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บทคัดยอ 
 ศึกษาผลของระดับใบมันสําปะหลังแหงในอาหารสําเร็จรูปตออัตราการเจริญเติบโตและจํานวนไขพยาธิ

รวมของแกะขุน แกะขุนเพศผู 12 ตัว น้ําหนักตัวเริ่มตน 18.66±2.21 กิโลกรัม แบงเปน 4 กลุม โดยใชแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ กลุมที่1 แกะไมไดรับการถายพยาธิและไดรับอาหารกลุมควบคุม กลุมที่2 แกะไดรับการ

ถายพยาธิและไดรับอาหารกลุมควบคุม กลุมที่3 แกะไมไดรับการถายพยาธิและไดรับอาหารสําเร็จรูปที่มีใบมัน

สําปะหลัง 20% และกลุมที่4 แกะไมไดรับการถายพยาธิและไดรับอาหารสําเร็จรูปที่มีใบมันสําปะหลัง 40% ผล

การทดลองพบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ และโปรตีน น้ําหนักเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตอวัน และ

ประสิทธิภาพการใชอาหาร มีคาไมแตกตางกันระหวางกลุมการทดลอง (P>0.05) โดยแกะในกลุมที่ 3 แสดงคา

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวันสูงกวากลุมอื่นๆ คือ 195.24 กรัมตอวัน และประสิทธิภาพการใชอาหารมีคาต่ําสุดคือ 

8.23 ซึ่งไมมีความแตกตางกับกลุมการทดลองอื่นๆ (P>0.05) สวนจํานวนไขพยาธิในมูลของแกะพบวาแกะกลุมที่ 

2 และกลุมที่ 4 มีจํานวนไขพยาธิลดลง 70% และ 26% ตามลําดับ แกะกลุมที่ 3 มีจํานวนไขพยาธิเพิ่มขึ้น 48% 

ในขณะที่กลุมที่ 1 มีจํานวนไขพยาธิเพิ่มขึ้น 330% ดังนั้น การใชใบมันสําปะหลังแหงระดับสูง (40%) ในอาหาร

สําเร็จรูปมีผลใหจํานวนไขพยาธิในมูลแกะลดลง  

 
คําสําคัญ : ไขพยาธิรวม  ใบมันสําปะหลังแหง  แกะ 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the effect of cassava leave hay levels in total mixed 

ration on growth performance and fecal parasitic egg count of lamb. Twelve male lambs with initial 
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weight of 18.66±2.21 kilograms were randomly allocated to one of four treatments in a completely 

randomized design trial. Experimental treatments were T1- undewormed lamb fed control diet, T2- 

dewormed lamb fed control diet, T3- undewormed lamb fed 20% cassava leave hay diet and T4- 

undewormed lamb fed 40% cassava leave hay diet. The results indicated that dry matter intake, organic 

matter intake, protein intake, average daily gain and feed convertion ratio of all groups didn’t different 

between groups (P>0.05). However, T3 group showed numerically higher value for average daily gain 

and numerically lower value for feed efficiency than other groups with mean values of 195.24 grams/day 

and 8.23 respectively (P>0.05). Fecal parasitic egg counts of lambs in T2 and T4 were reduced by 70% 

and 26% respectively. Lamb in T3 has increased for 48% while lamb in T1 showed the highest fecal 

parasitic egg count with increasing percentage of 330%. In conclusion, high level of cassava leave hay 

in diet resulted in tendency of reduction of fecal parasitic egg count. 
 
Keywords : total parasitic egg, cassava leaves hay, lamb 

E-mail : swklps@ku.ac.th 

 

คํานํา 
ใบมันสําปะหลัง (Manihot  esculenta Crantz.) เปนผลพลอยไดจากการปลูกมันสําปะหลัง มีคุณคา

ทางอาหารสูง โดยประกอบดวยโปรตีนรวมประมาณ 25.5 เปอรเซ็นต สามารถใชเปนแหลงเสริมอาหารโปรตีน

โดยเฉพาะในหนาแลงที่หญาสดขาดแคลนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ใบมันสําปะหลังยังเปนแหลงของ 

condensed tannins ในปริมาณที่สูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.029 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง หรือคิดเปน 0.303% 

ของน้ําหนักแหง โดยปริมาณ condensed tannins ในใบมันสําปะหลัง จะเพิ่มขึ้นตามอายุหลังการปลูกที่มากขึ้น 

