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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.
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่ปล่อยลง 
แทะเล็มแปลงหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงแบบให้อาหาร 
สูตรรวมทีเอ็มอาร์ โดยศึกษาในลูกโคนมเพศผู้จ�านวน 
9 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ  
3 ตวั ได้แก่ กลุม่ที ่1 กลุม่ควบคมุ ลกูโคจะได้รบัอาหาร
สูตรรวมทีเอ็มอาร์ในคอกตามวิธีการของ อ.ส.ค. ส่วน
กลุม่ท่ี 2 และ 3 จะปล่อยแทะเลม็ในแปลงหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหลก็ และเสรมิด้วยอาหาร
ข้นโปรตีนร้อยละ 21 โดยลงแทะเล็มจ�านวน 2 รอบ 
รอบละ 30 วัน ข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ อัตราการเจริญ
เติบโตของลูกโคทั้ง 3 กลุ่ม ผลผลิต คุณค่าทางอาหาร
ของหญ้าเนเปียร์ทั้ง 2 ชนิด และต้นทุนการผลิตลูกโค 
จากการศึกษาพบว่า ลูกโคนมกลุ ่มควบคุมมีอัตรา 
การเจริญเติบโตดีกว่ากลุ ่มลงแทะเล็มแปลงหญ้า 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) หญ้าเนเปียร ์
ทั้งสองชนิดสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเน่ือง และ
เพียงพอส�าหรับลูกโคนมตลอดช่วงฤดูแล้งหนาว  
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าเนเปียร์
มวกเหล็กในช่วงเดือนแรกของการปล่อยสัตว์ลง 
แทะเล็ม (P < 0.05) ในขณะที่การแทะเล็มรอบที่สอง
ผลผลิตระหว่างหญ้าทั้งสองพันธุ ์ ไม ่แตกต่างกัน  
(P > 0.05) ในด้านคณุค่าทางอาหาร พบว่า หญ้าเนเปีย
ร์มวกเหล็กมคีณุค่าทางอาหารดกีว่าเนเปียร์ปากช่อง 1 
ในทั้งสองรอบของการแทะเล็ม โดยหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีระดับโปรตีนในใบ และล�าต้นสูงกว่าที่พบใน
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (P < 0.01) และการเลี้ยงลูก
โคนมเพศผูโ้ดยใช้อาหารสตูรรวมทเีอม็อาร์มต้ีนทนุการ
ผลิตต�่ากว่าการปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับ 
การเสริมอาหารข้น

ค�าส�าคัญ: อัตราการเจริญเติบโต, ลูกโคนมเพศผู้,  
แปลงหญ้าเนเปียร์, อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์

บทน�า

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จะเกิดภาวะการ
ขาดแคลนพืชอาหารสดในประเทศไทยอยูเ่สมอ โดยเริม่
ตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนของทุกปี โดยมี
สาเหตุหลักคือ ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงท่ีอุณหภูมิ 
และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชประกอบกันในช่วงดังกล่าวพืชอาหารสัตว์ 
อยู่ในช่วงระยะการออกดอกส่งผลให้คุณภาพลดลง 
ถึงแม้จะมีการให้น�้าร่วมด้วยก็ตามคุณภาพของหญ้า 
ก็ไม่ดีขึ้น (Tudsri and Ishii, 2007) ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์เนื่องจากผลผลิตของหญ้าอาหารสัตว์ไม่สม�่าเสมอ
ตลอดทัง้ปี เหน็ได้จากการศกึษาของ Poathong et al. 
(2008) โดยการปล่อยโคนมลงแทะเลม็แปลงหญ้ากนินี
สีม่วงในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี พบว่า หญ้ากินนีสีม่วง
ให้ผลผลิตลดลงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
มกราคม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หญ้าหยุดการเจริญ
เติบโตทางใบ และล�าต้น แต่มีการเจริญเติบโตของ 
ช่อดอกเพื่อผลิตเมล็ด ส่งผลให้การเพิ่มน�้าหนักตัว 
ของโคนมท่ีทดสอบน้อยกว่าช่วงระยะเวลาอื่นของปี  
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการแปลงหญ้าท่ีเหมาะสม
สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์ได้แม้จะอยู่
ในช่วงฤดแูล้ง เช่น การตดัหญ้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
ตัดเอาส่วนปลายยอดท่ีก�าลังมีช่อดอก ช่วยให้ตาท่ีอยู่
ถัดไปแตกหน่อออกมาซึ่งประกอบไปด้วยใบอย่างน้อย 
2–3 ใบจะช่วยให้คณุภาพของหญ้าดขีึน้ (Tudsri, 1997) 
ในขณะท่ีการแก้ปัญหาของภาครัฐ และเกษตรกร 
ในปัจจบุนั คอื ใช้อาหารหยาบจากแหล่งอืน่มาทดแทน
หญ้าสด เช่น ผลพลอยได้ทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ฟางข้าวซึง่มคีณุค่าทางอาหารต�า่ แม้ว่าจะมีการ
ปรับปรุงคุณภาพในหลาย ๆ รูปแบบก็ตาม หรือ การ
ถนอมอาหารสตัว์ท่ีให้ผลผลติมากในช่วงฤดฝูน เพือ่เกบ็
ไว้ให้สัตว์กินในช่วงฤดูแล้ง เช่น การท�าหญ้าหมัก หรือ 
การท�าหญ้าแห้ง เป็นต้น แต่ปัญหาการขาดแคลน
อาหารหยาบคณุภาพดยีงัคงพบอยูเ่สมอ อกีหนึง่สาเหตุ
ส�าคัญ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ของประเทศ
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มีพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างจ�ากัดและไม่เพียงพอ 
ต่อการปลูกสร้างแปลงหญ้าถาวรดังรายงานของ 
Department of Livestock Development (2014) 
ทีร่ายงานว่า ทัว่ประเทศมพืีน้ทีป่ลกูหญ้าหรือพืชอาหาร
สัตว์เพียง 736,581 ไร่ แต่มีพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ 
2,278,050 ไร่ ในขณะที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากถึง 
3,011,997 ครัวเรอืน ประกอบกบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์
โดยเฉพาะรายย่อยไม่นิยมปลูกสร้างแปลงหญ้าเพื่อใช้
เลีย้งสัตว์อย่างจรงิจังและต่อเนือ่ง ส�าหรบัหญ้าเนเปียร์ 
จดัเป็นหญ้าอาหารสตัว์ทีไ่ด้รบัความนยิมจากเกษตรกร
ประกอบกบัเป็นหญ้าทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้ผลิตเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ จัดเป็นหญ้าเขตร้อนท่ี
ให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีสูงที่สุดเหมาะกับการผลิต 
ในพื้นที่จ�ากัด สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ 
เช่น ปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม ตัดสด หรือน�ามาท�าหญ้า
หมัก ขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าว่าจะเป็นเนเปียร์แคระ 
หรือเนเปียร์ยักษ์ ในส่วนของหญ้าเนเปียร์แคระ 
(Pennisetum purpureum; dwarf napier) จัดเป็น
หญ้าดัง้เดมิของอเมรกิาน�าเข้ามาทดสอบใประเทศไทย
โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
หรือ อ.ส.ค. และกรมปศุสัตว์ โดยหญ้าที่ได้น�าเข้า 
โดย อ.ส.ค. นี้ ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ Prof. Dr. Yasuyuki Ishii จาก
มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันทดสอบ
การให้ผลผลิตและตั้งช่ือว่า หญ้าเนเปียร์สายพันธุ ์
มวกเหลก็ (Pennisetum purpureum cv. Muaklek) 
เพื่อไม่ให้สับสนกับสายพันธุ์ท่ีน�าเข้าโดยกรมปศุสัตว์ท่ี
มลีกัษณะการเจรญิเติบโตทีแ่ตกต่างกนั (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) โดยหญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก 
จัดเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกช้า ใบใหญ่ มีขนเล็กน้อย 
ปลายใบชี้ตรง ท�าให้ทรงพุ่มใบชี้ตรง  มีระบบราก 
แข็งแรงและมีเหง ้าใต ้ดิน ข ้อที่อยู ่ชิดผิวดินจะม ี
รากเจริญเติบโตออกมาจากข้อของล�าต้น ช่อดอกยาว 
10–22 เซนติเมตร ออกดอกเพียงครั้งเดียวช่วงปลาย
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จัดเป็นหญ้าที่ทนแล้งได้ดี
และเหมาะส�าหรับปล่อยสตัว์ลงแทะเลม็แบบหมนุเวียน 

