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บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กระถินหมักเป็นอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นต่อ
ปริมาณการกินได้ ผลผลิตและองค์ประกอบน้้านม ตลอดจนต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงแพะนมลูกผสม
ซาแนน ระดับสายเลือด 50-75เปอร์เซ็นต์ ในฟาร์มเกษตรกรที่อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 รวม 1 ปี วางแผนการทดลองแบบ group comparison ประกอบด้วย
แพะ 2 กลุ่มๆละ 6 ตัว โดยทุกตัวเป็นแพะที่ให้นมอยู่ในช่วงการให้นมที่ 2-3 ที่ให้นมมาแล้วเฉลี่ย 90 วัน และมี
น้้าหนักตัวเฉลี่ย 50 กิโลกรัม แพะกลุ่มที่ 1 ได้รับต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรด ผิวถั่วเหลือง และ
อาหารข้น 21 เปอร์เซ็นต์ แพะกลุ่มที่ 2 ได้รับกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น
21 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงแพะในคอกขังเดี่ยวขนาด 1 x 1.5 เมตร
ผลการทดลองพบว่า แพะกลุ่มที่ 2 มีปริมาณการกินอาหารได้เฉลี่ย 2.00 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน สูงกว่า
แพะกลุ่มที่ 1 ซึ่งกินอาหารได้เฉลี่ย 1.67 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แต่มี
ปริมาณน้้านมปรับไขมันที่ 4 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นนมปรับไขมันที่ 4 เปอร์เซ็นต์
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เท่ากับ 2.01 1.76 และ 1.09 0.97 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ รวมทั้งมี
องค์ประกอบน้้านมที่ไม่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของไขมันนม 5.70 โปรตีน 3.39แลกโตส 4.36 ของแข็งไม่รวม
ไขมันในน้้านม (SNF) 8.53 ของแข็งรวมในน้้านม (TS) 14.24 จัดเป็นน้้านมแพะชั้นคุณภาพดี (good) ในส่วน
ของต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตน้้านมปรับไขมัน 4 % ของแพะทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 9.89 และ 9.88 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ และเมื่อจ้าหน่ายน้้านมปรับไขมัน 4%
และหักค่าอาหารแล้ว แพะทั้ง 2 กลุ่ม มีรายได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เท่ากับ 59.34 และ 69.23 บาท
ต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ ดังนั้นจึงสามารถใช้กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหาร
ข้น 21 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงแพะนมได้โดยที่ผลผลิตและคุณภาพน้้านมไม่แตกต่างกันกับการเลี้ยงแพะแบบเดิม
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The Result of use leucaena silage as roughage for dairy goats on farms
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Abstract
The objective of this experiment was to study the result of leuceana silage use as
roughage fed with concentrate on feed intake, milk yield and milk composition, feed cost
and return of investment on dairy goat (50-75%crossbred saanen) farm at Bang Bua Thong
district, Nonthaburi province during October 2017-September 2018. An experimental design
was group comparison which included 2 groups. Each group had 6 dairy goat at 2-3 lactation
which body weight average 50 kg/head. Group 1 was fed corn silage, stump and pineapple
peel, soybean hull and concentrate 21%CP while group 2 was fed leucaena silage with
concentrate 21%CP.
The result showed that group 2 had dry matter intake higher (p<0.01) than group 1,
