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ลักษณะทีส่งัเกตุ Control Cofin® P value

จํานวนสตัว์ 8 8 -

นํ้าหนักตัวสตัว์เริม่ทดลอง, kg 315.75±31.77 315.50±20.71 0.985

นํ้าหนักตัวสตัว์ทีส่ิน้สดุการทดลอง (5 เดือน), kg 494.00±48.86 504.25±42.67 0.662

นํ้าหนักตัวสตัว์ทีเ่พิ่มขึน้, kg 178.25±18.68 188.75±22.55 0.328

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลีย่ต่อวัน, kg/d 1.18±0.12 1.25±0.15 0.328

ปรมิาณการกินได้ในรูปวัตถแุหง้, kg/d 8.04±0.59 8.11±0.76 0.860

อัตราการเปลีย่นอาหารเป็นนํ้าหนักตัว 6.84±0.40 6.51±0.39 0.117

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคขุนลูกผสมบราห์มันระหว่างกลุ่มท่ีได้รับและไมไ่ด้รับ Cofin® (±SEM)

* ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)

ลักษณะทีส่งัเกตุ Control Cofin® P value

จํานวนสตัว์ 8 8 -

ปรมิาณการกินอาหารข้นได้เฉลีย่ต่อวัน (วัตถแุหง้), kg/d 6.90±0.58 6.95±0.66 0.871

ต้นทนุค่าอาหารข้นเฉลีย่ต่อวัน, Baht/d 86.94±7.30 87.53±8.36 0.871

ปรมิาณการกินอาหารหยาบได้เฉลีย่ต่อวัน (วัตถแุหง้), kg/d 1.15±0.11 1.16±0.19 0.905

ต้นทนุค่าอาหารหยาบเฉลีย่ต่อวัน, Baht/d 2.53±0.23 2.55±0.41 0.905

ปรมิาณการกินอาหารได้ท้ังหมดเฉลีย่ต่อวัน (วัตถแุหง้), kg/d 8.04±0.59 8.10±1.14 0.860

ต้นทนุค่าอาหารท้ังหมดเฉลีย่ต่อวัน (วัตถแุหง้), Baht/d 89.41±7.30 90.08±8.53 0.868

ต้นทนุอาหารท้ังหมดรวม (Baht/ตัว)* 13,411.50 13,512.00 0.868

ต้นทนุอาหารท้ังหมดรวม/ นํ้าหนักตัวทีเ่พิ่มขึน้ 1 กก. (Baht/ตัว) 75.24 71.59 0.868

ตารางที ่2 ต้นทุนการผลิตของโคขุนลูกผสมบราห์มันระหว่างกลุ่มท่ีได้รับ และไมไ่ด้รับ Cofin® (±SEM)

* ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)
หมายเหตุ: อาหารหยาบท่ีใช้คือฟางข้าวราคา 1.85 บาท/กก. อาหารข้นราคา 11 บาท/กก. สารเสริมราคา 490 บาท/กก.

(ในรูปนํ้าหนักสด) การหาต้นทุน คิดค่าอาหารในราคาวัตถุแห้ง ฟางข้าวราคา 2.20 บาท/กก. อาหารข้นราคา 12.60 บาท/กก.

