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การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี
ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ
The use of lablab bean (Lablab purpureus L. Sweet) as high quality
roughage on sheep productive performance
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บทคัดย่อ : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการใช้ถั่วแลบแลบและหญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะ ใช้แกะลูกผสม (ซานต้าอิเนส x ดอร์เปอร์ x พืน้ เมือง) จ�ำนวน 16 ตัว น�ำ้ หนักเฉลีย่ 25
กก. ภายในฟาร์ม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ก.ค. 2553 – ม.ค. 2554 จัดการทดลองเป็น 4 กลุ่ม แบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) เลี้ยง
ด้วยอาหารหยาบแห้งที่แตกต่างกัน คือ 1) หญ้าแพงโกล่าแห้ง 100 % (ชุดควบคุม) (T1) 2) ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพง
โกล่าแห้ง สัดส่วน 20:80 (T2) 3) ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 35:65 (T3) และ 4) ถั่วแลบแลบแห้ง :
หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 50:50 (T4) ทุกต�ำรับทดลองมีการเสริมอาหารข้น 12.27 % โปรตีน อัตรา 1 % ของน�ำ้ หนักตัว
ระยะเวลาทดลอง 84 วัน ผลการทดลองพบว่าการกินได้ของแกะในรูปของวัตถุแห้ง ในรูปวัตถุแห้งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ต่อน�้ำหนักตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และประสิทธิภาพของการใช้อาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ทดลอง (P > 0.05) ส�ำหรับการย่อยได้ พบว่าแกะทดลองในกลุ่มที่ 3 และ 4 มีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง การย่อยได้ของ
เยื่อใย NDF และ ADF สูงกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าการกินได้ของโปรตีน และ
การย่อยได้ของโปรตีนเห็นได้ว่าแกะทดลองกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 มีสูงกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การทดลองนี้
แสดงให้เห็นว่าการใช้ถวั่ แลบแลบแห้งร่วมกับหญ้าแพงโกล่าแห้งในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพ
ดีส�ำหรับเลี้ยงแกะท�ำให้การกินได้ของโปรตีน และการย่อยได้เพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: แกะ ถั่วแลบแลบ หญ้าแพงโกล่า
ABSTRACT : The objective of this experiment was to evaluate the effect of using lablab bean as high quality roughage on sheep productivity performance. Sixteen crossbreed lambs (Santa Inês x Dorper x Native) which average 25 kg
of body weights. The research was operated at the Faculty of Natural Resources and Agro-Industry’s farm Kasetsart
University Chalermphrakiat Sakhon Nakhon Province Campus during Jul. 2009 –Jan. 2010. Were allotted into 4
treatment diets in a randomized completely block design (RCBD). Each treatment received roughage as followed : 1)
pangola grass hay 100 % (control) (T1), 2) pangola grass hay with lablab bean hay at a ratio 80 : 20 (T2), 3) pangola
grass hay with lablab bean 65:35 (T3), and 4) pangola grass hay : lablab bean hay 50:50 (T4). Every treatment were
supplemented with concentrate (CP =12.27 %) at the rate of 1 % of body weight throughout duration of the experiment
of 84 days. The results showed that dry matter intake (DMI), dry matter intake as percentage of live weight (DMI/
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LW), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were not significantly different among treatment
(P>0.05). The digestibility showed that digestibility of dry matter (DDM), digestibility of Neutral detergent fiber
(NDF) and Acid detergent fiber (ADF) in T3 and T4 were significantly higher than T1 and T2 (P<0.05). The crude
protein intake (CPI) and digestibility of protein (DCP) showed that T2, T3 and T4 were significantly higher than T1.
These results indicated that the use of lablab bean hay with pangola grass hay of 50:50 as high quality roughage for
sheep significantly-increased crude protein intake and digestibility.
Keywords: sheep, lablab bean, pangola grass

