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บทคัดย่อ
การเสริมอาหารข้นอัดก้อน (UMMB) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโภชนะในอาหารและผสม
สมุนไพร เพื่อช่วยลดจานวนพยาธิในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง การทดลองครั้งนี้ใช้แพะหย่านมพันธุ์
ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน น้าหนักเฉลี่ย 16.36±1.16 กิโลกรัม จานวน 20 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่มละ 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
กลุ่มที่ 1 ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อน กลุ่มที่ 2 เสริมอาหารข้นอัดก้อนไม่ผสมสมุนไพร กลุ่มที่ 3
เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา กลุ่มที่ 4 เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดฟักทอง และกลุ่มที่
5 เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม หลังการเลี้ยงในคอกขังเดี่ยวเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าการ
เสริมอาหารข้นอัดก้อนในแพะกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแพะกลุ่ม 1 ที่ไม่มีการ
เสริมอาหารข้นอัดก้อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะแพะกลุ่ม 3 (อาหารข้นอัดก้อน
ผสมเมล็ดสะแกนา) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดเท่ากับ 37.33 กรัม/วัน รองลงมาคือ กลุ่ม 5 (อาหาร
ข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม) มีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 33.17 กรัม/วัน และการเสริมอาหารข้นอัด
ก้อนทาให้ปริมาณยูเรียไนโตรเจนและกลูโคสในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้การเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสม
สมุนไพรในกลุ่ม 3, 4 และ 5 สามารถลดจานวนพยาธิโดยมีปริมาณไข่พยาธิและโอโอซิสต์ ต่ากว่ากลุ่ม 2
(อาหารข้นอัดก้อนไม่ผสมสมุนไพร) และการคานวณต้นทุนกาไรพบว่าการให้อาหารแพะในกลุ่ม 3 ให้
กาไรสุทธิสูงสุด
คาสาคัญ: อาหารข้นอัดก้อน แพะ พยาธิ สมุนไพร สมรรถภาพการเจริญเติบโต
Abstract
The concentrate supplementation of urea molasses mineral block (UMMB) is a
technology that enhances nutrient and mixing herbs to reduce parasitic number in rearing
ruminant animals. In this experiment, goat hybrid native - Anglo Nubian weaned that had
average weight of 16.36±1.16 kilograms. A total of 20 goats were randomly divided into 5
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groups, 4 goats in a group arranged in a completely randomized design. Group 1 was fed
without UMMB supplementation, group 2 was supplemented with UMMB, group 3 was
supplemented with UMMB mixed Combretum quadrangulare, group 4 was supplemented
with UMMB mixed Cucurbita moschata and group 5 was supplemented with UMMB
mixed Tamarindus indica. All goats were individually housed in pens for 4 months. The
results found that the supplementation UMMB in group 2, 3, 4 and 5 provided
significantly different average daily grain (ADG) higher than group 1 (without UMMB
supplementation). Especially, group 3 (UMMB mixed Combretum quadrangulare) provided
the highest AD Gat 37.33 g/day and group 5 (UMMB mixed Tamarindus indica) with ADG of
33.17 g/day respectively. The supplementation of these UMMB provided higher
concentrate of urea nitrogen and glucose in blood. Additionally, the supplementation
of UMMB mixed herbs in groups 3, 4 and 5 could reduce the number of parasite, which
presented the lower worm egg and Eimeria oocyst than group 2 (UMMB without herb).
The cost and profit calculation showed that feeding group 3 (UMMB mixed Combretum
quadrangulare) provides the highest net profit.
Keywords: urea molasses mineral block, goat, parasite, herb, growth performance
บทนา
การเลี้ยงแพะของเกษตรกรไทยรายย่อยมีปัญหาหนึ่งที่พบคือแพะได้รับโภชนะไม่เพียงพอ
สาหรับการเจริญเติบโต ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงแพะของเกษตรกรรายย่อยยังคงนิยมที่จะปล่อย
เลี้ยงให้กินหญ้าธรรมชาติ ทาให้อัตราการเจริญเติบโตไม่สูงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ ยงแบบปล่อย
เลี้ยงเป็นการเลี้ยงที่มีต้นทุนการผลิตต่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกรคงเป็นไปได้ยาก
แต่หากมีการปรับเปลี่ยนการให้อาหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะย่อมสามารถทาได้ โดย
การเสริมอาหารข้นอัดก้อนภายหลังจากปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ อาหารข้ นอัดก้อน (UMMB) เป็นการ
ผสมผสานวัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดประกอบรวมกันให้เป็นอาหารคุณภาพสูง เช่น กากน้าตาล รา ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานได้อย่างดี ตลอดจนมียูเรียเป็นแหล่งของไนโตรเจนสาหรับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะ
รูเมนสามารถใช้ไนโตรเจนจากยูเรียไปสร้างโปรตีนคุณภาพสูง (microbial protein) ที่นับว่ามีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เคี้ยวเอื้องและจากรายงานของ Murniati et al. (2015) พบว่า
การเสริมอาหารข้นอัดก้อน UMMB สามารถเพิ่มน้าหนักในแพะได้ ดังนั้นอาหารข้นอัดก้อน UMMB จึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรควรเลือกใช้
ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมักพบบ่อยคือปัญหาพยาธิรบกวนและท้องเสีย จาก
ลักษณะการปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติทาให้มีโอกาสติดพยาธิและโปรโตซัวเชื้อบิดได้ง่าย โดยจาก
การศึกษาในประเทศไทยพบพยาธิตัวกลม Haemochus spp. ภายในแพะมากที่สุด รองลงมาคือพยาธิ
Strongyloides spp., พยาธิแส้ม้า Trichuris spp. และพยาธิตัวตืด Moniezia spp. ตามลาดับ
(Limcharoen et al., 2013) ในขณะที่ Jittapalapong et al. (2003) กล่าวว่าพยาธิในทางเดินอาหาร
ของแพะเป็นพยาธิเส้นด้ายกว่าร้อยละ 55.05 ทาให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อยาถ่ายพยาธิใน
แต่ละปีเป็นจานวนมากเนื่องจากยาถ่ายพยาธิที่มีประสิทธิภาพสูง (Ivermectin, Febentel, Pyrantel
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และ Praziquentel) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีราคาแพง (Sooksawat et al., 2013) สาหรับ
สมุนไพรที่สามารถนามาใช้ลดจานวนพยาธิในสัตว์ได้ ได้แก่ ผลมะเกลือ ต้นหญ้ายาง เมล็ดสะแกนา
เมล็ดมะขาม และเมล็ดฟักทอง (Sritong, 2005; Thongpea, 2015; Grzybek et al., 2016) สะแกนา
เป็ น พื ช ที่ พ บได้ ม าก ขึ้ น ได้ ดี ใ นแทบทุ ก พื้ น ที่ มี ค วามทนแล้ ง ได้ ดี เมล็ ด สะแกนา ( Combretum
quadrangulare) มีสารฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ช่วยขับพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย เช่นเดียวกับเมล็ด
ฟักทอง (Pumpkin; Cucurbita moschata) ที่มีสารคิวเคอร์บิทีนช่วยขับพยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน
พยาธิใบไม้ตับ และเมล็ดมะขาม (Tamarind; Tamarindus indica) มีสารอัลบลูมินอยด์มีฤทธิ์ช่วยขับ
พยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม ดังนั้นการทดลองในครั้ งนี้จึงเลือกเมล็ดสะแกนา เมล็ดฟักทอง และเมล็ด
มะขาม เนื่องจากเป็นส่วนของเมล็ดทั้ง 3 ชนิด ประกอบกับสมุนไพรดังกล่าวเมื่อพิจารณาพิษวิทยา
พบว่าไม่พบสารพิษที่จะเป็นผลกระทบต่อตัวสัตว์ทดลองโดยทาการศึกษาประสิทธิภาพการเสริมอาหาร
ข้นอัดก้อนและประสิทธิภาพในการป้องกันและกาจัดพยาธิ และต้นทุนการใช้อาหารข้นอัดก้อนในแพะ
หลังหย่านมจนถึงแพะรุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้อาหารข้นอัดก้อนและการใช้สมุนไพรเพื่อการเลี้ยง
แพะแก่เกษตรกรในอนาคตต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
สัตว์ทดลองและการให้อาหารเสริมอัดก้อน
การทดลองในครั้งนี้ใช้ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ Completely Randomized
Design (CRD) โดยใช้แพะเนื้อหย่านมพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน น้าหนักเฉลี่ย 16.36±1.16
กิโลกรัม จานวน 20 ตัว แบ่งแพะออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 ตัว เลี้ยงในสภาพปล่อยแทะเล็มในแปลง
หญ้าธรรมชาติในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. และเมื่อกลับเข้าคอกแพะการทดลองจะถูกขังเดี่ยวในคอก
ยกพื้น มีมุ้งปิดเพื่อป้องกันยุงในช่วงเวลากลางคืน โดยภายหลังการปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติแพะ
ซึ่งอาหารหยาบส่วนใหญ่ในพื้นที่ธรรมชาติที่ปล่อยเลี้ยง ประกอบด้วย กระถิน หญ้าขน และต้นมะขาม
เทศ เป็นต้น แพะกลุ่มที่ 1 จะไม่ได้รับการเสริมอาหารข้นอัดก้อน กลุ่มที่ 2 เสริมอาหารข้นอัดก้อนไม่
ผสมสมุนไพร (UMMB) กลุ่มที่ 3 เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกน (UMMB+C) กลุ่มที่ 4 เสริม
อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดฝักทอง (UMMB+P) และกลุ่มที่ 5 เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม
(UMMB+T) ตั้งให้เลียกินในปริมาณวันละ 300 กรัมต่อตัววัน และมีน้าสะอาดให้กินตลอดเวลา
สมุนไพรและการเตรียมอาหารข้นอัดก้อน
สมุนไพรที่ใช้ในการทดลองคือ เล็ดสะแกนาแห้งบด เมล็ดฟักทองแห้งบด และเมล็ดมะขาม
คั่วบดมีโภชนะ ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) วัตถุดิบที่ใช้ในการทาอาหารข้นอั ดก้อนประกอบด้วย
ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) กากน้าตาล ราสกัดน้ามัน เกลือ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ กามะถัน พีมิกซ์ และสมุนไพร
โดยมีอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 2 (Table 2) ขั้นตอนการเตรียมอาหารข้นอัดก้อนเริ่มจากใส่ปุ๋ยยูเรีย
ในภาชนะสาหรับผสมเติมน้าเล็กน้อย กวนปุ๋ยยูเรียจนกระทั่งละลายจากนั้นเติมกากน้าตาล กวนให้เป็น
เนื้อเดียวกัน โรยพีมิกซ์ เกลือป่น และเมล็ดสมุนไพรแห้งบด ตามด้วยราละเอียด ปูนขาวและปูนซีเมนต์
กวนให้จนเป็นเนื้อเดียวกัน รองแม่พิมพ์ด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการติดพิมพ์ ชั่งอาหารเสริมอัดก้อนที่
ผสมเรียบร้อยแล้วก้อนละ 5 กิโลกรัมลงแม่พิมพ์ อัดให้แน่นดึงอาหารข้นอัดก้อนออกจากแม่พิมพ์ นา
อาหารเสริมอัดก้อนผึ่งลมให้แห้งใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ควรเลี่ยงการตากแดดจัดเพราะจะทาให้
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วิต ามิ นและแร่ธ าตุ บ างตัว เสื่ อ มสภาพได้ เก็บ อาหารเสริม อั ดก้ อนห่อ กระดาษ ใส่ถุ งพลาสติก ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง
Table 1 Chemical composition of Combretum quadrangulare, Cucurbita moschata
and Tamarindus indica seeds
Chemical composition (%DM)
Dry matter
Ash
Crude protein
Crude fiber
Crude fat
Calcium
Phosphorus
Gross energy (Cal/g)

