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ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับต่างๆ ต่อสมรรถภาพ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของแพะ

Effects of creeping signal to ensiling with sago palm pith on growth 
performance and blood biochemical changes   of goats
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยอายุ 35 วัน หมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับ 
0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  ต่อปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้ง ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงค่า
ชีวเคมีในกระแสเลือดของแพะ ท�าการทดลองโดยใช้แพะเพศผู้พันธุ์พื้นเมืองอายุ 1 ปี  จ�านวน 12 ตัว น�้าหนักเฉลี่ย 15.83 
กโิลกรมั  ในแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์  ให้แพะได้รบัหญ้าซกิแนลเลือ้ยในแต่ละสตูรอย่างเตม็ที ่และเสรมิอาหารข้น
ในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ของน�้าหนักตัว เป็นเวลา 90 วัน พบว่าแพะที่ได้รับหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับ 
0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีผลท�าให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และปริมาณการ
กินได้ในรูปวัตถุแห้งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้งมีค่าเท่ากับ 637.20, 651.25, 
647.64 และ 621.18 กรมั/ตวั/วนั  ตามล�าดับ น�้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีค่าสูงสุดเมื่อเสริมสาคูที่ 10 เปอร์เซ็นต์ (6.53 
กิโลกรัม) การเสริมเยื่อในสาคูที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักค่าน�้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง
มีค่าเท่ากับ 5.36, 6.16, 6.53, และ 4.96 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโต ของแพะ มีค่าเท่ากับ 59.63, 69.52, 72.59 และ 
55.19 กรัมต่อตัวต่อวัน  ตามล�าดับ และปริมาณยูเรีย-ไนโตรเจน น�้าตาลในกระเลือด และ T3 มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ค�ำส�ำคญั: หญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกั, เยือ่ในสาค,ู ปรมิาณการกนิได้ในรปูวตัถแุห้ง,  การเปลีย่นแปลงน�้าหนกัตวั,  ค่าชวีเคมี
ในกระแสเลือด

ABSTRACT: The objective of this study was to determine the effect of creeping signal cutting at 35 days ensiling 
with sago palm pith at 0, 5, 10 and 15 % on dry matter intake, growth performance and blood biochemical changes   
of goats. Twelve Thai native male goats 1 year old, average body weight (BW) of 15.83 kg, were used in a Completely 
Randomized Design (CRD). The goats were fed with creeping signal silage ad libitum and were supplemented with 
concentrate at 2% of BW as dry matter (DM) basis for 90 days.  The results show that weight gain weight change 
and dry matter intake were not significantly differences among treatment (P>0.05). DM intake was 637.20, 651.25, 
647.64 and 621.18 g/h/d for 0, 5, 10 and 15 % of creeping signal silage, respectively and weight change was 5.36, 
6.16, 6.53, and 4.96 kg for 0, 5, 10 and 15 % of creeping signal silage respectively. The highest dry matter intake 
was found in the inclusion level of 10% sago palm pith with concentrate combination. Weight gain was 59.63, 69.52, 
72.59 and 55.19 g/h/d in 0, 5, 10 and 15 % of creeping signal silage, respectively. Blood urea nitrogen, blood glucose 
and triiodothyronine were statistically different among all treatments
Keywords: Creeping signal silage, sago palm pith, dry matter intake, weight change, blood chemical
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บทน�ำ

