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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้พืชสมุนไพรขี้เหล็ก และวัสดุเหลือใช้
ทางด้านการเกษตร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมือง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด(completely randomized design: CRD) ใช้แพะพื้นเมืองอายุ 6-7 เดือน จํานวน 20 ตัว
แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว กลุ่มที่ 1. ให้หญ้ารูซี่อย่างเดียว กลุ่มที่ 2. ให้หญ้ารูซี่ร่วมกับใบขี้เหล็ก
เสริมด้วยอาหารสําเร็จรูป 2 เปอร์เซ็นของน้ําหนักตัว กลุ่มที่ 3. ให้หญ้ารูซี่ร่วมกับใบขี้เหล็ก เสริมด้วย
อาหารสําเร็จรูป 1 เปอร์เซ็นของน้ําหนักตัว กลุ่มที่ 4. ให้หญ้ารูซี่ร่วมกับวัสดุเหลือใช้ทางด้าน
การเกษตร เลี้ยงแพะตลอดระยะเวลา 120 วัน พบว่ากลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น
7.60±1.08, 7.30±1.20, 8.50±1.66 และ 9.50±1.58 กิโลกรัมต่อตัว ตามลําดับ และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองน้ําหนักเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม เท่ากับ 8.80±0.89, 10.06±0.80, 11.06±1.62, 11.50±1.50
กิโลกรัมต่อตัว ตามลําดับ จากการตรวจสอบโรคพยาธิภายในก่อนและหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มที่ 2
และ กลุ่มที่ 3 มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับ
สมุนไพรใบขี้เหล็กเป็นอาหาร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายพยาธิ ผลที่ได้มีความสอดคล้อง
กับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น คือกลุ่มที่ 2 น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 2.76±1.00 กิโลกรัมต่อตัว รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3.
มีน้ํา หนั กตั ว เพิ่มขึ้น 2.56±1.64 ส่ วนกลุ่ มที่ 4 และกลุ่ มที่ 1 เพิ่มขึ้น เพีย ง 2.00±1.54 และ
1.20±0.99 กิโลกรัมต่อตัว ตามลําดับ

Abstract
The objective of this research is to determine effect of Cassia siamea and
organic waste of agriculture supplemented on growth performance. Southern Thai
indigenous Goat (6-7 months old). A completely randomized designed experiment.
The does were devised into 4 groups per 5 does. Group 1. received fresh grass
(Brachiaria ruziziensis), groups 2. Received fresh grass(Brachiaria ruziziensis), with
Cassia siamea and finishing goat (2%/kg.bw) groups 3. Received fresh grass(Brachiaria
ruziziensis), with Cassia siamea and finishing goat (1%/kg.bw) 4. Received fresh grass
(Brachiaria ruziziensis) with organic waste of agriculture. The experiment was
continued for 120 days. The result showed that of group 1, 2, 3 and 4 initial weights
were 7.60±1.08, 7.30±1.20, 8.50±1.66 and 9.50±1.58 kg.bw, respectively and final
body weights were 8.80±0.89, 10.06±0.80, 11.06±1.62, 11.50±1.50 kg.bw, respectively.
The efficiency of aqueous extracts of internal parasite the result showed that group 2
and group 3 was highest growth performance weight gain at 2.76±1.00 and 2.56±1.64
kg.bw respectively and the group 4 and group 1 weight gain 2.00±1.54 and 1.20±0.99
kg.bw respectively. because, group 2 and group 3 was effect of Cassia siamea
supplementation in feed on growth performance an increasing tendency of weights.