(จุฑาลักษณ, 2549) Condensed tannins เปนสารที่มีผลตอระบบการยอยอาหารในสัตวเคี้ยวเอื้อง โดยลดการ

ละลายและการยอยไดของโปรตีนในกระเพาะรูเมนและเพิ่มปริมาณโปรตีนไหลผานในลําไสเล็ก ทําใหลําไสดูดซึม

กรดอะมิโนที่จําเปนไดเพิ่มขึ้น แกะมีการเจริญเติบโตของขน ปริมาณน้ํานม ประสิทธิภาพการใชอาหารและอัตรา

การสืบพันธุเพิ่มขึ้น (Barry and McNabb, 1999) โดยแพะสามารถกินหญาที่มีแทนนินไดในปริมาณที่สูงกวาแกะ

ภายใตสภาวะแวดลอมเดียวกัน (Silanikove et al., 1996) นอกจากนี้แทนนินยังมีคุณสมบัติในการกําจัดพยาธิ

ภายในหากใชในระดับความเขมขนที่เหมาะสม (Butter et al., 2000) สิทธิศักดิ์ และ เมธา (2006) รายงานวาโค

นมเพศผูลูกผสมที่ปลอยแทะเล็มแปลงหญารูซี่และไดรับการเสริมอาหารกอนคุณภาพสูงที่มีใบมันสําปะหลังแหง

เปนองคประกอบ มีไขพยาธิในมูลลดลง 27.6% ในชวง 8 สัปดาหของการทดลอง ในขณะที่ Sokerya and Lylian 

(2001) รายงานวาแพะที่เล้ียงบนคอกยกพื้นที่ไดรับกากเบียรเปนอาหารหลักและเสริมดวยใบมันสําปะหลังสดมี

อัตราการเจริญเติบโตสูงกวาและมีปริมาณไขพยาธิในมูลต่ํากวาแพะที่ไดรับหญาตัดสดเปนอาหารเสริม การใชใบ

มันสําปะหลังเพื่อกําจัดพยาธิภายในของสัตวเคี้ยวเอื้องยังคงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งระดับที่เหมาะสม และ

รูปแบบการใชที่แตกตางกันไปในสัตวแตละชนิดโดยไมกอใหเกิดผลเสียตอตัวสัตวเอง การทดลองนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับใบมันสําปะหลังแหงในอาหารสําเร็จรูปตอจํานวนไขพยาธิรวมในมูลและ

สมรรถภาพการผลิตของแกะขุน  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

สัตวทดลอง 
 แกะขุน เพศผูจํานวน 12 ตัว น้ําหนักตัวเริ่มตน 18.66±2.21 กิโลกรัม ถูกเลี้ยงในคอกขังเดี่ยว สุมแกะเขา

กลุมการทดลอง กลุมละ 3 ตัว และไดรับอาหารทดลองดังนี้ 

  กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 อาหารควบคุม 

 กลุมที่ 3 อาหารสําเร็จรูปที่มีใบมันสําปะหลัง 20% 

 กลุมที่ 4 อาหารสําเร็จรูปที่มีใบมันสําปะหลัง 40% 

 โดยแกะทดลองที่ไดรับอาหารทดลองในกลุมที่ 2 เพียงกลุมเดียวที่ไดรับการถายพยาธิดวย Ivermec 

(Ivermectin 1%) กอนเริ่มการทดลอง 1 วัน อาหารทดลองทั้ง 4 กลุมไดคํานวณใหมีระดับโปรตีนเทากันที่ 14% 

คาเยื่อใยหยาบ 14% และคาการยอยไดของโภชนะทั้งหมดที่ 70% ดังตารางที่ 1 

 ปรับอาหารเปนเวลา 1 สัปดาห และนับไขพยาธิกอนเริ่มการทดลอง 1 วัน จากนั้นใหแกะไดรับอาหาร

ทดลองเปนเวลา 70 วัน ใหอาหารวันละ 2 เวลา คือ 8.00 น. และ 16.00 น.  ใหกินอยางเต็มที่โดยแตละวันควรมี

อาหารเหลือ 20 เปอรเซ็นตในรางอาหาร และใหน้ําสะอาดกินตลอดเวลา  
 

ตารางที ่1  สวนประกอบของวัตถุดิบอาหารของอาหารทดลอง 

% ในอาหาร 
วัตถุดิบอาหาร 

กลุมควบคุม กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

มันเสน 40.0 38.0 48.0 

ผิวถั่วเหลือง 15.0 15.0 - 

ใบมันสําปะหลงัแหง - 20.0 40.0 

กากถั่วเหลือง 6.0 - - 

กากเบียรแหง 12.0 7.0 0.0 

กากปาลม 15.0 8.0 0.0 

ยูเรีย 1.5 1.5 1.5 

กากน้ําตาล 8.0 8.0 8.0 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.5 1.5 1.5 