การเลี้ยงแพะในประเทศไทยมีมานานหลาย

ทศวรรษแล้ว โดยเฉพาะชาวอนิเดยี และชาวไทยมสุลมิ

นยิมเลีย้งมาก  การเลีย้งแพะมปีรมิาณมาทีส่ดุในภาค

ใต้ของประเทศไทยที่พบว่ามีจ�านวนมากถึง 80 

เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้บริโภค

ในครวัเรอืนและใช้ในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

โดยแพะจะกนิอาหารหยาบเป็นหลกัถงึ 80  เปอร์เซน็ต์  

ซึ่งได้แก่  หญ้าและใบไม้ (เอกชัย, 2546) แต่เนื่องจาก

หญ้าในเขตร้อนมคีณุภาพต�า่ และมกัขาดแคลนในฤดู

แล้ง  ปรมิาณอาหารหยาบไม่เพยีงพอและคณุภาพต�่า 

จงึท�าให้แพะมนี�า้หนกัลดลงได้  แนวทางหนึง่ทีส่ามารถ

แก้ปัญหาได้นั่นก็คือ การท�าหญ้าหมักเพื่อส�ารองใน

ช่วงทีข่าดแคลน การหมกัพชืมส่ีวนท�าให้สตัว์ได้รบัสาร

อาหารเพิ่มขึ้นเพราะมีคุณสมบัติย่อยได้ง่าย และเมื่อ

น�าหญ้าหมักไปเลี้ยงสัตว์กระเพาะรวมก็ท�าให้ได้

ผลผลิตที่ไม่แตกต่างจากอาหารปกติ (McDonold  

et al., 1991) ในการท�าพืชหมักคุณภาพสูงนั้นจะต้อง

ค�านึงถึงปริมาณและชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ละลาย

น�้าได้ (water soluble carbohydrate, WSC) เป็น

ส�าคัญ เพราะจะช่วยในกระบวนการหมัก และท�าให้

เกิดกรดที่ต้องการมากขึ้น (McCulloug, 1972) แต่

หญ้าในเขตร้อนจะมีระดับของ WSC ต�่า โดยเฉพาะ

หญ้าที่มีอายุมาก (Poppi et al., 1999) อย่างไรก็ตาม

การท� าหญ ้ าหมัก เพื่ อ ใช ้ ส� าหรับ เลี้ ย งสัตว ์ ใน

ประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม เพราะเกษตรกรยังขาด

ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งเทคนิคและวิธี

การผลิตที่ถูกต้อง ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ จึงวิจัย

แนวทางการเพิ่มคุณภาพของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมัก

ด้วยการหมักร่วมกับเยื่อในสาคู ที่เป็นคาร์โบไฮเดรต 

และเป ็นแหล ่งอาหารที่ส� าคัญแก ่จุลินทรีย ์ ใน

กระบวนการหมกั จะท�าให้หญ้าหมกัทีไ่ด้เป็นหญ้าหมกั

คุณภาพดี ส่งผลในทางบวกต่อกระบวนการผลิตแพะ

ขุน ประเด็นที่ส�าคัญคือ การเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น  

หาได้ง่าย ราคาถูก ซึ่งท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ

เลี้ยงแพะต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

ท�าการศกึษาผลของหญ้าซกิแนลเลือ้ยอาย ุ35 วนั 

หมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 

เปอร์เซ็นต์  ระยะเวลาในการหมัก 21 วัน ในแผนการ

ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized 

design, CRD) ใช้แพะพื้นเมืองเพศผู้   จ�านวน 12 ตัว 

อายุประมาณ  1  ปี  และมีน�้าหนักเฉลี่ยประมาณ    

15-20  กโิลกรมั โดยสุม่แพะออกเป็น 4 กลุม่ๆ ละ 3 ซ�า้ 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 4 ทรีทเมนต์   

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 90 วัน ชั่งน�้าหนักแพะในช่วง

เช้าก่อนให้อาหาร (07.30 น) ทุกๆ 15 วัน  เพื่อค�านวณ

การเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัว และน�าค่าน�้าหนักตัว

ทีไ่ด้มาค�านวณหา ปรมิาณการกนิได้ในหน่วยกโิลกรมั

ต่อวัน (kg/d)  เปอร์เซ็นต์น�้าหนักตัว (% BW) และกรัม

ต่อกิโลกรัมน�้าหนักตัว0.75 (g/kgW0.75)  ท�าการเก็บ

ตัวอย่างเลือดในวันสุดท้ายของการทดลอง การเจาะ

เลือดเพื่อวิเคราะห์สภาวะโภชนะที่สัตว์ได้รับตามวิธี

ของ Blowey et al. (1973) สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดจาก

เส้นเลอืดด�าทีค่อ (jugular vein) ของแพะทดลองแต่ละ

ตวัในวนัสดุท้ายของการทดลอง โดยเจาะทีเ่วลา 0 และ 

4 ชัว่โมง ภายหลงัการให้อาหารในตอนเช้า ปรมิาณ 10 

มิลลิลิตร ป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยใช้ Heparin 

ก่อนน�าไปปั ่นแยกส่วนของพลาสม่าเพื่อรอตรวจ

หาความเข้มข้นของ เพื่อวิเคราะห์หายูเรีย-ไนโตรเจน

ในกระแสเลอืด (blood urea- nitrogen, BUN) ด้วยวธิี

ของ Tiffany et al., (1972) และวิเคราะห์หากลูโคสใน

กระแสเลือด (blood glucose, BG) ด้วยวิธีของ  

Slein (1963) รวมทั้งการตรวจหาความเข้มข้นของ 

Triiodothyronine (T
3
) ด้วย T

3
 Diagonostic Products 

Corporation (CA, USA)

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน�ามาวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างทรีทเมนต์โดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT)
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

