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ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมส� ำเร็จต่ อการกินได้ และ
การเจริญเติบโตในแพะพันธุ์พื้นเมือง
Effect of protein levels in total mixed ration on feed intake and
growth of native goats
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บทคัดย่อ: การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของระดับโปรตีนทีแ่ ตกต่างกันในสูตรอาหารผสมส�ำเร็จ
ต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะสายพันธุพ์ ืน้ เมือง โดยใช้แพะรุ น่ พันธุพ์ ืน้ เมืองเพศผู้ น�ำ้ หนักเฉลี่ย
12.02 ± 0.5 กิโลกรัม อายุประมาณ 4-6 เดือน จ�ำนวน 9 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely
randomized design, CRD) อาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน 3 ระดับ ร้อยละ 9, 12 และ 15
โดยใช้ใบปาล์มน�ำ้ มันเป็ นอาหารหยาบหลัก เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ท�ำการบันทึกปริมาณการกินได้ อัตรา
การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเป็ นน�ำ้ หนักตัว เก็บตัวอย่างของเหลวในรูเมนชั่วโมงที่ 0, 2 และ
4 ชั่วโมงหลังให้อาหารมือ้ เช้า จากการศึกษาพบว่าปริมาณการกินได้ น�ำ้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราการเจริญเติบโต
ต่อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นน�ำ้ หนักตัว และค่าความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนชั่วโมงที่ 0,
2 และ 4 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด
สูงขึน้ เมือ่ เพิม่ ระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส�ำเร็จ จากผลการศึกษาครัง้ นีส้ รุปว่า สามารถใช้สตู รอาหารผสมส�ำเร็จ
ที่มีระดับโปรตีน 15% โดยไม่กระทบต่อการกินได้และการเจริญเติบโตของแพะสายพันธุพ์ ืน้ เมือง
ค�ำส�ำคัญ: ระดับโปรตีน, ค่าความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, แพะพืน้ เมือง
ABSTRACT: The research aimed to study the effect of protein levels in total mixed ration (TMR)
on intake and growth performance of Thai native goats. Nine male goats average BW of 12.02 ± 0.5
kg and 4-6 months old of age were used in a completely randomized design. Three dietary treatments
consisted of 9.0, 12.0 and 15.0% CP in the total mixed ration (TMR) containing oil palm leaflet as
a main roughage. The experimental period was lasted for 2 months. Feed intake, average daily gain
and body weight and were recorded. Rumen fluids and blood from each animal were collected at 0,
2 and 4 h after morning feeding. The results showed that feed intake, average daily gain and feed
conversion ratio were not significant among treatments (p>0.05). Ruminal pH after morning feeding
were not different (p>0.05). However, blood urea nitrogen was increased with increasing protein
levels in TMR. It could be concluded that 15% CP in the total mixed ration (TMR) can be used for
growing native goat without any negative effect on feed intake and growth performance.
Keywords: Protein levels, rumen pH, blood urea nitrogen, native goats
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บทน�ำ
ปั จจุบันแพะมี บทบาทส�ำคัญที่ เลีย้ งเพื่ อเป็ น
แหล่งอาหาร แหล่งรายได้และการสร้างงานจ�ำนวนมาก
ซึง่ แพะสายพันธุพ์ ืน้ เมือง มีการเลีย้ งและขยายพันธุ์
กันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของไทย มีขนาดตัวที่
เล็กกว่าแพะลูกผสม ซึง่ มีขอ้ ดีคือ มีสดั ส่วนเนือ้ แดง
อยูม่ าก มีความอดทนสูง (วินยั และชินา, 2555)
สามารถปรับ ตัว กับ สภาพแวดล้อ มที่ไม่เหมาะสม
หลายอย่าง เช่น สภาพอากาศร้อน หรือความชืน้
เนื่องจากสภาพฝนตกชุกในเขตภาคใต้ กินเก่ง กิน
อาหารได้หลากหลายทัง้ ผลพลอยได้ทางการเกษตร
เศษพืชผัก หรือเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งแพะยังประสบปัญหา
เรือ่ งอาหาร ทัง้ ปริมาณและคุณภาพทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต อาหารและ
หลักการให้อาหารจึงเป็ นปัจจัยบ่งชีท้ ส่ี ำ� คัญอย่างหนึ่ง
ในการเลีย้ งแพะว่าจะล้มเหลวหรือประสบผลส�ำเร็จ
โปรตี น ถื อ ว่ า เป็ น โภชนะที่ ส ำ� คัญ อย่ า งมาก
อภินนั ท์ (2556) กล่าวว่า โปรตีนเป็ นส่วนประกอบที่
ส�ำคัญของร่างกาย เป็ นแหล่งของกรดอะมิโนซึ่งมี
ความส�ำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายเพื่อ
ทดแทนหรือเพื่อการเจริญเติบโตของเนื อ้ เยื่อใหม่
โปรตีนมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพ การเจริญเติบโต
การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต ระดับโปรตีน (0.404
กรัมต่อ 1 กรัมของน�ำ้ หนักตัวทีต่ อ้ งการ) ทีแ่ นะน�ำโดย
NRC (1981) อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการเลีย้ ง
ในประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทาง
พืน้ ที่ มีสภาวะอากาศแบบร้อนชืน้ อาจท�ำให้ความ
ต้องการโภชนะ ประสิทธิภาพการใช้อาหารและรูปแบบ
การให้อาหารแตกต่างไป ข้อมูลการวิจยั จากหลายแหล่ง
รายงานว่า ส�ำหรับแพะเนือ้ ทีม่ นี ำ้� หนักตัว 20 กิโลกรัม
ถ้าต้องการเพิ่มการเจริญเติบโตขึน้ วันละ 100 กรัม
จะต้องใช้อาหารที่มีโปรตีน 68 กรัม (ICAR, 1998)
70 กรัม (Kearl, 1982) 76 กรัม (NRC, 1981) และ
100 กรัม (Mandal et al., 2005) ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวนี ้
พบว่าส่วนมากมาจากประเทศที่มีสภาพอากาศแบบ
หนาวเย็นและแน่นอนว่ายังไม่สามารถน�ำมาใช้โดยตรง
กับการเลีย้ งการผลิตในประเทศไทยได้ เนื่องจากเป็ น
พืน้ ทีแ่ บบร้อนชืน้ และมีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้าน
สายพันธุ์ และด้านการจัดการ เป็ นต้น ปัจจุบนั การผลิต
อาหารสัตว์เคีย้ วเอือ้ งนิยมท�ำในรูปแบบอาหารผสม

