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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงต่ อผูเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย และชาวบา้นในหมู่บา้นต่างๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือใหข้อ้มลูท่ีมีค่ายิง่ต่อการวิจยัน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และคุณ จกัร  โนจากุล ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ต่อการวิจยัท่ีด  าเนินในฟาร์มอยา่งดียิง่ 

นกัศึกษาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ท่ีเป็น
นกัศึกษาในท่ีปรึกษาของผูว้ิจยัหลายคนไดมี้ส่วนช่วยอยา่งส าคญัในโครงการวิจยัน้ี ทั้ง การเก็บขอ้มลู
ในฟาร์มและตวัอยา่งภาคสนาม และการวิเคราะห์ตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการ 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 - 53 
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บทคัดย่อ 
 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของพืชพ้ืนบา้นในการ
น ามาเป็นอาหารสุกร พนัธุไ์ทยแทนร า  2) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของพืชพ้ืนบา้น ท่ีสามารถ
น ามาเป็นอาหารสุกรพนัธุไ์ทยแทนร า 3) เพ่ือศึกษาผลของการใชพื้ชพ้ืนบา้นเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยแทน
ร า พบว่า 

1) พืชพ้ืนบา้นท่ีใชเ้ล้ียงสุกรมีความหลากหลายมาก หลายชนิดถกูใชโ้ดยทัว่ไปแต่อีกหลาย
ชนิดก็ใชเ้ฉพาะบางทอ้งถ่ินเท่านั้น พืชผกัพ้ืนบา้นชนิดท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการน ามาใชเ้ล้ียง
สุกรพนัธุไ์ทยแทนร ามี 25 ชนิด 

2) พืชพ้ืนบา้นส่วนใหญ่ท่ีใชเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยมีสารเยือ่ใยในปริมาณท่ีสูงเกินกว่า 20% 
ของวตัถุแหง้ มีหลายชนิดท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงกว่า 15% ของวตัถุแหง้ 

3) การใชต้น้กลว้ยหมกัทดแทนร าในการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย 25 หรือ 50 เปอร์เซ็นตไ์ม่ท าให้
อตัราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอ้าหารแตกต่างจากการเล้ียงดว้ยร าขา้ว 100 เปอร์เซ็นต ์
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Abstract 
 
 

The objectives of this study were 1) to analyze the appropriateness of local plants as rice 
bran replacement in Thai pig feed, 2) to analyze the nutritive values of local plants that can be used 
as Thai pig feed, and 3) to study the results of using local plant as rice bran replacement in Thai 
pigs. It was found that: 

1) The local plants used in pig feed were very diverging. Several were widely used while 
some were used in some areas only. Twenty five species were found to be appropriate for rice bran 
replacement in pig feed. 

2) The great majority of local plants used in Thai pig feed contained crude fiber higher 
than 20% of DM. Several species contained protein higher than 15% of DM. 

3) Replacement of rice bran with fermented banana stem at 25 or 50% did not cause any 
differences in growth rate and feed efficiency from feeding with 100% rice bran. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคญั และที่มาของปัญหาของโครงการวจิยั 

สุกรพนัธุไ์ทยมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นน่าสนใจหลายประการ  เช่น  สามารถใชป้ระโยชน์จาก
อาหารท่ีมีเยือ่ใย  (crude fiber) สูงไดดี้กว่าสุกรพนัธุต์ะวนัตก  มีขนาดตวัเลก็จึงตอ้งการอาหารเพื่อการ
ด ารงชีพนอ้ย มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแร้นแคน้ไดดี้  ถึงวยัเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว  (สืบพนัธุ์
ไดเ้ร็ว)  และอาจมีความสามารถในการตา้นทานต่อโรคพยาธิต่าง  ๆ ไดดี้กว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศ  
ถึงแมว้่าจะไม่เหมาะสมต่อการผลิตเพ่ือการคา้แบบเขม้  (intensive commercial production) อยา่งท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่ก็พบว่ามีชาวบา้นในชนบทหลายแห่งทัว่ทั้งประเทศยงัคงเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยอยู ่
(พงษช์าญ, 2528 ; อมรรัตน์; 2537; พงษช์าญ, 2545) เพราะคุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมต่าง ๆ ดงักล่าว  
และไม่ตอ้งลงทุนมากเหมือนกบัการเล้ียงสุกรพนัธุต่์างประเทศท่ีตอ้งการอาหารและการจดัต่าง ๆ ท่ีมี
คุณภาพสูง นอกจากน้ียงัพบว่าประชาชนในชนบทยงันิยมบริโภคเน้ือสุกรพนัธุพ้ื์นเมืองอยูเ่พราะเห็น
ว่าราคาถกูกว่าเน้ือสุกรพนัธุต่์างประเทศท่ีผลิตจากฟาร์มการคา้ทัว่ไป จึงนบัว่าสุกรพนัธุไ์ทยยงัมี
ความส าคญัต่อเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย  โดยจะเห็นไดจ้ากรายงานสถิติสตัวเ์ล้ียงของ
ประเทศไทยล่าสุดโดยกรมปศุสตัว ์พบว่า ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีสุกรพนัธุพ้ื์นเมืองอยูท่ั้งส้ิน 
580,724 ตวั โดยมีผูเ้ล้ียงจ  านวนถึง 80,720 ครัวเรือน (กรมปศุสตัว,์ 2550) ซ่ึงปัจจุบนัมีองคก์รต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาวชนบทก็ใหค้วามสนใจในการแนะน าส่งเสริมใหช้าวชนบทเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยกนัมาก
ข้ึน ตวัอยา่งเช่นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาไดน้ าสุกรพนัธุไ์ทยจ านวน 1,000 ตวัไป
ส่งเสริมใหช้าวบา้นในก่ิงอ  าเภอบวัลายเล้ียงเป็นเพ่ือแหล่งรายไดแ้ละเป็นการอนุรักษสุ์กรพนัธุไ์ทย 
และมีแผนการจะขยายโครงการน้ีออกไปทัว่ทั้งจงัหวดั (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา, 
2550) 

