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การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาผลการจัดการการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือน เพ่ือศึกษา
การจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าวและการดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared 
Thermometerโดยใช้ โคเนื้อเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนักประมาณ 245 กิโลกรัม ที่ใกล้เคียง
กันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้
โคกลุ่มละจ านวน 5 ตัว  
  จากการศึกษาทดลองพบว่าอุณหภูมิ (OC) ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) และอุณหภูมิ
ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ (NR) เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนดัดแปลง 
(MR) มีค่าเท่ากับ 34.56 ± 0.23 และภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 43.38 ± 1.30 เมื่อ
เปรียบเทียบกันการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลงมีอุณหภูมิต่ ากว่าการเลี้ยงภายใต้หลังคา
โรงเรือนแบบปกติซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ปริมาณการเคี้ยว การกิน
ฟางสับ (Chopped straw) ในช่วงเช้า บ่าย ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง โคเนื้อจะมีการเคี้ยว การกิน
ฟางสับ 19.97 ± 1.72, 21.15 ± 2.38 ตามล าดับ มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนัก (kg.) ของโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนดัดแปลง (MR) และโรงเรือนปกติ 
(NR) พบว่า เดือนที่ 3 น้ าหนักของโคเนื้อท่ีเลี้ยงในโรงเรือนดัดแปลง 262.40 ± 5.15 มีน้ าหนักเพ่ิมมากขึ้น
กว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 241.20 ± 5.50 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ละพบว่าเดือนที่ 5 น้ าหนักโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 281.40 ± 6.40 มี
น้ าหนักเพ่ิมมากขึ้นกว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนปกติซึ่งมีค่าเท่ากับ 249.40 ± 4.09 มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.05) ตามล าดับ 

   

ค าส าคัญ: การดัดแปลงโรงเรือน  อุณหภูมิผิวหนัง น้ าหนัก  Infrared Thermometer  โคเนื้อ  
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บทที ่1 

บทน า 
 
ความส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อ 
 

โคเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประเทศไทยมีจ านวน
โคทั้งประเทศค่อนข้างคงที่ หรือมีการเพ่ิมจ านวนขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการขยายการ
ค้นคว้าทางด้านสรีรวิทยาไปอย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆ ทางด้านสภาพแวดล้อมยังมิได้
ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยร่วม ระหว่างสภาพอากาศและชีวภาคนั้นยิ่งยัง
เข้าใจกันน้อยมาก ตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิอากาศ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ชัดเจน ถ้าไม่กล่าวถึงความเร็วลม ความชื้น และการแผ่รังสี นอกจากนี้การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาโดย
การเคลื่อนไหวทางเมแทบอลิซึม (metabolism) ทางร่างกายโดยการออกแรง การหายใจ หรือการ
ไหลเวียนโลหิตเป็นต้น ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร   

อาหารหยาบ เป็นอาหารสัตว์ที่มีลักษณะฟ่ามและเบามีเยื่อใยสูงกว่าร้อยละ 18 ของน้ าหนักแห้ง 
มีพลังงานและโภชนะท่ีย่อยได้น้อย เพราะได้จากพืชจึงมีลิกนิน และซิลิกาสูง ซึ่งสัตว์ไม่สามารถย่อยได้โดย
เฉลี่ยแล้วโภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมดจะต่ ากว่าร้อยละ 60 แต่ส าหรับอาหารหยาบที่ได้จากพืชต้นอ่อนบางชนิด
อาจมีโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 70 เพราะยังมีการสะสม ลิกนินน้อยอย่างไรก็ตามจุลินทรีย์ที่
อาศัยอยู่ในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ สามารถย่อยเยื่อใยส่วนที่เป็น
ลิกนินได้ อาหารหยาบจึงเป็นอาหารที่ส าคัญของสัตว์เหล่านี้ ส่วนสัตว์กระเพาะ เดี่ยว เช่น สุกุร ไก่ ฯลฯ มี
ระบบย่อยอาหารโดยอาศัยน้ าย่อยจากกระเพาะอาหารและตับอ่อน มีจุลินทรีย์อยู่ปริมาณน้อย  จึงเป็น
ข้อจ ากัดของการใช้อาหารหยาบในสัตว์กระเพาะเดี่ยวในจ านวนอาหารหยาบที่เมืองไทยมีมากที่สุดหาได้
ง่ายและราคาถูกที่สุดคือ หญ้าสด นอกจากนี้แล้วเมืองไทยยังมีอาหารหยาบส ารอง ซึ่งมีราคาถูกคือฟาง
ข้าว แต่ฟางข้าวมีคุณภาพต่ า และมี ปริมาณโปรตีนเพียงแค่ประมาณ 1.2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น นอกจากนี้
ฟางข้าวยังมีลักษณะโปร่ง และไม่ค่อยน่ากิน ทั้งเส้นใยฟางยังหยาบจึงย่อยยาก ดังนั้นเกษตรกรจึงควรท า
ฟางปรุงแต่งเพ่ือแก้ไขข้อเสียของฟางข้าว 

ฟางข้าวเป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการปรับปรุงดินซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตร (2552) มีการประเมินฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวคิดเป็น 26.9 ล้านตันต่อปี และมีธาตุ
อาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.64%,ปริมาณคาร์บอน
ทั้งหมด 39.2%, C:N ratio 61.3, ฟอสฟอรัส 1.1 g kg-1, โพแทสเซียม 2628 mg kg-1 , แมกนีเซียม 472 
mg kg-1 , แคลเซียม 262 mg kg-1 , โซเดียม 366 mg kg-1 , ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
36.2 cmolc kg-1, pH 7.2, ค่าการน าไฟฟ้า 3.58 dSm-1 (Abdelhamid et al., 2004) ซึ่งการไถกลบ
ฟางข้าวลงไปในดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมปริมาณ



 
 

อินทรียวัตถุในดินและหมุนเวียนธาตุ อาหารคืนสู่ดิน เพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และ
รักษาระดับความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีหลายงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษา
การใช้ฟางข้าวในการปรับปรุงดินแล้วส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น (Surekha et al., 2006; Kaewpradit 
et al., 2009)  

อย่างไรก็ตามฟางข้าวนอกจากเป็นแหล่งของคาร์บอนอินทรีย์ที่ส าคัญต่อการปรับปรุงดินแล้ว  
ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งสารตั้งต้นคาร์บอนที่ส าคัญ ต่อการผลิตก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว (CH4 , CO2 ) 
(IPCC, 1996) และในนาข้าวหนึ่งหน่วยพ้ืนที่มีปริมาณ คาร์บอนจากฟางข้าวที่เหลือหลังเก็บเกี่ยวซึ่งเป็น
ส่วนที่ต้องถูกไถกลบลงไปคลุกเคล้าอยู่ในดินในการทดลอง จะมีการเพ่ิมฟางข้าวลงไปในดินอีก เหล่านี้คือ
ปริมาณ คาร์บอนทั้งหมดที่จะถูกคลุกเคล้าลงในดิน (Cinput) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวในระหว่างนี้มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย  

การตอบสนองของสัตว์ต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนโดยลดกระบวนการสร้างความร้อนและ
พยายามรักษาความสมดุลย์ของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ทางสรีระวิทยา ผลกระทบของ
อุณหภูมิสูงต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีระวิทยาจะท าให้ร่างกายของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดการ
ให้ผลผลิตและสัตว์อาจตายได้ (Willmer et al., 2000) รายงานการปรับตัวของสัตว์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมไม่สามารถท าได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายนอกสามารถลดการกินได้
ของสัตว์ และเพ่ิมปริมาณน้ าที่กิน เมื่อสัตว์ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน สัตว์จะต้อง
ระบายความร้อนและลดการเผาผลาญเพ่ือลดกระบวนการสร้างความร้อนในร่างกายเพ่ือความอยู่รอดใน
การด ารงชีวิตของสัตว์เอง (Khongdee et al., 2006) ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียด
เนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, การแผ่รังสี, ความชื้น, และ
ความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ และ อัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น อุณหภูมิร่างกาย
ที่สูงขึ้นของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็น
เวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ (Vajrabukka, 1992 ; Blackshaw and Blackshaw, 1994) การใช้ 
Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์
เพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70 - 80 % (Bucklin et al., 1993)  
สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย  
Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครงหลังคาแบบใช้
เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80 % สูงกว่าหลังคาปกติ
ประมาณ 80 - 100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว มีคุณสมบัติในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคา
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับ
ในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังค าสองชั้น 

