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บทคัดย่อ 
โครงการการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมระบบการผลิตเนื้อโคขุนจากโคนมเพศผู้ตอนชุมชน

ต้นแบบเกษตรกรอาชีพเลี้ยงโคขุนคุณภาพ  การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปได้ออกแบบ
กระบวนการผลิตและวิเคราะห์สูตรอาหารที่มีสัดส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ  และราคาที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุโคนมเพศผู้ ประกอบด้วยสูตรอาหารระยะก่อนหย่านมและระยะเตรียมขุน(growing phase) คุณภาพอาหาร
หมักส าเร็จที่ได้จากกระบวนการหมักท้ังด้านกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารหมักที่ดีเยี่ยม 
องค์ความรู้ที่ได้ควรน าไปพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการให้อาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ ผลการ
พัฒนาระบบการผลิตฝูงโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้เริ่มจากระยะเล็ก (แรกเกิดไปจนถึงหย่านม อายุ 1 ถึง 90 วัน) รุ่น 
(อายุ 90 ถึง 180 วัน) และเตรียมขุน (อายุ 180 ถึง 270 วัน) ลูกโคและโคเตรียมขุนที่ได้มีค่าเฉลี่ยสายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์
โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนร้อยละ 93.8 อัตราการเลี้ยงรอดร้อยละ 96.4 น้ าหนักเฉลี่ยแรกเกิด 31.1 กิโลกรัม อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 0.54, 0.99 และ 1.12 กิโลกรัม ตามล าดับ ได้โคนมเพศผู้ระยะเตรียมขุนที่มีสุขภาพดี แข็งแรง 
โดยมีน้ าหนักโคมีชีวิตเฉลี่ย 79.5, 168.7 และ 276.9 กิโลกรัม ตามล าดับ พร้อมเข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุนในระยะต่อไป 
การทดสอบสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปในโคนมเพศผู้ระยะรุ่นสามารถใช้กากแป้งมันส าปะหลังสดทดแทนฟางข้าวในสูตร
อาหารหมักส าเร็จรูปได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ควรเกินร้อยละ 45 เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ ปริมาณการกินได้อย่าง
อิสระ การย่อยได้ พฤติกรรมการกินอาหาร สมรรถนะทางการเจริญเติบโต และการลดปริมาณการปล่อยแก๊สมีเทนของ
ของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ ควรศึกษาชนิดและปริมาณการใช้ผลพลอยได้จากการเกษตร และเศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนธุรกิจการผลิตโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ ซ่ึง
จะเกิดการสร้างงาน รายได้ ความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย สูไทยแลนด์ 4.0 
 
ค าส าคัญ: โคขุน, โคนมเพศผู้ตอน, เกรดคุณภาพเนื้อ, อาหารหมักส าเร็จรูป 
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Abstract 
The objectives of this research project was aimed to develop a feeding innovation of high quality 
dairy steer fattening beef system for small holder farmer. Recommended commercial fermented total 
mixed ration designed to formulated a balanced nutrients and cost effective for weaning calf, yearling, 
back grounding and fattening stage had an excellent physically and chemically quality. The breed of 
dairy beef used in this experiment had 93.8 % Holstein Frisian with birth weight 31.1 kg. Our 
production system developed of rearing calf (birth to 90 days old), yearling (90 to 180 days old), and 
back grounding (180 to 270 days old) had a good health with low mortality rate (survival rate 96.4%), 
average daily gained approximately 0.54, 0.99 and 1.12 kg/d, with live body weight of 79.5, 168.7 and 
276.9 kg, respectively. The dietary regimens evaluate the differ proportions of cassava pulp replace 
of rice straw up to 45% in a fermented total mixed ration improved nutritive value, feed intake, 
digestibility, growth performance, and reduce enteric methane emission in yearling dairy steer beef 
cattle. Additional research study on the use of locally available feed resources from agro industrial 
and/or agricultural by products to improved dairy steer fattening beef productivity and feed cost that 
would create on farm job, farming income and food safety for future Thailand 4.0.  
 
Key Word: fattening beef, dairy steer, grade quality beef, fermented total mixed ration 
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1.บทน า (Introduction) 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