ในปัจจุบนัชาวบา้นในชนบทท่ีเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยก าลงัประสบปัญหาท่ีส าคญัคือ ไม่
สามารถเล้ียงสุกรแบบปล่อยใหห้ากินเองไดเ้หมือนในอดีต และชาวบา้นก็เลิกต าขา้วบริโภคกนัแลว้จึง
ไม่มีร าของตนเองส าหรับเล้ียงสุกรอีกต่อไป จึงจ  าเป็นตอ้งลงทุนซ้ือร าซ่ึงผลิตไดจ้ากโรงสีในหมู่บา้น
มาเล้ียง แต่ร ามีราคาแพงข้ึนเร่ือย ๆ และมกัขาดแคลนเป็นประจ า ท าใหช้าวบา้นท่ีเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย
ส่วนใหญ่ซ่ึงมีฐานะยากจนมีความเดือดร้อนเป็นอยา่งยิง่ จนทยอยเลิกเล้ียงกนัไป นบัว่าเป็นความ
สูญเสียทั้งแหล่งรายไดข้องชาวชนบทและแหล่งพนัธุกรรมสตัวพ้ื์นเมืองไทยท่ีควรอนุรักษไ์ว ้

จึงเป็นความจ าเป็นอยา่งเร่งด่วนท่ีจะตอ้งหาแหล่งอาหารท่ีมีราคาถกู หาไดง่้ายหรือผลิตได้
เองในทอ้งถ่ินมาส่งเสริมใหช้าวบา้นน าไปเล้ียงสุกรของตน ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
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ชาวบา้นในแง่ของการยงัคงเล้ียงสุกรเป็นแหล่งรายไดต่้อไปแลว้ ยงัเป็นหนทางท่ีส าคญัในการอนุรักษ์
สุกรพนัธุไ์ทยใหค้งอยูต่่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง 

จากการศึกษาระบบการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยของชาวบา้นในชนบทของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย พงษช์าญ (2528) พบว่ามีการเล้ียงสุกรดว้ยพืชผกัธรรมชาติท่ี
หาไดง่้ายในทอ้งถ่ินตามฤดูกาล เช่น ผกัโขม ผกัเป็ด ผกัปอด หยวกกลว้ย ตน้และใบมะละกอ เป็นตน้ 
ผกัต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งตม้ใหเ้ป่ือยก่อนใหสุ้กรกิน การเล้ียงแบบตม้ผกัใหกิ้นน้ีมีปัญหาจากการท่ีตอ้งใช้
ฟืนเป็นจ านวนมาก  จนชาวบา้นทัว่ไปไดเ้ลิกการเล้ียงสุกรแบบน้ีไปแลว้ซ้ือร ามาเล้ียงแทน ซ่ึงก็
ประสบกบัปัญหาร ามีราคาแพงและขาดแคลนดงักล่าวแลว้ 

ดงันั้นจึงเห็นว่าหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัน้ีใหผู้เ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยในชนบทคือ การ
พยายามหาทางน าเอาพืชผกัพ้ืนบา้นหรือวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรต่าง ๆ ท่ีอยูอ่ยา่งหลากหลายใน
ประเทศไทย ทั้งท่ีเป็นวชัพืชตามไร่นา พืชป่า หรือพืชปลกู มาใชเ้ป็นอาหารเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยเหมือน
ในอดีต เพ่ือลดหรือทดแทนการใชร้ าเป็นอาหารสุกร และใหมี้ใชไ้ดต้ลอดทั้งปี โดยปรับปรุงรูปแบบ
ของการใชเ้สียใหม่จากการตม้ไปเป็นวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า เช่นการใหกิ้นสด ท าเป็นอาหารหมกั 
(silage) หรือตากแหง้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามสารสนเทศเก่ียวกบัการใชพื้ชผกัพ้ืนบา้นและวสัดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยยงัขาดอยู ่จึงจ  าเป็นตอ้งมีโครงการวิจยัน้ี 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัคือเพ่ือจะศึกษาหาหนทางน าพืชพ้ืนบา้นมาเล้ียงสุกร
พนัธุไ์ทยแทนร า 

วตัถุประสงคจ์  าเพาะของโครงการวิจยัน้ี คือ 
1) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของพืชพ้ืนบา้นในการน ามาเป็นอาหารสุกร พนัธุไ์ทยแทน

ร า 
2) เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของพืชพ้ืนบา้น ท่ีสามารถน ามาเป็นอาหารสุกร พนัธุไ์ทย

แทนร า 
3) เพ่ือศึกษาผลของการใชพื้ชพ้ืนบา้นเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยแทนร า 

 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจิยั 

1) โครงการวิจยัน้ีจะศึกษาในสุกรพนัธุไ์ทยท่ีหาไดใ้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น 
2) โครงการวิจยัน้ีจะศึกษาเฉพาะพืชพ้ืนบา้นท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น อยา่งไรก็ตามผลท่ีไดจ้ากโครงการวิจยัน้ีสามารถจะ
น าไปใชไ้ดทุ้กภาคของประเทศไทย 
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3) โครงการวิจยัน้ีจะศึกษาหาวิธีการน าพืชพ้ืนบา้นมาใชเ้ป็นอาหารสุกร พนัธุไ์ทยทดแทน
ร าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

1.4 ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั (Conceptual Framework) 
สุกรเป็นสตัวก์ระเพาะเด่ียวท่ีจ  าเป็นตอ้งกินอาหารท่ีสามารถยอ่ยไดโ้ดยน ้ ายอ่ยในระบบยอ่ย