2.00 and 1.67 kg/head/day, respectively. Milk yield (4%fat) including of milk composition and
feed conversion ratio were not difference between 2 groups, 2.01, 1.76 and 1.09, 0.97
kg./head/day respectively. For feed cost and return per 1 kg of milk (4% fat), there were
9.89, 9.88 and 59.34, 69.23 bahts/head/day in group 1 and 2, respectively, which were not
significant difference.
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คานา
ปัจจุบันกรมปศุสั ตว์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์แพะนมที่ให้ผลผลิตน้้านมที่ดี มี
คุณภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง
แพะนมสร้างอาชีพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จากข้อมูลสถิติปศุสัตว์ ปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีการเลี้ยงแพะ
นมประมาณ 26,032 ตัว ประกอบด้วยแพะเพศผู้ 7,490 ตัว และเพศเมีย 18,542 ตัว พื้นที่เขต 1 ประกอบด้วย
จั ง หวั ด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา อ่ า งทอง ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี ชั ย นาท สระบุ รี และชานเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร มีการเลี้ยงแพะนมหนาแน่นมากที่สุด มีเกษตรกรเลี้ยงแพะนม 358 ครัวเรือน และมีแพะนมเพศ
เมีย 6,154 ตัว รองลงมาคือเขต 9 และ 7 มีการเลี้ยงแพะเพศเมีย 4,589 และ 3,705 ตัว ตามล้าดับ (กรมปศุสัตว์,
2561) จากการศึกษาชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงแพะนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนบนของสุภาณี (2556)
พบว่ารูปแบบการให้อาหารแพะนมของเกษตรกรแต่ละฟาร์มค่อนข้างมีความหลากหลาย อาหารหยาบที่ใช้
ส่วนใหญ่ คือ หญ้าสด หญ้าแห้ง ฟางข้าว ต้นข้าวโพดหมัก และปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่หรือที่สามารถหามาได้ ส่วนอาหารข้น พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้กากถั่วเหลือง เปลือก
ผิวถั่วเหลือง และอาหารข้นส้าเร็จรูป ปัญหาของเกษตรกรที่พบส่วนใหญ่ คื อ ไม่สามารถหาอาหารหยาบมาใช้
เลี้ยงแพะได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนมาก เพราะปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูก
พืชอาหารสัตว์ลดลง แม้ว่าเกษตรกรจะแก้ปัญหาโดยซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้เลี้ยงแพะ
นม แต่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่วนใหญ่มีคุณค่าทางโภชนะและการน้าไปใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ต่้า แพะ
ต้องกินเป็นจ้านวนมากจึงจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย (ปิ่น , 2555) เกษตรกร
ต้องเสริ ม อาหารข้ น ให้ แ พะกิ น ในปริ ม าณมากเพื่อ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต น้้า นมตามที่ ต้องการ ส่ ง ผลท้า ให้ มีต้ นทุ น
ค่าอาหารเพิ่มสูงขึ้น ขาดความสมดุลของสารอาหาร กระเพาะมีความเป็นกรดสูง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้ผลผลิตน้้านมและความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่แพะ เป็นผลเสียต่อรายได้ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก
แนวทางหนึ่งในการจัดการอาหารหยาบเลี้ยงแพะนมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
หยาบได้เป็นอย่างดี คือการใช้กระถินเป็นอาหารหยาบเลี้ยงแพะนม เพราะกระถินเป็นพืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่ว
ยื น ต้น ที่พบเห็ น ได้ทั่ว ไป ให้ ผ ลผลิ ตได้ในช่ว งแล้ ง มีคุณค่าทางโภชนะสู ง มีโ ปรตีนหยาบประมาณ 17-24
เปอร์ เซ็น ต์ แพะชอบกินและสามารถใช้เลี้ ยงแพะได้ทั้งในรูป สด แห้ง และหมั ก (กรมปศุสัตว์ ,

