บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
การเลี้ยงโคเปนอาชีพที่สืบทอดกันมานาน โดยเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคเปนอาชีพเสริมจาก
การทํานา ทําไร และโคที่เลี้ยงสวนหนึ่งเปนโคพื้นเมือง ที่มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศ
ไทยไดเปนอยางดี (สวัสดิ์ และวนิดา, 2542) อยางไรก็ตาม การเลี้ยงโคพื้นเมืองในปจจุบันอาศัยพืช
อาหารสัตวตามธรรมชาติ สงผลใหการเจริญเติบโต หรือการตอบสนองของโคในดานตาง ๆ เชน ความ
สมบูรณพันธุ หรือการสรางผลผลิตขึ้นกับปริมาณอาหาร และคุณคาทางโภชนะของอาหาร ที่มีอยูใน
ฤดูกาลตาง ๆ เปนสําคัญ (เทอดชัย, 2540) โดยเฉพาะชวงหนาแลงซึ่งขาดแคลนพืชอาหารสัตวทําใหโค
ไดรับอาหารและโภชนะตาง ๆ ไมเพียงพอตอความตองการสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ซึ่งหากโค
อยูในชวงกําลังเจริญเติบโตไดรับโภชนะไมเพียงพอจะมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง โคผอม
และแคระแกร็นหรือการเจริญเติบโตอาจหยุดชะงักได (ศิริลักษณ, 2541) การใหอาหารหยาบรวมกับ
การเสริมอาหารขน เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหโคไดรับโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนและพลังงานที่เพียงพอตอ
ความตองการของรางกายและทําใหโคใชประโยชนจากอาหารหยาบไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
หญาพลิแคททูลั่มเปนหญาที่นิยมปลูกและนํามาทําหญาแหงเพื่อเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องใน
ภาคใต เนื่องจากหญาพลิแคททูลั่มเปนพืชอาหารสัตวที่ทนทานตอสภาพแหงแลงและสภาพน้ําขังไดดี
แมในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและสภาพดินกรด (Hare, 1995) ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่
บางแหงในภาคใตที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําเนื่องจากมีสภาพเปนกรดสูง มีอินทรียวัตถุ แรธาตุอาหาร
ที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา และมีน้ําทวมขัง (จินดา และคณะ, 2544) และเนื่องจากขอมูลการศึกษาการ
เจริญเติบโตและการใชประโยชนไดของโภชนะในโคพื้นเมืองภาคใตยังมีนอย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้
จึงเปนการศึกษาปริมาณการกินได การใชประโยชนไดของโภชนะ และการเจริญเติบโตของโคพื้นเมือง
ภาคใตเพศผูที่ไดรับหญาพลิแคททูลั่มแหงเสริมดวยอาหารขนระดับตางๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
จัดการดานอาหารสําหรับการผลิตโคพื้นเมืองภาคใตตอไป
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การตรวจเอกสาร
โคพื้นเมืองภาคใต
โคพื้นเมือง หมายถึง โคที่อยูในเมืองไทยมานานแลว อาจเปนโคซึ่งอยูในทองถิ่นแตเดิมหรือโค
ซึ่งนํามาจากที่อื่นนานมาแลว หรือโคที่เกิดจากการผสมขามอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมอาจแยกแยะหรือ
แจกแจงเขากับโคพันธุใดพันธุหนึ่ง (จรัญ, 2515)
โคพื้นเมืองภาคใตของไทยนับเปนโคพื้นเมืองสายพันธุหนึ่งซึ่งสืบหาตนกําเนิดยอนหลังไปไมได
ไมมีการบันทึกไวแนชัดถึงประวัติความเปนมาในประเทศไทย แตเมื่อสังเกตจากลักษณะภายนอกแลว
ถือวาเปน Bos indicus ซึ่งเปนเผาเดียวกับ โคอินเดีย หรือโคซีบู (Zebu cattle) ในกลุม Bivovine
ในเอเชียใต และจัดวาเปนโคพื้นเมืองไทยที่มีรูปรางดี กลามเนื้อล่ําสัน มีลักษณะแข็งแรงกวาโคสายพันธุ
