การศึกษาการขุนกระตายสงตลาดโดยใชพืชอาหารสัตวบางชนิดเสริมอาหารขนระดับตาง ๆ
Studies on supplementation of some forage speciel to various
levels of rabbit finishing rations.
ฉายแสง ไผแกว* และเยาวมาลย คาเจริญ*
*หนวยทดลองอาหารสัตว กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว
** ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

-------------คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา มักจะประสบปญหาเกี่ยวกับประชากรในชนบท
เปนโรคขาดอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว กระตายเปนสัตวใหเนื้อที่ควรจะไดรับการพิจารณาในการ
แกปญหานี้ ทั้งนี้เพราะการเลี้ยงกระตายไมตองการพื้นที่มาก ๆ เชน โคกระบือ และยังสามารถใชประโยชน
จากอาหารได อ ย า งกว า งขวางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สั ต ว ก ระเพาะเดี่ ย วด ว ยกั น เช น สั ต ว ป ก และสุ ก ร
นอกจากนั้นแลวกระตายยังมีชีพจักรสั้นใหลูกดกมากกวาสัตวอื่น ๆ โดยเฉลี่ยแลวแมกระตาย 1 ตัว จะให
ลูกปละ 24-36 ตัว หรือประมาณ 4 ครอกตอป
ปจจุบันนี้การเลี้ยงกระตายในประเทศไทยที่เลี้ยงกันอยางจริงจังเพื่อการคานั้นมีเพียงไมกี่
ฟารมซึ่งอาหารสวนใหญมักจะนิยมเลี้ยงดวยอาหารขนหรืออาหารสําเร็จรูปแลวเสริมดวยพืชอาหารสัตว
เชน หญาหรือถั่วตาง ๆ ดังนั้น จึงทําใหเสียคาใชจายเกี่ยวกับอาหารสูง และอาหารขนก็มีราคาแพงขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งการเลี้ยงกระตายดวยวิธีนี้เหมาะสมกับการเลี้ยงกระตายพอพันธุหรือแมพันธุ เพื่อใหมีความ
สมบูรณดีในการผลิตลูกกระตายเพื่อขายใหไดในราคาสูง ๆ แตสําหรับการเลี้ยงกระตายเนื้อหรือกระตาย
ขุนสงตลาดของเกษตรกรรายยอย ๆ ทั่วไป สวนใหญมักจะเลี้ยงกระตายดวยพืชอาหารสัตว เชน หญาและ
ผักตาง ๆ ที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น ทั้งนี้เพราะเกษตรกรรายยอยเหลานี้มักจะไมคอยมีทุน หรือไมกลา
ลงทุนในการซื้ออาหารสําเร็จรูปมาเลี้ยงกระตาย และในบางทองถิ่นก็ไมสะดวกในการจัดซื้ออาหารเหลานี้
ได ง า ย ๆ อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ได ริ เ ริ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารขุ น กระต า ยส ง ตลาดโดยการ
เปรียบเทียบการเลี้ยงกระตายดวยอาหารขนกับการใชพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆ เขามาเสริมเพื่อแทนที่
อาหารขน เพื่อศึกษาหาวิธีลดตนทุนในการผลิต และสามารถนําไปประยุกตและแนะนําการใหอาหาร
ตลอดจนวิธีเลี้ยงที่เกษตรกรรายยอยสามารถจะนําไปใชประโยชนได ในการทําวิจัยครั้งนี้ไดทําการวิจยั เปน
ขั้นตอนและนําผลงานวิจัย 5 การทดลองมาประเมินเขาดวยกันตลอดระยะเวลา 4 ป (ป 2522 – 2525)
โดยศึกษาถึงอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ตนทุนและระยะเวลาในการผลิตกระตาย
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ในชวงอายุ ตาง ๆ กัน เปอรเซ็นตการยอยไดของโภชนะที่กินตลอดจนคุณสมบัติไสติ่งและสวนประกอบ
