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ผลการใช้ปลายข้าว ข้าวโพดและมันสําปะหลงัเป็นอาหารสําหรับแพะขุน 

Effect of broken-milled rice , corn and the cassava as  energy feed for meat goat 

ผศ.มานะ  สุภาดี 1  นายสุรัตน์  บุญยวง 1ผศ.ฐานิศวร์  ชิตธนาเศรษฐ ์1นาย สนทยา   มูลศรีแกว้ 1 ผศ.นชษร  

ปภาภูวโรจน ์1 และผศ.อติชาติ    ภูมิวนิชชา1 

บทคดัย่อ 

 การทดลองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการใหผ้ลผลิต และตน้ทุน

ค่าอาหารขน้ต่อการเพิ่มนํ้าหนกัของแพะเน้ือขนุ เม่ือไดรั้บอาหารขน้ท่ีมีแหล่งพลงังานต่างๆกนั โดยใช้

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(CRD) จาํนวน  ๓  ทรีทเมนท ์ประกอบดว้ย อาหารขน้ท่ีใชป้ลายขา้ว   

ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นแห่ลงพลงังานตามลาํดบั  ทดลองจาํนวน  ๔  ซํ้ า ในแต่ละซํ้าสุ่มแพะจาํนวน  

๑  ตวัรวม ๑๒  ตวั  เล้ียงในกรงขงัเด่ียวตลอดการทดลอง จาํนวน  ๙๑  วนั ใหอ้าหารขน้ วนัละ  ๔๐๐  กรัม

และตดัหญา้ขน้สดใหกิ้นอยา่งเตม็ท่ี   ผลการทดลองพบวา่  แพะเน้ือลูกผสมท่ีเล้ียงดว้ยอาหารขน้ท่ีมีปลาย

ขา้ว  ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นแหล่งพลงังาน มีอตัราการเจริญเติบโต เท่ากบั  ๖๖.๖๒  ๗๙.๒๖    และ

๗๖.๒๔  กรัมต่อวนัตามลาํดบั(P>0.05) อตัราการเปล่ียนอาหารขน้เป็นนํ้าหนกั มีค่าเท่ากบั ๕.๙๙  ๕.๑๘    

และ๕.๔๕  ตามลาํดบั(P>0.05)  และตน้ทุนค่าอาหารขน้ต่อการเพิ่มนาํหนกั  ๑  กิโลกรัมมีค่าเท่ากบั 

๖๒.๕๘  ๔๙.๕๙    และ๕๔.๔๗ บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั (P>0.05) 

......................................................................................................................................................................... 

คาํสาํคญั : แพะเน้ือลูกผสม สมรรถภาพการผลิต ปลายขา้ว  ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงั 

1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ABSTRACT 

This experiment was conducted to effects of different energy source in concentrate diets on 

productive performance and feed cost for meat goats. Goats in experiment was allotted to treatments on 

the basis of weight in complete randomize design (CRD). Twelve cross-bred goats were randomly 

assigned to broken-milled  rice meal diet (treatment 1), corn meal diet (treatment 2) and cassava meal diet 

(treatment 3). Each treatment was replicated four with one goat per replicate and used in 91 days 

performance trial. Goats received concentrate diet 400 gram per day and roughage (paragrass) ad libitum. 

Average daily gain for goat fed broken rice, corn, and cassava was 66.62, 79.26 and 76.24 gram/day 

respectively (P>0.05). Feed conversion ratio was 5.99, 5.18 and 5.45 respectively (P>0.05). Moreover, 

Feed cost per gain was 62.58, 49.59 and 54.47 baht/kg respectively (P>0.05) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Keywords: Cross-bred meat goats  Growth performance   Broken –milled  rice Corn and  Cassava 

1Animal Science Department Facultry of Agricultural Technology and Agro - Industry Rajamangala University of 

Technology Suvarnabhumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สว
พ. 

มท
ร.สุ
วรร
ณภ

ูมิ



3 
 

บทนาํ 

  การเล้ียงแพะของเกษตรกรในประเทศไทยส่วนมากเป็นเกษตรกรรายยอ่ยกระจายอยูใ่นภาคใตแ้ละ

ภาคกลาง โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยมุสลิม จากสถิติของการเล้ียงแพะของกรมปศุสตัวมี์แพะทุกพนัธ์ุรวมกนั -

380,277 ตวั เกษตรกร 36,629  ครัวเรือน (สาวิตรี, 2553)  ปริมาณดงักล่าวยงัไม่สามารถนาํมาผลิตอาหารเม่ือ

รองรับการผลิตอาหารฮาลาล (Halal)เพื่อการส่งออกและเป็นครัวของโลกไดน้อกจากน้ีรัฐบาลยงัมีนโยบาย

ส่งเสริมการเล้ียงแพะโดยกาํหนดในแผนพฒันาพื้นท่ีพเิศษ 5  จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรัฐบาล ปี  2552-

2555 โดยตอ้งการพฒันาและส่งเสริมการเล้ียงแพะในพื้นท่ีใหเ้พิ่มข้ึนเป็น  300,000 ตวั ภายใน  4  ปี สาํหรับ

พื้นท่ีในภาคอ่ืนๆกย็งัคงมีความสาํคญัเช่นเดียวกบัพื้นท่ี  5  จงัหวดัชายแดนใต ้ดงันั้น การเล้ียงแพะจึงเป็น

อาชีพท่ีน่าสนใจเพราะมีศกัยภาพในการพฒันาไดอี้กมากในอนาคต(กรมปศุสตัว.์ 2544  )                                                                  

 ตน้ทุนอาหารเล้ียงแพะเพื่อบริโภคเน้ือมีปัจจยัสาํคญัมากคือเร่ืองอาหารซ่ึงเป็นตน้ทุนถึง  60-70  %   

การเลือกใชว้ตัถุดิบอาหารแหล่งพลงังานท่ีใชม้ากในสูตรอาหารขน้เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่เน่ืองจากมีผลต่อ

การเจริญเติบโต ตน้ทุนการผลิต  สาํหรับประเทศไทยวตัถุดิบแหล่งพลงังานมีหลากหลายชนิดและมีราคา

แตกต่างกนั ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ปลายขา้ว  ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัดงันั้นเพื่อใหท้ราบวา่วตัถุดิบพลงังานชนิด

ใดมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแพะเน้ือระหวา่ง ปลายขา้ว  ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงั  ดงันั้น

ในการทดลองคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาการใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบอาหารพลงังาน

ในอาหารขน้เล้ียงแพะเน้ือลูกผสมโดยคาํนวณใหอ้าหารขน้มีโภชนะเท่าเทียมกนัและใหแ้พะกินอาหาร

หยาบเป็นหญา้ขนอยา่งเตม็ท่ี 
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ตรวจเอกสาร 

 การศึกษาผลการใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นอาหารสาํหรับแพะขนุ 

มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลประกอบดว้ยพนัธ์ุแพะ   อาหาร  วิธีการใหอ้าหาร และ การ

เล้ียงดูนอกจากน้ีผลการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวกจ็าํเป็นสาํหรับการพิจารณาผลการศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนวา่มี

ผลดีผลเสียอยา่งไรกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

พนัธ์ุแพะ 

  พนัธ์ุแพะเน้ือ  พนัธ์ุแพะนม  พนัธ์ุลูกผสม รวมถึงพนัธ์ุแพะพื้นเมืองท่ีนิยมเล้ียงท่ีนิยมเล้ียงกนัใน

ประเทศไทยมีอยูห่ลาก หลายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุบอร์ พนัธ์ุแองโกร่า พนัธ์ุแคชเมียร์ พนัธ์ุแบลค็เบงกอล เป็นตน้

(นิรนาม. มปป.ก)รายละเอียดแต่ละพนัธ์ุดงัน้ี 

  พนัธ์ุบอร์ (Boer)  

 พนัธ์ุบอร์ (Boer) ปัจจุบนัประเทศไทยนิยมเล้ียงแพะพนัธ์ุน้ีเพื่อผลิตเป็นแพะเน้ือ มากข้ึน เพราะเป็น

แพะเน้ือท่ีมีขนาดรูปร่างใหญ่ ลํ่าสนั มีลาํตวัใหญ่ยาวและกวา้ง มีกลา้มเน้ือ มาก และมีลกัษณะของกระดูก

โครงร่างใหญ่แขง็แรง ลกัษณะสีลาํตวัเป็นสีขาวมีสีนํ้ าตาลแดง ท่ีหวัและคอ หวัโหนกนูน ดั้งจมูกโด่งและงุม้

ลง เขาเอนไปดา้นหลงัและงอโคง้ลงดา้นล่าง ใบหู ยาวและหอ้ยลง มเครา แต่ไม่มีต่ิง (Wattle) ท่ีใตค้อ 

นํ้าหนกัตวัเฉล่ียของตวัผูอ้ยูท่ี่ประมาณ 70- 90 กิโลกรัม ส่วนตวัเมียมีนํ้ าหนกัตวัเฉล่ียอยูท่ี่ 50-65 กิโลกรัม 

แม่แพะมีอตัราการใหลู้ก แฝดสูง โดยมีจาํนวนลูก 2-3 ตวัต่อครอก แพะพนัธ์ุน้ีมีขอ้ดีในการเล้ียงเป็นแพะ

เน้ือเพราะมีขนาดใหญ่ ใหเ้น้ือมาก หนงัจะมี คุณภาพดี อตัราการเจริญเติบโตดีหากมีการดูแลใหอ้าหารขน้

เสริม แต่มีขอ้ดอ้ยในเร่ืองของ การท่ีแม่แพะใหน้มนอ้ยไม่เพียงพอในการเล้ียงลูกแฝด  

  

 
ภาพท่ี 1 แพะพนัธ์ุบอร์เพศผู ้ 
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(ท่ีมา:นิรนาม. มปป. ) 

 
 

ภาพท่ี  2 แพะพนัธ์ุบอร์เพศเมีย  

(ท่ี มา: นิรนาม. มปป.) 