อาหาร ขณะท่ีพืชผกัพ้ืนบา้นและวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรเป็นอาหารท่ีมีสารเยือ่ใยสูง สุกรจึง
น าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดน้อ้ย สุกรพนัธุไ์ทยถึงแมว้่าจะมีความสามารถสูงกว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศ
ในการใชป้ระโยชน์จากอาหารท่ีมีสารเยือ่ใยสูงแต่ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งท าอาหารใหย้อ่ยไดม้ากข้ึน ซ่ึงใน
อดีตผูเ้ล้ียงสุกรใชว้ิธีการตม้พืชผกัต่าง ๆ ก่อนใชเ้ล้ียงสุกร แต่วิธีการน้ีตอ้งส้ินเปลืองเช้ือเพลิงมาก ใน
สมยันั้นหมู่บา้นต่าง ๆ ยงัมีป่าอยูโ่ดยรอบ การหาฟืนมาตม้อาหารเล้ียงสุกรจึงท าไดส้ะดวก แต่ใน
ปัจจุบนัฟืนหายากข้ึนและเช้ือเพลิงทุกชนิดมีราคาแพงท าใหไ้ม่สามารถจะตม้อาหารเล้ียงสุกรไดอี้ก
ต่อไป ชาวบา้นจึงหนัไปซ้ือร าจากโรงสีขา้วในหมู่บา้นมาเล้ียงสุกรของตนแทน แต่ปริมาณร าในแต่ละ
หมู่บา้นมีจ  ากดัตามปริมาณขา้วท่ีผลิตไดไ้ม่มากนกั ร าจึงขาดแคลนอยูเ่สมอเพราะเจา้ของโรงสีมกัน า
ร าไปเล้ียงสุกรของตนมากกว่าท่ีจะขายใหก้บัชาวบา้น นอกจากน้ีร ามกัมีราคาแพงท าใหไ้ม่คุม้ท่ีจะ
น ามาเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีมีผลผลิตต ่าได ้นอกจากน้ีชาวบา้นท่ีมีฐานะไม่ค่อยดีก็มกัจะไม่มีเงินซ้ือร า
มาเล้ียงสุกรได ้ดงันั้นหนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาร าขาดแคลนและมีราคาแพงคือ
การน าพืชผกัพ้ืนบา้นและวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรมาใชเ้ล้ียงสุกรเหมือนดงัในอดีต แต่ตอ้งหาทาง
เพ่ิมคุณค่าทางอาหารของอาหารเหล่าน้ีโดยไม่ตอ้งตม้ซ่ึงตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงมาก อนัจะท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึนจนไม่คุม้ต่อการน ามาใช ้วิธีการท่ีน่าจะเหมาะสมคือการน ามาหมกัดว้ยกระบวนการอบั
อากาศเพ่ือใหอ้าหารมีความสามารถในการยอ่ยไดแ้ละปริมาณโปรตีนสูงข้ึนโดยการท างานของ
จุลินทรียจ์  าพวกท่ีไม่ใชอ้อกซิเจนในกระบวนการหมกันั้น 

 
1.5 การทบทวนวรรณกรรม 

เน่ืองจากการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยเป็นการคา้ในฟาร์มไดเ้ลิกไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า30 ปี ดงันั้นมี
ไม่สามารถหาสารสนเทศเก่ียวกบัโภชนาการของสุกรพนัธุไ์ทยไดใ้นปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งทบทวน
วรรณกรรมจากการศึกษาทดลองในต่างประเทศท่ีมีสภาพการต่าง ๆ ใกลเ้คียงกบัประเทศไทยเป็นหลกั 

หยวกกลว้ยเป็นอาหารท่ีใชเ้ล้ียงสุกรกนัอยา่งแพร่หลายในอดีต ปัจจุบนัสามารถหาได้
โดยง่ายตามหมู่บา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในทอ้งท่ีท่ีมีการปลกูกลว้ยมาก เช่น บริเวณริมแม่น ้ าโขงของ
จงัหวดัเลยและหนองคาย เป็นตน้ พบว่าหยวกกลว้ยสดจากตน้กลว้ยท่ีเก็บผลไปแลว้มีวตัถุแหง้ 6% 
และมีโภชนะต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละของวตัถุแหง้ดงัน้ี Crude Fiber 23.7% Crude Protein 7.6% Ether 
Extract 1.9% NFE 57.1% Ash 9.7% ส่วนใบกลว้ยสดมีวตัถุแหง้ 24% และมีโภชนะต่าง ๆ คิดเป็นร้อย
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ละของวตัถุแหง้ดงัน้ี Crude Fiber 28.8% Crude Protein 17.3% Ether Extract 6.0% NFE 38.6% Ash 
9.3% (Babatunde, 1992) 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลกูกนัอยา่งแพร่หลายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นอกจากหวัมนัท่ีใชเ้ป็นอาหารสุกรไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ใบมนัซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการปลกูมนั
ส าปะหลงัก็น่าท่ีจะน ามาใชเ้ป็นอาหารเล้ียงสุกรท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน Du Thanh Hang (1998) ได้
ศึกษาการใชใ้บมนัส าปะหลงัหมกัและแหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนแทนเถามนัเทศสดส าหรับสุกร
ลกูผสมพนัธุล์าร์จไวทก์บัพนัธุม์องไคของเวียดนาม พบว่าท าใหสุ้กรโตเร็วกว่าการเล้ียงดว้ยเถามนัเทศ
สด Du Thanh Hang and Preston. (2005) รายงานว่าสุกรไม่ปฏิเสธการกินใบมนัส าปะหลงัสด และ
การกระท ากบัใบมนัส าปะหลงัดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลา้งน ้ า สบัเป็นช้ินเลก็แลว้ลา้งน ้ า หรือท าให้
เห่ียวเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่างในปริมาณการกินได ้

ผกับุง้เป็นพืชท่ีข้ึนอยูต่ามแหล่งน ้ าทัว่ไปในประเทศไทย และใชเ้ป็นอาหารเล้ียงสุกรมาใน
อดีต ปัจจุบนัในเวียดนามยงัมีการใชผ้กับุง้เล้ียงสุกรกนัอยูอ่ยา่งแพร่หลายโดยเกษตรกรรายยอ่ย Le Thi 
Men et al. (2000) รายงานว่าสามารถใชผ้กับุง้สดเป็นอาหารเล้ียงแม่สุกรท่ีเป็นพนัธุย์โุรปและพนัธุ์
เวียดนามไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถใชแ้ทนอาหารขน้ไดถึ้ง 30% ของวตัถุแหง้ส าหรับแม่สุกรอุม้ทอ้ง 
และ 15% ส าหรับแม่สุกรท่ีใหน้มเล้ียงลกู 

