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ABSTRACT: The objective of this project was to study an average daily gain (ADG) of dairy calf

between grazing and TMR systems. Three treatments (T1–T3), three repetitions with three calves
per treatment were set. T1: calves were fed total mixed ration (TMR) in free stall according to
the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO), T2 and T3: calves of each group
grazed Pakchong 1 and Muaklek napier grass+21% CP concentrate, respectively with two cycles
of grazing, 30 days each. The ADG of all calves, dry matter yield and nutritive value of two
napier grass cultivars and production costs were determined. At the end of the experiment, the
ADG of the calves in the control group was higher than that showed in the two grazing groups
(P < 0.05). Both types of napier grass produced a continuous and sufficient yield for the calves
throughout the dry season. Pakchong 1 gave a higher dry matter yield than Muaklek in the first
cycle of grazing (P < 0.05), whereas the yield was not different in the second one (P > 0.05). In
both grazing cycles, Muaklek had better nutritive value than Pakchong 1. There were higher
crude protein contents in leaf and stem of Muaklek than found in Pakchong 1 (P < 0.01). Overall,
dairy calves raised by TMR system had lower production costs than grazing system supplemented
with concentrate diets.
Keywords: ADG, male dairy calf, Napier grass pasture, TMR
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การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่ปล่อยลง
แทะเล็มแปลงหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงแบบให้อาหาร
สูตรรวมทีเอ็มอาร์ โดยศึกษาในลูกโคนมเพศผู้จ�ำนวน
9 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ
3 ตัว ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม ลูกโคจะได้รบั อาหาร
สูตรรวมทีเอ็มอาร์ในคอกตามวิธีการของ อ.ส.ค. ส่วน
กลุม่ ที่ 2 และ 3 จะปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหล็ก และเสริมด้วยอาหาร
ข้นโปรตีนร้อยละ 21 โดยลงแทะเล็มจ�ำนวน 2 รอบ
รอบละ 30 วัน ข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ อัตราการเจริญ
เติบโตของลูกโคทั้ง 3 กลุ่ม ผลผลิต คุณค่าทางอาหาร
ของหญ้าเนเปียร์ทั้ง 2 ชนิด และต้นทุนการผลิตลูกโค
จากการศึ ก ษาพบว่ า ลู ก โคนมกลุ ่ ม ควบคุ ม มี อั ต รา
การเจริ ญ เติ บ โตดี ก ว่ า กลุ ่ ม ลงแทะเล็ ม แปลงหญ้ า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) หญ้าเนเปียร์
ทั้งสองชนิดสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ
เพี ย งพอส� ำ หรั บ ลู ก โคนมตลอดช่ ว งฤดู แ ล้ ง หนาว
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าเนเปียร์
มวกเหล็ ก ในช่ ว งเดื อ นแรกของการปล่ อ ยสั ต ว์ ล ง
แทะเล็ม (P < 0.05) ในขณะที่การแทะเล็มรอบที่สอง
ผลผลิ ต ระหว่ า งหญ้ า ทั้ ง สองพั น ธุ ์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น
(P > 0.05) ในด้านคุณค่าทางอาหาร พบว่า หญ้าเนเปีย
ร์มวกเหล็กมีคณ
ุ ค่าทางอาหารดีกว่าเนเปียร์ปากช่อง 1
ในทั้งสองรอบของการแทะเล็ม โดยหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีระดับโปรตีนในใบ และล�ำต้นสูงกว่าที่พบใน
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (P < 0.01) และการเลี้ยงลูก
โคนมเพศผูโ้ ดยใช้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์มตี น้ ทุนการ
ผลิตต�่ำกว่าการปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับ
การเสริมอาหารข้น

บทน�ำ

ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ของทุ ก ปี จะเกิ ด ภาวะการ
ขาดแคลนพืชอาหารสดในประเทศไทยอยูเ่ สมอ โดยเริม่
ตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนของทุกปี โดยมี
สาเหตุ ห ลั ก คื อ ในช่ ว งดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งที่ อุ ณ หภู มิ
และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพื ช ประกอบกั น ในช่ ว งดั ง กล่ า วพื ช อาหารสั ต ว์
อยู่ในช่วงระยะการออกดอกส่งผลให้คุณภาพลดลง
ถึงแม้จะมีการให้น�้ำร่วมด้วยก็ตามคุณภาพของหญ้า
ก็ไม่ดีขึ้น (Tudsri and Ishii, 2007) ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์เนื่องจากผลผลิตของหญ้าอาหารสัตว์ไม่สม�่ำเสมอ
ตลอดทัง้ ปี เห็นได้จากการศึกษาของ Poathong et al.
(2008) โดยการปล่อยโคนมลงแทะเล็มแปลงหญ้ากินนี
สีม่วงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบว่า หญ้ากินนีสีม่วง
ใหผลผลิตลดลงระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
มกราคม เนื่องจากเปนชวงเวลาที่หญ้าหยุดการเจริญ
เติบโตทางใบ และลําตน แตมีการเจริญเติบโตของ
ช่อดอกเพื่อผลิตเมล็ด ส่งผลให้การเพิ่มน�้ำหนักตัว
ของโคนมที่ทดสอบน้อยกว่าช่วงระยะเวลาอื่นของปี
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการแปลงหญ้าที่เหมาะสม
สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์ได้แม้จะอยู่
ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การตัดหญ้าให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
ตัดเอาส่วนปลายยอดที่ก�ำลังมีช่อดอก ช่วยให้ตาที่อยู่
ถัดไปแตกหน่อออกมาซึ่งประกอบไปด้วยใบอย่างน้อย
2–3 ใบจะช่วยให้คณ
ุ ภาพของหญ้าดีขนึ้ (Tudsri, 1997)
ในขณะที่ ก ารแก้ ป ั ญ หาของภาครั ฐ และเกษตรกร
ในปัจจุบนั คือ ใช้อาหารหยาบจากแหล่งอืน่ มาทดแทน
หญ้าสด เช่น ผลพลอยได้ทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ฟางข้าวซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางอาหารต�ำ่ แม้วา่ จะมีการ
ปรับปรุงคุณภาพในหลาย ๆ รูปแบบก็ตาม หรือ การ
ถนอมอาหารสัตว์ทใี่ ห้ผลผลิตมากในช่วงฤดูฝน เพือ่ เก็บ
ไว้ให้สัตว์กินในช่วงฤดูแล้ง เช่น การท�ำหญ้าหมัก หรือ
ค�ำส�ำคัญ: อัตราการเจริญเติบโต, ลูกโคนมเพศผู้, การท�ำหญ้าแห้ง เป็นต้น แต่ปัญหาการขาดแคลน
แปลงหญ้าเนเปียร์, อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์
อาหารหยาบคุณภาพดียงั คงพบอยูเ่ สมอ อีกหนึง่ สาเหตุ
ส�ำคัญ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ของประเทศ
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มีพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างจ�ำกัดและไม่เพียงพอ
ต่ อ การปลู ก สร้ า งแปลงหญ้ า ถาวรดั ง รายงานของ
Department of Livestock Development (2014)
ทีร่ ายงานว่า ทัว่ ประเทศมีพนื้ ทีป่ ลูกหญ้าหรือพืชอาหาร
สัตว์เพียง 736,581 ไร่ แต่มีพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ
2,278,050 ไร่ ในขณะที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากถึง
3,011,997 ครัวเรือน ประกอบกับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
โดยเฉพาะรายย่อยไม่นิยมปลูกสร้างแปลงหญ้าเพื่อใช้
เลีย้ งสัตว์อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ส�ำหรับหญ้าเนเปียร์
จัดเป็นหญ้าอาหารสัตว์ทไี่ ด้รบั ความนิยมจากเกษตรกร
ประกอบกับเป็นหญ้าทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ จัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่
ให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงที่สุดเหมาะกับการผลิต
ในพื้นที่จ�ำกัด สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ
เช่น ปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม ตัดสด หรือน�ำมาท�ำหญ้า
หมัก ขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าว่าจะเป็นเนเปียร์แคระ
หรื อ เนเปี ย ร์ ยั ก ษ์ ในส่ ว นของหญ้ า เนเปี ย ร์ แ คระ
(Pennisetum purpureum; dwarf napier) จัดเป็น
หญ้าดัง้ เดิมของอเมริกาน�ำเข้ามาทดสอบใประเทศไทย
โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
หรือ อ.ส.ค. และกรมปศุสัตว์ โดยหญ้าที่ได้น�ำเข้า
โดย อ.ส.ค. นี้ ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ Prof. Dr. Yasuyuki Ishii จาก
มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันทดสอบ
การให้ผลผลิตและตั้งชื่อว่า หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์
มวกเหล็ก (Pennisetum purpureum cv. Muaklek)
เพื่อไม่ให้สับสนกับสายพันธุ์ที่น�ำเข้าโดยกรมปศุสัตว์ที่
มีลกั ษณะการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน (Pennisetum
purpureum cv. Mott) โดยหญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก
จัดเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกช้า ใบใหญ่ มีขนเล็กน้อย
ปลายใบชี้ตรง ท�ำให้ทรงพุ่มใบชี้ตรง มีระบบราก
แข็ ง แรงและมี เ หง้ า ใต้ ดิ น ข้ อ ที่ อ ยู ่ ชิ ด ผิ ว ดิ น จะมี
รากเจริญเติบโตออกมาจากข้อของล�ำต้น ช่อดอกยาว
10–22 เซนติเมตร ออกดอกเพียงครั้งเดียวช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จัดเป็นหญ้าที่ทนแล้งได้ดี
และเหมาะส�ำหรับปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มแบบหมุนเวียน

