
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”     

ผลของการใช้ถั่วท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นในสัดส่วนต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการผลติ
และต้นทุนค่าอาหารของแพะพืน้เมืองไทย

Effect of Stylosanthes guianensis CIAT 184 in Concentrate Ration 

on Thai Native Goat Production Performance and Feed Cost 

ผูวิ้จยั นายเศกสรรค ์สวนกูล1    
อาจารยท่ี์ปรึกษา (1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มณฑิชา  พทุซาค า2  และ (2) รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริลกัษณ์  วงส์พิเชษฐ2 
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรมหาบณัฑิต   แขนงวิชาการจดัการการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการใช ้ถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ใน
สัดส่วนต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย ด าเนินการ
ทดลองท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์ธานี ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2552-มิถุนายน 2552 
แพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้อายุ 4 เดือน จ านวน 20 ตวั น ้ าหนกัเฉล่ีย 9 กิโลกรัม จดัออกเป็น 5 บล็อก 
ตามน ้ าหนกัตวั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก แพะแต่ละบล็อกไดรั้บทรีต
เมนต์ต่างกนั 4 ทรีตเมนต์ ดงัน้ี ทรีตเมนต์ท่ี 1 ให้อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 
80:20 ทรีตเมนต์ท่ี 2 ให้อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 60:40 ทรีตเมนต์ท่ี 3 ให้
อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 40:60 และทรีตเมนต์ท่ี 4 ให้อาหารขน้และถัว่ท่า
พระสไตโลในอตัราส่วน 20:80 ตามล าดบั ใชร้ะยะเวลาทดลอง 120 วนั 

ผลการทดลองพบว่า อตัราการเจริญเติบโตของแพะทรีตเมนต์ท่ี 1, 2 และ 3 แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนต์ท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ปริมาณอาหารท่ีกินเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนกัตวัพบว่า แพะทรีตเมนต์ท่ี 2, 3 และ 4 มี
ปริมาณการกินอาหารสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 1 (3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัตวั) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของ ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกว่าแพะทรีตเมนตท่ี์ 4 อยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p<0.05) ส าหรับตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมพบวา่ ทรีต
เมนตท่ี์ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมสูงท่ีสุด (49.12 บาท/น ้ าหนกัตวัเพิ่ม 1 
กิโลกรัม) และทรีตเมนต์ท่ี 3 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด (41.04 
บาท/น ้าหนกัตวัเพิ่ม 1 กิโลกรัม)  

ค าส าคัญ   แพะพื้นเมืองไทย  ถัว่ท่าพระสไตโล  อาหารขน้  อตัราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพ 
                  การเปล่ียนอาหาร  ตน้ทุนค่าอาหาร 
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Abstract 

The objectives of this experiment was to study the effect of Stylosanthes 

guianensis CIAT 184 hay in concentrate ration on Thai Native Goat production 

performance and feed Cost. This experiment was conducted at Surathani Animal 

Nutrition Research and Development Center, Thachang District, Surathani Province, 

during February 2009 – June 2009. Twenty Native male goats average 4 months of 

age and weight 9 kilograms were arranged in 4 treatments with 5 blocks of 

randomized completed block design. The animals of each block was fed by 4 different 

treatments and each treatment was fed concentrate:Stylosanthes guianensis in 

different ratios as follow; treatment 1 was 80:20, treatment 2 was 60:40, treatment 3 

was 40:60 and treatment 4 was 20:80. The feeding trial was 120 days. 

      The result showed that the average daily gain of treatment 1, 2 and 3 was 

not significant different (p>0.05), but was significantly higher than treatment 4 

(p<0.05). Feed intake of treatment 2, 3 and 4 was significantly higher (p<0.05) than 

treatment 1 (3.96%BW). Feed conversion ratio of treatment 1, 2 and 3 were not 

significant different, but was significantly better than treatment 4 (p<0.05). For feed 

cost per kilogram gain weight, treatment 2 had the highest feed cost (49.12 

Baht/kilogram), and treatment 3 had the lowest feed cost (41.04 Baht/kilogram). 