อื่นในประเทศ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทยมาเปนเวลานาน มีขนาดเล็ก ทนรอน
ทนตอโรค และแมลง หากินเกง ใหลูกดก (สวัสดิ์ และวนิดา, 2542) สามารถใชประโยชนจากอาหาร
หยาบไดดี ซึ่งเหมาะสมกับสภาพปจจุบันที่กําลังประสบปญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ
และพื้นที่เลี้ยงสัตวมีแนวโนมลดลง (Kawashima, et al. 2000a) ซึ่งลักษณะทางเศรษฐกิจของโค
พื้นเมืองภาคใต แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของโคพื้นเมืองภาคใต
ลักษณะ

จํานวนที่ศึกษา (ตัว)

น้ําหนักแรกเกิด (กิโลกรัม)
(42)
น้ําหนักหยานม (กิโลกรัม)
(42)
น้ําหนักเมื่ออายุ 1 ป (กิโลกรัม)
(7)
น้ําหนักเมื่ออายุ 18 เดือน (กิโลกรัม)
(7)
อัตราการเจริญเติบโตระยะกินนม (กรัม/วัน) (42)
อัตราการเจริญเติบโตหลังหยานม (กรัม/วัน) (7)
อัตราการใหลูก (เปอรเซ็นต)
(80)
ชวงหางการใหลูก (วัน)
(43)
หมายเหตุ อัตราการเจริญเติบโตหลังหยานมระหวางอายุ 7 ถึง 18 เดือน
ที่มา : ดัดแปลงจาก สวัสดิ์ และวนิดา (2542)

16.49+2.03
93.36+10.85
100.57+8.26
158.93+16.07
400.00+60.00
172.20+22.17
59.09
402.00+50.00
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การเลี้ยงโคพื้นเมืองในภาคใตมีจุดประสงคเพื่อจําหนายเปนโคเนื้อและอาจจําหนายโคเพศผูที่มี
ลักษณะดีเปนโคชน (ศิริชัย, 2543) ลักษณะทั่วไปของโคพื้นเมืองภาคใตมีลักษณะโหนกใหญ
บั้นทายเล็ก บั้นหนาคอนขางใหญ จึงเหมาะสําหรับใชเปนโคชน เพราะบั้นหนามีกลามเนื้อมาก โดย
เฉพาะในตัวผูทําใหแรงยืนหยัดพื้นดินดี สวนบั้นทายเล็กมากจึงเคลื่อนไหวไดปราดเปรียว ขนมีลักษณะ
สั้นเกรียน มีสีตางๆ กัน เชน ดํา น้ําตาลออน ดาง แตที่พบเห็นโดยทั่วไปคือ สีน้ําตาลแกมแดง ขนใต
ทองและซอกขามักมีสีจางกวาสวนอื่นๆ (ศรเทพ, 2539)
การเจริญเติบโตของโคพื้นเมือง
โคพื้นเมืองเปนโคที่มีขนาดเล็ก เพศผูมีน้ําหนักโตเต็มที่ประมาณ 300-350 กิโลกรัม เพศเมีย
โตเต็มที่ขนาด 200-250 กิโลกรัม รูปรางลักษณะโดยทั่วๆไปมีใบหนายาว บอบบาง หนาผากแคบ ตา
ขนาดปานกลาง ขนหนาสั้นเกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม มีเขาสั้นหรือยาวปานกลาง เพศเมียมีเขาสั้น
หรือไมมีเขา เขามักมีลักษณะตั้งขึ้นแลวปลายงุมเขา แตก็มีตางกันออกไปบาง (กองสงเสริมปศุสัตว,
2538)
ลูกโคพื้นเมืองที่คลอดจากแมโคที่เลี้ยงในทุงหญาธรรมชาติ โดยไมไดรับอาหารเสริม มีน้ําหนัก
แรกคลอด และน้ําหนักหยานมเฉลี่ย 14.8 และ 112.2+19.4 กิโลกรัม ตามลําดับ ความยาวลําตัวซึ่งวัด
จากหัวไหล (point of shoulder) จนถึงกระดูกสะโพก (hip bone) เฉลี่ย 28.0+9.9 และ 56.2+7.1
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนความยาวรอบอก เฉลี่ย 60.0+4.2 และ 117.0+11.3 เซนติเมตร ตาม
ลําดับ และความสูงซึ่งวัดตรงขาหนาตั้งฉากกับพื้นขึ้นไปถึงหลังซึ่งตรงกันเฉลี่ย 62.0+3.3 และ
91.1+2.4 เซนติเมตร ตามลําดับ (ศรเทพ, 2539) สวนน้ําหนักหยานมที่อายุ 200 วันของโคพื้นเมือง
เฉลี่ย 95.41+18.85 กิโลกรัม น้ําหนักเมื่ออายุ 1 ป (yearling weight) เฉลี่ย 140.20+21.5 กิโลกรัม
และน้ําหนักโคเมื่ออายุ 18 เดือน เฉลี่ย 162.0+18.4 กิโลกรัม (ปยศักดิ์, 2541)
สําหรับอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานมของลูกโคพื้นเมือง เพศผูในระยะอายุ 8 เดือนแรกมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 640 กรัมตอตัวตอวัน สวนลูกโคเพศเมียมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 400กรัมตอตัวตอวัน ซึ่งดอยกวาเพศผูเล็กนอย โดยเฉลี่ยแลวอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคพื้นเมืองไทย
เพศผูและเพศเมีย เทากับ 430 กรัมตอตัวตอวัน ซึ่งจัดเปนอัตราที่พอใช แมวาแมโคจะใหปริมาณน้ํานม
นอยก็ตาม (จรัญ, 2515) สวนอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคพื้นเมืองหลังหยานมถึงอายุ 18 เดือน
เฉลี่ย 279+53 กรัมตอตัวตอวัน (ปยศักดิ์, 2541) ซึ่งการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองจะสูงหรือต่ํานั้นยัง
ขึ้นอยูกับการจัดการในการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการจัดการดานอาหารลูกโคพื้นเมืองที่แทะเล็มในทุงหญา
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โดยไมไดรับอาหารเสริม อาจจะมีอัตราการเจริญเติบโตกอนหยานม เพียง 155 กรัมตอวัน ในขณะที่ลูก
โคพื้นเมืองที่แทะเล็มในทุงหญาและไดรับขาวโพดบดทั้งซังเปนอาหารเสริมมีอัตราการเจริญเติบโต 252กรัมตอตัวตอวัน (จรัญ และบุญเหลือ, 2508) สอดคลองกับจินดา และคณะ (2534) ที่รายงานวา
โคพื้นเมืองเพศผูอายุประมาณ 2 ป น้ําหนักเฉลี่ย 190 กิโลกรัม ที่ไดรับขาวเปลือกบดและขาวเปลือก
บดผสมยูเรีย 3 เปอรเซ็นต เปนอาหารเสริมมีอัตราการเจริญเติบโต 0.59 และ 0.61 กิโลกรัมตอวัน สูง
กวาโคกลุมที่ไมไดรับอาหารเสริมซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.32 กิโลกรัมตอวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นการเสริมอาหารใหแกโคพื้นเมืองทําใหโคมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาโคที่ไมไดรับ
การเสริมอาหารเนื่องจากโคไดรับโภชนะเพิ่มขึ้น
หญาพลิแคททูลั่ม
หญาพลิแคททูลั่ม มีชื่อวิทยาศาสตรวา Paspalum plicatulum เปนหญาที่มีถิ่นกําเนิดบริเวณ
ทวีปอเมริกากลางและใต มีอายุการเจริญเติบโตแบบขามป ลักษณะของลําตนคอนขางตั้งตรง และมีการ
เจริญเติบโตแบบเปนกอ (tufted perennial grass) ลําตนแบนและชอดอกเปนแบบ spike like
raceme (บุญฤา, 2528) ลําตนอาจสูงถึง 120 เซนติเมตร ใบปกติจะยาวประมาณ 40 เซนติเมตร กวาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ใบไมมีขน เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกมากกวา 800 มิลลิเมตรตอป
(สายัญห, 2540) นอกจากนี้หญาพลิแคททูลั่มยังสามารถปรับตัวไดดีในดินหลายชนิดรวมทั้งดินที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนกรดและมีน้ําขัง (water logged conditions) (Humphreys, 1980) ทน
ตอการเหยียบย่ําของสัตว และทนตอโรคและแมลง (พนม, 2537; ประวิตร, 2538) และจากการทดสอบ
พันธุพืชอาหารสัตวในภาคใตเพื่อคัดพันธุที่เหมาะสม อนันต และคณะ (2533) รายงานวา หญาพลิแคททูลั่มเปนหญาชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นไดดีโดยเฉพาะในพื้นที่ลุม สามารถปลูกรวมไดดีกับถั่วเซอราโตร (Macroptilium atropurpureum) ถั่วโลโตนันนิส (Lotononis bainensii) และถั่วพีเรนเนียนสะไตโล (Stylosathes guianensis)
องคประกอบทางเคมีและการยอยไดของหญาพลิแคททูลั่มแหง
สุมิตรา (2543) ไดศึกษาสวนประกอบทางเคมีของหญาพลิแคททูลั่มแหง และรายงานวา หญาพลิแคททูลั่มแหง ประกอบดวยวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ไขมันรวม ผนังเซลล ลิกโนเซลลูโลส