ทางเคมีของเนื้อกระตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
การตรวจเอกสาร
ไดมีผูทําการศึกษาหาระดับโปรตีนในอาหารกระตายตามชวงอายุตาง ๆ Templeton
(1968) รายงานวา แมกระตายทองวาง พอกระตายและกระตายรุนควรใหอาหารที่มีโปรตีน 12-15% สวน
แมกระตายอุมทอง และแมกระตายที่เลี้ยงลูกควรใหอาหารที่มีโปรตีน 16-20% สําหรับปริมาณอาหารที่
แนะนําใหแมกระตายทองวางและพอพันธุควรใหประมาณ 3.8% ของน้ําหนักตัวตอวัน กระตายรุนและ
กระตายหยานมแลวควรให 6.7% ของน้ําหนักตัวตอวัน สวนแมกระตายที่ผสมติดแลวและอยูในระหวาง
การอุมทองและแมกระตายที่เลี้ยงลูก ควรใหกินอาหารเต็มที่ NRC (1977) รายงานวา อาหารกระตายที่
กําลังเจริญเติบโต กระตายอุมทอง และกระตายที่เลี้ยงลูก ควรมีโปรตีน 15, 16 และ 17% ตามลําดับ และ
ทั้งสามพวกควรมีพลังงานยอยได 2500 kcal/กก. อาหาร
กระตายเปนสัตวพวก Pseudoruminant หรือ พวก Functioning caecum system คือมี
ไสติ่งใหญและยาวเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวกระเพาะเดียวชนิดอื่น ๆ เชน สุกรและสัตวปก ดังนั้นกระตายจึง
มีความสามารถที่ยอยอาหารประเภทเยื่อใยและอาหารประเภทอื่น ๆ โดยจุลินทรียตาง ๆ เชน แบคทีเรีย
และโปรตัวซัวที่อาศัยอยูในไสติ่ง และ colon ได นอกจากนั้นแลวกระตายยังเปนสัตวพวก coprophagy
คือกิ น มูลของตัว เองในเวลากลางคืน จึงทํา ใหก ระตา ยมักจะไมเ ปนโรคขาดอาหารไดง า ย ๆ เชน สั ตว
ประเภทอื่น ๆ Kulwich และคณะ (1953) รายงานวามูลเหลวซึ่งถายในเวลากลางคืนนั้นจะมีไนอาซินและไร
โบฟลาวินมากกวามูลแหงซึ่งถายในเวลากลางวัน 3-4 เทา มีกรดแพนโตทินิค 6 เทา และไวตามินบี 12
ประมาณ 2 – 3 เทา
ความสามารถของกระตายในการยอยอาหารพวกคารโบไฮเดรท ไดมีผูศึกษาและคนควา
กันมากมาย Slade และ Hintz (1969) รายงานวากระตายสามารถที่จะยอยเยื่อใยจากอัลฟาฟาไดถึง
18.0% Fonnesbeck และคณะ (1974) รายงานวากระตายสามารถยอยเซลลูโลสได 16.1% และเฮมิ
เซลลูโลส 24.7% นอกจากนั้นแลวยังมีผูรายงานวาอาหารเยื่อใยที่กระตายยอยไมไดนั้นมีความจําเปน
สํา หรับกระตา ย คือ ทํา ใหระบบทางเดิ นอาหารของกระตายมีกิจกรรมตามปกติ Davidson
และ
Spreadbury (1975) รายงานวาถาอาหารกระตายมีเยื่อใยต่ํากวา 6% จะทําใหกระตายมีอาการทองรวง
เกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน Lebas (1975b) ไดรายงานวาถาอาหารกระตายมีเยื่อใยต่ํากวา 12% จะทําให
กระตายเกิดทองรวงขึ้น เชนกัน จากการทดลองศึกษาจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารของกระตาย Smith
(1970), Fuller และ Moore (1971) และ Gouat และ Fonty (1973) พบวาลําไสใหญของกระตายจะ
ประกอบดวยจุลินทรียพวก bacteroide species เปนสวนใหญ ซึ่งแบคทีเรียเหลานี้ Hall (1952) และ
Hungate (1966) รายงานวาเปนพวกจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยเซลลูโลสไดคือทําหนาที่เปน
cellulose digesters. Hoover และ Heitmann (1972) ไดศึกษาถึงความสามารถในการใชเยื่อใยพวก

