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This study aimed to investigate the effects of Silage on productive 
performances. Using was employed in Boer Crossbred male Goats, the average weight 
of 15.21 kilograms, the number of 24 divided into 3 groups, each 4 times, each 2 times, 
the average starting weight is 15.21 ± 3.10 kilograms. Make the experiment during 
September - October 2018 for a period of 1 month. According to the experimental 
plan of RCBD (Randomized Complete Block Design) using different fermented feeds, ie 
, The first group was raised with fresh acacia (control) group 2, fed with banana leaves 
fermented with molasses 8 % and group 3 fed with Water mimosa ferment 8 % 
molasses, All groups feed eat roughage fully throughout the experiment. The results 
of the study showed banana leaf fermented with molasses and Water mimosa ferment 
molasses can be used as a substitute for fresh acacia and grass during shortages, And 
the introduction of leftover material from agricultural crops as a source of  fermented 
feeds roughage. Without affecting the growth rate and feed efficiency, but feed Intake 
of goats are increased compared to the group who ate fresh acacia, ie, the goats that 
eat banana leaves fermented with molasses and water mimosa, fermented with 
molasses, The growth rate throughout the experiment was 0.03, 0.05 and 0.03 kg/body/ 
day. There is a significant statistical difference (P <.01). The group of goats eat with 
water mimosa fermented molasses, had the feed efficiency best compared to group 
goats fed with fermented banana leaves, molasses and fresh acacia were 0.17, 0.16 
and 0.11 respectively. The total digestibility nutrient (TDN) were found to be 87.65, 
80.08 and 64.12 Kg/head/day, respectively (P < .01). The amount of food that goats 
eat during the experiment showed there is a significant statistical difference (P < .01). 
The amount of feed intake by group goats fed with fresh acacia and banana leaves 
fermented, molasses, will have more feed intake to eat than goat groups that eat 
water mimosa, fermented molasses is 1.97, 1.98 and 0.64 kg/ body/day respectively. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
   
  ในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีความสนใจ และได้มีการหันมาเลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก ที่เลี้ยงง่าย แพะเป็นสัตว์ที่กินง่าย มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ซึ่งทาง
ภาครัฐได้มีการให้การสนับสนุนเกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและปลูกพืชอาหารสั ตว์แทนการ
ปลูกข้าวที่ตอนนี้ พบปัญหาราคาข้าวตกต่ า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ต้องใช้อาหารหยาบจ านวนมาก 
หญ้าเป็นอาหารหลัก ซึ่งเป็นหญ้าที่ขึ้นโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนพืช
อาหารสัตว์ ส่งผลให้แพะมีการเจริญเติบโตลดลง สูญเสียน้ าหนักตัว และส่งผลให้ผลผลิตการให้เนื้อ
ลดลง เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา จึงได้น าพืชที่ได้จากผลพลอยได้ทางการเกษตรน ามาหมักเป็น
อาหารหยาบทดแทน เช่น ใบกล้วยและผักกระฉูดที่พบได้ตามธรรมชาติ โดยน ามาปรับปรุงคุณภาพ
เพ่ือมาเป็นอาหารเลี้ยงแพะ รวมทั้งเป็นการลดปัญหาเรื่องของผักตบชวาและใบกล้วยที่ เหลือจากการ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการน าวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(Recycle) 
 การท าพืชหมักเป็นการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์อย่างหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรักษา
พืชอาหารสัตว์ในระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมที่มีคุณค่าทางโภชนะและผลผลิตที่สูงไว้ใช้ในยาม
ขาดแคลน (พรชัย, 2548) ซึ่งการเก็บถนอมในลักษณะหมักนี้มีข้อดี คือ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยที่
คุณค่าทางอาหารของพืชมีการเปลี่ยนแปลงน้อย (กรมปศุสัตว์, 2548) การท าพืชหมักมีหลักการส าคัญ
คือ พืชที่ใช้หมักต้องมีความชื้นที่เหมาะสมและมีปริมาณน้ าตาลที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียที่สร้าง กรดแลคติค (lactic acid bacteria) นอกจากนี้ต้องไล่อากาศออกจากภาชนะ หมัก
ให้มากที่สุด ซึ่งท าได้โดยการสับพืชให้มีขนาดสั้น แล้วอัดให้แน่นจากนั้นปิดภาชนะหมักให้เร็ว ที่สุด
เท่าที่จะเร็วได้ (บุญฤา, 2539) ส าหรับพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการท าเป็นพืชหมักนั้น  ควร
เป็นพืชที่ปลูกและมีการจัดการง่าย ให้ผลผลิตสูง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ (water  
soluble carbohydrate; WSC) ไม่น้อยกว่า 6 % ของน้ าหนักแห้ง (Skerman and Riveros,  1990) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. ศึกษาอาหารหยาบหมักทดแทนที่เหมาะสมส าหรับใช้เลี้ยงแพะ 

 2. เพ่ือศึกษาการใช้อาหารหยาบหมักที่แตกต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางอาหารที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 2. ทราบถึงชนิดของอาหารหยาบหมักที่มีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อสูงสุด  

  3. ข้อมูลที่ได้สามารถแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ 

 

ขอบเขตการทดลอง 
 
          ศึกษาผลของชนิดอาหารหยาบหมักที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิการเปลี่ยน 
อาหารเป็นเนื้อ ปริมาณอาหารที่แพะกินทั้งหมด และวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารต่างๆ โดยวาง 
แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) โดยมี
การบล็อกอายุและน้ าหนัก โดยแบ่งออกเป็นการทดลอง 3 ทรีตเมนต์  ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 2  
ตัว รวมแพะเนื้อท่ีท าการทดลองท้ังหมด 24 ตัว โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยหญ้าและกระถิน เป็น
กลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ 2  เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล 8 %, กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยผัก กระฉูด
หมักด้วยกากน้ าตาล เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพ การ
เปลี่ยนอาหารของแพะเนื้อลูกผสม 
 
 สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 
2. การส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระยะเวลาที่ท าการทดลอง 

 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่  18  มกราคม  2561  ถึงวันที่  12 เมษายน 2561 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แพะเนื้อ(Goat) 
  
 แพะเป็นสัตว์ให้เนื้อเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยได้ในระดับสูงกว่าเนื้อโค สุกร และไก่ และมี
ไขมันในระดับต่ ากว่าเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืนๆ  รวมถึงขน และหนังแพะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลาย
ด้าน อาทิ ใช้ท ากระเป๋า เสื่อ พรม และเชือก ส่วนมูลแพะใช้ท าเป็นปุ๋ย เขา และกีบน ามาท าเป็น
เครื่องประดับ เลือด และกระดูกน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ (สุชาติ, 2532) 
             แหล่งเลี้ยงแพะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในภาคใต้ และเป็นแหล่งบริโภคแพะแหล่ง
ใหญ่ของประเทศ เนื่องจากกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคแพะ โดยเฉพาะในช่วงวันส าคัญ
ทางศาสนาที่ต้องใช้ประกอบพิธีกรรม รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ 
 1. แพะพันธุ์ไทย 
    แพะพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
       แพะพันธุ์พ้ืนเมืองที่เลี้ยงในประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยแพะ
พันธุ์พ้ืนเมืองในภาคใต้มีลักษณะคล้ายกับแพะพันธุ์กัตจังหรือแกมบิง กัตจัง (Katjang หรือ Kacang 
หรือ Kambing Katjang) ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแพะทางภาคใต้เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ าหนักประมาณ 
20-25 กิโลกรัม ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยมากกว่าร้อยละ 65 ของแพะในภาคใต้จะมีสีด า 
น้ าตาล หรือน้ าตาลสลับด า ที่เหลือมีสีขาวหรือเหลือง มีเขาและขนเกรียน มีติ่งใต้คอ แพะเพศเมียเมื่อ
โตเต็มวัยจะมีปุ่มที่ขาหน้าอยู่สูงจากขาประมาณ 48.5 เซนติเมตร ส่วนแพะในแถบภาคตะวันตก เป็น
แพะมาจากประเทศอินเดีย หรือปากีสถาน มีลักษณะรูปร่างใหญ่ แพะเพศเมียอายุ 1 ปี จะมีน้ าหนัก
ประมาณ 12-13 กิโลกรัม สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปี แม่แพะจะให้ลูกประมาณ 2 ตัว/การตั้งท้อง 
และบางตวัสามารถให้ลูกได้ถึง 2 ครั้ง/ปี ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมสูง 
 2. แพะพันธุ์ต่างประเทศ 
    แพะพันธุ์ซาเนน (Saanen) 
                      มีถ่ินก าเนิดใน Saanen Valley ทางตอนใต้ของเมือง Canton Berne ในประเทศ 
Switzerland เป็นแพะนมขนาดใหญ่ ให้นมสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ หนังมีขนสั้น สีขาวครีมหรือน้ าตาลอ่อน 
ดั้งจมูก และใบหน้าไม่โค้งงุ้ม ใบหูเล็ก และชี้ตั้งไปข้างหน้า ไม่มีเขาทั้งเพศผู้ และเพศเมีย  มักพบเพศ
เป็นกระเทย (intersex) ค่อนข้างสูง โดยมีการตั้งข้องสังเกตว่าลักษณะกระเทยมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะที่ไม่มีเขา เป็นแพะที่มีอัตราออกลูกแฝดสูง ตัวผู้หนักประมาณ 75 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก
ประมาณ 65 กิโลกรัม สูงทั่วไปประมาณ 70-90 เซนติเมตร เพศเมียมีเต้านมใหญ่ หัวนมเรียวยาว ให้
น้ านมประมาณ 2 ลิตร/วัน ให้นมนาน 240-300 วัน บางตัวสามารถผลิตน้ านมได้ 2,000 กิโลกรัม/ปี 
น้ านมมีไขมันประมาณ 3.5% 
    แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo-Nubian) 
                  เป็นแพะที่น าเข้ามาโดยกรมปศุสัตว์ ล าตัวมีขนาดใหญ่ น้ าหนักแรกเกิดอยู่ที่ 
ประมาณ 2 – 5 กิโลกรัม หย่านมที่ระยะ 3 เดือน ที่น้ าหนักประมาณ 15 กิโลกรัม จมูกมีลักษณะโด่ง 
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งุ้มลงบริเวณปาก ใบหูยาวเหมือนหูโค เป็นแพะที่ไม่มีเขา แต่บางครั้งอาจพบเขาสั้นๆ ขนมีลักษณะสั้น 
เป็นมัน ขนมีหลายสี เช่น สีด า สีเทา สีครีม สีน้ าตาล สีขาว ซึ่งมักพบได้หลายสีบนล าตัว ส่วนขามี
ลักษณะยาว ท าให้ง่ายต่อการรีดนม ให้นมน้อยประมาณวันละ 1.5 ลิตร ไขมันนม 5% ให้นมนาน 
165-200 วัน สามารถเลี้ยงเพ่ือผลิตนม และให้เนื้อเป็นหลัก 
    แพะพันธุ์เบอร์ (Boer) 
                     เป็นแพะที่น าเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ เมือปี พ.ศ.2539 โดยกรมปศุสัตว์ เป็น
แพะเนื้อขนาดใหญ่ ลักษณะเด่น คือ มีขาสั้น ขนเรียบสั้นสีขาว แต่บริเวณส่วนหัว และคอจะมีสีแดง มี
ใบหูยาว ตัวผู้หนักประมาณ 90-100 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 65-70 กิโลกรัม จ านวนลูก 2-3 
ตัว/ครอก และมีอัตราการให้ลูกแฝดสูง ให้น้ านมวันละ 1.3-1.8 กิโลกรัม ให้นมนาน 120 วัน นิยม
เลี้ยงเป็นแพะเนื้อมากกว่าแพะนม 
    แพะพันธุ์ทอกเกนเบอร์ก (Toggenburg) 
                    เป็นแพะที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่หุบเขาทอกเกนเบอร์ก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
สวิสเซอร์แลนด์ มีลักษณะล าตัวใหญ่ ขนสั้น ขนเพศผู้จะยาวกว่าเพศเมีย ขนมีสีน้ าตาลหรือสีเทาแกม
เหลือง ใบหูสั้น และชี้ตั้ง หน้าตรง มีแถบสีขาวข้างแก้ม น้ าหนักแรกเกิด 3.5 กิโลกรัม น้ าหนักเมื่อ 3 
เดือน 18 กิโลกรัม ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่หนัก 60-70 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 50-55 กิโลกรัม ให้น้ านม เฉลี่ย 
1.5-2 ลิตร/วัน ไขมันนมประมาณ 3.4% ให้นมนานกว่า 200 วัน 
    แพะพันธุ์อัลไพน์ (Alpine) 
                  เป็นแพะที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ที่ เทือกเขาแอลพ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และใน
ออสเตรเลีย แบ่งเป็น 4 พันธุ์ คือ สวิสอัลไพน์ (Swiss Alpine), เฟรนซอัลไพน์ (French Alpine),อิตา
เลียนอัลไพน์ (Italian Alpine) และบริทิชอัลไพน์ (British Alpine) เป็นแพะที่มีล าตัวขนาดใหญ่ ขนมี
ลักษณะเรียบสั้น เป็นมัน ขนมีสีน้ าตาลหรือด า ใบหูเล็ก ชี้ตั้ง มีแถบสีข้างแก้ม หน้า และดั้งจมูกตรง 
อาจจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 75-80 เซนติเมตร เพศผู้หนัก 65-75 
กิโลกรัม เพศเมียหนัก 55-60 กิโลกรัม เป็นแพะพันธุ์นม พันธุ์นี้เลี้ยงเพ่ือผลิตนมเป็นหลักและเนื้อเป็น
รอง ให้น้ านมเฉลี่ย 0.9 -1.3 ลิตร/วัน ให้นมนาน 200-240 วัน เหมาะส าหรับเลี้ยงให้น้ านม และเนื้อ
เป็นหลัก     
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบน้ าหนักตัวแพะพันธุ์ต่างๆ 

