แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 223-229 (2555).

KHON KAEN AGR. J. 40 SUPPLMENT 2 : 222-229 (2012).
223

ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้
ของโภชนะในแพะ
Effects of mao pomace supplementation on feed intake and nutrients
digestibility in goat
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บทคัดย่อ: แพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x พันธุ์แองโกลนูเบี้ยน เพศผู้ จ�ำนวน 3 ตัวน�้ำหนักเฉลี่ย 18.2 ± 3 กิโลกรัม  ถูกจัด
เข้าแผนการทดลองแบบ 3x3 Latin Square design  โดยมี 3 ทรีตเมนต์ คือ ทรีตเมนต์ที่ 1  กลุ่มควบคุม ทรีตเมนต์ที่ 2  
เสริมกากเม่าสด (40 กรัมต่อวัน) และทรีตเมนต์ที่ 3 เสริมกากเม่าแห้ง (8 กรัมต่อวัน) โดยมีระยะเวลาทดลองทัง้ สิน้ 3 ระยะ
การทดลอง ระยะการทดลองละ 28 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าการเสริมกากเม่าสดท�ำให้การกินได้ของอาหารลดลง
(P<0.05) แต่การกินได้ของแพะในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ เสริมกากเม่าแห้งไม่แตกต่างกัน (P>0.05) การเสริมกากเม่าทัง้ สด
และแห้งช่วยเพิม่ การย่อยได้วตั ถุแห้งและเยือ่ ใย NDF (P<0.05) ส่วนการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ โปรตีน ไขมัน และเยือ่ ใย
ADF แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การกินได้ของโภชนะที่ย่อยได้ในกลุ่มที่เสริมในรูปกากแห้งมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เสริมใน
รูปกากเม่าสด การค�ำนวณหาจุลนิ ทรียโ์ ปรตีน (microbial crude protein, MCP) พบว่าการเสริมในรูปกากเม่าแห้งจะมีคา่
MCP สูงกว่าการเสริมในรูปกากเม่าแห้ง จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการเสริมกากเม่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์จากอาหารของแพะให้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: กากเม่า, ปริมาณการกินได้, การย่อยได้ของโภชนะ, จุลินทรีย์โปรตีน
1

  
2

  
3

  
*

หน่วยวิจยั อาหารสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
Animal Nutrition Research Unit, Department of Animal Science, Faculty of Natural Resources, Rajamangala
University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus, Phangkhon, Sakon Nakhon
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
School of Animal Production Technology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of
Technology, Muang, Nachon Ratchasima
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tropical Feed Resource Research and Development Center (TROFREC), Department of Animal Science,
Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen
Corresponding author: cyuangklang@yahoo.com

224
ABSTRACT: Three male crossbred Anglonubian x Native, average BW 18.2 + 3 kg (mean + SD) were used in a
3x3 Latin square design. There were three treatments; control (T1), 40 g wet mao pomace/d (T2) and 8 g DM mao
pomace/d (T3). There were three experimental periods and each period was lasted for 28 days. At the end of experiment, it was found that feed intake in goat received wet mao pomace decreased (P <0.05) but in goats fed control and
dried mao pomace feed intake were not differ (P> 0.05). Neutral detergent fiber digestibility was increased (P<0.05)
in both wet and dried mao pomace when compared with control. Digestibilities of organic matter (OM), crude protein
(CP), ether extract (EE) and acid detergent fiber (ADF) were not differ (P <0.05) the digestibility of organic matter,
protein, fat and ADF were different statistically (P> 0.05). Digestible nutrient intakes were higher in goats fed dried
mao pomace when compared with goats fed wet mao pomace. Calculated microbial crude protein in goats fed dried
mao pomace were higher than in goats fed wet mao pomace. Based of the experimental data, it can be concluded
that mao pomace supplementation can increase the utilization of nutrient in goats.
Keywords: mao pomace, feed intake, nutrients digestibility, microbial crude protein

