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Abstract
Objective: To study the level of manila palm (Veitchia merrillii Becc.) on production performance, feed intake and hematology in beef cattles.
Materials and Methods: Five female brahman crossbred beef cattle, aged 1-2 years, mean weight 240±40 kg, were
plotted in a 5x5 Latin square design experiment to compare 5 herbs formulation of manila palm powder supplement.
Control group received concentrate diet curde protein (CP) 16 % (no manila palm powder was given). Treatment 2
received 1 ml of Ivermactin deworming per 50 kg weight of cattle. Treatment 3, 4 and 5 were supplemented with manila
palm powder 1%, 3% and 5% of concentrate, respectively.
Results: Beef cattle fed all 5 treatments found that feed conversion ratio (FCR), blood urea nitrogen (BUN) and hematocrit (Hct) were not statistically different (P>0.05), while beef cattle fed with treatment 5 were highly voluntary feed intake
when calculated in percentage of body weight and gram/metabolic weight. In addition, the average daily gain/head/
day and feed conversion ratio (FCR) beef cattle fed with manila palm (Veitchia merrillii Becc.) powder and Ivermactin
were higher than the control group (P<0.05).
Conclusion: Manila palm powder can improve production performance, voluntary feed intake. The supplement by
manila palm powder can be used up to 5% of concentrate in beef cattle, and improve voluntary feed intake, FCR and
average daily gain/head/day.
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บทความวิจัย