 สถานการณขาดแคลนโคเนื้อและเนื้อโคของไทยทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2560 (มกราคม-
ธันวาคม 2560) มีการน าเข้าเนื้อโคสด 12,478 ตัน มูลค่า 2,845 ล้านบาท อีกทั้งน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจ านวน 118,394 
ตัว มูลค่า 3,465 ล้านบาท (กรมปศุสัตว์, 2561) ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเนื้อโคและโคเนื้อที่ลักลอบน าเข้าเถื่อนอีกมูลค่าว่า 
7,000 ล้านบาท ข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคเนื้อโคคุณภาพพรีเมี่ยมในประเทศ
และภูมิภาคกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ที่เพ่ิมสูงอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสขยายการผลิตและพัฒนา
คุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อีกกว่าร้อยละ 10-15 (จุฑารัตน์, 2557; คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ,์ 2561) 
 อุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยในปัจจุบันมีโคเนื้อในระบบทั้งสิ้น 4.44 ลานตัว เปนโคเนื้อเพ่ือการบริโภค 
1.09 ลานตัว น าเขาจากประเทศพมา 0.10 ลานตัว สงออก 0.16 ลานตัว (เกือบรอยละ 50 สงไปประเทศลาว เพ่ือท า
การคาตอไปยังประเทศจีน) คงเหลือโคเพ่ือการบริโภค 1.03 ลานตัว (คิดเปนเนื้อโค 162,486 ตัน) น าเขาเนื้อโค 
9,138.86 ตัน สงออกเนื้อโค 1,615.29 ตัน (จากเนื้อโคสดน าเขาเพ่ือแปรรูปสงออกไปประเทศญี่ปุน) คงเหลือเนื้อโค
เพ่ือการบริโภคในประเทศ 170,009 ตัน (เฉลี่ยบริโภค 2.57 กิโลกรัม/คน/ป)  หวงโซกลางทางมีโรงฆาสัตว 700 แหง 
(มากกวารอยละ 40 ไมไดมาตรฐานขั้นต่ าหรือใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว) และจากการส ารวจ
โรงฆาที่มีศักยภาพพอที่จะเขาสูมาตรฐาน (Good Manufacturing Practice : GMP) และสอดคลองกับระบบโลจิ
สติกส ขณะนี้มีเพียง 25 แหง รวมก าลังการผลิตไดประมาณ 180,000 ตัว/ป และขาดศูนยตัดแตงซาก กระจายสินค
าและแปรรูปที่ไดมาตรฐานเพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการ ชิ้นสวน โดยรวบรวมแยกประเภทสินคาและจัดเก็บใหมี
จ านวนมากพอตอการจ าหนายสินคา และงายตอการวางแผนการผลิต หวงโซปลายทางเนื้อโคไทยมีมูลคาตลาด 
41,810 ลานบาท โคเนื้อมีชีวิตสงออกมูลคาตลาด 5,250 ลานบาท ตลาดเนื้อโคช าแหละแบงเปน 3ระดับ คือ ตลาด
ระดับบน (มูลคา 960 ลานบาท) เปนตลาดเนื้อโคขุนเนนไขมันแทรกและการบมเนื้อ (สวนแบงตลาดรอยละ 2.3) การ
เติบโตรอยละ 10-15 การบริโภคประมาณ 3,910ตัน ตลาดระดับกลาง (มูลคา 12,500ลานบาท) เปนตลาดเนื้อโคไมเน
นไขมันกลุมผูบริโภคเนื้อโคซากอุน/แชเย็น/แชแข็งในหางสรรพสินคา (สวนแบงตลาดรอยละ 44.2 ประมาณ 75,143 
ตัน การเติบโตไมถึงรอยละ 1) และตลาดระดับลาง (มูลคา 28,350 ลานบาท) เปนตลาดเนื้อโคพ้ืนเมืองและโคลูกผสม
พ้ืนเมือง - บราหมัน เนื้อไมมี ไขมันแทรก (เนื้อเขียง) เนื้อสงโรงงานลูกชิ้นและเนื้อไมผานการบมซึ่งจ าหนายในตลาดสด
ทั่วไป (สวนแบงตลาดรอยละ 53.5 การบริโภคประมาณ 90,947 ตัน) (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์, 2561) 
 ข้อเท็จจริงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบดั้งเดิม (Extensive production system; โค 3-5 ตัว) ในภาคอีสานได้
เลิกเลี้ยงโค เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรครอบด้าน เช่น ที่ดินมีจ ากัด ขาดแรงงานในครัวเรือน วัตถุดิบอาหารโคท่ีหาได้
มีคุณภาพต่ า อาหารมีปริมาณไม่เพียงพอและขาดการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ แต่ยังมีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่รักโค
เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบประณีตทั้งระบบการเลี้ยงขุน (fattening/feed lot 
production system) และระบบการเลี้ยงโคแม่-ลูก (Cow-calf purebred/crossbred production system) ซึ่ง
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากการใช้โคนมเพศผู้ ซึ่งได้จากลูก
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โคนมเกิดจากแม่โคนม ประเทศไทยมีฝูงแม่โคนมประมาณ 600,000 ตัว คาดว่าให้ลูกเกิดเพศผู้ปีละประมาณ 200,000 
ตัว แม้ว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างจริงจัง ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือทดแทนการ
น าเข้าน้ านมและผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการทดแทนการปลูกพืชที่มีปัญหาทางด้านการผลิตและการตลาด ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และสร้างเสริม
สุขภาพให้กับเยาวชนไทย กรมปศุสัตว์ได้จัดท ายุทธศาสตร์โคนมและมีการเร่งรัดให้มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
โคนม เพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 การใช้ประโยชน์ลูกโคนมเพศผู้ของไทยยังไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ร้อยละ 95 ของผลผลิตลูกโคนมอายุไม่เกินสอง
สัปดาห์จะถูกน าไปผลิตเนื้อลูกวัน(veal calf) วัวหัน/ย่าง หรืออุตสาหกรรมอาหารสุนัข เนื่องจากขาดการพัฒนา
กระบวนการผลิตเนื้อโคขุนที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมควรใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคขุนเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนเนื้อโคและการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมอาหารและการจัดการให้อาหารจากวิธีดั้งเดิม
ที่แยกให้อาหารหยาบและอาหารข้นหันมาใช้นวัตกรรมอาหารผสมส าเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหันมาใช้อาหารผสม
ครบส่วนหรืออาหารผสมส าเร็จ (Total mixed ration, TMR) ซึ่งเป็นวิธีการให้อาหารที่น าเอาอาหารข้นและอาหาร
หยาบมาผสมรวมกันโดยการวิเคราะห์สัดส่วนให้ได้สูตรสมดุลตามความต้องการโภชนะและศักยภาพการให้ผลผลิตของ
สัตว์  แต่อาหารผสมส าเร็จมีข้อจ ากัดด้านอายุการเก็บรักษาซึ่ งจ าเป็นต้องผลิตรายวัน (เช้า -บ่าย) ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พัฒนาระบบการจัดการให้อาหารรู ปแบบใหม่ เรียกว่า “อาหารหมักส าเร็จรูป 
(Fermented total mixed ration, FTMR)” 
 อาหารหมักส าเร็จรูป คือ การหมักอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วนวัตถุดิบ
ให้ได้สูตรเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะส าหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด/ประเภท/ระยะและระดับการให้ผลผลิตของสัตว์ 
กระบวนการควบคุมการผลิตเพ่ือให้เกิดการหมักที่มีคุณภาพ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการขนส่ง การน า
อาหารหมักไปใช้เลี้ยงสัตว์มีข้อดีและได้ประโยชน์หลายด้าน เช่น เก็บรักษาคุณภาพอาหารได้นานไม่น้อยกว่า 30 วัน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการหมักของกระเพาะรูเมน เพ่ิมปริมาณการกินได้อิสระ (มีรสชาติ กลิ่น สีที่น่ากิน) เพ่ิมการย่อยได้ 
เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น 
(Kongphitee and Sommart, 2016; Kaewpila et al., 2018; Kongphitee et al., 2018)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารหมักส าเร็จรูปเพ่ือยกระดับการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพดีเยี่ยมเชิง
พาณิชย์ มุ่งพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อของไทย สร้างธุรกิจอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ แก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ขาดแรงงานในฟาร์ม มีอาหารสัตว์ไม่พอใช้ มีแหล่งอาหารทางเลือกน้อย ปริมาณไม่สม่ าเสมอ อาหารมีคุณภาพต่ าผัน
แปรตามฤดูกาล ขาดแคลนอาหารหยาบและคุณภาพต่ าช่วงฤดูแล้ง ขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมและ
ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์หลักท่ีจ าเป็น ไม่สามารถเตรียมและเก็บรักษาอาหารสดให้คงสภาพคุณภาพ
ได้นาน มีข้อจ ากัดในการขนส่งและกระจายสินค้าอาหารสัตว์ ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบท าให้ผลผลิตต่ า คุณภาพผัน
แปรไม่ได้มาตรฐานและต้นทุนสูง 
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 โครงการที่เสนอครั้งนี้จะได้พัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นส าหรับเกษตรกร ซึ่งได้น าร่องการพัฒนา
ในกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด จังหวัดสกลนคร เกษตรกรและหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมีความพึงพอใจและให้ความสนใจสูงมาก (นายปฏิวัติ คุณดิ ลกพจน์ ปศุสัตว์
จังหวัด โทร 090-5927849, พ่อสันต์ศิลป์ ยาสาไชย โทร 086-2404838) ผลการด าเนินงานระยะแรก (ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สกว เป็นทุนวิจัย ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักส าเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคขุนโพนยางค า ร่วมกับจังหวัดสกลนครโดยท่านผู้ว่าราชการฯ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้การสนับสนุนวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ได้ผลการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงโคขุนลูกผสมสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ด้วยอาหารหมักส าเร็จรูป
ทดสอบโดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเกษตรสหกรณ์ร่วมศึกษาสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ 
ออกแบบการวิจัยตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ ทดสอบการเลี้ยงขุนระยะสุดท้ายก่อนส่งโรงงานในโค
เนื้อเพศผู้พันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์สายเลือดร้อยละ 50-62.5 จ านวน 18 ตัว น้ าหนักมีชีวิตเริ่มต้นเฉลี่ย 530.66 ± 13.00 
กิโลกรัม สุ่มให้โคทดสอบได้รับรูปแบบการเลี้ยงระยะขุนแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ 1) การให้อาหารแบบดั้งเดิม, 2) การ
ให้อาหารแบบอาหารหมักส าเร็จรูป และ 3) การให้อาหารแบบอาหารหมักส าเร็จรูปร่วมกับการเสริมกากน้ าตาล พบว่า 
อาหารทดสอบทั้ง 3 แบบ มีผลต่อคุณค่าทางโภชนะและปริมาณการกินได้ของโคเนื้อแตกต่างกัน (P<0.01) โดยการ
จัดการให้อาหารหมักส าเร็จรูปมีค่าปริมาณการกินได้ดีกว่าแบบดังเดิมร้อยละ 49.4 ค่าปริมาณการกินได้พลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 172 ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตแตกต่างกัน (P<0.05) โดยมีค่าอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.9, 1.1 (เพ่ิมร้อยละ 22.2) และ 1.6 (เพ่ิมร้อยละ 77.8) กิโลกรัมต่อวัน ในโคที่ได้รับอาหารแบบ
ดั้งเดิม, อาหารหมักส าเร็จรูปและอาหารหมักส าเร็จรูปร่วมกับการเสริมกากน้ าตาล ตามล าดับ น้ าหนักซากอุ่นที่ได้มี
ความแตกต่างกัน (P<0.05) โดยการใช้อาหารหมักส าเร็จรูปร่วมกับการเสริมกากน้ าตาลสามารถให้ผลผลิตน้ าหนักซาก
ที่เกษตรกรขายได้ดีที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.6 ทั้งนี้การจัดการให้อาหารทั้ง 3 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันในด้าน
คุณภาพซาก (เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น ความหนาไขมันสันหลังและระดับของไขมันแทรก) และคุณภาพเนื้อ (การสูญเสียน้ าใน
ระหว่างการเก็บรักษา การสูญเสียน้ าระหว่างการปรุงสุก สีของเนื้อ โปรตีนและไขมันในเนื้อ) ผลการวิเคราะห์สูตร
อาหารที่เลือกใช้รายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ฟางข้าว มันส าปะหลัง ร าข้าว รวมทั้งใช้เศษเหลือจาก
โรงงาน เช่น กากมันส าปะหลังสด กากปาล์ม มีผลท าให้กลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการสามารถผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปได้
เองด้วยระดับความพึงพอใจสูง ผลิตภัณฑ์อาหารหมักส าเร็จรูปที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานสากลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
สามารถเก็บถนอมรักษาคุณค่าทางโภชนะได้นานไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีค่าความคงทนต่อการเน่าเสียหลังจากน าไป
เลี้ยงโคได้นานไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ภายใต้สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของไทย (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ปี 
2558)  
 ผลจากการศึกษายั่งชี้ได้ว่าการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์โคขุนของสหกรณ์ฯ โพนยางค า จ ากัด เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา
นั้นมีความเหมาะสมทั้งในด้านศักยภาพการผลิตโคขุนคุณภาพ(การกินได้ การเติบโตและขนาดโคขุน การทนทานต่อโรค 
แมลงและสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น) และคุณภาพเนื้อที่ตลาดต้องการ (มัทนา, 2558) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันที่
ได้จากงานวิจัยครั้งนี้มีค่าสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตโคขุนในสภาพการเลี้ยงของที่เกษตรกรทั่วไปที่ได้อัตราการ
เจริญเติบโตตลอดระยะการเลี้ยงขุนค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.39 ถึง 0.54 กิโลกรัมต่อวัน (มัทนา, 2558; สหกรณ์ฯ โพนยาง
ค า จ ากัด, 2558) อาจเป็นเพราะว่าการจัดการให้อาหารโคขุนไม่เหมาะสมท าให้โคได้รับโภชนะและพลังงานไม่เพียงพอ
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ถึงระดับที่สามารถเติบโตได้สูงกว่าได้ นอกจากนี้แล้วระบบการเลี้ยงขุนของโพนยางค าต้องการผลิตเนื้อไขมันแทรกสูงจึง
ต้องเลี้ยงขุนระยะนานไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือจนได้น้ าหนักประมาณ 600 กิโลกรัม (ฟรังซัว และ มัทนา, 2550; มัท
นา, 2558) ดังนั้นหากเกษตรกรจัดการให้อาหารไม่เหมาะสม โคได้รับโภชนะมีเพียงพอหรือสมดุลมีอัตราการ
เจริญเติบโตต่ าก็จ าเป็นต้องยึดระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่า อาจได้ก าไรน้อยเนื่องจากจ่ายค่าอาหารเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตาม
ตัวที่ยึดเวลาเลี้ยงนานกว่า รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่จะได้ซากและคุณภาพเนื้อเหนียวจากโคแก่อายุเกินกว่า 36 เดือน 
ผลจากการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ก่อให้เกิดการขยายผลใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในวง
กว้างอย่างรวดเร็ว การใช้อาหารหมักส าเร็จรูปจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรขยายผลและส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตอาหารหมัก
ส าเร็จรูปขั้นสูงเพ่ือสร้างคุณค่าเนื้อโคไทยให้ครอบคลุมชนิดพันธุ์/ระยะการให้ผลิตและคุณภาพเนื้อโคขุนเพ่ิมเติม เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ เพ่ิมผลิตภาพปศุสัตว์ที่ยั่งยืนและยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันในระดับสากล 
 แนวทางการผลิตอาหารสัตว์ที่พัฒนาขึ้นสามารถรับมือทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอาหารได้อย่างง่าย แก้ไข
ปัญหาขาดแคลนอาหารโค ความผันแปรระหว่างฤดูกาลหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ทนแดด/ฝน) 
โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป (Fermented Total Mixed Ration; FTMR) คณะผู้วิจัยได้ริเริ่ม
ด าเนินงานพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปแล้ว พบว่า มีศักยภาพการพัฒนาการขยายผล
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปที่มีคุณภาพดีคงทนและสม่ าเสมอในสภาพแวดล้อมของไทยได้ 
(ทดสอบคุณภาพช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ปี 2558) กระบวนการผลิตเริ่มจากขั้นตอน 1) การเลือกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ท้องถิ่นที่หลากหลายมีศักยภาพเชิงการค้าทั้งด้านปริมาณ คุณค่าทางโภชนะและพลังงานของวัตถุดิบ การ
เตรียมก่อนผลิตและการใช้ประโยชน์เป็นอาหารของสัตว์ 2) การควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยการ
ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะและคุณภาพการหมัก การวิเคราะห์สัดส่วนให้ได้สูตรอาหารที่มีความสมดุลค่าความ
ต้องพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และโภชนะหลักอ่ืนที่จ าเป็นตรงตามศักยภาพทางพันธุกรรมของโคแต่ละพันธุ์/ระยะการ
ให้ผลผลิต/คุณภาพเนื้อที่ตลาดต้องการ การเตรียมวัตถุดิบตามสัดส่วน ปริมาณและขนาดที่ก าหนด 3) การควบคุม
คุณภาพการหมักและรักษาคุณภาพจากการบรรจุหีบห่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการหมักที่มีคุณภาพ (ensilage quality) 
ให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและอายุการใช้หลังเปิดถุงหมัก (aerobic stability) การขนส่งและการเพ่ิมผลิตภาพสัตว์ 
(productivity) 
 จุดแข็งของนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการกระจายสินค้าอาหารหมักส าเร็จรูป คือ 1) เพ่ิมทั้งมูลค่าและ
คุณค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่นในภาคอีสาน 2) แก้ไขปัญหาการใช้วัตถุดิบที่มี
ความชื้นสูง ง่ายต่อการเน่าเสีย และสิ้นเปลืองค่าขนส่ง 3) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (มันส าปะหลัง/ร า/ปลาย
ข้าว/หญ้า/ฟางข้าว/ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเช่น กากแป้งมันส าปะหลังจากโรงงานแป้ง กากปาล์มน้ ามัน 
กากน้ าตาลฯลฯ) ทั้งนี้การน ามาเพ่ิมผลผลิตเนื้อ-นมที่มีคุณภาพตามความต้องการผู้บริโภค จะช่วยเพ่ิมช่องทางตลาด
เฉพาะที่ต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อ-นมอาหารเพ่ือสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ (healthy food) เช่น เนื้อโปรตีนสูงไขมันต่ า (high 
protein-low fat Thai beef), เนื้อเกรดไขมันแทรกมีประโยชน์กรดไขมันคอนจุเกตลิโนเลอิค (Conjugated Linoleic 
Acids; CLA), เนื้อโคคาร์บอนฟุ๊ตปริ๊นท์ต่ า (low carbon footprint beef) จากการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ 4) เก็บรักษาคุณภาพอาหารเพ่ือเลี้ยงในช่วงที่ขาดแคลนได้ สามารถกระจายสินค้าได้คุ้มทุน (ระยะทาง 150 
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กิโลเมตร -เวลาสั้น) ด้วยวิธีการบรรจุในภาชนะต้นทุนต่ าและง่ายต่อการขนส่ง จุดอ่อนของอาหารหมักส าเร็จรูปต้องใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ป้องกันการปนเปื้อนจุลลินทรีย์เก็บได้นาน 30 วัน 
ไม่เน่าเสียในสภาพรางอาหารก่อน 18 ชั่วโมง และวิธีการน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างสะดวก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
รวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเพ่ือบริหารจัดการผลิตและกระจายสินค้าจากศูนย์ผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป (FTMR 
center) 
 ผลผลิตมันส าปะหลังถูกใช้เป็นอาหารสัตว์ 27.27% ผลิตเอทานอล 36.36% และผลิตแป้งมัน 36.36% (กล้า
ณรงค์ และเกื้อกูล, 2550) เมื่อพิจารณาสัดส่วนของมันส าปะหลังที่น าเข้าโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน (72.72% 
ของการผลิต) คาดว่ามีปริมาณกากมันส าปะหลัง ประมาณ 880,000 ตันต่อปี ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยได้ศึกษา (พีรพจน์ 
และกฤตพล, 2546; เวียงสกุล และคณะ, 2548) พบว่า กากมันส าปะหลังมีคุณค่าทางโภชนะและน าไปใช้เลี้ยงโคในรูป
ของกากมันส าปะหลังสด หรือการตากแห้งเพ่ือเป็นแหล่งอาหารพลังงานได้ 25-30% ของสูตรอาหาร แม้ว่ากากมัน
ส าปะหลังสดมีปริมาณมาก มีราคาถูก แต่มีความชื้นสูง ท าให้มีปัญหาเน่าเสียง่าย ต้นทุนการขนส่งสูง (ความชื้นกากมัน
ส าปะหลังโรงงานผลิตเอทานอล 88.47% ; จากโรงงานผลิตแป้งมัน 76.21% หัวมันส าปะหลั งสด 52.37% ; 
Kongphitee et al., 2012) ดังนั้นจึงควรหาแนวทางน ามาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ เพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ ลดความชื้นและลดต้นทุนการขนส่ง โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตสูตรอาหารหมัก
ส าเร็จรูป ซึ่งข้อดีของการผลิตและจัดการให้รูปแบบอาหารหมักส าเร็จรูปมีหลายด้าน เช่น ช่วยลดฝุ่น อาหารมีความนุ่ม 
เพ่ิมความน่ากิน เพ่ิมการย่อยได้ของวัตถุแห้ง เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมผลผลิตน้ านม และลดการผลิต
แก๊สมีเทนได้ดีกว่ารูปแบบอาหารส าเร็จรูปปกติ (TMR) (ไกรสิทธิ และคณะ 2549; Cao et al., 2010; Kim et al., 
2012; Xu et al., 2007; Yangklang et al., 2004) 
 จากความหลากหลายของชีวมวลทรัพยากรอาหารสัตว์ของภาคอีสานและโอกาสการผลิต การบริโภคและการค้า
ผลผลิตเนื้อโคที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นจุดแข็งต่อความมั่นคงอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของไทย ที่จะสามารถสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยร่วมเสนอโครงการครั้งนี้ได้ริเริ่มศึกษาและพัฒนาสูตรอาหาร
หมักส าเร็จรูป (Cai et al., 2012; Kaewpila et al., 2012; Phromloungsri et al., 2012) โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
คุณภาพการหมักจากการใช้แหล่งอาหารหยาบ (เช่น หญ้ากินนี หญ้ารูซี่ ฟางข้าว)ร่วมกับแหล่งอาหารพลังงาน (เช่น มัน
ส าปะหลัง, กากแป้งมันส าปะหลัง, กากมันส าปะหลังจากโรงงานเอทานอล , เมล็ดนุ่น) รวมทั้งได้วิจัยด้านค่าความ
ต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในโคเนื้อมาแล้ว (เช่น คณะท างานจัดท ามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองของประเทศไทย, 2551; กนกวรรณ และกฤตพล, 2554; นัทธมน และกฤตพล, 2550; นัทธมน 
และกฤตพล, 2553; นันทนา และคณะ, 2553; ภาณุมาศ และคณะ, 2554; Chuntrakort et al., 2014; Chaokaur 
et al., 2015 ; Chaokaur and Sommart, 2008 ; Sommart et al., 2012 ; Subepang et al., 2011 ; Cai et al., 
2012; Kaewpila et al., 2012; Phromloungsri et al., 2012; Kongphitee and Sommart, 2016; Kaewpila et 
al., 2018; Kongphitee et al., 2018)  
 เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเนื้อโคขุนจากโคนมเพศผู้ตอนส าหรับการเพ่ิมศักยภาพการผลิตแก่
เกษตรกรให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดเนื้อโคขุนที่
คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต จึงได้เสนอโครงการวิจัยขยายการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพระดับพรีเมี่ยม “ขอนแก่นพ
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รีเมี่ยมบีฟ” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยง
การสร้างตลาดและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น 
 