 พนัธ์ุแคชเมียร์ (Cashmere)  

 แพะพนัธ์ุแคชเมียร์ (Cashmere) เป็นแพะท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่ มีความสูงจากหวั ไหล่เฉล่ีย 60-80 

เซนติเมตร ขนยาวเป็นมนัละเอียดมีสีขาว หวัมีลกัษณะแบน ดั้งจมูกลาดตรง มีเขายาวเอนไปดา้นหลงั ใบหู

ตั้งตรงและขนานไปกบัพื้น ไม่มีต่ิงใตค้อ นํ้าหนกัตวัเฉล่ียของตวั ผูอ้ยูท่ี่ 50-60 กิโลกรัม ตวัเมียอยูท่ี่ 40-50 

กิโลกรัม แพะพนัธ์ุน้ีมีขอ้ดีในการเล้ียงเป็นแพะเน้ือท่ีมีขนาดกลาง หนงัจะมีคุณภาพดีใชท้าํ กระเป๋า เคร่ือง

หนงัไดดี้ ขนยาวละเอียดใชท้อเป็นเคร่ืองนุ่มห่มได ้ แต่มีขอ้ดอ้ยในเร่ืองของการ ปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศร้อนไดย้ากเพราะเป็นแพะท่ีชอบอยูใ่นสภาพอากาศหนาวมากกวา่ และพนัธ์ุน้ีจะ

เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุชา้คือประมาณ 20-24 เดือนข้ึนไป  
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ภาพท่ี 3 แพะพนัธ์ุแคชเมียร์  

(ท่ีมา:นิรนาม. มปป.) 

 

 พนัธ์ุแบลค็เบงกอล (Black Bengal)  

 แพะพนัธ์ุแบลค็เบงกอล (Black Bengal) เป็นแพะท่ีมีขนาดเลก็ มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่น ประเทศอินเดีย บงั

คลาเทศ มีสีดาํสนิทตลอดลาํตวัซ่ึงพบเป็นส่วนมากในแพะพนัธ์ุน้ี แต่อาจจะ พบสีอ่ืนไดบ้า้งคือ สีขาว สี

นํ้ าตาล สีขาวปนดาํ หรือสีนํ้าตาลปนดาํ ลกัษณะขนสั้นเป็นมนัเงา ดั้งจมูกลาดตรง หนา้เลก็สั้น มีเขาและมี

เคราทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย ใบหูมีขนาดเลก็สั้น มีความสูง จากหวัไหล่เฉล่ีย 50-60 เซนติเมตร นํ้าหนกัตวัเฉล่ีย

ของตวัผูอ้ยูท่ี่ 20-35 กิโลกรัม ตวัเมียอยู ่ ท่ี 15-20 กิโลกรัม แพะพนัธ์ุน้ีมีการใหลู้กแฝดสองแฝดสามสูงมาก 

และบางคร้ังอาจไดลู้กแฝด ถึงส่ีตวักไ็ด ้ แพะพนัธ์ุน้ีมีขอ้ดีเด่นในเร่ืองของการเล้ียงเป็นแพะเน้ือท่ีมีขนาดเลก็ 

และใหห้นงัท่ี น่ิมมีคุณภาพดีเลิศและมีมูลค่าสูง ใชท้าํกระเป๋า เคร่ืองหนงัไดดี้ ประเทศไทยรู้จกักบัแพะพนัธ์ุ 

น้ีเพิ่มมากข้ึนเม่ือซ่ึงรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศท่ีไดน้อมเกลา้ถวายพอ่แม่ พนัธ์ุแพะ

พนัธ์ุแบลค็เบงกอลแด่ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เม่ือปี พ.ศ. 2548 จากนั้นสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ไดพ้ระราชทานแพะพนัธ์ุแบลค็ เบงกอลใหแ้ก่กรมปศุสตัวน์าํไป

ศึกษาวจิยั และปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อส่งเสริมใหแ้ก่เกษตรกรต่อไป ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การศึกษาและขยายพนัธ์ุ

แพะพนัธ์ุแบลค็เบงกอล เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะและ คุณค่าทางเศรษฐกิจต่างๆไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโต

ของลูกแพะ ซ่ึงมีการเจริญเติบโตท่ีดี และรวดเร็ว ศกัยภาพระบบสืบพนัธ์ุดี มีความสามารถผสมติดสูง การ

ใหผ้ลผลิตเน้ือซ่ึงเป็น เน้ือคุณภาพดี มีความนุ่ม มีกล่ินและรสชาติดี ไขมนันอ้ย และใหป้ริมาณนํ้านมมากพอ

เพื่อ ใชส้าํหรับการเล้ียงลูกท่ีมีจาํนวนมากได ้

 

 พนัธ์ุซาเนน (Saanen)  
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 แพะพนัธ์ุซาเนน (Saanen) เป็นแพะพนัธ์ุท่ีใหป้ริมาณนํ้านมสูงมากจนกระทัง่ได ้ รับฉายาวา่เป็น

ราชินีแห่งแพะนม มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นประเทศสวิสเซอร์แลนด ์มีสีขาวแต่บางตวั อาจจะเป็นสีครีมหรือสีเทา มี

ต่ิงใตค้อ 2 ต่ิง หรืออาจจะไม่มีต่ิงกไ็ด ้ แต่การมีต่ิงถือเป็นลกัษณะ ดีท่ีพึงประสงคข์องเกษตรกรในประเทศ

ไทยท่ีนิยมเล้ียงแพะพนัธ์ุน้ี ใบหูสั้นตั้งตรงช้ีไปขา้งหนา้ หวัมีลกัษณะแบน ดั้งจมูกลาดตรง เรียวยาว แนวสนั

หลงัตรงขนานไปกบัพื้น แพะพนัธ์ุน้ีอาจ จะมีเขาหรือไม่มีเขากไ็ด ้ แต่การคดัเลือกพอ่พนัธ์ุจะนิยมเลือกพอ่

พนัธ์ุตวัท่ีมีเขา เพราะมกัจะ พบการเป็นกระเทยในแพะพนัธ์ุน้ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงส่วนใหญ่พบในแพะซาเนนท่ี

ไม่มีเขา (Polled Saanen) ส่วนแม่แพะพนัธ์ุซาเนนน้ีมีอตัราของการคลอดลูกแฝดท่ีค่อนขา้งสูง โดยจะมี

จาํนวน ลูกต่อครอกเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 1.9 ตวั เม่ือโตเตม็ท่ีแพะซาเนนตวัผูมี้ นํ้าหนกัประมาณ 70-90 

กิโลกรัม ตวัเมียหนกัประมาณ 50-60 กิโลกรัม ความสูงท่ีวดัไดจ้าก หวัไหล่ประมาณ 75-90 เซนติเมตร มีเตา้

นมท่ีใหญ่ หวันมเป็นรูปเรียวยาว ซ่ึงตรงตามลกัษณะของพนัธ์ุแพะนมท่ีดี โดยทัว่ไปแพะพนัธ์ุน้ีจะมีนํ้านม

เฉล่ียวนัละ 3 กิโลกรัม มีระยะการใหน้มประมาณ 250 วนั ผลผลิตนํ้านมรวมประมาณ 820 กิโลกรัม ถึงแม้

แพะพนัธ์ุซาเนนจะมีขอ้ดีท่ีมีศกัยภาพในการใหน้มสูง และสามารถเล้ียงใน ประเทศเขตร้อนช้ืนและเขต

อบอุ่นได ้แต่กจ็ะมีขอ้ดอ้ยตรงท่ีไม่ค่อยทนทานต่อสภาพความร้อน จากแสงอาทิตย ์ดงันั้นการเล้ียงแพะพนัธ์ุ

ซาเนนในประเทศเขตร้อนนั้นตอ้งเล้ียงขงัคอกในเวลา กลางวนัท่ีแสงแดดกาํลงัร้อนจา้ หรือควรมีการเล้ียง

แบบปล่อยแปลงในตอนเชา้และเยน็เท่านั้น แพะจึงจะใหผ้ลผลิตนํ้านมไดดี้ตามศกัยภาพ ดา้นลกัษณะนิสยั

ของแพะพนัธ์ุน้ีถือวา่เป็นแพะท่ี ฉลาด แสนรู้ มีการเรียนรู้ไดดี้ สามารถฝึกฝนใหย้อมรับการรีดนมไดง่้าย ซ่ึง

ถือเป็นลกัษณะ นิสยัท่ีพึงประสงคแ์ละจาํเป็นมากสาํหรับแพะนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แพะพนัธ์ุซาเนนเพศเมีย 

(ท่ีมา:นิรนาม. มปป.) 
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ภาพท่ี 5 แพะพนัธ์ุซาเนนเพศผู ้

(ท่ีมา:นิรนาม. มปป.) 