ที่มา: ไชยวรรณ (2556) 

อายุ พื้นเมือง แองโกลนุเบียน50% บอร์50% ชาแนน 

แรกเกิด 1.7 2.1 2.4 2.5 

3   เดือน 6.9 8.5 11.2 13.4 

6   เดือน 12.4 18.3 20.2 16.2 

9   เดือน 15.6 22.2 23.8 22.4 

12 เดือน 20.0 27.2 38.5 ไม่มีข้อมูล 
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รูปแบบการเลี้ยงแพะ 
  
การเลี้ยงแบบปล่อย 

              เป็นการเลี้ยงโดยปล่อยให้แพะหากินเองตามธรรมชาติ และผสมพันธุ์เอง ไม่มีการจัดการ
เลี้ยงดูเป็นพิเศษ  มักเลี้ยงตามบริเวณที่มีหญ้า ในช่วงกลางวันจะต้อนให้อยู่ที่มีร่มเงา มักไม่มีการสร้าง
คอกหรือโรงเรือน แต่จะปล่อยให้อาศัยตามร่มไม้ 
 
 การเลี้ยงแบบกึ่งขังคอก 
                  ลักษณะคล้ายกับการเลี้ยงแบบปล่อย แต่จะมีการสร้างคอกหรือโรงเรือนส าหรับกักขัง
ในตอนกลางคืน มักโรงเรือนที่มีแต่หลังคาเท่านั้น ตอนเช้าจะต้อนให้แพะออกหากินตามทุ่งหรือที่มี
หญ้า 
 การเลี้ยงแบบผูกล่าม 
                   เป็นการผูกล่ามแพะไว้กับที่ อาจเป็นหลักไม้ปักหรือเป็นตอไม้หรือต้นไม้ ที่บริเวณ
โดยรอบเป็นแปลงหญ้าหรือมีหญ้าให้แพะกินเพียงพอ วันหนึ่งอาจมีการย้าย 2-3 จุด เพ่ือให้ได้กินหญ้า
ได้มาก แต่อาจย้ายบ่อยหากพ้ืนที่นั้นมีหญ้าน้อย ส่วนตอนเย็นจะย้ายมาขังคอก 
 
  การเลี้ยงแบบขังคอก 
                  เป็นการเลี้ยงในคอกหรือโรงเรือนตลอดเวลา โดยให้น้ า และอาหารในคอก แต่อาจมี
การปล่อยแพะออกไปหากินข้างนอกบ้าง พ้ืนคอกมักยกสูง และลาดเอียง หรือาจเป็นพ้ืนดินธรรมดา 
แต่มักรองพ้ืนด้วยแกลบ  
  
การเตรียมแพะก่อนเข้าขุน 

 1. ฉีดยาถ่ายพยาธิ-ยาบ ารุง 

 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 

การเลี้ยงแพะ 

 สถานที่เลี้ยงแพะ 
การเลือกท าเลสถานที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงแพะ ควรเป็นที่เนินหรือเป็นบริเวณที่น้ าไม่

ท่วมขังมีแหล่งน้ าสะอาดส าหรับใช้เลี้ยงแพะได้ตลอดทั้งปี มีการคมนาคมสะดวกพอสมควรโดยเฉพาะ
หากเลี้ยงแพะเพ่ือการผลิตน้ านม มีแหล่งพืชอาหารสัตว์ เช่น ทุ่งหญ้าสาธารณะ แปลงพืชอาหาร  

ส าหรับให้แพะได้แทะเล็ม ส าหรับขนาดของโรงเรือนหรือคอกส าหรับเลี้ยงแพะจะ
ขึ้นอยู่กับฝูงแพะลักษณะของโรงเรือนแพะ โดยทั่วไปในการเลี้ยงแพะเพ่ือผลิตเนื้อนั้น โรงเรือนเป็น
เพียงสถานที่ที่อาศัยพักหลักนอนและกักขังแพะในช่วงตอนกลางคืน หรือเมื่อสภาพอากาศแวดล้อม
ภายนอกไม่เหมาะสมที่จะปล่อยแพะออกไปแทะเล็มหญ้า โรงเรือนและคอกจะมีความส าคัญ และ
จ าเป็นต่อลูกแพะและการเลี้ยงแพะเพ่ือผลิตนม อย่างไรก็ดี หลักการส าคัญในการจัดสร้างโรงเรือน
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แพะ คือ ควรเป็นสถานที่ที่ท าให้แพะได้อาศัยอยู่อย่างสุขสบายสามารถอ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเลี้ยงดูและการให้การสุขาภิบาลที่ดีแก่แพะได้ 

 
  โรงเรือนแพะเนื้อ 

โรงเรือนแพะควรเลือกสถานที่เป็นที่เนินสูงน้ าไม่ท่วม ให้ยกพ้ืน พ้ืนโรงเรือนควรเป็น
ไม้ระแนง ฝาผนังโรงเรือนแพะต้องปิดรอบทั้งสี่ด้าน  ทิศทางของโรงเรือนควรขวางตะวัน  อุปกรณ์ที่
ส าคัญในการเลี้ยงแพะได้แก่ รางอาหาร  ถังน้ า  และท่ีใส่แร่ธาตุหรือเกลือไว้ให้แพะกินตลอดเวลา 
 

ลักษณะโรงเรือน 
1. การเลือกวัสดุควรเลือกวัสดุที่เหมะสมกับขนาดของฟาร์ม หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ราคาไม่แพง 
2. การเลือกสถานที่ ควรเป็นที่เนินสูงน้ าไม่ท่วม อากาศแห้งและถ่ายเทได้สะดวก 

ลมไม่พัดโกรกจนเกินไป รอบ ๆ โรงเรือนควรมีที่ให้แพะออกก าลังกายหรือเดิน
เล่น มีทางเดินหรือทางรถยนต์เข้าฟาร์มได้สะดวก ใกล้แหล่งน้ า 

3. แพะไม่ชอบที่อากาศชื้น ที่ ๆ มีร่มเงามาก เช่น ในสวนยาง สวนปาล์ม ถึงจะ
เลี้ยงแพะได้ แต่ควรระมัดระวังเรื่องความชื้น ซึ่งอาจท าให้สัตว์ปอดบวม และ
แพะยังไม่ชอบที่ลุ่มเฉอะแฉะมีโคลนตม เพราะเป็นแหล่งอาศัยของโรคและ
พยาธิ ท าให้สัตว์ไม่สุขสบาย เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยแต่ถ้าจ าเป็นจะต้อง
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่แบบนี้ ควรจะต้องเลี้ยงแบบขังคอก ยกพ้ืนสูงและเกี่ยวหญ้า
มาให้กินในคอก ปล่อยสัตว์แต่ในช่วงฝนทิ้งช่วงให้ดินแห้ 

 
แหล่งอาหารที่ใช้เลี้ยงแพะ 
 
 แพะเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินเองเก่งและสามารถกินอาหารได้หลายชนิด แต่ไม่ชอบกินพืช
อาหารชนิดเดียวกันเป็นเวลานาน ๆ จะเลือกกินพืชอาหารหลายชนิดสลับกันไป พืชอาหารบางชนิดที่
โคกระบือไม่กิน แต่แพะยังกิน แพะชอบกินใบของไม้พุ่มมาก รองลงไปคือ หญ้าและถั่ว แพะจะเลือก
กินใบและยอดอ่อนของพืชก่อน และจะไม่กินก้านหรือล าต้น 

แปลงหญ้าตามปกติแพะจะกินหญ้าสดประมาณร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัว ปัจจุบันทุ่งหญ้า
สาธารณะมีจ านวนลดน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นผู้เลี้ยงควรวางแผนการจัดหาพืชอาหาร
ส าหรับใช้เลี้ยงแพะ การเลี้ยงปล่อยให้แพะแทะเล็มพืชอาหารโดยตรงนั้นควรจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับท า
แปลงปลูกหญ้าไว้ให้เดินแทะเล็ม ซึ่งพ้ืนที่แปลงหญ้าขนาด 1 ไร่สามารถเลี้ยงแพะได้ประมาณ 5 ตัว 
 หญ้าที่ปลูกจะต้องมีความเหมาะสม คือ เป็นหญ้าชนิดที่แพะชอบกินและทนต่อการเหยียบ
ย่ าของแพะ เช่น หญ้าขน กินนี รูซี่ ฯลฯ แปลงหญ้าต้องได้รับการดูแลและจัดการอย่างดี มีการรดน้ า
อย่างสม่ าเสมอ การดูแลคุณภาพของดินโดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลแพะ 
           อาหารข้น ถึงแม้ว่าแพะจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยการกินหญ้าและพืชอาหารตาม
ธรรมชาติ แต่การเสริมอาหารข้นก็เป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะในช่วงที่ก าลังให้ผลผลิต เพ่ือให้แพะได้รับ
สารอาหารอย่างเพียงพอต่อการสร้างผลผลิตได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากพืชอาหารตามธรรมชาติมักมี
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คุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากการเสริมอาหารข้นแล้ว ควรเสริมแร่ธาตุ
ก้อนแก่แพะด้วย ได้มีรายงานวิจัยว่า การให้อาหารข้นที่ระดับโปรตีนร้อยละ 13.7 เทียบกับการให้
อาหารข้นที่ระดับโปรตีนร้อยละ 20.7 แก่แพะพ้ืนเมืองน้ าหนัก 26 กิโลกรัม จะให้อัตราการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 49.5 ± 5 และ 49.5 ± 4.7 กรัมต่อวัน ตามล าดับ 
 
การจัดการเลี้ยงดูแพะ 

 การจัดการเลี้ยงดูแพะอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้แพะสามารถแสดง
ประสิทธิภาพการผลิตได้เต็มที่ ซึ่งการเลี้ยงดูแพะก็ไม่ได้มีขั้นตอนและเทคนิคเฉพาะที่ยุ่งยากและ
แตกต่างไปจากการผลิตโคเนื้อหรือโคนม เพียงแต่ผู้เลี้ยงต้องให้ความเอาใจใส่ต่อการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่แพะต้องการใช้ในการด ารงชีวิตและการให้ผลผลิต 

            เนื่องจากเกษตรกรมีเป้าหมายและรูปแบบการเลี้ยงแพะที่แตกต่างกัน ท าให้มีการจัดการ
ดูแลที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี การจัดการเลี้ยงดูแพะในช่วงการเจริญเติบโตระยะต่าง ๆมีการ
จัดการเลี้ยงดูที่ส าคัญท่ีต้องปฏิบัติดังนี้ 

            พ่อพันธุ์ ผู้เลี้ยงควรคัดเลือกแพะเมื่ออายุ 3 เดือน โดยเลือกตัวที่มีลักษณะดี แข็งแรง
สมบูรณ์ และไม่มีอาการผิดปกติไว้เป็นพ่อพันธุ์ แล้วแยกเลี้ยงให้มีความสมบูรณ์ แต่จะต้องระวังไม่ให้
อ้วนและให้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ แพะเพศผู้จะเริ่มแสดงอาการเป็นหนุ่มเมื่ออายุ 4 – 5 เดือน แต่
จะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุมากกว่า 8 เดือน ช่วงใกล้ฤดูผสมพันธุ์ แพะเพศผู้จะปัสสาวะรดตัวเอง
โดยเฉพาะบริเวณท้องและอก ต่อมาพ่อแพะจะแสดงอาการม้วนปาก นอกจากนี้ต่อมกลิ่นที่ฐานเขาจะ
ท างานส่งกลิ่นเพศผู้ออกไป พ่อพันธุ์ที่มีอายุ 1–2 ปี สามารถคุมฝูงแม่พันธุ์ได้ 10–15 ตัว และพ่อพันธุ์
ที่มีอายุ 2–5 ปี สามารถคุมฝูงแม่พันธุ์ได้ 20–40 ตัว โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้พ่อพันธุ์ 3 ตัวคุมฝูงแม่พันธุ์ 
100 ตัว แม่พันธุ์ แพะสาวจะเริ่มเป็นสัดเมื่ออายุ 3–4 เดือน แต่ในช่วงนี้จะยังไม่ให้ผสมพันธุ์เพราะ
แพะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จะรอจนกว่าแพะมีอายุประมาณ 8–10 เดือน จึงจะจัดให้มีการผสมพันธุ์ 

 
การป้องกันโรค 

 1. การก าจัดพยาธิภายนอก 

 2. การก าจัดพยาธิภายใน 

 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

 ข้อควรสังเกตว่าแพะมีพยาธิหรือไม่ 

       1.ถ้ามีพยาธิอยู่จ านวนมากแล้ว จะแสดงอาการบวมที่กระพุ้งแก้ม 

       2.บริเวณหนังตาชั้นใน เหงือก ใต้โคนหาง มีสีซีด  



8 
 

 

ข้อแนะน า 

 ถ่ายพยาธิทุก 6 เดือน  
 
ความต้องการโภชนะของแพะ  

แพะมีระบบทางเดินอาหารประกอบด้วย กระเพาะ 4 ส่วน คือ กระเพาะ จริง (Abomasum) 
และอีก 3 ส่วน ได้แก่ กระเพาะรูเมน (Rumen) กระเพาะรังผึ้ง (Reticulum) และ กระเพาะสามสิบ
กลีบ (Omasum) ซึ่งกระเพาะรูเมนมีขนาดใหญ่ที่สุดท าให้แพะสามารถย่อยอาหารจากพืชได้ โดยใน
กระเพาะรูเมนจะประกอบด้วยจุลินทรีย์ปริมาณมากมายและหลากหลายชนิด จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้
อาหารจากพืชที่แพะกินเข้าไปเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณของเซลล์ (ภาพที่ 1) ดังนั้นอาหาร
หยาบจึงเป็นอาหารหลักของแพะในการให้สารอาหาร แก่ร่างกาย เพ่ือท าให้ด ารงชีพ เจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตได้ตามปกติ    