2553)

นอกจากนี้กระถินยังประกอบด้วยสาร “คอนเดนส์แทนนิน” (condensed tannin) ซึ่งสามารถจับตัวกับ
โปรตีนได้ท้าให้โปรตีนมีการไหลผ่าน (bypass protein) ไปสู่ล้าไส้เล็กและสัตว์น้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Hung et al., 2013) วรรณา (2545) ได้ท้าการทดลองหมักใบกระถินสดร่วมกับร้าละเอียดและ
น้้าในอัตรา 100:20:20 พบว่ามี DM 35.22%, CP 22.23%, NDF 30.92% ของวัตถุแห้ง และมีการย่อยได้
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ของ DM 56.49%, OM 60.20%, CP 52.46% NDF 25.91% และ TDN 62.27% เมื่อน้าไปให้แม่โคระยะ
แห้งนมกินเป็นอาหารหยาบอย่างเดี่ยวแบบเต็มที่พบว่าทั้งตัวสัตว์และกระเพาะรูเมนอยู่ในสภาพปกติ มีค่า pH
6.7-6.9 และสามารถใช้เป็นอาหารโครีดนมเสริมทดแทนอาหารข้นได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อปริมาณ
และคุณภาพของน้้านมแต่อย่างใด (บุญล้อม และคณะ, 2546) หากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมสามารถผลิต
กระถินหมักใช้เลี้ยงแพะในฟาร์มของตนเองได้ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต ลดต้นทุนค่าอาหาร
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีได้อย่างยั่งยืน สามารถส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่ง
ให้เกษตรกรที่สนใจผลิตเป็นอาหารหยาบหมักจ้าหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมได้
ดังนั้น จึงได้ท้าการศึกษาการใช้กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยง
แพะนมในฟาร์ มเกษตรกรที่มีผ ลต่อปริ มาณและคุณภาพน้้านมของแพะนม ต้นทุน และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในการท้าวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกษตรกรเห็นผลในเชิงปฏิบัติ สามารถน้า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมรายอื่นต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ด้าเนินการทดลองในฟาร์มแพะนม ของนางอังคณา ด้ารงประเสริฐ บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ที่ 4 ต้าบลละหาร
อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561
แผนการทดลอง
ใช้แพะนมพันธุ์ลูกผสมซาแนน ที่มีระดับสายเลือด 50 -75 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักเฉลี่ย 50 กิโลกรัม
จ้านวน 12 ตัว ให้นมอยู่ในช่วงการให้นม (lactation period) ที่ 2-3 และให้นมมาแล้ว (day in milk) เฉลี่ย
90 วัน วางแผนการทดลองแบบ group comparison แบ่งแพะนมออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว ให้แพะทดลอง
ได้รับอาหาร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ให้แพะได้รับต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก และผิวถั่วเหลือง เป็นแหล่ง
อาหารหยาบ และเสริมอาหารข้นโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 400 กรัมต่อตัว (ตามวิธีการเลี้ยงโดยทั่วไป
ของเกษตรกร) อาหารข้นแบ่งให้ช่วงหลังรีดนมช่วงเช้า เวลา 8.30 นาฬิกา และช่วงบ่าย เวลา 16.30 นาฬิกา
กลุ่มที่ 2 ให้แพะได้รับกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบ อย่างเต็มที่ และเสริม
อาหารข้นโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 400 กรัมต่อตัว โดยแบ่งให้ช่วงหลังรีดนมช่วงเช้า เวลา 8.30 นาฬิกา
และช่วงบ่าย เวลา 16.30 นาฬิกา
สัตว์ทดลองและการจัดการ
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แพะนมแต่ละตัวจะถูกแยกเลี้ยงในคอกขังเดี่ยวยกพื้นขนาด 1x1.5 เมตร ภายในคอกมีน้าสะอาดและแร่
