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การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิสภาพ  

แวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ (Modified 

roof vs. Normal roof) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของผิวหนัง ของโคเนื้อภายใต้การดัดแปลง

โรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer โดยใช้ โคเนื้อเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 

270กิโลกรัม ที่ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.

ชัยนาท แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้โคกลุ่มละจ านวน 5 ตัว    

จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลง MR ± SE มีค่าเท่ากับ 37.78 ± 2.65 

องศาเซลเซียส ต่ ากว่าหลังคาโรงเรือนปกติ NR ± SE ซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับ 46.31 ± 2.10 องศาเซลเซียส ซึ่ง

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อุณหภูมิที่กล้ามเนื้อขาด้านซ้ายที่หลังคาโรงเรือนปกติ

มีค่าเท่ากับ 38.29 ± 1.96 องศาเซลเซียส ที่หลังคาดัดแปลงมีค่าเท่ากับ 34.64 ± 1.23 องศาเซลเซียส ซึ่งมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนอุณหภูมิที่กล้ามเนื้อขาด้านขวาพบว่า โรงเรือน

ปกติมีค่าเท่ากับ 37.34 ± 0.87 องศาเซลเซียส โรงเรือนดัดแปลงมีค่าเท่ากับ 33.94 ± 0.66 องศาเซลเซียส 

ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านน้ าหนักพบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการ

ดัดแปลง มีน้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 315.80 ± 5.20 กิโลกรัม และโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนปกติ 

มีน้ าหนักเท่ากับ  289.50 ± 2.77 กิโลกรัม  เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ น้ าหนักของโคเนื้อที่เลี้ยงใน

โรงเรือนที่มีการดัดแปลงและโรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ค าส าคัญ: การดัดแปลงโรงเรือน,  อุณหภูมิผิวหนัง, Infrared Thermometer,  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 13 
บทที่ 4 ผลการทดลอง 15 
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 20 
เอกสารอ้างอิง 23 
ภาคผนวก 25 
ประวัติผู้วิจัย 28 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) 
 

 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

2.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 5 
อันดับที่มี ปริมาณมากท่ีสุดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 

6 

2.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกรและโคเนื้อรายเขตปศุสัตว์ประจ าปีพ.ศ. 
2556 

6 

4.1 อุณหภูมิ (oC) ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) และอุณหภูมิภายใต้หลังคา
โรงเรือนปกติ (NR) 

15 

4.2 อุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านซ้าย (°C) ของโคที่เก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง 
(MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง. 

16 

4.3 อุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านขวา (°C) ของโคท่ีเก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง 
(MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง. 

17 

4.4 น้ าหนัก (kg) ของโคเนื้อ ภายใต้โรงเรือนดัดแปลง Modified roof (MR ± SE) 
เปรียบเทียบกับโรงเรือนปกติ Normal roof (NR ± SE). 

19 

4.5 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการ
ทดลอง 

19 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



(5) 
 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 
2.1 แสดงจ านวนเกษตรกรและโคเนื้อในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 5 
4.1 แสดงกราฟอุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านซ้าย (°C) ของโคท่ีเก็บภายใต้หลังคา

ดัดแปลง (MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 
17 

4.2 
 
 

แสดงกราฟอุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านขวา (°C) ของโคที่เก็บภายใต้หลังคา
ดัดแปลง (MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 
 

18 

ภาพผนวกที่   

    

 

 

 

    1  แสดงการเก็บข้อมูลอินฟราเรด 

  

26 

    2  แสดงการกินอาหารของโคเนื้อ 

  

26 

    3  แสดงโรงเรือนการเลี้ยงโคเนื้อ 

  

27 

    4  แสดงฟางข้าวที่ใช้เป็นอาหารโคเนื้อ 

  

27 



 
 

บทที่ 1 

บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

วัวหรือโค เป็นสัตว์มีกีบเท้าที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง เป็นสมาชิกสมัยใหม่ที่โดดเด่นในวงศ์
ย่อย Bovinae เป็นชนิดที่แพร่หลายที่สุดในสกุล Bos และถูกจ าแนกเป็นกลุ่มอย่างกว้างขวางที่สุด
ว่า Bos primigenius วัวถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพ่ือเอาเนื้อ เพ่ือเอานมและผลิตภัณฑ์นมอ่ืน ๆ และเป็น
สัตว์ลากเทียม ผลิตภัณฑ์อ่ืนจากวัวมีหนังและมูลเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือเชื้อเพลิง ในบางประเทศ 
เช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ จากบรรพบุรุษวัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพียง 80 ตัว ในทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของตุรกีเมื่อราว 10,500 ปีก่อน มีการประเมินว่า ปัจจุบันมีวัว 1,300 ล้านตัวทั่วโลก เมื่อ พ.ศ. 
2552 วัวเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกที่มีการท าแผนที่จีโนมอย่างสมบูรณ์ (Grubb, P., 2005) 

ปริมาณการบริโภคเนื้อโคของโลก เฉลี่ยโดยประมาณ 56.96 ล้านตันต่อปีแนวโน้มการผลิต
และการบริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโคเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย ประเทศไทยมีจ านวนโคท้ังประเทศค่อนข้างคงที่  หรือมีการเพ่ิมจ านวนขึ้น
เพียงเล็กน้อย แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการขยายการค้นคว้าทางด้านสรีรวิทยาไปอย่างกว้างขวางและ
อย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆทางด้านสภาพแวดล้อมยังมิได้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัจจัยร่วม ระหว่างสภาพอากาศและชีวภาคนั้นยิ่งยังเข้าใจกันน้อย ตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิ
อากาศ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่กล่าวถึงความเร็วลม 
ความชื้น และการแผ่รังสี นอกจากนี้การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาโดยการเคลื่อนไหวทางเมแทบอลิ
ซึมทางร่างกายโดย การออกแรง การหายใจ หรือการไหลเวียนโลหิตเป็นต้น ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจว่าสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  

อุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในหลายๆ ด้านส าหรับโคและการประเมินสภาพทางสรีรวิทยา
ของโค คือเหตุผลท าไมอุณหภูมิการประมาณค่าควรจะรวดเร็วและถูกต้อง ในทางปฏิบัติวิธีการต่างๆที่
ใช้ส าหรับการประมาณค่าอุณหภูมิของร่างกายโค เน้นความเร็วในการวัดและความน่าเชื่อถือของ
ผลลัพธ์ นอกจากอุณหภูมิอุณหพลศาสตร์ทั่วไปการวัดรังสีอุณหภูมิประมาณ ขึ้นอยู่กับพลังงานที่แผ่
ออกมาจากร่างกายกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น ที่เฉพาะเจาะจงความยาวคลื่น
รวมคาพลังงานของร่างกายอุณหภูมิสูงเพ่ิมความกังวลของความเครียดจากความร้อนในเนื้อโค 
ความเครียดความร้อนในปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวมกันที่มีความชื้นสูง อากาศร้อนและมี
ความชื้นสูง สามารถลดการประสิทธิภาพการผลิต อาหารที่บริโภค น้ าหนักก าไร และบางครั้งเป็น
สาเหตุการตาย 

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
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 Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครง
หลังคาแบบใช้เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80 % สูง
กว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติในการตัดแสงเมื่อแสงจาก
ดวงอาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเม่ือมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบ
หลังคาเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อ
เปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น ดังนั้นการดัดแปลงโรงเรือน
เพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนั้นมีการจัดการได้หลายวิธีด้วยกันล้วนแล้วแต่แตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สัตว์สามารถอยู่ได้อย่างสุขสบาย การจัดการ
โรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมีเป้าหมายเพ่ือลดการแผ่ รังสีของดวงอาทิตย์ เนื่องจากการสูญเสีย
ศักยภาพในการผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่ง โดย  
เฉพาะอย่างยิ่งลดลงมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนเนื่องมาจากประสบปัญหาเครียดเรื้อรังเป็นเวลานาน การ
ดัดแปลงการจัดการเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้อนมีหลายวิธีการด้วยกันได้แก่ การใช้
sprinkler, พัดลม และการดัดแปลงหลังคาในหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการจะได้ผลเมื่อมีการดัดแปลง
ในสภาพอากาศการเลี้ยงแบบร้อนแห้ง (dry conditions) แต่ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น (wet 
conditions หรือ tropical conditions) ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การทดลองครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดการการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิสภาพแวด 
ล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ (Modified 
roof vs. Normal roof) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของผิวหนัง ของโคเนื้อภายใต้การ
ดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.เพื่อศึกษาอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่มกีารดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบ
กับการจัดการในโรงเรือนปกติ 

2.เพ่ือศึกษาอุณหภูมิภายใต้ผิวหนังของโคเนื้อโดยใช้ Infrared Thermometer 
3.เพ่ือศึกษาน้ าหนักการเจริญเติบโตของโคเนื้อ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ 
 

1.ได้ข้อมูลการดัดแปลงโรงเรือนและอุณหภูมิผิวหนังของโคเนื้อโดยใช้ Infrared Thermo 
meter เพ่ือน าไปปรับปรุงในการจัดการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2.ผลการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดอุณหภูมิโคเนื้อ น าไปปรับปรุงเพ่ือใช้เพ่ิมน้ าหนักในการ
เลี้ยงโคเนื้อ 
 
ขอบเขตการทดลอง 
 

การทดลองนี้ เพ่ือศึกษาการจัดการในโรงเรือนดัดแปลงและโรงเรือนปกติ (Modified roof) 
vs. (Normal roof) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหนังของโคเนื้อภายใต้การดัดแปลง
โรงเรือนโดยอ่านค่าจาก Infrared Thermometer และการเพ่ิมน้ าหนักในการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้โค
เนื้อเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 270 กิโลกรัม กลุ่มละ 5 ตัว โดยมีกลุ่ม Control 5 ตัว 
และกลุ่ม Treatment 5 ตัว รวม 10 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่2 

ตรวจเอกสาร 

 

โคเนื้อที่เลี้ยงในประเทศไทยแต่เดิมเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งขนาดค่อนข้างเล็ก ขนสั้นเกรียนมี 
หลายสีมีน้ าหนักน้อยประมาณ 200-350 กิโลกรัม สามารถหากินและเติบโตจากการหาหญ้ากิน ตาม
ธรรมชาติโตช้าแต่มีความต้านทานโรคเมืองร้อนได้ดีมีสัดส่วนการเลี้ยงประมาณร้อยละ 67.5 ระยะ
ต่อมา มีการน าโคพันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามาผสมกับโคพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือให้ได้โคลูกผสมที่ มีขนาด
ใหญ่ขึ้น แต่ยังคงมีความต้านทานโรคเมืองร้อน ซึ่งพันธุ์ที่นิยมและเหมาะสมที่สุดทั้งด้านใช้ แรงงาน
และให้เนื้อ คือ พันธุ์บราห์มัน มีสัดส่วนร้อยละ 29 นอกจากนี้ยังมีการน าพันธุ์โค อ่ืนๆ เข้ามาผสมกับ
โคพ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติให้เนื้อโดยตรงและสามารถเติบโตได้ใน สภาพแวดล้อมของไทยได้ดี 
คือ พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ลิมูซีน และเฮียฟอร์ด มีสัดส่วนร้อยละ 3.5 ผลผลิต โคเนื้อในประเทศมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ โดยยังผลิตได้น้อยกว่า ความ
ต้องการเล็กน้อย แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนื้อโคคุณภาพสูงยังคงต้องพ่ึงพาการน าเข้าโค จากต่างประเทศ
ทุกปี 

การเลี้ยงโคในประเทศไทยยังคงเป็นการเลี้ยงแบบทั่วๆ ไป ตามครัวเรือนที่ท าการเกษตร แม้
มิได้เลี้ยงเพ่ือใช้แรงงานอีกต่อไป แต่ก็ไม่ใช้เป็นการเลี้ยงเพ่ือการค้าโดยเฉพาะ มีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 
81.2 ของปริมาณโคทั้งหมดในประเทศ เกษตรกรมองว่าการเลี้ยงโคเหมือนการออมเงินใน รูปแบบที่มี
ชีวิตมากกว่า ดังนั้น เกษตรกรจึงเลี้ยงกันอย่างง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดมากนัก เช่น ใช้แรงงาน
ของลูกหลาน คนเฒ่าคนแก่ ค่าผสมพันธุ์ ค่าหญ้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะมี การประเมินไว้ใน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากปล่อยให้โคผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ หรือหากินเองตาม ทุ่งหญ้าสาธารณะ ใน
บางส่วนก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหันมาเลี้ยงโคเพ่ือการค้ามากขึ้น มีการปรับปรุงการเลี้ยงโดยใช้อาหาร
ข้นเพ่ิมเติมรวมกับอาหารหยาบท าให้โคเจริญเติบโตเร็ว ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่คือ ค่าพันธุ์โค
และค่าอาหารข้นอาหารหยาบ  
 
สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย 
 

กรมปศุสัตว์ (2556) ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตไว้ดังนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ในปี พ.ศ. 2556 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดจ านวน 768,834 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่
เขต 3 มีจ านวน 318,865 ครัวเรือน (ร้อยละ 41.47) รองลงมาคือ ในพ้ืนที่เขต 4 และเขต 9 
ตามล าดับ โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดจ านวน 4,530,915 ตัว ในพ้ืนที่เขต3 มีการเลี้ยงโคเนื้อมาก
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ที่สุด คือ 1,452,179 ตัว (ร้อยละ 32.05) รองลงมาคือในพ้ืนที่เขต 4 และเขต 7ตามล าดับ (ภาพที่ 
2.1) เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดคือจังหวัดศรีสะ
เกษ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 53,175 ครัวเรือน (ร้อยละ6.92) รองลงมาคือ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตามล าดับ (ตารางที่ 2.1) โดยมีการแบ่งเขตพ้ืนที่การเลี้ยงโค
เนื้อ เป็น 9 เขต ตามจังหวัดที่ตั้ง ดังนี้  เขต 1 ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี และ สุพรรณบุรี เขต 2 ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว เขต 
3 ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร อ านาจเจริญ 
และร้อยเอ็ด เขต 4 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เขต 5ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เขต 6 ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ 
อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ เขต 7 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต8ได้แก่ จัง หวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และ ชุมพร และเขต 9 ได้แก่ จังหวัด
สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส 
 

 

                     ภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนเกษตรกรและโคเนื้อในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 
                     ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2556) 

 
 
 



6 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 5 อันดับที่มี  
      ปริมาณมากทีสุ่ดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 

ล าดับที่ จังหวัด 
เกษตรกร (ครัวเรือน) 

 จังหวัด 
โคเนื้อ (ตัว) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
    1 ศรีสะเกษ 53,175 6.92 นครราชสีมา 261,177 5.76 
    2 ร้อยเอ็ด 49,219 6.40 สุรินทร์ 218,547 4.82 
    3 สุรินทร์ 48,908 6.36 ศรีสะเกษ 213,371 4.71 
    4 อุบลราชธานี 43,857 5.70 สกลนคร 205,395 4.53 
    5 นครราชสีมา 39,592 5.15 ร้อยเอ็ด 197,662 4.36 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2556) 

เมื่อพิจารณาการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยต่อครัวเรือนพบว่า โดยรวมทั้งประเทศมีการเลี้ยง โคเนื้อ
เฉลี่ย 6 ตัวต่อครัวเรือน โดยในพื้นท่ีเขต 1 มีการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด เฉลี่ย17ตัวต่อ
ครัวเรือนรองลงมาคือในพ้ืนที่เขต 6 และเขต 7 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2.2)  

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกรและโคเนื้อรายเขตปศุสัตว์ประจ าปี พ.ศ. 2556 

เขตปศุสัตว์ 
เกษตรกร (ครัวเรือน) โคเนื้อ (ตัว) 

เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขต 1 16,997 2.21 279,707 6.17 16.46 
เขต 2 13,225 1.72 132,423 2.92 10.01 
เขต 3 318,865 41.47 1,452,179 32.05 4.55 
เขต 4 169,293 22.02 793,978 17.52 4.69 
เขต 5 46,497 6.05 400,298 8.83 8.61 
เขต 6 24,868 3.23 341,380 7.53 13.73 
เขต 7 42,910 5.58 572,529 12.64 13.34 
เขต 8 45,024 5.86 194,935 4.30 4.33 
เขต 9 91,155 11.86 363,486 8.02 3.99 
รวม 768,834 100.00 4,530,915 100.00 5.89 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2556) 
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โคเมืองร้อน (Bos indicus) 
 

เลี้ยงกันมากในทวีปเอเชียและแอฟริกา ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่แถบ
ประเทศอินเดียและปากีสถาน แต่ไม่มีผู้ใดทราบถึงบรรพบุรุษที่แท้จริงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะว่า
ไม่พบโคป่าชนิดใดมีลักษณะใกล้เคียงกับโคเมืองร้อนในปัจจุบันเลย คือ มีโหนกใหญ่ ผิวหนังและ
เหนียงคอหย่อนยาน โคพ้ืนเมืองบ้านเราก็จัดอยู่ในตระกูลนี้ด้วยเช่นกันครับ จุดเด่นของโคตระกูลนี้ 
คือ เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ใช้งานได้ดี ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ทนต่อโรคและแมลง แต่จะมีขนาด
ตัวค่อนข้างเล็ก กล้ามเนื้อน้อย เจริญเติบโตช้า และมีรูปร่างไม่ค่อยเป็นโคที่เจ้าเนื้อนัก ในปัจจุบันมีโค
เนื้ออยู่ 2 สายพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาจากสายเลือดของโคเมืองร้อนเพียงอย่างเดียว โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือตอบสนองทางด้านการสร้างกล้ามเนื้อและเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นทั่วโลก คือ โค
พันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคพันธุ์ฮินดูบราซิล (เอกชัย, 2554) 
 
พันธุ์โคเมืองร้อนที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
 

ส าหรับโคเมืองร้อนที่เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในบ้านเราคง
หนีไม่พ้น โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันและโคพันธุ์ฮินดูบราซิลครับ โคทั้งสองสายพันธุ์นี้มีที่มาที่ไป
เหมือนกัน คือ เป็นโคที่มีต้นก าเนิดมาจากแถบอินเดียและปากีสถานเหมือนกัน ถูกปรับปรุงมาจากโค
เมืองร้อนเหมือนกัน แต่มีสถานที่ในการสร้างพันธุ์แตกต่างกัน ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ามาจากที่ไหนกัน
บ้าง เริ่มที่โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันมีแหล่งก าเนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศอเมริกา ส่วนโคพันธุ์
พันธุ์ฮินดูบราซิลนั้นถูกสร้างโดยประเทศบราซิลครับ เราลองมาท าความรู้จักกับโคทั้งสองสายพันธุ์กัน
ดูนะครับว่ามีแนวทางในการพัฒนาพันธุ์อย่างไรบ้างพอสังเขปครับ (เอกชัย, 2554)  

1. โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเหมือนในบ้านเรา ประสบปัญหาในการเลี้ยงโคเนื่องจากโคที่น ามาเลี้ยงนั้น
ไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน เหนื่อยหอบง่าย ไม่ค่อยกินอาหาร ไม่ทนแมลงดูดเลือดและโรคไข้เห็บ จึง
หาวิธีแก้ปัญหาด้วยการสั่งน าเข้าโคเมืองร้อนจากอินเดียและบราซิลไปปรับปรุงพันธุ์ คือ พันธุ์กีร์, พันธุ์
เนลลอร์, พันธุ์กริสนา และพันธุ์แคงเครจ(กูเซอราจ) โดยน าจุดเด่นของโคทั้ง 4 สายพันธุ์ มารวมเข้าไว้
ด้วยกัน ใช้เวลาคัดเลือกอยู่นานหลายสิบปีจนได้พันธุ์โคเนื้อที่สามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตในเขตร้อน
ชื้นได้ดี จุดเด่นของโคพันธุ์นี้ คือ เป็นโคที่มีโครงสร้างปานกลาง โหนกใหญ่ เหนียงคอหย่อนยานช่วย
เพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการระบายความร้อนได้ดี และมีหนังหนาท าให้มีกระเปาะเหงื่อขนาดใหญ่และมาก ช่วย
ให้ไล่แมลงดูดเลือด ทนต่อโรคไข้เห็บได้ดี จึงท าให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร เพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ประเทศอินเดียและโคเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าในศาสนาพราห์ม (Brahmini) ประกอบกับโค
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พันธุ์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นที่ประเทศอเมริกา (America) จึงได้ตั้งชื่อโคเนื้อพันธุ์นี้ว่า อเมริกันบราห์มัน 
(American Brahman) 

2. โคพันธุ์ฮินดูบราซิล หรือ อินดูบราซิล ว่ากันว่าการสร้างโคพันธุ์นี้เริ่มขึ้นพอๆ กับการสร้าง
โคพันธุ์บราห์มัน หรือประมาณปี พ.ศ. 2453 เชียวนะครับ โดยประเทศบราซิลได้สั่งน าเข้าโคพันธุ์กีร์ , 
พันธุ์แคงเครจ(กูเซอราจ) และพันธุ์อองโกลบางส่วนเข้ามา รวมแล้วประมาณ 300-500 ตัว เพ่ือใช้
ประโยชน์ทางดา้นแรงงานและใช้เป็นอาหาร 

3. โคพันธุ์กีร์ เป็นโคก่ึงเนื้อกึ่งนม มีใบหน้ายาว หน้าผากโหนก ดั้งโด่ง เขาม้วนเป็นเกลียวลู่ไป
ทางด้านหลัง ใบหูยาวปลายบิดเล็กน้อย มีสีขาวจนถึงสีแดง มีรูปร่างขนาดปานกลาง สูงประมาณ 130 
ซม. 

4. โคพันธุ์แคงเครจ เป็นโคจากอินเดียที่มีน้ าหนักมากที่สุด มีใบหน้าสั้น หน้าผากกว้างและ
แบน ดั้งโด่งเล็กน้อย เขายาว ใบหูใหญ่ โหนกใหญ่ เหนียงยาน แข้งขาเรียวยาว กีบเท้าเล็ก มีสีขาว
จนถึงสีด าและมีเม็ดสีที่จัดมาก(โบ๊ท) 

5. โคพันธุ์อองโกล เป็นโคที่ใช้แรงงานได้ดีและให้นมดี จัดว่าเป็นโคขนาดใหญ่ มีใบหน้ายาว
และกว้าง ขอบตามีสีด า เขาสั้น หูสั้น คอสั้น ล าตัวยาว ขายาว มีสีขาวจนถึงสีเทา 

6. โคพันธุ์ก าแพงแสน โคพันธุ์เป็นการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโคพ้ืนเมืองของไทย ที่มีคุณสมบัติที่
ดีเลิศในเรื่องความสมบูรณ์ คือ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ได้ลูกทุกปี ทั้งๆที่ได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์
นัก แต่เนื่องจากโคพ้ืนเมืองของไทยไม่สามารถน ามาเลี้ยงเป้นโคขุนในระบบธุรกิจได้ เพราะมีขนาด
ล าตัวเล็กและโตช้า จึงได้มีการปรับปรุงโคพ้ืนเมือง โดยน าโคบราห์มันเข้ามาผสมเพ่ือให้ได้ลูกโคที่มี
ขนาดใหญ่และโตเร็วขึ้น แต่มีการทราบกันดีอยู่แล้วว่าโคบราห์มัน มีข้อด้อยเรื่องความสมบูรณพันธุ์ 
การยกระดับโคบราห์มันให้สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดอยากมากขึ้น ยิ่งถ้าหากได้รับอาหารไม่
สมบูรณ์โคจะไม่ยอมเป็นสัด นอกจากนี้คุณภาพของโคบราห์มันก็ด้อยกว่าดคเมืองหนาว การผสมโค
ก าแพงแสนจึงมีเลือดโคพ้ืนเมืองไว้ 25 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ได้โครงสร้างใหญ่ขึ้นแล้ว จึงมีการคิดน าเอา
โคชาโรเลส์เข้ามาช่วยในเรื่องการให้เนื้อและการเจริญเติบโต โดยก าจัดเลือดของพันธุ์ชาโรเลส์ไว้เพียง 
50 เปอร์เซ็นต์โคพันธุ์ก าแพงแสน มีเลือดผสมพ้ืนเมือง 25 เปอร์เซ็นต์ บราห์มัน 25 เปอร์เซ็นต์ ชา
โลเลส์ 50 เปอร์เซน็ต์ ปรับปรุงขึ้นมาโดยมหาลัยเกษตรศาสตร์โคเดราท์มาสเตอร์โดยทั่วไปจะมีสีแดง 
แต่จะมีความแปรปรวนอยู่บ้าง โดยจะมีสีทองน้ าผึ้ง ไปจนถึงสีแดงเข้มๆ อาจจะมีเขาหรือไม่มีก็ได้แต่
ส่วนใหญ่จะไม่มีเขา มีหูขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีตระหนอกขนาดกลางๆ 

7. โคเดราท์มาสเตอร์ เป็นโคขนาดกลางจนถึงใหญ่ ระยะการเจริญเต็มวัยปานกลาง มีความ
ยาวล าตัวพอดี ผิวหนังเรียบเป็นมัน สมบูรณ์พันธุ์ คลอดลูกง่าย มีความสามารถเป็นแม่ที่ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง มีเปอร์เซ็นต์ซากสูง ไม่ดุร้าย เลี้ยงบนทุ่งหญ้าได้ดี ทนทานต่อการเกิด
ท้องอืดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดีของโคเดราท์มาสเตอร์เนื่องจากมีขนสั้นและ
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ผิวเรียบเป็นมัน มีต่อมเหงื่อขนาดใหญ่และมีจ านวนมาก มีบริเวณที่เป็นหนังไม่ติดกับตัวมาก และมี
อัตราเผาผลาญพลังงานในร่างกายต่ า และทนทานต่อพยาธิภายในและภายนอก 

8. โคพันธุ์ตาก (Tak Beef Cattle)  ประเทศไทยได้มีการน าเข้าโคเนื้อคุณภาพดีจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ทั้งๆ ที่น่าจะผลิตได้เองภายในประเทศ กรมปศุสัตว์ได้มี
โครงการสร้างโคพันธุ์ตาก เพ่ือเป็นโคที่ให้เนื้อคุณภาพสูง มีการเจริญเติบโตดี โดยการน าเอาข้อดีของ
โคท้ัง 2 พันธุ์เข้ามารวมไว้ในพันธุ์เดียวกัน พันธุ์แรกที่ใช้คือ "โคพันธุ์ชาร์โรเลส์(Charolais)" ซึ่งเป็นโค
ยุโรปที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ให้เนื้อคุณภาพดี เปอร์เซ็นต์ซากสูง พันธุ์ที่ 2 คือ "โคพันธุ์ไทยบราห์
มัน(Thai Brahman)" ซึ่งเป็นโคเลือดอินเดียที่มีความดีเด่นเรื่องการทนร้อน ทนโรค และแมลงได้ดี 
โดยคาดหวังว่าโคพันธุ์ตากจะเป็นโคพันธุ์ใหม่ ที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในธุรกิจโคขุนได้เป็นอย่างดี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตากเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โดย
มาสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สถานีฯ พิษณุโลก และ สถานีฯ นครสวรรค์ 
ร่วมด าเนินการ โคพันธุ์ตากเป็นพันธุ์โคเนื้อที่สร้างขึ้นใหม่จากการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโค
ที่เติบโตเร็วในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของประเทศไทย มีสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเลส์ 62.5 
เปอร์เซ็นต ์โคพันธุ์ไทยบราห์มัน 37.5 เปอร์เซ็นต์ ให้เนื้อคุณภาพดีที่สามารถสนองความต้องการของ
ตลาดเนื้อโคชั้นสูง ได้แก่ ภัตตาคารและโรงแรมชั้นน า ท าให้ทดแทนการน าเข้าเนื้อโคคุณภาพดีจาก
ต่างประเทศได ้

  
โรงเรือนส าหรับโค 
 

โรงเรือนสัตว์ (House) รูปแบบโรงเรือนที่ดีย่อมส่งผลให้การเลี้ยงโคสะดวกสบายอีกทั้งยังท า
ให้โคนั้นเจริญเติบโตได้ดี ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่อ านวยด้วยหากเจ้าของฟาร์มหมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษา
โรงเรือนให้ถูกหลักการ สุขาภิบาลอยู่เสมอ ลักษณะของโรงเรือนท่ีดี ควรมีลักษณะทั่วๆ ไปดังต่อไปนี้  

ก. ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี มีการระบายถ่ายเทอากาศ มีร่องระบาย
น้ า และสิ่งปฏิกูลโดยรอบโรงเรือนพ้ืนคอกท าความสะอาดได้ง่าย มีความสะดวกและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถน าเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงไปปฏิบัติงานในบางโอกาสได้ด้วย  

ข. แบบโรงเรือนเป็นแบบง่ายๆ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายได้ง่าย หรือ
สามารถน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนได้เมื่อมีความจ าเป็น  

ค. มีความแข็งแรงทนทานพอสมควรและราคาถูกด้วย ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่น ที่มี
ลักษณะ สมกับการใช้งาน เช่น ใช้จากหญ้าคาหรือแฝกมุงหลังคาใช้ ไม้ไผ่ท ารั้วคอกท าผนังและอ่ืนๆ 



10 

 

หรือ ใช้ลูกรังรองพ้ืนเป็นต้น ไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพงเกินไป เช่น กระเบื้อง พวกใยสังเคราะห์ 
เหล็กกล้าฯ และไม่ควรเน้นเรื่องความสวยงามมากกว่าประโยชน์ในการใช้สอย 
  ง. ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง นอกจากจะค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้อง ค านึงถึง
ความปลอดภัยของสัตว์ด้วย เช่น สามารถป้องกันสัตว์จ าพวกแมลงหรือสัตว์อ่ืนๆที่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์เลี้ยงได้นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงอันตรายต่ออุบัติเหตุด้วย เช่น พ้ืนคอกลื่นหรือลาดเทมากเกินไป
ราวคอกอาจมีเสี้ยนหนามหรือตะปูที่จะคอยทิ่มแทงสัตว์ หรือ เครื่องกีดกั้นคอกสัตว์ที่จะท าให้สัตว์ติด
ตรึงง่าย ตลอดจนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าช็อต เป็นต้น 
 
แนวทางการลดอิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนในโค 
  

ประเทศบราซิล นิวซีแลนด์ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศไทยได้ศึกษาวิจัยเพ่ือ 
หาแนวทางลดผลกระทบของความเครียดเนื่องจากความร้อนที่มีต่อผลผลิต ความสมบูรณ์พันธุ์ 
และสุขภาพ เช่น ดัดแปลงโรงเรือนให้สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้พัดลมระบายอากาศ
ร่วมกับการพ่นละออง น้ า รวมทั้งเพ่ิมจุดให้น้ าและร่มเงาภายในฟาร์ม (Madalena et al., 1990; 
Bryant et al., 2007; Berman, 2008; Marcillac-Embertson et al., 2009) ส าหรับการจัดการ
ด้านอาหารและการให้อาหารมีการพัฒนาสูตร อาหารและหรือให้สารเสริมเพ่ือลดกระบวนการสร้าง
ความร้อนในขณะกิน ย่อยและดูดซึมอาหารโดยโค ยังคงได้รับโภชนะเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึง
มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปล่อยโคแทะเล็มใน แปลงหญ้าเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็น เป็นต้น 
(Moore et al., 2002) หรืออาจต้องวางแผนระบบการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์ (crossbreeding system) 
ระหว่างโคตระกูล Bos taurus กับ Bos indicus นอกจากนี้ในลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ท าได้โดย
การปรับเปลี่ยนเวลาการผสมเทียมหรือ ผสมจริงไม่ให้อยู่ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูง หรือจัดโคให้มีการผสม
พันธุ์ ซึ่งวิธีการทั้งหมด ที่กล่าวมาล้วนมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น งบประมาณลงทุนสูง อีกทั้งต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติไปตามสภาพ การปรับปรุงพันธุกรรมโคการปรับปรุงพันธุกรรมโคในสภาพอากาศ
ร้อนชื้น อากาศที่เปลี่ยนไปจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อนได้อย่างถาวร 
ดังนั้นทางเลือก หนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระยะยาวและให้ผลยั่งยืนต่อโคนั่นคือ การ
คัดเลือกโคที่มี ความสามารถทางพันธุกรรมที่ดีของลักษณะที่สนใจภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความ
ร้อน (heat tolerance) 
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การรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายของโค 
 

การรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายของโค โคจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น (homeothermic animals) 
หมายถึงสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายอยู่ใน ระดับค่อนข้างคงที่ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 38.3 –39.1 องศา
เซลเซียส (core body temperature or set point) (Hafez, 1968) อุณหภูมิของร่างกายจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายให้  คงที่ 
(homeostasis) ถือเป็นหัวใจส าคัญต่อการด ารงชีวิตของโคทั่วไป รากศัพท์ของ homeostasis มา
จาก ค าสองค าไดแ้ก่ homeo หมายถึง คล้ายหรือเหมือน และ stasis หมายถึง อยู่นิ่งหรือคงที่ ดังนั้น 
homeostasis จึงหมายถึงการรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้คงท่ีแต่ความหมายของค าว่าคงที่
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากแต่หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใน
ลักษณะที่เป็นไดนามิค (dynamic) การควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายของโคให้คงที่นั้นจะมีระบบ
ประสาทอัตโนมัติที่มีศูนย์ ควบคุมอยู่ในไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) ท าหน้าที่เป็นตัวควบคุม
อุณหภูมิเม่ือไฮโพทาลามัสได้รับข้อมูล เกี่ยวกับอุณหภูมิหรือได้รับกระตุ้นจากอุณหภูมิสภาพแวดล้อม 
ไฮโพทาลามัสจะมีตัวรับสัญณาณ 2 ชนิด ได้แก่ Anterior hypothalamus ควบคุมการระบายความ
ร้อน (Heat loss) และ Posterior Hypothalamus ควบคุมการผลิตความร้อน (Heat production) 
ซึ่งหากสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้ร่างกายมี อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ดังนั้นเ พ่ือควบคุม
อุณหภูมิร่างกายให้คงท่ี ท าให้เส้นเลือดที่น้ าเลือดมาเลี้ยงผิวหนังหดตัว ท าให้เลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังลด
ปริมาณลง ร่างกายจะสูญเสียความร้อนน้อยลงและไปกระตุ้นเส้นประสาท ควบคุมการหดตัวของ
กล้ามเนื้อโคนขนท าให้ขนลุกชัน และกล้ามเนื้อให้หดตัวจนเกิดอาการสั่น พร้อมทั้ง กระตุ้นให้ต่อมไร้
ท่อหลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นปฏิกิริยาการสลายอาหารให้ปล่อยพลังงานออกมาเพ่ิม เพ่ือชดเชย ความ
ร้อนที่ร่างกายสูญเสียไปเมื่อใดที่อุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมเพ่ิมสูงเหนือระดับตัว 
ควบคุมอุณหภูมิที่ก าหนดไว้เส้นเลือดที่อยู่ใกล้บริ เวณผิวหนังจะขยายตัวเพ่ิมปริมาณเลือดไปเลี้ยง
ผิวหนังมาก ขึ้น เมื่ออากาศเย็นกว่าที่ผิวหนังก็จะมีการถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศ นอกจากนั้น
ความร้อนอาจสูญเสียไป 
 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer) 
 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพ่ือใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุ
ต่างๆและค่าที่ได้ยังเป็นค่าอุณหภูมิของวัตถุที่แท้จริง ไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ใช้
งานง่ายเพียงส่องไปที่วัตถุก็สามารถอ่านค่าบนจอแสดงผลได้ทันทีใช้งานได้ปลอดภัยกับวัตถุหรือวัตถุที่
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ไม่สามารถเข้าไปวัดใกล้ๆได้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเทียบกับการวัด
แบบสัมผัส (Balaras and Argiriou, 2002) 

 
การดัดแปลงโรงเรือน 
 

ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  
ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ,อัตรา
การหายใจ และอัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหา
ความเครียดเนื่องจากความร้อน (Khongdee et al., 2006) หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเวลานาน
สามารถท าให้สัตว์ตายได้ (Vajrabukka, 1992 ; Blackshaw and Blackshaw, 1994) การใช้ 
Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุ
สัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70-80 เปอร์เซ็นต์ (Bucklin  
et al., 1993)  สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อน
ชื้นของประเทศไทย Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดย
สร้างโครงหลังคาแบบใช้เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 
80 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 เซนติเมตร เนื่องจากวัสดุดังกล่าว  มีคุณสมบัติ
ในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้ว
นั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคาเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตก
กระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น 

 

 

 



 
 

บทที่3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 
วัสดุดิบและอุปกรณ์การทดลอง 
 

1. โรงเรือนปกติสาหรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ  
2. โรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือน ขึ้นโครงด้วยเหล็กสูงจาก  

หลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีดา 80%  
3. โคเนื้อเพศเมียลูกผสม (½ Hindu Brazil X ½ Brahman) 10 ตัว (น้ าหนักประมาณ 270 