3

acid detergent fiber (ADF) ในกระตายและรายงานวากระตายที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี ADF 29.4% จะให
อัตราการเจริญเติบโตต่ํากวากระตายที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี ADF 4.7% ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้สอดคลอง
กับการทดลองของ Lebas (1975a)
อุปกรณและวิธีการ
การทดลองทั้ง 5 การทดลองนี้ใชลูกกระตายพันธุพื้นเมือง ซึ่งหยานมเมื่ออายุ 8 สัปดาห
(56 วัน) โดยแบงออกเปนพวก ๆ ใหมีน้ําหนักเฉลี่ยแตละพวกแตกตางกันไมเกิน + 25 กรัม แลวใหกระตาย
ไดรับอาหารตามสูตรการทดลองของแตละการทดลอง กระตายแตละตัวเลี้ยงในกรงเดี่ยวขนาด 60 + 50
ซม. มีน้ําและอาหารหยาบ (หญาขนหรือถั่วตาง ๆ ) ตั้งใหกินเต็มที่ตลอดเวลา ทําการบันทึกน้ําหนัก
กระตายทุกสัปดาห บันทึกปริมาณอาหารหยาบที่กินทุกวันเปนรายวันตลอดจนสังเกตอาการปวยของ
กระตายดวย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 56 วันแลวทําการฆากระตายเพื่อเก็บซากสําหรับวิเคราะหคุณภาพของ
ซากกระตายและสวนประกอบทางเคมีของเนื้อกระตายสําหรับการทดลองที่ 5 ไดทําการวิเคราะหหา
เปอรเซ็นตการยอยไดของพืชอาหารสัตวที่ใช และฆากระตายบันทึกน้ําหนัก, ความจุ และความยาวของไส
ติ่งดวย
การวิเคราะหขอมูลไดทําโดยแบงระยะการเจริญเติบโตของกระตายเปน 3 ระยะ คือ
1. กระตายเล็ก (อายุ 56-84 วัน) เลี้ยงตั้งแตหยานมถึงหลังหยานม 4 สัปดาห
2. กระตายรุน (อายุ 84-112 วัน) เลี้ยงตั้งแตหลังหยานม 4 สัปดาหถึงหลังหยานม 8
สัปดาห
3. กระตายเล็กรุน (อายุ 56-112 วัน) เลี้ยงตลอดการทดลองคือตั้งแตหยานมถึงหลังหยา
นม 8 สัปดาห
สูตรอาหารขน, ไวตามินแรธาตุ และสวนประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตวที่ใชทดลอง
ไดแสดงไวในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ผลการทดลองและวิจารณผล
การทดลองที่ 1
ใชลูกกระตายหยานม 30 ตัว แบงออกเปน 3 พวก พวกละ 10 ตัว (ตัวผู 5 ตัว ตัวเมีย 5
ตัว) เลี้ยงกระตายดวยอาหารขนที่มีระดับโปรตีน 17, 15 และ 13% ในสูตรอาหาร และเสริมดวยหญาขน
สดเต็มที่ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 สวนประกอบของอาหารขนและไวตามินแรธาตุที่ใชเลี้ยงกระตายอายุตั้งแต 56-112 วัน
สูตรอาหารขน
รําออน
ปลายขาว
ขาวโพดบด
กากถั่วเหลือง
ปลาปน
เกลือ
กระดูกปน
ไวตามินแรธาตุ
รวม
Calculated Analysis :
โปรตีน, %
ME, kcal/kg.
Ca, %
P, % availabie