ส�ำเร็จ (Total mixed ration; TMR) ซึง่ เป็ นการน�ำ
อาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วน
ทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนวณสัดส่วนของอาหารทัง้ สองชนิด
จากน�ำ้ หนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของสัตว์
ในงานวิ จัยครัง้ นี ไ้ ด้น ำ� ใบปาล์มน�ำ้ มัน มาใช้เ ป็ น
แหล่งอาหารหยาบหลักในสูตรอาหารผสมส�ำเร็จ ซึง่
ใบปาล์มน�ำ้ มัน (Oil palm leaflet; OPL) จากสวน
ปาล์ม น�ำ้ มัน ทั้ง ประเทศคิ ด เป็ น น�ำ้ หนัก ประมาณ
1.48 ล้านเมตริกตัน/ปี ใบปาล์มน�ำ้ มัน มีโปรตีน
ประมาณ 10.05% ไขมัน 1.73% และเยือ่ ใย 23.36%
(สุมน, 2556) แต่การใช้เป็ นอาหารหยาบหลักในสัตว์
เคีย้ วเอือ้ งโดยเฉพาะในแพะมีขอ้ มูลอย่างจ�ำกัด จึงเป็ น
ทีน่ า่ สนใจว่าการใช้อาหารผสมส�ำเร็จทีใ่ ช้ใบปาล์มน�ำ้ มัน
เป็ นแหล่งอาหารหยาบหลักร่วมด้วยระดับโปรตีนที่
เหมาะสมต่อความต้องการของแพะสายพันธุพ์ นื ้ เมือง
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้ผลผลิต
และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะสายพันธุ์
พืน้ เมืองได้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี ้ เพือ่
ศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมส�ำเร็จต่อ
ปริมาณการกินได้ ความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน
และสมรรถภาพการเจริญเติบโตในแพะพันธุพ์ นื ้ เมือง
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การเลือกใช้วตั ถุดบิ พืชอาหารสัตว์
ทีม่ ใี นท้องถิน่ เป็ นการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตให้มากขึน้
วิธีการศึกษา
แพะที่ ใ ช้ใ นการทดลองใช้แ พะพัน ธุ์พืน้ เมื อง
ไทยแท้เพศผูห้ ลังหย่านม (สายเลือด 100%) อายุ 4-6
เดือน จ�ำนวน 9 ตัว น�ำ้ หนักตัวเฉลี่ย 12.02 ± 0.5
กิโลกรัม ก่อนการทดลองท�ำการชั่งน�ำ้ หนัก ถ่ายพยาธิ
และฉีดวิตามิน AD3E หลังจากนัน้ น�ำแพะเข้าคอก
ทดลองขังเดีย่ วยกพืน้ สูง สภาพแวดล้อมเดียวกันหมด
แต่ละคอกมีรางอาหารและรางน�ำ้ แยกรายตัว มีนำ้�
สะอาดให้กนิ ตลอดเวลา แบ่งการเลีย้ งเป็ น 2 ช่วง คือ
ระยะปรับตัว (Adaptation period) เป็ นช่วงที่ฝึกให้
แพะมีความคุน้ เคยกับสภาพการทดลองและอาหาร
เป็ นระยะเวลา 14 วัน และช่วงทดลองทีใ่ ห้แพะได้รบั
อาหารผสมส�ำเร็จแต่ละกลุม่ ทดลอง 46 วัน แขวนแร่
ธาตุกอ้ นเสริมให้แพะทดลองตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง อาหารที่ให้ แพะแต่ละตัวจะได้รบั อาหาร
ทดลองแบบเต็มที่ (ad libitum) โดยแบ่งให้อาหารเป็ น
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2 ช่วงเวลา คือ 07.30 น. และ 15.30 น. บันทึก
ปริมาณอาหารทีใ่ ห้และอาหารทีเ่ หลือช่วง 7 วันสุดท้าย
ของการทดลอง อาหารทดลองใช้สตู รอาหารผสมส�ำเร็จ
(Total mixed ration, TMR) โดยใช้ใบปาล์มน�ำ้ มัน
เป็ นแหล่งอาหารหยาบหลัก สัดส่วนของอาหารข้นต่อ
อาหารหยาบร้อยละ 45 : 55 วัตถุแห้ง มีระดับโปรตีน
หยาบแตกต่างกัน 3 ระดับในสูตรอาหาร พลังงานที่