อิิทธิิพลของหมากนวลผง (Veitchia merrillii Becc.) ต่่อประสิิทธิิภาพการผลิิต ปริิมาณการกิิน
ได้้ และค่่าโลหิิตวิทิ ยาของโคเนื้้อ�
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บทคัดย่อ
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาระดัับของผลหมากนวลผงมาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต ปริิมาณการกิินได้้ และค่่าโลหิิตวิิทยาของโค
เนื้้�อ
วััสดุุ อุุปกรณ์์ และวิิธีีการ ใช้้โคเนื้้�อสายพัันธุ์์�ลูกู ผสมบราห์์มััน เพศเมีีย จำำ�นวน 5 ตััว อายุุ 1-2 ปีี น้ำำ�� หนัักเฉลี่่�ย 240±40 กิิโลกรััม
วางแผนการทดลองแบบ 5x5 จััตุรัุ สั ลาติิน เพื่่�อเปรีียบเทีียบสมุุนไพรจากผลหมากนวลผงทั้้�ง 5 รููปแบบ ได้้แก่่ กลุ่่�มควบคุุม ได้้รับั
อาหารข้้น โปรตีีน 16 % (ไม่่ได้้รับั หมากนวลผง), ทรีีตเมนท์์ที่่� 2 ได้้รับั ยาถ่่ายพยาธิิ Ivermactin 1 มิิลลิิลิติ ร ต่่อน้ำำ�� หนัักโค 50 กิิโลกรััม,
ทรีีตเมนท์์ที่่� 3 เสริิมหมากนวลผง 1 % ของอาหารข้้น, ทรีีตเมนท์์ที่่� 4 เสริิมหมากนวลผง 3 % ของอาหารข้้น และทรีีตเมนท์์ที่่� 5 เสริิม
หมากนวลผง 5 % ของอาหารข้้น
ผลการศึึกษา โคเนื้้�อที่่�ได้้รับั อาหารทั้้�ง 5 ทรีีตเมนท์์พบว่่า อััตราการเปลี่่�ยนอาหารให้้เป็็ นน้ำำ�� หนััก, ค่่ายููเรีียในกระแสเลืือด และฮีีมา
โทคริิต ไม่่มีีความแตกต่่างกัันทางสถิิติิ (P>0.05) ในขณะที่่�โคเนื้้�อที่่�ได้้รับั อาหาร ทรีีตเมนท์์ที่่� 5 มีีปริิมาณการกิินได้้สูงู สุุด โดยเมื่่�อคิิด
ในหน่่วยเปอร์์เซ็็นต์์น้ำำ�� หนัักตััว และกรััม/น้ำำ�� หนััก เมแทบอลิิก นอกจากนี้้�อัตั ราการเจริิญเติิบโตเฉลี่่�ย/ตััว/วััน และอััตราการเปลี่่�ยน
อาหารให้้เป็็ นน้ำำ�� หนััก ของโคที่่�ได้้รับั หมากนวลผง และยา Ivermactin มีีค่า่ สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (P<0.05)
สรุุ ป ผลหมากนวลผงสามารถปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต ปริิมาณการกิินได้้ โดยหมากนวลผงสามารถใช้้ได้้ถึงึ 5 % ของอาหาร
ข้้นในโคเนื้้�อ ช่่วยเพิ่่�มปริิมาณการกิินได้้ และการเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ�� หนัักและ FCR ดีีขึ้้น�
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: หมากนวลผง, ประสิิทธิิภาพการผลิิต, โคเนื้้�อ
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บทนำำ�
ในปัั จจุุบััน การเลี้้�ย งโคเนื้้�อ ในประเทศไทยได้้มีี ก าร
พััฒนาจากเกษตรกรรายย่่อยไปสู่่�การเลี้้�ยงเป็็ นฟาร์์มเชิิงธุุรกิิจ
มากขึ้้�น ขณะเดีียวกัันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ โดยกรม
ปศุุสัตั ว์์ ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบหลััก ได้้มีีนโยบายส่่งเสริิม
ให้้ภาคเอกชนผลิิตโคเนื้้�อพัันธุ์์�ดีี (Boonprong, 2015) สถานการณ์์
ปัั จจุบัุ นั (เดืือนพฤศจิิกายน 2563) ข้้อมููลจากกลุ่่�มวิิจัยั เศรษฐกิิจ
การปศุุ สััต ว์์ กรมปศุุ สััต ว์์ระบุุ ป ระมาณการผลผลิิ ต โคเนื้้�อ
ปีี 2563 คาดว่่ามีีจำ�ำ นวน 1.224 ล้้านตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี ที่่�แล้้ว 2.09
%เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น โคเข้้าฆ่่ามีีขนาดใหญ่่
ขึ้้�น และเปอร์์เซ็็นต์์ซากเพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนการส่่งออกโคเนื้้�อมีีชีีวิิตปีี
2563 (ม.ค.-ต.ค.) มีีจำ�ำ นวน 205,460 ตััว ลดลงจากช่่วงเดีียวกััน
ของปีี ที่่�แล้้วร้้อยละ 15.02 ส่่งออกไปลาว 61% (Agriculture M
and Cooperatives, 2020) แต่่การเลี้้�ยงโคมัักพบปัั ญหาต่่างๆ ที่่�
ทำำ�ให้้การเลี้้�ยงโคไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น โรคพยาธิิในระบบ
ทางเดิินอาหารที่่�เป็็ นปัั ญหาหนึ่่�ง ทำำ�ให้้ผลผลิิตลดลง ในโคเนื้้�อ
ทำำ� ให้้คุุ ณ ภาพซากลดลง ร่่ า งกายผอมแม้้กิิ น อาหารปกติิ
(klinthong, 2002) พยาธิิในทางเดิินอาหารโคที่่�ระบาดในไทย
ได้้แก่่ พยาธิิใบไม้้ในตัับ (Liver fluke) พยาธิิใบไม้้ในกระเพาะ
(Rumen fluke) และพยาธิิตัวั กลม (Nematode) (Worasing,
2007; Uanpromma et al., 2006) ส่่วนใหญ่่เป็็ นเกษตรกรราย
ย่่อย มัักขาดความรู้้� ความเข้้าใจ โดยเฉพาะการให้้ยาถ่่ายพยาธิิ
ประจำำ�ตามโปรแกรม (Gritsanapan, 1994) การดููแลสุุขภาพสััตว์์
โดยเฉพาะการถ่่ายพยาธิิ ภายใน ยัังใช้้สารเคมีีเป็็ นส่่วนใหญ่่
(Narathimat Provincial Livestock Office, 2006)
การใช้้สมุุนไพรในอาหารสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�องส่่วนใหญ่่ มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อกระตุ้้�นการกิินและการย่่อยอาหาร รัักษาและ
บรรเทาอาการบาดเจ็็บ กำำ�จัดพ
ั ยาธิิ และปรัับปรุุ งกระบวนการ
หมัักในกระเพาะรููเมนเป็็ นต้้น ซึ่่ง� สมุุนไพร แต่่ละชนิิดจะมีีสารออก
ฤทธิ์์�ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้อาหาร และการ
รัักษาอาการบาดเจ็็บของสััตว์์โดยสารออกฤทธิ์์�ที่่�มีีในสมุุนไพรจะ
เป็็ นสารทุุติิยภููมิิที่่�อยู่่�ในพืืชซึ่่�งจะออกฤทธิ์์�กว้้างครอบคลุุมการ
ทำำ�งานของระบบของร่่างกายหลายระบบ หรืือมีีสรรพคุุณออก
ฤทธิ์์� ห ลายทาง ทั้้�ง ในแง่่ ข องการยัับ ยั้้�ง การเจริิญ เติิ บ โตของ
จุุลิินทรีีย์์ก่่อโรค และในขณะเดีียวกัันก็็มีีผลในการออกฤทธิ์์�เพื่่�อ
บำำ�รุุงร่่างกาย ซึ่่ง� สามารถจำำ�แนกกลุ่่�มสารออกฤทธิ์์�ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในพืืช
สมุุน ไพรได้้เ พื่่� อ ลดปัั ญ หาทั้้�ง ในปัั จจุุบััน และในอนาคตของผู้้�
ประกอบการผลิิตอาหารสััตว์์ให้้ตรงกัับความต้้องการของตลาด
และลดต้้นทุุนการผลิิตลงได้้ หมากนวล (Veitchia merrilli Becc.)
วงศ์์: Arecaceae เป็็ นที่่�รู้้�จักั ในชื่่�อ Adonidia palm, Manila palm
และ Christmas palm. (Dransfield et al., 2008) หมากนวลมีี
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สารจำำ�พวก เทอร์์พีีนอยด์์, ซาโปนิิน, ฟลาโวนอยด์์, แทนนิิน และ
แอลคาลอยด์์ (Hasanah, 2016) หมากนวลจะมีีสารแทนนิินอยู่่�
ที่่� 20.16 mg/100g (Bassey et al., 2017) ส่่วนแอลคาลอยด์์
(alkaloid) ประกอบด้้วย อาเรเคน (arecaine) และ อาร์์โคลีีน
(arecoline) อาร์์โคลีีนยัังเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของพืืชชนิิดนี้้ �
เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อระบบย่่อยอาหาร แสดงให้้เห็็นว่่า arecoline
สามารถปรัับปรุุ งการทำำ�งานของการย่่อยอาหารโดยการกระตุ้้�น
ตััวรัับ muscarinic (Si et al., 2004 ) ในปีี พ.ศ. 2542 การทดลอง
ที่่� น่่ า สนใจเกี่่� ย วกัับ หนููต ะเภาแสดงให้้เ ห็็ น ว่่ า การหดตััว ของ
ลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนต้้นสามารถเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั โดยอาโคลีีนใน
ลัักษณะที่่�ขึ้้น� กัับขนาดยาอย่่างชััดเจน (Du et al., 1999 ) ในขณะ
ที่่� Shan et al. (2004) รายงานว่่า arecoline มีีฤทธิ์์�ต้า้ นการเกิิด
ลิ่่�มเลืือด และกลไกลนี้้�ดูเู หมืือนจะเกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิิดในการ
เพิ่่�มระดัับของ NO, โปรตีีน eNOS และ mRNA ในพลาสมาใน
พลาสมา
ดัังนั้้�นการศึึกษาการใช้้ผลหมากนวลผงต่่อประสิิทธิิภาพ
การผลิิต ปริิมาณการกิินได้้ และค่่าโลหิิตวิิทยาของโคเนื้้�อจึึงเป็็ น
แนวทางที่่�น่่าสนใจ เพื่่�อเป็็ นการนำำ�ใช้้สมุนุ ไพรที่่�มีีในท้้องถิ่่�นให้้
เกิิดประโยชน์์ ตลอดจนเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตสััตว์์ และ
เกิิดประโยชน์์กัับผู้้�บริิโภคเนื้้�อสััตว์์มากที่่�สุดุ