 



 
 

การทดลองนี้เพ่ือศึกษาการจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าวส าหรับโคเนื้อและการ
ดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. การทดลองนี้เพ่ือศึกษาผลการจัดการด้านอาหารหยาบ (ฟางข้าวสับ) ในการเลี้ยงโคเนื้อและ
การดัดแปลงโรงเรือนด้วยวิธีการลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลง 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าว และการดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่าน
ค่าจาก Infrared Thermometer 
 3. เพ่ือศึกษาการเพ่ิมน้ าหนักโดยการสับฟางข้าวเป็นอาหารส าหรับโคเนื้อ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ิมศักยภาพของการผลิตโคเนื้อเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดการ
แผ่รังสีของแสงอาทิตย์ 
 2. สามารถเพ่ิมผลผลิตจากการพัฒนาองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ในการทนความร้อนเพื่อลด
ความร้อน ความเครียดของสัตว์ได้ 
 3. สามารถใช้ฟางข้าวสับเป็นอาหารหยาบในการเพ่ิมน้ าหนักของโคเนื้อได้ 
 
ขอบเขตการทดลอง 
 ท าการศึกษา การจัดการด้านอาหารหยาบโดยใช้ฟางข้าวเพ่ือศึกษาการกิน การเคี้ยวและการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อ ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน เพ่ือลดอุณหภูมิของโคเนื้อโดยใช้ โคเนื้อเพศเมีย 10
ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 245 กิโลกรัม ที่ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ วิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้โคกลุ่มละจ านวน 5 ตัว โดยมีรายละเอียดการศึกษา
ดังนี้ 
 1. การจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าวเพ่ือเป็นอาหารโคเนื้อ 
 2. การลดอุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลงและโรงเรือนปกติ 
 3. การเพ่ิมน้ าหนักของโคเนื้อด้วยการสับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ 
 4. การใช้เครื่องมือ infrared thermometer ในการวัดอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 

ตรวจเอกสาร 

ความส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อ 

 โค เป็นสัตว์มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ชนิดที่สามัญที่สุด เป็นสมาชิกสมัยใหม่ที่โดดเด่น
ในวงศ์ย่อย Bovinae เป็นชนิดที่แพร่หลายที่สุดในสกุล Bos และถูกจ าแนกเป็นกลุ่มอย่างกว้างขวางที่สุด
ว่า Bos primigenius วัวถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพ่ือเอาเนื้อ เพ่ือเอานมและผลิตภัณฑ์นมอ่ืน ๆ และเป็นสัตว์
ลากเทียม ผลิตภัณฑ์ อ่ืนจากวัวมีหนังและมูลเ พ่ือใช้ เป็นปุ๋ยคอกหรือเชื้อเพลิงในบางประเทศ 
เช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ จากบรรพบุรุษวัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพียง 80 ตัว ในทางตะวันออกเฉียงใต้
ของตุรกีเมื่อราว 10,500 ปีก่อน มีการประเมินว่าปัจจุบันมีวัว 1,300 ล้านตัวทั่วโลก เมื่อ พ.ศ. 2552 วัว
เป็นปศุสัตว์ชนิดแรกที่มีการท าแผนที่จีโนมอย่างสมบูรณ์ 

โคเนื้อในประเทศไทยนั้นหากจะย้อนดูถึงประวัติความเป็นมาก็คงแบ่งได้เป็นประวัติของโคเนื้อ
พันธุ์พ้ืนเมือง โคเนื้อจากต่างประเทศ รวมถึงโคเนื้อพันธุ์ผสม ส าหรับโคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย เป็นโคที่
มีสายพันธุ์ลักษณะใกล้เคียงกับโคเนื้อของประเทศพ้ืนบ้านในแถบอาเซี่ยนของเรามีความเป็นมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยที่เมืองไทยยังไม่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน โคเนื้อไทยแต่เดิมไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้ส าหรับ
บริโภค คนไทยนิยมเลี้ยงโคไว้ส าหรับใช้งาน เทียมเกวียน ทุ่นแรง ใช้เป็นพาหนะสัญจรมากกว่า แต่ไม่พบ
ประวัติว่าคนไทยเริ่มรับประทานเนื้อโคในสมัยใด 

โคเนื้อพันธุ์ต่างประเทศ โคเนื้อพันธุ์ผสม มีความเป็นมาในหลายร้อยปีมาแล้ว โคจากประเทศ
อินเดียในหลายสายพันธุ์ได้ถูกน าเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันจากการติดต่อค้าขายกับ
ชาวต่างชาติซึ่งในสมัยนั้นไทยยังคงเป็นเพียงกลุ่มอารยธรรมลุ่มแม่น้ าในอาณาจักรต่างๆโคเนื้อน าเข้ามา
ด้วยความต้องการกินเนื้อโคของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียมุสลิมที่ย้ายถิ่นฐานมาค้าขายในดินแดน
นี้ เพราะแต่เดิมนั้นคนไทยไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ใหญ่ คนไทยพื้นถ่ินแต่เดิมนิยมกินสัตว์เล็กโดยเฉพาะปลา โค
จากดินแดนชมพูทวีปหรืออินเดียจะมีลักษณะใหญ่ เนื้อแน่น น้ าหนักมากกว่าโคไทยพ้ืนเมืองหลายเท่า 
พันธุ์ที่รู้จักกันดีได้แก่ บราห์มัน 

 
การเลี้ยงโคเนื้อในเขตร้อน 

 อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ไม่เพียงแต่ใน
ประเทศ ไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์แต่ยังเป็นปัญหา ต่อผลผลิตในหลาย
ด้านเป็นปัญหาระดับโลก อันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนและแม้แต่ในฤดูกาล ที่แตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไป
แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์, ฤดูร้อนเริ่มต้น
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายนและฤดูฝนเริ่มต้น ตั้งแต่ท่ีเดือนกรกฎาคม- ตุลาคม (Anon, 2007)  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1


 
 

ปัญหาที่เกี่ยวกับความเครียด เนื่องจากความร้อนยังท าให้การผสมติดของสัตว์ลดลงตามไปด้วย 
(Hansen และคณะ, 1994 ; Khongdee และคณะ, 2005) ในสภาวะอากาศร้อนชื้นท าให้เกิดความชื้น
ของอากาศสูงส่งผลต่อความสามารถในการระบายความร้อนของ ตัวสัตว์ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกถูก
จ ากัด จนสามารถท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ หากสัตว์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ใน
สภาพปกติ สัตว์จะประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน (Heat stress) (Vajrabukka, 1992)  

ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ , อากาศ, การแผ่รังสี, 
ความชื้น, และความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทาง สรีรวิทยาของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ , อัตราการหายใจ และ อัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น 
อุณหภูมิร่างกายที่ สูงขึ้นของสัตว์ท าให้สัตว์ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหา
ดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถทๆให้สัตว์ตายได้ (Blackshaw และBlackshaw,1994)  

การตอบสนองของสัตว์ต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนโดยลดกระบวนการสร้างความร้อนและ 
พยายามรักษาความสมดุลของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ทางสรีระวิทยา ผลกระทบของ
อุณหภูมิสูงต่อ การเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาจะท าให้ร่างกายของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดการ
ให้ผลผลิตและสัตว์อาจตายได้ (Khongdee และคณะ, 2006) รายงานการปรับตัวของสัตว์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมไม่สามารถท าได้ในทุกสถานการณ์ 