ลิกนิน แคลเซียมและฟอสฟอรัส 93.53, 94.84, 5.14, 1.87, 87.67, 58.27, 10.15, 0.04 และ 0.39
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เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ อนันตและคณะ (2533) รายงานวา หญาพลิแคททูลั่มแหงที่มีอายุการ
ตัด 45 วัน ประกอบดวยวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ไขมันรวม ผนังเซลล ลิกโนเซลลูโลส
93.01, 79.43, 6.85, 0.78, 66.34 และ 45.08 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และหญาพลิแคททูลั่มแหงที่อายุ
การตัด 60 วัน มีองคประกอบเหลานี้เทากับ 93.72, 82.99, 5.69, 0.64, 60.58 และ 47.91 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และ จินดา และคณะ (2544) รายงานวา หญาพลิแคททูลั่มที่มีอายุการตัดที่ 45 วัน มีวัตถุแหง โปรตีนรวม ผนังเซลลรวม ลิกโนเซลลูโลส ลิกนิน แคลเซียมและฟอสฟอรัส เทากับ 85.15, 2.99,
73.82, 42.02, 10.22, 0.84 และ 0.08 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นไดวา หญาพลิแคททูลั่มแหงจาก
แหลงตางๆ มีโภชนะแตกตางกัน โดยโปรตีนรวมของหญาพลิแคททูลั่มแหงอยูในชวง 2.99–6.85
เปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ปลูก และอายุการตัดเปนสําคัญ
สําหรับการยอยไดของโภชนะในหญาพลิแคททูลั่มแหง สุมิตรา (2543) รายงานวา การยอยได
ของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลสของหญาพลิแคททูลั่มแหงใน
กระเพาะรูเมนของแพะ (in situ disappearance) เทากับ 20.06, 64.62, 58.47, 56.70 และ 37.27
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ อนันตและคณะ (2533) ไดทําการศึกษาการยอยไดของโภชนะของ
หญาพลิแคททูลั่มแหงที่อายุการตัด 45 และ 60 วันในแกะ รายงานวา การยอยไดของวัตถุแหงในตัว
สัตว (in vivo dry matter digestibility) เทากับ 39.08 และ 38.21 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และการ
ยอยไดของอินทรียวัตถุเทากับ 43.24 และ 41.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นอกจากนี้ จินดาและคณะ(2544) รายงานวา การยอยไดของวัตถุแหงของหญาพลิแคททูลั่มในกระเพาะรูเมนของโคพันธุบราหมัน
เทากับ 49.64 เปอรเซ็นต จะเห็นไดวา การยอยไดของโภชนะของหญาพลิแคททูลั่มแหงแตกตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการศึกษา ชนิดของสัตว และอายุการตัดของหญาเปนสําคัญ
ความตองการโปรตีนและพลังงานเพื่อการดํารงชีพในโค
โคในแตละพื้นที่มีความตองการโภชนะแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวสัตว สภาพพื้นที่และ
สภาพแวดลอม โคที่อยูในเขตหนาว (Bos taurus) และเขตรอน (Bos indicus) มีความตองการโภชนะ
แตกตางกัน โดยเฉพาะพลังงานเพื่อการดํารงชีพ (maintenance) โคในเขตรอนตองการพลังงานเพื่อ
การดํารงชีพนอยกวาโคในเขตหนาว 10 เปอรเซ็นต (NRC, 1996) จากการศึกษาของ Kawashima
และคณะ (2000c) ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบความตองการโภชนะในโคพันธุบราหมัน กระบือปลัก และ
โคพื้นเมืองไทย พบวา ความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพของโคพันธุบราหมัน กระบือปลัก และ
โคพื้นเมืองไทย เทากับ 377, 334 และ 245 กิโลจูลตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิก ตามลําดับ และ
