
โครงการศึกษาการใชวัสดุพลอยไดจากฟารมโคขุนสงตลาด                            
การทดลองที ่1 การใชฟางปรุงแตง และฟางขาวเสริมใบกระถินขุนโคในชวงฤดูแลง 

ชาญชัย มณีดุลย, วัชรินทร วากะมะ และอนันต ภูสิทธิกุล 
งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทคัดย่อ 
 โครงการศึกษาการใชวัสดุพลอยไดจากฟารมโคขุนสงตลาด การทดลองที่ 1 การใชฟางปรุงแตง     
และฟางขาวเสริมใบกระถินขุนโคในชวงฤดูแลง ดำเนินการในปี พ.ศ. 2527 เพ่ือศึกษาผลการใช้ฟางข้าว    
ปรุงแต่ง และฟางข้าวเสริมใบกระถินสด เป็นอาหารเสริม สำหรับโคที่ปล่อยเลี้ยงแทะเล็มในทุ่งธรรมชาติ   
ในช่วงฤดูแล้งในภาคใต้ ใช้โคตัวผูตอนของเกษตรกร 3 ฟารมๆ ละ 3 ตัวแบงกลุมทดลอง กลุ่มที่  1               
ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ โดยใชการเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็มในทุงธรรมชาติ ไมมีการเสริมอาหาร กลุ่มที่ 2    
เลี้ยงดูแบบเดียวกับกลุมที่ 1 แตไดรับฟางปรุงแตงในตอนเย็นทุกวัน กลุ่มที่ 3 เลี้ยงดูแบบเดียวกับกลุมที่ 1    
แตไดรับฟางธรรมดาเสริมดวยใบกระถินสดทุกวัน พบว่า ในชวงการขุน 183 วัน โคทั้งสามกลุมเพ่ิมนํ้าหนัก   
ขึ้นจากเดิม โดยโคในกลุมทีป่ลอย เลี้ยงทุงโดยไมเสริมเลย เพ่ิมน้ำหนักไดเฉลี่ย 76 กรัมตอวัน สวนกลุมทีไ่ดรับ
การเสริมด้วยฟางปรุงแตงในชวงเย็นเพ่ิมน้ำหนักได 138 กรัมตอวัน และกลุมที่ไ่ดรับการเสริมดวยฟางธรรมดา
กับกระถินสดเพ่ิมน้ำหนักได 167 กรัมตอวัน ซึ่งโดยสรุปแลวการเสริมทั้ง 2 วิธีชวยเพ่ิมน้ำหนักโคมากกว่า    
การไม่เสริมเลยอยางเดนชัดเป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ปลอยเลี้ยงในทุงและสวนโดยไมไดรับ
อาหารเสริมเลยโคในกลุ่มนีย้ังสามารถเพ่ิมน้ำาหนักได  
 
 
คำสำคัญ : โคขุน ฟางข้าว ใบกระถินสด 

หลักการและเหตุผล 
งานวิจัยปศุสัตวของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีโครงการเกี่ยวกับอาหารสัตวเพ่ือ สงเสริมให้

เกษตรกร ในหมู่บานบริวาร และแหลงใกลเคียงหันมาสนใจการขุนโค กระบือ เพ่ือสงขายนอก เหนือจากการ
เลี้ยงเพ่ือใช้ตามงานปกติแตก็มีปญหาเกี่ยวกับอาหารสัตว เนื่องจากมีแหลงทุงหญาจํากัด จึงจำเป็นต้องหาทาง
ใช้เศษเหลือ หรือวัสดุพลอยไดจากไรนาเปนอาหารเสริม วัสดุดังกลาวที่หาไดงายใน ทองที่คือ ฟางขาวซึ่ง
เกษตรกร ไดใชอยูบางแลวแตเปนการใชโดยตรงมิไดมีการพัฒนาในดานการปรับปรุง คุณภาพตามปกติฟาง    
ขาวมีคุณคาทางอาหารต่ำมาก ผลวิเคราะห (สมคิด, 2524) ปรากฎวามีโปรตีน ประมาณ 2.7% และจากผล
การทดลอง  ขุนโค ดวยฟางขางอยางเดี่ยว ปรากฎวาโคไดรับโภชนะไมเพียงพอและน้ำหนักลดลง (อนุชา, 
2526) ในระหวางป 2523-2524 กรมปศุสัตวไดศึกษาการปรับปรุงคุณภาพฟางขาวในแงอาหารสัตวโดยสมคิด 
(2524) ไดศึกษาการปรุงแตงคุณภาพโดยวิธีหมักดวยยูเรียและทดลองใชฟางดังกล่าวเป็นอาหารหยาบหลักขุน
โคนมรุนที่เชียงใหม พบว่า การใชฟางปรุงแตง และเสริมดวย อาหารขน 1.5 กก./วัน ทําใหโคเพ่ิมน้ำหนัก              
โดยเฉลี่ยวันละ 431 กรัม ซึ่งอยูในเกณฑดี การปรับปรุงภาพฟางข้าวในแงอาหารสัตวอาจกระทําไดงายๆ          
อีกวิธีหนึ่ ง คือ โดยการใชใบกระถินเสริม ซึ่ งเรื่องนี้ผลการทดลองของ (Boondom และคณะ 1984)           
ซึ่งทดลองที่เชียงใหม่เชนกัน โครุ่นที่่ไดรับใบกระถินกับฟางขาวธรรมดา เพ่ิมน้ำหนักเฉลี่ย 480 กรัมตอวัน 
เปรียบเทียบกลุ่มนี้ได้รับฟางปรุงแตงอยางเดียว ซึ่งน้ำหนักเพ่ิมเฉลี่ย 420 กรัม/วัน สําหรับในท้องที่บริเวณ   
หมูบานบริวาร ซึ่งมีชวงแลงไมเดนชัด และพอจะมีพืชหญาให สัตว์แทะเล็มได้แตเนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตวหรือ



ทุงแทะเล็มจำกัด เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการขุนสัตวสงตลาดจึงจำเป็นจะตองใชประโยชนของวัสดุพลอยได
ดังกลาวแลว ซึ่งจะชวยผอนคลายปญหาลงไดบาง 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 โคตัวผู้พันธุพ้ืนเมือง 
 1.2 ใบกระถินสด 
 1.3 ตาชั่ง 
 1.4 ฟางข้าว 
2. วิธีการ 
 ใช้โคตวัผูตอนของเกษตรกร 3 ฟารมๆ ละ 3 ตัวแบงกลุมทดลองดังนี้  
  กลุ่มที่ 1  ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ โดยใชการเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็มในทุงธรรมชาติ ไมมี
การเสริมอาหาร  
  กลุ่มที่ 2 เลี้ยงดูแบบเดียวกับกลุมที ่1 แตไดรับฟางปรุงแตงในตอนเย็นทุกวัน  
  กลุ่มที่ 3 เลี้ยงดูแบบเดียวกับกลุมที่ 1 แตไดรับฟางธรรมดาเสริมดวยใบกระถินสดทุกวัน โค
ทัง้งสามกลุ่มไดรับอาหารแรธาตุ ตลอดระยะทดลอง แตละกลุมขังคอกรวมเฉพาะของ กลุ่มได้รับการถายยาฆ่า
พยาธิกอนเริ่มทดลอง 2 สัปดาหและบันทึกน้ำหนักเปนน้ำหนักเริ่มตนกอนการ ทดลอง หลงจากนั้นทำเป็น
บันทึกทุก ๆ 2 สัปดาหโดยใชเทปวัดรอบอก บนเทปอานตัวเลขเปนน้ำหนัก กิโลกรัมโดยตรง การเตรียมฟาง
ปรุงแตง ใชยูเรีย 6% และหมักโดยใชแผนผาพลาสติกคลุมเปนเวลา 21 วัน นําออกผึ่งแดดจนแหงแลวอัดฟอน
เก็บไวทดลอง 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 ผลการทดลองจะเห็นวาในชวงการขุน 183 วัน โคทั้งสามกลุมเพ่ิมนํ้าหนักขึ้นจากเดิม โดยโค         
ในกลุมที่ปลอยลี้ยงทุงโดยไมเสริมเลย เพ่ิมไดเฉลี่ย 76 กรัมตอวัน สวนกลุมที่ไดรับการ เสริมด้วยฟาง            
ปรุงแตงในชวงเย็นเพ่ิมได 138 กรัมตอวัน และกลุมที่่ ไดรับการเสริมดวยฟางธรรมดากับกระถินสด           
เพ่ิมได 167 กรัมตอวัน ซึ่งโดยสรุปแลว การเสริมทั้ง 2 วิธีชวยเพ่ิมน้ำหนักโคมากกว่าการไม่เสริมเลย          
อยางเดนชัด เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ปลอยเลี้ยงในทุงและสวนโดยไมไดรับอาหาร        
เสริมเลยโคในกลุ่มนี้ยังสามารถเพ่ิมน้ำาหนักได ทั้งนี้  เปนเพราะวา ในชวงเวลาระหวางเดือนธันวาคม          
2526 – พฤษภาคม 2527 มีฝนตกพอสมควร โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีปริมาณน้ำฝน 
130-165 มม. และจำนวนวันที่ฝนตก 8-15 วัน ซึ่งชวยใหพืชหญาสวนแข็งแรงทําให สามารถรักษาหรือ          
เพ่ิมน้ำหนักตัวไวไดตลอดชวงการทดลอง เมื่อพิจารณาของการกินอาหารเสริมของกลุมโคที่กําหนดการเสริม 
ปรากฎวา โคทั้งสองกลุ่มกินนอาหารเสริมไดในปริมาณนอยกวา กลาวคือ กินฟางปรุงแตงไดตัวละประมาณ 
1.5 กก./วัน และในกลุมฟาง x กระถินกินฟางได้เพียง 109 กรัม/วัน กับกินกระถินได 1.3 กก./วัน ทั้งนี้        
อาจเป็นทั้งสองกลุ่มได้รับอาหารจากทุง และเลือกสวนมากพอจึงกินอาหารเสริมไดนอย อย่างไรก็ตามการ        
ที่โคในกลุ่มเสริมใบกระถินเพ่ิมน้ำหนักมากกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่งชี้ใหเห็นคุณคาของใบกระถิ่นในการเปนอาหาร
เสริมแกโค โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน แรธาตุ และไวตามิน ซ่ึงมีอยู่สูงในใบกระถิน ในการทดลอง      
ในรายงานนี้ ใชโคอายุประมาณปครึ่งเปนโคพันธุพ้ืนเมืองปกษใต การเพ่ิมน้ำหนักเพ่ิมได้เพียงวันละ 167 กรัม 
แตจากการทดลองของโครงการพัฒนาปศุสัตว ภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน (2524) โดย
ทดลองกับโคลูกผสมบรามันอายุหยานมเปนเวลา 7 เดือน ปรากฏว่าลูกโคที่เลี้ยงปล่อยทุงทํานองเดียวกัน    