(Tudsri, 2005; Umpuch and Tiewsuwan, 2016) 
การศึกษาของ Rengsirikul et al. (2013a) พบว่า  
หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กให้ผลผลิตน�้าหนักแห้งเฉลี่ย 
ในช่วงฤดูฝน (ส.ค.–พ.ย.) ที่อายุการตัด 3 เดือนเท่ากับ 
1.52 ตัน/ไร่ และฤดูแล้งหนาว (พ.ย.–ก.พ.) เท่ากับ 
0.54 ตนั/ไร่ ส�าหรบัหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum  
purpureum x P. glaucum ‘Pakchong1’) จดัอยูใ่น
กลุ่มเนเปียร์ยักษ์ เป็นหญ้าซึ่งเกิดจากการผสมข้าม
พนัธุร์ะหว่างหญ้าเนเปียร์ยกัษ์ และหญ้าไข่มกุ โตเต็มท่ี
สูงประมาณ 4 เมตร มีระบบรากที่แข็งแรงแผ่กระจาย 
อยู่ในดิน ดูดซึมน�้าและปุ๋ยได้ดี ลักษณะล�าต้น และ 
ทรงต้นตั้งตรง ปลูกขยายพันธุ ์ โดยใช ้ท ่อนพันธุ  ์
(Kiewthong, nd) จัดเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพ
สูงทั้งด้านการให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหาร
สตัว์ตามทีส่ตัว์ต้องการ Gunha et al. (2015) รายงาน
ว่า อายุการใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
นั้นไม่ควรเกิน 45 วัน ซ่ึงจะได้หญ้าท่ีมีคุณภาพดี 
โดยวัดจากค่าโปรตีนรวมและค่าการย่อยได้ของวัตถุ
แห้ง จึงเป็นหญ้าเหมาะส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และ
แกะ เป็นต้น ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุน และส่ง
เสรมิให้เกษตรกรปลกูกนัทัว่ประเทศไทย รวมทัง้ได้เผย
แพร่ไปยังต่างประเทศ (Wangchuk et al., 2015) 
ส�าหรับงานวิจัยปัจจุบันของกรมปศุสัตว์ที่เผยแพร่มี
เพียงการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเพื่อใช้เป็น 
อาหารสัตว์ทั้งในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวม 
(Poathong et al., 2014; Kaeokliang et al., 2015) 
แต่ในด้านการปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มยังไม่พบการ
รายงานดังกล่าว 

