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บทคัดยอ

 วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อทดสอบการใชอาหารเสริมอัดกอน Urea Molass Mineral Block (UMMB) เพิ่มคุณภาพอาหาร

หยาบตอการผลติกระบือพืน้เมอืงไทยในเขตจังหวัดนครสวรรค การทดลองเสริม UMMB ใหกบักระบอื ปรมิาณ 1% ของนํา้หนกัตวั 
เปรียบเทียบการไมเสริม UMMB โดยใช group t-test ในกระบือพื้นเมืองไทย จาํนวน 8 ตัว ระยะการทดลองระหวางเดือน เมษายน 
– พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผลการทดลองปรากฏวา การใหอาหารเสริมอัดกอน UMMB เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของการผลิต

กระบือพื้นเมืองไทยในฤดูรอน ตลอดระยะการทดลอง มีผลทําให อัตราการเจริญเติบโตของกระบือพื้นเมืองไทย ดีกวาการไมเสริม 
UMMB อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.05) สวน อัตราการแลกเนื้อ, ปริมาณอาหารท่ีกิน และตนทุนคาอาหารตอนํ้าหนักตัวของกระบือ
พื้นเมืองไทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญยิ่ง (P>0.05)

คําสําคัญ : กระบือพื้นเมืองไทย / UMMB / จังหวัดอุทัยธานี

ABSTRACT

 The objective of this study was to investigate. The effect of Urea Molass Mineral Block (UMMB) utilization 
roughages production quality on Thai Native buffalo performance in Uthai Thani Province. The experiment used 1% 
BW of buffalo compared with the control (non-UMMB utilization) by means of group t-test. The utilization consisted of 8 
hard Thai Native buffalo. The experiment duration from April to May 2011. The result indicated that increasing of Thai 
Native buffaloes utilization roughages production quality in summer season level of UMMB from 0-4 week of age had 
a significantly different effect (P<0.05) on growth rate. Also, feed conversion ratio, feed intake and feed per cost were 
not significantly different (P>0.05) between groups.

Keywords : Thai Native Buffaloes / UMMB / Uthai Thani Province

บทนํา

 การใหอาหารสําหรับกระบือพื้นเมืองไทย โดยทั่วไป
ใหอาหารหยาบเปนหลัก สวนใหญมักพบปญหาดาน อาหาร
หยาบไมเพียงพอ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมถึง
พื้นท่ีการเลี้ยง (เมธา วรรณพัฒน. 2552 : 13-23) ในฤดูรอน

ปญหาหลักที่พบคือ พืชอาหารสัตวขาดแคลน อาหารหยาบ 
มคีณุภาพตํา่และคณุคาทางโปรตนีไมเพยีงพอตอความตองการ

ของกระบือ ทาํใหสตัวชะงกัการเจริญเตบิโตและการใหผลผลติ
ไมสมบูรณ ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญไมคอยเห็นถึง

ความสําคัญของการปลูกพืชอาหารสัตวคุณภาพดีอันเน่ือง
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มาจากพื้นที่ที่มีอยูจํากัด (กังวาน ธรรมแสง และ วรพงษ 
สุริยภัทร. 2555 : 37-42)
 ดังนั้นเพื่อจํากัดปจจัยปญหาดังกลาว จึงควรหา
แนวทางการใหอาหารแบบเสริมคุณภาพอาหารหยาบใน

ชวงฤดูรอน ใหอาหารหยาบชวงดังกลาวมีคุณภาพสูงข้ึน 
โดยปจจุบันได มีการศึกษาการใช อาหารเสริมอัดก อน 
Urea Molass Mineral Block (UMMB) เพื่อเพิ่มคุณภาพ

อาหารหยาบใหกับสัตวเคี้ยวเอ้ือง จากรายงานของ เพ็ญศรี 
ศรประสิทธิ์ (2547 : 432-443) พบวา การใชอาหารเสริม 
อัดกอน (UMMB) เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบใหกับสัตว

เคี้ยวเอ้ืองในชวงฤดูรอน มีความสะดวก ประหยัดคาใชจาย
ดานการลดตนทุนอาหารขน ทําใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยอยและอัตราการดูดซึมอาหารใหมากขึ้น สัตวไมผอม 
ลูกสัตวโตเร็ว และแมพันธุมีการผสมติดสูง สอดคลองกับ 
การรายงานของ จิราพร อดทน และคณะ (2554 : 64-67) 
ไดกลาววา ชวยปรับกระเพาะรูเมน ใหมีสภาพเหมาะสมตอ 
การทํางานของจุลินทรียในกระเพาะทําใหการยอยไดและ

การใชประโยชนจากอาหารหยาบดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
ประหยัดแรงงานในการใหอาหาร ทําใหอาหารเสริมอัดกอน 
(UMMB) เปนที่เหมาะสมกับสัตวเคี้ยวเอื้องในชวงฤดูรอน 
(วิสุทธิ์ นวลชื่น และคณะ. 2554 : 29-35), (บัญชา สัจจาพันธ 
และคณะ. 2543 : 109-119)

วัตถุประสงค

 วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อทดสอบการใชอาหาร

เสริมอัดกอน Urea Molass Mineral Block (UMMB) ปรัป
ปรุงคุณภาพอาหารหยาบตอการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 
ในฤดูรอน 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาการใชอาหารเสริมอัดกอน (UMMB) เพื่อ
เพิ่มคุณภาพอาหารหยาบตอการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ทําการทดลองเสริม UMMB ใหกับ
กระบือปริมาณ 1% ของนํ้าหนักตัว เปรียบเทียบกลุมไมเสริม 
UMMB ในระยะกระบือรุน อายุ 2-3 ป จํานวน 8 ตัว ระยะ 
การทดลองระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ในเขตอําเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธาน ีโดยกลุมทีไ่ดรบัการเสริม 
UMMB จะใหกระบือเลียกินโดยอิสระ และไดรับ นํ้า อาหาร
หยาบ เชนเดียวกับกลุมไมเสริม UMMB โดยอาหารเสริม 
อดักอน (UMMB) มสีวนประกอบดงันี ้กากนํ้าตาล 40%, ยเูรยี 

5%, แรธาตุผง 5%, ปูนซีเมนต 10%, ปูนขาว 4%, รําละเอียด 
36% (อุดร เสนากัลป และสุมน โพธิ์จันทร. 2534 : 129-130)
กอนการทดลองกระบือ ทุกตัวไดรับวัคซีนปองกันและ 
ถายพยาธิ แลวนาํกระบือ เขาปรับสภาพกับอาหารตามกลุม
ทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห เม่ือทําการทดลอง บันทึก นํ้า
หนักกอนและหลังการทดลอง บันทึกปริมาณอาหารที่กิน 
ชัง่นํา้หนกักระบือ เปนราย 2 สปัดาห จากนัน้ วเิคราะหเปรยีบ
เทยีบความแตกตางของคาเฉลีย่ของกลุมเสรมิ UMMB และกลุม 
ไมเสริม UMMB โดยใช Group t-test ตามวิธีการใชโปรแกรม 
SAS

ผลการศึกษา

 การศึกษาการใชอาหารเสริมอัดกอน (UMMB) 
เพือ่เพิม่คณุภาพอาหารหยาบตอการผลติกระบอืพืน้เมอืงไทย

ในเขตจังหวัดอุทัยธานีชวงฤดูรอน มีผลการทดลองดังนี้

นํ้าหนักตัว 

 การศึกษาการใหอาหารเสริมอัดกอน (UMMB) ตอน้ํา
หนักของกระบือพื้นเมืองไทย โดยเปรียบเทียบตอนํา้หนักตัว
ทั้งสองกลุมการทดลองมีผลดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการใหอาหารเสริมอัดกอน (UMMB)  ตอ 
 นํ้าหนักกระบือพื้นเมืองไทย ในเขตจังหวัด 
 อุทัยธานีชวงฤดูรอน 

นํ้าหนัก

ตัว (สัปดาห)

รูปแบบการใหอาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 

1% BW

 (กก./ตัว)

0 250 258 NS

2 264 272 NS

4 280 288 NS

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05)
จากตารางที่ 1 การเสริม UMMB พบวา ทําใหนํ้าหนักตัวที่ 
0, 2 และ 4 สัปดาห สูงกวากลุมควบคุมท่ี 0, 2 และ 4 สัปดาห 
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)

ปริมาณอาหารที่กิน
 การศึกษาการใหอาหารเสริมอัดกอน (UMMB) ตอ
ปรมิาณอาหารทีก่นิของกระบอืพืน้เมอืงไทย โดยเปรยีบเทยีบ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการใหอาหารเสริมอดักอน (UMMB) ตอ 
 อัตราการเจริญเติบโตของกระบือพื้น เมืองไทย 
 ในเขตจังหวัดอุทัยธานีชวงฤดูรอน

สิ่งที่ศึกษา

รูปแบบการใหอาหาร

P-value
ควบคุม

เสริม UMMB 
1% BW

อัตราการ
เจริญเติบโตเฉล่ีย
ตอวัน (กก.)