ใช้ประโยชน์ได้มคี า่ เท่ากันทุกกลุม่ ใช้แผนการทดลอง
แบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design,
CRD) มีจำ� นวน 3 กลุม่ การทดลอง แต่ละกลุม่ ทดลอง
มีจำ� นวน 3 ซ�ำ้ โดยแพะทดลองแต่ละกลุม่ ได้รบั สูตร
อาหารผสมส�ำเร็จทีม่ รี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน 3 ระดับ
ร้อยละ ได้แก่ 9.0%, 12.0% และ 15.0% ตามล�ำดับ
(Table 1)

Table 1 Chemical composition of the experimental diets.
Ingredient
Total mixed ratio diets
T1
T2
Oil palm leaflets
55
55
Palm kernel cake
3
9
Soybean meal
5
8
Cassava chip
22
17
Corn
0
0
Molass
14
10
Premix
0.4
0.4
Salt
0.2
0.2
Chemical composition, % on DM basis
DM
86.76
87.58
ME Mcal/kg
2.45
2.42
Crude protein
9.0
12.0
Crude fiber
13.63
14.19
Fat
2.42
2.92
Calcium
0.75
0.74
Phosphorus
0.14
0.16
T1, T2 and T3 were 9.0, 12.0 and 15.0% CP in TMR, respectively.