สารกลุ่มเบต้า อะโกนิสต์ (Beta-agonists) เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตและสารปรับสภาพซากในโคเนื้อ สามารถช่วยให้สัตว์มีสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตท่ีดีข้ึนและมีคุณภาพเนื้อท่ีดี อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงของสารตกค้างของเบต้า อะโกนิสต์ในเนื้อสัตว์เป็นท่ีตระหนักใน
ผู้บริโภคอยา่งมาก ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสารเสริมชนิดอ่ืนเพ่ือใช้ทดแทน Beta-agonists จนค้นพบวิธีการท่ีจะคัดลอกพลังงานคล่ืนควอนตัม
จากสารต้ังต้นมาสู่สารตัวรับทําให้สารท่ีรับพลังงานมีสรรพคุณเดียวกันกับสารต้ังต้น นั่นคือสาร Penergetic ถูกนํามาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cofin® ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือศึกษาผลของ Cofin® ท่ีใช้เสริมใน
อาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตในโคขุนลูกผสมบราห์มัน โดยทําการศึกษาในโคจํานวน 16 ตัว (n=16) แบ่งโค
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม (อาหารข้นปกติ) และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีทําการเสริม Cofin® ในอาหารท่ีระดับ 
0.1 กรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต (Average daily gain, ADG) และอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนักตัว 
(Feed conversion ratio, FCR) ไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อยา่งไรก็ตามเม่ือคํานวณต้นทุนการผลิตจากต้นทุน
อาหารท้ังหมดต่อนํ้าหนักตัวโคท่ีเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มท่ีเสริมสาร Cofin® มีราคาต้นทุนอยู่ท่ี 71.59 บาทต่อตัว ขณะท่ีกลุ่มควบคุมมี
ราคาต้นทุนอยูท่ี่ 75.24 บาทต่อตัว ไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มท่ีเสริมสาร Cofin®
มีความคุ้มค่ากับการลงทุนและช่วยลดต้นทุนการผลิต การศึกษาต่อไปควรเป็นการประเมินคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อภายหลังจากโคได้รับ
สารนี้

บทคัดยอ่

สรุปผล

ทีม่าและวัตถุประสงค์
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรฯ ลงวันท่ี 11 มกราคม 2559 ข้อ (3) ห้ามใช้ยา เภสัชเคมี 

เกลือของเภสัชเคมีและเภสัชเคมีก่ึงสําเร็จรูป กลุ่ม Beta-agonist เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ ต้ังแต่ออกกฎหมายจนกระท่ังปัจจุบัน ยังคงมี
การลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง กลุ่ม Beta-agonist ในการขุนโค ในปัจจุบันหากตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง ในปัสสาวะโค และมีการสอบสวน
ฟาร์ม และเก็บตัวอย่างปัสสาวะโค นํ้าด่ืมและอาหารสัตว์ส่ง ตรวจซํ้า แล้วพบผลบวก เจ้าหน้าท่ีสามารถดําเนินคดีได้ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 4(1) และมาตรา 6(4) นักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร พยายามพัฒนาความองค์รู้ด้านโภชน
ศาสตร์ และมีการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในการเจริญเติบโต และปรับสภาพซากโค ทดแทนการใช้สารเร่ง
เนื้อแดง ในกลุ่ม Beta-agonist เพ่ือลดต้นทุนการขุน และเนื้อโคปลอดสารตกค้าง และเป็นผู้นําการผลิตโคเนื้อท่ีเพียงพอต่อการบริโภคและ
ส่งออกในภูมิภาค Penergetic ถูกคิดค้นและพัฒนาข้ึนมาโดยหลักการทางฟิสิกส์ เพ่ือช่วยให้อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนักตัวของสัตว์ดี
ข้ึน มีสว่นชว่ยควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน และการให้พลังงาน (regenerative powers) ของสัตว์ หลักการทํางานของ Penergetic ใช้และจําลอง
ข้อมูลท่ีสําคัญเฉพาะจากแร่ธาตุ และสมุนไพร ผ่านการจําลองข้อมูลท่ีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยอาหาร โดย 
Penergetic เป็นตัวส่งถ่ายข้อมูลในการช่วยกระตุ้นกระบวนการ metabolism และกระตุ้นกระบวนการขับถ่ายของสัตว์ อีกท้ังยังให้ผลดีใน
สัตว์หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cofin® มีส่วนของ Penergetic เป็นสารตัวหลักเพ่ือเสริมในอาหารสัตว์เพ่ือกระตุ้นการ
เจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อท่ีดีข้ึน โดยหวังว่าจะสามารถใช้ทดแทน และลดการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในกลุ่ม Beta-agonist ได้ 
ดังนั้น การศึกษาในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบสารออกฤทธิ์ท่ีสําคัญ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cofin® ต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโต และต้นทุนอาหารของโคขุนลูกผสมบราห์มัน เพศผู้