บทน�ำ
ในปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงแพะในประเทศไทย
ก�ำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลผลิตจากเนื้อแพะ เป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้การเลี้ยงแพะมีแนว
โน้มที่จะขยายการเลี้ยงกันมากขึ้น ประกอบกับแพะ
เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้
รวดเร็วเป็นสัตว์ทกี่ นิ อาหารง่าย และสามารถกินอาหาร
ได้หลายชนิดทัง้ หญ้าและถัว่ และไม้ยนื ต้น สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ให้ผลตอบแทนได้รวดเร็วกว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอื่น
แพะที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปเป็นพันธุ์พื้นเมืองไทย (Thai
native goat) หรือแพะลูกผสมระหว่างแพะพื้นเมือง
กับแพะพันธุ์แองโกลนูเบี้ยน (วินัย, 2542) จ�ำนวน
แพะมีชีวิตในประเทศไทยมีจ�ำนวนทั้งหมดประมาณ
383,796 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2552) เกษตรกรส่วน
ใหญ่นิยมเลี้ยงแพะด้วยอาหารหยาบเพียงอย่างเดียว
ไม่มีการเสริมอาหารข้น ทั้งนี้เนื่องจากอาหารหยาบ
เป็นอาหารที่มีให้สัตว์กินได้ตลอดทั้งปี หาได้ง่ายและ
มีอยู่ตามพื้นที่ทั่วๆ ไปในปัจจุบันมักนิยมน�ำเอาสาร
เสริม(feed additives) มาเติมลงในอาหารเพื่อช่วย
เพิ่มการย่อยอาหาร การเจริญเติบโต เช่น กรดอินทรีย์
ยีสต์ ซึง่ กรดอินทรียส์ ามารถเพิม่ ความเป็นกรดในล�ำไส้
และก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และโปรโตซัว ที่ก่อโรค
ในทางเดินอาหารรวมถึงในอาหารและยังสามารถลด
การใช้ยาปฏิชีวนะในการก�ำจัดเชื้อก่อโรคได้อีกด้วย
Beauchemin et al.(2006) รายงานการย่อยได้ของ
แต่ละช่วงเวลาของการทดลองโดยวัดจากการกินได้

ของโภชนะที่เหมือนกัน โคที่ได้รับการเสริมกรดฟูมา
ริกกับโคกลุ่มที่ควบคุม การกินได้ของโคกลุ่มที่ควบคุม
มีการกินได้ที่ต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการเสริมกรดฟูมาริก
ในอาหาร แต่กรดฟูมาริกไม่มีผลต่อการขับออกของ
เมทเธนทั้งหมดในแต่ละวันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม สารเสริมเหล่านี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อ
เนือ่ งโดยอาศัยความก้าวหน้าทางไบโอเทคโนโลยี (biotechnology) แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การใช้สาร
เสริมที่มาจากธรรมชาติ(natural products) ก�ำลังได้
รับความสนใจอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ เช่นการใช้สมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน
กราวเครือ เป็นต้น ซึง่ สารธรรมชาติเหล่านี้ พบว่ามีแนว
โน้มที่จะเพิ่มปริมาณการใช้มากขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ความปลอดภัยในแง่ของการเป็นสารธรรมชาติทมี่ กี าร
ยอมรับอย่างกว้างขวาง (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท
ออลเวท จ�ำกัด, 2008)
เม่า (Antidesma thwaiteaianum Muell.Arg.)
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ผลท้องถิ่นยืนต้นของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือชนิดหนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีคุณค่างทางโภชนาการ
และการรักษาโรค เป็นพืชสมุนไพร เพราะเนือ่ งจากผล
ของเม่าเมื่อถึงฤดูกาลออกผลแล้วมีจ�ำนวนมากและ
เกษตรกรจะน�ำผลของเม่าไปขายตามตลาดแต่เมือ่ ขาย
ไม่หมดก็จะทิ้งเนื่องจากเน่าเสียไม่มีการแปรรูปเป็น
สินค้า และต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ท�ำให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ทั้งการ
ท�ำเป็นน�้ำหมากเม่า การหมักท�ำเป็นไวน์ เป็นต้นเมื่อมี
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วเศษเหลือ
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จากการท�ำผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการคั้นกรองแยกน�ำ้
กับกากกากเม่าที่มีรสเปรี้ยวเมื่อผลเม่ายังไม่สุกแต่
เมื่อผลสุกแล้วจะให้รสฝาดและรสของผลเม่านี้เองที่มี
ปริมาณกรดอินทรีย์สูงซึ่งได้แก่ กรดมาริก กรดฟูมาริก
ที่ท�ำให้สัตว์น�ำไปใช้ประโยชน์เมื่อสัตว์กินเข้าไป จาก
รายงานของ ธนภูมิ (2554) พบว่าปริมาณของกรด
ทาทาริก กรดมาลิกและกรดซิตริก มีค่าเท่ากับ 3.02,
3.38 และ 3.16% ในกากเม่า ตามล�ำดับ ดังนั้นในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
เสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของ
โภชนะในแพะ