Keywords :  Thai Native Goat, Stylosanthes guianensis CIAT 184, Concentrate, 

Growth Performance, Feed Conversion Ratio, Feed Cost 

บทน า 
ปัญหาดา้นอาหารสัตวท่ี์กระทบต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะส่วนใหญ่ในภาคใตคื้อ พื้นท่ีปลูก

สร้างแปลงหญา้มีจ ากดั เพราะการขยายตวัของชุมชนเมืองและพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ี
ใหผ้ลตอบแทนหรือมีความส าคญักวา่พืชอาหารสัตว ์เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั นาขา้ว และไมผ้ล 
กองแผนงาน (2552 : 57-62) รายงานวา่ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างมีปริมาณโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ
และแกะประมาณ 610,000 ตวั ซ่ึงจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีแปลงพืชอาหารสัตว ์ประมาณ 510,000 ไร่ จึงจะ
เพียงพอต่อความตอ้งการในการเล้ียงสัตวเ์หล่าน้ีตลอดทั้งปี แต่มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ รวม
ทั้งหมดประมาณ 62,000ไร่เท่านั้น หรือร้อยละ 10 ของความตอ้งการ (ปริมาณแปลงพืชอาหารสัตว์
ประมาณ 36,000ไร่ และพื้นท่ีทุ่งหญา้สาธารณะประมาณ 26,000ไร่) ซ่ึงไม่เพียงพอ ท าให้ผูเ้ล้ียง
สัตวป์ระสบปัญหามาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน และในช่วงปลาย
ฤดูฝนระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมท่ีประสบภาวะน ้าท่วมแปลงพืชอาหารสัตวท์  าให้ไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์ได ้การเล้ียงแพะรูปแบบเดิมท่ีปล่อยให้หากินทัว่ไปจึงท าไดย้ากข้ึน เน่ืองจากจะสร้าง
ปัญหาให้กบัตวัสัตวเ์อง สังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น เส่ียงกบัการถูกสุนขักดั กินพืชผกัของเพื่อน
บ้าน ถ่ายมูลในพื้นท่ีสาธารณะ เหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ผูเ้ล้ียงแพะต้องปรับรูปแบบการเล้ียงให้
เหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนั โดยการเล้ียงแบบขงัคอก และจดัหาพืชอาหารสัตวม์าให้กิน ร่วมกบั
การเสริมอาหารขน้โดยเฉพาะในระยะเล้ียงลูกและระยะขุน นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรมีการใช้
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อาหารขน้มากข้ึนในช่วงท่ีพืชอาหารสัตวข์าดแคลน ส่งผลให้ตน้ทุนค่าอาหารในการเล้ียงแพะสูง 
ไม่คุม้ทุน (เมธา วรรณพฒัน์ และฉลอง วชิราภากร,2533 : 45-56) รายงานวา่ แนวทางในการลด
ตน้ทุนค่าอาหารขน้ จ าเป็นตอ้งหาวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก หาไดง่้าย และมี
ปริมาณมากมาทดแทนแหล่งโปรตีนราคาแพงในสูตรอาหารขน้ เช่น ใบพืชตระกลูถัว่ต่างๆ  

ถัว่ท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184) จดัเป็นอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพดี ท่ี
กรมปศุสัตวส่์งเสริมให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวป์ลูกกนัอย่างแพร่หลายทัว่ประเทศรวมทั้งในภาคใต ้
เป็นพืชมีคุณค่าทางโภชนะสูงโดยเฉพาะโปรตีนรวมเทียบเท่ากบัอาหารขน้ คือมีโปรตีน 16-20 
เปอร์เซ็นต ์(กองอาหารสัตว,์ 2549 : 44) ถา้น ามาใชท้ดแทนอาหารขน้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม น่าจะ
ท าให้สามารถลดการใช้อาหารข้นลงได้ และน่าจะท าให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลดลงได้ ดังนั้ น
การศึกษาถึงผลของการใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในสัดส่วนต่างๆ ต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและตน้ทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย จะท าให้ไดข้อ้มูลส าหรับแนะน าเกษตรกรผูเ้ล้ียง
แพะรายย่อยทัว่ไปให้สามารถน าไปปรับใช้ เพื่อพฒันาการเล้ียงแพะพื้นเมือง เพิ่มปริมาณเน้ือแพะ 
ลดตน้ทุนการผลิต และสนบัสนุนตลาดแพะเน้ือต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อศึกษาอตัราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร และ