วััสดุุ อุุปกรณ์์ และวิิธีีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบแบบ 5x5 จััตุรัุ สั ลาติิน (5x5
latin square design) โดยมีี ทรีีตเมนต์์ที่่�ต้อ้ งการศึึกษา ดัังนี้้�
ทรีีตเมนต์์ที่่� 1 กลุ่่�มควบคุุม ได้้รับั อาหารข้้น CP 16 %
จะได้้รับั 1 %BW (ไม่่ได้้รับั หมากนวลผง)
ทรีีตเมนต์์ที่่� 2ได้้รับั อาหารข้้น CP 16 % จะได้้รับั 1 %BW
และได้้รับั ยาถ่่ายพยาธิิ Ivermactin 1 มิิลลิิลิติ ร ต่่อน้ำำ�� หนัักโค 50
กิิโลกรััม
ทรีีตเมนต์์ที่่� 3 ได้้รับั อาหารข้้น CP 16 % จะได้้รับั 1
%BW และเสริิมหมากนวลผง 1 % ของอาหารข้้น
ทรีีตเมนต์์ที่่� 4 ได้้รับั อาหารข้้น CP 16 % จะได้้รับั 1
%BW และเสริิมหมากนวลผง 3 % ของอาหารข้้น
ทรีีตเมนต์์ที่่� 5 ได้้รับั อาหารข้้น CP 16 % จะได้้รับั 1
%BW และเสริิมหมากนวลผง 5 % ของอาหารข้้น