สูตรไวตามินแรธาตุ
45
21.5
12
14
5
0.5
1.8
0.2
100
17.18
2607
0.85
0.7

ไวตามินเอดี3 500/100, กรัม
ไวตามินเอ25, กรัม
ไวตามินบี 12 (500 มก./กก.), กรัม
ไรโบฟลาวิน, กรัม
แคลเซียมแพนโตธิเนท, กรัม
ไนอาซีน, กรัม
โคลีนคลอไรด (50%), กรัม
แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4. 4H2O), กรัม
เฟอรสซัลเฟต (FeSO4. 7H2O), กรัม
คอปเปอซัลเฟต (CuSO4. 5H2O), กรัม
ซิงคออกไซด (ZnO) , กรัม
รําออน, กรัม
รวม

4
20
2
0.5
2.5
1.5
90
4
36
2
7
30.5
200

ตารางที่ 2 คุณคาทางโภชนาการทางเคมีของหญาและถั่วที่ใชในการทดลอง
ชนิดของพืชอาหารสัตว

Dry matter basis, %

GE

CP

CWC*

EE

Ash

NFE

kcal/g.dry

หญาขน
(Brachiaria mutica)

11.65

27.60

2.06

7.38

50.18

4.17

ถั่วฮามาตาสไตโล
(Stylosanthes hamata)

18.21

27.04

1.73

7.94

43.42

4.37

ถั่วซีราโตร
16.80
(Macroptilium atropurpureum)
* CWC = Cell wall constituents.

30.06

1.81

7.65

49.32

4.28
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กระตายเล็ก (56-84 วัน) พบวากระตายจะมีน้ําหนักเพิ่มลดลงเรื่อย ๆ ตามระดับของ
โปรตีนที่ลดลงคือ กระตายที่เลี้ยงดวยอาหารมีโปรตีน 17, 15 และ 13% มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย 783, 716
และ 616 กรัม ตามลําดับ ผลการทดลองครั้งนี้แสดงวา ระดับโปรตีนในอาหารกระตายเล็กไมควรต่ํากวา
17% แตพบวาระดับโปรตีนในอาหารไมมีผลใหประสิทธิภาพในการใชอาหารแตกตางกันทางสถิติแตอยาง
ใด ตนทุนการผลิตคิดเปนมูลคาอาหารในการทําน้ําหนักเพิ่ม 1 กก. จะต่ําสุดคือ 12 บาท เมื่อเลี้ยงดวย
อาหารขนที่มีระดับโปรตีน 15%
กระตายรุน (84-112 วัน) พบวา น้ําหนักเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารของกระตาย
ในชวงนี้ไมมีผลแตกตางทางสถิติแตอยางใด อาหารกระตายรุนควรมีโปรตีนไมต่ํากวา 13% เมื่อเสริมหญา
ขนใหกินอยางเต็มที่ ตนทุนคาอาหารตอการทําน้ําหนักเพิ่ม 1 กก. ของพวกที่เลี้ยงดวยอาหารมีโปรตีน 13%
จะต่ําสุด คือ 21.51 บาท รองลงมาคือ 21.88 และ 24.13 บาท เมื่อเลี้ยงดวยโปรตีน 15 และ 17% ตามลําดับ
กระตายเล็กรุน (56-112 วัน) พบวา กระตายที่เลี้ยงดวยระดับโปรตีนในอาหารขนตั้งแต
17-13% จะมีน้ําหนักเพิ่มลดลงเรื่อย ๆ เมื่อลดระดับโปรตีนในอาหารขน สวนประสิทธิภาพการใชอาหาร
ของกระตายทั้ง 3 พวก พบวาไมแตกตางกัน และพบวาจะเสียตนทุนคาอาหารตอการทําน้ําหนักเพิ่ม 1 กก.
นอยที่สุด คือ 15.77 บาท เมื่อเลี้ยงดวยระดับโปรตีน 13% รองลงมาคือ 16.09 และ 17.31 บาท เมื่อเลี้ยง
ดวยระดับโปรตีน 15 และ 17% ตามลําดับ ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาเมื่อกระตายมีอายุมากขึ้น
กระตายสามารถใชประโยชนจากอาหารหยาบไดเพิ่มขึ้น และสามารถลดระดับโปรตีนในอาหารขนลงได
จาก 17% มาเปน 13% ได
การทดลองที่ 2
เปนการศึกษาหาวิธีการลดตนทุนในการผลิตวิธีหนึ่ง โดยการกําจัดปริมาณอาหารขนให
กระตายกินในระดับตาง ๆ กัน 6 พวก คือ 100, 90, 80, 70, 60 และ 50% ของปริมาณที่ใหกระตายกิน
เต็มที่ (ad libitum) และเสริมดวยหญาขนเต็มที่ ใชลูกกระตาย 60 ตัว แบงออกเปน 6 พวก ๆ ละ 10 ตัว
(ตัวเมีย 5 ตัว ตัวผู 5 ตัว) สูตรอาหารขนที่ใชเลี้ยงมีโปรตีน 17% ซึ่งเปนสูตรอาหารที่ใชเลี้ยงในการทดลอง
ที่ 1 ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 3
กระตายเล็ก (56-84 วัน) พบวาสามารถจํากัดอาหารไดไมเกินกวา 80% ของอาหารขนที่
ใหกินเต็มที่ ถาใหต่ํากวานี้ อัตราการเจริญเติบโตของกระตายจะลดลง ประสิทธิภาพการใชอาหารไม
แตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระดับของอาหารขนที่ใชเลี้ยงลดลง สําหรับตนทุน
การผลิตพบวา จะเสียคาใชจายดานอาหารต่ําที่สุด เมื่อจํากัดอาหารขนที่ระดับ 70% คือ 13.78 บาทในการ
ทําน้ําหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม
กระตายรุน (84–112 วัน) พบวา น้ําหนักเพิ่มของกระตายในชวงนี้ไมมีผลแตกตางทางสถิติ
ซึ่งแสดงวา ชวงอายุนี้สามารถจํากัดอาหารขนลงไดถึง 50% ของอาหารที่ใหกินเต็มที่โดยไมกระทบกระเทือน
อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระดับการจํากัดอาหารขนเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองที่ 1 และ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการใชอาหาร มูลคาอาหารตอน้ําหนักเพิ่ม 1 กก. ของ
กระตายเมื่อไดรับอาหารขนตางระดับโปรตีนและในปริมาณตางกัน และเสริมหญาขนสด
ขอมูลทดสอบ
ชวงอายุ 56-84 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
*มูลคาอาหาร/กก. น.น. เพิ่ม, บาท
ชวงอายุ 84-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น.น. เพิ่ม, บาท
ชวงอายุ 56-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิ่ม, บาท