 

 พนัธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian)  

 แพะพนัธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) เป็นแพะพนัธ์ุท่ีเกิดจากการปรับปรุง พนัธ์ุโดยผสมพนัธ์ุ

ระหวา่งแพะอียปิต ์ พนัธ์ุซาไรบี แพะอินเดีย พนัธ์ุจามนาปารี และแพะจาก สวิสเซอร์แลนด ์ พนัธ์ุทอกเก็น

เบิร์ก ซ่ึงไดมี้การดาํเนินการพฒันาสายพนัธ์ุในประเทศองักฤษ เน่ืองจากแพะพนัธ์ุแองโกลนูเบียนสืบเช้ือ

สายมาจากแพะในเขตร้อนจึงสามารถท่ีจะปรับตวัเขา้ก ับสภาพอากาศร้อนไดดี้กวา่แพะพนัธ์ุยโุรป แพะพนัธ์ุ

แองโกลนูเบียนนั้นมีสีหลายสีตั้งแต่สีดาํ นํ้าตาล เทา และสีขาว แพะพนัธ์ุน้ีมีสีอะไรกไ็ดไ้ม่ถือวา่ผดิลกัษณะ

ประจาํพนัธ์ุ ลกัษณะทัว่ไป เป็นแพะขนาดใหญ่ ลาํตวัยาวและกวา้งเม่ือโตเตม็วยั เพศผูมี้นํ้ าหนกัประมาณ 70 

กิโลกรัม เพศเมียหนกัประมาณ 60 กิโลกรัม ความสูงท่ีหวัไหล่ 75-100 เซนติเมตร หวัโหนกนูน ใบหู ใหญ่

ยาวและหอ้ยตกลง ดั้งจมูกโด่งและสนัจมูกโคง้งุม้ ไม่มีต่ิง (Wattle) ใตค้อ ตวัผูม้กัมีเครา แต่ตวัเมียไม่มี ปกติ

ไม่มีเขาแต่บางตวัอาจมีเขาขนาดเลก็ เขาจะมีลกัษณะสั้นเอนแนบติดกบั หลงัหวั แพะพนัธ์ุน้ีใหน้มเฉล่ีย

ประมาณวนัละ 1 กิโลกรัม สามารถผลิตนํ้านมไดเ้ฉล่ียประมาณ 300 กิโลกรัม ตลอดระยะการใหน้มนาน

ประมาณ 300 วนั แม่แพะมีอตัราของการคลอด ลูกแฝดสูง โดยจะมีอตัราการคลอดลูกเฉล่ียอยูท่ี่ครอกละ 

1.6-1.9 ตวั  
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ขอ้ดีของแพะพนัธ์ุน้ีคือมีขนท่ีสั้นและนุ่มละเอียดเป็นมนั จึงสามารถทนทานและ สามารถปรับตวัในสภาพ

อากาศร้อนไดดี้ รวมทั้งแพะพนัธ์ุน้ีมีช่วงขายาวซ่ึงเป็นลกัษณะดีท่ีจะ ช่วยทาํใหก้ารรีดนมง่าย อีกทั้งไม่เส่ียง

ต่อการเป็นโรคเตา้นมอกัเสบ 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แพะพนัธ์ุแองโกลนูเบียน  

(ท่ีมา:นิรนาม. มปป.) 

 

 แพะพืน้เมือง (Native goats)  

 แพะพื้นเมือง (Native goats) เป็นแพะท่ีมีขนาดเลก็ มีการเล้ียงและขยายพนัธ์ุกนั อยา่งแพร่หลายใน

แถบชนบทในเขตภาคใตข้องประเทศไทย โดยมากแพะพื้นเมืองท่ีมีอยูมี่การ สนันิษฐานวา่การนาํแพะเขา้มา

เล้ียงนั้นไดม้าจากสายพนัธ์ุแพะในประเทศอินเดีย และประเทศ มาเลเซีย ดว้ยเหตุผลของการเผยแผศ่าสนา

และวฒันธรรมการเล้ียงแพะของประชาชนท่ีนบัถือ ศาสนาอิสลาม การเล้ียงแพะในเขตภาคใตข้องประเทศ

ไทยนั้น มกัจะเป็นการเล้ียงแบบปล่อย ใหห้ากินไปตามพื้นท่ีรกร้าง เรือกสวนไร่นา ทุ่งหญา้สาธารณะ เขต

สวนยาง หรือป่าพรุ เป็นตน้แพะพื้นเมืองเป็นแพะท่ีมีขนาดตวัเลก็ ลกัษณะของแพะมกัจะค่อนขา้งแปรผนั

มาก ทั้งในส่วนของขนาด รูปร่าง และสีสนัของลาํตวัแพะ คือมีมากมายหลายสีตั้งแต่ สีเหลือง แดง นํ้าตาล

แดง นํ้าตาลเขม้ ดาํ หรืออาจมีลกัษณะแบบสีผสม เช่น ขาวนํ้าตาล ขาวดาํ นํ้าตาลดาํ อาจพบลาํตวัแพะมีลาย

จุด หรือลายเป็นวง เป็นแตม้ หรือมีลายกระด่างกระดาํ มีการผสมสีกนั จนสีของลาํตวัดูเปรอะไปทั้งตวั เป็น

ตน้  ลกัษณะนิสยัแพะพื้นเมืองจะค่อนขา้งร่าเริงและมีความอดทนสูงต่อสภาพแวดลอ้ม ท่ีไม่เหมาะสมหลาย

อยา่ง เช่น สภาพอากาศร้อน หรือความช้ืนท่ีมีมากจากสภาพฝนตกชุกใน เขตภาคใตข้องไทย แพะพื้นเมืองมี

ขนาดเลก็จึงทาํใหป้ราดเปรียว คล่องตวัในการซอกแซกหา กินใบไมต้ามพุม่ไมแ้ละปีนป่ายคล่องแคล่ว เช่ือง 

ไม่ต่ืนคน หากินเก่ง กินอาหารไดห้ลากหลาย ทั้งผลพลอยไดท้างการเกษตร เศษพืชผกั หรือเศษอาหารท่ี
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เหลือจากครัวเรือน แพะพื้นเมือง จะค่อนขา้งเป็นสดัเร็ว แต่กเ็ล้ียงลูกเก่ง สอนลูกใหห้ากินไดเ้ร็ว ซ่ึงถือเป็น

ลกัษณะเด่นของ แพะพื้นเมืองนัน่เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แพะพื้นเมือง 

(ท่ีมา:นิรนาม. มปป.) 

