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ค ำน ำ 

หนังสือค าแนะน าการให้อาหารแพะเนื้อเล่มนี้ผู้เขียนมีความตั้งใจรวบรวมความรู้จากหนังสือ บทความ
และผลงานวิจัยน ามาผนวกเข้ากับประสบการณ์จริงของเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในการเลี้ยงแพะ และ
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง ที่ได้เลี้ยงแพะทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท โดยจะเน้น
เนื้อหาให้ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ปรับปรุงการเลี้ยงแพะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส านวนที่ใช้เขียนจึงปรับให้บุคคล
ทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย แต่อาจมีปรากฏศัพท์เทคนิคบางค าที่ผู้เขียนให้ไว้เป็นความรู้บ้าง เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถ
น าไปใช้สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามผลงานทางวิชาการทั้งหลายนั้นเป็นเพียงหลักการเท่านั้น 
แต่เวลาที่เราไปเลี้ยงแพะจริงๆ นั้น ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขกันอีกมากมาย จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคและ
ประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงแพะมาประกอบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เนื้อหา
สอดคล้องกับสภาพการณ์การเลี้ยงแพะในปัจจุบันด้วย แต่ถ้าผู้อ่านยังมีข้อสงสัยอ่ืนเพ่ิมเติมด้านอาหารเลี้ยง
แพะ สามารถติดต่อขอค าแนะน าได้ที่ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี หรือ
ทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่ง  

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทที่ช่วยค้นคว้าวิจัยด้าน
อาหารแพะ ขอบคุณเกษตรกรตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลประกอบการเขียนหนังสือเล่มนี้  ขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ นพวรรณ ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว สมศักดิ์ เภาทอง ที่
ช่วยปรับเพ่ิมเนื้อหาส าคัญๆ และขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ทุกคนที่ช่วย
ตรวจเอกสารภายในหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

 โสภณ ชินเวโรจน ์

    กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

 ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  

   พฤศจิกายน 2559 
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บทน ำ 

แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีขนาดเล็ก กินอาหารได้หลายชนิด มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ได้ดี เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็ว จึงเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการเลี้ยงดู และถูกขยายพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว 
จนกระจายไปทั่วโลก ในขณะเดียวกันแพะแต่ละกลุ่มก็ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมแต่
ละแห่ง และความต้องการของแต่ละชุมชนด้วย ประเทศไทยเรามีการเลี้ยงแพะเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
แพะเนื้อ พบว่าในปี พ.ศ.2558 มีการเลี้ยงแพะ 539,583 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีการเลี้ยงแพะเนื้อ 
427,567 ตัว มากขึ้น 26.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการเลี้ยงแพะมากที่ภาคใต้ 271,730 ตัว (50.4 เปอร์เซ็นต์) 
รองลงมาคือภาคกลาง (38.8 เปอร์เซ็นต์) ที่เหลือกระจายอยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2558) จากการสอบถามพ่อค้ารับซื้อแพะในท้องถิ่นพบว่า 
ตลาดแพะเนื้ออยู่ที่กรุงเทพฯ และส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศแถบอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม และ
มาเลเซีย และก าลังเปิดตลาดที่ประเทศจีนอีกด้วย เนื่องจากช่วงนี้แพะราคาดียกตัวอย่างจังหวัดชัยนาทพ่อค้า
รับซื้อแพะมีชีวิตที่ราคากิโลกรัมละ 110 บาท และปริมาณแพะที่อยู่ในมือเกษตรกรขณะนี้ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด 

พันธุ์แพะเนื้อที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ พ้ืนเมือง (ภาพที่ 1) ซึ่งมีขนาดเล็กหากิน
เก่ง ต่อมาจึงได้น าพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นแพะเนื้อขนาดใหญ่เข้ามาเลี้ยง ได้แก่ พันธุ์บอร์ (ภาพที่ 2) และพันธุ์
แองโกลนูเบียน (ภาพที่ 3) โดยส่วนใหญ่จะน าเข้ามาผสมกับพันธุ์พ้ืนเมือง เป็นลูกผสมที่ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี ทนต่อโรคและแมลง และให้เนื้อได้มาก นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่น าแพะนมพันธุ์ซาแนน
(ภาพที่ 4) เข้ามาผสมข้ามกับแพะเนื้อเพ่ือให้ได้เป็นพันธุ์ลูกผสมกึ่งเนื้อกึ่งนม โดยเปรียบเทียบน้ าหนักตัวแพะ
พันธุ์ต่างๆ ไว้ในตารางที่ 1 

    

ภาพที่ 1 แพะพันธุ์พ้ืนเมือง    ภาพที่ 2 แพะพันธุ์บอร์ 

การเลี้ยงดูแพะเนื้อของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังนิยมเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินตามธรรมชาติ 
ซึ่งกรณีของแพะพ้ืนเมืองในอดีตจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ปราดเปรียว คล่องตัวใน 
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การซอกแซกหากินใบไม้ตามพุ่มไม้ และปีนป่ายคล่องแคล่ว หากินเก่ง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งผลพลอยได้
ทางการเกษตร เศษพืชผัก หรือเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่แหล่งอาหารธรรมชาติเริ่ม
ลดลง ประกอบกับได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แพะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ความต้องการอาหารย่อมเพ่ิมขึ้น
ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการให้อาหารอย่างเพียงพอ เพ่ือให้แพะสามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพของ 
สายพันธุ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สร้างความม่ันคง
ในอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป 

ภาพที่ 3 แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน                               ภาพที่ 4 แพะพันธุ์ซาแนน 

ดังนั้นจึงได้จัดท าเอกสารคู่มือค าแนะน าการให้อาหารแพะเนื้อขึ้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความ
ต้องการโภชนะของแพะเนื้อ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการอาหารแพะ สูตรอาหาร และรูปแบบการให้อาหาร 
รวมทั้งตัวอย่างฟาร์มที่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้เกษตรกร และผู้สนใจได้รับความรู้ในการจัดการให้อาหารแพะ
เนื้ออย่างเต็มรูปแบบ  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบน้ าหนักตัวแพะพันธุ์ต่างๆ 

อายุ พ้ืนเมือง แองโกลนูเบียน50% บอร์50% ชาแนน 

แรกเกิด 1.7 2.1 2.4 2.5 

3 เดือน 6.9 8.5 11.2 13.4 

6 เดือน 12.4 18.3 20.2 16.2 

9 เดือน 15.6 22.2 23.8 22.4 

12 เดือน 20.0 27.2 38.5 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: ไชยวรรณ (2556) 
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บทที่ 1 ควำมต้องกำรโภชนะของแพะเนื้อ 

แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก มีระบบทางเดินอาหารประกอบด้วย กระเพาะ 4 ส่วน คือ กระเพาะ
จริง (Abomasum) และอีก 3 ส่วน ได้แก่ กระเพาะรูเมน (Rumen) กระเพาะรังผึ้ง (Reticulum) และ
กระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) ซ่ึงกระเพาะรูเมนมีขนาดใหญ่ที่สุดท าให้แพะสามารถย่อยอาหารจากพืชได้
ดีกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยในกระเพาะรูเมนจะประกอบด้วยจุลินทรีย์ปริมาณมากมายและหลากหลายชนิด 
จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้อาหารจากพืชที่แพะกินเข้าไปเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณของเซลล์ ซึ่งต่อมาจะถูก
ย่อยในทางเดินอาหารส่วนถัดไป (ภาพที่ 5) ดังนั้นอาหารหยาบจึงเป็นอาหารหลักของแพะในการให้สารอาหาร
แก่ร่างกาย เพ่ือท าให้ด ารงชีพ เจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกต ิ  

 

ภาพที่ 5 แสดงระบบย่อยอาหารของแพะ 

ที่มา: หนึ่งนุช (2551) 

ควำมส ำคัญของอำหำร  

 อาหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีพและให้ผลผลิตของสัตว์ ส าหรับแพะก็เช่นเดียวกัน แพะ
ต้องการอาหารเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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1.เพื่อกำรด ำรงชีพ อาหารที่แพะกินจะมีผลท าให้แพะสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น รักษา

อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ให้เป็นปกติ เช่น การหายใจ การสูบฉีดโลหิต การ
เคลื่อนไหว การกิน การย่อยอาหาร และการขับถ่าย เป็นต้น นอกจากนั้นอาหารยังเป็นองค์ประกอบของ
อวัยวะต่าง ๆ เช่น โปรตีนใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย วิตามิน และแร่ธาตุช่วยในการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น 

2.เพื่อกำรเจริญเติบโตและกำรสะสมไขมัน แพะที่ยังไม่โตเต็มที่จะใช้ประโยชน์จากอาหาร ส าหรับ
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ได้แก่ การสร้างเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และไขมัน 

3.เพื่อกำรสืบพันธุ์ เมื่อแพะเติบโตขึ้นก็จะมีการเจริญของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งต้องการอาหารเช่นกัน 

4.เพื่อผลผลิตอื่นๆ เช่น การให้ขน น้ านม เป็นต้น 

กำรจ ำแนกประเภทโภชนะ 

โภชนะในอาหารมีอยู่ 5 ประเภท คือ พลังงาน (คาร์โบไฮเดรต และไขมัน) โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน 
และน้ า ตามแผนภูมิแสดงองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ภาพที่ 6 

1. พลังงำน (คาร์โบไฮเดรต และไขมัน) 

1.1 คำร์โบไฮเดรต เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ได้แก่ 
น้ าตาล แป้ง เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืช มีหน้าที่ (Church, 1980) ดังนี้ 

- เป็นแหล่งส าคัญ ที่ให้ความร้อนและพลังงาน ซึ่งแพะใช้พลังงานในการเคลื่อนไหว หายใจ ย่อย
อาหารและกระบวนการต่างๆในร่างกาย 

- ใช้คาร์โบไฮเดรตในโครงสร้างส าหรับสร้างโภชนะอ่ืนๆ 
- สะสมคาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในรูปของพลังงานส ารอง เช่น ไขมัน เป็นต้น 

1.2 ไขมัน เป็นโภชนะที่มีความส าคัญต่อแพะเนื่องจากเป็นแหล่งของกรดไขมัน ปกติกรดไขมันใน
เนื้อเยื่อของสัตว์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดไขมันอ่ิมตัว ซึ่งได้รับกรดไขมันจากอาหารที่กินโดยตรง  และจาก
กรดไขมันระเหยได้ ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ใช้ประโยชน์จากอาหารในกระเพาะรูเมน ไขมันมีความส าคัญดังนี้  

- ให้พลังงาน และความร้อน 
- เป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็น 
- ไขมันรอบๆ อวัยวะภายในจะช่วยป้องกันการถูกกระทบกระแทก 
- ช่วยละลายและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน (A D E และ K) 
- ให้กรดไขมันที่จ าเป็น 
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ภาพที ่6 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Jurgens, M.H. (1982) 

2. โปรตีน เป็นส่วนประกอบในร่างกายแพะ ซึ่งจะต้องได้รับจากอาหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือซ่อมแซม
เซลล์ และใช้ในกระบวนการสร้างโปรตีน และสิ่งที่ขับออกมา เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน เมือก น้ านม เป็นต้น  

3. แร่ธำตุ ในร่างกายแพะมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่ประมาณ 40 ชนิด  ซึ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต  
การสืบพันธุ์ เป็นส่วนประกอบในน้ านม เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น กระดูก ฟัน 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยรักษาภาวะความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย หากแพะได้รับแร่ธาตุไม่เพียงพอจะกิน
อาหารน้อยลง โตช้า ขนหยาบ โรคกระดูกอ่อน เป็นอัมพาต คอพอก ลูกแพะเกิดมาไม่มีขน ไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิของร่างกายให้ปกติได้ ผลิตน้ านมน้อย อ่อนแอ และอาจตายได้  

4. วิตำมิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่แพะต้องการในปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโภชนะ
อ่ืนๆ แต่แพะใช้วิตามินส าหรับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ภายในร่างกาย มีหน้าที่หลักเป็นโคเอนไซม์ ท าให้ร่างกายมี
สุขภาพสมบูรณ์ เจริญเติบโตและช่วยในด้านการสืบพันธุ์ ถ้าสัตว์ขาดวิตามินจะท าให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ 
วิตามินมี 2 ชนิดใหญ่ๆคือ 

อาหาร 

น้ า หรือความชื้น วัตถุแห้ง 

อนินทรีย์สาร 
(แร่ธาต)ุ 

อินทรีย์สาร 

คาร์โบไฮเดรต 

สารประกอบ
ไนโตรเจน 

ไนโตรเจนฟรี
เอกแทรกซ์ 

เยื่อใย 

โปรตีน 

ไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน 

ไขมัน 

วิตามินที่
ละลายในน้ า 

แป้ง, น้ าตาล 
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4.1 วิตำมินที่ละลำยในน้ ำ ได้แก่ วิตามินบีต่างๆ วิตามินซี โคลีน เป็นต้น 
4.2 วิตำมินที่ละลำยในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ  ดี อี และ เค 

5. น้ ำ มีความส าคัญยิ่งต่อร่างกายแพะ ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย  โดยเป็นองค์ประกอบ
ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นตัวท าละลายสารต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย รักษาความดันออสโมซีส ป้องกันการกระทบกระเทือนโดยเฉพาะอวัยวะภายในที่ส าคัญ 
นอกจากนั้นยังช่วยในการหล่อลื่น แพะที่มีอายุน้อยจะมีปริมาณน้ าในร่างกายมากไขมันน้อย แต่เมื่ออายุมาก
ขึ้นน้ าในร่างกายจะลดลง (NRC, 1981) ผู้เลี้ยงต้องเตรียมน้ าสะอาดไว้ให้แพะได้กินตลอดเวลา และหมั่นท า
ความสะอาดภาชนะใส่น้ าทุกๆวัน 

ปริมำณโภชนะที่แพะต้องกำร 
 ผู้เขียนได้น าความต้องการโภชนะของแพะ มาจากหน่วยงาน National Research Council (NRC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางท่ี 2) เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการท างานวิจัยเรื่องนี ้ 
ตารางที่ 2 ความต้องการโภชนะของแพะต่อวัน 

น้ าหนักตัว
(กิโลกรัม) 

โภชนะย่อยได้
ทั้งหมด (กรัม) 

โปรตีน
ทั้งหมด 
(กรัม) 

แคลเซียม
(กรัม) 

ฟอสฟอรัส
(กรัม) 

ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัว* 

ทั้งหมด (กก.) % น้ าหนักตัว 

ก. เพ่ือด ารงชีพเท่านั้น 

10 159 22 1 0.7    0.28 2.8 

20 267 38 1 0.7 0.48 2.4 

30 362 51 2 1.4 0.55 2.2 

40 448 63 2 1.4 0.81 2.0 

50 530 75 3 2.1 0.95 1.9 

60 608 86 3 2.1 1.09 1.8 

70 682 96 4 2.8 1.23 1.8 

80 754 106 4 2.8 1.36 1.7 

90 824 116 4 2.8 1.48 1.6 

     100 891 126 5 3.5 1.60 1.6 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (1981) 
* พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME) = 2,000 kcal/กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ความต้องการโภชนะของแพะต่อวัน 

น้ าหนักตัว
(กิโลกรัม) 

โภชนะย่อยได้
ทั้งหมด (กรัม) 

โปรตีน
ทั้งหมด 
(กรัม) 

แคลเซียม
(กรัม) 

ฟอสฟอรัส
(กรัม) 

ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัว* 

ทั้งหมด (กก.) % น้ าหนักตัว 
ข. เพ่ือด ารงชีพร่วมกับออกก าลังน้อย (แพะที่เลี้ยงแบบขังคอกรวม) 

10 199 27 1 0.7 0.36 3.6 

20 334 46 2 1.4 0.60 3.0 

30 452 62 2 1.4 0.81 2.7 

40 560 77 3 2.1 1.01 2.5 

50 662 91 4 2.8 1.19 2.4 

60 760 105 4 2.8 1.36 2.3 

70 852 118 5 3.5 1.54 2.2 

80 942 130 5 3.5 1.70 2.1 

90 1030 142 6 4.2 1.85 2.1 

100 1114 153 6 4.2 2.00 2.0 

ค. เพ่ือด ารงชีพร่วมกับออกก าลังปานกลาง  (แพะที่เลี้ยงแบบกึ่งขังคอกกึ่งปล่อยแปลง) 

10 239 33 1 0.7 0.43 4.3 

20 400 55 2 1.4 0.72 3.6 

30 543 74 3 2.1 0.98 3.3 

40 672 93 4 2.8 1.21 3.0 

50 795 110 4 2.8 1.43 2.9 

60 912 126 5 3.5 1.64 2.7 

70 1023 141 6 4.2 1.84 2.6 

80 1131 156 6 4.2 2.03 2.5 

90 1236 170 7 4.9 2.22 2.5 

100 1336 184 7 4.9 2.41 2.4 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ความต้องการโภชนะของแพะต่อวัน 

น้ าหนักตัว
(กิโลกรัม) 

โภชนะย่อยได้
ทั้งหมด (กรัม) 

โปรตีน
ทั้งหมด 
(กรัม) 

แคลเซียม
(กรัม) 

ฟอสฟอรัส
(กรัม) 

ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัว* 

ทั้งหมด (กก.) % น้ าหนักตัว 

ง. เพ่ือด ารงชีพร่วมกับออกก าลังมาก (แพะที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลง) 

10 278 38 2 1.4 0.50 5.0 

20 467 64 2 1.4 0.84 4.2 

30 634 87 3 2.1 1.14 3.8 

40 784 108 4 2.8 1.41 3.5 

50 928 128 5 3.5 1.67 3.3 

60 1064 146 6 4.2 1.92 3.2 

70 1194 165 6 4.2 2.14 3.0 

80 1320 182 7 4.9 2.37 3.0 

90 1442 198 8 5.6 2.59 2.9 

100 1559 215 8 5.6 2.81 2.8 

ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับช่วงปลายของการตั้งท้อง (ส าหรับแพะทุกขนาด) 

 397 82 2 1.4 0.71  

ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการเจริญเติบโตวันละ 50 กรัม (ส าหรับแพะทุกขนาด) 

 100 14 1 0.7 0.18  

ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการเจริญเติบโตวันละ 100 กรัม (ส าหรับแพะทุกขนาด) 

 200 28 1 0.7 0.36  

ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการเจริญเติบโตวันละ 150 กรัม (ส าหรับแพะทุกขนาด) 

 300 42 2 1.4 0.54  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ความต้องการโภชนะของแพะต่อวัน 

 โภชนะย่อยได้ท้ังหมด 
(กรัม) 

โปรตีนทั้งหมด 
(กรัม) 

แคลเซียม(กรัม) ฟอสฟอรัส
(กรัม) 

 

ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับผลิตน้ านมต่อกิโลกรัม ที่เปอร์เซ็นต์ไขมันระดับต่างๆ (รวมถึงแม่เลี้ยงลูก) 

 ไขมันนม (เปอร์เซ็นต์) 

2.5 333 59 2 1.4  

3.0 337 64 2 1.4  

3.5 342 68 2 1.4  

4.0 346 72 3 2.1  

4.5 351 77 3 2.1  

5.0 356 82 3 2.1  

5.5 360 86 3 2.1  

6.0 365 90 3 2.1  

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (1981) 
* พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME) = 2,000 kcal/กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง 

 ความต้องการโภชนะของแพะให้พิจารณาประเมินจากค่าเฉลี่ยของแพะทั้งคอกว่าอยู่ในระยะใด และ
ความต้องการของผู้เลี้ยงว่าจะให้แพะของเราเจริญเติบโตวันละเท่าใด โดยดูจากตารางความต้องการโภชนะต่อ
วัน (ตารางที่ 2) จากนั้นก็อาจปรับเพิ่ม/ลดให้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ เช่น สภาพอากาศร้อนแพะจะ
กินอาหารน้อยลงก็ควรจะเพ่ิมคุณค่าโภชนะของสูตรอาหารให้มากขึ้น ถ้าอากาศเย็นสบายแพะกินอาหารได้
ปกติก็ไม่ต้องปรับ เป็นต้น ค่าโภชนะที่นิยมน ามาใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ ค่าโภชนะ
ย่อยได้ทั้งหมด ค่าโปรตีนทั้งหมด  ค่าแคลเซียม ค่าฟอสฟอรัส และค่าปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัวต่อวัน 
ซึ่งผู้เขียนได้แสดงตัวอย่างวิธีใช้ตารางนี้ไว้ที่หน้า 44 “ตัวอย่าง การค านวณสูตรอาหารผสมเสร็จTMR ขั้นที่ 1” 
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บทที่ 2 วตัถุดบิอำหำรสัตว์ 

ในการเลี้ยงแพะเนื้อขุนนั้น มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ถึงร้อยละ 70 และเนื่องจากแพะจะใช้อาหาร
หยาบเป็นหลัก แต่มีข้อจ ากัดที่พืชอาหารสัตว์ในเขตร้อนมีค่าการย่อยได้ต่ า ท าให้การกินอาหารลดลง แพะ
ได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมผลผลิต  จึงต้องเสริมอาหารข้นท าให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เราสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้โดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกมาประกอบสูตรอาหาร โดยปรับให้มี
โภชนะเพียงพอต่อความต้องการของแพะ ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบให้เลือกใช้ได้หลากหลายชนิด แต่การที่จะ
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนะและข้อจ ากัดในการใช้
ของวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

กำรจ ำแนกประเภทของวัตถุดิบอำหำรสัตว ์

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ หมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะได้จากแหล่งธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห์ที่สัตว์กินแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการในแง่ของการให้โภชนะ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่สัตว์โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่ให้สารอาหาร และไม่ให้สารอาหารที่ผสมอยู่ในสูตรอาหารสัตว์ สามารถ
จ าแนกตามส่วนประกอบหลักทางโภชนาการออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  