คุณค่ำทำงโภชนะของหญ้ำซิกแนลเลื้อยหมัก

ผลของการหมักหญ้าซิกแนลเลื้อยร่วมกับเยื่อใน

สาคูที่ระดับ 0, 5, 10, และ 15 เปอร์เซ็นต์  แพะ คุณค่า

ท่าโภชนะของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักแต่ละทรีทเมนต์ 

แสดงใน Table 1  ลักษณะทางกายภาพของหญ้า

ซกิแนลเลือ้ยหมกัทกุกลุม่การทดลองมสีนี�า้ตาลเหลอืง 

พืชหมักที่ได้มีเชื้อราและยีสต์อยู่บ้างบริเวณปากถุง 

เนื้อพืชหมักไม่จับเป็นก้อน ไม่เป็นเมือก การทดสอบ

กลิน่พบว่าหญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกัมกีลิน่หอมคล้ายผล

ไม้ดอง และเมื่อประเมินลักษณะทางกายภาพของพืช

หมักตามเกณฑ์มาตรฐานของกองอาหารสัตว์ (กรม

ปศุสัตว์, 2546)  และพบว่าหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักทุก

ทรีทเมนต์ มีลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับดีมาก

ลักษณะทำงเคมีของหญ้ำซิกแนลเลื้อยหมัก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของหญ้าซิกแนล

เลือ้ยหมกัทัง้ 4 ทรทีเมนต์ มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ  แสดงใน Table 1 ซึ่งจัดเป็นระดับ

ทีม่คีวามเหมาะสมและท�าให้หญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกัมี

คุณภาพดี ระดับ pH ที่เหมาะสมของพืชหมักอยู ่

ระหว่าง 3.8-4.2 (สายัณห์, 2547)  พืชหมักที่มีค่า pH 

มากกว่า 5.1 จดัว่าเป็นพชืหมกัทีม่คีณุภาพไม่ด ี(เมธา, 

2530) ระดบัโปรตนีของหญ้าซกิแนลเลือ้ยทีม่กีารเสรมิ

เยือ่ในสาคูที่ระดบั 5 เปอรเ์ซ็นต ์มีระดับโปรตีนที่สูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P < 0.05)  แต่ทั้งนี้

หากมีการเพิ่มปริมาณเยื่อในสาคูมากขึ้นก็จะมีผลต่อ

ระดับโปรตีนที่ลด เป็นผลมาจากเยื่อในสาคูมีระดับ

โปรตีนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหญ้าซิกแนลเลื้อย  และ

ผลจากการเสริมเยื่อในสาคูในระดับที่มากขึ้นมีผล

ท�าให้ผนังเซลล์และค่าลิกโนเซลลูโลสลดลง ทั้งนี้เป็น

ผลมาจากเยือ่ในสาคมูผีนงัเซลล์ต�า่ (28.12 เปอร์เซน็ต์) 

(P < 0.05)  ปรมิาณกรด    แลคตกิอยูใ่นช่วง 0.22-1.13 

เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง ซึ่งปริมาณของกรดแลคติกมี

ปริมาณสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

BG) ดวยวิธีของ Slein (1963) รวมท้ังการตรวจหาความเขมขนของ Triiodothyronine (T3) ดวย T3 Diagonostic Products 
Corporation (CA, USA) 

ขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทรีทเมนต
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

 
คุณคาทางโภชนะของหญาซิกแนลเล้ือยหมัก 
 ผลของการหมักหญาซิกแนลเล้ือยรวมกับเย่ือในสาคูที่ระดับ 0, 5, 10, และ 15 เปอรเซ็นต  แพะ คุณคาทาโภชนะของ
หญาซิกแนลเล้ือยหมักแตละทรีทเมนต แสดงใน Table 1  ลักษณะทางกายภาพของหญาซิกแนลเล้ือยหมักทุกกลุมการทดลอง
มีสีน้ําตาลเหลือง พืชหมักที่ไดมีเชื้อราและยีสตอยูบางบริเวณปากถุง เนื้อพืชหมักไมจับเปนกอน ไมเปนเมือก การทดสอบกลิ่น
พบวาหญาซิกแนลเล้ือยหมักมีกล่ินหอมคลายผลไมดอง และเม่ือประเมินลักษณะทางกายภาพของพืชหมักตามเกณฑ
มาตรฐานของกองอาหารสัตว (กรมปศุสัตว, 2546)  และพบวาหญาซิกแนลเล้ือยหมักทุกทรีทเมนต มีลักษณะทางกายภาพอยู
ในระดับดีมาก 
 
