
 

 

 

 

 

 

รายงานการท ากจิกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการวิจยั 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

Knowledge and innovation transfer with manipulation of beef cattle production system 

by using local feed resources for improving productivity and competitiveness 

 

 

 

 

 
 

 

โดย 

นายกัมปนาจ  เภสัชชา 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 การท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุง

ระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ 

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเ พ่ือการใช้ประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอขอบพระคุณ   

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา  วรรณพัฒน์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่าง  ๆ ที่ เป็นประโยชน์

ในการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนครพนม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม   ส านักงาน    

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท ากิจกรรมในครั้งนี้ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด 

 

 

         คณะผู้วิจัย 

               กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหาร

ในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด

นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยท าการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยง

โคเนื้อในจังหวัดนครพนม จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม และกลุ่มผู้เลี้ยง

โคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สามแยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด

มุกดาหาร จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย และ

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่าง

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดท าคู่มือองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว

ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

การผลิตอาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม การผลิตอาหารโปรตีนสูง การผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน 

โดยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งหมด 200 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ มีผลการทดสอบความรู้ก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับร้อยละ 34.9 มีค่าผลการทดสอบหลังรับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับร้อยละ 87.8 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีค่าผลการทดสอบหลังรับการถ่ายทอดองค์

ความรู้สูงกว่าก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ร้อยละ 53.9 นอกจากนี้การประเมินผลโครงการโดยการใช้

แบบสอบถามหลังจากเกษตรกรรับการถ่ายทอดองค์ความรู้พบว่ามีความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในระดับมากที่สุด หลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า พบว่า

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 88 

 

ค าส าคัญ : โคเนื้อ ฟางข้าว วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น โปรตีน พลังงาน 

Keywords : Beef Cattle, Rice straw, Local feed resources, Protein, Energy 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

         1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมของโลกนั้นเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ปริมาณความ

ต้องการเนื้อและนมเพ่ิมมากขึ้นและคาดว่าจะเป็นเท่าตัวในช่วง 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
ก าลังพัฒนา ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มีการเพ่ิมการผลิตนั้นสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณของจ านวนประชากร
อย่างรวดเร็ว และประชากรมีอายุยืนมากขึ้น ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะปัจจัย
เรื่องราคาตลาดเพ่ิมสูงขึ้น โคเนื้อถึงแม้ว่าจะมีปริมาณคงตัวแต่มีการน าเข้าเนื้อจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
และขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็เพ่ิมขึ้น และที่ส าคัญในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยต้องลดภาษีน าเข้าเนื้อโค
จากประเทศออสเตรเลีย จากข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement, FTA) ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหากการเปิดเสรีการค้ามีผลบังคับใช้อาจมีการน าเข้าเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลียที่มี
ศักยภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับ
ต่างประเทศได้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต่างประเทศ  

อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ยากจน และ
ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดตั้ งโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีมาตั้งแต่ปี 2522 รวม
ระยะเวลากว่า 39 ปี เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มีโอกาสมีโค กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง 
ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยแล้วกว่า 250,000 ราย โดยส่งมอบแม่
พันธุ์โคเนื้อของธนาคารฯ ให้เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแล้ว จ านวน 84,377 ตัว ขณะเดียวกันยังมีการให้บริการแม่
พันธุ์กระบือแก่เกษตรกร 36,336 ตัว ซึ่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ ถือเป็น
ช่องทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
เกษตรเชิงเดี่ยวได้ นอกจากนั้น เกษตรกรยังมีผลพลอยได้ คือ มูลโค-กระบือ เป็นปุ๋ยคอกน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินในไร่นา สามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรได้อีกด้วย หรืออาจจ าหน่ายในรูปมูลโค-กระบือแห้ง ราคากระสอบละ 40-50 บาท ท าให้มีรายได้
เสริมเพ่ิมมากข้ึน 

ส าหรับเกษตรกรในจังหวัดนครพนมและมุกดาหารประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค
เนื้อมีการเลี้ยงเป็นจ านวนมาก การเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรราย
ย่อย หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในจังหวัดนครพนมมีโคเนื้อจ านวน 107,760 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จ านวน 16,599 ราย และในจังหวัดมุกดาหารมีโคเนื้อจ านวน 62,643 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 
13,324 ราย  ซึ่งเกษตรกรผลิตโคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตโคลูกผสม เพ่ือจ าหน่ายลูกโค ผลิตโครุ่น และโคขุน ซึ่งโคขุนมี
ตลาดรองรับ ได้แก่ บริษัทนครพนมบีฟ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม และสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1,500 ราย และเลี้ยงโคขุนประมาณ 5,000 ตัว นอกจากนี้จังหวัด
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นครพนมและจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพมากมาย ทั้งภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการค้าชายแดน เนื่องจาก
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดท าให้มีข้อได้เปรียบด้านการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านหรืออาเซียน ถือเป็นการ
สร้างโอกาสการยกระดับประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้สูงขึ้น ประชาชนก็มีช่องทางในการติดต่อ
ค้าขายได้สะดวก ซึ่งจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 
และแห่งที่ 3 ตามล าดับ ที่เป็นเส้นทางส าคัญในการขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ได้ เป็นการสร้าง
โอกาสทางรายได้และอาชีพเป็นพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการส่งโคเนื้อออกไปยังต่างประเทศ และในปี 
2561 จังหวัดนครพนมได้ส่งโคเนื้อออกนอกราชอาณาจักร เป็นจ านวน 37,695 ตัว จ านวนโคเนื้อท่ีส่งออกผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งออกปลายทางไปยัง
ประเทศเวียดนามหรือบางส่วนส่งต่อไปยังประเทศจีน (กรมปศุสัตว์, 2562) 

ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรรายย่อย หรือผู้ประกอบการเลี้ยงโคเนื้อได้รับผลกระทบด้านราคาอาหารและ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาเพ่ิมสูงขึ้น พ้ืนที่ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดลง และปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหาร
ในฤดูแล้ง ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อลดลง ผลก าไรต่ า ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นนักวิจัยและ
เกษตรกรจะต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนับว่า
เป็นสิ่งที่ท้าทายและถือเป็นงานเร่งด่วนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านอาหารสัตว์ถือเป็นต้นทุนการผลิต
มากกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาด้านอาหารโคเนื้อเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
และลดต้นทุนให้ต่ าลง ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาการน าใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ตัวอย่างเช่น ฟาง
ข้าว มันส าปะหลัง และพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคเนื้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจัดการโคเนื้ออย่างเป็นระบบ ได้แก่ โคพ่อแม่พันธุ์  โครุ่นและโคขุน บนพ้ืนฐานการ
พ่ึงตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับการผลิตโคเนื้อและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

         1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

- เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารใน
ท้องถิน่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด
นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 200 ราย 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาต่อยอดเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ เพ่ือลดการใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง และการน าใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

        1.3 ขอบเขตของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นประกอบด้วย กิจกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) การผลิตอาหารหมัก
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คุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) การผลิตอาหารข้นผสมใช้เอง
ภายในฟาร์ม การผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้วยวิธีการผลิตคู่มือ แผ่นพับ และการผลิตสื่อด้วยวีดีโอ 
และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกระบวนการประเมินความรู้จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม สร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติภายในฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร 

       1.4 แผนกำรด ำเนินงำน 

ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. จัดท าคู่มือองค์ความรู้ที่จะขยายผล 

 

            

2.จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการ

ด าเนินงาน 

            

3. 3. การด าเนินการก่อนจัดการอบรมดังนี้ 
    - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
    - ลงพื้นทีส่ร้างความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร
และตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละ
พ้ืนที ่
    - ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวัตถุดิบอาหารที่มีใน
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
    - น าตัวอย่างวัตถุดิบที่ได้มาวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อใยที่
ละลายในสารละลายที่เป็นกรด (NDF) เยื่อใยที่
ละลายในสารละลายที่เป็นด่าง (ADF) 
    -  ตรวจสอบสูตรอาหารโดยการวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อ
ใยที่ละลายในสารละลายที่เป็นกลาง (NDF) 
เยื่อใยที่ละลายในสารละลายที่เป็นกรด (ADF) 
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แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   - ตรวจสอบความถูกต้องของร่างองค์ความรู้
ที่จะขยายผล 

4. ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1             
5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรใน
แต่ละกลุ่มประกอบด้วย  
  5.1 การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วย
สารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว 
(2%) 
  5.2 การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้

วัตถุดิบในท้องถิ่น 

  5.3 การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) 

  5.4 อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

  5.5 การผลิตอาหารผสมครบส่วนโดยใช้
แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น 
  5.6 การผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

            

6. การติดตามประเมินผล ความก้าวหน้าของ

กลุ่ม 

            

7. วิเคราะห์และสรุปผล             

8. เขียนรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์             

9. จัดท าและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             

หมายเหตุ                    คือ แผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แผนการด าเนินงาน 
 

       1.5 วิธีกำรด ำเนินงำน 

        คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อ หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีการด าเนินงานของกลุ่มเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และเป็นกลุ่มที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้มีการติดตาม มีการด าเนินงานเป็น
คณะกรรมการท างานควบคุมสมาชิกที่จดทะเบียนภายในกลุ่ม ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจผู้
เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความต้องการได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพ่ือให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตอาหารโคเนื้อที่ถูกต้อง และกลุ่มสามารถขับเคลื่อนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และพัฒนากลุ่มได้
อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สาม
แยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคม
ค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้นลง

คัดเลือกและก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย 

(วิเครำะห์ปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ) 

รวบรวมองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 

(เก็บตัวอย่ำงวัตถุดิบอำหำรสัตว์ในแต่ละพื้นที่มำวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร) 

ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 

ติดตำมและประเมินผล 
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พ้ืนที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรและตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร น าตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
และผลิตสูตรอาหารสัตว์ที่ได้มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ จัดท าคู่มือองค์ความรู้และ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในแต่ละกลุ่ม และติดตามประเมินผล   
 

       1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

          - ได้คู่มือองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น 

 - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นโดยลดการใช้ปัจจัย

อาหารส าเร็จรูปที่มีราคาสูง ท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ 

 - เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเพ่ิมผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

          - กลุ่มเกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการปรับปรุงวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลพลอยได้ทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพโปรตีนสูงสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบอ่ืนที่มีราคาแพง 
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 บทที่ 2  

องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
 

การเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มักประสบปัญหาสัตว์ได้รับโภชนะไม่เพียงพอส าหรับ

การเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะว่ารูปแบบการเลี้ยงโคส าหรับเกษตรกรรายย่อยมีปัญหาในด้านการขาดแคลนแหล่ง

อาหารหยาบคุณภาพดี โดยเฉพาะในดูแล้งมีเฉพาะฟางข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ต่ า ราคา

วัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะแหล่งพลังงาน ได้แก่ ร าอ่อน ปลายข้าว กากน้ าตาล และแหล่งโปรตีน เช่น กาก

ถั่วเหลือง กากมะพร้าว กากปาล์ม เป็นต้น รวมถึงอาหารส าเร็จรูป ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้

ต้นทุนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยเพ่ิมข้ึน การปรับเปลี่ยนการให้อาหารเพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตโคเนื้อสามารถท าได้โดยการจัดการด้านอาหารเพ่ือเป็นการลดต้นทุนอาหารข้นจึงมีการน าใช้แหล่งโปรตีนที่

มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้เสริมเพ่ือลดปริมาณการใช้อาหารข้น เช่น การใช้มันส าปะหลังตากแห้ง

ทั้งต้น (มันเฮย์) ซึ่งมีโปรตีนสูงประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องจากมันเฮย์มีสารประกอบแทนนิน ชนิด

คอนเดนซ์แทนนิน (condensed tannin) ที่มีความสามารถในการจับกับโปรตีนท าให้เกิดโปรตีนไหลผ่าน (by-

pass protein) ซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมท่ีส่วนของล าไส้เล็กของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต่อไป  

         2.1 อำหำรส ำหรับโคเนื้อ 

โคเนื้อเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (ruminant) มีความสามารถพิเศษในการใช้อาหารหยาบ (roughage) 

กระเพาะของสัตว์เหล่านี้มีลักษณะพิเศษสามารถจุได้ 20-40 แกลลอน ซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของสัตว์เอง กระเพาะ

ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ กระเพาะหมักหรือผ้าขี้ริ้ว (rumen) รังผึ้ง  (reticulum) สามสิบกลีบ 

(omasum) และกระเพาะจริง (abomasum)  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.1 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Gillespie and Flanders (2010) 
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ภาพที่ 2.2 กระเพาะทั้ง 4 ส่วนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Gillespie and Flanders (2010) 

กระเพาะหมักหรือผ้าขี้ริ้ว (Rumen) 

ส่วนนี้อยู่ด้านข้างซ้ายของตัวสัตว์ มีปริมาตรความจุสูงถึง 80% ของทุกส่วนในสัตว์ที่โตเต็มวัย ด้านในมี

อวัยวะเป็นเส้นเรียกว่า แพปพิลลี่ (papillae) ซึ่งจะท าหน้าที่ส าคัญในการคลุกเคล้าอาหารและดูดซึมกรดไขมัน

ที่ระเหยได้ง่าย (volatile fatty acids, VFAs) เพ่ือขนถ่ายผ่านผนังรูเมนไปสู่กระแสเลือดและไปยังตับเพ่ือเข้าสู่

กระบวนการเมธาโบลิซึม และใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต่อไป VFAs มีทั้งหมด 6 

ตัว คือ ฟอร์เมท (formate, C1) อะซิเตท (acetate, C2) โพรพิออเนท (propionate, C3) บิวทีเรท (butyrate, 

C4) แวลาเรท (valarate, C5) และแคปโพรเอท (caproate, C6) 