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ความตองการโปรตีนเพื่อการดํารงชีพ ของโคพันธุบราหมัน กระบือปลัก และโคพื้นเมืองไทย เทากับ
336, 332 และ 324 กรัมตอวัน จะเห็นไดวา โคพื้นเมืองไทยมีความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพต่ํา
สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโคพันธุบราหมัน และกระบือปลัก อยางไรก็ตาม ความตองการโปรตีนเพื่อการ
ดํารงชีพของโคพันธุบราหมัน กระบือปลัก และโคพื้นเมืองไทยมีคาใกลเคียงกัน
ผลการใหอาหารเสริมตอการยอยไดของโภชนะ การใชประโยชนไดของพลังงานและสมดุล
ไนโตรเจนในโคพื้นเมือง
การเลี้ยงโคพื้นเมืองสวนใหญมักอาศัยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ และขาดการจัดการดาน
อาหารที่ดีสงผลใหศักยภาพการใหผลผลิตของโคต่ํา (ไชยา, 2538) การใหอาหารหยาบรวมกับการเสริม
อาหารขน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหโคไดรับโภชนะเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต
Kawashima และคณะ (2000b) ไดทําการศึกษา การยอยไดของโภชนะ การใชประโยชนได
ของพลังงาน และสมดุลไนโตรเจนในโคพื้นเมืองเพศผูที่ไดรับหญารูซี่แหงเสริมกากถั่วเหลืองในระดับที่
แตกตางกัน 4 ระดับ คือ หญารูซี่แหง 100 เปอรเซ็นต หญารูซี่แหง 91.5 เปอรเซ็นตเสริมกากถั่วเหลือง 8.5 เปอรเซ็นต หญารูซี่แหง 82.9 เปอรเซ็นตเสริมกากถั่วเหลือง 17.1 เปอรเซ็นต และ
หญารูซี่แหง 74.3 เปอรเซ็นตเสริมกากถั่วเหลือง 25.7 เปอรเซ็นต พบวา การยอยไดของวัตถุแหง
อินทรียวัตถุ และโปรตีนรวม ในโคที่ไดรับการเสริมกากถั่วเหลือง 25.7 เปอรเซ็นต เทากับ 61.4, 63.2
และ 78.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สูงกวาทรีทเมนตอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตสําหรับ
การยอยไดของไขมันรวม เยื่อใยรวม ผนังเซลล และลิกโนเซลลูโลส ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ระหวางทรีทเมนต ปริมาณไนโตรเจนที่โคไดรับ ไนโตรเจนที่ขับออกทางปสสาวะ และการกักเก็บไนโตรเจน เพิ่มขึ้นตามระดับกากถั่วเหลืองที่เสริม โดยโคที่ไดรับการเสริมกากถั่วเหลือง 25.7เปอรเซ็นต มีปริมาณไนโตรเจนที่ไดรับ และการกักเก็บไนโตรเจนในรางกายสูงสุด คือ 1.306 และ
0.688 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิก ตามลําดับ แตกตางจากทรีทเมนตอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จะเห็นไดวา การเสริมกากถั่วเหลืองในโคพื้นเมืองที่ไดรับหญารูซี่แหง สงผลใหการ
ใชประโยชนไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวม และไนโตรเจนฟรีแอกซแทรกดีขึ้น ในสวนของ
การใชประโยชนจากพลังงาน พบวา การเสริมกากถั่วเหลืองรวมกับหญารูซี่แหงทําใหพลังงานที่โคไดรับ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับโคที่ไดรับหญารูซี่แหง 100 เปอรเซ็นต
พลังงานยอยได และพลังงานใชประโยชนไดในโคที่ไดรับการเสริมกากถั่วเหลือง 25.7 เปอรเซ็นต มีคา
650 และ 596 กิโลจูลตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิก ตามลําดับ สูงกวาทรีทเมนตอื่นๆ อยางมีนัย-
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สําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวา การเสริมกากถั่วเหลืองในระดับสูง ทําใหการใชประโยชนของ
พลังงานจากอาหารสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Kawashima และคณะ (2000a) ที่ทําการศึกษาผลของการ
ใหหญารูซี่แหงเสริมกากถั่วเหลืองในระดับตางกัน 4 ระดับ คือ ไมเสริมกากถั่วเหลือง เสริมกากถั่วเหลือง 7.9, 15.7 และ 23.6 เปอรเซ็นต ที่มีตอการยอยไดของโภชนะในกระบือปลัก พบวา การเสริม
กากถั่วเหลืองในระดับที่สูงขึ้นสงผลใหการยอยไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ โปรตีนรวมสูงขึ้น เนื่องจาก
สัตวไดรับโภชนะเพิ่มขึ้น เทอดชัย (2540) กลาววา การเพิ่มโปรตีนใหกับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ไดรับอาหาร
หยาบคุณภาพต่ํา จะทําใหจุลินทรียภายในกระเพาะรูเมนไดรับโภชนะเพียงพอสําหรับการสังเคราะห
โปรตีน สงผลใหโคกินอาหารหยาบไดมากขึ้น และการยอยไดของอาหารเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนั้น
Kreikemeier และคณะ (1990) รายงานวา การเสริมอาหารขนเปนการเพิ่มคุณคาทางโภชนะซึ่งเปน
สาเหตุใหการยอยไดของอาหารหยาบดีขึ้น มีผลทําใหการไหลผานของอาหารจากกระเพาะหมักเร็วขึ้น
และทําใหสัตวกินอาหารไดมากขึ้น รวมทั้งมีความสมดุลของไนโตรเจน และพลังงานที่ใชประโยชนได
เหมาะสมสําหรับการสังเคราะหโปรตีนจุลินทรียและการเจริญเติบโตของจุลินทรียในรูเมนจึงทําใหการ
ยอยไดและการใชประโยชนไดของอาหารหยาบดีขึ้น (Hoover and Stokers, 1991)
การใชประโยชนไดของโภชนะและการเจริญเติบโตทดแทนในโค
โดยทั่วไปการเจริญเติบโตของสัตวแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การเจริญเติบโตตามปกติ
(normal growth) และ การเจริญเติบโตทดแทน (compensatory growth)
การเจริญเติบโตตามปกติของสัตวนั้น เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลลเนื้อเยื่อในรางกาย ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยมีขีดจํากัด สําหรับการเจริญเติบโตของเซลลนั้นสามารถแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ การ
เพิ่มจํานวนเซลล (hyperplasia) และการเพิ่มขนาดเซลล (hypertrophy) สวนการเจริญเติบโตทดแทน
หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Catch-up growth คือ ปรากฏการณที่ปรากฏใหเห็นจากสัตวที่พนจากชวง
เวลาขาดอาหาร ทําใหการเจริญเติบโตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวที่มีอายุเทากัน และเมื่อสัตวกลุมนั้น
ไดรับอาหารเพียงพอก็จะเจริญเติบโตรวดเร็วกวาสัตวกลุมที่มิไดอดอาหารซึ่งมีอายุเทากัน ทําใหน้ําหนัก
ตัวในชวงสุดทายของสัตวนั้นมีคาใกลเคียงกัน (Ryan, et al. 1993) สอดคลองกับ Wilson and
Osbourn (1960) ซึ่งรายงานวา การเจริญเติบโตทดแทนเปนการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วใน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสัตวปก หลังจากถูกจํากัดดวยอาหารหรือไดรับอาหารที่มีโภชนะต่ําในชวงที่
สัตวนั้นกําลังเจริญเติบโต สําหรับในโคปจจัยที่สัมพันธกับการเจริญเติบโตทดแทนจะรวมถึงปริมาณ
อาหารที่ไดรับ ประสิทธิภาพการใชอาหารและการเพิ่มขึ้นของความจุของกระเพาะ (Baker, et al. 1992)
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การเจริญเติบโตทดแทนในโคเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด หลังจากที่โคถูกจํากัดอาหารในชวงที่กําลังเจริญเติบโต และมีการเพิ่มอาหารใหแกโคในระยะตามมา (Berge, et al. 1991)
