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ในเลือด และองค์ประกอบทางเคมีของนํ้านมในฟาร์มเกษตรกรผูเ้ลี้ ยงโคนม             
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บทคดัย่อ 

งานทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้สูตรอาหารข้นต้นทุนตํ่าในโคนม      

ต่อค่าชีวเคมีในเลือด และองค์ประกอบทางเคมีของนํา้นมในฟาร์มเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในเขต

อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอดุรธานี วางแผนการทดลองแบบ t-test โดยทาํการเปรียบเทยีบอาหาร 

2 สูตร คืออาหารสูตรดั้งเดิม (อาหารที่เกษตรกรใช้) และอาหารสูตรปรับใหม่ จากการศึกษา

พบว่า ค่ายูเรียในกระแสเลือดของโคนมฟาร์ม 131, 138 และ 151 ที่ได้รับอาหารสูตรดั้งเดิม

และสตูรปรับใหม่มีค่าไม่แตกต่างกนั ขณะที่โคนมฟาร์ม 160, 155 และ 101 ที่ได้รับอาหารสตูร

ปรับใหม่มีค่ายูเรียในกระแสเลือดลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับโคนมที่ได้รับอาหารสูตรดั้งเดิม 

ในทางตรงกนัข้ามโคนมฟาร์ม 156 มีค่ายูเรียในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้นจาก 4.2 เป็น 6.8 มิลลิกรัม/ 

เดซิลิตร เม่ือได้รับอาหารสตูรปรับใหม่ นอกจากน้ีพบว่าผลเฉล่ียรวมของค่ายูเรียในกระแสเลือด

ของโคนมมีค่าลดลงจาก 9.9 เป็น 7.1 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร เม่ือโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ 

สาํหรับองค์ประกอบทางเคมีของนํา้นม พบว่าโคนมฟาร์ม 160 และ 155 ที่ได้รับอาหารข้นสูตรปรับใหม่     

มีโปรตีนและของแขง็ไม่รวมไขมันเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ (P<0.05) สาํหรับฟาร์ม 131 พบว่า

นํา้นมของโคนมที่ได้รับอาหารสตูรปรับใหม่มีไขมันและของแขง็ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ 

(P<0.05) องค์ประกอบทางเคมีของนํา้นมโคฟาร์ม 138 มีค่าของไขมัน, โปรตีน, ของแขง็ไม่รวมไขมัน, 

ของแขง็ทั้งหมด และความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นเม่ือโคได้รับอาหารสตูรปรับใหม่ นอกจากน้ีฟาร์ม 156 มีค่า

ไขมัน, ของแขง็ไม่รวมไขมัน และของแขง็ทั้งหมดมีค่าเพ่ิมขึ้นเม่ือโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ อีกทั้ง

องค์ประกอบทางเคมีของนํา้นมฟาร์ม 151 มีค่าไขมัน, แลคโตส, ของแขง็ไม่รวมไขมัน, ของแขง็ทั้งหมด 

และความหนาแน่นเพ่ิมขึ้ นเม่ือโคได้รับอาหารสูตรปรับใหม่ และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางเคมี      

ของนํา้นมโคนมแบบค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ฟาร์ม พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของนํา้นมทั้งไขมัน, โปรตีน, 

แลคโตส, ของแขง็ไม่รวมไขมัน และของแขง็ทั้งหมดมีค่าเพ่ิมขึ้นในโคที่ได้รับอาหารสูตรปรับปรุงใหม่

อย่างมีนัยสาํคัญย่ิงทางสถติิ (P<0.01)  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effect of utilization of low cost 

feed formula on blood biochemistry and milk composition in small-holder farmer in Nong 

Wuo So, Udon Thani. The experimental design was a t-test and the dietary treatments were 

farmer feed formula and new feed formula. It was found that BUN in farm 131, 138 and 

151 were not significantly difference between cows fed farmer feed formula and new feed 

formula. While, BUN in farm number 160, 155 and 101 were lower when cows fed new 

feed formula. In contrast, BUN in farm 156 was increased from 4.2 to 6.8 mg/dL in cows 

fed new feed formula. Moreover, average BUN concentration was decreased from 9.9 to 

7.1 mg/dL in cows fed new feed formula. Milk composition, protein and solid not fat of 

farm number 160 and 155 were significantly increased (P<0.05). Farm 131, cow fed new 

feed formula has higher of fat and total solid (P<0.05) . Farm 138, cow fed new feed 

formula has higher of fat, protein, solid not fat, total solid and milk density. Moreover, fat, 

solid not fat and total solid of cows in farm number 156 were increased when fed new feed 

formula. Farm 151, cow fed new feed formula has higher of fat, lactose, solid not fat, total 

solid and milk density. Moreover, average of milk composition has higher fat, protein, solid 

not fat and total solid when cows fed new feed formula (P<0.01). 
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