แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2563
---------------------------------------------------------------------ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง การเพิ่มมูลค่าแพะเชิงเศรษฐกิจ
กรอบการวิจัย การผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ และส่งเสริมการเลี้ยงแพะในประเทศไทย
กรอบการวิจัยย่อย การสร้างองค์ความรู้ และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในแต่ละพื้นที่
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)

การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะจากวัตถุดิบท้องถิ่น ในพื้น ที่

( ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ) Development of Rations for Goat from Local
Feedstuff
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการผลิตแพะ

(ภาษาอังกฤษ) Research and Innovation for Increasing Potential of
Goat Production
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย
1. ผู้รับ ผิดชอบประกอบด้ วย (กรณี เป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ ระบุผู้รับผิ ดชอบทั้ง
“ฝ่ายไทย” และ “ฝ่ายต่างประเทศ”)
1.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ/สกุล
ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Name/Surname
Asst Prof. Dr. Saowaluck Yammuen-art
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน
3 6302 000358 98 6
คุณวุฒิ
Dr. agri (Animal Science)
ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, พันธุศาสตร์โมเลกุล
ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานต้นสังกัด ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-221667, 053-944069-73 ต่อ 127
โทรสาร
053-357601, 053-944666
โทรศัพท์เคลื่อนที่
080-990 4475
E-mail
saowaluck.y@cmu.ac.th
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สัดส่วนการวิจัยที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.2

50%
ร่วมวางแผนการทดลอง / การประเมินคุณภาพอาหาร
ทดลอง / การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต / วิเคราะห์
ข้อมูล ผลการทดลอง และรายงานความก้าวหน้า

ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ/สกุล
Name/Surname
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ

ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
Asst Prof. Narakamol Laorodphan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (สัตวศาสตร์)

ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ

Ruminant

Nutrition,

Animal

Nutrition
ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการวิจัยที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

Animal Production
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
0-5526-7080
0-5526-7081
30%
ร่ ว มวางแผนการทดลอง/ การประเมิ น
คุณภาพอาหารทดลอง/ การศึกษาประสิทธิภาพ
การผลิต / วิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลอง

ชื่อ/สกุล
Name/Surname
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ
ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
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ดร. ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
Asst Prof. Narakamol Laorodphan
นักวิจัยอาวุโส
ปริญญาเอก
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค/
โภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง ปทุ ม ธานี
12120
02-5646700

โทรสาร
สัดส่วนการวิจัยที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.3

หน่วยงานหลัก
ชื่อหน่วยงานหลัก
สถานที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร

1.4

02-5646707
20%
ร่วมวางแผนการทดลอง/ ผลิ ตต้นเชื้อใน
การผลิ ต อาหารหยาบหมั ก / การประเมิ น
คุณภาพอาหารทดลอง/ วิเคราะห์ข้อมูล ผล
การทดลอง

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053-94-4069-73
053-357601

หน่วยงานสนับสนุน
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานที่ตั้ง
156 หมู่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์
0-5526-7080
โทรสาร
0-5526-7081
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สถานที่ตั้ง
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
หมายเลขโทรศัพท์
02-5646700
โทรสาร
02-5646707
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะสันกำแพง
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเชียงใหม่)
สถานที่ตั้ง
82/19 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
0944817714
ชื่อหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดพะเยา
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอแม่ใจ)
สถานที่ตั้ง
253 หมู่ ที่ 2 ถนน ตำบลบ้ านเหล่ า อำเภอแม่ ใจ จั งหวั ด

พะเยา
หมายเลขโทรศัพท์

0818845109
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ชื่อหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำพูน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดพิษณุโลก
2.

ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์ (Applied research)

3.

สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

4.
5.

มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี)
คำสำคัญ (Keyword) ของการวิจัย
คำสำคัญ : อาหารผสมครบส่วน, แพะเนื้อ, แพะนม, วัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่
Keywords : Total Mixed Ration, Meat goats, Dairy goats, Local feefstuff

6.

ความสำคัญและที่มาของปัญหา
แพะที่เหมาะสมกั บสภาพการเลี้ยงในประเทศไทย คือ แพะลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกล
นูเบียน ร้อยละ 50 มีลักษณะการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย เน้นการให้อาหารหยาบโดยการปล่อย
แทะเล็มหญ้าธรรมชาติหรือตัดเกี่ยวกิ่งไม้ใบไม้ตามธรรมชาติ ไม่นิยมให้อาหารข้น พบว่า แพะมี
อัตราการเจริญเติบโตตํ่า ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้เพราะต้องใช้เวลาในการเลี้ยง
นาน การเลี้ยงแพะให้ประสบผลสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องมีพันธุ์แพะที่เหมาะสมแล้ว อาหารและ
การให้อาหารแพะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งส่งผลไปถึงความล้มเหลวหรือความสำเร็จในการผลิตแพะ
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนในการผลิตและสมรรถนะการผลิตของแพะ ปัญหาหลัก
ของการเลี้ยงแพะ คือการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จําเป็นต้องมี
แหล่งอาหารหยาบสะสมไว้ใช้ ปัจจุบันมี การใช้หญ้าแห้งและพืชหมักเป็นอาหารหยาบในช่วงฤดู
แล้ง แต่การใช้หญ้าแห้งมักมีปัญหา เรื่ องความน่ากินทำให้สัตว์กินได้น้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การผลิต ดังนั้นการให้พืชหมักจึงเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารได้ เนื่องจากมี
ความน่ากินสูง (มีกลิ่นหอม รสชาติดี) และยังคงคุณค่าทางโภชนะไว้มากกว่าหญ้าแห้ง หญ้าหมัก
เป็นวิธีการในการเก็บถนอมรักษาคุณภาพพืชอาหารสัตว์ในช่วงที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ
เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ในยามที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์สด แต่เนื่องจากคุณสมบัติของหญ้า
เขตร้ อ นไม่ เอื้ อ ต่ อ การทำหญ้ าหมั ก โดยเฉพาะในพื ช เขตร้อ น เช่ น พื ช มี ค วามชื้ น สู ง ปริม าณ
คาร์โบไฮเดรตละลายน้ำได้ (Water soluble carbohydrate, WSC) ตํ่า รวมถึงปริมาณแบคทีเรีย
กรดแลคติคที่ติดมากับพืชมีน้อย อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพ
ต่ำ ส่งผลให้ปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของหญ้าหมักต่ำไปด้วย ดังนั้นการทำหญ้าหมักที่จะ
ให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องการแบคทีเรียกรดแลคติกและน้ำตาล ในการผลิตกรดแลคติกให้มี
ปริ ม าณที่ เพี ย งพอที่ จ ะลดค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) ของหญ้ า หมั ก การใช้ ส ารเสริ ม ใน
กระบวนการหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนะของพืชหมัก สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้
สารเสริมที่กระตุ้นกระบวนการหมัก เช่น การเติมเชื้อ แบคทีเรีย (bacterial inoculants) งานวิจัย
ในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตหญ้าหมักในเขตหนาวพบว่าการเติมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล
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คติก (Lactic acid bacteria, LAB) ลงไปก่อนการหมักมีผลทำให้พืชหมักมีคุณภาพดีกว่าการหมัก
แบบธรรมชาติซึ่งไม่เติมต้นเชื้อ โดยจะเห็นได้ว่าการสูญเสียวัตถุแห้ง (Dry matter loss) ลดน้อยลง
อย่างชัดเจน จำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในพืชหมักลดลง และความคงสภาพเมื่อ
สั มผั ส กับ อากาศ (Aerobic stability) นานขึ้น เนื่องจากการใช้ต้น เชื้อบริสุ ทธิ์จะมี ส่ วนช่วยเร่ง
กระบวนการหมักให้เกิดได้เร็วขึ้น ทำให้ ห ญ้าหมักเข้าสู่สภาวะคงที่เร็ว เป็นการลดการสูญเสี ย
โภชนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้ได้หญ้าหมักที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความสม่ำเสมอ และเก็บรักษาไว้ได้
ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น การเจริญเติบโตของแพะหลังหย่านมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือคุณภาพ
และปริมาณอาหารที่ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารโปรตีน ดังนั้น การเลี้ยงแพะด้วยอาหารผสมครบ
ส่ ว น (Total mixed ration, TMR) จึงเป็ น แนวทางหนึ่ งที่ จ ะให้ แ พะได้ รับ อาหารที่ มี คุ ณ ภาพมี
โภชนะครบและเพียงพอต่อความต้องการของแพะได้ตลอดทั้งปี ข้อดีของอาหาร TMR ไว้หลาย
ประการ เช่น ทำให้แน่ใจว่าสัตว์ได้รับสัด ส่วนของอาหารข้นและอาหารหยาบที่เหมาะสม ลดความ
เสี่ ย งของการเกิ ด ความผิ ด ปกติ ในระบบทางเดิ น อาหาร เนื่ อ งจากได้ รับ โภชนะไม่ ส มดุ ล เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพของการใช้อาหารสามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารที่มีความน่ากินตํ่า และ
วัตถุดิบที่เป็นไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย และลดการใช้แรงงานในการให้อาหาร
และสามารถให้อาหารได้ตรงตามความต้องการของสัตว์ ซึ่งทำได้โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
สร้างแปลงหญ้า เพื่อเก็บผลผลิตสดไปใช้เลี้ยงแพะและถนอมในรูปของการหมัก
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่
- เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบท้องถิ่นใน
พื้นทีท่ ี่เหมาะสมในแพะ
- เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหารสำหรับแพะจากพืชอาหารสัตว์
และวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่
8.

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการโภชนะของแพะ
แพะในแต่ละช่วงอายุนั้นจะมีความต้องการโภชนะที่แตกต่างกันออกไป เช่น แพะที่มีอายุ
น้ อยจะมีความต้องการโปรตีน ในการเจริญ เติบโตสู งกว่าแพะที่ มีอายุม าก หรือในแพะพ่ อแม่ พัน ธุ์ก็
ต้องการโภชนะ แร่ธาตุและวิตามิน เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มากกว่าแพะรุ่นหรือแพะขุน ดังนั้นในการเลี้ยง
แพะจึงควรศึกษาความต้องการโภชนะของแพะในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้แพะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
และตรงตามความต้องการของร่างกายซึ่งความต้องการปริมาณอาหารและโภชนะของแพะระยะต่างๆ
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ตารางที่ 1 ความต้องการพลังงานและโปรตีนเพื่อการดำรงชีพ
น้ำหนักแพะ (กิโลกรัม)

ยอดโภชนะย่ อ ยได้ ร วม (TDN , กก. / โปรตีนที่ย่อยได้ DP./ กก. / วัน
วัน)
15
0.27
13.9
20
0.31
17.2
25
0.36
20.3
30
0.42
23.3
ที่มา : ดัดแปลงจาก Devendra and Mc Leroy (1982)
ตารางที่ 2 ความต้องการพลังงานและโปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต
น้ำหนัก
ADG (กรัม /
TDN (กก./ วัน) DP (กรัม / วัน)
(กิโลกรัม)
วัน)
10
0.27
0.26
23.2
100
0.38
33.5
15
20
0.31
27.6
100
0.43
37.9
20
50
0.36
32.0
100
0.48
42.3
30
50
0.45
39.8
100
0.56
50.1
ที่มา : ดัดแปลงจาก Devendra and Mc Leroy (1982)

DMI(กรัม / วัน)
414
597
492
676
571
755
709
983

ตารางที่ 3 ความต้องการพลังงานและโปรตีน เพื่อการอุ้มท้อง
น้ำหนักแพะ (กิโลกรัม)
15
20
25
30

DMI (กรัม / วัน)
656
816
950
1104

TDN (กก./ วัน)
0.45
0.56
0.66
0.76

ที่มา : ดัดแปลงจาก Devendra and Mc Leroy (1982)
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DP (กรัม / วัน)
40.0
49.8
59.6
67.4

ตารางที่ 4 ความต้องการพลังงาน โปรตีนและแร่ธาตุเพื่อการผลิตนม 1 กิโลกรัม
% ไขมันในนม
TDN (กรัม)
DP (กรัม)
3.5
301
47
4.0
311
52
4.5
340
59
5.1
361
66
5.5
380
73
ที่มา : ดัดแปลงจาก Devendra and Mc Leroy (1982)