บทน�ำ
แกะ (Ovis aries) เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่
สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้ดี แม้แต่หญ้า
ที่โคและกระบือไม่ชอบ การเลี้ยงเป็นแบบปล่อยให้
กินหญ้าในแปลง และการเลี้ยงแบบขุนโดยใช้อาหาร
ข้นเป็นหลักร่วมกับอาหารหยาบเสริมประมาณ 10
% เพื่อให้ระบบย่อยท�ำงานได้ตามปกติ (บุญเสริม,
2547) ซึ่งการเลี้ยงแบบขุนมีต้นทุนการเลี้ยงค่อนข้าง
สูงท�ำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ดังนั้น
เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จในอาชีพจึงควรใช้อาหาร
หยาบที่คุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนและท� ำให้การผลิต
สัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถั่วอาหารสัตว์ (forage
legumes) ถือว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี
ส�ำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนะ
สูง ในกลุม่ ถัว่ อาหารสัตว์ดว้ ยกัน ถัว่ แลบแลบ (Lablab
bean) หรือถั่วแปบ เป็นพืชที่ได้รับความนิยมสูงพืช
หนึ่ง เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเทียบ
ได้กับถั่วอัลฟัลฟ่า เนื่องจากมีโภชนะสูงโดยมีโปรตีน
เฉลี่ย 26 % (Anonymous, 2006) การตัดที่อายุ 75
วัน มีปริมาณ CP, NDF และ ADF = 15.0, 46.61
และ 37.84 % ตามล�ำดับ (ชื่นจิต และอมรัตน์, 2552)
ล�ำต้น และใบมีเยื่อใยสูงสามารถท�ำเป็นอาหารหมัก
(silage) ให้แก่สัตว์ได้ดี นอกจากนี้ยังมีล�ำต้นที่เจริญ
เติบโตได้เร็วให้ทรงพุม่ ใหญ่จงึ สามารถน�ำมาท�ำเป็นถัว่
แห้ง (hay) เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ใน
ฤดูที่ขาดแคลนได้ดี (Andrea and Pablo, 1999) โดย

ฟาร์มโคนมขนาดเล็กในประเทศยูกนั ดา มีการปรับปรุง
ผลผลิตนมโดยใช้ถั่วแลบแลบแห้งเลี้ยงในช่วงฤดูแล้ง
(NARO,1997) นอกจากนี้ Eduvie et al. (2002)
รายงานว่า การเสริมถั่วแลบแลบซึ่งมี DM, CP, NDF
และ ADF เท่ากับ 93.0,13.5,57.0 และ 38.7 % ตาม
ล�ำดับ เพื่อเป็นอาหารหยาบให้กับโคนมท�ำให้น�้ำหนัก
ตัวเพิ่มขึ้น 411±1.4 กรัม/วัน ในขณะกลุ่มที่ไม่เสริมมี
น�้ำหนักเพิ่ม 127±1.8 กรัม/วัน อย่างไรก็ตามในการ
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องมีอาหารหยาบหลักคือหญ้า
หญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้าทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการและ
ความน่ากินสูง การตัดทีอ่ ายุ 40 วัน มีปริมาณ CP, CF,
EE และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (TDN) = 10.0, 29.0,
2.3 และ 59.0 % DM ตามล�ำดับ (จีระวัชร์ และคณะ,
2545) การใช้หญ้าแพงโกล่าสดอายุการตัด 30 วัน
เสริมอาหารข้น 16 % โปรตีน อัตรา 2 % น�้ำหนักตัว
ท�ำให้แพะมี ADG = 96 กรัม/ตัว/วัน และมีค่า FCR
= 7.19 ซึ่งดีกว่าการเลี้ยงด้วยกระถินเพียงอย่างเดียว
(ปริญญา และสมศักดิ์, 2549) อย่างไรก็ตามคุณค่า
ทางโภชนะของหญ้าลดลงเมือ่ มีอายุมากขึน้ เนือ่ งจาก
มีล�ำต้นมากกว่าใบจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพโดย
การใช้ถวั่ อาหารสัตว์ซงึ่ มีปริมาณโปรตีนสูงร่วมในสูตร
อาหาร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาสัดส่วนถั่วแลบ
แลบและหญ้าแพงโกล่าต่อการกินได้ การย่อยได้และ
ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแกะ เพื่อหาระดับที่
เหมาะสมของการใช้ถั่วแลบแลบร่วมกับหญ้าแพงโก
ล่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตสัตว์ต่อไป
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วิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง
ทดลองภายในฟาร์มสัตว์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใช้แกะ
ลูกผสมพันธุ์ซานต้าอิเนส x ดอร์เปอร์ x พื้นเมือง ที่
มีอายุระหว่าง 4-7 เดือน น�้ำหนักเฉลี่ย 25 กก. จ�ำนวน
16 ตัว เลี้ยงในคอกขังเดี่ยว ก่อนทดลองก�ำจัดพยาธิ
ภายนอกและภายในโดยใช้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมกติน
(Ivermectin) ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 มล. /น�้ำหนักตัว 50
กก. ทดลองในเดือน ก.ค.-ต.ค. 2553 โดยปรับสัตว์กอ่ น
ทดลอง 14 วัน เพื่อคุ้นเคยกับสูตรอาหารและสถานที่
ทดลอง ใช้เวลาทดลอง 70 วัน รวมเวลาทั้งสิ้น 84 วัน
การเตรียมและวิธีการให้อาหาร
ถั่วแลบแลบแห้ง ใช้ถั่วแลบแลบไร่ พันธุ์ Highworth อายุ 75 วัน หลังปลูก ตัดถั่วทั้งต้น สับเป็นชิ้น
ขนาด 5-10 ซม.
ตากแดดให้แห้ง (ประมาณ 5-7 วัน) ส�ำหรับหญ้า
แพงโกล่าแห้ง ได้จากแปลงเก่าที่ใช้ประโยชน์มาแล้ว
เป็นเวลา 2 ปี ปล่อยให้หญ้าเจริญเติบโตเมื่ออายุ 84
วัน หลังฟื้นตัว ตัดหญ้า และปล่อยให้พืชแห้งภายใน
แปลง อัดฟ่อน โดยมีนำ�้ หนักประมาณ 25-30 กก./ฟ่อน
วิธีการให้อาหารสัตว์ทดลอง ใช้อาหารข้นส�ำเร็จรูปที่มี
องค์ประกอบของโปรตีน 12.27 % โดยให้ในปริมาณ
1 % น�้ำหนักตัว ส่วนอาหารหยาบให้ในปริมาณ 2.5 %
น�้ำหนักตัว โดยให้ 2 เวลา คือ เช้า-เย็น ชั่งอาหารเก่า
ออกและชั่งอาหารใหม่เข้าทุกวัน โดยมีสูตรที่แตกต่าง
กัน 4 สูตร ผสมอาหารหยาบตามสัดส่วนที่ก�ำหนดโดย
ค�ำนวณเป็นสัดส่วนโดยน�้ำหนักก่อนน�ำไปเลี้ยงสัตว์
ซึ่งองค์ประกอบทางโภชนะของสูตรอาหารต่างๆ ที่ใช้
ทดลองแสดงใน Table 1
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design โดยจัดกลุ่มการทดลองออกเป็น
4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ตัว โดยแต่ละกลุ่มได้รับสูตรอาหารที่