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพที่ 1 แสดงระบบย่อยอาหารของแพะ 
             ที่มา: หนึ่งนุช (2551) 

ความต้องการน้ า แพะต้องการน้ าสะอาดเพ่ือการเจริญเติบโต และการสร้างขน แพะเนื้อ
ต้องการน้ า น้อยกว่าแพะนม และแพะมีความสามารถในการอดน้ าได้เป็นเวลานาน โดยการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ ในตอน กลางวันแพะของไทย และมาเลเซียจะกินน้ าประมาณ 550 ซีซี. ซึ่งมาก
เป็นสี่เท่าของปริมาณน้ าที่กินในตอน กลางคืน (135 ซีซี.) แพะเนื้อพันธุ์กัตจังของมาเลเซียที่เลี้ยงใน
คอกจะกินน้ าวันละประมาณ 680 ซีซี. หากปล่อยให้ แพะออกหากินในแปลงหญ้าแพะจะต้องการน้ า
เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 2 – 3 เท่า แพะจ้าเป็นจะต้องได้รับน้ าอย่าง เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อแพะต้องกิน
อาหารหยาบแห้ง หรืออยู่ในวันที่อากาศร้อนจัด โดยทั่วไป แพะควรได้รับน้ า 4 – 5 ส่วนต่อวัตถุแห้งที่
กิน 1 ส่วน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรจะจัดน้ าให้แพะตัวละ 1 – 2 ลิตรต่อวัน   
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การกินวัตถุแห้ง (dry matter intake: DMI) ปริมาณการกินอาหารของแพะขึ้นอยู่กับพันธุ์ 
(เนื้อหรือ นม) และสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป แพะนมในเขตหนาวอาจกินอาหารที่เป็นวัตถุแห้งถึง 5 – 
6 เปอร์เซ็นต์ ของ น้ าหนักตัว แต่แพะนมในเขตร้อนจะกินวัตถุแห้งเพียง 4 – 5 เปอร์เซ็นต์ ของ 
น้ าหนักตัว แพะเนื้อในเขตร้อนจะกิน วัตถุแห้ง ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวและพบว่าแพะ
พันธุ์กัตจังกินวัตถุแห้ง 2.2 – 2.8 เปอร์เซ็นต์ของ น้ าหนักตัว 

ความต้องการพลังงาน แพะต้องการพลังงานเพ่ือการด ารงชีพ การเจริญเติบโต และเพ่ือการ
ให้ผลผลิต แหล่งอาหารที่ให้พลังงานมีความส าคัญมีอยู 2 แหลง คือ คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)   
และไขมัน (Fat) โดยอาหารพลังงานสวนใหญที่แพะจะไดรับนั้นอยูในรูปของคารโบไฮเดรต อยู่ในรูป 
พวกแป้ง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และอาหารคารโบไฮ 
เดรตชนิดที่มีโครงสรางธรรมดา (Non-structural carbohydrate) นั่นคือ น้ าตาล (Sugars)  

น้ าตาล พบมากในกากน้ าตาล กากสับปะรด ที่ใชเปนสวนประกอบอยูในอาหารขน
และในส่วนตนและใบของพืชอาหารสัตว์ที่ 

แปง เปนโครงสรางของน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลรวมตัวกันจน เปนโครง
สรางที่ใหญและมีความซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งจะพบแปงไดในเมล็ดธัญพืช ขาวโพด มันส าปะหลัง 
มันเสน มันบด ที่เปนสวนประกอบอยใูนอาหารขนเปนสวนใหญ  

เยื่อใย ถือเปนอาหารหลักของสัตวกระเพาะรวมจัดอยูในกลุมคารโบไฮเดรตเชนเดียว
กันแต เปนอาหารที่มาจากโครงสร างโมเลกุลของน้ าตาลมารวมกันอย างซับซอนและ
นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบของสารลิกนินที่เพ่ิมเขามาเกาะติดอยูในสวนของผนังเซลลพืช 
ท าใหเยื่อใยมีเปอรเซ็นตการย่อยต่ าจะพบเยื่อใยไดในวัตถุดิบอาหารหยาบทุกชนิด แตปริมาณ 
ที่พบจะแตกตางกันไป 

 
ความต้องการไขมัน เปนอาหารที่ใหพลังงานสูง โดยไขมันจะสามารถใหพลังงานไดใน

ระดับสูงกวาคารโบไฮเดรต 2.25 เทา ในน้ าหนักท่ีเทากัน แตอาจมีขอจ ากัดในการกินของแพะ เพราะ
จาก การที่ไขมันสามารถใหพลังงานสูงก็จะท าใหเกิดความรอนจากการเผาผลาญพลังงานสูง ซึ่งจะท า
ใหแพะกินอาหารไดนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพอากาศท่ีรอน 

ความต้องการโปรตีน โปรตีนเปนสารอาหารที่มีความส าคัญรองจากอาหารที่ใหพลังงาน ซึ่ง
โปรตีนจะมีบทบาทส าคัญในแพะที่ก าลังเจริญเติบโต แพะที่อยู ในชวงขุนเพ่ือสรางกลามเนื้อใหมี
น้ าหนักตัวดี และแมแพะที่ก าลังใหนม เพราะโปรตีนเปนสวนประกอบที่ส าคัญของเนื้อเยื่อและเอน
ไซม ตางๆ ในรางกายสัตว 

ความต้องการวิตามิน วิตามินเปนสารที่รางกายมีความตองการในปริมาณนอยแตมีความจ า
เปนต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการท างานตาง ๆ ของรางกาย วิตามินสามารถแบงออกไดเปน 2 
ชนิด คือ วิตามินที่ละลายไดในไขมัน (Fat soluble vitamins) ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี  
วิตามินเค และวิตามินที่ละลายไดในน้ า (Water soluble vitamins) ไดแก วิตามินบี ไทอะมีน ไรโบฟ
ลาวิน ไนอาซีน วิตามินซี เปนตน 
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โดยสรุป แพะมีความต้องการโภชนะดังต่อไปนี้   

1. น้ า ประมาณวันละ 500 – 1000 ซีซี (ควรให้เกินไว้เป็นวันละ 1 – 2 ลิตร)   

2. วัตถุแห้ง ตามน้ าหนักตัวและอัตราความเจริญเติบโต การอุ้มท้องหรือการให้นม  
ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแพะที่หนัก 10 – 30 กิโลกรัมจะต้องการวัตถุแห้งอยู่ระหว่าง 400– 1,200 
กรัม/วันโดย แพะ น้ าหนักมากก าลังเติบโต หรือก าลังให้นม ย่อมต้องการวัตถุแห้งมากขึ้น  
ด้วย   

3. พลังงาน ซึ่งวัดในรูปของโภชนะย่อยได้รวม (TDN) ส าหรับแพะที่หนัก 10 – 30  
กิโลกรัมจะอยู่ระหว่าง 0.26 – 00.80 กก./วัน   

4. โปรตีนที่ย่อยได้ ส าหรับแพะหนัก 10 – 30 กิโลกรัม อยู่ระหว่าง 23 – 70 กรัม/ 
วัน   

5. แคลเซียม ส าหรับแพะหนัก 10 – 30 กิโลกรัม อยู่ระหว่าง 0.9 – 4.0 กรัม/วัน  
และฟอสฟอรัส อยู่ระหว่าง 0.7 – 2.8 กรัม/วัน   

6. วิตามิน เอ ส าหรับแพะหนัก 10 – 30 กิโลกรัม อยู่ระหว่าง 400 – 4,700 หน่วย
สากล/วัน และวิตามิน ดีอยู่ระหว่าง 85 – 950 หน่วยสากล/วัน  

 

ตารางท่ี 2  ความตองการโภชนะของแพะในแตละชวงอายุ  

โภชนะ 

ลูกแพะ แม่แพะ 

พ่อแพะ 
 หย่านม 

 
แพะรุ่น 

 

อุ้มท้อง 
(หยุดรีด

นม) 

รีดนม 
(ปริมาณ
นมปาน
กลาง) 

รีดนม 
(ปริมาณ
นมสูง) 

อาหาร/วัน 2.0 3.0 4.5 4.5 5.0 5.0 
TDN (%) 68 65 60 60 65 60 
โปรตีน(%) 14 12 10 11 14 11 
แคลเซียม
(%) 

0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 

ฟอสฟอรัส
(%) 

0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  Luginbuhl and Poore (1998) 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงปริมาณความต้องการพลังงานและโปรตีนของแพะต่อวัน  

ที่มา: NRC (1981) 
 

น้ าหนักตัว/
กิโลกรัม 

วัตถุแห้งที่กิน พลังงานในรูป โปรตีนหยาบ 
(CP)/กรัม กิโลกรัม % ของ

น้ าหนักตัว 
โภชนะย่อยได้รวม 

(TDN)/กรัม 
พลังงานย่อยได้ 
(DE)/Mcal/kg. 

เพื่อการด ารงชีพ/สภาพการเลี้ยงระบบขังคอก 
10 0.28 2.8 159 0.70 22 
20 0.48 2.4 267 1.18 38 

30 0.65 2.2 362 1.59 51 

40 0.81 2.0 448 1.98 63 

50 0.95 1.9 530 2.34 75 

60 1.09 1.8 608 2.68 86 

เพื่อการด ารงชีพ/สภาพการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย 

10 0.43 4.3 239 1.05 33 
20 0.72 3.6 400 1.77 55 

30 0.98 3.3 543 2.38 74 
40 1.21 3.0 672 2.97 93 

50 1.43 2.9 795 3.51 110 

60 1.64 2.7 912 4.02 126 
เพื่อการเจริญเติบโตหรือเพิ่มน้ าหนัก/วัน 

วันละ 50 
กรัม 

0.18 - 100 0.44 14 

วันละ 100 
กรัม 

0.36 - 200 0.88 28 

วันละ 150 
กรัม 

0.54 - 300 1.32 42 

เพ่ือการอุ้ม
ท้อง 

0.71 - 397 1.74 82 
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พืชอาหารส าหรับแพะ 

 อาหารหยาบ ถือเป็นอาหารหลักที่ส าคัญของสัตว์กระเพาะรวม โดยเป็นอาหารที่ให้เยื่อใยสูง
เนื่องจากมี แหล่งที่มาจากพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง พืชตระกูลถั่ว ใบไม้ พืชผักต่างๆ ผล
พลอยได้หรือเศษเหลือ จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพดฟักอ่อน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บ
ฝัก เปลือกสับปะรด เปลือกถ่ัว เหลืองและ เปลือกถ่ัวลิสง รวมถึงอาหารหยาบที่เกษตรกรจัดท้าขึ้นเอง 

 พืชตระกูลหญ้า เป็นพวกที่มีล าต้นและใบอ่อนนิ่ม ต้นไม่โตนัก หญ้าพันธุ์พ้ืนเมือง หรือหญ้า
ตามธรรมชาติ หญ้า พ้ืนเมืองมีโปรตีนตั้งแต่ 3-14 เปอร์เซ็นต์ (วินัย , 2542) ซึ่งถือว่าต่ าเมื่อเมื่อ
เปรียบเทียบกับหญ้าพันธุ์ดี การปลูก หญ้าพันธุ์ดีเลี้ยงสัตว์และจัดการแปลงหญ้าอย่างถูกต้องท้าให้
เกษตรกรสามารถประหยัดพื้นท่ีในการเลี้ยงสัตว์ได้ และสัตว์ก็จะมีสุขภาพดีไปด้วย 

 พืชแห้งหรือพืชหมัก โดยปกติแล้วไม่นิยมให้แพะกินอาหารพืชหมัก เนื่องจากมีน้ าปนอยู่มาก
ถึง 65-70% ถ้าให้ แพะกินพืชหมัก 1.25-1.5 กิโลกรัม เท่ากับกินหญ้าแห้ง 0.5 กิโลกรัม จึงจะแทน
กันได้ แพะที่โตเต็มที่จะกินพืชหมักได้มากที่สุดวันละ 0.75-1 กิโลกรัม อย่าให้อาหารพืชหมักเลี้ยงลูก
แพะ เพราะจะท าให้ท้องเสีย รอจนกระทั่งอวัยวะระบบย่อยอาหารท้างานได้เต็มที่แล้วจึงจะกินได้  

 พืชตระกูลถั่ว มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งถั่วกอตั้ง และถั่วต้นเลื้อยและไม้ยืนต้นกระกูลถั่ว 
(Tree legume) เช่น ถั่วลาย ถั่วฮามาต้า กระถินยักษ์ และโสน ซึ่งอาจจะปลูกพืชตระกูลถั่วปนหญ้า
ชนิดอื่น หรือปลูกแต่ถั่วแล้วตัดมัดเป็นฟ่อน ๆ ให้แพะกินก็ได้   

พืชอาหารหมัก (Silage)   

พืชอาหารหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เก็บเกี่ยวในขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ 
ส าหรับน ามาหมักในสภาพอับอากาศโดยคุณค่าทางอาหารไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งพืชอาหารสัตว์ทุกชนิด
รวมทั้งวัชพืชสามารถน ามาท าเป็นพืชอาหารหมักได้ทั้งสิ้น การที่พืชอาหารสัตว์ในรูปแบบสด  4 
เปลี่ยนสภาพเป็นพืชอาหารหมักต้องอาศัยจุลินทรีย์ (สายัณห์, 2540) โดยจุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่ทั่ว ไป
ตามธรรมชาติและติดมากับพืชอาหารสัตว์ ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic) และไม่ต้อง ใช้
ออกซิเจน (anaerobic) โดยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างกระบวนการหมัก จนเกิด
สภาพที่เหมาะสมท าให้รักษาสภาพพืชอาหารหมักไว้ได้นานถ้ายังคงสภาพอับอากาศ (บุญเสริม , 
2539) 

 

ลักษณะของหญ้าหมักที่ดี  

  กรมปศุสัตว์ (2550) ได้ประเมินคุณภาพหญ้าหมักจากลักษณะทางกายภาพและเคมี
ดังนี้ 

1. ลักษณะทางกายภาพ  
1.1 กลิ่นมีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้ดอง หรือน้ าส้มสายชู 
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1.2 เนื้อพืชหมัก แน่นมีส่วนของใบและล าต้นที่ยังคงสภาพเดิม และไม่มี
สิ่งเจือปน 

1.3 สี มีสีเหลืองอมเขียว หรือเขียวอมเหลือง หรือเขียวเข้ม 
1.4 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.5 - 4.7 

2. ลักษณะทางเคมี 
2.1 pH ประมาณ 3.8-4.5 % 
2.2 กรดแลคติค (Lactic acid) 3-13 %  
2.3 บิวทีริค (Butyric acid) ไม่เกิน 0.2 % 
2.4 แอมโมเนียไนโตรเจนไม่เกิน 11 % ของไนโตรเจนทั้งหมด 

กระบวนการท าพืชหมัก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักพบว่ามีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 2 
ประการ คือ กระบวนการที่ต้องใช้ออกซิเจนและกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการท างานของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆปริมาณอากาศที่ยัง
หลงเหลืออยู่ภายหลังการน าพืชอาหารสัตว์เข้าหลุมหมักหรือภาชนะและองค์ประกอบต่างๆภายในพืช
อาหารสัตว์ที่น ามาท าเป็นพืชอาหารหมัก เช่น ปริมาณน้ าตาล ความชื้นและแร่ธาตุ (สายัณห์ , 2522) 

1. กระบวนการที่ต้องใช้ออกซิเจน คือ น าเอาพืชอาหารสัตว์ที่อยู่ในสภาพสดไปหมักในหลุม
หลังจากนั้นอัดพืชให้แน่นแล้วท าการปิดปากหลุมซึ่งตอนนี้ยังมีอากาศส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ภายใน
หลุมในปริมาณจ ากัดท าให้แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนสามารถใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจอยู่
ระยะหนึ่งจนกว่าอากาศจะหมดไป ซึ่งการหายใจของเซลล์พืชจะใช้คาร์โบไฮเดรต คาร์บอนไดออกไซด์ 
น้ าและความร้อน โดยเชื้อแบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์มีอยู่หลายชนิดซึ่งแต่ละ
ชนิดจะมีบทบาทต่างกันเพราะฉะนั้นในขณะที่มีอากาศอยู่พวกแบคทีเรียที่ ใช้อากาศในการ
เจริญเติบโตจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นกรดชนิดต่างๆเช่น กรดแลคติค กรดอะซิติก และกรดโพรพิโอ
นิค และ เป็นต้น ส่วนพวกยีสต์และเชื้อราในขณะที่มีอากาศอยู่ก็จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนกระทั้ง
อากาศถูกใช้ไปหมดพวกยีสต์และเชื้อรารกไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้อีกและตายลง แต่เอมไซท์ต่างๆที่
ถูกผลิตขึ้นยังคงท างานตามปกติ โดยจะเปลี่ยนน้ าตาลไปเป็นแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นในการท าพืช
อาหารหมักจึงต้องพยายามก าจัดอากาศหรือไล่อากาศออกจากหลุมหมักให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ ซึ่งจะช่วยจ ากัดจ าพวกยีสต์และรา ไม่ให้มีมากจนเกินไป ส่วนพวกเอทิลแอลกอฮอล์ได้จาการ
ท างานของยีสต์และราก็จะเปลี่ยนกรดอะซิติคในสภาพไร้ออกซิเจนต่อไป (สายัณห์ , 2540) 

2. กระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน คือ เมื่อออกซิเจนถูกใช้หมดไป กระบวนการหมักที่
ต้องใช้ออกซิเจนก็จะเกิดขึ้นโดยการท างานของแบคทีเรียกลุ่มที่ ไม่ต้องการออกซิเจน เช่น 
Lactobacillus , Pediococcus และStreptococcus ซึ่งการท างานของแบคทีเรียกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ าตาลถ้ามีปริมาณน้ าตาลมากและอยู่ในสภาพปราศจากออกซิเจนจะท าให้เกิดกรดแลคติค
เร็วขึ้นโดยปริมาณกรดแลคติคมีค่าอยู่ในช่วง 1-1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้งและมีค่า pH เท่ากับ 
3.8-4.2 (สายัณห์ , 2540 และวารุณี , 2547) ซึ่งกิจกรรมของจุลินทรีย์จะหยุดทั้งหมดท าให้ได้พืช
อาหารหมักคณุภาพดีและสามารถเก็บไว้ได้นาน (Skerman and Riverse , 1990) 
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การใช้พืชหมักในการเลี้ยงสัตว์ 
 โครีดนม     12-15    กิโลกรัม/วัน โดยให้กินหลังรีดนม  
 โคเนื้อ        10-13    กิโลกรัม/วัน 
 แพะ แกะ    4-6       กิโลกรัม/วัน 
 สุกร          1.5-3     กิโลกรัม/วัน 
 ไก่            2-4        กิโลกรัม/วัน 

พืชท่ีใช้ในกระบวนการหมัก 
         

ชื่อท้องถิ่น        :  กล้วยกะลิอ่อง กล้วยมะนิอ่อง กล้วยไข่ กล้วยใต้ กล้วยนาก กล้วยน้ าว้า     
ชื่อสามัญ  :   Banana, Cultivated banana 
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Musa ABB group (triploid) cv. ‘NamWa’ 
ชื่อวงศ์            :  MUSACEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพที่ 2 ใบกล้วย 
 

กล้วย (Banana, Cultivated banana) 

กล้วย เป็นพืชล้มลุก ล าต้นใต้ดินอวบน้ า สูงประมาณ 2-5 เมตร  ใบ เป็นใบเดี่ยว  การ
เกาะติดของใบบนล าต้นแบบเวียนถี่ชิดอัดแน่นที่ล าต้น ใบรูปขอบขนาน ขนาดใหญ่ประมาณ 40 x 
200 เซนติเมตร ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านใต้สีอ่อน
กว่าและมีสิ่งเกาะติดคล้ายผงแป้งสีขาว  ก้านใบ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกาะติดกับล าต้นมี
ลักษณะแบนโค้งอวบน้ าสีเขียวบนน้ าตาลแดง (ส่วนนี้เห็นคล้ายล าต้น) ส่วนที่สองทรงกลมส่วนกลาง
เป็นร่องโค้งลึกตามทรงก้านสีเขียวอ่อนยาวเรียวไปจนสุดปลายแผ่นใบ  ดอก ออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด
ปลายช่อโค้งห้อยลง มีกาบประดับขนาดใหญ่ที่โคนกลุ่มดอกย่อยทุกๆ กลุ่ม กาบมีเนื้อหนาสีแดงเข้ม 
เมื่อรั งไข่ เจริญเป็นผลกาบประดับจะหลุดร่วงไป  ผล เป็นผลสด รูปทรงกระบอก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร  เมล็ด ทรงกลมสีด าผิวเป็นคลื่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เซนติเมตร 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 1. ราก และล าต้นกล้วยน้ าว้า เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีล าต้นสูง 3.0- 4.5 เมตร ล าต้นแท้จะ
เป็นส่วนหัว/เหง้าที่อยู่เหนือดินเล็กน้อย หรือ ฝังอยู่ใต้ดิน เหง้ากล้วยน้ าว้าสามารถแตกหน่อแยกเป็น
ต้นใหม่ได้ รากล้วยจะมีเพียงระบบรากแขนงที่แตกออกจากเหง้ากล้วย รากแขนงนี้มีลักษณะเป็น
เปลือกหุ้มสีด า 

 2. ใบกล้วย/ใบตอง ใบกล้วยเป็นส่วนที่ถัดจากกาบกล้วย ประกอบด้วยส่วนก้านใบ และใบ 
ก้านใบมีความยาวประมาณ 0.5-1 เมตร ถัดมาจะเป็นส่วนใบ หรือเรียก ใบตอง ซึ่งเป็นแผ่นเดียวกัน 
ซ้าย-ขวา ที่ถอดยาวไปจนถึงปลายใบยาว 1.5-2 เมตร แผ่นใบหรือใบตองที่เป็นยอดอ่อนจะมีสีเขียว
อ่อน และตั้งตรง 

3. ดอก และผลกล้วย ดอกกล้วยจะแทงออกที่ปลายยอด มีลักษณะเป็นช่อห้อยลง เรียกว่า 
เครือกล้วย โดยเครือกล้วยประกอบด้วยใบประดับสีแดงหุ้มดอกไว้ เรียกว่า ปลีกล้วย มีลักษณะ
ค่อนข้างป้อมเมื่อเทียบกับปลีกล้วยชนิดอ่ืน ใบประดับส่วนปลายม้วนงอ แผ่นใบประดับด้านนอก
บริเวณส่วนบนมีสีแดงม่วง ส่วนล่างมีสีแดง แผ่นใบประดับด้านในมีสีครีม ส่วนดอกที่อยู่ด้านในจะมี
หลายดอกย่อยเรียงซ้อนกันเป็นแผง เรียกว่า หวี โดยกล้วยน้ าว้า 1 เครือ จะมีหวีกล้วยประมาณ 7-12 
หวี แต่ละหวี มีผลกล้วยประมาณ 10-16 ผล ผลจะเจริญจากดอก ผลอ่อนมีลักษณะเปลือกผลสีเขียว 
และเป็นเหลี่ยม ผลห่ามจะมีเหลี่ยมน้อยหรืออวบกลม ไม่มีเหลี่ยม และจะมีสีเขียวอมเทา ส่วนผลสุก 
เปลือกผลจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

คุณค่าทางอาหารจากผลิตผลของต้นกล้วย 

 กองอาหารสัตว์ (2550) ผลผลิตจากต้นกล้วยนับว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้ใน
การเลี้ยงสัตว์ได้ดีอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากส่วนต่างๆของต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็น ใบกล้วย ต้นกล้วย ผล
กล้วย เปลือกกล้วย ซึ่งส่วนต่างๆก็มีคุณค่าทางอาหารสูง ดังที่กล่าวมาในลายระเอียด ดังนี้ 

1. ใบกล้วย ใบกล้วยสด มีสีเขียวเข้ม มีวัตถุแห้งประมาณ 28 % และมีน้ ามากถึง 72 % 
มีสารอาหารที่ส าคัญ เช่น โปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 12 % มีเยื่อใยประมาณ 24 % 
เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบกล้วยสด กับพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆจะพบว่า ใบกล้วยสดมีระดับ
โปรตีนใกล้เคียงกับหญ้าขนสด (ใบกล้วยมีโปรตีนคิดจากนน้ าหนักแห้ง 12 % หญ้าขนมีโปรตีน 10 % 
โดยประมาณ) ส่วนใบของกล้วยไม่รวมก้านใบมี โปรตีนใกล้เคียงกับพืชตระกูลถั่ว ใบสดของต้นกล้วย
จึงเป็นผลพลอยได้ที่น่าจะน ามาใช้เป็นอาหารหยาบส าหรับเลี้ยง โค-กระบือ ร่วมกับฟางข้าว และหญ้า
แห้ง จะท าให้โค-กระบือกินอาหารมากข้ึน การน าใบกล้วยหั่นเป็นฝอยตากแห้งแล้ว น ามาผสมอาหาร
ข้นเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีก อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะลดต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากใบกล้วยมีเยื่อใย
สูงไม่มากนัก สัตว์กระเพาะเดี่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควร ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง
คือ ใบกล้วยมีระดับ ไขมันค่อนข้างสูง น่าจะใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์ได้ค่อนข้างดีแหล่งหนึ่ง 

2. ต้นกล้วย ต้นกล้วยส่วนที่เราเห็นโผล่พ้นจากดินนั้น อันที่จริงเป็นก้านใบของกล้วย
ในทางในทางวิชาการถือว่าเป็นล าต้นเทียมประกอบด้วย ก้านใบจ านวนมากอัดกันแน่นเป็นชั้นๆ
ชั้นนอกสุดมีความแข็ง และเหนียวมากกว่าก้านใบที่อยู่ด้านใน จากผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทาง
เคมีของต้นกล้วย โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบว่า ต้นกล้วยสดมี 
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น้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 95 % มีปริมาณโปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งเพียง 2.5 % ซึ่ง ใกล้เคียง
กับฟางข้าว มีเยื่อใยคิดจากน้ าหนักแห้ง 26.1 % 

3. เปลือกกล้วย เปลือกกล้วยมีโปรตีน คิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ 7 % มีไขมันคิด 
จากน้ าหนักแห้งประมาณ 10 % จากส่วนประกอบทางเคมีดังกล่าว เปลือกกล้วยน่าจะเหมาะส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม แม้จะมีระดับโปรตีนค่อนข้างต่ า แต่มี  
ไขมันมากท าให้สามารถให้พลังงานแก่สัตว์มาก นอกจากนั้น เปลือกกล้วยน่าจะย่อยได้มาก เพราะมี  
เยื่อใยอยู่น้อย (ประมาณ 11 %)  

ตารางท่ี 4 แสดงโภชนะส่วนต่างๆ ของกล้วย 

ที่มา: ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีล าต้นกล้วย และใบกล้วย โดยศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปาก 
ช่อง กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2550) 

 
ชื่อท้องถิ่น          :   ผักกระฉูด 

ชื่อสามัญ           :    Water cress 

ชื่อวิทยาศาสตร์    :   Neptunia sp. 