 แพะลูกผสม (Mixed breed)  

 แพะลูกผสม (Mixed breed) เป็นลูกแพะท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุของพอ่แม่แพะ ต่างพนัธ์ุซ่ึงอาจเป็น

การผสมพนัธ์ุกนัระหวา่งพนัธ์ุซาเนนกบัพนัธ์ุแองโกลนูเบียน พนัธ์ุซาเนน กบัพนัธ์ุพื้นเมือง หรือพนัธ์ุ

ซาเนนกบัพนัธ์ุบอร์ เป็นตน้  

การปรับปรุงพนัธ์ุใหไ้ดลู้กผสมระหวา่งสายพนัธ์ุแทท้ั้งของแพะเน้ือและแพะนมเขา้ดว้ยกนัทาํข้ึนเพือ่

จุดประสงคใ์นแง่ของการใชป้ระโยชน์จากขอ้ดี และลดขอ้ดอ้ยของสายพนัธ์ุท่ี เป็นพนัธ์ุแทแ้ต่ละพนัธ์ุ ดงั

ตวัอยา่งเช่น การผสมพนัธ์ุระหวา่งแพะเน้ือกบัแพะนมจะทาํใหไ้ดลู้ก ท่ีมีขนาดใหญ่ใชเ้ป็นแพะเน้ือจะให้

คุณภาพดีมีเน้ือมาก และยงัเกิดลกัษณะเด่นของแพะนมท่ีให ้ นมมากทาํใหมี้นํ้านมเล้ียงลูกไดดี้ และมีนม

เพียงพอท่ีจะใชใ้นการเล้ียงดูลูกท่ีเกิดเป็นลูกแฝด สองหรือแฝดสามในแต่ละครอก ช่วยใหลู้กท่ีเกิดมาไดกิ้น

นมมากเพยีงพอ ทาํใหลู้กมีอตัราการ เจริญเติบโตท่ีดีและรวดเร็ว และยงัช่วยใหลู้กแพะมีสุขภาพสมบูรณ์ 

แขง็แรง อีกทั้งหากมีการ ผสมพนัธ์ุแพะสายพนัธ์ุแทก้บัแพะพื้นเมือง ลูกผสมท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มใน เขตร้อนไดดี้ มีความทนต่อโรคและแมลงท่ีมกัพบไดใ้นพื้นท่ีเขตร้อนช้ืน รวมถึงแพะยงั

จะมีการ เป็นหนุ่มเป็นสาวไดเ้ร็วตามลกัษณะเด่นในเร่ืองของระบบสืบพนัธ์ุท่ีมีในแพะพื้นเมือง สามารถ 

ช่วยใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตท่ีเป็นตวัลูกแพะท่ีเพิ่มจาํนวนข้ึนในฝงูไดอ้ยา่งรวดเร็วในระยะเวลา ไม่นาน อีก

ทั้งแม่แพะจะเล้ียงลูกเก่ง มีการดูแลลูกไดดี้ทาํใหลู้กมีนํ้าหนกัตวัท่ีดี เม่ือถึงช่วง อายหุยา่นม 
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 สุรศกัด์ิ (2545) รายงานวา่ แพะพนัธ์ุบอร์เป็นแพะเน้ือท่ีมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มและ

ทนทานโรคไดดี้ เจริญเติบโตเร็วและเล้ียงง่าย มีเปอร์เซ็นตซ์ากและเปอร์เซ็นตเ์น้ือแดงสูง (เฉล่ีย 44-66 % 

และ 68% ตามลาํดบั) นิยมนาํแพะพนัธ์ุบอร์มาผสมขา้มพนัธ์ุกบัแพะพนัธ์ุพื้นเมืองหรือแพะพนัธ์ุอ่ืนๆเพื่อ

ผลิตเป็นแพะเน้ือลูกผสมส่วนอีกสายพนัธ์ุหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมนาํมาผสมขา้มพนัธ์ุเพื่อผลิตแพะเน้ือลูกผสม คือ

พนัธ์ุแองโก-นูเบียนซ่ึงเป็นพนัธ์ุก่ึงเน้ือก่ึงนมท่ีหากินเก่งในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและทนทานต่ออากาศ

ร้อนไดดี้ โครงร่างสูงใหญ่เปอร์เซ็นตซ์ากสูงประมาณ 52% (ไพบูลย,์ 2545: สุรพลและคณะ,2549) 

 
 

ภาพท่ี 8 แพะลูกผสมพนัธ์ุแพะเน้ือ 
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     ภาพท่ี 9 แพะลูกผสมพนัธ์ุแพะนม 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แพะลูกผสมท่ีมีสีสันของลาํตวัแพะหลากหลายสี 

 

 
 

สว
พ. 

มท
ร.สุ
วรร
ณภ

ูมิ



13 
 

 

อาหารและการให้อาหารแพะ 

   

 ความต้องการอาหารของแพะ  

 ถึงแมแ้พะจดัวา่เป็นสตัวก์ระเพาะรวมท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนอาหารหยาบ คุณภาพตํ่าให้

กลายเป็นผลผลิตเน้ือและนมได ้แต่ส่ิงน้ีเป็นเพียงการท่ีแพะพยายามกินอาหาร ใหไ้ดทุ้กอยา่งและใช้

ประโยชน์จากอาหารท่ีมีอยูเ่พื่อใหเ้พียงพอกบัการดาํรงชีวิตเท่านั้น เพราะ ในแง่ความเป็นจริงแลว้แพะมี

อตัราการยอ่ยอาหารเยือ่ใยพชืไดไ้ม่ดีเท่ากบัโค กระบือ เน่ืองมา จากอาหารท่ีแพะกินเขา้ไปจะมีระยะเวลาอยู่

ในระบบทางเดินอาหารสั้น และแพะยงัมีขนาดของ ระบบทางเดินอาหารท่ีเลก็กวา่โค กระบือ จึงไม่สามารถ

จะส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการของการ หมกัและยอ่ยอาหารอยา่งไดเ้หมาะสมและเพยีงพอกบัความตอ้งการ

ของร่างกาย แต่จากการท่ี มีความเขา้ใจผดิท่ีวา่แพะสามารถกินอาหารหยาบคุณภาพตํ่าไดม้ากและกินไดดี้ก็

เป็นเพราะวา่แ พะมีนิสยัท่ีกินอาหารไดง่้ายกินอาหารไดทุ้กประเภท ไม่เลือกกิน และไม่ค่อยใส่ใจในรสชาติ 

ของอาหารท่ีกินนั้นเท่ากบัโค กระบือ จึงทาํใหแ้พะดูเหมือนกบัวา่เป็นสตัวท่ี์ใชป้ระโยชน์จาก อาหารหยาบ

คุณภาพตํ่าไดม้ากกวา่ เม่ือมีการศึกษาถึงขนาดนํ้าหนกัตวัสตัวต่์อนํ้าหนกัอาหาร หยาบคุณภาพตํ่าท่ีมีแต่ผนงั

เซลลพ์ืชท่ีแก่และมีโปรตีนตํ่า เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการ ยอ่ยเยือ่ใยท่ีมีคุณภาพตํ่าแลว้นั้น พบวา่

โคเป็นสตัวท่ี์มีประสิทธิภาพในการยอ่ยอาหารไดดี้กวา่ แพะมาก แต่ถา้หากเกษตรกรผูเ้ล้ียงตอ้งการผลของ

การใหผ้ลผลิตท่ีสูงสุดแลว้จาํเป็นตอ้งมีการใหอ้าหารท่ีมีคุณภาพดีแก่แพะ ดงันั้นการใหอ้าหารแพะตอ้ง

คาํนึงถึงการใหอ้าหารขน้ เพื่อการ เพิ่มคุณค่าทางอาหารต่อหน่วยของอาหารท่ีแพะกินเขา้ไปใหม้ากยิง่ข้ึน  

 

 ปัจจัยทีมี่ผลต่อความต้องการอาหารของแพะ  

 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการอาหารของแพะนั้น (Factors influencing goats requirement) ถือเป็น

ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงดว้ยแพะมีความตอ้งการสารอาหารและพลงังานเพื่อใช ้ประโยชน์ในการดาํรงชีวติการเพิ่ม

นํ้าหนกัตวัเพือ่การสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย รวมถึงการ ใชส้ร้างผลผลิต ดงันั้นการใหอ้าหารจึง

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการนาํไปใชข้องแพะ ซ่ึง ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการใหอ้าหารสตัวต์อ้ง

สมัพนัธ์กบัเร่ืองของสภาพร่างกายของสตัวว์า่อยู ่ในช่วงอายใุดและมีการใหผ้ลผลิตในรูปแบบใด เช่น ลูก

สตัวท่ี์กาํลงัเจริญเติบโต แม่แพะท่ีตั้ง ทอ้ง แพะขนุเพื่อใหเ้น้ือ และแม่แพะท่ีอยูใ่นช่วงใหน้ม โดยเฉพาะแพะ

เน้ือท่ีใหผ้ลผลิตมาก เช่น แพะพนัธ์ุบอร์จะตอ้งการสารอาหารสูงข้ึนตามการใหผ้ลผลิตเน้ือ หรือลูกแพะท่ี

เร่ิมหยา่นม จะมีอตัราการเจริญเติบโตสูงมาก รวมถึงแพะรุ่นท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นแพะทดแทนในฝงูเพื่อเป็นแพะ 

พอ่แม่พนัธ์ุในฟาร์ม 
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 สารอาหารทีจํ่าเป็นตามความต้องการของแพะ (Nutrient requirements)  

 สารอาหารท่ีจาํเป็นตามความตอ้งการของแพะ (Nutrient requirements) นั้นถือ เป็นความตอ้งการ

พื้นฐานเพราะแพะตอ้งการสารอาหารท่ีมีประโยชน ์เพื่อนาํไปใชใ้นการสร้าง ความร้อนใหแ้ก่ร่างกาย การ