วิธดํีาเนินการวิจัย
สตัว์ทดลอง

โคลูกผสมบราห์มัน เพศผู้ จํานวน 16 ตัว ท่ี นํ้าหนักตัวเร่ิมต้นเฉล่ีย 315 กก. อายุประมาณ 1-2 ปี เล้ียงในโรงเรือนแบบเปิด ท่ีมีคอก
ขังเด่ียวขนาด 2.5×4 เมตร พ้ืนคอนกรีต วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยใช้วิธี Group t-test แบ่งโคเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 8 ตัว มีอาหารทดลอง 2 กลุ่มการทดลอง คือ

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหารควบคุม (อาหารข้นปกติ)

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาหารควบคุมและเสริม Cofin® ท่ีระดับ 0.1 กรัมต่อกิโลกรัม

อาหารข้นควบคุม (control concentrate) ท่ีใช้ในการทดลองเป็นอาหารผงท่ีมีคุณค่าทางโภชนะตามความต้องการของโคเนื้อตาม
คําแนะนําใน NRC (2016) โคแต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารข้น คิดเป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว และได้รับอาหารหยาบ (ฟางข้าว) อย่าง
เต็มท่ี (ad libitum) และโคแต่ละตัวได้รับอาหารอย่างเป็นอิสระต่อกัน วันละ 2 ม้ือท่ีเวลา 7:00 น. และ16:00 น. มีนํ้าสะอาดด่ืม
ตลอดเวลา ระยะเวลาทดลองการทดลอง 150 วัน การจัดการด้านสุขภาพ ก่อนเร่ิมการทดลองจะทําการถ่ายพยาธิท้ังภายในและภายนอก 
ทําการฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่ อยท้ัง 2 ไทป์ และตามโปรแกรม ตรวจเช็คสุขภาพโคทุกวันในชว่งเช้า

การเก็บข้อมูลด้านประสทิธิภาพการเจรญิเติบโต

ปริมาณการกินอาหารของโค ทําการชั่งและบันทึกนํ้าหนักอาหารท่ีให้โคกิน และอาหารท่ีเหลือในช่วงเช้าของวันถัดไป เพ่ือคํานวณ
ปริมาณการกินได้ต่อวันในรูปวัตถุแห้งเฉล่ียต่อวัน (Dry matter intake)

การเก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต

เก็บข้อมูลนํ้าหนักตัวและปริมาณการกินอาหารข้นและอาหารหยาบเฉล่ียต่อวัน เพ่ือนํามาคํานวณต้นทุนค่าอาหารข้นและอาหาร
หยาบเฉล่ียต่อวัน และต้นทุนค่าอาหารท้ังหมดเฉล่ียต่อวัน, ต้นทุนอาหารท้ังหมดรวม และต้นทุนอาหารท้ังหมดรวมต่อนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน 
1 กิโลกรัม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยวิธี 
Welch’s t-test ด้วย SAS University Edition ท่ีมีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)

ด้านประสทิธิภาพการผลิตการเจรญิเติบโต

พบว่ากลุ่มควบคุมสัตว์ทดลองมีนํ้าหนักตัวเฉล่ียเร่ิมต้นการทดลอง 315.75±31.77 กิโลกรัม และกลุ่มท่ีเสริม Cofin® สัตว์ทดลองมี
นํ้าหนักตัวเฉล่ียเร่ิมต้นการทดลอง 315.50±20.71 กิโลกรัม เม่ือสิ้นสุดการทดลองโคท้ัง 2 กลุ่มการทดลองมีนํ้าหนักตัวเฉล่ียอยู่ท่ี 
494.00±48.86 กิโลกรัม และ 504.25±42.67 กิโลกรัม ตามลําดับซึ่งคิดเป็นนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนของโคกลุ่มควบคุมเท่ากับ 178.25±18.68 
กิโลกรัม และโคกลุ่มท่ีเสริม Cofin® เท่ากับ 188.75±22.55 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ืออัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวัน พบว่าในกลุ่มควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวันเท่ากับ 1.18±0.12 กิโลกรัม/วัน และ
กลุ่มท่ีเสริม Cofin® มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวันเท่ากับ 1.25±0.15 กิโลกรัม/วัน ซึ่งสูงกว่าแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนักตัวของกลุ่มควบคุมอยู่ท่ี 6.84±0.40 และกลุ่มท่ีเสริม Cofin® มีอัตราการเปล่ียน
อาหารเป็นนํ้าหนักตัวอยู่ท่ี 6.51±0.39 ซึ่งตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมหมายความว่ากลุ่มท่ีเสริม Cofin® มีอัตราการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนักตัวดีกว่า
ในกลุ่มควบคุม แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 1