Table 1 Ingredient and chemical composition of  diets
Item
Concentrate
Cassava chip

59.0

Soybean meal

10.0

Cotton seed

6.0

Broken rice

15.0

Urea

2.0

Sulfur

0.2

Salt

0.8

Molasses

6.0

Min and Vit Premix

1.0

*

วิธีการศึกษา
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 3x3
Latin square design โดยมี 3 ทรีตเมนต์ ดังนีท้ รีตเมน
ต์ที่ 1 (T1) = กลุ่มควบคุม ทรีตเมนต์ที่ 2 (T2) = กลุ่มที่
เสริมกากเม่าสด (40 กรัมต่อวัน) ทรีตเมนต์ที่ 3 (T3)  =
กลุ่มที่เสริมกากเม่าแห้ง (8 กรัมต่อวัน) ในการทดลอง
ได้แบ่งระยะเวลาของการทดลองออกเป็น 3 ช่วง การ
ทดลอง  โดยในแต่ละช่วงเวลาการทดลองใช้เวลา 28
วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทดลอง 98 วัน โดยแบ่งสัตว์
ออกเป็น 3 กลุ่ม เมื่อทดลองครบหนึ่งช่วงเวลาของการ
ทดลองที่ 1 (period 1) แพะแต่ละตัวถูกเปลี่ยนไปรับ
อาหารทดลองอื่นจนครบ
Silage

Mao pomace

33.47

24.68

Chemical composition,%
Dry matter

80.25

--------------------------------------------%DM------------------------------------------Organic matter

93.60

91.23

93.5

Crude protein

17.67

6.51

11.61

Ether extract

4.50

1.22

1.54

NDF

30.72

42.28

52.21

ADF

12.44

28.12

13.83

Minerals and Vitamin premix is described in Wongnen et al. (2009)