Ca (กรัม)
0.8
0.9
0.9
1.0
1.1

P (กรัม)
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

ตารางที่ 5 ความต้องการปริมาณอาหารและโภชนะสำหรับแพะระยะต่างๆ
Nutrient

Young Goats 1
Weanling Yearling

Does (36 kg)
Dry
Lactating
(Pregnant) Avg. Milk
High Milk
2
2
2.3
60
60
65
10
11
14
0.4
0.4
0.6
0.2
0.2
0.3

Buck
(36-54 kg)

Daily Feed, (kg)
0.9
1.4
TDN, (%)
68
65
Protein, (%)
14
12
Calcium, (%)
0.6
0.4
Phosphorus, (%)
0.3
0.2
1Expected weight gain 0.200 kg / day.
ที่มา : ดัดแปลงจาก Luginbuhl and Poore (1998)

สมรรถภาพการผลิตและการเจริญเติบโตของแพะขุน
ลูกแพะจะหย่านมอายุประมาณ 3-4 เดือน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 4-12 เดือน และสามารถผสม
พันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 8-10 เดือน มีวงรอบการเป็นสัด 17-24 วัน ระยะเป็นสัด 12-36 ชั่วโมง และมีระยะการ
อุ้มท้อง 141-151 วัน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบน้ำหนักแพะอายุต่างๆ กันของแพะพันธุ์ลูกผสมต่างๆ
พันธุ์
50% แองโกลนูเบียน
50% บอร์
น้ำหนักแรกเกิด (กก.)
2-8
2-8
น้ำหนักหย่านม (กก.)
14.6
16
น้ำหนัก 6 เดือน (กก.)
22.5
24
น้ำหนัก 9 เดือน (กก.)
29.5
30.5
น้ำหนัก 12 เดือน (กก.)
36.0
38.5
สมรรถภาพการผลิตของแพะนมเพศผู้พันธุ์ลูกผสมซาแนน × แองโกลนูเบียน เพศผู้ ในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ อายุเฉลี่ย 2-3 เดือน น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
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2.3
60
11
0.4
0.2

12.99 ± 3.69 กิโลกรัม ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่มีระดับโปรตีนที่ 14% (14% crude protein
total mixed rations; 14 %CP TMR) 16% (16% crude protein total mixed rations; 16 %CP
TMR) และ 18% (18% crude protein total mixed rations; 18 %CP TMR) พบว่า แพะนมเพศผู้
ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ระดับโปรตีน 18% มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโต สูงที่สุด
ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ในแพะนมเพศผู้ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ระดับ
โปรตีน 18% ต่ำกว่าแพะนมเพศผู้ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ระดับโปรตีน 14% แต่ไม่แตกต่างจาก
แพะนมเพศผู้ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ระดับโปรตีน 16% อย่างไรก็ตามต้นทุนค่าอาหารต่อการ
เปลี่ยนเป็นน้ำหนักตัว ในแพะนมเพศผู้ที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ระดับโปรตีน 18% ต่ำที่สุด ดังนั้น
อาหารผสมครบส่วนที่ระดับโปรตีน 18% จึงมีความเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตแพะนมเพศผู้มาก
ที่สุด (จิรารัตน์ และคณะ, 2562)
Table 7 Productive performance of male dairy goats fed TMR with different level of
protein
Item
Dry matter Intake, DMI
(g/d)
(%BW)
(g/BW0.75)
Initial weight (kg)
Final weight (kg)
Body weight gain (kg)
Average daily gain
(g/day)
Feed conversion ratio
Feed cost (bath/kg)
Feed cost per gain
(bath/kg BW)

Treatments
14%CP 16%CP 18%CP

SEM

P-value

933.07
4.82
100.83
12.78
20.20
7.41b

748.49
3.66
77.89
12.20
20.86
8.66b

725.13
3.03
66.78
13.98
24.73
10.75a

47.79
0.43
7.98
1.23
1.45
0.55

0.146
0.256
0.222
0.871
0.445
0.013

81.46b

95.16b

118.17a

6.13

0.013

11.61a
3.74

7.91ab
4.39

6.18b
4.71

0.96

0.032

43.42

34.72

29.10

Effect
L

Q

0.070
0.090
0.077
0.720
0.224
0.003
0.003

0.146
0.256
0.222
0.871
0.445
0.013
0.013

0.008

0.032

ที่มา : จิรารัตน์ และคณะ (2562)
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 154,700 ไร่ และอำเภอแม่แจ่มก็เป็น
อำเภอหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก คือมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 8 หมื่นไร่ ดังแสดงในตารางที่
8 โดยเฉลี่ยแล้ว ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจะมีผลผลิตข้าวโพด 97,987 ตัน ทำให้เกิดวัสดุเศษเหลือสูงถึง
22,400 ตัน
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ตารางที่ 8 ข้อมูลผลผลิตข้าวโพดในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ
เชียงดาว
ฝาง
พร้าว
แม่แจ่ม
แม่แตง
แม่ริม
แม่อาย
สะเมิง
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กัลยาณิวัฒนา
ทั้งหมด

พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร่)
(ไร่)
37,762
37,762
5,418
5,417
5,911
5,911
96,970
96,443
2,335
2,335
212
212
11,154
11,144
452
452
413
413
607
607
4,961
4,961
13,166
13,166
2,533
2,533
1,423
1,423
2,555
2,555
183,128 183,583

ผลผลิต
(ตัน)
24,055
3,02
4,013
76,543
1,712
152
7,779
314
299
414
3,415
8,972
1,698
1,076
1,765
135,959

ผลผลิตต่อไร่
เพาะปลูก (กก.)
เก็บเกี่ยว (กก.
692
692
685
685
679
679
789
794
733
733
717
717
697
698
695
695
724
724
682
682
688
688
681
681
665
665
756
756
691
691
742
745

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)
โดยพื้นที่ส่วนมากปลูกข้าวโพดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดถอดดอกที่นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์
ฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มจากเดือนกุม ภาพันธ์เป็นต้นไป และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพลาดชันตามแนวภูเขา ต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเพียง
อย่างเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรมักทิ้งซังและตอซังต้นข้าวโพดไว้ที่แปลง โดยใช้มีดตัดต้นทิ้ง
ไว้ให้แห้งเองด้วยแสงแดดช่วงฤดูร้อน จากนั้นจึงจะเผาเพราะทำได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากที่สุด
การที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสำหรับฤดูกาลต่อไป ดังนั้นช่วงตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะเป็นฤดูแห่งการเผาตอซังข้าวโพดเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสำหรับฤดูกาลต่อไป
การเผาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี
อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรส่วนหนึ่งเริ่มตระหนักถึงผลเสียจากการ
เผาและพยายามหลีกเลี่ยงมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่า การเผาเป็นวิถีชีวิต/วิธีปฏิ บัติที่ดำเนินมาอย่าง
ยาวนาน บางส่ว นยั งไม่ส ามารถปรับ เปลี่ ยนทัศนคติได้ หน่ วยงานภาครัฐ และองค์การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเองก็พยายามจัดหาวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยย่อยวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรดังกล่าว เช่น
เครื่อ งบดย่ อยกิ่งไม้ เศษวัส ดุ เป็ น ต้น เพื่ อทำเป็น ปุ๋ ยหมั ก ถ่ านอัด แท่ง ฯลฯ นอกจากนี้การเปลื อ ก
42

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำมาเป็นอาหารสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์
ในภาคเหนือตอนบน เกษตรกรให้ความสนใจต่อการคัดเลือกและขยายพันธุ์โคพื้นเมือง เนื่องจาก
สามารถสืบพันธุ์และเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร ถึงแม้จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแร้นแค้น และถูกโรค
พยาธิรบกวนค่อนข้างมากก็ตาม นอกจากนี้โคพื้นเมืองยังสามารถให้ผลผลิตได้แม้ได้รับอาหารหยาบ
คุณภาพต่ำ ดังนั้นแนวทางการใช้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาหารหยาบหลักจึงเป็นแนวทางในการ
เพิ่มแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคขาวลำพูนและที่สำคัญยังลดปัญหาการเผาต้นข้าวโพด ซึ่งจะเป็นปัญหา
ลดหมอกควันต่อไป
ถึงแม้ว่าโคพื้น เมืองจะสามารถย่อยเยื่อใยได้ดี แต่ก็ไม่ส ามารถใช้เปลือกข้าวโพดเป็นอาหาร
หยาบได้โดยตรงเนื่องจากเปลือกข้าวโพดมีคุณค่าทางโภชนะต่ำ และมีลิกนินที่ยับยั้งการย่อยได้ของ
โภชนะอื่น ๆ สูง จึงทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของ
แกลบก่อนนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของพืชที่มีเยื่อใยและลิกนินสูงสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมีเนื่องจากสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างจะสามารถย่อยสลายพันธะของเยื่อ
ใยในอาหารสัตว์ได้ หรือใช้จุลินทรีย์ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ในการย่อยสลายลิกนิน ดังนั้นการปรับปรุง
คุณภาพของเปลือกข้าวโพดโดยการใช้สารเคมีหรือจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายเยื่อใยหรือลิกนินก่อนนำไปใช้
เลี้ยงสัตว์ จึงเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารหยาบสำหรับโคพื้นเมืองได้
วัสดุเศษเหลือจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ที่รู้จักในปัจจุบันเช่นข้าวโพดหัวบุ๋ม (Dent
Corn) และข้าวโพดหัวแข็ง (Fint Corn) ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะเมล็ดข้าวโพดหัวบุ๋มหรื อหัวบุบ
ข้าวโพดชนิดนี้เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ๋มลงไป ซึ่งเป็นส่วนของแป้งสีขาว ข้าวโพด
ชนิดนี้สำคัญมากและนิยมปลูกกันมากใน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทางแถบคอร์นเบลท์ สีของ
เมล็ ด มี ตั้ งแต่ ข าวไปจนถึ งเหลื อ ง เนื่ องจากมี ห ลายสายพั น ธุ มี โปรตี น น้ อ ยกว่ าพวกข้าวโพดหั ว แข็ ง
ข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดพันธุ์นี้ส่วนขนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลืองจัดและเมื่อแห้งจะแข็งมาก ภายในเมล็ด
มีสารที่ทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีที่ชื่อ คริปโตแซนทีน (Cruptoxanthin) สารนี้เมื่อสัตว์
ได้รับร่างกายสัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นไวตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงเข้ม ช่วยให้
ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น เป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะแถบอเมริกาส่วนอังกฤษนั้น
นิยมใช้ข้าวโพดขาว
เศษเหลือจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ต้นข้าวโพด เปลือกฝักข้าวโพด และไหม มีมากใน
เกือบทุกภาคของประเทศและเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในเขตชลประทาน คุณค่าทางอาหารของซัง
และเปลื อ กข้ าวโพดหวานมี โ ปรตี น อยู่ ในช่ ว ง 6-8% เยื่ อ ใยหยาบ 23-36% ดั งแสดงในตารางที่ 1
เกษตรกรสามารถนำไปใช้เลี้ยงโคแทนหญ้าสดได้ดี เปลือกฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกจากนำมาใช้เป็น
อาหารหยาบสดได้ดีแล้ว ยังสามารถนำมาหมักเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลนหญ้าสดได้เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 9 คุณค่าทางโภชนะของซังและเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ส่วนประกอบ
วัตถุแห้ง (DM)
โปรตีน (CP)
ไขมัน (EE)
เยื่อใย (CF)
NDF
ADF
Hemicellulose
GE (Kcal/g)

ซังข้าวโพด1
27.50
8.01
2.24
23.57
69.26
28.20
20.06
4.46

เปลือกข้าวโพด2
28.00
6.53
1.01
36.25
68.19
48.13
22.64
3.86

เปลือกและซังข้าวโพด2
86.62
2.74
0.27
33.60
62.18
41.09
21.09
-

ที่มา : 1 สุภาพร (ไม่ระบุปี) / 2 ณิชตา (2556)

ศักยภาพเชิงปริมาณของแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ศูน ย์พัฒ นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านห้ วยน้ำดิบ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลทาเหนือมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านแม่ตะไคร้ , หมู่บ้านใหม่ดอน
แก้ว, หมู่บ้านห้วยบง, หมู่บ้านป่างิ้ว และหมู่บ้านห้วยยาบ สภาพหมู่บ้านอยู่กระจายกันเป็นหย่อมๆ และ
เป็นพื้นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบ ส่วนใหญ่ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ปลูกผัก สิริพร (2563) ได้ทำการเก็บข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษเหลือในพื้นที่ศูนย์พัฒ นา
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ เพื่อทำปฏิทินผลพลอยได้/เศษเหลือทางการเกษตรในรอบ 1 ปี โดยพบว่า
ช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว มีพืชอาหารหยาบที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทา
เหนือ คือ หญ้า มีพื้นที่การปลูก 30 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 180 ตัน/เดือน และมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อน 700 ไร่ ซึ่งจะมีเศษเหลือทางการเกษตรคือ เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ปริมาณ 1,400 ตัน/เดือน
ต้นข้าวโพด ปริมาณ 2,100 ตัน/เดือน และมีพื้นที่ทำนาปี 1,601 ไร่ จะมีเศษเหลือทางการเกษตรคือ
ฟางข้าว ปริมาณ 1,601 ตัน/เดือน
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน มีพืชอาหารหยาบที่ปลูกในพื้นที่โครงการ
หลวงแม่ทาเหนื อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 1,301 ไร่ ซึ่งจะมีเศษเหลือทาง
การเกษตรคือ เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ปริมาณ 2,602 ตัน/เดือน ต้นข้าวโพด ปริมาณ 3903 ตัน/เดือน
และมีพื้นที่การปลูกหญ้า มีพื้นที่การปลูก 30 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 180 ตัน/เดือน มีพื้นที่ในการปลูก
พืชผัก ปริมาณ 100 ไร่ และปลูกเสาวรส 300 ไร่ เดือนมิถุนายน – กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน มีพืช
อาหารหยาบที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
1,301 ไร่ ซึ่งจะมีเศษเหลือทางการเกษตรคือ เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ปริมาณ 2,602 ตัน/เดือน ต้น
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ข้าวโพด ปริมาณ 3903 ตัน/เดือน และมีพื้นที่การปลูกหญ้า มีพื้นที่การปลูก 30 ไร่ มีปริมาณผลผลิต
180 ตัน/เดือน
จากการสำรวจข้อมูลด้านปริมาณของแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม และมีการปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อนเป็นพื้นที่มากที่สุด อีกทั้งมีการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนตลอดทั้งปี ทำให้มีเศษเหลือจากการปลูก คือ
เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นจำนวนมากอีกด้วย
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ตารางที่ 10. ปริมาณของแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.
พืชชนิดที่ 1
เดือน

ชนิด

ปริมาณ
(ไร่)

เศษเหลือทางการเกษตร

ปริมาณ
(ตัน.)

ชนิด

พฤศจิกายน

หญ้า

30

-

180

ข้าวโพดฝักอ่อน

ธันวาคม

หญ้า

30

-

180

ข้าวโพดฝักอ่อน

มกราคม

หญ้า

30

-

180

ข้าวโพดฝักอ่อน

-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
-ต้นข้าวโพด

-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-2,602
-3,903
-1,400
-2,100

พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)
พืชผัก (แตงกวา, พริก, มันเทศ
,ถั่วเข็ม,ถั่วแขก,ซูกินี่)

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน
ข้าวโพดฝัก
อ่อน

1,301
1,301
1,301
1,301
1,301
1,301
1,301
1,301
700

นาข้าวปี
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พืชชนิดที่ 2
ปริมา
เศษเหลือทางการเกษตร
ณ(ไร่)
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
700
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
700
-ต้นข้าวโพด
-เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน
700
-ต้นข้าวโพด

พืชชนิดที่ 3
ปริมา
ปริมาณ
ชนิด
ณ(ตัน)
(ไร่)
-1,400
นาข้าวปี 1601
-2,100
-1,400
นาข้าวปี 1601
-2,100
-1,400
เสาวรส 300
-2,100

100

-

-

เสาวรส

100

-

-

100

-

100

เศษเหลือทางการเกษตร

ปริมาณ
(ตัน)

ฟางข้าว

1,601

ฟางข้าว

1,601

-ลูกเสาวรสที่เสียแมลงเจอะ

150

300

-ลูกเสาวรสที่เสียแมลงเจอะ

150

เสาวรส

300

-ลูกเสาวรสที่เสียแมลงเจอะ

150

-

เสาวรส

300

-ลูกเสาวรสที่เสียแมลงเจอะ

150

-

-

หญ้า

30

-

180

100

-

-

หญ้า

30

-

180

100

-

-

หญ้า

30

-

180

100

-

-

100

-

-

1,601

ฟางข้าว

1,601

พืชหมัก (silage)
พืชหมักเป็ นการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์โดยอาศัยการทำงานของแบคทีเรียที่ ผลิตกรดแลคติค (Lactic
Acid Bacteria, LAB) ในสภาพไร้ อ ากาศโดยการใช้ ค าร์ โ บไฮเดรตที่ ล ะลายนํ้ า ได้ (Water Soluble
Carbohydrate, WSC) ที่มีในพืชอาหารสัตว์ และให้ผลผลิตเป็นกรดแลคติคในปริมาณมากพอที่จะทำให้ค่า
pH ลดลงตํ่ากว่า 4.2 ซึ่งจะไปมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดี จึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ของหญ้ า หมั ก ที่ มี คุ ณ ภาพดี เอาไว้ ได้ (McDonald et al., 1991) โดยพื ช หมั ก ที่ มี คุ ณ ภาพดี ค วรมี ค่ า pH
ประมาณ 4.2 หรืออาจต่ำกว่านี้ ประกอบด้วยกรดแลคติก 3-14% ควรมีสัดส่วนของกรดแลคติกมากกว่า
60% และสัดส่วนของกรดอะซิติกควรต่ำกว่า 25% ไม่มีกรดบิวทิริก สำหรับกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์
จะช้าหรือเร็วขึ้นกับแบคทีเรีย LAB ที่ปะปนมาตามธรรมชาติในชิ้นส่วนต่างๆของพืช โดยมีจำนวนผันแปรตาม
ชนิ ดของพื ช , พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู กและฤดูก าล จึงทำให้ พื ช หมัก ที่ผ ลิ ตด้ ว ยเชื้ อจากธรรมชาติ มีคุ ณ ภาพไม่
สม่ำเสมอและมักมีคุณ ภาพต่ำส่ วนใหญ่ พืช หมักที่มีคุณภาพต่ำจะมีส่วนประกอบของกรดแลคติกต่ำ แต่มี
ส่วนประกอบของกรดอะซิติกและกรดบิวทิริกสูง มีจำนวนแบคทีเรีย LAB ต่ำ นอกจากนี้พืชหมักที่มีคุณภาพ
ต่ ำยั งมั ก พบการเจริ ญ ของแบคที เรี ย Clostridia และ Enterobacteria สู งด้ ว ยเมื่ อ เที ย บกั บ พื ช หมั ก ที่ มี
คุณภาพสูง โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้จัด อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ต้องการและก่อให้เกิดการเน่าเสียในพืชหมักและยัง
เป็ น แบคที เรี ยที่ สามารถผลิ ตกรดบิ วทิ ริ ก ได้ ในปริ ม าณมาก รวมถึ งยั งสามารถเปลี่ ย นกรดอะมิ โนไปเป็ น
ammonia, amines, keto acids และ fatty acids ส่งผลให้ คุณ ค่าทางโภชนาการของพืช หมักลดลง จาก
อุป สรรคต่างๆเหล่านี้ จึ งมีความสนใจเติมต้นเชื้อ LAB ลงไปในการกระบวนการผลิ ตพืช หมักเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตพืชหมักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากพบว่าการเติมต้นเชื้อ LAB เพื่อใช้เป็นเชื้อตั้งต้น
ในกระบวนการหมักจะช่วยให้กระบวนการหมักเกิดเร็วขึ้น และสามารถยับยั้งการเจริญเติบ โตของจุลินทรีย์ที่
ไม่ต้องการส่งผลให้พืชหมักมีคุณภาพดีขึ้น (Weinberg et al., 1993)
การเติมต้นเชื้อ LAB ในพืชหมัก
การเติมต้นเชื้อ LAB ลงไปก่อนการหมักมีผลทำให้พืชหมักมีคุณภาพดีกว่าการหมักแบบธรรมชาติซึ่ งไม่
เติมต้นเชื้อ โดยจะเห็นได้ว่าการสูญเสียวัตถุแห้ง (Dry matter loss) ลดน้อยลงอย่างชัดเจน จำนวนจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายในพืชหมักลดลง และความคงสภาพเมื่อสัมผัสกับอากาศ (Aerobic stability) นานขึ้น
รวมทั้งช่วยให้สัตว์มีการตอบสนองในรูปของผลผลิตเพิ่ม ขึ้น การเติม Lactobacillus plantarum Chikuso-1
ลงใน total mixed ration (TMR) silages ที่ประกอบด้วย whole crop rice และ tofu cake ทำให้การผลิต
ruminal methane ลดลง และพืชหมักมีปริมาณกรดบิวทิริกที่น้อยกว่าและปริมาณกรดแลคติกที่สูงกว่าการ
หมั ก แบบธรรมชาติ (Cao et al., 2010) จากเปรีย บเที ย บการผลิ ต หญ้ า กิ น นี ห มั ก ระหว่ างการหมั ก แบบ
ธรรมชาติและการเติมต้นเชื้อ L. rhamnosus NGRI 0110 และ L. plantarum ที่มีจำหน่ายทั่วไปพบว่าพืช
หมักที่มีการเติมต้นเชื้อมีค่า pH และปริมาณกรดอะซิติกที่ต่ำกว่า รวมถึงมีปริมาณกรดแลคติกที่สูงกว่าพืช ที่
หมักแบบธรรมชาติ (Ando et al., 2006) การผลิต alfalfa Italian ryegrass และ sorghum ที่หมักโดยการ
ใช้ต้นเชื้อ L. casei FG 1 และ L. plantarum FG 10 ทำให้ได้พืชหมักที่มีค่า pH และปริมาณกรดบิวทิริก
กรดโพรพิโอนิกปริมาณ ammonia และค่าการสูญเสียวัตถุแห้ งต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ รวมถึง
ปริมาณ residual water-soluble carbohydrates และกรดแลคติกที่สูงกว่าการหมักแบบธรรมชาติ (Cai et
al., 1999)
การเติ ม L. buchneri ร่ ว มกั บ Pediococcus acidilactici ในการผลิ ต ข้ า วโพดหมั ก สามารถลด
จำนวนของเชื้อยีสต์ได้ (Reich and Kung, 2010) และการเติมต้นเชื้อ L. buchneri เพียงชนิดเดียวหรือเติม
ร่วมกับ L. plantarum ในการหมักข้าวสาลี ข้าวโพดและข้าวฟ่ างเปรียบเทียบกับการหมักแบบธรรมชาติ