แหนเป็ดซ่ึงเป็นวชัพืชน ้ าท่ีพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทยนบัว่าเป็นแหล่งอาหารสุกรไดอี้ก
แหล่งหน่ึง โดยท่ีแหนเป็ดเป็นพืชท่ีมีโปรตีนสูงและโปรตีนมีคุณภาพดี พบว่าแหนเป็ดสามารถใชเ้ป็น
แหล่งโปรตีนในอาหารสุกรไดดี้ใกลเ้คียงกบักากถัว่เหลือง (Leng et al., 1995) Bui Hong Van et al. 
(1997) รายงานว่าอาหารท่ีประกอบดว้ยมนัส าปะหลงัหมกัและแหนเป็ดใชเ้ล้ียงสุกรพนัธุผ์สมลาร์จ
ไวท-์บาซูเยน็ของเวียดนามไดดี้เหมือนกบัอาหารท่ีประกอบดว้ยร าและปลายขา้ว 

จากการคน้ควา้ไม่พบผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชผ้กัพ้ืนบา้นอ่ืน ๆ เช่น ผกัโขม ผกัเป็ด ใบ
และตน้มะละกอเป็นอาหารสุกร 
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บทที่  2 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
2.1 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพชืผกัพืน้บ้านชนิดต่างๆ ในการน ามาเป็นอาหารสุกรพนัธ์ุไทย

แทนร า 
2.1.1 วธิีด าเนินการวจิยั 

ส ารวจพืชผกัพ้ืนบา้นและวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ตามชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการสมัภาษณ์ชาวบา้นและโดยการสงัเกตของคณะผูว้ิจยัเอง เพื่อเก็บขอ้มลู
เก่ียวกบัชนิด สถานท่ี ความชุกในรอบปี การใชป้ระโยชน์โดยชาวบา้น และอ่ืนๆ 
2.1.2 สถานที่ท าการเกบ็ข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีท่ีมาของขอ้มลูจากการส ารวจตามแหล่งท่ีมีการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยต่างๆ ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 

 ก. จงัหวดัเลย 

  อ  าเภอเชียงคาน  

  อ  าเภอท่าล่ี  

  อ  าเภอวงัสะพุง  

 ข. จงัหวดัสกลนคร  

  อ  าเภอเต่างอย  

  อ  าเภอภูพาน  

  อ  าเภอดงหลวง  

  อ  าเภอกุดบาก  

 ค. จงัหวดันครพนม  

  อ  าเภอเมือง  

  อ  าเภอนาหวา้  

 ง. จงัหวดัมุกดาหาร  

  อ  าเภอหวา้นใหญ่  

 จ. จงัหวดัศรีสะเกษ 
  อ  าเภอเมือง  

 ฉ. จงัหวดัสุรินทร์  

  ก่ิงอ  าเภอพนมดงรัก  
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2.1.3 วธิีการรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในหวัขอ้น้ีใชเ้ทคนิค “การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interviewing)” เป็นวิธีการหลกัในการเก็บขอ้มลู 
วิธีการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี (พงษช์าญ และคณะ, 2528) 
1) การสร้างกรอบค าถามท่ีจะใชเ้ป็นแนวในการสมัภาษณ์ 

การสร้างกรอบค าถามในเบ้ืองตน้อาศยัพ้ืนฐานท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
ก. ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น บนัทึกของหน่วยราชการ รายงานประจ าปี รายงาน

การวิจยั แผนท่ี ภาพถ่าย เป็นตน้ 
ข. สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 
ค. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

หลงัจากท่ีไดล้งพ้ืนท่ีและเก็บขอ้มลูไปแลว้ ไดมี้การปรับกรอบค าถามตามขอ้มลูท่ีไดรั้บเขา้
มาใหม่ และการปรับกรอบค าถามไดท้ าหลายคร้ังเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสมบูรณ์ตามประเด็นการศึกษาให้
มากท่ีสุด 

กรอบค าถามหลกัท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ คือ 
(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของหมู่บา้น ทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม 
(2) ระบบการเกษตรของหมู่บา้น 
(3) ระบบการเกษตรของเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษา 
(4) ขอ้มลูประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษา 

2) การสมัภาษณ์ 
การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นวิธีการสมัภาษณ์แบบไม่ใช ้ “แบบสอบถาม 

(questionnaire)” แต่สมัภาษณ์ตาม “กรอบค าถาม (sub-topic)” ท่ีเตรียมไปก่อนการสมัภาษณ์ ค าถาม
ต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีผูส้มัภาษณ์ตั้งข้ึนในระหว่างการสมัภาษณ์ โดยอาศยัค  าตอบของผูใ้หส้มัภาษณ์เป็น
แนวในการตั้งค  าถามต่อไป ท าการสมัภาษณ์ในลกัษณะน้ีจนไดข้อ้มลูครบตามกรอบค าถามท่ีตั้งไวจึ้ง
จบการสมัภาษณ์ อยา่งไรก็ตามหากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เปิดประเด็นใหม่นอกเหนือจากกรอบ
ค าถามท่ีเตรียมไวแ้ต่เห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการวิจยั ผูส้มัภาษณ์ก็จะสมัภาษณ์หาขอ้มลูใน
ประเด็นท่ีเปิดใหม่นั้น และในท านองเดียวกนั หากการสมัภาษณ์แสดงใหเ้ห็นว่ามีบุคคลอ่ืนท่ีสามารถ
ใหข้อ้มลูในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ผูส้มัภาษณ์ก็สามารถเลือกบุคคลเหล่านั้นมาเป็นผูใ้ห้
สมัภาษณ์ได ้

