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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของระดับหญากินนีสีมวงหมักและอาหารขนในอาหารผสม
สําเร็จตอปริมาณการกินไดและการใชประโยชนไดในแพะลูกผสมพ้ืนเมือง 3 ตัว  ในแผนการทดลอง 
 3x3 ลาตินสแควร จํานวน 3  กลุมการทดลอง  คือ  กลุมท่ี (1) ไดรับ หญากินนีสีมวงหมัก : อาหารขน 80:20  
กลุมท่ี (2) 70:30 และกลุมท่ี (3) 60:40 พบวา ปริมาณการกินไดท้ัง 3 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
สวนการเจริญเติบโตของแพะท้ัง 3 กลุม พบวา กลุมท่ี (3) 60:40  มีนํ้าหนักสุดทายสูงท่ีสุด  รองลงมา กลุมท่ี (2) 
70:30  และ และกลุมท่ี (1) 80:20 ตามลําดับ แตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)   (19.50 กก, 18.50 กก. และ 16.83 
กก.ตามลําดับ) นอกจากน้ีนํ้าหนักเร่ิมตนการทดลองและนํ้าหนักตัวเพ่ิมของแพะ พบวาไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05)  รอบอก และความยาวลําตัวของแพะท้ัง 3 กลุมพบวา กลุมท่ี (3) 60:40 มีความยาวรอบอกและ
ลําตัวสูงกวากลุมท่ี (1) 80:20 และกลุมท่ี (2) 70:30 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (75.00 , 65.05 
และ 64.11 เซนติเมตร  ตามลําดับ)  สวนความสูงของแพะท้ัง 3 กลุม พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยมีคาเทากับ 52.00 ,51.78 และ 54.50  เซนติเมตร ตามลําดับ  
คําสําคัญ: หญากินนีสีมวงหมัก, อาหารผสมสําเร็จ, แพะ  