แตกต่างกัน 4 สูตร ประกอบด้วย
สูตรที่ 1 : ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 0:100
สูตรที่ 2 : ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 20:80
สูตรที่ 3 : ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 35:65
สูตรที่ 4 : ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 50:50

การเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่าง
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่ใช้ในการทดลอง โดยวิเคราะห์วัตถุแห้ง (dry
matter, DM) เถ้า (Ash) ไขมัน (ether extract, EE)
และโปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ตามวิธีของ
AOAC (1985) และวิเคราะห์ NDF, ADFและ ADL
ตามวิธีของ Goering and Van Soest (1970) บันทึก
การกินอาหารและชัง่ น�ำ้ หนักของอาหารทีแ่ กะกินเหลือ
ในแต่ละวัน เพือ่ น�ำไปวิเคราะห์การกินได้ของวัตถุแห้ง
(dry matter intake, DMI) และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ
น�้ำหนักตัว (DMI/LW) ศึกษาการย่อยได้ของอาหาร
โดยใช้ Cr2O3 เป็นตัวบ่งชี้ภายนอก (external marker)
โดยผสม Cr2O3 ที่ระดับ 1 % ในอาหาร ตามวิธีของ
Bondi (1987) และวิเคราะห์หา Cr2O3 ตามวิธีของ
เยาวมาลย์ (2523) โดยให้แกะกิน Cr2O3 เป็นเวลา
7 วัน คือวันที่ 57-63 ของการทดลอง และสุ่มเก็บ
ตัวอย่างมูลสะสมเป็นเวลา 4 วัน คือ วันที่ 60-63 ของ
การทดลอง ซึ่งเก็บตัวอย่างมูลในเวลา 06.00, 10.00,
14.00 และ 18.00 นาฬิกา ของแต่ละวัน เพื่อค�ำนวณ
หาการย่อยได้เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และ
การย่อยได้ของโภชนะ ชั่งน�้ำหนักตัวแกะก่อนเข้าการ
ทดลองและทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหาอัตราการเพิ่มขึ้นน�้ำ
หนักและอัตราการเจริญเติบโต น�ำข้อมูลน�้ำหนักที่ได้
หาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily
Gain ; ADG) และบันทึกการกินได้ของแกะทุกวัน โดย
การชั่งน�้ำหนักอาหารที่เหลือในแต่ละวัน แล้วน�ำค่าที่
ได้หักลบออกจากอาหารที่กินได้ตลอดทั้งวัน เพื่อหา
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion
Ratio ; FCR)

แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).4
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Table 1 Nutrient composition of supplementary feeds (% Dry matter).
Components

DM

CP

EE

NDF

ADF

ADL

Ash

Concentrate

85.02 12.27

0.38

51.61 14.13

4.25

1.91

Lablab bean hay (100 %)

92.64 15.95

0.95

60.90 39.04 11.27

1.74

Pangola grass hay (PG) (100%) (T1)

89.47

4.30

0.81

69.53 35.09

9.92

1.14

Lablab bean (LB):Pangola grass (PG) (20:80) (T2) 90.09

6.63

0.84

67.80 35.88 10.19

1.26

Lablab bean (LB):Pangola grass (PG) (35:65) (T3) 90.58

8.38

0.86

66.51 36.47 10.39

1.35

Lablab bean (LB):Pangola grass (PG) (50:50) (T4) 91.06 10.13

0.88

65.22 37.07 10.60

1.44

การวิ
เคราะหขข้ออมูมูลลทางสถิ
ทางสถิตติ ิ
การวิ
เคราะห์
มีค่าการกินได้ของโปรตีน (CPI) สูงสุด (84 กรัม/ตัว/
นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis วัน) แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม
of กลุ
Variance)
ตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบ ทดลอง ( P<0.01) (Table 2) อย่างไรก็ตามถือว่ามี
มทดลองดวยวิธี DMRT โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Analysis System (SAS, 1998)
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองด้วยวิธี DMRT โดยโปรแกรม ค่าต�่ำ เนื่องจาก NRC (1985) รายงานว่าแกะน�้ำหนัก
ส�ำเร็จรูป Statistical Analysis System (SAS,ผลการศึ
1998) กษาและวิ
50 กก.จารณ
มีความต้องการ CP เพื่อการด�ำรงชีพ 95 กรัม/
ตัว ขณะที่ Lee (2009) รายงานว่าแกะอายุปานกลาง
ผลการศึ
กษาและวิ
จารณ์
น�้ำหนักระหว่าง 25-30 กก. มีความต้องการปริมาณ
ปริมาณการกิ
นไดและการย
อยได
125-130 กรั้ งหมด
ม/ตัว/วั
น ส�และปริ
ำหรับค่มาาณการกิ
การย่อยได้
จากการทดลองพบว า แกะมี ป ริ ม าณการกิ น ได ข องวั ตโปรตี
ถุ แ หนง ของอาหารทั
(DMI)
น ได
ปริเปอร
มาณการกิ
และการย่
ยได้ ไมแตกตางกันทางสถิจะพบความแตกต่
ะหว่างกลุ่ม่ใทดลอง
เซ็นตตอนน้ได้
ําหนั
กตัว (DMIอ(%BW))
ติ (P >0.05) (Tableา งทางสถิ
2) ทั้งนี้เนืต่อิ รงจากอาหารที
ชในการ
จากการทดลองพบว่
าแกะมีปง ริ(hay)
มาณการกิ
(P<0.05)
Table
2 เห็นได้ว่าปริ%มและมี
าณการย่
อยได้ที่
ทดลองครั
้งนี้เปนอาหารหยาบแห
จากทัน้ง ได้
4 สูขตองร (T1-T4)
มี % DMจาก
อยูระหว
าง 89.47-91.06
คา NDF
าง 65.22-69.53
DM (Table
งไมมีความนาเพิ
กิน่มเทขึ้นาทีตามสั
่ควรสงดผลให
การกิน่วได
ต่ํา และการทดลองในครั
้งนี้
วัตสูถุงแคืห้องระหว
ของอาหารทั
้งหมด %(DMI)
และปริ1)มจึาณการ
ส่วนของถั
แลบแลบ
โดยปริมาณการ
ให
แ
กะกิ
น
อาหารแบบจํ
า
กั
ด
โดย
NRC
(2001)
รายงานว
า
การกิ
น
ได
ข
องวั
ต
ถุ
แ
ห
ง
จะไม
ล
ดลงหากอาหารสู
ต
รรวมมี
ค
กินได้เปอร์เซ็นต์ต่อน�้ำหนักตัว (DMI (%BW)) ไม่แตก ย่อยได้วตั ถุแห้ง (DMD) การย่อยได้ของโปรตีน (CPD) า
เซ็นตของวั
ตถุแ>0.05)
หงอยูระหว
าง 30-70%
องอาหารในรู
ปวัตNDF
ถุแหงและ
มีแนวโน
่มขึ้นตามสั
ดสวนของ
ต่าเปอร
งกันทางสถิ
ติ (P
(Table
2) ทั้งนีในส
้เนื่อวนการกิ
งจาก นไดขการย่
อยได้ของ
ADFมเพิ(NDFD,
ADFD)
ใน
ถั่วแลบแลบที่เพิ่มขึ้น โดยอาหารสูตรที่ 4 (LB : PG ; 50:50 ) แกะมีการกินได สูงสุด คือ 770 กรัม/ตัว/วัน และ 2.58 %
อาหารที
่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นอาหารหยาบแห้ง สูตร LB :PG (50:50) มีค่าสูงสุด รองลงมาคือสูตร LB
น้ําหนักตัว และมีคาการกินไดของโปรตีน (CPI) สูงสุด (84 กรัม/ตัว/วัน) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุม
(hay)
จากทั
้ง 4 สูต(Table
ร (T1-T4)
% DM
:PG ( NRC
35:65)
ในขณะที
ส่ ตู ราLB:PG
(0:100)
มีคา่ มีต�คำ่ วาม
สุด
ทดลอง
( P<0.01)
2) อยมีางไรก็
ตามถือยู
อว่ราะหว่
มีคาาต่งํา เนื่องจาก
(1985)
รายงานว
แกะน้ําหนั
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89.47-91.06
NDF
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ระหวางโบไฮเดรต
25-30 กก.
69.53
% DM
(Tableมาณโปรตี
1) จึงไม่นม125-130
ีความน่ากิกรันมเท่/ตัาวที/วั่คนวรสําหรัทีบ่เคป็านการย
โครงสร้
(NDF) ต�่ำกว่างทางสถิ
าในหญ้ตาิรแพงโกล่
มีความต
องการปริ
อยไดาจงะพบความแตกต
ะหวางกลุา ม
ทดลอง
(P<0.05)
จาก
Table
2
เห็
น
ได
ว
า