C. quadrangulare
seed
92.43
6.78
12.78
18.67
12.48
1.38
0.26
4,485

C. moschata
seed
98.03
5.24
34.35
14.31
36.7
0.15
1.21
6,808

T. indica
Seed
97.40
2.73
16.44
1.98
5.17
0.18
0.25
4,582

Table 2 Ingredients of urea molasses mineral block (UMMB)
Ingredients (kg/100 kg)
Combretum quadrangulare seed
Pumpkin seed
Tamarindus indica seed
Molasses
Rice bran oil related
Urea (46-0-0)
Sulfur
Salt
Lime
Cement
Premix1

UMMB
35.00
35.50
5.00
0.50
5.00
4.00
10.00
5.00

UMMB+
C. quadrangulare
1.00
35.50
34.00
5.00
0.50
5.00
4.00
10.00
5.00

UMMB+
C. moschata
1.00
35.50
34.00
5.00
0.50
5.00
4.00
10.00
5.00

UMMB+
T. indica
1.00
35.50
34.00
5.00
0.50
5.00
4.00
10.00
5.00

Remark 1Vitamin A = 2,160,000 IU, vitamin B3 = 100,000 IU, vitamin E = 5,000 IU, Mn = 8.50 g, Zn =
6.40 g, Cu = 1.60 g, Mg = 16 g, Co = 320 mg, I = 800 mg, Se = 32 mg

การวิเคราะห์ทางเคมี
สุ่ม เก็ บ ตัว อย่ า งอาหารข้ น อัด ก้อ นเพื่ อ วิเ คราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ทุ กครั้ งที่ มีก ารผสม
อาหาร (4 ครั้ง) ประมาณ 500 กรัม เพื่อนามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีนรวม ไขมัน
รวม เยื่อใยรวม และเถ้า ตามวิธีการของ AOAC (2012) ธาตุแคลเซียมโดยวิธีการไทเทรต (titration
method) ฟอสฟอรัสโดยวิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ตามวิธีการ
ของ AOAC (1990) ปริมาณยูเรียโดยวิธี Sub-contrator ตามวิธีการของ AOAC (2007) และพลังงาน
รวมตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)