บันทึกปริมาณอาหารที่ให้และอาหารที่เหลือ
ในแต่ละมือ้ 7 วันสุดท้ายของการทดลอง เพื่อหา
การกินได้ของแพะ ชั่งน�ำ้ หนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ตงั้ แต่
เริม่ เลีย้ ง เพือ่ ค�ำนวณหาการเปลีย่ นแปลงของน�ำ้ หนักตัว
และน�ำค่าน�ำ้ หนักตัวทีไ่ ด้มาค�ำนวณหาปริมาณการกินได้
ในหน่วยกรัมต่อวัน (g/d) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน
(Average daily gain, ADG) และอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ นน�ำ้ หนักตัว (Feed conversion ratio, FCR)
ท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดด�ำบริเวณคอ
(Jugular vein) น�ำเลือดไปปั่นเหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 3,000
รอบต่อนาที นาน 15 นาที ดูดเอาเฉพาะส่วนที่เป็ น
พลาสมา เพื่อน�ำไปวิเคราะห์หายูเรียในกระแสเลือด
(Blood urea nitrogen, BUN) ตามวิธีของ Crocker

T3
55
7
15
14
5
6
0.4
0.2
88.19
2.40
15.0
14.40
3.04
0.72
0.17

(1967) และเก็บตัวอย่างของเหลวในกระเพาะรูเมน
ในตอนเช้าของวันที่ 7 ที่ทำ� การเก็บตัวอย่างทดลอง
ทัง้ หมด 3 ช่วง คือ ก่อนให้อาหารเช้า (ชั่วโมงที่ 0)
หลังจากให้อาหารไปแล้ว 2 และ 4 ชั่วโมง ท�ำการวัด
ค่าความเป็ นกรด-ด่างทันที หลังจากนัน้ น�ำข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาทัง้ หมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ ANOVA (Analysis of variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized
Design, CRD) ด้วยโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test ตามวิธีของ
Steel and Torrie (1980) ค่า P<0.05 จะพิจารณา
ว่า แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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ผลการทดลอง
สมรรถภาพการเจริญเติบโต
การให้สตู รอาหารผสมส�ำเร็จที่มีระดับโปรตีนที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 9.0%, 12.0% และ 15.0%
ต่อปริมาณการกินได้ในแพะเพศผูส้ ายพันธุพ์ ืน้ เมือง
(Table 2) พบว่าน�ำ้ หนักเริม่ ต้นและน�ำ้ หนักเมือ่ สิน้ สุด
การทดลอง ปริมาณการกินได้ เปอร์เซ็นต์ของน�ำ้ หนักตัว
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเปลีย่ นอาหาร
เป็ นน�ำ้ หนักไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
แต่เมื่ อพิ จารณาอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของ
แต่ละกลุม่ พบว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรตีนในระดับ15.0%

มีอตั ราการเจริญเติบโตอยูท่ ่ี 78.89 กรัมต่อวัน ใน
ขณะที่ ก ลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ โปรตี น ในสูต รอาหารต�่ำ สุด ที่
9.0% มีอตั ราการเจริญเติบโตเพียงแค่ 39.44 กรัมต่อ
วัน สอดคล้องกับรายงานของ Pralomkarn et al.
(1995) ว่าลูกแพะหลังหย่านมมีคา่ อัตราการเจริญเติบโต
ถึง 100 กรัมต่อวัน เมื่อได้รบั อาหารอย่างเต็มที่ และ
มีระดับโปรตีนตามความต้องการ เช่นเดียวกับ NRC
(1981) รายงานว่าปริมาณความต้องการอาหารของ
แพะเพื่อการเจริญเติบโต 50 กรัมต่อวัน จะต้องได้
รับโปรตีนที่ 14% และเพื่อการเจริญเติบโต 100 กรัม
ต่อวัน จะต้องได้รบั โปรตีนที่ 28% ปริมาณการกินได้
ของอาหารทัง้ หมด (gDM/d)