ธาตุก้อนให้กินตลอดเวลา ก่อนเริ่มท้าการทดลองน้าแพะนมทุกตัวมาถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค และวิตามิน AD3E จากนั้นท้าการเลี้ยงปรับสภาพแพะให้คุ้นเคยกับการใช้อาหารและคอกทดลอง
ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงท้าการทดลองและเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 90 วัน ให้อาหารหยาบและอาหารข้นวันละ 2
ครั้ง ในช่วงเช้า เวลา 08.30 นาฬิกา และช่วงบ่ายเวลา 16.30 นาฬิกา
การเตรียมอาหารทดลอง
การท้ากระถินหมักร่วมกับร้าละเอียด ด้าเนินการโดยเลือกตัดกิ่งกระถินที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
เกิน 0.5 เซนติเมตร น้ามาเข้าเครื่องหั่นให้ละเอียดและน้ามาผสมร่วมกับร้าละเอียดและน้้าสะอาดในอัตราส่วน
กระถินสด:ร้าละเอียด:น้้า เท่ากับ 100:20:20 กิโลกรัม จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันและน้าไปหมักในถังพลาสติก
ขนาด 50 ลิตร อัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกให้หมดและปิดฝาให้สนิท หมักเก็บไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 21 วัน ก่อน
น้ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงแพะทดลอง ส่วนต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก ผิวถั่วเหลือง ซื้อจาก
พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ และอาหารข้นใช้อาหารส้าเร็จรูปแพะนมโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีจ้าหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด
การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์และน้านมแพะ
การเก็บข้อมูล บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ และอาหารที่เหลือทุก ๆ วัน ตลอดการทดลอง เพื่อน้ามา
ค้านวณปริมาณอาหารที่กินได้ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร บันทึกต้นทุนค่าอาหาร ได้แก่ ค่าอาหารข้น
กระถินหมัก ร่ว มกับร้ าละเอีย ด ต้น ข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลื อกสั บปะรดหมัก และผิ วถั่ว เหลื อง เพื่อใช้
ค้านวณต้นทุนค่าอาหาร บันทึกปริมาณน้้านมที่รีดได้รายตัวทุกวัน และราคาจ้าหน่ายน้้านม
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการทดลอง ตัวอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อน้าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ วัตถุแห้ง (Dry matter) โปรตีนหยาบ (Crude protein) ไขมันรวม (Ether
extract) เถ้า (Ash) คาร์โบไฮเดรทที่ละลายได้ง่าย (Nitrogen free extract) ตามวิธีการของ AOAC (2012)
วิเคราะห์หาค่า ผนังเซลล์ (Neutral Detergent Fiber; NDF) ลิกโนเซลลูโลส (Acid Detergent Fiber; ADF)
และลิกนิน (Acid Detergent Lignin; ADL) ตามวิธีของ Van Soest (1991) ท้าการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สุ่มเก็บตัวอย่างน้้านมของแพะแต่ละตัว โดยสุ่มเก็บทุกๆ 2 สัปดาห์ หลังรีดนมเช้า-เย็น ในอัตราส่วน
5:3 แล้วน้ามารวมเข้าด้วยกัน เก็บน้้านมในขวดที่มี potassium dichromate 250 มิลลิกรัม เพื่อรักษาสภาพ
น้้านมและเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียล เพื่อรอวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน
(Protein) ไขมัน (Fat) น้้าตาลแลคโตส (Lactose) ของแข็งทั้งหมด (Total solid) และของแข็งไม่รวมไขมัน