การทดลองที่ 1
ระดับโปรตีนในอาหารขน, %
17
15
13

100

การทดลองที่ 2
ระดับอาหารขน (โปรตีน 17%), % ad lib
90
80
70
60

50

783a
2.78
12.56

716b
2.84
12.00

616c
3.14
12.25

631a
3.42
15.45

578a
3.29
14.86

533ab
3.24
14.64

489b
3.05
13.78

413c
3.15
14.23

360d**
3.13
14.14

507
5.34
24.13

446
5.16
21.88

475
5.51
21.51

434
5.76b
-

401
7.38a
-

388
5.04b
-

442
3.69c
-

389
3.55c
-

350
3.25d
-

1290a
3.83
17.31

1161ab
3.81
16.09

1090b
4.04
15.77

1065a
4.21a
19.03

979a
4.08a
18.44

921ab
3.85ab
17.40

931ab
3.28b
14.82

802b
3.27b
14.77

710c
3.17c
14.32

* อาหารขน (โปรตีน 17%) กิโลกรัม 4.52 บาท
** ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหนือตัวเลขตางกัน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กระตายเล็กรุน (56-112 วัน) พบวา สามารถจํากัดอาหารไดไมเกินกวาระดับ 70% ของ
อาหารขนที่ใหกินเต็มที่ และประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้นเรื่อย ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P Lin <
0.01) ตามเปอรเซ็นตของการจํากัดอาหาร สําหรับตนทุนการผลิตพบวาจะลดลงไดตามอัตราสวนของ
เปอรเซ็นตการจํากัดอาหาร
การจํากัดอาหารขนตั้งแต 100-50% ของอาหารขนที่ใหกินเต็มที่นั้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
แลวไมมีผลแตกตางทางสถิติตอสวนประกอบทางเคมี (% ความชื้น %ไขมัน %โปรตีน และ %เถา) ของ
เนื้อกระตายแตอยางใด จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา การเลี้ยงกระตายโดยปลอยใหกินอาหารขน
เต็มที่นั้นเปนการสิ้นเปลืองอาหารโดยใชเหตุ กระตายสามารถใชประโยชนจากอาหารหยาบเพิ่มขึ้นเมื่อมี
อายุมากขึ้น
การทดลองที่ 3
เปนการศึกษาถึงความสามารถในการใชอาหารหยาบในกระตายชวงอายุตาง ๆ กัน เพื่อ
หาวิธีการในการลดตนทุนการผลิต การทดลองนี้ใชหญาขนหรือถั่วซีราโตร หรือหญาขน + ถั่วซีราโตร (1 :
1) พรอมกับเสริมอาหารขน (โปรตีน 17%) ที่ใหอยางจํากัด 2 ระดับคือ 70 และ 80% ของระดับที่กินเต็มที่
ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการทดลองที่ 2 ใชลูกกระตาย 30 ตัว แบงเปน 6 พวก ๆ ละ 6 ตัว ผลการทดลอง
แสดงไวในตารางที่ 4
กระตายเล็ก (56-84 วัน) พบวาน้ําหนักเพิ่มและประสิทธิภาพในการใชอาหารไมมีความ
แตกตางทางสถิติแตอยางใดตอระดับอาหารขนและชนิดของหญาหรือถั่วที่ใชเลี้ยง สําหรับกระตายในชวง
อายุ 84-112 วัน และตลอดการทดลอง (56-112 วัน) ก็ใหผลเชนเดียวกับในชวงแรกกลาวคือ เมื่อจํากัด
อาหารขนในระดับ 80 หรือ 70% และใหหญาขนหรือถั่วซีราโตร หรือ หญาขน + ถั่วซีราโตรอยางเต็มที่แลว
ไมมีผลแตกตางทางสถิติตออัตราเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารของกระตายแตอยางใด
กระตายสามารถที่จะใชประโยชนจากหญาและถั่วไดดีพอ ๆ กัน ตนทุนการผลิตกระตายทุกชวงอายุการ
ทดลองพบวา การจํากัดอาหารขน 80% นั้นจะเสียคาใชจายดานอาหารกระตายนอยกวาการจํากัดอาหาร
ขนที่ 70%
เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวทําการวิเคราะห ซากกระตาย พบวา สวนประกอบของซาก
กระตาย (เปอรเซ็นตน้ําหนักซาก, น้ําหนักขนและหนัง, น้ําหนักเนื้อตอน้ําหนักซาก และน้ําหนักกระดูก) ไม
มีผลแตกตางกันทางสถิติแตอยางใด ตอการจํากัดอาหารขนที่ 80 หรือ 70%
ผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการทดลองที่ 2 คือสามารถลดปริมาณอาหารขนที่ให
กระตายกินลงมาที่ 70 หรือ 80% โดยไมมีผลกระทบกระเทือนตออัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ
การใชอาหารของกระตาย
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการใชอาหาร และตนทุนการผลิตกระตาย (การ
ทดลองที่ 3)
ขอมูลทดสอบ

ชวงอายุ 56-84 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารขนทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น.น. เพิ่ม, บาท
ชวงอายุ 84-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารขนทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น.น. เพิ่ม, บาท
ชวงอายุ 56-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารขนทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิ่ม, บาท

ระดับอาหารขนที่ใชเลีย้ ง, % ของ ad lib
80
70
หญาขน หญาขน ถั่วซีราโตร หญาขน หญาขน ถั่วซีราโตร
+
+
ถั่วซีราโตร
ถั่วซีราโตร
504
2.44
11.03

466
2.6
11.75

420
2.9
13.14

492
2.79
12.60

474
2.78
12.56

529
2.61
11.79

362
3.77
17.03

364
3.55
16.03

384
3.21
14.51

372
3.81
17.20

356
3.66
16.53

368
3.83
17.31

856
2.92
13.19

830
2.97
13.42

804
3.04
13.73

864
3.22
14.55

830
3.12
14.09

894
3.08
13.92

* อาหารขน (โปรตีน 17%) กิโลกรัมละ 4.52 บาท
การทดลองที่ 4
ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อหาแนวทางลดตนทุนการผลิตโดยใชหญาขน ถั่วซีราโตร
ถั่วฮามาตาสไตโล หญาขน + ถั่วซีราโตร และหญาขน + ถั่วฮามาตาเลี้ยงกระตาย (โดยไมใหอาหารขน)
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงดวยอาหารขน + หญาขน โดยใชลูกกระตายหยานม 36 ตัว แบงเปน 6 พวก ผล
การทดลองแสดงไวในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ตนทุนและเวลาในการผลิตกระตาย
(การทดลองที่ 4)
ขอมูลทดสอบ

ชวงอายุ 63-84 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
ชวงอายุ 84-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
ชวงอายุ 63-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
น.น. อาหารทีก่ ิน : น.น.เพิ่ม
มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิ่ม, บาท
ระยะเวลาขุนเมื่อเทียบกับการเลี้ยง
อาหารขน หญาขน, วัน

