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บทคัดยอ 

 

 การทดลองครั้งนีเ้พื่อศึกษาผลของการใชกะลาเมล็ดกาแฟที่เปนวัสดุเหลือใชจากโรงงาน

อุตสาหกรรมผสมในอาหารขนในระดับที่ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ตอประสิทธิภาพการหมัก

และการยอยไดของโภชนะของโคระยะแหงนมและการยอยไดในแกะ โดยทําการศึกษาการยอยได

โดยวิธีดั้งเดิมในแกะ การยอยไดในกระเพาะรูเมนดวยวิธี nylon bag technique ประเมิณคาการยอย

ไดและพลังงานโดยวิธีการวัดปริมาณแกสโดยวิธี gas production technique      

  อาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟทั้ง 4 ระดับ พบวาอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ด

กาแฟในระดับที่สูง มีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของเยื่อใยโดยรวม (P<0.05) แตโปรตีนลดลง 

 การศึกษาการยอยไดของอาหารที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟโดยวิธีดั้งเดิมในแกะ ใชแกะรุน
ลูกผสมพื้นเมืองxเมอริโน เพศเมีย 8 ตัว แบงเปน 4 กลุม ใหกินอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ด
กาแฟในระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต กลุมละ 2 ตัว ในแตละระยะ ซ่ึงแบงเปน 3 ระยะ โดยใช

แผนการทดลองแบบ  Change over design พบวาคาสัมประสิทธ์ิการยอยไดของวัตถุแหง 

อินทรียวัตถุ โปรตีน และไขมนัของระดับที่ 0 เปอรเซ็นตมีแนวโนมสูงท่ีสุด แตไมแตกตางกันทาง

สถิติ (P>0.05) เยื่อใย เยื่อใยที่ละลายในดาง เยื่อใยท่ีละลายในกรด และคารโบไฮเดรตประเภทที่ยอย

งายของระดับที่ 0 เปอรเซ็นต สูงกวาในทุกระดับ (P<0.05)  โภชนะโดยรวมที่ยอยไดของระดับที่ 0 

(50.84 เปอรเซ็นต) สูงกวาระดับ 5 (45.46 เปอรเซ็นต) และ 15 (44.84 เปอรเซ็นต) เปอรเซ็นต อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไมแตกตางกับระดับ 10 เปอรเซ็นต (47.32 เปอรเซ็นต)  
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 ผลการศึกษาการยอยไดในกระเพาะรูเมนโดยวิธี nylon bag technique พบวาความสามารถในการ

ยอยสลายที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต (99.96 เปอรเซ็นต) มีคาสูงที่สุด สูงกวาระดับ 5 เปอรเซ็นต (95.59 

เปอรเซ็นต) แตไมแตกตางกันทางสถิติ สูงกวาระดับ 10 เปอรเซ็นต (93.64 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P<0.05)  และสูงกวาระดับ 15 เปอรเซ็นต (85.12 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

(P<0.001) จากสมการทํานายพบวาปริมาณวัตถุแหงท่ีกินไดของระดับ 0 เปอรเซ็นต (10.93 kgDM/day) 

สูงกวาระดับอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณวัตถุแหงยอยไดท่ีสัตวไดรับของระดับ 0 

เปอรเซ็นต (8.07 kgDM/day) สูงกวาระดับอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราการ

เจริญเติบโตของระดับ 15 เปอรเซ็นต (124.50 g/day) สูงกวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

(P<0.001) และคาดัชนีบงช้ี (Index value) ของระดับที่ 0 เปอรเซ็นต (47.30 เปอรเซ็นต) สูงกวา

ระดับอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 ผลการศึกษาการประเมินคาการยอยไดและพลังงานโดยวิธีการวัดปริมาณแกสท่ีเกิดขึ้นโดย

วิธี gas production technique พบวาอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีคา

การยอยไดของอินทรีวัตถุ (87.80 เปอรเซ็นต) คาพลังงานที่ใชประโยชนได (13.88 MJ/kgDM) และ

พลังงานสุทธิเพื่อการใหนม (8.79 MJ/kgDM) สูงกวาอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟที่ระดับ 

5, 10 และ 15 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และพบวาคาพลังงานเมทาบอไลซท่ีไดจาก

วิธีการวัดปริมาณแกสท่ีเกดิขึ้นของอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟที่ระดับตางๆ (11.22-13.88 

MJ/kgDM) มีคาสูงกวาวิธีดั้งเดิม (10.65-11.49 MJ/kgDM) ในทุกระดับ และพลังงานสุทธิเพื่อใชใน

การใหนมที่ไดจากวิธีการวัดปริมาณแกสท่ีเกิดขึ้นของอาหารทดลองที่ผสมกะลาเมล็ดกาแฟที่ระดับ

ตางๆ (6.87-8.79 MJ/kgDM) มีคาสูงกวาวิธีดั้งเดิม (5.11-5.86 MJ/kgDM) ในทุกระดับ 
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ABSTRACT 

 

  The study was conducted to determine the effects on the utilization of coffee 

parchment industrial waste products. By mixing in the concentrate feed at the level of 0 

(treatment 1), 5 (treatment 2), 10 (treatment 3) and 15 (treatment 4) percent on the efficiency 

of fermentation and nutrient digestion by using conventional method in sheep. The 

digestion were studied by using nylon bag technique. The digestibility and energy 

evaluation were using gas production technique. 

 The experimental feed were mixed with coffee parchment into 4 level. It was 

found that the experimental feed that were mixed in high level of coffee parchment tend 

to increase crude fiber but decrease crude protein.  

 In the digestibility of coffee parchment dietary by using conventional method in 

sheep, eight growing female crossbred native x merino were divide into 4 groups and allocated 

one of four dietary treatments : 0, 5, 10 and 15 percent of coffee parchment and divided into 3 

period by using a change over design experiment. It was found that the digestibility 

coefficients of dry matter, organic matter, protein and fat of treatment 1 tend to be the 

highest (P>0.05) and fiber, solution fiber, neutral detergent fiber and acid detergent fiber of 

treatment 1 tend to be the highest (P<0.05). The total digestible nutrient of treatment 1 (50.84 
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percent) were significant higher than treatment 2 (45.46 percent) and treatment 4 (44.84 percent) 

(P<0.05) but not significantly different in treatment 3 (47.32. percent).  

The result from nylon bag technique revealed that the potential degradability of 

treatment 1 tend to higher than treatment 2 (95.59 percent) and were significantly higher than 

treatment 3 (93.64 percent) (P<0.05) and treatment 4 (85.12 percent) (P<0.001). From the 

equation, it was found that the dry matter intake and digestible dry matter intake of treatment 1 

(10.93 kgDM/day and 8.07 kgDM/day) was significantly higher than the others groups (P<0.05). 

The average daily gain of treatment 4 (124.50 g/day) was significantly higher than the others 

groups (P<0.001) and the index value of treatment 1 (47.30 percent) was significantly higher than 

the others groups (P<0.05). 

 From the digestibility and energy evaluation by using gas production technique 

revealed that the organic matter digestibility, metabolizable energy and net energy for lactation 

of treatment 1 (87.80 percent, 13.88 MJ/kgDM and 8.79 MJ/kgDM) were significantly higher 

than the others groups (P<0.01) and metabolizable energy and net energy for lactation from gas 

production technique of the treatment 1, 2, 3 and 4 (11.22-13.88 MJ/kgDM and 6.87-8.79 

MJ/kgDM) were higher than conventional method (10.65-11.49 MJ/kgDM and 5.11-5.86 

MJ/kgDM) 

 