การจัดการการให้อาหารโคนมมหีลายรปูแบบ 
แต่ท่ีรู้จักกันดีและเกษตรกรปฏิบัติ คือ การให้อาหาร
หยาบเต็มที่ที่คอกพักหรือปล่อยโคนมลงแปลงหญ้า 
และให้อาหารข้นระหว่างการรีดนมหรือเสริมแยก 
ต่างหาก แต่มีข้อจ�ากัดที่เกษตรกรต้องสามารถควบคุม
สัดส่วนปริมาณอาหารหยาบกับอาหารข้นเพื่อให้สัตว์
ให้ผลผลิตท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้อจ�ากัดดังกล่าวส่งผลให้มี
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การปรับการจดัการการให้อาหารทีเ่รยีกว่า อาหารสูตร
รวมทีเอ็มอาร์ (total mixed ration, TMR) ซึ่งเป็นวิธี
การจ่ายอาหารทีต้่องผสมอาหารหยาบกบัอาหารข้นให้
เข้ากันก่อนตามสูตรในสัดส่วนที่แน่นอน ท�าให้สัตว์ได้
กินอาหารในทุก ๆ ค�าที่ตรงตามความต้องการอย่าง
สม�า่เสมอ และสตัว์สามารถกินได้ตลอดทัง้วนัโดยทีส่ตัว์
ไม่ต้องลงแทะเล็มในแปลงหญ้า (Pattarajinda, 2017) 
ซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มพบได้ในหลาย ๆ หน่วยงานของ
ประเทศไทย ส่งผลให้การปล่อยโคนมลงแทะเล็มใน
แปลงหญ้าเริ่มลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การปลูก
สร้างแปลงหญ้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสูตรรวม 
ทีเอ็มอาร์ยังคงมีความจ�าเป็นและต้องสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี หากมองในด้านการปล่อย 
โคนมลงแทะเลม็ในแปลงหญ้า พบว่า งานวจัิยทีผ่่านมา
ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการศึกษาการปล่อยโคนม
หรือสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในแปลง
หญ้าอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง มีเพียงการแทะเล็มใน
ช่วงฤดูฝนและปิดแปลงในช่วงฤดูแล้ง หรือแทะเล็ม
แปลงหญ้าในฤดูแล้งแต่มีการให้น�้า (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
บริหารจัดการแปลงหญ้าให้สามารถใช้ประโยชน ์
ได ้อย ่างต ่อเนื่องทั้งป ี ป ัญหาการขาดแคลนพืช 
อาหารหยาบสดส�าหรับสัตว์เค้ียวเอื้องในช่วงฤดูแล้ง 
โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนน่าจะ
บรรเทาลง การศกึษาครัง้นี ้จึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา
อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู ้ระหว่าง 
การปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งหนาว 
กับระบบปัจจุบันที่ อ.ส.ค. ด�าเนินการอยู่คือการให้
อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ ตลอดจนศึกษาผลผลิต 
และคุณค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ซ่ึงได้เลือก 
ใช้เนเปียร์ปากช่อง 1 เนื่องจากเป็นหญ้าท่ีให้ผลผลิต 
สูง และยังไม่มีงานวิจัยในด้านการปล่อยสัตว์ลง 

แทะเล็ม และเลือกใช้หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กเนื่องจาก
ทนต่อการแทะเล็ม และทนแล้งได้ดี 

อุปกรณ์และวิธีการ

1. อุปกรณ์
1.1 สัตว์ทดลอง

ลูกโคนมพันธุ์ลูกผสมโฮลสไลน์ฟรีเช่ียน
เพศผู ้ ระดับสายเลือดโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนระหว่าง 
ร้อยละ 76.56 ถึง 98.17 อายุ 8 เดือน จ�านวน 9 ตัว 
ของ อ.ส.ค. ก่อนทดสอบฉดียาถ่ายพยาธภิายใน พ่นยา
ก�าจัดพยาธิภายนอก และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด
ทกุตวัตามโปรแกรม มคีอกพกัโคโดยการเลีย้งรวมคอก
ละ 3 ตัว โดยแยกตามกลุ ่มทดลอง ดังแสดงใน  
Table 1 โคเมือ่แทะเลม็เสรจ็ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละ
วันจะถูกต้อนกลับคอกพักเพื่อกินน�้า และอาหารข้น
เสริมตัวละ 2 กิโลกรัม/วัน
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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 

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

T3: grazed Muaklek  
napier grass pasture

3

1.2 พันธุ์หญ้าและการจัดการแปลงหญ้า
การเตรียมแปลงหญ้าทดลอง โดยการ 

ไถ 2 รอบ เพือ่เตรยีมดนิให้ร่วนซุย และปลกูหญ้าเนเปียร์
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 
เพือ่ให้หญ้ามกีารเจรญิเติบโตทีส่ม�า่เสมอกัน แปลงหญ้า
แต่ละชนิดถูกแบ่งออกเป็น 6 แปลงย่อยโดยใช้ลวด
ไฟฟ้า แปลงย่อยละ 800 ตารางเมตร ปล่อยลูกโคนม 
3 ตัว เข้าแทะเล็มแบบหมุนเวียนแปลงย่อยละ 5 วัน 
อตัราการลงแทะเลม็ 6 ตัว/ไร่ แทะเลม็รอบแรกระหว่าง
วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2559 และรอบ
สองวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560 
หลังการเข ้าแทะเล็มแต่ละครั้งไม ่มีการตัดหญ้า
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งและไม่สามารถให้น�้าได้  
หญ้าทีเ่หลอืจากการแทะเลม็ในแต่ละแปลงจงึปล่อยให้
เจริญเติบโตต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในรอบถัดไป

2. วิธีการ
2.1 ข้อมูลในแปลงหญ้าอาหารสัตว์

เก็บข้อมูลผลผลิตน�้าหนักแห้งของหญ้า 
(กโิลกรมั/ไร่) โดยการเกบ็ตัวอย่างหญ้าก่อนการแทะเลม็
ในแต่ละรอบจ�านวน 3 แปลงย่อย จาก 6 แปลงย่อย 

โดยการใช้กรอบสุ่มขนาด 50 x 50 เซนตเิมตร ตดัหญ้า
ในกรอบสุ่มสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ชั่งน�้าหนักสด 
และสุ่มตัวอย่างอีกครั้งประมาณ 500 กรัม น�าไปอบ 
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส หรือจนกว่าน�้าหนัก 
จะคงที่ โดยใช้ตู้อบลมร้อน ชั่งน�้าหนักหลังอบ จากนั้น
จึงค�านวณปริมาณความช้ืนและวัตถุแห้งของหญ้า 
เพือ่น�ามาค�านวณผลผลติต่อพ้ืนทีต่่อไป มกีารเกบ็ข้อมลู 
ความสูงของหญ้า (plant height) ที่สุ่มโดยใช้ไม้เมตร
วัดจากพื้นจนถึงจุดสูงสุดของต้นหญ้า ความยาว 
ของหญ้า (plant length) วัดโดยตัดหญ้าสูงจากพื้น  
10 เซนติเมตร แล้ววางราบกับพื้นโดยรวบใบทั้งหมด 
ชี้ไปด้านบนจากนั้นจึงวัดจากส่วนที่ตัดจนถึงปลายที่
ยาวท่ีสุด และจ�านวนหน่อต่อพ้ืนท่ีวัดโดยการนับหน่อ
ที่มีลักษณะเป็นสีเขียวไม่แห้งตาย วัดพร้อมกับการสุ่ม
หญ้าเพื่อหาผลผลิต ส�าหรับตัวอย่างหญ้าสดที่เหลือ 
น�ามาแยกใบ (เฉพาะแผ่นใบ) ล�าต้น ส่วนตาย (ใบตาย) 
และก้านชชู่อดอกและช่อดอก (ถ้าม)ี หัน่แต่ละส่วนเป็น
ชิน้เลก็ด้วยกรรไกร น�าเข้าอบในตูอ้บลมร้อนทีอ่ณุหภมูิ 
60 องศาเซลเซยีส จนได้น�า้หนกัคงที ่และน�ามาบดผ่าน
ตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง
ส�าหรับวิเคราะห์โปรตีน เยื่อใยในกลุ่ม NDF ADF และ 
ADL ตามวิธีการของ Harnbunchong and 
Sinchermsiri (1989) วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองทุกแปลง
ย่อยก่อนปลูก ตามวิธีการของ Department of Soil 
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Science (2016) จากนัน้น�าตัวอย่างดินทีไ่ด้มาประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจสอบ
ค่า NPK และกรด-ด่างของดิน 