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายนอกสามารถลดการกินได้ของสัตว์ (DMI) และเพ่ิมปริมาณน้ าที่กิน เมื่อ
สัตว์ ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อนสัตว์จะต้องระบายความร้อนและลดการเผาผลาญเพ่ือ
ลดกระบวนการ สร้างความร้อนในร่างกายเพ่ือการอยู่รอดในการด ารงชีวิตของสัตว์เอง Temperature 
Humidity Index (THI) เป็นค่าบ่งชี้ ความสามารถในการทนต่อ ความร้อนของสัตว์สามารถค านวณได้จาก
สภาพอากาศได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิสภาพอากาศ (Igono และคณะ, 1992) และ
เมื่อลดความสามารถในการกินได้ของสัตว์ลงท าให้สัตว์ประสบปัญหาการให้ผลผลิตเนื่องจากได้รับ
สารอาหารที่ไม่เพียงพอในสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอุณหภูมิสภาพอากาศสูง ขาดแคลนหญ้า และอาหาร
สัตว์ที่มีคุณภาพในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

การดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนั้นมีการจัดการได้หลายวิธีด้วยกันล้วน
แล้วแต ่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สัตว์สามารถอยู่ได้อย่าง
สุขสบาย การจัดการ 11 โรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมีเป้าหมายเพ่ือลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ 
เนื่องจากการสูญเสียศักยภาพในการ ผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ (Ray และคณะ, 1992) อัตราการผสมติดของสัตว์จะลดลงประมาณ 40 - 60% 
และลดลง 10 - 20% ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงมากที่สุด ในช่วงฤดูร้อน เนื่องมาจาก
ประสบปัญหาเครียดเรื้อรังเป็นเวลานาน (Cavestany และคณะ, 1985 ; Wolfenson และคณะ , 2000) 
การดัดแปลงการจัดการเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้อนมี หลายวิธีการด้วยกัน ได้แก่ การใช้  
sprinkler, พัดลม และการดัดแปลงหลังคาในหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการจะได้ผลเมื่อมีการดัดแปลงใน
สภาพ อากาศการเลี้ยงแบบร้อนแห้ง (dry conditions) (Stott และคณะ, 1976; Armstrong และ 
Wiersma, 1986) ประสบ ความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจในต่างประเทศ แต่ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น 
(wet conditions หรือ tropical conditions)ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 



 
 

พันธุ์โคเนื้อ 

 ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อจะให้ได้ก าไรจะต้องสามารถผลิตลุก
โคให้ได้จ านวนมาก เช่น แม่โคสามารถให้ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกโคมีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพดีเป็น
ที่ต้องการของตลาด การที่จะสามารถท าก าไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสม
กับระบบหรือวิธีการจัดการเลี้ยงดูให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆ และมีการ
จัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การเลี้ยงแม่โคเนื้อที่จะให้ผู้เลี้ยงได้ก าไรตอบแทนมากจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือก
พันธุ์โคที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงและวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยง เช่น ลูกโคที่ผลิตได้จะสนอง
ความต้องการของตลาดประเภทใด ส าหรับผู้ที่เพ่ิงจะเริ่มเลี้ยงโค ปัญหาส าคัญคือจะเลี้ยงโคพันธุ์อะไร 
ดังนั้นจะต้องทราบว่าโคพันธุ์ต่างๆ มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงหรือไม่ ควร
ซื้อโคท่ีมีลักษณะอย่าไร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, มปพ) 

โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) 

ค าว่า “บราห์มัน” มาจาก Brahmini ที่มาของชื่อ คือ มีประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ที่มีพ่อโค
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อ พราหมณี โคพันธุ์บราห์มันมีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมในประเทศ อินเดีย (India) แต่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีชื่อเรียกว่าพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American 
Brahman) ในเวลาต่อมาโคสายอเมริกันบราห์มัน เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่าง 3 สายพันธุ์ คือ 
พันธุ์กีร์ พันธุ์กูเซอร์ราจช์ พันธุ์เนลลอร์ ลักษณะตัวโดยทั่วไปล าตัวมีสีหลากหลายตั้งแต่ สีขาว เทาอ่อน สี
ลายและจนถึงเกือบด า จมูก กีบและพู่หางมีสีด า บางตัวอาจมีสีแดง จึงเรียกว่าบราห์มันแดง (Red 
Brahman) แต่ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด คือ สีขาวและสีเทา โคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันชนิดที่เลี้ยงใน
บ้านเราส่วนใหญ่น าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แล้วน ามาคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์โดย
กรมปศุสัตว์ และฟาร์มของเกษตรกรรายใหญ่ในประเทศ โคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเป็นโคขนาดกลาง  
เพศผู้มีน้ าหนักตัวประมาณ 800 - 900 กิโลกรัม และมีพ่อพันธุ์บางตัวน้ าหนักโตเต็มที่ประมาณ 1,800 
กิโลกรัม ในประเทศไทยก็ยังมีให้เห็น ส่วนเพศเมียจะมีน้ าหนักมาตรฐาน 500 - 700 กิโลกรัม และมาก
ที่สุด 800 กิโลกรัม โดยแม่โคจะให้ลูกเมื่อน้ าหนักแรกเกิดปานกลาง (30 - 32 กิโลกรัม) และน้ าหนักลูก
เมื่อหย่านมค่อนข้างน้อย (220 - 230 กิโลกรัม) (จิตกร,2552) 

 ลักษณะของโคบราห์มัน เป็นโคที่มีเขาขึ้นชันและงุ้ม มีตระโหนก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ต่อมาจาก
กล้ามเนื้อไหล่ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ส่วนหูนั้นจะยาวชี้ลงข้างล่างจนถึงริมฝีปาก แต่จะสั้นกว่าพันธุ์อินดู
บราซิล มีหนังหลวม เหนียงใต้คางจะใหญ่ หนอกใหญ่และหย่อน ขณะที่ผิวหนังใต้ท้องก็จะหย่อน พู่หางสี
ด า ส่วนขานั้นค่อนข้างยาว และจะมีกล้ามเนื้อตรงขาหลังมาก โคนขาใหญ่ มีร่างกายล่ าสัน ล าตัวมีความ
ลึกมาก และยาวได้สัดส่วน หน้าผากยาว คอสั้น ส่วนอกกว้างลึก หลังค่อนข้างตรง เป็นโคที่เลี้ยงดูง่าย 
ต้องการดูแลน้อยเหมาะส าหรับการเลี้ยงในเขตร้อน เพราะมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี ทนต่อ
โรคและแมลงได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น อีกทังแม่โคยังเลี้ยงลูกเก่ง ให้น้ านมพอสมควร ใช้
เป็นทั้งโคพันธุ์เนื้อและโคงาน มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ค่อนข้างต่ า เปอร์เซ็นของ
ซากต่ า เมื่อเทียบกับโคสายพันธุ์อ่ืน มีนิสัยระวังภัยสูง เชื่องช้า และขี้เล่น ถ้าอยู่ในลักษณะคอกหรือ
โรงเรือน เพศเมียผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุราว 1.8 – 2 ปี ซึ่งค่อนข้างช้ากว่าโคเนื้อพันธุ์ยุโรป แม่พันธุ์นั้น



 
 

สามารถให้ลูกไปได้จนถึงอายุ 15 ปี ปกติใช้เป็นพันธุ์พ้ืนฐานในการปรับปรุงพันธุ์ ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะ
ดีเด่นกว่าพ่อแม่ กล้ามเนื้อของโคพันธุ์บราห์มัน สามารถขยับตัวได้เพ่ือไล่แมลง และผิวหนังบริเวณคอมี
การขับสารสีเหลืองออกมาซึ่งเชื่อว่าเป็นกลิ่นที่สามารถที่ไล่แมลงได้ตามธรรมชาติ (จิตกร,2552) 