(Tudsri, 2005; Umpuch and Tiewsuwan, 2016)
การศึกษาของ Rengsirikul et al. (2013a) พบว่า
หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กให้ผลผลิตน�้ำหนักแห้งเฉลี่ย
ในช่วงฤดูฝน (ส.ค.–พ.ย.) ที่อายุการตัด 3 เดือนเท่ากับ
1.52 ตัน/ไร่ และฤดูแล้งหนาว (พ.ย.–ก.พ.) เท่ากับ
0.54 ตัน/ไร่ ส�ำหรับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum
purpureum x P. glaucum ‘Pakchong1’) จัดอยูใ่ น
กลุ่มเนเปียร์ยักษ์ เปนหญาซึ่งเกิดจากการผสมขาม
พันธุร ะหวางหญาเนเปยรยกั ษ และหญ้าไขมกุ โตเต็มที่
สูงประมาณ 4 เมตร มีระบบรากที่แข็งแรงแผกระจาย
อยูในดิน ดูดซึมน�้ำและปุยไดดี ลักษณะล�ำตน และ
ทรงต น ตั้ ง ตรง ปลู ก ขยายพั น ธุ  โ ดยใช ท  อ นพั น ธุ ์
(Kiewthong, nd) จัดเปนพืชอาหารสัตวที่มีศักยภาพ
สู ง ทั้ ง ด้ า นการให  ผ ลผลิ ต และมี คุ ณ ค  า ทางอาหาร
สัตวต ามทีส่ ตั วต อ้ งการ Gunha et al. (2015) รายงาน
ว่า อายุการใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
นั้นไม่ค วรเกิน 45 วัน ซึ่งจะได้หญ้าที่มีคุณภาพดี
โดยวัดจากค่าโปรตีนรวมและค่าการย่อยได้ของวัตถุ
แห้ง จึงเป็นหญ้าเหมาะส�ำหรับใชเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ
สัตวเคี้ยวเอื้อง เชน โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และ
แกะ เป็นต้น ปจจุบันกรมปศุสัตวไดสนับสนุน และสง
เสริมใหเกษตรกรปลูกกันทัว่ ประเทศไทย รวมทัง้ ได้เผย
แพร่ไปยังต่างประเทศ (Wangchuk et al., 2015)
ส�ำหรับงานวิจัยปัจจุบันของกรมปศุสัตว์ที่เผยแพร่มี
เพียงการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเพื่อใช้เป็น
อาหารสัตว์ทั้งในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวม
(Poathong et al., 2014; Kaeokliang et al., 2015)
แต่ ใ นด้ า นการปล่ อ ยสั ต ว์ ล งแทะเล็ ม ยั ง ไม่ พ บการ
รายงานดังกล่าว
การจัดการการให้อาหารโคนมมีหลายรูปแบบ
แต่ที่รู้จักกันดีและเกษตรกรปฏิบัติ คือ การให้อาหาร
หยาบเต็มที่ที่คอกพักหรือปล่อยโคนมลงแปลงหญ้า
และให้ อ าหารข้ น ระหว่ า งการรี ด นมหรื อ เสริ ม แยก
ต่างหาก แต่มีข้อจ�ำกัดที่เกษตรกรต้องสามารถควบคุม
สัดส่วนปริมาณอาหารหยาบกับอาหารข้นเพื่อให้สัตว์
ให้ผลผลิตที่เหมาะสม ซึ่งข้อจ�ำกัดดังกล่าวส่งผลให้มี
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การปรับการจัดการการให้อาหารทีเ่ รียกว่า อาหารสูตร
รวมทีเอ็มอาร์ (total mixed ration, TMR) ซึ่งเป็นวิธี
การจ่ายอาหารทีต่ อ้ งผสมอาหารหยาบกับอาหารข้นให้
เข้ากันก่อนตามสูตรในสัดส่วนที่แน่นอน ท�ำให้สัตว์ได้
กินอาหารในทุก ๆ ค�ำที่ตรงตามความต้องการอย่าง
สม�ำ่ เสมอ และสัตว์สามารถกินได้ตลอดทัง้ วันโดยทีส่ ตั ว์
ไม่ตอ้ งลงแทะเล็มในแปลงหญ้า (Pattarajinda, 2017)
ซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มพบได้ในหลาย ๆ หน่วยงานของ
ประเทศไทย ส่งผลให้การปล่อยโคนมลงแทะเล็มใน
แปลงหญ้าเริ่มลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การปลูก
สร้างแปลงหญ้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสูตรรวม
ที เ อ็ ม อาร์ ยั ง คงมี ค วามจ� ำ เป็ น และต้ อ งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี หากมองในด้านการปล่อย
โคนมลงแทะเล็มในแปลงหญ้า พบว่า งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการศึกษาการปล่อยโคนม
หรือสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในแปลง
หญ้าอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง มีเพียงการแทะเล็มใน
ช่วงฤดูฝนและปิดแปลงในช่วงฤดูแล้ง หรือแทะเล็ม
แปลงหญ้าในฤดูแล้งแต่มีการให้น�้ำ (Tudsri et al.,
2001; Rengsirikul, 2002; Ritruechai et al., 2004;
Tudsri and Ishii, 2007; Poathong et al., 2008;
Soonthonwat et al., 2011; Arahung and
Sumamal, 2013) ดังนั้น แม้ว่าฤดูกาล และสภาพภูมิ
อากาศจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่หากสามารถ
บริ ห ารจั ด การแปลงหญ้ า ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ปี ปั ญ หาการขาดแคลนพื ช
อาหารหยาบสดส�ำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องในช่วงฤดูแล้ง
โดยเฉพาะช่ ว งต้ น ฤดู ห นาวจนถึ ง ต้ น ฤดู ร ้ อ นน่ า จะ
บรรเทาลง การศึกษาครัง้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของลู ก โคนมเพศผู ้ ร ะหว่ า ง
การปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งหนาว
กับระบบปัจจุบันที่ อ.ส.ค. ด�ำเนินการอยู่คือการให้
อาหารสู ต รรวมที เ อ็ ม อาร์ ตลอดจนศึ ก ษาผลผลิ ต
และคุ ณ ค่ า ทางอาหารของหญ้ า เนเปี ย ร์ ซึ่ ง ได้ เ ลื อ ก
ใช้เนเปียร์ปากช่อง 1 เนื่องจากเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิต
สู ง และยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ในด้ า นการปล่ อ ยสั ต ว์ ล ง
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แทะเล็ม และเลือกใช้หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กเนื่องจาก
ทนต่อการแทะเล็ม และทนแล้งได้ดี