2.2 ข้อมูลสัตว์ทดลอง
วดัการเปลีย่นแปลงน�า้หนกัตัว โดยชัง่น�า้

หนักลูกโคนม ทั้ง 9 ตัวทุก 30 วัน เพื่อน�าไปค�านวณ
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สังเกตพฤติกรรม
ในแปลงทดลองเบื้องต้น เช่น การแทะเล็ม การหอบ
แดด และลักษณะมูลเป็นต้น

2.3 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
 ใช้ข้อมูลจากส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยาปากช่อง กรมอุตุนิยมวิทยา  
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา อยูห่่างจากสถาน
ทีท่�าวจิยั 16.2 กโิลเมตร ได้แก่ ปริมาณน�า้ฝน อณุหภมูิ 
และความชื้นสัมพัทธ์ น�ามาค�านวณค่าดัชนีอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature Humidity 
Index, THI) ดังสมการของ Tyler and Ensminger 
(2006) 

T
db

 คือ อุณหภูมิแวดล้อม หน่วยองศาฟาเรนไฮต์

RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์

2.4 ต้นทุนการผลิตโคนมทั้งสามกลุ่ม
บันทึกต้นทุนการผลิตโคนมทั้งสามกลุ่ม

โดยแบ่งต้นทนุการผลติเป็นสองส่วนหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 
ในการปลูกสร้างแปลงหญ้า ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี และค่า
อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า และค่าแรงงานในการปลูก และดูแล
แปลงหญ้า และค่าใช้จ่ายด้านอาหารโคนม ได้แก่  
ค่าอาหารสูตรรวมทเีอม็อาร์ อาหารข้น และค่าแรงงาน
ในการให้อาหาร
           2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

   ค่าเฉลี่ยทั้งหมดน�ามาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดส�าหรับ
ผลผลติสตัว์และองค์ประกอบทางเคมี และสุม่ในบลอค
ส�าหรบัผลผลติพชือาหารสตัว์ และเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่
ด้วยวิธี DMRT 

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. สภาพภูมิอากาศ 
จากข้อมูลสภาพอากาศ (Table 2) พบว่า

ปริมาณน�้าฝนระหว่างการทดลองตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
ในเดือนกันยายน ส่งผลให้หญ้าเนเปียร์ได้รับน�้าฝน
อย่างเตม็ทีใ่นช่วงแรกของการเจรญิเตบิโต และปรมิาณ
น�า้ฝนเริม่ลดลงเมือ่เข้าสู่ช่วงเดอืนพฤศจกิายน จนกระท่ัง
พบปริมาณฝนน้อยมากในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่
ปล่อยโคนมลงแทะเล็มแปลงหญ้า
 อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์มีความส�าคัญ
ในการเจรญิเตบิโตและสขุภาพของสตัว์ทีล่งแทะเลม็ซึง่
สามารถประเมินได้จากค่าดัชนีความชื้นสัมพัทธ์ 
และอุณหภูมิ จากข้อมูลใน Table 2 พบว่า อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 
2559 และมกราคม 2560 นั้นแม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย 
สูงสุดอยู่ท่ี 25.5 องศาเซลเซียส แต่ความช้ืนสัมพัทธ์
ค่อนข้างสูง เมื่อน�ามาเข้าสูตรค�านวณพบว่ามีค่า  
THI ในเดือนพฤศจิกายนและมกราคม เท่ากับ 75.34 
และ 73.03 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นสภาวะที่สัตว์อาจมี
ความเครียดเล็กน้อย ในขณะที่เดือนธันวาคมมีค่า THI 
เท่ากบั 71.54 ซึง่เป็นสภาวะทีไ่ม่ก่อให้เกดิความเครยีด
ในตัวสัตว์ ทั้งนี้ THI หากมีค่าน้อยกว่า 72 สัตว์จะไม่มี
ความเครียด แต่หากอยู ่ระหว่าง 72–78 สัตว์มี
ความเครียดเล็กน้อย (Tyler and Ensminger, 2006; 
Nadone et al., 2010) ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรม
ภายในแปลงหญ้า พบว่าลูกโคนมแทะเล็มหญ้าได้ตาม
ปกติ ไม่แสดงอาการหอบแดด โดยเฉพาะในช่วงบ่าย

THI = Tdb db- - 0.55-0.55 ×
RH
100

× T 58  ( () ){ }
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Table 2 Agrometeorological report in 2016–2017 at Pakchong meteorological station

Month Rainfall 
(mm)

Day of rain 
(day)

Average 
temperature 

(°C)

Maximum 
temperature 

(°C)

Minimum 
temperature 

(°C)

Relative 
humidity 

(%)

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

35.7
0.0
23.9
23.9
47.2
132.1
104.1
74.9
158.0
105.6
56.7

T

3.2

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

5

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

24.8

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

33.1

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

16.9

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

64.8

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

2. สภาพดินทดลองในแปลงทดลอง
จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ดินในแปลง