 

โคพันธุ์ฮินดูบราซิล (Hindu-Brazil)  

โคพันธุ์ฮินดูบราซิล (Hindu-Brazil) เป็นโคเนื้อในตระกูลโคอินเดีย (Bos indicus) เช่นเดียวกับ
โคบราห์มัน แต่ปรับปรุงพันธุ์ที่ประเทศ บราซิล สีมีตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเทาเกือบด า สีแดง แดงเรื่อๆ หรือ
แดง จุดขาว หน้าผากโหนกกว้างค่อนข้างยาว หูมีขนาดกว้างป านกลางและ ห้อยยาวมาก ปลายใบหูมักจะ
บิด เขาแข็งแรงมักจะเอนไปด้านหลัง ตะโหนกมีขนสดใหญ่ ผิวหนังและเหนียงหย่อนยานมาก เป็นโคที่มี
ขนาดใหญ่และค่อนข้างสูงเพศผู้โตเต็มที่น้ าหนักประมาณ 900 - 1,500 กิโลกรัม เพศเมีย 600 - 800 
กิโลกรัม ข้อดีคือ เป็นโคทนร้อน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภูมิอากาศของประเทศไทยได้ดี ทนต่อโรค
และแมลง แต่ข้อเสีย คือ ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเป็นโคเนื้อที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นโค
ขนาดใหญ่ โครงสร้างกระดูกใหญ่ การสร้างกล้ามเนื้อช้า ผู้เลี้ยง โคขุนจึงไม่นิยมน าไปเลี้ยงขุน ในอดีตนิยม
เลี้ยงเป็นโคลักษณะสวยงาม เช่น หูยาว หน้าผากโหนกกว้าง การเลี้ยง  ต้องเอาใจใส่ดูแลพอสมควร ไม่
เหมาะที่จะน าไปปล่อยเลี้ยงในป่าหรือปล่อยทุ่งโดยไม่ดูแลเอาใจใส่ (ยอดชาย,2547) 

 
อาหารของโค 

 หญ้า ฟาง และต้นข้าวโพดเป็นอาหารประเภทที่เรียกว่าอาหารหยาบ เพราะมีความหยาบหรือมี
เยื่อใยสูง ในธรรมชาติโคกินอาหารหยาบจนอ่ิมก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่ในปัจจุบัน
ต้องการให้โคเติบโตอย่างรวดเร็ว อาหารหยาบอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงต้องให้เอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร
สูงที่เรียกว่าอาหารข้น (Concentrate) ร่วมไปกับอาหารหยาบด้วย อาหารข้นเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบ
หลายๆอย่างเช่น ร า กากปาล์ม ข้าวโพด และมันส าปะหลัง เป็นต้น และที่น่าสนใจคือสามารถใช้ปุ๋ยยูเรีย
ผสมลงในอาหารข้นเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนได้ โคไม่ได้ใช้ยูเรียตรงนี้โดยตรง แต่จุลินทรีย์ในกระเพาะโคเป็น
ตัวที่เปลี่ยนไนโตรเจนจากยูเรียให้เป็นโปรตีนอีกต่อหนึ่ง 

 วิวัฒนาการด้านอาหารโคขณะนี้ก้าวหน้ามากขึ้น ได้มีการน าเอาอาหารหยาบกับอาหารข้นมาผสม
รวมกันเรียกว่าอาหาร ที เอ็ม อาร์ (Total Mixed Ration) ท าให้สะดวกและประหยัดแรงงานการเลี้ยงโค 
และท าให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ปรารถนา, 2543) 

อาหารหยาบ (Roughages)  

 อาหารหยาบจัดได้ว่าเป็นอาหารที่จ าเป็นต่อสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ซึ่งถ้าไม่มีการให้อาหารหยาบแก่สัตว์
เคี้ยวเอ้ืองเลยจะท าให้สภาวะภายในรูเมนสูญเสียไปแม้ว่าสัตว์จะได้รับอาหารอย่างอ่ืนก็ตาม เนื่องจาก
ระบบการน ามาใช้อาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีการน าไปใช้ประโยชน์ของกรดไขมันที่ระเหยได้ ผ่าน



 
 

กระบวนการเมแทบอลิซึมเพ่ือให้ได้พลังงานออกมาก (เมธา, 2533; ฉลอง, 2541 และสุวิช, 2558) อาหาร
หยาบโดยทั่วไปแล้วจะมีเยื่อใยสูงเกินกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ และให้โภชนะท่ีย่อยได้ต่ า พลังงานต่ า อีกทั้งยังมี
ส่วนประกอบพวกเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ค่อนข้างสูง ดังนั้นอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจึง
ประกอบไปด้วยอาหารหยาบซึ่งได้จากพืชส่วนใหญ่ในปริมาณมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งที่สัตว์
กินเข้าไป จึงท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องหาวัตถุดิบที่เป็นแหล่งอาหารหยาบให้เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้
เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งอาหารหยาบแบ่งออกเป็น 3 พวก คือ 

1. อาหารหยาบสด (Green Roughages หรือ Green Forages) หมายถึงอาหารหยาบที่อยู่ใน
สภาพสดมีความชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ ไดแ้ก่ พืชที่ตัดสดมาให้โคกิน (Soilage) และพืชอาหารสัตว์ใน
ทุ่งท่ีสัตว์เข้าไปแทะเล็ม (Pasture) อาหารหยาบสด ประกอบด้วย 

2. อาหารหยาบแห้ง (Dry Roughages หรือ Dry Forages) มีความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์เพ่ือ
จุดประสงค์ในการเก็บรักษาไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารโดยน าเอาอาหารหยาบสดมาระเหยความชื้นออก
ด้วยการตากแดด 2 – 3 แดดหรือก ารอบด้วยความร้อนให้เหลือความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งอยู่ใน
สภาพที่เชื้อร าและร าเมือกเจริญได้ยากจึงสามารถเก็บได้นานขึ้น ตัวอย่างของอาหารหยาบแห้ง ได้แก่ 
หญ้าแห้ง (Hay) เป็นหญ้าที่เก็บเกี่ยวในระยะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วน ามาระเหยความชื้นออกไป 
นอกจากนี้อาหารหยาบแห้ง ยังรวมถึงฟางข้าว (Rice Straws) อีกด้วย  

3. อาหารหยาบหมัก (Ensile Roughages หรือ Ensile Forages) อยู่ในรูปที่มีความชื้น 70 – 75 
เปอร์เซ็นต์ ระดับ pH ประมาณ 4.2 ในหลุมหมักที่มีสภาพไร้ออกซิเจนเพ่ือจุดประสงค์ในการเก็บรักษาไว้
ใช้ในยามขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนับสิบปีถ้ าไม่เปิดหลุมหมักโดยการน าอาหาร
หยาบสดที่เก็บเกี่ยวในระยะคุณค่าทางอาหารสูง และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมากพอมีความชื้น  70–
75 เปอร์เซ็นต์น ามาสับ เป็นท่อนเล็กๆบรรจุอัดแน่นลงหลุมหมักหรือบ่อหมัก (Silo) ปิดปากหลุมหมักให้
สนิทแน่นป้องกันไม่ให้อากาศเล็ดลอดเข้าไป ประมาณ 21 วัน ขบวนการหมักก็จะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง
อาหารหยาบหมัก ได้แก่ พืชหมัก (Silage) แต่ถ้าใช้อาหารหยาบสดที่มีความชื้น 55 – 60 เปอร์เซ็นต์มาท า
การหมัก เรียกว่า พืชหมักแห้ง (Haylages) 