1. อำหำรหยำบ (Roughage) เป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูงเกินกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง มีลักษณะ
ฟ่าม ส่วนใหญ่ได้จากพืชอาหารสัตว์ (Forage crop) และผลพลอยได้จากการเกษตร (Agriculture by-
product) ใช้เลี้ยงแพะเป็นอาหารหลักมีหลายประเภท ดังนี้  

         1.1 อำหำรหยำบสด (pasture, and green forage) หมายถึง อาหารหยาบที่อยู่ในสภาพ
สดมีความชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่พืชที่ตัดสดมาให้สัตว์กิน และพืชอาหารสัตว์ในทุ่งหญ้าที่สัตว์เข้าไป
แทะเล็ม เช่น หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้ากินีสีม่วง ถั่วคาวาลเคด ถั่วฮามาต้า และ กระถิน เป็นต้น  
อาจเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่ข้างถนน หรือเป็นทุ่งหญ้าที่ตั้งใจปลูกสร้างขึ้นมาก็ได้ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์
สดที่ตัดเมื่ออายุน้อย จะดกีว่าทีตั่ดเมื่ออายุมาก  

        1.2  อำหำรหยำบแห้ง (dry forages and roughages) วัตถุประสงค์ของอาหารหยาบแห้ง 
คือ เพ่ือเก็บรักษาอาหารหยาบไว้ใช้ในยามขาดแคลน ด้วยการน าเอาอาหารหยาบสดมาตากแดด 2 – 3 แดด 
หรือการอบด้วยความร้อนให้เหลือความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งในสภาพนี้เชื้อราและราเมือกเจริญได้ยากจึง
สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น 
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         1.3 อำหำรหยำบหมัก (silage) เป็นการเก็บถนอมอาหารวิธีหนึ่ง ท าโดยการน าอาหารหยาบ

สดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาด 2-3 เซนติเมตร น าไปบรรจุลงในภาชนะ เช่นบ่อหมัก (silo) หรือถังพลาสติก แล้ว
อัดให้ แน่นปิดฝาให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าเมื่อครบ 21 วันจะมีสภาพเป็นกรดมี pH ประมาณ 3.5 - 4.2 และมี
ความชื้น 70 – 75 เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้เกลือเม็ด 0.25 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักอาหารหยาบสด โรยบริเวณด้านบน
ของอาหารหยาบก่อนปิดฝาถังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราบริเวณด้านบนได ้

1.4  ผลพลอยได้จำกกำรเกษตร และอุตสำหกรรมอำหำร ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถ
ผลิตพืชผลทางการเกษตรได้หลายชนิด และเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผลพลอยได้ต่างๆ มากตามไปด้วย 
นอกจากนี้แล้วการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็เพ่ิมขึ้นทุกปี จึงท าให้มีเศษ
เหลือทิ้งต่างๆ อยู่มากซึ่งสามารถน าผลพลอยได้ทางการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาปรับใช้
เป็นอาหารของแพะได้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างผลพลอยได้จากการเกษตรที่ส าคัญ และน ามาใช้โดยทั่วไป 
ได้แก่ ฟางข้าว เปลือกสับปะรด ยอดอ้อย ต้นข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น 

2. อำหำรข้น (Concentrate) เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เยื่อใยต่ า แพะสามารถย่อยและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สูง ได้จากเมล็ดธัญพืช และผลพลอยได้จากโรงงานต่างๆ ใช้เสริมกับอาหารหยาบเพ่ือให้
แพะสุขภาพสมบูรณ์เพ่ิมผลผลิตทั้งการให้เนื้อ หรือการให้น้ านมสูงขึ้น 

          2.1 วัตถุดิบอำหำรข้นประเภทพลังงำน เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานในระดับสูง พลังงานที่ได้
จากวัตถุดิบเหล่านี้จะอยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรทที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น แป้ง และน้ าตาล วัตถุดิบประเภทนี้
มีโปรตีนน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยน้อยกว่า 18เปอร์เซ็นต์ เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด ร าละเอียด  
มันส าปะหลัง เป็นต้น 

 2.2 วัตถุดิบอำหำรข้นประเภทโปรตีน เป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนสูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และ
ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี มักจะมีระดับกรดอะมิโน เช่น ไลซีน เมทไธโอนีน และทรีโอนีน สูง มีเยื่อใย
น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย ใบกระถินป่น กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
และกากเบียร ์เป็นต้น 

2.3 อำหำรข้นส ำเร็จรูป คือ วัตถุดิบอาหารข้นที่ผสมเสร็จแล้ว หรือหัวอาหารที่ได้จากการ
ผสมวัตถุดิบต่างๆ เพ่ือให้มีสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์ มีทั้งชนิดผง และที่ผ่าน
กระบวนการอัดเป็นเม็ด (ภาพที่ 7) เพ่ือลดฝุ่น เพ่ิมความน่ากิน และสะดวกต่อการน าไปใช้ โดยทั่วไปจะน า
อาหารข้นมาใช้เสริมร่วมกับอาหารหยาบที่เป็นอาหารพ้ืนฐานในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพ่ือให้สัตว์ได้รับสารอาหาร
เพียงพอต่อการให้ผลผลิตที่สูงขึ้น  
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3. อำหำรเสริมประเภทแร่ธำตุ (Mineral supplements) ถึงแม้ส่วนใหญ่สัตว์ต้องการแร่ธาตุใน

ปริมาณน้อย แต่ก็จ าเป็นต้องให้สัตว์กิน ในทางปฏิบัติอาจให้แร่ธาตุเสริมแก่แพะโดยผสมในสูตรอาหาร เช่น 
เปลือกหอยป่น ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต กระดูกป่น และแร่ธาตุปลีกย่อยเสริมในรูปพรีมิกซ์ เป็นต้น หรืออาจให้
แร่ธาตุก้อนแขวนไว้ภายในโรงเรือนให้แพะเลียกินได้ตลอดเวลา 

4. อำหำรเสริมประเภทวิตำมิน (Vitamin supplements) วิตามินที่แนะน าให้เสริมลงในอาหาร
ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค และ วิตามินบี โดยเสริมในรูปพรีมิกซ์ หากไม่มีของแพะก็อาจใช้พรีมิกซ์ของโคเนื้อ
แทนได ้  

 

                    ภาพที่ 7 อาหารข้นส าเร็จรูปแบบอัดเม็ดส าหรับแพะ    

วัตถุดิบประเภทอำหำรหยำบ  

1. หญ้ำแพงโกลำ (Digitaria eriantha) มีถิ่นก าเนิดในทวีปอัฟริกา น าเข้ามาครั้งแรกจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2496  แต่พันธุ์ที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันน าเข้ามาจากไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ. 2535 

ลักษณะทั่วไป  เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีล าต้นทอดนอนไปตามพ้ืนดิน (ภาพที่ 8) มีรากบริเวณข้อ
ส่วนของต้นอ่อนจะเจริญไปด้านบนในลักษณะตั้งตรงหรือกึ่งตั้ง ล าต้นเล็กสูง 60- 120 เซนติเมตร ใบเล็กเรียว
ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 0.2-1.4 เซนติเมตร มีช่อดอกแบบ raceme ยาว 5-20 เซนติเมตร ไม่ติด
เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ ปรับตัวขึ้นได้ดีในแหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 1,200 มิลลิเมตรขึ้นไป ทนต่อน้ าท่วม 

ผลผลิต หญ้าแพงโกลาให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 5-7ตัน/ไร่/ปี ตัดทุก 45 วัน 
กำรใช้ประโยชน์ อาจปล่อยแพะลงแทะเล็ม หรือตัดหญ้าทุกๆ 45 วัน ให้เหลือตอสูงจากพ้ืนดิน 7 

เซนติเมตร น าหญ้าไปให้แพะกินโดยไม่ต้องสับ เพราะล าต้นมีขนาดเล็ก และยังเหมาะส าหรับตัดท าหญ้าแห้ง
ส ารองไดอี้กด้วย 
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2. หญ้ำกินีสีม่วง (Panicum maximum TD58) มีถิ่นก าเนิดในทวีปอัฟริกา ประเทศไทยน าเข้ามา

จากไอเวอรีโคส  เมื่อปี พ.ศ. 2518 
ลักษณะทั่วไป  เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี  ลักษณะล าต้นเป็นกอตั้งตรง ต้นหญ้าขณะออกดอกสูง

ประมาณ 2.0 เมตร ล าต้นมีสีม่วงบริเวณโคนต้น หน่อที่แตกใหม่มักจะมีสีม่วงหรือเขียวอมม่วง ใบมีสีเขียวเข้ม 
ใบยาวประมาณ 80 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มีช่อดอกแบบ panicle ความยาว 15-50 
เซนติเมตร ช่อดอกมีสีเขียวจนถึงสีม่วง (ภาพที่ 9) ปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ ติดเมล็ดได้ดีและ
มีความงอกสูง สามารถปรับตัวดีในแหล่งที่มีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ขึ้นได้ดีในที่ดอนน้ าไม่
ท่วมขัง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ทนร่มเงา 

   

ภาพที่ 8 ต้นหญ้าแพงโกลา                      ภาพที่ 9 ต้นหญ้ากินีสีม่วงอายุ 30 วัน 

ผลผลิต หญ้ากินีสีม่วง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.5 – 3.0 ตัน/ไร่/ปี ตัดทุก 45 วัน 
กำรใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดให้แพะกินโดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร เนื่องจากล าต้น

ค่อนข้างแข็งจึงต้องน าไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร เพื่อให้แพะกินได้หมด 

3. หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 (Pennisetum purpureum x P. glaucum, Pakchong1) 
ลักษณะทั่วไป หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เป็นหญ้าอายุหลายปี ทรงต้นเป็นกอตั้งตรงสูงประมาณ 2-4 

เมตร (ภาพที่ 10) แตกกอดีมีระบบรากแข็งแรง ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ ไม่ติดเมล็ดชอบดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง และระบายน้ าได้ดี ชอบน้ า แต่ไม่ชอบให้น้ าท่วมขัง 

ผลผลิต ตัดใช้ประโยชน์ได้ทุกๆ 45-60 วัน ล าต้นค่อนข้างอวบน้ า มีรสหวานเล็กน้อย สัตว์ชอบกิน 
หากปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ในพ้ืนที่ใกล้กับฟาร์มสุกรจะได้เปรียบตรงที่ได้น้ าปุ๋ยฟรี ซึ่งช่วยให้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นมาก นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อการให้น้ าดีมาก หากให้น้ าในฤดูแล้งด้วยระบบน้ า พ่นฝอยทุก 3-5 วัน 
หรือปล่อยน้ าเข้าแปลงทุกๆ7-10 วัน หญ้าก็จะให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและตัดได้ตลอดปี 5-6 ครั้ง ผลผลิตน้ าหนักสด
ประมาณ 60 ตัน/ไร่/ปี หากคิดเป็นน้ าหนักแห้งเท่ากับ 10-12 ตัน/ไร่/ปี จึงเหมาะส าหรับฟาร์มแพะที่มีพ้ืนที่
น้อยในปัจจุบัน  
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                ภาพที ่10 ต้นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1  

กำรใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดมาให้แพะกินสด หรือน าไปท าหญ้าหมัก ให้ตัดต้นชิดดินเพ่ือ
ต้นหญ้าจะได้แตกหน่อจากใต้ดินป้องกันรากลอย สับต้นหญ้าให้เป็นชิ้นเล็กๆ ความยาว 1-2 เซนติเมตร เพ่ือให้
แพะกินหญ้าได้หมด หากต้นหญ้ามีอายุน้อยกว่า 45 วันล าต้นยังอ่อนก็สามารถตัดให้แพะกินได้ทั้งต้นแต่จะได้
ผลผลิตน้อยกว่าตัดที่อายุ 60 วัน ผู้ที่จะเข้าไปตัดหญ้าเนเปียร์ฯในแปลงต้องระวังใบหญ้าจะบาด เนื่องจากขอบ
ใบมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยเล็กๆ หากบาดที่ผิวหนังจะรู้สึกคันมากกว่าจะหายคันก็ใช้เวลา 3-4 วันทีเดียว 
ฉะนั้นแนะน าให้ป้องกันไว้ก่อนด้วยการใส่เสื้อแขนยาว และสวมถุงมือทุกครั้งที่ตัดหญ้า 

4. หญ้ำขน (Brachiaria mutica) มีถิ่นก าเนิดในทวีปอัฟริกาและอเมริกาใต้ น าเข้ามาจากประเทศ
มาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2472 

ลักษณะทั่วไป เป็นพืชที่มีอายุหลายปี มีล าต้นแบบกึ่งเลื้อย ทอดขนานไปกับพ้ืนดินยาวถึง 5 เมตร มี
รากตามข้อ ระบบรากตื้น ใบและกาบใบมีขนปกคลุมจ านวนมาก ใบยาวประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง  
2 เซนติเมตร (ภาพที่ 11) เจริญเติบโตได้ดีในเขตชุ่มชื้น ทนต่อสภาพชื้นแฉะหรือมีน้ าท่วมขัง ปรับตัวขึ้นได้ดีใน
แหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 1,200 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตรวดเร็วในพ้ืนที่ดินเหนียวที่มีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างด ีเช่น ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

ผลผลิต หญ้าขนให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1.5-3.0 ตัน/ไร่/ปี ตัดทุก 45 วัน  
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            ภาพที่ 11 ต้นหญ้าขน 

กำรใช้ประโยชน์ หญ้าขนที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามข้างถนนหรือพ้ืนที่ว่างเปล่านั้น มักจะพบแต่ต้นแก่ซึ่งมี
คุณค่าทางอาหารต่ า หากต้องการน ามาใช้ควรเลือกตัดเฉพาะส่วนยอด และยังต้องสังเกตอีกว่าบริเวณนั้นไม่ได้
ฉีดยาฆ่าหญา้ไว้ 

5. หญ้ำรูซี่ (Brachiaria ruziziensis) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอัฟริกา ประเทศไทยน าเข้ามาจาก
ออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2511 

 

ภาพที่ 12 ต้นหญ้ารูซี่ 
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ลักษณะทั่วไป  เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ล าต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย แตกกอดี มีไหลเลื้อยตามดิน ขณะออก

ดอกต้นสูงประมาณ 1.5 เมตร ใบดกมีขนอ่อนนุ่มปกคลุม มีความน่ากินสูง ใบยาวประมาณ 25 เซนติเมตร 
กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตรมีช่อดอกแบบ raceme ยาว 4- 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 12) ติดเมล็ดได้ดีมาก
และเมล็ดมีความงอกสูง นิยมปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด สามารถปรับตัวได้ดีในแหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 1,200 
มิลลิเมตรขึ้นไป เจริญเติบโตดีในที่ดอนน้ าไม่ท่วมขัง ไม่นิยมท าหญ้าแห้งเพราะเมื่อแห้งล าต้นจะแข็ง และมีขน
หลุดออกมาจ านวนมากหากสัมผัสกับผิวหนังจะเกิดอาการคันคล้ายๆถูกหมามุ้ย 

ผลผลิต หญ้ารูซี่ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.0-2.5 ตัน/ไร/่ป ีตัดทุก 45 วัน 
กำรใช้ประโยชน์ ตัดไปให้แพะกินสด หรือปล่อยแพะลงแทะเล็มแปลงหญ้าก็ได้ ข้อดีคือปลูกง่าย และ

เมล็ดมีความงอกดี ข้อเสียคือเมื่อเข้าสู่ช่วงออกดอกในเดือนตุลาคม หญ้ารูซี่จะชะงักการเจริญเติบโตทางล าต้น
และใบ 

6.กระถิน (Leucaena leucocephala) มีถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และหมู่เกาะ
ต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก สันนิษฐานว่าเข้ามาจากประเทศอินเดียและเขมรตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา 

ลักษณะทั่วไป  กระถินเป็นไม้ยืนต้นอายุหลายปี (ภาพที่ 13) มีรากแก้วลึก ล าต้นเป็นพุ่มสูงถึง 18 
เมตร ใบเป็นแบบใบรวมแบบขนนกสองชั้น (bipinnate) ดอกมีลักษณะเป็นกลุ่มทรงกลมแน่น (head) ดอกมีสี
ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตร  ฝักแบนยาว 14-26 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2.0 เซนติเมตร มีเมล็ดอยู่
ในฝัก 18-22 เมล็ดต่อฝัก ใน 1 กิโลกรัมมีประมาณ 24,000 เมล็ด ปรับตัวขึ้นได้ดีในแหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 
650-1,500 มิลลิเมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีการระบายน้ าดี ไม่ทนต่อสภาพดินกรด ทนต่อสภาพแห้งแล้ง
ได้ดี กระถินมีสารไมโมซีนแต่สารนี้ไม่เป็นพิษต่อแพะ เพราะภายในกระเพาะรูเมนของแพะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่
สามารถย่อยสลายสารไมโมซีนได้ 

 

  

   ภาพที่ 13 ต้นกระถินปลูกเป็นรั้วบ้าน  ภาพที่ 14 กิ่งกระถินสับหมักใส่ถุงพลาสติก 
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ผลผลิต ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 6-8 เดือน และตัดครั้งต่อไปทุก 3 เดือนโดยตัดสูงจากพ้ืนประมาณ 

50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตประมาณ 2-4 ตัน/ไร่/ป ีคุณค่าทางอาหารของใบรวมกิ่งอ่อน 

 กำรใช้ประโยชน์ สามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้หลายแบบคือ 

- ตัดให้แพะกินสดทั้งกิ่งก้ำน แพะจะเลือกกินใบ กิ่งอ่อน และลอกเปลือกไม้กินได้ เหลือไว้แต่เนื้อไม้ 
- ตัดสับ น ากิ่งท่ีมีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด  1-2 เซนติเมตรด้วยเครื่อง 

หั่นหญ้า แล้วให้แพะกินสด 
- ปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงกระถิน คอยดูแลไม่ให้แพะเข้าแทะเล็มมากเกินไป ปล่อยให้ต้นกระถิน 

ได้มีโอกาสฟื้นตัว 
- กระถินสับตำกแห้ง น าต้นกระถินมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1 เซนติเมตร แล้วน าไปตากแดดให ้

แห้ง เก็บใส่ถุงไว้ให้แพะกินในภายหลัง โสภณ และคณะ (2559) รายงานว่าใช้กระถินสับตากแห้งผสมในสูตร
อาหารผสมเสร็จ 30เปอร์เซ็นต์ ขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร์มีอัตราการเจริญเติบโต 91.33 กรัม/ตัว/วัน 

- กระถินหมักในถุงพลำสติก ใช้กิ่งกระถินขนาด 0.5 เซนติเมตรน ามาสับให้มีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
แล้วใส่ในถุงพลาสติกใสแบบหนาอัดกระถินให้แน่นมัดปิดปากถุงไว้ไม่ให้อากาศเข้า (ภาพที่ 14) ช่วยให้เก็บไว้
ได้นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ พบว่าเกษตรกรที่อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทนิยมหมักกระถินไว้ใน
ถุงพลาสติกทิ้งไว้เพียง 1 คืนจะช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวของกระถินลงได้ ท าให้แพะกินได้ดีกว่ากระถินสับสดๆ 

7. ถั่วคำวำลเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ 
ประเทศไทยน าเข้ามาจากออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2540  

  

              ภาพที่ 15 ต้นถั่วคาวาลเคด                     ภาพที่ 16 แปลงถั่วคาวาลเคดปลูกเป็นแถว 
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ลักษณะท่ัวไป  เป็นพืชฤดูเดียว ลักษณะต้นเป็นแบบเถาเลื้อยยาวถึง 2 เมตรสามารถงอกรากตามข้อ 

เลื้อยคลุมพ้ืนที่ได้ดี ใบเป็นแบบใบประกอบมี 3 ใบย่อย ใบยาว 5-10 เซนติเมตร กว้าง 0.5-1.0 เซนติเมตร 
(ภาพท่ี 15) ดอกมีสีแดงเขม้จนเกือบม่วง ช่อดอกเป็นแบบ raceme ช่อละ 1 หรือ 2 ดอก ฝักเรียวโค้งยาว 4-8 
เซนติเมตร ปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หากปลูกเป็นแถวดังภาพที่ 16 จะช่วยให้ก าจัดวัชพืชได้ง่าย ขึ้นได้ดีใน
แหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 700-1,500 มิลลิเมตรทนต่อสภาพแห้งแล้ง เจริญเติบโตได้ในดินเหนียวจนถึงดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ผลผลิต ควรตัดถั่วที่อายุ 35-40 วัน หากปล่อยให้ถั่วอายุมากเกินไปใบจะทับถมกันเกิดเป็นเชื้อรา
ด้านล่าง ควรตัดถั่วด้วยเครื่องตัดแบบสะพายไหล่ให้เหลือตอสูงจากพ้ืนดินประมาณ 7 เซนติเมตร จะได้ผลผลิต
ถั่วสด 1,500 – 2,000 กิโลกรัม/ไร่/ครั้ง เมื่อตากแห้งจะได้ถั่วแห้ง 350 – 450 กิโลกรัม/ไร่/ครั้ง สามารถตัดได้ 
2-3ครั้งต่อการปลูก เมื่อถั่วแห้งใบจะไมค่่อยรว่งจึงเหมาะส าหรับท าถ่ัวแห้งอัดฟ่อน  

กำรใช้ประโยชน์ ให้แพะกินถั่วคาวาลเคดสดได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืด กรณีถั่วแห้งแพะจะ
ชอบกินมากขึ้น เพราะมีกลิ่นหอมชวนกิน แต่ไม่ควรเก็บถั่วแห้งไว้นานเกิน 1 ปี สามารถใช้ถั่วคาวาลเคดแห้ง
แทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (วันวิสา, 2552) ในอาหารแพะเนื้อระยะเจริญเติบโตช่วยลด
ต้นทุนได้ 19.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับฟางถั่วคาวาลเคดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นั้น 
ประกอบไปด้วยล าต้น ใบ และฝักลีบ สามารถใช้ในสูตรอาหารผสมเสร็จได้ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ (โสภณ และ 
วชิรวิทย์, 2559) 