อุปกรณ์และวิธีการ
1. อุปกรณ์
1.1 สัตว์ทดลอง
ลูกโคนมพันธุ์ลูกผสมโฮลสไลน์ฟรีเชี่ยน
เพศผู ้ ระดั บ สายเลื อ ดโฮลสไตน์ ฟ รี เ ชี่ ย นระหว่ า ง
ร้อยละ 76.56 ถึง 98.17 อายุ 8 เดือน จ�ำนวน 9 ตัว
ของ อ.ส.ค. ก่อนทดสอบฉีดยาถ่ายพยาธิภายใน พ่นยา
ก�ำจัดพยาธิภายนอก และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด
ทุกตัวตามโปรแกรม มีคอกพักโคโดยการเลีย้ งรวมคอก
ละ 3 ตั ว โดยแยกตามกลุ ่ ม ทดลอง ดั ง แสดงใน
Table 1 โคเมือ่ แทะเล็มเสร็จในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละ
วันจะถูกต้อนกลับคอกพักเพื่อกินน�้ำ และอาหารข้น
เสริมตัวละ 2 กิโลกรัม/วัน

ส.วก.ท.

Table 1 Experimental treatment and cattle management
Group or
experimental treatment

Management

Number
of cattle

T1: control

DPO rearing program: TMR feed + free stall all day + powder
mineral

3

T2: grazed Pakchong 1
napier grass pasture
T3: grazed Muaklek
napier grass pasture

Grazing time: 7:30–10.00 am and 1:30–3.30 pm
Return to stall: 10:00 am – 1:30 pm, 3.30 pm
Received 21% CP concentrated at 2 kg/head/day in the stall +
powder mineral

3
3

1.2 พันธุ์หญ้าและการจัดการแปลงหญ้า
การเตรียมแปลงหญ้าทดลอง โดยการ
ไถ 2 รอบ เพือ่ เตรียมดินให้รว่ นซุย และปลูกหญ้าเนเปียร์
มวกเหล็กและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 วันที่ 1–10
สิงหาคม 2559 ด้วยท่อนพันธุ์ เป็นหลุม ๆ ละ 1 ท่อน
พันธุ์ โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 1 x 1 ม. สายพันธุ์ละ
3 ไร่ ใส่ปุ๋ยรองพื้นในอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อหญ้า
มีอายุได้ 1 เดือนจึงตัดที่ระดับความสูง 15 เซนติเมตร
เพือ่ ให้หญ้ามีการเจริญเติบโตทีส่ ม�ำ่ เสมอกัน แปลงหญ้า
แต่ละชนิดถูกแบ่งออกเป็น 6 แปลงย่อยโดยใช้ลวด
ไฟฟ้า แปลงย่อยละ 800 ตารางเมตร ปล่อยลูกโคนม
3 ตัว เข้าแทะเล็มแบบหมุนเวียนแปลงย่อยละ 5 วัน
อัตราการลงแทะเล็ม 6 ตัว/ไร่ แทะเล็มรอบแรกระหว่าง
วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2559 และรอบ
สองวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560
หลั ง การเข้ า แทะเล็ ม แต่ ล ะครั้ ง ไม่ มี ก ารตั ด หญ้ า
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งฤดู แ ล้ ง และไม่ ส ามารถให้ น�้ ำ ได้
หญ้าทีเ่ หลือจากการแทะเล็มในแต่ละแปลงจึงปล่อยให้
เจริญเติบโตต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในรอบถัดไป

โดยการใช้กรอบสุม่ ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ตัดหญ้า
ในกรอบสุ่มสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ชั่งน�้ำหนักสด
และสุ่มตัวอย่างอีกครั้งประมาณ 500 กรัม น�ำไปอบ
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หรือจนกว่าน�้ำหนัก
จะคงที่ โดยใช้ตู้อบลมร้อน ชั่งน�้ำหนักหลังอบ จากนั้น
จึ ง ค� ำ นวณปริ ม าณความชื้ น และวั ต ถุ แ ห้ ง ของหญ้ า
เพือ่ น�ำมาค�ำนวณผลผลิตต่อพืน้ ทีต่ อ่ ไป มีการเก็บข้อมูล
ความสูงของหญ้า (plant height) ที่สุ่มโดยใช้ไม้เมตร
วั ด จากพื้ น จนถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ของต้ น หญ้ า ความยาว
ของหญ้า (plant length) วัดโดยตัดหญ้าสูงจากพื้น
10 เซนติเมตร แล้ววางราบกับพื้นโดยรวบใบทั้งหมด
ชี้ไปด้านบนจากนั้นจึงวัดจากส่วนที่ตัดจนถึงปลายที่
ยาวที่สุด และจ�ำนวนหน่อต่อพื้นที่วัดโดยการนับหน่อ
ที่มีลักษณะเป็นสีเขียวไม่แห้งตาย วัดพร้อมกับการสุ่ม
หญ้าเพื่อหาผลผลิต ส�ำหรับตัวอย่างหญ้าสดที่เหลือ
น�ำมาแยกใบ (เฉพาะแผ่นใบ) ล�ำต้น ส่วนตาย (ใบตาย)
และก้านชูชอ่ ดอกและช่อดอก (ถ้ามี) หัน่ แต่ละส่วนเป็น
ชิน้ เล็กด้วยกรรไกร น�ำเข้าอบในตูอ้ บลมร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
60 องศาเซลเซียส จนได้นำ�้ หนักคงที่ และน�ำมาบดผ่าน
ตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง
2. วิธีการ
ส�ำหรับวิเคราะห์โปรตีน เยื่อใยในกลุ่ม NDF ADF และ
2.1 ข้อมูลในแปลงหญ้าอาหารสัตว์
ADL ตามวิ ธี ก ารของ Harnbunchong and
เก็บข้อมูลผลผลิตน�้ำหนักแห้งของหญ้า Sinchermsiri (1989) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
(กิโลกรัม/ไร่) โดยการเก็บตัวอย่างหญ้าก่อนการแทะเล็ม ของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองทุกแปลง
ในแต่ละรอบจ�ำนวน 3 แปลงย่อย จาก 6 แปลงย่อย ย่อยก่อนปลูก ตามวิธีการของ Department of Soil
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Science (2016) จากนัน้ น�ำตัวอย่างดินทีไ่ ด้มาประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจสอบ
ค่า NPK และกรด-ด่างของดิน
2.2 ข้อมูลสัตว์ทดลอง
วัดการเปลีย่ นแปลงน�ำ้ หนักตัว โดยชัง่ น�ำ้
หนักลูกโคนม ทั้ง 9 ตัวทุก 30 วัน เพื่อน�ำไปค�ำนวณ
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สังเกตพฤติกรรม
ในแปลงทดลองเบื้องต้น เช่น การแทะเล็ม การหอบ
แดด และลักษณะมูลเป็นต้น
2.3 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ใช้ข้อมูลจากส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาปากช่ อ ง กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยูห่ า่ งจากสถาน
ทีท่ ำ� วิจยั 16.2 กิโลเมตร ได้แก่ ปริมาณน�ำ้ ฝน อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ น�ำมาค�ำนวณค่าดัชนีอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature Humidity
Index, THI) ดังสมการของ Tyler and Ensminger
(2006)
THI = Tdb - {(0.55-0.55 ×

RH
× T - 58
100 ) ( db )}

Tdb คือ อุณหภูมิแวดล้อม หน่วยองศาฟาเรนไฮต์
RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์
2.4 ต้นทุนการผลิตโคนมทั้งสามกลุ่ม
บันทึกต้นทุนการผลิตโคนมทั้งสามกลุ่ม
โดยแบ่งต้นทุนการผลิตเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ค่าใช้จา่ ย
ในการปลูกสร้างแปลงหญ้า ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี และค่า
อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า และค่าแรงงานในการปลูก และดูแล
แปลงหญ้า และค่าใช้จ่ายด้านอาหารโคนม ได้แก่
ค่าอาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ อาหารข้น และค่าแรงงาน
ในการให้อาหาร
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ค่ า เฉลี่ ย ทั้ ง หมดน� ำ มาวิ เ คราะห์ ค วาม
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แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดส�ำหรับ
ผลผลิตสัตว์และองค์ประกอบทางเคมี และสุม่ ในบลอค
ส�ำหรับผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ด้วยวิธี DMRT

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. สภาพภูมิอากาศ
จากข้อมูลสภาพอากาศ (Table 2) พบว่า
ปริมาณน�้ำฝนระหว่างการทดลองตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ลดลงจากเดื อ นที่ ผ ่ า นมา แต่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น
ในเดือนกันยายน ส่งผลให้หญ้าเนเปียร์ได้รับน�้ำฝน
อย่างเต็มทีใ่ นช่วงแรกของการเจริญเติบโต และปริมาณ
น�ำ้ ฝนเริม่ ลดลงเมือ่ เข้าสูช่ ว่ งเดือนพฤศจิกายน จนกระทัง่
พบปริมาณฝนน้อยมากในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่
ปล่อยโคนมลงแทะเล็มแปลงหญ้า
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีความส�ำคัญ
ในการเจริญเติบโตและสุขภาพของสัตว์ทลี่ งแทะเล็มซึง่
สามารถประเมิ น ได้ จ ากค่ า ดั ช นี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์
และอุณหภูมิ จากข้อมูลใน Table 2 พบว่า อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม
2559 และมกราคม 2560 นั้นแม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 25.5 องศาเซลเซียส แต่ความชื้นสัมพัทธ์
ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ น� ำ มาเข้ า สู ต รค� ำ นวณพบว่ า มี ค ่ า
THI ในเดือนพฤศจิกายนและมกราคม เท่ากับ 75.34
และ 73.03 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นสภาวะที่สัตว์อาจมี
ความเครียดเล็กน้อย ในขณะที่เดือนธันวาคมมีค่า THI
เท่ากับ 71.54 ซึง่ เป็นสภาวะทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความเครียด
ในตัวสัตว์ ทั้งนี้ THI หากมีค่าน้อยกว่า 72 สัตว์จะไม่มี
ความเครี ย ด แต่ ห ากอยู ่ ร ะหว่ า ง 72–78 สั ต ว์ มี
ความเครียดเล็กน้อย (Tyler and Ensminger, 2006;
Nadone et al., 2010) ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรม
ภายในแปลงหญ้า พบว่าลูกโคนมแทะเล็มหญ้าได้ตาม
ปกติ ไม่แสดงอาการหอบแดด โดยเฉพาะในช่วงบ่าย
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Table 2 Agrometeorological report in 2016–2017 at Pakchong meteorological station
Month

Year 2016
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November*
December*
Year 2017
January*

Rainfall
(mm)

Day of rain Average
Maximum
(day)
temperature temperature
(°C)
(°C)

Minimum
temperature
(°C)

Relative
humidity
(%)

35.7
0.0
23.9
23.9
47.2
132.1
104.1
74.9
158.0
105.6
56.7
T

6
0
2
2
13
19
17
18
18
20
8
2

23.6
24.3
27.9
27.9
29.3
28.1
26.7
27.2
26.0
25.8
25.5
23.8

32.9
35.2
37.9
37.9
39.0
36.5
33.5
33.0
32.4
32.1
32.6
32.6

10.6
10.6
17.5
17.5
22.2
22.7
22.4
21.9
22.1
21.1
19.0
15.6

72.5
57.2
58.2
58.2
67.0
71.1
78.1
74.9
83.1
83.9
76.5
64.4

3.2

5

24.8

33.1

16.9

64.8

Note: T = trace and * = grazing period
Source: Meteorological Department (2016; 2017)