ปริ
ม
าณการย
อ
ยได
เ
พิ
ม
่
ขึ
น
้
ตามสั
ด
ส
ว
นของถั
่
ว
แลบแลบ
โดยปริ
ม
าณการย
ส่งผลให้การกินได้ตำ�่ และการทดลองในครั้งนี้ให้แกะ ท�ำให้การย่อยได้ดีกว่า และอัตราการไหลผ่านเร็วอกว่ยได
า
วั
ต
ถุ
แ
ห
ง
(DMD)
การย
อ
ยได
ข
องโปรตี
น
(CPD)
การย
อ
ยได
ข
อง
NDF
และ
ADF
(NDFD,
ADFD)
ในสู
ต
ร
LB
:PG
(50:50)
กินอาหารแบบจ�ำกัด โดย NRC (2001) รายงานว่าการ สอดคล้องกับ Foster et al (2009) ที่พบว่าการเลี้ยง
งสุดตถุรองลงมาคื
ตร LB :PG ( 35:65)
ในขณะที
LB:PGวยหญ้
(0:100)
มีคายต่แห้
ําสุดงหมั
ทั้งกนี้เ(haylage)
ปนเพราะถั่วเสริ
แลบแลบมี
กินมีได้คขาสูองวั
แห้งจะไม่อลสูดลงหากอาหารสู
ตรรวมมี
คา่ ่สูตรแกะด้
าบาเฮี
มด้วย
ปริมาณคารโบไฮเดรตที่เปนโครงสราง (NDF) ต่ํากวาในหญาแพงโกลาทําใหการยอยไดดีกวา และอัตราการไหลผานเร็ว
เปอร์
เซ็นต์ของวัตถุแห้งอยู่ระหว่าง 30-70% ในส่วน 50 % วัตถุแห้งของถั่วลิสง และถั่วพุ่มแห้ง หรือ 8
กวา สอดคลองกับ Foster et al (2009) ที่พบวาการเลี้ยงแกะดวยหญาบาเฮียแหงหมัก (haylage) เสริมดวย 50 % วัตถุ
การกิ
ได้ของอาหารในรู
วัตงถุหรื
แห้องมี8แ%นวโน้
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ได้รวม
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หง่มของถั
าการกิ่วนเหลื
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ดส่ขวองวั
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่เพิต่มิ ขึ(P<0.05)
้น โดยอาหาร
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บาเฮีIntake)
ยแหงหมัและการย่
กเพียงอยางเดี
ยวของวัตถุแห้งแตก
สูตรที่ 4 (LB : PG ; 50:50 ) แกะมีการกินได้ สูงสุด ต่างทางสถิติ (P<0.05) จากการเลี้ยงด้วยหญ้าบาเฮีย
คือ 770 กรัม/ตัว/วัน และ 2.58 % น�้ำหนักตัว และ แห้งหมักเพียงอย่างเดียว
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Table 3 พบวาแกะที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่แตกตางกันทั้ง 4 สูตร มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) และอัตราการ
เปลีKHON
่ยนอาหารเป
นเนื้อJ. 41
(FCR)
ไมแ1ตกต
างกันทางสถิติระหวางกลุมการทดลอง เฉลี่ย 50 กรัม/ตัว /วัน และ 22.55 สําหรับ5
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ADG และ FCR ตามลํา ดับ ซึ่ งถื อวา มีค าต่ํ าและใกลเ คีย งกั บแกะพื้น เมื องที่มี คา ADG เทา กับ 50-60 กรั ม/ตัว /วั น
(Kaushish
et al.,intake
1990)and
โดยทั
่วไปแลวอัdigestibility
ตราการเจริญ
บโตของแกะขุ
นดวยหญ
Table 2 Feed
apparent
of เติ
sheep
fed different
feeds.าและอาหารขน มีคาเฉลี่ย 160 กรัม /
ตัว/วัน (Johnson et al.,1986) เมื่อสิ้นสุดการทดลองแกะมีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย 3.45 กก./ตัว เนื่องจากแกะทดลองไดรับ
Items ากัดและอาหารมีคา NDF สูงจึง ตลอดจนมี
T1
T2ากินต่ําเนื่องจากแห
T3
T4 ง ซึ่งเปนSEM
P-value
อาหารแบบจํ
ความน
งและแข็
ปจจัยสําคัญ
ในการ
DM
Intake