สร้างพลงังานในการดาํรงชีวิต การเจริญเติบโตของร่างกาย การ เสริมสร้างระบบสืบพนัธ์ุ การเจริญเติบโต

ของลูกในทอ้ง การสร้างผลผลิตท่ีเป็นกลา้มเน้ือและ นม สารอาหารท่ีจาํเป็นท่ีมีความสาํคญัต่อความตอ้งการ

ขั้นพื้นฐานของแพะ คือ นํ้า (Water), อาหารพลงังาน (Energy), โปรตีน (Protein), วิตามิน (Vitamin) และ

เกลือแร่ (Mineral) 

 

 อาหารพลงังาน (Energy)  
 

 อาหารพลงังาน ถือวา่เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในอาหารแพะเพราะแพะเป็น สตัวก์ระเพาะ

รวมท่ีมีกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสูง จาํเป็นจะตอ้งใชพ้ลงังานและ สารอาหารในกระบวนการ

ต่างๆท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสร้างพลงังานเพื่อการดาํรงชีวิต การเจริญเติบโตของร่างกาย การเสริมสร้างระบบ

สืบพนัธ์ุ การตั้งทอ้ง การเจริญของลูกในทอ้ง การให ้ผลผลิตท่ีเป็นกลา้มเน้ือและนม แต่ก่อนท่ีอาหารใน

ส่วนท่ีแพะกินเขา้ไปจะถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ ตามท่ีไดก้ล่าวมานั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งผา่นกระบวนการยอ่ย

อาหารใหมี้ขนาดเลก็ลงเพื่อดูดซึมได ้ในกระบวนการยอ่ยและดูดซึมสารอาหารจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังานสูง

มาก โดยเฉพาะในกระบวน การหมกัท่ีเกิดจากจุลินทรียใ์นกระเพาะหมกัท่ีมีบทบาทในการยอ่ยอาหารเยือ่ใย

จะไม่สามารถทาํงา นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถา้แพะไดรั้บสารอาหารท่ีใหพ้ลงังานไม่เพียงพอ  

 ชนิดของอาหารพลงังาน  

 พลงังานเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัสูงสุดสาํหรับสตัวก์ระเพาะรวม ซ่ึงอาหาร พลงังานมกัจะ

เป็นกลุ่มของอาหารท่ีประสบกบัปัญหาการ ขาดแคลนอยูเ่สมอในสภาพการเล้ียง สตัวใ์นเขตร้อน ทาํให้

เกิดผลกระทบต่อผลผลิตนมลดลง การเจริญเติบโตชา้ ระบบสืบพนัธ์ุไม่ สมบูรณ์ สตัวอ่์อนแอ มีระบบ

ภูมิคุม้กนัลดลง และการทาํงานของฮอร์โมนในร่างกายผดิปกติไป  

 อาหารพลงังานท่ีมีความสาํคญัมีอยู ่2 แหล่ง คือ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) และไขมนั (Fat) 

โดยอาหารพลงังานส่วนใหญ่ท่ีแพะจะไดรั้บนั้นอยูใ่นรูปของ คาร์โบไฮเดรต ซ่ึงมีอยูห่ลายแบบไม่วา่จะเป็น

อาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดท่ีมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้น (Structural carbohydrate) พวกแป้ง (Starch) 
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เซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดท่ีมีโครงสร้าง

ธรรมดา (Non-structural carbohydrate) นัน่คือ นํ้าตาล (Sugars) และอีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นแหล่งของอาหาร

พลงังานท่ีใชเ้ป็นส่วนนอ้ยจะอยูใ่นรูป ของไขมนัทั้งไขมนัท่ีไดม้าจากพืช และไขมนัจากสตัว ์ 

 นํา้ตาล พบมากในกากนํ้าตาล กากสบัปะรด ท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบอยูใ่นอาหาร ขน้ และในส่วนตน้

และใบของพชือาหารสตัวท่ี์ยงัอ่อน  

 แป้ง เป็นโครงสร้างของโมเลกลุนํ้าตาลโมเลกลุเด่ียวหลายๆโมเลกลุรวมตวักนัจน เป็นโครงสร้างท่ี

ใหญ่และมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงจะพบแป้งไดใ้นเมลด็ธญัพืช ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั มนัเสน้ มนั

บด ท่ีเป็นส่วนประกอบอยูใ่นอาหารขน้เป็นส่วนใหญ่  

 เยือ่ใย ถือเป็นอาหารหลกัของสตัวก์ระเพาะรวม จดัอยูใ่นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่น เดียวกนัแต่เป็น

อาหารท่ีมาจากโครงสร้างโมเลกลุของนํ้าตาลมารวมกนัอยา่งสลบัซบัซอ้น และ นอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบ

ของสารลิกนินท่ีเพิ่มเขา้มาเกาะติดอยูใ่นส่วนของผนงัเซลลพ์ืชทาํใหเ้ยือ่ใยมีเปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยไดต้ ํ่าจะพบ

เยือ่ใยไดใ้นวตัถุดิบอาหารหยาบทุกชนิดแต่ปริมาณท่ีพบจะแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะกลุ่มอาหารหยาบท่ีเป็น

พวกหญา้สดท่ีอ่อนหรือหญา้แหง้ท่ีตดัมาทาํแหง้ตั้งแต่ช่วงอายกุ่อนการออกดอกจะถือวา่เป็นอาหารหยาบท่ีมี

คุณภาพดี มีปริมาณ เยือ่ใยนอ้ยแต่มีส่วนท่ียอ่ยไดม้าก แต่ถา้หากอาหารหยาบท่ีใชเ้ป็นฟาง ตอซงัขา้ว หรือ

หญา้ท่ีแก่มากๆจะทาํใหมี้เยือ่ใยสูง เม่ือมีลิกนินมากเปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยไดจ้ะตํ่า รวมทั้งยงัมีโปรตีน และ

สารอาหารท่ีเป็นประโยชนต์ํ่า ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตวัสตัวไ์ดน้อ้ย ดงันั้นในแง่ของ การจดัหาอาหาร

หยาบคุณภาพดี จึงควรจะมีการจดัการแปลงหญา้ปลูกพืชอาหารสตัวท่ี์จะได ้ประโยชน์สูงสุด โดยการปลูก

หญา้ผสมพืชตระกลูถัว่เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารใหแ้ก่แปลงหญา้ ได ้เพราะพืชอาหารสตัวท่ี์ส่วนใหญ่ท่ีเป็น

อาหารท่ีมีเยือ่ใยสูงนั้นหากมีคุณภาพดีมีสารอาหาร ท่ีสามารถยอ่ยไดม้ากจะส่งผลดีต่อตวัสตัว ์เพราะสตัว์

กระเพาะรวมมีความสามารถในการยอ่ย เยือ่ใยโดยจุลินทรียใ์นกระเพาะหมกัท่ีจะเขา้ยอ่ยอาหารเหล่านั้น 

แลว้เกิดเป็นผลผลิตท่ีสาํคญั คือกรดไขมนัระเหยได ้(Volatile fatty acid; VFA) ซ่ึงจดัวา่เป็นสารใหพ้ลงังาน

ท่ีสาํคญัในสตัว ์กระเพาะรวมไขมนั เป็นอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูง โดยไขมนัจะสามารถใหพ้ลงังานไดใ้น

ระดบัสูงกวา่ คาร์โบไฮเดรต 2.25 เท่า ในนํ้าหนกัท่ีเท่ากนั แต่อาจมีขอ้จาํกดัในการกินของแพะ เพราะจาก 

การท่ีไขมนัสามารถใหพ้ลงังานสูงกจ็ะทาํใหเ้กิดความร้อนจากการเผาผลาญพลงังานสูงดว้ยซ่ึงจ ะทาํใหแ้พะ

กินอาหารไดน้อ้ยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาพอากาศท่ีร้อน  
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 การเติมไขมนัลงในอาหารขน้ควรใหป้ริมาณนอ้ยเพราะไขมนัท่ีมีมากเกินไปอาจส่งผ ลถึงความน่า

กินของอาหารและทาํใหเ้กิดการหืนในอาหารขน้ไดง่้าย อีกทั้งไขมนัยงัส่งผลถึง ประสิทธิภาพในการยอ่ย

อาหารหยาบลดลง เพราะไขมนัจะเขา้ไปห่อหุม้อาหารหยาบไวท้าํให ้จุลินทรียไ์ม่สามารถเขา้เกาะและยอ่ย

ไดต้ามปกติ นอกจากน้ีแลว้ไขมนัยงัจะทาํใหส้ารอาหาร บางอยา่งเส่ือมไดง่้ายโดยเฉพาะวิตามิน ดงันั้น