1.2 การพัฒนาเทคโนโลยี 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเนื้อโคขุนจากโคนมเพศผู้ตอน เน้นการพัฒนาอาหารหมักส าเร็จรูป
และการให้อาหารโคขุนส่งโรงงานมาตรฐาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถของการแข่งขันอุตสาหกรรมเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของประเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (Premium beef) “ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ” มุ่งการผลิตเนื้อคุณภาพจาก
โคสายพันธุ์ลูกผสมยุโรปพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน โดยใช้นวัตกรรมอาหารสัตว์ ( feeds innovation) และนวัตกรรม
กระบวนการจัดการเลี้ยงโคขุนแบบประณีต (Intensive fattening beef production system) ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลค่าลูกโค
แรกเกิดจากพันธุ์ลูกโคนมเพศผู้ราคา 1,200 บาทต่อตัว เมื่อน าไปเลี้ยงโคขุนคุณภาพพรีเมี่ยม น้ าหนัก 600 - 650 กิโลกรัม 
ได้มูลค่าเพ่ิมเป็น 63,000-73,000 บาทต่อตัว โดยผ่านกระบวนผลิตเนื้อจากโรงงานมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเนื้อโคพรีเมี่ยมที่คาดว่าจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการให้
อาหารจากวิธีดั้งเดิมที่แยกให้อาหารหยาบและอาหารข้นหันมาใช้อาหารผสมส าเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหันมาใช้
อาหารผสมครบส่วนหรืออาหารผสมส าเร็จ (Total mixed ration, TMR) ซึ่งเป็นวิธีการให้อาหารที่น าเอาวัตถุดิบอาหารข้น
และอาหารหยาบมาผสมรวมกัน วิเคราะห์สัดส่วนให้ได้สูตรสมดุลตามความต้องการโภชนะและศักยภาพการให้ผลผลิตของ
สัตว์  แต่อาหารผสมส าเร็จมีข้อจ ากัดด้ านอายุการเก็บรั กษาซึ่ งจ าเป็นต้องผลิตรายวัน (เช้ า -บ่ าย) ดั งนั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พัฒนาระบบการจัดการให้อาหารรูปแบบใหม่ เรียกว่า “อาหารหมักส าเร็จรูป (Fermented 
total mixed ration, FTMR)” (กฤตพล และคณะ 2558ก; กฤตพล และคณะ 2558ข; กฤตพล และคณะ 2560; Chaokaur 
et al., 2015; Chuntrakort et al., 2014; Tangitwatanachai et al., 2015; Kongphitee and Sommart, 2016; Kaewpila 
et al., 2018; Kongphitee et al., 2018; Subepang et al., 2019) 
 2. การผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป คือ การหมักอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สัดส่วน
วัตถุดิบให้ได้สูตรเฉพาะแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะส าหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด/ประเภท/ระยะและระดับการให้ผลผลิตของสัตว์ 
กระบวนการควบคุมการผลิตเพ่ือให้เกิดการหมักเปรี้ยวที่มีคุณภาพดี การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการขนส่ง การ
น าอาหารหมักไปใช้เลี้ยงสัตว์มีข้อดีและได้ประโยชน์หลายด้าน เช่น เก็บรักษาคุณภาพอาหารได้นานไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการหมักของกระเพาะรูเมน เพ่ิมปริมาณการกินได้อิสระ (มีรสชาติเปรี้ยว กลิ่นหอม สีเขียวเหลืองอ่อน น่ากิน) 
เพ่ิมการย่อยได้ เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของญี่ปุ่น (กฤต
พล และคณะ 2558ก; กฤตพล และคณะ 2558ข; กฤตพล และคณะ 2560; Kongphitee and Sommart, 2016; Kaewpila 
et al., 2018; Kongphitee et al., 2018; Subepang et al., 2019) 
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1.3 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ไดเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบการผลิตเนื้อโคขุนจากโคนมเพศผู้ตอน 
  2. สร้างตราสินค้าเกษตร “ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ” ที่มีมูลค่าสูงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด 
  3. เพ่ือให้ได้ต้นแบบชุมชนเกษตรกรอาชีพเลี้ยงโคขุนคุณภาพ 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย (Materials and Methods) 
 แบ่งกิจกรรมการวิจัยออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ดังนี้ 

2.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป (Fermented total mixed ration 
innovations) 

 การมุ่งสร้างคุณค่าให้ได้นวัตกรรมอาหารโคเนื้อเชิงพาณิชย์ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ส าหรับระบบการ
ผลิตโคเนื้อแบบประณีตเชิงอุตสาหกรรม การประกอบสูตรอาหารจะเลือกใช้องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านคุณค่าทาง
โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์ (nutritive values of local feedstuffs) และค่าความต้องการโภชนะและพลังงานของสัตว์
เลี้ยง (Nutrients and energy requirement) ของโคแต่ละช่วงผลผลิต ทั้งนี้การเลือกใช้วัตถุดิบของพ้ืนที่เป็นหลัก 
(local available feedstuffs) เช่น ฟางข้าว ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมพืชผลมันส าปะหลัง/ข้าว/ปาล์มน้ ามัน และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ของท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ มีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. ก าหนดกระบวนการผลิตมีขั้นตอนและวิธีการสร้างคุณค่าของนวัตกรรมอาหารหมักส าเร็จรูป ประกอบด้วย 
(1) การก าหนดระบบการผลิตตามช่วงอายุโคและชนิดของวัตถุดิบอาหารในสูตรที่เหมาะสม (2) การผลิตอาหาร หมัก
ส าเร็จรูปและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ด้วยมาตรฐานสากล (3) วิเคราะห์การกินได้ การย่อยได้ การใช้
ประโยชน์ได้ของพลังงาน สมรรถนะการเจริญเติบโต เกรดคุณภาพซากและเนื้อ และการยอมรับของผู้บริโภคโดยรวม ; 
และเกรดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ (marbling score) ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 2. วิเคราะห์สูตรอาหารหมักส าเร็จรูปจากวัตถุดิบในพ้ืนที่ให้ได้คุณค่าทางโภชนะตามค่าความต้องการโภชนะของ
โคเนื้อในแต่ละช่วงอายุและการเจริญเติบโต ซึ่งต่อยอดองค์ความรู้เพ่ิมจากที่ได้วิจัยมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สูตร
อาหารหมักส าเร็จรูปที่ได้จากการวิเคราะห์ขั้นตอนนี้จะได้น าไปทดสอบเลี้ยงสัตว์ในกิจกรรมการวิจัยที่ 2 (รายละเอียด
สูตรอาหารในตารางที่ 1 และ 2) 
 3. วิธีการผลิต วิเคราะห์คุณภาพ และวัดประสิทธิภาพอาหารหมักส าเร็จรูป รายละเอียด ดังนี้  
  1) คุณภาพการหมัก ตรวจทางกายภาพและวิเคราะห์ทางเคมคี่า pH, lactic acid, VFAs และ NH3-N  
  2) ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ ได้แก่ วัตถุแห้ง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude 
protein, CP) ไขมัน (ether extract, EE), เถ้ารวม (Ash) ตามวิธีการของ AOAC (1990) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอก
ที่เป็นกลาง (neutral detergent fiber, NDF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (acid detergent fiber, ADF) 
และลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) (ตามวิธีการของ Goering and Van Soest (1970) และพลังงานรวม 
(gross energy, GE)   
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Table 1 Ingredients and composition of dairy steer beef diets in growing phase* 

Item 
Dairy steer diets 

Growing phase I Growing phase II Growing phase III 

Ingredients, %DM    
    Rice straw 5 30 15 
    Starch-cassava pulp 0 30 30 
    Cassava chip 29 0 15 
    Palm meal 16 6 7 
    Soybean meal 23 14 11 
    Wet brewery grain 0 13 13 
    Molasses 6.3 - - 
    Rice bran 17 5 7 
    Urea - 0.5 0.5 
    Mineral1 3.2 0.5 05 
    Premixed 0.5 0.5 0.5 
    Limestone - 0.5 0.5 
    Total 100 100 100 
Analyzed chemical composition**    
    DM,% 91.9 35.9 35.1 
    OM,% 90.9 91.5 93.3 
    CP,% 17.2 16.6 15.2 
    EE,% 5.2 3.7 4.2 
    NDF, % 25.1 50.0 41.2 
    ADF, % 14.6 31.4 23.3 
    ADL, % 

3.0 6.0 6.1 
   ME, MJ/kg 12.4 9.9 10.8 
Feed cost, Baht/kg FM 9.6 2.7 2.8 

*Growing phase I (DB03;starter)= 0-3 month old calf; Growing phase II (DB36) = 3-6 month old calf, 
Growing phase III (DB69)= 6-9 month old calf 1Chemical compositions were calcium = 164.00 g, cobalt 
= 0.04 g, copper = 1.00 g, iodine = 0.04 g, iron = 2.00 g, magnesium = 2.89 g, manganese = 11.00 g, 
phosphorus = 80.00 g, selenium = 0.03 g, sodium = 136.60 g, sulfur =19.20 g and carrier = 1,000 g 
**calculated values 
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Table 2 Ingredients and composition of dairy steer beef diets in fattening phase* 

 Early fattening phase Middle fattening phase Final fattening phase 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Ingredients, % DM         
  Rice straw 50 30 10 10 15 25 10 10 10 
  Cassava pulp 10 30 50 50 30 10 50 30 10 
  Cassava chip 0 0 0 0 15 25 0 20 40 
  Palm meal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
  Wet brewery 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  Soybean 
meal 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
7.5 7.5 7.5 

  Rice bran 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  Urea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
  Mineral1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
  Premixed 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Chemical composition**        
  DM, % 54.7 38.2 29.3 29.3 38.0 54.2 29.3 38.0 54.0 
  CP, % 13.4 13.2 13.1 13.1 13.2 13.3 13.1 13.2 13.2 
  EE, % 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 
  NDF, % 61.5 54.6 47.6 47.6 44.6 44.9 47.6 41.3 34.9 
ME, MJ/kg DM 9.0 9.8 10.6 10.6 11.0 11.1 10.6 11.4 12.3 
TDN, % 59.1 64.5 69.9 69.9 70.0 68.2 69.9 71.8 73.7 
Cost, $B/kgFM 3.8 2.5 1.9 1.9 2.8 4.3 1.9 2.8 4.6 
          

*Early fattening phase= aged 9-12 month old steer; Middle fattening phase= aged 13-16 month old 
steer; Final fattening phase= aged 16-slughter. 1Chemical compositions were calcium = 164.00 g, 
cobalt = 0.04 g, copper = 1.00 g, iodine = 0.04 g, iron = 2.00 g, magnesium = 2.89 g, manganese = 
11.00 g, phosphorus = 80.00 g, selenium = 0.03 g, sodium = 136.60 g, sulfur =19.20 g and carrier = 
1,000 g **calculated values 
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2.2 ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตโคนมเพศผู้ขุนแบบประณีต (Dairy Beef Intensive finishing 
production system) 

 

2.2.1 งานวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบการผลิตโคนมเพศผู้ขุนแบบประณีต (Dairy Beef Intensive finishing 
production system) (ด าเนินการในปีท่ี 1) 

 มุ่งพัฒนาระบบการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ตอนครบวงจร เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์โคเพศผู้ที่เกษตรกรมีอยู่
แล้วในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก าหนดเป้าหมายผลผลิตโคขุนส่งโรงงานน้ าหนักมีชีวิตประมาณ 650 กิโลกรัม 
ระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้ เริ่มจากลูกโคแรกเกิดไปจนถึงระยะขุนส่งโรงงาน แบ่งระยะการเลี้ยงออกเป็น 3 ช่วง 
(Phase) ประกอบด้วย 
 ช่วงท่ี 1 ด าเนินแล้วในปีท่ี 1 โดยการเลี้ยงลูกโคนมแรกเกิดถึงหย่านม (growing/newborn-weaning phase) 
เริ่มจากลูกโคแรกเกิดอายุ 3- 5 วัน น้ าหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จัดซื้อลูกโคจากฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิก
สหกรณ์โคนมในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เพ่ือด าเนินการเลี้ยงจนถึงระยะหย่าอายุ 45 วัน หลังจากหย่านมจัดการให้
อาหารตามสูตรจนกระทั่งลูกโคอายุ 3 เดือน ได้น้ าหนัก 80-100 กิโลกรัม (สูตรอาหารในตารางที่ 1 ) 
 ช่วงที่ 2 ด าเนินแล้วในปีที่ 1 โดยการเลี้ยงโคนมเพศผู้เตรียมขุน (growing/backgrounding phase) เพ่ือ
ด าเนินการเลี้ยงเริ่มจากอายุ 90 ถึง 270 วัน ได้น้ าหนัก 300 กก จัดการตอนอายุประมาณ 8 เดือน จัดการให้อาหาร
แบ่งเป็น 2 ระยะย่อย (อายุ 3 ถึง 6 เดือน; อายุ 6 ถึง 9 เดือน) ทั้งนี้เพ่ือมุ่งการเจริญเติบโตทางด้านโครงร่างและสร้าง
กล้ามเนื้อ (สูตรอาหารในตารางที่ 1 )  
 ช่วงท่ี 3 ด าเนินในปีท่ี 2 โดยการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุน (fattening phase) เพ่ือให้ได้น้ าหนักเริ่มขุนจาก 300 กก 
ได้น้ าหนัก 650 กิโลกรัม ก าหนดให้โคได้รับสูตรอาหารที่ให้ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 3 ระดับ เพ่ือมุ่งการ
ให้ผลผลิตสมรรถนะทางการเจริญเติบโต เกรดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ เกรดคุณภาพซาก และองค์ประกอบทางเคมี
ของเนื้อที่แตกต่างกัน (สูตรอาหารในตารางที่ 2)  
 การประกอบสูตรอาหาร เลือกใช้องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านคุณค่าทางโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์ (nutritive 
values of local feedstuffs) และค่าความต้องการโภชนะและพลังงานของสัตว์เลี้ยง (Nutrients and energy 
requirement) ของโคแต่ละช่วงผลผลิต ทั้งนี้การเลือกใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่เป็นหลัก (local available feedstuffs) เช่น 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ฟางข้าว ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมพืชผลทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ข้าว ปาล์ม
น้ ามัน และวัตถุดิบอาหารสัตว์ของท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ  
 ระบบการเลี้ยงขุน จัดแบ่งระยะการเลี้ยงออกเป็น 3 ระยะย่อย ประกอบด้วย  
  1. การขุนระยะต้น (Early fattening phase) น้ าหนัก 300-400 กิโลกรัม (อายุ 9 ถึง 12 เดือน) 
  2. การขุนระยะกลาง (Middle fattening phase) น้ าหนัก 400-500 กิโลกรัม (อายุ 12 ถึง 15 เดือน) 
  3. การขุนระยะปลาย (Final fattening phase) น้ าหนัก 500-650 กิโลกรัม (อายุ 16 ถึง ส่งโรงงาน) 
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 ทั้งนี้ช่วงที่ 3 จัดแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 1 ) ทดสอบการเลี้ยงขุนในสถานีฟาร์มทดลอง ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ทดสอบการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนในฟาร์มเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์  
 ทดสอบการเลี้ยงขุนในสถานีฟาร์มทดลอง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแบ่งการศึกษาออกเป็นงานวิจัยย่อยใน
ส่วนที่ 2 นี้ ออกเป็น 2 งานทดลองย่อย รายละเอียด ดังนี้ 
 