(g/head/day)
730
720
750
770
60.0
จํากั ดการกิ นได อาหารที่แ กะไดรับจึ งไม เพี ยงพอต อความตอ งการ โดยดูจ ากค าการกินไดข องโปรตีน (CPI) ที0.90
่ต่ํ าคื อ
DM
Intake
(%BW)
2.45
2.43
2.50
2.53
0.18
0.69
ระหวาง 31-84 กรัม/ตัว/วัน (Table 2) สงผลใหกcารเจริญเติบโตของแกะไม
แตกต
างกัน อย
างไรก็ตามเมื่อเพิ่มสัดสวน
bc
b
a
CP
Intake
(g/head/day)
31
47
62
84
< 0.01 า
ของถั่วแลบแลบในสูตรอาหารมีแนวโนมวาแกะมีคา ADG และคา FCR สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเลี้ยงด7.0วยหญาแพงโกล
Apparent
digestibility
(%)
แหงเพียงอยางเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นวาแกะกินหญcาผสมถั่วมีอัตราการแลกเนื
้อไดabดีกวากินหญaาอยางเดียว โดยเห็นไดจาก
b
DM
78.48
82.80
85.03
1.19 2) สอดคล
<0.01อง
คาการกินไดของโปรตีน (CPI) และคาการยอยของโภชนะเพิ
่มขึ้นและมี
ความแตกต
างกั87.58
นทางสถิ
ติ (Table
b
a
a
a
CP
66.15
82.00
85.53
88.25
4.90
กับรายงาน ของพิสุทธ และคณะ (2547) ที่ศึกษาในแพะซึ
่งเปนสัbcตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็
กเชนaเดียวกับแกะ โดยพบว0.04
าการ
c
ab
NDF
79.45
83.38
85.30
87.75
1.37
0.01
เลี้ยงดวยหญาซิกแนลเลื้อยผสมถั่วทาพระสไตโลสัดc สวน 1:1 ทําใหbcแพะมีคา ADG
และ FCR aดีกวาการเลี้ยงดวยหญาซิก
ab
ADF
73.23
78.08
80.58
84.10 บหญ1.73
แนลอย
างเดียว นอกจากนี้ วีระพล และคณะ (2543) รายงานวาการเลี้ยงแกะดวยถั่วไมยราผสมกั
าเนเปยรส<0.01
ด ทําให
abc
means
in
the
same
row
with
different
superscripts
differ
significantly
(P<0.05)
คา FCR ลดลงตามสัดสวนของหญาเนเปยรที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อแกะไดรับถั่วไมยราตอหญาเนเปยรสด (100 : 0) คา FCR
Lablab
bean
(LB):
grass (PG)
(0า:100),
beanเพิ(LB):
grass 31.12
(PG) (20:80),
=T1=
14.60
และเมื
่อลดสั
ดสวPangola
นของถั่วไมยราเพิ
่มหญ
เนเปยT2=
ร ทําLablab
ใหคา FCR
่มขึ้น Pangola
(19.34, 27.60,
และ 37.30)
T3=
Lablab
bean
(LB):
Pangola
grass
(PG)
(35:65),
T4=
Lablab
bean
(LB):
Pangola
grass
(PG)
(50:50)
ตามลําดับ
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Table 3 Growth performance of sheep fed different feeds.
Table 3 พบวาแกะที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่แตกตางกันทั้ง 4 สูตร มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) และอัตราการ
Items
T1 ติระหวT2
T3 เฉลี่ย 50T4กรัม/ตัว /วัSEM
P-value
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) ไมแตกตางกันทางสถิ
างกลุมการทดลอง
น และ 22.55
สําหรับ
Initial
weight
(kg/head)
26.9
26.3
25.4
26.2
0.75
0.06
ADG และ FCR ตามลํา ดับ ซึ่ งถื อวา มีค าต่ํ าและใกลเ คีย งกั บแกะพื้น เมื องที่มี คา ADG เทา กับ 50-60 กรั ม/ตัว /วั น
Final weightet (kg/head)
29.6 ญเติ29.6
29.2
0.09กรัม /
(Kaushish