ผูใ้หส้มัภาษณ์มี 2 ประเภทคือ ผูใ้หส้มัภาษณ์เฉพาะประเด็น และผูใ้หส้มัภาษณ์ในระดบั
ครัวเรือน ผูใ้หส้มัภาษณ์เฉพาะประเด็นไดแ้ก่ผูท่ี้มีความรู้หรือเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัประเด็นใดประเด็น
หน่ึงของการวิจยั เช่น ผูใ้หญ่บา้นท่ีใหข้อ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัหมู่บา้นและใหร้ายช่ือของชาวบา้นท่ีผูว้ิจยั
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จะเลือกเพื่อการสมัภาษณ์ต่อไป ผูสู้งอายใุนหมู่บา้นท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ในอดีต เป็นตน้ 
ส่วนผูใ้หส้มัภาษณ์ในระดบัครัวเรือนหมายถึงเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาท่ีใหข้อ้มลูต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการท าเกษตรผสมผสานในระดบัครัวเรือน 

 
ขั้นตอนท่ีส าคญัในการเก็บขอ้มลูในแต่ละแห่งมีดงัน้ี 
1) เดินทางไปยงัแหล่งท่ีจะศึกษา 
2) สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นเพ่ือเก็บขอ้มลูต่าง ๆ เก่ียวกบัหมู่บา้น เช่น ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 

จ  านวนประชากร การศึกษาและอาชีพของชาวบา้น สถานท่ีส าคญัต่างๆ ในหมู่บา้น เป็น
ตน้ 

3) สมัภาษณ์เกษตรกรท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้จากรายช่ือท่ีไดจ้ากผูใ้หญ่บา้น การสมัภาษณ์แต่ละ
รายใชก้รอบค าถามท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

4) สมัภาษณ์ผูใ้หส้มัภาษณ์รายอ่ืน ๆ ต่อไปจนไดข้อ้มลูครบตามประเด็นท่ีตั้งไวส้ าหรับ
แหล่งนั้น 

นอกเหนือจากการสมัภาษณ์เกษตรกรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ การวิจยัน้ียงัใชว้ิธีการสงัเกตใน
สถานท่ีจริงประกอบในการเก็บขอ้มลูอีกดว้ย 
2.1.4 วธิีวเิคราะห์ข้อมูล 
 เน่ืองจากขอ้มลูท่ีไดใ้นการวิจยัน้ีเป็นขอ้มลูเชิงคุณภาพ (qualitative data) ดงันั้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูจึงเนน้วิเคราะห์ว่าขอ้มลูท่ีไดจ้ากผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละรายมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด ส่ิงท่ี
น ามาใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มลูคือ พฤติกรรมของผูใ้หส้มัภาษณ์ใน
ระหว่างการสมัภาษณ์ ความสอดคลอ้งกนัของค าตอบในเร่ืองท่ีสมัภาษณ์ และหลกัฐานต่างๆ ท่ี
สามารถตรวจสอบไดห้รือสงัเกตได ้
 
2.2 การวเิคราะห์คุณค่าทางอาหารของพชืพืน้บ้านที่สามารถน ามาใช้เลีย้งสุกรแทนร าได้ 
2.2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

ตวัอยา่งพืชพ้ืนบา้นท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแหล่งอาหารราคาถกูส าหรับเล้ียงสุกรพนัธุ์
ไทยตามค าบอกเล่าของเกษตรกร ท่ีน ามาวิเคราะห์ องค์ประกอบทางโภชนะในหอ้งปฏิบติัการส่วน
ใหญ่เก็บมาจากแหล่งเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีเก็บขอ้มลูในขอ้ 2.1 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางโภชนะกระท าท่ี หอ้งปฏิบติัการอาหารสตัว ์ศนูยเ์คร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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2.2.2 วธิีการรวบรวมข้อมูล 
เก็บตวัอยา่งพืชตามค าบอกเล่าของเกษตรกร เปรียบเทียบช่ือของพืชพรรณแต่ละตวัอยา่ง

ตามค าบอกเล่าของเกษตรกรกบัหนงัสือ “วชัพืชในประเทศไทย” (สุรชยั, 2538) 
เก็บตวัอยา่งพืชในตอนเชา้และเก็บไวใ้นถุงพลาสติกทนัท่ีเพ่ือป้องกนัการสูญเสียความช้ืน

โดยการระเหย แลว้น าส่งหอ้งปฏิบติัการภายในเยน็ของวนัท่ีเก็บ อบตวัอยา่งพืชใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิ 60 
C แลว้เก็บไวใ้นถุงพลาสติกเพื่อรอการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางโภชนะต่อไป 

วิเคราะห์เฉพาะส่วนของพืชท่ีใชใ้นการเล้ียงสุกรไดเ้ท่านั้น 
วิเคราะห์องคป์ระกอบทางโภชนะของตวัอยา่งพืช  เพื่อหาวตัถุแหง้ ( dry matter) โปรตีน 

(crude protein) เยือ่ใย (crude fiber) ไขมนั (ether extract) โดยวิธีการ Proximate Analysis (AOAC, 
1996) 

 

2.3 การศึกษาผลของการใช้พชืพืน้บ้านเลีย้งสุกรพนัธ์ุไทยแทนร า: การทดลองใช้หยวกกล้วยหมกั
แทนร าในอาหารสุกรพนัธ์ุไทย 

2.3.1 วธิีด าเนินการวจิยั 
2.3.1.1 สัตว์ทดลอง 

สุกรพนัธุไ์ทยอาย ุ8 สปัดาห์ จ  านวนทั้งส้ิน 48 ตวั ประกอบดว้ยเพศผูต้อน 24 ตวั เพศเมีย 24 
ตวั สุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสุกรเพศผูแ้ละเพศเมียจ านวนเท่าๆ กนั 
2.3.1.2 แผนการทดลอง 

การทดลองน้ีใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดย มี
จ  านวน 3 กลุ่มการทดลอง คือ  

กลุ่มการทดลองท่ี 1 ร าขา้ว 100% (สูตรควบคุม) 
กลุ่มการทดลองท่ี 2 ร าขา้ว 75% + ตน้กลว้ยหมกั 25% 
กลุ่มการทดลองท่ี 3 ร าขา้ว 50% + ตน้กลว้ยหมกั 50% 
ในแต่ละกลุ่มการทดลองมี 4 ซ ้า แต่ละซ ้าประกอบดว้ยสุกร 4 ตวั (เพศผู ้2 ตวั เพศเมีย 2 ตวั) 