Table 2 Feed intake and growth performance on goats were fed TMR diet containing various level
of protein
Item

T1
No. of animals
3
Initial BW, kg
11.67
Final BW, kg
14.03
Average daily gain (g/d)
39.44
Feed intake (g/h/d)
1,299.67
%Body weight
4.78
Feed conversion Ratio
33.17
T1= 9% CP, T2= 12% CP, T3= 15% CP

Treatment
T2
3
12.20
15.50
55.00
1,262.44
4.45
32.33

อัตราการเจริญเติบโตของแพะเพศผูส้ ายพันธุ์
พืน้ เมือง เมือ่ พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่
ในทุก ๆ 2 สัปดาห์ (Figure 1) พบว่าน�ำ้ หนักตัง้ ต้น
ของแต่ละกลุม่ ทดลองไม่มคี วามแตกต่างกัน เมือ่ ระยะ

T3
3
12.20
16.93
78.89
1,354.19
3.74
16.46

SEM

p-value

0.06
1.39
2.17
0.96
1.15
2.00

0.94
0.32
0.20
0.44
0.38
0.22

เวลาผ่านไปกลุม่ ทีไ่ ด้รบั สูตรอาหารผสมส�ำเร็จทีร่ ะดับ
โปรตีน 15.0% และ 12.0% มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ มากกว่า
กลุ่มที่ ได้รบั สูตรอาหารผสมส�ำเร็จที่ ระดับโปรตีน
9.0%

Figure 1 Body weight gain of goats fed TMR diet containing various CP level.

261

KHON KAEN AGR. J. 48 SUPPL. 1: 257-262 (2020).

Table 3 Rumen pH and blood urea nitrogen of goats fed TMR diet containing various CP level.
Item

T1

Treatment
T2

Rumen pH (h post feeding)
0
6.53
6.57
2
6.09
6.21
4
6.35
6.08
a
Blood urea nitrogen, mg/DL
5.67
16.33b
T1, T2 and T3 were 9.0, 12.0 and 15.0% CP in TMR, respectively.

ความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะรู เมน
ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมส�ำเร็จต่อ
ความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนของแพะในช่วง
เวลา 0, 2 และ 4 ชั่วโมงหลังการให้อาหารตอนเช้า
(Table 3) พบว่าทัง้ ในช่วงเวลาที่ 0, 2 และ 4 ชั่วโมง
ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ (P>0.05) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.52, 6.12 และ 6.10 ตามล�ำดับ ซึง่
ในช่วงเวลาที่ 0 และ 2 ชั่วโมงหลังการให้อาหารเป็ น
ระดั บ ที่ เ หมาะสมต่ อ การท�ำ งานของจุ ลิ น ทรี ย ์
ทีท่ ำ� การย่อยเยือ่ ใยและโปรตีน สอดคล้องกับรายงาน
ของเมธา (2533) รายงานว่าระดับความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสมในกระเพาะรูเมนควรอยูใ่ นช่วง 6.57.0 ส่วนช่วงเวลาที่ 4 ชั่วโมงหลังการให้อาหาร พบ
ว่า กลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ โปรตี น ในสูต รอาหารผสมส�ำ เร็จ ที่
ระดับร้อยละ 15 ค่าความเป็ นกรด-ด่างในกระเพาะ
รู เมนลดต�่ำลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั ระดับโปรตีนใน
สูตรอาหารผสมส�ำเร็จที่ 9.0% และ 12.0% ซึง่ อาจ
จะไม่ เ หมาะสมต่ อ การท�ำ งานของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ น
กระเพาะรูเมน ร่วมด้วยกันกับในชั่วโมงที่ 4 เป็ นช่วง
เวลาที่เกิดกระบวนการหมักสูงสุด ฉลอง (2541)
รายงานว่าการให้อาหารผสมส�ำเร็จจะช่วยรักษา
ความเป็ นกรด-ด่างให้คงที่ และไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การท�ำงานของจุลนิ ทรีย ์ ในกระเพาะรูเมน รวมทัง้
การให้อาหารผสมส�ำเร็จมี ผลท�ำให้ความผันแปร
ของความเป็ นกรด-ด่างของของเหลวที่อยู่ภายใน
กระเพาะรู เ มนน้อ ยกว่ า การให้อ าหารแบบแยก
ประเภท