กระเพาะเรทติคูลั่ม หรือรังผึ้ง  (Reticulum) 

 เป็นกระเพาะที่มีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็กมีทางเปิดส่วนปลาย ซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

กระเพาะส่วนอื่น ๆ คือ มีปริมาตรความจุประมาณ 5% ของปริมาตรความจุทั้งหมดของกระเพาะอยู่ติดกับส่วน

หน้าของกระเพาะรูเมน  

กระเพาะโอมาซั่ม หรือสามสิบกลีบ(Omasum) 

  กระเพาะส่วนนี้อยู่ติดกับผิวบนส่วนหน้าของกระเพาะรูเมนและอยู่ทางด้านขวาของเส้นแบ่งกลาง  มี

ลักษณะเป็นรูปกลมและมีปริมาตรความจุประมาณ 7-8 %ของกระเพาะทั้งหมด หน้าที่โดยตรงของ omasum 

คือ  จะดูดเอาของเหลวในอาหารกลับท าให้อาหารมีลักษณะแห้ง สะดวกต่อการเคลือ่นตวัสูก่ระเพาะจรงิ    

กระเพาะอะโบมาซั่ม หรือกระเพาะจริง (Abomasum) 

 กระเพาะจริงอยู่ติดด้านของขวาของกระเพาะรูเมน และอยู่ติดกับพ้ืนล่างของช่องท้อง ภายในมีต่อมที่

สามารถผลิตน้ าย่อยกระจายอยู่ตามเนื้อเยื่อเมือก ส่วนปลายของกระเพาะจะเปิดเข้าสู่ล าไส้เล็ก   



9 
 

  กระเพาะรูเมนถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการ
ทางชีวเคมีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวนการหมัก
แบบไร้ออกซิเจนอ่ืน ๆ เช่น สามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ ซึ่งถูกควบคุมโดยกระบวนการ homeothermic 
metabolism โดยตัวสัตว์เอง กระบวนการหมักที่เกิดขึ้นได้ผลผลิตเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ง่าย (volatile 
fatty acids; VFAs) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) เป็นต้น ภายในกระเพาะรูเมนมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ในช่วง 6.0-7.0 และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 39-40 องศาเซลเซียส (Van Soest, 1994) จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
ส่วนใหญ่เป็นพวก obligate anaerobes คือพวกที่ไม่สามารถอยู่ ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน และพวก 
facultative anaerobes ซึ่งอยู่ได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่บ้าง แต่ถ้ามีระดับของออกซิเจนมากเกินไปอาจ
เป็นพิษต่อจุลินทรีย์พวกนี้ได้ (เมธา, 2533) จุลินทรีย์ที่พบในกระเพาะรูเมนมีมากมายหลายชนิด โดยจุลินทรีย์
เหล่านี้มีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ต้องมีชีวิตอยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจน และมีการสร้างผลผลิตสุดท้ายชนิดใดชนิด
หนึ่ง ซึ่งพบในกระเพาะรูเมนเท่านั้น และต้องมีปริมาณไม่ต่ ากว่า 1 ล้านเซลล์ต่อกรัมของ rumen contents 
จุลินทรีย์ที่พบในกระเพาะรูเมนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แบคทีเรีย โปรโตซัว และเชื้อรา โดยแบคทีเรีย
มีจ านวนประชากรประมาณ 109-1012 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โปรโตซัวมีจ านวนประชากรประมาณ 105-106 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร และเชื้อรามีจ านวนประชากรประมาณ 102-103 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (Hungate, 1966) 

แบคทีเรียเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีปริมาณมากท่ีสุดในกระเพาะรูเมน และพบว่ามีมากกว่า 200 ชนิด ทั้งแก
รมบวก (gram positive) และแกรมลบ (gram negative) ทั้งยังมีรูปร่างต่าง ๆ เช่น แท่ง (rods) กลม (cocci) 
เกรียว (helical) เส้น (filament) แขนง (branching filament) เป็นต้น จ านวนของแบคทีเรียในกระเพาะ     
รูเมนจะมีการกระจายตัวอยู่หลายรูปแบบภายในกระเพาะรูเมน (เมธา, 2533; ฉลอง, 2541) 

เชื้อราที่อาศัยอยู่ ในกระเพาะรูมนเป็นกลุ่มที่อยู่ ได้ ในสภาพที่ ไร้ออกซิ เจน ( anaerobic fungi) 
ความส าคัญของเชื้อราเหล่านี้คือ จะสามารถลดการสูญเสียพลังงานจากอาหารที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองกินเข้าไป โดย
เปลี่ยนเอา chitin ซึ่งปกติย่อยไม่ได้ให้มาเป็นผนังเซลล์ของเชื้อรา และสามารถเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ได้ (ฉลอง, 2541) เชื้อราจะเข้าย่อยสลายส่วนของเยื่อใยเป็นกลุ่มแรก โดยย่อยจากส่วนด้านในก่อน ซึ่งเชื้อรา
จะช่วยลดการยึดเกาะกันแน่นของอนุภาคอาหาร (เมธา, 2533) ลดความตึงของเส้นใย ท าให้เกิดการแตกของ
เส้นใยได้ง่ายเมื่อเกิดการเคี้ยวเอ้ือง จึงช่วยให้แบคทีเรียเข้าย่อยสลายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เชื้อราอาจจะท าลาย 
hemicellulose-lignin complex ละลายส่วนของเพคตินและลิกนินออกมา แต่ไม่สามารถย่อยทั้งเพคตินและ
ลิกนินได้ ดังนั้นเชื้อราจึงเป็นจุลินทรีย์ที่ความส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าย่อยอาหารเยื่อใย การที่ในกระเพาะรูเมน
มีเชื้อรามากจะช่วยลดระยะเวลา lag-phase ของการเข้าย่อยอาหารเยื่อใย (ฉลอง, 2541; Preston and 
Leng, 1987)  

โปรโตซัวเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรีย โปรโตซัวที่พบในรูเมนส่วนใหญ่เป็นชนิด ciliate 
protozoa แต่ในช่วงที่เป็นลูกสัตว์จะมี flagellate protozoa มากกว่า (ฉลอง, 2541) จ านวนประชากรของ
โปรโตซัวมีมากกว่า 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร การจัดจ าพวกโปรโตซัวมักนิยมถือตามลักษณะของเซลล์ (cell 
morphology)  
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จุลินทรีย์โปรตีนในกระเพาะรูเมนสังเคราะห์จากกรดอะมิโน และเปปไทด์ที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีน
หรือพวกที่อยู่ในรูปอิสระ อย่างไรก็ตามพบว่าแอมโมเนียที่หมุนเวียนอยู่ภายในกระเพาะรูเมนเป็นแห ล่ง
ไนโตรเจนหลักในการสังเคราะห์โปรตีน Maeng et al. (1976) รายงานว่าสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
แอมโมเนียและกรดอะมิโนในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนคือ 75 เปอร์เซ็นต์แอมโมเนียไนโตรเจน และ 25 
เปอร์เซ็นต์กรดอะมิโน นอกจากนี้พลังงาน ATP ที่สัตว์ได้รับ ซึ่งได้จากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตในกระเพาะ
รูเมนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน 

จุลินทรีย์โปรตีนเมื่อถูกย่อยสลายที่กระเพาะจริงและล าไส้เล็ก จะมีผลต่อองค์ประกอบของกรดอะมิโนที่
ได้ เนื่องจากจุลินทรีย์มีความสามารถในการใช้แหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นจุลินทรีย์
โปรตีนในเซลล์ ฉลอง (2541) รายงานว่าปริมาณไนโตรเจนในจุลินทรีย์เท่ากับ 36-49 เปอร์เซ็นต์โปรตีน ซึ่ง 85 
เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดจะอยู่ในรูปของโปรตีนแท้ โปรตีนในตัวจุลินทรีย์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง โดยโปรโตซัว
มีการย่อยได้ดีกว่าแบคทีเรีย แม้ว่าค่า biological value ของโปรตีนของโปรโตซัวและแบคทีเรียจะไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อคิดเป็นค่า net protein utilization พบว่าโปรโตซัวมีค่าสูงกว่าแบคทีเรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองแรกเกิดอายุ 2-20 วัน 
ที่มา : Cheng et al. (1991) 
 

          ประเภทอำหำรของโคเนื้อ  

การแบ่งชนิดของอาหารโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 

1.  อาหารหยาบ (Roughage) 

อาหารหยาบเป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูง เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟางข้าว ตอชังข้าว ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย 

เถามันเทศ กระถิน เป็นต้น อาหารหยาบนี้มีความส าคัญมากต่อโคเนื้อเพราะเป็นอาหารหลักของโค โคจะต้อง

กินอาหารหยาบทุกวัน ถ้าโคได้รับเพียงหญ้าแห้งหรือฟางเท่านั้น การกินได้ของโคเนื้อจะลดลง ท าให้อัตราการ
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เจริญเติบโตลดลง เพราะอาหารหยาบเหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารต่ า ผู้เลี้ยงจะต้องตระหนักถึงแหล่งอาหาร

หยาบเพื่อให้มีเพียงพอตลอดทั้งปี  

2.  อาหารข้น (Concentrate) 

อาหารข้นเป็นอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารอยู่สูง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1. อาหารข้นพลังงาน (Energy concentrate) เป็นพวกที่โคกินเข้าไปแล้วจะได้รับพลังงานสูง เช่น 

ข้าวโพดป่น มันส าปะหลังเส้น ปลายข้าว และร าอ่อน เป็นต้น 

2.2 อาหารข้นโปรตีน (Protein concentrate) เป็นพวกที่โคกินเข้าไปแล้วจะได้รับโปรตีนสูง เช่น กาก

ถั่วเหลือง ปลาป่น ใบกระถินป่น ใบมันส าปะหลังแห้ง ใบหม่อน เป็นต้น 

อาหารข้นมีความส าคัญต่อโคมากเช่น ถ้าโคกินเฉพาะหญ้าอย่างเดียว อาจจะโตช้าหรือให้นมน้อย แต่

ถ้าผู้เลี้ยงเสริมด้วยอาหารข้นแล้วโคจะโตเร็วให้นมมากและอาจจะผสมติดเร็วด้วย ส่วนอาหารข้นที่ดีมีคุณค่า

ทางอาหารสูงจะต้องผสมให้ได้สัดส่วน  

3.  แร่ธาตุ (Minerate) 

แร่ธาตุเป็นเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่โคจะต้องได้รับอย่างครบถ้วน เพ่ือให้การเจริญเติบโต การผลิตนมมี

ประสิทธิภาพ  โดยทั่วไปแล้วในพืชอาหารสัตว์เช่น หญ้า ร า ข้าวโพด หรืออาหารอ่ืน ๆ จะมีแร่ธาตุอยู่แล้วส่วน

หนึ่ง แต่อาจจะไม่พอส าหรับโค โดยเฉพาะในระยะที่โคก าลังเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตน้ านมสูง จึงมีความ

จ าเป็นที่ผู้เลี้ยงจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ การให้แร่ธาตุที่ท าได้ง่ายมี 2 วิธี คือ 

- ผสมเข้ากับอาหารข้น 

          - ผสมเป็นเกลือแร่ส าเร็จ อาจอยู่ในรูปผง หรือท าเป็นก้อนก็ได้ 
 

         2.2 องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่น ำมำขยำยผล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยรวบรวม

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ (ผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI) 

เป็นการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากราคาวัตถุดิบและราคาอาหารส าหรับ

โคเนื้อปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

เพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เป็นการบูรณาการจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้

จริงในพื้นที่ ได้แก่ 
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           2.2.1 การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) (urea-

lime treated rice straw)  

ปัจจุบันการขาดแคลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้งเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ท าให้สัตว์
ได้รับโภชนะต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตที่ลดลงและ
ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการน าใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้
ทางการเกษตร จ าพวกฟางข้าว โดย Wanapat et al. (2005) พบว่ากระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวอย่างเดียวมี
ประชากรแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายเยื่อใย (cellulolytic bacteria) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริมร าข้าวสกัด
น้ ามัน  อย่างไรก็ตามในฤดูแล้งการให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับอาหารหยาบจ าพวกฟางข้าวเพียงอย่างเดียวก็อาจ
ได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงได้มีการหาวิธีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของฟาง
ข้าว เช่น วิธีทางกายภาพ (physical treatment) วิธีทางเคมี (chemical treatment) และวิธีทางชีวภาพ 
(biological treatment) ซึ่งวิธีทางเคมีที่นิยมน ามาปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวคือ วิธีการหมักฟางข้าวด้วย  
ยูเรีย เป็นการเพ่ิมปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนหยาบ 
(CP) (Hart and Wanapat, 1992; Van Soest, 2006) เนื่องจาก การหมักฟางข้าวด้วยยูเรียอย่างเดียวมีต้นทุน
ค่อนข้างสูง (Preston, 1995) นอกจากนี้ Elseed et al. (2003) ได้แนะน าว่าการลดปริมาณยูเรียลงโดยการ
หมักร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide; Ca(OH)2) สามารถปรับปรุงการย่อยได้ของฟางข้าว
ได้เช่นเดียวกับการหมักด้วยยูเรีย-แอมโมเนีย นอกจากนี้ยังมีราคาถูกและใช้ประโยชน์ได้ง่ายโดยแคลเซียม (Ca) 
ที่เหลือในฟางหมักนั้นสามารถเป็นแหล่งของแคลเซียมให้กับสัตว์ท าให้ลดปัญหาการขาดแคลเซียมในสัตว์ได้ 
(Nath et al., 1969) การท าฟางหมักยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถเพ่ิมโปรตีนในฟางข้าวจาก 2 -3 
เปอร์เซ็นต์ เป็น 8-10 เปอร์เซ็นต์ (เมธา, 2533) นอกจากนี้สัตว์ยังสามารถกินฟางข้าวได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ได้รับ
พลังงานสุทธิเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ได้ เนื่องจากการหมักยูเรียในฟางข้าวปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง 
และมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงท าให้ความน่ากินของอาหารลดลง Nasir et. Al. (2004) ได้เปรียบเทียบการหมัก
แอมโมเนีย การหมักยูเรีย และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ กับฟางข้าวในแกะตัวเมีย พบว่าการย่อยได้ของอาหารไม่
แตกต่างกัน 