สััตว์ท์ ดลอง
ใช้้โคเนื้้�อสายพัันธุ์์�ลูกู ผสมบราห์์มััน เพศเมีีย จำำ�นวน 5
ตััว อายุุ 1-2 ปีี น้ำำ�� หนัักเฉลี่่�ย 240±40 กิิโลกรััม โดยสััตว์์ทุุกตััว
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ก่่อนเข้้างานทดลองยัังไม่่ได้้รับั การถ่่ายพยาธิิมาอย่่างน้้อย 1 ปีี

สถานที่่ทำ� �ำ การทดลอง
1. คอกสััตว์์ทดลองสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการผลิิตสััตว์์
คณะเทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์์�
2. ห้้องปฏิิบัติั กิ ารอาหารสััตว์์ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการ
ผลิิตสััตว์์ คณะเทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์์�

การเตรีียมอาหารทดลอง

เถ้้า (ash) และโปรตีีนหยาบ (crude protein, CP) ตามวิิธีีการ
ของ AOAC (1985) และวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเยื่่�อใยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ได้้แก่่ เยื่่�อใยที่่�ไม่่ละลายในสารฟอกที่่�เป็็ นกลาง (neutral detergent fiber, NDF) และเยื่่�อใยที่่�ไม่่ละลายในสารฟอกที่่�เป็็ นกรด
(acid detergent fiber, ADF) ตามวิิธีีการของ Goering and Van
Soest (1970)
4. เก็็บตััวอย่่างเลืือด ก่่อนให้้อาหารในชั่่�วโมงที่่� 0 และ
หลัังจากให้้อาหารในเป็็ นชั่่�วโมงที่่� 3 และ 6 ในวัันสุุดท้า้ ยของแต่่ละ
ช่่วงการทดลอง โดยเก็็บจากเส้้นเลืือดดำำ�ใหญ่่บริิเวณคอ (jugular
vein) .ในปริิมาณ 10มิิลลิิลิติ ร และใส่่สารกัันเลืือดแข็็งตััว (EDTA)
นำำ�มาปั่่� นเหวี่่�ยง (centrifuge) และเก็็บส่่วน plasma เพื่่�อนำำ�มา
วิิเคราะห์์หาค่่ายููเรีียไนโตรเจนในกระแสเลืือด (blood urea nitrogen, BUN) ตามวิิธีีการของ Crocker (1967)