2. สภาพดินทดลองในแปลงทดลอง
จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ดินในแปลง
ส�ำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีความเป็นกรด
อ่อนถึงปานกลาง (pH 6.5–7.0) มีระดับไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในระดับต�่ำมาก สูงมาก
และต�่ำตามล�ำดับ และดินในแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์
มวกเหล็กมีลกั ษณะเป็นกรดอ่อน (pH 6.0–6.5) มีระดับ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต�่ำมาก สูง
และต�่ำ ตามล�ำดับ ซึ่งระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน
ทั้งสองแปลงนั้นอยู่ในระดับกรดอ่อนถึงกรดปานกลาง
(pH 5.5–7.0) จัดว่าเหมาะสมส�ำหรับการปลูกหญ้าโดย
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการใส่ ปู น ขาว
ในขณะที่ไนโตรเจนและโพแทสเซียมต�่ำ จึงจ�ำเป็นต้อง

เพิ่มธาตุอาหารโดยการใส่ปุ๋ยรองพื้นในช่วงต้นของ
การเจริญเติบโต (Department of Soil Science,
1992) ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ มื่ อ ปล่ อ ยลู ก โคนม
ลงแทะเล็มในแปลงแล้วจะไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม
เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ได้รับมูล และปัสสาวะจากลูก
โคนมในระหว่างการแทะเล็ม
3. ข้อมูลการเจริญเติบโตและพฤติกรรมโคนม
จากการศึกษา พบว่า ช่วงเดือนแรกลูกโค
ที่ ล งแทะเล็ ม แปลงหญ้ า มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
น้อยกว่ากลุม่ แรกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
แต่เมื่อสิ้นสุดเดือนที่สองกลับพบว่า ลูกโคทั้งสามกลุ่ม
มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ
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0.867 0.734 และ 0.856 กิโลกรัม/ตัว/วัน (Table 3)
แม้วา่ เมือ่ คิดอัตราการเจริญเติบโตตลอดการศึกษากลุม่
ที่ลงแทะเล็มแปลงหญ้าจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่
ได้ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้า แต่จากผลการศึกษาเห็น
ได้ว่า หากเพิ่มระยะเวลาการลงแทะเล็มน�้ำหนักตัว
ของโคนมน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนแรก
เป็นการปรับตัวซึ่งโคนมกลุ่มนี้ยังไม่เคยลงแทะเล็ม
แปลงหญ้ามาก่อน เมื่อเข้าแปลงหญ้าจึงยังแทะเล็ม
ไม่เป็นและยืนนิ่ง จึงท�ำให้ช่วงเดือนแรกมีการปรับตัว
ในการแทะเล็ ม และส่ ง ผลให้ น�้ ำ หนั ก ตั ว ยั ง เพิ่ ม ได้
ไม่ดีมาก แต่เมื่อเข้าสู่เดือนที่สอง ลูกโคเริ่มชินกับการ
ลงแทะเล็มแปลงหญ้า เริ่มแทะเล็มได้ดี และแทะเล็ม
หญ้าตลอดเวลาที่อยู่ในแปลง ส่งผลให้น้�ำหนักตัวใน
เดือนดังกล่าวเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อาหาร
ทีเอ็มอาร์เพียงอย่างเดียว แม้ว่าตัวเลขอัตราการเจริญ
เติบโตของโคกลุม่ ทีป่ ล่อยลงแปลงหญ้าจะมีคา่ น้อยกว่า

กลุ ่ ม ที่ เ ลี้ ย งขั ง คอกตลอดเวลา แต่ จ ากการสั ง เกต
สุขภาพของโคนม พบว่า โคกลุ่มที่ปล่อยแปลงหญ้ามี
ความแข็งแรง กระฉับกระเฉง มากกว่ากลุ่มที่ขังคอก
และเมื่อสังเกตมูลจะพบว่า กลุ่มที่ขังคอกและได้รับ
อาหารผสมทีเอ็มอาร์เพียงอย่างเดียวมูลจะเหลว และ
มีกลิ่นของหญ้าหมักซึ่งใช้เป็นส่ว นผสมของอาหาร
ทีเอ็มอาร์ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคนม
ได้ในระยะยาว ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
รายงานของ Poathong et al. (2008) ซึ่งพบว่า
การปล่อยโคนมลงแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีนาน 1 ปี
โคนมมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี ก ว่ า และสุ ข ภาพ
ดี ก ว่ า โคนมที่ เ ลี้ ย งขั ง คอกและตั ด หญ้ า สดมาให้ กิ น
โดยมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมในกลุ่มแทะเล็มเท่ากับ
0.414 กิ โ ลกรั ม /ตั ว /วั น ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า การศึ ก ษา
ในครั้งนี้

Table 3 Average daily gain of calves during grazing period
Management

Average daily gain (ADG, kg/head/day)
1st cycle
(30 days)

2nd cycle
(30 days)

average

0.622a
0.267b
0.100b
0.0174

0.867a
0.734a
0.856a
0.5670

0.744a
0.500b
0.478b
0.0505

Group 1: TMR + free stall
Group 2: Grazed Pakchong 1 napier grass
Group 2: Grazed Muaklek napier grass
P–value

Note: Means in each row with the same letter are not different at P < 0.05

4. ข้อมูลพืชอาหารสัตว์
4.1 การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
ก่อนการแทะเล็มรอบที่ 1 หญ้ามีอายุ
60 วัน หญ้าทัง้ สองชนิดมีการเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน
ทั้งในด้านความสูง ความยาว และจ�ำนวนหน่ออย่าง
ชัดเจน (P < 0.05) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีความสูง
และความยาวทั้งต้นสูงกว่าเนเปียร์มวกเหล็กที่มีความ
78

Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (1)

สู ง และความยาวเฉลี่ ย เพี ย ง 162.89 ถึ ง 182.67
เซนติเมตร ซึ่งจัดเป็นความสูงในช่วงปกติของหญ้าทั้ง
สองพันธุ์ที่อายุ 2 เดือน ในขณะที่หญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีการแตกหน่อใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งเห็นได้จากจ�ำนวน
หน่ อ ต่ อ พื้ น ที่ ที่ ม ากกว่ า หญ้ า เนเปี ย ร์ ป ากช่ อ ง 1
ประมาณ 4 เท่า (Table 4) และเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน
ธันวาคม พบว่า หญ้าทัง้ สองชนิดยังคงมีการเจริญเติบโต
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ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ ง และมีความแตกต่างกันอย่าง มวกเหล็กยังคงมีการแตกหน่อที่ดีกว่าหญ้าเนเปียร์
ชัดเจนในส่วนของความหนาแน่นหน่อที่หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 แม้วา่ จะเข้าสูช่ ว่ งฤดูแล้งแล้วก็ตาม
Table 4 Height, length and tiller density between Pakchong 1 and Muaklek napier grass