พบว่าการเติมต้นเชื้อทำให้พืชหมักมีความคงสภาพหลังสัมผัสอากาศได้นานซึ่งเกิดจากการยับยั้งการทำงานของ
ยี ส ต์ (Filya et al., 2003) เมื่ อ เติ ม ต้ น เชื้ อ L. buchneri เพี ย งชนิ ด เดี ย วหรื อ เติ ม ร่ ว มกั บ ต้ น เชื้ อ L.
plantarum และ P. pentosaceus มีผลทำให้จำนวนเชื้อยีสต์และราที่พบในพืชหมักลดลงน้อยกว่า 2 cfu/g
อีกทั้งพบว่าการเติม L. buchneri หรือ L. plantarum เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ร่วมกันในหญ้าไรย์หมัก
จะทำให้ ห ญ้ าหมั ก มี ค วามคงสภาพหลั งสั ม ผั ส อากาศได้ น านกว่ า 480 ชั่ ว โมง ซึ่ งนานกว่าหญ้ าหมั ก แบบ
ธรรมชาติเกือบ 3 เท่า (Frank et al., 1999, 2000) นอกจากนี้การหมักหญ้าโดยการเติมต้นเชื้อ Enteroccus
faecium สามารถช่ ว ยลดจำนวนแบคที เรี ย E. coli, Enterobacteria, Staphylococci, Bacillus และ
Listeria รวมทั้งเชื้อราได้ (Marcinakova et al., 2008)
การใช้ถั่วอัลฟัลฟ่าหมักที่เติมและไม่เติมต้นเชื้อ L. buchneri ไปเลี้ยงโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ พบว่ากลุ่มที่
กินถั่วหมักที่มีการเติมต้นเชื้อมีการกิน ได้ของวัตถุแห้ ง (Dry matter intake, DMI) มากกว่า และให้ผ ลผลิ ต
น้ำนมสูงกว่าเกือบ 1 กิโลกรัมต่อวัน (Kung et al., 2003) เช่นเดียวกับโคนมพันธุ์เจอร์ซี่ที่เลี้ยงด้วยข้าวโอ๊ต
หมั ก ที่ มี ก ารเติ ม Steptococcus faecium และ P. acidilactici ให้ ผ ลผลิ ต น้ ำ นมดี ก ว่ า ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม
(Meeske et al., 2000)
จากการศึกษาในโคเนื้อพบว่าเมื่อนำหญ้าไรย์หมักที่มีการเติมและไม่เติมต้นเชื้อ L. buchneri ไปเลี้ยง
โคเนื้ อ รุ่ น พั น ธุ์ ช าโรเลย์ กลุ่ ม ที่ กิ น หญ้ า หมั ก ที่ เติ ม ต้ น เชื้ อ LAB มี ก ารกิ น ได้ ข องวั ต ถุ แ ห้ ง และอั ต ราการ
เจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่ไม่เติมต้นเชื้อ (Winter et al., 2001)
สำหรับ การทำหญ้ าหมักในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากและไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรซึ่ง
ปัญหาที่พบบ่อยคือหญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพต่ำ ขาดความสม่ำเสมอและอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งสาเหตุสำคัญ
เกิดจากจำนวนแบคทีเรีย LAB ในพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการหมักมีจำนวนน้อยกว่า
จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ที่อาศัยอยู่จึงไม่สามารถแข่งขันกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้ ส่งผลให้ปริมาณกรดแลคติกที่ผลิตได้
จึ งไม่ เพี ย งพอต่ อการรั กษาสภาพหญ้ าหมัก (Cai et al., 1994) ดั งนั้น จึงมี การเติม ต้น เชื้อ LAB ที่ ผ ลิ ตเพื่ อ
การค้าในกระบวนการทำพืชหมักเขตร้อน อย่างไรก็ตามต้นเชื้อ LAB ที่ผลิตเพื่อการค้ามีราคาค่อนข้างแพง และ
ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศในเขตหนาวทำให้ไม่เหมาะสำหรับการทำพืชหมักเขตร้อนเนื่องจากไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงได้ (Ohmomo et al., 2002, 2004) นอกจากนี้มี
รายงานว่ าการใช้ต้ น เชื้ อ สายพั น ธุ์ ที่ คั ด เลื อ กจากพื ช ชนิ ด เดีย วกัน กั บ ที่ ท ำพื ช หมั กเป็ น เชื้ อ ตั้ งต้ น ที่ มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุด (Weinberg and Muck, 1996)
การคั ด เลื อ กต้ น เชื้ อ ที่ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของพื ช และสภาวะแวดล้ อ มของเมื อ งไทยยั ง มี น้ อ ย
สุนีย์และคณะ (2543) ได้ศึกษาการเติมต้นเชื้อ LAB สายพันธุ์ที่คัดเลือกจากพืชหมักและอาหารหมักเพื่อเป็น
สารเร่งทางชีวภาพสำหรับการทำพืชหมัก พบว่าต้นเชื้อที่ได้มีผลทำให้ค่า pH ของพืชหมักลดลง และมีปริมาณ
กรดแลคติกเพิ่มขึ้นแต่ให้ผลผลิตของกรดอะซิติกค่อนข้างสูง ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับงานวิจั ยของเสมอใจและคณะ
(2554) ที่ทำการทดลองใช้แบคทีเรีย LAB ในน้ำพืชหมักเพื่อเป็นสารเสริมในการหมักหญ้ากินนีสีม่วง พบว่าไม่
สามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรดอะซิติกได้
จากงานวิ จั ย ของศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ ท ำการ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญในระหว่างกระบวนการหมักอ้อยอาหารสัตว์แบบธรรมชาติโดย
วิธี repetitive sequence-based PCR (rep-PCR) พบว่ากลุ่มของเชื้อ LAB มีความหลากหลายและแตกต่าง
กันในแต่ละช่วงของการหมักอ้อยอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มของแบคทีเรีย L. plantarum เป็นชนิดที่
มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการหมัก นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเชื้อกลุ่มหลักในกระบวนการหมัก
อ้อยอาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดที่พบในแต่ละช่วงเวลา
ของการหมัก โดยภายหลังการหมักอ้อยอาหารสัตว์เป็นเวลา 14 วัน พบว่ากลุ่มจุลินทรีย์มีการเปลี่ยนแปลงจาก
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ก ลุ่ ม facultatively homofermentative ซึ่ ง เป็ น ก ลุ่ ม ที่ ผ ลิ ต ก ร ด แ ล ค ติ ก ไ ด้ ดี ไ ป เป็ น ก ลุ่ ม
heterofermentative ซึ่งสามารถผลิตกรดอะซิติกได้ดี จึงทำให้ปริมาณกรดอะซิติกเพิ่มขึ้น และปริมาณกรด
แลคติกลดลง ส่งผลให้ค่า pH เพิ่มสูงขึ้น และคุณภาพของการเป็นพืชหมักที่ดีลดลง นอกจากนี้ได้คัดเลือกต้น
เชื้ อ L. plantarum สายพั น ธุ์ ที่ เหมาะสมที่ แ ยกได้ จ ากอ้ อ ยอาหารสั ต ว์ ห มั ก แบบธรรมชาติ พร้ อ มทั้ ง
ทำการศึกษาผลของการเติมต้นเชื้อบริสุทธิ์ดังกล่าวในอ้อยอาหารสัตว์หมักพบว่าสามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของ
ปริ มาณกรดอะซิติก ได้ ทำให้ ส ามารถยื ดอายุการเก็บ รักษาอ้อยหมัก ได้ อย่างน้อ ย 6 เดือนโดยยังคงรัก ษา
คุณภาพของการเป็นพืชหมักที่ดีเอาไว้ได้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือก
ต้นเชื้อบริสุทธิ์จากอ้อยอาหารสัตว์ พบว่าการใช้ต้นเชื้อบริสุทธ์เพื่อหมั กอ้อยอาหารสัตว์ ทำให้พืชหมักที่ได้มี
คุณภาพสม่ำเสมอขึ้น และเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น กล่าวคือจะทำให้พืชหมักมีกรดแลคติกสูงขึ้น และกรดอะซิติค
ลดลงเมื่อเทียบกับการหมักแบบธรรมชาติ โดยความแตกต่างนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากเก็บอ้อยอาหาร
สัตว์หมักไว้เป็นเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี้ยังได้ทดลองนำต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่ได้นี้ไปทดลองหมักหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง1 พบว่าในหญ้าเนปียร์หมักอายุ 1 เดือน กลุ่มที่ใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับการหมักมีความเป็นกรด-ด่างต่ำ
กว่ากลุ่มที่หมักโดยธรรมชาติอย่างชัดเจน กล่าวคือพืชหมักมี pH 4.1 และ 3.9 ในกลุ่มที่หมักแบบธรรมชาติ
และใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ตามลำดับ และกลุ่มที่ใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์มีปริมาณของกรดแลคติกสูงกว่ากลุ่มที่หมักแบบ
ธรรมชาติ (7.80% VS 6.30%) ในขณะที่มีปริมาณกรดอะซิติกต่ำกว่า (1.11% VS 1.54%) และยังพบต่อไป
ด้วยว่าการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ทำให้แบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (4.15 log
CFU/g VS 2.86 log CFU/g) และปริมาณเซลล์ของยีสต์ที่พบในตัวอย่างหญ้าหมักลดลงอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง
(5.09 VS 3.10 logCFU/g)
การเติมต้นเชื้อ LAB ในพืชหมักต่อการสมรรถภาพการเจริญเติบโต
นอกจากนี้การเสริม LAB มีผลต่อการเจริญเติบโตด้วย พบว่า อัตราการเจริญเติบโตต่อวันตลอดระยะ
การทดลอง 0-100 วันของกลุ่มที่เสริม BSM มีค่ามากกว่ากลุ่มไม่เสริมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (ตาราง 2) ซึ่ง
เกิดจาก ปริมาณวัตถุแห้งที่กินได้ในกลุ่มที่เสริม BSM มีค่ามากกว่ากลุ่มไม่เสริม 6.14% (3.97 เทียบกับ 3.74
kg DMต่อตัวต่อวัน) ทำให้ได้ค่าพลังงานที่สูงในสัตว์ที่เสริมด้วย BSM มีค่าการสร้างพลังงานที่สูงด้วยตามน้ำหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น (3.4% ตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม) (ตาราง 3) (Aragon et al., 2012)
Table 11 Average daily body weight gain of the beef cattle in different trial periods
Trial day (kg, X ± SD)
Treatment/statistical
parameter
0-31
32-63
64-100
0-100
Control
0.981 ± 0.129 0.981 ± 0.129 1.068 ± 0.074 0.998 ± 0.087
Commercial product BSM 0.940 ± 0.081 1.062 ± 0.129 1.206 ± 0.089 1.078 ± 0.078
Standard error
0.016
0.021
0.017
0.014
P-value
0.778
0.055
**
**
** denotes significance at level 0.01
Source : Aragon et al. (2012)
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Table 12 The effect of the treatment with the commercial product BSM on silage DM,
energy intake, and feed conversion rate
Treatment
parameter
unit
Control X ± BSM X ± SD SEM P-value
SD
Silage DM intake
kg DM/animal/day 3.74±0.12
3.97±0.17 0.065 0.065
Compound feed DM
1.74±0.0
1.74±0.0 0.000 0.000
intake
Total DM intake
6.36±0.12
6.59±0.17 0.066 0.065
Total metabolizable
MJ/animal/day
69.27±1.33 72.34±1.97 0.799
*
energy (ME) intake
Feed conversion rate
MJ of ME/kg gain 69.52±3.49 67.15±2.26 1.062 0.298
* denotes statistical significance at level 0.05
Source : Aragon et al. (2012)
9.