เมื่อเร่ิมเล้ียงสุกรทดลองมีอาย ุ8 สปัดาห์ ระยะเวลาในการเล้ียงทดลอง 180 วนั 
2.3.1.3 อาหารทดลอง 

1) การท าต้นกล้วยหมกั 
สบัตนักลว้ยเป็นช้ินเลก็ๆ ขนาดประมาณ 2 – 3 ซม. ผึ่งลมในร่มเพ่ือลดความช้ืน บรรจุใน

ถุงพลาสติกขนาด 30 ลิตร ไล่อากาศออก ปิดปากถุง เก็บไวใ้หห้มกัเองตามธรรมชาติเป็นเวลา 1 เดือน
ก่อนใหสุ้กรกิน 
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2) ปริมาณโภชนะในอาหารสัตว์ทดลอง 
ปริมาณโภชนะในตน้กลว้ยหมกัและร าขา้วท่ีใชท้ดลองแสดงไวใ้นตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ปริมาณโภชนะในตน้กลว้ยหมกัและร าขา้ว (%DM) 

 Dry 
Matter 

Crude 
Protein 

Crude 
Fiber 

Fat Ash pH 

ต้นกล้วยหมกั 5.7 3.5 23.3 2.2 16.6 6.24 
ร าข้าว 86.8 9.6 45.7 12.4 10.8  

 
2.3.1.4 ข้อมูลที่บันทึก 

1) น ้าหนกัตวัเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
2) น ้าหนกัตวัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
3) ปริมาณอาหารท่ีกินตลอดการทดลอง 

2.3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ ANOVA โดย General Linear Model (GLM) procedure of SPSS 16.0 

2.3.1.6 สถานที่ท าการทดลอง 
แผนกสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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บทที่  3 
ผลการวจิยั 

 
3.1 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพชืพืน้บ้านชนิดต่างๆ ในการน ามาเป็นอาหารสุกร พนัธ์ุไทย

แทนร า 
จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรและการสงัเกตของผูว้ิจยัพบว่าพืชพ้ืนบา้นท่ี

ชาวบา้นใชเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยมีความหลากหลายมาก หลายชนิดถกูใชโ้ดยทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางแต่อีก
หลายชนิดก็ใชเ้ฉพาะบางทอ้งถ่ินเท่านั้น พืชผกัพ้ืนบา้นชนิดท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้
เล้ียงสุกรแทนร าโดยการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ีคือ สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินทัว่ไปในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถเก็บหาไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ มีมากตลอดทั้งปีหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดใน
ฤดูฝนท่ีร าหายากและมีราคาแพง ไดแ้สดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 ชนิดของพชืพนัธ์ุพืน้บ้านที่ใช้เป็นอาห ารสุกรพนัธ์ุไทย 
 

พชื ส่วนที่ใช้ วธิีการให้กนิ ฤดูที่มมีาก 
กระถิน ส่วนสีเขียว ดิบ ฤดูฝน 
กลว้ย ตน้ (หยวก) ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
กลว้ย ใบ ดิบ ตลอดปี 
กลว้ย ผลสุก สด ตลอดปี 
กะทกรก ส่วนสีเขียว ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
จอก ส่วนสีเขียว หรือทั้งตน้ ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
จอกหูหนู ส่วนสีเขียว หรือทั้งตน้ ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
ตอ้ยต่ิง ส่วนสีเขียว ดิบ ฤดูฝน 
เถาคนั ใบ ตม้ ตลอดปี 
บอน ส่วนสีเขียว ตม้ ตลอดปี 
ปอกะเจา ใบ ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
ผกัโขม ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
ผกัโขมหนาม ส่วนสีเขียว ดิบ หรือตม้ ตลอดปี 
ผกัโขมหิน ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
ผกัตบชวา ส่วนอ่อน ดิบ ตลอดปี 
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พชื ส่วนที่ใช้ วธิีการให้กนิ ฤดูที่มมีาก 
ผกับุง้ ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
ผกัเบ้ีย ทั้งตน้ ดิบ ตลอดปี 
ผกัปราบ ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
ผกัปอด แพงพวย ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
ผกัเป็ด ส่วนอ่อน หรือทั้งตน้ ดิบ ตลอดปี 
ผกัเผด็ ส่วนอ่อน หรือทั้งตน้ ดิบ ตลอดปี 
ผกัแว่น ทั้งตน้ ดิบ ฤดูฝน 
สนัตะวา ส่วนสีเขียว ดิบ ฤดูฝน 
สาหร่ายหางกระรอก ส่วนสีเขียว ดิบ ฤดูฝน 
หญา้ขน ส่วนสีเขียว ดิบ ตลอดปี 
แหน ทั้งตน้ ดิบ ตลอดปี 
แหนแดง ทั้งตน้ ดิบ ฤดูฝน 
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3.2 การวเิคราะห์คุณค่าทางอาหารของพชืพืน้บ้านที่สามารถน ามาใช้เลีย้งสุกรแทนร าได้ 
จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของพืชพ้ืนบา้นท่ีสามารถน ามาใชเ้ล้ียงสุกรแทนร าได้

พบว่า  ส่วนใหญ่มีสารเยือ่ใยในปริมาณท่ีสูงเกินกว่า 20% ของวตัถุแหง้ (ตารางท่ี 3.2) ซ่ึงอาจท าให้
สุกรใชป้ระโยชน์จากพืชเหล่าน้ีไดต้  ่าหากใหกิ้นสด ในอดีตเม่ือเช่ือเพลิงยงัหาไดง่้ายเกษตกรมกัตม้ให้
สุกรกิน แต่ในปัจจุบนัเม่ือเช้ือเพลิงหายากและมีราคาแพงแมแ้ต่ในเขตชนบท เกษตรกรมกัใหกิ้นสด 