1. การเตรีียมผลหมากผง โดยการใช้้ผลหมากนวลแก่่
ทั้้�งผลมาสัับแล้้วนำำ�ไปผึ่่�งแดดเป็็ นระยะเวลา 3 วััน หลัังจากนั้้�น
นำำ�มาบดผ่่านตะแกรงขนาด 1 มิิลลิิเมตร
2. โคเนื้้�อแต่่ละตััวจะได้้รับั อาหารตามทรีีตเมนท์์ อาหาร
ข้้นมีีโปรตีีนหยาบ 16 % ซึ่่�งโคเนื้้�อจะได้้รับั อาหารข้้น 1 %BW
และได้้รับั ฟางข้้าวเป็็ นแหล่่งอาหารหยาบ โดยแบ่่งอาหารให้้วันั การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
	ข้้อ มููล ทั้้�ง หมดจากการทดลองที่่� ไ ด้้นำ�ำ มาวิิ เ คราะห์์
ละ 2 ครั้้�ง คืือ เวลา 08.00 น. และ 16.00 น.
หาความแปรปรวนทางสถิิ ติิ โดยใช้้ Analysis of variance
การให้้อาหาร
(ANOVA) ตามแผนการทดลอง 5x5 Latin square design โดย
การให้้อาหารสััตว์์ทดลอง แบ่่งเป็็ น 2 ระยะ ดัังนี้้�
ใช้้ Proc GLM (SAS, 1985) และเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของ
1. ระยะปรัับสััตว์์ทดลอง (preliminary period) โคทุุก ค่่าเฉลี่่�ยของแต่่ละทรีีทเมนต์์ด้้วยวิิธีี Duncan’s New Multiple
ตััวได้้รับั น้ำำ�ส
� ะอาด และแร่่ธาตุุก้อ้ นให้้สัตั ว์์กิินตลอดเวลา เป็็ น Range Test ตามวิิธีีการของ Steel and Torrie (1985) ที่่�ระดัับ
ระยะเวลา 14 วััน ก่่อนเริ่่ม� งานทดลอง เพื่่�อปรัับสััตว์์และจุุลินิ ทรีีย์์ ความเชื่่�อมั่่�น 95 %
ในกระเพาะรููเมนให้้คุ้้�นเคยกัับอาหารและคอก หลัังจากนั้้�นจึึงชั่่�ง
ผลการศึึกษาและวิิจารณ์์
น้ำำ�� หนัักและบัันทึึกน้ำำ�� หนัักก่่อนเข้้าทดลอง
องค์์ประกอบทางเคมีีของอาหารข้้น หมากนวล และ
2. ระยะทดลอง (experimental period) แบ่่งเป็็ น 5 ช่่วง
การทดลอง (period) แต่่ละช่่วงการทดลองใช้้เวลา 21 วััน โดยใน อาหารหยาบ ที่่�ใช้้ในการทดลอง Table 1 โดยจากการวิิเคราะห์์
ช่่วง 14 วัันแรก สััตว์์ถููกขัังในกรงเดี่่�ยว ขนาด 3x6 เมตร เพื่่�อปรัับ องค์์ประกอบทางเคมีี พบว่่าอาหารข้้น หมากนวล และอาหาร
สััตว์์และวััดปริิมาณการกิินได้้อย่่างอิิสระ และ หลัังจากสิ้้�นสุุดของ หยาบมีีค่า่ โปรตีีนหยาบเท่่ากัับ 15.97, 4.03 และ 2.69 ตามลำำ�ดัับ
แต่่ละช่่วงการทดลอง จะมีีการพัักสััตว์์ 28 วััน เพื่่�อให้้สัตั ว์์มีีการ เยื่่�อใย NDF มีีค่า่ เท่่ากัับ 37.62, 30.66 และ 82.2 ตามลำำ�ดัับ เยื่่�อ
ใย ADF มีี ค่่าเท่่ากัับ 18.28, 22.62 และ 43.9 ตามลำำ�ดัับ
ปรัับตััวกัับอาหารใหม่่
สอดคล้้องกัับ Bassey et al. (2017) พบว่่าหมากนวลมีีโปรตีีน
การเก็็บข้้อมููล
3.68 % และแทนนิิน 20.16 mg/100g
1. บัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงน้ำำ�� หนัักของโค โดยทำำ�การชั่่�ง
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าผลของหมากนวลผง
น้ำำ�� หนัักก่่อนเข้้าช่่วงการทดลองและในวัันสุุดท้า้ ยของการทดลอง ต่่อปริิมาณการกิินได้้ Table 2 โดยจากการทดลอง พบว่่าปริิมาณ
เพื่่� อใช้้ในการคำำ�นวณปริิมาณการกิิ นได้้ การย่่อยได้้และการ การกิินได้้ของอาหารหยาบ ปริิมาณการกิินของอาหารข้้น และ
เปลี่่�ยนแปลงน้ำำ�� หนัักของโค
ปริิมาณการกิินได้้ทั้้ง� หมดต่่อกิิโลกรััม ไม่่มีคี วามแตกต่่างทางสถิิติิ
2. บัันทึึกปริิมาณการให้้อาหารโดยชั่่�งน้ำำ�� หนัักอาหาร (P>0.05) ในขณะที่่�ปริิมาณการกิินได้้ของอาหารหยาบ ปริิมาณ
ก่่อนให้้และทำำ�การชั่่�งอาหารที่่�เหลืือ (feed refusal)
การกิินของอาหารข้้น และปริิมาณการกิินได้้ทั้้ง� หมดต่่อ, เปอร์์เซ็็น
3. สุ่่�มเก็็บตััวอย่่างอาหาร โดยเก็็บในปริิมาณอย่่างละ ต์์นํ้้�าหนัักตััว (%BW) และะกรััมต่่อน้ำำ�� หนัักเมแทบอลิิก (g kg500 กรััม ในแต่่ละทรีีทเมนต์์ ทุุก ๆ 5 วัันสุุดท้า้ ยของแต่่ละช่่วงการ 1BW0.75) พบว่่ากลุ่่�มโคที่่�ได้้รับั ยา Ivermactin และหมากนวลผง
ทดลอง เพื่่�อวิิเคราะห์์หาองค์์ประกอบทางเคมีี ได้้แก่่ วััตถุุแห้้ง, ที่่�ระดัับ 1,3 และ 5 เปอร์์เซ็็นต์์ มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
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Table 1 Chemical compositions of concentrates, rice straw and manila palm (Veitchia merrillii Becc.)
Items