*
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สัตว์ทดลองและอาหารทดลอง ใช้แพะลูกผสม
พันธุ์พื้นเมือง x พันธุ์แองโกลนูเบี้ยน เพศผู้จ�ำนวน 3
ตัวน�้ำหนักเฉลี่ย 18.2 ± 3 กิโลกรัม ท�ำการถ่ายพยาธิ
ภายนอกและภายในโดยการใช้ยาไอโวเม็ก และฉีด
วิตามิน เอดี 3 อี และแพะทดลองทุกตัวถูกเลี้ยงใน
กรงขังเดี่ยว และแต่ละคอกมีน�้ำสะอาดให้กินตลอด
เวลา แพะทุกตัวได้รับอาหารข้น  ในอัตราส่วนร้อยละ
2 ของน�้ำหนักตัว (อาหารดังแสดงใน Table 1) ส่วน
อาหารหยาบ คือ หญ้ารูซี่หมัก โดยให้กินอย่างเติมที่
แบ่งการให้อาหารออกเป็น 2 เวลา คือช่วงเช้าให้อาหาร
เวลา 08.00 น. และในช่วงเย็นให้อาหารเวลา 16.00 น.
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี บันทึกปริมาณการให้อาหารทุกวันตลอด
ช่วงเวลาการทดลองทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ด้วย
การชั่งน�้ำหนักอาหารก่อนให้ และอาหารที่เหลือทุก
ครั้ง จดบันทึกปริมาณอาหารที่เหลือ และค�ำนวณ
ปริมาณอาหารที่กินได้ในแต่ละวัน สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหาร และอาหารที่เหลือติดต่อกัน 5 วันก่อนในช่วง
วันที่ 24 ถึงวันที่ 28 ของแต่ละช่วงเวลาการทดลอง
แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์ปริมาณวัตถุแห้ง (dry
matter) น� ำ ค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปริ ม าณการกิ น ได้ ข อง
อาหารโดยคิ ด ต่ อ หน่ ว ยน�้ ำ หนั ก แห้ ง และอาหาร
อีกส่วนหนึ่งน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เสร็จแล้วน�ำไปบดผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร
โดยใช้ เ ครื่ อ งบดรุ ่ น Kinematica, Switzerland  
เพือ่ วิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของโภชนะต่างๆ
ได้แก่ วัตถุแห้ง (dry matter, DM), เถ้า (ash) และ
โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ตามวิธขี อง AOAC
(2000) วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของเยื่อใย
ได้แก่ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางหรือ
ผนังเซลล์ (neutral -detergent fiber, NDF)  เยื่อใย
ที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (acid-detergent
fiber, ADF) ตามวิธขี อง Van Soest  et al. (1991) เก็บ
มูลในช่วง 5 วันสุดท้ายของแต่ละช่วงเวลาการทดลอง
โดยท�ำการเก็บมูลทัง้ หมดและชัง่ น�ำ้ หนัก วิเคราะห์เช่น
เดียวกับอาหาร ชัง่ น�ำ้ หนักแพะ สองครัง้ คือ ครัง้ แรกใน