 
ฟางข้าว ( Rice straw) 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีเนื้อที่เพาะปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยว
ได้ในปี 2544 - 2545 ประมาณ 61,006,316 ไร่ และได้ผลผลิต 25,607,931 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร, 2545) โดยทั่วไปสัดส่วนของผลผลิตเมล็ดข้าวต่อฟางข้าวประมาณ 1:1 ดังนั้น จึงประมาณได้
ว่าในปี เพาะปลูก 2544 - 2545 จะท าให้มีฟางข้าวมากถึง 25.6 ล้านตัน แหล่งที่มาของฟางข้าวหากเก็บ
เกี่ยวด้วยแรงคน ฟางข้าวจะกองอยู่บริเวณลานตากข้าวตามหมู่บ้าน หรือกองสุมกัน บริเวณบ้ านหรือนา
แต่ถ้าเก็บเกี่ยว ด้วยเครื่องจักร ฟางข้าวจะถูกทิ้งไว้ในนาข้าว แต่ปัจจุบัน มีการอัดฟางข้าวเป็นฟ่อนเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ ทางด้านอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ฟางข้าวมีคุณค่าทางโภชนะและความน่ากินต่ า จึงไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางอาหารสัตว์เท่าที่ควรและยังมีการเผาทิ้งอีกเป็นจ านวนมากแต่ถ้าหากเราสามารถ 



 
 

ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวให้สูงขึ้น ก็น่าที่จะท าให้สามารถเอาฟางข้าวที่มีอยู่เป็นจ านวนมากมายมาใช้  
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่

คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว เนื่องจากคุณภาพของฟางข้าวข้นอยู่กับ พันธุ์ข้าว การเพาะปลูก  
ฤดูกาล การสุกแก่ของฟางข้าว ความสูงของต้นข้าวเมื่อเก็บเกี่ยว สัดส่วนของใบกับล าต้น การรวบรวม  
และเก็บรักษา การจัดการดูแล ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า เป็นต้น จึงท าให้มีผู้รายงาน
คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม พบว่า โดยทั่ว ไปคุณค่าทางโภชนะของฟาง
ข้าวในประเทศไทยมีโปรตีนประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์มีส่วนผสมของผนังเซลล์ประมาณ 79 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 33 เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส 26 เปอร์เซ็นต์ ลิกนิน 7 เปอร์เซ็นต์ และซิลิกา 13 
เปอร์เซ็นต์ โดยลิกนินและซิลิกาเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่ท าให้การย่อยได้ของฟางข้าวลดลง นอกจากนี้
ฟางข้าวยังมีคิวติน และออกซาเลท ประกอบอยู่ในปริมาณมากกว่า ฟางชนิดอ่ืน ๆ (เมธา, 2533) 

การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว 

 การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิธีกลหรือวิธีทางกายภาพ ได้แก่ การสับ การบดการอัดเม็ดและการแช่น้ า เป็นต้น การสับ

หรือ การบดฟางไม่ควรให้ชิ้นเล็กจนเกินไป เนื่องจากจะท าให้การย่อยได้ลดลง การบดและการอัดเม็ด
อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ า จะท าให้การกินได้และน้ าหนักของสัตว์เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ท าให้การย่อยได้ดีขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากการสับ การบด และการอัดเม็ดเป็นวิธีการลดขนาดของฟางข้าว เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้ว 
อาหารจะผ่านทางเดินอาหารในอัตราที่เร็วขึ้น ท าให้จุลินทรีย์และน้ าย่อยจากตัวสัตว์เข้าท า ปฏิกิริยากับ
อาหารได้น้อยลง ส าหรับการแช่น้ าแม้จะช่วยก าจัดสารออกซาเลทออกไปได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ท าให้
โภชนะตัว อ่ืนๆ สูญเสียไปด้วยแต่ก็มีข้อดีที่ท าให้ฟางมีความชื้นและอ่อนนุ่มท า ให้สัตว์กินฟางได้มากกว่า 
ฟางแห้ง นอกจากนี้การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวทางกายภาพหรือวิธีกลอาจท า ได้โดยการอบไอน้ า 
หรือ อบภายใต้ความดัน จะช่วยให้การย่อยได้ดีขึ้นเพราะไปมีผลท าให้เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสแตกตัว
ออกนอกจากนี้ยังมีวิธีฉายรังสีแกมมา ซึ่งสามารถเพ่ิมการย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์โดยเฉพาะโภชนะของ
คาร์โบไฮเดรท แต่ไม่มีผลต่อปริมาณการกิน อย่างไรก็ตามการปรับปรุงคุณค่าทางอาหารโดยวีธีทาง
กายภาพ ยกเว้นการสับใช้ต้นทุนการผลิตสูง ใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน และไม่
เหมาะจะน าไปปฏิบัติในระดับฟาร์ม (เมธา,2528) 

2. วิธีการทางเคมี มีการใช้สารเคมีต่าง ๆ ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มาใช้ในการ  
ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว สารเคมีที่ใช้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

        2.1 กรด โดยกรดจะไปไฮโดรไลท์เฮมิเซลลูโลสในผนังเซลล์ท าให้ได้น้ า ตาลหลายชนิด 
ออกมามีบางท่ีท าให้พันธะระหว่างลิกนินและคาร์โบไฮเดรทแยกออกสารเคมีที่ศึกษากันได้แก่กรดซัลฟิวริก 
และกรดเกลือ เป็นต้น 

        2.2 ด่าง ด่างที่นิยมใช้ไดแก่โซเดียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์โปแตสเซียมไฮดรอก
ไซด์ แอมโมเนีย หรือยูเรีย เป็นต้น ส าหรับเกษตรกรในประเทศไทยนิยมใช้ยูเรีย 5 กิโลกรัมละลายในน้ า 
100 ลิตรราดลงในฟางข้าว 100 กิโลกรัม แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนน าไปเลี้ยงสัตว์ เมธา 
(2533) รายงานว่า การใช้สารประกอบพวกไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือยูเรีย มีข้อดี คือ 
สารประกอบพวกน้ าจะเป็นแหล่งที่ให้ไนโตรเจน (non protein nitrogen, NPN)อีกทั้งการหมักฟางด้วยยู



 
 

เรีย ยังช่วยเพ่ิมการย่อยได้อีกด้วย ถนัด (2531) รายงานว่า การหมักฟางด้วยยูเรียจะท าให้เกิดการ
สลายตัวได้แก๊ส แอมโมเนียซึ่งท าปฏิกิริยาต่อน้ า ได้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างและเข้าไป
ท าลายพันธะของ ลิกนินที่จับกับ เซลลูโลส หรือเฮมิเซลลูโลสทา ให้เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ สามารถเข้าไป
ย่อยโภชนะภายใน เซลล์ได้ง่ายขึ้นการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวในบางท้องที่ของประเทศไทยอาจใช้
สารละลายยูเรียถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ดังรายงานของ สมคิด และคณะ (2525) ที่ปรุงแต่งฟางข้าวด้ยยูเรีย 6 
เปอร์เซ็นต์และผสมกากน้ า ตาล 5 เปอร์เซ็นต์เลี้ยงโครุ่นพันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน สายเลือด 50 - 75 
เปอร์เซ็นต์พบว่าโคมีอัตราการ เจริญเติบโตวันละ 431 กรัม ซึ่งเทียบเท่ากับการเลี้ยงด้วยหญ้าแห้งและ
หญ้าสดโดยใช้อาหารข้นที่มีโปรตีน 13 เปอร์เซ็นต์ เสริมวันละ 1.5 กิโลกรัม และดีกว่า การเลี้ยงด้วยฟาง
ข้าวและหญ้าหมักซ่ึงเสริมด้วยอาหารข้น เช่นเดียวกัน (เมธา ,2533) 