2.2.2 งานวิจัยย่อยที่ 2 ทดสอบการใช้กากแป้งมันส าปะหลังในสูตรอาหารต่อปริมาณการกินได้ พฤติกรรมการกิน
อาหาร การปล่อยแก๊สมีเทนของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ (ด าเนินการในปีท่ี 1) 

 การทดลองครั้งนี้ใช้โครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ตอน จ านวน 4 ตัว ช่วงอายุเฉลี่ย 3 เดือน น้ าหนักตัวเฉลี่ย 132.7± 
3.48 กิโลกรัม โคทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะปรับสัตว์ 
(adaptation period) ท าการเลี้ยงเพ่ือปรับสัตว์ในคอกขังเดี่ยวเพ่ือปรับสภาพให้สัตว์ทดลองคุ้นเคยกับคอก และคน
เลี้ยงเป็นระยะเวลานาน 21 วัน ได้รับการเลี้ยงในคอกขังเดี่ยวขนาด 3×4 เมตร ฉีดยาถ่ายพยาธิ ( IVOMEC-F; 
Ivermectin 1.5% w/v, Closulon 15% w/v) เข้าใต้ผิวหนังอัตราการใช้ยาปริมาณ 1 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักสัตว์ 50 
กิโลกรัม และฉีดวิตามิน เอ ดี อี (AD3E) (Phoenix Belgium; Vit. A 300,000 IU, Vit. D3 100,000 IU, Vit. E acetate 
50 mg) เข้ากล้ามเนื้อ 4 มิลลิลิตรต่อตัว ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ
ทดลอง (experimental period) ระยะนี้โคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ทุกตัวจะได้รับปัจจัยอาหารทดลองที่แตกต่างกัน 4 
สูตรให้กินแบบเต็มที่ (ad libitum) ตามปัจจัยการทดลอง โดยท าการทดลองเป็น 4 ระยะ ระยะทดลองละ 28 วัน การ
จัดการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าเวลา 8.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 น. มีน้ าสะอาดและแร่ธาตุก้อนให้สัตว์
ได้รับอย่างอิสระ 
 การทดลองครั้งนี้ออกแบบและวางแผนการทดลองแบบ 4×4 Latin Square Design โดยก าหนดให้สัตว์ทดลอง
มีรอบทดลอง 4 รอบๆ (period; row) รวมระยะเวลา 112 วัน ใช้สูตรอาหารเป็นสิ่งทดลอง (treatment) จ านวน 4 
ทรีทเมนต์ สัตว์ทดลองใช้โคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ (column; animal) 4 ตัว เมื่อครบระยะการทดลองในแต่ละช่วง ท า
การเปลี่ยนอาหารให้สัตว์ได้รับทรีทเมนต์ถัดไป  
 มีทรีทเมนต์การทดลอง (Treatment) เป็นสูตรอาหารทดลองที่ ใช้กากแป้งมันส าปะหลังทดแทนฟางข้าว 
แตกต่างกัน 4 ระดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 T1 คือ สูตรอาหารหมักส าเร็จรูปที่ใช้กากแป้งมันส าปะหลัง 25.0% 
 T2 คือ สูตรอาหารหมักส าเร็จรูปที่ใช้กากแป้งมันส าปะหลัง 35.0% 
 T3 คือ สูตรอาหารหมักส าเร็จรูปที่ใช้กากแป้งมันส าปะหลัง 45.0% 
 T4 คือ สูตรอาหารหมักส าเร็จรูปทีใ่ช้กากแป้งมันส าปะหลัง 55.0% 
 
การเก็บข้อมูลและการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
 การวัดปริมาณการกินได้ ท าการจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ และปริมาณที่สัตว์กินเหลือในแต่ละวันตลอด
ระยะเวลาการทดลอง โดยการน าอาหารออกทุกครั้งก่อนการให้อาหารใหม่ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ในช่วงของการสุ่ม
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ตัวอย่างอาหารเมื่อโคขึ้นกรงเมทาบอลิซึมจะท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารให้ ( feed offer) และการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารเหลือ (feed refusal) ทุกเช้าก่อนการให้อาหารโดยท าการสุ่มทุกวันเป็นระยะเวลา 5 วัน  
 การสังเกตพฤติกรรมการกิน ท าการสังเกตพฤติกรรมเป็นเวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงโดยสังเกตพฤติกรรรมและ
บันทึกในแบบบันทึกซึ่งผู้สังเกตพฤติกรรมอยู่ในต าแหน่งที่สามารถพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่างชัดเจน โดยมีการจ า
จ าแนกพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดจ าแนกพฤติกรรมตามวิธีการของ พีรพจน์ (2547) 
 การกินได้ หมายถึง การน าอาหารเข้าปากและท าการเค้ียวอาหาร 
 การเคี้ยวเอ้ือง หมายถึง การที่สัตวท าการเคี้ยวอ้ืองแต่ไม่ได้มีการน าเอาอาหารใหม่เข้าไปในปาก ซึ่งสัตว์อาจจะ
อยู่ในท่ายืนหรือนอน 
 การพักผ่อน หมายถึง การที่สัตวไม่ได้ท ากิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการกินอาหาร และการเคี้ยวเอ้ือง 
 โดยท าการสังเกตเวลาที่ใช้กินอาหาร เวลาที่ใช้ในการเคี้ยวเอ้ือง จ านวนมื้อที่ใช้ในการกินอาหาร FTMR และ
พฤติกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการพักผ่อน จ านวนครั้งของการดื่มน้ า และจ านวนครั้งของการขับถ่ายมูล ซึ่งท าการ
สังเกตและบันทึกโดยอาศัยเสียงสัญญาณจากนาฬิกาปลุก ที่มีการตั้งปลุกในทุกๆ 5 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ท าการ
บันทึกพฤติกรรมที่สังเกตเห็นหลังสัญญาณนาฬิกาปลุก โดยถือว่าสัตว์นั้นมีพฤติกรรมตลอด 5 นาที 
 
Table 3 Ingredients and composition of dietary treatment fed dairy steer beef cattle.  

Feedstuff T1 T2 T3 T4 

    Rice straw 35.0 25.0 15.0 5.0 

    Cassava pulp 25.0 35.0 45.0 55.0 

    Palm meal 6.0 6.0 6.0 6.0 

    Wet brewery 13.0 13.0 13.0 13.0 

    Soybean meal 14.0 14.0 14.0 14.0 

    Rice bran 5.5 5.5 5.5 5.5 

    Urea 0.5 0.5 0.5 0.5 

    Mineral1 0.5 0.5 0.5 0.5 

    Premixed 0.5 0.5 0.5 0.5 

    Total 100 100 100 100 
1Chemical compositions were calcium = 164.00 g, cobalt = 0.04 g, copper = 1.00 g, iodine = 0.04 g, 
iron = 2.00 g, magnesium = 11.00 g, phosphorus = 80.00 g, selenium = 0.03 g, sodium = 136.60 g, 
sulfur = 19.20 g and carrier = 1.00 g  
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 การวิเคราะห์ทางเคมี สุ่มตัวอย่างอาหารตลอดระยะเวลา 5 วันสุดท้ายของงานทดลองจ านวน 1 กิโลกรัม ถูก
แบ่งออก 2 ส่วน ส่วนแรกเพ่ือวิเคราะห์หาค่าวัตถุแห้ง (DM) ตามวิธีการของ AOAC (1990) โดยวิเคราะห์ตัวอย่างละ 2 
ซ้ า ซ้ าละ 100 กรัม มาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมงเพ่ือวิเคราะห์ค่าวัตถุแห้ง และตัวอย่างท่ีเหลือ
น ามาอบแห้งด้วยตู้อบร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นน ามาผึ่งในอุณหภูมิห้องให้
ตัวอย่างอุณหภูมิลดลง แล้วน าบดผ่านตระแกรงขนาด  1 มิลลิเมตร เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท เพ่ือตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบอาหารสัตว์ประกอบด้วย วัตถุแห้ง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ไขมันรวม 
(ether extract, EE) ตามวิธีการของ AOAC (1990) วิเคราะห์เยื่อใยในอาหาร ได้แก่ เยื่อใยที่ไม่สามารถละลายได้ใน
สารฟอกที่เป็นกลาง (neutral detergent fiber, NDF) เยื่อใยที่ไม่สามารถละลายได้ในสารฟอกที่เป็นกรด (acid 
detergent fiber; ADF) และลิกนิน (lignin) ด้วยเครื่อง Ankom200 Fiber Analyzer (ANKOM 200/220, ANKOM 
Technology, Macedon, NY, USA) โดยตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)  
 การวัดการหายใจ เพ่ือประเมินปริมาณการปลดปล่อยแก๊ซมีเทน (methane) ใช้ระบบเครื่องวัดการหายใจโค 
(respiration calorimetry with head box system) แสดงดังภาพ 1. โดยท าการย้ายโคข้ึนไปอยู่บนกรงเมทาบอลิซึม
ร่วมกับห้องวัดการหายใจ (respiration chamber) ซึ่งออกแบบให้โคสามารถยืนหรือนอน สามารถเก็บตัวอย่างและ
ข้อมูลปริมาตรได้อย่างสะดวก รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์มีความสามารถวัดปริมาตรอากาศและความเข้มข้นของก๊าซ
ในอากาศก่อนและหลังจากการผ่านเข้าไปในห้องวัดการหายใจที่ประกอบด้วยตู้ส าหรับวัดการหายใจ มาตรวัดอัตราเร็ว
ในการไหลผ่านของอากาศออกจากตู้ มีเทน ตามรายละเอียดและวิธีการของ Suzuki et al. (2008) โดยท าการปรับ
ปริมาตรมีเทนด้วยแก๊สมาตรฐานก่อนท าการวัดแก๊สทุกครั้งในช่วงเช้า เวลา 8.00 น. ส าหรับสัตว์แต่ละตัว จากนั้นท า
การวัดและบันทึกปริมาตรแก๊สด้วยโปรแกรม GAS MET 2.1 ที่ท าการวัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
(ทุก 7 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อวัดการหายใจเป็นระยะเวลา 3 วัน  
 
 

 
Figure 1 The respiratory calorimetry with head box system use for respiration gas 

measurement (Suzuki et al., 2008) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลทั้งหมดจากงานทดลองถูกน ามาประมวลผลและวิเคราะห์หาความแปรปรวน
ตามวิธี Analysis of variance (ANOVA) ส าหรับแผนการทดลองแบบ 4×4 Latin Square Design โดยมีโมเดลของ
การทดลอง ดังนี้ 

Yijk=  + i  + αj + k+ ijk 
เมื่อ Yijk คือ ค่าสังเกตจากโค (animal) ตัวที่ i (i=1, 2, 3, 4) ในการทดลอง period ที่ j (j= 1, 2, 3, 4) และ

ในทรีทเมนต์ที่ k (k=1, 2, 3,4)  

 คือ ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 

I คือ อิทธิพลของโค (animal) ตัวที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3, 4 

αj คือ อิทธิพลของงานทดลอง (period) ที่ j เมื่อ j = 1, 2, 3, 4 

k
 คือ อิทธิพลของทรีทเมนต์ ที่ k เมื่อ k = 1, 2, 3, 4 

ijk คือ ค่าความคาดเคลื่อน  
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2.2.3 งานวิจัยย่อยที่ 3 ทดสอบเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงโคขุนโคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนกับโคขุนลูกผสม
สายพันธุ์ชาร์โลเร่ส์ (ด าเนินการในปีท่ี 2) 