(Solid not fat) ด้วยเครื่อง Milkoscan ท้าการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของส้านัก ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Student,s
T-test (Steel and Torrie,1980)
ผลการทดลองและวิจารณ์
ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
ผลวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่าต้นข้าวโพดหมักมี
วัตถุแห้ง โปรตีน ADF และ NDF เท่ากับ 21.32 7.18 38.03 และ 66.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับที่ ฉศกและคณะ (2559) รายงานว่าต้นข้าวโพดหมักที่เกษตรกรผลิตจ้าหน่ายมีวัตถุแห้ง โปรตีน
ADF และ NDF เท่ากับ 17.97 9.04 40.26 และ 66.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ จัดเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี
เหมาะส้าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ตามที่ Walton (1984) ระบุว่าอาหารหยาบส้าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องระดับด้ารงชีพควร
มีโปรตีนอย่างน้อย 8-10 เปอร์เซ็นต์
ผิวถั่วเหลือง เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้้ามันถั่วเหลือง โดยวิธีการน้าเมล็ดถั่วเหลืองมาท้า
ความสะอาดขบให้แตก ร่อนเอาผิวออก และน้าเมล็ดไปสกัดน้้ามัน เพื่อผลิตน้้ามันถั่วเหลือง ส่วนผิวถั่วเหลืองที่
ได้โดยทั่วไปจะมีโปรตีนหยาบ 11-12 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.5 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยหยาบ 36 เปอร์เซ็นต์ (นิร
นาม, 2560) แต่ผิวถั่วเหลืองที่ใช้ในการทดลองมีโปรตีนสูงถึง 17.18 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
กระบวนการน้าถั่วเหลืองเมล็ดมาท้าความสะอาดขบให้แตกร่อนเพื่อเอาผิวออก มีจมูกถั่วเหลืองปะปนอยู่มาก
จึงท้าให้ผิวถั่วเหลืองที่ได้มีโปรตีนค่อนข้างสูง
เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก เป็นอาหารหมักที่ประกอบด้วยเหง้าสับปะรดผสมกับเปลือกสับปะรด
สดในสัดส่วน 22 : 78 โดยน้้าหนักสด จากผลวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี พบว่ามีวัตถุแห้ง โปรตีน NFE
ADF และ NDF เท่ากับ 19.36 10.85 58.18 29.74 และ 56.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียด มีวัตถุแห้ง โปรตีน ADF และ NDF เท่ากับ 43.53 15.39 36.45 และ
52.86 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ มีคุณภาพต่้ากว่ารายงานของบุญล้อม และคณะ (2546) รายงานว่าการทดลอง
หมักกระถินสดร่วมกับร้าละเอียดและน้้าในอัตรา 100:20:20 พบว่ามีวัตถุแห้ง โปรตีน ADF และ NDF เท่ากับ
34.07 21.29 18.42 และ 38.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระถินที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้
มีส่วนของกิ่งก้านปะปนอยู่มาก จึงท้าให้มีโปรตีนต่้ากว่า มีเยื่อใยสูงกว่า และมีวัตถุแห้งสูงกว่า อย่างไรก็ตามยัง
สามารถเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้เป็นอย่างดี
อาหารข้น ผลวิเคราะห์อาหารข้นมีโปรตีน 25.18 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง หรือประมาณ 24.19
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เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักสด หรือตามสภาพที่แพะกิน มีโปรตีนสูงกว่าค่าโปรตีนที่ระบุบนฉลากข้างถุงอาหารสัตว์
ที่ระบุไว้ว่าอาหารมีโปรตีนมากกว่า 21 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการวิเคราะห์ (% วัตถุแห้ง)
ส่วนประกอบ