390

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(2): 387-398, 2017
ตรวจวัดปริมาณยูเรียและกลูโคสในเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดแพะทุกตัวก่อนเข้าการทดลอง และทุก ๆ 1 เดือน ในช่วงเวลาก่อนปล่อยลง
แปลงหญ้าโดยเก็บจากเส้นเลือดดาใหญ่บริเวณคอ (jugular vein) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ใส่สารป้องกัน
เลือดแข็งตัว (ethylene diaminetetra acetic acid) นามาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็วรอบ
3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที และเก็บพลาสมา ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นามา
วิเคราะห์ความเข้มข้นของยูเรียในเลือด (blood urea nitrogen) และความเข้มข้นของกลูโคสในเลือด
(blood glucose) ตามวิธีการของ Crocker, (1967)
ตรวจนับปริมาณไข่พยาธิและโอโอซิสต์โปรโตซัวในอุจาระ
เก็บตัวอย่างมูลแพะทุกตัวก่อนเข้าการทดลอง และทุก ๆ 1 เดือน ในช่วงเวลาก่อนปล่อยลง
แปลงหญ้า นามูลใส่ถุงพลาสติก รักษาไว้ที่อุ ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นามาตรวจหาไข่พยาธิในมูลใช้
หลักของโมดิฟายด์แม็กมาสเตอร์เทคนิค (modified McMaster Technique) โดยชั่งน้าหนักมูลแพะสด
ด้วยเครื่องชั่งละเอียดจานวน 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ละลายน้าตาลอิ่มตัว 20 มิลลิลิตร
ใช้แท่งแก้วคนบดมูลแพะให้ละเอียดแล้วกรองด้วยตะแกรงลวดขนาดมาตรฐาน (ตะแกรงลวดขนาด 100
ช่องต่อตารางเซนติเมตร) เพื่อแยกเศษหญ้าที่ปะปนอยู่ในมูลออกไปนาสารละลายมาตรวจหาไข่พยาธิ
โดยใช้หลอดหยดดูดสารละลายที่คนเข้ากันดีแล้วหยดลงในช่องนับของสไลด์นับไข่พยาธิ (universal
egg count slide) ที่มีปริมาตร 0.30 มิลลิลิตร นาสไลด์มาตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์นับจานวนไข่พยาธิ
แยกชนิดกันโดยเปรียบเทียบกับรูปภาพไข่พยาธิของ Sloss (1970) และนับจานวนโอโอซิสต์โปรโตซัว
(Eimeria oocyst) แล้วนามาคูณด้วย 25 เพื่อให้ได้จานวนไข่พยาธิหรือโอโอซิสต์โปรโตซัวในมูล 1 กรัม
(egg per gram or oocyst per gram) ตามวิธีการของ Whitlock (1948) จากนั้นนามาคานวณหาการ
ลดลงจานวน (เปอร์เซ็นต์) ดัดแปลงจากสูตรของ Limchareon & Khongsen (2013) ดังนี้
การลดจานวน (เปอร์เซ็นต์) = (จานวนไข่พยาธิก่อนทดลอง–จานวนไข่พยาธิหลังทดลอง) ×100
จานวนไข่พยาธิกอ่ นการทดลอง
การจดบันทึกข้อมูล
บันทึกน้าหนักแพะทุก ๆ 1 เดือนก่อนปล่อยลงแปลงหญ้า เพื่อคานวณหาน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
และอัตราการเจริญเติบโต บันทึกปริมาณการกินได้ของอาหารเสริมอัดก้อนทุกเดือนเป็นเวลา 4 เดือน
บันทึกข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนในปี พ.ศ. 2558) ได้แก่ ค่าสายพันธุ์แพะ
และค่าอาหารเสริมอัดก้อน ตั้งแต่แพะหลังหย่านมจนถึงแพะระยะรุ่น เป็นเวลา 4 เดือน โดยค่าสาย
พั น ธุ์ แ พะค านวณจากน้ าหนั ก เริ่ ม ต้ น การทดลองคู ณ ด้ ว ยราคาซื้ อ ขายในท้ อ งตลาดขณะนั้ น และ
ค่าอาหารเสริมอัดก้อนคานวณจากผลบวกของราคาวัตถุดิบที่เป็ นส่วนประกอบเพื่อใช้ในการคานวณ
กาไรสุทธิของแต่ละกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (ANOVA) พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range
test โดยใช้โปรแกรม SAS (SAS® University Edition)
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ผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้นอัดก้อน
แพะพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียนได้รับอาหารข้นอัดก้อนที่แตกต่างกัน โดยหลังจาก
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าสูตรที่ 2 อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา (UMMB+C) สูตรที่
3 อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดฝักทอง (UMMB+P) และสูตรที่ 4 อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม
(UMMB+T) มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 20.84, 20.27, และ 20.75 สูงกว่าสูตรที่ 1 อาหารข้นอัดก้อนไม่
ผสมสมุนไพร (UMMB) ที่มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 19.08 นอกจากนี้อาหารข้นอัดก้อนสูตรที่ 1, 2, 3
และ 4 มีพลังงานรวม เท่ากับ 226.92, 228.37, 186.16 และ 218.16 กิโลแคลอรี่/100 กรัมตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Chemical composition of urea molasses mineral block (UMMB) mixed with
herbs
Chemical composition
(%DM)
Dry matter
Ash
Crude protein
Crude fiber
Crude fat
Calcium
Phosphorus
Gross energy (Kcal/100 g)
Urea (g/100 g)

UMMB
77.26
20.53
19.08
3.31
0.00
4.36
1.04
226.92
7.02

UMMB+
C. quadrangulare
84.95
28.02
20.84
4.17
0.13
6.76
1.20
228.37
6.64

UMMB+
C. moschata
73.81
27.27
20.27
4.11
0.00
6.76
1.12
186.16
7.05

UMMB+
T. indica
79.03
24.49
20.75
3.99
0.00
5.77
1.19
218.16
6.37

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ผลของการเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ โดย
หลังจากการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า แพะกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 ที่เสริมอาหารข้นอัดก้อนและ
อาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพร (UMMB, UMMB+C, UMMB+P, UMMB+T) มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและ
อัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแพะกลุ่ม 1 ที่ไม่มีการเสริมอาหารข้นอัดก้อน (control) โดยเฉพาะแพะ
กลุ่ม 3 ที่เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.75 กิโลกรัม และมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่ากับ 37.33 กรัม/วัน รองลงมาคือกลุ่ม 5 ที่เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสม
เมล็ดมะขาม มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.05 กิโลกรัม และมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 33.17 กรัม/
วัน โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับแพะกลุ่ม 1 ซึ่งมีน้าหนักตัว
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.00 กิโลกรัม และมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 16.32 กรัม/วัน ดังแสดงในตารางที่ 4
(Table 4)
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Table 4 Effects of urea molasses mineral block (UMMB) mixed with herbs on growth
performance of goats
Treatment