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะ โดยเริ่มจากสำรวจพืชอาหารสัตว์และ
วัสดุเศษเหลือพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหารและ/หรือเก็บ
ถนอมอาหารไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ โดยทดลองศึกษาวิธีการปรับปรุงคุณภาพและหรือถนอม
อาหารสัตว์ คุณค่าทางอาหารและการย่อยได้ของอาหารหยาบในท้องถิ่นในเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน
พื้ น ที่ จั งหวัดจั งหวัด พะเยา จั ง หวัด เชีย งใหม่ จังหวัด ลำพู น จังหวัด ลำปาง และจังหวัด พิ ษ ณุ โลก โดยการ
วิเคราะห์คุณภาพการหมัก วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ก่อนที่จะทดสอบประสิทธิภาพการผลิต
ของแพะที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนที่ผลิตจากวัสดุเศษเหลือจากการปลูกข้าวโพดที่ดีที่สุดจากการศึกษาและ
คัดเลือกวิธีการถนอมวัสดุเศษเหลือจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก) โดยวัดปริมาณการกินได้
(Feed Intake) อั ต ราก ารเจ ริ ญ เติ บ โต (Average Daily Gain,ADG) นํ้ าห นั ก ที่ เพิ่ ม (Weight Gain)
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นนํ้าหนักตัว (Feed Conversion Ratio, FCR) และต้นทุนค่าอาหาร (Feed
cost)
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
อาหารหยาบมีความจำเป็นสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากอาหารหยาบมีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบจึงมีจำเป็นต่อผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ดังนั้นการใช้อาหารหยาบหมักเป็นอาหารหยาบหลักใช้เลี้ยงแพะ จะทำให้แพะมีอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีและ
มีความสม่ำเสมอ ทั้งนี้การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์จะทำให้กระบวนการหมักเร็วขึ้น ทำให้มีการสูญเสียโภชนะระหว่าง
กระบวนการหมักลดลง จึงทำให้ได้อาหารหยาบหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะกว่าอาหารหยาบ ดังนั้นผลผลิตของ
แพะจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใส่ต้นเชื้อบริสุทธิ์
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นอกจากนี้การเสริมต้นเชื้อในอาหารหยาบหมัก เป็นการเพิ่มกรดแลคติกในอาหาร ทำให้จุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนจะทำการหมักย่อยอาหารหยาบใช้กรดแลคติคผลิตเป็นกรดโพรพิโอนิก ซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นใน
การผลิตเป็นกลูโคส ร่างกายของกระบือสามารถใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานได้ ดังนั้นการใช้อาหารหยาบหมักที่
ใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์จะทำให้ได้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี จึงทำให้ได้แพะมีการเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์
พันธุ์สูงกว่ากลุ่มที่ใช้อาหารหยาบที่ไม่ใส่ต้นเชื้อบริสุทธิ์
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
- ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ
- ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตของแพะ
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
องค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะนำไปใช้ในการบริการวิชาการโดยทำการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เรื่องการประกอบสูตรอาหารแพะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
วิธีการถ่ายทอด : จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ในเรื่องการ
ประกอบสูตรอาหารแพะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และโอกาสในการผลิตในเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่นิสิต
นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ในเรื่องการประกอบสูตรอาหารแพะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
และการประมวลความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
วิธีการถ่ายทอด : ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษ โภชนศาสตร์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์
เคี้ยวเอื้อง อาหารและการให้อาหารสัตว์
14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
14.1 การสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก
ทำการเก็บข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก และทำการเก็บตัวอย่าง
อาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
1) สํารวจข้อมูลด้านศักยภาพเชิงปริมาณของแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
2) สํารวจข้อมูลด้านศักยภาพเชิงคุณภาพของแหล่ง อาหารหยาบและวัตถุดิบในเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
3) ศึกษาประเมินราคาต้นทุนของแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
14.2 การศึกษาและคัดเลือกวิธีการถนอมวัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพดในพื้น ที่เครือข่าย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้น ที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก
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- การเตรียมวัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพด
ทำการศึกษาและคัดเลื อกเทคโนโลยีการถนอมแหล่ ง วัส ดุเศษเหลื อจากจากปลู ก ข้าวโพดในพื้ นที่
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก โดยนำต้นเชื้อคัดเลือกได้จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ได้ทดสอบ
ก่อนหน้านี้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการผลิตหญ้าหมักในระดับเล็ก ตัดพืช
อาหารหยาบ ขนาดชิ้นละ 2-3 เซนติเมตร นำไปหมักใส่ถุง 2 ชั้น ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใสขนาด 200 ไมครอน
และชั้นนอกเป็นถุงกระสอบ โดยบรรจุหญ้าถุงละ 25 กิโลกรัม กดอัดให้แน่น จากนั้นทำการดูดอากาศออกให้
หมด เพื่อให้มีสภาพไร้ออกซิเจน มัดถุงให้แน่นด้วยเชือกฟาง แบ่งอาหารหยาบออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 วัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพดหมักไม่เติมต้นเชื้อ
กลุม่ ที่ 2 วัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพดหมักเติมต้นเชื้อ
สุ่มตัวอย่างหญ้าหมักเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพการหมัก และสุ่มเก็บอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่อไป
- การวิเคราะห์คุณภาพการหมัก
นำตัวอย่างที่ได้จากการทดลองแบบสดตัวอย่างละ 1 กรัม นำไปวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดค่าง (pH)
โดยเครื่อง pH meter สำหรับการวิเคราะห์ Volatile fatty acid (VFA) จะนำตัวอย่างแบบสดตัวอย่างละ 60250 กรัม นำไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Gas chromatography (GC) รุ่น Shimadzu GC – 148 และการ
วิเคราะห์ปริมาณกรดแลคติกจะนำตัวอย่างแบบสดตัวอย่างละ 60-250 กรัม นำไปวิเคราะห์โดยเครื่อง High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) รุ่น Serial 1110
- การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ตัวอย่างอาหารจะนำไปวิเคราะห์หาปริมาณ วัตถุแห้ง (Dry matter, DM), อินทรียวัตถุ (Organic
matter, OM), โปรตีนหยาบ (Crude protein, CP), ไขมัน (Ether extract, EE) และเยื่อใย (Crude fiber,
CF) ตามวิธี Proximate analysis (AOAC, 2000) วิเคราะห์เยื่อใยที่เป็นผนังเซลล์ (neutral detergent fiber,
NDF), ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent fiber, ADF), Acid detergent lignin ( ADL) ตามวิธี Detergent
method (Goering and Van Soet. 1970)
- การย่อยได้ของโภชนะด้วยวิธี Nylon bag technique
ใช้โคพื้นเมืองเพศผู้เจาะกระเพาะ จำนวน 4 ตัวอายุประมาณ 8–10 ปี น้ำหนักตัวเฉลี่ย 263 ± 12
กิโลกรัม เลี้ยงในคอกขังเดี่ยว โดยจะได้รับอาหารวันละ 2 ช่วงคือ 7:00 น. และ 17:00 น. โดยนำตัวอย่าง
อาหารทดลองมาบดผ่านตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร ใช้ถุงไนลอนขนาด 7x15 เซนติเมตร ที่มีขนาดรูของถุง
40 ไมโครเมตร ชั่งตัวอย่ างอาหาร 5 กรัม ใส่ ล งในถุงไนลอนที่ท ราบน้ำหนักคงที่ และนำไปหมักย่อยใน
ส่วนล่างของกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองที่ทำการผ่าตัดเปิดท่อทางเดินอาหารบริเวณกระเพาะรูเมนสอดท่อ
Rumen fistula โดยใช้เวลาในการหมักย่อย คือ 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง แต่ละระยะทำซ้ำ
3 ถุง และนำตัวอย่างอาหารที่เหลืออยู่ภายในถุงไนล่อนมาทำการซักล้าง และนำไปหาค่าวัตถุแห้งเพื่อคำนวณ
การย่อยได้ของโภชนะซึ่งคำนวณตามสมการดังต่อไปนี้
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P = A + B (1– e-ct)
เมื่อ P = โภชนะที่หายไปที่เวลา t (Degradation at time t)
A = ส่วนที่สลายได้ (Immediately soluble material)
B = ส่วนที่ไม่ละลายแต่สามารถหมักย่อยได้ (Insoluble fermentable material)
C = อัตราการย่อยสลาย (Degradation rate)
- การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in vitro gas production technique
นำตัวอย่างมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วบดผ่านตระแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เก็บน้ำ
ในกระเพาะจากโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะจำนวน 4 ตัว มาผสมรวมกัน แล้วเติมสารละลายแร่ธาตุและบัฟเฟอร์
(Blümmel and Ørskov, 1993) นำหลอดไปบ่มในอ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส อ่านปริมาตรแก๊ส
ที่เกิดขึ้น ที่เวลา ที่ 0, 2, 4, 8, 10, 12, 24, 48, 72 และ 96 ทำการบันทึก ปริมาณแก๊ส ที่เกิดขึ้นและนำไป
คำนวณอัตราแก๊สที่เกิดขึ้นวิธีวัดปริมาณแก๊ส (Gas production technique) ตามวิธีการของ Menke and
Steingass (1998) ทำการคำนวณค่าแก๊สสุทธิที่ 24 ชั่วโมง โดยคำนวณจากสมการดังต่อไปนี้
Gb (ml/200 mg DM, 24 hr) = [(V24 – V0 – Gb0) × 200 × (FH + Fc) / 2]
W
เมื่อ Gb = ปริมาณแก๊สสุทธิที่วัดได้ (มิลลิลิตร) เมื่อหมักที่ 24 ชั่วโมง
V24 = ปริมาณส่วนผสมทั้งหมด (มิลลิลิตร) เมื่อหมักที่ 24 ชั่วโมง
V0 = ปริมาณส่วนผสมทั้งหมด (มิลลิลิตร) ที่อ่านก่อนหมัก
Gb0 = ค่าเฉลี่ยของแก๊สที่เกิดขึ้น (มิลลิลิตร) ในหลอด blank ที่ 24 ชั่วโมง
FH = ค่า roughage correction factor คำนวณจาก 49.61 / (GbH - Gb0)
Fc = ค่า concentrate correction factor คำนวณจาก 65.18 / (Gbc - Gb0)
GbH = ค่าเฉลี่ยของแก๊สเมื่อหมักตัวอย่างอาหารหยาบมาตรฐานที่ 24 ชั่วโมง (มิลลิลิตร)
Gbc = ค่าเฉลี่ยของแก๊ส (มิลลิลิตร) เมื่อหมักตัวอย่างอาหารข้นมาตรฐานที่ 24 ชั่วโมง
W = น้ำหนักตัวอย่าง (มิลลิกรัม)
ทำการวิเคราะห์ ป ริมาณจุลิน ทรีย์ (Microbial biomass yield; MBY) โดยทำการบ่มตัวอย่างที่ 24
ชั่วโมง แล้ ว นำตั วอย่ างที่ เหลื อจากการบ่ มไปหั ก ออกจากตัว อย่างเริ่มต้น จะได้ค่า Apparent degradable
substrate จากนั้ น นำส่วน Apparent undegradable substrate มาต้มกับ neutral detergent solution
ส่วนที่เหลือจะเป็น True undegradeable substrate เมื่อนำค่าที่ได้หักออกจากตัวอย่างเริ่มต้นจะได้ค่า True
degraded substrate คำนวณค่า Microbial biomass yield ตามวิธีของ Blummel et al, (1997)
14.3 การพัฒนาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ
ทำการพัฒ นาสู ตรอาหารที่มีระดับ โภชนะเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิ ตของแพะ โดยการผลิ ต
อาหารผสมครบส่วนจากวัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพดที่ดีที่สุดจากการทดลอง ที่ 14.2 (การศึกษาและ
คัดเลือกวิธีการถนอมวัสดุเศษเหลือจากจากปลูกข้าวโพดในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัด
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จั งหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก) โดยวางแผนการทดลอง
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แบบ 2x2 factorial in CRD โดยทำการศึกษา 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 คือ ระดับของโปรตีน ประกอบด้วย 16%
และ 18% ปัจจัยที่ 2 คือ ระดับของพลังงาน ประกอบด้วย 60% และ 70% โดยประกอบสูตรอาหารที่มีระดับ
พลังงานและโปรตีนแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 (TMR 1) ให้อาหารผสมครบส่วน ในสูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 16 TDN 60%
- กลุ่มที่ 2 (TMR 2) ให้อาหารผสมครบส่วน ในสูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 16 TDN 70%
- กลุ่มที่ 3 (TMR 3) ให้อาหารผสมครบส่วน ในสูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 18 TDN 60%
- กลุ่มที่ 4 (TMR 4) ให้อาหารผสมครบส่วน ในสูตรอาหารโปรตีนร้อยละ 18 TDN 70%
โดยแต่ละสูตรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 13 ส่วนประกอบในสูตรอาหารผสมครบส่วนทั้ง 4 สูตร ที่ใช้ในการทดลอง
ส่วนประกอบ
รำละเอียด
ข้าวโพดบด
กากถั่วเหลือง
กากงาสกัดน้ำมัน
กากปาล์มรวม
ยูเรีย
ไดแคลเซียฟอสเฟส
พรีมิกซ์
วัสดุเศษเหลือจากจาก
ปลูกข้าวโพด
รวม (กิโลกรัม)

สัดส่วน (%)
TMR
(CP16% TDN60%)

TMR
TMR
(CP16% TDN70%) (CP18% TDN60%)

TMR
(CP18% TDN70%)

0.5
0
0.5
0.5
26.7
0.6
0.9
0.2
70.0

10
15
0.5
0.5
1
1.2
0.8
0.1
70.8

0.5
0
0.5
0.5
26.1
1
0.9
0.2
69.8

11
15
0.5
0.5
1
1.6
0.8
0.1
69.4

100

100

100

100

ใช้แพะลู กผสมพื้น เมือง-แองโกลนู เบี ยน เพศผู้ จำนวน 40 ตัว น้ำหนักเฉลี่ ย 15±2 กิโลกรัม อายุ
ประมาณ 8 เดือน ทำการทดสอบการขุนในคอกขังเดี่ยว แพะทดลองได้รับน้ำสะอาดและเพียงพอ แพะทุกตัว
ได้รับการตรวจโรคแท้งติดต่อ ได้รับวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย วัคซีนโรคคอบวม วัคซีนโรคแบลคเลก และทำการ
ถ่ายพยาธิก่อนการทดลอง
ทดสอบสมรรถภาพการผลิตของแพะที่ได้รับอาหารผสมครบส่วนมีระดับโปรตีนและพลังงานต่างกัน
เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยมีการบันทึกดังนี้
- ปริมาณการกินได้ (Feed Intake)
- อัตราการเจริญเติบโต (Average Daily Gain, ADG)
- นํ้าหนักที่เพิ่ม (Weight Gain)
- ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว (Feed Conversion Ratio, FCR)
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแกะ โดยการคำนวณหาค่า (Feed cost per gain, FCG)
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลที่สุ่มเก็บจากการทดลองเข้าประมวลผลและวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอาหารทดลอง โดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test ตามวิธีการของ Steel and Torrie (1980)
15. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาทำการวิจัย : 1 ปี
กิจกรรม