ชื่อวงศ์              :   LEGUMINO-SAE 

 

 ส่วนต่างๆ 
ของกล้วย 

วัตถุแห้ง 
(% 
DM) 

ส่วนประกอบทางเคมี (% จากน้ าหนักแห้ง) 
โปรตีน 
(CP) 

เยื่อใย 
(CF) 

เถ้า 
(Ash) 

ไขมัน 
(EE) 

คาร์โบไฮเดรต
(NFE) 

ADF 

ล าต้นกล้วย
ส่วนโคน 

3.9 4.4 21.7 31.3 0.5 52.4 33.9 

ล าต้นกล้วย
ส่วนกลาง 

4.3 3.7 24.1 30.8 0.5 55.3 
 

37.9 

ล าต้นกล้วย
ส่วนปลาย 

4.8 
 

3.6 25.0 
 

24.2 
 

0.6 57.4 
 

37.2 
 

ล าต้นกล้วย
รวมทั้งต้น 

4.9 
 

4.1 
 

23.9 
 

31.4 
 

0.4 57.8 
 

37.7 
 

ใบกล้วย 28.0 
 

11.7 
 

24.3 13.7 9.6 
 

57.4 
 

46.7 
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ภาพที่ 3 ผักกระฉูด 
ผักกระฉูด (Water cress) 

เป็นไม้ทอดเลื้อยยาวได้ 1 เมตร ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อย 7-30 คู่ เป็นรูปขอบขนาน ปลาย
มนโคนตัด สีเขียวสด ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกอ่อน
สีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเหลืองปนส้มเล็กน้อย “ผล” เป็นฝักแบนมีหลายเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและ
ปักช าต้น พบขึ้นทั่วไป ในภูมิภาคอินโดจีน อินโดนีเซีย พม่า ประเทศติมอร์ ในประเทศไทยพบทุกภาค 
โดยจะข้ึนตาม ที่โล่งแจ้ง แห้งแล้ง หรือที่ชื้นแฉะ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 1. ใบ เป็นใบประกอบ ใบย่อย 7-30 คู่ เป็นรูปขอบขนาน ปลายมนโคนตัด สีเขียวสด  

2. ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกอ่อนสีเขียว 
เมื่อแก่เป็นสีเหลืองปนส้มเล็กน้อย  

3. ผล เป็นฝักแบนมีหลายเมล็ด ขยาย และปักช าต้น พบขึ้นทั่วไป ในภูมิภาคอินโดจีน 
อินโดนีเซีย พม่า ประเทศติมอร์ ในประเทศไทยพบทุกภาค โดยจะขึ้นตาม ที่โล่งแจ้ง แห้งแล้ง หรือ ที่
ชื้นแฉะ มีชื่อเรียกอีกคือ ผักกระเฉดโคก และ ผักกระเฉดบก 

4. ล าต้น เป็นไม้ทอดเลื้อยยาวได้ 1 เมตร  

คุณค่าทางโภชนะของผักกระฉูด 

 พันธ์ธิป (2557) ได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของผักกระฉูดพบว่ามีโปรตีน 16.57 % มีเถ้า 
6.41 กรัม มีความชื้น 10.9 % มีไขมัน 2.07 % และมีกากใย 2.93 % พันธ์ธิป (2557) ได้ท าการ
ทดลองโดยใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล จากผลการทดลองพบว่า ปลานิลที่
เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีผักกระฉูดบดแห้งในอัตราส่วน 50:50 มีแนวโน้มสูงที่สุด รองลงมา 100:0 , 
25:75 และ 0:100 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงโภชนะของผักกระฉูด 

ที่มา: พันธ์ธิป (2557)  
  

ชื่อท้องถิ่น      : กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง), กะเส็ดโคก (ราชบุรี) 

 ชื่อสามัญ        : White Popinac, Lead Tree 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit 

 ชื่อวงศ์           : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กระถิน 

กระถิน (Leucaena) 

 จัดเป็นได้ทั้งพืชผัก สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถน าส่วนของยอด ดอก และ
ฝักมารับประทานเป็นอาหาร ใช้ในด้านสมุนไพร ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ รวมถึงเนื้อไม้ที่สามารถ
น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษในอุตสาหกรรม การท าไม้ค้ ายัน ไม้ใช้สอย และใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

1. ใบ  มีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก (bipinnate) ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยก้านของกลุ่มใบย่อย จ านวน 5 ก้าน แตกออกตรงข้ามกัน ยาวประมาณ 

โภชนะ กรัม 

ความชื้น 
โปนตีน 
เยื้อใย 
เถ้า 
ไขมัน 

10.9 
16.57 
2.93 
6.41 
2.07 
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10-15 เซนติเมตร แต่ละก้านประกอบด้วยใบย่อยลักษณะเรียวยาว มีปลายมนคล้ายใบ
หอก แตกออกตรงข้ามกัน จ านวน 12-13 คู่  

2. ดอก ดอกมีลักษณะเป็นดอกรวม มีก้านดอกยาว ดอกออกเป็นช่อ ประกอบด้วยเกสรตัว
ผู้ และเกสรตัวเมียที่มีลักษณะเป็นเส้น ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรของดอกมีสีขาว
นวลในระยะแรก และเม่ือดอกแก่จะมีสีเหลือง 

3. ผล มีลักษณะแบน บาง และตรง กว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 
เซนติเมตร ส าหรับกระถินพ้ืนเมืองจะมีขนาดฝักเล็ก และสั้นกว่ากระถินยักษ์เกือบเท่าตัว 
ฝักจะเจริญจากช่อดอกที่มีฝักประมาณ 15-20 ฝัก/ช่อดอก ฝักอ่อนมีสีเขียวสด เมื่อแก่
จะมีสีเขียวเข้ม และกลายเป็นสีแดงหรือน้ าตาลเมื่อแก่เต็มที่ 

4. ล าต้น กระถินเป็นพืชยืนต้นตระกูลถั่วที่มีอายุหลายปี ล าต้นตั้งตรง สูงตั้งแต่ 3 เมตร 
ส าหรับพันธุ์พ้ืนเมืองมีการแตกกิ่งตั้งแต่เหนือล าต้นไม่ถึงเมตร และจ านวนกิ่งมากจนมี
ลักษณะทรงพุ่มทั้งต้น 

คุณค่าทางโภชนะ 

 กระถิน เป็นพืชตระกูลถั่วที่นิยมน ามาใช้เป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนส าหรับสัตว์ โดยใบ
กระถินมีโปรตีนสูงถึง 23.34 เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง (Islam, 1995) สามารถเจริญเติบโตต่อสภาพอากาศ
แห้งแล้งได้ดี ได้รับการยกย่องให้เป็นไม้เอนกประสงค์ อีก ทั้งยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เพราะมีคุณค่า
ทางโภชนะอาหารสูง ส่วนขององค์ประกอบทางเคมีในใบกระถินมี ความแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าจะมี
ส่วนของกิ่งหรือก้านหรือฝักปนมามากน้อยเพียงใด และยังขึ้นอยู่กับอายุ ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย 
อย่างไรก็ตาม โปรตีนในกระถินอยู่ในระดับที่สูง คือ 15.65-29.41 เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง ดังนั้นจึงจัดเป็น
พืชอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงและเจริญเติบโตได้ดี ส่วนประกอบทางเคมีในกระถินป่น 

สารพิษในกระถิน 

มิโมซิน (Mimosine) เป็นสารประกอบทุติยภูมิมีผลต่อสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สามารถท าให้เกิด
ความเป็นพิษ และท าให้ สัตว์ตายได้ หากใช้กระถินในอาหารมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง พบมาก
ในพืชอาหารสัตว์ เช่น กระถิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกระถิน ซึ่งกระถินมีมิโมซิน 2.3 - 12 เปอร์เซ็นต์
วัตถแุห้ง (Jones and Megarrity, 1986) 

การใช้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

 ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2556) รายงานว่า การใช้กระถินควรค านึงถึงโภชนะและข้อจ ากัด
ของ กระถิน จึงมีข้อแนะน าในการใช้กระถิน ดังนี้  

1. ไม่ควรใช้ใบกระถินสดเลี้ยงสุกร และสัตว์ปีก ควรน าไปผ่านกรรมวิธีลดสารพิษก่อน  

2. ควรใช้ใบกระถินยักษ์ เพราะมีสารพิษมิโมซีนต่ ากว่าใบกระถินพ้ืนเมือง ท า ให้ใช้ได้ใน
ระดับสูง กว่าใบกระถินพ้ืนเมือง  
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3. ใบกระถินแห้งหรือผึ่งแดดจะช่วยลดปริมาณสารพิษลงได้  

 4. ใบกระถินแช่น้ านาน 24 ชั่วโมง และผึ่งแดดให้แห้ง ช่วยลดปริมาณสารพิษได้ดีและ
สามารถ ใช้ในสูตรอาหารได้ ในระดับสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในสัตว์ระยะรุ่น-ขุน  

 5. ควรเลือกใช้ใบกระถินแห้งป่นที่มีสีเขียวและมีก้าน ใบปนน้อยที่สุด ในการประกอบสูตร
อาหาร โดยทั่วไปไม่ควรใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหารสัตว์เล็ก และไม่ควรใช้ในระดับเกิน 4 -5 
เปอร์เซ็นต์ ในสูตร อาหารสุกร และสัตว์ปีกและจะต้องระวังในการปรับระดับพลังงานในสูตรอาหาร 
ให้เพียงพอกับความต้องการของ สัตว์ด้วย 

การใช้สารเสริม (Feed additives)ในอาหารหยาบหมัก 

 การท าพืชหมักให้ได้คุณภาพดีมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเทคนิคในการ
ผลิต และคุณภาพของวัตถุดิบ ดังนั้นจึงต้องเติมสารลงไปในหญ้าเพ่ือช่วยให้หญ้าหมักมีคุณภาพตามที่
ต้องการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มที่ใส่ไปเพื่อช่วยให้เกิดสภาพกรดที่พอเหมาะกับกระบวนการหมัก  ได้แก่ สารที่มี
ฤทธิ์ เป็น กรด เช่น กรด phosphoric acid, กรดเกลือ (HCl), Formic acid, Formaldehyde, 
Propionic acid, กรดก ามะถัน (H2SO4) อย่างไรก็ตามการใช้สารเสริมก็มีปัญหาที่ต้องระวัง เช่น อาจ
มีสารตกค้างที่เป็น อันตรายต่อสัตว์ เช่น การใช้กรดชนิดต่างๆ 

2. กลุ่มที่ใส่ไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ได้แก่ เมล็ดธัญพืช มันเส้น เกลือ ยูเรีย กากน้ าตาล 
นอกจากจะช่วยเพ่ิมคุณค่าทางอาหารโดยเพ่ิมปริมาณวัตถุแห้งในหญ้าหมักแล้ว ในกรณีของวัตถุดิบที่
มี พลังงานสูง เช่น มันเส้น กากน้ าตาล หรือเมล็ดธัญพืช จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการหมักเกิดขึ้นได้
อย่าง รวดเร็วและสมบูรณ์ในกรณีการเติมพวกเมล็ดธัญพืชอาจไม่คุ้มเพราะราคาอาจแพงเกิน 

3. กลุ่มสารจุลชีพและเอนไซม์ มีจุดประสงค์เพ่ือท าให้กระบวนการหมักเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และสมบูรณ์ ตัวอย่างของจุลชีพ ได้แก่ Lactobacillus acidophilis, Streptococcus 
faecium, Lactobacillus plantarum ตัวอย่างของเอนไซม์ เช่น cellulose, amylase, protease 
เป็นต้น 

สารเสริมที่ใช้ในการหมัก 

 

 
 

                                     

ภาพที่ 5 กากน้ าตาล (molasses) 
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กากน้ าตาล (molasses) 

 กากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทรายโดยมีลักษณะ
เป็นของเหลว ข้นเหนียวและมีสีด าซึ่งนิยมน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่สามารถกินกากน้ าตาลได้มากกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยวนอกจากนั้นยังใช้กากน้ าตาล
เป็นแหล่งอาหารให้กับจุลินทรีย์ในการผลิตกรดแลคติคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งส่วนประกอบของ
กากน้ าตาลส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ประมาณ 65เปอร์เซ็นต์ (Thomas, 1978 และ
วารุณี, 2548) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยน้ าตาลซูโครส 25-60 % ฟรุคโตสและกลูโคสอีกประมาณ 
30 % และน้ าตาลชนิดอ่ืนประมาณ 12-35 % (Woolford, 1984 และ Church, 1991) ในขณะที่ 
Allen (1990); Church (1991); Perston and Leng (1987); National Research Council (1988) 
Woolford (1984) และMcDonald et al., (1995) กล่าวว่ากากน้ าตาลมีปริมาณโปรตีนหยาบอยู่
ในช่วง 2-5 % ของน้ าหนักแห้ง 