Abstract  
 The objective of this study was to investigate the effect of levels of purple guineagrass 
silage and concentrate diet in total mixed ration (TMR) on feed intake and growth performance  
of goat were randomly assigned according to 3x3 latin square design. Three levels of purple 
guineagrass silage and concentrate in TMR used in study were T1 = 80:20, T2 = 70:30 and  
T3 = 60:40, TMR were fed to the goat ad libitum. Results showed that feed intake of all group 
were not significantly different (P>0.05) while final weight of goat received T3 were significantly 
higher (P>0.05) than that of T2 and T1. (19.50 kg, 18.50 kg และ 16.83 kg respectively) Innitial weight 
and weight gain of all group were not significantly different (P>0.05). Heart girth and body length  
of goat received T3 were significantly higher (P<0.05) than that of T1 and T2. (75.00 ,65.05  
and 64.11 cm  respectively). Height at withers of goat received of all group were not significantly 
different (P>0.05). (52.00 ,51.78 and 54.50 cm  respectively) 
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บทนํา 
 ในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยยังนิยมเลี้ยงแพะกันเปนสวนใหญ อีกท้ังแพะเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีมี
ความสําคัญและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนแพะมากท่ีสุด 
ในป พ.ศ. 2549 มีแพะกระจายอยูในพ้ืนท่ีภาคใต 141,245 ตัว (กรมปศุสัตว, 2550) และเพ่ิมขึ้น เปน 427,567 ตัว 
ในป 2554 (กรมปศุสัตว, 2554) เมื่อพิจารณาการเลี้ยงรายเขตในป 2554 พบวา ในพ้ืนท่ีเขต 9 มีจํานวนแพะมาก
ท่ีสุด คือ 169,927 ตัว คิดเปน 39.74% รองลงมาคือ ในพ้ืนท่ีเขต 7 และเขต 1 ตามลําดับ (กรมปศุสัตว, 2554)   
สวนจังหวัดท่ีมีจํานวนแพะในป 2554 มากท่ีสุด คือ จังหวัดยะลา มีแพะจํานวน 41,036 ตัว คิดเปน 9.60% 
รองลงมา คือ จังหวัดปตตานี ประจวบคีรีขันธ สงขลา และนราธิวาส ตามลําดับ นอกจากน้ีสาเหตุท่ีทางภาคใต 
มีจํานวนแพะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปตตานี สงขลา และนราธิวาส ก็เน่ืองมาจากประชากรสวนใหญเปน
ชาวไทยมุสลิม นิยมบริโภคเน้ือแพะ อีก ท้ังเ น้ือแพะยังเปนสวนหน่ึงของการประกอบพิธีทางศาสนา  
และนอกจากน้ีแลวแพะยังเปนสัตวท่ีสามารถปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมตาง ๆ กินอาหารหยาบไดหลายชนิด  
และใชประโยชนจากเศษเหลือ ผลพลอยได หรืออาหารหยาบคุณภาพตํ่าไดดี (วินัย, 2540) สอดคลองกับ 
Devendra (2001) ท่ีรายงานวา แพะสามารถใชประโยชนจากเศษเหลือท่ีสัตวเค้ียวเอื้องขนาดใหญไมสามารถใชได 
เชน ใบไม ได จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหการเลี้ยงแพะในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใตมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  
 อาหารสัตวเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอาหารหยาบซ่ึงมีความสําคัญกับสัตวเค้ียวเอื้อง เชน โค แพะ และแกะ 
เปนตน แตอยางไรก็ตามจากปญหาขอจํากัดในดานตาง ๆ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมท่ีมีความแปรปรวน  
ซ่ึงจะสงผลตอปริมาณอาหารหยาบสดท่ีจะนํามาใชเลี้ยงสัตว เชน ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณอาหารยาบมากเกินความ
ตองการของสัตว ในทางกลับกันในชวงฤดูแลงก็จะมีปริมาณอาหารหยาบไมเพียงพอตอความตองการของสัตว  
อีกท้ังยังปญหาเร่ืองพ้ืนท่ีในการทําแปลงพืชอาหารสัตวลดนอยลง โดยพ้ืนท่ีไดถูกปรับเปลี่ยนไปใชประโยชนทางดาน
อื่น ๆ เชน สรางตึก และอาคารบานเรือน เปนตน ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการถนอมพืชอาหาร
สัตวไวใชในยามขาดแคลน เชน การทําหญาหมัก และการทําขาวโพดหมัก แลวนํามาใหสัตวกินโดยประกอบขึ้นเปน
อาหารผสมสําเร็จ (Total Mixed Ration) หรือ TMR ซึ่งเปนอาหารผสมครบสวนท่ีรวมเอาท้ังอาหารหยาบ 
และอาหารขน เขาดวยกันในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยมีโภชนะในอาหารครบตามความตองการของสัตว  
อีกท้ังยังชวยประหยัดแรงงานในการใหอาหารสัตว และเพ่ิมความนากินของอาหารหยาบอีกดวยทางหน่ึง 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของระดับหญากินนีสมีวงหมักและอาหารขนในอาหารผสมสาํเร็จตอปริมาณการกินได  
การเจริญเติบโต และสัดสวนของรางกายของแพะ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 แพะเปนสัตวเลี้ยงท่ีนาสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงเชนเดียวกับสัตวชนิดอื่น เน่ืองจากแพะสามรถเลี้ยงไดงาย 
ขยายพันธุไดเร็ว เปนตน นอกจากน้ีแลวแพะยังเปนสัตวเค้ียวเอื้องมีความสามารถพิเศษตางจากสัตวไมเค้ียวเอื้องใน
การใชอาหารหยาบหลักไดคอนขางสูง และยังสามารถปรับตัวไดดี ขยายพันธุไดเร็ว ใหลูกแฝด กินอาหารได
หลากหลายประเภทโดยเฉพาะใบพืช สอดคลองกับ Devendra (2001) ท่ีรายงานวา แพะสามารถใชประโยชนจาก
เศษเหลือท่ีสัตวเค้ียวเอื้องขนาดใหญไมสามารถใชได เชน ใบไม ได 
 หญากินนีสีมวงมีแหลงดั้งเดิมอยูในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) ทวีฟอัฟริกา นําเขามาปลูกในประเทศ
ไทยคร้ังแรกในป พ.ศ. 2530 โดยใชชื่อวา กินนี TD 58 เน่ืองจากลําตนและสีใบแตกตางจากหญากินนีชนิดอื่น  
โดยมีสีม วงในบริเวณโคนตน หนอมีสีมวงหรือแมกระท่ังชอดอก ใบสี เขียวเขม จึง เ รียกวากินนีสีมวง  
นอกจากน้ีหญากินนีสีมวง (Panicum maximum TD 58) เปนหญาในสกุลกินนีท่ีนิยมอยางมาก เน่ืองจากเปนหญา
ท่ีขยายพันธุไดงายโดยใชเมล็ดหรือหนอพันธุ ใหผลผลิตหญาสดในปริมาณสูงและสามารถขึ้นไดในดินหลายประเภท 
ทนตอสภาพแหงแลงไดดี อีกท้ังมีใบใหญออนนุมและสัตวชอบกิน (สายัณห, 2548) 
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 Babayemi (2009) รายงานวา องคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวงท่ีอายุการตัด 4 สัปดาห  
มีองคประกอบทางเคมีซ่ึงประกอบไปดวย โปรตีนรวม (crude protein, CP) 7.4 เปอรเซ็นต เยื่อใยรวม  
(crude fiber, CF) 23.5 เปอรเซ็นต ไขมันรวม (ether extrax, EE) 7.1 เปอรเซ็นต เถา (Ash) 10.8 เปอรเซ็นต 
ผนังเซลล (cell wall, NDF) 40.3 เปอรเซ็นต ลิกโนเซลลูโลส (lignocelluloses, ADF) 26.2 เปอรเซ็นต  
และลิกนิน (lignin, ADL) 7.6 เปอรเซ็นต และท่ีอายุการตัด 12 สัปดาห มีคา โปรตีนรวม (crude protein, CP)  
5.2 เปอรเซ็นต เย่ือใยรวม (crude fiber, CF) 29.1 เปอรเซ็นต ไขมันรวม (ether extrax, EE) 8.0 เปอรเซ็นต  
เถา (Ash) 11.4 เปอรเซ็นต ผนังเซลล (cell wall, NDF) 53.6 เปอรเซ็นต ลิกโนเซลลูโลส (lignocelluloses, ADF) 
34.9 เปอรเซ็นต และลิกนิน (lignin, ADL) 9.8 เปอรเซ็นต 
 เสมอใจ และคณะ (2554) ศึกษาคุณภาพการหมัก คุณคาทางโภชนะ และปริมาณการยอยไดของวัตถุแหง 