8. ถั่วฮำมำต้ำ (Stylosanthes hamata cv. Verano)  มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาเหนือ และอเมริกา
กลาง น าเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2514 

ลักษณะทั่วไป เป็นถั่วที่มีอายุ 1-2 ปี ล าต้นกึ่งตั้งตรง สูง 30-75 เซนติเมตร ล าต้นและกิ่งแข็ง ใบเป็น
แบบใบประกอบมี 3 ใบย่อย ยาว 1.6-2.6 เซนติเมตร กว้าง 0.3-0.6 เซนติเมตร (ภาพที่ 17) ช่อดอกแตกตาม
กิ่งแขนงเป็นกระจุก กลีบดอกมีสีเหลือง ฝักแบ่งออก 2 ส่วน ส่วนบนยาว 6-7  มิลลิเมตร มีส่วนยื่นเป็นตะขอ
ยาว 3-4 มิลลิเมตร และส่วนด้านล่างยาว 3-4 มิลลิเมตร ใน 1 กิโลกรัมมีประมาณ 450,000 เมล็ด ขึ้นได้ดีใน
แหล่งที่มีปริมาณน้ าฝน 500-2,000 มิลลิเมตร ทนแล้ง ทนทานต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ าของสัตว์ได้ดี 
ต้านทานโรคแอนแทรกโนส เจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิด เช่น ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินลูกรัง 
หรือดินเหมืองแร่เก่า ไม่ทนต่อสภาพดินชื้นแฉะหรือมีน้ าขัง 

ผลผลิต ถั่วฮามาต้าให้ผลผลิตตัดที่อายุ45 วัน น้ าหนักแห้ง 1.5-2.0ตัน/ไร่/ป ี 
กำรใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดให้กิน หรือปล่อยให้แพะลงไปแทะเล็มในแปลง (ภาพที่ 18) หาก

ต้องการน าไปท าถ่ัวแห้งอัดฟ่อนก็จะมีใบร่วงหล่นไปบ้าง 
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             ภาพที่ 17 ต้นถั่วฮามาต้า                    ภาพที ่18 แปลงถั่วฮามาต้าที่ปล่อยสัตว์แทะเล็ม 

9. ฟำงข้ำว เป็นส่วนของล าต้นและใบหลังเก็บเกี่ยวและนวดเอาเมล็ดออกแล้ว  ปริมาณมากน้อยของ
แต่ละท้องที่ข้ึนอยู่กับแหล่งปลูกข้าว  ปกติข้าวเปลือก 1 ตัน จะได้ฟางเท่ากับ 1 ตัน  เกษตรกรนิยมน ามาเลี้ยง
แพะในหน้าแล้ง และส ารองใช้ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด (ภาพท่ี 19-20) 

คุณสมบัติ มีคุณภาพต่ า เยื่อใยสูง มีอัตราการย่อยได้ต่ า  จึงตกค้างอยู่ในกระเพาะหมักนาน  สัตว์จะ
ได้รับโภชนะไม่เพียงพอ  ถ้าให้กินฟางอย่างเดียว น้ าหนักจะลด 

กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด เลือกใช้ฟางข้าวใหม่ อาจเสริมด้วยใบของพืชตระกูลถั่ว หรือใบมัน
ส าปะหลัง อัตรา 1-2 กก./ตัว/วัน เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร และช่วยให้แพะคงสภาพน้ าหนักตัวไว้ได้
ในช่วงแล้ง ไม่เหมาะทีจ่ะใช้ฟางข้าวเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง  โดยไม่ปรับปรุงคุณภาพของฟางก่อน 

   
         ภาพที่ 19 นาข้าวหลังเก่ียว                                     ภาพที่ 20 รอมฟางข้าว 

10. ต้นถั่วลิสง ส่วนล าต้นและใบหลังเก็บเก่ียวฝักถั่วลิสงแล้ว ยังคงมีสีเขียวอยู่เล็กน้อย (ภาพท่ี 21) 
คุณสมบัต ิเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี มีโปรตีนสูง 
กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้เป็นอาหารหยาบได้ทั้งในรูปสด และตากแห้ง แต่การใช้ในรูปสดจะ

ได้ประโยชน์มากกว่า หากมีปริมาณน้อยก็ใช้ร่วมกับฟางข้าวได้ ต้นถั่วลิสงหลังจากเก็บเมล็ดแล้ว ถ้าปล่อยให้
แห้งเกินไป ใบจะร่วงเหลือแต่ส่วนของล าต้นแข็งๆสัตว์จะกินได้น้อย 
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ข้อแนะน ำกำรใช้ ในแหล่งที่ปลูกถั่วลิสงจะมเีศษเหลือของต้นถั่วจ านวนมากควรเก็บถนอมไว้ใช้นานๆ 

โดยการตากแห้ง แล้วเก็บไว้ในที่ร่มป้องกันแดด และฝน 

   
    ภาพที่ 21 ต้นถั่วลิสงพร้อมฝักก่อนเอาฝักออก             ภาพที่ 22 ต้นถั่วเหลืองก่อนเอาฝักออก 

11.เปลือกฝักและต้นถั่วเหลือง (ภาพที่ 22) 
กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้เปลือกฝักและต้นถั่วที่ผ่านการนวดเอาเมล็ดออกแล้ว เป็นอาหาร

หยาบสด ตากแห้ง หรือหมักร่วมกับกากน้ าตาล อาจใช้เสริมร่วมกับฟางก็ได้ กรณีถั่วแระญี่ปุ่นจะคัดฝักสดขาย
เหลือฝักที่ไม่ได้ขนาดติดมาจ านวนมาก ซึ่งเมล็ดถั่วเหลืองที่ปนมานี้มีสารยับยั้งทริปซินเป็นอันตรายต่อแพะ 
อาจท าให้แพะตาย หรือลูกแพะที่คลอดออกมาพิการได้จึงไม่ควรน ามาใช้ แต่สารพิษจะถูกท าลายได้ด้วยความ
ร้อน  

12. เปลือกและต้นข้ำวโพด  

  

     ภาพที่ 23 ต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักอ่อนแล้ว                  ภาพที่ 24 เปลือกของฝักอ่อนข้าวโพด 
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คุณสมบัต ิ 
-เปลือกและต้นข้ำวโพดฝักอ่อน การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนส่งโรงงานจะเหลือต้นข้าวโพด เปลือกฝัก  

(ภาพที่ 23-24) และยอดที่เก็บออกไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้วัสดุเหลือใช้จ านวนมากใช้เป็นอาหารหยาบชั้นดี
คุณค่าทางอาหารเท่ากับหญ้าสด 

 -เปลือกและแกนฝักข้ำวโพดหวำนต้ม เป็นเศษเหลือจากโรงงานผลิตข้าวโพดหวานกระป๋อง  
มีเฉพาะบางฤดูกาล เช่น ทีจ่ังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ลักษณะฉ่ าน้ าบางครั้งมีเมล็ดข้าวโพดปนมาด้วยมีคุณค่า
ทางอาหารสูงให้กินสด หรือหมักเก็บไว้  

-ต้นข้ำวโพดหวำน หลังจากการเก็บฝักจ าหน่ายแล้วเหลือต้นค่อนข้างแข็ง มีเยื่อใยสูง คุณค่าทาง
อาหารต่ ากว่าต้นข้าวโพดฝักอ่อน แต่ถ้าใช้เครื่องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก็สามารถใช้เป็นอาหารแพะได ้

กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ให้กินแทนหญ้าสดหรือสลับกับหญ้าแห้ง แพะชอบกิน หากมีจ านวน
มากสามารถเก็บส ารองไว้ในรูปของพืชหมักได ้ 

ข้อแนะน ำกำรใช้ เปลือกและต้นข้าวโพดฝักอ่อนสดมีความชื้นสูง จึงควรคิดเป็นวัตถุแห้งให้แพะกิน
อาหารได้เพียงพอ และค านวณให้ได้สัดส่วนอาหารข้น และอาหารหยาบที่เหมาะสมด้วย อาจเสริมหญ้าแห้ง
เพ่ือให้แพะได้วัตถุแห้งเพียงพอ การใช้ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรหั่นเป็นท่อนเล็กๆ เพ่ือลดการสูญเสีย หากให้
กินทั้งต้น สัตว์จะเลือกกินเฉพาะใบและเหลือต้นทิ้งเปล่า หากใช้ปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นเวลานานควร
ระวังเรื่องสารพิษตกค้างจากการใช้ยาฆ่าแมลงไว้บ้าง 

13. เปลือกสับปะรด เป็นผลพลอยได้จากโรงงานท าสับปะรดกระป๋อง (ภาพที่ 25) เปลือก แกนกลาง 
(ไส้) และเศษเนื้อสับปะรด นอกจากนี้ยังมีเศษของต้นสับปะรดที่อยู่ในไร่ ผลที่คัดท้ิง และจุก (ตะเกียง) ในแต่
ละปีจะมีปริมาณมาก 

 
ภาพที่ 25 เปลือกสับปะรด 



27 

 
คุณสมบัต ิมีความน่ากิน สัตว์ชอบ แตม่ีความชื้นสูง และมีความเป็นกรด pH ประมาณ 3.2-3.4  
กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้เป็นอาหารหยาบได้ดีในรูปของเปลือกสดหรือหมัก ให้กินได้เต็มที่ 

สามารถใช้เป็นส่วนประกอบอาหารข้นในรูปของเปลือกสับปะรดแห้ง หรือน าไปเสริมให้สัตว์กินร่วมกับฟางข้าว 
ข้อแนะน ำกำรใช้ เปลือกสับปะรดสดใหม่ๆ มีปริมาณกรดสูง ควรกองทิ้งไว้ 3-5 วัน ก่อนให้แพะกิน 

หรืออาจใช้ปูนขาวเพ่ือลดความเป็นกรดลงแพะจะกินได้มากขึ้น เปลือกสับปะรดมีน้ าอยู่สูงจึงควรใช้ร่วมกับ
อาหารหยาบชนิดอ่ืน หรือให้กินสลับกับฟางข้าว หญ้าแห้ง หรือหญ้าสด เพ่ือให้การเคี้ยวเอ้ืองเป็นไปตามปกติ 
แพะที่กินเปลือกสับปะรดอาจขี้เหลว และถ่ายบ่อย เพราะเปลือกสับปะรดมีน้ ามาก อาจใช้เกลือผสมเล็กน้อย
เพ่ือเพ่ิมความน่ากิน นอกจากนี้ควรค านึงถึงสัดส่วนของอาหารข้นและอาหารหยาบด้วย เพ่ือให้ได้สารอาหาร
เพียงพอต่อการให้ผลผลิต การใช้ในรูปแบบของเปลือกแห้งท าได้โดยการผึ่งแดด เมื่อแห้งแล้วจะแข็งไม่น่ากิน 
จึงควรน ามาบดจะเก็บไว้ใช้ได้นาน น ามาใช้ผสมในอาหารข้น สามารถใช้ได้ถึง 45เปอร์เซ็นต์ ในสูตร การใช้ใน
รูปเปลือกหมัก หมายถึง น าเปลือกสดมากองไว้ในที่ร่มหรือไว้กลางแจ้ง แต่มีวัสดุคลุมกันแดดกันฝน สามารถ
เก็บไว้ใช้ได้นาน เพราะเปลือกสับปะรดมีสภาพเป็นกรดอยู่แล้ว การใช้เปลือกสับปะรดเป็นส่วนประกอบในสูตร
อาหารผสมเสร็จเลี้ยงโคนม ให้ผลผลิตน้ านมได้ดีกว่าการให้กินเปลือกสับปะรดแยกกับอาหารข้น เนื่องจาก
สามารถควบคุมระดับความเป็น กรด-ด่างในกระเพาะรูเมนให้คงที่ได้ดีกว่า และท าให้การใช้ประโยชน์จาก
อาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (โสภณ และคณะ, 2544)  

14. ทำงปำล์มน้ ำมัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่โดยเฉลี่ยสามารถปลูกปาล์มน้ ามันได้ประมาณ 22 ต้น และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเมล็ดปาล์มได้ประมาณ 18 ครั้ง/ปี ซึ่งแต่ละครั้งก็จะตัดทางปาล์มทิ้ง 2 ทางต่อต้น แต่ละทางจะมี
น้ าหนักเฉลี่ย 5 กิโลกรัม ดังนั้นจะมีผลพลอยได้จากทางปาล์มประมาณ 3,900 กิโลกรัมสด/ไร่/ป ี

คุณสมบัต ิทางปาล์ม คือส่วนใบและก้าน ซึ่งก้านมีความแข็งมาก  

 

ภาพที่ 26 เครื่องหั่นทางปาล์ม 
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กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ให้แพะกินในรูปทางปาล์มสด โดยการหั่นทางปาล์มด้วยเครื่องบดย่อย 

(ภาพที่ 26) แนะน าให้ใช้เครื่องหั่นชนิดที่ตีป่นละเอียด เพ่ือไม่ให้มีเสี้ยนปน น าไปเลี้ยงแพะร่วมกับอาหารข้น 
หรือใช้ร่วมกับกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม การท าทางปาล์มหมักอาจใช้ทางปาล์มล้วนๆ หรือหมักร่วมกับกากน้ าตาล 
ในอัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักทางปาล์มสดก็ได้ โดยการหั่นทางปาล์มขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร ใส่
ภาชนะอัดแน่นปิดไม่ให้อากาศเข้า ใช้เวลาหมักประมาณ 21 วัน แล้วน ามาให้แพะกินโดยเสริมกับอาหารข้น 
การน าทางปาล์มที่หั่นแล้วมาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะนั้น อาจมีปัญหาการเลือกกิน ควรคลุกเคล้า
อาหารให้ทั่ว ระดับท่ีเหมาะสมไม่ควรให้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารที่กินต่อวัน 

15. ใบมันส ำปะหลัง เป็นผลพลอยได้จากการปลูกมันส าปะหลัง (ภาพท่ี 27-28) 

คุณสมบัติ มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่ส าคัญบางตัว มีแคโรทีน
และวิตามินเอสูง  

กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใบมันส าปะหลังสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีส าหรับแพะ 
และมีการย่อยสลายของโปรตีนในกระเพาะหมักค่อนข้างต่ า จึงมีโปรตีนไหลผ่านไปยังกระเพาะจริงได้มากกว่า
ใบกระถิน นับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีชนิดหนึ่ง แต่มีข้อจ ากัดต้องให้แพะกินในรูปใบตากแห้งเพ่ือลดสารพิษ
ไฮโดรไซยานิค โดยการตากแดดอย่างน้อย 2 วัน เมื่อแห้งสนิทแล้วค่อยเก็บใส่กระสอบไว้ใช้ได้นาน สามารถบด
ผสมในสูตรอาหารข้น ทดแทนแหล่งโปรตีนราคาแพงได ้ 

  
ภาพที่ 27 ต้นมันส าปะหลัง                            ภาพที่ 28 ใบมันส าปะหลังสับทั้งต้น 

16. ขยะอินทรีย์จำกตลำดสด ภายในตลาดสดจะมีขยะอินทรีย์เหลือจากการคัดทิ้งจากสินค้าเกษตร 
ที่ไม่ได้ขนาด หรือไม่สวย พ่อค้าจะทิ้งไว้เป็นขยะ หากเราแยกขยะอินทรีย์ออกมาก่อนที่จะปนเปื้อนกับขยะอ่ืน 
ก็จะได้อาหารหยาบคุณภาพดีส าหรับเลี้ยงแพะ ยิ่งถ้าเป็นตลาดขนาดใหญ่ๆ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท  
ก็จะมีขยะอินทรีย์จ านวนมากจัดแยกชนิดไว้ให้ด้วย (ภาพที่ 29-30) ถ้าเป็นตลาดสดขนาดเล็กก็จะเป็นขยะ
อินทรีย์หลายชนิดปนกัน และจ าเป็นต้องติดต่อพ่อค้าให้ช่วยแยกขยะอินทรีย์ไม่ให้ทิ้งปนกับขยะทั่วไปด้วย 
ได้แก่ เศษผัก และเศษผลไม้ แต่การน าขยะอินทรีย์มาใช้เลี้ยงแพะควรปฏิบัติดังนี้ 
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-สับขยะอินทรีย์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเพ่ิมความน่ากินโดยใช้เครื่องหั่น หรือใช้มีดสับ 
-เลือกขยะอินทรีย์ที่แพะชอบกิน ได้แก่ ฟักทอง มันเทศ เปลือกขนุน แตงโม เปลือกฝักข้าวโพด 
-เศษผักจะมยีาฆ่าแมลงปน ก่อนน าไปเลี้ยงแพะควรล้างด้วยน้ าสะอาดแล้วน าไปผึ่งแดดลดความชื้นลง 

หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาด 2-3 เซนติเมตร อาจให้กินสดหรือหมักก็ได้ 

   

             ภาพที่ 29 เปลือกขนุน    ภาพที่ 30 เปลือกข้าวโพดหวาน 

ข้อดีของการน าขยะอินทรีย์มาใช้เลี้ยงแพะ คือช่วยลดปริมาณขยะของตลาดสดลง หากปล่อยให้ขยะ
อินทรีย์ทับถมกับขยะทั่วไปจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง เป็นมลภาวะเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
และเป็นภาระที่เทศบาลจะต้องขนย้ายไปทิ้งที่อ่ืน ฉะนั้นฟาร์มแพะที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดสดจึงควรช่วยกันใช้ขยะ
อินทรีย์เพื่อลดมลภาวะให้กับชุมชนด้วย 

วัตถุดิบประเภทอำหำรข้น: 

1. อำหำรข้นแหล่งพลังงำน จะให้แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก โดยให้พลังงานในรูปโภชนะ
ย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible nutrients, TDN)  ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์  แต่มีปริมาณโปรตีน
ค่อนข้างต่ า ประมาณ 8-12เปอร์เซ็นตว์ัตถุดิบที่ส่วนใหญ่ใช้ผสมอาหารข้น ได้แก่ 

1.1 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 

คุณสมบัติ  

- เมล็ดข้ำวโพด (ภาพที่ 31): เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแข็งจ าเป็นต้องบดให้
ละเอียดก่อนน าไปใช้เลี้ยงแพะ มีระดับแคลเซียมต่ า แต่มีฟอสฟอรัสสูง มีวิตามินเอ และบี ค่อนข้างมาก 

- ข้ำวโพดทั้งฝัก (ภาพที่ 32): มีเยื่อใยสูงเหมาะส าหรับแพะ อาจปลูกข้าวโพดเก็บฝัก
ไว้ใช้เอง หรือซื้อจากไร่ข้าวโพด จ าเป็นต้องใช้เครื่องบดให้ละเอียดก่อนใช้เลี้ยงแพะ 

- ฝุ่นข้ำวโพด (ภาพที่ 33): เป็นเศษเหลือจากโรงงานผลิตแป้งข้าวโพด มีราคาถูกแต่
ต้องระวังเชื้อรา 
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กำรเลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้ได้ไม่จ ากัด โดยทั่วไปใช้ได้สูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในสูตร

อาหารทุกระยะอายุของแพะ 

    
      ภาพที่ 31 เมล็ดข้าวโพด                 ภาพที่ 32 ฝักข้าวโพด                ภาพที่ 33 ฝุ่นข้าวโพด 

ข้อแนะน ำในกำรใช้ ควรบดเมล็ดข้าวโพดก่อนใช้ผสมอาหาร เลือกใช้เมล็ดข้าวโพดที่
แห้งสนิท มีความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีเชื้อราและมอด ข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวใหม่ๆ จะมีราคาถูกแต่ให้
ระวังความชื้นจะสูง ถ้าเก็บไว้ไม่ดีหรืออากาศไม่ถ่ายเท จะเกิดเชื้อราได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อรา อะฟลาทอกซิน  
ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ควรเลือกซื้อเมล็ดข้าวโพดมาบดเอง เพราะหากบดแล้วจะไม่สามารถเห็นสิ่งปลอมปน 
เช่น ซังข้าวโพดบด แกลบบด หินฝุ่น เป็นต้น 

1.2 มันส ำปะหลัง 
               คุณสมบัติ มีอัตราการย่อยสลายในกระเพาะหมักได้ดีให้พลังงานใกล้เคียงกับข้าวโพด 
               - กำกมันส ำปะหลัง (ภาพที่ 34): เป็นผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันมีความชื้นสูงเก็บไว้

ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์  
               - เปลือกหัวมัน (ภาพที่ 35): เป็นผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันส่วนเปลือกที่ปลอกออก

จากหัวมันน ามาตากแดดให้แห้งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 
               - มันเส้น (ภาพที่ 36): เป็นผลผลิตจากลานมัน โดยน าหัวมันส าปะหลังมาสับเป็นชิ้นๆ

น าไปตากแดดให้แห้ง  
 

    
            ภาพที่ 34 กากมัน                  ภาพที่ 35 เปลือกหัวมันสด             ภาพที่ 36 มันเส้น 

             กำรเลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ไม่แนะน าให้ใช้หัวมันสดเลี้ยงสัตว์ เพราะมีสารพิษคือกรด
ไฮโดรไซยานิค เป็นพิษต่อแพะ ให้ใช้ในรูปมันเส้นสามารถใช้ในสูตรอาหารแพะได้สูงถึง 80เปอร์เซ็นต์ ควร
เลือกใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน เพ่ือปรับปริมาณโภชนะให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ 
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               ข้อแนะน ำกำรใช้ วิธีลดสารพิษจากมันสด คือ การท ามันหมัก หรือการอบให้แห้งที่

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มันเส้นคุณภาพดี ต้องใหม่ มีสีแป้งขาวไม่มีสีเขียวคล้ าซึ่งแสดงว่าขึ้นราไม่มีมอด
หรือสิ่งปลอมปน 

1.3 ร ำข้ำว 
               คุณสมบัติ มีลักษณะฟ่ามเนื่องจากเยื่อใยสูง มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย มีกรดอะมิโนเมไธ

โอนีนสูง มีวิตามินบีสูง ปริมาณไขมันสูง ไม่ควรเก็บไว้นาน (เกิน 1 เดือน)  จะเหม็นหืนสัตว์จะไม่ชอบกิน  
               กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้ผสมอาหารข้นระดับไม่เกิน 30เปอร์เซ็นต์  ใช้ได้ทุก

ระยะของสัตว์ 
               ข้อแนะน ำในกำรใช้ เลือกใช้ร าละเอียดที่ใหม่  ไม่ปลอมปน  หากร ามีราคาสูงมักพบว่ามี

การปลอมปนด้วยแกลบบด  ซังข้าวโพดบด  และเศษแป้งมันบด  เป็นต้น ร าละเอียดจากข้าวนาปรัง อาจมีสาร
ตกค้างจากยาฆ่าแมลง 

         1.4 กำกน้ ำตำล 
            คุณสมบัติ เป็นยาระบายอ่อน ๆ ใช้ผสมอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาติ ความน่ากิน ลดความเป็น

ฝุ่นของอาหาร เป็นของเหลวข้น สีน้ าตาลเข้ม กลิ่นหอม รสหวาน  มีธาตุ Mg  และ K สูง 
            กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้กากน้ าตาลผสมอาหารได้ไม่เกิน 8เปอร์เซ็นต์  ในสูตร

อาหาร  แต่ไม่ควรใช้มากจะท าให้อาหารเหม็นเปรี้ยว  เกิดเชื้อราได้ง่าย  โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน  ใช้เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการท าหญ้าหมัก  ปกติแนะน าให้ใช้ 3-4 กก.ต่อหญ้าสด 100 กก. 