เกลือ 0.5 0.5 0.5 

พรีมิกซ 0.5 0.5 0.5 

รวม 100 100 100 
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ตารางที ่2  สวนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

 กลุมควบคุม กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

วัตถุแหง (%) 90.03 91.44 91.79 

โปรตีนหยาบ (%) 15.30 14.30 14.33 

อินทรียวัตถุ (%) 92.57 92.00 90.35 

ไขมัน (%) 2.19 2.19 2.19 

เยื่อใยหยาบ (%) 15.31 17.08 11.31 

แคลเซียม (%) 1.10 1.31 1.47 

ฟอสฟอรัส (%) 0.47 0.39 0.35 

 
การบันทึกขอมูล 

การบันทึกน้ําหนักแกะเริ่มตนในวันแรกของการทดลอง  และบันทึกน้ําหนักแกะทุกส้ินเดือนจนสิ้นสุดการ

ทดลอง เพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต และการบันทึกปริมาณการกินไดตอตัวตอวัน โดยบันทึก

ปริมาณอาหารที่ใหและที่เหลือตอวัน เพื่อมาคํานวณประสิทธิภาพการใชอาหาร นอกจากนี้มีการเก็บตัวอยางมูล

แกะจากลําไสตรงกอนเริ่มการทดลอง 1 อาทิตย และทุก 1 เดือนหลังการทดลอง เพื่อนับจํานวนไขพยาธิรวม 

(Fecal egg counts, FEC) ตามวิธีของ Hansen and Perry (1994) 
 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 
 วิเคราะหองคประกอบทางโภชนะตางๆ ในอาหารทดลอง คือ วัตถุแหง, เถา, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย, ไขมนั 

แคลเซียม และฟอสฟอรัส โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ A.O.A.C. (1990)  
 

การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design) วิเคราะหความแปรปรวน และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ของอัตราการ

เจริญเติบโตและจํานวนพยาธิดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

วัตถุดิบและองคประกอบทางโภชนะของอาหารทดลอง 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบโปรตีนของอาหารกลุมควบคุม มีคาสูงกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับสูตร

อาหารที่มีใบมันสําปะหลังแหง 20 และ 40 เปอรเซ็นต โดยมีคาเทากับ 15.30, 14.30 และ 14.33 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ สูตรอาหารสําเร็จรูปที่มีใบมันสําปะหลังแหง 40% มีคาเยื่อใยต่ําที่สุด เนื่องจากไมมีสวนผสมของผิว

ถั่วเหลืองซึ่งมีคาเยื่อใยสูงและใชมันเสนในสูตรอาหารสูงกวาสูตรอื่น 
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ปริมาณการกนิอาหาร การเจริญเติบโต และคาจํานวนไขพยาธิในมูลของแกะ 
 ปริมาณการกินไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ และโปรตีน น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน และประสิทธิภาพ

การใชอาหารมีคาไมแตกตางกันในทุกกลุมการทดลอง (P>0.05) (ตารางที่ 3) โดยแกะกลุมที่ไดรับอาหารที่มีใบ

มันสําปะหลัง 20 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 3) มีคาตัวเลขของอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดคือ 195.24 กรัมตอวัน และมี

ประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุดคือ 8.23 ในขณะที่กลุมที่ไดรับอาหารที่มีใบมันสําปะหลัง 40 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 

4) มีคาตัวเลขของอัตราการเจริญเติบโตต่ําสุดคือ 126.19 กรัมตอวัน และมีประสิทธิภาพการใชอาหารต่ําที่สุดคือ 

12.88  

 ดานจํานวนไขพยาธิในมูลแกะ พบวาที่ 8 สัปดาหหลังการทดลอง แกะกลุมควบคุมและไมมีการถาย

พยาธิ (กลุมที่ 1) มีจํานวนไขพยาธิในมูลแกะมากที่สุด (P<0.05) คือ 12,633.33 ฟองตอกรัมมูล สวนกลุมที่ 2,3 

และ 4 มีจํานวนไขพยาธิในมูลไมแตกตางกัน โดยมีคาเทากับ 800, 2,133.33 และ 1,100 ฟองตอกรัมมูล 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4) โดยจํานวนไขพยาธิในมูลแกะของกลุมที่ 1 มีคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนตลอดการทดลอง 