concentrates

Rice Straw

manila palm

90.78

91.45

86.95

Chemical composition
DM, %

....………… % dry matter………......
Ash

10.69

12.04

6.38

OM

82.28

95.18

93.62

CP

15.97

2.69

4.03

EE

6.48

1.33

1.78

AIA

2.99

11.63

0.88

ND F

37.62

82.2

30.66

ADF

18.28

43.9

22.62

Table 2 Effect of manila palm (Veitchia merrillii Becc.) on voluntary feed intake
Items

T1

T2

T3

T4

T5

SEM

P-value

Rice straw intake
kg

3.91

3.90

3.96

3.99

3.98

0.005

0.9565

%BW

1.19

1.49

1.52

1.40

1.49

0.001

0.0006

g kg-1BW0.75

50.51b

59.97a

61.05a

57.48a

60.38a

1.286

0.0032

kg

2.62

2.60

2.61

2.59

2.62

0.0001

0.348

%BW

0.80c

0.99a

1.00a

0.91b

0.98a

0.0002

0.0001

g kg-1BW0.75

33.90c

40.01a

40.34a

37.40b

39.75a

0.2334

0.0001

kg

6.53

6.51

6.57

6.58

6.60

0.005

0.9607

%BW

1.98c

2.49ab

2.52a

2.31b

2.48ab

0.002

0.0001

84.41

99.98

101.39

94.88

100.13

1.98

0.0003

b

a

a

a

a

Concentrate intake

Total DM intake

g kg BW
-1

0.75

b

a

a

a

a

Values on the same row with different superscripts differed (P<0.05)
T1= control; T2= receive Ivermactin 1 ml / 50 kg BW; T3= manila palm powder 1 % of concentrate; T4= manila palm powder 3 % of
concentrate; T5= manila palm powder 5 % of concentrate; SEM= standard error of mean
abcd

ทางสถิิติิ (p<0.05) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม เนื่่�องจาก
เมล็็ดหมากจะมีีสารจำำ�พวกแทนนิิน และแอลคาลอยด์์(alkaloid)
จากการรายของ Khuttiyo et al. (2014) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาผลการ
ใช้้สารสกััดแอลคาลอยด์์ต่่อการเจริิญเติิบโตและลัักษณะทาง
สััณฐานวิิทยาของลำำ�ไส้้ในสุุกรระยะอนุุบาล พบว่่าปริิมาณอาหาร
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ที่่�กิินต่่อตััว ปริิมาณอาหารที่่�กิินเฉลี่่�ยต่่อตััวต่่อวััน ไม่่มีีความแตก
ต่่างกัันทางสถิิติิ (P>0.05) ในขณะที่่� Wongnen (2019) ได้้ทำ�ำ การ
ศึึกษาผลของการเสริิมวััตถุุดิบิ แหล่่งแทนนิินต่่อการติิดเชื้้�อพยาธิิ
ตััวกลมในแพะพบว่่าการเสริิมแหล่่งแทนนิินในแพะไม่่ส่ง่ ผลต่่อ
ปริิมาณการกิินได้้ อััตราการเจริิญเติิบโต อััตราการแลกเนื้้�อ และ
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Table 3 Effect of manila palm (Veitchia merrillii Becc.) on growth performance efficiency in beef cattle
Items

T1

T2

T3

T4

T5

SEM

P-value

Average dairy gain (kg/d)