อาหารขน
หญาขน
หญาขน
ซีราโตร
+
+
หญาขน
ซีราโตร

หญาขน
ฮามาตา
+
ฮามาตา

482a
5.84

-52.5d
-

55c
38.8

256b
8.16

257b
8.19

258b
8.46

361a
8.10

18d
-

165bc
.14

299b
8.69

251c
9.46

315ab
8.20

843a
6.80
18.76
49

-37f
-

335
13.6
5.97
123.3

455d
10.30
4.80
90.78

508c
8.82
3.69
81.31

573b
8.32
3.57
72.08

* มีความแตกตางทางสถิติ (P < 0.05)
กระตายเล็ก (63-84 วัน) พบวาอัตราการเจริญเติบโตของกระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน +
หญาขนจะสูงกวา (P < 0.05) พวกที่เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตว (หญาอยางเดียว, หญา + ถั่ว หรือถั่วอยาง
เดียว) กระตายที่เลี้ยงดวยหญาขนอยางเดียวมีน้ําหนักสดเฉลี่ยตัวละ 52 กรัม คือไมสามารถเจริญเติบโตได
ดังนั้นจึงไมควรเลี้ยงกระตายในชวงอายุนี้ดวยหญาขนอยางเดียว เพราะมีคุณคาทางโภชนาการไมพอแก
ความตองการของกระตายสําหรับใชในการดํารงชีวิต สําหรับพวกที่เลี้ยงดวยถั่วหรือหญา + ถั่ว พบวา พวก
เลี้ยงดวยถั่วฮามาตามีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ พวกเลี้ยงดวยหญาขน + ถั่วฮามาตา ถั่วซี
ราโตรอยางเดียวและหญาขน + ถั่วซีราโตรตามลําดับ จะเห็นวาการเลี้ยงกระตายชวงนี้ดวยหญา + ถั่วหรือ
ถั่วอยางเดียวนั้น ลูกกระตายสามารถเจริญเติบโตไดแตอยูในอัตราที่ต่ํากวาการเลี้ยงดวยอาหารขน +
หญาขน และสอดคลองกับผลการทดลองที่ 2 และ 3 ที่วาไมควรจํากัดอาหารขนของกระตายเล็กเกินกวา
ระดับ 70%
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กระตายรุน (84-112 วัน) พบวา พวกที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญาขน และพวกที่เลี้ยง
ดวยถั่วฮามาตาอยางเดียว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใกลเคียงกัน (361 และ 315 กรัม) และมีอัตราการ
เจริญเติบโตดีกวา (P < 0.05) พวกที่เลี้ยงดวยหญาขนอยางเดียว หญาขน + ถั่วซีราโตร หรือถั่วซีราโตร
อยางเดียวและยังพบวา เมื่อกระตายมีอายุมากขึ้นจะมีแนวโนมที่จะใชประโยชนจากอาหารหยาบ (หญา
และถั่ว) เพิ่มขึ้น และเมื่อไมใหอาหารขนเลยใหกินแตหญาและถั่วในอัตราสวนเทา ๆ กัน พบวากระตายรุน
มีแนวโนมที่จะกินถั่วมากกวาหญา เพื่อใหไดโภชนะตาง ๆ ครบตามความตองการของรางกาย ในการ
ดํารงชีวิตและเจริญเติบโต
กระตายเล็กรุน (63-112 วัน) พบวา พวกที่กินอาหารขน + หญาขน มีอัตราการ
เจริญเติบโตดีกวา (P < 0.05) ลูกกระตายที่เลี้ยงดวยหญาขน + ถั่วตาง ๆ หรือถั่วอยางเดียว
สําหรับตนทุนและเวลาในการผลิตพบวา กระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญาขนมี
ตนทุนการผลิตสูงสุดคือ 18.76 บาทตอน้ําหนักเพิ่ม 1 กก. แตจะใชเวลาเลี้ยงเพียง 49 วันเทานั้น พวกเลี้ยง
ดวยถั่วฮามาตาอยางเดียวมีตนทุนการผลิตต่ําสุดคือ 3.57 บาทตอ น.น. เพิ่ม 1 กก. และใชเวลาเลี้ยง
(เทียบกับการเลี้ยงดวยอาหารขน + หญาขน) 72 วัน รอง ๆ ลงมาคือพวกเลี้ยงดวยหญาขน + ถั่วฮามาตา
ถั่วซีราโตรอยางเดียวและหญาขน + ถั่วซีราโตร ตามลําดับ สําหรับพวกเลี้ยงดวยหญาขนอยางเดียวนั้นไม
สามารถคํานวณตนทุนและเวลาในการผลิตได เพราะมีนน้ําหนักลดตลอดการทดลอง ผลจากการทดลองนี้
แสดงใหเห็นวา การใชถั่วอยางเดียวหรือหญา + ถั่วเลี้ยงกระตายสามารถลดตนทุนในการผลิตไดประมาณ
5 เทา แตเวลาที่ใชเลี้ยงจะนานกวากระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขนประมาณ 1.5 – 2.5 เทา
การทดลองที่ 5
โดยอาศัยขอมูลจากการทดลองที่ 4 ทําการศึกษาถึงความสามารถในการใชประโยชน
จากอาหารหยาบ ใชกระตายจํานวน 30 ตัว แบงเปน 5 พวก ๆ ละ 6 ตัว (ตัวผู 3 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว) แตละ
พวกไดรับอาหารดังนี้ คือ
พวกที่
พวกที่
พวกที่
พวกที่
พวกที่

1
2
3
4
5

อายุ 56-84 วัน
อาหารขน + หญาขน
อาหารขน + ถั่วฮามาตา
ถั่วฮามาตาอยางเดียว
อาหารขน + ถั่วซีราโตร
ถั่วซีราโตรอยางเดียว

อายุ 84-112 วัน
หญาขน
ถั่วฮามาตา
ถั่วฮามาตา
ถั่วซีราโตร
ถั่วซีราโตร
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ผลการทดลองแสดงไวในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ตนทุนและระยะเวลาในการผลิต
กระตาย (การทดลองที่ 5)
ขอมูลทดสอบ

อาหารขน อาหารขน
อาหารขน
ถั่วฮามาตา
ถั่วซีราโตร
+
+
+
หญาขน ถั่วฮามาตา
ถั่วซีราโตร