การหมักฟางข้าวด้วยยูเรียร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะฟางข้าว สามารถปรับปรุงกระบวนการหมัก นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบือ โคขุนและโครีดนม เพ่ิมความสามารถในการย่อยได้ของ
โภชนะ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหมัก เพ่ิมผลผลิตโคเนื้อและคุณภาพน้ านมในโคนม และท่ีส าคัญสามารถ
ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง ที่ขาดแคลนอาหารหยาบ
คุณภาพดี เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ฟางข้าว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเพ่ิมมากขึ้น และลด
ปัญหาการเผาฟางข้าว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดมลภาวะ และสภาวะโลกร้อน (เมธา และคณะ, 2551 ; 
Polyorach et al., 2013) 
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          วิธีการท าฟางข้าวหมักด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) (urea-lime treated 

rice straw)  

 การท าฟางหมักยู-ลาม (2% urea+2% Ca(OH)2) อุปกรณ์และวัสดุ ประกอบด้วย ฟางข้าว ปุ๋ยยูเรีย 

(ปุ๋ยเย็น 46% ไนโตรเจน) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ปูนขาว (ใช้ Ca(OH)2) น้ า ถังน้ า บัวรดน้ า ตาชั่ง  

พลาสติกผืนใหญ่หรือถุงพลาสติกด า การเลือกใช้ที่หมักนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ ความเหมาะสม การท าฟาง

หมักยู-ลาม สามารถท าได้ทั้งแบบเป็นกองและแบบใส่ถุงพลาสติกด า โดยเริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้

พร้อม ในกรณีที่ท าในลักษณะกองต้องปูพลาสติกผืนใหญ่รองพ้ืนก่อน จากนั้นน าฟางท่ีทราบน้ าหนักแล้วมากอง

เรียงกัน แล้วน าน้ าผสมกับยูเรียและปูนขาว (Ca(OH)2) ที่ละลายเข้ากัน แล้วราดบนฟางข้าวตามสัดส่วน โดยมี

สัดส่วนของ ยูเรีย : ปูนขาว : น้ า : ฟางข้าว คือ 2 : 2 : 100 : 100  

ลักษณะของฟางหมักยู-ลามที่ดี 

1. มีสีน้ าตาลเข้มกว่าปกติ  
2. มีกลิ่นหอมของแอมโมเนีย (กลิ่นไม่แรงเท่าฟางหมักยูเรีย 5%)  
3. มีลักษณะอ่อนนุ่มเม่ือจับดู 
4. มีความชื้นประมาณ 50%  
5. ไม่มีราขึ้น (ถ้ามีรามากให้ตากแดดก่อนให้สัตว์กิน) 

  การใช้ฟางหมักยู-ลามเลี้ยงสัตว์ 

1.  สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ช่วงแรกต้องปรับให้สัตว์กินฟางหมักยู-

ลามที่ละน้อย ๆ โดยผสมให้กินร่วมกับฟางข้าว แล้วเพ่ิมสัดส่วนของฟางหมักยู-ลามให้มากข้ึนจน

สัตว์สามารถกินได้ 100%  

2.  สามารถใช้ร่วมกับแหล่งอาหารหยาบอื่นได้ เช่น หญ้าสด/แห้ง ใบมันส าปะหลังแห้ง ใบกระถินสด/

แห้ง หรือพวกพืชตระกูลถั่วอื่น ๆ 

Wanapat et al. (2009) ได้ทดลองเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าว,  ฟางข้าวหมักยูเรีย (5%), ฟางหมักยู-

ลาม (ฟางข้าวหมักยูเรีย 2% และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2%) ในโคนมระยะให้น้ านม พบว่า กลุ่มที่ได้รับฟาง

ข้าวหมักยูเรีย 5% และฟางข้าวหมักยู-ลามสามารถเพ่ิมการกินได้ การย่อยได้ ผลผลิตของกรดไขมันที่ระเหยได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ิมสัดส่วนของกรดโพรพิโอนิค (propionic acid, C3) และลดสัดส่วนของกรดอะซิติก 

(acetic acid, C2) มีผลต่อการลดลงของสัดส่วน C2/C3 และยังสามารถเพ่ิมสัดส่วนของโปรตีนและไขมันใน

น้ านมได้เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ  
 

          2.2.2 พืชอาหารสัตวห์มักคุณภาพสูง  (silage) 

 พืชอาหารสัตว์หมัก (silage) เป็นอาหารที่เตรียมโดยอาศัยขบวนการหมัก (fermentation) ของพืช

อาหารที่มีความชื้นสูง ขบวนการท าอาหารหมักเรียกว่า ensilage  ที่หมักเรียก  silo ซึ่งมีหลายแบบและ
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สามารถดัดแปลงน ามาใช้ได้  ขบวนการหมักเกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมให้มีการท างานของแบคทีเรียที่ผลิต

กรดแลคติค ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะมีติดอยู่กับพืชสด หรือเกิดขึ้นโดยการจ ากัดขบวนการหมักโดยการตากลด

ความชื้น (pre-wilting) ของพืชหรือจ ากัดโดยการเติมสารเคมี (additive) ซึ่งขบวนการหมักนี้จะต้องอยู่ใน

สภาพปราศจากออกซิเจน (anaerobic) พืชเกือบทุกชนิดจะสามารถน ามาหมักได้  ที่นิยมน ามาใช้มากที่สุด คือ  

หญ้า ถั่วต่าง ๆ พวกธัญพืช และเศษเหลือของผลไม้ เป็นต้น 

 ประโยชน์ของการท าพืชอาหารหมัก 
 ข้อดี 

1. เพ่ิมความน่ากิน  สัตว์จะสามารถกินอาหารหมักได้ในปริมาณมาก  ยิ่งถ้าให้ร่วมกับเมล็ดธัญพืชแล้ว
จะท าให้สัตว์กินได้มากยิ่งขึ้น 

2. ถ้าให้ร่วมกับอาหารที่มีลักษณะแห้งมาก  จะช่วยลดความเป็นฝุ่นของอาหารนั้น  ท าให้สัตว์กิน
ได้มาก 

3. ช่วยลดแนวโน้มที่อาจจะเกิดโรคท้องอืดได้  (bloat)  โดยเฉพาะถ้าพืชที่น ามาหมักนั้นเป็นพวก
ตระกูลถั่ว 

4. เป็นวิธีในการลดสารพิษ  (detoxifying)  ที่มีอยู่ในพืชนั้น ๆ  เช่นกรดไฮโดรไซยานิคในมัน
ส าปะหลัง หรือ มิโมซินในใบกระถิน  (Phesatcha and Wanapat, 2016) 

5. สามารถถนอมเก็บรักษาพืชอาหารไว้ใช้ได้เป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ 
 ข้อเสีย 

1. สัตว์ที่กินพืชอาหารหมักเข้าไปแล้วอาจจะท าให้มูลเหลว  (laxative effect)  บางครั้งจึงจ าเป็นต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้อาหารหมัก  เช่น  ช่วงก่อนคลอดหรือหลังคลอด 

2. ในสภาพที่มีอากาศร้อน ถ้าสัตว์กินอาหารหมักไม่หมดจะท าให้เกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ง่าย 
3. จะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของพืชก่อนน ามาหมัก เช่น การสับ มิฉะนั้นจะท าให้สัตว์

เลือกกินได้  (เมธา, 2533) 
 คุณสมบัติของพืชที่น ามาหมัก 

1. มีความชื้นประมาณ  60-75% เพ่ือเพ่ิม osmotic pressure ซึ่งจะขัดขวางการท างานของจุลินทรีย์
ที่ย่อยโปรตีน 

2. มีคุณค่าทางโภชนะท่ีดี  คือ อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตที่เหมาะสม  
3. ควรสับพืชให้มีความยาวประมาณ  3-5  ซม. 
4. ควรอัดพืชให้แน่นโดยปราศจากอากาศ 

 การสูญเสียโภชนะในช่วงการหมัก 
 1. การสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยว  (field losses) 

 ถ้ามีการเก็บเกี่ยวและหมักในวันเดียวกัน ปริมาณโภชนะจะสูญเสียน้อยมาก หรือมีการตาก ลด

ความชื้น  สิ่งแห้งที่สูญเสียไปจะไม่มากกว่า 1 หรือ 2% ถ้ามีการตากนานกว่า 48 ชั่วโมง โภชนะจะสูญเสียมาก
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น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะอาการ  ถ้าตากแดดเป็นเวลา 5 วันจะสูญเสียสิ่งแห้งไป  6% ถ้าตากแดดนาน  8  

วัน จะสูญเสียสิ่งแห้งไป 10% โภชนะท่ีสูญเสียมากที่สุดคือ พวกแป้งและโปรตีนซึ่งถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดอะมิโน 

  2. การสูญเสียเนื่องจากการหายใจ (respiration losses) 

   เป็นการสูญเสียเนื่องจากการท างานของน้ าย่อยในพืช  และของจุลินทรีย์ในการย่อยพวกแป้งใน

สภาวะที่มีออกซิเจน  ผลที่ได้คือ  คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า  ปกติแล้วถ้ามีการกองพืชอัดแน่นดีจะมีการ

สูญเสียประมาณ  1%  การที่ส่วนของพืชหมักถูกออกซิเจนเป็นระยะเวลานาน  โดยเฉพาะด้านข้างและด้านบน

ของกองหมักจะท าให้ส่วนนั้นเสีย  สัตว์ไม่ชอบกิน  การตรวจดูการสูญเสียในส่วนนี้อาจท าให้เข้าใจผิดพลาดได้  

เพราะอาจมีการสูญเสียมากถึง  75 % ของสิ่งแห้ง 

   3. การสูญเสียเนื่องจากการหมัก (fermentation losses) 

    การสูญเสียของสิ่งแห้งจะเกิดข้ึนน้อยกว่า 5% ส่วนพลังงานนั้นสูญเสียน้อยกว่า ทั้งนี้เพราะมีการผลิต

สารประกอบที่ให้พลังงานสูง เช่น เอทธานอล ถ้ามีแบคทีเรียพวก  Clostridia จะท าให้มีการสูญเสียมากกว่า

เพราะมีการผลิตแก๊สต่าง ๆ  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และแอมโมเนีย 

    4. การสูญเสียในส่วนของของเหลวที่รั่วไหลออก (effluent losses) 

   การไหลซึมของของเหลวจากท่ีเก็บ จะเป็นการน าเอาพวกโภชนะออกไปด้วยการสูญเสียของโภชนะ

ในส่วนนี้ขึ้นอยูก่ับความชื้นของพืชที่น ามาหมัก โภชนะที่ประกอบอยู่ในของเหลว คือ พวกน้ าตาล  สารประกอบ

ไนโตรเจน  แร่ธาตุ  และกรดที่เกิดข้ึนจากการหมัก  ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนะมาก  ถ้าน าพืชที่

มีความชื้นประมาณ 85% มาหมักจะสูญเสียสิ่งแห้งไปประมาณ 10% แต่ถ้าพืชนั้นมีความชื่นประมาณ 70% จะ

มีการสูญเสียสิ่งแห้งน้อยมาก  (เมธา, 2533) 

 การเติมสารเสริมในพืชอาหารหมัก  (Silage additive) 

 การเติมสารเสริมเข้าไปในอาหารหมัก จะช่วยเร่งให้ขบวนการหมักเดินขึ้นดี และมีการผลิตพืชอาหาร

หมักท่ีมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมตามตามต้องการ  สารเสริมมี  2  ประเภท  คือ 

      1.   สารเสริมกระตุ้น (stimulating additive) 

      สารพวกนี้จะช่วยท าให้ขบวนการหมักเกิดขึ้นดี  และเป็นการเพ่ิมพลังงานด้วย  ที่นิยมใช้มากคือ  

กากน้ าตาล  (molasses)  แต่การใช้อาจจะท าให้มีกรดแลคติคในปริมาณสูงเกินไป  สารเสริมอ่ืน ๆ มี  

limestone  ยูเรีย แอมโมเนีย เป็นต้น 

      2.   สารเสริมเพ่ือควบคุม (inhibiting additive) 

       มีการใช้กรดชนิดต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการรักษาสภาพของอาหารหมัก  และให้มีการหมักที่เหมาะสม  

กรดที่ ใช้อยู่ ในรูปของเกลือคอมเพลสและมีลักษณะแข็ง   จะเป็นที่นิยมน ามาใช้   เช่น   sodium 

metabisulphite, calcium formate, sodium nitrite, sulphamic acid  เป็นต้น   

 คุณสมบัติที่ดีของพืชอาหารหมัก 

1. มี pH  อยู่ระหว่าง  3.8-4.1 
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2. มีสีน้ าตาลเข้ม 
3. มีกลิ่นหอมออกเปรี้ยว 
4. มีความชื้นอยู่ระหว่าง  60-67% 

 

กระถินหมัก (Leucaena leucocephala silage) 
กระถิน (Leucaena leucocephala) เป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยตลอด

ทั้งปี และมีประสิทธิภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (Jetana et al., 2012) ทั้งนี้
เนื่องจากกระถินเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง เพ่ิมความน่ากินของอาหารเนื่องจากกระถินจะมีกลิ่นหอมออกเปรี้ยว
เล็กน้อย และมีความสามรถในการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทั้งในรูปสด, หมัก หรือแห้ง ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม Jones (1994) รายงานว่าการใช้ใบกระถินเพ่ือเป็นอาหารสัตว์นั้นมีข้อจ ากัดในการ
ใช้คือ ถ้าให้มากเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ อาจท าให้สัตว์ชะลอการเจริญเติบโตได้เนื่องจากสารพิษ มีไมโมซีน 
(mimosine) ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ ขนร่วง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการตากแห้งหรือการหมักเป็น
วิธีการที่จะช่วยลดปริมาณสารพิษไมโมซินได้ Khy et al. (2012) รายงานว่าการเสริมกระถินอัดเม็ดระดับ 450 
กรัม/ตัว/วัน ในกระบือปลักช่วยปรับปรุงการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรู
เมน นอกจากนี้ยังมีผลในการปรับปรุงจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และกักเก็บไนโตรเจน รวม
ไปถึงการเพ่ิมการสังเคราะห์จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก (Hung et al., 2013) นอกจากนี้การ
เสริมใบกระถินแห้งที่ระดับ 6 กิโลกรัม /ตัว/วัน สามารถเพ่ิมความสามารถการย่อยได้ของโภชนะและ
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก (Phesatcha and Wanapat, 2017) การถนอมพืชอาหาร
สัตว์โดยเฉพาะการท าใบกระถินหมักเป็นวิธีการถนอมอาหารเพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง Phesatcha and 
Wanapat (2016) ได้ท าการศึกษาการท ากระถินหมักร่วมกับ ยูเรีย 1 % และ กากน้ าตาล 2% พบว่ามีกระถิน
หมักมีระดับของโปรตีนหยาบ 24.8 % นอกจากนี้ Giang et al. (2017) รายงานว่า การเสริมกระถินหมัก
ร่วมกับยูเรีย 1 % และ กากน้ าตาล 2% ในโคนมเพศผู้ตอนส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของกรดโพรพิโอนิคในกระเพาะ
รูเมน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
          วธิีการท าใบกระถินหมักคุณภาพสูง 

 อุปกรณ์และวัสดุ ประกอบด้วย ใบกระถินสับขนาด 3-5 เซนติเมตร ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยเย็น 46% ไนโตรเจน) 

มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว กากน้ าตาล น้ า ถังน้ า บัวรดน้ า ตาชั่ง พลาสติกผืนใหญ่หรือถุงพลาสติกด า โดยเริ่ม

จากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ในกรณีที่ท าในถังน าใบกระถินใส่ในถัง แล้วน าน้ าผสมกับยูเรียและ

กากน้ าตาล ละลายให้เข้ากันแล้วราดลงบนใบมันส าปะหลังในถัง ตามสัดส่วน โดยมีสัดส่วนของ ยูเรีย : 

กากน้ าตาล : น้ า : ใบมันส าปะหลังสับ คือ 1 : 2 : 10 : 100  อัดให้แน่น และปิดให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้า โดย

หมักเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 14 วัน จึงจะสามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ (Phesatcha and Wanapat, 2016) 
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 การใช้ใบกระถินหมักเลี้ยงสัตว์ 

1.  สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ช่วงแรกต้องปรับให้สัตว์กินที่ละน้อย ๆ 

โดยผสมให้กินร่วมกับฟางข้าว แล้วเพ่ิมสัดส่วนของฟางหมักยู-ลามให้มากขึ้นจนสัตว์สามารถกินได้ 

100%  

2.  สามารถใช้ร่วมกับแหล่งอาหารหยาบอื่นได้ เช่น หญ้าสด/แห้ง หรือพวกพืชตระกูลถั่วอ่ืนๆ 

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของใบกระถินสด (Leucaena leucocephala leaves meal) และใบ
กระถินหมัก (Leucaena leucocephala leaves silage) 

Items DM OM CP NDF ADF Mimosine  อ้างอิง 
ใบกระถินสด 32.4 93.6 21.0 31.6 17.3 8.4 Phesatcha and 

Wanapat (2016)  
ใบกระถินหมัก 32.5 90.3 24.8 36.3 20.7 1.5 Phesatcha and 

Wanapat (2016) 
ใบกระถินหมัก 30.3 90.9 25.1 36.2 71.4 - Giang et al. (2017) 

DM = วัตถุแห้ง, OM = อินทรียวัตถุ, CP = โปรตีนหยาบ, Ash = เถ้า, NDF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลาย
ที่เป็นกลาง, ADF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด, pH = ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

ใบมันมันส าปะหลังหมัก (Cassava top silage) 

การใช้มันส าปะหลังตากแห้งทั้งต้น (มันเฮย์) ซึ่งมีโปรตีนสูงประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ และเนื่องจาก

มันเฮย์มีสารประกอบแทนนิน ชนิดคอนเดนซ์แทนนิน (condensed tannin) ที่มีความสามารถในการจับกับ

โปรตีนท าให้เกิดโปรตีนไหลผ่าน (by-pass protein) ซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมที่ส่วนของล าไส้เล็กและน าไปใช้

ประโยชน์ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต่อไป นอกจากนั้นคอนเดนซ์แทนนิน ยังมีผลต่อแบคทีเรียที่ย่อยโปรตีน และมีผล

ช่วยลดจ านวนโปรโตซัวภายในการเพาะรูเมน (Wang et al., 1994) ซึ่งโปรโตซัวจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

แบคทีเรียที่ผลิตก๊าซเมทเธน (methanogenic bacteria) นั่นหมายถึงการที่จ านวนโปรโตซัวลดลง การผลิตก๊าซ

เมทเธนที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกก็จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ Netpana et al. (2001) รายงานว่าการ

เสริมมันเฮย์ท่ีระดับ 1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน มีผลช่วยลดพยาธิในทางเดินอาหารของกระบือและโคได้อีกด้วย แต่

ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถท าใบมันส าปะหลังตากแห้งได้ ดังนั้น การท าใบมันส าปะหลังหมักจึงเป็นการถนอมพืช

อาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง Viennasay et al. (2017) ได้ท าการเสริมใบมันส าปะหลังหมัก ด้วยยูเรีย 1% และ

กากน้ าตาล 2 % พบว่าใบมันส าปะหลังหมักมีโปรตีนหยาบ 23.0% กรดไฮโดรไซยานิก 71.9 mg/kg และน าไป

เสริมให้กับโคนมในระยะให้นมที่ระดับ 2.25 กิโลกรัมต่อวัน พบว่าปริมาณน้ านมเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม  

          วธิีการท าใบมันส าปะหลังหมักคุณภาพสูง 

 อุปกรณ์และวัสดุ ประกอบด้วย ใบมันส าปะหลังสับขนาด 3-5 เซนติเมตร ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยเย็น 46% 

ไนโตรเจน) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว กากน้ าตาล น้ า ถังน้ า บัวรดน้ า ตาชั่ง พลาสติกผืนใหญ่หรือถุงพลาสติก
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ด า โดยเริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ในกรณีที่ท าในถังหมักใบมันส าปะหลังใส่ในถัง แล้วน าน้ าผสม

กับยูเรียและกากน้ าตาล ที่ละลายเข้ากันแล้วราดลงบนใบมันส าปะหลังในถัง ตามสัดส่วน โดยมีสัดส่วนของ ยู

เรีย : กากน้ าตาล : น้ า : ใบมันส าปะหลังสับ คือ 1 : 2 : 10 : 100 อัดให้แน่น และปิดให้มิดชิดไม่ให้อากาศเข้า 

โดยหมักเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 14 วัน จึงจะสามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 

 การใช้ใบมันส าปะหลังเลี้ยงสัตว์ 

1.  สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ช่วงแรกต้องปรับให้สัตว์กินที่ละน้อย ๆ 

โดยผสมให้กินร่วมกับฟางข้าว แล้วเพ่ิมสัดส่วนของฟางหมักยู-ลามให้มากขึ้นจนสัตว์สามารถกินได้ 

100%  

2.  สามารถใช้ร่วมกับแหล่งอาหารหยาบอื่นได้ เช่น หญ้าสด/แห้ง หรือพวกพืชตระกูลถั่วอ่ืนๆ 

ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบทางเคมีของใบมันส าปะหลังแห้ง (Cassava hay) และใบมันส าปะหลังหมัก 
(Cassava top silage) 

Items DM OM CP NDF ADF pH Hydrocyanic 
Acid (mg/kg) 

อ้างอิง 

ใบมันส าปะหลัง
แห้ง 

89.9 87.4 22.3 45.9 29.2 - - Phesatcha et al. 
(2016)  

ใบมันส าปะหลัง
หมัก 

24.8 92.9 23.0 44.3 32.4 4.2 71.9 Wanapat et al. 
(2018) 

DM = วัตถุแห้ง, OM = อินทรียวัตถุ, CP = โปรตีนหยาบ, Ash = เถ้า, NDF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลาย
ที่เป็นกลาง, ADF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด, pH = ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

ต้นข้าวโพดหมัก  (Corn silage) 

ในการท าข้าวโพดหมักส าหรับเกษตรกรรายย่อย สามารถท าได้โดยการตัดข้าวโพดในระยะเมล็ดเป็น

แป้ง หรือช่วงต้นข้าวโพดอายุประมาณ 75 วัน โดยน ามาสับให้เป็นชิ้นขนาด 2-3 เซนติเมตร แล้วน าน้ าผสมกับ

ยูเรียและกากน้ าตาล ที่ละลายเข้ากันแล้วราดลงบนใบมันส าปะหลังในถัง ตามสัดส่วน โดยมีสัดส่วนของ ยูเรีย : 

กากน้ าตาล : น้ า : ต้นข้าวโพดสับ คือ 1 : 2 : 10 : 100 บรรจุใส่ถุงหรือถังแล้วอัดให้แน่น และปิดให้มิดชิดไม่ให้

อากาศเข้า โดยหมักเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 14 วัน จึงจะสามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยใช้ร่วมกับอาหาร

ข้น หรืออาหารหยาบเดิมที่มีในท้องถิ่น  
 

2.2.3 การผลิตอาหารโปรตีนสูง 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับพลังงานจากกรดไขมันที่ระเหยได้ง่ายและโปรตีนในรูปของกรดแอมมิโนจาก
จุลินทรีย์โปรตีนจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนเป็นหลัก และอีกส่วนหนึ่งได้จากคาร์โบไฮเดรตและ
โปรตีนที่ไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมนแต่สามารถย่อยสลายได้โดยน้ าย่อยจากตัวสัตว์ที่ล าไส้ส่วนล่าง 
(rumen undegradable protein) โดยทั่วไปแล้วปริมาณพลังงานที่สัตว์ได้รับจากกรดไขมันที่ระเหยได้ง่าย
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และโปรตีนที่ได้จากการสังเคราะห์ของจุลินทรีย์มักเพียงพอกับความต้องการของสัตว์เพ่ือการด ารงชีพ อย่างไรก็
ตามปริมาณที่สังเคราะห์ได้นั้นอาจไม่เพียงพอกับความต้องการในกรณีท่ีสัตว์อยู่ในช่วงที่ก าลังให้ผลผลิตสูง เช่น 
โคนม โคขุน แนวทางการแก้ไขอาจท าได้โดยการเพ่ิมโปรตีนให้แก่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ก็โดยการเพ่ิมคาร์โบไฮเดรต
และโปรตีนจากอาหารที่ไหลผ่านลงสู่ล าไส้เล็ก โปรตีนไหลผ่านยังสามารถเพ่ิมปริมาณกรดแอมมิโนที่จ าเป็น
ให้แก่สัตว์ได้ นอกจากนี้ ปริมาณกรดแอมมิโนอิสระที่ไหลผ่านไปยังล าไส้เล็กยังมีผลท าให้ปริมาณการกินอาหาร
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีอัตราการไหลผ่านของอาหารจากรูเมนที่สูงกว่า เนื่องจากมีอัตราการไหลผ่านของอาหาร
จากรูเมนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามก็มีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนั้นอีกแนวหนึ่งที่สามารถท าได้คือ การปรับปรุง
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนให้สามารถเพ่ิมการสังเคราะห์กรดไขมันที่ระเหยได้ง่ายและจุลินทรีย์โปรตีน
ในกระเพาะรูเมนเพ่ิมขึ้น โดยการใช้สูตรอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) และการใช้ร่วมกับวัตถุดิบแหล่ง
พลังงานที่มีในท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นอาหารข้นเสริมส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โคนม โคเนื้อ โครุ่น ในการ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของสัตว์ 
 

2.2.4 การผลิตอาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

โดยใช้เศษเหลือทางการเกษตรและแหล่งวัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่นมาใช้ เช่น ผลพลอยได้จากการ

สกัดพืชน้ ามันจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กากมะพร้าว กากปาล์ม กากเมล็ดฝ้าย เป็นต้น นอกจากนี้การ

เลือกใช้พืชที่มีโปรตีนสูงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่นใบกระถิน ใบมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งอาหารข้นผสมใช้เอง 

(home-made-concentrate, HMC) เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะสามารถน าใช้แหล่งอาหารสัตว์ที่มี

อยู่ในท้องถิ่นและสามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่า HMC สามารถปรับปรุงนิเวศวิทยาใน

กระเพาะรูเมนและเพ่ิมผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้โดยใช้แหล่งอาหารพลังงานและโปรตีนในท้องถิ่น ผสม

และปฏิบัติได้ง่าย รวมทั้งช่วยลดต้นทุนด้านอาหาร (Wanapat et al., 2012) 

ตารางที่ 2.3 องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารโปรตีนสูง (Hip-pro feed)  

Items DM OM CP NDF ADF 

อาหารโปรตีนสูง (Hip-pro feed) 89.6 93.5 47.6 28.4 20.3 

DM = วัตถุแห้ง, OM = อินทรียวัตถุ, CP = โปรตีนหยาบ, Ash = เถ้า, NDF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลาย
ที่เป็นกลาง, ADF = เยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด, pH = ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

2.2.5 การผลิตอาหารผสมครบส่วนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