ลักษณะทางเคมีของหญาซิกแนลเล้ือยหมัก 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของหญาซิกแนลเลื้อยหมักทั้ง 4 ทรีทเมนต มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  แสดงใน Table 1 ซึ่งจัดเปนระดับที่มีความเหมาะสมและทําใหหญาซิกแนลเล้ือยหมักมีคุณภาพดี ระดับ pH ที่เหมาะสม
ของพืชหมักอยูระหวาง 3.8-4.2 (สายัณห, 2547)  พืชหมักที่มีคา pH มากกวา 5.1 จัดวาเปนพืชหมักที่มีคุณภาพไมดี (เมธา, 
2530) ระดับโปรตีนของหญาซิกแนลเล้ือยที่มีการเสริมเย่ือในสาคูที่ระดับ 5 เปอรเซ็นต มีระดับโปรตีนที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุม (P < 0.05)  แตทั้งนี้หากมีการเพิ่มปริมาณเย่ือในสาคูมากขึ้นก็จะมีผลตอระดับโปรตีนที่ลด เปนผลมาจากเย่ือ
ในสาคูมีระดับโปรตีนนอยกวาเม่ือเทียบกับหญาซิกแนลเล้ือย  และผลจากการเสริมเย่ือในสาคูในระดับที่มากขึ้นมีผลทําใหผนัง
เซลลและคาลิกโนเซลลูโลสลดลง ทั้งนี้เปนผลมาจากเยื่อในสาคูมีผนังเซลลตํ่า (28.12 เปอรเซ็นต) (P < 0.05)  ปริมาณกรด    
แลคติกอยูในชวง 0.22-1.13 เปอรเซ็นตวัตถุแหง ซึ่งปริมาณของกรดแลคติกมีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม 
 
Table 1 Chemical composition of creeping signal to ensiling with sago palm pith (LSmeans±SE) 
Items 
(% Dry matter) 

Supplementation of sago palm pith in creeping signal ensilage (%) 
0   5   10     15    

DM (%) 22.38 c±0.30 22.51 c.±0.70 24.69 b ±0.31 28.04 a ±0.04 
CP    6.10 b.±0.17    6.36a ±0.06    5.54 c ±0.07    5.33 c ±0.07 
NDF 70.84a ±0.87 70.40 a ±0.06 65.17 b ±1.05 59.16 c.±2.12 
ADF  46.95a±1.40  45.84a±1.59  39.43b±0.81  36.59b±0.52 
ADL    5.38±0.76      5.38±0.59    6.35±0.25    6.23±0.39 
abc Means  within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
ปริมาณการกินได และอัตราการเจริญเติบโตของแพะ 

ปริมำณกำรกินได้ และอัตรำกำรเจริญเติบโตของ

แพะ

  ผลของการเสริมเยื่อในสาคูในหญ้าซิกแนลเลื้อย

หมกัต่อปรมิาณการกนิได้ในรปูของวตัถแุห้ง อตัราการ

เจริญเติบโตของแพะที่ได้หญ้าหมักแต่ละทรีทเมนต์ มี

ค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ(P>0.05) 

แสดงในตารางที่ 2  พบว่า แพะที่ได้รับหญ้าหมักร่วม

กับเยื่อในสาคูที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มี

ปริมาณกินได้ทั้งหมดในรูปวัตถุแห้ง 637.20, 651.25, 

647.64 และ 621.18 กรมั/ตวั/วนั ตามล�าดบั อตัราการ

เจริญเติบโต 59.63, 69.52, 72.59 และ 55.19 กรัมต่อ

ตัวต่อวัน ตามล�าดับ แสดงในตารางที่ 2 แพะที่ก�าลัง
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เจริญเติบโตจะมีปริมาณการกินได้ประมาณ 2.6 