ชวงอายุ 56-84 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
619a
728a
337b
642a
45c
5.11a
10.43b
5.58ab
48.04c
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
5.38ab
*มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิม่ ,บาท
12.11
11.08
3.83
12.08
20.44
ชวงอายุ 84-112 วัน
325a
195bc
223ab
249ab
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
192c
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
14.33b
14.66b
23.05c
13.31b
11.28a
มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิม่ ,บาท
6.27
5.38
8.46
5.64
4.78
ชวงอายุ 56-112 วัน
น.น. เพิ่มเฉลีย่ , กรัม
811b
1053a
532c
865b
294d
8.06a
15.05b
7.57a
16.91b
น.น. อาหารแหงที่กนิ : น.น.เพิ่ม
7.5a
มูลคาอาหาร/กก. น้ําหนักเพิ่ม, บาท 10.73
9.33
5.53
10.42
7.17
ระยะเวลาขุนเมื่อเทียบกับการเลี้ยง
56
43.12
85.42
52.5
154.37
อาหารขน + หญาขน, วัน
* อาหารขน (โปรตีน 17%) ราคา กก.ละ 4.52 บาท และราคาหญาและถั่วสดจากคาเตรียมปลูกไรละ 200 บาท
และผลผลิตของหญาและถั่วคิดเฉลี่ย 2000 กก./ไร (ขอมูลดัดแปลงมาจาก กนกและคณะ 2521)
กระตายเล็ก (56-84 วัน) พวกที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญาหรือถั่ว (ฮามาตาหรือซีราโตร)
จะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาพวกที่เลี้ยงดวยถั่วอยางเดียวตลอด พวกที่
เลี้ยงดวยอาหารขน + ถั่วฮามาตามีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ พวกที่เลี้ยงดวยอาหารขน +
หญาขน อาหารขน + ถั่วซีราโตร ถั่วฮามาตาอยางเดียว และถั่วซีราโตรอยางเดียว ตามลําดับ การใชถั่ว
ซีราโตรอยางเดียวเลี้ยงกระตายชวงอายุนี้ใหคุณคาทางโภชนาการพอเพียงสําหรับการดํารงชีวิตเทานั้น
กระตายรุน (84-112 วัน) เมื่องดการใหอาหารขนทั้งหมดแลวใหหญาและถั่วเต็มที่แทน
พบวาพวกที่เลี้ยงดวยถั่วตาง ๆ จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา (P < 0.05) พวกที่เลี้ยงดวยหญาขน และ
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ยังพบวากระตายที่เลี้ยงดวยถั่วซีราโตรอยางเดียวตลอดมีการเจริญเติบโตทดแทน (Compensary growth)
เพิ่มขึ้นมากในชวงอายุนี้ จะเห็นวา พืชตระกูลถั่วจะใหอัตราการเจริญเติบโตของกระตายดีกวาพืชตระกูล
หญาเนื่องจากคุณคาทางโภชนาการของถั่วดีกวาหญา (ตามตารางที่ 2) และเมื่อกระตายมีอายุมากขึ้น จะ
สามารใชประโยชนจากพืชอาหารสัตวหรือเยื่อใยไดสูงขึ้น กระตายในชวงตลอดการทดลอง (56-112 วัน)
พบวากระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน + ถั่วหรือหญาในชวงแรก แลวใหกินถั่วหรือหญาอยางเดียวในชวงหลัง
จะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวา (P < 0.05) พวกที่เลี้ยงดวยถั่วอยางเดียว
มาโดยตลอด พวกเลี้ยงดวยถั่วฮามาตามีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา (P < 0.05) พวกเลี้ยงดวยถั่วซีราโตร
การทดลองหาเปอรเซ็นตการยอยไดของโภชนะตาง ๆ ของกระตาย พบวาสัมประสิทธิ์ใน
การยอยไดของสิ่งแหง พลังงาน โปรตีน และเยื่อใยในกระตายนั้น ถั่วฮามาตาสไตโลจะสูงที่สุด รองลงมา
คือถั่วซีราโตรและหญาขนจะต่ําที่สุด แสดงวา ถั่วฮามาตามีคุณคาทางโภชนาการดีที่สุด
การศึกษาคุณสมบัติของไสติ่ง (Ceacum) พบวา ไสติ่งของกระตายที่เลี้ยงดวยถั่วอยาง
เดียวตลอดจะมีความจุ น้ําหนัก และความยาวมากกวา (P < 0.05) ไสติ่งของพวกที่เลี้ยงดวยอาหารขน +
หญาหรือถั่ว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระตายที่ไดกินแตถั่วซึ่งเปนอาหารมีเยื่อใยสูง มีความหนาแนนของ
อาหารต่ํา พยายามที่จะปรับไสติ่งใหยอยอาหารถั่วนี้ใหเพียงพอแกความตองการของรางกาย จึงปรับสภาพ
ไสติ่งใหมีขนาดความจุ และความยาวใหมากยิ่งขึ้น เพื่อทําหนาที่ยอยอาหารใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อ กระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญาหรือถั่วกับ ที่เลี้ยง
ดวยถั่วอยางเดียวไมมีผลแตกตางกันทางสถิติ
สําหรับระยะเวลาและตนทุนในการผลิตกระตายนั้น เมื่อคิดเปนมูลคาอาหารตอน้ําหนัก
เพิ่ม 1 กก. ของกระตายแลวพบวา พวกที่เลี้ยงดวยถั่วตาง ๆ อยางเดียวจะเสียตนทุนในการผลิตต่ํากวา
พวกที่เลี้ยงดวยอาหารขนกับหญาหรือถั่วตาง ๆ ในชวงแรกประมาณ 1.5 – 2 เทา แตจะใชเวลาขุนนานกวา
1.5 – 2.5 เทา ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการทดลองที่ 4