0.47b

0.58a

0.54a

0.57a

0.58a

0.003

0.0001

Feed conversion ration

11.92a

9.7b

10.01b

9.96b

9.74b

0.0123

0.085

Values on the same row with different superscripts differed (P<0.05)		
T1= control; T2= receive Ivermactin 1 ml / 50 kg BW; T3= manila palm powder 1 % of concentrate; T4= manila palm powder 3 % of
concentrate; T5= manila palm powder 5 % of concentrate; SEM= standard error of mean
ab

Table 4 Effect of manila palm (Veitchia merrillii Becc.) on blood urea nitrogen and Hematocrit concentration
Items

T1

T2

T3

T4

T5

SEM

P-value

0 h-post feeding

10.12

10.56

10.22

10.20

9.86

0.02

0.31

3 h-post feeding

11.16

11.98

11.44

11.48

11.10

0.04

0.21

6 h-post feeding

10.96

11.66

11.20

11.28

10.88

0.04

0.34

mean

10.75

11.40

10.95

10.99

10.61

0.03

0.24

0 h-post feeding

26.70

24.30

26.00

23.80

25.20

0.65

0.40

3 h-post feeding

19.80

21.80

26.10

22.00

19.60

1.22

0.08

6 h-post feeding

26.50

23.40

24.10

24.30

23.40

1.11

0.59

mean

24.33

23.17

25.40

23.37

22.73

0.37

0.25

Blood urea nitrogen, mg/dL

Hematocrit (Hct), %

Values on the same row with different superscripts differed (P<0.05)
T1= control; T2= receive Ivermactin 1 ml / 50 kg BW; T3= manila palm powder 1 % of concentrate; T4= manila palm powder 3 % of
concentrate; T5= manila palm powder 5 % of concentrate; SEM= standard error of mean