 0.3  0.5 *

อัตราการแลกเน้ือ  13.6  12.7 NS

ปริมาณการกิน
ไดอาหารทั้งหมด 
(กก./ตัว/วัน)

 4.5  5.3 NS

ตนทุนคาอาหารตอ
นําหนักเพ่ิม 
1 กก.,บาท/กก.

36.3 33.6 NS

หมายเหตุ : * = แสดงความแตกตางอยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติ (P < 0.05)
 จากตารางท่ี 3 การเสริม UMMB พบวา ทําใหอัตรา 
การเจริญเติบโตที่ 0-2 สัปดาห (0.2 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห 
(0.35 กก./ตัว) และท่ี 0-4 สัปดาห (0.5 กก./ตัว) สูงกวากลุม
ควบคุมท่ี 0-2 สัปดาห (0.1 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห (0.2 กก./
ตวั) และที ่0-4 สปัดาห (0.3 กก./ตวั) ตามลาํดบั แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

อัตราการแลกเนื้อ
 การศกึษาการใหอาหารเสรมิอดักอนตออตัราการแลก
เนื้อของกระบือพื้นเมืองไทย โดยเปรียบเทียบตออัตราการ
เจริญเติบโตทั้งสองกลุมการทดลองมีผลดังตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการใหอาหารเสรมิอดักอน (UMMB) ตอ 
 อตัราการแลกเนือ้ของกระบอื พืน้เมอืงไทยในเขต 
 จังหวัดอุทัยธานีชวงฤดูรอน

อัตรา

การแลกเน้ือ

รูปแบบการใหอาหาร

P-value
ควบคุม

เสริม UMMB

1% BW

0-2 6.2 5.9 NS

2-4 7.0 6.8 NS

0-4 13.6 12.7 NS

หมายเหต ุ: NS = แสดงความแตกตางอยางไมมนียัสําคญัทาง
สถิติ (P > 0.05)

ตอปริมาณอาหารท่ีกินทั้งสองกลุมการทดลองมีผลดังตาราง 
ที่ 2

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเสริมอัดกอน (UMMB) ตอปริมาณ 
 อาหารที่กินของกระบือพื้นเมือง ไทยในเขต 
 จังหวัดอุทัยธานีชวงฤดูรอน

ปริมาณ

อาหารท่ีกิน

รูปแบบการใหอาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 

1% BW

 (กก./ตัว/วัน)

0-2 1.25 1.65 NS

2-4 3.25 3.65 NS

0-4 4.50 5.30 NS

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05)

 จากตารางท่ี 2 การเสริม (UMMB) พบวา ปริมาณ
อาหารท่ีกินท่ี 0-2 สัปดาห (1.65 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห (3.65 
กก./ตัว) และ 0-4 สัปดาห (5.30 กก./ตัว) ตามลําดับ กับกลุม
ควบคุมที่ 0-2 สัปดาห (1.25 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห (3.25 กก./
ตวั) และ 0-4 สปัดาห (4.50 กก./ตวั) ตามลาํดบั แตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)

อัตราการเจริญเติบโต

 การศึกษาการใหอาหารเสริมอัดกอน ตออัตราการ
เจริญเติบโตของกระบอืพืน้เมอืงไทย โดยเปรยีบเทียบตออตัรา
การเจริญเติบโตทั้งสองกลุมการทดลองดังตารางท่ี 3
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 จากตารางท่ี 4 การเสริม UMMB พบวา ทําใหอัตรา
การแลเนื้อท่ี 0-2 สัปดาห (5.9), 2-4 สัปดาห (6.8) และ 0-4 
สัปดาห (12.7) ตํ่ากวากลุมไมเสริม 6.2, 7.0 และ 13.6 ตาม
ลําดับ แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)

ตารางท่ี 5 แสดงผลการใหอาหารเสริมอัดกอน (UMMB) 
 ตอประสิทธิภาพการผลิต กระบือพื้นเมืองไทย 
 ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ชวงฤดูร อนตลอด 
 การทดลอง

อัตราการเจริญ

เติบโต

(สัปดาห)

รูปแบบการใหอาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 
1%BW

 (กก./ตัว)

0-2 0.1 0.2 *

2-4 0.2 0.35 *

0-4 0.3 0.5 *

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกตางอยางไมมี นัยสําคัญ
ทางสถติ ิ(P > 0.05) * = แสดงความแตกตางอยางม ีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (P < 0.05)