Control

UMMB

UMMB+
UMMB+
C.quadrangulare C. moschata

UMMB+
T. indica

0-4 mouth
Initial weight (kg) 16.05±1.05 16.25±1.58
15.92±1.02
16.00±1.89
16.82±1.56
Final weight (kg) 18.05±1.45 20.00±2.08
22.87±1.78
19.00±1.33
20.87±1.98
c
b
a
b
ab
Weight gain (kg)
2.00 ±0.22 3.75 ±0.45
4.75 ±0.14
3.00 ±0.24
4.05 ±0.46
c
b
a
bc
ab
ADG (g/d)
16.32 ±3.58 30.72 ±2.17 37.33 ±1.45
24.35 ±1.2
33.17 ±1.36
a,b,c
Remark
Distinct letters in the same row indicate statistically significant differences (p<0.05)

SEM

p-value

0.43
1.29
0.52
4.37

0.60
0.13
0.05
0.05

ปริมาณยูเรียและกลูโคสในเลือด
การศึกษาเมทาบอไลท์ในเลือดของแพะในช่วงก่อนและหลังการทดลอง พบว่าความเข้มข้นของ
ยูเรียไนโตรเจนในเลือดของแพะทุกกลุ่มก่อนการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 3.54-3.69
มิลลิกรัม แต่ภายหลังจากการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า แพะกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 ที่เสริมอาหารข้น
อัดก้อนมีค่าความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเลือดร้อยละ 5.64, 5.64, 5.80 และ 5.68 มิลลิกรัม
ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าแพะกลุ่ม 1 ที่ไม่มีการเสริมอาหารข้นอัดก้อน (ร้อยละ 3.56 มิลลิกรัม) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้ความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดของแพะก่อนการทดลอง
พบว่า ความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดของแพะทุกกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกันโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 12.4412.73 มิลลิกรัม แต่ภายหลังการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า แพะกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 ที่เสริมอาหาร
ข้นอัดก้อนมีค่าความเข้มข้นกลูโคสในเลือดร้อยละ 14.38, 14.65, 14.72 และ 15.01 มิลลิกรัม ตามลาดับ
ซึ่งสูงกว่าแพะกลุ่ม 1 ที่ไม่มีการเสริมอาหารข้นอัดก้อน (ร้อยละ 12.59 มิลลิกรัม) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดงใน (Table 5)
Table 5 Effects of urea molasses mineral block (UMMB) mixed with herbs on blood
metabolites of goats
Treatment
Blood urea: BUN (mg%)
Before
After
Blood glucose: (mg%)
Before
After

Remark

a,b

Control

UMMB

UMMB+
C. quadrangulare

UMMB+ C.
moschata

UMMB+
T. indica

SEM

p-value

3.56
b
3.56

3.61
a
5.64

3.69
a
5.64

3.61
a
5.80

3.54
a
5.68

0.06
0.11

0.52
0.01

12.44
b
12.59

12.73
a
14.38

12.60
a
14.65

12.61
a
14.72

12.64
a
15.01

0.08
0.27

0.23
0.01

Distinct letters in the same row indicate statistically significant differences (p<0.01)

ปริมาณไข่พยาธิและโอโอซิสต์โปรโตซัวในอุจาระ
การเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรทาให้ไข่พยาธิ (egg worm) ที่ตรวจพบ ได้แก่ ไข่พยาธิ
Strongyloides spp., ไข่พยาธิแส้ม้า Trichuris spp. และไข่พยาธิตัวตืด Moniezia spp. ลดลงตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน โดยหลังการทดลอง 1 เดือน แพะที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรเมล็ดสะแก
นา มีการลดลงของไข่พยาธิสูงสุด เท่ากับ 13.72 รองลงมา คือ อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม และ
อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดฟักทอง มีการลดลงของไข่พยาธิ ร้อยละ 10.00 และ 9.21 ในขณะที่กลุ่ม
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ควบคุม (ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อน) และกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของไข่
พยาธิ และภายหลังการทดลอง 2 เดือน พบว่าแพะที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรทั้งสามกลุ่มมี
การลดลงของไข่พยาธิสูงขึ้นโดยกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา เมล็ดฝักทอง และ
เมล็ดมะขาม มีการลดลงของไข่พยาธิร้อยละ 45.10, 40.75 และ 42.00 ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนที่ไม่มสี มุนไพร มีการเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ และ 3 เดือนหลังการทดลองแพะ
ที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรทั้งสามกลุ่มมีการลดลงของไข่พยาธิสูงขึ้น โดยแพะกลุ่มที่ได้รับ
อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา เมล็ดฝักทอง และเมล็ดมะขาม มีการลดลงของไข่พยาธิร้อยละ
75.17, 72.37 และ 74.00 ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมี
การเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ และหลั งจากการทดลอง 4 เดือน แพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสม
สมุนไพรทั้งสามกลุ่มมีการลดลงของไข่พยาธิสูงขึ้นเกือบร้อยละ 100 โดยกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อน
ผสมสมุนไพรเมล็ดสะแกนา มีการลดลงของไข่พยาธิสูงสุด ร้อยละ 96.08 รองลงมาคือ อาหารข้น
อัดก้อนผสมเมล็ดมะขาม และอาหารข้นอั ดก้อนผสมเมล็ดฟักทอง มีการลดลงของไข่พยาธิร้อยละ
94.00 และ 92.10 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุม (ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อน) และกลุ่มที่ได้รับอาหาร
ข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ ดังแสดงในตารางที่ 6 (Table 6)
Table 6 Effects of urea molasses mineral block (UMMB) mixed with herbs on egg worm
Treatment
Before
1 mouth
Reduction
(%)
2 mouth
Reduction
(%)
3 mouth
Reduction
(%)
4 mouth
Reduction
(%)