น้ำำ�� หนัักตััวที่่�เปลี่่�ยนแปลง (P>0.05)
	อิิทธิิพลของหมากนวลผงต่่อประสิิทธิิภาพการผลิิตของ
โคเนื้้�อ Table 3 จากการทดลองพบว่่า กลุ่่�มโคที่่�ได้้รับั Ivermactin
และหมากนวล มีีอัตั ราการเปลี่่�ยนอาหารให้้เป็็ นน้ำำ�� หนััก Feed
conversion ration, FCR สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ (P<0.05) ในขณะที่่� อััตราการการเจริิญเติิบโตต่่อตััวต่่อ
วััน Average daily gain, ADG พบว่่า กลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ได้้รับั ยา
ถ่่ายพยาธิิมีีอัตั ราการการเจริิญเติิบโตต่่อตััวต่่อวััน ต่ำำ��ที่่�สุดุ 0.47
kg/d เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ กลุ่่�มอื่่� น อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทาง
สถิิติ(ิ P>0.05) เนื่่�องจากเมล็็ดหมากจะมีีสารจำำ�พวกแอลคาลอย
ด์์ (alkaloid) จากการรายของ Khuttiyo et al. (2014) ได้้ทำ�ำ การ
ศึึกษาผลผลการใช้้สารสกััดอัลั คาลอยด์์ต่่อการเจริิญเติิบโต และ
ลัักษณะทางสััณฐานวิิทยาของลำำ�ไส้้ในสุุกรระยะอนุุบาล พบว่่า
อััตราการเปลี่่�ยนอาหารเป็็ นน้ำำ�� หนัักตััวไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันทาง
สถิิติิ แต่่สามารถเพิ่่�มอััตราการเจริิญเติิบโตเฉลี่่�ยต่่อวัันได้้ ซึ่่�งมีี
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ความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (P<0.05) ในขณะที่่�
Stephanie et al. (2017) พบว่่าการให้้อาหารที่่�มีีเออร์์กอต แอล
คาลอยด์์ อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ปริิมาณ 2447 ppb ส่่งผลเสีียต่่อการ
เจริิญเติิบโต ในขณะที่่�ให้้ในปริิมาณ 1402 ppb ไม่่เป็็ นอัันตราย
ต่่อการเจริิญเติิบโต แต่่ลดเปอร์์เซ็็นต์์การตกแต่่งซากของลููกแกะ
เนื่่�องจากสััตว์์เคี้้�ยวเอื้้�องอาจมีีความไวต่่อแอลคาลอยด์์ น้้อยกว่่า
อาหารประเภท monogastric เนื่่�องจากจุุลชีีพในกระเพาะรููเมน
สามารถย่่อยสลายสารพิิษจากเชื้้�อราได้้ อย่่างไรก็็ตาม ระดัับการ
เสื่่อ� มสภาพของจุุลินิ ทรีีย์์ของ แอลคาลอยด์์อาจขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของ
แอลคาลอยด์์ด้้วย (Hussein and Brasel, 2001; Schardl et al.,
2006) อีีกทั้้�งหมากนวลยัังมีีสารประเภทแทนนิิน ซึ่่ง� มะขามมีีสาร
ประเภทแทนนิิน แทนนิินในพืืชอาหารสััตว์์ถ้้ามีีปริิมาณแทนนิิน
ในพืืชอาหารสััตว์์ระดัับ 20-40 กรััมต่่อกิิ โลกรััมวััตถุุแห้้ง จะ
สามารถเพิ่่�มการไหลผ่่านของโปรตีีนและกรดอะมิิโนที่่� สำ�คั
ำ ญ
ั
ตลอดจนเป็็ น การเพิ่่� ม โปรตีี น จากจุุลิิ น ทรีี ย์์ที่่� ไ หลผ่่ า นมายััง
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ตำำ�แหน่่งของลำำ�ไส้้เล็็ก(Wanapat, 1990) จากการรายงานของ
Limcharoen (2014) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาผลของประสิิทธิิภาพของ
พืืชสมุุนไพรมะขามที่่�มีีต่อ่ พยาธิิตัวั กลมในโคเนื้้�อลููกผสมอเมริิกันั
บราห์์มััน พบว่่าการใช้้เนื้้�อเมล็็ดมะขามในขนาด 10 กรััมต่่อน้ำำ��
หนััก 1 กิิโลกรััม พบว่่าน้ำำ�� หนัักลููกโคเนื้้�อเฉลี่่�ยจากวัันเริ่่ม� ทดลอง
26.96 กิิโลกรััม เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่ย� 31.25 กิิโลกรััม เมื่่อ� สิ้้�นสุุดการทดลอง
42 วััน มีีความแตกต่่างกัันทางสถิิติิ (P <0.05)เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับยาเลวามิิโซล และ Ivermactin
สำำ�หรัับอิิทธิิพลของหมากนวลผงต่่อค่่ายููเรีียไนโตรเจน
ในกระแสเลืือด และค่่าฮีีมาโตคริิต ในโคเนื้้�อที่่�ได้้รับั ยา Ivermactin
และกลุ่่�มโคที่่� ไ ด้้รั บั การเสริิม หมากนวลผง ก่่ อ นได้้รั บั อาหาร
และหลัังได้้รับั อาหารในชั่่�วโมงที่่� 3 และ6 Table4 จากการทดลอง
พบว่่า ค่่ายููเรีียไนโตรเจนในกระแสเลืือด และค่่าฮีีมาโตคริิต ไม่่มีี
ความแตกต่่างทางสถิิติิ (P>0.05) เนื่่�องจากหมากนวลผงมีีสาร
ประเภทแทนนิิน 20.16 mg/100g (Bassey et al. 2017) และมีี
ระดัับโปรตีีนต่ำำ��ที่่� 3.68 % จึึง ส่่งผลให้้ปริิมาณ NH3-N ที่่�ดูดซึ
ู มึ
จากกระเพาะรููเมน นั้้�นไม่่สะท้้อนถึึงระดัับความเข้้มข้้น BUN ที่่�
มากหรืือน้้อยเกิินไป อยู่่�ที่่� 10.61-11.40 mg/dL ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับ
ปกติิ ที่่� 7-20 mg/dL (Hammond, 1983) ความเข้้มข้้นของส่่วน
ประกอบเลืือดในระดัับปกติิ จะผัันแปรกัับอายุุ อาหาร (Wanapat,
1986) .ในขณะที่่�ใบสะเดามีีแทนนิินเป็็ นส่่วนประกอบอยู่่�ที่่� 32-34
กรััมต่่อกิิโลกรััมวััตถุุแห้้ง (Kirtikar and Basu, 1980) จากรายงาน
ของ Srisaikham (2014) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาผลของการใช้้ใบและ
ก้้านสะเดาในอาหารแพะเนื้้�อ พบว่่าการใช้้ใบรวมก้้านสะเดาไม่่มีี
ผลต่่อ blood urea nitrogen อย่่ามีีนัยั สำำ�คัญ
ั (P>0.05).
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