3. การใช้วิธีกลร่วมกับวิธีเคมี เนื่องจากการหั่น และการบดจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวให้มากขึ้น ย่อมมี
ผลท าให้สารเคมีเข้าท า ปฏิกิริยาได้ทั่วถึงขึ้น ส่งผลให้การย่อยได้ดีขึ้น เช่น การใช้ยูเรียร่วมกับการอัดเม็ด
ของ ฟางจะช่วยให้การย่อยได้ดีขึ้น เพราะความร้อนในระหว่างการอัดจะช่วยให้ยูเรียสลายตัวเป็น
แอมโมเนีย เข้า ท าปฏิกิริยากับฟางดีข้ึน  

4. วิธีทางชีวภาพ เป็นวิธีที่ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวโดยใช้สารชีวภาพต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ ที่
ไม่ก่อให้เกิดโทษ และเอนไซม์ย่อยสลายต่าง ๆ ถนัด (2531) กล่าวว่า การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว
โดย วิธีทางชีวภาพ ได้แก่ การน าเชื้อรา เช่น เชื้อเห็ดฟาง มาเลี้ยงให้เจริญเติบโตบนฟางข้าวในช่วง
ระยะเวลา หนึ่ง เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสหรือลิกนิน ก่อนน าไปเลี้ยงสัตว์ มีผล
ท าให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้น แต่ท า ให้อินทรีย์วัตถุของฟางข้าวลดลง และบางครั้งสัตว์จะไม่ยอมกินอาหาร 
และต้อง ระมัดระวังถึงการผลิตสารพิษของเชื้อรา จึงท า ให้ไม่เป็นที่นิยมในการปรับปรุงคุณภาพของฟาง
ข้าว 

การจัดเก็บฟางข้าว 

1. การกองในที่โล่งการกองฟางในที่โล่ง เป็นวิธีการเก็บรักษาฟางข้าววิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่
สมัยโบราณด้วยการกองฟางให้เป็นกองสูงโดยเลือกกองบนพ้ืนที่ที่เป็นเนินหรือบริเวณที่สูงไม่เสี่ยงต่อน้ า
ท่วมได้ง่าย ลักษณะของกองฟางมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ า มีฐานกว้าง และค่อยๆเรียวลดขนาดลงจนถึงส่วน
ปลายสุด (ถนัด, 2531) 

2. การกองในโรงเรือนเป็นวิธีการเก็บรักษาฟางข้าวที่ใช้ในเกษตรกรบางราย โดยเฉพาะเกษตรกร
ที่มีความต้องการใช้ฟางข้าวมาก และสามารถมีเงินทุนสร้างโรงเรือนเก็บได้ เช่น เกษตรที่มีอาชีพเพาะเห็ด
ฟาง เกษตรกรที่ต้องใช้ฟางคลุมแปลงเกษตร และเกษตรผู้เลี่ยงโคจ านวนมาก เป็นต้น (ถนัด, 2531) 

การสับฟางข้าว 

 การสับ คือ กระบวนการที่แบ่งวัตถุคงรูปตามแนวเส้นที่ก าหนดไว้แล้ว โดยใช้เครื่องสับ ในกรณี
ทั่วไปวัตถุเดิมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กลไกลส าคัญที่จะก่อให้เกิดการสับในเครื่องพืชอาหารสับคือ 
ส่วนประกอบที่เรียกว่า หัวสับ (cutter head) ซึ่งสามารถแบ่งหัวสับออกได้ 2 ประเภท (ภรต และคณะ
,2539) 



 
 

 1. หัวสับชนิดจานกลม (Flywheel type) รูปร่างของหัวสับมีลักษณะเป็นจานกลมใบมีดติดอยู่ใน
แนวรัศมี โดยปกติจะมีใบมีดประมาณ 4 - 6 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวสับประเภทนี้ค่อนข้างใหญ่ อาจ
มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.25 เมตร ละมีจ านวนใบมีดตั้งแต่ 2 , 5 หรือ 10 ใบ ส าหรับเครื่องเก็บเกี่ยวและ
เก็บหญ้าในแปลงบนหัวสับประเภทนี้มีใบพัดอยู่ 3 หรือ 4 ใบ ติดอยู่รอบเส้นรอบวงของหัวสับ โดยท า
หน้าที่เหวี่ยงวัสดุที่ถูกสับขึ้นไปทางด้านบนตามท่อส่งและตกลงในรถพ่วงส าหรับรถบรรทุก 

2. หัวสับชนิดทรงกระบอก (Cylinder type) รูปร่างของหัวสับประเภทนี้มีลักษณะเป็น
ทรงกระบอก โดยปกติจะมีใบมีด 6 ใบ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 38 - 46 เซนติเมตร หรือหาก
มีใบมีด 9 นิ้ว จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 61 เซนติเมตร หัวสับชนิดทรงกระบอกนี้ท างานในลักษณะสับและ
เหวี่ยง 

การสับฟางไม่จ าเป็นต้องท ากับข้าวที่ปลูกในฤดูนาปลัง เพราะฟางอ่อนนุ่มและมีความชื้นสูงอยู่
แล้ว เพียงใช้เครื่องกระจายฟางอย่างเดียวก็พอ การท านาแบบไม่เผาตอซังที่มีประสิทธิภาพด้วยการติดตั้ง
เครื่องสับฟางหลังเครื่องเก่ียวข้าวและพ่นฟางให้กระจายในแปลงนา หลังจากนั้นจะติดตั้งเครื่องฉีดพ่นไตร
โครเดอร์ มาที่หน้าจานชุดไถ และจะฉีดพ่นไตรโครเดอร์ มาบนฟางที่สับไปพร้อมกับการไถ ซึ่งวิธีการนี้
นอกจากจะเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินแล้ว ยังท าให้ฟางข้าวเปื่อยยุ่ยเร็ว (ภรต,2533) 

การใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นอาหารสัตว์ 

 Yu et al. (2014) รายงานว่าการลดขนาดของฟางข้าวให้มีขนาดเล็ก จะสามารถเพ่ิมคุณสมบัติทั้ง
กายภาพเคมีและชีวภาพที่มีผลต่อกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ โดยชักน าให้ระยะเวลาการย่อยสลาย
ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 
 Wanapat (1999) รายงานว่าการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีการบดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
น่าสนใจ (สุนทร และคณะ, 2545) การบดให้อาหารหยาบมีขนาดอนุภาคเหมาะสม ช่วยเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่
ผิวท าให้เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักสามารถเข้าย่อยสลายได้ง่าย ปริมาณการกินได้ของสัตว์จึง
เพ่ิมขึ้น ระดับไขมันนม กลไกการหมักย่อยและการเคี้ยวเอ้ืองปกติ (Mertens, 1997) การบดอาจช่วยให้
เกษตรกรสามารถใช้ฟางข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักฟางข้าว
ด้วยสารละลายยูเรียเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 10 - 14 วัน จึงสามารถน ามาเป็น
อาหารสัตว์กระเพาะรวม (Wanapat, 1999) การใช้ฟางข้าวบดนั้นอาจเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในปริมาณ
จ ากัด และไม่สามารถผลิตหญ้าอาหารสัตว์คุณภาพดีเพียงพอส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 
 Wittayakun et at. (2004) รายงานว่าการลดอนุภาคของอาหารหยาบท าให้โคมีปริมาณการกิน
ได้ของวัตถุแห้งเพ่ิมขึ้น (Campling and Freer, 1966) แต่อาจมีผลท าให้อัตราการเคี้ยวเอ้ืองลดลง การ
หลั่งน้ าลายลดลง การเคลื่อนตัวของอาหารออกจากกระเพาะหมักมีอัตราเร็วขึ้น (Welch, 1982) นอกจาก
การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวโดยการบดแล้ว การให้โคได้รับอาหารหยาบในปริมาณเพียงพอนับเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยด ารงกลไกการหมักย่อยในกระเพาะหมัก NRC (1989) รายงานว่าอาหารโค
ควรมีระดับ NDF ในอาหารไม่ต่ ากว่า 25 – 28 เปอร์เซ็นต์ ระดับของ NDF มีความส าคัญยิ่งที่ช่วยบ่งชี้การ
ได้รับเยื่อใยในปริมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่ออาหารที่น ามาประกอบสูตรอาหารผสมครบส่วนผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยการสับหรือบด 