2. อำหำรข้นแหล่งโปรตีน: เป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนสูงโดยทั่วไปสูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ พลังงานมี
ปริมาณแตกต่างกันไป 

2.1 กำกถั่วเหลือง 
              คุณสมบัติ กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีเป็นผลพลอยได้จาก
โรงงานสกัดน้ ามันถั่วเหลือง  
             กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้ในสูตรอาหารข้นไม่เกิน 40เปอร์เซ็นต์ ใช้กับสัตว์ได้ทุก

ระยะ  

          2.2 กำกนมถั่วเหลือง (กำกเต้ำหู้) เป็นผลพลอยได้จากขบวนการผลิตน้ าเต้าหู้ หรือน้ านม 
ถั่วเหลือง 

               คุณสมบัติ มีความชื้นสูง เมล็ดถั่วเหลืองจะผ่านการต้มให้สุกจึงมีการท าลายสารยับยั้ง 
ทริปซินไปด้วย  สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ มีสัดส่วนกรดอมิโนใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง โดยระดับโปรตีน
รวมต่ ากว่ากากถั่วเหลือง 
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               กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด กากเต้าหู้สดจากโรงงาน  มีความชื้นสูง มีโปรตีนต่ า และ

บูดเสียง่าย ควรใช้ให้หมดภายใน 1 สัปดาห์ หรือตากให้แห้งสนิทเหลือความชื้นไม่เกิน 14เปอร์เซ็นต์ จึงจะเก็บ
ไว้ใช้ได้นาน ก่อนตัดสินใจใช้กากเต้าหู้สดควรตรวจสอบราคาเมื่อคิดเป็นน้ าหนักแห้งเทียบกับกากถั่วเหลือง
ก่อน 

              ข้อแนะน ำกำรใช้ เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองได้บางส่วน  ระดับที่ใช้ผสมสูตร
อาหารข้นประมาณ 15-20เปอร์เซ็นต์  ไม่เหมาะทีจ่ะใช้ในอาหารลูกแพะระยะเล็ก    

          2.3 กำกเนื้อในเมล็ดปำล์ม ส่วนเนื้อในผลปาล์มที่กะเทาะเปลือก และกะลาออกแล้ว 
               คุณสมบัติ มีวิธีเอาน้ ามันออก 2 วิธีคือ 
               - วิธีแรก  น ามาบีบอัดน้ ามันออกโดยเครื่องบีบอัด  วิธีนี้จะได้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มอัด

น้ ามันเป็นแผ่นๆ  มีน้ ามันเหลืออยู่ประมาณ 5-10เปอร์เซ็นต์   
               - วิธีที่ 2  โดยสกัดด้วยสารเคมีวิธีนี้จะได้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มสกัดน้ ามันมีลักษณะเป็น

ผงสีน้ าตาล  มีน้ ามันเหลืออยู่น้อยมากประมาณ 1-3เปอร์เซ็นต์  ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากโปรตีนและเก็บได้
นานกว่าวิธีแรก  มีแหล่งผลิตส่วนใหญ่ในภาคใต้ 

                กำรเลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้ผสมอาหารแพะเนื้อ ได้ถึง 50เปอร์เซ็นต์  ส่วนใหญ่ใช้
ทดแทนกากถั่วเหลืองซึ่งมีราคาแพงและใช้ร่วมกับวัตถุดิบแหล่งโปรตีนอ่ืน ๆ  เช่น พืชตระกูลถั่ว ใบกระถิน 
เป็นต้น 

                ข้อแนะน ำกำรใช้ ใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มทดแทนวัตถุดิบอื่น ๆ ในครั้งแรกต้องค่อย ๆ 
เพ่ิมเข้าไปในสูตรอาหาร จนสัตว์เกิดความเคยชินและกินได้ตามปกติ 

                      2.4 กำกมะพร้ำว กากมะพร้าวจากโรงงานอัดน้ ามัน  ซึ่งผ่านความร้อนจนสุกแล้วมีสี
น้ าตาล 

               คุณสมบัติ มีกลิ่นหอม มีกรดอมิโน ไลซีนต่ า  มีไขมันสูง 
               กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด ใช้ผสมอาหารข้นระดับไม่เกิน 20-30เปอร์เซ็นต์  ควรใช้

ร่วมกับแหล่งโปรตีนอื่นๆ มีไขมันเหลืออยู่สูง จึงเก็บไว้ได้ไม่นานจะมีกลิ่นหืน 
               ข้อแนะน ำกำรใช้ กากมะพร้าวจากตลาดสด ที่ผ่านการคั้นกะทิแล้ว  ไม่แนะน าให้ใช้

ผสมอาหารข้นเลี้ยงสัตว์  เพราะคุณค่าทางอาหารต่ า  ย่อยยาก มีกากสูง แล้วบูดเสียเกิดเชื้อราได้ง่าย 

            2.5 กำกเมล็ดฝ้ำย 
                คุณสมบัติ  
               - เมล็ดฝ้ำย: (ภาพท่ี 37) เป็นส่วนเหลือจากการน าปุยฝ้ายออกไปแล้ว 
               - กำกเมล็ดฝ้ำยกะเทำะเปลือกอัดน้ ำมัน: มีฟอสฟอรัสสูง 
               - กำกฝ้ำยชนิดไม่กะเทำะเปลือก: จะมีโปรตีน 24-28เปอร์เซ็นต์ 
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กำรเลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด กากเมล็ดฝ้ายมีสารพิษคือ กอสซิปอลหลงเหลืออยู่  จะท าให้

การเจริญเติบโตลดลง  สัตว์ขนาดเล็กไม่แนะน าให้ใช้  สัตว์ขนาดใหญ่ใช้ผสมในอาหารข้นระดับไม่เกิน 25 
เปอร์เซ็นต์  ในสูตร ส าหรับกากเมล็ดฝ้ายสกัดน้ ามันสามารถใช้ได้สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้ทดแทนกากถั่ว
เหลืองได้ 50 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารแพะ   

ข้อแนะน ำกำรใช้ การใช้เลี้ยงแพะรุ่น  ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  ควรเสริมวิตามินเอ 
และแคลเซียมด้วยเนื่องจากในกากฝ้ายมีอยู่ต่ า 

   

 
ภาพที ่37 เมล็ดฝ้าย 

2.6 กำกวุ้นเส้นหรือโปรตีนถั่วเขียว เป็นเศษเหลือที่เป็นผลพลอยได้จากการท าวุ้นเส้น โดย
แยกส่วนแป้งหรือเนื้อเมล็ดถั่วเขียวออกไปท าวุ้นเส้น ส่วนที่เหลือจะเป็นพวกสารละลายโปรตีน เศษแป้ง
บางส่วนรวมทั้งเนื้อและเศษแป้งติดเปลือก 

คุณสมบัติ วิธีน าสารละลายไปตกตะกอน ซึ่งมีวิธีท า 2 แบบคือ  
- ชนิดตกตะกอนโดยใช้กรด (โดยทั่วไปใช้กรด acetic) ส่วนของโปรตีนที่ตกตะกอนแยก

ออกมาท าให้แห้ง ได้เป็นโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น ส่วนนี้มีโปรตีนสูงถึง 68-72 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็นเกร็ดหรือ
ผงสีน้ าตาลอ่อน  ไม่มีกลิ่นเหม็น ราคาแพงกว่าชนิดตกตะกอนโดยการหมัก  คุณสมบัติดีใกล้เคียงกับกากถั่ ว
เหลือง 

- ชนิดตกตะกอนด้วยการหมักผ่านน้ าร้อน  โดยการปั๊มสารละลายดังกล่าวผ่านท่อที่มีความ
ร้อนสูง  โปรตีนในน้ าจะตกตะกอนแล้วกรองแยกตะกอนมาท าให้แห้งแล้วบด  จะได้เป็นก้อนเล็ก ๆ  สีเขียว
ออกด าหรือน้ าตาลเข้ม  มีกลิ่นค่อนข้างเหม็น ตะกอน หรือกากวุ้นเส้นส่วนที่เป็นตะกอนโปรตีนปนกับเนื้อแป้ง  
และเปลือกติดมาบางส่วน มีโปรตีนประมาณ 36เปอร์เซ็นต์  ในสภาพแห้ง ตะกอนหยาบส่วนที่เป็นเปลือก  มี
เนื้อแป้งปนเล็กน้อย จะมีโปรตีนประมาณ 18-21 เปอร์เซ็นต์ 
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กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด กากวุ้นเส้นชนิดตกตะกอนด้วยการหมัก  มีกลิ่นเหม็น  ถ้าใช้

ในระดับสูง  อาหารผสมจะมีกลิ่นเหม็น สัตว์ไม่ชอบกิน กากวุ้นเส้นชนิดที่มีส่วนเปลือกมาก  มีเยื่อใยสูงไม่
เหมาะจะน าไปใช้เลี้ยงแพะเล็ก   

ข้อแนะน ำกำรใช้ โปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น  ที่มีโปรตีนสูง 68-72 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนกรด 
อมิโนใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง  จึงใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองได้สูงถึง 75เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้กากถั่วเขียว 
(ชนิดที่มีโปรตีน 18-21เปอร์เซ็นต์)  ได้สูงถึง 20เปอร์เซ็นต์  ในสูตรอาหารข้น  โดยอาจใช้ร่วมกับยูเรีย  หรือ
ร่วมกับใบกระถิน  เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร 

 

2.7 กำกเบียร์ 
คุณสมบัติ:  
- กากเบียร์สด: เป็นส่วนเหลือจากขั้นตอนแรกของการท าเบียร์ จากการบ่มข้าวบาร์เลย์ 

หรือข้าวมอลท์ ที่สเปรย์น้ าให้เมล็ดงอก จากนั้นจะผ่านขบวนการต้มคั้นน้ าแป้งและน้ าตาลออกเพ่ือไปท าเบียร์ 
ส่วนที่เหลือคือกากมอลท์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากเบียร์สด  ลักษณะเป็นกากอ่อนนุ่ม  ซึ่งในสภาพสดจะมี
ความชื้นสูง จะเก็บไว้ใช้ได้ไม่นานทีเ่หลือมักบูดเน่ามีเชื้อราได้ง่าย   

- กากเบียร์แห้ง: เมื่อน ากากเบียร์สดไประเหยน้ าจะได้กากเบียร์แห้ง เก็บไว้ใช้เป็นอาหาร
สัตว์ได้นาน 

กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด การเบียร์มีความฟ่ามสูง เยื่อใยสูง  ไม่ควรให้สัตว์กินใน
ปริมาณมากๆ เพราะกากของข้าวมอลท์ จะไปขยายตัวในกระเพาะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบการย่อย 

ข้อแนะน ำกำรใช้ กากเบียร์สดควรให้กินหมดวันต่อวัน ส่วนกากเบียร์แห้ง สามารถผสม
ในสูตรอาหารข้นได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์  

2.8 ยูเรีย  
คุณสมบัติ เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน แต่มีไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบ

อยู่ถึงร้อยละ 46 เมื่อคิดเป็นค่าโปรตีนสูงถึงร้อยละ 280 มีรสเฝื่อน เม็ดเล็ก ๆ  กลม ๆ  สีขาว  หาซื้อได้ในรูป
ของปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0  (ภาพท่ี 38) 
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ภาพที่ 38 ปุ๋ยยูเรีย 

           กำรใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ำกัด 
            - สัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถใช้ประโยชน์จากยูเรียทางอ้อม  โดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ใน

กระเพาะหมัก (กระเพาะผ้าขี้ริ้ว) 
           - ห้ามใช้อาหารผสมยูเรียเลี้ยงแพะเล็ก หรือแม่แพะเลี้ยงลูก เพราะลูกแพะมีความไวต่อพิษ

ของยูเรียมาก 

          - ต้องใช้ยูเรียร่วมกับอาหารจ าพวกพลังงานที่ย่อยง่าย  เช่น มันส าปะหลัง  ข้าวโพด และ
กากน้ าตาล  เพราะจุลินทรีย์จะใช้ประโยชน์จากอาหารเหล่านี้ร่วมกับยูเรีย ในการสังเคราะห์โปรตีนได้มาก  
           - ในสูตรอาหารข้นที่มีวัตถุดิบอาหาร เอนไซม์ยูริเอส เช่น กากถ่ัวเหลืองดิบ ควรระวังเมื่อผสม
ยูเรียร่วมด้วย  เนื่องจากจะเร่งให้ยูเรียแตกตัวเป็นแอมโมเนียมากขึ้น  ท าให้คุณภาพอาหารต่ าลง  และอาหารมี
กลิ่นเหม็นสัตว์ไม่ชอบกิน 

          - ในอาหารที่ผสมยูเรีย ต้องมีแร่ธาตุในอาหารอย่างเพียงพอและสมดุลทั้ งแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส รวมทั้งแร่ธาตุปลีกย่อยอ่ืนๆ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และตัวสัตว์ 

          - ในอาหารที่มียูเรียผสม ต้องเติมก ามะถันลงไปด้วยประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้
จุลินทรีย์สร้างกรดอมิโนที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ (ช่วยให้การใช้ประโยชน์จากยูเรียดีขึ้น) 

ข้อแนะน ำในกำรใช้ ต้องแน่ใจว่าผสมยูเรียในอาหารข้นได้กระจายทั่วถึง  เพ่ือให้สัตว์ได้รับ
ยูเรียสม่ าเสมอ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ควรปรับการให้อาหารค่อย ๆ ให้คุ้นเคยกับอาหารก่อนทีละน้อย การ
แบ่งอาหารข้น  และอาหารหยาบให้กินสลับกันไปจะช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากยูเรียร่วมกับ
อาหารต่าง ๆ  ดีขึ้น และไม่เกิดพิษต่อสัตว์ อาหารข้นที่ผสมยูเรียแล้ว  ไม่ควรเก็บไว้ใช้นานเกินไป  ความน่ากิน
จะลดลงและอาจสูญเสียไนโตรเจนเนื่องจากการระเหยหรือแตกตัวของยูเรีย 
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ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด (เปอร์เซ็นตว์ัตถุแห้ง) 

วัตถุดิบอำหำรสัตว์ 
วัตถุแหง้ 

(%) 
โปรตีนรวม 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

เย่ือใย 
(%) 

NFE1/ 
(%) 

TDN2/ 
(%) 

Ca 
(%) 

P  
(%) 

แหล่งพลังงำน         

   มันส าปะหลัง         

      -มันเส้น 89.60 2.30 0.50 3.00 90.40 79.00 0.16 0.08 

      -กากมันส าปะหลัง (สด) 22.97 2.03 0.13 12.28 - 52.17 - - 

      -กากมันส าปะหลัง (แห้ง) 88.30 2.20 0.20 13.10 81.50 74.00 0.57 0.06 

      -กากมันผลิตแอลกอฮอล์ (สด) 26.40 8.80 1.10 18.80 65.50 68.00 1.23 0.16 

      -เปลือกหัวมัน (สด) 37.38 4.32 0.90 13.55 73.59 57.71 0.51 0.07 

      -เปลือกหัวมัน (แห้ง) 88.50 4.10 0.80 20.20 67.20 68.00 0.48 0.08 

   ข้าวโพด         

      -ข้าวโพดบดทั้งฝัก 86.50 8.20 3.10 6.10 81.00 79.00 - - 

      -เมล็ดข้าวโพดบด 88.30 8.60 4.20 2.60 82.90 82.00 0.04 0.27 

   เมล็ดข้าวฟ่าง 88.40 9.60 2.90 1.80 84.30 89.00 0.03 0.32 

   ข้าว         

      -ปลายข้าว 87.60 7.80 1.50 0.60 89.30 81.00 0.04 0.15 

      -ข้าวเปลือก 90.10 7.30 2.20 10.90 73.30 73.00 0.03 0.20 

      -ร าละเอียด 93.12 13.60 16.20 6.60 55.60 81.00 0.07 0.78 

      -ร าหยาบ 90.30 5.60 2.50 35.40 41.00 57.00 0.12 0.22 

      -ร าสกัดน้ ามัน 88.90 17.30 0.80 9.40 61.80 69.00 0.13 2.31 

      -ร าข้าวสาลี 88.00 16.40 3.00 8.70 67.20 74.00 0.11 0.91 

แหล่งข้อมูล: วลัยกานต์ และคณะ (2559), Harris และคณะ (1982), เมฆ (2552) 

1/ NFE = ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์ 

2/ TDN = โภชนะย่อยได้ท้ังหมด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด (เปอร์เซน็ต์วัตถุแห้ง) 

วัตถุดิบอำหำรสัตว์ 
วัตถุแห้ง 

(%) 
โปรตีนรวม 

(%) 
ไขมัน 
(%) 

เย่ือใย 
(%) 

NFE1/ 
(%) 

TDN2/ 
(%) 

Ca 
(%) 

P  
(%) 

แหล่งโปรตีน         

   ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 90.80 36.60 19.60 7.20 31.70 97.00 0.26 0.55 

   กากถ่ัวเหลืองสกัดน้ ามัน 88.50 47.00 1.20 5.40 40.00 83.05 0.35 0.69 

   กากมะเขือเทศ แห้ง 92.50 18.70 10.00 31.60 27.30 52.00 3.17 5.54 

   กากเต้าหู้-สด 11.60 29.00 11.10 13.30 42.50 81.00 0.49 0.33 

   โปรตีนถั่วเขียว CP<30% 90.20 20.80 1.10 19.60 54.30 66.00 0.38 0.38 

   กากทานตะวันสกัดน้ ามัน 90.50 37.50 1.90 18.20 34.80 66.00 0.39 1.32 

   กากทานตะวันอัดน้ ามัน 92.00 23.10 7.70 31.10 30.90 56.00 0.64 0.66 

   กากปาล์มอัดน้ ามัน 92.10 8.70 13.50 26.20 44.80 66.00 0.44 0.25 

   กากเนื้อในเมล็ดปาล์มอัดน้ ามัน 91.10 16.70 5.30 8.50 62.50 79.00 0.39 0.98 

   กากเนื้อในเมล็ดปาล์มสกัดน้ ามัน 91.40 19.20 6.70 11.80 49.70 74.03 - - 

   เมล็ดฝ้าย 91.60 20.40 17.50 26.10 31.50 68.00 0.17 0.59 

   กากเมล็ดฝ้ายกระเทาะเปลือก 90.20 46.70 5.80 6.80 32.20 83.00 0.22 1.32 

   กากมะพร้าวอัดน้ ามัน 92.20 17.90 11.10 11.50 52.70 81.00 0.23 0.49 

    กากมะเพร้าวคันกะทิ แห้ง 90.80 6.30 26.80 11.10 52.50 94.00 0.02 0.14 

    กากเมล็ดยางพารากระเทาะ
เปลือก 

90.50 29.80 9.60 20.10 32.90 74.14 0.10 0.42 

    กากมะเขือเทศ แห้ง 92.50 18.70 10.00 31.60 27.30 52.00 3.17 5.54 

    ยูเรีย 99.00 281.00       

   กากเบียร์แห้ง 91.50 25.30 5.80 16.80 56.10 70.00 0.35 0.47 

แหล่งข้อมูล: วลัยกานต์ และคณะ (2559), Harris และคณะ (1982) 

1/ NFE = ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์  

2/ TDN = โภชนะย่อยได้ท้ังหมด 
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ตารางที่ 4 คุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบ พืชอาหารสัตว์บางชนิดที่ใช้เป็นอาหารแพะ (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

ชนิดอำหำร 
วัตถุแห้ง โปรตีน เย่ือใย (%) TDN3/ Ca P 

(%) (%) NDF1/ ADF2/ (%) (%) (%) 

   หญ้ากินสีีม่วง อาย ุ45 วันสด 22.60 7.90 70.40 42.90 58.00 0.43 0.25 

   หญ้ากินสีีม่วง อายุ 60 วันสด 24.50 7.10 71 41.50 61.00 0.31 0.27 

   หญ้าขน อาย ุ45 วันสด 22.60 8.10 67 37.70 61.00 0.44 0.24 

   หญ้าขน อาย ุ60 วันสด 24.10 7.10 67.70 38.20 59.00 0.35 0.26 

   หญ้าเนเปียร ์อาย ุ45 วันสด 18.70 10.70 65 36.80 61.00 0.42 0.35 

   หญ้าเนเปียร ์อาย ุ60 วันสด 19.50 8.40 67.50 40.40 56.29 0.38 0.36 

   หญ้าเนเปียร์แคระ อาย ุ45 วันสด 19.80 11.00 64.90 36.90 59.95 0.65 0.32 

   หญ้าเนเปียร์แคระ อาย ุ60 วันสด 24.40 9.90 67.50 40.00 60.00 0.55 0.28 

   หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อายุ 45 วันสด 20.00 9.10 66.38 42.95 53.61 - - 

   หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1อายุ 60 วันสด 25.00 7.30 67.64 45.07 51.39 - - 

   หญ้าพลิแคทูลั่ม อาย ุ45 วันสด 24.30 7.80 69.10 40.30 63.00 0.69 0.16 

   หญ้าแพงโกลา อาย ุ45 วันสด 25.20 7.80 65.30 37.70 61.00 0.33 0.31 

   หญ้าแพงโกลา อาย ุ45 วันแห้ง 87.00 7.00 66.10 38.80 54.00 0.34 0.27 

   หญ้าแพงโกลา อาย ุ60 วันสด 27.90 7.50 66.50 37.60 59.00 0.47 0.27 

   หญ้าแพงโกลา อาย ุ60 วันแห้ง 88.50 6.00 66.90 37.10 51.00 0.47 0.27 

   หญ้ารูซี ่อาย ุ45 วันสด 21.20 8.60 65.20 37.30 61.00 0.56 0.27 

   หญ้ารูซี ่อาย ุ45 วันแห้ง 89.20 8.40 66.30 35.00 55.00 1.15 0.37 

   หญ้ารูซี ่อาย ุ60 วันสด 25.60 6.60 67.60 37.80 60.00 0.51 0.27 

   หญ้ารูซี ่อาย ุ60 วันแห้ง 89.60 4.10 68.70 39.50 52.00 1.18 0.37 

แหล่งข้อมูล: เฉลา และคณะ (2553), SGS Agrifood Laboratories (2016) 

1/   NDF = ผนังเซล 
2/   ADF = ลิกโนเซลลูโลส 
3/   TDN = โภชนะย่อยไดท้ั้งหมด 
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ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบ วัสดุเหลือใช้/ ผลพลอยได้ทางการเกษตร บางชนิดที่ใช้เป็น
อาหารแพะ (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

ชนิดอำหำร 
วัตถุแห้ง โปรตีน เย่ือใย (%) TDN3/ Ca P 

(%) (%) NDF1/ ADF2/ (%) (%) (%) 

   ฟางข้าว 87.80 3.50 68.40 42.10 52.00 0.33 0.12 

   ยอดอ้อยสด 28.00 7.20 71.30 44.50 60.00 0.30 0.13 

   กากน้ าตาล 73.70 4.50 - - 64.00 0.80 0.05 

   ข้าวโพดฝักอ่อน (ต้นหมัก) 25.00 7.30 68.80 47.40 54.79 0.36 0.23 

      -เปลือกฝักและไหมสด 16.10 11.10 57.80 27.20 66.00 0.27 0.33 

   ข้าวโพดหวาน (ต้นสด) 26.80 9.40 60.00 30.60 63.00 0.35 0.30 

      -เปลือกฝักและซังสด 20.90 6.60 74.10 34.80 72.00 0.04 0.2 

      -เปลือกฝักสด 20.00 5.80 76.80 38.40 60.00 0.09 0.17 

   ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ต้น70วัน) 21.00 8.30 60.50 32.30 62.00 0.26 0.19 

   ทางปาล์ม 31.00 5.00 78.70 55.60 40.36 0.67 0.11 

   ต้นถั่วลิสงแห้ง 86.60 13.30 51.20 42.10 54.69 - - 

   ต้นถั่วเหลืองหลังเก็บฝัก 85.90 7.30 57.90 42.50 54.37 1.42 0.15 

   เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลือง 89.30 12.00 61.70 45.90 55.00 0.49 0.13 

   สับปะรด        

       เปลือกสด (โรงงาน) 14.20 5.40 56.80 27.90 69.39 0.38 0.18 

       จุกสด 19.00 9.50 51.20 27.20 64.00 0.69 0.19 

   กากมะเขือเทศแห้ง 92.30 20.30 63.00 45.00 56.00 3.17 5.54 

แหล่งข้อมูล: เฉลา และคณะ (2553), วลัยกานต์ และคณะ (2559), SGS Agrifood Laboratories (2016) 

1/   NDF = ผนังเซล 
2/   ADF = ลิกโนเซลลูโลส 
3/   TDN = โภชนะย่อยไดท้ั้งหมด 
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ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบ พืชอาหารสัตว์โปรตีนสูงบางชนิดที่ใช้เป็นอาหารแพะ  
(เปอร์เซ็นตว์ัตถุแห้ง) 

ชนิดอำหำร 
วัตถุแห้ง โปรตีน เย่ือใย (%) TDN3/ Ca P 

(%) (%) NDF1/ ADF2/ (%) (%) (%) 

   ถั่วคาวาลเคด อาย ุ45 วัน 19.90 16.20 50.90 36.80 66.00 1.34 0.28 

   ถั่วคาวาลเคด อาย ุ90 วัน 25.50 15.80 53.20 37.70 66.00 1.25 0.27 

   ถั่วท่าพระสไตโล อาย ุ45 วัน 25.50 16.20 51.60 37.30 69.00 1.4 0.27 

   ถั่วท่าพระสไตโล อายุ 90 วัน 27.00 14.20 54.80 40.00 63.00 0.86 0.3 

   ถั่วฮามาต้า อาย ุ45 วัน 26.70 16.10 50.30 32.40 69.00 1.58 0.20 

   ถั่วไมยรา อาย ุ45 วัน 27.10 20.80 44.10 29.70 64.70 1.11 0.29 

   ถั่วไมยรา อายุ 75 วัน 37.90 15.60 49.00 34.00 68.00 1.97 0.20 

   ถั่วมะแฮะ อายุ 60 วัน 35.90 19.10 51.30 36.00 69.00 0.60 0.30 

   มะขามเทศ ใบสด 29.10 21.00 33.80 29.30 70.00 1.78 0.21 

   แคฝรั่ง (ใบสด) 24.80 25.40 35.40 30.60 73.00 1.82 0.41 

   ผักตบชวาสด ล าต้นและใบ 8.10 12.30 - - 56.00 2.06 0.68 

   ใบมันส าปะหลังแห้ง 90.60 22.20 41.40 31.30 65.00 2.05 0.24 

   กระถิน        

      -กระถินป่น 92.20 13.00 48.40 39.60 46.00 1.03 0.13 

      -ใบและกิ่งแห้ง 91.17 15.17 51.52 36.00 45.82 1.17 0.15 

      -ใบและกิ่งอ่อนกระถินสด 36.20 23.20 37.70 24.40 77.00 1.06 0.19 

ที่มา: เฉลา และคณะ (2553), SGS Agrifood Laboratories (2016) 

1/   NDF = ผนังเซล 
2/   ADF = ลิกโนเซลลูโลส 
3/   TDN = โภชนะย่อยไดท้ั้งหมด 
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บทที่ 3 กำรจัดกำรอำหำรเลี้ยงแพะเนื้อ 

สัตว์ที่มีชีวิตอยู่อิสระตามธรรมชาติจะเลือกหาอาหารกินเองให้ได้โภชนะเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย แต่เมื่อเราน าสัตว์เหล่านั้นมากักขังไว้ การจะเลี้ยงให้สัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดี ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมี
ความรู้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ เริ่มจากรู้ความต้องการโภชนะของสัตว์ชนิดนั้น และน าเอาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ประเภทต่างๆ มาผสมเข้ากันในสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับเลี้ยงสัตว์  

กำรประกอบสูตรอำหำร 

1. ลักษณะของอำหำรสัตว์ที่ด ี
1.1 มีปริมำณโภชนะเพียงพอกับควำมต้องกำรของสัตว์ ได้แก่ โปรตีน พลังงาน วิตามิน และ

แร่ธาตุ เมื่อสัตว์กินอาหาร และย่อยอาหารแล้วโภชนะในอาหารที่ถูกดูดซึมเข้าไปสามารถเจริญเติบโต ให้
ผลผลิต สืบพันธุ์ รวมทั้งการสร้างภูมิต้านทานโรคอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามที่พันธุกรรมของสัตว์จะ
เอ้ืออ านวยได ้

1.2 สัตว์สำมำรถย่อยและดูดซึมอำหำรนั้นได้ดี ท าให้มีการใช้ประโยชน์โภชนะในอาหารได้
อย่างเต็มที่ อาหารมีลักษณะที่ไม่ฟ่ามเกินไปจนท าให้สัตว์กินอาหารได้ไม่เต็มที่ อาหารที่มีระดับเยื่อใยสูงเกินไป
จะท าให้อาหารย่อยได้ต่ า 

1.3 สูตรอำหำรนั้นต้องไม่มีสำรพิษ หรือถ้ามีก็ต้องอยู่ในระดับต่ าที่ไม่สามารถก่อให้เกิด
อันตรายต่อสัตว์ หรือไม่เกิดการกระทบกระเทือนต่อสมรรถภาพการผลิต ระบบการสืบพันธุ์ และภูมิต้านทานโรค 

1.4 อำหำรนั้นมีควำมน่ำกิน หรือมีคุณสมบัติที่สัตว์สามารถยอมรับกินเข้าไปในร่างกายได้ เข่น 
อาหารมีรสชวนกิน กลิ่นหอมสัตว์ชอบ ลักษณะไมส่ากมากจนสัตว์รับไม่ได ้

2. หลักกำรค ำนวณสูตรอำหำรแพะ เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของแพะมีกระเพาะหมักซึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์อาหารหยาบเยื่อใยสูงได้ อาหารแพะจึงมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1) อาหารหยาบ ได้แก่ 
หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกลา เป็นต้น 2) อาหารข้น ได้แก่ อาหารที่มีองค์ประกอบเมล็ดธัญพืชเป็นแหล่งของ
โภชนะพลังงานและวัตถุดิบอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ระบบทางเดิน
อาหารยังสามารถสังเคราะห์โปรตีนโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก แต่จุลินทรีย์เหล่านี้ต้องการแหล่งธาตุ
ไนโตรเจนเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์โปรตีน ดังนั้นอาหารแพะจึงอาจมีแหล่งไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน 
(Non-protein nitrogen) เช่น ยูเรีย เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหาร นอกจากนี้จุลินทรีย์ยังให้วิตามินชนิดต่างๆ อีก
ด้วย ฉะนั้นในการค านวณสูตรอาหารแพะจึงแบ่งตามวิธีการให้อาหารออกเป็น 2 แบบคือ 

แบบที่1 ค านวณสูตรอาหารข้น ใช้ในกรณีที่ผู้เลี้ยงให้แพะกินอาหารหยาบแยกจากอาหารข้น  
           แบบที ่2 ค านวณสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR ใช้ในกรณีท่ีให้แพะกินอาหารหยาบคลุกรวมไปกับอาหารข้น 
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3. วิธีค ำนวณสูตรอำหำรด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนแนะน าให้ใช้โปรแกรม กอส.1 (ภาพที่ 39) 

ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งแนบแผ่นซีดีมากับหนังสือเล่มนี้แล้ว โปรแกรมฯ ภายในแผ่นซีดีมีโปรแกรม กอส.1 และ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมฯนี้ใช้งานง่ายเป็นไฟล์ excel ที่ท างานกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้ทุกรุ่น แต่
ถ้าต้องการใช้งานค าสั่ง “การค านวณสูตรอาหารราคาต่ าสุด” จะต้องใช้งานกับ Microsoft Excel รุ่น 97-
2000 มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

 

 

           ภาพที่ 39 แสดงหน้าแรกของโปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1 

3.1 ติดตั้งโปรแกรม กอส.1 โดยก็อบปี้ไฟล์ชื่อ LeastCostGoat2000.xls (เป็นชุดโปรแกรม
ส าหรับแพะโดยตรงคือปรับค่า TDN ให้เป็นของแพะด้วย) จากแผ่นซีดีไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
ดับเบิลคลิ๊ก ที่ไฟล์เพ่ือเปิดใช้งาน ผู้ใช้ควรอ่านค าแนะน าการใช้โปรแกรม กอส1 ก่อนใช้งาน 

3.2 ค ำนวณหำควำมต้องกำรโภชนะของแพะ เนื่องจากแพะแต่ละระยะการเจริญเติบโต 
ต้องการโภชนะไม่เท่ากัน จ าเป็นต้องค านวณหาค่าความต้องการโภชนะของแพะจากตารางที่ 2 โดยเริ่มต้นต้อง
ทราบ รูปแบบวิธีเลี้ยงแพะว่าเป็นแบบไหน หาค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัวแพะในคอก ต้องรู้ว่าจะเลี้ยงแพะให้โตวันละกี่
กรัม และแพะกินอาหารได้วันละกี่กิโลกรัม ซึ่งแสดงวิธีค านวณไว้ที่ตัวอย่างหน้า 44 ขั้นตอนที่ 1  

3.3 เขียนชื่อวัตถุดิบที่จะใช้และรำคำของวัตถุดิบ นอกจากคุณภาพของวัตถุดิบแล้วราคาก็
เป็นปัจจัยส าคัญอีกตัวหนึ่งที่ผู้เลี้ยงจะตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบชนิดนั้นมาประกอบสูตรอาหาร ฉะนั้นผู้เลี้ยง
แพะจะต้องสืบหาวัตถุดิบที่คุณภาพดีในพ้ืนที่ และซื้อได้ราคาถูก หรือจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองภายใน
ฟาร์มก็ได้ แล้วเขียนชื่อวัตถุดิบกับราคาไว้บนกระดาษทด จากนั้นเปิดโปรแกรม กอส.1 เลือกที่เมนู “แก้ไข
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์” (ภาพที่ 40) เลือกวัตถุดิบที่จะใช้ แล้วปรับแก้ราคาของวัตถุดิบแต่ละตัวให้เป็น
ปัจจุบัน จะเห็นว่าโปรแกรมฯนี้เตรียมวัตถุดิบไว้ให้เลือกใช้มากถึง 26 ชนิด และยังมีวัตถุดิบส ารองไว้ให้เลือกใช้
อีก 40 ชนิด อยู่ที่ด้านล่างของจอภาพ โดยจ าน ามาใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ  
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ปฏิบัติตามค าแนะน าของคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ เพ่ือย้ายวัตถุดิบส ารองไปอยู่ในช่องเตรียมใช้งาน
นอกจากนีผู้้เขียนได้เตรียมวัตถุดิบไว้ให้เลือกใช้อีกมากมายอยู่ใน ตารางที่ 3-6 ของหนังสือเล่มนี้ 

3.4 เขียนชื่อวัตถุดิบที่ใช้ปริมำณคงที่ ในสูตรอาหารสัตว์จะมีวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ปริมาณคงที่เกือบทุกสูตร และใช้ปริมาณไม่มาก เช่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต เกลือป่น พรีมิกซ์ เป็นต้น ให้เลือก
คลิ๊กที่เมนู “ตรวจสอบสูตรอาหารสัตว์” คีย์ปริมาณที่ใช้ และราคาของวัตถุดิบคงที่  ในช่อง “ปริมาณที่ใช้ 
(กิโลกรัม)” 

3.5 ค ำนวณปริมำณวัตถุดิบผันแปร วัตถุดิบชนิดที่เลือกไว้ในหัวข้อ 3.3 นั้นเรายังไม่ทราบ
ปริมาณที่จะใช้ ถือว่าเป็นวัตถุดิบผันแปร ซึ่งเราจะใช้โปรแกรม กอส.1 ช่วยค านวณ โดยเลือกที่ เมนู 
“ตรวจสอบสูตรอาหารสัตว์” แล้วลองใส่ตัวเลขปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ลงในช่องว่าง “ปริมาณที่ใช้ (กิโลกรัม)” 
เราอาจเริ่มต้นจากการใส่ปริมาณของวัตถุดิบตามสูตรอาหารแพะที่เคยใช้อยู่เดิมก่อนก็ได้ จากนั้นให้สังเกตดังนี้  
                   - กรณีค ำนวณสูตรอำหำรผสมเสร็จ TMR ก็ให้ปรับปริมาณวัตถุดิบให้ได้ค่าที่ช่อง โปรตีน
เปอร์ เซ็นต์  และ  โภชนะที่ ย่อยได้ เปอร์ เซ็นต์  สู งกว่าค่ าที่ เราค านวณ ได้จากหั วข้อ 3.2 เล็กน้อย   
                   - กรณีค ำนวณสูตรอำหำรข้น ก็ให้ปรับปริมาณวัตถุดิบให้ได้ค่าองค์ประกอบทางเคมีของสูตร
อาหารใกล้เคียงกับค่าที่ก าหนดไว้ตามระยะการเจริญเติบโตของแพะ โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนเป็นหลัก เช่น 
14-18 เปอร์เซ็นต ์และมีค่าโภชนะย่อยได้ท้ังหมด อยู่ระหว่าง 65-70 เปอร์เซ็นต ์ 

           3.6 เทียบรำคำว่ำเหมำะสมหรือไม่ เมื่อได้สูตรอาหารแพะมาแล้วโปรแกรมจะค านวณราคา
มาให้ด้วย ซึ่งสูตรใหม่ควรมีราคาต่ ากว่าสูตรอาหารแพะที่ใช้อยูเ่ดิม หรือถูกกว่าราคาอาหารเม็ดของบริษัท 

 

ภาพที่ 40 แสดงเมนูต่างๆ ภายในโปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1 
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ตัวอย่ำง กำรค ำนวณสูตรอำหำรผสมเสร็จ TMR แพะเนื้อ 

กรณีจะขุนแพะที่เลี้ยงแบบขังคอกรวม น้ าหนักตัวแพะ 20 กิโลกรัม ต้องการให้โตวันละ 100 กรัม ใน
พ้ืนที่มีวัตถุดิบได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ต้นกระถิน กากถั่วเหลือง และมันเส้น เป็นต้น สามารถค านวณ
สูตรอาหารผสมเสร็จ TMR ได้ดังนี ้ 

ขั้นที่ 1 ค านวณหาค่าความต้องการโภชนะของแพะต่อตัวต่อวัน 

- เปิดตารางที่ 2 หน้าที่ 12 ข้อ ข. เพ่ือด ารงชีพร่วมกับออกก าลังน้อย (แพะที่เลี้ยงแบบขังคอก
รวม) เลือกแพะขนาดน้ าหนักตัว 20 กิโลกรัม อ่านค่าความต้องการโภชนะย่อยได้ทั้งหมด = 334 กรัม ค่า
ความต้องการโปรตีนทั้งหมด = 46 กรัม และปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัว ทั้งหมด = 0.60 กิโลกรัม 

- เปิดตารางที่ 2 หน้าที่ 13 ความต้องการเพ่ิมเติมส าหรับการเจริญเติบโตวันละ 100 กรัม (ส าหรับ
แพะทุกขนาด) ต้องเพ่ิมค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด = 200 กรัม เพ่ิมค่าโปรตีนทั้งหมด =  28 กรัม และเพ่ิม
ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อตัว ทั้งหมด = 0.36 กิโลกรัม 

- น าค่าโภชนะที่ได้ทั้งสองรายการมารวมกัน เป็นค่าที่ต้องการใช้ในสูตรอาหารแพะขุนดังกล่าว
ประกอบด้วย โภชนะย่อยได้ทั้งหมด = 534 กรัม โปรตีนทั้งหมด = 74 กรัม และปริมาณวัตถุแห้งที่แพะกินต่อ
ตัว ทั้งหมด = 0.96 กิโลกรัม  

- ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์โภชนะย่อยได้ทั้งหมดในสูตรอาหาร = (534 x 100) ÷ 960 = 55.63 
เปอร์เซ็นตข์องน้ าหนักอาหารแห้ง  

- ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนทั้งหมดในสูตรอาหาร = (74 x 100) ÷ 960 = 7.70 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักอาหารแห้ง 

ขั้นที่ 2 เขียนชื่อวัตถุดิบที่จะใช้พร้อมราคาทีซ่ื้อได้จริง 

- กระถินสับรวมก่ิงสด สับ ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท 
- หญ้าเนเปียร์อายุ 60 วันสด สับ ราคากิโลกรัมละ 1.00 บาท  
- กากถั่วเหลือง 44 เปอร์เซน็ต์โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 19.70 บาท 
- มันเส้นราคากิโลกรัมละ 6 บาท 

ขั้นที่ 3 เขียนชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณคงที่ ปริมาณท่ีใช้ และราคาท่ีซื้อได้จริง ได้แก่  

- เกลือป่น 1กิโลกรัม ราคา 2.50 บาท 
    - พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัม ราคา 15 บาท 
    - ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1กิโลกรัม ราคา 6 บาท 
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ขั้นที่ 4 เปิดโปรแกรม กอส.1 ขึ้นมา เลือกคลิ๊กท่ีเมนู “ตรวจสอบสูตรอาหารสัตว์” ใส่ปริมาณวัตถุดิบ

ที่ต้องการใช้ลงในช่องว่างตามต้องการ คอยปรับเพ่ิม/ลดปริมาณที่ใช้ แล้วสังเกตท่ีช่องโปรตีน% กับช่องโภชนะ
ที่ย่อยได้% ให้ได้โภชนะใกล้เคียงกับที่ค านวณไว้ในขั้นที่ 1 คือค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 55.63 
เปอร์เซ็นต์ ค่าโปรตีนทั้งหมดไม่ต่ ากว่า 7.7 เปอร์เซ็นต์ และกรณีเป็นสูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) จึงควรมีค่า
วัตถุแห้งระหว่าง 35-40 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือความสะดวกในการผสมด้วยเครื่องแต่เนื่องจากอากาศของประเทศ
ไทยค่อนข้างร้อนท าให้แพะกินอาหารได้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน NRC จึงต้องปรับเพ่ิมค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด 
และค่าโปรตีนทั้งหมดไปอีก 15 เปอร์เซ็นต์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “จัดเรียงข้อมูลใหม่” จะได้ผลดัง
ภาพที่ 41 บริเวณคอลัมน์ “ปริมาณที่ใช้%” เป็นค่าน้ าหนักสดของวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ ส่วนคอลัมน์ “ปริมาณ
ที่ต้องการ (กิโลกรัม)” นั้นโปรแกรมฯ จะปรับค่าน้ าหนักวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหารให้มีค่ารวมกันได้น้ าหนัก 
100 กิโลกรัมพอดี  

สูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ค านวณได้ประกอบด้วยวัตถุดิบดังต่อไปนี้ 
- หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 อายุ 60 วัน ตัดสด สับ  66 กิโลกรัม 
- มันเส้น                 20 กิโลกรัม 
- กระถินสับรวมก่ิง 0.5 เซนติเมตร สด    9 กิโลกรัม 
- กากถั่วเหลืองโปรตีน 44เปอร์เซ็นต์               2 กิโลกรัม 
- เกลือป่น                 1 กิโลกรัม 
- ไดแคลเซียม ฟอสเฟต      1 กิโลกรัม 
- พรีมิกซ์                           1 กิโลกรัม  รวม   100 กิโลกรัม  

ราคาอาหารผสมเสร็จ 3.68 บาท/กก. วัตถุแห้ง 42.46 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 8.25 เปอร์เซ็นต์ โภชนะท่ีย่อยได้ 
58.13 เปอร์เซ็นต์  

 

ภาพที่ 41 แสดงผลที่ได้จากการค านวณของโปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ กอส.1 
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กรณีที่จะค านวณเป็นสูตรอาหารข้น ก็ปรับให้ได้เปอร์เซ็นต์โปรตีน ตามระยะการเจริญเติบโตของแพะเป็นหลัก 
และให้ค่าโภชนะย่อยได้ไม่ต่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ดังตัวอย่างสูตรอาหารข้นส าหรับแพะในตารางที่ 9 จะเห็นว่า
ราคาอาหารข้นที่ค านวณได้มีราคาถูกกว่าของบริษัท ถึงแม้ว่าโรงงานผสมอาหารสัตว์จะได้เปรียบที่ซื้อวัตถุดิบ
ได้ราคาต่ ากว่า แต่การผสมอาหารสัตว์ใช้เองจะได้เปรียบที่สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้ตามต้องการ ไม่ต้องเสีย
ค่าถุงบรรจุ และค่าการตลาดใดๆ  

4. วิธีผสมอำหำรแพะ เมื่อทราบปริมาณวัตถุดิบในสูตรอาหารแพะ เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะน า
วัตถุดิบเหล่านั้นไปใช้เลี้ยงแพะจะต้องน ามาผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนน าไปเลี้ยงแพะ หมายถึง มีวัตถุดิบแต่
ละชนิดกระจายอยู่ทุกส่วนของอาหารในระดับเท่าๆกัน ซึ่งแพะทุกตัวจะได้รับโภชนะอย่างสม่ าเสมอกัน 

4.1 กำรผสมอำหำรด้วยมือ เหมาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงแพะจ านวนน้อย 
อุปกรณ์ที่ใช้ คือ พ้ืนซีเมนต์เรียบ พลั่ว เครื่องชั่ง เป็นต้น ก่อนผสมอาหารต้องกวาดพ้ืนซีเมนต์ที่จะกองวัตถุดิบ
ให้สะอาดเสียก่อน ชั่งวัตถุดิบที่เป็นอาหารพลังงาน เช่น ข้าวโพด มันเส้น ตามปริมาณในสูตรอาหาร เทลงบน
พ้ืนเป็นชั้นแรก แบ่งวัตถุดิบเนื้อละเอียดที่ชั่งครั้งแรกมาประมาณ 5 กิโลกรัม เพ่ือผสมกับพรีมิกซ์ ไดแคลเซียม
ฟอสเฟต และเกลือป่น ซึ่งชั่งไว้ก่อนแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน น าไปเทรวมกองกับชั้นแรก ชั่งวัตถุดิบที่เหลือ เช่น 
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม กระถิน หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เทรวมในกองแล้วใช้พลั่วตักเพ่ือผสมอาหาร โดยตักอาหาร
ไปวางเป็นกองใหม่ ท าแบบนี้กลับไปมา 4 ครั้ง อาหารก็จะเข้ากันได้ดี กรณีที่สูตรอาหารระบุให้ผสมน้ ามันด้วย 
ต้องน าน้ ามันมาผสมต่างหากกับอาหารพลังงานก่อน ในปริมาณที่วัตถุดิบเหล่านั้นสามารถดูดซับน้ ามันได้หมด 
และทิ้งไว้ให้แห้งเสียก่อน จึงน ามาผสมกับวัตถุดิบอ่ืนต่อไป เพ่ือไม่ให้อาหารจับตัวเป็นก้อนจะผสมเข้ากันได้ยาก 

4.2 กำรผสมอำหำรด้วยเครื่อง ใช้ในกรณีที่มีการผสมอาหารปริมาณมากๆ ปัจจุบันนิยมใช้
เครื่องผสมอาหารแนวนอน เพราะผสมได้เร็วและทั่วถึง ซึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกับการผสมอาหารด้วยมือ 
กล่าวคือ น าวัตถุดิบที่ใช้ปริมาณน้อยๆมาผสมกับวัตถุดิบที่เป็นอาหารพลังงานเสียก่อนที่จะใส่เข้าเครื่อง 
จากนั้นก็ใส่วัตถุดิบชนิดต่างๆให้ครบ ใช้เวลาในการผสมประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้น 

4.3 กำรเก็บรักษำอำหำรที่ผสมเสร็จแล้ว กรณีอาหาร TMR สดควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 
วัน ส่วนอาหารข้นที่มีความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บไว้ได้นาน 1-3 เดือนโดยบรรจุในถุงอาหาร
สัตว์วางไว้บริเวณท่ีแห้ง และไม่ให้ถูกแดด  

กำรให้อำหำรแพะเนื้อ 

1.นิสัยและลักษณะกำรกินอำหำร แพะชอบกินใบจากไม้พุ่มและไม้ยืนต้นมากกว่าหญ้า ซึ่งจะเห็น
แพะปีนป่ายเพ่ือกินใบพืชดังกล่าวเสมอๆ นอกจากนั้นแพะยังมีริมฝีปากบนที่สามารถขยับไปมาได้สะดวก จึง
เล็มหญ้าสั้นชิดพ้ืนดินได้มากกว่าโคและกระบือ การแทะเล็มจะใช้วิธีเม้มซึ่งจะเลือกเล็มใบพืชและส่วนยอดของ
พืชชนิดต่างๆได้ดี (Devendra and Burns, 1983) หากให้แพะกินไม้พุ่ม เช่น กระถินทั้งกิ่งนอกจากจะกินใบ
ได้หมดแล้วแพะยังสามารถกินเปลือกไม้กระถินได้อีกด้วย แต่ถ้าใช้เครื่องหั่นกระถินให้เป็นชิ้นเล็กๆ แพะก็จะ 
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กินได้มากข้ึน เหลือไว้แต่เศษไม้ชิ้นเล็กๆ ถ้าให้แพะกินหญ้าเนเปียร์ซึ่งล าต้นมีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้เครื่องหั่น
หญ้าเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแพะจึงจะกินหญ้าได้หมด แพะเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวมากกับกลิ่นหากอาหารมีกลิ่น
เปลี่ยนไป เช่นเหม็นหืนแพะจะไม่ชอบกิน จึงควรให้แพะกินอาหารที่ใหม่และสดเสมอ 

2. กำรเปลี่ยนอำหำรแพะ เมื่อผสมสูตรอาหารใหม่เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีเพียงใด ก่อนที่จะ
น าอาหารใหม่นั้นไปเลี้ยงแพะ ให้ท าความเข้าใจเสียก่อนว่าระบบย่อยอาหารของแพะต้องอาศัยจุลินทรีย์เป็น
หลัก ฉะนั้นจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนอาหารใหม่เข้ามาเพ่ือให้จุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารและตัวแพะปรับตาม
ได้ทัน โดยวันที่ 1-5 ให้อาหารใหม่ 20% อาหารเดิม 80% วันที่ 6-10 ให้อาหารใหม่ 50% อาหารเดิม 50% 
วันที่ 11-15 ให้อาหารใหม่ 80% อาหารเดิม 20% วันที่ 16 เป็นต้นไปให้อาหารใหม่ทั้งหมด (ตารางที่ 7) ใน
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาหารต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิดหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ไขทัน ตัวอย่าง
การเปลี่ยนอาหารใหม่ที่ศูนย์ฯชัยนาทเราก็พบปัญหาเหล่านี้ เช่นกัน เดิมให้แพะกินแต่หญ้าแพงโกลาแห้งเมื่อ
เจ้าหน้าที่ฟาร์มน าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด ไปให้แพะทดลองกิน ทั้งๆที่เป็นหญ้าคุณภาพดีปรากฏว่าแพะไม่
ค่อยกิน จึงต้องค่อยๆหัดให้กินตามวิธีดังกล่าว กระทัง่แพะที่ฟาร์มกินหญ้าเนเปียร์ฯเป็นทุกตัวแล้ว 

ตารางที ่7 แสดงการปรับเปลี่ยนอาหารแพะจากอาหารเดิมไปเป็นอาหารใหม่ 

วันที่ให้อาหาร อาหารใหม่ (%) อาหารเดิม (%) 

1-5 20 80 

6-10 50 50 

11-15 80 20 

16 เป็นต้นไป 100 0 

ที่มา: ปรารถนา (2556) 

3. อุปกรณ์ให้น้ ำและอำหำร แพะมีนิสัยชอบกินน้ าสะอาด ฉะนั้นผู้เลี้ยงจึงควรเอาใจแพะด้วยการท า
ความสะอาดภาชนะใส่น้ าทุกวัน และเปลี่ยนน้ าใหม่อยู่เสมอ ควรใช้ถังน้ าสีขาวเพ่ือจะได้มองดูสะอาด และท า
ความสะอาดง่าย จะเป็นถังพลาสติกมือสองก็ได้ ส่วนอุปกรณ์ให้อาหารอาจท าจากท่อพีวีซีขนาด 8 นิ้ว ผ่าครึ่ง 
และใช้แผ่นไม้ปิดหัวท้ายรางป้องกันอาหารตกหล่น (ภาพท่ี 42) น ามาตอกติดด้านหน้าคอกแพะ ช่วยลดการตก
หล่นของอาหาร และท าความสะอาดง่าย ผู้เลี้ยงควรกระตุ้นการกินอาหารของแพะด้วยการให้อาหารน้อยๆ แต่
บ่อยครั้ง ก่อนให้อาหารใหม่ควรสังเกตอาหารเก่าที่แพะกินไม่หมด หากยังใช้ได้ก็คลุกรวมกับอาหารใหม่ ถ้า
เหลือเป็นกากอาหาร เศษไม้ หรือบูดเน่าก็ตักทิ้งไปก่อน จึงค่อยใส่อาหารใหม่ลงไป 
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      ภาพที่ 42 รางอาหารแพะทีท่ าจากท่อพีวีซี            ภาพที่ 43 คอกขังแยกแม่คลอดใหม่ไว้กับลูก     

4. กำรให้อำหำรแพะเนื้อระยะต่ำงๆ (วินัย, 2542) 
   4.1 ลูกแพะก่อนหย่ำนม น้ านมเป็นอาหารที่ดีที่สุดส าหรับลูกแพะ เมื่อลูกแพะเกิดใหม่ควร
กินนมจากแม่ภายใน 2-3 ชั่วโมง เพราะช่วงนี้แม่แพะจะผลิตนมน้ าเหลืองที่อุดมไปด้วยโภชนะที่จ าเป็น และ
ภูมิคุ้มกันโรค โดยปกติจะให้แมก่ับลูกแพะคลอดใหม่ไปอยู่ในคอกเดี่ยว (ภาพที่ 43) เพ่ือให้ลูกแพะได้กินน้ านม
เต็มที่และป้องกันการถูกรังแก ปูพื้นคอกด้วยฟางแห้งให้ลูกแพะนอน ระหว่างนี้ให้แม่แพะได้กินหญ้าคุณภาพดี 
พร้อมอาหารข้นโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 2 สัปดาห์จึงน ากลับเข้าไปรวมฝูง ลูกแพะที่ก าพร้าแม่ หรือ
แม่แพะมีน้ านมไม่พอเลี้ยงลูก จ าเป็นต้องฝึกให้ลูกแพะกินนมจากขวด โดยรีดนมจากแม่แพะตัวอ่ืน หรือชงนม
ผงใส่ขวดให้ลูกแพะกิน ควรล้างขวดนมและหัวนมให้สะอาดแล้วลวกน้ าร้อนทุกครั้งหลังจากให้นม แต่ในการฝึก
นั้นครั้งแรกๆ ลูกแพะจะไม่ยอมกินผู้เลี้ยงต้องบังคับอย่างนุ่มนวลให้ลูกแพะได้กินน้ านมจากขวด (ภาพที่ 44) 
ท าอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ลูกแพะก็จะยอมกินนมจากขวด และเดินเข้ามาหาผู้เลี้ยงเอง มีค าแนะน าจ านวนครั้ง
และปริมาณน้ านมที่ให้ลูกแพะ ในตารางที่ 8 เมื่อลูกแพะอายุน้อยๆ ควรจะป้อนนมวันละหลายครั้ง แต่เมื่อโต
ขึ้นก็จะลดจ านวนครั้งแต่เพ่ิมปริมาณน้ านมต่อครั้งขึ้น เมื่อลูกแพะแข็งแรงดีแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ ควรฝึก
แยกลูกแพะออกมาอีกคอกเพ่ือให้กินอาหารข้นโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ควบคู่ไปกับกินนมแม่ ลูกแพะจะโตเร็วขึ้น 

ตารางที่ 8 จ านวนครั้งและปริมาณน้ านมที่ให้ลูกแพะต่อครั้ง 

อายุลูกแพะ จ านวนครั้ง/วัน ปริมาณน้ านมท่ีให้แตล่ะครั้ง (ซี.ซี.) 

    0-7 วัน 5 120 

    1-2 สัปดาห ์ 4 120-235 

    2-3 สัปดาห ์ 4 235-315 

    3-6 สัปดาห์  4 315-450 

    6-12 สัปดาห์ 3 450-700 

ที่มา: Downing (1976) 
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     ภาพที่ 44 การป้อนนมให้ลูกแพะที่ขาดอาหาร    ภาพที่ 45 แพะพ่อพันธุ์จะต้องสมบูรณ์ และผสมพันธุ์เก่ง  

4.2 ลูกแพะหลังหย่ำนม เมื่อหย่านมลูกแพะใหม่ๆ น้ าหนักตัวลูกแพะจะลดลงเนื่องจากเป็น
ช่วงปรับเปลี่ยนอาหาร การให้อาหารขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะเลี้ยงไว้ขายพันธุ์ หรือขุนขายดังนี้ 

            - แพะเพศเมียที่จะเก็บไว้ท าพันธุ์ ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป เพราะจะท าให้แพะอ้วน ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะผสมพันธุ์ครั้งแรกที่อายุ ประมาณ 7-9 เดือน กรณีที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง 
เมื่ออายุ 3-4 เดือนควรเสริมอาหารข้นโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9) จ านวน 300-400 กรัม/ตัว/วัน เมื่อ
อายุ 6-7 เดือนควรลดอาหารข้นเหลือเพียง 100-200 กรัม/ตัว/วัน 

           - แพะขุนให้กินอาหารหยาบเต็มที่ เสริมด้วยอาหารข้นโปรตีน 15เปอร์เซ็นต์ จ านวน 300-
400 กรัม/ตัว/วัน หรือ ใช้อาหารผสมเสร็จ TMR (ตารางท่ี 10) ให้กินเต็มท่ี 

4.3 แม่แพะก่อนผสมพันธุ์และช่วงอุ้มท้อง ควรให้อาหารหยาบคุณภาพปานกลางเสริมด้วย
อาหารข้นโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 200-700 กรัม/ตัว/วัน ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอดควรลดอาหารข้นลง 

4.4 แม่แพะเลี้ยงลูก ให้อาหารหยาบคุณภาพปานกลาง เสริมด้วยอาหารข้นโปรตีน 16 
เปอร์เซ็นต ์จ านวน 200-700 กรัม/ตัว/วัน 

4.5 พ่อพันธุ์ ก่อนใช้พ่อพันธุ์แพะเข้าฝูงผสมพันธุ์ 6 สัปดาห์ ถึงช่วงผสมพันธุ์ ให้อาหารข้น
โปรตีน 15เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยวันละ 200-300 กรัม/ตัว เสริมด้วยหญ้าอย่างเต็มที่ เพ่ือให้พ่อพันธุ์มีความ
สมบูรณ์ (ภาพท่ี 45) 
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ตารางที่ 9 ตัวอย่างสูตรอาหารข้น ส าหรับใช้เลี้ยงแพะระยะต่างๆ 

วัตถุดิบ 
โปรตีน 14% 1/ โปรตีน 15% 2/ โปรตีน 16%3/ 

สูตร1 สูตร2 สูตร3 สูตร4 สูตร5 สูตร6 สูตร7 สูตร8 สูตร9 

ข้าวโพดบด (กก.) 41 - - 38 - - 40 - - 

ร าละเอียด (กก.) 20 18 18 16 10 12 10 10 11 

มันเส้น (กก.) - 36 40 - 35 39 - 30 37 

กากถั่วเหลืองสกัด
น้ ามัน (กก.) 

7 14 10 10 16.5 12 13 17.5 14 

กากเบียร ์(กก.) - - 24.5 - - 24.5 - - 25.5 

กระถินป่น (กก.) 5 5 5 10 10 10 10 10 10 

กากมะพร้าวอัดน้ ามัน 
(กก.) 

24.5 24.5 - 23.5 24 - 24.5 26 - 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
(กก.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

เกลือป่น (กก.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

พรีมิกซ ์(กก.) 0.5 0.5 05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ราคา (บาท) 9.59 9.04 9.13 9.85 9.35 9.34 10.24 9.55 9.62 

วัตถุแห้ง (%) 89.29 90.49 90.26 89.58 90.79 90.52 89.69 90.89 90.58 

โปรตีน (%) 14.13 14.22 14.37 15.11 15.11 15.08 16.04 16.14 16.04 

โภชนะย่อยได้ (%) 70.75 75.54 78.44 69.66 74.80 77.52 70.36 74.25 77.51 

ที่มา: ค านวณด้วยโปรแกรม กอส.1 
หมายเหตุ:  
1/ สูตรโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับแพะรุ่นเพศเมีย แพะสาวก่อนผสมพันธุ์ และแม่แพะอุ้มท้อง 
2/ สูตรโปรตีน 15 เปอรเ์ซ็นต์ เหมาะส าหรับ แพะขุน และแพะพ่อพันธุ์ 
3/ สูตรโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับ แม่แพะเลี้ยงลูก และลูกแพะก่อนหย่านม 
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับใช้เลี้ยงแพะขุน 

วัตถุดิบ TMR1 TMR2 TMR3 TMR4 TMR5 TMR6 TMR7 TMR8 TMR9 

หญ้าเนเปยีรฯ์45วันสด (กก.) - - - - - - - - 40 

หญ้าเนเปยีรฯ์60วันสด (กก.) 66 - - 20 10 - - - - 

กระถินรวมกิ่งสด (กก.) 9 56 - - - - - - 20 

ถั่วคาวาลเคด90วันสด (กก.) - - 50 - - - - - - 

แพงโกลาแห้ง60วัน (กก.) - - - - - 40 - 15 - 

ทางปาล์มสด (กก.) - - - - - - 20 - - 

ข้าวโพดบด (กก.) - 31 6 - 14 41.86 - 15 10 

ร าละเอียด (กก.) - - 12 28 - 1.83 11 8 - 

มันเส้น (กก.) 20 11 24 - 20 - 38 28 - 

กากมันสด (กก.) - - - - - - - - 20 

กากถ่ัวเหลืองสกัดฯ(กก.) 2 - 6 - 6.9 11.88 6 12 8 

กากเนื้อในปาล์ม(กก.) - - - 50 5 - 15 20 - 

เปลือกสับปะรด (กก.) - - - - 30 - - - - 

กากมะพร้าวอัดน้ ามัน (กก.) - - - - 10 - 7.7 - - 

กากน้ าตาล (กก.) - - - - 1 - - - - 

ยูเรีย (กก.) - - - - 1.1 - - - - 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต (กก.) 1 - .5 1 1 .13 1 1 1 

เปลือกหอย (กก.) - 0.3 - - - 0.8 - - - 

เกลือป่น (กก.) 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 

พรีมิกซ์ (กก.) 1 0.5 1 0.5 0.5 2.5 0.3 0.5 0.5 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) ตัวอย่างสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับใช้เลี้ยงแพะขุน 

วัตถุดิบ TMR1 TMR2 TMR3 TMR4 TMR5 TMR6 TMR7 TMR8 TMR9 

ราคา (บาท) 3.68 3.81 4.93 5.81 4.61 7.42 5.10 6.98 3.02 

วัตถุแห้ง (%) 42.46 59.46 76.72 77.68 60.71 88.90 78.47 89.60 37.70 

โปรตีน (%) 8.25 15.9 13.42 13.62 13.02 11.83 10.07 12.90 13.30 

โภชนะย่อยได้ (%) 58.13 77.23 71.52 72.46 71.58 65.96 70.01 74.19 62.04 

ที่มา:  TMR1 ค านวณจากโปรแกรม กอส.1 

 TMR2 ดัดแปลงจาก โสภณ และคณะ (2559) 

 TMR3 ดัดแปลงจาก โสภณ และวชิรวิทย์ (2559) 

 TMR4 ดัดแปลงจาก มาเหยด (2559) 

 TMR5 ดัดแปลงจาก สมศักดิ์ และคณะ (2553) 

 TMR6 ดัดแปลงจาก ศักดา และคณะ (2557) 

 TMR7 ดัดแปลงจาก ขบวน และคณะ (2556) 

 TMR8 ดัดแปลงจาก เศกสรรค์ และคณะ (2552) 