1 2 3 4
1. การสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัตถุดิบในพื้นที่
1 เก็บข้อมูลแหล่งอาหารหยาบและวัสดุเศษ
เหลือในพื้นที่
✓ ✓

5

เดือนที่
6 7

8

9 10 11 12

ผู้รับผิดชอบ
-เสาวลักษณ์
-ณรกมล
-ทศพล

2. การศึกษาและคัดเลือกวิธีการถนอมอาหารหยาบและวัตถุดิบ
1.เตรียมอาหารหยาบหมัก
2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
✓
3. การศึกษาการย่อยได้ของโภชนะด้วยวิธี
✓ ✓
Nylon bag technique
4. การศึกษาค่าย่อยสลายในกระเพาะรูเมน
โดยวิธี in vitro gas production
✓ ✓
technique
3. การพัฒนาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ
1 เตรียมอุปกรณ์ ตัวอย่างอาหาร และ
✓
สัตว์ทดลอง
2. การประเมินสมรรถภาพการผลิต
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

-เสาวลักษณ์
-ศิวัช
-เสาวลักษณ์
-ศิวัช
-ณรกมล
-เสาวลักษณ์
-ณรกมล
-เสาวลักษณ์
-ณรกมล
-เสาวลักษณ์
-ณรกมล
-เสาวลักษณ์
-ณรกมล
-ทศพล

16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ตารางที่ 4 ผลผลิต (output) และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
หมวดผลผลิตหลัก
หมวดผลผลิตย่อย
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์
ทดลองในลักษณะ
pilot project
บทความในวารสารวิชาการ

ชื่อผลงาน
วิธีการถนอมอาหารหยาบและวัตถุดิบใน
พื้นที่

จำนวน
5 สูตร

อาหารผสมครบส่วนจากวัตถุดิบในพื้นที่

5 สูตร
3 เรื่อง
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17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัดของแผนงานวิจัย
ผลลัพธ์
ด้านอุตสาหกรรม

ชื่อผลงาน
: ได้องค์ความรู้ในการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับแพะ
: สร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแพะที่ มี เอกลั ก ษณ์ โดดเด่ น ใช้ ต้ น ทุ น ในการผลิ ต
ค่อนข้างต่ำ
:ส่งเสริมระบบอุตสหกรรมด้านปศุสัตว์ไทย ให้ ผลิ ตสิ นค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ที่มี
คุณภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
: ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
: เกิด การสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้ แ ก่ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งแพะในพื้ น ที่
จั งหวัด จั งหวั ด พะเยา จั งหวั ด เชี ย งใหม่ จั งหวั ด ลำพู น จั งหวัด ลำปาง และ
จังหวัดพิษณุโลก จากการใช้ผลิตภัณฑ์ต้นทุนต่ำ ที่มีคุณภาพสูง
: ผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะสูงขึ้น
ด้านคุณภาพภาพชีวิต และ : ประชาชน และผู้ บ ริ โภค ได้ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และ
สุขอนามัย
ปลอดภัย
18. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่
- ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
- คอกสัตว์ทดลองแบบขังเดี่ยวที่สามารถศึกษาการย่อยได้
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19. งบประมาณของโครงการวิจัย
19.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามคำอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค)
รายการ
๑. งบบุคคลากร (ให้เขียนเฉพาะรายการที่มี)

งบประมาณ (บาท)
210,000

- ค่าจ้างชั่วคราวผูช้ ่วยนักวิจัยทำงานเต็มเวลา
(วุฒิปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท x จำนวน ๑ คน x ๑๒ เดือน)
๒. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)

210,000
446,000

๒.๑ ค่าตอบแทน
๑. ค่าตอบแทนนักวิจัย (ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ)

80,000

๒.๒ ค่าใช้สอย
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าเช่ารถตู้รับจ้าง จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ วัน (๑ คัน x ๑,๘๐๐
บาท x ๑๐ วัน)

18,000

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ (พะเยา ๗๐๐ กม. - เชียงใหม่ ๒๐๐ กม. - ลำพูน ๒๐๐ กม.
- ลำปาง ๖๐๐ กม. - พิษณุโลก ๑,๐๐๐ กม.) รวมระยะทาง ๒,๗๐๐ กม.ๆ ละ ๔ บาท (๒,๗๐๐ กม.
x ๔ บาท)

10,800

- ค่าเช่าที่พัก จำนวน ๔ คนๆ ละ ๙๐๐ บาท ๕ วัน (๔ คน x ๙๐๐ บาท x ๕ วัน)
๒.๓ ค่าวัสดุ
๑. ค่าอาหารทดลอง
- รำละเอียด ราคา กก. ละ ๙.๖ บาท จำนวน ๒๕๐ กก. (๙.๖ บาท x ๒๕๐ กก.)

18,000

2,400

- ข้าวโพดบด ราคา กก. ละ ๑๐ บาท จำนวน ๑,๒๐๐ กก. (๑๐ บาท x ๑,๒๐๐ กก.)

12,000

- กากถั่วเหลือง ราคา กก. ละ ๑๖.๗ บาท จำนวน ๗๐๐ กก. (๑๖.๗ บาท x ๗๐๐ กก.)
- กากปาล์ม ราคา กก. ละ ๖.๑ บาท จำนวน ๑,๐๐๐ กก. (๖.๑ บาท x ๑,๐๐๐ กก.)
- ยูเรีย ราคา กก. ละ ๑๑.๒ บาท จำนวน ๕๐ กก. (๑๑.๒ บาท x ๕๐ กก.)
- DCP ราคา กก. ละ ๑๑ บาท จำนวน ๕๐ กก. (๑๑ บาท x ๕๐ กก.)
- Premix ราคา กก. ละ ๓๕ บาท จำนวน ๒๐ กก. (๓๕ บาท x ๒๐ กก.)
- อาหารหยาบ ราคา กก. ละ ๓ บาท จำนวน ๒๕,๐๐๐ กก. (๓ บาท x ๒๕,๐๐๐ กก.)
๒. ค่าวัสดุสำหรับทดลองการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน
๓. ค่าสารเคมี

11,690
6,100
560
550
700
75,000
50,000
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รายการ
๑) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์โปรตีนรวม

งบประมาณ (บาท)

- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา 475 บาท จำนวน ๗ขวด (475 บาท x ๗ ขวด)

3,325

- Sodium hydroxide ๒,๕๐๐ g/ขวด ราคา ๒๙๕ บาท จำนวน ๒ ขวด (๒๙๕ บาท x ๒ ขวด)
- Boric acid ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๓๔๐ บาท จำนวน ๕ ขวด (๓๔๐ บาท x ๕ ขวด)
- Potassium sulfate ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๔๑๖บาท จำนวน ๒ ขวด (๔๑๖ บาท x ๒ ขวด)

590
1,700
832

- Copper sulfate ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๔๔๒ บาท จำนวน ๒ ขวด (๔๔๒ บาท x ๒ขวด)
- Tashiro’s solution ๒๕๐ ml/ขวด ราคา ๒,๓๕๐ บาท จำนวน ๑ ขวด (๒,๓๕๐ บาท x ๑ ขวด)
- Hydrochloric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๓๙๐ บาท จำนวน ๒ ขวด (๓๙๐ บาท x ๒ ขวด)
๒) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์ไขมัน

884
2,350
780

- Dichoromethane ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๗๓๕ บาท จำนวน ๔ ขวด (๗๒๔ บาท x ๔ ขวด)

2,940

๓) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์เยื่อใย
- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๔๗๕ บาท จำนวน ๕ ขวด (๔๗๕ บาท x ๕ ขวด)
- Sodium hydroxide ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๒๙๕ บาท จำนวน ๑ ขวด (๒๙๕บาท x ๑ ขวด)

2,375
295

- Filter paper ๒๐๐/กล่อง ราคา ๘๗๕ บาท จำนวน ๔ กล่อง (๘๗๕ บาท x ๔ กล่อง)
๔) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์เยื่อใยโดยวิธี Van Soest method
- Sodium laryl sulphate ๕๐๐g/ขวด ราคา ๕๘๕ บาท จำนวน ๑ ขวด (๕๘๕ บาท x ๑ ขวด)
- 2-Ethyxyethanol ๑,๐๐๐ ml/ขวด ราคา ๓,๕๐๐บาท จำนวน ๑ ขวด (๓,๕๐๐ บาท x ๑ ขวด)
- EDTA ๕๐๐g/ขวด ราคา ๑๔๓๐ บาท จำนวน ๑ ขวด (๑๔๓๐ บาท x ๑ ขวด)
- Sodium borate decahydrate ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา๔๕๖บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๕๖
บาท x ๕ ขวด)

3,500

- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๔๗๕บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๗๕ บาท x ๑ ขวด)

475

- Cetyltrimethylammonium bromide ๕๐๐g /ขวด ราคา ๑,๑๙๖ บาท จำนวน ๑
ขวด (๑,๑๙๖ บาท x ๑ ขวด)
- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๔๗๕ บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๗๕ บาท x ๑ ขวด)

585
3,500
1,430
2,280

1,196
475

๕) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพการหมัก
- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๔๗๕ บาท จำนวน ๑ ขวด = ๔๗๕ บาท

475

- Acetonitrile (HPLC grade) ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ขวด
(๑,๐๐๐ บาท x ๒ ขวด)

2,000

- Syringe (๑ ml) ๑๐๐ pcs/กล่อง ราคา ๒๔๕ บาท จำนวน ๒ กล่อง (๒๔๕ บาท x ๒ กล่อง)
- Vial bottle + Cap + Septum ๑๐๐ pcs/กล่อง ราคา ๗๘๐ บาท จำนวน ๕ กล่อง
(๗๘๐ บาท x ๕ กล่อง)

490
3,900
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รายการ

งบประมาณ (บาท)
4,400
- Filter ๐.๔๕ uM ๑๐๐ pcs กล่อง ราคา ๒,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ กล่อง ( ๒,๒๐๐ บาท
x ๒ กล่อง)
475
- Sulfuric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๔๗๕ บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๗๕ บาท x ๑ ขวด)
- Sodium hydroxide ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๒๙๕ บาท จำนวน ๒ ขวด (๒๙๕ บาท x ๒ ขวด)
- Boric acid ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๓๔๐ บาท จำนวน ๓ ขวด (๓๔๐ บาท x ๓ ขวด)
- Potassium sulfate (AR grade) ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๔๑๖ บาท จำนวน ๒ ขวด (๔๑๖
บาท x ๒ ขวด)

590
1,020
832

- Copper sulfate ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๔๔๒ บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๔๒ บาท x ๑ ขวด)

442

- Tashiro’s ๒๕๐ ml/ขวด ราคา ๒,๓๕๐ บาท จำนวน ๑ ขวด (๒,๓๕๐ บาท x ๑ ขวด)

2,350

- Hydrochloric acid ๒,๕๐๐ ml/ขวด ราคา ๓๙๐ บาท จำนวน ๑ ขวด (๓๙๐ บาท x ๑ ขวด)
๖) ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์การย่อยได้โดยวิธี in vivo digestibility

390

- Calcium chloride dihydrate ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๓๗๐ บาท จำนวน ๒ ขวด (๓๗๐
บาท x ๒ ขวด)

740

- Manganese chloride tetrahydrate ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๒๕๐ บาท จำนวน ๑ ขวด
(๒๕๐ บาท x ๑ ขวด)

250

- Cobalt chloride hexahydrate ๕๐๐g/ขวด ราคา ๒,๙๖๔ บาท จำนวน ๑ ขวด
(๒,๙๖๔ บาท x ๑ ขวด)
- Ferric chloride hexahydrate ๕๐๐ g/ขวด ราคา ๕๖๔ บาท จำนวน ๑ ขวด (๕๖๔
บาท x ๑ ขวด)

2,964
564

- Ammonium carbonate ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๔๐๘ บาท จำนวน ๑ ขวด (๔๐๘ บาท

408

- di-Sodium hydrogen phosphate AHS ๕๐๐/ขวด ราคา ๕๖๔ บาท จำนวน ๕ ขวด
(๕๖๔ บาท x ๕ ขวด)