เปอร์เซ็นต์ของน�้าหนักตัว (บุญเสริม, 2546) จากการ

ศึกษาของวัชราภรณ์ (2550) ท�าการศึกษาผลการการ

หมักหญ้าแพงโกล่าร่วมกับกระถินที่ระดับ 0, 20, 30, 

40 เปอร์เซน็ต์ พบว่าแพะมปีรมิาณการกนิได้ในรปูวตัถุ

แห้ง เท่ากับ 304.68, 507.57, 294.81 และ 342.21 

กรัมต่อตัวต่อวัน Pralomkarn et al. (1995) ศึกษา

เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของแพะเพศผู้ สาย

เลอืดพืน้เมอืงไทย ลกูผสมพืน้เมอืงไทย-แองโกนเูบยีน 

25 เปอร์เซน็ต์ และลกูผสมพืน้เมอืงไทย-แองโกนเูบยีน 

50 เปอร์เซ็นต์ ให้หญ้าแห้งวันละ 50 กรัม และเสริม

อาหารข้นโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่า

แพะพืน้เมอืงมอีตัราการเจรญิเตบิโตเท่ากบั 61 กรมัต่อ

วัน   Kearl (1982) รายงานว่า แพะที่มีน�้าหนัก 15–20 

กิโลกรัม มีการเจริญเติบโต วันละ 50–75 กรัม ต้องได้

รับอาหารคิดเป็นวัตถุแห้ง 3.3 เปอร์เซ็นต์ของน�้าหนัก

ตัวต่อวัน มีปริมาณโปรตีนรวมไม่ต�่ากว่า 48–55 กรัม/

ตัว/วัน จะเห็นได้ว่าแพะกลุ่มที่เสริมอาหารข้น ได้รับ

ปริมาณโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการ 

  ผลของการเสริมเย่ือในสาคูในหญาซิกแนลเล้ือยหมักตอปริมาณการกินไดในรูปของวัตถุแหง อัตราการเจริญเติบโต
ของแพะที่ไดหญาหมักแตละทรีทเมนต มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(P>0.05) แสดงในตารางที่ 2  พบวา แพะที่
ไดรับหญาหมักรวมกับเย่ือในสาคูที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีปริมาณกินไดทั้งหมดในรูปวัตถุแหง 637.20, 651.25, 
647.64 และ 621.18 กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโต 59.63, 69.52, 72.59 และ 55.19 กรัมตอตัวตอวัน 
ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 2 แพะที่กําลังเจริญเติบโตจะมีปริมาณการกินไดประมาณ 2.6 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว (บุญเสริม, 
2546) จากการศึกษาของวัชราภรณ (2550) ทําการศึกษาผลการการหมักหญาแพงโกลารวมกับกระถินที่ระดับ 0, 20, 30, 40 
เปอรเซ็นต พบวาแพะมีปริมาณการกินไดในรูปวัตถุแหง เทากับ 304.68, 507.57, 294.81 และ 342.21 กรัมตอตัวตอวัน 
Pralomkarn et al. (1995) ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของแพะเพศผู สายเลือดพื้นเมืองไทย ลูกผสมพื้นเมืองไทย-
แองโกนูเบียน 25 เปอรเซ็นต และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกนูเบียน 50 เปอรเซ็นต ใหหญาแหงวันละ 50 กรัม และเสริมอาหาร
ขนโปรตีน 18 เปอรเซ็นต ผลการศึกษาพบวาแพะพื้นเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตเทากับ 61 กรัมตอวัน   Kearl (1982) รายงาน
วา แพะที่มีน้ําหนัก 15–20 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโต วันละ 50–75 กรัม ตองไดรับอาหารคิดเปนวัตถุแหง 3.3 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัวตอวัน มีปริมาณโปรตีนรวมไมตํ่ากวา 48–55 กรัม/ตัว/วัน จะเห็นไดวาแพะกลุมที่เสริมอาหารขน ไดรับปริมาณโปรตีน
เพียงพอตอความตองการ  
 
Table 2 Effect of creeping signal to ensiling with sago palm pith on goat production performance (LSmeans±SE) 

Items 
Supplementation of sago palm pith in creeping signal ensilage (%) 
0 5  10    15 

No. of goat 3 3 3 3 
Period (d) 90 90 90 90 
Initial (kg) 15.83±2.79 15.83±2.25 15.93±2.93 15.76±2.06 
Final (kg) 21.20±5.64 21.86±1.22 22.46±1.50 20.7±2.46 
Weight change (kg) 5.36±0.15 6.16±3.16 6.53±3.19 4.96±1.38 
Weight gain (g/d) 59.63±0.17 69.52±11.79 72.59±10.02 55.19±15.41 
Dry matter intake (g/d)     
    Silage 250.42±22.07 254.36±/22.24 246.87±38.32 246.52±56.81 
        -  % BW 3.04±0.22 2.99±0.32 3.00±0.27 2.99±0.23 
        -  g/BW0.75 64.85±1.42 64.58±6.21 65.37±5.93 63.79±5.84 
    Concentrate 386.77±4.52 396.89±4.78 427.77±5.26 374.66±3.53 
Total dry matter in take  
(g/h/d) 

637.20±120.95 651.25±37.24 647.64± 71.29 621.18±101.57 

     
abc Means  within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
 
คาชีวเคมีในกระแสเลือด 
 สําหรับการวิ เคราะหทางชีวเคมี  ความเขมขนของกลูโคส  ความเขมขนของยูเรียไนโตรเจน  และฮอรโมน 
triidothyronine ในกระแสเลือดของแพะพันธุพื้นเมือง พบวา ปริมาณกลูโคส ของแพะที่ไดรับหญาซิกแนลเล้ือยหมักรวมกับสาคู