อาหารผสมครบส่วน หรืออาหาผสมส าเร็จรูป (Total mixed ration) หรืออาหารผสมส าเร็จรูปที่ผลิต

ขึ้นมาจากการน าอาหารหยาบ และอาหารข้น ซึ่งประกอบด้วยแหล่งพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ มา

ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของโคเนื้อในแต่ละระยะ โดยต้องค านวณสัดส่วนของอาหาร

ทั้ง 2 ชนิด จากน้ าหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วน าไปเลี้ยงโคเนื้อแทนการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะ

แยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้น อาหารผสมครบส่วนมีผลต่อความเป็น กรด-ด่าง (pH) ในกระเพาะรูเมน 
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ซึ่งมีความส าคัญต่อขบวนการย่อยอาหารของโค รักษาความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนคงที่เหมาะสมคือ 

6.0-7.0 ซึ่งความเป็นกรด-ด่าง นี้จะมีผลโดยตรงมาจากอาหาร ถ้าโคได้รับอาหารแบบแยกกันระหว่างอาหาร

หยาบ และอาหารข้น ความเป็นกรด-ด่างในรูเมนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่ให้ตลอดเวลา ถ้าให้โคได้รับ

อาหารข้นก่อน ซึ่งปกติอาหารชนิดนี้จะมีพลังงานที่ย่อยได้สูง เกิดกระบวนการหมักอย่างรวดเร็วท าให้ปริมาณ

กรดในกระเพาะรูเมนเพ่ิมสูงขึ้นอาจท าให้รูเมนอักเสบ (rumenitis) นอกจากนี้เมื่อโคได้กินหญ้าหรืออาหาร

หยาบ ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนจะสูงขึ้น เนื่องจากโคมีการเคี้ยวเอ้ือง ท าให้เกิดการหมุนเวียนของ

น้ าลาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ไหลกลับเข้ากระเพาะรูเมน จะช่วยปรับสภาพในรูเมนให้ความ

เป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 6.0-7.0 ดังนั้น การให้อาหารหยาบ และอาหารข้นพร้อม ๆ กันในรูป

ของอาหารผสมครบส่วน (TMR) โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมระดับความเป็น

กรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ดีกว่าการให้อาหารแบบแยกกัน  

 ข้อดีของอาหารผสมครบส่วน 

 - ลดปัญหาการแย่งอาหาร 

 - โคกินอาหารได้มากขึ้น ย่อยได้มากขึ้น และลดระยะเวลาการเคี้ยวเอ้ือง 

 - โคได้รับโภชนะครบถ้วนสม่ าเสมอ 

 - เก็บรักษาง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 

 - ประหยัดแรงงาน 

 - รักษาสภาพภายในกระเพาะรูเมน ท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 - ลดปัญหาสภาวะการเกิดกรดในกระเพาะหมัก 

 อาหารผสมครบส่วนควรมีอัตราส่วนของอาหารหยาบอยู่ระหว่าง 40-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะท าให้อาหาร

มีคุณภาพ ช่วยรักษาสมดุลและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ (Wanapat et 

al., 2014) 
 

          2.2.6 การผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพสูง ที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจน และพลังงานที่ย่อยสลายได้เร็ว มี

แหล่งของแร่ธาตุต่างๆโดยเสริมให้สัตว์ในปริมาณที่น้อย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการใช้อาหารข้น เช่น

อาหารก้อนคุณภาพสูง (high- Quality feed block, HQFB) (เมธา, 2533), urea molasses mineral block 

(UMMB) (Garg and Gupta, 1992) และ urea molasses block lick (UMBL) (Burdurdeen et al., 1994; 

Singh et al., 1995) เป็นต้น อาหารก้อนคุณภาพสูงเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมโภชนะให้แก่สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ในช่วงหน้าแล้ง โดยใช้เสริมร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่ า ส่วนประกอบของอาหารก้อนคุณภาพสูง

ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งโภชนะท่ีเหมาะสมแก่สัตว์ ซึ่งแหล่งโภชนะท่ีส าคัญในอาหาร

ก้อนคุณภาพสูงได้แก่ 
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  1. แหล่งของพลังงานที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์จุลินทรีย์
โปรตีนในกระเพาะรูเมน แหล่งของพลังงานที่สามารถในการย่อยสลายได้เร็วและเป็นแหล่งของจุลธาตุ รวมถึงมี
ราคาถูก ที่นิยมใช้คือ กากน้ าตาล (Wiedmeier et al., 1992) 

  2. แหล่งของไนโตรเจนที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนความสามารถในการ
ใช้ไนโตรเจนที่มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน ซึ่งจะถูกย่อยและน าไปใช้ประโยชน์ที่
ทางเดินอาหารส่วนถัดไป แหล่งไนโตรเจนที่มีคุณสมบัตินี้คือ ยูเรีย  

  3. แหล่งของโปรตีนที่มีความสามารถในการสลายในกระเพาะรูเมนต่ า เป็นโปรตีนที่สัตว์สามารถ
น าไปใช้ได้โดยตรง เป็นโปรตีนทีไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมน เมื่อผ่านลงไปสู่กระเพาะจริงก็จะมีการย่อย
และดูดซึมไปใช้ประโยชน์โดยตรง ในสัตว์ที่ก าลังเจริญเติบโต สัตว์ที่ก าลังให้ผลผลิตหรือสัตว์ที่อุ้มท้องจะมีความ
ต้องการโภชนะสูง การได้รับโปรตีนจากจุลินทรีย์โปรตีนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องได้รับอาหาร
โปรตีนที่ไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมนอีกด้วย แหล่งของโปรตีนชนิดนี้คือกากฝ้าย หรือมันเฮย์  เป็นต้น 
(Wanapat et al., 1996; Wanapat, 2001)  

  4. แหล่งของไวตามินและแร่ธาตุที่ส าคัญ ไวตามินบางตัวสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถสังเคราะห์ได้จาก
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน แต่ไวตามินบางตัวโดยเฉพาะไวตามินที่ละลายในไขมัน เช่น ไวตามินเอ ดี และอี 
สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ จ าเป็นต้องได้รับการเสริมเพ่ือให้สัตว์ได้รับอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สัตว์ที่ก าลังเจริญเติบโต และสัตว์ที่ก าลังให้ผลผลิต ส่วนแร่ธาตุก็มีความส าคัญต่อระบบเมแทบอลิซึมของ
ร่างกาย ซึ่งแร่ธาตุที่ส าคัญได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส คลอไรด์ โคบอลล์ และซัลเฟอร์ เป็นต้น ซึ่ง
แร่ธาตุเหล่านี้ต้องมีในอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น สัดส่วนแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสเท่ากับ 1 ต่อ 2 
นอกจากนั้นแล้ว อัตราส่วนระหว่างไนโตรเจนต่อซัลเฟอร์ก็มีความส าคัญ เพราะจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจะ
น าไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ซีสตีน และเมทไธโอนีน ซึ่งอัตราส่วนควร
อยู่ในช่วง 12 ต่อ 1 ถึง 15 ต่อ 1 (NRC, 2001) 

  5. ตัวประสานยึด นอกจากจะมีกากน้ าตาลช่วยในการจับตัวแล้ว เพ่ือให้ความแข็งในอาหาร 
ก้อนดียิ่งขึ้นจึงจ าเป็นต้องใช้ซีเมนต์เพ่ิมเข้ามาด้วย เพ่ือเพ่ิมความแข็งและป้องกันการกัดแทะของสัตว์ (เมธา 
และคณะ, 2535) 

การเสริมอาหารก้อนคุณภาพสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในแง่ของปริมาณการกินได้และการย่อย
ได้ Preston and Leng (1987) พบว่าการเสริมอาหารก้อนคุณภาพสูงจะมีผลเชิงบวกกับปริมาณการกินได้
อย่างอิสระ ความสามารถในการย่อยได้และสภาพร่างกาย รวมทั้งยังเพ่ิมผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมัก
ด้วย ในแง่ของผลต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน Garg and Gupta (1992) รายงานว่าการเสริมอาหารก้อน
คุณภาพสูง ส่งผลให้ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและอัตราการเจริญเติบโตในกระเพาะรูเมนเพ่ิมขึ้นสอดคล้อง
กับ Koakhunthod and Wanapat (2000) รายงานว่าการเสริมอาหารก้อนคุณภาพสูงในโคเนื้อมีผลเพ่ิม
จ านวนแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน และการศึกษาในโคนม พบว่าการเสริมอาหารก้อนคุณภาพสูงมีผลเพ่ิม
ปริมาณน้ านม องค์ประกอบน้ านม และเพ่ิมผลตอบแทนรายรับจากน้ านมเมื่อหักค่าใช้จ่าย สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
รับการเสริม (Wanapat et al., 1999)  
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  จากการทดลองของ สราวุธ (2545) ในเรื่องการน าใช้มันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารก้อนคุณภาพสูง
เสริมในโคให้นม พบว่ามีผลเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวน
ของประชากรจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ คือ แบคทีเรีย และเชื้อรา มีค่าเพ่ิมขึ้น ความสามารถในการย่อยได้ของ
โภชนะ และความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยได้มีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าการใช้มันเฮย์เป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารก้อนคุณภาพสูงในโคนมเพศผู้ที่ปล่อยเลี้ยงแบบแทะเล็มในแปลงหญ้ารูซี่สามารถลดจ านวนไข่
พยาธิลงได้ถึง 27.6 เปอร์เซ็นต์ (Wanapat and Khampa, 2006) นอกจากนี้การเสริมอาหาร อาหารก้อน
คุณภาพสูงที่มีการใช้มันส าปะหลังตากแห้งทั้งต้น(มันเฮย์) ถั่วมันเฮย์ และใบหม่อนตากแห้ง(หม่อนเฮย์) เป็น
องคป์ระกอบ มีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการย่อยได้ของกระบือปลัก  (Foiklang et al., 2011) นอกจากนี้
การเสริมแร่ธาตุและโปรตีนอัดก้อนที่มีโปรตีน 35.6 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพ่ิมปริมาณการกินได้ และความสามารถ
ในการย่อยได้ของโคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมือง (กัมปนาจ และคณะ, 2562) 
 

ตารางที่ 2.4 สัดส่วนวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนะของแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 
รายการ อาหารอัดก้อน 

% 
ร าละเอียด   8.0 
กากถั่วเหลือง 26.0 
ยูเรีย   9.0 
ซีเมนต์ขาว  13.0 
ก ามะถัน   1.0 
กากน้ าตาล 34.0 
เกลือ  5.0 
แร่ธาตุรวม  4.0 
รวม                           100.0 
องค์ประกอบทางเคม,ี %   

โปรตีนหยาบ 36.2 
TDN 85.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 8.67 
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บทที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

          3.1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีการด าเนินงานของกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

มุกดาหาร ที่ได้มีการติดตาม มีการด าเนินงานเป็นองค์คณะกรรมการท างาน ควบคุมสมาชิกที่จดทะเบียน

ภายในกลุ่ม ลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีความต้องการได้รับความรู้

และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขัน สามารถน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือท าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมี

ความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารโคเนื้อที่ถูกต้อง และกลุ่มสามารถขับเคลื่อนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ

พัฒนากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้ 

   -  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลักฐานที่กลุ่มมีการรวบรวมการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรมาอย่าง

ต่อเนื่อง  

    - การสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาประวัติ พัฒนาการ บริบท และสภาพปัญหา

ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 

    - การสังเกตการณ์และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเกษตรกรใน

การประชุมกลุ่มย่อย 

โดยกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกมีความพร้อมและมีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างทันที 

          3.2 พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   

     ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนมและ

จังหวัดมุกดาหาร โดยท าการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อใน

จังหวัดนครพนม จ านวน 2 กลุ่ม คือ ผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค า

แม่นาง-สามแยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหาร 

จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย และกลุ่มผู้เลี้ยงโค

เนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งหมด 200 

คน โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารมา

วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดท าคู่มือองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
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องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นประกอบด้วย การปรับปรุง

คุณภาพของฟางข้าวด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดย

ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตอาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม การผลิตอาหารโปรตีนสูง การผลิตอาหารผสม

ครบส่วน การผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน  

          3.3 การรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

     จัดรวบรวมองค์ความรู้ และจัดท าคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ขยายผล โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อ โดยรวบรวมจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

และนานาชาติ (ผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI) รวมทั้งน าตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี

ในท้องถิ่น ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และตรวจสอบสูตรอาหารเบื้องต้น เพ่ือให้ได้สูตรอาหารที่ได้

มาตรฐาน 

          3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

      1. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมแก่ผู้น า และคณะกรรมการ
กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
      2.  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อในการใช้จัดฝึกอบรม 
      3. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 

- เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อประกอบการบรรยาย เช่น Power point  

- การจัดท าคู่มือ แผ่นพับ แผ่นซีดี 

- วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

      4. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ 
 - ที่ท าการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 - ที่ท าการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สามแยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม   

จังหวัดนครพนม  

      - ที่ท าการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

      - ที่ท าการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

      5. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ครั้ง ครั้งละ 
3 วัน ได้แก่ 

  - กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  - กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สามแยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

      - กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

      - กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
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      6. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย  

             - การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) 
    - การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

       - การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-Pro feed) 

       - อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

                     - การผลิตอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) 

    - การผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

     7. ใช้แบบทดสอบเนื้อหาที่จะถ่ายทอดแบบปรนัย ทดสอบก่อน และหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

     8. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

           3.5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ให้ค าปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการถ่ายทอดองค์

ความรู้ 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรหลังจากผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมติดตาม
ประเมินผลหลังการด าเนินการ 3-6 เดือน เพ่ือเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพ 
          3.6 ระยะเวลาด าเนินงานตลอดโครงการ  

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยนี้ มีระยะเวลาด าเนินโครงการทั้งสิ้น 12 

เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  แผนการด าเนินงาน 

คัดเลือกและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย (วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา) 

รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

(เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละพ้ืนที่มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ) 

ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ติดตามและประเมินผล 
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การลงพ้ืนที่เพ่ือประชุมกับกลุ่มเกษตรกรและจัดเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 การประชุมกลุ่มในการผลิตสูตอาหารที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และ

เตรียมการถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การลงพ้ืนที่ส ารวจวัตถุดิบในท้องถิ่นและการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 การลงพ้ืนที่ส ารวจวัตถุดิบในท้องถิ่น การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร และเตรียมการถ่ายทอดองค์

ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของวัตถุดิบอำหำรสัตว์และสูตรอำหำรสัตว์ 
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

การอบ 60 องศาเซลเซียส    การบดตัวอย่างเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

การหาปริมาณอินทรียวัตถุ            การหาปริมาณไนโตรเจน 

 

 

 

 

 

การหาปริมาณเยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด (Acid neutral detergent fiber, NDF) 

การหาปริมาณเยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด (Acid neutral detergent fiber, NDF) 

ภาพที่ 3.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
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ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กลุ่มเกษตรกร 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    

กำรลงพ้ืนที่ติดตำมผลและให้ค ำปรึกษำหลังจำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 การลงพ้ืนที่ติดตามผลและให้ค าปรึกษาหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
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บทที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

          4.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

               การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

               ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. จัดท าคู่มือองค์ความรู้ที่จะขยายผล             

2.จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการ

ด าเนินงาน 

            

3. 3. การด าเนินการก่อนจัดการอบรมดังนี้ 
    - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
    - ลงพื้นทีส่ร้างความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร
และตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละ
พ้ืนที ่
    - ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวัตถุดิบอาหารที่มีใน
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
    - น าตัวอย่างวัตถุดิบที่ได้มาวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อใยที่
ละลายในสารละลายที่เป็นกรด (NDF) เยื่อใยที่
ละลายในสารละลายที่เป็นด่าง (ADF) 
    -  ตรวจสอบสูตรอาหารโดยการวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อ
ใยที่ละลายในสารละลายที่เป็นกลาง (NDF) 
เยื่อใยที่ละลายในสารละลายที่เป็นกรด (ADF) 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของร่างองค์ความรู้
ที่จะขยายผล 

            

4. ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1             
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แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรใน
แต่ละกลุ่มประกอบด้วย  
  5.1 การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วย
สารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว 
(2%) 
  5.2 การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้

วัตถุดิบในท้องถิ่น 

  5.3 การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) 

  5.4 อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

  5.5 การผลิตอาหารผสมครบส่วนโดยใช้
แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น 
  5.6 การผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

            

6. การติดตามประเมินผล ความก้าวหน้าของ

กลุ่ม 

            

7. วิเคราะห์และสรุปผล             

8. เขียนรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์             

9. จัดท าและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             

หมายเหตุ                    คือ แผนการด าเนินงาน 

   คือ  ผลการด าเนินงาน 

          4.2 ผลการด าเนินการลงพื้นท่ีและส ารวจวัตถุดิบ 

4.2.1 สินค้าของกลุ่มเกษตรกร  จากการด าเนินการลงพ้ืนที่และสอบถามกลุ่มเกษตรกร ท าให้

ทราบถึงการเลี้ยงโคเนื้อและสินค้าของกลุ่มเกษตรกร จ าแนกประเภทสินค้าออกเป็นกลุ่มได้จ านวน 3 กลุ่ม 

ดังนี้ 

          1. สินค้าประเภทโคเนื้อ 

              1.1 โคแม่พันธุ์หรือโคสาวตั้งท้อง 

    การเลี้ยงโคแม่พันธุ์ของกลุ่มโคเนื้อมีหลายสายพันธุ์ เช่น โคพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งจะแตกต่างกัน

ไปในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมที่เกิดจากโคพ้ืนเมืองกับโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน     หรือพันธุ์ 

ชาร์โลเลส์ เป็นต้น โดยคุณสมบัติของโคแต่ละพันธุ์ก็แตกต่างกันไป เช่น โคพ้ืนเมืองจะมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง 

ผสมติดง่าย ให้ลูกเร็ว และเลี้ยงง่าย แต่จะมีอัตราการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็ก ให้ผลผลิตเนื้อน้อยกว่าโคลูกผสม 
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ซ่ึงมีโครงร่างใหญ่ ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงโคสาว หรือโคสาวอุ้มท้องลูกผสม โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคเนื้อ

ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์อเมริกันบราห์มัน และพันธุ์ชาร์โลเล่ส์ โดยมีสายเลือดของพันธุ์ชาร์โลเล่ส์ 

ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวนโคเนื้อที่เลี้ยงจะขึ้นกับต้นทุนของเกษตรกร การเลี้ยงจะใช้วิธีกึ่งขังกึ่งปล่อย 

โดยจะปล่อยโคออกหากินหญ้าในแหล่งหญ้าตามธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสาธารณะหรือทุ่งหญ้าที่ปลูกสร้างขึ้น แล้ว

น าเข้าขังคอกในช่วงตอนเย็น มีโรงเรือนหรือเพิงพักที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ หลังคาท าด้วยวัสดุที่หาได้

ในท้องถิ่น เช่น หลังคาหญ้าแฝก พ้ืนจะเป็นพื้นดินอัดแน่นหรือพ้ืนซีเมนต์ มีความสะดวกในการท าความสะอาด 

และสามารถขนย้ายมูลโคออกได้สะดวก 

 1.2 สินค้าโครุ่น 

 โครุ่นที่มีอายุประมาณ 1 ปี หรือมีน้ าหนักประมาณ 250 – 300 กิโลกรัม จะมีพ่อค้ามารับซื้อ 

เพ่ือน าไปขายให้เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ ที่มีการเลี้ยงโคขุน ท าการขุนโดยให้อาหารส าเร็จรูปและอาหารหยาบ 

เช่น ฟางแห้ง และหญ้าสด โดยจะขุนให้ได้น้ าหนักและขนาดตามท่ีสหกรณ์หรือตลาดก าหนด  

1.3 สินค้าโคขุน 

การเลี้ยงโคขุน กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนได้จากลูกโคที่คลอดจากแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้จนกระทั่งอายุ 18 

เดือน หรือซื้อโครุ่นจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการเลี้ยงแบบยืนโรงในคอกขัง

เดี่ยว มีการจัดการน้ าและอาหารอย่างเหมาะสม และมีตลาดรับซื้อคือ บริษัทนครพนม บีฟ จ ากัด จังหวัด

นครพนม สหกรณ์โคขุนโพนยางค า จังหวัดสกลนคร สหกรณ์โคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

          2. สินค้าประเภทฟางข้าว 

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจะมีผลพลอยได้ทางการเกษตรคือ ฟางข้าว 

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะเก็บในรูปแบบฟางข้าวอัดก้อนเพ่ือใช้ในฤดูแล้งและจ าหน่ายให้กับสมาชิก 

3. สินค้าประเภทมูลโค 

การเลี้ยงโคผลพลอยได้ที่ส าคัญคือมูลโค ซึ่งเกษตรกรสามารถจ าหน่ายมูลโคแห้ง กิโลกรัมละ 

2 บาท 

      4.2.2 ผลการส ารวจวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น  

              จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร และลงพ้ืนที่ส ารวจในจังหวัดนครพนม และจังหวัด

มุกดาหาร พบว่าพืชหลักท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตในจังหวัดนครพนมได้แก่ ข้าว 1,296,308 ไร่ มันส าปะหลัง 

59,950 ไร่ อ้อย 6,500 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 558 ไร่ และในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ข้าวนาปี 479,253 ไร่ มัน

ส าปะหลัง 481,759 ไร่ อ้อย 130,000 ไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 605 ไร่ (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร 2563)

นอกจากนี้ วัตถุดิบทีมี่ในท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นมีเพียงพอ

ต่อการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น การท าพืช

อาหารสัตว์หมักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่    
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   1. แหล่งอาหารหยาบ            

วัตถุดิบแหล่งอาหารหยาบ หมายเหตุ 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยกลุ่มเกษตรกรมีแปลงหญ้าประจ ากลุ่ม และเป็นพ้ืนที่ส่วน บุคคล ปลูกโดย

เฉลี่ย 3-5 ไร่/ราย มีอายุการตัดที่ 45 วัน 
หญ้าแพงโกลา โดยกลุ่มเกษตรกรมีแปลงหญ้าประจ ากลุ่ม และเป็นพ้ืนที่ส่วน บุคคล ปลูกโดย

เฉลี่ย 2-3 ไร่/ราย มีอายุการตัดที่ 40 วัน จะปลูกในช่วงหลังฤดูการท านา 
ฟางข้าว   โดยกลุ่มเกษตรกรจะมีการผลิตฟางข้าวอัดฟ่อนเพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูท่ีขาดแคลน  

และผลิตเพื่อจ าหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง มีส ารอง
ตลอดทั้งปี มีทั้งฟางข้าวนาปี และนาปรัง ราคาฟางข้าว 25-30 บาทต่อก้อน 
น้ าหนักเฉลี่ยก้อนละ 12-15 กิโลกรัม  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรปลูกในช่วงหลังฤดูกาลท านา ในช่วงเดือน ธันวาคม – มีนาคม 
ยอดอ้อย เกษตรการสารมารถยอดอ้อยมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในช่วง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
ใบมันส าปะหลัง สามารถตัดใบได้ในระยะ ทุก ๆ 4 เดือน โดยหักล าต้นพร้อมใบสูงจากพ้ืน 30 

เซนติเมตร 
เปลือกล้างมันส าปะหลัง มีมากในช่งเดือนกุมภาพันธ์ – เมษยน 
ใบกระถิน มีตลอดฤดูกาล แต่มีมากในช่วงฤดูฝน 
เปลือกสับปะรด มีจ านวนมากในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีมากในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน- มกราคม 
ต้นถั่วลิสง เก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม –สิงหาคม 
ใบหม่อน สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 4 เดือน 
พืชอ่ืน ๆ เช่น เถามันเทศ 
ต้นชายา เป็นต้น  

มีผลผลิตในปริมาณน้อย พบในช่วงหลังฤดูกาลท านา 

 

2. แหล่งวัตถุดิบอาหารข้น 

ประเภทพลังงาน ประเภทโปรตีน 
  - มันเส้น  
  - ร าอ่อน 
  - ปลายข้าว 
  - เมล็ดขา้วโพด 
  - กากน้ าตาล 
 

  - กากถั่วเหลือง 
  - กากปาล์ม 
  - กากมะพร้าว 
  - กากเมล็ดฝ้าย 
  - กากเมล็ดนุ่น 
  - เมล็ดยางพารา 
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         3.  แหลว่ัตถุดิบอาหารอื่น ๆ 

    - พืชสมุนไพร เช่น สะเดา ผักหนาม ใบหญ้านาง ปลีกล้วย ใบตะไคร้ ขิง ข่า เป็นต้น 

      4.2.3 การวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากการสัมภาษณ์ พบว่ามีปัญหาที่

ส าคัญ ได้แก่  

                     -  พ่อแม่พันธุ์มีราคาที่สูงขึ้น  

             -  อัตราการผสมติดลดต่ าลง 

             -  การผลิตลูกโคไม่เพียงพอต่อความต้องการส าหรับน าไปขุนต่อ  

                      -  พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ลดน้อยลงเนื่องจากได้ถูกน าไปใช้ในการปลูกอ้อย มัน

ส าปะหลัง ปาล์ม และยางพาราเพิ่มมากข้ึน  

         - การขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบในฤดูแล้ง  

              - อาหารสัตว์มีราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

                      - แร่ธาตุก้อนมีราคาสูงขึ้น สัตว์เลียกิน และหมดอย่างรวดเร็ว 

             - ยังขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

            - ยังขาดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อผลิตอาหารผสมครบ

ส่วน (Total Mixed ration) ส าหรับโคเนื้อ  

           การเลี้ยงโคเนื้อได้รับผลกระทบจากราคาอาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น เช่น 

ปลายข้าว ข้าวโพด ร าข้าว กากถ่ัวเหลือง ก้อนแร่ธาตุ และอาหารเสริมต่าง ๆ ท าให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุน

ด้านอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น ปัจจัยต้นทุนด้านอาหารที่ใช้ในการใช้เลี้ยงโคเนื้อมีสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 60-70 

มากกว่าปัจจัยด้านพันธุ์ (ร้อยละ 10) และปัจจัยด้านการจัดการ (ร้อยละ 20) ปัจจัยด้านอาหารเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ จะเห็นได้ว่าในหน้าฝนนั้นจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีหญ้าขึ้นตามธรรมชาติและแปลง

หญ้าที่ปลูก แต่ในช่วงหน้าแล้งระยะเวลายาวนานถึง 6 เดือน คือ จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ช่วงนี้

แหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีมีไม่เพียงพอ นอกจากพวกฟางข้าวหรือตอซังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวซึ่งมีคุณค่า

ทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ต่ า เกษตรจะต้องพ่ึงอาหารส าเร็จรูปซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

            การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และท าให้ทราบถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกร 

ซึ่งปัญหาหลักคือการขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบในฤดูแล้ง วิธีการจัดการกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพ่ือน ามา

ท าเป็นอาหารโคเนื้อ ทั้งในรูปแบบหารหยาบในรูปแบบสด แห้ง และหมัก อาหารข้น และอาหารผสมครบส่วน 

และจากการด าเนินงานลงพ้ืนที่สอบถามกลุ่มเกษตรกร ส ารวจและเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นใน