1st cycle (60–day age, Nov 16)
height (cm)
length (cm)
iller density (tiller/m2)
2nd cycle (90–day age, Dec 16)
height (cm)
length (cm)
tiller density (tiller/m2)

Pakchong 1

Muaklek

P–value

237.78a
265.39a
9.45b

162.89b
182.67b
37.22a

0.0121
0.0010
0.0178

285.67a
315.67a
17.00b

227.33a
244.33a
45.67a

0.1486
0.1537
0.0065

Note: Means in each row with the same letter are not different at P < 0.05

การเข้าแทะเล็มรอบที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน
ซึ่งหญ้าเนเปียร์มีอายุ 60 วัน พบว่า ผลผลิตรวมของ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีมากกว่าหญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Table 5) โดย
ความแตกต่างส่วนใหญ่นั้นมาจากองค์ประกอบของ
ผลผลิตในส่วนล�ำต้น ในขณะที่ผลผลิตส่วนใบไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่าง
ใบกับล�ำต้น (L/S) จะพบว่า หญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก
เป็นหญ้าทีม่ ใี บมากกว่า สอดคล้องกับจ�ำนวนหน่อทีม่ าก
กว่าซึง่ พืชอาหารสัตว์ทมี่ คี า่ L/S สูงไม่จำ� เป็นจะต้องให้
ผลผลิตสูงเสมอไป แต่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นหญ้า
อาหารสัตว์ที่มีความน่ากินสูงกว่าหญ้าที่มีค่านี้น้อย
นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับความยาวและความสูงของ
หญ้าเนเปียร์ นัน่ คือ หญ้าทีม่ ลี ำ� ต้นสูงกว่าจะให้ผลผลิต

สูงกว่าหญ้าที่มีต้นเตี้ย ส�ำหรับในรอบที่ 2 หญ้าทั้งสอง
แปลงที่ผ่านการแทะเล็มมาแล้ว แม้ว่าจะได้รับน�้ำฝน
ในปริมาณน้อยมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ยังคงมี
การเจริญเติบโตในด้านความสูง ความยาว และจ�ำนวน
หน่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหล็กเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.83
และ 2.95 เท่าของรอบทีผ่ า่ นมาตามล�ำดับ แม้วา่ ค่าทีไ่ ด้
จะไม่แตกต่างทางสถิติก็ตาม แต่แนวโน้มของการให้
ผลผลิตที่มากกว่ายังคงเป็นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่ง
เป็นหญ้าต้นสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของผลผลิต
พบว่า ในทุก ๆ องค์ประกอบต่างให้ผลผลิตที่เพิ่มจาก
การแทะเล็มรอบทีผ่ า่ นมา หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กยังคง
เป็นหญ้าทีใ่ ห้ผลผลิตใบในปริมาณมากโดยมีสดั ส่วนใบ
ต่อล�ำต้นที่ 0.79
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Table 5 Dry matter yield between Pakchong 1 and Muaklek napier grass
Dry matter yield (kg/rai)
1st cycle (60–day age, Nov 16)
leaf
stem
leaf stem ratio
dead leaf
inflorescence
total DM yield
nd
2 cycle (90–day age, Dec 16)
leaf
stem
leaf stem ratio
dead leaf
inflorescence
total DM yield

Pakchong 1

Muaklek

P–value

168.44a
409.69a
0.41
3.52a
N/A
581.65a

107.88a
134.13b
0.80
4.36a
7.39
253.76b

0.1801
0.0222
–
0.7787
–
0.0479

363.20a
657.42a
0.55
29.55a
12.76a
1,062.93a

313.85a
397.08a
0.79
17.16a
20.58a
748.67a

0.5404
0.0951
–
0.0842
0.0930
0.1673

Note: Means in each row with the same letter are not different at P < 0.05

4.2 องค์ประกอบทางเคมี
โปรตีนรวม (crude protein, CP) หญ้า
ทั้งสองชนิดก่อนการแทะเล็มมีอายุ 60 วัน (Table 6)
พบว่า มีปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันทั้งในส่วนใบ
และส่วนล�ำต้น โดยใบและต้นของหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีโปรตีนมากกว่าใบของเนเปียร์ปากช่อง 1 และ
มี ใ นปริ ม าณที่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของสั ต ว์ ที่
ต้ อ งการโปรตี น รวมอย่ า งน้ อ ยไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 7
โปรตีนรวมในหญ้าทั้งสองชนิดก่อนการเข้าแทะเล็ม
รอบที่สอง (Table 6) ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
รอบที่ผ่านมา นั่นคือ โปรตีนใบของหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีปริมาณมากกว่าทีพ่ บในใบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 และใบยังคงมีระดับโปรตีนมากกว่าร้อยละ 10 แม้วา่
หญ้าจะมีอายุ 90 วันก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นหญ้า
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ที่เหลือจากการแทะเล็มรอบที่ผ่านมา (อายุ 90 วัน)
และมีเพียงบางส่วนทีถ่ กู แทะเล็มและแตกใบใหม่ (อายุ
30 วัน) ผสมกัน ทั้งนี้โดยทั่วไประดับโปรตีนในหญ้า
อาหารสัตว์จะลดระดับลงเมือ่ หญ้ามีอายุเพิม่ ขึน้ ระดับ
โปรตีนทีส่ งู ใกล้เคียงกับหญ้าอายุ 60 วันนีอ้ าจเนือ่ งจาก
หญ้าทั้งสองชนิดได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอจากมูลและ
ปัสสาวะของโคนมที่ลงแทะเล็ม นอกจากนั้นหญ้าทั้ง
สองแปลงไม่ได้มกี ารเจริญเติบโตขึน้ มาใหม่ เหมือนการ
ตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน มีเพียงการแตกหน่อใหม่เพือ่ ผลิต
ใบใหม่เพิม่ ขึน้ เท่านัน้ ดังแสดงใน Table 4 และ Table 5
เช่นเดียวกับปริมาณโปรตีนในล�ำต้นก่อนการเข้าแทะเล็ม
รอบที่สอง ล�ำต้นของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กยังคงมี
ปริมาณโปรตีนรวมมากกว่าที่พบในเนเปียร์ปากช่อง 1
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (P < 0.01) และมี ค ่ า

ส.วก.ท.

ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า ที่ พ บในรอบแรกของการแทะเล็ ม
ปริมาณโปรตีนของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กนี้มีค่าใกล้
เคียงกับการศึกษาของ Khuamangkorn et al. (2013)
ซึ่ ง ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางโภชนะของเนเปี ย ร์ ม วกเหล็ ก
ทั้งต้นพบว่าที่อายุ 60 วันมีโปรตีนรวมเฉลี่ยร้อยละ

12.10 และปริ ม าณโปรตี น รวมของหญ้ า เนเปี ย ร์
ปากช่อง 1 ที่อายุ 60 วัน ใกล้เคียงกับการศึกษา
ของ Gunha et al. (2015) ซึ่งรายงานไว้ที่ ร้อยละ
7.01 ซึ่ ง เป็ น ค่ า เฉลี่ ย โปรตี น ทั้ ง ต้ น ของเนเปี ย ร์
ปากช่อง 1

Table 6 Chemical components (on dry basis) between Pakchong 1 and Muaklek napier grass before
grazing in the first cycle (60 days of age)
Chemical components (%)
1. leaf
crude protein
NDF
ADF
ADL or lignin
cellulose
hemicellulose
2. stem
crude protein
NDF
ADF
ADL or lignin
cellulose
hemicellulose

Pakchong 1

Muaklek

P–value

10.67b
65.52a
37.78a
3.67a
34.12a
27.74a

14.39a
58.89b
37.93a
3.61a
34.32a
20.96b

0.0004
0.0050
0.9354
0.7852
0.9105
0.0063

3.83b
69.41a
51.22a
6.67a
44.56a
18.18a

7.05a
70.38a
50.73a
5.41b
44.32a
19.65a

0.0007
0.5646
0.7842
0.0005
0.6712
0.3066

Note: Means in each row with the same letter are not different at P < 0.05

เยื่อใยกลุ่ม NDF หรือผนังเซลล์ของหญ้า
อาหารสัตว์ ประกอบไปด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนิน โคสามารถใช้ประโยชน์จากเยื่อใยกลุ่มนี้ได้
โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน จากการวิเคราะห์หญ้า
ทัง้ สองชนิดก่อนการแทะเล็มในรอบแรก พบว่า ปริมาณ
NDF แตกต่างกันเฉพาะส่วนใบเท่านั้น โดยเนเปียร์
ปากช่อง 1 มีการสะสม NDF ในใบมากกว่าเนเปียร์มวก
เหล็กอย่างชัดเจน (P < 0.01) ทั้งนี้ความแตกต่าง
เกิ ด จากการสะสมของเฮมิ เ ซลลู โ ลสที่ แ ตกต่ า งกั น

(P < 0.01) นั่นคือ ใบของเนเปียร์ปากช่อง 1 มีปริมาณ
เฮมิเซลลูโลสสูงกว่าใบเนเปียร์มวกเหล็ก ในขณะที่
เซลลูโลส ลิกนินมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน (P > 0.05)
ในขณะที่ส่วนล�ำต้นมีการสะสม NDF ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แม้จะพบว่าล�ำต้นของหญ้าทั้งสองชนิดมี
การสะสมลิกนินในปริมาณที่แตกต่างกัน (P < 0.01)
แต่ อ งค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ คื อ เซลลู โ ลส และเฮมิ
เซลลูโลสไม่แตกต่างกันจึงอาจจะส่งผลให้โดยภาพรวม
แล้วปริมาณเยือ่ ใยในกลุม่ NDF นีไ้ ม่มคี วามแตกต่างกัน
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ทั้งนี้ระดับ NDF ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่อายุ (2015) ซึ่งรายงานว่า NDF เฉลี่ยทั้งต้นของเนเปียร์
60 วัน มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Gunha et al. ปากช่อง 1 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 66.13
Table 7 Chemical components (on dry basis) between Pakchong 1 and Muaklek napier grass before
grazing in the second cycle (90 days of age)
Chemical components (%)

Pakchong 1

Muaklek

P–value

11.01b
65.11a
41.02a
3.49a
37.53a
24.09a

13.70a
57.06b
36.99b
3.75a
33.24b
20.07b

0.0046
0.0018
0.0152
0.1823
0.0169
0.0414

3.83b
70.97a
52.58b
5.26a
47.32b
18.39a

7.01a
72.68a
57.24a
4.94a
52.30a
15.44a

0.0002
0.5893
0.0202
0.5207
0.0226
0.2422

1. leaf
crude protein
NDF
ADF
ADL or lignin
cellulose
hemicellulose
2. stem
crude protein
NDF
ADF
ADL or lignin
cellulose
hemicellulose

Note: Means in each row with the same letter are not different at P < 0.05

เมื่อเข้าสู่การแทะเล็มในรอบถัดมา (Table7)
หญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นปริมาณ NDF ในใบมีความแตกต่าง
ค่อนข้างมาก (P < 0.01) โดยเนเปียร์ปากช่อง 1 มีการ
สะสม NDF มากกว่าทีพ่ บในเนเปียร์มวกเหล็ก ซึง่ ความ
แตกต่ า งในรอบนี้ มี ผ ลมาจากการที่ ใ บของเนเปี ย ร์
ปากช่อง 1 มีปริมาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส
มากกว่าที่พบในใบของเนปียร์มวกเหล็กอย่างมีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (P < 0.05) ในขณะที่ ลิ ก นิ น ไม่ มี
ความแตกต่ า งกั น จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจึ ง เห็ น ได้ ว ่ า
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เมื่อหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นจะมีการสะสมเซลลูโลสมากขึ้น
(Rengsirikul et al., 2011) ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Rengsirikul et al. (2013b) พบว่า
หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กอายุ 90 วันซึง่ เก็บเกีย่ วในฤดูแล้ง
(มกราคม) มีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินเฉลี่ย
ทั้งต้นที่ร้อยละ 36.72, 21.92 และ 7.61 ตามล�ำดับ
เยื่ อ ใยกลุ ่ ม ADF หมายถึ ง ส่ ว นที่ มี ลิ ก นิ น
และเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก หากหักส่วนนีอ้ อก
จากค่า NDF จะเป็นค่าของเฮมิเซลลูโลส ซึ่งจุลินทรีย์
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สามารถย่อยได้ (Cheva–Isarakul, 1998) จากการ
วิเคราะห์ พบว่า ระดับ ADF ของหญ้าทั้งสองชนิดก่อน
การแทะเล็ ม รอบแรกมี ค ่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
ทั้ ง ในส่ ว นของใบและล� ำ ต้ น (Table 6) โดยองค์
ประกอบส่วนใหญ่คือเซลลูโลส ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ (P > 0.05) และล�ำต้นมีการสะสม ADF
มากกว่าส่วนใบ เมื่อเข้าสู่รอบที่สองของการแทะเล็ม
กลับพบความแตกต่างของการสะสม ADF ในใบระหว่าง
หญ้ า ทั้ ง สองชนิ ด (Table 7) โดยใบหญ้ า เนเปี ย ร์
ปากช่อง 1 มีการสะสม ADF เพิ่มขึ้นจากรอบแรก
และมีปริมาณมากกว่าทีพ่ บในใบหญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเซลลูโลสในใบ
เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหลัก ในทางกลับกัน การสะสม
ADF ในล�ำต้นในรอบการแทะเล็มที่สองพบว่า ล�ำต้น
ของเนเปียร์มวกเหล็กกลับมีการสะสม ADF มากกว่า
ทีพ่ บในล�ำต้นเนเปียร์ปากช่อง 1 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) ซึ่งไม่พบความแตกต่างนี้ในรอบแรก
ทีห่ ญ้ามีอายุ 60 วัน ทัง้ นีค้ วามแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ มาจาก
ความแตกต่างของการสะสมเซลลูโลสในล�ำต้นนั่นเอง
ลิกนิน หรือ เยือ่ ใยกลุม่ ADL (acid detergent
lignin) หมายถึงส่วนที่เป็นลิกนินเป็นหลัก ซึ่งเอนไซม์
จากสัตว์และจุลนิ ทรียใ์ นกระเพาะรูเมนไม่สามารถย่อย
ได้ ถ้าหักส่วนนี้ออกจาก ADF จะเป็นค่าของเซลลูโลส
ซึ่งจุลินทรีย์ในไส้ติ่ง ล�ำไส้ใหญ่ และกระเพาะส่วนหน้า
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถย่อยได้ (Cheva–Isarakul,
1998) จากการวิเคราะห์พบว่า ใบของหญ้าเนเปียร์ทั้ง
สองชนิดมีการสะสม ADL หรือ ลิกนิน ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P > 0.05) ยกเว้นในส่วนล�ำต้นของเนเปียร์
ปากช่อง 1 มีการสะสม ADL สูงกว่าการสะสมในล�ำต้น
ของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กอย่างชัดเจน (Table 6)
แต่เมื่อเข้าสู่การแทะเล็มรอบที่สองกลับไม่พบความ
แตกต่างของการสะสม ADL ทัง้ ในใบและล�ำต้นระหว่าง
หญ้าทั้งสองพันธุ์