Remark

a,b

637.50±75.02 625.00±64.41
641.70a±80.78 633.30a±90.45
-0.56
-1.33

637.50±80.02
550.00b±80.89
13.73

UMMB+
UMMB+
C. moschata
T. indica
633.30±60.12 625.00±68.45
575.00b±102.02 562.50b±95.62
9.21
10.00

647.5a±110.50
-1.57

650.0a±98.45
-4.00

350.00b±75.35
45.10

375.00b±65.82
40.79

362.50b±58.59
42.00

0.05

658.30a±76.45 662.50a±89.50
-3.26
-6.00

158.30b±30.23
75.17

175.00b±40.02
72.37

162.50b±30.51
74.00

0.05

666.70a±80.12 675.00a±90.45
-4.58
-8.00

25.00b±10.32
96.08

50.00b±10.75
92.10

37.50b±8.35
94.00

0.05

Control

UMMB

UMMB+
C. quadrangulare

p-value
0.79
0.05

Distinct letters in the same row indicate statistically significant differences (p < 0.05)

การเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรทาให้ โอโอซิสต์โปรโตซัว (Eimeria oocyst) ลดลง
ตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยหลังการทดลอง 1 เดือน แพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพร
เมล็ดสะแกนา มีการลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัวที่สูงสุดร้อยละ 74.65 รองลงมาคือ อาหารข้นอัดก้อน
ผสมเมล็ดมะขาม และอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดฝักทอง มีการลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัว ร้อยละ
74.24 และ 73.06 ตามลาดับ ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุม (ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อน) และกลุ่มที่ได้รับ
อาหารข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ หลังการทดลอง 2 เดือน แพะกลุ่มที่ได้รับ
อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา เมล็ดฝักทอง และเมล็ดมะขาม มีการลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัว
สูงขึ้นร้อยละ 76.76, 77.27 และ 77.31 ตามลาดับ ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับอาหาร
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ข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของโอโอซิสต์โปรโตซัวหลังการทดลอง 3 เดือนแพะกลุ่มที่ได้รับ
อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา เมล็ดฝักทอง และเมล็ดมะขาม มีการลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัว
ร้อยละ 85.21, 88.64 และ 87.23 ตามลาดับ ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ไ ด้รับอาหารข้นอัด
ก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ และหลังการทดลอง 4 เดือน แพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัด
ก้อนผสมสมุนไพร (เมล็ดสะแกนา เมล็ดฝักทอง และเมล็ดมะขาม) มีการลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัว
เกือบร้อยละ 100 โดยแพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ด ฟักทอง มีการลดลงของโอโอซิสต์
โปรโตซัวสูงสุดร้อยละ 95.45 รองลงมาคือ อาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดมะขามและเมล็ดสะแกนามีการ
ลดลงของโอโอซิสต์โปรโตซัวร้อยละ 94.45 และ 91.55 ตามลาดับ ในขณะที่แพะกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
ได้รับอาหารข้นอัดก้อนที่ไม่มีสมุนไพรมีการเพิ่มขึ้นของไข่พยาธิ ดังแสดงในตารางที่ 7 (Table 7)
Table 7 Effects of urea molasses mineral block (UMMB) mixed with herbs on Eimeria
oocyst
Treatment

Control

UMMB

Before
1 mouth
Reduction (%)
2 mouth
Reduction (%)
3 mouth
Reduction (%)
4 mouth
Reduction (%)

575.00 ±98.45
a
587.50 ±101.02
-2.17
a
591.70 ±98.20
-2.90
a
600.00 ±70.45
-4.35
a
608.30 ±89.08
-5.79

a

600.00 ±101.45
a
612.50 ±122.56
-2.08
a
625.00 ±101.45
-4.17
a
637.50 ±98.25
-6.25
a
650.00 ±80.45
-8.33

Remark

a,b

a

UMMB+
C. quadrangulare
a
591.70 ±98.02
b
150.00 ±32.45
74.65
b
137.50 ±35.15
76.76
b
87.50 ±17.23
85.21
b
50.00 ±13.45
91.55