โดยวิธี in vitro gas production technique ของหญากินนีสีมวง (panicum maximum cv. TD 58; Pa)  

หมักรวมกับถั่วอาหารสัตว 3 ชนิดไดแก ถั่วทาพระสไตโล (Stylosanthase guianensis cv. Thaphra stylo; Sty) 

ถั่วฮามาตา (Stylosanthase hamata cv. Verano; Ha) หรือถั่วคาวาเคต (Centrosema pascuorum cv. 

Cavalcade; Ca) ในอัตราสวน 50:50 ของนํ้าหนักสด ผลการทดลองพบวา pH ของพืชอาหารสัตวหมักทุกกลุม 

มีคาอยูระหวาง 4.33-4.56 แตอยางไรก็ตาม หญาหมักมีปริมาณกรดแลคติกอยูระหวางรอยละ 4.16-7.73  

ของวัตถุแหง และมีปริมาณกรดบิวทีริคคอนขางตํ่า รวมถึงปริมาณ NH3-N อยูระหวางรอยละ 6.9-8.37  

ดัง น้ันจึงไดถือวาพืชหมักท้ังหมดท่ีไดมีคุณภาพการหมักเปนท่ียอมรับได สวนการหมักหญาผสมกับถั่ ว 

มีปริมาณ CP มากกวาการหมักหญาเพียงอยางเดียว หญากินนีสีมวงหมักรวมกับถั่วทาพระสไตโล มีคาการยอยได

วัตถุแหงและคาพลังงานสูงกวาการหมักรวมกับถั่วชนิดอื่น ๆ (P<0.05) นอกจากน้ี จันทกานต และคณะ (2550) 

ศึกษาผลของระดับอุณหภูมิในการอบตอระยะเวลาการแหง และคุณภาพของพืชอาหารสัตวแหง 5 ชนิด ไดแก  

หญากินนี หญารูซ่ี หญาแพงโกลา ถั่วคาวาเคตและถั่วทาพระสไตโล ผลการทดลอง พบวา พืชทุกชนิดมีเปอรเซ็นต

ความชื้นนอยกวา 15  เปอรเซ็นต มีกลิ่นหอม มีสีอยูในกลุมสีเขียวและสีเหลือง คุณคาทางอาหาร พบวา เปอรเซ็นต

ลิกนินมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามอณุหภมูิท่ีเพ่ิมขึ้น โดยสุรนันท และแพรวพรรณ (2549) ศึกษาปริมาณการกินไดและการ

ยอยไดของหญากินนีสีมวง โดยใชโคนมสาวพันธุ Australian Friesian (AFS) สายเลือด 62.5 เปอรเซ็นต  

อายุประมาณ 4 ป นํ้าหนักเฉลี่ย 340 กิโลกรัม จํานวน 3 ตัว โดยใชหญากินนีสีมวงแหงอายุการตัด 45 วัน สับใหมี

ขนาด 2-3 น้ิว เพ่ือไมใหสัตวเลือกกินรวมกับอาหารขน (กากถั่วเหลือง) 3 ระดับ คือ 90:10, 80:20 และ 70:30 