จังหวัดนครพนม ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาหารโคเนื้อ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างสูงสุด 
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กำรส ำรวจกำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 การเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 การเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกโค 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 การเลี้ยงโคขุน 
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ภำพผลกำรส ำรวจวัตถุดิบอำหำรสัตว์ท่ีมีในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 มันเส้นเปลือกล้างมันส าปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  ต้นกระถินและใบกระถิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 ต้นชายา 
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ภาพที่ 4.7 หญ้าเนเปียร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 ต้นถั่วลิสง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 ต้นอ้อย 
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ภาพที่ 4.10 ใบหม่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 ต้นข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพด 
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กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของวัตถุดิบอำหำรสัตว์และสูตรอำหำรสัตว์ 
โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

การอบ 60 องศาเซลเซียส    การบดตัวอย่างเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

การหาปริมาณอินทรียวัตถุ            การหาปริมาณไนโตรเจน 

 

 

 

 

 

การหาปริมาณเยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด (Acid neutral detergent fiber, NDF) 

การหาปริมาณเยื่อใยที่ละลายได้ในสารละลายที่เป็นกรด (Acid neutral detergent fiber, NDF) 

ภาพที่ 4.12 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการเพ่ีอทดสอบสูตรอาหาร 
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4.2.4 ผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย  
                 1. การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) 
          2. การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

          3. การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) 

          4. อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

        5. การผลิตอาหารผสมครบส่วนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

       6. การผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

        เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งหมด 200 คน จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนา

ถ่อน อ าเภอธาตุพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม  และกลุ่มผู้เลี้ยงโค

เนื้อในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค า

สร้อย และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกรที่เข้าร่วมรับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลการทดสอบความรู้ก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับร้อยละ 34.9 มีค่าผลการ

ทดสอบหลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับรอ้ยละ 87.8 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีค่าผลการทดสอบหลังรับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สูงกว่าก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ร้อยละ 53.9 นอกจากนี้การประเมินผลโครงการโดย

การใช้แบบสอบถามหลังจากเกษตรกรรับการถ่ายทอดองค์ความรู้พบว่ามีความพึงพอใจ และการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด หลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า พบว่า

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 88 โดยเกษตรกรร้อยละ 61 เลี้ยงวัวเนื้อเฉลี่ย 5-10 ตัว ร้อยละ 22 เลี้ยงวัวเนื้อ 10-20 ตัว และ

ร้อยละ 17 เลี้ยงวัวเนื้อมากกว่า 20 ตัว ซึ่งปกติซื้ออาหารส าเร็จรูปจากบริษัทที่จ าหน่ายตามท้องตลาด ราคา

กิโลกรัมละ 11-14 บาท ท าให้มีต้นทุนการผลิตค่าอาหารอย่างน้อย 120-180 บาทต่อวัน หลังจากที่ผ่านการ

อบรมแล้วพบว่าเกษตรกรร้อยละ 88 เริ่มหันมาใช้อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 

กิโลกรัมละ 7-9 บาท และท าพืชอาหารสัตว์หมักเองสามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ท าให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง

น้อย 31.6 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นเงินเฉลี่ย 2,500-3,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน

การผลิตโดยลดการซื้อแร่ธาตุก้อนจากท้องตลาดที่มีราคา กิโลกรัมละ 50-80 บาท แต่เกษตรกรผลิตเองต้นทุน

รวมเฉลี่ย 9-11 บาท ซึ่งท าให้ลดต้นทุนการซื้อแร่ธาตุก้อนได้จ านวนมาก 

                 นอกจากนี้ได้ด าเนินการกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารในการขยาย

ผลให้โดยมีกลุ่มเกษตรกร ในแต่ละกลุ่มในจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร เป็นฟาร์มต้นแบบและสามารถ

ถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ โดยการใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

เช่น ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ เกษตรกรสามารถท าฟางหมัก กระถินหมัก มันส าปะหลังหมัก ยอดอ้อยหมัก 

เพ่ือให้สัตว์ได้รับโภชนะครบตามความต้องการของร่างกาย ป้องกันปัญหาขาดแคลนอาหาร ช่วยลดต้นทุนการ
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ผลิตและช่วงรวมทั้งลดปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาฟางข้าว หรืออ้อย หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นกระบวนการผลิตโคเนื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.2 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการ

ปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

กลุ่ม จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 50 

2. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 50 
3. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข  ต าบลนาอุดม  
   อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

50 

4. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง 
    จังหวัดมุกดาหาร 

50 

รวม 200 
 

ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินความรู้ก่อน-หลัง การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการ

ผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

เนื้อหา ก่อนการอบรม หลังการอบรม ส่วนต่างของ
ผลคะแนน 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

การเพ่ิมผลผลิตโค
เนื้อโดยใช้แหล่ง
อาหารในท้องถิ่น 

34.9 2.9184 34.9 87.8 4.9528 87.8 53.9 
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ตารางที่ 4.4  การประเมินผลปฏิบัติการโดยใช้แบบสอบถามกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม

การปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

การปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการน าไปใช้
ประโยชน์ 

การปรับปรุงระบบการผลิตโค
เนื้อโดยใช้แหล่งอาหารใน
ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

4.93 มากที่สุด 4.81 มากที่สุด 

หมายเหตุ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ/การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และใช้เกณฑ์        

              1 ถึง 5 โดย  

              1 หมายถึง พึงพอใจ/น าความรู้ไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 

     5 หมายถึง พึงพอใจ/น าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 

    การแปลความพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดย  

    0.01-1.00 หมายถึง  น้อยมาก  

    1.01-2.00 หมายถึง  น้อย  

    2.01-3.00 หมายถึง  ปานกลาง  

    3.01-4.00 หมายถึง  มาก  

    4.01-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.5 การประเมินการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดย

ใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

กิจกรรม การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น (ร้อยละ) 
 ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 30 85 
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ภำพกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
 

 

 

 

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นางสามแยก ต าบลหนองซน อ าเภอนาทมจังหวัดนครพนม 
ภาพที่ 4.13 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุขต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ภาพที่ 4.13 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)  
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กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) 
1. จัดเตรียมฟางข้าวและจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับท าฟางหมัก 

 
 

 
 

 
 

2.ละลายยูเรียและปูนขาวคนจนกระท่ังละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

 

 

 

 

3. รดให้ทั่ว 

 

 

 

 
 
4. ปิดให้มิดชิด หมักไว้อย่างน้อย 10 วัน จึงสามารถน าไปเลี้ยงโคเนื้อ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.14 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) 
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    กิจกรรมการผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

1. จัดเตรียมพืชอาหารสัตว์ และสับให้มีขนาด 3-5 เซนติเมตร 

 
 

 
 

 
 

2. ละลายกากน้ าตาล 2% + ยูเรีย 1% ในน้ าสะอาด 10 ลิตร แล้วน าไปรดพืชอาหารสัตว์ให้ทั่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. อัดใส่ถังให้แน่นและปิดให้มิดชิดหมักไว้อย่างน้อย 14 วัน 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.15 กิจกรรมการผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
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  กิจกรรมการผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-Pro feed) และการผสมอาหารข้นอาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.16 กิจกรรมการผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-Pro feed) และการผสมอาหารข้นอาหารข้นผสมใช้เอง

ภายในฟาร์ม 

กิจกรรมการผลิตอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 กิจกรรมการผลิตอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR)  
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กิจกรรมการผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

1. จัดเตรียมวัตถุดิบ ชั่งน้ าหนักตามสูตร 

 
 

 
 

 
 

2. ผสมให้เข้ากัน 

 

 

 

 

 

3. น าไปใส่ในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วอัดให้แน่น 

 

 

 

 
 

4. ผึ่งแดดให้แห้ง 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.18 กิจกรรมการผลิตแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 
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การลงพ้ืนที่ติดตามผลและให้ค าปรึกษาหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลงพ้ืนที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทรัพย์สินอุดมสุข ต าบลนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร เมื่อก่อนเกษตรกรใช้

อาหารเม็ดส าเร็จรูปเลี้ยงโคขุน ซึ่งเกษตรกรหลังจากผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ด าเนินการผลิต

อาหารข้นใช้เองภายในฟาร์ม โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเช่น หัวมันส าปะหลังน ามาสับและตากแห้ง ท าใบ

กระถินหมักเพ่ือเสริมให้แก่โคขุน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อได้ถึง 33 เปอร์เซ็นต์  

ภาพที่ 4.19 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ติดตามและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร 
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ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลค าป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร หลังจากผ่านการอบรมเกษตรหันมาใช้

อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม ท าหญ้าเนเปียร์หมัก และแร่ธาตุและอาหารอัดก้อนใช้เองภายในฟาร์ม 

 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่ติดตามผลและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนมหลังจากผ่านการอบรมเกษตรหันมาใช้อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม ท าหญ้าเนเปียร์หมัก และแร่

ธาตุและอาหารอัดก้อนใช้เองภายในฟาร์ม 

 

 

 

 

การลงพ้ืนที่ติดตามผลและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านค าแม่นาง-สามแยก อ าเภอนาทม

จังหวัดนครพนม หลังจากผ่านการอบรมเกษตรหันมาใช้อาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม ท าหญ้าเนเปียร์หมัก 

และแร่ธาตุและอาหารอัดก้อนใช้เองภายในฟาร์ม 

ภาพที่ 4.19 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ติดตามและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร (ต่อ) 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

          5.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1. เกษตรกรที่ได้รับการอบรมรวมทั้งหมด 200 คน มีองค์ความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อ ให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนให้ต่ าลง โดยการน าใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นตัวอย่างเช่น ฟาง

ข้าว ยอดอ้อย มันส าปะหลัง และพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น ซึ่งท าให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโค

เนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาโคเนื้อในชุมชนและ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร

สามารถการพ่ึงตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน  

2. เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมมีผลการทดสอบความรู้ก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับร้อยละ 

34.9 มีค่าผลการทดสอบหลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับ 87.8 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมค่าผลการทดสอบ

หลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สูงกว่าก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ร้อยละ 52.9  

3. การประเมินผลโครงการโดยการใช้แบบสอบถามหลังจากเกษตรกรรับการถ่ายทอดองค์ความรู้

พบว่าพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด  

4. หลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ 1-3 เดือน ได้ด าเนินการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคเนื้อใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 88 ซึ่ง

ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้อย่างยั่งยืน 
 

          5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้ฟางหมักยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) เลี้ยงสัตว์ สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับ

สัตว์เคี้ยวเอื้อง ช่วงแรกต้องปรับให้สัตว์กินฟางหมักยู-ลามที่ละน้อย ๆ โดยผสมให้กินร่วมกับฟางข้าว แล้วเพ่ิม

สัดส่วนของฟางหมักยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) ให้มากขึ้นจนสัตว์สามารถกินได้ 100% สามารถใช้ร่วมกับ

แหล่งอาหารหยาบอ่ืนได้ เช่น หญ้าสด/แห้งพืชตระกูลถั่ว  

2. ใบมันส าปะหลังไม่ควรให้สัตว์กินในรูปแบบสด ควรตากแดดให้แห้งหรือหมักอย่างน้อย 14 วัน 

3. สูตรในการท าใบมันส าหลังหมัก และกระถินหมัก ด้วยสารละลายยูเรีย 1% และกากน้ าตาล 2% 

สามารถประยุกต์ใช้กับพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น เช่น ใบยางพารา หรือ ต้นข้าวโพด 

4. ยูเรียสามารถผสมในอาหารข้นส าหรับโคเนื้อตั้งแต่ระยะหย่านมเป็นต้นไป (ลูกโคอายุ 7 เดือนข้ึน

ไป) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แต่ไม่ควรเสริมยูเรียในอาหารเกิน 3%                                             



52 
 

 5. ควรระมัดระวังอย่าให้สัตว์กัดแทะกินแร่ธาตุก้อนเพราะถ้าหากสัตว์ได้รับมากเกินไปอาจเกิดผลเสีย

ต่อสัตว์ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ ควรใส่ไว้ในกล่องไม้ที่มีขนาดพอดีกับอาหารก้อน หรือแขวนไว้

สัตว์จะได้เลียกินได้อย่างสะดวก 

    6. ควรมีการศึกษาการน าพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นชนิดอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพในการน ามาเป็นแหล่ง

โปรตีน เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

    7. ในการท าแร่ธาตุก้อน ที่ตากแดด 2-3 วันจะมีความชื้นในอาหารก้อนเหลืออยู่ประมาณ 20-25 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสามารถเก็บได้ประมาณ 2 เดือน เนื่องจากจะมีเชื้อราเกิดขึ้น แต่ถ้าหากลดความชื้นให้เหลือไม่

เกิน 15 เปอร์เซ็นต์จะสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่า 3 เดือน 

    8. ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่ขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี เช่น หญ้า ต้นข้าวโพด เป็นต้น 

เกษตรกรควรท าฟางหมักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีแหล่งอาหารหยาบ

อุดมสมบูรณ์ ควรท าพืชอาหารสัตว์หมักเก็บไว้ใช้ 

    9. เกษตรกรควรจดท าบันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เช่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ ประวัติ

การท าวัคซนี ประวัติการรักษา ปริมาณการใช้อาหาร รายรับ และรายจ่าย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้การจัดการฟาร์ม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รำคำ 2.9 บำท/กิโลกรัม                          รำคำ 3.5 บำท/กิโลกรัม 
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Thevin Vongpralub. 2015. Effects of Sericin Supplementation on the Sperm Survival 
of Cooled Stored Chicken Semen. KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 2 :103-106.  

2.  Chasombat J, Vongpralub T, Sirisathien S, Phasuk Y, Sonseeda P.  2015.  Vitrification of Thai 
native cattle oocyte: Effects of ethylene glycol concentrations, linoleic acid albumin 

and cholesterol-loaded methyl-β-cyclodextrin. Cryo Letters. Vol 36(3):165-173. 
3. Pronjit Sonseeda, Thevin Vongpralub  and Banyut Laopaiboon. 2013. Effects of the 

environmental factors, age and breeds on semen characteristics in Thai indigenous 
chicken: a one-year study. TJVM. Vol 43(3) 347-352. 