ตน้ทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ท่ีไดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในสัดส่วน
ท่ีแตกต่างกนั 

วธีิการวจัิย 
ใชแ้พะพนัธ์ุพื้นเมืองไทย เพศผู ้ระยะหลงัหยา่นม ไม่ตอน อายุประมาณ 4 เดือน จ านวน 20 

ตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design; 
RCBD) มี 4 ทรีตเมนต ์5 บล็อก (ซ ้ า) ใหแ้พะทดลองแต่ละทรีตเมนตไ์ดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบั
อาหารขน้ในสัดส่วนต่างๆ ดงัน้ี ทรีตเมนตท่ี์ 1 ให้แพะไดรั้บอาหารขน้ร้อยละ 80 ถัว่ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 20 ทรีตเมนตท่ี์ 2 อาหารขน้ร้อยละ 60 ถัว่ท่าพระสไตโลร้อยละ 40 ทรีตเมนตท่ี์ 3 อาหารขน้
ร้อยละ 40 ถัว่ท่าพระสไตโลร้อยละ 60 และทรีตเมนตท่ี์ 4 อาหารขน้ร้อยละ 20 ถัว่ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 80 

เล้ียงแพะเน้ือในคอกขงัเด่ียว ยกพื้นสูง มีน ้ าสะอาดให้กินอิสระตลอดเวลา อาหารขน้ท่ีใช้
ในการทดลองด าเนินการผสมตามสูตรท่ีก าหนด ประกอบดว้ยขา้วโพดป่น กากถัว่เหลือง มนัเส้น 
ปลาป่น เปลือกหอยป่น เกลือป่น ไดแคลเซ่ียมฟอสเฟต และพรีมิกซ์ โดยมีโปรตีนหยาบ (CP) 
ร้อยละ 12.95 และมีโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ร้อยละ 71.87 การผสมอาหารขน้จะผสมให้ได้
ปริมาณในจ านวนเพียงพอส าหรับเล้ียงแพะภายใน 15 วนั เพื่อให้แพะไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพดี 

122



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานว จิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”       

ใหม่เสมอ อาหารขน้ท่ีผสมเสร็จแลว้บรรจุกระสอบ ๆ ละ 30 กิโลกรัมเก็บไวใ้นโรงผสมอาหาร 
และจะแบ่งใส่ถงัพลาสติกมีฝาปิด เตรียมไวท่ี้คอกทดลอง ` 

ด าเนินการปลูกถัว่ท่าพระสไตโลและมีการตดัถัว่คร้ังแรกหลงัการปลูกท่ีอาย ุ90 วนั และตดั
คร้ังต่อไปท่ีอายุ 60 วนัดว้ยเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ แลว้น ามาหัน่ดว้ยเคร่ืองหั่นพืชอาหาร
สัตวใ์ห้มีความยาว 1-2 เซนติเมตร น ามาผึ่งแดดให้แห้งสนิทจนมีความช้ืนประมาณร้อยละ 12-15 
บรรจุในกระสอบพลาสติกสานเก็บไวใ้นท่ีร่ม เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 

วธีีการใหอ้าหารทดลอง โดยการชัง่อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลแห้ง ใส่ในถุงพลาสติก
ตามสัดส่วนอาหารขน้ : ถัว่ท่าพระสไตโล ตามทรีตเมนต์ท่ีก าหนด โดยท าการคลุกอาหารขน้และ
ถัว่ท่าพระสไตโลแห้ง ให้เขา้กนัดีก่อนน าไปให้แพะกินเพื่อช่วยลดการเลือกกิน จดัแบ่งอาหารให้
กินวนัละ 4 ม้ือ ในเวลา 08.30, 11.30, 14.30, 17.30 นาฬิกา และเก็บอาหารท่ีเหลือในวนัถดัไปเวลา 
08.00 นาฬิกา น าไปชั่งวดัปริมาณการกินได้ในแต่ละวนั จดบนัทึกอาหารท่ีกินได้ในแต่ละวนั 
อาหารท่ีใหแ้พะกินจะตอ้งเพียงพอโดยสังเกตุแพะกินเหลือทุกวนั 