  จากตารางที่ 5 พบวา การเสริมอาหารอัดกอน 
(UMMB) มีผลตออัตราการเจริญเติบโต (0.5 กก./ตัว) สูงกวา
กลุมควบคุม (0.3 กก./ตัว) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P < 0.05) สวนปริมาณอาหารที่กินในกลุมที่การเสริม 
(5.3 กก./ตัว/วัน) อัตราการแลกเน้ือที่ 12.7 และตนทุนคา
อาหารตอนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (33.6 บาท/กก.) 
ตามลําดับ แตกตางอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ (P > 0.05)

วิจารณและสรุปผล

 การใหอาหารเสริมอัดกอน UMMB เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพอาหารหยาบของการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 
ในเขตจังหวดัอทุยัธาน ีตลอดระยะการทดลอง มผีลทาํให อตัรา
การเจริญเติบโตของกระบือดีกวาการไมเสริมUMMB อยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.05) สวนอัตราการแลกเนื้อ ปริมาณอาหาร

ที่กิน และตนทุนคาอาหารตอนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญยิ่ง (P>0.05)
 การศึกษาการใหอาหารเสริมอัดกอน UMMB เพื่อ
เพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของสัตวเคี้ยวเอื้อง ประเภทอ่ืน 
ในฤดรูอน พบวา สอดคลองกนัโดยในโคนม เพญ็ศร ีศรประสทิธิ์ 

(2547 : 432-443) ไดรายงานการใชในฟารม ซึ่งเกษตรกร 
มีความพึงพอใจในปริมาณน้ํานม คุณภาพนํ้านม และสุขภาพ
ของโคนมดีขึ้น เชนเดียวกับโคเน้ือ ที่ บัญชา สัจจาพันธ 
และคณะ (2543 : 109-119) พบวา การเสริม UMMB มีผล 
ทาํใหโคเนือ้มอีตัราการเจรญิเตบิโต ปรมิาณอาหารท่ีกนิไดรวม 
ปริมาณโปรตีนที่ไดรับ และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร 
ดีกวาการไมเสริม UMMB นอกจากนี้ สุริโย กะจันทร (2555 
: 32-35) ไดแนะนําวา โค-กระบือ ขนาดนํ้าหนัก 250 กก. 
ขึ้นไปควรให 500 กรัม/ตัว/วัน, แพะ-แกะ นํ้าหนักตัวประมาณ 
25-30 กก.  ขึน้ไปควรให 80 กรมั/ตวั/วนั และควรใหอาหารหยาบ 
นํ้า อยางเพียงพอ
 สําหรับการศึกษาการใหอาหารเสริมอัดกอน UMMB 
เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของการผลิตกระบือพื้นเมือง

ไทยในเขตจังหวัดอุทัยธานีช วงฤดูร อน เปนการศึกษา 
หาแนวทางการจัดการเล้ียงกระบือพื้นเมืองไทยในชวงรอน

ที่คลาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี ดังนั้น เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการเลี้ยงกระบือพื้นเมืองไทย 
ควรมีการศึกษาสูตรอาหารท่ีเสริมใหมีโภชนะเฉพาะของ

สัตวเคี้ยวเอ้ืองแตละชนิดโดยสูตรอาจมีคา RUP สูงกวานี้ 
หรือศึกษาอัตราสวนของอาหารหยาบและวัตถุดิบอาหารขน 
ทองถ่ินที่มีอยูมาใชรวม โดยโภชนะท่ีไดตองเพียงพอตอ 
ความตองการ เชน ในรูปของ TMR อัดกอน ที่สามารถ 
ลดตนทุนไดมากกวาการใหอาหารขน หรืออาหารขนอัดกอน 
นอกจากนี้ควรศึกษาปริมาณการให และรูปแบบที่เหมาะสม 
ตอชนิดอาหารหยาบหลักในการกระบวนการเคี้ยวเอ้ือง

 การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาหาแนวทาง 
การจัดการการใหอาหารกระบือในฤดูรอนโดยเฉพาะในชวง

รอนที่มีอาหารหยาบนอยและคุณภาพต่ําโดยการปรับปรุง

คุณภาพอาหารหยาบคุณภาพตํ่าดังกลาวใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น

เพยีงพอตอโภชนะความตองการของกระบือพืน้เมอืงไทยหรอื

ชวงอาหารหยาบไมเพียงพอ
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