5. ต้นทุนการผลิตโคทั้ง 3 กลุ่ม
ในด้านการปลูกสร้างแปลงหญ้าซึ่งเป็นการ
ปลูกสร้างปีแรกมีต้นทุนเฉลี่ยรวมที่ 19,802 บาท/ไร่
โดยต้นทุนร้อยละ 87.5 มาจากค่าแรงงานในการเตรียม
พื้นที่ และการปลูกหญ้าเป็นหลัก ส่วนที่เหลือเป็นส่วน
ของอุปกรณ์รวั้ ไฟฟ้าและปุย๋ เคมี และเมือ่ น�ำผลผลิตน�ำ้
หนักแห้งของหญ้าที่อายุ 90 วันมาค�ำนวณเพื่อคิด
ต้นทุนการผลิต พบว่า แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
และเนเปียร์มวกเหล็กมีต้นทุนการผลิตหญ้าแห้งในปี
แรกที่ 18.63 และ 26.45 บาท/กิโลกรัม (Table 8)
ซึ่งค่อนข้างสูงเนื่องจากรวมต้นทุนค่าปลูกสร้างแปลง
หญ้าและค่าอุปกรณ์รวั้ ไฟฟ้าในปีแรก และผลผลิตหญ้า
ในช่วงฤดูแล้งต�ำ่ เมือ่ เทียบกับช่วงอืน่ ของปี (Poathong
et al., 2008; Rengsirikul et al., 2013a)
ในขณะที่ค่าอาหาร ได้แก่ อาหารสูตรรวม
ทีเอ็มอาร์ และอาหารข้นโปรตีนร้อยละ 21 พบว่า
การเลี้ยงโดยใช้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์เพียงอย่าง
เดี ย วมี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง กว่ า การให้ อ าหารข้ น
เฉลี่ยประมาณ 10.72 บาท/ตัว/วัน แต่เมื่อพิจารณา
อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า
ลู ก โคที่ กิ น อาหารสู ต รผสมที เ อ็ ม อาร์ นี้ มี อั ต รา
การเจริญเติบโตต่อวันที่ดีกว่าลูกโคกลุ่มที่ปล่อยลง
แทะเล็มในแปลงหญ้าอย่างชัดเจน โดยต่างกันประมาณ
244 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งอาจเกิดจากลูกโคได้รับโภชนะที่
เพียงพอกับความต้องการของร่ายกาย และไม่เกิด
การสูญเสียพลังงานจากการเดินแทะเล็ม ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Poathong et al. (2008) ในการ
เปรียบเทียบการผลิตลูกโคนมเพศผู้ระหว่างระบบการ
ปล่อยแทะเล็มหญ้ากินนีและตัดสด ซึ่งพบว่า การเลี้ยง
ลูกโคนมเพศผู้แบบขังคอกแต่ตัดหญ้ากินนีสดให้กิน
มีก�ำไรสูงกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
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Table 8 Cost production of three groups of calves
Details

TMR + free stall

Pakchong 1
napier grass

Muaklek
napier grass

0
0
0

1,230
17,333
1,239

1,230
17,333
1,239

0

19,802

19,802

DMY of grass, kg/rai

0

1,062.93

748.67

Net cost of pasture, Baht/kg

0

18.63

26.45

34.78
0
600

0
24.06
600

0
24.06
600

Total, Baht/head/day

634.78

624.06

624.06

ADG of calves, kg/head/day

0.744

0.500

0.478

Pasture establishment
– Fertilizer, Baht/rai
– labor, Baht/rai
– Electric fence, Baht/rai
Total, Baht/rai

Feed, Baht/head/day
– TMR 1/
– Concentrated 2/
– Labor, Baht/day 3/

Price of TMR for dairy calve was at 3.72 Baht/kg, daily intake was at 9.35 kg/head/day
Price of 21% CP concentrate was at 12.03 Baht/kg, daily intake was at 2 kg/head/day
3/
Two labors at 300 Baht/day
1/
2/

สรุป

กิตติกรรมประกาศ

การผลิ ต ลู ก โคนมเพศผู ้ โ ดยระบบการให้
อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์และเลี้ยงแบบขังคอกของ
อ.ส.ค. ท� ำ ให้ ลู ก โคมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี ก ว่ า
การปล่อยลงแทะเล็มในแปลงหญ้าเนเปียร์ร่วมกับการ
ให้อาหารข้นในช่วงฤดูแล้งหนาว หญ้าเนเปียร์ปากช่อง
1 ให้ผลผลิตสูงกว่าเนเปียร์มวกเหล็กแต่มีโภชนะน้อย
กว่าที่อายุเท่ากัน และการเลี้ยงลูกโคนมโดยใช้อาหาร
สูตรรวมทีเอ็มอาร์มตี น้ ทุนการผลิตต�ำ่ กว่าการปล่อยลง
แทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับการเสริมอาหารข้น

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ประจ� ำ
ปีงบประมาณ 2559 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์
ดร.สายัณห์ ทัดศรี ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจัย
และให้ความอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์มวก
เหล็ก ขอขอบคุณ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�ำนวย
การองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.) ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์สถานที่ สัตว์ทดลอง พันธุ์
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และอาหารสัตว์ ตลอดจน
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละคนงานของ อ.ส.ค. ที่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
และให้การช่วยเหลือในการท�ำวิจัยครั้งนี้
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