บนัทึกน ้ าหนกัแพะโดยการชัง่น ้ าหนกัแพะทุกๆ 15 วนั เพื่อดูการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัตวั
ของแพะ และตรวจสอบปริมาณการกินอาหารต่อน ้ าหนกัตวั (%BW) บนัทึกปริมาณอาหารท่ีแพะ
กินไดใ้นแต่ละวนั โดยบนัทึกปริมาณอาหารท่ีให้และอาหารเหลือทุกๆ วนั บนัทึกตน้ทุนค่าอาหาร 
ได้แก่ ต้นทุนอาหารข้น และต้นทุนถัว่ท่าพระสไตโล เพื่อใช้ค  านวณต้นทุนค่าอาหาร สุ่มเก็บ
ตวัอย่างถัว่ท่าพระสไตโล ท่ีใช้เล้ียงแพะ น าไปอบ บด เก็บรวบรวมและสุ่มเก็บตวัอย่างประมาณ 
500 กรัม พื่อวิเคราะห์หาปริมาณโภชนะ ได้แก่ โปรตีนหยาบ (CP) ไขมนั (EE) เยื่อใย (CF) 
ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) เถา้ (Ash) โดยวิธี proximate analysis (AOAC, 1990:1298) 
วิเคราะห์แคลเซ่ียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) โดยวิธีของ AOAC (1990:1298) และวิเคราะห์เยื่อใย
ต่างๆ ไดแ้ก่ ผนงัเซลล์ (NDF) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) โดยวิธี detergent analysis (Van Soest et al., 
1991:3583-3597) และประเมินค่าพลงังานในรูปค่าโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) โดยการค านวณ 
(Kearl,1982:381)

การวิเคราะห์ทางสถิติ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรของแต่ละส่ิงทดลอง โดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จ 

ผลการวจัิย 
1. ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง จากการสุ่มตวัอยา่งถัว่ท่าพระสไตโล วเิคราะห์

คุณค่าทางโภชนะ ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 1 

123



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”        

ตารางที ่1 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการวิเคราะห์1/ (% วัตถุแห้ง) 

ส่วนประกอบ ถั่วท่าพระสไตโล 
วตัถุแหง้ (DM),% 
โปรตีน (CP),% 
ไขมนั (EE),% 
เยือ่ใย (CF),% 
เถา้ (Ash),% 
ไนโตรเจนฟรีแอกซ์แทรก (NFE),% 
ลิกโนเซลลูโลส (ADF),% 
ผนงัเซลล ์(NDF),% 
แคลเซ่ียม (Ca),% 
ฟอสฟอรัส (P),% 
โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN)2/ (โดยการค านวณ),% 

87.90 
16.73 
1.94 

35.54 
9.78 

42.82 
42.81 
52.68 
1.28 
0.25 

61.51 
หมายเหต ุ
1/ วิเคราะห์โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสตัวแ์ละพืชอาหารสตัว ์กองอาหารสัตว ์กรมปศุสตัว ์
2/ ค่า TDN ค านวณโดยสมการของ Kearl (1982:381) ดงัน้ี 
  - ค่า TDN ของถัว่ท่าพระสไตโล (% of DM) = -14.8356 + 1.3310(CP%) + 0.7923(NFE%) + 0.9798(EE%) + 0.5133(CF%) 

2. การเปลีย่นแปลงน า้หนักตัวและอตัราการเจริญเติบโต พบวา่การใชถ้ัว่ท่าพระสไตโล
ร่วมกบัอาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ แพะมีการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัตวั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีน ้าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 
12.16, 11.48 และ 11.26 กิโลกรัม/ตวั ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P>0.05) แต่มีน ้าหนกัตวัเพิ่มสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยแพะมี
น ้าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 7.30 กิโลกรัม/ตวั เช่นเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโต โดยแพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 
2 และ 3 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ(P>0.05) แต่มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 
4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงแพะมีอตัราการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุด เฉล่ียเท่ากบั 60.84 
กรัม/ตวั/วนั แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน ้าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพืน้ 
                 เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ด้รับถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นในสัดส่วน 
                 ต่าง ๆ  

ข้อมูลทีศึ่กษา 
ระดบัของถั่วท่าพระฯ ในอาหารข้น 

(%) p-value CV(%) 
20 40 60 80 

จ านวนสัตวท์ดลอง,ตวั                                                                     
ระยะเวลาทดลอง,วนั      
น ้าหนกัเร่ิมทดลอง,กก./ตวั            
น ้าหนกัส้ินสุดทดลอง,กก./ตวั  
น ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน,กก./ตวั                   
อตัราการเจริญเติบโต,กรัม/ตวั/วนั  