 นอกจากนั้น National Research Council (2001) กล่าวว่ากากน้ าตาลมีปริมาณโปรตีน
หยาบ ไขมัน NDF ADF และเถ้าเท่ากับ 5.8, 0.2, 0.4, 0.2 และ 13.3 % ของน้ าหนักแห้งจาก
องค์ประกอบทางเคมีจึงท าให้นิยมน ากากน้ าตาลมาใช้เป็นสารเสริมในการท าพืชอาหารหมักเพราะ
สามารถช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มท่ีไม่ต้องการในระหว่างการหมักได้และช่วย
เพ่ิมปริมาณกรดแลคติคให้พืชอาหารหมักมีคุณภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วย ในขณะที่ Rangneker (1988) 
กล่าวว่ากากน้ าตาลมีปริมาณโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดประมาณ 50-60 % นอกจากนั้น National 
Research Council (1976) และ Church (1991) รายงานว่ากากน้ าตาลมีโภชนะที่ย่อยได้สูงถึง 72-
79 % ของน้ าหนักแห้ง ดังนั้นคุณสมบัติเฉพาะตัว 

สมสุข (2544) ได้ท าการเปรียบเทียบกรรมวิธีในการผลิตพืชอาหารหมักในถุงพลาสติก 2 
ชั้นดูดอากาศออกบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม โดยใช้หญ้ารูซี่หมักร่วมกับสารช่วยหมักชนิดต่าง ๆ ได้แก่ร า
ละเอียด 16 % มันเส้นบด 16 % และกากน้ าตาล 3, 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักสดตามล าดับ
พบว่าหญ้ารูซี่หมักร่วมกับกากน้ าตาล 5 % มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากมีการสูญเสียน้ าหนักแห้งและมี
ปริมาณ NH3-N น้อยที่สุดคือ 4.67 และ 5.02 % ของน้ าหนักแห้งอีกทั้งยังมีค่าpH เท่ากับ 3.99 และ
มีกรดแลคติคสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆอีกด้วย 

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ากัด 

 - ในอาหารแพะสามารถใช้กากน้ าตาลผสมอาหารได  ้4 – 10 % ในสูตร แต่ไม่ควรใช้
มากจะท าให้อาหารเหม็น เปรี้ยว เกิดเชื้อราได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน  

 -ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการท าหญ้าหมัก ปกติแนะน าให้ใช้ 3 – 4  กิโลกรัม ต่อ
หญ้าสด 100  กิโลกรัม 

  - ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมอัดแท่ง (Urea molasses mineral block หรือ 
UMMB) โดยมีส่วนผสมของ ยูเรีย กากน้ าตาล ร าละเอียด แร่ธาตุ และอ่ืน ๆ ตั้งไว้ให้สัตว์เลียกิน 
เหมาะที่จะให้เสริมแก่สัตว์ในช่วงฤดูแล้งที่ขาดแคลนหญ้าสด   
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 - เกษตรกรบางราย อาจใช้กากน้ าตาลในรูปสารละลายยูเรีย  

 – กากน้ าตาล ราดบนฟางข้าว เพ่ือปรุงแต่งฟาง ให้ เพ่ิมความน่ากิน และคุณค่ าทาง
โภชนะ (มีส่วนผสมคือ ยูเรีย : กากน้ าตาล : น้ า : ฟางข้าว ในสัดส่วนเท่ากับ 1.5 : 7.5 : 80 : 100  
หน่วยน้ าหนักเดียวกัน ต้องราดให้กระจายทั่วฟาง) แต่ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถจัดหา กากน้ าตาลได้ 
จะต้องพึงระวังไม่ควรใช้ยูเรียละลายน้ าแล้วราดฟางโดยที่ไม่ผสมกากน้ าตาลด้วย เพราะนอกจาก
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จะต่ า (ขาดแหล่งพลังงานให้จุลินทรีย์) แล้วยังอาจเป็นพิษต่อสัตว์ถึงตาย
ได ้ 

ผลการวิเคราะห์อาหารหยาบหมัก  

 จากผลการวิเคราะห์คุณค่าโภชนะของอาหารหยาบหมัก พบว่ามีคุณค่าทางโภชนะ ทาง
เคมีและลักษณะทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของสารเสริมที่ใช้หมักกับพืชอาหารสัตว์ 

คุณค่าโภชนะของ
อาหารหยาบ 

 

ยูเรีย 
กากน้ าต

าล 
เกลือ โซดาไฟ 

ค่าเฉลี่ย
ชนิดพืช 

SEM 

ความชื้น (%) Moisture 
 ใบมันส าปะหลัง 6.11 5.25 4.42 6.54 5.58b 1.40 
 ผักตบชวา 5.69 5.75 6.51 4.31 5.56b 1.39 
 ใบกล้วย 6.90 6.12 5.56 5.98 6.14a 1.54 
 ผักกระฉูด 6.29 4.82 6.00 5.08 5.55b 1.39 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 6.25a 5.49c 5.62b 5.48c 5.71 1.43 
วัตถุแห้ง (%) DM 
 ใบมันส าปะหลัง 94.28 94.93 93.72 93.73 94.67a 23.67 
 ผักตบชวา 94.52 94.47 93.77 95.83 94.65a 23.66 
 ใบกล้วย 93.44 94.14 94.67 94.26 94.13b 23.53 
 ผักกระฉูด 93.99 95.36 94.23 95.29 94.71a 23.68 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 94.05b 94.72a 94.70a 94.78a 94.54 23.64 
เถ้า (%) Ash 
     ใบมันส าปะหลัง 7.20 7.27 8.15 14.32 9.24d 2.31 
     ผักตบชวา 14.24 13.43 16.69 29.68 18.51a 4.63 
     ใบกล้วย 11.80 14.50 13.98 17.87 14.54b 3.64 
     ผักกระฉูด 12.10 8.70 11.25 21.82 13.47c 3.37 
     ค่าเฉลี่ยสารเสริม 11.34c 10.97c 12.52b 20.92a 13.94 3.49 
โปรตีน (%) CP 
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 ใบมันส าปะหลัง 30.22 21.87 21.27 21.59 23.84a 5.96 
 ผักตบชวา 11.69 9.15 7.21 4.47 8.13d 2.03 
 ใบกล้วย 13.45 9.76 9.81 10.19 10.80c 2.70 
 ผักกกระฉูด 17.78 14.07 14.90 9.96 14.18b 3.55 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 18.28a 13.71b 13.41c 11.55d 14.24 3.56 
ไขมัน (%) EE 
 ใบมันส าปะหลัง 7.32 6.62 7.68 7.01 7.16a 1.79 
 ผักตบชวา 0.21 0.26 0.36 0.03 0.21d 0.05 
 ใบกล้วย 0.41 0.57 0.23 0.59 0.45c 0.11 
 ผักกระฉูด 0.92 0.93 1.36 0.73 0.98b 0.25 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 2.21b 2.09c 2.41a 2.09c 2.20 0.55 
เยื่อใย (%) CF 
 ใบมันส าปะหลัง 21.68 18.36 21.57 21.57 20.79d 5.20 
 ผักตบชวา 32.08 27.46 29.30 24.33 28.29c 7.07 
 ใบกล้วย 32.78 28.27 29.62 30.60 30.32b 7.58 
 ผักกกระฉูด 41.69 26.37 29.58 32.77 32.60a 8.15 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 32.06a 25.12c 27.52b 27.32b 28.00 7.00 

คาร์โบไฮเดรต (%) NFE 
 ใบมันส าปะหลัง 27.47 40.62 36.47 28.97 33.38c 8.35 
 ผักตบชวา 36.09 43.94 39.94 37.18 39.29a 9.82 
 ใบกล้วย 34.65 40.77 40.80 34.76 37.75b 9.44 
 ผักกระฉูด 21.23 45.12 36.90 29.66 33.23c 8.31 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 29.86d 42.61a 38.53b 32.64c 35.91 8.98 
ADF (%)   
 ใบมันส าปะหลัง 44.38 39.85 42.08 51.06 44.34c 11.09 
 ผักตบชวา 45.48 41.46 43.57 30.65 40.29d 10.07 
 ใบกล้วย 50.65 47.29 48.72 49.41 49.02b 12.26 
 ผักกกระฉูด 70.43 54.00 56.02 50.08 57.63a 14.41 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 52.74a 45.65c 47.60b 45.30c 47.82 11.96 

NDF (%)  
 ใบมันส าปะหลัง 52.85 49.37 52.94 57.82 53.25c 13.31 
 ผักตบชวา 73.37 68.42 69.35 41.56 63.18b 15.80 
 ใบกล้วย 75.29 71.97 73.77 61.50 70.63a 17.66 
 ผักกระฉูด 83.32 70.57 68.21 56.37 69.62a 17.41 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 71.21a 65.08b 66.07b 54.31c 64.17 16.04 

ที่มา: อนุธิดา และคณะ (2561) 



24 
 

 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของอาหารหยาบหมัก 

ลักษณะทางกายภาพ 
 

ยูเรีย กากน้ าตาล เกลือ โซดาไฟ 
ค่าเฉลี่ยชนิด

พืช 
SEM 

กลิ่น (Smell)  
 ใบมันส าปะหลัง 12.00 12.00 12.00 8.00 11.00a 2.75 
 ผักตบชวา 10.00 4.00 11.00 7.00 8.00b 2.00 
 ใบกล้วย 11.00 12.00 1.00 9.00 8.25b 2.06 
 ผักกระฉูด 1.00 12.00 7.00 2.00 5.50c 1.38 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 8.50ab 10.00a 7.75bc 6.50c 8.19 2.05 
สี (Color) 
 ใบมันส าปะหลัง 2.00 3.00 2.00 2.00 2.25 0.56 
 ผักตบชวา 2.25 1.00 2.50 2.00 1.94 0.49 
 ใบกล้วย 3.00 2.75 2.00 2.50 2.56 0.64 
 ผักกระฉูด 0.00 1.00 0.5 0.0 0.38 0.10 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 1.81 1.94 1.75 1.63 1.78 0.45 
เนื้อสัมผัส (Texture) 
    ใบมันส าปะหลัง 4.00 2.00 4.00 4.00 3.50 0.88 
     ผักตบชวา 2.50 1.00 4.00 2.50 2.50 0.63 
     ใบกล้วย 6.00 4.00 3.00 3.50 4.13 1.03 
     ผักกระฉูด 0.75 4.00 4.00 1.00 2.44 0.61 
     ค่าเฉลี่ยสารเสริม 3.31 2.75 3.75 2.75 3.14 0.79 
ค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) 
 ใบมันส าปะหลัง 6.34  6.32 6.38 6.31 6.34b 1.59 
 ผักตบชวา 3.41  3.21 3.42 3.30 3.34d 0.84 
 ใบกล้วย 4.26  4.27 4.31 4.32 4.29c 1.07 
 ผักกกระฉูด 6.45  6.39 6.53 6.42 6.45a 1.61 
 ค่าเฉลี่ยสารเสริม 5.11  5.05 5.16 5.09 5.10 1.28 

ที่มา: อนุธิดา และคณะ (2561) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิณากรและคณะ (2560) จากผลการศึกษาของการใช้ใบกล้วยน้ าว้าในอาหารไก่ไข่ พบว่า 
น้ าหนักตัว ไก่ไข่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ าหนักตัวไก่ไข่ที่เพ่ิมขึ้น เปอร์เซ็นผลผลิตไข่ น้ าหนักไข่  
น้ าหนักเนื้อไข่ ความหนา เปลือกไข่และ ค่า Yolk index  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ปริมาณอาหารที่กิน ชุด ทดลองที่ผสมใบกล้วยน้ าว้า 8 เปอร์เซ็นต์กินอาหารน้อยที่สุด 
รองลงมาคือที่ผสมใบกล้วยน้ าว้า 4 และ 6  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนที่ไม่ผสมใบกล้วยน้ าว้า (กลุ่ม
ควบคุม) กินอาหารมากที่สุด โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสีไข่แดง 



25 
 

 

พบว่าการผสมใบกล้วยน้ าว้า 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ สีไข่แดง เข้มกว่าการผสมใบกล้วยน้ าว้า 4 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) สรุปได้ว่าใบกล้วย
น้ าว้าสามารถ ผสมในสูตรอาหารไก่ไข่ได้โดยไม่กระทบกับสมรรถภาพการผลิตไข ่

 เบญจมาศ (2545) รายงานว่า กล้วยน้ าว้าเป็นไม้ล้มลุก มีล้าต้นเทียมสูงไม่เกิน 3.5 เมตร 
เส้นผ่าน ศูนย์กลางมากกว่า 15 เซนติเมตร กาบล้าต้นด้านนอกและด้านในมีสีเขียวอ่อน ก้านใบมีรอง 
ค่อนข้างแคบ เส้น กลางใบสีเขียวอมชมพู ก้านช่อดอกไม่มีขน ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างป้อมม้วนงอขึ้น 
ปลายมน ด้านบนสีแดงอม  ม่วงมีนวลด้านล่างสีแดงเข้ม ก้านของดอกตัวเมียตรง ดอกตัวเมียสีงาช้าง 
เกสรตัวผู้สีครีม เกสรตัวเมียยาวกว่า  เกสรตัวผู้มาก หลังจากใบประดับหลุดแล้วดอกตัวผู้จะหลุดร่วง 
กลีบรวมใหญ่สีชมพูอ่อน ปลายสีเหลือง กลีบ  รวมเดี่ยวสีขาวใสมีรอยหยักที่ปลาย เครือห้อยลง เครือ 
หนึ่งมี 7-10 หวี หวีหนึ่งมี 10-16 ผล ผลใหญ่กว่ากล้วย  ไข่ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 11-13 
เซนติเมตร  มีเหลี่ยม ก้านผลยาว ผลมีความยาวกว่ากล้วยไข่ เปลือกหนา  กว่ากล้วยไข่ เมื่อสุกเปลือก 
เป็นสีเหลืองปนน้ าตาล เนื้อสีขาวรสหวาน ที่แกนกลางหรือไส้กลางมีสีเหลืองชมพู   หรือขาว จึงแบ่ง 
ออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้าเหลือง กล้วยน้ าว้าแดง และกล้วยน้ าว้าขาว   