ส�าหรับปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีความเป็นกรด
อ่อนถึงปานกลาง (pH 6.5–7.0) มีระดับไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในระดับต�่ามาก สูงมาก 
และต�่าตามล�าดับ และดินในแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์
มวกเหลก็มลีกัษณะเป็นกรดอ่อน (pH 6.0–6.5) มีระดบั
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต�่ามาก สูง 
และต�่า ตามล�าดับ ซึ่งระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน
ทั้งสองแปลงนั้นอยู่ในระดับกรดอ่อนถึงกรดปานกลาง 
(pH 5.5–7.0) จดัว่าเหมาะสมส�าหรบัการปลกูหญ้าโดย
ไม่จ�าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยการใส่ปูนขาว  
ในขณะที่ไนโตรเจนและโพแทสเซียมต�่า จึงจ�าเป็นต้อง

เพิ่มธาตุอาหารโดยการใส่ปุ ๋ยรองพื้นในช่วงต้นของ 
การเจริญเติบโต (Department of Soil Science, 
1992) ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้เมื่อปล่อยลูกโคนม 
ลงแทะเล็มในแปลงแล้วจะไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติม
เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ได้รับมูล และปัสสาวะจากลูก
โคนมในระหว่างการแทะเล็ม

3. ข้อมูลการเจริญเติบโตและพฤติกรรมโคนม
จากการศึกษา พบว่า ช่วงเดือนแรกลูกโค 

ท่ีลงแทะเล็มแปลงหญ้ามีอัตราการเจริญเติบโต 
น้อยกว่ากลุม่แรกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) 
แต่เมื่อสิ้นสุดเดือนท่ีสองกลับพบว่า ลูกโคท้ังสามกลุ่ม 
มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 



การเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้>>

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

0.867 0.734 และ 0.856 กิโลกรัม/ตัว/วัน (Table 3) 
แม้ว่าเมือ่คดิอตัราการเจริญเติบโตตลอดการศึกษากลุม่
ที่ลงแทะเล็มแปลงหญ้าจะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่
ได้ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้า แต่จากผลการศึกษาเห็น
ได้ว่า หากเพ่ิมระยะเวลาการลงแทะเล็มน�้าหนักตัว 
ของโคนมน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนแรก 
เป็นการปรับตัวซึ่งโคนมกลุ่มนี้ยังไม่เคยลงแทะเล็ม
แปลงหญ้ามาก่อน เม่ือเข้าแปลงหญ้าจึงยังแทะเล็ม 
ไม่เป็นและยืนนิ่ง จึงท�าให้ช่วงเดือนแรกมีการปรับตัว
ในการแทะเล็ม และส่งผลให้น�้าหนักตัวยังเพิ่มได้ 
ไม่ดีมาก แต่เม่ือเข้าสู่เดือนที่สอง ลูกโคเริ่มชินกับการ
ลงแทะเล็มแปลงหญ้า เริ่มแทะเล็มได้ดี และแทะเล็ม
หญ้าตลอดเวลาที่อยู่ในแปลง ส่งผลให้น�้าหนักตัวใน
เดือนดงักล่าวเพิม่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบัอาหาร
ทีเอ็มอาร์เพียงอย่างเดียว แม้ว่าตัวเลขอัตราการเจริญ
เตบิโตของโคกลุม่ทีป่ล่อยลงแปลงหญ้าจะมค่ีาน้อยกว่า

กลุ ่มที่เลี้ยงขังคอกตลอดเวลา แต่จากการสังเกต 
สุขภาพของโคนม พบว่า โคกลุ่มท่ีปล่อยแปลงหญ้ามี
ความแข็งแรง กระฉับกระเฉง มากกว่ากลุ่มท่ีขังคอก 
และเมื่อสังเกตมูลจะพบว่า กลุ่มท่ีขังคอกและได้รับ
อาหารผสมทีเอ็มอาร์เพียงอย่างเดียวมูลจะเหลว และ
มีกลิ่นของหญ้าหมักซ่ึงใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร 
ทีเอ็มอาร์ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคนม
ได้ในระยะยาว ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
รายงานของ Poathong et al. (2008) ซึ่งพบว่า  
การปล่อยโคนมลงแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีนาน 1 ปี 
โคนมมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าและสุขภาพ 
ดีกว่าโคนมที่เลี้ยงขังคอกและตัดหญ้าสดมาให้กิน  
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยระหว ่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมในกลุ่มแทะเล็มเท่ากับ 
0.414 กิโลกรัม/ตัว/วัน ซ่ึงน ้อยกว ่าการศึกษา 
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

Group 1: TMR + free stall

Group 2: Grazed Pakchong 1 napier grass

Group 2: Grazed Muaklek napier grass

P–value

0.622a

0.267b

0.100b

0.0174

0.867a

0.734a

0.856a

0.5670

0.744a

0.500b

0.478b

0.0505

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 หญ้าทัง้สองชนดิมกีารเจรญิเติบโตทีแ่ตกต่างกนั
ท้ังในด้านความสูง ความยาว และจ�านวนหน่ออย่าง
ชัดเจน (P < 0.05) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีความสูง
และความยาวทั้งต้นสูงกว่าเนเปียร์มวกเหล็กที่มีความ

สูงและความยาวเฉลี่ยเพียง 162.89 ถึง 182.67 
เซนติเมตร ซ่ึงจัดเป็นความสูงในช่วงปกติของหญ้าท้ัง
สองพันธุ์ท่ีอายุ 2 เดือน ในขณะท่ีหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีการแตกหน่อใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งเห็นได้จากจ�านวน
หน่อต่อพื้นท่ีที่มากกว่าหญ้าเนเปียร ์ปากช่อง 1 
ประมาณ 4 เท่า (Table 4) และเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน
ธนัวาคม พบว่า หญ้าทัง้สองชนดิยงัคงมกีารเจรญิเตบิโต
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Table 4 Height, length and tiller density between Pakchong 1 and Muaklek napier grass

Pakchong 1 Muaklek P–value

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)