5 
120 
9.32 

21.48 a 

12.16 a 
101.34 a 

5 
120 
9.34 

20.82 a 
11.48 a 
95.66 a 

5 
120 
9.36 

20.62 a 
11.26 a 
93.84 a 

5 
120 
9.06 

16.36 b 
7.30 b 

60.84 b 

- 
- 

0.8673 
0.0048 
0.0122 
0.0123 

- 
- 

6.9 
9.70 

17.80 
17.80 

หมายเหตุ :  ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
  โดยวธีิ DMRT  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

3. ปริมาณการกนิอาหารและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร จากตารางท่ี 3 ปริมาณ
อาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด เม่ือคิดเป็นน ้าหนกัแหง้ของถัว่ท่าพระสไตโลและอาหารขน้ พบวา่แพะทรีต
เมนตท่ี์ไดรั้บอาหารท่ีมีสัดส่วนถัว่ท่าพระไตโล 20,40,60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั กินอาหาร
ไดท้ั้งหมดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยแพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์นอาหาร
ทั้งหมดคิดเป็นวตัถุแหง้ เท่ากบั 71.75, 81.18, 76.56 และ 70.02 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั เม่ือคิดเป็น
เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต ์พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 2 ,3 และ 4 กินอาหารได้
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 4.56 ,4.28 และ 4.62 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั 
ตามล าดบั แต่แพะในทรีตเมนตท่ี์ 2 และ 4 กินอาหารทั้งหมดไดม้ากกวา่ (P<0.05) แพะทรีตเมนตท่ี์ 1 
ซ่ึงกินอาหารไดต้ ่าสุดเท่ากบั 3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  

ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารหรืออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัตวั ตลอดการ
ทดลองของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต ์ พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากบั 5.92,7.10 และ 7.10 ตามล าดบั และแพะทั้ง 3 ทรีตเมนต ์มี
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกวา่ (P<0.05) ทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
เท่ากบั 9.78  

ปริมาณโปรตีนท่ีไดรั้บจากอาหารทั้งหมด โดยการค านวณ ของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต์
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากบั 84, 98, 100 และ 94 กรัม/ตวั/วนั 
ตามล าดบั  
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โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ท่ีไดรั้บจากอาหารทั้งหมด โดยการค านวณ ของแพะ 
ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีค่า เท่ากบั 0.452, 0.486 และ 0.438 กิโลกรัม/ตวั/วนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนแพะทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บพลงังานจากอาหารในรูปโภชนะยอ่ยได้
ทั้งหมดเท่ากบั 0.380 กิโลกรัม/ตวั/วนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัแพะ 
ทรีตเมนตท่ี์ 1 และ 3 แต่ต ่ากวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  

ตารางที ่3 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารทีก่นิและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของ 
                 แพะพืน้เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ด้รับถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นใน 
                ระดับต่าง ๆ 

ข้อมูลทีศึ่กษา 
ระดบัของถั่วท่าพระสไตโล 

ในอาหารข้น (%) p-value CV (%) 
20 40 60 80 

จ านวนสตัวท์ดลอง,ตวั               
ระยะเวลาทดลอง,วนั       
น ้าหนกัเร่ิมทดลอง,กก./ตวั             
น ้าหนกัส้ินสุดทดลอง,กก./ตวั       
ปริมาณอาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด(น ้ าหนกัแหง้),กรัม/ตวั/วนั 
  - อาหารขน้,กรัม/ตวั/วนั  

        - ถัว่ท่าพระสไตโล,กรัม/ตวั/วนั        
ปริมาณอาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด(น ้าหนกัแหง้),% ของนน.ตวั 
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร 
โปรตีนท่ีไดรั้บจากอาหารโดยการค านวณ,กรัม/ตวั/วนั    
โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด  (TDN) ท่ีไดรั้บจากอาหาร  
โดยการค านวณ ,กก./ตวั/วนั  