สรุปผลการทดลองทั้ง 5 การทดลอง
สรุปผลการทดลอง
1. ระดับโปรตีนในอาหารขนของกระตายเล็ก (56-84 วัน) เมื่อใหกินเต็มที่และเสริมดวย
หญาขนเต็มที่ควรมีโปรตีนไมต่ํากวา 17% และสามารถลดระดับโปรตีนลงมาไดประมาณ 13% ในชวงอายุ
84-112 วัน และ 15% ในชวงอายุ 56-112 วัน
2. สามารถจํากัดอาหารขนของกระตายเล็ก (56-84 วัน) กระตายรุน (84-112 วัน) และ
กระตายเล็ก-รุน (56-112 วัน) ไดไมเกินกวา 80, 50 และ 70% ของอาหารขนที่ใหกินเต็มที่ตามลําดับ
ประสิทธิภาพในการใชอาหารจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามเปอรเซ็นตของการจํากัดอาหาร และตนทุนในการผลิตจะ
ลดลงตามอัตราสวนของเปอรเซ็นตการจํากัดอาหาร
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3. การจํากัดอาหารขนตั้งแต 100-50% ของอาหารขนที่ใหกินเต็มที่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
แลวสวนประกอบทางเคมีของเนื้อกระตายไมมีผลแตกตางกันทางสถิติ
4. การจํากัดอาหารขน 80 และ 70% ที่ใหกินเต็มที่แลวเสริมดวยหญาขนหรือพืชตระกูล
ถั่ว (ฮามาตา หรือซีราโตร) เต็มที่ จะใหอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใชอาหารของ
กระตายไมแตกตางกันทางสถิติ
5. การใชหญาขนอยางเดียวเลี้ยงกระตาย จะมีคุณคาทางโภชนาการไมพอเพียงแกการ
ดํารงชีวิต แตการใชหญาผลมถั่ว (ซีราโตรหรือฮามาตา หรือถั่วอยางเดียว) จะมีคุณคาทางโภชนาการ
พอเพียงแกการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต แตอยูในอัตราต่ํากวาการเลี้ยงดวยอาหารขน + หญา
6. การใชถั่วอยางเดียว หรือหญา + ถั่วเลี้ยงกระตาย สามารถลดตนทุนในการผลิต
เกี่ยวกับอาหารลงไดประมาณ 5 เทา แตใชเวลาเลี้ยงนานกวากระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญา
ประมาณ 1.5 – 2.5 เทา
7. กระตายที่เลี้ยงดวยอาหารขน + หญาหรือถั่วในชวงแรก (56-84 วัน) แลวใหกินหญา
หรือถั่วอยางเดียวในชวงหลังจะใหอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวา (P < 0.05)
กระตายที่เลี้ยงดวยถั่วหรือหญาอยางเดียวมาโดยตลอด
8. กระตายจะใชประโยชนจากอาหารหยาบเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น พืชตระกูลถั่วจะมี
คุณคาทางโภชนาการดีกวาพืชตระกูลหญา
9. กระตายจะปรับสภาพของระบบทางเดินอาหารในการใชประโยชนจากอาหารหยาบ
โดยการเพิ่มความจุ ความยาว และน้ําหนักของไสติ่งใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเติมปริมาณของจุลินทรียตาง ๆ ใน
การยอยอาหารพวกเยื่อใยใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เอกสารอางอิง
กนก ผลารักษ, ณรงค หุตานุวัตร ทวีสุข แสนทวีสุข เยาวมาลย คาเจริญ และเวชสิทธิ์ โทบุราณ 2521
การเลี้ยงหานในทุงหญา (1) การใชพืชตระกูลถั่วลดตนทุนการผลิตหาน เสนอเขาประชุมวิชาการ
เกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาสัตว ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉายแสง ไผแกว เยาวมาลย คาเจริญ และพิสมัย นามแดง 2524 การใชหญาและถั่วรวมกับอาหารขน
ระดับต่ําในการขุนกระตายสงตลาด เสนอเขาประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขา
สัตว ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉายแสง ไผแกว เยาวมาลย คาเจริญ และพิสมัย นามแดง 2525 การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับผลของการ
ใชพืช อาหารสั ตว บางชนิ ดต ออัตราการเจริญเติบโตของกระตายเล็ กและกระตายรุ นเสนอเข า
ประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาสัตว ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ฉายแสง ไผแกว และเยาวมาลย คาเจริญ 2526 ผลของการใชพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆ ตออัตราการ
เจริญเติบโตของกระตายเล็กและกระตายรุน เสนอนําประชุมวิชาการเกษตรศาสตรและชีววิทยา
สาขาสัตว ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เยาวมาลย คาเจริญ สมจิตต ยอดเศรณี ฉายแสง ไผแกว สุวิทย ผลลาภ สาโรช คาเจริญ สุวิทย
ธีราพันธวัฒน ชัยณรงค คันชพณิก พิ สมัย นามแดง และพรรณศรี สากิยะ 2523 การขุน
กระตายสงตลาดโดยใชอาหารขนและอาหารเสริม รายงานประจําป 2522 โดยความรวมมือของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ ภาควิ ช าสั ต วศาสตร คณะเกษตรศาสตร
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