ต้นข้าวโพดหมัก ผิวถั่วเหลือง เหง้าและเปลือก
สับปะรดหมัก

วัตถุแห้ง (DM)
โปรตีน (CP)
ไขมัน (EE)
เยื่อใย (CF)
เถ้า (Ash)
NFE
ADF
NDF
ADL

21.32
7.18
0.69
30.34
5.39
56.40
38.03
66.11
5.28

94.91
17.18
5.30
30.88
5.66
40.98
40.43
58.30
1.83

19.36
10.85
3.91
22.92
4.14
58.18
29.74
56.63
2.00

กระถินหมัก
ราละเอียด
43.53
15.39
6.53
27.46
9.02
41.60
36.45
52.86
16.15

อาหารข้น
94.86
25.51
4.45
9.35
11.94
48.75
17.28
38.89
8.31

ปริมาณการกินได้ของอาหาร
ผลของการใช้กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะนมร่วมกับอาหารข้น ของ
แพะกลุ่มที่ 2 เปรียบเทียบกับแพะกลุ่มที่ 1 ซึ่งใช้ต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก และผิวถั่ว
เหลือง เป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น จากตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณการกินได้อย่างอิสระของวัตถุ
แห้งของอาหาร ในแพะกลุ่มที่ 2 ทั้งในแง่ปริมาณการกินได้ทั้งหมดที่คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย (kg/d) และคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว (%BW) หรือกรัมต่อกิโลกรัมน้้าหนักแมแทบอลิก (g/kgW0.75) โดยปริมาณการกินได้
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 2.00 kg/d 4.00 %BW และ 106.49 g/kgW0.75 ตามล้าดับ สูงกว่า (p<0.01) แพะกลุ่มที่
1 ซึ่งมีปริมาณการกินได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1.67 kg/d 3.35 %BW และ 89.02 g/kgW0.75 ตามล้าดับ สูงกว่า
รายงานของ ปิ่น และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้และคุณภาพ
น้้านมในแพะรีดนมพันธุ์ลูกผสมซาแนน มีค่าอยู่ในช่วง 1.26-1.50 กิโลกรัมวัตถุแห้งต่อตัวต่อวัน ซึ่งค่าที่ได้
เป็นไปตามรายงานของ Devendra and Burn (1983) ที่กล่าวว่าแพะในเขตร้อนชื้นโดยทั่วไปจะกินอาหารได้
ต่อวันคิดเป็น 1.9 – 3.8 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว ทั้งนี้ปริมาณอาหารที่กินได้มีความแตกต่างกันน่าจะเป็นผล
มาจากคุณภาพของอาหารหยาบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของวินัย (2538), Dominge et al. (1991), Goetsh
et al. (2011) และ Hussain et al. (1996) ที่สรุปว่าปริมาณการกินได้ของแพะสัมพันธ์กับคุณภาพของอาหาร
หยาบที่ใช้เลี้ยงแพะ
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ตารางที่ 2 ปริมาณน้้านม ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและส่วนประกอบทางเคมีของ
น้้านมของแพะทดลอง
ข้อมูลที่ศึกษา
จ้านวนแพะทดลอง, ตัว
ระยะเวลาทดลอง, วัน
ปริมาณน้้านมที่รีดได้, กก./ตัว/วัน
ปริมาณน้้านมปรับไขมัน 4 %, กก./ตัว/วัน
ปริมาณอาหารทั้งหมดที่กิน, กก./ตัว/วัน
ต้นข้าวโพดหมัก
กากเนื้อในสับปะรด
ผิวถั่วเหลือง
กระถินหมักร้าละเอียด
อาหารข้น
ปริมาณอาหารทั้งหมดที่กิน, %BW
ปริมาณอาหารที่กิน, g/kg W0.75
ปริมาณโปรตีนที่ได้รับ, กก./ตัว/วัน
โภชนะย่อยได้ทั้งหมด(TDN) ที่ได้รบั , %
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นนมที่ไขมัน 4 %

ส่วนประกอบทางเคมีของน้้านม, %
Fat
Protein
Lactose
Solid not fat (SNF)
Total solid (TS)

กลุ่มที่ 1
6
90
1.60
1.76
1.67
0.36
0.29
0.60
0.37
3.35
89.02
0.258
1.02
0.97

กลุ่มที่ 2
6
90
1.59
2.01
2.00
1.62
0.38
4.00
106.49
0.348
1.32
1.09

p-value
0.98
0.53
0.01
0.01
0.01
0.001
0.001
0.37

CV(%)
29.52
34.89
9.79
9.79
9.79
10.61
9.87
21.35

4.77
3.41
4.15
8.33
13.04

5.70
3.39
4.36
8.53
14.24

0.11
0.98
0.20
0.62
0.17

17.96
14.27
6.18
8.33
10.15

หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอักษรก้ากับอยู่ในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติโดยวิธี Student, s T-test