UMMB+
C. moschata
a
550.00 ±85.45
b
141.70 ±38.32
74.24
b
125.00 ±22.45
77.27
b
62.50 ±22.01
88.64
b
25.00 ±12.02
95.45

UMMB+
p-value
T.indica
a
587.50 ±96.45
0.64
b
158.30 ±45.30
0.05
73.06
b
133.30 ±35.23
0.05
77.31
b
75.00 ±20.02
0.05
87.23
b
33.30 ±11.45
0.05
94.33

Distinct letters in the same row indicate statistically significant differences (p<0.05)

ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตแพะหลังหย่านมจนถึงแพะรุ่นในระยะเวลา 4 เดือน พบว่า การเสริมอาหารข้น
อัดก้อนเพิ่มต้นทุนการผลิตประมาณ 300–400 บาท/ตัว แต่การเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ด
สะแกนาในกลุ่ม 3 (UMMB+C) ทาให้น้าหนักแพะเมื่อสิ้นสุดการทดลองเพิ่มขึ้นมากจึงมีกาไรสุทธิสูงสุด
เท่ากับ 933.23 บาท/ตัว ในขณะที่กลุ่ม 1 (control) ที่ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อน มีกาไรสุ ทธิ เท่ากับ
721.50 บาท/ตัว ดังแสดงในตารางที่ 8 (Table 8)
Table 8 Production cost of goats (Baht/head)
Treatment
1

Control

UMMB

Genetic cost
1,444.50
1,462.50
UMMB cost
359.92
Total cost
1,444.50
1,822.42
2
Total revenue
2,166.00
2,400.00
Net profit
721.50
577.58
1
Remark Initial weight × 90 baht/kg (February 2012)
2
Final weight × 120 baht/kg (May 2012)

UMMB+
C. quadrangulare
1,432.80
378.37
1,811.17
2,744.40
933.23
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UMMB+
C. moschata
1,440.00
426.34
1,866.34
2,280.00
413.66

