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บทคัดยอ 

 ผลจากการทดลองการใชฟางขาวหมักยูเรีย 6%  เปลือกสับปะรดสดและหญาขนเปนอาหารหยาบ ทดแทนเลี้ยง
โคกําลังใหนมในฤดูแลง โดยใชโคนมลูกผสมโฮลสไตน ฟรีเซียน สายเลือดประมาณ 62.5% ที่กําลังใหน้ํานม โดยให
อาหารขนมีโปรตีนรวม 16%  ตามปริมาณการใหน้ํานมตออาหารขน เทากับ 2:1  
คําสําคัญ : หญาขน เปลือกสับปะรดสด 

Abstract 
The objective of the study was to develop the dry roughage for feeding replacement heifer. The experiment 

lasted for 168 days. The subjects of the study were 62.5 – 75 % Holstein Friesian hybrids. Those 16 heifers’ ages were 
ranking from 10 – 12 months.  
Keywords: Para grass, Pineapple waste. 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย  ไดมีการสงเสริมใหมีการขยายการเลี้ยงเพิ่มจํานวนมากขึ้นในทุกๆ
ป  ทั้งโคนมและโคเนื้อ แตจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรกลับลดจํานวนลงโดยถูกนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆมากขึ้น  
ดังนั้นเกษตรกรผูเลี้ยงโค  ซึ่งจําเปนตองใชอาหารหยาบพวกหญาเปนพืชอาหารสัตวหลักสําหรับเลี้ยงโค  จึงมีจํานวนพืช
อาหารสัตวและจํานวนพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวลดนอยลงเรื่อยๆ  (วีระพล, 2537)   

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารข้น 
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