ค่ำชีวเคมีในกระแสเลือด

 ส�าหรับการวิเคราะห์ทางชีวเคมี ความเข้มข้นของ

กลูโคส ความเข้มข้นของยูเรียไนโตรเจน และฮอร์โมน 

triidothyronine ในกระแสเลือดของแพะพันธุ์พื้นเมือง 

พบว่า ปริมาณกลูโคส ของแพะที่ได้รับหญ้าซิกแนล

เลื้อยหมักร่วมกับสาคูที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 

เปอร์เซน็ต์  มค่ีาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(P<0.05) (Table 3) ก่อนให้อาหาร (0 ชั่วโมง) และ

หลงัให้อาหาร (4 ชัว่โมง) มค่ีาเฉลีย่ 52.50-57.67 และ 

57.70-60.81 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ซึ่งปริมาณกลูโคส 
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สามารถบ่งบอกถงึการใช้ประโยชน์ของพลงังานในสตูร

อาหาร (Blowey et al., 1973) ระดับกลูโคสในกระแส

เลือดของแพะปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 50-75 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ (Kaneko, 1989)  

 ส่วนความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแส

เลอืดพบว่า แพะทีไ่ด้รบัหญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกัร่วมกบั

สาคูที่ระดับ 0,5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  ที่เวลา 0 

ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 8.00, 9.33, 8.00 และ 11.33 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ ที่เวลา 4 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 

14.00, 13.67, 11.76 และ 14.00 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ ิ(P<0.05) Preston et al. (1965) รายงานว่าความ

เข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดมีความ

สัมพันธ ์กับปริมาณโปรตีนที่ กินได ้  ยู เ รี ย เป ็น

สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนซึ่งสังเคราะห์ขึ้น

ที่ตับ โดยเปลี่ยนมาจากแอมโมเนีย จุลินทรีย์ใน

กระเพาะรเูมนจะสลายโปรตนีในอาหารเป็นแอมโมเนยี 

เพือ่ใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนส�าหรบัการสร้างสงัเคราะห์

จุลินทรีย์โปรตีน แอมโมเนียที่จุลินทรีย์น�าไปใช้ไม่ทัน

จะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะรูเมนเข้าสู่กระแสเลือด 

ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นยูเรียอย่างรวดเร็วที่ตับเพื่อลด

ความเป็นพิษของแอมโมเนีย นอกจากนี้ กรดอะมิโนที่

ดูดซึมผ่านล�าไส้เล็กแต่ไม่ถูกน�าไปใช้สร้างโปรตีนก็จะ

ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานและยูเรียที่ตับเช่นกัน  ยูเรียที่

เกิดขึ้นจะเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนหนึ่งถูกน�ากลับเข้าสู่

กระเพาะรูเมนผ่านทางน�้าลาย ส่วนหนึ่งจะไปยังไต 

และถูกขับออกทางปัสสาวะ (เมธา, 2530; บุญล้อม, 

2541) โดยระดับยูเรีย-ไนโตรเจนของแพะปกติจะมีค่า

อยู่ระหว่าง 12.6-28.0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (Lazzaro, 

2005) โดยระดบัยเูรียไนโตรเจน ในกระแสเลือดขึ้นอยู่

กบัปรมิาณการกนิและการย่อยได้ของโปรตนีในอาหาร

ทีสัตว์ได้รับ (Higginobothum et al., 1989) ซึงระดับ

ของยูเรียไนโตรเจนในกระเลือดจะมีความผันแปรกับ

อายุ อาหาร ตัวสัตว์ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ (เมธา, 

2530) หากมีปริมาณที่สูงเกินไปจะเป็นตัวบ่งบอกถึง

การใช้ประโยชน์จากอาหารทีไม่มีประสิทธิภาพ (Nou-

siainen et al., 2004)

 ไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นเอมีนฮอร์โมนซึ่งสังเคราะห์

ขึ้นจากต่อมไทรอยด์ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ฮอร์โมนไทรอก