2,730

x ๑ ขวด)

- Magnesium sulphate heptahydrate ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๓๐๐ บาท จำนวน ๓
ขวด (๓๐๐ บาท x ๓ ขวด)

900

- Resazurin ๐.๓ g/ขวด ราคา ๑,๙๕๐ บาท จำนวน ๑ ขวด (๑,๙๕๐ บาท x ๑ ขวด)

1,950

- Sodium hydroxide ๑,๐๐๐ g/ขวด ราคา ๒๙๕ บาท จำนวน ๑ ขวด (๒๙๕ บาท x ๑ ขวด)

295
31,560

4. Colum two hypersil Golda Q
5. pH meter Aquatwin (model pH 22) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ 5,000 บาท (๓ เครื่อง x
๕,๐๐๐ บาท)

15,000

6. ค่าถังหมักในการทำอาหารผสมครบส่วน ถังละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ถัง (๕๐๐ บาท x
๑๐๐ ถัง)

50,000
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รายการ
7. ค่าวัสดุสำนักงาน

งบประมาณ (บาท)
5,963

๓. งบลงทุน
๔. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบวิจัยไม่รวมค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย ค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

64,000

รวมงบประมาณที่เสนอขอ

720,000

หมายเหตุ: โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ
19.2 แสดงรายละเอี ย ดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ ล ะปี ต ลอดโครงการ
(ตามคำอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค)
ปีที่ดำเนินการ
ปีที่ 1

งบบุคลากร
210,000

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)
ค่าธรรมเนียมอุดหนุน
งบดำเนินงาน งบลงทุน
รวม
สถาบัน
446,000
64,000
720,000

20. ระดับความสำเร็จของงาน
ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
P (Preliminary results)
ผลสำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนำไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป
ผลสำเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
ผลสำเร็จที่อาจจะถูกนำไปต่อยอดการวิจัยได้
I (Intermediate results)
เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา
เป็นผลสำเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
เป็นผลสำเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย
 (Goal results)
เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสำเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทำให้เกิดผลกระทบสูง
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น.............................................................................................................
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ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... .....
คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................
22. คำชี้แจงอื่น ๆ

23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้คำรับรองในการจัดทำข้อเสนอ
การวิจั ยและดำเนิ น การวิจั ย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่ งชาติ เรื่ องการรั บข้ อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
(ลงชื่อ)..................................................................
(นางสาวเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)
(นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่..........เดือน พฤษภาคม พ.ศ.. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
.
(นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์)
ผู้ร่วมวิจัย
วันที่..........เดือน พฤษภาคม พ.ศ.. ๒๕๖๓

.

(นายทศพล มูลมณี)
วันที่..........เดือน พฤษภาคม พ.ศ.. ๒๕๖๓
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24. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ)
หรื อกรรมการผู้จั ด การใหญ่ หรื อเที ยบเท่า ของภาคเอกชน (หรื อผู้ได้รั บมอบอำนาจ) ในการยิน ยอม/
อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย
(ลงชื่อ)..................................................................
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .…………
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงคำอธิบายไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย
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ส่วน ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail address
5. ประวัติการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
Miss Saowaluck Yammuen-art
3 6302 000358 98 6
อาจารย์
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053-221667, 053-944069-73 ต่อ 127
053-357601, 053-944666
080-990 4475
saowaluck.y@cmu.ac.th

ปีที่จบ
การศึกษา
2539
2542

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

อักษรย่อปริญญาและ สาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วท.บ(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์
วท.ม(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์

2551

ปริญญาเอก

Dr. agri

Animal
Science

วิชาเอก

ชื่อสถาบันการศึกษา

ประเทศ

โภชนศาสตร์
สัตว์เคีย้ วเอื้อง
Molecular
genetic

ม. เชียงใหม่
ม. เชียงใหม่

ไทย
ไทย

University of Bonn

Germany

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, พันธุศาสตร์โมเลกุล
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่ โครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :
(ภาษาไทย)
การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารหยาบ
สำหรับโคขาวลำพูน
(ภาษาอังกฤษ) Utilization of Field Corn Cob as Roughage Based Diet for
White Lamphun Cattle
แหล่งทุน
โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives)
ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2554
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพ
หัวหน้าโครงการ
วันที่ดำเนินการ 16 มีนาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555
สถานโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
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ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรแบคทีเรียใน
กระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน โดยการสร้าง 16S rDNA
clone libraries
Evaluation of Bacterial Diversity in Rumen of White Lamphum
Cattles by 16S rDNA Clone Libraries Construction
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความรับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลาการวิจัย
มกราคม 2555-มกราคม 2556
สถานโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่า
ได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

ความรับผิดชอบ
สถานโครงการ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย
ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาการวิจัย
สถานโครงการ

การเพิ่ ม ปริ ม าณกรดไขมั น โอเมก้ า 3 ในน้ ำ นมของโคที่ รั บ การเสริ ม
Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่ มี ยี น pfa จ า ก
Shewanella putrefaciens ( Elevation of Omega-3 Fatty Acid
Content in Milk of Dairy Cows Supplemented with Recombinant
Saccharomyces cerevisiae Harboring pfa genes from
Shewanella putrefaciens)
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปี 2555
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
80%

การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมน
ของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด
Use of Cellulose and Lignin Degradation Bacteria from
Rumen of
White Lamphum Cattle to Increase Digestible Nutrients of
Maize Cob and Husk
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
40%
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย
ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาการวิจัย
สถานโครงการ

อัตราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์ในเลือดของแกะ
เพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยอาหารพลังงาน
สูงในระหว่างคลื่นการพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่
Ovulation rate hormonal profiles and blood metabolites of
ewes in low body condition stimulated with high-energy diet
duing ovulatory wave development
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมวิจัย
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
40%

ผลงานวิจัย
1. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ณิชตา เป็งทินา, พรทิพย์ แสนยอง, นพพล ชุบทอง, ชัยวัฒน์ อาจิน,
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2555. ผลของการเสริมยูเรียและกากน้ำตาลต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพด
หมักและการย่อย สลายในกระเพาะรูเมนของโคดอย . แก่นเกษตร . 2555 (2) : 187-192.
2. ธนาพร บุญมี, สัญชัย จตุรสิทธา, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, จิรวัฒน์ พัสระ, มิชาเอล ครอยเซอร์, มิชา
เอล วิคเค. 2554. ผลของอาหารที่ใช้ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้ง.
วารสารเกษตร (Journal of Agriculture). 27 (2) : 101-112.
3. นพพล ชุบทอง,ณิชตา เป็งทินา, อภิชาติ ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ.2556. ผลของขนาดและ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายของเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาว
ลำพูนและโคดอย. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 31-34
4. ณิชตา เป็งทินา, จิรวัฒน์ พัสระ, อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. ผลของการ
ปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดโดยใช้จุลินทรีย์และสารเคมีต่อการย่อยสลายในกระเพาะรู
เมนของโคขาวลำพูน. ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 43-46
5. พรทิพย์ แสนยอง, ศุภมิตร เมฆฉาย, อภิชาติ ศรีภัย, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ. 2556. การศึกษา
ความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. ว. วิทย. กษ. 44 : 1
(พิเศษ) : 247-250
การประชุมวิชาการระดับนานาขาติ
1. The 15th ASIAN-AUSTRALASIAN ASSOCIATION OF ANIMAL PRODUCTION SOCIETIES
(AAAP) Animal Science Congress ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 26-30 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 5 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จังหวักปทุมธานี ประเทศไทย
ชื่ อ เรื่ อ ง : Effect of Microbial Inoculants on in vitro Ruminal Fermentation of Maize Cob and
Husk in Northern Native Cattles
ผู้แต่ง : S. Yammuen-art, N. Peangtina, N. Chuptong, P. Sanyong and A. Seepai
2. The 4th Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium ระหว่ า งวั น ที่ 1921 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง : Effect of Microbial Inoculants and Chemical Treatment on in vitro Ruminal
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Fermentation of Maize Cob and Husk in White Lamphun Cattles
ผู้แต่ง : S. Yammuen-art, N. Peangtina, and A. Seepai
ข. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อสาธารณะ, ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ)
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, วรรณพร ทะพิงค์
แก แสงดาว แบนซิเกอร์, และ จันทร์จิรา ก้อนแก้ว. 2553. การลดปัญหาหมอกควันและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลีเกษตรครบวงจร : กรณีศึกษาบ้านบนนา
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะผู้วิจัย
นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail address

นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
Mr. Siwat Sangsritayong
นักวิจัยอาวุโส
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-5646700
02-5646707
siwat@biotec.or.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
ปริญญาโท Master of
Science
(Animal
Science)
ปริญญาเอก Dr.
Philosophy

สาขา (วิชาเอก)
สถาบันการศึกษา
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dairy Cattle Nutrition Massey University,
นิวซีแลนด์

ปีที่จบ
2525
2533

(Endocrinology and
Reproductive
Physiology

2545

University of WisconsinMadison, สหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ คือ สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์
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ความรับผิดชอบในโครงการอื่น ๆ
ชื่อโครงการ

วันที่สิ้นสุด

สถานภาพ

งานบริการเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค 30 กันยายน โครงการ
2560
ต่อเนื่อง
การทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจวัดปริมาณ มีนาคม 2561 กำลัง
โปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคสำหรับบ่งชี้การ
ดำเนินการ
ตั้งท้อง และการทำงานของรังไข่ของโคนม
โดยใช้วิธี competitive enzyme-linked
immunosorbent assay ทีพ่ ัฒนาขึ้น

ความ
รับผิดช
อบ
(%)
100

15

เวลาที่
แหล่ง
ใช้ใน
เงินทุน
โครงกา
ร (%)
30
งานที่มี
รายรับ
มากกว่า
รายจ่าย
15
CPM

การใช้หญ้าเนเปียร์ซึ่งหมักด้วยต้นเชื้อ
บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
สุกรแม่พันธุ์

พฤษภาคม
2561

เริ่ม
ดำเนินการ

20

15

รับจ้างวิจัย

โครงการการปรับปรุงคุณภาพพืชสด และ
พืชหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะพ่อแม่
พันธุ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่
การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมัก
เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการอาหาและ
ลดต้น ทุนค่าอาหารโคนม เพื่อเพิ่มผลผลิ ต
และคุณภาพน้ำนมโคของสหกรณ์เครือข่าย
ศู น ย์ ข้ อ มู ล โคนมมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น

พฤศจิกายน
2560

กำลัง
ดำเนินการ

35

15

รับจ้างวิจัย

ตุลาคม 2560 กำลัง
ดำเนินการ

10

5

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

ตุลาคม 2560 กำลัง
ดำเนินการ

20

5

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

กันยายน
2560

กำลัง
ดำเนินการ

10

5

สวก

ผลของการเสริ ม สารเบต้ า -แคโรที น ใน ธันวาคม
อาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ 2561
พันธุ์ของโคนม

กำลัง
ดำเนินการ

30

10

CPM
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ณัฐพงษ์ หม้อทอง วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ , 2555. ผลของอ้อยอาหารสัตว์หมักที่มีอายุการ
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นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์
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(ภาษาไทย)
นายณรกมล เลาห์รอดพันธ์
(ภาษาอังกฤษ)
Mr. Norakamol Laorodphan
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3639900043013
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-267-080 แฟกซ์ 055-267-081
E-mail naikaset119@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
ระดับ
การศึกษา ปริญญา
2556
เอก

อักษรย่อและซื่อเต็มปริญญา

สาขาวิชา

วท.ด. (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

สัตวศาสตร์

2550

โท

วท.ม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

สัตวศาสตร์

2547

ตรี

วท.บ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

สัตวศาสตร์

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

มหาวิทยาลัย ไทย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย ไทย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย ไทย
เชียงใหม่