ตามลําดับ จากศึกษา พบวา เมื่อเพ่ิมสัดสวนของหญากินนีสีมวงในสูตรอาหาร ทําใหสัตวทดลองกินอาหารไดลดลง  

สวนหน่ึงนามาจากลําตนของหญาท่ีแข็ง ทําใหความนากินลดลง สวนปริมาณวัตถุแหงท่ีกินไดของสัตวทดลอง  

พบวา ปริมาณวัตถุแหงท่ีสัตวกินหญากินนีสีมวงอยางเดียวเทากับ 5,675 กรัมตอวัน เมื่อคิดเปนเปอรเซนตนํ้าหนัก

ตัวได 1.88 เปอรเซ็นต หรือ 81.98 กรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัว0.75ตอวัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การเตรียมสัตวทดลอง 
  ใชแพะลูกผสมพ้ืนเมือง-บอร 50 เปอรเซ็นต เพศผู อายุ 2-2.5 ป และมีนํ้าหนักประมาณ 34±2 กิโลกรัม 

จํานวน 3 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง กอนนําเขาทดลองทําการกําจัดพยาธิภายนอกและพยาธิภายในโดยใชยา

ถายพยาธิไอเวอรเมกติน (Ivermectin) (ไอเดกติน, IDECTIN,® The British Dispensary (L.P) CO., Ltd., ประเทศ

ไทย) โดยการฉีดเขาใตผิวหนังขนาด 1 มิลลิลิตรตอนํ้าหนักตัว 50 กิโลกรัม 
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  การเตรียมอาหารทดลองและการวางแผนการทดลอง 

 ทําการหมักหญากินนีสีมวง โดยใชหญากินนีสีมวง อายุการตัด 35 วัน ณ สถานีปฏิบัติการฟารมสัตวบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นํามาสับดวยเคร่ืองสับหญาใหมีขนาดเล็กประมาณ 1-2 เซนติเมตร นํามาหมักใน 

ถังพลาสติกขนาด 200 กิโลกรัม อัดใหแนนเพ่ือไลอากาศออก และปดฝาใหสนิท โดยใชระยะเวลาในการหมัก

ประมาณ 1 เดือนใชอาหารขนท่ีประกอบดวย ขาวโพดปน กากเน้ือในเมล็ดปาลมน้ํามัน และกากถั่วเหลืองเปน

องคประกอบพ้ืนฐาน โดยสูตรอาหารมีโปรตีนรวม 15.03 เปอรเซ็นต และโภชนะรวมท่ียอยได 67.62 เปอรเซ็นต 

ใชแผนการทดลองแบบ 3x3 ลาตินสแควร (3x3 Latin Square Design) โดยมีกลุมทดลองหรือทรีทเมนต 

(treatment) คือ ทรีทเมนตท่ี 1 ระดับหญากินนีสีมวงหมักและอาหารขน 80:20 ทรีทเมนตท่ี 2 ระดับหญากินนี 

สีมวงหมักและอาหารขน 70:30 และทรีทเมนตท่ี 3 ระดับหญากินนีสีมวงหมักและอาหารขน 60:40โดยสุมแพะ 

แตละตัวใหไดรับอาหารตามท่ีกําหนด ในการทดลองแบงระยะเวลาการทดลองออกเปน 3 ชวงการทดลอง 

(periods) แตละชวงการทดลองใชเวลาท้ังหมด 21 วัน ประกอบดวยระยะปรับตัวสัตว 15 วัน และระยะเก็บขอมูล 

6 วัน รวมระยะเวลาการทดลองท้ังหมด 63 วัน  

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 นําขอมูลปริมาณการกินได การเจริญเติบโต และสัดสวนของรางกายของแพะมาวิเคราะหความแปรปรวน  

(Analysis of variance)  ตามแผนการทดลองแบบ 3 x 3 ลาตินสแควร  และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี  

Duncan Multiple  Range  Test  (Steel  and  Torrie,1980) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ปริมาณการกินได 

แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนในสัดสวนท่ีตางกัน คือ หญากินนีสีมวงหมักเสริม
ดวยอาหารขนสัดสวน 80:20 70:30 และ 60:40 พบวา ปริมาณการกินไดกรัมตอตัวตอวันและเปอรเซ็นตนํ้าหนักตัว
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  และยังพบวา แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนสัดสวน 
60:40  เปอรเซ็นต  จะมีแนวโนมมีปริมาณการกินไดกรัมตอตัวตอวันและเปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวสูงกวาแพะท่ีไดรับ
หญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนสัดสวน 80:20 และ 70:30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยมีคาเทากับ 977.7 
กรัม/ตัว/วัน969.0  และ843.2 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  ซ่ึงจากการทดลองในคร้ังน้ี ปริมาณการกินไดของ
แพะมีคาระหวาง 843.20-977.70 กรัม/ตัว/วัน   ซึ่งสูงกวาการทดลองของ อารี มณีวิทย (2551)  ท่ีพบวา ปริมาณ
การกินไดของแพะอยูในชวง 404.8-495.2 กรัม/ตัว/วัน  