Santra and Pathak (1999) ไดทําการศึกษาการเจริญเติบโตทดแทน และการใชประโยชนได
ของโภชนะในโคลูกผสมหลังหยานม โดยใชโคลูกผสมระหวาง Bos indicus X Bos taurus เพศผู
อายุ 9 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 166+3.42 กิโลกรัม จํานวน 15 ตัว โดยแบงโคเปน 2 กลุม คือ กลุม 1
จํานวน 5 ตัว (G1) และกลุม 2 จํานวน 10 ตัว (G2) ใหไดรับฟางขาวสาลีเปนอาหารหยาบพื้นฐานเสริม
ดวยอาหารขนที่มีโปรตีนรวม 16.1 และ 31.9 เปอรเซ็นต ในสัดสวนอาหารขน:อาหารหยาบ 60:40
สําหรับโคกลุม G1 และ 30:70 สําหรับโคกลุม G2 ตามลําดับ ทําการศึกษาการเจริญเติบโตและการใช
ประโยชนของโภชนะเปนระยะเวลา 119 วัน และทําการแบงลูกโคกลุม G2 เปน G3 และ G4 กลุมละ 5
ตัว ไดรับสัดสวนของอาหารขน:อาหารหยาบ เปน 30:70 และ 60:40 สําหรับโคกลุม G3และ G4 ตาม
ลําดับ ทําการศึกษาการเจริญเติบโตและการใชประโยชนของโภชนะเปนระยะเวลา 119 วัน พบวา
ปริมาณวัตถุแหงเฉลี่ยที่กินไดในลูกโคที่ไดรับอาหารขนในสัดสวนที่สูง (G1: 91.59 และ G4: 97.33
กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) สูงกวาลูกโคกลุม G3 (82.19 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สงผลใหการยอยไดของอินทรียวัตถุ
โปรตีนรวม และพลังงานรวมในโคกลุม G1 และ G4 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
สมดุลไนโตรเจนของโคกลุม G1 (0.49 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) ไมแตกตางกับโค
กลุม G3(0.52 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) แตโคกลุม G4 ซึ่งไดรับสัดสวนอาหารขน
เพิ่มขึ้นมีสมดุลไนโตรเจน (0.60 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักเมแทบอลิกตอวัน) สูงกวาโคกลุม G1 และ
โคกลุม G3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสวนของอัตราการเจริญเติบโต พบวา ในระยะที่ 1
โคกลุม G1 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 629.31 กรัมตอตัวตอวัน สูงกวาโคกลุม G2 ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 413.42 กรัมตอตัวตอวัน อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สวนในระยะที่ 2
พบวา โคกลุม G4 ที่มีการเพิ่มสัดสวนปริมาณอาหารขน:อาหารหยาบจาก 30:70 เปน 60:40 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (618.48 กรัมตอตัวตอวัน) แตกตางจากโคในกลุม G1 (505.88 กรัมตอตัวตอวัน) และ G3 (369.75 กรัมตอตัวตอวัน) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนั้นโค กลุม
G4 ยังมีปริมาณโภชนะที่ไดรับตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ํากวาโคกลุม G1 และ G3 ดังนั้นการ
จํากัดปริมาณอาหารขนในระยะตนของการเจริญเติบโต และเพิ่มสัดสวนอาหารขนตออาหารหยาบในชวง
ปลายการเจริญเติบโตจะทําใหโคมีการเจริญเติบโตทดแทนขึ้น สงผลใหการใชประโยชนของโภชนะสูงขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาผลของระดับอาหารขนตอปริมาณการกินไดของโภชนะของโคพื้นเมืองภาคใต
เพศผูที่ไดรับหญาพลิแคททูลั่มแหง
2 เพื่อศึกษาผลของระดับอาหารขนตอการยอยไดของโภชนะ พลังงานยอยได และพลังงานใชประโยชนไดของโคพื้นเมืองภาคใตเพศผูที่ไดรับหญาพลิแคททูลั่มแหง
3 เพื่อศึกษาผลของระดับอาหารขนตออัตราการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใตเพศผูที่ได
รับหญาพลิแคททูลั่มแหง