อาหารขน้ท่ีใส่ไขมนัจึงเกบ็ไดไ้ม่นานและไขมนั สามารถรวมตวักบัแคลเซียมและแมกนีเซียมทาํใหธ้าตุทั้ง 2 

ตวัน้ีอยูใ่นรูปของสารประกอบท่ี ทาํใหไ้ม่สามารถถูกดูดซึมไดใ้นร่างกาย  

 โปรตีน (Protein) 

 โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีความสาํคญัรองจากอาหารท่ีใหพ้ลงังาน ซ่ึงโปรตีนจะมี บทบาทสาํคญัใน

แพะท่ีกาํลงัเจริญเติบโต แพะท่ีอยูใ่นช่วงขนุเพื่อสร้างกลา้มเน้ือใหมี้นํ้าหนกั ตวัดีและแม่แพะท่ีกาํลงัใหน้ม 

เพราะโปรตีนเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเน้ือเยือ่และเอนไซม ์ต่างๆในร่างกายสตัว ์ประโยชน์ของ

โปรตีนคือ มีบทบาทในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วน ต่างๆท่ีสึกหรอของร่างกาย ในลูกแพะโปรตีนเป็น

สารอาหารช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโตเป็นไป อยา่งปกติ แต่ถา้ไดรั้บไม่เพียงพอลูกแพะอาจจะแคระแกรน

และโตชา้ส่วนใน แม่แพะท่ีกาํลงัให ้นมนั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บอาหารโปรตีนเพื่อนาํไปใช้

ในการสร้างโปรตีนในนํ้าน มโดยตรง อีกทั้งพอ่แม่พนัธ์ุท่ีอยูใ่นช่วงผสมพนัธ์ุควรไดรั้บอาหารโปรตีนใน

ปริมาณพอเหมาะ เพื่อการเสริมสร้างระบบสืบพนัธ์ุและเพิ่มอตัราการผสมติด อาหารท่ีมีโปรตีนสูงส่วนใหญ่

ไดม้า จากวตัถุดิบอาหารขน้ ซ่ึงมีทั้งโปรตีนแท ้(True protein) เช่น อาหารโปรตีนท่ีไดจ้าก เน้ือป่น เลือดป่น 

ปลาป่น หรือพืชอาหารสตัวต์ระกลูถัว่ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีไดจ้ากพืช  นอกจากน้ียงัมีโปรตีนท่ีสร้างมาจากธาตุ

ไนโตรเจน (Non-protein nitrogen) โดย แพะซ่ึงเป็นสตัวก์ระเพาะรวมจะมีขอ้เด่นในเร่ืองของความสามารถ

ผลิตโปรตีนข้ึนมาไดเ้องจากธ าตุไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูปของก๊าซแอมโมเนีย โดยจุลินทรียจ์ะเปล่ียนธาตุ

ไนโตรเจนทั้งท่ีอยูใ่น รูปของสารประกอบและในรูปโปรตีนใหก้ลายเป็นก๊าซแอมโมเนีย จากนั้นจุลินทรียก์็

จะนาํเอา ก๊าซแอมโมเนียมาใชใ้นการสร้างเป็นโปรตีนของเซลลจุ์ลินทรีย ์(Microbial protein) ซ่ึงเป็น 

โปรตีนทางออ้มท่ีสตัวจ์ะไดรั้บนอกเหนือจากการไดรั้บโปรตีนแทจ้ากอาหารขน้โดยตรง  

 การใช้ประโยชน์จากอาหารและนิเวศน์วทิยาของจุลนิทรีย์ในกระเพาะหมัก  

 ในสตัวก์ระเพาะรวมมีระบบทางเดินอาหารท่ีตอ้งอาศยัการทาํหนา้ท่ีของจุลินทรีย ์ในกระเพาะ

อาหารส่วนหนา้ (Fore stomach) ท่ีประกอบไปดว้ย กระเพาะหมกั (Rumen) กระเพาะรวงผึ้ง (Reticulum) 

และกระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) โดยส่วนท่ีมีบทบาทใน กระบวนการหมกัอาหารหยาบท่ีคือ กระเพาะ
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หมกั ซ่ึงมีปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงต่างๆเกิดข้ึน อยูต่ลอดเวลา ส่วนการทาํหนา้ท่ีการยอ่ยและดูดซึมอาหาร

ตามปกติเช่นเดียวกบัสตัวก์ระเพาะ เด่ียว นั้นเป็นการทาํหนา้ท่ีของกระเพาะแท ้(Abomasum)  

จากการท่ีระบบทางเดินอาหารของแพะจะตอ้งมีการทาํหนา้ท่ีในการหมกัอาหารท่ีมีเ ยือ่ใยสูงไดน้ั้นตอ้ง

อาศยัการทาํหนา้ท่ีของจุลินทรียใ์นกระเพาะหมกั (Rumen) ประกอบไป ดว้ยแบคทีเรีย (Bacteria) โปรโตซวั 

(Protozoa) และเช้ือรา (Fungi) โดยพบวา่แบคทีเรีย เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด และมีบทบาท

สาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการยอ่ยอาหาร พวกเยือ่ใย โดยการหลัง่เอนไซม ์Cellulase และ Hemicellulase 

ออกมายอ่ยเซลลูโลสและ เฮมิเซลลูโลสของพืชจนไดเ้ป็นพนัธะของนํ้าตาลโมเลกลุเด่ียว จากนั้นแบคทีเรีย

อ่ืนๆกส็ามารถ เขา้มาเปล่ียนนํ้าตาลน้ีโดยกระบวนการเผาผลาญนํ้าตาล (Glycolysis) ใหไ้ดเ้ป็นสารไพรูเวท

(Pyruvate) และเปล่ียนไพรูเวทใหก้ลายเป็นกรดไขมนัระเหยได ้(Volatile fatty acids; VFA) คือ อะซีเตท 

(Acetate; C2), โพรพิโอเนท (Propionate; C3) และบิวทีเรท (Butyrate; C4) ซ่ึง ถือวา่เป็นสารท่ีมีประโยชน์

ต่อสตัวก์ระเพาะรวมเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจาก VFA สามารถถูกดูดซึม ผา่นผนงัของกระเพาะหมกั เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการเป็นแหล่งพลงังานใหแ้ก่สตัวแ์ละการ สร้างผลผลิตต่อไป  

บทบาทของเช้ือราท่ีมีอยูใ่นกระเพาะหมกันั้นถือวา่มีความสาํคญัในแง่ของการเป็นจุ ลินทรียต์วั

แรกๆท่ีเขา้เกาะและยอ่ยส่วนของผนงัเซลล ์ (Cell wall) ของพืชแลว้จะมีการเจริญ สร้างส่วนท่ีคลา้ยรากของ

เช้ือราท่ีเรียกวา่ไรซอยด ์ (Rhizoid) เขา้ไปในผนงัเซลลพ์ืชทาํใหเ้กิด เป็นรอยแตกข้ึนมา มีผลใหแ้บคทีเรียมี

โอกาสแทรกเขา้ไปในรอยแตกน้ี และสามารถทาํหนา้ท่ี ในการยอ่ยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสไดต่้อไป

นัน่เอง  

การดาํรงชีวิตของโปรโตซวัในกระเพาะหมกัมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศนว์ิทยาใน กระเพาะ

โดยท่ีโปรโตซวัจะเป็นพวกท่ีชอบอาหารพวกแป้งและนํ้าตาล จึงทาํใหมี้ประโยชน์ใน การช่วยเพิ่มปริมาณ

ของกรดไขมนัสายสั้นกลุ่มโพรพิโอเนท นอกจากน้ีโปรโตซวัส่วนใหญ่ยงั ชอบกินแบคทีเรีย จึงถือวา่เป็นตวั

ช่วยควบคุมประชากรของแบคทีเรียไปในตวั และยงัทาํใหมี้ การเพิ่มปริมาณของโปรตีนท่ีไดจ้ากเซลลข์อง

จุลินทรีย ์(Microbial protein) ท่ีจะมีการเคล่ือน ตวัออกจากกระเพาะหมกัเขา้สู่กระเพาะแทท้าํใหเ้กิดการยอ่ย

และดูดซึมไดส้ารพวกโปรตีนเพิ่มข้ึ นนอกเหนือไปจากโปรตีนท่ีไดจ้ากเซลลแ์บคทีเรีย (Bacterial protein) 

แต่การท่ีมีการเพิ่ม จาํนวนประชากรพวกโปรโตซวัท่ีมากเกินไปกอ็าจเกิดผลเสียคือ ทาํใหเ้กิดอตัราการลด

จาํนวน ประชากรแบคทีเรียจึงอาจส่งผลต่อการยอ่ยเยือ่ใยในกระเพาะหมกัไดจ้ากบทบาทการทาํหนา้ท่ีของ