 สมมติฐานโคขุนสองสายพันธุ์แตกต่างกันได้รับสูตรอาหารที่มีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันจะมี
ผลกระทบที่แตกต่างกันต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโต เกรดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ เกรดคุณภาพซาก 
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อที่ และการยอมรับของผู้บริโภคแตกต่างกัน  
 ด าเนินการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงโคขุนโคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนกับโคขุนลูกผสมสาย
พันธุ์ชาร์โลเร่ส์ สายพันธุ์ละ 18 ตัว รวม 36 ตัว (animal experimental unit) วางแผนการวิจัยแบบ 2x3 Factorial 
in a randomized blocks design ปัจจัยที่ 1 คือ สายพันธุ์สัตว์ (พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน, ชาร์โลเร่ส์) ปัจจัยที่ 2 คือ 
ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในสูตรอาหาร 3 ระดับ (ต่ า, กลาง, สูง) จัดแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่มบลอคตามสายพันธุ์ อายุ 
และขนาดน้ าหนักมีชีวิต สุ่มสัตว์ให้ได้รับระบบการจัดการให้อาหาร (Feeding system treatment) คือ สูตรอาหารมี
ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน (metabolizable energy content; รายละเอียดสูตรอาหารในตารางที่ 2)  
 การด าเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพระบบการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการยอมรับ
ของผู้บริโภค มีวิธีและข้ันตอน ดังนี้  
 1) วัดอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (average daily gain, ADG) โดยการชั่งน้ าหนักโคก่อนให้อาหารเช้าใน
วันเริ่มแรกเข้าทดสอบ (2 วันติดต่อกัน) หลังจากนั้นชั่งน้ าหนักทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง และในวันสุดท้ายทดสอบ (2 วัน
ติดต่อกัน) เพ่ือน าข้อมูลวันที่เลี้ยงและน้ าหนักโคไปวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาหาร (Gained per feed intake; Feed conversion ration) 
 2) วัดปริมาณการกินได้ (วัตถุแห้ง โภชนะและพลังงาน) โดยเก็บข้อมูลอาหารให้และเหลือ(ก่อนกินและหลังกิน)
ทุกวันแยกรายตัว สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารให้และเหลือ เพ่ือประเมินคุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ ได้แก่ วัตถุแห้ง (dry 
matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ไขมัน (ether extract, EE), เถ้ารวม (Ash) ตามวิธีการของ AOAC 
(1990) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง (neutral detergent fiber, NDF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็น
กรด (acid detergent fiber, ADF) และลิกนิน (acid detergent lignin, ADL) (ตามวิธีการของ Goering and Van 
Soest (1970) และพลังงานรวม (gross energy, GE) แร่ธาตุ (แคลเซียม, Ca และฟอสฟอรัส, P) และพลังงานรวม 
(AOAC, 1990) พร้อมทั้งตรวจคุณภาพอาหารหมัก (silage) ประกอบด้วย 1) คุณภาพการหมักทางกายภาพและ
วิเคราะห์ค่า pH, lactic acid, VFAs, NH3-N และ Aerobic stability test และ 2) ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร
หมัก เพ่ือวิเคราะห์ชนิดการปนเปื้อนและการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์/ไม่เป็นประโยชน์ (composition 
and dynamic of microorganism) ด้ ว ย วิ ธี  plate count method  (Cao et al., 2011 )  ไ ด้ แ ก่  Lactic acid 
bacteria, Aerobic bacteria, Bacilli, Coliform bacteria, Yeast และ Mold  
 3) วัดค่าสมดุลพลังงาน(energy balance) ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พลังงานและความต้องการพลังงาน
เ พ่ือการด า ร งชีพและการ เจริญ เติบ โต  ( energy requirement and efficiency of metabolizable energy 
utilization for maintenance (km) and growth (kg)) โดยน าสัตว์ทดลองเข้ากรงเมแทบอลิซึม ( respiration 
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calorimetry cage) เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณโภชนะที่ย่อยได้ และการใช้พลังงานในตัวสัตว์(energy partitioning) ด้วย
การวิเคราะห์ปริมาณพลังงานที่กินได้ และปริมาณพลังงานที่ขับถ่าย (ทางมูล ปัสสาวะ และแก๊สมีเทน) ร่วมกับการวัด
ค่าความร้อนจากตัวสัตว์(total heat production) ที่เกิดจากปริมาณอากาศที่ใช้ในการหายใจ (ออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์) พร้อมทั้งวัดค่าสมดุลไนโตรเจน (Nitrogen balances) และการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัวโค 
(Suzuki et al., 2008) 
 4) ตรวจวิเคราะห์ผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมัก เก็บตัวอย่างของเหลวจากกระเพาะหมัก (rumen fluid) 
เพ่ือตรวจวัดค่า pH, ความเข้มข้นของ VFAs (Acetic, Propionic, Butyric acid), ความเข้มข้นของ Lactic acid และ
ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย 
 5) ตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดบ่งชี้สถานะทางโภชนาการ โดยการเก็บตัวอย่างเลือดในวันสุดท้ายของช่วง
การทดลองการให้อาหารในแต่ละระยะขุน ณ ชั่วโมงที่ 0 และ 3 หลังการให้อาหารเช้า เพ่ือตรวจวิเคราะห์ค่า blood 
total protein(TP), albumin(ALB), urea nitrogen(BUN), Triglycerides(TG), total cholesterol(Chol), แ ล ะ
glucose(Glu) 
 6) การวิเคราะห์เกรดไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ เกรดคุณภาพซากและเนื้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 เมื่อเลี้ยงโคได้ระยะเวลา หรือน้ าหนักมีชีวิตครบตามเกณฑ์ในแผนที่วิจัยที่ก าหนด (ที่อายุหรือน้ าหนักที่ถึงเกณฑ์
ก่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง) ก่อนการส่งโรงงานจะได้ท าการอดอาหารสัตว์เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง พร้อมบันทึกน้ าหนัก
หลังการอดอาหารเมื่อส่งถึงโรงงาน ภายหลังจากกระบวนการฆ่าช าแหละเสร็จ ท าการเปิดช่องท้องเพ่ือแยกอวัยวะ
ภายใน ท าการชั่งน้ าหนักซากอุ่นเพ่ือค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น แล้วท าการการบ่มซากหลังจากการแบ่งซาก
ออกเป็น 2 ซีกซ้าย-ขวาตามแนวแกนกลางกระดูกสันหลัง โดยการน าไปแขวนไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 4 องศา
เซลเซียส นาน 7 วัน แล้วท าการชั่งน้ าหนักซากเย็นเพ่ือน าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ซากเย็นและเปอร์เซ็นต์
ซากตัดแต่ง  
 การตัดแบ่งซากจะด าเนินการที่ต าแหน่งซี่โครงซี่ที่ 12 และ 13 ก่อนประเมินค่าความหนาไขมันสันหลังที่บริเวณ
ห่างจากกระดูกสันหลัง 3 ใน 4 ของหน้าตัดเนื้อสันและประเมินค่าพ้ืนที่หน้าตัดเนื้อสัน ตามวิธีการของ Boggs and 
Merkel (1993) ท าการประเมินค่าเกรดไขมันแทรก(Marbling) ในกล้ามเนื้อของพ้ืนที่หน้าตัดเนื้อสันที่ซี่โครงซี่ที่ 12 
และ 13 โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามมาตรฐานของ มกอช คือคะแนนระดับ 5, คะแนนระดับ 4,คะแนนระดับ 3, คะแนน
ระดับ 2, และคะแนนระดับ 1 
 การสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสันนอก (Rib Eye) ด าเนินการภายหลังการบ่มซากนาน 7 วัน จ านวน 2 กิโลกรัม 
เพ่ือประเมินค่าแรงตัดผ่านเนื้อ (Warner-Bratzler shear force; WBSF) โดยก าหนดหน่วยเป็นกิโลกรัม ตามวิธีการ
ของ Burke and Monahan (2003) และตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ (น้ า แร่ธาตุ โปรตีน และไขมัน ; 
ตามวิธีการของ AOAC (1990))  
 การสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสันนอกขนาดประมาณ 5 x 10 ซ.ม. หนาประมาณ 2 ซ.ม มาชั่งและบันทึกน้ าหนัก
ก่อนน าไปตรวจวัดค่าการสูญเสียน้ าระหว่างการเก็บรักษา(drip lose), ค่าการสูญเสียน้ าหนักเนื่องจากการปรุงอาหาร
(cooking loss) โดยน าไปบรรจุในถุงสุญญากาศท าให้สุกด้วยเตาอบไฟฟ้า จนอุณหภูมิใจกลางเนื้อเท่ากับ 71 องศา
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เซลเซียส ตามวิธีการของ Berge et al. (1993) และน าเนื้อที่ผ่านการอบด้วยเตาอบไฟฟ้าไปทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค ได้แก่ ความนุ่ม ความชุ่มฉ่ า รสขาติ และการยอมรับโดยรวม 
 7) วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยต้นทุนการผลิต (ต้นทุนผันแปร/ต้นทุนคงที่ เช่น พันธุ์สัตว์/
อาหาร/แรงงาน โรงเรือนและอุปกรณ์ ดอกเบี้ย) และรายได้ (เช่น มูลค่าโคจากการขายโคมีชีวิต/คุณภาพและปริมาณ
ซากโค/ขายปุ๋ยคอก) 
 

2.2.4 งานวิจัยย่อยที่ 4 ทดสอบระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนในฟาร์มเกษตรกร (ด าเนินการในปีท่ี 2) 

 การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาวิธีการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนในฟาร์มต้นแบบชุมชนเกษตร จ านวน 7-15 ครัวเรือน ๆ 
ละ 6-12 ตัว จ านวนรวม 90 ตัว มีพ้ืนที่เป้าหมาย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี สหกรณ์โคขุน
ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ จ ากัด และสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด จังหวัดขอนแก่น  
 เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสุ่มให้ได้รับระบบการจัดการให้อาหารตามรูปแบบในกิจกรรมการ
วิจัยย่อยที่ 2 เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรับผิดชอบจัดหาแรงงาน โรงเรือน และอุปกรณ์เลี้ยงโคขุน มีตลาด
รองรับ และจะได้ราคาขายตามเกณฑ์การจดทะเบียนโคเข้าขุนและการรับซื้อตามระเบียบของสหกรณ์โคขุนขอนแก่นพ
รีเมียมบีฟ จ ากัด หรือสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด ดังรายละเอียด (เอกสารแนบประกอบในภาคผนวก) โดยโครงการ
เป็นผู้ส่งเสริมอบรมความรู้ รับจดทะเบียนโคเข้าขุน และให้สินเชื่อพันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์ (หักเงินคืนหลังจากขายโคขุน
ผ่านโครงการ)  
 โครงการวิจัยเป็นผู้รับซื้อโคขุนจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อได้อายุและขนาดน้ าหนักที่ก าหนดส่งโรงงาน
ช าแหละ ผลิตเนื้อตัดแต่งหรือแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เนื้อเพ่ือการจ าหน่าย โดยสหกรณ์โคขุนขอนแก่นพรีเมียมบีฟ จ ากัด 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ร่วมเป็นผู้ท าการตลาด
และสร้างแบลนด์ “โคขุนขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ” 
 

2.2.5 งานวิจัยย่อยที่ 5 กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ (ด าเนินการในปีท่ี 2) 

 ขยายผลงานวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรผู้ใช้ประโยชน์ โดยการ
จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับผู้บริหารสหกรณ์/ผู้น ากลุ่ม/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม (เช่น สหกรณ์โคนมน้ า
พอง สหกรณ์โคนมกระนวน สหกรณ์โคนมชุมพวง สหกรณ์โคนมพิมาย สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์โคนมเจริญศิลป์ 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ สหกรณ์/กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนอ่ืนๆ เป็นต้น)  
 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
 ผลจากการวิจัยปีที่ 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารหมัก
ส าเร็จรูป (Fermented total mixed ration innovations) และ ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตโคนมเพศผู้ขุน
แบบประณีต (Dairy Beef Intensive finishing production system) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป (Fermented total mixed ration 
innovations) 

การพัฒนาวิธีการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปด้วยรูปแบบการบรรจุหีบห่อในภาชนะท่ีแตกต่างกัน 3 กระบวนการ 
ได้แก่ 1)ถังพลาสติกขนาด 150 กิโลกรัม 2)ถุงพลาสติกขนาด 35 กิโลกรัม และ 3)ถุงพลาสติกขนาด 350 กิโลกรัม 4)
ถุงพลาสติกขนาด 1,000 กิโลกรัม พร้อมทั้งผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปต้นแบบเชิงธุรกิจ จากการประเมินทางกายภาพ 
ได้แก่ กลิ่น สี และการเน่าเสีย พบว่า วิธีการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปด้วยรูปแบบการบรรจุหีบห่อในภาชนะที่แตกต่าง
กัน 4 กระบวนการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการศึกษาความต้องการของเกษตรผู้ใช้งานนิยมการบรรจุถุ งพลาสติกขนาด 
35 กิโลกรัม เนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่ง เก็บรักษา และการน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ 
 จากการเลือกใช้รายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ฟางข้าว มันส าปะหลัง ร าอ่อน รวมทั้งใช้เศษ
เหลือจากโรงงาน เช่น กากมันส าปะหลังสด กากปาล์มน้ ามัน มีผลท าให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปได้เองด้วยระดับความพึงพอใจสูง โดยใช้เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ของ
โครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลผลิตรวม 134,400 กิโลกรัม มูลค่า 542,090.10 บาท (ตารางที่ 4) 
 ผลการตรวจองค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักมีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (ตารางที่ 5 และ 6) 
จากการประเมินทางกายภาพได้แก่ กลิ่น สี และการเน่าเสีย ผลิตภัณฑ์อาหารหมักสามารถเก็บถนอมรักษาได้นานกว่า 
90 วัน และมีค่าความคงทนต่อการเน่าเสียในรางให้อาหารโคได้นานไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ภายใต้สภาพแวดล้อมและ
ภูมิอากาศของไทยตลอดทั้งปี ผลการทดลองครั้งนี้ได้อาหารหมักท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับรายงานที่มีมาก่อนในประเทศ
ไทย (กฤตพล และคณะ 2558; Kaewpila et al., 2018; Kongphitee et al., 2018; Subepang et al., 2019) ถือได้
ว่ามีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมตามมาตรฐานการผลิตอาหารหมักของ Wilkinson (1990) มีค่าน้ าตาลที่
สามารถละลายได้งายในน้ า(WSC)ในปริมาณต่ าและอาจถูกใช้ในกระบวนการหมักของจุลินทรีย์หมดภายในอายุการ
หมัก 7 วัน ค่ากรดไขมันที่ระเหยได้ง่าย(acetic, propionic, butyric acid) และแอมโมเนียไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงไม่
มากอยู่ในช่วงที่สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนะและองค์ประกอบทางเคมีไว้ได้ อย่างดี เนื่องจากกระบวนการหมัก
เกิดขึ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลาสั้น (ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับการหมักในเขตหนาว เช่น ยุโรป หรือ
อเมริกา ที่จะต้องใช้เวลาการหมักนานกว่า 1 เดือน) กระบวนการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปสามารถควบคุมการ
เจริญเติบโตของชนิดจุลินทรีย์ในกลุ่มที่มีผลท าให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้ (จุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษหรือให้
โทษ(Harmful microbes) ได้แก่ Anaerobic bacteria, Coliform bacteria และ Mold) เนื่องจากมีจ านวนลดลง
แตกต่างชัดเจน ขณะเดียวกันระบบการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูปครั้งนี้มีผลดีต่อการส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ประเภทแลกติคแอซิคแบคทีเรีย ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ชัดเจนได้ว่าอาหารหมักที่ได้มีรูปแบบกระบวนการ
หมักและคุณภาพดี เกิดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนะต่ าสอดคล้องกับผลการวิจัยในอาหารหมักส าเร็จรูปของ Wang 
and Nishino (2013) และ Chen et al. (2015) ยีสต์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นบ่งบอกถึงอาจมีการแข่งขันการใช้แป้งและ
น้ าตาลเพ่ือการผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งพบได้ในกระบวนการหมักตามปกติ (Chen et al., 2015)  
 ผลการวิจัยชี้ให้ได้โอกาสการผลิตสินค้าอาหารสัตว์จากวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ได้ รัฐบาลควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารโคเนื้อโคนมขนายย่อมในรูปแบบการสร้างศูนย์
ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Smart Farmer Feed center) 
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Table 4 Feed formulas production of growing dairy cattle* 