4. Pronjit Sonseeda, Thevin Vongpralub and Bunyut Laopaiboon. 2013. The Effect of 
Storage Period   on Semen Quality and Fertility of Thai Native Chicken  Frozen 
Semen.  KKU Vet J. 23(1): 129-137 
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ผู้ร่วมโครงกำรท่ำนที่ 3 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวกฤติกา ชุณห์วิจิตร  

   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Krittika Chunwijitra 

2. ต าแหน่ง: อาจารย์  

3.  หน่วยงานที่สังกัด :  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม   

                             มหาวิทยาลัยนครพนม 

4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  :  103 หมู่ 3 บ้านหนองเซา ถ.ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ. เมือง จ. นครพนม 48000 
โทรศัพท์  :  0-4254-3222 

      โทรสาร  :  0-4254-3122 
      โทรศัพท์มือถือ  :  0845510404 

E-mail Krittika@npu.ac.th 
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา 

ปีที่จบ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ประเทศ 
2555 วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ม.เกษตรศาสตร์ ไทย 

2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ไทย 
 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
             สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผัก ผลไม้และสมุนไพร พิษวิทยาในอาหารและระหว่างการแปรรูปอาหาร 

7. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

1. Chunwijitra, K., Sujirachato K., Sinlapathongkum N., and Vangnai K. (2016). Effect of Carrot 

and Ripe Papaya Peels on Qualities and Residual Nitrite of Chinese Sausages during 

Storage.  In Proceedings of the 62nd International Congress of Meat Science and 

Technology (ICoMST). (pp.145-149). Bangkok, Thailand. 

2. ตรี วาทกิจ, ณรงค์ วงศ์เณร และกฤติกำ ชุณห์วิจิตรำ. 2561. ผลของวิธีการล้างที่แตกต่างกันต่อจ านวน

จุลินทรีย์บนพ้ืนผิวถังนม ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ านม. วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3): 1-8. 
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ผู้ร่วมโครงกำรท่ำนที่ 4 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่สารถติต่อได้สะดวก:  

ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์/ โทรสาร: 043-202362  
E-mail : Anusornc@kku.ac.th 

5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา 
ปีที่จบ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ประเทศ 
2547 วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 
2553 ปร.ด. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

การน าใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง, 
ระบบนเิวศวิทยาภายในกระเพะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบบการเลี้ยงสัตว์และการผลิตปศุสัตว์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพในรูเมน 
7. ผลงานวิจัยตีพิมพ์  
1. Matra, M. , M.  Wanapat, A.  Cherdthong, S.  Foiklang, C.  Mapato.  2019.  Dietary dragon fruit 

(Hylocereus undatus) peel powder improved in vitro rumen fermentation and gas 
production kinetics. Tropical Animal Health and Production. 51(6), pp. 1531-1538. 
(Quartile 2)  

2. Supapong, S., A. Cherdthong, M. Wanapat, P. Chanchula, S. Uriyaponspm. 2019. Effects of 
sulfur levels in fermented total mixed ration containing fresh cassava root on feed 
utilization, rumen characteristics, microbial protein synthesis, and blood 
metabolites in Thai native beef cattle. Animals 9(5), 261. (Quartile 1)  

3.Seankamsorn, A., A. Cherdthong, M. Wanapat, C. Supapong, B. Khonkhaeng, S. Uriyapongson, 
N. Gunun, P. Gunun, P. Chanjula. 2017. Effect of dried rumen digesta pellet levels 
on feed use, rumen ecology, and blood metabolite in swamp buffalo.  Tropical 
Animal Health and Production. 49(1): 79-86. (Quartile 2)  

4. Cherdthong, A., B. Khonkhaeng, S. Foiklang, M. Wanapat. P. Chancjula, P. Polyorach. 2019. 
Effects of supplementation of piper sarmentosum leaf powder on feed efficiency, 
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rumen ecology and rumen protozoal concentration in Thai native beef cattle. 
Animals 9(4), 130, pp. 1-9. (Quartile 1) 

5. Cheredthong, A. , C. Supapong. 2019. Improving the nutritive value of cassava bioethanol 
waste using fermented yeast as a partial replacement of protein source in dairy 
calf ration. Tropical Animal Health and Production. DOI: 10.1007/s11250-019-01911-
4. (Quartile 2) 

6. Tanpong, S., A. Cherdthong, B. Tengjaroenkul, U. Tengjaroenkul, S. Wongtangtintharn. 2019. 
Evaluation of physical and chemical properties of citric acid industrial waste. 
Tropical Animal Health and Production.DOI:10.1007/s11250-019-01917y.(Quartile2) 

7 .  Cherdthong, A. , A.  Seankamsorn, C.  Suriyapha, P.  Chanjula, M.  Wanapat.  2018.  Effect of 
beta-glucan supplementation on feed intake, digestibility of nutrients and ruminal 
fermentation in Thai native beef cattle.  Journal of Animal Physiology and Animal 
Nutrition 102(6), pp. 1509-1514. (Quartile 2) 

8 . Nampukdee, R. , A.  Cherdthong, S.  Polyorach, M.  Wanapat, N.  Gunun, P.  Gunun, R. 
Sitthigripong.  2018.  International Journal of Agricultural Technology.  14(7) , pp. 
1495-1504. 

9 . Hamchara, P. , P.  Chanjula, A.  Cherdthong, M.  Wanapat.  2018.  Digestibility, ruminal 
fermentation, and nitrogen balance with various feeding levels of oil palm fronds 
treated with Lentinus sajor- caju in goats.  Asian- Australasian Journal of Animal 
Sciences. 31(10), pp. 1619-1626. (Quartile 2) 

10 . Gunun, P. , N.  Gunun, A.  Cherdthong, C.  Wachirapakorn, S.  Kang.  2018.  In vitro rumen 
fermentation and methane production as affected by rambutan pee powder. 
Journal of Applied Animal Research. 46(1), pp. 626-631. (Quartile 3) 

11.Cherdthong, A., B. Khonkhaeng, A. Seankamsorn, P. Chanjula, S. Polyorach. 2018. Inclusion 
of yeast waste as a protein source to replace soybean meal in concentrate mixture 
on ruminal fermentation and gas kinetics using in vitro gas production technique. 
Animal Production Science. Animal Production Science. doi.org/10.1071/AN18491. 
(Quartile 2) 

12.Gunun, N., P. Gunun, A. Cherdthong, M. Wanapat, S. Kang, S. Polyorach. 2017.  Improving 
the quality of sugarcane bagasse by urea and calcium hydroxide on gas production, 
degradability and rumen fermentation characteristics. Journal of Animal and Plant 
Sciences 27(6), pp. 1758-1765.  (Quartile 3) 
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ภำคผนวก ค 

เอกสำรประกอบกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
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ก ำหนดกำร 

 โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารใน

ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” 
วันที่ 1 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด 
09.30-10.30 น. ท าแบบทดสอบกอ่นการฝกึอบรม 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. การจัดการฟาร์มโคเนื้อและการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดย  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น. วัตถุดิบอาหารสตัว์ที่มีในท้องถิ่น (ต่อ) 
วันที่ 2 
08.30 -09.30 น. การปรับปรงุคณุภาพฟางข้าว 
09.30-10.30 น. การปรับปรงุคณุภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว ด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูน

ขาว (2%) 
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การถนอมพืชอาหารสัตว์ดว้ยวิธกีารหมัก (Silage) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการท าพืชอาหารสัตว์หมัก 
วันที่ 3 
08.30-09.30 น. การผสมอาหารข้นใช้เองภายในฟาร์ม และอาหารข้นโปรตีนสงู  
09.30-10.30 น. การน าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบเปน็สูตรอาหารโคเนือ้ 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการผสมอาหารข้นใช้เองภายในฟาร์ม 
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตนีอัดก้อนคุณภาพสูง 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดกอ้นคณุภาพสูง 
16.30-16.45 น.  พิธีปิด 

หมายเหตุ : ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  

โครงกำร “กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอำหำรใน
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ” 

โครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำรใช้ประโยชน์ จำก ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์  เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง

คุณค่ำ โดยจะใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ค ำอธิบำย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน  

ตอนที่ 1  สถำนภำพทั่วไป  

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ    

 หญิง     ชาย 

2. อำยุ  

 ต่ ากว่า 20 ปี     20-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 

3. กำรศึกษำ  

 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     

 ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี   

4. อำชีพ   

นักศึกษา   ข้าราชการ    พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

 ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ตอนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำไปใช้    

               ของท่ำนเพียงระดับเดียว 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้ำนวิทยำกร 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

     

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้      

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      

ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

4. อาหาร มีความเหมาะสม      

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การ
อบรม 

     

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 
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ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

     

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้ 

     

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      

สรุปประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรฝึกอบรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………..............……………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่

................................................................................................................................................ ...............................

.................................................................................................... ......................................................................... 
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แบบทดสอบกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่ง
อำหำรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

 

จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว (15 คะแนน) 

1. ข้อใดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอาหารหยาบ 

ก. ฟางข้าว  ข. ร าอ่อน  ค. ปลายข้าว  ง. เมล็ดข้าวโพดบด 

2. ข้อใดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอาหารข้น 

ก. ฟางข้าว  ข. ร าอ่อน  ค. หญ้าเนเปียร์  ง. ต้นข้าวโพด 

3. วัตถุดิบอาหารสัตว์ในข้อใดมีโปรตีนต่ าที่สุด 

ก. ฟางข้าว  ข. ร าอ่อน  ค. ปลายข้าว  ง. หญ้าเนเปียร์ 

4. วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใดไม่สามารถให้โคเนื้อกินในรูปแบบสดได้ 

ก. ต้นข้าวโพด  ข. ยอดอ้อย  ค. ต้นถั่วลิสง  ง. ใบมันส าปะหลัง 

5. สารพิษ กรดไฮโดรไซยานิค ในใบในส าปะหลังสดสามารถท าให้ลดลงด้วยวิธีการใด 

ก. ตากแห้ง 2-3 แดด    ข. อบแห้ง     

 ค. กระบวนการหมักอย่างน้อย 14 วัน   ง. ถูกทุกข้อ 

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดการให้อาหารโคเนื้อ 

ก. อาหารหยาบเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ 

ข. วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นสามารถน ามาพัฒนาเป็นอาหารโคเนื้อเพ่ือลดต้นทุนได้ 

ค. เลี้ยงโคเนื้อด้วยอาหารข้นส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว และให้อาหารข้นในปริมาณสูง 

ง. ใบกระถินแห้งสามารถน ามาเป็นอาหารโคเนื้อได้ 

7. ข้อใดคือประโยชน์ของของการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยยูเรีย2% และปูนขาว 2% 

ก. ฟางข้าวมีคุณค่าทางโภชนะเพ่ิมสูงขึ้น 

ข. ลดระยะการเคี้ยวเอ้ืองของโคเนื้อ 

ค. ปริมาณการกินได้ของโคเนื้อเพ่ิมขึ้น 

ง. ถูกทุกข้อ 
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8.  ข้อใดคือประโยชน์ของการท าพืชอาหารสัตว์หมักคุณภาพสูง 

ก. สามารถถนอมเก็บรักษาไว้ใช้ได้เป็นเวลานาน 

ข. มีความหอมน่ากิน ท าให้สัตว์กินได้มากขึ้น 

ค. เป็นวิธีการลดสารพิษในพืชอาหารสัตว์ 

ง. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของฟางหมักยู-ลามที่ด ี

ก. มีสีน้ าตาลเข้มกว่าปกติ  

ข. มีกลิ่นหอมของแอมโมเนีย (กลิ่นไม่แรงเท่าฟางหมักยูเรีย 5%)  

ค. มีลักษณะอ่อนนุ่มเมื่อจับดู 

ง. มีราขึ้น  

10. ข้อใดคือกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ที่ดี 

ก. พืชอาหารสัตว์มีความชื้น 60-70 % 

ข. สับให้มีความยาว 3-5 เซนติเมตร 

ค. อัดพืชอาหารสัตว์ให้แน่นปราศจากอากาศ 

ง. ถูกทุกข้อ 

11. อาหารสัตว์ต่อไปนี้ชนิดใดมีโปรตีนต่ าสุด 

  ก. มันเส้น    ข.  ปลายข้าว   ค.  ร าข้าว              ง.  ข้าวโพดบด 

12. อาหารสัตว์ต่อไปนี้ชนิดใดมีโปรตีนสูงที่สุด 

ก. กากมะพร้าว    ข.  กากปาล์ม   ค. ใบกระถิน           ง.  กากถั่วเหลือง 

13. วัตถุดิบชนิดใดสามารถน ามาท าแร่ธาตุและอาหารอัดก้อน 

  ก. แร่ธาตุรวม   ข. ปุ๋ยยูเรีย   ค. ซีเมนต์ขาว       ง. ถูกทุกข้อ 

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน 

 ก. ผลิตด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนไม่สามารถผลิตใช้เองได้ภายในฟาร์ม 

 ข.  สามารถใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

 ค. ช่วยกระตุ้นการกินอาหารของโคเนื้อ 

 ง. ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุและโภชนะท่ีจ าเป็นส าหรับโคเนื้อ 

15. ข้อใดคือประโยชน์ของการท าบัญชีฟาร์ม 

 ก. ท าให้สามารถวางแผนการผลิตโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข. ท าให้ทราบรายรับ-รายจ่าย และผลก าไร 

 ค. ช่วยในการวางแผนการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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ภำคผนวก ง 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
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ใบลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจยั 
 

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตโค

เนื้อโดยใช้แหลง่อำหำรในทอ้งถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ 
 

 

 

 

 
 

โดย 

นำยกัมปนำจ  เภสัชชำ  
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