al., 1990) โดยทั่วไปแลวอัตราการเจริ
บโตของแกะขุ
นดวยหญา30.2
และอาหารข0.85
น มีคาเฉลี่ย 160
daily gain
(g/head/day)
40
50น้ําหนักเพิ่ม50เฉลี่ย 3.4560
0.47 รับ
ตัAverage
ว/วัน (Johnson
et al.,1986)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองแกะมี
กก./ตัว เนื่อ1.0
งจากแกะทดลองได
BW
change
((kg/head)
2.7
3.3
3.8
4.0
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อาหารแบบจํากัดและอาหารมีคา NDF สูงจึง ตลอดจนมีความนากินต่ําเนื่องจากแหงและแข็ง ซึ่งเปนปจจัยสําคั0.15
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0.35
จํากั ดการกิ นได อาหารที่แ กะไดรับจึ งไม เพี ยงพอต อความตอ งการ โดยดูจ ากค าการกินไดข องโปรตีน (CPI) ที่ต่ํ าคื อ
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ระหวLablab
าง 31-84
ม/ตัว/วัPangola
น (Tablegrass
2) สง(PG)
ผลให(0การเจริ
เติบLablab
โตของแกะไม
ตกตาPangola
งกัน อย
างไรก็(PG)
ตามเมื
่อเพิ่มสัดสวน
T3=
Lablab
bean
(LB):
Pangola
grass
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grass
(PG)
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ของถั่วแลบแลบในสูตรอาหารมีแนวโนมวาแกะมีคา ADG และคา FCR สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเลี้ยงดวยหญาแพงโกลา
แหงเพียงอยางเดียว ซึ่งแสดงใหเห็นวาแกะกินหญาผสมถั่วมีอัตราการแลกเนื้อไดดีกวากินหญาอยางเดียว โดยเห็นไดจาก
คประสิ
าการกินทได
น (CPI)
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ความแตกต
ทางสถิอความต้
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Tableของพิ
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เลี้ยงดวยหญาซิกแนลเลื้อยผสมถั่วทาพระสไตโลสัดสวน 1:1 ทําใหแพะมีคา ADG และ FCR ดีกวาการเลี้ยงดวยหญาซิก
ต่างกันทั้ง 4 สูตร มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) และ กรัม/ตัว/วัน (Table 2) ส่งผลให้การเจริญเติบโตของ
แนลอยางเดียว นอกจากนี้ วีระพล และคณะ (2543) รายงานวาการเลี้ยงแกะดวยถั่วไมยราผสมกับหญาเนเปยรสด ทําให
ราการเปลี
่ยนอาหารเป็
นเนื้อาเนเป
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างกัน่อแกะได
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ตกต่างกั
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ดส่วน
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ดสวนของหญ
ยรทไม่
ี่เพิแ่มตกต่
ขึ้น โดยเมื
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คา่มสัFCR
ิระหว่่อาลดสั
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ม/ตัวยร/ ทําใหของถั
่วแลบแลบในสู
ตรอาหารมี
แนวโน้และ
มว่า37.30)
แกะมีค่า
=ทางสถิ
14.60 ตและเมื
วนของถั่วไมยราเพิ
คา FCR
เพิ่มขึ้น (19.34,
27.60, 31.12
วัน าและ
ตามลํ
ดับ 22.55 ส�ำหรับ ADG และ FCR ตามล�ำดับ ADG และค่า FCR สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วย