Feed formulas Growing phase  Yield(kg) Value(Bath) 

DB03 0 to 3 month 3,900.00 46,470.10 

DB36 3 to 6 month 35,000.00 117,360.00 

DB69 6 to 9 month 95,500.00 378,260.00 

Total 134,400.00 542,090.10 

*Growing phase I (DB03; starter) = 0-3 month old calf; Growing phase II (DB36) = 3-6 month old calf, 
Growing phase III (DB69) = 6-9 month old calf 
 

Table 5 Ensiling fermentation profile and chemical composition of 3 to 6-month old dairy 
cattle diets* 

 Ensiling day 
 0 7 14 21 

Fermentation profile     
   pH 4.6 4.2 4.1 4.2 
   Lactic acid, g/kg DM 32.2 47.7 35.4 71.7 
   Acetic acid, g/kg DM 4.7 12.5 17.1 15.8 
   Propionic acid, g/kg DM 0.8 1.1 0.9 1.1 
   Butyric acid, g/kg DM 0.3 0.3 0.2 0.2 
Chemical composition     
   Dry matter 35.9 33.2 32.3 32.9 
   Organic matter 91.5 91.5 91.9 91.9 
   Crude protein 16.6 17.7 17.4 18.0 
   Ether extract 3.7 4.4 4.2 3.9 
   Neutral detergent fiber 50.0 47.6 48.9 47.3 
   Acid detergent fiber 31.4 29.0 31.6 30.0 
   Acid detergent lignin 6.0 5.2 5.0 4.1 

*Growing phase I (DB36) = 3-6 month old calf  
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Table 6 Ensiling fermentation profile and chemical composition of 6 to 9-month old dairy 
cattle diets in growing phase* 

 Ensiling day 

 0 7 14 21 
Fermentation profile     
   pH 4.9 4.0 3.9 3.9 
   Lactic acid, g/kg DM 33.2 34.5 47.1 46.8 
   Acetic acid, g/kg DM 3.5 17.8 14.6 18.7 
   Propionic acid, g/kg DM 0.7 1.5 1.1 1.9 
   Butyric acid, g/kg DM 0.5 0.3 0.2 0.3 
Chemical composition     
   Dry matter 35.1 33.9 32.6 33.6 
   Organic matter 93.3 93.3 93.5 93.6 
   Crude protein 15.2 15.8 15.5 15.3 
   Ether extract 4.2 4.3 4.7 3.5 
   Neutral detergent fiber 41.2 39.3 38.6 37.0 
   Acid detergent fiber 23.3 22.6 23.9 24.8 
   Acid detergent lignin 6.1 4.1 4.1 4.2 
     

*Growing phase II (DB36) = 6-9 month old calf 
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3.2 ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตโคนมเพศผู้ขุนแบบประณีต (Dairy Beef Intensive finishing 
production system)  

 

3.2.1 งานวิจัยย่อยที่ 1 ระบบการผลิตโคนมเพศผู้เพื่อเตรียมการขุน (Dairy Beef backgrounding production 
system) 

สมรรถนะการผลิตลูกโคและโคเตรียมขุนเริ่มจากระยะเล็กแรกเกิดไปจนถึงหย่านม ระยะรุ่นหลังหย่านมไป
จนถึงอายุ 270 วัน พบว่า ผลการพัฒนาระบบการผลิตโคนมเพศผู้ เริ่มจากลูกโคระยะแรกเกิด (3-5 วัน จากฟาร์ม
เกษตรกร) ระยะหย่านม และระยะเตรียมการขุน แบ่งระยะการเลี้ยงออกตามช่วงการผลิต(Production phase) ได้
กราฟการเจริญเติบโตระหว่างอายุและน้ าหนักมีชีวิตแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2 สมรรถทางการเจริญเติบโตแสดงใน
ตารางที่ 7 พบว่า ช่วงที่ 1 การเลี้ยงลูกโคนมแรกเกิดถึงหย่านม (growing/newborn-weaning phase I) เริ่มจากลูก
โคแรกเกิดอายุ 3- 5 วัน จ านวน 66 ตัว ไดค้่าเฉลี่ยสายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนร้อยละ 93.8 อัตราการเลี้ยง
รอดร้อยละ 96.4 น้ าหนักเฉลี่ยแรกเกิด 31.1 กิโลกรัม จัดซื้อลูกโคจากฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการเลี้ยงจนถึงระยะหย่าอายุ 45 วัน หลังจากหย่านมจัดการให้อาหารตามสูตรจนกระทั่ง
ลูกโคอายุ 3 เดือน ด้วยสูตรอาหารลูกโค(growing phase I (ตารางที่ 1) เมื่ออายุ 90 วัน ได้น้ าหนักเฉลี่ย 79.5 กิโลกรัม 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 0.54 กิโลกรัม  (ตารางที่  7) ช่วงที่  2 โดยการเลี้ยงโคนมเพศผู้ เตรียมขุน 
(growing/backgrounding phase II) เพ่ือด าเนินการเลี้ยงเริ่มจากอายุ 90 ถึง 180 วัน จัดการให้อาหารหมักส าเร็จรูป
ด้วยสูตรอาหารโครุ่น growing phase II (ตารางที่ 1) มีอัตราการเลี้ยงรอดร้อยละ 96.4 เมื่ออายุ 180 วัน โคนมเพศผู้
ไดน้้ าหนักเฉลี่ย 168.7 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 0.99 กิโลกรัม (ตารางที่ 7) ช่วงท่ี 3 โดยการเลี้ยงโค
นมเพศผู้เตรียมขุน (growing/backgrounding phase II) เพ่ือด าเนินการเลี้ยงเริ่มจากอายุ 180 ถึง 270 วัน ด้วยสูตร
อาหารลูกโค(growing phase III (ตารางที่ 1) มีอัตราการเลี้ยงรอดร้อยละ 100 เมื่ออายุ 270 วัน โคนมเพศผู้ได้น้ าหนัก
เฉลี่ย 276.9 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 1.12 กิโลกรัม (ตารางที่ 7) รูปภาพสภาพการเลี้ยงและการ
จัดการให้อาหารโคในแต่ละช่วงอายุมีรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2 ประเมินราคาผลผลิตฝูงโคนมเพศโครงการ จ านวน 
66 ตัว ณ อายุ 9 เดือน น้ าหนักเฉลี่ย 277 กิโลกรัม ๆ ละ 80 บาท ปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 1,462,560.00 บาท  
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Figure 2 Growth curve of dairy steer beef in growing phase 
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Table 7 Production performances of dairy steer beef diets in growing phase** 

Item 
Dairy calf diets 

Growing phase I Growing phase II Growing phase III 

Animal production performances    
    Number of animals 66 66 66 
    Holstein Friesian, % 93.8 93.8 93.8 
    Survival rate, % 96.4 96.4 100 
    Age at initial, day 1 90 180 
    Age at final, day 90 180 270 
    Body weight at initial, kg 31.1 78.9 175.8 
    Body weight at final, kg 79.5 168.7 276.9 
    Average daily gain, kg/d 0.54 0.99 1.12 
Feed intake    
   Milk intake, kg/calf 45 day olds 90 - - 
   Calf starter, kg/day 2.1 - - 
   Total mixed ration, kg FM/day - 11.3 18.1 
Feed cost    
   Cost, Bath/kg 11.91 3.35 3.96 
   Daily feed cost, Bath/day  25.01 37.85 71.68 
   Total feed cost, Bath/cattle 3,780.99 3,406.95 6,451.20 

*Growing phase I (DB03;starter)= 0-3 month old calf; Growing phase II (DB36) = 3-6 month old calf, 
Growing phase III (DB69)= 6-9 month old calf   
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3.2.2 งานวิจัยย่อยที่ 2 ทดสอบการใช้กากแป้งมันส าปะหลังในสูตรอาหารต่อปริมาณการกินได้ พฤติกรรมการกิน
อาหาร การปล่อยแก๊สมีเทนของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ (ด าเนินการในปีท่ี 1) 

 
 ผลการวิจัยทดสอบการใช้กากแป้งมันส าปะหลังในสูตรอาหารต่อคุณค่าทางโภชนะ ปริมาณการกินได้อย่าง
อิสระ การย่อยได้ พฤติกรรมการกินอาหาร และการปล่อยแก๊สมีเทนของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ พบว่า องค์ประกอบ
ทางเคมีของสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปทั้ง 4 สูตร มีค่าโปรตีนหยาบ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง เยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกรดแตกต่างกัน โปรตีนหยาบมีค่าแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการทดลองครั้งนี้ศึกษาผลของ
ระดับเยื่อใยในอาหารที่แตกต่างกัน ท าให้การค านวณสูตรอาหารจ าเป็นต้องมีสัดส่วนของฟางข้าวลดลง และ กากมัน
ส าปะหลังเพ่ิมข้ึนตามล าดับ (ตารางท่ี 8) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของฟางข้าว พบว่า มีค่าโปรตีน
หยาบสูงกว่ากากมันส าปะหลัง โดยฟางข้าวมีค่าโปรตีนหยาบอยู่ในช่วง 2.7 – 4.0 เปอร์เซ็นต์ (หนูหน่อย และ คณะ, 
2545; เมทา, 2547; WTSR, 2008; Kongphitee et al., 2018) และ กากมันส าปะหลังมีค่าอยู่ในช่วง 1.7 – 2.5 
เปอร์เซ็นต์ (พีรพจน์ และ กฤตพล, 2550; WTSR, 2008; Kongphitee et al., 2018) จึงมีผลท าให้ค่าโปรตีนหยาบใน
สูตรอาหารลดลงอีกด้วย  
 
Table 8 Chemical composition of dietary treatment fed dairy steer beef cattle. 

Item 

Dietary treatment 

T1 T2 T3 T4 

Chemical composition     

 Dry matter (g/kg) 387.7 351.7 324.2 304.9 

 Organic matter (g/kg DM) 908.4 921.5 935.8 944.2 

 Crude protein (g/kg DM) 195.0 185.0 175.0 165.0 

 Ether extract (g/kg DM) 32.0 31.0 31.0 33.0 

 Neutral detergent fiber (g/kg DM) 457.8 420.7 403.6 359.0 

 Forage Neutral detergent fiber (g/kg DM) 160.2 105.2 60.5 18.0 

 Physically effective Neutral detergent fiber (g/kg 
DM) 

437.4 401.9 379.6 341.0 

  Acid detergent fiber (g/kg DM) 303.6 259.7 244.0 222.9 

  Acid detergent lignin (g/kg DM) 29.4 26.4 32.1 34.8 
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ปริมาณการกินได้ของโภชนะ 
 ปริมาณการกินได้ของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ที่ได้รับการใช้กากแป้งมันส าปะหลังในสูตรอาหารหมักส าเร็จรูป
แตกต่างกัน 4 ระดับ (ตารางที่ 9) พบว่า ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริมาณการกิน
ได้ของวัตถุแห้งกิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเปอร์เซ็นของน้ าหนักตัว และ คิดเป็นกรัมต่อกิโลกรัมของน้ าหนักตัวเมแทบอลิก 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.6-7.5, 2.5-3.9 และ 90.6-145.8 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณการกินได้ของโภชนะ 
ได้แก่ การกินได้ของอินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่
เป็นกรด มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานทดลองของ Gunha et al. (2016) ; 
Kongphitee et al. (2018) ดังนั้นงานทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้กากแป้งมันส าปะหลังในสูตรอาหารระดับสูง
ส่งผลต่อปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งการกินได้ของโภชนะและการย่อย (ตารางที่ 10) และส่งผลกระทบต่แสมรรถนะ
ทางการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ (ตารางที่ 11) 
 
 
Table 9 Daily feed intake and nutrient intake of dairy steer beef cattle fed dietary treatment. 

Item 
Dietary treatment SEM1/ p-value2/ 

T1 T2 T3 T4  L Q C 
Daily feed intake         

   Dry matter (kg) 7.5a 6.7b 6.2c 4.6d 0.06 *** ** ** 

   Dry matter (% BW) 3.9a 3.4b 3.2b 2.5c 0.11 *** NS NS 

   Dry matter (g/kg BW0.75) 145.8a 128.3b 113.1b 90.6c 3.18 *** NS NS 

Nutrient intake (kg/d)              

   Organic matter 7.3a 6.7b 6.3c 4.9d 0.07 *** ** ** 

   Crude protein 1.5a 1.2b 1.1c 0.8d 0.01 *** * * 

   Neutral detergent fiber 3.5a 2.9b 2.4c 1.6d 0.02 *** * * 

   Acid detergent fiber 2.3a 1.7b 1.5c 1.0d 0.03 *** NS NS 

         
1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C), BW = body weight, BW0.75 = metabolic body weight, * = P<0.05, ** = P<0.01, *** = 
P<0.001, NS = non-significant. 
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Table 10 Digestibility of dairy steer beef cattle fed dietary treatment. 