และไดรับเสริมใบกระถินและฟางขาววันละ 1 กก. โคเพ่ิมนํ้าหนักไดประมาณ 479 กรัม/วัน เมื่อพิจารณา      
ในแง่เศรษฐกิจ โดยคิดราคาโคมีชีวิต กก.ละ 20 บาท กับคิดแรงงานเฉพาะการใช้ เวลาไล่ตอนไป             
และกลับ จากบานไปทุงนา คาแรงในการขุนดวยฟาง และกระถินในชวงเย็น ปรากฏวา การขุนโดยการเสริม
ฟางธรรมดากับใบกระถินสด และการเลี้ยงในทุงนาอยางเดียวใหผลกําไรมากกวา การขนด้วยฟางปรุงแตง      
การขุนดวยฟางปรุงแตงตองขาดทุนตัวละ 29.10 บาท การขนโดยเสริมใบกระถินสด มีกําไรตัวละ 92.10 บาท 
สวนการขุนในทุงอยางเดียวให กําไร 70.2 บาท/ตัว ซึ่งทั้งสองวิธีก็ยังคงใหกําไรคอนขางต่ำแตอยางไรก็ตาม  
ในสภาพการเลี้ยงโคของชาวบานจริง ๆ นั้น ไดใชแรงงานภายในครอบครัว และไมตองซื้อฟางและใบกระถิน 
ซึ่งทัง้สองอยางสามารถ ผลผลิตเองก็ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากกวากรณีท่ีไดจากการคํานวณ 

สรุป 
 โครงการศึกษาการใชวัสดุพลอยไดจากฟารมโคขุนสงตลาด การทดลองที่ 1 การใชฟางปรุงแตง           
และฟางขาวเสริมใบกระถินขุนโคในชวงฤดูแลง โดยใชโคอายุประมาณปครึ่งเปนโคพันธุพ้ืนเมืองปกษใต         
การเพ่ิมน้ำหนักเพ่ิมได้เพียงวันละ 167 กรัม แตจากการทดลองของโครงการพัฒนาปศุสัตว ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน โดยทดลองกับโคลูกผสมบรามันอายุหยานมเปนเวลา 7 เดือน ปรากฏว่าลูกโค          
ที่เลี้ยงปล่อยทุงทํานองเดียวกัน และไดรับเสริมใบกระถินและฟางขาววันละ 1 กก. โคเพ่ิมนํ้าหนักไดประมาณ 
479 กรัม/วัน เมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ โดยคิดราคาโคมีชีวิต กก.ละ 20 บาท  กับคิดแรงงานเฉพาะ              
การใช้เวลาไล่ตอนไปและกลับจากบานไปทุงนา คาแรงในการขุนดวยฟาง และกระถินในชวงเย็น การขุนโดย
การเสริมฟางธรรมดากับใบกระถินสด และการเลี้ยงในทุงนาอยางเดียวใหผลกําไรมากกวา การขนด้วยฟางปรุง
แตงการขุนดวยฟางปรุงแตงตองขาดทุนตัวละ 29.10 บาท การขนโดยเสริมใบกระถินสด มีกําไรตัวละ 92.10 
บาท สวนการขุนในทุงอยางเดียวให กําไร 70.2 บาท/ตัว ซึ่งทั้งสองวิธีก็ยังคงใหกําไรคอนขางต่ำ แตอยางไร   
ก็ตามในสภาพการเลี้ยงโคของชาวบานจริงๆ นั้น ไดใชแรงงานภายในครอบครัวและไมตองซื้อฟางและใบ
กระถิน ซึ่งทัง้สองอยางสามารถผลิตเองทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากกวา 

อ้างอิง 
สมคิด พรหมมา, อภิชาต รัตวนิชและสมเพชร ตุนคำภีร์. 2524. การทดลองใชฟางขาวซึ่งไดรับการปรุง แต่ง
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