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารแสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่าแพะกลุ่มที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารทั้งหมดเป็นน้้านมปรับไขมันที่ 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p>0.05) เท่ากับ 0.97 และ 1.09 ตามล้าดับ แสดงว่าแพะสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารทั้ง 2 กลุ่ม ได้เป็น
อย่างดี ได้รับอาหารอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอ เป็นผลให้จุลินทรีย์ในกระเพาะหมักปรับตัวได้ดี สามารถย่อย
และใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปริมาณน้านมและส่วนประกอบทางเคมี
จากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณน้้านมของแพะกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.60 และ 1.59
กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เช่นเดียวกับปริมาณน้้านมปรับที่ไขมัน 4
เปอร์เซ็นต์ ของแพะกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.76 และ 2.01 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งมีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองพบว่าแพะกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้รับกระถินหมักร่วมกับ
ร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบมีปริมาณน้้านมปรับที่ไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับแพะกลุ่ม
ที่ 1 ซึ่งได้รับต้นข้าวโพดหมัก กากเนื้อในสับปะรด และผิวถั่วเหลืองเป็นแห่งอาหารหยาบ ถึงแม้ว่าแพะกลุ่มที่ 2
ได้รับโปรตีน 348 กรัมต่อตัวต่อวัน และได้รับ TDN 1.32 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน สูงกว่า (p<0.01) แพะกลุ่มที่ 2
ซึ่งได้รับโปรตีน 258 กรัมต่อตัวต่อวัน และได้รับ TDN 1.02 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณโภชนะที่
แพะได้รับจากอาหารในการทดลอง เปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการโภชนะของแพะนม ตามรายงานของ
NRC (1981) แนะน้าว่า แพะรีดนมน้้าหนัก 50 กิโลกรัม ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก และให้น้านมปรับไขมันที่
4 % เฉลี่ย 2.00 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ต้องการโปรตีน 219 กรัมต่อตัวต่อวัน และต้องการTDN 1.222 กิโลกรัม
ต่อตัวต่อวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแพะกลุ่มที่ 2 ได้รับโปรตีนและ TDN เพียงพอต่อการผลิตน้้านมเฉลี่ย 2.00 กิโลกรัม
ต่อตัวต่อวัน แต่แพะกลุ่มที่ 1 ได้รับโปรตีนเพียงพอ แต่ได้รับTDN ไม่เพียงพอโดยได้รับ TDN จากอาหาร 1.02
กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน แต่มีความต้องการTDN 1.14 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน จึงจะเพียงพอส้าหรับผลิตน้้านมปรับ
ไขมันที่ 4 % เฉลี่ย 1.76 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน นอกจากนี้แพะกลุ่มที่ 2 ยังได้รับอาหารหยาบที่มีเยื่อใยสูง ซึ่ง
อาหารหยาบจะเป็นแหล่งของ Volatile fatty acids ในรูปของกรดอะซีติคซึ่งเป็นสารตั้งต้นของไขมันในน้้านม
(เมธา, 2529 Rook and Balch, 1961 และ Sutton, 1989) เป็นสาเหตุให้องค์ประกอบน้้านมมีเปอร์เซ็นต์
ไขมันที่สูง
ส่วนประกอบทางเคมีของน้้านมแพะในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ Protein Fat Lactose Solid not fat (SNF)
และ Total solid (TS) มีค่าเท่ากับ 3.41 4.77 4.15 8.33 และ 13.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ มีค่าใกล้เคียง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับแพะกลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 3.39 5.70
4.36 8.53 และ 14.24 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และคุณภาพน้้านมของแพะทั้ง 2 กลุ่ม จัดเป็นน้้านมแพะชั้น
คุณภาพดี (good) เนื่องจากมี โปรตีนมากกว่า 3.7 เปอร์เซ็นต์ ไขมันมากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ และ เนื้อนมทั้งหมด
มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 3 ต้นทุนค่าอาหารและรายได้จากการจ้าหน่ายน้้านมแพะทดลอง
ข้อมูลที่ศึกษา
ต้นทุนค่าอาหาร, บาท/ตัว/วัน1/
ต้นข้าวโพดหมัก
เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก
ผิวถั่วเหลือง
กระถินหมักร้าละเอียด
อาหารข้น
ปริมาณน้้านม กก./ตัว/วัน
ปริมาณน้้านมปรับไขมัน 4 %, กก./ตัว/วัน
ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตน้้านม, บาท/กก.
ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตน้้านมปรับไขมัน 4 %, บาท/กก.
รายได้จากการจ้าหน่ายน้้านมเมื่อหักค่าอาหาร, บาท/ตัว/วัน
รายได้จากการจ้าหน่ายน้้านมปรับไขมัน 4 %เมื่อหักค่าอาหาร,
บาท/ตัว/วัน.
1/

กลุ่มที่ 1
17.12
3.04
3.45
5.69
4.94
1.60
1.76
10.94
9.89
65.76
59.34

กลุ่มที่ 2
18.12
13.02
5.10
1.59
2.01
12.77
9.88
64.05
69.23

p-value
0.36
0.71
0.98
0.53
0.33
0.99
0.91
0.57

CV(%)
10.20
14.37
29.53
34.93
26.47
20.65
37.13
40.23

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดลอง (บาท/กก.วัตถุแห้ง)
- ต้นข้าวโพดหมักราคา 8.44 บาท/กก.