Item 
Dietary treatment SEM1/ p-value2/ 

T1 T2 T3 T4  L Q C 
Digestibility         
   Dry matter, % 61.2b 62.4b 63.5a 59.8c 0.29 * *** ** 

   Organic matter, % 67.7ab 67.7ab 68.5a 66.7b 0.28 NS * * 

   Crude protein, % 65.0a 65.1a 64.6a 61.9b 0.31 *** * NS 

   Neutral detergent fiber, % 62.6b 63.4b 64.4a 60.9c 0.25 ** *** ** 

   Acid detergent fiber, % 58.4 58.2 59.9 55.8 1.13 NS NS NS 

         
1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C) effect in the alpha-amylase Neutral detergent fiber levels, BW = body weight, BW0.75 
= metabolic body weight, * = P<0.05, ** = P<0.01, *** = P<0.001, NS = non-significant. 
 
 
Table 11 Growth performance of dairy steer beef cattle fed dietary treatment. 

Item 
Dietary treatment SEM1/ p-value2/ 

T1 T2 T3 T4  L Q C 

Growth performance         
Initial body weight, kg 177.4 183.4 184.5 184.3 2.99 NS NS NS 

Final body weight, kg 214.8 217.4 218.4 207.8 3.31 NS NS NS 

Live weight gain, kg 37.4a 34.0a 33.8a 23.5b 2.17 ** NS NS 

Average daily gain, kg/d 1.34a 1.21a 1.21a 0.84b 0.07 * NS NS 

         
1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C), BW = body weight, BW0.75 = metabolic body weight, * = P<0.05, ** = P<0.01, *** = 
P<0.001, NS = non-significant. 
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พฤติกรรมการกินอาหารและการพักผ่อน 
 พฤติกรรมการกินและการพักผ่อน ได้แก่ การกินอาหาร (eating) การเคี้ยวเอ้ือง (ruminating) กิจกรรมในการ
เคี้ยวอาหารทั้งหมด (total chewing activity) และ การพักผ่อน (resting) ของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ที่ได้รับอาหาร
สูตรหมักส าเร็จรูปแตกต่างกัน (ตารางที่ 12) พบว่า โคใช้เวลาในการกินอาหารเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน) มีค่าลดลงแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งแบบเส้นตรง (P<0.01) เท่ากับ 4.2, 3.8, 3.1 และ 3.2 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ ใช้เวลาในการกิน
อาหาร (ชั่วโมงต่อกิโลกรัมวัตถุแห้งที่กินได้) มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญแบบเส้นโค้งก าลังสอง (P<0.05) 
เท่ากับ 1.6, 1.1, 1.0 และ 1.1 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ และ ใช้เวลาในการกินอาหารต่อปริมาณเยื่อใยที่ไ ม่ละลายใน
สารฟอกที่เป็นกลางที่กินได้ มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญแบบเส้นโค้งก าลังสอง (P<0.05) เท่ากับ 3.4, 2.5, 
2.4 และ 3.2 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ  
 นอกจากนี้สูตรอาหารหมักส าเร็จรูป มีผลท าให้เวลาในการเคี้ยงเอ้ืองเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน) มีค่าลดลงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งแบบเส้นตรง (P<0.01) เท่ากับ 8.1, 8.0, 6.9 และ 5.8 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ และ เวลาในการ
เคี้ยงเอ้ืองต่อวัตถุแห้งที่กินได้ มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญแบบเส้นตรง (P<0.05) เท่ากับ 3.0, 2.2, 2.2 และ 
1.9 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งพบว่าเวลาในการเคี้ยงเอ้ืองต่อปริมาณเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางที่กินได้ 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 5.3 – 6.6 ชั่วโมงต่อวัน จากการศึกษาครั้งนี้มีผลสอดคล้องกับงาน
ทดลองของ Zhang et al. (2010); Kammes and Allen (2012); Alamouti et al. (2014); Gunha et al. (2016); 
Jiang et al. (2017) รายงานว่า ระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ืองขึ้นอยู่กับปริมาณเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง
ในอาหาร โดยเฉลี่ยแล้วโคควรใช้ระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ืองประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน (ช่วงระหว่าง 4 – 9 ชั่วโมง) เมื่อ
ค านวณเวลาที่ใช้ในกิจกรรมในการเคี้ยงอาหารทั้งหมด พบว่าโคใช้ระยะเวลาในกิจกรรมการเคี้ยงอาหารทั้งหมดต่อวัน 
มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งแบบเส้นตรง (P<0.01) เท่ากับ 12.2, 11.8, 9.9 และ 9.0 ชั่วโมงต่อวัน 
ตามล าดับ  
 นอกจากนี้ยังพบว่าโคใช้เวลาพักผ่อนต่อวัน มีค่าเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งแบบเส้นตรง (P<0.01) 
เท่ากับ 11.8, 12.2, 14.1 และ 15.0 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ ผลการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับงานทดลองของ 
Zhang et al. (2010); Gunha et al. (2016) ใช้อาหารที่มีระดับเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางลดลง ส่งผล
ให้โคใช้เวลาในกิจกรรมการเคี้ยงอาหารทั้งหมดต่อวัน มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) นอกจากนี้ยัง
ใช้เวลาในการพักผ่อนต่อวัน มีค่าเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
NØrgaard et al. (2010) อธิบายว่าการที่โคได้กินอาหารเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางจากพืชจะช่วยเพ่ิม
ระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ืองและการกินอาหารในโคนม พบว่าค่า เยื่อใยที่ได้มาจากพืชอาหารสัตว์ในอาหารทดลอง 
เท่ากับ 160.2, 105.2, 60.5 และ 18.0 กรัมต่อกิโลกรัมของวัตถุแห้ง ตามล าดับ (ตารางที่ 12) ส่งผลให้อาหารทดลอง
สูตร T1 โคใช้เวลาในการกินอาหารเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน) และ ใช้เวลาในการเคี้ยงเอ้ืองเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อวัน) สูงที่สุด 
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Table 12 Total chewing time, eating and ruminating behavior of dairy steer beef cattle fed 
dietary treatment. 

Item 
Dietary treatment 

SEM1/ 
p-value2/ 

T1 T2 T3 T4 L Q C 

Total chewing time, hour/day 12.2a 11.8ab 9.9bc 9.0c 0.6 ** NS NS 
Eating         
   hour/day 4.2a 3.8ab 3.1c 3.2bc 0.2 ** NS NS 
   hour/kg DMI 1.6a 1.1b 1.0b 1.1b 0.1 * * NS 
   hour/kg aNDFI 3.4a 2.5b 2.4b 3.2ab 0.2 NS * NS 
Ruminating         
   hour/day 8.1a 8.0a 6.9ab 5.8b 0.5 ** NS NS 
   hour/kg DMI 3.0a 2.2ab 2.2ab 1.9b 0.3 * NS NS 
   hour/kg aNDFI 6.6 5.2 5.4 5.3 0.6 NS NS NS 
Resting time, hour/day 11.8c 12.2bc 14.1ab 15.0a 0.6 ** NS NS 

1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C) , a, b, c, mean in the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) , 
DMI = dry matter intake, NDFI = neutral detergent fiber intake, * = P<0.05, ** = P<0.01, NS = non-
significant.  
 
 
 เมื่อพิจารณารูปแบบพฤติกรรมการกินอาหาร (eating) การเค้ียวเอ้ือง (ruminating) และการพักผ่อน (resting) 
ของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ที่ได้รับสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปแตกต่างกัน ณ เวลาต่างๆ ของวัน พบว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พฤติกรรมการกินอาหาร (eating) ดังภาพที่ 3 พบว่าโคที่ได้รับอาหารทั้ง 4 สูตร ใช้เวลาในการกินสูง ในช่วง
เวลาให้อาหารทั้ง 2 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า (08:00) และ อาหารมื้อบ่าย (16:00) จากนั้นจะใช้เวลาในการกินค่อยๆลดลง
ภายหลังการให้อาหารทั้ง 2 มื้อ และ ยังพบว่าโคใช้เวลาในการกินอาหารมื้อเช้าสูงกว่าอาหารมื้อบ่าย ผลมาจากอาหาร
ที่โคได้รับเป็นอาหารประเภทเยื่อใยไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง จะใช้พ้ืนที่ความจุในกระเพาะหมักมาก จึงท าให้
ระยะเวลาหมักในกระเพาะนานขึ้น ส่งผลให้โคใช้เวลาในการกินอาหารในมื้อบ่ายน้อยกว่ามื้อเช้า  (วิโรจน์, 2558) 
นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเวลา 20.00 จนถึง 05.00 โคที่ได้รับอาหารทั้ง 4 สูตร ใช้เวลาในการกินอาหารลดลงอย่าง
ต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน จากการทดลองโคใช้เวลาในการกินอาหารอยู่ในช่วงระหว่าง ( 3.1 – 4.2 ) ชั่วโมงต่อวัน  
 พฤติกรรมการเคี้ยวเอ้ือง (ruminating) พบว่าโคที่ได้รับอาหารทั้ง 4 สูตร ใช้เวลาในการเคี้ยวเอ้ืองเพ่ิมขึ้น 
ภายหลังการให้อาหารทั้ง 2 มื้อ นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเวลา 20.00 จนถึง 05.00 โคที่ ได้รับอาหารทั้ง 4 สูตร ใช้เวลา
ในการเคี้ยวเอ้ืองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ผลมาจากการที่โคได้รับเยื่อใยในสูตรอาหาร ปริมาณเยื่อใยใน
อาหาร (physically effective Neutral detergent fiber, peNDF) มีความสามารถในการกระตุ้นการเคี้ยวเอ้ืองของ
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สัตว์ และมีผลในการกระตุ้นการหลังน้ าลาย การเคลื่อนไหว และการคลุกเคล้าอาหารของกระเพาะหมัก (Zebeli, 
2012) ดังแสดงในตารางที่ 7 ปริมาณ peNDF ในสูตรอาหารที่ 3 และ 4 มีค่าสูงสุด ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรมการเคี้ยว
เอ้ืองสูงที่สุด ดังภาพที่ 3 จากการทดลองโคใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่ในช่วงระหว่าง ( 5.8 - 8.1 ) ชั่วโมงต่อวัน  
 พฤติกรรมการพักผ่อน (resting) ดังภาพที่ 3 โคที่ได้รับอาหารทั้ง 4 สูตร พบว่าใช้เวลาในการพักผ่อนเฉลี่ยต่อ
ชั่งโมงใกล้เคี้ยงกันทุกชั่วโมง จากการทดลองโคใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่ในช่วงระหว่าง ( 11.8 - 15.0 ) ชั่วโมงต่อวัน 
จากการศึกษาพฤติกรรมโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ในการทดลองครั้งนี้ สรุปได้ว่าโคมีพฤติกรรมการกินอาหาร การเคี้ยง
เอ้ือง การพักผ่อนเป็นปกติ และโคมีสุขภาพดี 
 
การปลดปล่อยแก๊สมีเทน 
 ผลการทดลองพบว่า การปลดปล่อยแก๊สมีเทน พลังที่สูญเสียในรูปแก๊สมีเทน (ตารางที่ 13 มีค่าลดลงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งแบบเส้นตรง (P<0.01) เท่ากับ 120.49, 123.96, 96.33 และ 63.02 ลิตรต่อวัน หรือ คิดเป็น 4.76, 
4.90, 3.81 และ 2.49 เมกะจูลต่อวัน ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nitipot et al. (2008) ได้รายงานว่า การ
ลดระดับเยื่อใย NDF ในสูตรอาหารสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สมีเทนได้ สัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊ส
มีเทนต่อปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง และอินทรียวัตถุ มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญแบบเส้นตรง (P<0.05) โดย
มีสัดส่วนแก๊สมีเทน (ลิตรต่อวัน) ต่อปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง (กิโลกรัมต่อวัน) มีค่าเท่ากับ 44.42, 34.61, 29.80 และ 
23.14 ตามล าดับ สัดส่วนแก๊สมีเทน (ลิตรต่อวัน) ต่อปริมาณการกินได้อินทรียวัตถุ (กิโลกรัมต่อวัน) มีค่าเท่ากับ 48.86, 
37.56, 31.85 และ 24.57 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนแก๊สมีเทน (ลิตรต่อวัน) ต่อปริมาณการกินได้เยื่อใยที่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (กิโลกรัมต่อวัน) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 64.55 – 
96.98  
 เมื่อพิจารณารูปแบบการปลดปล่อยแก๊สมีเทน ณ เวลาต่างๆ ของวัน ดังตารางที่ 14 พบว่า โคที่ได้รับอาหารทั้ง 
4 สูตร มีรูปแบบการปลดปล่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในช่วงเวลาหลังให้อาหารมื้อ
เช้า (08:00) สูงขึ้นจากนั้นจะค่อยๆลดลง และ จะเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาหลังให้อาหารมื้อบ่าย (16 :00) นอกจากนี้
พบว่าช่วงเวลาตั้งแต่ 22:00 จนถึง 07:00 มีค่าการปลดปล่อยแก๊สมีเทนลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 สูตร จากการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานทดลองของ กนกวรรณ และ กฤตพล (2554) ที่รายงานว่า รูปแบบปริมาณการปลดปล่อยแก๊ส
มีเทนภายหลังการให้อาหารในเมื้อเย็นจะมีปริมาณสูงกว่าในมื้อเช้า เนื่องจากอาหารที่โคได้รับในมื้อเช้า โดยเฉพาะ
อาหารประเภทเยื่อใยจะใช้เวลาในการหมักย่อยนาน ท าให้อาหารยังคงอยู่ในกระเพาะ ประกอบกับการได้รับอาหารเข้า
ไปในมื้อเย็น มีผลท าให้เกิดกระบวนการหมักเพ่ิมขึ้น การผลิตแก๊สมีเทนจึงสูงกว่าในมื้อเช้า ท าลองเดียวกับงานทดลอง
ของ Mao et al. (2010) ที่รายงานว่าผลผลิตแก๊สมีเทนเพ่ิมขึ้นเร็วมากภายหลังจากได้รับอาหาร 2 ชั่วโมง และ จะ
ค่อยๆลดลงจนกว่าจะได้รับอาหารมื้อถัดไป 
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Table 13 Enteric methane emission of dairy steer beef cattle fed dietary treatment. 