237.78a

265.39a

9.45b

285.67a

315.67a

17.00b

162.89b

182.67b

37.22a

227.33a

244.33a

45.67a

0.0121

0.0010

0.0178

0.1486

0.1537

0.0065

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

การเข้าแทะเลม็รอบที ่1 ช่วงเดอืนพฤศจกิายน  
ซึ่งหญ้าเนเปียร์มีอายุ 60 วัน พบว่า ผลผลิตรวมของ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีมากกว่าหญ้าเนเปียร์มวกเหลก็
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) (Table 5) โดย
ความแตกต่างส่วนใหญ่นั้นมาจากองค์ประกอบของ
ผลผลิตในส่วนล�าต้น ในขณะที่ผลผลิตส่วนใบไม่ม ี
ความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่าง 
ใบกับล�าต้น (L/S) จะพบว่า หญ้าเนเปียร์มวกเหล็ก 
เป็นหญ้าทีม่ใีบมากกว่า สอดคล้องกบัจ�านวนหน่อทีม่าก 
กว่าซึง่พชือาหารสัตว์ทีม่ค่ีา L/S สงูไม่จ�าเป็นจะต้องให้
ผลผลิตสูงเสมอไป แต่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นหญ้า
อาหารสัตว์ที่มีความน่ากินสูงกว่าหญ้าที่มีค่านี้น้อย 
นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับความยาวและความสงูของ
หญ้าเนเปียร์ น่ันคอื หญ้าทีม่ลี�าต้นสงูกว่าจะให้ผลผลติ

สูงกว่าหญ้าที่มีต้นเตี้ย ส�าหรับในรอบที่ 2 หญ้าทั้งสอง
แปลงท่ีผ่านการแทะเล็มมาแล้ว แม้ว่าจะได้รับน�้าฝน 
ในปริมาณน้อยมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ยังคงมี 
การเจรญิเตบิโตในด้านความสงู ความยาว และจ�านวน
หน่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตของหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหลก็เพิม่ขึน้ประมาณ 1.83 
และ 2.95 เท่าของรอบท่ีผ่านมาตามล�าดบั แม้ว่าค่าท่ีได้
จะไม่แตกต่างทางสถิติก็ตาม แต่แนวโน้มของการให้
ผลผลิตที่มากกว่ายังคงเป็นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่ง
เป็นหญ้าต้นสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของผลผลิต 
พบว่า ในทุก ๆ องค์ประกอบต่างให้ผลผลิตที่เพิ่มจาก
การแทะเลม็รอบทีผ่่านมา หญ้าเนเปียร์มวกเหลก็ยงัคง
เป็นหญ้าทีใ่ห้ผลผลติใบในปรมิาณมากโดยมสีดัส่วนใบ
ต่อล�าต้นที่ 0.79 

ในทกุ ๆ  ด้านอย่างต่อเน่ือง และมคีวามแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในส่วนของความหนาแน่นหน่อที่หญ้าเนเปียร์ 

มวกเหล็กยังคงมีการแตกหน่อที่ดีกว่าหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 แม้ว่าจะเข้าสูช่่วงฤดูแล้งแล้วก็ตาม
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Table 5 Dry matter yield between Pakchong 1 and Muaklek napier grass

Dry matter yield (kg/rai) Pakchong 1 Muaklek P–value

1st  cycle (60–day age, Nov 16)

     leaf

     stem

     leaf stem ratio

     dead leaf

     inflorescence

     total DM yield
2nd cycle (90–day age, Dec 16)

     leaf

     stem

     leaf stem ratio

     dead leaf

     inflorescence

     total DM yield

168.44a

409.69a

0.41

3.52a

N/A

581.65a

363.20a

657.42a

0.55

29.55a

12.76a

1,062.93a

107.88a

134.13b

0.80

4.36a

7.39

253.76b

313.85a

397.08a

0.79

17.16a

20.58a

748.67a

0.1801

0.0222

–

0.7787

–

0.0479

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�าต้น โดยใบและต้นของหญ้าเนเปียร์มวก
เหล็กมีโปรตีนมากกว่าใบของเนเปียร์ปากช่อง 1 และ
มีในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ที่
ต้องการโปรตีนรวมอย่างน้อยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 7 
โปรตีนรวมในหญ้าทั้งสองชนิดก่อนการเข้าแทะเล็ม
รอบที่สอง (Table 6) ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
รอบที่ผ่านมา นั่นคือ โปรตีนใบของหญ้าเนเปียร์มวก
เหลก็มปีรมิาณมากกว่าท่ีพบในใบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 และใบยงัคงมรีะดบัโปรตนีมากกว่าร้อยละ 10 แม้ว่า
หญ้าจะมีอายุ 90 วันก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นหญ้า 

ที่เหลือจากการแทะเล็มรอบที่ผ่านมา (อายุ 90 วัน) 
และมเีพยีงบางส่วนทีถ่กูแทะเลม็และแตกใบใหม่ (อายุ 
30 วัน) ผสมกัน ท้ังนี้โดยทั่วไประดับโปรตีนในหญ้า
อาหารสตัว์จะลดระดบัลงเมือ่หญ้ามอีายเุพิม่ขึน้ ระดบั
โปรตีนท่ีสงูใกล้เคยีงกับหญ้าอาย ุ60 วนันีอ้าจเนือ่งจาก
หญ้าท้ังสองชนิดได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอจากมูลและ
ปัสสาวะของโคนมท่ีลงแทะเล็ม นอกจากนั้นหญ้าท้ัง
สองแปลงไม่ได้มกีารเจรญิเตบิโตขึน้มาใหม่ เหมอืนการ
ตดัหญ้าในช่วงฤดฝูน มเีพยีงการแตกหน่อใหม่เพือ่ผลติ
ใบใหม่เพิม่ข้ึนเท่านัน้ดงัแสดงใน Table 4 และ Table 5 
เช่นเดยีวกับปรมิาณโปรตนีในล�าต้นก่อนการเข้าแทะเลม็
รอบท่ีสอง ล�าต้นของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กยังคงมี
ปริมาณโปรตีนรวมมากกว่าที่พบในเนเปียร์ปากช่อง 1  
อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และมีค่า 
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ใกล้เคียงกับค่าที่พบในรอบแรกของการแทะเล็ม 
ปริมาณโปรตีนของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กน้ีมีค่าใกล้
เคยีงกบัการศกึษาของ Khuamangkorn et al. (2013) 
ซึ่งศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเนเปียร์มวกเหล็ก 
ทั้งต้นพบว่าท่ีอายุ 60 วันมีโปรตีนรวมเฉลี่ยร้อยละ 

12.10 และปริมาณโปรตีนรวมของหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 ที่อายุ 60 วัน ใกล้เคียงกับการศึกษา 
ของ Gunha et al. (2015) ซึ่งรายงานไว้ที่ ร้อยละ 
7.01 ซ่ึงเป ็นค ่าเฉลี่ยโปรตีนทั้งต ้นของเนเป ียร ์
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 (%) Pakchong 1 Muaklek P–value

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

10.67b

65.52a

37.78a

3.67a

34.12a

27.74a

3.83b

69.41a

51.22a

6.67a

44.56a

18.18a

14.39a

58.89b

37.93a

3.61a

34.32a

20.96b

7.05a

70.38a

50.73a

5.41b

44.32a

19.65a

0.0004
0.0050
0.9354
0.7852
0.9105
0.0063

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
ทัง้สองชนดิก่อนการแทะเลม็ในรอบแรก พบว่า ปรมิาณ 
NDF แตกต่างกันเฉพาะส่วนใบเท่าน้ัน โดยเนเปียร์
ปากช่อง 1 มกีารสะสม NDF ในใบมากกว่าเนเปียร์มวก
เหล็กอย่างชัดเจน (P < 0.01) ท้ังนี้ความแตกต่าง 
เกิดจากการสะสมของเฮมิเซลลูโลสที่แตกต่างกัน  

(P < 0.01) นั่นคือ ใบของเนเปียร์ปากช่อง 1 มีปริมาณ 
เฮมิเซลลูโลสสูงกว่าใบเนเปียร์มวกเหล็ก ในขณะที่
เซลลูโลส ลิกนินมีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน (P > 0.05) 
ในขณะท่ีส่วนล�าต้นมีการสะสม NDF ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ แม้จะพบว่าล�าต้นของหญ้าท้ังสองชนิดม ี
การสะสมลิกนินในปริมาณท่ีแตกต่างกัน (P < 0.01) 
แต่องค์ประกอบส่วนใหญ่คือเซลลูโลส และเฮมิ
เซลลโูลสไม่แตกต่างกันจงึอาจจะส่งผลให้โดยภาพรวม
แล้วปรมิาณเยือ่ใยในกลุม่ NDF นีไ้ม่มคีวามแตกต่างกนั 
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ทั้งนี้ระดับ NDF ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่อาย ุ 
60 วัน มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Gunha et al. 

(2015) ซึ่งรายงานว่า NDF เฉลี่ยทั้งต้นของเนเปียร์
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

1. leaf

   crude protein

   NDF 

   ADF 

   ADL or lignin

   cellulose

   hemicellulose

2. stem

   crude protein

   NDF 

   ADF 

   ADL or lignin

   cellulose

   hemicellulose

11.01b

65.11a

41.02a

3.49a

37.53a

24.09a

3.83b

70.97a

52.58b

5.26a

47.32b

18.39a

13.70a

57.06b

36.99b

3.75a

33.24b

20.07b

7.01a

72.68a

57.24a

4.94a

52.30a

15.44a

0.0046

0.0018

0.0152

0.1823

0.0169

0.0414

0.0002

0.5893

0.0202

0.5207

0.0226

0.2422

           
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 มากกว่าท่ีพบในเนเปียร์มวกเหลก็ ซ่ึงความ
แตกต่างในรอบน้ีมีผลมาจากการที่ใบของเนเปียร์
ปากช่อง 1 มีปริมาณเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส
มากกว่าที่พบในใบของเนปียร์มวกเหล็กอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในขณะที่ลิกนินไม่ม ี
ความแตกต่างกัน จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า  

เมื่อหญ้ามีอายุเพิ่มข้ึนจะมีการสะสมเซลลูโลสมากข้ึน
(Rengsirikul et al., 2011) ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Rengsirikul et al. (2013b) พบว่า 
หญ้าเนเปียร์มวกเหลก็อาย ุ90 วนัซึง่เกบ็เก่ียวในฤดูแล้ง 
(มกราคม) มีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินเฉลี่ย
ทั้งต้นที่ร้อยละ 36.72, 21.92 และ 7.61 ตามล�าดับ

เยื่อใยกลุ ่ม ADF หมายถึงส่วนที่มีลิกนิน 
และเซลลโูลสเป็นองค์ประกอบหลกั หากหกัส่วนนีอ้อก
จากค่า NDF จะเป็นค่าของเฮมิเซลลูโลส ซึ่งจุลินทรีย์
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สามารถย่อยได้ (Cheva–Isarakul, 1998) จากการ
วิเคราะห์ พบว่า ระดับ ADF ของหญ้าทั้งสองชนิดก่อน
การแทะเล็มรอบแรกมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
ทั้งในส่วนของใบและล�าต้น (Table 6) โดยองค์
ประกอบส่วนใหญ่คือเซลลูโลส ไม่มีความแตกต่าง 
ทางสถิติ (P > 0.05) และล�าต้นมีการสะสม ADF 
มากกว่าส่วนใบ เมื่อเข้าสู่รอบที่สองของการแทะเล็ม 
กลบัพบความแตกต่างของการสะสม ADF ในใบระหว่าง
หญ้าทั้งสองชนิด (Table 7) โดยใบหญ้าเนเปียร ์
ปากช่อง 1 มีการสะสม ADF เพิ่มขึ้นจากรอบแรก 
และมปีรมิาณมากกว่าทีพ่บในใบหญ้าเนเปียร์มวกเหลก็
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ความแตกต่าง 
ที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเซลลูโลสในใบ 
เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหลัก ในทางกลับกัน การสะสม 
ADF ในล�าต้นในรอบการแทะเล็มที่สองพบว่า ล�าต้น
ของเนเปียร์มวกเหล็กกลับมีการสะสม ADF มากกว่า 
ทีพ่บในล�าต้นเนเปียร์ปากช่อง 1 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) ซึ่งไม่พบความแตกต่างนี้ในรอบแรก
ทีห่ญ้ามอีาย ุ60 วนั ทัง้นีค้วามแตกต่างทีเ่กิดขึน้มาจาก
ความแตกต่างของการสะสมเซลลูโลสในล�าต้นนั่นเอง