ซีน (Thyroxine; T
4
) และฮอร์โมน T

3
 โดย T

3 
จะมีความ

เข้มข้นในเลือดต�่ากว่า T
4 

แต่มีความสามารถในการ

ออกฤทธิ์สูงกว่าหลายเท่า ซึ่ง 85 เปอร์เซ็นต์ของ T
3 
ที่

ร่างกายผลิตในแต่ละวันเปลี่ยนมาจาก T
4
 โดยการตัด

ไอโอดีน (deiodination) ในเนื้อเยื่ออื่นๆ (นทีทิพย์, 

2538) กระบวนการสงัเคราะห์ฮอร์โมนทัง้สองชนดินีข้ึน้

อยู่กับปริมาณไอโอดีน และกรดอะมิโนไทโรซีน ระดับ

ของฮอร์โมน T
3 
และ T

4 
ในสัตว์แต่ละชนิดมีความแตก

ต่างกัน
 
(Dunlop, 1991) แพะที่ได้หญ้าซิกแนลเลื้อย

หมักทุกทรีทเมนต์มีปริมาณฮอร์โมน T
3 
ก่อนให้อาหาร

ที ่0 ชัว่โมง มค่ีาอยูร่ะหว่าง 81.67-96.33 นาโนกรมัต่อ

เดลซิลิตร และหลังจากได้รับอาหาร 4 มีค่าอยู่ระหว่าง 

111.00-122.33 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งมีค่าไม่แตก

ต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ระดับปกติของฮอร์โมน T
3
 

ของแพะอยูใ่นช่วง 90-190 นาโนกรมัต่อเดซลิติร (Dun-

lop, 1991)
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การเสริมเยื่อในสาคูร่วมกับหญ้าซิกแนลเลื้อยที่

ระดับ 10 เปอร ์เซ็นต ์  มีผลท�าให ้แพะทดลองมี

สมรรถภาพการเจริญเติบโตดีขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้จาก

ปริมาณการกินทั้งหมดได้ในรูปวัตถุแห้งจะมีค่าอยู่ที่ 

647.64 กรัมต่อตัวต่อวัน และมีอัตราการเจริญเติบโต

ที่ 72 กรัมต่อตัวต่อวัน แต่ถ้าหากมีการเสริมในระดับที่

สูงขึ้นก็จะมีผลท�าให้ระดับโปรตีนลดลง การเลี้ยงแพะ

ด้วยหญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกัร่วมกบัสาคทูีร่ะดบัต่างกนั

ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในกระแสเลือด

ของแพะ

ค�ำขอบคุณ

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “ประสิทธิภาพ

ของการใช้หญ้าซกิแนลเลือ้ยหมกัร่วมกบัเยือ่ในสาคตู่อ

การใช้ประโยชน์ของโภชนะ ปริมาณการกินได้ และ

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศผู้”  ซึ่งได้รับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิยั (สกว.)  ดงันัน้ผูว้จิยัใคร่ขอขอบคณุส�านกังาน
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ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต  มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 3) กอนใหอาหาร (0 ชั่วโมง) 
และหลังใหอาหาร (4 ชั่วโมง) มีคาเฉล่ีย 52.50-57.67 และ 57.70-60.81 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  ซึ่งปริมาณกลูโคส สามารถบง
บอกถึงการใชประโยชนของพลังงานในสูตรอาหาร (Blowey et al., 1973) ระดับกลูโคสในกระแสเลือดของแพะปกติมีคาอยู
ระหวาง 50-75 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต (Kaneko, 1989)   
 สวนความเขมขนของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดพบวา แพะที่ไดรับหญาซิกแนลเล้ือยหมักรวมกับสาคูที่ระดับ 0,5, 
10 และ 15 เปอรเซ็นต  ที่เวลา 0 ชั่วโมง มีคาเทากับ 8.00, 9.33, 8.00 และ 11.33 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และ ที่เวลา 4 ชั่วโมง มี
คาเทากับ 14.00, 13.67, 11.76 และ 14.00 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) Preston et al. (1965) รายงานวาความเขมขนของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดมีความสัมพันธกับปริมาณโปรตีนที่
กินได ยูเรียเปนสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีนซึ่งสังเคราะหขึ้นที่ตับ โดยเปลี่ยนมาจากแอมโมเนีย จุลินทรียในกระเพาะรู
เมนจะสลายโปรตีนในอาหารเปนแอมโมเนีย เพื่อใชเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับการสรางสังเคราะหจุลินทรียโปรตีน แอมโมเนียที่
จุลินทรียนําไปใชไมทันจะถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะรูเมนเขาสูกระแสเลือด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเปนยูเรียอยางรวดเร็วที่ตับเพื่อลด
ความเปนพิษของแอมโมเนีย นอกจากนี้ กรดอะมิโนที่ดูดซึมผานลําไสเล็กแตไมถูกนําไปใชสรางโปรตีนก็จะถูกเปล่ียนเปน
พลังงานและยูเรียที่ตับเชนกัน  ยูเรียที่เกิดขึ้นจะเขาสูกระแสเลือด สวนหนึ่งถูกนํากลับเขาสูกระเพาะรูเมนผานทางนํ้าลาย สวน
หนึ่งจะไปยังไต และถูกขับออกทางปสสาวะ (เมธา, 2530; บุญลอม, 2541) โดยระดับยูเรีย-ไนโตรเจนของแพะปกติจะมีคาอยู
ระหวาง 12.6-28.0 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต (Lazzaro, 2005) โดยระดับยูเรียไนโตรเจน ในกระแสเลือดขึ้นอยูกับปริมาณการกินและ
การยอยไดของโปรตีนในอาหารทีสัตวไดรับ (Higginobothum et al., 1989) ซึงระดับของยูเรียไนโตรเจนในกระเลือดจะมีความ
ผันแปรกับอายุ อาหาร ตัวสัตว ส่ิงแวดลอม และอื่นๆ (เมธา, 2530) หากมีปริมาณที่สูงเกินไปจะเปนตัวบงบอกถึงการใช
ประโยชนจากอาหารทีไมมีประสิทธิภาพ (Nousiainen et al., 2004) 
 ไทรอยดฮอรโมนเปนเอมีนฮอรโมนซึ่งสังเคราะหขึ้นจากตอมไทรอยด มีอยู 2 ชนิด คือ ฮอรโมนไทรอกซีน (Thyroxine; 
T4) และฮอรโมน T3 โดย T