Item 
Dietary treatment SEM1/ 

 
p-value2/ 

T1 T2 T3 T4 L Q C 

Enteric methane emission         

   L/day 120.49a 123.96a 96.33a 63.02b 9.31 ** NS NS 

   MJ/day 4.76a 4.90a 3.81a 2.49b 0.37 ** NS NS 

   L/kg DM intake 44.42a 34.61ab 29.80ab 23.14b 5.00 * NS NS 

   L/kg OM intake 48.86a 37.56ab 31.85ab 24.57b 5.48 * NS NS 

   L/kg NDF intake 96.98 82.16 73.88 64.55 12.70 NS NS NS 

   L/kg ADG 112.49 142.43 123.77 145.51 17.92 NS NS NS 
1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C) , a, b, mean in the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) , 
DMI = dry matter intake, OMI = organic matter intake, NDFI = neutral detergent fiber intake, ADG = 
average daily gain, * = P<0.05, ** = P<0.01, NS = non-significant. 
  



39 

 

Table 14 Enteric methane emission during the day of dairy steer beef cattle fed dietary 
treatment. 

Item 
Dietary treatment 

SEM1/ 
p-value2/ 

T1 T2 T3 T4 L Q C 

Time         
   08:00 4.65a 4.66a 3.71ab 2.88b 0.30 ** NS NS 
   09:00 5.55a 5.46a 4.71a 3.56b 0.32 ** NS NS 
   10:00 5.06a 5.58a 4.50ab 3.48b 0.38 * NS NS 
   11:00 4.62a 4.90a 4.46a 2.69b 0.45 * NS NS 
   12:00 5.45a 5.77a 4.39ab 3.18b 0.54 * NS NS 
   13:00 5.43a 5.71a 4.38ab 2.93b 0.45 ** NS NS 
   14:00 5.65a 5.28ab 4.14b 2.67c 0.42 ** NS NS 
   15:00 5.43ab 5.67a 4.60b 2.62c 0.26 *** ** NS 
   16:00 5.83a 6.52a 5.34a 3.14b 0.55 ** * NS 
   17:00 5.49a 5.81a 4.82ab 3.50b 0.50 * NS NS 
   18:00 6.01a 5.85a 4.97ab 3.26b 0.53 ** NS NS 
   19:00 5.69a 5.90a 5.14ab 3.20b 0.56 * NS NS 
   20:00 5.41a 5.57a 4.86a 2.99b 0.49 * NS NS 
   21:00 5.30a 6.10a 4.57ab 2.82b 0.67 * NS NS 
   22:00 5.38a 5.72a 4.53a 2.65b 0.41 ** * NS 
   23:00 5.09a 5.11a 4.03a 2.11b 0.50 ** NS NS 
   00:00 4.81a 5.38a 3.76ab 2.30b 0.50 ** NS NS 
   01:00 4.83a 4.79a 3.56ab 2.34b 0.43 ** NS NS 
   02:00 4.52a 4.43a 3.22ab 2.21b 0.42 ** NS NS 
   03:00 4.35a 4.21ab 3.08bc 1.96c 0.35 ** NS NS 
   04:00 4.20a 3.97a 2.72ab 1.87b 0.42 ** NS NS 
   05:00 3.86a 3.87a 2.32b 1.59b 0.43 ** NS NS 
   06:00 4.17a 3.81a 2.03b 1.52b 0.33 *** NS NS 
   07:00 3.72a 3.86a 2.50ab 1.55b 0.38 ** NS NS 

1/SEM = standard error of mean, 2/ Polynomial contrast probability of a significant linear (L) quadratic 
(Q) and Cubic (C), a, b, c  mean in the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05), * 
= P<0.05, ** = P<0.01, *** = P<0.001, NS = non-significant  
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(A)                                                                  (B) 

 
                          (C)                                                            (D) 
Figure 3 Enteric methane emission (A), eating time (B), ruminating time(C) and resting time (D) of 
dairy cattle 

  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00
6

.0
0

7
.0

0

8
.0

0

9
.0

0

1
0

.0
0

1
1

.0
0

1
2

.0
0

1
3

.0
0

1
4

.0
0

1
5

.0
0

1
6

.0
0

1
7

.0
0

1
8

.0
0

1
9

.0
0

2
0

.0
0

2
1

.0
0

2
2

.0
0

2
3

.0
0

0
.0

0

1
.0

0

2
.0

0

3
.0

0

4
.0

0

5
.0

0

M
ET

HA
NE

 P
RO

DU
CT

IO
N 

(L
IT

ER
/C

AT
TL

E)

TIME FO DAY

T1
T2
T3
T4

Feeding Feeding

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6:
00

:0
0 

AM
7:

00
:0

0 
AM

8:
00

:0
0 

AM
9:

00
:0

0 
AM

10
:00

:0
0 

AM
11

:00
:0

0 
AM

12
:00

:0
0 

PM
1:

00
:0

0 
PM

2:
00

:0
0 

PM
3:

00
:0

0 
PM

4:
00

:0
0 

PM
5:

00
:0

0 
PM

6:
00

:0
0 

PM
7:

00
:0

0 
PM

8:
00

:0
0 

PM
9:

00
:0

0 
PM

10
:00

:0
0 

PM
11

:00
:0

0 
PM

12
:00

:0
0 

AM
1:

00
:0

0 
AM

2:
00

:0
0 

AM
3:

00
:0

0 
AM

4:
00

:0
0 

AM
5:

00
:0

0 
AM

EA
TI

NG
 (m

in
ut

e)

TIME OF DAY

T1 T2 T3 T4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

6:
00

:0
0 

AM
7:

00
:0

0 
AM

8:
00

:0
0 

AM
9:

00
:0

0 
AM

10
:00

:0
0 

AM
11

:00
:0

0 
AM

12
:00

:0
0 

PM
1:

00
:0

0 
PM

2:
00

:0
0 

PM
3:

00
:0

0 
PM

4:
00

:0
0 

PM
5:

00
:0

0 
PM

6:
00

:0
0 

PM
7:

00
:0

0 
PM

8:
00

:0
0 

PM
9:

00
:0

0 
PM

10
:00

:0
0 

PM
11

:00
:0

0 
PM

12
:00

:0
0 

AM
1:

00
:0

0 
AM

2:
00

:0
0 

AM
3:

00
:0

0 
AM

4:
00

:0
0 

AM
5:

00
:0

0 
AM

RU
M

IN
AT

IN
G 

(m
in

ut
e)

TIME FO DAY

T1 T2 T3 T4

0

10

20

30

40

50

60

6:
00

:0
0 

AM
7:

00
:0

0 
AM

8:
00

:0
0 

AM
9:

00
:0

0 
AM

10
:00

:0
0 

AM
11

:00
:0

0 
AM

12
:00

:0
0 

PM
1:

00
:0

0 
PM

2:
00

:0
0 

PM
3:

00
:0

0 
PM

4:
00

:0
0 

PM
5:

00
:0

0 
PM

6:
00

:0
0 

PM
7:

00
:0

0 
PM

8:
00

:0
0 

PM
9:

00
:0

0 
PM

10
:00

:0
0 

PM
11

:00
:0

0 
PM

12
:00

:0
0 

AM
1:

00
:0

0 
AM

2:
00

:0
0 

AM
3:

00
:0

0 
AM

4:
00

:0
0 

AM
5:

00
:0

0 
AM

RE
ST

IN
G 

(m
in

ut
e)

TIME OF DAY

T1 T2 T3 T4



41 

 

 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
 
 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารหมักส าเร็จรูป ได้ออกแบบกระบวนการผลิตและวิเคราะห์สูตร
อาหารที่มีสัดส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะและราคาที่เหมาะสมกับช่วงอายุโคนมเพศผู้ ประกอบด้วยสูตร
อาหารระยะก่อนหย่านมและระยะเตรียมขุน(growing phase) อาหารหมักที่ได้มีรูปแบบกระบวนการหมักและคุณภาพ
ทีดี่มาก องค์ความรู้ที่ได้ควรน าไปพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการให้อาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ 
 ผลการพัฒนาระบบการผลิตฝูงโคนมเพศผู้เริ่มจากระยะเล็ก (แรกเกิดไปจนถึงหย่านม อายุ 1 ถึง 90 วัน) รุ่น 
(อายุ 90 ถึง 180 วัน) และเตรียมขุน (อายุ 180 ถึง 270 วัน) ลูกโคและโคเตรียมขุนที่ได้มีค่าเฉลี่ยสายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์
โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนร้อยละ 93.8 อัตราการเลี้ยงรอดร้อยละ 96.4 น้ าหนักเฉลี่ยแรกเกิด 31.1 กิโลกรัม อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 0.54, 0.99 และ 1.12 กิโลกรัม ตามล าดับ ได้โคนมเพศผู้ระยะเตรียมขุนที่มีสุขภาพดี แข็งแรง 
โดยมีน้ าหนักโคมีชีวิตเฉลี่ย 79.5, 168.7 และ 276.9 กิโลกรัม ตามล าดับ พร้อมเข้าสู่ระบบการเลี้ยงขุนในระยะต่อไป 
 สามารถใช้กากแป้งมันส าปะหลังสดทดแทนฟางข้าวในสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ควร
เกินร้อยละ 45 เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ ปริมาณการกินได้อย่างอิสระ การย่อยได้ พฤติกรรมการกินอาหาร สมรรถนะ
ทางการเจริญเติบโต และการลดปริมาณการปล่อยแก๊สมีเทนของของโครุ่นลูกผสมโคนมเพศผู้ ควรมีการศึกษาชนิดและ
ปริมาณการใช้กากมันส าปะหลังสด หรือผลพลอยได้จากการเกษตรและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมในสูตร
อาหารหมักส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคขุนลูกผสมโคนมเพศผู้ 
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ภาคผนวกที่ 1 หนังสือรับรองผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 2 รูปภาพกิจกรรมการด าเนินงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 สภาพการเลีย้งดลูกูโคนมของเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซึง่โครงการไดไ้ปรบัซือ้ลกูโคนมเพศผูเ้พื่อเขา้ทดสอบใน

โครงการวิจยั ปี 2562 (ภาพซา้ย/ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 สภาพการเลีย้งดลูกูโคนมของโครงการ โดยซือ้ลกูโคนมเพศผูก้่อนหยา่นมเมื่ออาย ุ3-45 วนั จากเกษตรเพื่อเลีย้งบนกรงขงัมี

น า้นมปอ้นชว่งเชา้ เย็น (ประมาณรอ้ยละ 10 ของน า้หนกัตวั) พรอ้มน า้สะอาดและอาหารขน้ลกูโคใหกิ้นตลอดเวลา (ภาพซา้ย/ขวา) 
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รูปท่ี 3 สภาพการเลีย้งดลูกูโคนมหลงัหยา่นมเมื่ออาย ุ45 วนั จดัการเลีย้งรวมฝงูในบนพืน้คอนกรตี มีน า้สะอาด หญา้แพงโกลา่แหง้ 

และอาหารขน้ลกูโคใหกิ้นตลอดเวลาเมื่ออาย ุ45 ถงึ 90 วนั (ภาพซา้ย/ขวา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 สภาพการเลีย้งดลูกูโคนมหลงัหยา่นม เมื่ออาย ุ90 ถึง 180 วนั จดัการเลีย้งรวมฝงูในบนพืน้คอนกรตี มีน า้สะอาด และอาหาร

หมกัส าเรจ็รูปสตูร DB36 (ตารางที่ 1) ใหกิ้นตลอดเวลา (ภาพซา้ย/ขวา)  
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รูปท่ี 5 สภาพการเลีย้งดโูครุน่ เมือ่อาย ุ180 ถงึ 270 วนั จดัการเลีย้งแยกคอกมีน า้สะอาด และอาหารหมกัส าเรจ็รูปสตูร DB69 

(ตารางที่ 1) ใหกิ้นตลอดเวลา จดัการตอนโดยใชค้ีมหนีบเมื่ออาย ุ8 เดือน (ภาพซา้ย/ขวา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 สภาพการเลีย้งดโูคเตรยีมขนุ เมื่ออาย ุ9-12 เดือน จ านวน 8 ตวั น า้หนกัประมาณ 300 กิโลกรมั สง่ใหฟ้ารม์เกษตรกรราย

ยอ่ยผูเ้ขา้รว่มโครงการ ณ วินยัฟารม์ บา้นหนองแต ้ต าบลบา้นดง อ าเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ เพื่อเลีย้งขนุเพื่อใหไ้ดน้ า้หนกัสง่

โรงงานประมาณ 650 กิโลกรมั หรอือาย ุ20 ถึง 22 เดือน โดยจดัการเลีย้งแยกคอกมีน า้สะอาด และอาหารหมกัส าเรจ็รูปสตูร 

DB912 (ตารางที่ 2) ใหกิ้นตลอดเวลา (ภาพซา้ย/ขวา)  
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รูปท่ี 7 สภาพการทดสอบอาหารเพื่อวดัปรมิาณการกินได ้การยอ่ยไดแ้ละการปลอ่ยแก๊สมเีทนของโครุน่อาย ุ3 ถงึ 6 เดือน โดยน า

สตัวข์ึน้คอกเมธาบอลซิมึวดัการหายใจ (Respiratory gas exchange head box system)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 สภาพการทดสอบอาหารเพื่อตรวจวดัจลุนิทรยีแ์ละผลผลติสดุทา้ยจากกระบวนการหมกัในของเหลวจากกระเพาะหมกั โดย

ใชเ้ทคนิคสอดสายเก็บตวัอยา่งผา่นทางหลอดอาหารรว่มกบัเครือ่งป๊ัมแรงดนัสญูญากาศ(Vacuum stomach tube) 
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