พืชพ้ืนบา้นท่ีศึกษาหลายชนิดมีปริมาณโปรตีนอยูใ่นปริมาณสูงกว่า 15% ของวตัถุแหง้ ท่ี
นบัว่ามีอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงมากไดแ้ก่ ใบปอกะเจา (37.13%) เถาและใบกระทกรก (30.74%) ตน้และใบ
ผกัแว่น (27.76) ใบกระถิน (26.28) เถาและใบผกับุง้ (24.14%) ผกัโขมหนาม (20.98%)  
 
ตารางที่ 3.2 คุณค่าทางโภชนาการของพชืพืน้บ้านที่ใช้เป็นอาหารสุกร  
 

ชนิดพชื ส่วนของพชื DM CP CF Fat Ash 
กระถิน ใบสด 10.73 26.28 18.31 5.55 8.83 
กลว้ย ตน้ 6.14 2.47 43.11 0.61 24.19 
กลว้ย ใบ 18.83 12.73 27.91 12.26 9.87 
กลว้ย ผลสุก 32.75 5.55 2.32 1.06 3.93 
กะทกรก เถาและใบ 18.68 30.74 17.45 4.78 10.60 
จอก ทั้งตน้ 9.44 17.64 18.95 5.29 19.09 
จอกหูหนู ทั้งตน้ 7.37 11.41 26.43 1.38 24.54 
ตอ้ยต่ิง ตน้อ่อน 12.42 15.51 15.86 9.61 19.29 
เถาคนั เถาและใบ 12.07 17.36 21.17 2.36 14.83 
บอน ตน้และใบ 11.13 13.09 19.41 3.71 13.13 
ปอกะเจา ใบ 18.28 37.13 14.21 5.14 14.16 
ผกัโขมหนาม ทั้งตน้ 15.57 20.98 20.35 3.42 17.28 
ผกัตบชวา ตน้และใบ 8.24 13.37 22.29 2.70 17.48 
ผกับุง้ เถาและใบ 14.11 24.14 10.71 6.48 25.87 
ผกัเบ้ีย ตน้และใบ 12.42 19.41 17.37 3.19 24.18 
ผกัปราบ ทั้งตน้ 11.72 18.93 21.97 3.91 15.95 
ผกัปอด ทั้งตน้ 14.37 19.40 19.52 4.53 8.23 
ผกัเป็ด ทั้งตน้ 7.49 15.34 18.28 3.60 17.45 
ผกัแว่น ตน้และใบ 25.28 27.76 18.95 8.54 9.85 
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ชนิดพชื ส่วนของพชื DM CP CF Fat Ash 
สนัตะวา ทั้งตน้ 4.89 18.82 22.96 1.45 29.86 
สาหร่ายหางกะรอก ทั้งตน้ 4.73 18.28 22.96 2.02 29.26 
หญา้ขน ส่วนสีเขียว 28.47 8.45 25.32 1.61 8.38 
แหน ทั้งตน้ 4.21 31.93 10.15 13.16 24.92 
แหนแดง ทั้งตน้ 6.15 20.21 15.53 2.80 16.39 

DM = Dry Matter; CP = Crude Protein; CF = Crude Fiber 
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3.3 การศึกษาผลของการใช้พชืพืน้บ้านเลีย้งสุกรพนัธ์ุไทยแทนร า: การทดลองใช้ต้นกล้วยหมกัแทน
ร าในอาหารสุกรพนัธ์ุไทย 

การทดลองใชต้น้กลว้ยหมกัทดแทนร าในการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยพบว่า การทดแทนดว้ยตน้
กลว้ยหมกั 25 หรือ 50 เปอร์เซ็นตไ์ม่ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร
แตกต่างจากการเล้ียงดว้ยร าขา้ว 100 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1 ผลการใชต้น้กลว้ยหมกัทดแทนร าในอาหารสุกรพนัธุไ์ทย 

 สูตรอาหาร 

ร าข้าว 100% 
ร าข้าว 75% 

ต้นกล้วยหมกั 25% 
ร าข้าว 50% 

ต้นกล้วยหมกั 50% 
จ านวนสุกรทดลอง (ตวั) 16 16 16 
จ านวนวนัทดลอง (วนั) 180 180 180 
น า้หนักเร่ิมต้น (กก.) 6. 28 ± 0.15 6.71 ± 0.18 6.54 ± 0.81 
น า้หนักสุดท้าย (กก.) 42.14 ± 3. 32 39.76 ± 3.78 39.45 ± 4.71 
อตัราการเจริญเตบิโตต่อวนั (ก.) 192 ± 50 180 ± 69 185 ± 80 
ปริมาณอาหารที่กนิต่อวนั (ก.) 357 ± 32 344 ± 47 346 ± 82 
FCR (kg DM/kg gain) 1.94 ± 0.28 1.82 ± 0.15 1.68 ± 0.15 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

บทที่  4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

1) การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพชืพืน้บ้านชนิดต่างๆ ในการน ามาเป็นอาหารสุกรพนัธ์ุ
ไทยแทนร า 

เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดใ้ชพื้ชพ้ืนบา้นหลากหลายชนิดเล้ียงสุกรได ้โดยพืช
บางชนิดมีการใชเ้ฉพาะในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงอนัเน่ืองจากการหาไดแ้ละความสะดวกในการใช ้
แต่มีพืชอีกหลายชนิดท่ีมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงการวิจยัน้ีไดร้วบรวมน าเสนอเป็นจ านวน 25 
ชนิดท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการใชเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย โดยการวิเคราะห์จาก คุณสมบติัในดา้น
สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถเก็บหาไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงิน
ซ้ือ มีมากตลอดทั้งปีหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดในฤดูฝนท่ีร าหายากและมีราคาแพง  พืชพนัธุต่์างๆ เหล่าน้ี
เกษตรกรมีวิธีการใชเ้ล้ียงสุกรแตกต่างกนั ส่วนใหญ่สามารถใหกิ้นสดได ้แต่บางชนิดตอ้งตม้ก่อน
เพ่ือใหย้อ่ยง่ายข้ึน แต่ส่วนใหญ่เลิกการตม้อาหารเล้ียงสุกรกนัแลว้เน่ืองจากฟืนท่ีใชต้ม้หายากข้ึนกว่า
แต่ก่อนมาก และไม่ปรากฏว่าเกษตรกรใชเ้ช้ือเพลิงชนิดอ่ืนในการตม้อาหารสุกร 