ช่วงเช้าเวลา 7.00 นาฬิกา ในวันที่ 1 และครั้งที่สองใน
วันที่ 28 ทีเ่ วลาเดียวกันของแต่ละช่วงเวลาการทดลอง
เพื่อค�ำนวณการเปลี่ยนแปลงของน�ำ้ หนักตัว และเพื่อ
น�ำค่าน�้ำหนักตัวที่ได้มาค�ำนวณหาปริมาณการกินได้
ในหน่วยกิโลกรัมต่อวัน (kg/d), เปอร์เซ็นต์น�้ำหนักตัว
(%BW) และกรัมต่อกิโลกรัมน�ำ้ หนักตัว0.75 (g/kgW0.75)
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ วางแผนการทดลอง
และเก็บข้อมูล เพื่อทดสอบทางสถิติแบบ 3x3 Latin
Square design โดยใช้ Proc ANOVA (SAS, 1985)
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(Steel and Torrie, 1980)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลของการเสริ ม กากเม่ า ต่ อ ปริ ม าณการกิ น ได้
ในแพะ
การทดลองเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้
พบว่ า ปริ ม าณการกิ น ได้ วั ต ถุ แ ห้ ง ของอาหารข้ น
ปริมาณการกินได้วัตถุแห้งรวม และปริมาณการกินได้
รวมคิดเป็นกรัมต่อกิโลกรัม ของกลุม่ ทีเ่ สริมกากเม่าสด
ลดลง (P>0.05) ทั้งนี้อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากองค์
ประกอบของกรดมาลิกในกากเม่า ซึ่งสอดคล้องกับ
Khampa (2005) ทีพ่ บว่าการเสริมกรดมาลิกในอาหาร
โคเนื้อท�ำให้ปริมาณการกินได้ต�่ำ  แต่การกินได้กลุ่ม
ควบคุมและเสริมกากเม่าแห้งไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
(แสดงใน Table 2) สอดคล้องกับ Yuangklang et al.
(2004) และ McGinn et al. (2004) ที่มีการเสริมกรด
ฟูมาริก พบว่าไม่มผี ลต่อปริมาณการกินได้ในแพะและ
โคเนื้อ ตามล�ำดับ
ผลของการเสริมกากเม่าต่อค่าการย่อยได้ของ
โภชนะในแพะ
การทดลองเสริมกากเม่าต่อค่าการย่อยได้ของ
โภชนะ พบว่าการย่อยได้ DM และ NDF ของกลุ่ม
ที่เสริมกากเม่าเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการย่อยได้ OM, CP,
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EE และ ADF ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ผล
ที่ได้สอดคล้องกับ McGinn et al. (2004) ที่ศึกษาการ
เสริมกรดอินทรีย์ฟูมาริกในโคเนื้อ พบว่าการย่อยได้
ของ OM, CP, EE และ ADF ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) ในส่วนของการย่อยได้ของเยื่อใย NDF พบ
ว่ามีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ มีการเสริมกากเม่า จากรายงานของ
Khampa et al. (2006) พบว่าเสริม DL-malate ใน
อาหารข้นทีม่ มี นั ส�ำปะหลัง75%ร่วมกับการให้ฟางหมัก
ยูเรีย 4% พบว่าค่าการย่อยได้ของเยื่อใย NDF เพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของแบคทีเรียที่ย่อยสลาย
เซลลูโลสทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ มีการเสริม DL-malate (Khampa et al., 2006) การเสริมกากเม่าซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นก
รดอินทรีย์ เป็นการกระตุ้นการท�ำงานของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน จึงท�ำให้การย่อยได้ของโภชนะเพิ่มขึ้น
จากรายงานของ Kung et al. (1982) รายงานว่าการ
เสริมกรดมาลิก 140 กรัมในอาหารโคนม ท�ำให้จำ� นวน
ของแบคทีเรียที่ย่อยสลายเยื่อใยเซลลูโลสเพิ่มขึ้น
ปริมาณการกินได้ของโภชนะ
จาก Table 4 พบว่าปริมาณการกินได้ของโภชนะ
ในแพะทีไ่ ด้รบั อาหารกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั กาก
เม่าแห้งมีปริมาณการกินได้ของโภชนะที่สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับกากเม่าสด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ซึ่งพบว่าแพะที่ได้รับกากเม่าสด มีปริมาณการกินได้
ของอาหารข้นลดลง ถึงแม้ว่าจะการเสริมกากเม่าจะ
ช่วยเพิม่ โภชนะ แต่เมือ่ พิจารณาถึงปริมาณของโภชนะ
ในอาหารข้นเปรียบเทียบกับปริมาณโภชนะในกาก

เม่าที่เติมเข้าไป พบว่าโภชนะในอาหารข้นมีค่าสูงกว่า
ในกากเม่า จึงท�ำให้แพะในกลุ่มที่ได้รับกากเม่าสดมี
ปริมาณการกินได้ของโภชนะที่ลดลง
ปริมาณการกินได้ของโภชนะที่ย่อยได้
จาก Table 5 พบว่าปริมาณการกินได้ของโภชนะ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย
พบว่าการกินได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ โปรตีน ไข
มัน เยื่อใย ADF ที่ย่อยได้ ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
เสริมกากเม่าแห้ง ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าในกลุ่มที่
เสริมกากเม่าสดมี แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P<0.05) ส่วนกินได้ของเยือ่ ใย NDF ทีย่ อ่ ยได้ ในกลุม่
ที่ได้รับกากเม่าแห้งมีค่าสูงที่สุด (P<0.05) เมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เสริมกากเม่าสด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในกากเม่าสด ท�ำให้การไหลผ่านจาก
กระเพาะรูเมนมากกว่าแบบแห้ง ท�ำให้มเี ยือ่ ใยยังไม่ได้
ย่อยสลาย จึงท�ำให้มกี ารย่อยได้ทตี่ ำ�่ กว่า เมือ่ พิจารณา
ถึงการสังเคราะห์จลุ นิ ทรียโ์ ปรตีนในกระเพาะรูเมน โดย
การค�ำนวณจากค่าการย่อยสลายของการกินได้อนิ ทรีย
วัตถุทยี่ อ่ ยได้ (digestible organic matter intake) พบ
ว่าในกลุ่มที่การเสริมกากเม่าแห้งและกลุ่มควบคุมมี
ค่า microbial crude protein (MCP) ไม่แตกต่างกัน
(P>0.05) แต่สูงกว่ากลุ่มที่เสริมกากเม่าสด อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งการเสริมกากเม่าแห้ง
ซึ่งเป็นแหล่งของกรดอินทรีย์น่าจะช่วยในการกระตุ้น
ให้การท�ำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนดีขึ้น