ลกินนิ หรอื เยือ่ใยกลุม่ ADL (acid detergent 
lignin) หมายถึงส่วนที่เป็นลิกนินเป็นหลัก ซึ่งเอนไซม์
จากสัตว์และจลิุนทรย์ีในกระเพาะรเูมนไม่สามารถย่อย
ได้ ถ้าหักส่วนนี้ออกจาก ADF จะเป็นค่าของเซลลูโลส 
ซึ่งจุลินทรีย์ในไส้ติ่ง ล�าไส้ใหญ่ และกระเพาะส่วนหน้า
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถย่อยได้ (Cheva–Isarakul, 
1998) จากการวิเคราะห์พบว่า ใบของหญ้าเนเปียร์ทั้ง
สองชนิดมีการสะสม ADL หรือ ลิกนิน ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P > 0.05) ยกเว้นในส่วนล�าต้นของเนเปียร์
ปากช่อง 1 มกีารสะสม ADL สงูกว่าการสะสมในล�าต้น
ของหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กอย่างชัดเจน (Table 6)  
แต่เมื่อเข้าสู่การแทะเล็มรอบที่สองกลับไม่พบความ
แตกต่างของการสะสม ADL ทัง้ในใบและล�าต้นระหว่าง 
หญ้าทั้งสองพันธุ์ 

5. ต้นทุนการผลิตโคทั้ง 3 กลุ่ม
ในด้านการปลูกสร้างแปลงหญ้าซ่ึงเป็นการ

ปลูกสร้างปีแรกมีต้นทุนเฉลี่ยรวมที่ 19,802 บาท/ไร่ 
โดยต้นทุนร้อยละ 87.5 มาจากค่าแรงงานในการเตรยีม
พื้นที่ และการปลูกหญ้าเป็นหลัก ส่วนที่เหลือเป็นส่วน
ของอปุกรณ์รัว้ไฟฟ้าและปุย๋เคม ีและเมือ่น�าผลผลติน�า้
หนักแห้งของหญ้าที่อายุ 90 วันมาค�านวณเพื่อคิด
ต้นทุนการผลิต พบว่า แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
และเนเปียร์มวกเหล็กมีต้นทุนการผลิตหญ้าแห้งในปี
แรกที่ 18.63 และ 26.45 บาท/กิโลกรัม (Table  8) 
ซ่ึงค่อนข้างสูงเนื่องจากรวมต้นทุนค่าปลูกสร้างแปลง
หญ้าและค่าอปุกรณ์รัว้ไฟฟ้าในปีแรก และผลผลติหญ้า
ในช่วงฤดูแล้งต�า่เมือ่เทียบกบัช่วงอ่ืนของปี (Poathong 
et al., 2008; Rengsirikul et al., 2013a)

ในขณะท่ีค่าอาหาร ได้แก่ อาหารสูตรรวม 
ทีเอ็มอาร์ และอาหารข้นโปรตีนร้อยละ 21 พบว่า  
การเลี้ยงโดยใช้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์เพียงอย่าง
เดียวมีต ้นทุนการผลิตที่สูงกว ่าการให้อาหารข้น 
เฉลี่ยประมาณ 10.72 บาท/ตัว/วัน แต่เมื่อพิจารณา
อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคทั้ง 3 กลุ ่ม พบว่า 
ลูก โค ท่ี กินอาหารสูตรผสมที เอ็มอาร ์นี้ มี อัตรา 
การเจริญเติบโตต่อวันท่ีดีกว่าลูกโคกลุ่มท่ีปล่อยลง 
แทะเลม็ในแปลงหญ้าอย่างชัดเจน โดยต่างกนัประมาณ 
244 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งอาจเกิดจากลูกโคได้รับโภชนะที่
เพียงพอกับความต้องการของร่ายกาย และไม่เกิด 
การสญูเสยีพลงังานจากการเดนิแทะเลม็ ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Poathong et al. (2008) ในการ
เปรียบเทียบการผลิตลูกโคนมเพศผู้ระหว่างระบบการ
ปล่อยแทะเล็มหญ้ากินนีและตัดสด ซึ่งพบว่า การเลี้ยง
ลูกโคนมเพศผู้แบบขังคอกแต่ตัดหญ้ากินนีสดให้กิน 
มีก�าไรสูงกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
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Table 8 Cost production of three groups of calves

Details TMR + free stall Pakchong 1
napier grass

Muaklek
napier grass

 Pasture establishment

   – Fertilizer, Baht/rai

   – labor, Baht/rai

   – Electric fence, Baht/rai

0

0

0

1,230

17,333

1,239

1,230

17,333

1,239

Total, Baht/rai 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

 Feed, Baht/head/day

   – TMR 1/ 

   – Concentrated 2/

   – Labor, Baht/day 3/

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

1/ Price of TMR for dairy calve was at 3.72 Baht/kg, daily intake was at 9.35 kg/head/day
2/ 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

สรุป

การผลิตลูกโคนมเพศผู ้โดยระบบการให้
อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์และเลี้ยงแบบขังคอกของ 
อ.ส.ค. ท�าให้ลูกโคมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า 
การปล่อยลงแทะเล็มในแปลงหญ้าเนเปียร์ร่วมกับการ
ให้อาหารข้นในช่วงฤดแูล้งหนาว หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 ให้ผลผลิตสูงกว่าเนเปียร์มวกเหล็กแต่มีโภชนะน้อย
กว่าที่อายุเท่ากัน และการเลี้ยงลูกโคนมโดยใช้อาหาร
สตูรรวมทเีอม็อาร์มต้ีนทนุการผลติต�า่กว่าการปล่อยลง
แทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับการเสริมอาหารข้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ�า
ปีงบประมาณ 2559 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์
ดร.สายัณห์ ทัดศรี ส�าหรับค�าแนะน�าในการท�าวิจัย 
และให้ความอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์มวก
เหล็ก ขอขอบคุณ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวย
การองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์สถานที ่สตัว์ทดลอง พนัธุ์
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และอาหารสัตว์ ตลอดจน 
เจ ้าหน้าท่ีและคนงานของ อ.ส.ค. ท่ีมีส ่วนร ่วม 
และให้การช่วยเหลือในการท�าวิจัยครั้งนี้
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