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณการกินของแพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนท่ีระดับตางๆ 

ปริมาณการกินได 
ระดับของอาหารขน (เปอรเซ็นต) 

80:20 70:30 60:40 SEM 
กรัมวัตถุแหง/ตัว/วัน 969.90 843.20 977.70 44.35 
เปอรเซ็นตนํ้าหนักตัว 6.61 5.54 5.41 0.23 
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 การเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัตัว 

การ เปลี่ ยนแปลง นํ้ าหนักตั วของแพะ ท่ี ได รับหญ า กิน นีสีม ว งหมั ก เส ริมด วยอาหารข น ท้ั ง  

3 กลุมแสดงในตารางท่ี 7  ท้ังน้ีจากผลการทดลอง   พบวา แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนใน

แตละระดับมีนํ้าหนักตัวสุดทายท่ีแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)  โดยแพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวย

อาหารขนสัดสวน 60:40   มีนํ้าหนักสุดทายสูงท่ีสุด  รองลงมา คือ แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหาร

ขนสัดสวน 70 : 30 และ 80 : 20  เปอรเซ็นต ตามลําดับ  โดยมีคาเทากับ  19.50 กก. , 18.50 กก. และ 16.83 

กก. ตามลําดับ นอกจากน้ีนํ้าหนักเร่ิมตนการทดลองและนํ้าหนักตัวเพ่ิมของแพะพบวาแพะทุกกลุมไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

รอบอก และความยาวลําตัวของแพะท้ัง 3 กลุม (ตารางท่ี 2) พบวา แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริม

ดวยอาหารขน สัดสวน 60:40      มีความยาวรอบอกและลําตัวสูงกวาแพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวย

อาหารขนสัดสวน 80 : 20  และ 70 : 30 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 75.00 65.05 

และ 64.11 เซนติเมตร  ตามลําดับ  สวนความสูงของแพะท้ัง 3 กลุม พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

(P>0.05) โดยมีคาเทากับ 52.00, 51.78 และ 54.50  เซนติเมตร ตามลําดับ แตพบวา แพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวง

หมักเสริมดวยอาหารขนสัดสวน 60:40   มีแนวโนมมีความสูงสูงกวาแพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวย

อาหารขนสัดสวน 80 : 20  และ 70 : 30 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับของอัศวิน สายเชื้อ และคณะ (2555) โดยมีคาเทากับ 

2.09 และ 4.29 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตของแพะท่ีไดรับหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนระดับตางๆ 

รายการ 
ระดับของอาหารขน 

          80:20           70:30          60:40 SEM 

จํานวนแพะ 3 3 3 - 
นํ้าหนักเร่ิมตนการทดลอง(กก.) 13.83 15.67 17.33 0.40 
นํ้าหนักสิ้นสดุการทดลอง(กก.) 16.83C 18.50B 19.50A 0.06 
นํ้าหนักตัวเพ่ิม (กก.) 3.14 2.83 2.17 0.49 
รอบอก (ซม.) 64.11B 65.05B 75.00A 0.93 
ความยาวลําตัว (ซม.) 52.28B 52.11A 55.84A 0.31 
ความสูง (ซม.) 52.00 51.78 54.50 0.47 
คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรกํากับตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 จากการทดลองในคร้ังน้ีสรุปไดวาหญากินนีสีมวงหมักสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตวในยามท่ีสัตวขาด

แคลนอาหารหยาบสําหรับสัตวเค้ียวเอื้อง ท้ังนี้การเลี้ยงแพะดวยหญากินนีสีมวงหมักเสริมดวยอาหารขนสัดสวน  

60 : 40 เปอรเซ็นต  มีแนวโนมปริมาณการกินไดและอัตราการเจริญเติบโตดีกวาการเลี้ยงแพะดวยหญากินนีสีมวง

หมักเสริมดวยอาหารขนสัดสวน 80:20 และ 70:30  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีเปนเพียงการศึกษาปริมาณการกินไดและการเจริญเติบโตของแพะ นาจะมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพการหมักและประสิทธิภาพการยอยไดของหญาหมักเพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีมีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้นในการนําไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวตอไป   
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