จุลินทรียช์นิดต่างๆท่ีมีอยูใ่นกระเพาะหมกัทาํใหต้อ้ง คาํนึงถึงอาหารท่ีใหแ้พะกินวา่ชนิดของอาหารจะมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของประชากรจุ ลินทรียใ์นกระเพาะหรือไม่ เพราะหากใหอ้าหารท่ีมีความ

เขม้ขน้ของแป้งและนํ้าตาลสูงเกินไป การเพิ่มจาํนวนของโปรโตซวัท่ีชอบกินแบคทีเรียจะมากข้ึนทาํใหมี้ผล

ต่อการยอ่ยไดข้องอาหารก ลุ่มเยือ่ใยกจ็ะลดลงดว้ย และนอกจากน้ีการท่ีมีสตัวกิ์นอาหารพวกแป้งและ
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นํ้าตาลมากเกินไป ยงัจะทาํใหเ้กิดอตัราการหมกัท่ีรวดเร็วข้ึนซ่ึงอาจส่งผลถึงภาวะการสะสมของของเสียท่ี

เกิดจากก ระบวนการหมกั เช่น กรดแลคติก (Lactic acid) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) ก๊าซ ไฮโดรเจน 

(H) และก๊าซมีเทน (CH4) ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระดบัความเป็นกรดเป็น ด่างของนํ้าในกระเพาะ

หมกัใหเ้ป็นกรดมากข้ึน นัน่ยอ่มส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในกระเพาะ หมกัโดยตรงคือ จุลินทรียใ์น

กระเพาะหมกัไม่สามารถอยูไ่ด ้ อตัราการหมกัและยอ่ยอาหาร ลดลงทาํใหเ้กิดอาการทอ้งอืดและความเป็น

กรดสูงจะทาํใหแ้พะเกิดภาวะ Acidosis ตามมาไดดงันั้นหากวา่ตอ้งการใหอ้าหารขน้แก่แพะจึงควรจะใหใ้น

ปริมาณท่ีพอเหมาะ เพื่อประสิทธิภาพ ในการใชป้ระโยชน์จากอาหารขน้ไดสู้งสุดและเป็นการช่วยป้องกนั

การเกิดผลเสียจากภาวะ pH ในกระเพาะหมกัลดตํ่าเกินไป ซ่ึงการใหอ้าหารเพื่อสนบัสนุนการใหผ้ลผลิตของ

แพะ ไม่วา่จะ เป็นการสร้างกลา้มเน้ือและการใหน้มอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรจะใหอ้าหารในอตัราส่วน

ของ อาหารหยาบ ต่ออาหารขน้อยูร่ะหวา่ง 60:40 ถึง 70:30  อยา่งไรกต็ามในรูปแบบการเล้ียงแพะของบา้น

เรานั้นจะไม่ค่อยพบปัญหาของการ เกิดภาวะ Acidosis และอาการทอ้งอืดจากการกินอาหารขน้มากนกั

เน่ืองจากเกษตรกรจะเนน้ การใหอ้าหารหยาบในการเล้ียงแพะเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีการปล่อยใหแ้พะได้

ลงแทะเลม็ใน แปลงหญา้กจ็ะช่วยใหแ้พะไดอ้อกกาํลงักายซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหก้ารทาํงานของอวยัวะใน

ระบบท างเดินอาหารเป็นไปอยา่งปกติ  

 

 การให้อาหารแพะ  

 อาหารท่ีใชเ้ล้ียงแพะสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามคุณค่าทางโภชนาการ และลกัษณะของ

อาหาร คือ อาหารหยาบ (Roughage) และอาหารขน้ (Concentrate)  

 อาหารหยาบ (Roughage) ถือเป็นอาหารหลกัท่ีสาํคญัของสตัวก์ระเพาะรวมโดย เป็นอาหารท่ีใหเ้ยือ่

ใยสูงเน่ืองจากมีแหล่งท่ีมาจากพืชอาหารสตัว ์เช่น หญา้สด หญา้แหง้ พืชตระกลูถัว่ ใบไม ้พืชผกัต่างๆ ผล

พลอยไดห้รือเศษเหลือจากการเกษตร เช่น ฟางขา้ว เปลือกขา้วโพดฟักอ่อน ตน้ขา้วโพดหลงัจากเกบ็ฝัก 

เปลือกสบัปะรด เปลือกถัว่เหลืองและ เปลือกถัว่ลิสง รวมถึงอาหารหยาบท่ีเกษตรกรจดัทาํข้ึนเอง เช่น หญา้

หมกั เป็นตน้ ในการเล้ียงแพะมีแหล่งท่ีมาของพืชอาหารสตัวท่ี์ใชใ้นการเล้ียงแพะมีอยู ่2 แหล่ง คือ การ

ปล่อยแพะเขา้แทะเลม็ในแปลงหญา้ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมของเกษตรกรท่ีเล้ียง แพะแบบปล่อยเล้ียงเป็น

ฝงูใหห้ากินเอง แต่แปลงหญา้แบบน้ีถือวา่มีคุณภาพตํ่า เน่ืองจากมีพืช และหญา้หลายชนิดท่ีข้ึนปะปนกนัไป

ไม่เป็นระเบียบ ส่วนแหล่งท่ีมาของอาหารหยาบอีกแหล่ง หน่ึงคือแปลงหญา้ปลูก ซ่ึงเป็นแปลงหญา้ท่ี

เกษตรกรจดัหาพื้นท่ีในการปลูกหญา้ข้ึนเองทาํใหมี้ ความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของแปลงหญา้ได ้

โดยการเลือกชนิดของหญา้ท่ีมีคุณค่า มีความน่ากินสูง เช่น หญา้เนเปียร์ หญา้กินนี หญา้ขน หญา้ซิกแนล 

เป็นตน้ นอกจากน้ี เกษตรกรยงัสามารถเพิ่มคุณค่าของแปลงหญา้ไดโ้ดยการปลูกหญา้ผสมกบัการปลูกพืช

ตระกลูถั ่ว เช่น ถัว่สไตโล ถัว่เซอราโตร ถัว่ลาย เป็นตน้ รวมถึวควรจะมีการจดัการแปลงหญา้ใหมี้ อายกุาร

ใชง้านนาน โดยการจดัพื้นท่ีในการลงแทะเลม็ของแพะใหเ้ป็นสดัส่วน หรือจะถนอมแปลงหญา้ไวโ้ดยการ
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ตดัหญา้มาใหแ้พะกินในคอกกไ็ด ้เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่แพะเป็นสตัว ์ท่ีมีความสามารถในการแทะเลม็

เก่งและจะกินหญา้ไดเ้กือบทั้งหมดทุกส่วนของตน้หญา้และตน้ไม ้อ่ืนๆ ทาํใหต้น้หญา้และแปลงหญา้ท่ี

ปล่อยใหแ้พะลงแทะเลม็นั้นอาจจะมีอายกุารใชง้านสั้น 

 อาหารข้น (Concentrate) เป็นแหล่งของอาหารท่ีมีคุณค่าของสารอาหารและให ้พลงังานสูง 

เน่ืองจากมีความเขม้ขน้ของสารอาหารสูงกวา่อาหารหยาบ เช่น มีพลงังานในรูป ของ TDN (Total Digestible 

Nutrients) หมายถึงค่าของโภชนะท่ียอ่ยไดท้ั้งหมด ซ่ึงในอาหาร ขน้ส่วนใหญ่จะมีค่า TDN น้ีมากกวา่ 70 

เปอร์เซ็นต ์และมีระดบัของโปรตีนหยาบในอาหาร (Crude Protein; CP) ตั้งแต่ 12 เปอร์เซ็นต ์จนถึงระดบัท่ี

มากกวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์แหล่งของ อาหารขน้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เมลด็ธญัพืช ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีใหพ้ลงังานท่ี

สาํคญั เมลด็ธญัพืชท่ี นิยมใชใ้นส่วนประกอบอาหารสตัว ์เช่น ขา้วโพด ปลายขา้ว ขา้วฟ่าง ส่วนพืชตระกลู

ถัว่หลาย ชนิดสามารถนาํมาใชเ้ป็นอาหารใหแ้ก่แพะได ้ซ่ึงถือเป็นแหล่งของอาหารโปรตีนท่ีสาํคญั เช่น 

ผลผลิตจากถัว่พวกกากถัว่ลิสง กากถัว่เหลือง โดยท่ีกากถัว่เหล่าน้ีจะมีปริมาณโปรตีนอยูม่าก ประมาณ 45-

55 เปอร์เซ็นตข้ึ์นอยูก่บักระบวนการในการแยกนํ้ามนัออก นอกจากน้ียงัพบวา่ เศษเหลือท่ีไดจ้ากการเกษตร