 อารยาและคณะ (2559) จากผลการศึกษาการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าระเอียดในสูตร
อาหาร ปลายี่สกเทศ และปลาตะเพียนขาว จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการทดแทนร าละเอียด
ด้วยผักกระฉูดไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลายี่ยกเทศแต่เหมาะกับปลาตะเพียนขาว ซึ่งสามารถใช้แทน
ในสูตรอาหารได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต ์

  ณัฐธิดา (2553) จากผลศึกษาระยะเวลาการหมักและปริมาณการใช้สารเสริมที่ มีผลต่อสมบัติ
ทางเคมีของพืชอาหารหมักจากกระถินและการเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ของ การใช้กากน้ าตาล
และวีนัสเป็นสารเสริม พบว่า การเสริมกากน้ าตาลในปริมาณ 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์มีค่า pH เท่ากับ 
4.40, 4.24 และ 4.21 ซึ่งมีค่าต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริมกากน้ าตาลที่มีค่าเท่ากับ 5.23 (P<0.05) 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติคพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2.53-10.15 เปอร์เซ็นต์ของ 
น้ าหนักแห้ง และพืชอาหารหมักจากกระถินที่อายุการหมัก 30 วันและเสริมกากน้ าตาลในปริมาณ 4 , 
6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ท้าให้ปริมาณ NDF ลดลงเท่ากับ 47.73, 47.71 และ 47.57 เปอร์เซ็นต์ของ 
น้ าหนักแห้ง ซึ่งมีค่าต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริมกากน้ าตาลที่มีค่าเท่ากับ 49.44 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก
แห้ง (P<0.05)  

 สมสุข (2544) ได้ท าการเปรียบเทียบกรรมวิธีในการผลิตพืชอาหารหมักในถุงพลาสติก 2 ชั้น
ดูดอากาศออกบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม โดยใช้หญ้ารูซี่หมักร่วมกับสารช่วยหมักชนิดต่าง ๆ ได้แก่ร า
ละเอียด 16 % มันเส้นบด 16 % และกากน้ าตาล 3, 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักสดตามล าดับ
พบว่าหญ้ารูซี่หมักร่วมกับกากน้ าตาล 5 % มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากมีการสูญเสียน้ าหนักแห้งและมี
ปริมาณ NH3-N น้อยที่สุดคือ 4.67 และ 5.02 % ของน้ าหนักแห้งอีกท้ังยังมีค่า pH เท่ากับ 3.99 และ
มีกรดแลคติคสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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บทที ่3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
  
อุปกรณ์การทดลอง 
 
   1. แพะขุนพันธุ์ลูกผสมจ านวน 24 ตัว (บอร์ - พันธุ์พ้ืนเมือง) 
   2. โรงเรือนส าหรับเลี้ยงแพะ 
 3. รางน้ า รางอาหาร 
   4. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
  5. เชือก ลวด  
  6. ไม้ยูคา 
 7. ตลับเมตร 
 8. กระถิน 
 9. หญ้า 
 10. ใบกล้วย   
 11. ผักกระฉูด 
 12. กากน้ าตาล 
 13. ถังผสมอาหาร 
 14. สมุดจดบันทึก 
 15. ยาถ่ายพยาธิ 

วิธีการทดลอง 

 1. การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
   1.1 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(Dattol) จากนั้นจึงแบ่งโรงเรือนออกเป็น 12 ห้อง โดยให้มีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร 
เตรียมอุปกรณ์ให้น้ าและอาหารส าหรับการทดลอง ติดป้ายทรีตเมนต์แต่ละซ้ าตามแผนผังการทดลอง 
   1.2 การทดลองใช้แพะเนื้อลูกผสมให้มีขนาดและน้ าหนักตัวใกล้เคียงกัน (เพศเมีย
ทั้งหมด) เข้าหน่วยทดลอง และจดบันทึกข้อมูลน้ าหนักเริ่มต้นและปริมาณอาหารและน้ า  
   1.3 ท าการถ่ายพยาธิสัตว์ทดลองด้วย  

 2. การวางแผนการทดลอง 

   วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; 
RCBD หรือ RBD) โดยมีการบล็อกอายุและน้ าหนัก โดยแบ่งออกเป็นการทดลอง 3 ทรีตเมนต์  ทรีต
เมนต์ละ 4 ซ้ า ซ้ า ละ 2 ตัว รวมแพะเนื้อที่ท าการทดลองทั้งหมด 24 ตัว โดยแต่ละกลุ่มการทดลองให้ 
อาหารหยาบหมักต่างชนิดกัน  ดังนี้  
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     ทรีตเมนต์ที่ 1  เลี้ยงด้วย หญ้าและกระถินเป็นกลุ่มควบคุม 
        ทรีตเมนต์ที่ 2  เลี้ยงด้วย ใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล 8 % 
        ทรีตเมนต์ที่ 3  เลี้ยงด้วย ผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล 8 % 

    3. อาหารและการให้อาหาร 

       3.1 ก่อนท าการทดลอง ท าการสุ่มแพะลงในคอกทดลองโดยให้แต่ละกลุ่มทดลองมีแพะ 
แต่ละ ขนาดเท่า ๆ กัน ให้ทุกกลุ่มอยู่ในทุก ๆ ซ้ า (block) แล้วบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้  
     3.2 ท าการหมักใบกล้วย โดยใช้สัดส่วน  ใบกล้วย : กากน้ าตาล  เท่ากับ  100 : 8   
กิโลกรัม  หมักผักกระฉูด โดยใช้สัดส่วน ผักกระฉูด : กากน้ าตาล เท่ากับ 100 : 8 ก่อนเข้าท าการ
ทดลอง  21  วัน หลังจากนั้นก็ทยอยหมักให้สัตว์พอกิน 
    3.3 ให้อาหารแพะตามแผนการทดลอง โดยให้แพะ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วย หญ้าและกระถิน 
เป็นกลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล, กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยผักกระฉูดหมัก 
ด้วยกากน้ าตาล ให้วันละ 2 เวลา เช้าและเย็น โดยมีการให้อาหารเพ่ือปรับสภาพของแพะก่อนการ
ทดลอง 7 วัน โดยไม่มีการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นเลี้ยงและเก็บข้อมูลระยะเวลา 1 เดือน   

แผนผังการทดลอง 

  
 
     
     
 
 

ภาพที่ 6 แผนผังการทดลอง 

 4. การเก็บข้อมูล 

   4.1 ชั่งอาหารแพะทุก ๆ ทรีตเมนต์ และชั่งอาหารที่เหลือในแต่ละวัน น าข้อมูลที่ได้มา
หาค่าเฉลี่ย บันทึกปริมาณอาหารที่กินได้ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน 

    4.2 ชั่งน้ าหนักแพะทุกตัวทุก ๆ 1 สัปดาห์ ในช่วงการทดลอง น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
โดยการชั่งน้ าหนักโคในตอนเช้าก่อนให้อาหารทุกครั้งจนสิ้นสุดการทดลอง 

     4.3 บันทึกน้ าหนักแพะขุนพันธุ์ลูกผสม ชั่งน้ าหนักเริ่มต้นการทดลอง และชั่งน้ าหนัก 
สิ้นสุดการ ทดลอง 

    4.4 บันทึกปริมาณอาหารที่กินและปริมาณอาหารที่เหลือในแต่ละวัน 

   

 

T2R3 T3R1 T1R4 T3R4 

T3R2 T1R1 T2R1 T1R3 T3R1 

T2R2 T1R2 

T2R4 
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5. วิเคราะห์ข้อมูล  

     5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน   
โดยวิธีของ  Randomized  completely  block  design  (RCBD)  และทดสอบความแตกต่างของ  
ค่าเฉลี่ยของ  treatment  โดยใช้วิธี  Duncan’s  multiple  range  test  (DMRT) โดยใช้ด้วย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  (Sirichai Statistics version 7.0, 1988) 

  5.2 การประเมินคุณภาพอาหารโดยการทดลองกับสัตว์ 

     เนื่องจากค่าการย่อยได้ของอาหารที่สัตว์กินยังไม่สามารถบ่งถึงการใช้ประโยชน์ของ
อาหารได้ดีนัก  เพราะอาหารที่ถูกดูดซึมเข้าไปจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่างกัน  ดังนั้น  จึงมีการ
หาวิธีประเมินคุณค่าทางอาหารแบบต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะท าได้โดยทดลองกับสัตว์เอง  เช่น   การหาค่า
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  ( Feed Conversion Ratio ; FCR)  ค่านี้ปกติจะพิจารณาจากการ
เจริญเติบโตของสัตว์เป็นหลัก  โดยการค านวณเป็นน้ าหนักของสัตว์ต่อปริมาณอาหารที่กิน  1  หน่วย  
มีสูตรการค านวณดังนี้  (บุญล้อม, 2541) 

 

 

 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
2561 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1. ตรวจเอกสาร
และสืบค้นข้อมูล        

2. วางแผนการ
ทดลอง        

3. เตรียมโรงเรือน
เลี้ยงแพะ         

4. เตรียมอาหาร
หยาบหมัก        

5. ท าการทดลอง
ในแพะเนื้อลูกผสม        

6. เขียนเล่ม/
น าเสนอผลการ
ทดลอง 

       

FCR  =  
ตวกิ์นอาหารท่ีสั

ข้ึน ลองเพ่ิมของสตัวท์ดน ้าหนักตวั  
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บทที่ 4 

 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง   

ผลการวิเคราะห์อาหารหยาบหมัก 

  จาก ตารางที่ 8 ผลของการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของอาหารหยาบหมัก พบว่า กระถิน 
สด คือ มีโปรตีนเท่ากับ 22.44 % เยื่อใย 16.59 % และมีค่า TDN 39.28 % ใบกล้วยหมักกากน้ าตาล  
8 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 9.76 % เยื่อใย 28.27 % และมีค่า TDN 42.2 % และผักกระฉูดหมัก
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 14.07 % เยื่อใย 26.37 % และมีค่า TDN 51.08 % ตามล าดับ 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของอาหารหยาบหมัก 

 
ค่า  TDN  ค านวณโดยใช้สมการของ  Kearl  (1982)  ดังนี้ 

   ค่า  TDN  ของใบกระถินสด (% DM)  =  -17.2649 +1.2120 (%CP) + 0.8352 (%NFE)  
+ 2.4637 (%EE) + 0.4475 (%CF) 

  ค่า  TDN  ของใบกล้วยหมักกากน้ าตาล  (% DM)  =-17.2649 +1.2120 (%CP) + 0.8352 
(%NFE) + 2.4637 (%EE) + 0.4475 (%CF)   

    ค่า  TDN  ของกระฉูดหมักกากน้ าตาล  (% DM)  = -17.2649 +1.2120 (%CP) + 0.8352  
(%NFE) + 2.4637 (%EE) + 0.4475 (%CF)  

สมรรถภาพทางด้านการผลิตของแพะเนื้อลูกผสม 

  ผลจากการศึกษาการใช้อาหารหยาบหมักต่างชนิดกันเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม (พ้ืนเมือง×บอร์) 
เพศผู้ จ านวน 24 ตัว ผลปรากฏว่า มีผลต่อสมรรถภาพทางด้านการผลิตของแพะเนื้อลูกผสม ดังนี้ 
 

Items (DM%) 

(% dry matter basis) 

 CP  CF EE NFE  Ash ADF NDF TDN 

ใบกระถิน 90.70 22.44 16.59 2.17 20.21 6.85 48.9 31.20 39.28 

ใบกล้วยหมัก 
กากน้ าตาล 8 % 

94.14 9.76 28.27 0.57 40.77 14.50 47.29 71.97 42.2 

ผักกระฉดูหมัก 
กากน้ าตาล 8 % 

95.36 14.07 26.37 0.93 45.12 8.70 54.00 70.57 51.08 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการให้อาหารหมักที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรที่มีผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของแพะเนื้อลูกผสม 

abc อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 

น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กิโลกรัม/ตัว/วัน)  
   จากการทดลองพบว่าน้ าหนักแพะเนื้อที่เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มี
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย คือ 2.52 กิโลกรัม/ตัว/วัน รองมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยกระถินสด และผัก
กระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 1.80 และ 1.80 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < .01) ดังแสดงในตารางที่ 9 

ลักษณะ กระถินสด 
ใบกล้วยหมัก
กากน้ าตาล 

กระฉูดหมัก
กากน้ าตาล 

SEM 

จ านวนสัตว์ทดลอง (ตัว) 8 8 8  

ระยะเวลาทดลอง  (วัน) 30 30 30  

น้ าหนักเริ่มทดลอง (กิโลกรัม/ตัว) 15.25 15.25 15.12 3.10 

น้ าหนักสุดท้าย  (กิโลกรัม./ตัว) 16.15ab 16.51a 16.03b 3.31 

น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 1.80b 2.53a 1.80b 0.42 

อัตราการเจริญเติบโต  (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 0.03b 0.05a 0.03b 0.01 

ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ย (กิโลกรัม/
ตัว/วัน) 

3.97a 3.98a 0.64b 0.58 

ปริมาณอาหารหยาบที่กิน (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 1.98a 1.99a 0.32b 0.29 

ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมด (น้ าหนักแห้ง)  
(กิโลกรัม/ตัว/วัน) 

0.08b 0.90a 0.90a 0.13 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 0.11b 0.16b 0.17a 0.15 

โภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible 
nutrient,TDN) (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 

64.12b 80.08a 87.65a 15.78 

โปรตีนที่ได้รับจากสารอาหาร Protein 
Intake) (กรัม/ตัว/วัน) 

117.85 105.94 112.38 22.87 

พลังงานที่ใชประโยชนได (ME) (กิโลกรัม/ตัว/
วัน) 

2.37 3.52 3.40 0.06 
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อัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain ; ADG) 
  จากการทดลองพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อที่ เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมัก
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย คือ 0.045 กิโลกรัม/ตัว/วัน รองมาคือกลุ่มที่  
เลี้ยงด้วยกระถินสด และผักกระฉูด มีค่าเท่ากับ 0.03 และ 0.03 ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<.01) ดังแสดงในตารางที่ 9  

ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake) 
          ปริมาณอาหารหยาบที่แพะกินตลอดการทดลอง  30  วัน  ตั้งแต่น้ าหนัก 15.21  กิโลกรัม              
จนถึงน้ าหนัก 16.23 กิโลกรัม ผลการทดลองพบว่า แพะที่กินกระถินสดอย่างเดียว และใบกล้วยด้วย       
หมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินมากกว่าแพะกลุ่มที่กินผักกระฉูดหมักด้วย           
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยคือ 3.98, 3.97 และ 2.57 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ มีความแตกต่าง       
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < .01 ) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผักกระฉูดที่หมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์               
มีลักษณะสีที่ไม่น่ากิน และมีกลิ่นฉุน จึงท าให้แพะมีปริมาณอาหารที่กินน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ     
กลุ่มที่เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มแพะที่เลี้ยงด้วยกระถินสด แสดง 
ดังตารางที่ 9       

โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด  (Total digestible nutrient ; TDN)   
  เมื่อค านวณตามสูตรของ (NRC, 1988) ผลการทดลองพบว่าแพะกลุ่มที่กินผักกระฉูดหมัก
ด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ    โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดมากกว่ากลุ่มแพะที่กินใบกล้วย
หมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ และกระถินสด มีค่าเท่ากับ 87.65, 80.08 และ 64.12 กิโลกรัม/ตัว/
วัน ตามล าดับ 
    ปริมาณโปรตีนและพลังงานในรูปของ  TDN  ที่แพะได้รับจากอาหารแล้วพบว่าแพะที่กิน
กระถินมีปริมาณโปรตีนที่ได้รับมากกว่าแพะกลุ่มที่กินผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ 
แพะกลุ่มที่กินใบกล้วยหมักกากน้ าตาล ด้วย 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารหยาบ กล่าวคือ แพะจะได้รับ
โปรตีนเฉลี่ยวันละ 117.85, 112.38  และ 105.94 กรัม/ตัว/วัน (P < .01)  และแพะกลุ่มที่กินใบ
กล้วยหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับพลังงานมากกว่าแพะกลุ่มที่กินกระฉูดหมักด้วย
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์และกระถินสด มีค่าเท่ากับ 3.52, 3.40 และ 2.37 กิโลกรัม/ตัว/วัน (P < 
.01)  ตามล าดับ แพะทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับโปรตีนและพลังงานพอเพียงกับความต้องการ คือ ความ
ต้องการโภชนะของ  แพะในการเพ่ิมน้ าหนักตัววันละ 150 กรัม ควรได้รับโปรตีนเฉลี่ยวันละ 14 กรัม  
ตามล าดับ  (NRC,  1981)  และเป็นไปตามที่  Kearl  (1982)  แนะน าว่าแพะที่มีน้ าหนัก  10 – 30   
กิโลกรัม  มีความ ต้องการโปรตีนในระดับด ารงชีพ และควรได้รับโปรตีนวันละ 23 – 70 กรัม และ
แพะที่มีน้ าหนัก 10 –  30 กิโลกรัม ต้องการพลังงานวันละ 0.26 – 00.80 กิโลกรัม/วัน 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเนื้อ (Feed conversion ratio ; FCR) 
    จากการทดลองพบว่าแพะผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการ  
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยคือ 0.17  รองลงมาแพะคือกลุ่มที่กินใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล 8  
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มแพะที่กินกระถินสด (ควบคุม) มีค่าเท่ากับ 0.16 และ 0.11 ตามล าดับ กล่าวคือมี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < .01)  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 9 
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  บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการทดลอง 

 จากผลของการศึกษาเปรียบเทียบการใช้กระถินสด ใบกล้วยหมักกากน้ าตาล 8 
เปอร์เซ็นต์ และผักกระฉูดหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ ใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง – บอร์ 
ในช่วงขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบ พอสรุปผลได้ดังนี้ 

   1. การใช้กระถินสด ใบกล้วยหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ และผักกระฉูดหมักด้วย 
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ สามารถทดแทนหญ้าสดในช่วงขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบ โดยไม่กระทบ 
ต่ออัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของแพะ กล่าวคือ แพะสามารถเพ่ิม
น้ าหนักตัวได้ 1.80, 2.53 และ 1.80 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ 

   2. ปริมาณอาหารที่กิน พบว่า แพะที่เลี้ยงด้วยกระถินสดและใบกล้วยหมักกากน้ าตาล 
8 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริมาณอาหารที่กินมากกว่าแพะกลุ่มที่กินกระถินสด คือ 3.97, 3.98 และ 0.64 
กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ เนื่องจากผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาลมีลักษณะกลิ่นฉุนและมีสีที่ไม่น่า 
กินแพะจึงมีปริมาณอาหารที่กินน้อยที่สุด 

 3. ปริมาณโปรตีนและพลังงานในรูปของ TDN ที่แพะได้รับจากอาหารแล้ว พบว่าแพะที่ 
กินกระถินมีปริมาณโปรตีนที่ได้รับมากกว่าแพะกลุ่มท่ีกินผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล  8 เปอร์เซ็นต์ 
แพะกลุ่มที่กินใบกล้วยหมักกากน้ าตาล ด้วย 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารหยาบ กล่าวคือ แพะจะได้รับ  
โปรตีนเฉลี่ยวันละ 117.85, 112.38  และ 105.94 กรัม/ตัว/วัน (P < .01)  และแพะ กลุ่มที่กินใบ
กล้วยหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับพลังงานมากกว่าแพะกลุ่มที่กินกระฉูดหมักด้วย 
กากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์และกระถินสด มีค่าเท่ากับ 3.52 , 3.40 และ 2.37 กิโลกรัม/ตัว/วัน (P <  
.01) 

 4. โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible nutrient; TDN) เมื่อค านวณตามสูตร
ของ (NRC, 1988) ผลการทดลองพบว่าแพะกลุ่มที่กินผักกระฉูดหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มี
ปริมาณ โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดมากกว่ากลุ่มแพะที่กินใบกล้วยหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ และ
กระถินสด มีค่าเท่ากับ 87.65, 80.08 และ 64.12 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ 

  5. แพะกลุ่มที่เลี้ยงด้วยผักกระฉูดหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิการเปลี่ยน 
อาหารดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแพะกลุ่มที่เลี้ยงด้วยใบกล้วยหมักกากน้ าตาล  8 เปอร์เซ็นต์ และ 
กระถินสด คือ 0.17, 0.16 และ 0.11 ตามล าดับ 
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 ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ผล 

  ในช่วงฤดูขาดแคลนหญ้าสดสามารถใช้อาหารหยาบหมักที่ได้จากวัสดุเหลือจากพืชผล
ทางการเกษตร สามารถน ามาเป็นแหล่งอาหารหยาบหมักทดแทนหญ้าสดได้ โดยจากผลการทดลอง  
แพะจะมีความชอบกินใบกล้วยหมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ และกระถินสดมากกว่าผักกระฉูด
หมักด้วยกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผักกระฉูดหมักกากน้ าตาล 8 เปอร์เซ็นต์มีลักษณะกลิ่นที่ 
ฉุนและสีสันที่ไม่น่ากิน  
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

Treatment 
block 

รวม (total) เฉลี่ย (mean) 
1 2 3 4 

1 0.90 0.90 0.90 0.90 3.60 0.90 

2 1.16 1.41 1.36 1.16 5.09 1.27 

3 1.33 1.48 1.41 1.41 5.63 1.41 

รวม (total) 14.32 3.58 
 
1.การหาค่า Correction Factor (C.F.) 

 C.F. = (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 
       จ านวนทั้งหมดในการทดลอง 
 = (14.32)2 
       12 
 = 205.06 
       12 
 = 17.08 
2.การหาค่า Sum of squares 
 Total S.S = ผลบวกของ (ข้อมูลจากแต่ละหน่วยการทดลอง)2 - C.F. 
 = (0.90)2+(0.90)2+(0.90)2+(0.90)2+(1.16)2+(1.41)2+(1.36)2+(1.16)2 
    (1.33)2+(1.48)2+(1.41)2+(1.41)2 
 = 17.65-17.08 
 = 0.57 
Treatment S.S = (ผลรวมแต่ละหน่วยทดอง)2 - C.F. 
            จ านวนซ้ า 
    = (T)1+(T)2+(T)3+(T)4 
          R 
 = (3.60)2+(5.09)2+(5.63)2 
              4 
 = 70.55-17.08 
           4 
 = 13.36 
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Error S.S   = Total S.S - Treatment S.S  
    = 0.57-13.36 
    = 12.79 
3.การหาค่า Mean squares 
 Treatment M.S = Treatment S.S 
             T-1 
    = 13.36 
        3-1 
    = 13.36 
       2 
 = 6.68 
   Error M.S  = Error S.S 
        T(r-1) 
    = 12.79 
       3(4-1) 
    = 12.79 
        11 
    = 1.16 
4.การหาค่า F-Value 
 F   = Treatment M.S  
          Error M.S 
    = 6.68 
       1.16 
    = 5.75 

5.การหาค่า C.V % = √
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑀.𝑆.×100%

G.M.
 

    = √
1.16×100%

3.58
 

    = 
1.07

3.53
× 10 

    = 0.31 × 100 
 = 31 % 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง ANOVA 
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ตารางผนวกท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยของน้ าหนักแพะเนื้อเมื่อเริ่มทดลอง (กิโลกรัม/ตัว) 
 

Treatment 
block 

total mean SEM 
1 2 3 4 

1 15.00 15.50 15.00 15.50 61.00 15.25 3.65 

2 15.00 15.50 15.50 15.00 61.00 15.25 3.68 

3 15.00 15.50 15.00 15.00 60.50 15.13 3.67 

total 45.00 46.50 45.50 45.50 60.83 15.20 7.68 

 
C.V.       = 1.4497 % 
LSD .05 = 0.3815 
      .01  = 0.5779 
NS        = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
ตารางผนวกท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของน้ าหนักแพะเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กิโลกรัม/ตัว) 
 

Treatment 
block 

total  mean SEM 
1 2 3 4 

1 15.90 16.40 15.90 16.40 64.60 16.15ab 3.86 

2 16.15 16.90 16.85 16.15 66.05 16.51a 3.97 

3 15.85 16.45 15.90 15.90 64.10 16.03b 3.88 

total 47.90 49.75 48.65 48.45 64.92 16.23 8.19 
 
C.V.       = 1.6246 % 
LSD .05 = 0.4562  
      .01  = 0.6911 
**         = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิ(P < .01) 
 
 



43 
 

 

 
ตารางผนวกท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) 
 

Treatment 
block 

total mean SEM 
1 2 3 4 

1 30.00 30.00 30.00 30.00 120.0 30.00b 9.19 

2 40.00 50.00 50.00 40.00 180.0 45.00a 13.78 

3 30.00 30.00 30.00 30.00 120.0 30.00b 9.19 

total 100.00 110.0 110.0 100.0 140 35.00 10.72 
 
C.V.       = 9.5238 % 
LSD .05 = 5.7676 
      .01  = 8.7375 
**         = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < .01) 
 
ตารางผนวกท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  
 

Treatment 
block 

total mean SEM 
1 2 3 4 

1 0.90 0.90 0.90 0.90 3.60 0.90 0.28 

2 1.50 1.40 1.35 1.15 5.40 1.35 0.40 

3 0.85 0.95 0.90 0.90 3.60 0.90 0.28 

total 3.25 3.25 3.15 2.95 4.20 1.05 0.32 

 
C.V.       = 8.6940 % 
LSD .05 = 0.1579  
      .01  = 0.2393 
**         = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < .01) 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 แสดงขั้นตอนการเตรียมอาหาร 

 
ภาพผนวกที่ 2 แสดงขั้นตอนการเตรียมอาหาร 
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ภาพผนวกที่ 3 แสดงขั้นตอนการเตรียมคอกทดลอง 

 
ภาพผนวกที่ 4 แสดงการเตรียมสัตว์ทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 5 แสดงการฉีดยาถ่ายพยาธิ 

 

 
ภาพผนวกที่ 6 แสดงการให้อาหาร 
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ภาพผนวกที่ 7 แสดงการชั่งน้ าหนักแพะ 

 
ภาพผนวกที่ 8 แสดงการชั่งน้ าหนักแพะ 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ นางสาวนภัสวรรณ   วังหงษา 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัด 

ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17110 
เกิดเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์    2554 - 2557 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   2551 – 2554 
  
ชื่อ นางสาวสุดารัตน์     ครุธจร 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 5/6 หมู่ที่ 4 ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230 
เกิดเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2540 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา     2554 - 2557 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา     2551 – 2554 
  
ชื่อ นายทรงยศ      วินัยพานิช 
ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่  7 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานีรหัสไปรษณีย์ 61120 
เกิดเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม   2554 - 2557 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม   2551 – 2554 
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