- กากเนื้อในสับปะรดราคา 9.81 บาท/กก.

- ผิวถั่วเหลืองราคา 9.48 บาท/กก.

- กระถินหมักร้าละเอียดราคา 8.04 บาท/กก.

- อาหารข้นราคา 13.36 บาท/กก.
2/

ราคาจ้าหน่ายน้้านมดิบราคา 55 บาท/กก. และน้้านมปรับไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ราคา 46.12 บาท/กก.

ต้นทุนค่าอาหารและผลตอบแทน
ต้นทุนและรายได้จากการจ้าหน่ายนมแพะแสดงในตารางที่ 3 โดยกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดก้าหนด
ราคาตามวัตถุดิบที่จัดหา และรวมค่าด้าเนินงาน ส่วนอาหารข้น ต้นข้าวโพดหมัก ผิวถั่วเหลือง และเหง้าและ
เปลือกสับปะรดหมัก คิดตามราคาที่จ้าหน่ายในท้องตลาด พบว่าต้นทุนค่าอาหารต่อตัวต่อวัน ของแพะกลุ่มที่ 1
และกลุ่มที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน (p>0.05) เท่ากับ 17.12 และ 18.12 บาทต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ และเมื่อคิด
ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตน้้านมปรับไขมัน 4 % มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) มีค่า
เท่ากับ 9.89 และ 9.88 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ
เกษตรกรมีการจ้าหน่ายน้้านมดิบในราคา 55 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อปรับน้้านมไขมันที่ 4 % แล้วจะมี
ราคาจ้าหน่ายน้้านมเฉลี่ย 46.12 บาทต่อกิโลกรัม และมีรายได้จากการจ้าหน่ายน้้านมเมื่อหักค่าอาหารของแพะ
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กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เท่ากับ 36.23 และ 36.24 บาท
ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 71.36 และ 81.71 บาทต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ
สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองการใช้กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้น เปรียบเทียบ
กับการใช้ต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก ผิวถั่วเหลือง และอาหารข้น เลี้ยงแพะนมในฟาร์มของ
เกษตรกร พบว่าแพะกินกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นเลี้ยงแพะนม ได้
สูงกว่าการใช้ต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก ผิวถั่วเหลือง และอาหารข้น มีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้้านมที่ 4 % ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีองค์ประกอบทางเคมีของน้้านมที่ไม่
แตกต่างกัน และจัดเป็นน้้านมแพะชั้นคุณภาพดี (good) การใช้กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเลี้ยงแพะนม มี
ต้นทุนค่าอาหารต่อผลต่อผลผลิตน้้านม และรายได้จากการจ้าหน่ายน้้านมเมื่อหักค่าอาหารไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับการใช้ต้นข้าวโพดหมัก เหง้าและเปลือกสับปะรดหมัก ผิวถั่วเหลือง และอาหารข้น ดังนั้นจึงสามารถใช้
กระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดเสริมอาหารข้นในการเลี้ยงแพะนมได้เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ด้าเนินการวิจัย ขอขอบคุณ คุณอังคณา ด้ารงประเสริฐ บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ที่ 4 ต้าบลละหาร
อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์แพะนมและสถานที่ท้าการทดลอง เจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ที่กรุณาช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารทดลอง และเจ้าหน้าที่จาก
ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่กรุณาช่วยวิเคราะห์คุณภาพน้้านมแพะ ซึ่งท้าให้การทดลองครั้งนี้
ส้าเร็จด้วยดี
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