ในขณะที่จํานวนไขพยาธิในมูลแกะของกลุมที่2 มีทิศทางตรงขามคือลดลงทุกเดือน สวนจํานวนไขพยาธิในมูล

แกะของกลุมที่ 3 และ 4 มีความผันแปรโดยมีปริมาณที่สูงขึ้นในเดือนที่ 1 จากนั้นก็ลดลงในเดือนที่ 2 โดยรวมแลว

กลุมที่ไดรับอาหารที่มีใบมันสําปะหลัง 40 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 4) มีคาจํานวนไขพยาธิลดลง 26% (0-8 สัปดาห) 

สวนกลุมที่ไดรับอาหารที่มีใบมันสําปะหลัง 20 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 3) เพิ่มขึ้น 48% (0-8 สัปดาห) ในขณะที่กลุมที่ 

1 เพิ่มขึ้น 330% (0-8 สัปดาห) แตหากเปรียบเทียบจํานวนไขพยาธิในเดือนที่ 1 กับเดือนที่ 2 ของกลุมที่ไดรับ

อาหารสูตรใบมันสําปะหลัง 20 เปอรเซ็นต พบวาไขพยาธิมีจํานวนลดลง 43 เปอรเซ็นต (4-8 สัปดาห)  
 

ตารางที่ 3  ผลของใบมันสําปะหลังแหงตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารของแกะ 

สูตรอาหาร 
1. อาหาร
ควบคุม 

ไมถายพยาธิ 

2. อาหาร
ควบคุม 
ถายพยาธิ 

3. อาหารใบ
มันสําปะหลัง 

20% 

4. อาหารใบ
มันสําปะหลัง 

40% 
Pool-SE P-value 

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)       

   เร่ิมการทดลอง (วันที่ 1) 17.00 18.83 19.17 19.33 0.49 0.35 

   ส้ินสุดการทดลอง(วันที่70) 28.83 31.33 32.83 28.17 0.94 0.28 

   น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.83 12.50 13.67 8.83 0.86 0.24 

น้ําหนักเพิ่ม (กรัม/ตัว/วัน) 161.90 178.57 195.24 126.19 12.27 0.24 

ปริมาณการกินได (กิโลกรัม/วนั) 

   วัตถุแหง      1.35 1.40 1.46 1.41 0.02 0.31 

   อินทรียวัตถุ      1.39 1.44 1.46 1.39 0.19 0.46 

   โปรตีนหยาบ      0.23 0.24 0.23 0.22 0.00 0.25 

   ประสิทธิภาพการใช   

   อาหาร (FCR) 

     8.87 9.56 8.23 12.88 0.85 0.23 
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ตารางที่ 4  ผลของใบมันสําปะหลังแหงตอจํานวนไขพยาธิในมูลแกะ* 

สูตรอาหาร 
1. อาหาร
ควบคุม 

ไมถายพยาธิ 

2. อาหาร
ควบคุม 
ถายพยาธิ 

3. อาหารใบ
มันสําปะหลัง 

20% 

4. อาหารใบ
มันสําปะหลัง 

40% 
Pool-SE P-value 

0 สัปดาห 2933.33 2800.00 1433.33 1533.33 566.91 0.74 

4 สัปดาห 8900.00 1466.67 3766.67 1833.33 1259.24 0.12 

8 สัปดาห 12633.33a 800.00 b 2133.33b 1100.00 b 1864.07 0.04 

เปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น 

(0-8 สัปดาห) 

+330% -70% +48% -26%   

* Eggs per gram of feces (E.P.G.) 

 

 แกะที่ไดรับใบมันสําปะหลังในระดับสูง (40 เปอรเซ็นต) อาจจะลดจํานวนไขพยาธิในมูลแกะได 

เนื่องจากใบมันสําปะหลังมีองคประกอบของ condensed tannins ในปริมาณสูง (จุฑาลักษณ, 2549) 

Condensed tannins มีผลตอการทําใหไขพยาธิลดลงทั้งในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กและขนาดใหญ (Butter et 

al. 2000) Condensed tannins อาจจะเพิ่มความทนทานตอการบุกรุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหาร โดยการ

เพิ่มการใชประโยชนไดของโปรตีนภายในรางกาย เนื่องจากแทนนินจะจับกับโปรตีนภายในกระเพาะรูเมน ทําให 