กก.)  
4. ฟางข้าวแห้ง  
5. น้ าส าหรับให้โคดื่ม  
6. Infrared Thermometer 
7. Thermometer Dry Blub  
8. Thermometer Wet Blub  
9. กล้องถ่ายรูป  
10. อุปกรณ์จดบันทึก 

 
วิธีการทดลอง 
 

1. วิธีปฏิบัติการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
         1.1 การดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือน ขึ้น

โครงด้วยเหล็กสูงจากหลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีด า 80 เปอร์เซ็นต์  (WPSC 
= shade cloth with 80 เปอร์เซนต์ shade factor, Polysac Co., Bangkok, Thailand) กางบน
โครงเหล็ก 

1.2. ฟางข้าวอาหารสัตว์เพ่ือใช้ในการทดลอง 
  1.3. การทดลองใช้โคเนื้อเพศเมียลูกผสม (½ Hindu Brazil X ½ Brahman) 10 ตัว 

ที่มีอายุ 2 ปี น้ าหนัก (ประมาณ 270 กิโลกรัม)ใกล้เคียงกันโดยแบ่งออก เป็น Treatment ที่ 1 ใช้โค
เนื้อ 5 ตัวเป็นกลุ่ม control และ Treatment ที่ 2 ใช้โคเนื้อ 5 ตัวเป็นกลุ่ม treatment 

1.4. โคทุกตัวได้รับการฉีด Ivermac® ก่อนเริ่มงานทดลอง 14 วัน 
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  1.5. ค านวณการให้อาหารตามความต้องการของร่างกายสัตว์ (NRC, 2001) การจัด 
การด้านอาหารข้นและอาหารหยาบและมีน้ าให้กินตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการทดลอง 

  1.6. อาหารหยาบฟางข้าวศึกษาการลดขนาดและน้ าหนักที่ได้ตลอดการทดลอง 
 
2. การเก็บข้อมูล มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  2.1. เตรียมชุดเครื่องมือ ในการศึกษาสภาพอากาศ  ทั้งภายใน-ภายนอกโรงเรือน  

เก็บข้อมูลที่เวลา 08:00 น. 14:00 น. และ 17:00 น.  
  2.2. เก็บข้อมูลอุณหภูมิ Infrared Thermometer (Infrared Thermometer 

Model ST-660, Sentry Optronics Corps., China) ภายใต้หลังคาโรงเรือน เก็บข้อมูลน้ าหนัก
เดือนละ 1ครั้ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - การทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) 
พร้อมด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูล (ANOVA) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (NR and MR) ซึ่งเป็น
ปัจจัย และสัตว์แต่ละตัวเป็นซ้ า (Steel and Torrie 1980) โดยใช้ PROC TTEST ของ SAS V. 9.0 
(SAS Institute 1999) เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง ทรีตเมนท์ และค่าที่แสดง เป็น ค่าเฉลี่ย ± SE. 
 

สถานที่ท าการทดลอง 
  
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  หมู่ 2  ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  2559  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2560 

 

 

 



 
 

บทที่4 
ผลการทดลอง 

 
ผลจากการทดลองการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วย

การดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ (Modified roof vs. Normal roof) 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของผิวหนัง ของโคเนื้อภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนโดยอ่าน
ค่าจาก Infrared Thermometer โดยใช้ โคเนื้อเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 270กิโลกรัม 
ที่ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้โคกลุ่มละจ านวน 5 ตัว มีผลการทดลองดังต่อไปนี้มีผลการทดลอง
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ถึง 4.5 

ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิ (oC) ภายใต้หลังคาโรงเรือนดัดแปลง (MR) และอุณหภูมิภายใต้หลัง 
         คาโรงเรือนปกติ (NR)  
       Roof temp. (oC)              MR ± SE              NR ± SE              P value 

          Roof temp           37.78 ± 2.65y           46.31 ± 2.10x              0.0050 

x, y - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถติิ (P<0.01) 

 
 จากตารางที่ 4.1 การอ่านค่าด้วยเครื่อง Infrared Thermometer สามารถอ่านค่าอุณหภูมิ
ภายใต้หลังคาโรงเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยหลังคาโรงเรือนดัดแปลงเพ่ือลดอุณหภูมิเปรียบเทียบ
กับหลังคาโรงเรือนปกติสามารถอ่านค่าได้ ดังนี้คืออุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับอุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนปกติพบว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลง MR ± SE มีค่าเท่ากับ 
37.78 ± 2.65 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าต่ ากว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 46.31 ± 
2.10 องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงอยู่
ภายใต้หลังคาที่มีอุณหภูมิต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโคเนื้อที่อยู่ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านซ้าย (°C) ของโคที่เก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง (MR±SE) 
        และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 

              Time      MR ± SE             NR ± SE          P Value 

                T1               37.11 ± 1.36b         38.96 ± 1.33a            0.039 
                T2              33.46 ± 1.67          33.97 ± 1.41    NS 
                T3              38.60 ± 1.18          39.00 ± 1.15    NS 
                T4              34.64 ± 1.23y          38.29 ± 1.96x            0.003 

a, b - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 
x, y - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถติิ(P<0.01) 
 
 จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายได้ว่าการวัดรูปแบบการสร้างความร้อนด้วยการใช้ 
Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่กล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโคเนื้อที่ T1 พบว่า
อุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  NR ± SE มีค่าเท่ากับ 38.96 ± 1.33 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าโค
เนื้อท่ีเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมีการดัดแปลงหลังคา เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  MR ± 
SE มีค่าเท่ากับ 37.11 องศาเซลเซียส ทดสอบนยัส าคัญพบว่าอุณหภูมิกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโคเนื้อ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  

จากการศึกษาพบว่าค่า Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่กล้ามเนื้อขา
ด้านซ้ายของโคเนื้อท่ี T4 NR ± SE มีค่าเท่ากับ 38.29 ± 1.96 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าโคเนื้อที่เลี้ยง
ในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงหลังคา เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  MR ± SE มีค่า
เท่ากับ 34.64 ± 1.23 องศาเซลเซียส ทดสอบนัยส าคัญพบว่าอุณหภูมิกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโค
เนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) อีกด้วย 
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ภาพที่ 4.1 แสดงกราฟอุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านซ้าย (°C) ของโคทีเ่ก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง 
     (MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 
 