UMMB+
T. indica
1,513.80
374.68
1,888.48
2,504.40
615.92
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อภิปรายผล
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่าอาหารข้นอัดก้อน (UMMB) สูตร 2 ที่ผสมเมล็ด
สะแกนาสูตร 3 ที่ผสมเมล็ดฟักทอง และสูตร 4 ที่ผสมเมล็ดมะขาม มีปริมาณโปรตีน (ร้อยละ 20.2720.84) สูงกว่าสูตร 1 ที่ไม่ผสมสมุนไพร (ร้อยละ 19.08) และมีพลังงานรวมในช่วง 186.16-228.37 กิโล
แคลอรี่/100 กรัม การเสริมอาหารข้นอัดก้อนในแพะ (พันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน) กลุ่ม 2, 3,
4 และ 5 ทาให้แพะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแพะกลุ่ม 1 ที่ไม่มีการเสริม
อาหารข้นอัดก้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Murniati et al. (2015) พบว่าแพะที่เสริมอาหารข้นอัด
ก้อนมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแพะกลุ่มที่ไม่เสริมอาหารข้นอัดก้อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และในการทดลองนี้แพะกลุ่ม 3 ที่เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรเมล็ดสะแกนา มีน้าหนักตัว
เพิ่มขึ้น (4.75 กิโลกรัม) และอัตราการเจริญเติบโต (37.33 กรัมต่อวัน) สูงสุดและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Suharyono (2014) ที่พบว่าอาหารข้นอัดก้อนเสริมสมุนไพร (Curcuma aeroginosa) สามารถ
เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อได้ เนื่องมาจากสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารข้นอัดก้อน ซึ่ง Devahuti
et al. (2536) ได้กล่าวว่าการใช้อาหารข้นอัดก้อนเป็นอาหารเสริมให้แก่สตั ว์เคีย้ วเอื้องจะทาให้สตั ว์ได้รับ
ไนโตรเจนจากยูเรีย ได้รับคาร์โบไฮเดรตละลายง่ายจากกากน้าตาล และยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนี้การให้อาหารข้นก้อนไม่ส่งผลต่อความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน แต่จะช่วยให้มีปริมาณ
แอมโมเนี ย ไนโตรเจนซึ่ งเป็ น อาหารของจุ ลิ น ทรี ย์ ท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์ เ พิ่ ม จ านวนได้ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารในกระเพาะรูเมนดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการทดลองในครั้งนี้แพะมีอัตราการ
เจริญเติบโตค่อนข้างต่า เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นแบบปล่อยแทะเล็มอาหารหยาบตามธรรมชาติ
และเป็นช่วงฤดูแล้ง อาหารหยาบในธรรมชาติค่อนข้างน้อยและคุณภาพต่า แตกต่างจากรายงานของ
Saenphoom et al. (2016) กล่าวว่าแพะที่ได้รับการเลี้ยงบนคอกขังตลอดเวลาโดยมีอาหารหยาบ
คุณภาพดีให้กินแบบไม่จากัดและมีการเสริมอาหารข้น มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ วันละประมาณ 170190 กรัมต่อวัน
นอกจากนี้พบว่าการเสริมอาหารข้นอัดก้อนส่งผลให้ความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนในเลือด
(ก่อนการทดลอง ร้อยละ 3.54-3.69 มิลลิกรัม) และกลูโคสในเลือด (ก่อนการทดลอง ร้อยละ 12.4412.73 มิลลิกรัม) เพิ่มสูงขึ้น โดยแพะกลุ่มที่มีการเสริมอาหารข้นอัดก้อนมีค่าความเข้มข้นของยูเรีย
ไนโตรเจนในเลือดอยู่ในช่วงร้อยละ 5.64-5.80 มิลลิกรัม) และกลูโคสในเลือดอยู่ในช่วงร้อยละ 14.3815.01 มิลลิกรัม ซึ่งค่ากลูโคสในเลือดบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน์ของพลังงานในสูตรอาหาร ระดับกลูโคส
ในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอาหารที่สัตว์ได้รับ (Vazquez-anon
et al., 1994) สอดคล้องกับ Wanapat (1987) กล่าวว่าสัตว์ที่ได้รับอาหารข้นจะมีกลูโคสในเลือก
มากกว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอาหารข้น เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตที่มีในอาหารข้นจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันที่
ระเหยได้ ง่า ย โดยการหมั ก ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกระเพาะรู เ มน ซึ่ งจะถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ก ระแสเลื อ ดแล้ ว
เปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ตับส่วนค่าความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจนปกติจะผันแปรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
อายุ อาหาร และปริมาณโปรตีน ที่กินได้ นอกจากนี้ Preston et al. (1965) รายงานว่าค่าของยูเรีย
ไนโตรเจนมีสหสัมพันธ์สูง (highly correlation) กับปริมาณโปรตีนที่กินได้ และสัมพันธ์กับระดับการ
ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะรูเมน
ผลของการเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรต่อการลดจานวนไข่พยาธิ (egg worm) ได้แก่
ไข่พยาธิ Strongyloides spp., ไข่พยาธิแส้ม้า Trichuris spp. และไข่พยาธิตัวตืด Moniezia spp. ได้
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ตลอดระยะเวลา 4 เดือน พบว่าแพะกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนา (UMMB+C) เมล็ด
ฝักทอง (UMMB+P) และเมล็ดมะขาม (UMMB+T) สามารถลดไข่พยาธิลงได้รอ้ ยละ 84.20, 71.42 และ
76.92 ซึ่งไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพในการกาจัดพยาธิ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาเคมีแบบฉีดและแบบ
เม็ดที่สามารถลดจานวนของไข่พยาธิลงได้ถึงร้อยละ 99-100 (Sooksawat et al., 2013) สาหรับงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง Sritong (2005) รายงานว่าเมล็ดสะแกนาและเมล็ดฟักทองสามารถถ่ายพยาธิไส้เดือนในไก่
พื้นเมืองและไก่ไข่ได้ นอกจากนี้ Thongpea (2015) ได้กล่าวว่าการเสริมเมล็ดมะขามในอาหารข้น (2.50
กรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว) ทาให้ไข่พยาธิในแพะเนื้อลดลงแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ซึ่ง Sooksawat et al. (2013) รายงานว่าเมล็ดมะขามสามารถลดปริมาณไข่พยาธิไส้เดือนในแพะ
ได้ร้อยละ 96.67 หลังการให้เมล็ดมะขาม (10 กรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว) ถึงแม้ว่าในการทดลองครั้งนี้
อาหารข้นอัดก้อนผสมสมุนไพรไม่สามารถกาจัดพยาธิในทางเดินอาหารได้ร้อยละ 100 แต่หากเกษตรกร
นามาใช้สลับกับยาเคมีจะช่วยลดการดื้อยาของพยาธิ และลดสารเคมีตกค้างในสัตว์ได้ รวมทั้งช่วยลด
ต้นทุนในการซื้อยาเคมีอีกทางหนึ่ง มากไปกว่านี้ในการคานวณต้นทุนกาไรของการผลิตแพะ พบว่าการ
เสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนาในการเลีย้ งแพะกลุ่ม 3 (UMMB+C) ให้กาไรสุทธิสูงสุด เท่ากับ
933.23 บาท/ตัว เนื่องจากการเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนาทาให้น้าหนักแพะเมื่อสิ้นสุด
การทดลองเพิ่มขึ้นสูงที่สุดและสามารถลดจานวนไข่พยาธิได้มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การใช้อาหารข้นอัดก้อน (UMMB) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
และอัตราการเจริญเติบโตของแพะหลังหย่านมสูงกว่าแพะที่เลี้ยงโดยไม่มีการเสริมอาหารข้นอัดก้อน
นอกจากนี้การเสริมอาหารข้นอัดก้อนผสมเมล็ดสะแกนาทาให้อัตราการเจริญเติบโตของแพะสูงสุด มีการ
ลดจานวนของไข่พยาธิมากที่สุด และให้ผลกาไรสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ วงได้ ข อขอบคุ ณสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ที่ สนั บสนุ นทุ นวิ จั ย และขอบคุ ณฟาร์ มคุ ณโสวง จั งหวั ดชั ยนาท ซึ่ งเอื้ อเฟื้ อสถานที่ และ
สัตว์ทดลอง
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