ซึ่งถือว่ามีค่าต�่ำและใกล้เคียงกับแกะพื้นเมืองที่มีค่า

หญ้าแพงโกล่าแห้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็น

Table
performance
fed different
feeds. ว่าแกะกินหญ้าผสมถั่วมีอัตราการแลกเนื้อได้ดีกว่า
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(Table 2) สอดคล้
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daily
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ษาในแพะ
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2.7
3.3
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374

แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).

ดีกว่าการเลี้ยงด้วยหญ้าซิกแนลอย่างเดียว นอกจาก
นี้ วีระพล และคณะ (2543) รายงานว่าการเลี้ยงแกะ
ด้วยถั่วไมยราผสมกับหญ้าเนเปียร์สด ท�ำให้ค่า FCR
ลดลงตามสัดส่วนของหญ้าเนเปียร์ที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อ
แกะได้รับถั่วไมยราต่อหญ้าเนเปียร์สด (100 : 0) ค่า
FCR = 14.60 และเมื่อลดสัดส่วนของถั่วไมยราเพิ่ม
หญ้าเนเปียร์ ท�ำให้ค่า FCR เพิ่มขึ้น (19.34, 27.60,
31.12 และ 37.30) ตามล�ำดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ
การเลีย้ งแกะด้วยถัว่ แลบแลบแห้งผสมหญ้าแพง
โกล่าแห้ง ในอัตราส่วน 50:50 มีแนวโน้มท�ำให้การ
กินได้ของอาหารในรูปวัตถุแห้งต่อตัว/วัน (DMI) การ
กินได้ในรูปวัตถุแห้งต่อเปอร์เซ็นต์น�้ำหนักตัว (DMI ;
%BW) สูงสุด แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ส่วน
ค่าการกินได้ของโปรตีน (CPI) และค่าการย่อยได้ของ
โภชนะสูงแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตสูงกว่าสูตรอา
หารอื่นๆ แต่ถือว่าค่อนข้างต�่ำเพราะการทดลองนี้ให้
อาหารหยาบในรูปแห้งทีม่ คี า่ NDF สูง ส่งผลให้มคี วาม
น่ากินต�ำ่ แกะจึงกินอาหารได้นอ้ ยท�ำให้ไม่เจริญเติบโต
เท่าทีค่ วร และการทดลองนีม้ กี ารเสริมอาหารข้น 12.27
% CP ถ้าจะให้ผลชัดเจนมากขึ้นไม่ควรเสริมอาหาร
ข้น เนื่องจากถั่วแลบแลบเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงอยู่แล้ว
และนอกจากนี้อาจเพิ่มความน่ากินของถั่วโดยให้ใน
รูปสด หรือหมัก ซึ่งอาจท�ำให้แกะมีสมรรถนะในการ
ให้ผลผลิตดีขึ้น เนื่องจากอาหารสูตรที่กล่าวข้างต้นมี
ค่าการย่อยได้ของโภชนะสูงถึง 84.10-87.58 %
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร (สวพ.ฉกส.) ที่
ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยมาโดยตลอด และคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่อ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำงานวิจัย
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