5 
120 
9.32 

21.48a 
71.75 
57.42a

14.36d

3.96b 

5.92b 

84 

0.452ab 

5 
120 
9.34 

20.82a 

81.18 
48.70b

32.46c

4.56a 

7.10b 

98 

0.486a

5 
120 
9.36 
20.62a

76.56 
30.62c

45.92b

4.28ab 

7.10b 

100 

0.438ab 

5 
120 
9.06 
16.36b

70.02 
14.02d

56.00a

4.62a 

9.78a 

94 

0.380b

- 
- 

0.8637 
0.0048 

0.2344 
0.0001 
0.0001 
0.0835 
0.0001 
0.2106 

0.0428 

- 
- 

6.9 
9.7 
11.7 
11.4 
13.4 
9.2 

11.6 
12.8 

11.7 
หมายเหตุ : ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวธีิ DMRT 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

4. ตน้ทุนค่าอาหาร จากตารางท่ี 4 ตน้ทุนค่าอาหาร เม่ือคิดตน้ทุนค่าถัว่ท่าพระสไตโล
ตน้ทุนค่าอาหารข้น และต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) แพะทรีตเมนต์ท่ี 1 และ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) เท่ากบั 578.52 และ 561.68 บาท ตามล าดบั สูงกวา่ (P<0.05) แพะทรีตเมนตท่ี์ 3 และ 
4 ซ่ึงมีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 442.46 และ 325.00 บาท ส่วนตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น ้ าหนกั 1 กิโลกรัม พบว่าแพะทรีตเมนต์ท่ี 1, 2 และ 4 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 
กิโลกรัม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เท่ากบั 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท สูง
กวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 41.04 บาท ซ่ึงมีตน้ทุนต ่าสุด 
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ตารางที ่4 แสดงต้นทุนจากการขุนแพะพืน้เมืองไทยเพศผู้ 

ข้อมูลที่ศึกษา 

ระดบัของถั่วท่าพระสไตโลในอาหารข้น 
(%) P-

value 
CV(%) 

20 40 60 80 
 ตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมด, บาท/ตวั 
         -  ตน้ทุนค่าอาหารขน้1/ , บาท/ตวั 
         -  ตน้ทุนค่าถัว่ท่าพระฯ 2/, บาท/ตวั 
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกั 1 กก.,บาท 

578.52a 

528.24a 

 50.28d 

47.70ab 

561.68a 

448.04b 

113.64c 

49.12a 

442.46b 

281.70c 

160.76b 

41.04b 

325.00c 

128.98d 

196.02a 

45.38ab 

.0001 

.0001 

.0001 

.0772 

11.4 
11.4 
13.4 
10.1 

หมายเหตุ : ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวธีิ DMRT 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

1/ อาหารขน้ราคา 9.20 บาท/กก. 2/ ถัว่ท่าพระสไตโลราคา 3.50 บาท/กก. 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. ส่วนประกอบทางเคมีของถัว่ท่าพระสไตโล จากผลวเิคราะห์พบวา่ถัว่ท่าพระสไตโลท่ีใช้

ในการทดลองมีโปรตีนค่อนขา้งสูงคือ 16.73 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า กองอาหารสัตว ์(2553:22) ท่ี
รายงานวา่ถัว่ท่าพระสไตโลตน้สด อายุ 60 วนั มีโปรตีนเท่ากบั 15.80 เปอร์เซ็นต ์แต่พบวา่มีระดบั
โปรตีนต ่ากว่า พิสุทธ์ิ สุขเกษม และคณะ (2547:230-241) ท่ีรายงานวา่ ถัว่ท่าพระสไตโล อายุการ
ตดั 60 วนั มีโปรตีน 17.15 เปอร์เซ็นต ์ ทั้งน้ีสาเหตุเน่ืองมาจากความแตกต่างของพื้นท่ีปลูก ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และอตัราการใชปุ๋้ย 