ด้านต้นทุนการผลิต
พบว่าปริมาณการกินอาหารได้ท้ังหมดเฉล่ียต่อวัน (วัตถุแห้ง) กลุ่มควบคุมมีปริมาณการกินอาหารได้ท้ังหมดเฉล่ียต่อวัน (วัตถุแห้ง) อยุท่ี่ 8.04±0.59

กิโลกรัม/วัน และกลุ่มท่ีเสริม Cofin® มีปริมาณการกินอาหารได้ท้ังหมดเฉล่ียต่อวัน (วัตถุแห้ง) อยุ่ท่ี 8.10±1.14 กิโลกรัมต่อวันซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมแต่
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือคํานวนต้นทุนค่าอาหาร พบว่าต้นทุนค่าอาหารข้นเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 86.94±7.30 บาท/วัน ต้นทุนค่าอาหารหยาบ
เฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 2.53±0.23 ต่อวัน และต้นทุนค่าอาหารท้ังหมดต่อเฉล่ียต่อวันของกลุ่มควบคุมอยู่ท่ี 89.41±7.30 บาทต่อวัน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ี
เสริม Cofin® ท่ีมีต้นทุนค่าอาหารข้นเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 87.53±8.36 บาท/วัน ต้นทุนค่าอาหารหยาบเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 2.55±0.41ต่อวัน และต้นทุน
ค่าอาหารท้ังหมดต่อเฉล่ียต่อวันของกลุ่มควบคุมอยู่ท่ี 90.08±8.53 บาทต่อวัน ดังนั้นกลุ่มท่ีเสริม Cofin® มีต้นทุนค่าอาหารข้นเฉล่ียต่อวันอยู่, ต้นทุน
ค่าอาหารหยาบเฉล่ียต่อวัน และต้นทุนค่าอาหารท้ังหมดต่อเฉล่ียต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ต้นทุนอาหารท้ังหมด
รวมอยูท่ี่ 13,411.50 บาทต่อตัว เม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีเสริม Cofin® อยูท่ี่ 13,512 บาทต่อตัว กลุ่มท่ีเสริม Cofin® สูงกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) และเม่ือพิจารณาต้นทุนอาหารท้ังหมดรวมต่อนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน 1 กก. พบว่ากลุ่มควบคุมอยู่ท่ี 75.24 บาทต่อตัว กลุ่มท่ีเสริม Cofin®
อยูท่ี่ 71.59 บาทต่อตัว กลุ่มท่ีเสริม Cofin® ตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เม่ือพิจารณาเร่ืองราคาต่อความคุ้มทุนด้วยราคาท่ี
ต่างกันถึง 3.65 บาทต่อตัว กรณีฟาร์มมีจํานวนโคขุนท่ีมากส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจึงมีมากข้ึน ดังนั้นสารเสริม Cofin® จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกร
สามารถนําไปพิจารณาได้ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

เอกสารอ้างอิง

จากการศึกษาผลการเสริม Cofin® ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต พบว่าการเสริมสารสามารถช่วยในเร่ืองประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโค
ลูกผสมบราห์มันเพศผู้ได้ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนเร่ืองต้นทุนอาหารท้ังหมดรวมต่อนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม กลุ่มท่ีเสริมสารมี
ต้นทุนท่ีตํ่ากว่าและให้ผลตอบแทนการลงทุนดีท่ีสุด ด้วยราคาท่ีต่างกันถึง 3.65 บาทต่อตัว กรณีฟาร์มมีจํานวนโคขุนท่ีมากส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจึงมีมากข้ึน 
ดังนั้นสารเสริม Cofin® จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรสามารถนําไปพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามอาจต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้านคุณภาพซากและ
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