3 
จะมีความเขมขนในเลือดต่ํากวา T

4 
แตมีความสามารถในการออกฤทธิ์สูงกวาหลายเทา ซึ่ง 85 

เปอรเซ็นตของ T3 ที่รางกายผลิตในแตละวันเปล่ียนมาจาก T4 โดยการตัดไอโอดีน (deiodination) ในเน้ือเย่ืออื่น ๆ (นทีทิพย, 
2538) กระบวนการสังเคราะหฮอรโมนทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยูกับปริมาณไอโอดีน และกรดอะมิโนไทโรซีน ระดับของฮอรโมน T3 
และ T4 ในสัตวแตละชนิดมีความแตกตางกัน (Dunlop, 1991) แพะที่ไดหญาซิกแนลเล้ือยหมักทุกทรีทเมนตมีปริมาณฮอรโมน 
T3 กอนใหอาหารที่ 0 ชั่วโมง มีคาอยูระหวาง 81.67-96.33 นาโนกรัมตอเดลซิลิตร และหลังจากไดรับอาหาร 4 มีคาอยูระหวาง 
111.00-122.33 นาโนกรัมตอเดซิลิตร ซึ่งมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) ระดับปกติของฮอรโมน T3 ของแพะอยูในชวง 
90-190 นาโนกรัมตอเดซิลิตร (Dunlop, 1991) 
 
          Table 3 Effect of creeping signal to ensiling with sago palm pith on blood chemical (LSmeans±SE) 

Items Hour 
Supplementation of sago palm pith in creeping signal ensilage 

(%) 
0 5 10 15 

BG, mg% 0 h 56.23b±0.72 57.67a.±0.44 54.20c ±0.50 52.50d ±0.65 

 
4 h 59.04b±0.37 60.81a.±0.56 59.53b ±0.71 57.70c ±1.18 

BUN, mg% 0 h 8.00b.±1.00 9.33b ±0.58 8.00a  ±0.07 11.33a ±1.15 

 
4 h 14.00 ±1.00 13.67±1.53 11.76 ±0.58 14.00±1.12 

T3, ng/dl 0 h  95.67a±0.54 81.67c±7.64 96.33a±3.06 93.00b±6.24 
  4 h 111.00±7.00 115.33±3.51 118.33±7.64 112.33±3.39 

abc Means  within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การเสริมเยื่อในสาคูรวมกับหญาซิกแนลเล้ือยที่ระดับ 10 เปอรเซ็นต มีผลทําใหแพะทดลองมีสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตดีขึ้น ทั้งนี้จะเห็นไดจากปริมาณการกินทั้งหมดไดในรูปวัตถุแหงจะมีคาอยูที่ 647.64 กรัมตอตัวตอวัน และมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ 72 กรัมตอตัวตอวัน แตถาหากมีการเสริมในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลทําใหระดับโปรตีนลดลง การเล้ียงแพะดวย
หญาซิกแนลเล้ือยหมักรวมกับสาคูที่ระดับตางกันไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคาชีวเคมีในกระแสเลือดของแพะ 

 
คําขอบคุณ 

การศึกษานี้เปนสวนหน่ึงของโครงการ  “ประสิทธิภาพของการใชหญาซิกแนลเล้ือยหมักรวมกับเย่ือในสาคูตอการใช
ประโยชนของโภชนะ ปริมาณการกินได และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศผู”  ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ดังนั้นผูวิจัยใครขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ณ  โอกาสนี้
ดวย 
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