2. การเปล่ียนแปลงน า้หนักตัวหรืออัตราการเจริญเติบโต การใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบั
อาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ขุนแพะพื้นเมืองไทย ตลอดการทดลองท่ีไดรั้บถัว่
ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในระดบัต่างๆ พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีน ้ าหนกัตวัเพิ่ม
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 12.16, 11.48 และ 
11.26 กิโลกรัม/ตวั ตามล าดบั แต่มีน ้ าหนกัตวัเพิ่มสูงกวา่ทรีตเมนต์ท่ี 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ท่ีมีน ้ าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 7.30 กิโลกรัม/ตวั เช่นเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 
พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั 
สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 60.84 กรัม/ตวั/วนั แตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) สาเหตุเน่ืองมาจากแพะในทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด 
(TDN) เท่ากบั 0.380 กิโลกรัม/ตวั/วนั ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์น ๆ และจากการทดลองน้ีพบวา่แพะไดรั้บ
โปรตีนประมาณ 84-100 กรัม/ตวั/วนั และไดรั้บโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 0.380-
0.486 กิโลกรัม/ตวั/วนั (ตารางท่ี 4) จะเห็นไดว้า่แพะไดรั้บโปรตีนสูงกวา่ความตอ้งการ แต่ไดรั้บ
พลงังานต ่ากว่าความตอ้งการ ซ่ึงรายงานของ NRC (1981:115) ระบุวา่แพะเน้ือน ้ าหนกัเฉล่ีย 15 
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           27 

127



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”         

กิโลกรัม ตอ้งการโภชนะเพื่อเพิ่มน ้ าหนกัตวัวนัละ 100 กรัม มีความตอ้งการโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด 
(TDN) ไม่ต ่ากวา่ 0.416 กิโลกรัม/ตวั/วนั และตอ้งการโปรตีนรวมไม่ต ่ากวา่ 58 กรัม/ตวั/วนั แต่แพะ
ในทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ต ่ากวา่ความตอ้งการ จึงเป็นสาเหตุให้มีอตัรา
การเจริญเติบโตต ่ากวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 ท่ีไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมดสูงกวา่ความตอ้งการ
ต่อวนั 

3. ปริมาณการกินอาหารและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร ผลการทดลองพบวา่ ปริมาณ
อา หารท่ีกินไดข้องแพะทดลองแสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ผลการทดลองพบวา่แพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์น
อาหารรวมทั้งหมดไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เท่ากบั 71.75, 81.18, 76.56 
และ 70.02 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั แต่เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัพบวา่ แพะทรีตเมนตท่ี์ 4 
กินอาหารไดม้ากท่ีสุดเท่ากบั 4.62 เปอร์เซ็นต ์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
กบัทรีตเมนตท่ี์ 2 และ 3 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.56 และ 4.28 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั ตามล าดบั แต่สูง
กวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 1 ซ่ึงกินอาหารไดต้ ่าสุดเท่ากบั 3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และพบวา่การทดแทนระดบัถัว่ท่าพระสไตโล ท่ีเพิ่มข้ึนในอาหารขน้
ท าใหร้ะดบัโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ของอาหารรวมลดลง ซ่ึงท าใหแ้พะท่ีไดรั้บถัว่ท่า
พระสไตโลทดแทนอาหารขน้ในระดบัสูงขาดพลงังานจึงไปกระตุน้ใหแ้พะกินอาหารเพิ่มข้ึนเม่ือคิด
เป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั จากการทดลองน้ีแพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์นอาหารคิดเป็นวตัถุแหง้ ได้
ใกลเ้คียงกบัรายงานของ Devendra (1983 : 272-290) ท่ีกล่าววา่แพะในเขตร้อนช้ืนทัว่ไปกินอาหาร
ไดต่้อวนัคิดเป็นร้อยละ 4-5 ของน ้าหนกัตวั 

ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร หรืออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัตวั (ตารางท่ี 4) 
พบวา่แพะในทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 ซ่ึงไดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลโลทดแทนอาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40 
และ 60 เปอร์เซ็นต ์ มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเท่ากบั 5.92, 7.10 และ 7.10 ตามล าดบั 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดีกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารดอ้ยท่ีสุด (P<0.05) เท่ากบั 9.78 ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณอาหารท่ีแพะกินไดท้ั้งหมดของทุกทรีต
เมนต ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่ทรีตเมนตท่ี์ 4 มีอตัราการเจริญเติบโตต่อ
วนั ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ และแพะไดรั้บโภชนะจากอาหารโดยเฉพาะโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) 
ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ ดว้ย (ตารางท่ี 3) จึงเป็นสาเหตุใหแ้พะทรีตเมนตท่ี์ 4 มีประสิทธิภาพการ
เปล่ียนอาหารดอ้ยท่ีสุด  