Table 2 Effect of mao pomace supplementation on feed intake
Supplementation of Mao pomace
Intake
0
wet 40 g/d
dried 8 g/d
Concentrate, gDM/d
434.61
397.68
438.22
Roughage, gDM/d
356.33
347.40
351.87
Mao intake, gDM/d
8.00
8.00
a
b
Total intake, gDM/d
790.94
753.09
798.09a
Total intake, %BW
3.72
3.68
3.81
ab
b
Total intake,g/kgBW0.75
79.74
77.51
81.46a
ab
Means within the same row followed by different letters are significantly different (P<0.05)

SEM
1.12
2.32
1.21
0.02
0.29
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Table 3 Effect of mao pomace supplementation on nutrient digestibility
Item
Nutrients digestibility,%
Dry matter
Organic matter
Crude protein
Ether extract
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber

Supplementation of Mao pomace
0
wet 40 g/d
dried 8 g/d
81.84b
83.89
77.57
67.43
61.37b
46.52

82.09ab
83.98
76.65
67.21
62.93a
46.97

82.47a
84.18
76.37
69.45
63.61a
47.62

SEM
0.04
0.05
0.38
0.63
0.12
0.14

Means within the same row followed by different letters are significantly different (P<0.05)

ab

Table 4 Effect of mao pomace supplementation on nutrient intake
  Supplementation of  Mao pomace
Intake
0
wet 40 g/d
dried 8 g/d
Nutrient intake ,g DM/d
699.92b
728.39a
Organic matter
725.98a
Crude protein
100.26a
92.79b
100.16a
Ether extract
19.95a
18.35b
19.68a
NDF
281.21a
269.11b
286.22a
ADF
154.87a
146.05b
154.12a
ab
Means within the same row followed by different letters are significantly different (P<0.05)

SEM
2.51
0.06
0.05
0.74
0.47

Table 5 Effect of mao pomace supplementation on digestible nutrient intake
Supplementation of Mao pomace
0
wet 40 g/d
dried 8 g/d

Intake
Digestible nutrient intake, g DM/d
Dry matter
649.15a
613.12b
653.12a
Organic matter
610.91
589.13
614.46
a
b
Crude protein
78.07
71.43
76.76a
Ether extract
13.54a
12.41b
13.72a
NDF
174.01b
170.36b
183.11a
ADF
73.12a
69.36b
74.31a
1
MCP ,g/d
79.42a
76.59b
79.88a
2
a
b
ME,Mcal/kgDM
2.32
2.23
2.33a
1
MCP (microbial crude protein), g/d = 0.13 x gDOMI; 2 1 kg DOMI = 3.8  Mcal ME/kgDM
ab
Means within the same row followed by different letters are significantly different (P<0.05)

SEM
1.35
2.61
0.30
0.10
0.48
0.31
0.34
0.01
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สรุป
จากการศึกษาการเสริมกากเม่าในอาหารแพะ
สามารถสรุปได้ว่าการเสริมกากเม่าในรูปสดที่ระดับ
40 กรัมต่อวันส่งผลให้ปริมาณการกินได้ของอาหารลด
ลง  แต่การเสริมกากเม่าไม่ว่าในรูปสด  (40 กรัม) หรือ
แห้ง(8 กรัม) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
ของแพะ ซึ่งการเสริมเม่าในรูปแห้งน่าจะเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางในการใช้เป็นแหล่งสารเสริมในอาหารแพะ
เอกสารอ้างอิง
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