 TMR9 ค านวณจากโปรแกรม กอส.1 
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รูปแบบกำรเลี้ยงแพะเนื้อ 

1.กำรเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ำ 

1.1 ปล่อยเลี้ยงตำมท่ีสำธำรณะ เป็นวิธีเลี้ยงแพะแบบดั้งเดิมเกษตรกรจะปล่อยแพะเป็นฝูงให้
หากินหญ้าเองตามเส้นทางที่คนเลี้ยงต้อนไป และคอยต้อนไม่ให้แพะหลุดไปกินพืชผลของคนอ่ืน (ภาพที่ 46-
47) การเลี้ยงในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้เลี้ยงต้องออกไปส ารวจหาเส้นทางเลี้ยงแพะก่อนว่า
บริเวณใดฉีดยาฆ่าหญ้าบ้าง จะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางไปทางอ่ืนแทน ถึงแม้ว่าหญ้าธรรมชาติจะมีคุณภาพต่ า 
แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงกว้างพอแพะจึงมีโอกาสเลือกกินส่วนยอดอ่อนๆของหญ้าธรรมชาติได้ แพะจึงได้รับ
คุณค่าทางโภชนะเพียงพอ ผู้เลี้ยงต้องลงทุนถ่ายพยาธิให้แพะมากกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก หากคิดค่าแรงใน
การต้อนแพะทั้งวัน และความสูญเสียแพะระหว่างการเลี้ยงด้วยก็จะมีต้นทุนที่สูงเหมือนกัน 

  

ภาพที่ 46 การต้อนฝูงแพะไปกินหญ้าตามที่สาธารณะ ภาพที่ 47 ผู้เลี้ยงจะใช้จักรยานยนต์ช่วยต้อนฝูงแพะ 

ตัวอย่ำง ฟำร์มเลี้ยงแพะแบบปล่อยเลี้ยงตำมที่สำธำรณะ  

ฟาร์มเสี่ยหมื่น เจ้าของชื่อเสี่ย หมี่น ที่อยู่ 107/2 หมู่ 2 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
โทรศัพท์ 084-5398060 เลี้ยงแพะเพ่ือผลิตลูกและขุนจ าหน่าย ขนาดฟาร์ม 45-50 แม่ มีพ่อพันธุ์ 2 ตัว (ภาพ
ที่ 48) คุณเสี่ยมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ใช้วิธีเลี้ยงแพะเนื้อแบบดั้งเดิม คือปล่อยไล่ทุ่งอย่างเดียว เขากล่าว
ว่า “สามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่พ่ึงพาใคร และใครก็อย่ามาพ่ึง” (เนื่องจากมีฐานะพอเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น) 
ปัจจุบันใช้พ่อพันธุ์บอร์สายเลือดดีที่ซื้อมาจากแพะปลดระวางของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
รายได้นอกจากการจ าหน่ายลูกแพะแล้วก็ยังมีรายได้จากการขายมูลแพะอีกด้วย (ภาพที่ 49) 

ส าหรับการเลี้ยงแพะแบบปล่อยไล่ทุ่งสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องของโรคพยาธิ และมีอัตราการตายสูง 
ส าหรับฟาร์มนี้จะถ่ายพยาธิให้แพะทุกเดือน และมียาปฏิชีวนะไว้ประจ าฟาร์มเสมอ จะปล่อยไล่ทุ่งวันละ 2 
รอบ โดยจะต้อนแพะไล่ทุ่งไปตามแหล่งที่มีหญ้า หรือพืชธรรมชาติในที่สาธารณะริมคลองชลประทาน การเลี้ยง
รูปแบบนี้จะมีต้นทุนต่ าถ้าเอาใจใส่ และดูแลอย่างใกล้ชิดก็มีรายไดพ้อเลี้ยงตัวได้ 
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แต่ปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะลดลงปริมาณหญ้าจึงไม่เพียงพอ ต้องไล่ต้อนไปในสถานที่ไกลๆ ซึ่งคุณหมื่น

ยังไม่มีเงินทุนพอที่จะท าแปลงหญ้าเป็นของตนเอง จึงมักเกิดปัญหาแพะหลุดเข้าไปในไร่สวนของชาวบ้านเป็น
เหตุให้ทะเลาะกันอยู่เสมอ คุณเสี่ยกล่าวอีกว่า “แพะเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าคน ตนเองโดนแพะหลอกอยู่เสมอ 
โดยแพะมันจะแบ่งเป็นสองพวก พวกแรกคอยรับแขกไม่ดื้อไม่ซนจะแทะเล็มให้เราเห็นตลอดเวลา แต่ที่ไหนได้
แพะอีกพวกมันเตลิดไปไกล เข้าไร่สวนชาวบ้านหมดกว่าตนจะรู้ตัวก็สายเสียแล้ว” อนาคตคิดจะสร้างรถต่อ
พ่วง ใช้ขนแพะทั้งหมดออกตะเวนไล่ทุ่งไปในที่ไกลๆ  

   

          ภาพที่ 48 สภาพภายในคอกแพะ             ภาพที่ 49 ขี้แพะบรรจุถุงไว้จ าหน่ายหน้าคอก 

ค ำแนะน ำจำกผู้เขียน การเลี้ยงแพะของฟาร์มเสี่ยหมื่นนี้ถึงแม้จะไม่ต้องลงทุนมากนัก แต่ก็ต้องใช้
แรงงานตนเองต้อนแพะออกไปเลี้ยงทุกวันไม่มีวันหยุด และต่อไปเขาก็จะหาพ้ืนที่เลี้ยงแพะยากขึ้นเรื่อยๆ 
ฉะนั้นเมื่อมีรายได้มาพอสมควรแล้ว ควรลงทุนสร้างแปลงหญ้าของตนเอง เพ่ือให้มีหญ้าเพียงพอส าหรับเลี้ยง
แพะ และหากวันใดมกีิจธุระก็สามารถตัดหญ้าไปให้แพะกินภายในคอกได้  

1.2 เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้ำส่วนตัว การเลี้ยงแพะแบบนี้เกษตรกรจะจัดหาพ้ืนที่ปลูก
หญ้าเอง มีการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงแต่จะประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว พันธุ์พืชอาหารสัตว์
ที่เหมาะส าหรับปล่อยแพะลงแทะเล็ม ได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้ารูซี่ ถั่วฮามาต้า เป็นต้น เกษตรกรอาจลงทุน
กั้นรั้วตาข่ายแบ่งแปลงย่อยให้แพะแทะเล็มหมุนเวียนก็ได้ หากมีหญ้าเหลือก็ตัดท าหญ้าแห้งเก็บส ารองไว้ใช้
ในช่วงขาดแคลน และจ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงแพะรายอื่น 

ตัวอย่ำง ฟำร์มเลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ำแพงโกลำ 

ยงยุทธฟาร์ม เจ้าของชื่อนายยงยุทธ จันทิม (ภาพที่ 50) ที่อยู่ 17/3 ม.4 ต. ตลุก อ.สรรพยา จ. 
ชัยนาท 17150 (ภาพที่ 51) โทรศัพท์ 087-0470160 ปัจจุบันการเลี้ยงแพะเนื้อแบบปล่อยแปลงหญ้าส่วนตัว
ยังมีน้อย ทั้งนี้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นรายย่อย มีพ้ืนที่ท ากินน้อยจึงยึดติดกับการเลี้ยงแบบปล่อยแทะ
เล็มตามที่สาธารณะ แต่ความเป็นชุมชนเมืองขยายตัวขึ้นส่งผลให้พ้ืนที่สาธารณะลดลง เกษตรกรไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณอาหารที่จะใช้เลี้ยงแพะได้เลย  ดังนั้นการมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองจึงช่วยขจัดปัญหาดังกล่าว 
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คุณยงยุทธเป็นเกษตรกรผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิดกล้าท า จึงเลี้ยงแพะแบบปล่อยในทุ่งหญ้าแพงโกลาของ
ตนเองขนาดพ้ืนที ่4 ไร ่นอกจากสามารถควบคุมการจัดการด้านอาหารได้ดีแล้ว ยังเป็นฟาร์มที่มีวิวทิวทัศน์ของ
แปลงหญ้าที่สวยงาม เหมาะเป็นฟาร์มท่ีน่าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง 

    
  ภาพที่ 50 คุณยงยุทธ จันทิม        ภาพที ่51 คอกแพะยกพ้ืนสูงและคลุมคาข่ายกันยุง  

เดิมคุณยงยุทธประกอบอาชีพท านา ท ามาตั้งแต่รุ่นบิดาด้วยพ้ืนที่ 80 ไร่ เขากล่าวว่า “อาชีพท านา
เป็นอาชีพที่ต้องอดทนต่อความยากล าบาก เป็นอาชีพที่ตกทอดมารุ่นต่อรุ่น ถึงแม้ไม่มีก าไรมากมายแต่ก็อยู่ได้ 
จนถึงช่วงราคาข้าวตกต่ า อีกท้ังต้นทุนปลูกข้าวก็สูงขึ้นในปัจจุบัน ตนเองจึงตัดสินใจผันตัวเองมาท าปศุสัตว์ในปี 
2558 เริ่มต้นด้วยแพะพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 26 ตัว ผ่านไป 1 ปี ซื้อแม่พันธุ์มาเพ่ิมอีก 13 ตัว ปัจจุบันมีแม่
พันธุ์ทั้งสิ้น 70 กว่าตัว ก าลังจะซื้อพ่อพันธุ์เพ่ิมอีก 1 ตัว สาเหตุที่เลือกเลี้ยงแพะเนื้อ เพราะให้ผลตอบแทนเร็ว 
มีลูกเฉลี่ย 2-4 ตัวต่อปี ในขณะที่โคให้ลูกเฉลี่ย 1 ตัว/ปี เลี้ยงง่ายประกอบกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ชัยนาทให้การสนับสนุนท่อนพันธุ์ ตลอดจนวิธีการปลูกการดูแลรักษาและความรู้ในการเลี้ยงแพะใน
รูปแบบแทะเล็มแปลงหญ้าด้วย”  

กำรจัดกำรแปลงหญ้ำ แปลงหญ้าเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตแพะ วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีอาหารสัตว์
เพียงพอตลอดปี และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยงยุทธ ได้เปลี่ยนพ้ืนที่นาจ านวน 8 ไร่ มาท าแปลงหญ้า 
แพงโกลาเลี้ยงแพะ ดังภาพที่ 52 โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลงใหญ่ แปลงแรกแบ่งเป็น 2 ล็อกๆละ 2 ไร่ กั้นรั้วท า
แปลงแทะเล็ม ส่วนแปลงหลัง 4 ไร่ ปลูกแพงโกลาส าหรับท าหญ้าแห้งเก็บไว้เป็นเสบียงสัตว์ (ภาพที่ 53) ไว้ใช้
ในช่วงขาดแคลน หรือมีหญ้าสดไม่พอเพียงส าหรับลี้ยงแพะ และยังสามารถจ าหน่ายเป็นหญ้าแห้งได้อีกด้วย 

กำรให้น้ ำ คุณยงยุทธใช้เครื่องยนต์ติดท่อนาคสูบน้ าราดแปลงหญ้า เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาครึ่ง
วันน้ าก็จะทั่วถึงแปลงหญ้า 1 แปลง อีกครึ่งวันก็ขยับมาให้อีกแปลงที่เหลือ ส าหรับในอนาคตคาดว่าจะติดสปิง
เกอร์เพราะว่าตัวเองมองแล้วว่าจะคุ้มในระยะยาว สะดวก ประหยัดแรงงาน  และเวลาด้วย ส าหรับปุ๋ยใช้ปุ๋ย
ยูเรียหว่านรอบแปลงหลังให้น้ าเสร็จ ในขณะที่ดินมีความชื้น อัตรา 7 กิโลกรัม/ไร่ ตนเองถือว่าเพียงพอ 
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  ภาพที่ 52 แปลงหญ้าแพงโกลาที่ปล่อยแพะแทะเล็ม          ภาพที่ 53 แผนผังการใช้ประโยชน์แปลงหญ้า 

 กำรจัดกำรปล่อยสัตว์เข้ำแทะเล็ม คุณยงยุทธจะปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม 1 แปลงใช้เวลาแปลงละ 1 
สัปดาห์ จากนั้นจะเวียนไปแทะเล็มอีกแปลงหนึ่ง โดยจะปล่อยแพะช่วงเช้าประมาณ 10.00 น. เพ่ือให้น้ าค้าง
ในหญ้าหมดก่อน เป็นการลดพยาธิไปในตัวด้วย จากนั้นเวลาเที่ยงจะไล่แพะขึ้นคอก เพ่ือให้ได้พักผ่อน และให้
กระถินสดเสริม จะปล่อยลงแทะเล็มอีกครั้ง เวลาประมาณ 15.00 น. ถึง 16.30 น. (ภาพที่ 54-55) ท าอย่างนี้
เป็นประจ า ข้อดีคือ แปลงหญ้าไม่โทรม อีกทั้งผู้เลี้ยงจะมีเวลาไปท างานอย่างอ่ืนได้อีก แพะมีสุขภาพดี ไม่
เครียด สังเกตได้จากขนสะอาดเป็นมันเงา นอกจากนี้ยังมีระบบการถ่ายพยาธิทุกเดือนอีกด้วย  

ต้นทุนและรำยได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นและขยายฟาร์ม คุณยงยุทธจึงต้องลงทุนค่อนข้างมาก คิด
เป็นต้นทุนคงที่ 276,000 บาท ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และมีต้นทุนผันแปรที่ต้องจ่ายเป็นประจ า อีก
ประมาณ 9,536 บาทต่อเดือน ส าหรับรายได้ตอนนี้ได้มาจากการขายมูลแพะ กระสอบละ 30 บาท เดือนหนึ่ง
จะผลิตได้ประมาณ 20 กระสอบ แต่อีกไม่นานก็จะได้ขายแพะรุ่นทั้งตัวผู้และตัวเมียออกไปเพ่ือป้องกันการ
ผสมเลือดชิด  

   

   ภาพที่ 54 คอกแพะกับแปลงหญ้า           ภาพที่ 55 อุปกรณ์ใส่หญ้าแห้งป้องกันแพะเหยียบย่ า 
 

แปลงท าเสบียง 4 ไร่ 

แปลงแทะเล็ม 
2 ไร่ 

แปลงแทะเล็ม 
2 ไร่ 
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ตารางที่ 11 แสดงต้นทุนคงท่ี และตน้ทุนผันแปรในการเลี้ยงแพะของยงยุทธฟาร์ม 

                    รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ต้นทุนคงท่ี                                                                            276,000 
              - ค่าก่อสร้างโรงเรือนไม้ ยกสูง                                                      150,000 
              - ค่าพันธุ์สัตว์ (พ่อ 1 แม่ 27 ตัว)                                                   80,000 
             - ค่าปลูกหญ้าแพงโกลาเฉลี่ย 2,000 บาท/ไร่ จ านวน 8 ไร่                       16,000 
             - ค่ารั้วตาข่าย ทั้งหมด (รวมค่าแรง)                                                30,000 
         ต้นทุนผันแปร (ต่อเดือน)                                                               9,536 
             - ค่าน้ ามันเครื่องยนต์สูบน้ าเข้าแปลงหญ้า เดือนละ 1 ครั้ง                           200 
             - ค่าปุ๋ยยูเรีย 7 กิโลกรัม/ไร่/2เดือน (กิโลกรัมละ 12 บาท)พ้ืนที ่8ไร่                336     
             - ค่าแรง ตัดกระถินสด ท างานในฟาร์ม 30 วัน × วันละ 300 บาท                9,000 

แพะที่คลอดมายังอยู่ในช่วงแพะรุ่น อายุ 7-8 เดือน น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 15-16 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้มี
จ านวนประมาณ 7-8 ตัว คาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 น่าจะจ าหน่ายออก เฉลี่ยจะขายได้ตัวละ 
1,500-2,000 บาท ซึ่งอาจคาดการณ์รายได้จากการขายลูกแพะไดด้ังนี้ 

จ านวนลูก  = จ านวนแม่พันธุ์ (อัตราคลอดลูกประมาณ 2 คอก/ปี)× คลอดครั้งละ 2 ตัว  
   = 70 × 2 × 2 = 280 ตัว/ป ี
หักเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจาก ผสมไม่ติดและคลอดลูกเดี่ยว 30 เปอร์เซ็นต ์(ประมาณ) = 84 ตัว/ป ี
มีจ านวนลูกท้ังสิ้น  = 280 – 84 = 196 ตัว/ป ี
ดังนั้นในหนึ่งปี ฟาร์มยงยุทธ จะมีรายได้จากการขายลูกแพะรุ่น เป็นเงิน  

= 196 ตัว × 1,500 บาท     
= 294,000 บาท (24,500 บาทต่อเดือน) 

มีรายได้จากการขายมูลแพะเดือนละ = 20 กระสอบ x 30 บาท = 600 บาท  

การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน  
ก าไร    = รายได้ – รายจ่าย 
รายไดต้่อเดือน   = 24,500 + 600 = 25,100 บาท 
รายจ่ายต่อเดือน      = 9,536 บาท 
เกษตรกรมีก าไรต่อเดือน  = 25,100 – 9,536 = 15,564 บำท 
เกษตรกรจะถึงจุดคุ้มทุน  = ต้นทุนคงท่ี 276,000 ÷ ก าไรต่อเดือน 15,564  

= 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง ปีต่อๆไปจะเป็นก าไรทั้งหมด 
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ทัศนะคติของคุณยงยุทธต่อกำรเลี้ยงแพะแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ำ 
- สามารถควบคุมคุณภาพพืชอาหารสัตว์ที่ให้แพะกินได้ 
- สะดวก ง่ายต่อการเลี้ยงการจัดการ ไม่ต้องไล่ทุ่งตามพ้ืนที่สาธารณะ 
- หลังจากไล่แพะขึ้นคอก หรือปล่อยแทะเล็ม จะมีเวลาเหลือไปท างานอย่างอ่ืน หรือพักผ่อนได้ 
- แพะมีสุขภาพดี ไม่เครียด ให้ผลผลิตสูง (จ านวนคอก อัตราผสมติดสูง) 
- ป้องกันโรค และการสูญเสียแพะ 
- ฟาร์มมีแปลงหญ้าแพงโกลาที่สวยงาม 
- เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรท่านอ่ืนได้มาศึกษา ดูงาน 

ค ำแนะน ำจำกผู้เขียน คุณยงยุทธเป็นผู้ทีศ่ึกษาการเลี้ยงแพะแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ามาเป็น
อย่างดี และกล้าที่จะลงทุน แต่ในระยะที่ยังไม่มีรายได้จากแพะจึงต้องท าอาชีพอ่ืนเสริมไปด้วย และหารายได้
อ่ืนๆจากฟาร์มด้วย เช่น ขายมูลแพะ ขายหญ้าแพงโกลาแห้ง และลูกแพะขุน เป็นต้น  

2. กำรเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย เป็นการเลี้ยงแบบต้อนแพะไปเลี้ยงในแปลงหญ้าธรรมชาติเพียง
ครึ่งวัน แล้วน าเข้าคอกเสริมด้วยอาหารหยาบคุณภาพดี เช่น กระถิน หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น วิธีนี้
ช่วยผ่อนคลายปัญหาเรื่องท าเลเลี้ยงสัตว์ลงไปได้บ้าง แต่ผู้เลี้ยงต้องรู้จักหาแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์มาเลี้ยง
แพะเพ่ิมเติม 

ตัวอย่ำง ฟำร์มเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย  

เจ้าของชื่อคุณมานพ พรมยา ที่อยู่ 118/1 ม. 4 บ้านศาลายา ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัด 
ชัยนาท (ภาพท่ี 56) รูปแบบการเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกและแม่สาวจ าหน่าย ขนาดฟาร์ม 40 แม่ พ่อพันธุ์ใช้ 1 ตัว 

   

  ภาพที่ 56 ผอ.ศูนย์ชัยนาทเยี่ยมชมฟาร์มคุณมานพ             ภาพที่ 57 รถพ่วงที่ใช้ขนย้ายกิ่งกระถิน 
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คุณลุงมานพ อดีตชาวนามีมรดกเป็นพ้ืนที่นา 10 ไร่ ในที่สุดก็แบกรับหนี้สินไว้ไม่ไหว เพราะราคาข้าวตกต่ า 
จ าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบสุดท้ายทนไม่ไหวจึงต้องขายนาไปกว่า 5 ไร่ เพ่ือน าเงินไปใช้หนี้จ านวนหลายแสน
บาท หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะแบบพอเพียง เริ่มจากแม่พันธุ์ 2 ตัวเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีแม่
พันธุ์ 40 ตัว ในระหว่างนั้นก็ขายแพะปลดหนี้ ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้ ส่วนนาที่เหลือก็ให้เขาเช่าซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นแปลงหญ้าแพงโกลา เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากทางศูนย์ฯชัยนาท นอกจากตัดเป็นหญ้าสดให้
แพะกินในช่วงขาดแคลนอาหารหยาบแล้ว ยังสามารถจ าหน่ายเป็นหญ้าแพงโกลาแห้งได้อีกด้วย 

ด้ำนกำรจัดกำรอำหำรแพะ คุณลุงมานพจะน ารถพ่วงท้ายจักรยานยนต์ออกไปตัดกระถินในตอนเช้า 
(ภาพที่ 57) จากบริเวณรอบๆ ฟาร์ม จากนั้นจึงน ากระถินมาให้แพะกินสดๆทั้งกิ่ง ตอนบ่ายจึงปล่อยแพะ
ออกไปแทะเล็มไล่ทุ่งบริเวณใกล้ๆบ้าน ส าหรับช่วงที่ขาดแคลนอาหารหยาบก็จะใช้หญ้าแพงโกลาแห้งที่เก็บไว้ 
และตัดหญ้าแพงโกลาสดให้กิน ทางฟาร์มจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่ารายได้จากการขายแพะเดือนๆ
หนึ่งก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ และยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วย นอกจากนี้ยังขายมูลแพะได้อีกกระสอบละ 20 บาท 
ถือว่าเป็นรายได้จากการเลี้ยงแพะอีกทางหนึ่ง การจัดการเรื่องโรคจะใช้ยาถ่ายพยาธิเป็นหลัก 2 เดือนครั้ง หาก
มีแพะป่วยจะใช้ยาปฏิชีวนะซ้ือตามร้านขายยาสัตว์ ทางฟาร์มไม่ใช้อาหารข้นเพราะเป็นเรื่องสิ้นเปลือง  