จุลินทรียในกระเพาะรูเมนไมสามารถใชประโยชนจากโปรตีนนั้นได เมื่อผานไปถึงลําไส โปรตีนจะสามารถยอย

และดูดซึมเขาสูกระแสเลือด รางกายจึงนําโปรตีนที่ดูดซึมไปใชซอมแซมเนื้อเยื่อและการตอบสนองทางภูมิคุมกัน

ได ทําใหสัตวมีการปวยจากพยาธิภายในลดลง (Niezen et al., 2002) Condensed tannins ที่พบในพืชอาหาร

สัตวหลายชนิด สามารถรบกวนวงจรชีวิตของพยาธิตัวกลมได โดยขัดขวางการฟกตัวของไขและการพัฒนาของตวั

ออนในระยะติดตอ (Molan et al., 2002) นอกจากนี้ Condensed tannin ยังสามารถจับกับสารอาหารและยับยั้ง

การใชอาหารของตัวออนเพื่อใชในการเจริญเติบโตได หรือลดกระบวนการเมแทบอลิซึมของพยาธิในระบบ

ทางเดินอาหารโดยตรง โดยยับยั้งกระบวนการ oxidative phosphorylation ซึ่งเปนสาเหตุใหตัวออนของพยาธิ

ตาย (Athanasiadou et al., 2001; Scalbert, 1991) 

 การไมลดลงของไขพยาธิของแกะที่ไดรับอาหารที่มีใบมันสําปะหลัง 20 เปอรเซ็นต เนื่องจากสัตวไดรับ

ปริมาณ Condensed tannins ในระดับที่ต่ํา (ประมาณ 266.55 มิลลิกรัม/ตัว/วัน) ซึ่งไมเพียงพอในการควบคุม

วงจรชีวิตของพยาธิ แตปริมาณใบมันสําปะหลังในระดับต่ําสงผลใหแกะมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกวากลุมที่ให

ใบมันสําปะหลังในระดับสูง เนื่องจากอาหารมีความนากิน และมีการยอยไดที่สูง เชนเดียวกับ Sokera and 

Preston (2003) รายงานวาแพะที่เล้ียงในคอกเดี่ยวที่ไดรับใบมันสําปะหลังเปนอาหารเสริมในระดับสูง (50%ของ

การกินไดวัตถุแหงทั้งหมด) มีประสิทธิภาพการยอยไดของอาหารต่ําลง ปริมาณแทนนินในระดับสูงจะไปขัดขวาง

การใชประโยชนของโปรตีนโดยจุลินทรียในกระเพราะรวม ทําใหโปรตีนสามารถไหลผานมายังลําไสและถูกดูดซึม

นําไปใชซอมแซมและปองกันเนื้อเยื่อจากการทําลายของพยาธิได สวนแทนนินในลําไสนั้นจะทําหนาที่ยับยั้งการ

เจริญเติบโตของพยาธิได 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 การใชใบมันสําปะหลังระดับสูง 40 เปอรเซ็นต (แกะไดรับปริมาณแทนนิน 517.95 มิลลิกรัม/ตัว/วัน

โดยประมาณ) ในอาหารผสมสําเร็จรูป มีผลทําใหคาจํานวนไขพยาธิในมูลแกะลดลง 26% ในเดือนที่2 ของการ

ทดลอง แตการใชใบมันสําปะหลังระดับสูง อาจมีผลตอความนากินและการนําเอาโภชนะไปใชไดของแกะ ทําให

แกะมีสมรรถภาพการผลิตที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับแกะที่ไดรับใบมันสําปะหลังในระดับต่ํา ดังนั้นการใชใบมัน

สําปะหลังแหงในระดับสูงเกินไปในสูตรอาหารผสมสําเร็จรูปโดยมีเปาหมายเพื่อการกําจัดพยาธิภายใน จึงอาจ

เปนระดับที่ไมเหมาะสมเมื่อคํานึงถึงผลผลิตที่ไดรับ ดังนั้น การศึกษาในขั้นตอไปควรศึกษาการใชใบมันสําปะหลัง

ในระดับตั้งแต 20 เปอรเซ็นตขึ้นไป แตไมเกิน 40 เปอรเซ็นต เพื่อจะไมสงผลกระทบตอความนากินของอาหาร ทํา

ใหสัตวสามารถนําเอาโภชนะไปใชไดสูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกันสัตวก็ไดรับ

ประโยชนจากคุณสมบัติของการเปนยาถายพยาธิที่ดีอีกดวย  
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