4. ต้นทุนค่าอาหาร การขนุแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ ตลอดการทดลองท่ีไดรั้บถัว่ท่า
พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในระดบัต่าง ๆ ของแพะในทรีตเมนตท่ี์ 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงใชถ้ัว่ท่า
พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส้ินเปลืองค่าอาหาร
ทั้งหมด (ถัว่ท่าพระสไตโลและอาหารขน้) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.05) โดย
แพะทรีตเมนตท่ี์ 1 และ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 578.52 และ 561.68 บาท/ตวั ตามล าดบั 
โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 และ 4 ซ่ึงมี
ตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 442.46  และ 325.00 บาท/ตวั โดยแพะในทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงใชถ้ัว่ท่า
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พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ 80 เปอร์เซ็นต ์ มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดต ่าท่ีสุด ส่วนตน้ทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัม ของแพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 4 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัม เท่ากบั 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 ซ่ึงมีตน้ทุนค่าอาหารเม่ือคิดเป็น
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัมเท่ากบั 41.04 บาท ซ่ึงใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้
ระดบั 60-80 เปอร์เซ็นต ์ มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดและตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 
กิโลกรัม ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัถัว่ท่าพระสไตโลมีปริมาณมาก และถัว่ท่า
พระสไตโลเป็นอาหารหยาบท่ีเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก 

บทสรุป 
ถัว่ท่าพระสไตโลเป็นพืชอาหารสัตวท่ี์มีคุณค่าทางโภชนะสูง เป็นอาหารหยาบท่ีเป็นแหล่ง

โปรตีนท่ีดี ราคาถูก ช่วยลดตน้ทุนค่าอาหารในการเล้ียงแพะไดเ้ป็นอยา่งดี การเสริมถัว่ท่าพระสไต
โลในอาหารขน้ในระดบั 60 เปอร์เซ็นต ์ขุนแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้แพะสามารถเจริญเติบโตได ้93.84 
กรัม/ตวั/วนั มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเท่ากบั 7.10 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกั
ตวั ต ่าท่ีสุด 41.04 บาท/กิโลกรัม    

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะแพะพื้นเมืองไทย

เพศผู ้น ้ าหนกัเฉล่ีย 9 กิโลกรัมต่อตวั เท่านั้น ผลการวิจยัอาจแตกต่างจากแพะเน้ือพนัธ์ุอ่ืนๆ 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรศึกษาวจิยัในแพะสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ดว้ย ตลอดทั้ง

การศึกษาคุณภาพซาก และควรพิจารณาระดบัพลงังานท่ีแพะไดรั้บ ในการประกอบสูตรอาหารขน้ 
ซ่ึงตอ้งค านวณใหมี้พลงังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลอง แพะทุกทรีตเมนตย์งัไดรั้บโภชนะ
ยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ต ่ากวา่ความตอ้งการ 

กติติกรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะไดรั้บความอนุเคราะห์และความกรุณา

จาก นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวฒัน์ ผูเ้ช่ียวชาญวิจยัด้านอาหารสัตว ์กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์
ประธานกรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาค า อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ ท่ีไดใ้ห้ค  าช้ีแนะ แนะน า และให้แนวคิดในการจดัท าวิทยานิพนธ์มาโดย
ตลอด ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณผูอ้  านวยการศูนย์วิจยัและพฒันาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
อุปกรณ์และสถานท่ีและอุปกรณ์ในการทดลอง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีจากกลุ่มงานวิเคราะห์พืชอาหาร
สัตว์และอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว์ ท่ีกรุณาช่วยวิเคราะห์ตวัอย่างอาหารทดลอง 
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เพื่อนนกัศึกษา และเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกใหง้านทดลองส าเร็จลงได ้

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีคงไม่เสร็จสมบูรณ์ลงได ้หากขาดการสนบัสนุนช่วยเหลือ และการให้
ก าลงัใจจาก บิดา มารดา ครอบครัว พี่ นอ้ง เพื่อน ความดีหรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 
ผูว้ิจยัขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ผูมี้พระคุณ ตลอดจนนกัวิชาการทุกท่านท่ีศึกษาคน้ควา้
ทดลอง และรวบรวมความรู้นั้นเขียนเป็นต าราต่างๆ ใหผู้ว้จิยัน ามาใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี 
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