 
 

 Lammers et at. (1996) รายงานว่าโดยทั่วไปขนาดอนุภาคที่เหมาะสมประเมินได้จากส่วนของ
อาหารหยาบที่บดและไม่สามารถผ่านตะแกรงที่มีขนาดความพรุน 1.18 มิลลิเมตร อาหารหยาบส่วนนี้
เรียกว่า Physical effective NDF (peNDF) ขนาดอนุภาคของอาหารหยาบที่ผ่านการบดอาจจ าแนกได้ 3 
ประเภทคือ 

1. ประเภทบดหยาบ (coarsely ground) หมายถึง การบดที่ใช้ตะแกรงต่ ากว่า 1.25 เซนติเมตร 
2. ประเภทบดหยาบปานกลาง (medium ground) หมายถึง การบดที่ใช้ตะแกรงขนาดรูพรุนไม่

ต่ ากว่า 0.09 เซนติเมตร 
3. ประเภทบดละเอียด (finely ground) หมายถึง การบดที่ใช้ตะแกรงที่มีขนาดรูพรุนไม่ต่ ากว่า 

0.63 เซนติเมตร 

infrared thermometer 

 เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่พ้ืนผิวของวัตถุซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสกับวัตถุ  (Non-contact 
Thermometer) มีชื่อเรียกกันหลากชื่อ อาทิเช่น IR Temperature , ปืนวัดอุณหภูมิ , Temp GUN เป็น
ต้น ในการวัดอุณหภูมิของอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ นั้นจะวัดจากรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุ 
ส่วนประกอบหลักของเครื่องมือวัดประเภทนี้ประกอบไปด้วยแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ส าหรับเล็งต าแหน่ง
การวัด เลนส์ที่รับรังสีอินฟราเรด ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด หรือ เซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด วงจรอิเล็ก
ทรอนิคที่มีตัวคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ประมวลผลอยู่ภายในโดยแปลงค่ารังสีอินฟราเรดเป็นค่าอุณหภูมิ
ของวัตถุนั้นๆและ ส่วนสุดท้ายคือส่วนแสดงผล  (Display) เป็นค่าอุณหภูมิที่วัดได้ (สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น,2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
   

อุปกรณ์การทดลอง 

1. โรงเรือนปกตสิ าหรับเลี้ยงโคเนื้อ 
2. โรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยการดัดแปลงการสร้างโรงเรือน 
3. โคเนื้อจ านวน 10 ตัว 
4. ฟางสับ 
5. Infrered Thermometer 
6. กล้องถ่ายรูป 
7. เครื่องชั่งน้ าหนัก 

 

วิธีการทดลอง 

 1. การวางแผนการทดลอง 
 การวางแผนการทดลอง T-test  ประกอบด้วย  2 ทรีทเมนต์  ท าการศึกษาการจัดการด้าน
อาหารหยาบโดยใช้ฟางข้าวเพ่ือศึกษาการกิน การเคี้ยว และการเจริญเติบโตของโคเนื้อภายใต้การ
ดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดอุณหภูมิของโคเนื้อ 

ทรีทเมนต์ที่  1  การเลี้ยงโคเนื้อต่อฟางสับภายใต้โรงเรือนหลังคาดัดแปลง 
ทรีทเมนต์ที่  2  การเลี้ยงโคเนื้อต่อฟางสับภายใต้โรงเรือนหลังคาปกติ 

 
2. วิธีปฏิบัติการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

             2.1 การเตรียมโรงเรือนโรงเรือนโคเนื้อ ลักษณะของพ้ืนที่ต้องเป็นที่ดอน น้ าไม่ท่วม ถ้า
เป็นพ้ืนคอนกรีตต้องมีความลาดเทประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของคอกพักโคกระบือ จะประกอบด้วย 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่มีหลังคาและส่วนที่เป็นลานโล่งถ้าพ้ืนคอกเป็นพ้ืน คอนกรีตทั้งหมดพ้ืนที่ภายใต้ที่หลังคา
เท่ากับ 1/2 ของพ้ืนที่คอกท้ังหมดแต่ถ้ากรณีที่พ้ืนคอกภายใต้หลังคาเป็นพ้ืนคอนกรีต และพ้ืนลานโล่งเป็น
พ้ืนดิน พ้ืนที่ลานโล่งเท่ากับ 10 เท่าของพ้ืนที่ภายใต้ หลังคา ส่วนรางอาหารจะอยู่ด้านหน้าสุดของคอกพัก
และยาวตลอดความยาวของคอกพัก มีก้นราง โค้งและลาดเท 2 เปอร์เซ็นต์ ไปทางด้านใดด้านหนึ่งของ
คอก มีความกว้าง 85 ถึง 90 เซนติเมตร ส่วนก้นลึก 35 เซนติเมตร อ่างน้ าจะอยู่ทางด้านท้ายสุดของคอก 
และมีความสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร มีรั้วล้อมรอบคอกพักซึ่งติดตั้งเป็นแนวขวาง 4 แนวโดยให้แนวบนสุด
สูงจาก พ้ืนดินประมาณ 140 ถึง 150 เซนติเมตร อาจใช้ไม้เนื้อแข็งหรือท่อเหล็กก็ได้ 

            2.2 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ท้ังหมดพร้อมทั้งใช้ปูนขาวโรยบริเวณคอกเพ่ือฆ่า
เชื้อโรค 



 
 

  2.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศความชื้นสัมพัทธ์ 
 

 3. การเก็บข้อมูล มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1 เตรียมจัดชุดเครื่องมือ Infrared Thermometer ในการศึกษาสภาพอุณหภูมิภายใต้
หลังคาโรงเรือนดัดแปลงและภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ    

          3.2 เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพการกินฟางสับที่เวลา 9:00-10:00 และ 15:00-16:00 
     3.3 เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพน้ าหนักของโคเนื้อท่ีเวลา 9:00-10:00 และ 15:00-16:00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าสภาพภูมอากาศ ภายในและภายนอกโรงเรือนโดย
ท าการเปรียบเทียบ แบบ T-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากข้อมูล 

สถานที่ท าการทดลอง 

 วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัด สิงห์บุรี 

ระยะเวลาในการทดลอง 

 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลองเรื่อง การจัดการด้านอาหารหยาบโดยการสับฟางข้าวส าหรับโคเนื้อและการ
ดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermmometer  โดยใช้โค 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 
250 กิโลกรัม ที่ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้โคกลุ่มละจ านวน 5 ตัว มีผลการทดลองแสดงดังในตารางที่ 4.1,4.2 และ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.1 อุณหภูมิ (OC) ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) และอุณหภูมิภายใต้ หลังคา 
      โรงเรือนปกติ (NR) 

หมายเหตุ    อักษรในแถวเดียวกันที่ต่างกันมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

ตารางที ่4.1 การอ่านค่าด้วยเครื่อง Infrared Thermmometer  สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายใต้
หลังคาโรงเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยหลังคาโรงเรือนดัดแปลงเพ่ือลดอุณหภูมิเปรียบเทียบกับหลังคา
โรงเรือนปกติสามารถอ่านค่าได้ ดังนี้คืออุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่
หลังคาโรงเรือนปกติพบว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลง MR ± SE มีค่าเท่ากับ 34.56 ± 0.23 (OC) 
ซึ่งมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 43.38 ± 1.30 (OC) เมื่อทดสอบนัยส าคัญทาง
สถิติพบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงอยู่ภายใต้หลังคาที่มีอุณหภูมิต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโค
เนื้อท่ีอยู่ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

 