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- โภชนศาสตร์สัตว์
- อาหารและการให้อาหารสัตว์
7. ประสบการณ์ที่เกี่ย วข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย
เป็นต้น
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย
1. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้นมและคุณภาพ
น้ำนมของโคนม (หัวหน้าโครงการ: สวก 2560)
2. การปรับปรุงคุณภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทางการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็น
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (หัวหน้าโครงการ: งบแผ่นดิน 2559)
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3. คุณประโยชน์ของผลพลอยได้จากการแปรรูปขั้นต้นข้าวเปลือกหอมมะลิ กรณีศึกษา: การใช้รำข้าวขาวเป็น
แหล่งอาหารพลังงานเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารข้นในโคเนื้อ (หัวหน้าโครงการ: งบแผ่นดิน 2558)
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อลูกผสมของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. โครงการพัฒ นา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (ผู้ร่วมวิจัย: พวอ. 2559)
5. ผลของระดับพลังงานในอาหารข้นและชนิดของอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก
ในโคขุน (แองกัส) (ผู้ร่วมวิจัย: พวอ. 2559)
6. การใช้อาหารผสมครบส่วนแบบหมักจากอ้อยเพื่อการผลิตโคขุนคุณภาพ (ผู้ร่วมวิจัย: พวอ. 2560)
7. การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมวิจัย:
สกอ (HERP) 2558)
8. ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก
(ผู้ร่วมวิจัย: งบแผ่นดิน 2558)
7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว: ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย
ทศพร อินเจริญ ขัตติยา ล้านแปง และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2561). การใช้มันเส้นร่วมกับน้ำมันปาล์มดิบ
เพื่อ ทดแทนข้าวโพดในสู ตรอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิ ต และคุณ ภาพไข่. วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร, 35(2) ฉบับพิเศษ 2: 495-501
ประวิทย์ ห่านใต้ ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี วันดี ทาตระกูล บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ปุณเรศวร์
รัตนประดิษฐ์ และณรกมล เลาห์รอดพันธ์.(2561). ผลของการเสริมมันเส้นและลูกแป้งในเปลือกกล้วย
หมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร, 35(2) ฉบับพิเศษ 2: 713-721
ประวิทย์ ห่านใต้, ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี, วันดี ทาตระกูล, ทศพร อินเจริญ, บุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน, เสาวลักษณ์ แย้ม
หมื่นอาจ, ธันวมาส กาศสนุก และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2561). การเสริมมันเส้นและลูกแป้งใน
อ้อยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ
1) :825-832
ฉัตรชัย เชื้อผู้ดี, วันดี ทาตระกูล , ประวิทย์ ห่านใต้, ทศพร อินเจริญ , และ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2562).
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์ที่ได้รับอาหารหยาบจากเปลือกและซังข้าวโพด
และอ้อยหมัก. แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 :147-152
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ นิติพล สายทอง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ วิรัตน์ นาคเอี่ยม และบุณฑริกา ปลั่งสูงเนิน.
2561.ผลของการปรับปรุงคุณภาพอ้อยด้วยการใช้ลูกแป้ง สัดส่วนของอ้อยต่อมันเส้นต่อองค์ประกอบ
ทางเคมีและการย่อยได้ในหลอดทดลอง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 “คุณภาพของการบริหารจัดการและ
นวัตกรรม” จังหวัดอุบลราชธานี
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ สวิตต์ อินทจักร์ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ต๋
วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทนันท์ โกธรรม พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และทศพร อินเจริญ. 2561.
การจั ดจำแนกไก่ต่อชนิ ดต่างๆ ในจังหวัดพิ ษณุ โลกจากลั กษณะฟีโนไทป์. รายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
“คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” จังหวัดอุบลราชธานี
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สวิตต์ อินทจักร์ สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ ต๋
วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทนันท์ โกธรรม และทศพร อินเจริญ. 2561. ผลของกากซอสถั่ว
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เหลืองต่อคุณลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และสัณฐานวิทยาของลาไส้เล็กในไก่เนื้อ. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.
2561 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” จังหวัดอุบลราชธานี
สุทิวานนท์ พุ่มนวล สุรชัย ศรสุรินทร์ อภิสิทธิ์ โคกทอง ต๋วน เหงียน ง๊อก ประภาศิริ ใจผ่อง พัทนันท์ โกธรรม
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และสุภาวดี แหยมคง. 2561. สถานภาพการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรราย
ย่อยในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยี อีส เทิร์น ครั้ งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 “คุณ ภาพของการบริห ารจัดการและนวั ตกรรม”
จังหวัดอุบลราชธานี
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ รังสรรค์ เจริญสุข ทศพร อินเจริญ.2561.
การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโล จีนินรีเซฟเตอร์ใน
ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 4. 23 มีนาคม 2560. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก.
รังสรรค์ เจริญ สุข ทศพร อิน เจริญ สนธยา นุ่มท้วม อุษณี ย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ณวรรณพร จิรารัตน์ สุภ าวดี
แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์. 2560. การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีแข้งของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก. การนำเสนอ
ผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The
fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V). 2 – 4 มีนาคม
2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.
อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ณวรรณพร จิรารัตน์ ณิฐิมา เฉลิมแสน ทศพร อินเจริญ รังสรรค์ เจริญสุข สนธยา นุ่ม
ท้วม สุภาวดี แหยมคง ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์. 2560. การศึกษาความ
หลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัด
พิษณุ โลก. การนำเสนอผลงานวิจั ย ภาคโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุ ด ม ศึ ก ษ า ค รั้ งที่ 5 The fifth Higher Education Research Promotion Congress (HERP
CONGRESS V). 2 – 4 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.
สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ประภาศิริ ใจผ่อง รังสรรค์ เจริญสุข ทศพร
อินเจริญ สนธยา นุ่มท้วม อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ณวรรณพร จิรารัตน์ ณิฐิมา เฉลิมแสน มาริษา จัน
ทอง กมลรัตน์ ศรีอินคำ กุลสุวัชร์ ทองจันทร์มณี. 2560. การศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้น เมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก. การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์และ
บรรยาย ในการประชุ ม ใหญ่ โ ครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ งที่ 5 The fifth Higher
Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V). 2 – 4 มี น า ค ม 256 0 .
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.
Likittrakulwong, W., S.Yaemkong, P. Jaipong, P. Kotham, N. Laorodphan, T. Ngwyen-Ngoc, P.
Poolprasert, R. Charoensook, T. Incharoen. 2018. The polymorphism of very low
density lipoprotein and vitellogenin receptor ( VLDL/ VTG) gene in various chickens
breeds.Universal Academic Cluster International Spring Conference. 14-16 April, 2018,
Kyoto, Japan.
Yaemkong, P. Rattanapradit, N. Laorodphan, P. Jaipong, R. Charoensuk, S. Numthuam, T.
Incharoen, N. Chirarat, N. Chalermsan, U. Soipeth M. Janthong, K. Sriinkum, K.
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Tongchanmanee. 2017. The relationships between traditional and local wisdom with
Native Chicken raising of small scale farmers in Mueang and Chat Trakan Districts,
Phitsanulok. Province. 8th International Science, Social Science, Engineering and
Energy Conference. 15th-17th March, 2017, Pattaya Beach, Thailand.
อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ ณวรรณพร จิรารัตน์ ณิฐิมา เฉลิมแสน สุภาวดี แหยมคง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ประภาศิริ ใจผ่อง รังสรรค์ เจริญสุข สนธยา นุ่มท้วม ทศพร อินเจริญ นพณัฐ
พิทักษ์ สิงคำ และเอกชัย ย่อยสกุล. 2560. ความหลากหลายของไก่เหลืองหางขาวตามลักษณะอุดม
ทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 684-689.
อรรถชัย เขียวศรี ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ สุภาวดี แหยมคง ธิติมา เพ็ชรคง ทศพร อิน
เจริญ สนธยา นุ่มท้วม อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ และรังสรรค์ เจริญสุข. 2560. ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีน MC1R และความสัมพันธ์กับลักษณะ สีแข้งสีเนื้อ สีหนัง ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ
การสูญเสียน้ำของเนื้อในไก่พื้นเมืองไทย (ชี) และไก่กระดูกดำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48 (2
Suppl.): 1108-1115.
ณรกมล เลาห์ ร อดพั น ธ์ และวิโรจน์ ลิ ขิต ตระกู ล วงศ์. 2560. ผลของเปลื อกกล้ ว ยหมั กต่ อสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของโคลูกผสมชาร์โรเลส์. วารสารนเรศวรพะเยา 10 (2): 50-53
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, นัฐฐยา รุ่งกิจธนะวัฒน์, ศิรประภา วัฒนพลอย, พัชรี พัดขำ ประวิทย์ ห่านใต้ และ
ทศพร อินเจริญ. 2560. ผลของเปลือกกล้วยน้ำว้าหมัก ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของ
สุกรขุนระยะสุดท้าย. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) 45:631-636
รังสรรค์ เจริญสุข, อรรถชัย เขียวศรี, สนธยา นุ่มท้วม, ทศพร อินเจริญ, ณวรรณพร จิรารัตน์, อุษณีย์ภรณ์
สร้อยเพ็ชร์, ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, สุภาวดี แหยมคง และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2560. ความ
หลากหลายของยี น Melanocortin 1 receotor (MC1R) ของไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุ โลก. แก่น
เกษตร (ฉบับพิเศษ 1) 45:377-385
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และโชค โสรัจกุล. 2559. ผลของระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่อการเจริญเติบโต คุณภาพ
ซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคขุ นลูกผสมชาร์โลเลส์. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 2) 44:619626
ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, สุภาวดี แหยมคง, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ , ประภาศิริ ใจผ่อง, รังสรรค์ เจริญสุข,
สนธยา นุ่มท้วม, ทศพร อินเจริญ, ณวรรณพร จิรารัตน์ และอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์. 2559. ความ
แตกต่างของวิถีชี วิตและภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. แก่น
เกษตร (ฉบับพิเศษ 2) 44:254-260
ทศพร อินเจริญ, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, กวินณา สวนหนองปลิง และนิกร ปรีชา. 2560. ผลของกากซอสถั่ว
เหลืองในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 2)
44:681-688
สุภาวดี แหยมคง, ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ , ประภาศิริ ใจผ่อง, ปฐมพงศ์ บัวระพา
และวัชรินทร์ สิงห์จวง. 2559. ปัจจัยของเกษตรกรที่มีผลต่อลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในจังหวัด
พิษณุโลก. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 2) 44:681-688
ณวรรณพร จิรารัตน์, อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์, ณิฐิมา เฉลิมแสน, ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, สุภาวดี แหยมคง,
ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, ประภาศิริ ใจผ่อง, รังสรรค์ เจริญสุข, สนธยา นุ่มท้วม และทศพร อินเจริญ.
2559. ความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมื องไทยในจังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร
(ฉบับพิเศษ 2) 44:395-400.
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ทศพร อิน เจริญ, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ , ศราวุฒิ ตรีถัน และวีรพันธ์ โคกเทียน. 2559. ผลของการเสริม
เปลือกกล้วยหมักร่วมกับยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของเป็ดไข่. แก่นเกษตร
(ฉบับพิเศษ 1) 44:432-436
สุภาวดี แหยมคง, ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, ประภาศิริ ใจผ่อง, มาริษา จันตอง, กมล
รัตน์ ศรีอิน คำ และกุลสุวัช ร์ ทองจันทร์มณี . 2559. วิถีชีวิตและภูมิปัญ ญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองในอำเภอชาติตระการ และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับพิเศษ): 511-518.
สุภาวดี แหยมคง, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ , ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ และประภาศิริ ใจผ่อง. 2558. ความ
แตกต่างของขนาดฟาร์ม พื้นที่ตั้ง และระดับการศึกษาของเกษตรกรรายย่อยต่อต้ นทุน รายได้ และ
กำไรในการผลิตโคเนื้อในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ 1) 2:
115-120
Laorodphan, N., T. Sangseeda, D. Sang-arun, J. Tepsutin1, S. Yaemkong, P. Rattanapradit.
(2015). A Survey on Source of Agricultural By-product in Phitsanulok Province for
Utilization as Roughage for Ruminant. In International Conference Animal Feeding in
Southeast Asia: Challenges and Prospects (AFSEA 2015). 5-6 November 2015. 101-104.
จักรพงษ์ พัวพัน, กฤษภวัฒน์ ภูมิผล, ธนายุทธ อินแผง, รสวิภา ทองดี และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2558. ผล
ของการใช้ผักตบชวาทดแทนแหล่งอาหารหยาบต่ออัตราการย่อยได้ในลูกโคนมเพศผู้ . รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฎพิบูล
สงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” 453-457.
ปาริฉัตร ครองสิน, เมย์วิภา น้อยบัว และณรกมล เลาห์รอดพันธ์. 2558. ผลของระดับการใช้แหนเป็ดเป็น
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