

วิธีการทดลอง 

1. การวางแผนการทดลอง 

 การวางแผนการทดลอง T-test  ประกอบด้วย  2 ทรีทเมนต์  ท ำการเปรียบเทียบความช้ืน
สัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน 

ทรีทเมนต์ที่  1  การเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โรงเรือนหลังคาดัดแปลงจ านวน5ตัว 
ทรีทเมนต์ที่  2  การเลี้ยงโคเนือ้ภายใต้โรงเรือนหลังคาปกติจ านวน5ตัว 
 

2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
2.1 การเตรียมโรงเรือน 
2.2 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร้อมทั้งเช้ือโรคโดยใช้ปูนขาวโรย 
2.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศความช้ืนสัมพัทธ์ 

           

 

 

 



12 
 

 3. การเก็บข้อมูล 
  มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
          
          3.1 เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลงและ
ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ     
          3.2 เก็บข้อมูลการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายใต้หลงัคาโรงเรอืนดัดแปลงทีเ่วลา8:00 น. 14:00 น. 
และ 17:00 น. 
          3.3 เก็บข้อมูลการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายใต้หลงัคาโรงเรอืนปกตทิี่เวลา8:00 น. 14:00 น.  
และ 17:00 น. 
         3.4 เก็บข้อมูลการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนที่เวลา8:00 น. 14:00 น. และ 17:00น.        
   
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกโรงเรือนโดย
ท าการเปรียบเทียบ แบบ T-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากข้อมูล 
 

สถานท่ีท าการทดลอง 
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  หมู่ 2  ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559- 30 มิถุนายน 2560 
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บทที่4 

ผลการทดลอง 

          การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา ความช้ืนสัมพัทธ์ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนของโคเนื้อ โดยการเก็บ
ข้อมูลความช้ืนสัมพัทธ์ที่เวลา 8:00 น. 14:00 น. และ 17:00 น. ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ±SD ของความช้ืนสัมพทัธ์ที่วัดได้ 8:00 น. 14:00 น. และ 17:00 น. ภายใต้หลังคา

ดัดแปลง หลังคาธรรมดา และด้านนอกโรงเรือน (%) 

 MR±SD NR±SD OS±SD P value 

8:00 85.84±9.55y 85.11±9.99y 89.88±7.01x 0.0027 

14:00 53.18±8.85 b 56.51±9.95a 57.91±9.84a 0.013 

17:00 61.65±9.17y 64.33±9.44y 70.60±9.49x 0.001 

หมายเหตุ a, b - มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) 
             x, y - มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.01) 

          จากตารางท่ี4.1 สามารถอธิบายได้ว่าค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ที่เวลา 8:00 น. ความช้ืนสัมพัทธ์

ภายนอกมีค่าเท่ากบั 89.88±7.01%  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิง่ทางสถิติ (P<0.01) เมือ่เทียบกบั

ที่หลงัคาปกติ NR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 85.11±9.99% และหลงัคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากบั  85.84±9.55%                                                                                                                                                    

ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ที่เวลา 14:00  น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าเท่ากับ 57.91±9.84% มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) เมือ่เทียบกบัที่หลงัคาปกติ NR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

56.51±9.95% และหลังคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากบั  53.18±8.85% ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ ที่เวลา 

17:00 น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าเท่ากับ 70.60±9.49% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง

สถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกติ NR  ซึ่งมีค่าเท่ากบั 64.33±9.44% และหลังคาดัดแปลง MR 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.65±9.17% แสดงในภาพ 4.1 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ 
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ภาพท่ี  4.1 ความช้ืนสัมพัทธ์วัดที่ 8:00 น. ภายใต้หลังคาดัดแปลงหลงัคาธรรมดาและด้านนอกโรงเรือน 
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     ภาพท่ี  4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์วัดที่ 14:00 ภายใต้หลังคาดัดแปลงหลงัคาธรรมดาและด้านนอก

โรงเรือน 



15 
 

Day

0 10 20 30 40 50 60

R
e
la

ti
v
e
 H

u
m

id
it
y
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

MR

NR

Outside

 

ภาพท่ี  4.3 ความช้ืนสัมพัทธ์วัดที่ 17:00 น. ภายใต้หลังคาดัดแปลงหลงัคาธรรมดาและด้านนอกโรงเรือน 

                         

ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการทดลอง 

 Straw         Feed 

Moisture (%)   7.04    7.63 
Protein (%)   5.26  18.83 
Lipid (%)   1.21    4.83 
Ash (%) 13.72  11.74 
Total fibre (%) 30.91    9.16 
NDF (%) 69.08  31.31 
ADF (%) 48.10  18.48 
Ca (%)   0.22    1.38 
P (%)   0.01    0.98 
NaCl (%)   0.25    0.45 
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บทที่5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการทดลอง 

     จากการทดลองพบว่าความช้ืนสัมพัทธ์ ที่ เวลา 8:00 น.ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมี ค่าเท่ากับ 

89.88±7.01%  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกต ิNR ซึ่ง

มีค่าเท่ากับ 85.11±9.99% และหลังคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ  85.84±9.55% ความช้ืนสัมพัทธ์ ที่

เวลา 14:00  น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าเท่ากับ 57.91±9.84% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง

ทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกติ NR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 56.51±9.95% และหลังคาดัดแปลง 

MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ  53.18±8.85% ความช้ืนสัมพัทธ์ ที่เวลา 17:00 น. ความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่า

เท่ากับ 70.60±9.49% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับที่หลังคาปกติ 

NR  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 64.33±9.44% และหลังคาดัดแปลง MR ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.65±9.17% ตามล าดับ  

วิจารณ์ผลการทดลอง 

     จากการศึกษาทดลองครั้งนี้พบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีความช้ืน
สัมพัทธ์ต่ ากว่าการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ (NR) การจัดการโรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมี
เป้าหมายเพื่อลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เนื่องจากการสูญเสียศักยภาพในการผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมา
จากความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ส าคัญ (Reutzel และคณะ ,1992) การใช้ 
Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์
เพื่อลดความช้ืนสัมพัทธ์โดยเฉพาะการเลือกใช้ ที่มีความเข้ม 70-80 % (Bucklin et al., 1993) สามารถ
ท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์ภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคเนื้อที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทย 
ดังนั้นสามารถน าการดัดแปลงโรงเรือนและโรงเรือนแบบเดิ มมาใช้ร่วมกันได้ซึ่ งสอดคล้องกัน     
Khongdee et al., (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองช้ันโดยใช้โครงหลังคาแบบใช้เหล็ก
เพื่อความแข็งแรงทนทาน และติดต้ัง Polypropylene fabric sheet 80 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าหลังคาปกติ
ประมาณ 80- 100 เซนติเมตร เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบตัิในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบที่ วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่ เหลือต้องตกกระทบหลังคา



17 
 

เปลี่ยนแปลงพลังความร้อนที่น้อยลงเมื่อพลังความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับในสภาพ
ที่ไม่ได้มีการดัดแปลงแบบโรงเรือนหลังคาสองช้ัน 

ข้อเสนอแนะ 

          ควรมีการศึกษาความช้ืนสัมพัทธ์อย่างตอ่เนื่องในแต่ละฤดูกาล เพื่อลดความเครียดทีเ่กิดข้ึนใน
สัตว์ชนิดอื่นต่อไป 
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ภาพผนวกที่ 1 โรงเรือนหลงัคาสองช้ัน 

 

ภาพผนวกที่ 2 โรงเรือนปกต ิ
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