ทัศนคติของคุณมำนพ ปัญหาหนึ่งที่ผมเริ่มประสพคือความเป็นชุมชนเมืองเริ่มขยายตัวขึ้น ท าให้
พ้ืนที่สาธารณะหายไป แต่ปัจจุบันตนได้แก้ปัญหาด้วยการปลูกหญ้าแพงโกลาไว้แล้ว  

ค ำแนะน ำจำกผู้เขียน คุณมานพเลี้ยงแพะได้ดีแต่ที่ตั้งฟาร์มไม่เหมาะเพราะอยู่กลางหมู่บ้าน อนาคต
จะมีปัญหากับเพ่ือนบ้านแน่นอน ควรหาทางย้ายฟาร์มออกไปห่างจากชุมชน และปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 
ซ่ึงใช้พ้ืนที่น้อยแต่ให้ผลผลิตสูงไว้ใช้เพ่ือลดเวลาในการปล่อยทุ่ง และถ้าปริมาณกระถินไม่เพียงพอก็จ าเป็น
ต้องการเพ่ิมอาหารข้นสูตรโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ให้แพะกินบ้าง จากผลงานวิจัยของ อานุภาพ และคณะ 
(2558) แพะเนื้อลูกผสมแองโกลนูเบี้ยนที่เลี้ยงด้วยกระถินหมัก เสริมอาหารข้นโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ วันละ 
116 กรัม ช่วยให้อัตราการเจริญเติบโต และต้นทุนอาหารต่อการเพ่ิมน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ของแพะดีกว่า
เลี้ยงด้วยกระถินหมักอย่างเดียว     

3. กำรเลี้ยงแบบขังคอก เป็นรูปแบบการเลี้ยงแพะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่
เลี้ยงแพะน้อยลง และมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น การเลี้ยงแบบขังคอกจะช่วยแก้ปัญหา ความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุ โรคพยาธิ สารพิษตกค้าง และการที่แพะรุกเข้าไปในพ้ืนที่สวนไร่นา แต่ผู้เลี้ยงแพะจะมี
ภาระในการจัดหาอาหารมาให้แพะกิน เมื่อเปรียบเทียบผลได้กับผลเสียแล้วก็ยังคุ้มกว่าการปล่อยเลี้ยง 
นอกจากนีผู้้เลี้ยงแพะยังมีเวลาว่างพอที่จะไปประกอบกิจกรรมอ่ืนๆได้อีกด้วย 
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3.1 เลี้ยงแพะด้วยอำหำรหยำบอย่ำงเดียว เนื่องจากอาหารหยาบมีราคาถูก และบางพ้ืนที่ก็มีกระถิน 

ขึ้นอยู่มากพอ เกษตรกรจะใช้รถจักรยานยนต์พ่วงท้าย หรือขับรถปิคอัพไปตัดกระถิน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าแรงงานกับค่าน้ ามันรถยนต์เท่านั้น จากนั้นจะใช้เครื่องสับกระถินออกเป็นชิ้นเล็กๆ หรือให้แพะกินทั้งกิ่งก็ได้ 
(ภาพที่ 58-59) การเลี้ยงแพะด้วยอาหารหยาบอย่างเดียวจะต้องใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพสูง ฉะนั้นผู้เลี้ยง
ควรเลือกตัดหญ้าที่มีอายุน้อย และเสริมด้วยอาหารหยาบโปรตีนสูง เช่น กระถิน ต้นถั่วลิสงหลังเก็บฝัก ใบมัน
ส าปะหลัง เป็นต้น ฆะฤทัย และวัฒนา (2552) รายงานว่าการเลี้ยงแพะแบบขังคอกตัดกระถินให้กินสดเพียง
อย่างเดียวเป็นเวลา 4 ปี แม่แพะสามารถให้ลูกได้เป็นปกติเฉลี่ย 2.22 ตัว/ปี ไม่มีผลต่อการผลิตลูก และรอบ
ระยะเวลาการคลอดแต่อย่างใด นอกจากนี้ลูกแพะหลังหย่านมที่เลี้ยงด้วยกระถินสดอย่างเดียวยังมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยถึง 54 กรัม/ตัว/วัน 

 

    

     ภาพที่ 58 แพะที่เลี้ยงด้วยกระถินสับสดอย่างเดียว      ภาพที่ 59 แพะที่เลี้ยงด้วยกระถินให้กินทั้งกิ่ง 

3.2 เลี้ยงแพะด้วยอำหำรหยำบเสริมอำหำรข้น เนื่องจากพืชอาหารสัตว์เขตร้อน และอาหารหยาบ
ในประเทศส่วนใหญ่มักจะมีคุณค่าทางโภชนะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของแพะ ฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องใช้อาหารข้นเสริมให้ด้วย ถึงแม้จะเป็นการเพ่ิมต้นทุนค่าอาหารก็ตาม แต่ผู้เลี้ยงก็จะได้ผลผลิตมาก
ขึ้นคุ้มต่อการลงทุน อีกทั้งแพะก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วย ผู้เลี้ยงอาจใช้แรงงาน และยานพาหนะ
ออกไปตัดอาหารหยาบเอง เช่น ต้นกระถิน หรือหญ้าธรรมชาติ มาให้แพะกินเสริมด้วยอาหารข้น หรือผู้เลี้ยง
บางรายที่ไม่มีแรงงานเพียงพอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็อาจจะสั่งซื้ออาหารมีเลี้ยงแพะของตนเองก็ได้ เช่น 
ข้าวโพดหมัก หญ้าเนเปียร์หมัก และอาหารข้น เป็นต้น  

3.3 ให้อำหำรผสมเสร็จ (Total Mixed Ration, TMR) คือการน าอาหารหยาบมาสับให้เป็นชิ้น
เล็กๆขนาด 1-2 เซนติเมตร เพ่ือมาผสมกับอาหารข้นให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยให้มีคุณค่าทางโภชนะ ทั้งโปรตีน 
พลังงาน เพียงพอต่อความต้องการของแพะแต่ละระยะ จากรายงานของศักดา และคณะ (2557) ทดลองเลี้ยง 
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แพะลูกผสมบอร์ 75 เปอร์เซ็นต์ อายุ 1 ปี ด้วยอาหารผสมเสร็จมีโปรตีน 7 9 11 และ 13 เปอร์เซ็นต์ มีโภชนะ
ย่อยได้ทั้งหมดรวม 68 เปอร์เซ็นต์ทุกสูตร พบว่าแพะมีอัตราการเจริญเติบโต 50.26 69.52 91.58 และ 
107.26 กรัมต่อวันตามล าดับ 

      3.3.1 ประโยชน์ของอำหำรผสมเสร็จ TMR 
- ท าให้ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มั่นใจ 

ได้ว่าไม่เกิดโรคมีกรดในกระเพาะมากเกินไป 
  - ควบคุมปริมาณการกิน และลดการสูญเสียอาหารได้ 
   - แพะเลือกกินไม่ได้ จึงได้โภชนะครบทุกค า 

       3.3.2 ข้อเสียของกำรใช้อำหำรผสมเสร็จ TMR 
- หากแพะในคอกมีหลายขนาด แพะบางตัวอาจได้รับโภชนะไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะการ

เป็นการค านวณส าหรับใช้เลี้ยงแพะเฉลี่ยทั้งคอก 
- ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรช่วยในการเตรียมอาหารเช่น เครื่องหั่นหญ้า เครื่องผสมอาหาร เป็นต้น 
- การผสมอาหาร TMR ต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบผสมเป็นเนื้อเดียวกัน มิฉะนั้นสัตว์จะเลือกกิน 

ตัวอย่ำง ฟำร์มเลี้ยงแพะด้วยอำหำรผสมเสร็จ TMR 

ศรีนวลฟาร์ม เจ้าของชื่อนางศรีนวล สืบศรี อายุ52ปี (ภาพที่ 60) ทีอ่ยู่เลขท่ี247ม.3 ต าบลวังตะเคียน 
อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท การศึกษาประถมศึกษาปีที่4 สมรสกับนายแผ้ว สืบศรี อาชีพเลี้ยงแพะพันธุ์
และแพะเนื้อ โทรศัพท ์0811701651 

 

ภาพที่ 60 คุณศรีนวลกับลุงแผ้ว ด้านหลังเป็นแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 
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ศรีนวลฟาร์มเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับผู้เลี้ยงแพะมือใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงฟาร์มจนกระทั่ง

ภาพรวมของแพะในฟาร์มมีสุขภาพสมบูรณ์ คุณศรีนวลเล่าให้ฟังว่า “กว่าจะถึงวันนี้ได้ผ่านความยากล าบากมา
หลายอย่าง ประกอบอาชีพท านาแต่ก็ขาดขุน เป็นแม่ค้าขายไก่อยู่หลายปี จนมีโอกาสเรียนรู้โครงการ
พระราชด าริการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในระดับครัวเรือน จึงสนใจและเริ่มทดลองเลี้ยงแพะนับแต่นั้นมา” 

เริ่มต้นเลี้ยงแพะปี พ.ศ. 2547 เป็นแพะขุนสองสายใช้แม่พันธุ์ชาแนนผสมกับพ่อแองโกลนูเบียน เลี้ยง
ที่ ม.5 บ้านดอนเสือ ต.บางหลวง อ.สรรพยา ประมาณ 500 ตัว แต่เกิดปัญหาคอกแพะตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
เกินไป ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2550 จึงย้ายฟาร์มไปเลี้ยงที่อ าเภอหนองมะโมงในพ้ืนที่ร้อยกว่าไร่ และได้
เปลี่ยนจากลูกผสมสองสายมาเป็นสามสาย คือใช้พ่อพันธุ์บอร์แท้จากการส่งเสริมของกรมปศุสัตว์มาผสมกับแม่
พันธุ์สองสายเดิม ข้อดีคือโตเร็วอายุ 3-4 เดือนก็ได้น้ าหนัก 30-35 กิโลกรัม โรงเรือนเลี้ยงแพะมี 2 หลัง (ความ
จุ 250 แม่ต่อหลัง) ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงภายในคอกอัตรา 1:25 ข้อดีของการเลี้ยงแพะเนื้อคือ รอบการเลี้ยงสั้นได้
เงินไว และที่ส าคัญคือซื้อขายด้วยเงินสดโดยพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์ม 

โรงเรือน ควรยกสูงห่างจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สามารถเข้าไปท าความสะอาดมูลที่พ้ืนได้สะดวก 
บนคอกมีอากาศถ่ายเทได้ดี ท าความสะอาดง่าย มีทางเดินขนส่งตักอาหารใส่ราง มีมุ้งกันยุง มีสแลนพลาสติกสี
ด ากันลมในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว  

ระบบกำรเลี้ยงแบบขังคอก ไม่ปล่อยแทะเล็มซึ่งสามารถลดปัญหาในเรื่องโรคและพยาธิของแพะได้ 
เดิมตนเองเคยเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มตามธรรมชาติ พบว่าสุขภาพแพะไม่ดี ลูกแพะไม่แข็งแรงส่งผลให้เกิด
การสูญเสียเนื่องจากแพะตายสูง เฉลี่ย 20-30 ตัว/ปี หลังจากเปลี่ยนมาใช้ระบบขังคอก พบว่าปัญหาดังกล่าว
หมดไป กลับท าให้แม่แพะสุขภาพดี มีน้ านมดีให้ลูกแพะส่งผลให้ลูกแพะสมบูรณ์ มีโครงสร้างของร่างกายดีด้วย 
เมื่อน ามาขุนหรือเข้าสู่แพะรุ่นจะท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  

ในฤดูฝน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต้องพบปัญหาในเรื่องยุงและแมลงรบกวน คุณศรีนวลใช้วิธีการสุมควัน
ไฟไล่ยุงใต้คอกจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้มาก โดยใช้มูลแพะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการสุมไฟ ข้อดีคือประหยัด 
และให้ควันไฟนานอีกด้วย 

กำรจัดกำรลูกแพะก่อนหย่ำนม ทางฟาร์มถือว่าการเลี้ยงลูกแพะก่อนอย่างนมเป็นเรื่องส าคัญจะ
ปล่อยให้แม่แพะคลอดเองตามธรรมชาติ ไม่เข้าไปรบกวนจนกระทั่งลูกแพะมีอายุ 3 สัปดาห์จึงเริ่มฝึกให้กิน
อาหารสูตรลูกแพะที่เตรียมไว้ โดยจับลูกแพะแยกออกมาต่างหากในคอกที่เตรียมไว้ จากนั้นฝึกให้กินอาหาร 
เน้นการเสริมกากถั่วเหลืองในสูตรอาหาร เพ่ือเพ่ิมความน่ากิน และมีโปรตีนสูงช่วยเสริมโครงสร้างของลูกแพะ
ด้วย เมื่อลูกแพะกินอ่ิมแล้วประมาณ 4 ชั่วโมงจึงปล่อยให้ลูกแพะกลับไปหาแม่เพ่ือดูดนมจากแม่ต่อ ท าการฝึก
อย่างนี้ทุกวันกระทั่งลูกแพะรู้จักเดินเข้ามากินอาหารได้เอง โดยท าช่องให้ลูกแพะลอดออกมาได้ แต่แม่แพะ
ตามออกมาไม่ได้ เมื่ออายุได้ 2 เดือนจึงจับลูกแพะหย่านม และแยกเพศผู้ เพศเมียเลี้ยงต่างหาก ข้อดีของ 
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วิธีการนี้ ช่วยฝึกให้ลูกแพะกินอาหารเป็นเร็ว ลูกแพะแข็งแรง สมบูรณ์ มีโครงสร้างใหญ่เพ่ือเตรียมเข้าสู่ระยะ
รุ่น-ขุนต่อไป นอกจากนีย้ังป้องกันการชะงักการเจริญเติบโตระหว่างการหย่านมได้อีกด้วย 

กำรจัดกำรด้ำนอำหำร อาหารถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะต้นทุนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ มาจาก
อาหาร เดิมเคยใช้แต่กระถินสดสับให้แพะกิน ยอมรับว่าแพะชอบกิน และโตไว แต่ก็มีปัญหาคือต้นทุนสูง ต้อง
ซื้อกระถินสดจากพ่อค้ากิโลกรัมละ 1.50 บาท และเกิดภาวะขาดแคลนกระถินในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการขาด
แคลนแรงงานที่ออกไปตัดกระถินตามแหล่งสาธารณะด้วย ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้วเนื่องจากคุณศรีนวล
ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์และให้ความรู้ในการปลูกจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ชัยนาท ท าให้แพะมีอาหารหยาบกินตลอดทั้งปี ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร (ตารางที่ 12) และเพ่ิม
ความสะดวกสบายให้อีกด้วย ปัจจุบันปลูกหญ้าเนเปียร์ฯไว้ 17 ไร่ และก าลังจะปลูกเพ่ิมอีกในอนาคต ส าหรับ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ถือว่าให้ผลผลิตสูง การปลูก การดูแลง่าย และแพะชอบกิน เมื่อเร็วๆนี้ทางฟาร์ม
ตัดสินใจซื้อระบบให้น้ าแบบสปริงเกอร์เพ่ือจะให้น้ าแปลงหญ้าได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าเป็นการลงทุนสูงแต่จะคุ้ม
ในระยะยาว ท าให้หญ้าเนเปียร์ฯโตไว สมบูรณ์ตลอดท้ังปี น ามาผสมทดแทนกระถินสดได้ดี 

สูตรอำหำรผสมเสร็จ TMR ส ำหรับพ่อแม่พันธุ์ และแพะขุน 
- หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 สด        65 กิโลกรัม 
- กระถินสับรวมก่ิง สด        32 กิโลกรัม 
- ร ากลาง (ร าหยาบ+ร าละเอียด)      1 กิโลกรัม 
- ข้าวโพดบดทั้งฝัก (ปลูกเอง)        2 กิโลกรัม       

รวม   100  กิโลกรัม 
ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนะของสูตรอาหารผสมเสร็จนี้ ด้วยโปรแกรม กอส.1 พบว่ามี วัตถุแห้ง 31.17 
เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 12.35 เปอร์เซ็นต์ และ โภชนะย่อยได้ทั้งหมด 59.74 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าค่าโภชนะท่ี NRC 
แนะน า 

สูตรอำหำรลูกแพะก่อนหย่ำนม ใช้อาหารผสมสูตรของพ่อแม่พันธุ์มาใส่กากถั่วเหลืองเพ่ิมอีก 20 
กิโลกรัมผสมคลุกให้อาหารรวมเป็นเนื้อเดียวกัน 

วิธีผสมอำหำร ตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ที่อายุ 45-60 วัน น ามาหั่นด้วยเครื่องให้มีขนาดความยาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร วางกองเป็นชั้นแรก น ากิ่งกระถินสดมาหั่นวางทับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เป็นชั้นที่
สอง (ภาพที่ 61) เทร าข้าว และข้าวโพดบดทั้งฝัก ทับเป็นชั้นถัดไป เสร็จแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุ
อาหารที่ผสมเสร็จแล้วใส่ถุงอาหารสัตว์เตรียมน าไปเลี้ยงแพะต่อไป 

กำรให้อำหำร ทางฟาร์มจะให้อาหารผสมเสร็จ (ภาพที่ 62) ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
แพะ แบ่งให้เป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่าย ส าหรับแพะขุนทางฟาร์มจะมีการเสริมพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นให้ในช่วงเย็น
อีกหลังจากแพะกินอาหารตามสูตรปกติแล้ว เช่น ฟางถ่ัวคาวาลเคดแห้ง หรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1  
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       ภาพที่ 61 การสับกระถินด้วยเครื่อง                ภาพที่ 62 การใหอ้าหารผสม TMR เลี้ยงแพะ 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบต้นทุนค่าอาหารหยาบต่อเดือน ก่อนและหลังใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 

ก่อน ใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 หลัง ใช้หญ้ำเนปียร์ปำกช่อง1 

- ค่าแรงตัดกระถินสด 5 คนๆละ 500 บาท จ านวน 
20 วัน                      เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าน้ ามันรถยนต์         เป็นเงิน 15,000 บาท 

- ค่าแรงตัดกระถินสด 2 คนๆละ 500 บาท จ านวน 
10 วัน                    เป็นเงนิ 10,000 บาท  
- ค่าน้ ามันรถยนต์       เป็นเงิน   6,000 บาท 
- ค่าแรงงานตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (ท างานอ่ืน
ด้วย)                     เป็นเงนิ   7,000 บาทต่อเดือน  

รวม 65,000 บาทต่อเดือน รวม 23,000 บาทต่อเดือน 

จะเห็นได้ว่าทางฟาร์มประหยัดเงินค่าออกไปหาอาหารหยาบได้มากถึง 42,000 บาทต่อเดือน 

ทัศนคติในกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง1 เลี้ยงแพะ 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 สามารถตอบโจทย์ด้านอาหารหยาบของคุณศรีนวลได้ ด้วยคุณสมบัติที่หญ้า

เจริญเติบโตไว ให้ผลผลิตดีตลอดปีขอแค่มีน้ า อีกทั้งแพะยังชอบกินด้วย (ภาพที่ 63-64) ช่วยประหยัดแรงงาน
ได้มาก ต้องขอขอบคุณกรมปศุสัตว์เป็นอย่างมากในการให้ความรู้ ปัจจุบันตนเองได้แนะน าหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง1ให้ฟาร์มใกล้เคียงทดลองปลูกใช้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และยังมีเกษตรกรรายอ่ืนๆเข้ามาศึกษาดูงานอีก
เป็นจ านวนมาก  

ค ำแนะน ำจำกผู้เขียน ฟาร์มศรีนวลมีคอกแพะที่สูงโปร่งดีดังภาพที่ 65-66 แต่เส้นทางที่จะขนย้าย
อาหารขึ้นไปใส่ที่รางอาหารยังไม่สะดวกนัก ต้องใช้รถยนต์เทียบแล้วยกถุงอาหารขึ้นไปทางด้านข้าง ไม่สามารถ
น าอาหารขึ้นทางบันไดเพราะลาดชันมาก ควรปรับปรุงเส้นทางใหม่ให้สะดวกกว่านี้ และทางฟาร์มควรลงทุน
ซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาดเล็กไว้ใช้งาน เพราะต้องผสมอาหารทุกวันจะช่วยประหยัดแรงงานคนได้มาก 
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     ภาพที่ 63 คนงานก าลังตัดหญ้าเนเปียร์ฯ      ภาพที่ 64 ให้อาหารผสมเสร็จ TMR 

 

           ภาพที่ 65 คอกแม่พันธุ์เลี้ยงลูก        ภาพที่ 66 คอกแพะยกพ้ืนสูงพ้ืนปูด้วยซีเมนต์ 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนของแนะน าเกษตรกรเลี้ยงแพะรายย่อย ควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการเลี้ยง การตลาด
จ าหน่ายแพะ และยังช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองให้กับเกษตรกรอีกด้วย จากข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอาชีพเลี้ยงแพะ
ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพ
เลี้ยงแพะอยู่ทั้งสิ้น 473 กลุ่ม สมาชิกรวม 6,411 ราย จ านวนแพะที่เลี้ยง 186,251 ตัว มีข้อมูลสถานที่ต้ังของ
กลุ่มฯ ชื่อประธานกลุ่มฯ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากท่านใดสนใจสามารถ Download เอกสารเพ่ิมเติมได้
จากเวบไซตข์องส านักพัฒนาอาหารสัตว์  

 

 

-------------------------------------------- 
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