T3
6.46
6.06
5.87
22.33c

SEM

0.51
0.49
1.87
128.27

p-value

0.62
0.63
0.23
0.00

ระดับยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด
ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมส�ำเร็จต่อ
ระดับความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแส
เลือด (Table 3) จากเส้นเลือดด�ำบริเวณคอ พบว่า
ทุก กลุ่ม มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส�ำ คัญ ยิ่ ง
(P<0.01) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรตีนในสูตรอาหารผสมส�ำเร็จ
9.0%, 12.0% และ 15.0% มีคา่ เฉลีย่ ของความเข้มข้น
ของระดับยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด 5.67, 16.33
และ 22.33 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ตามล�ำดับ ในกลุม่
ทีไ่ ด้รบั อาหารผสมส�ำเร็จทีม่ รี ะดับโปรตีน 9.0% นัน้ มี
ค่าความเข้มข้นยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดน้อย
ทีส่ ดุ เนื่องจากการได้รบั อาหารทีม่ โี ปรตีนน้อยเกินไป
หรืออาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น การดูดซึมอาหาร
บกพร่อง น�ำ้ ในร่างกายมากเกินไป ภาวะทุพโภชนาการ
เป็ นต้น (เทียนทิพย์ และสิทธิศกั ดิ,์ 2561) ซึง่ ระดับ
ปกติของความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแส
เลือดของแพะควรอยูใ่ นช่วง 11.2-27.7 มิลลิกรัมต่อ
เดซิ ลิ ต ร (Lloyd, 1982) แสดงให้เ ห็ น ว่ า ยิ่ ง
แพะทดลองได้รบั ระดับโปรตีนในอาหารมากเท่าไหร่
ค่าความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด
จะยิง่ เพิม่ มากขึน้ บุญเสริม และคณะ (2558) รายงานว่า
ค่าความเข้มข้นของระดับยูเรีย-ไนโตรเจนมีความผันแปร
ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ อาหาร ปริมาณโปรตีน
ที่กินได้ และ Nousiainen et al. (2004) รายงานว่า
ระดับยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดทีส่ งู เกินไป บ่งบอก
ถึงการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนในอาหารนัน้ ไม่มี
ประสิทธิภาพ
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สรุ ป
การใช้อาหารผสมส�ำเร็จจะเป็ นผลดีตอ่ ค่าคงที่
ของความเป็ นกรด-ด่าง ปริมาณการกินได้ อัตราการ
เจริญเติบโต น�ำ้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ และประสิทธิภาพ
การเปลีย่ นอาหารเป็นน�ำ้ หนักตัว ของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ระดับ
โปรตีนใน TMR ระหว่าง 12.0% และ 15.0% ไม่มี
ความแตกต่างกัน ค่าความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจน
ในกระแสเลื อ ดของกลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ ระดับ โปรตี น ใน
อาหารผสมส�ำเร็จ 9.0% มีคา่ ต�่ำกว่า ดังนัน้ การใช้
สู ต รอาหารผสมส�ำ เร็ จ ที่ ใ ช้ใ บปาล์ม น�้ำ มั น เป็ น
อาหารหยาบหลักและมีระดับโปรตีนที่ระดับ 15.0%
ในอาหาร TMR ไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าความเป็ น
กรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าความเข้มข้นของยูเรีย
ในกระแสเลือด หรือสมรรถภาพการเจริญเติบโตของ
แพะสายพันธุพ์ ืน้ เมือง และเป็ นแนวทางในการน�ำ
วัตถุดบิ อาหารที่มีในท้องถิ่นมาใช้ เป็ นการลดต้นทุน
การผลิตต่อไป
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