กลว้ยเป็นพืชท่ีปลกูกนัอยูท่ัว่ไป ส่วนของกลว้ยท่ีเกษตรกรนิยมใชเ้ล้ียงสุกรไดแ้ก่ล  าตน้ 
(หยวกกลว้ย) ท่ีเก็บเก่ียวผลกลว้ยไปแลว้ กลว้ยมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในเขตพ้ืนท่ีริมแม่น ้ าโขงของ
จงัหวดัเลย ท่ีมีการปลกูกลว้ยเป็นการคา้กนัอยา่งกวา้งขวางมาก ตน้กลว้ยท่ีเก็บเก่ียวผลไปแลว้มีเป็น
จ านวนนบัลา้นตน้และมีอยูต่ลอดทั้งปี จึงสมควรท่ีจะศึกษาต่อไปถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการน ามา
เล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย นอกจากน้ีผลกลว้ยท่ีไม่เหมาะสมแก่การจ าหน่ายก็มีเป็นจ านวนมากสามารถ
น ามาใชเ้ล้ียงสุกรไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นเดียวกนั 

2) การวเิคราะห์คุณค่าทางอาหารของพชืพืน้บ้านที่สามารถน ามาใช้เลีย้งสุกรพนัธ์ุไทยแทน
ร าได้ 

พืชพ้ืนบา้นจ านวน 25 ชนิดท่ีไดพิ้จารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ล้ียงสุกร
พ้ืนเมืองต่างก็จดัว่าเป็นอาหารหยาบ จึงมีสารเยือ่ใยในปริมาณท่ีสูง มีแต่เพียงกลว้ยสุกซ่ึงเป็นของท่ี
เสียหายเน่ืองจากไม่สายงามหรือการสุกไม่พอดีไม่สามารถจ าหน่ายไดท่ี้มีสารเยือ่ใยอยูใ่นเกณฑต์ ่าแต่
มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพืชพ้ืนบา้นหลายชนิดท่ีมีโปรตีนในปริมาณท่ีสูงมาก จึงเห็นควรพิจารณา
น ามาเล้ียงสุกรกนัอยา่งกวา้งขวางข้ึนทั้งในดา้นการทดแทนอาหารหลกัและดา้นการเป็นแหล่งอาหาร
เสริมโปรตีน พืชเหล่าน้ีบางชนิด เช่น แหน แหนแดง ผกับุง้ สามารถผลิตไดโ้ดยง่ายและมีตน้ทุนต ่า 
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3) การศึกษาผลของการใช้พชืพืน้บ้านเลีย้งสุกรพนัธ์ุไทยแทนร า : การทดลองใช้ต้นกล้วย
หมกัแทนร าในอาหารสุกรพนัธ์ุไทย 

การทดแทนร าดว้ยตน้กลว้ยหมกัในอตัรา 25 และ 50 เปอร์เซ็นตไ์ม่ท าใหอ้ตัราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรพนัธุไ์ทยลดลง แสดงใหเ้ห็นว่าในสภาวะท่ีร า
ขาดแคลนหรือมีราคาแพงมาก เกษตรกรผูเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีปกติใชร้ าอยา่งเดียวเล้ียงสุกรสามารถ
ใชต้น้กลว้ยหมกัเล้ียงสุกรแทนร าไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นตโ์ดยไม่เกิดผลเสีย อยา่งไรก็ตามผลการทดลองน้ี
แสดงใหเ้ห็นว่าการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยดว้ยร าอยา่งเดียวหรือผสมดว้ยตน้กลว้ยหมกัต่างก็ท าใหสุ้กรมี
อตัราการเจริญเติบโตท่ีต ่ามากคือเฉล่ียไม่ถึง 200 กรัมต่อวนั ซ่ึงจากการศึกษาก่อนหนา้น้ีท่ีพบว่าสุกร
พนัธุไ์ทยท่ีเล้ียงโดยอาหารสุกรขุนทางการคา้มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียประมาณ 300 กรัมต่อวนั 
(พงษช์าญ, 2555) แต่เกษตรท่ีเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยก็ไม่ไดมุ่้งหวงัใหสุ้กรของตนโตเร็วแต่ตอ้งการให้
ตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ดงันั้นการเล้ียงดว้ยร าผสมตน้กลว้ยหมกัก็น่าจะสนองตอบต่อ
เกษตรกรเหล่าน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือแสวงหาแหล่งอาหารท่ีจะมาทดแทนร าในการเล้ียง
สุกรพนัธุไ์ทย ในปัจจุบนัร ามีราคาแพงและหายากในฤดูฝน ท าใหเ้ป็นปัญหาต่อผูเ้ล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงจากการศึกษาก็ท าใหท้ราบว่ามีพืชพ้ืนบา้นหลายชนิดท่ีสามารถจะน ามาใชเ้ล้ียงสุกร
ไดท้ั้งในรูปอาหารหลกัหรืออาหารเสริม แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาต่อไปอีก
หลายดา้น เช่น ปริมาณสารพิษท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุกร การเพ่ิมอตัราการยอ่ยไดข้องพืชเหล่าน้ีให้
สูงข้ึน การผลิตข้ึนใชเ้องแทนการเสาะหาจากธรรมชาติซ่ึงในอนาคตก็อาจจะเกิดการขาดแคลนข้ึนได้
อีกเช่นเดียวกนั 
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7. ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ : 
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1) การปรับปรุงลกัษณะซากของสุกรพนัธุไ์ทยโดยการผสมขา้มกบัสุกรป่า 
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4) การศึกษาระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตพึ่งฝนของจงัหวดันครราชสีมา 
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17 Cage-and floor-reared effects on subsequent behavior of White 
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18 Cage-and floor-reared effects on productivity, nervousness, feather  
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19 Effect of number of nipple-waterers on the waterers usage and body 
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