ตารางที่ 4.2 การกินและการเคี้ยวฟางสับ (Chopped Straw) ในช่วงเช้าเวลา (9:00 - 10:00) และช่วง          
บ่าย เวลา (15:00 - 16:00) ของโคที่เลี้ยงภายใต้หลังคาดัดแปลง (MR) และหลังคาปกติ (NR) 

หมายเหตุ อักษร a,b ในแถวเดียวกันที่ต่างกันมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 อักษร x,yในแถวเดียวกันที่ต่างกันมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

Roof temp. (OC) MR ± SE NR ± SE P value 

อุณหภูมิหลังคา 34.56 ± 0.23y 43.38 ± 1.30x 0.0050 

พฤติกรรม เวลา MR ± SE NR ± SE P-value 

เคี้ยว 9:00 - 10:00 20.25 ± 1.97 18.53 ± 0.73 NS 

เคี้ยว 15:00 - 16:00 19.97 ± 1.72x 16.63 ± 0.76y 0.0003 

กิน 9:00 - 10:00 20.37 ± 2.18a 17.65 ± 0.90b 0.0561 

กิน 15:00 - 16:00 21.15 ± 2.38x 15.21 ± 0.94y 0.0003 



 
 

 จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมการเคี้ยวของโคเนื้อต่อฟางสับในช่วงเช้า
ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีค่าเท่ากับ 20.25 ± 1.97 และหลังคาปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 
18.53 ± 0.73 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และพฤติกรรมการเคี้ยวของโคต่อฟางสับ
ในช่วงบ่ายภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีค่าเท่ากับ19.97 ± 1.72 และหลังคาปกติ (NR) มีค่า
เท่ากับ 16.63 ± 0.76 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และพฤติกรรมการกิน
ของโคเนื้อต่อฟางสับในช่วงเช้าภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีค่าเท่ากับ 20.37 ± 2.18 และ
หลังคาปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 17.65 ± 0.90 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
และพฤติกรรมการกินของโคเนื้อต่อฟางสับในช่วงบ่ายภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีค่าเท่ากับ
21.15 ± 2.38 และหลังคาปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 15.21 ± 0.94 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) 

 
 ตารางท่ี 4.3 น้ าหนัก (kg.) ของโคเนื้อภายใต้โรงเรือนหลังคาดัดแปลง Modified roof (MR ± SE)

เปรียบเทียบกับโรงเรือนปกติ Normal roof (NR ± SE) 

หมายเหตุ อักษร a,b ในแถวเดียวกันที่ต่างกันมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 อักษร x,yในแถวเดียวกันที่ต่างกันมีความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายได้ว่าน้ าหนัก เดือนที่1ของโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง
(MR) มีค่าเท่ากับ 248.50 ± 2.67 และหลังคาปกติ (MR) มีค่าเท่ากับ 246.80 ± 4.43 ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าน้ าหนักของโคเนื้อเดือนที่ 3 ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง
(MR) มีค่าเท่ากับ 262.40 ± 5.15 และหลังคาปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 241.20 ± 5.50 ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบว่าน้ าหนักของโคเนื้อในเดือนที่ 5 ภายใต้หลังคาโรงเรือน
ดัดแปลง (MR) มีค่าเท่ากับ 281.40 ± 6.40 และหลังคาปกติ (NR) มีค่าเท่ากับ 249.40 ± 4.09 ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

 

 

 

 

เดือน MR ± SE NR ± SE P value 

เดือนที่ 1 
เดือนที่ 3 
เดือนที่ 5 

        248.50 ± 2.67 
        262.40 ± 5.15a 
        281.40 ± 6.40x 

246.80 ± 4.43 
 241.20 ± 5.50b 
 249.40 ± 4.09y 

NS 
0.0232 
0.0032 



 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการทดลอง 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฟางข้าว     อาหาร 

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 



 
 

บทที่ 5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการทดลอง 

   จากการศึกษาทดลองโดยใช้ Infrared Thermometer พบว่าอุณหภูมิ (OC) ภายใต้หลังคา
โรงเรือนดัดแปลง (MR) และอุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ (NR) เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ
พบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนดัดแปลงอยู่ภายใต้หลังคาที่มีอุณหภูมิต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโคเนื้อที่อยู่
ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) การลดขนาดฟางข้าว
การเค้ียวในช่วงเช้าและบ่าย พบว่าอัตราการกินได้ของโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) ในช่วง
เช้าและบ่ายมีอัตราการกินและการเค้ียวได้ดีกว่าภายใต้หลังคาโรงเรือนแบบปกติ (NR) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) น้ าหนักตัว (kg.) เปรียบเทียบน้ าหนัก (kg.) ของโคเนื้อที่เลี้ยงใน
โรงเรือนที่มีการดัดแปลง (MR) และ โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนปกติ (NR) เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ
พบว่า เดือนที่ 3 น้ าหนักโคเนื้อมีค่าเท่ากับ 262.40 ± 5.15 และ 241.20 ± 5.50 ตามล าดับ และ เดือนที่ 
5 น้ าหนักของโคเนื้อมีค่าเท่ากับ 281.40 ± 6.40 และ 249.40 ± 4.09 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าน้ าหนัก
ของโคเนื้อท่ีเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมีการดัดแปลงและโรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาทดลองครั้งนี้พบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) ที่
ตรวจสอบโดย  Infrared Thermometer มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ
(NR) และพบว่าน้ าหนักของโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) มีน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าจาก
การเลี้ยงโคเนื้อภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติ (NR) การจัดการโรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมีเป้าหมายเพ่ือ
ลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เนื่องจากการสูญเสียศักยภาพในการผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมาจากความเครียด
เนื่องจากความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ (Reutzel และคณะ,1992) การใช้ Polypropylene fabric 
sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็น ทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70 - 80 % (Bucklin et al., 1993) สามารถท าให้
อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพ อากาศร้อนชื้นของประเทศไทย (Khongdee 
et al. 2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดย สร้างโครงหลังคาแบบใช้เหล็กเพ่ือความ
แข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80 % สูง กว่าหลังคาปกติประมาณ 80 - 100 
ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว มีคุณสมบัติในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวง  อาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท า
หน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคา เปลี่ยนแปลงพลังงานความ
ร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับใน  สภาพที่ไม่ได้มีการ
ดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น 
 
 
ข้อเสนอแนะ  

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับการศึกษา และวิจัยในเรื่องโคใน
อนาคต ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเลี้ยงโค 
 2. ควรมีการปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้เลี้ยงโคในช่วงฤดูต่างๆ  
 3. ควรมีการจัดท าวิจัยนี้อีกครั้ง เพื่อพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ภาพผนวกที่ 3 แสดงภาพของฟางข้าวที่ใช้เป็นอาหารส าหรับโคเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 4 แสดงภาพโคเนื้อ 

 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล      นายณัฐวุฒิ  จันทร์แป้น 
วันเดือนปีเกิด      วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
ภูมิล าเนา         102 หมู่ 10 ต าบล บึงสามพัน อ าเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ 
การศึกษา         จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม จังหวัด เพชรบูรณ์ 
 
ชื่อ – นามสกุล      นายฐิติวัลค์  จันทรังษ์ 
วันเดือนปีเกิด      วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
ภูมิล าเนา         60/3 หมู่ 7 ต าบล ตลุกดู่ อ าเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี 61120 
การศึกษา          จบชั้นปะถม จากโรงเรียนหนองจิกยาว จังหวัดอุทัยธานี 
         จบมัธยมปลายจากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัด อุทัยธานี 
 
ชื่อ – นามสกุล      นางสาวธารวิมล  ฟักสกุล 
วันเดือนปีเกิด      วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2537 
ภูมิล าเนา         7 หมู่ 5 ต าบล พิกุล อ าเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ 
การศึกษา          จบมัธยมต้นจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ 
         จบมัธยมปลายจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 