 
ตารางที่ 4.3 อุณหภูมิผิวหนังขาหน้าขวา (°C) ของโคที่เก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง (MR±SE) และ   
        หลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 

          Time                   MR ± SE                     NR ± SE                 P value 

   T1                38.33 ± 1.47       38.51 ± 1.38         NS 
   T2                34.85 ± 1.21       34.99 ± 1.35         NS 
   T3                39.35 ± 1.61       39.25 ± 1.22         NS 
   T4                34.05 ± 1.77b       37.34 ± 0.87a       0.003 

a, b - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถติิ (P<0.01) 
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จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายได้ว่าการวัดรูปแบบการสร้างความร้อนด้วยการใช้ 
Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีท่ีกล้ามเนื้อขาด้านขวาของโคเนื้อ  พบว่าอุณหภูมิ
ที่สามารถอ่านค่าได้ของ  NR ± SE  มีค่าเท่ากับ 37.34 ± 0.87 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าโคเนื้อที่เลี้ยง
ในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงหลังคา เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  MR ± SE  มีค่า
เท่ากับ 33.94 ± 0.66 องศาเซลเซียส ทดสอบนัยส าคัญพบว่าอุณหภูมิกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโค
เนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แสดงการเปรียบเทียบในแต่ละช่วง T1-T4 
ค่า Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่กล้ามเนื้อขาด้านขวาของโคเนื้อ ที่เลี้ยงใน
โรงเรือนที่มีการดัดแปลง (MR)  และโรงเรือนปกติ (NR) ดังแสดงในภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 แสดงกราฟอุณหภูมิผิวหนังขาหน้าด้านขวา (°C) ของโคทีเ่ก็บภายใต้หลังคาดัดแปลง  
     (MR±SE) และหลังคาปกติ (NR±SE) ในช่วงระยะเวลาทดลอง 
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ตารางท่ี 4.4 น้ าหนัก (kg) ของโคเนื้อที่เก็บภายใต้โรงเรือนดัดแปลง Modified roof (MR ± SE)  
      เปรียบเทียบกับโรงเรือนปกติ Normal roof (NR ± SE) 

           Time             MR ± SE                 NR ± SE                 P value 

             T1            269.80 ± 7.62a              270.00 ± 5.62b               0.0131        
             T2            283.50 ± 6.40x              280.40 ± 5.10y               0.0031 
             T3            309.70 ± 6.67x              285.20 ± 5.40y               0.0002 
             T4            315.80 ± 5.20x              289.50 ± 2.77y              <0.0001 
a, b - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
x, y - ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 
 จากตารางที่ 4.4 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่า ที่  T1 น้ าหนัก
ของโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงและโรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ส่วนที่ T2, T3, และT4 น้ าหนักของโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงและ
โรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
  
ตารางท่ี 4.5 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



 
 

บทที่ 5 

สรุป วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการทดลอง 

  

จากการทดลองครั้งนี้พบว่า การอ่านค่าด้วย Infrared Thermometer สามารถอ่านค่า

อุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยหลังคาโรงเรือนดัดแปลงเพ่ือลดอุณหภูมิ

เปรียบเทียบกับหลังคาโรงเรือนปกติสามารถอ่านค่าได้ ดังนี้คืออุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนปกติพบว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนดัดแปลง MR ± SE มี

ค่าเท่ากับ 37.78 ± 2.65 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าต่ ากว่า อุณหภูมิที่หลังคาโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

46.31 ± 2.10 องศาเซลเซียส  เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่า โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการ

ดัดแปลงอยู่ภายใต้หลังคาที่มีอุณหภูมิต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับโคเนื้อที่อยู่ภายใต้หลังคาโรงเรือนปกติมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

 การวัดรูปแบบการสร้างความร้อนด้วยการใช้ Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้

ทันทีที่กล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโคเนื้อที่ T1 พบว่าอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  NR ± SE มีค่า

เท่ากับ 38.96 ± 1.33  องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงหลังคา 

เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  MR ± SE มีค่าเท่ากับ 37.11 ± 1.36 องศา

เซลเซียส ทดสอบนัยส าคัญพบว่าอุณหภูมิกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโคเนื้อมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ยังพบว่าค่า Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีที่

กล้ามเนื้อขาด้านซ้ายของโคเนื้อที่ T4 NR ± SE มีค่าเท่ากับ 38.29 ± 1.96 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่า

โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงหลังคาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ MR 

± SE มีค่าเท่ากับ 34.64 ± 1.23 องศาเซลเซียส ทดสอบนัยส าคัญพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อีกด้วย 

 การวัดรูปแบบการสร้างความร้อนด้วยการใช้ Infrared Thermometer ที่สามารถอ่านค่าได้

ทันทีที่กล้ามเนื้อขาด้านขวาของโคเนื้อที่ T4 พบว่าอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  NR ± SE มีค่า

เท่ากับ 37.34 ± 0.87 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงหลังคา 
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เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สามารถอ่านค่าได้ของ  MR ± SE มีค่าเท่ากับ 34.05 ± 1.77 องศา

เซลเซียส ทดสอบนัยส าคัญพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  

 ด้านน้ าหนักของโคเนื้อพบว่า ที่ T1 น้ าหนักของโคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงและ
โรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนที่ T2, T3, และT4 น้ าหนักของ
โคเนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีการดัดแปลงและโรงเรือนปกติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
 จากการศึกษา การเลี้ยงโคภายใต้โรงเรือนดัดแปลงเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคภายใต้

โรงเรือนปกติ พบว่า อุณหภูมิผิวหนังของโคที่เลี้ยงภายใต้โรงเรือนดัดแปลงมีอุณหภูมิต่ ากว่าโคเนื้อที่

เลี้ยงภายในโรงเรือนปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับ Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือน

หลังคาสองชั้น โดยสร้างโครงหลังคาแบบใช้เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Poly 

propylene fabric sheet 80 เปอร์เซ็นต ์สูงกว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 เซนติเมตร เนื่องจาก

วัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติในการตัดแสงเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง 

และเม่ือมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคาเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง 

เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์  เมื่อเปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลง

โรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น ซ่ึงสอดคล้องกับ Bucklin et al. (1993) พบว่า การดัดแปลงโรงเรือน

สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย  
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