พวกเปลือกถัว่เหลือง เปลือกถัว่ลิสง กส็ามารถนาํมาใชเ้ล้ียงแพะ ไดดี้เช่นเดียวกนั ส่วนโปรตีนท่ีไดจ้ากสตัว์

นั้นถือวา่เป็นแหล่งของโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี มีกรด อะมิโนท่ีจาํเป็น แต่จะมีราคาท่ีค่อนขา้งแพง เช่น ปลาป่น 

เน้ือป่น เลือดป่น เป็นตน้  ดงันั้นอาหารขน้จึงมกัจะเป็นอาหารในกลุ่มท่ีมีเยือ่ใยตํ่าแต่มีค่าโภชนะท่ียอ่ยได้

ทั้งห มดสูง (TDN) ซ่ึงอาหารขน้ยงัแบ่งไดเ้ป็นอาหารหลกัและอาหารเสริมโปรตีน  

อาหารหลกั (Basal feeds) คืออาหารท่ีมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก เช่น ปลายขา้ว 

รําขา้ว ขา้วโพด ส่วนอาหารเสริมโปรตีน (Protein supplement) จะเป็นอาหาร ท่ีมีโปรตีนสูง โดยปกติอาจมี

มากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์เช่น กากถัว่เหลือง กากฝ้าย กากงา ปลาป่น เน้ือป่น นมผง เปลือกถัว่เหลือง เปลือกถัว่

ลิสง เป็นตน้ แต่บางคร้ังกมี็เกษตรกร บางรายท่ีนิยมใหใ้บกระถิน ซ่ึงกระถินเป็นพืชตระกลูถัว่ชนิดหน่ึง จึง

อาจจะใชเ้ป็นอาหารเสริม โปรตีนไดเ้ช่นเดียวกนั และจากการศึกษาพบวา่ใบกระถินมีโปรตีน สูงถึง 15-23 

เปอร์เซ็นต ์มีเยือ่ใยประมาณ 12-15 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณธาตุแคลเซียม 2.8-3.0 เปอร์เซ็นต ์และยงัพบวา่ ใบ

กระถินมีแคโรทีนสูงอีกดว้ยแต่ขอ้เสียของกระถินกคื็อจะมีสารท่ีเรียกวา่มิโมซิน (Mimosine) ซ่ึงเป็นสารพิษ 

เคยมีรายงานของการท่ีโค กระบือ กินใบกระถินมากเกินไปจนทาํใหเ้กิดอาการ เป็นพิษ แต่ในแพะพบวา่

สามารถกินไดม้ากกวา่เม่ือเทียบกบัโคและกระบือ  

ในปัจจุบนัเกษตรกรสามารถจดัหาอาหารสาํเร็จรูปมาใหแ้พะกินไดแ้ทนการเตรียม อาหารขน้เองจาก

ส่วนประกอบหลายๆอยา่งท่ีกล่าวมาซ่ึงจะทาํใหส้ะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงการ ท่ีจะเลือกอาหารแบบใดนั้น

อาจข้ึนอยูก่บัรูปแบบการเล้ียง และการจดัการในฟาร์มแพะ รวมถึง งบประมาณและแรงงานในการท่ีจะ

จดัหาอาหารมาใหแ้พะกินนัน่เอง (นิรนาม. มปป.ข) 
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 วตัถุดิบพลงังานทีใ่ช้ทดลอง 

 

 วตัถุดิบพลงังานหลงัท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย  ปลายขา้ว  ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัวตัถุดิบ

ทั้ง ๓ ชนิดน้ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 

 ปลายข้าว (Rice broken) 

ประกอบดว้ยเศษขา้วท่ีหกัและส่วนของจมูกขา้ว ปลายขา้วทัว่ไปมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็น มี

ไขมนัและเยือ่ใยตํ่า  ปลายขา้วมี 3 ขนาด  คือขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือท่ีเรียกกนัวา่ขา้วท่อน 

ปลายขา้วขนาดเลก็มกัมีส่วนของจมูกขา้วซ่ึงเป็นตน้อ่อนท่ีมีโปรตีน ไขมนั ไวตามิน  และแร่ธาตุมากกวา่

ส่วนอ่ืนของเมลด็จึงเหมาะกบัการเล้ียงสตัวม์ากกวา่เพราะสตัวส์ามารถยอ่ยและใชป้ระโยชนไ์ดดี้กวา่ ดงันั้น

ปลายขา้วขนาดเลก็จึงเป็นท่ีนิยมใชเ้ล้ียงสตัวม์ากกวา่  และมกัมีราคาแพงและหาซ้ือไดย้าก 

ส่วนปลายขา้วเหนียวมีคุณค่าทางอาหารใกลเ้คียงกบัปลายขา้วเจา้ แต่ถา้ใชป้ลายขา้วเหนียวตอ้งใช้

ควบคู่กบัวตัถุดิบท่ีมีเยือ่ใยสูง เช่น รําละเอียดเพิ่มลงไปในสูตรอาหารจะช่วยแกปั้ณหาเร่ืองทอ้งผกูไดส้าํหรับ

ปลายขา้วน่ึงซ่ึงมีคุณค่าทางทางอาหารเช่นเดียวกบัปลายขา้วธรรมดา  แต่สตัวส์ามารถยอ่ยไดดี้กวา่เพราะ

แป้งผา่นการน่ึงใหสุ้กแลว้ อยา่งไรกต็ามในการเล่ือกใชป้ลายขา้วทุกชนิดควรหลีกเล่ียงการใชป้ลายขา้วเก่าท่ี

มีมอดข้ึนหรือมีใยหนอนและไม่ควรมีแกรบหรือดอกหญา้บนมาดว้ย 

 ลกัษณะและคุณสมบัติมาตรฐานของปลายข้าว 

 ในการซ้ือวตัถุดิบอาหารสตัวน์ั้น  ควรมีการกาํหนด ลกัษณะและคุณสมบติัมาตรฐาน  ทั้งน้ีนอกจาก

จะทาํใหว้ตัถุดิบมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการแลว้  ยงัทาํใหผู้ต้รวจสอบคูณภาพผูซ้ื้อหรือผูใ้ชว้ตัถุดิบสามารถ

เลือกซ้ือและจ่ายเงินในราคายติุธรรมตามคุณภาพวตัถุดิบท่ีไดรั้บ   

 ปลายข้าว,ปลายข้าวน่ึง 

1. ความช้ืนไม่เกิน  14  เปอร์เซ็นต ์  

2. ส่ิงเจือบนเช่น แกลบ ดอกหญา้ไม่เกิน  2  เปอร์เซ็นต ์  
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3. ลกัษณะการจบัตวักนัท่ีเรียกวา่ใยหนอน  หากจาํเป็นตอ้งรับ  ซ่ึงเกิดจากปลายขา้วเก่าเกบ็และแกลบ

ซ่ึงมกัมีปนมาในช่วงตน้ฤดู  อนุโลมใหใ้ชไ้ดแ้ต่ไม่ควรใชก้บัสตัวเ์ลก็ 

4. ขนาด  ควรเป็นปลายขา้วขนากเลก็และสมํ่าเสมอ 

5. ไม่ควรมีมอดปน 

6. ไม่มียาฆ่าแมลง 

7. ไม่มีกล่ิน  เหมน็อบัหรือเหมน็สาบ 

 ลกัษณะการปลอมปนทีอ่าจพบได้ 

 แกลบและส่วนขั้วเมลด็ท่ีปลอมปนมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงตน้ฤดูเกบ็เก่ียวซ่ืงขา้วมีความช้ืนอยู่

สูง ส่วนของแกลบมีลกัษณะเป็นแผน่แบน 

 ดอกหญ้า  ลกัษณะกลมรี หวั-ทา้ยแหลม กลางป่อง ขั้วเมลด็ดา้นหน่ึงเป็นเมลด็กลมขนาดเลก็ติดอยู่

สีเทาอมเขียวหรือสีกากี 

 คุณสมบัต ิ

 1.ปลายขา้วมีพลงังาน  TDN  เท่ากบั  81.6  % 

 2.มีโปรตีน 8.7  % 

 3.มีไขมนั และเยือ่ใยตํ่า เกบ็ไวใ้ชไ้ดน้านโดยไม่หืน 

 ข้าวโพด 

 ขา้วโพด เป็นแหล่งพลงังานท่ีสาํคญัในสตัวก์ระเพาะเด่ียวและเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการประกอบ

อาหารขน้สาํหรับสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองเช่นกนั 

 คุณสมบัต ิ 

 1.ใหพ้ลงังานสูง มีพลงังานในรูป TDN  เท่ากบั  80.1  %   

 2.มีโปรตีนประมาณ  8.7  % 
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 3.มีระดบัแคลเซียมตํ่าแต่ฟอสฟอรัสสูง 

 4.มีไวตามินบี 1 (ไทอามิน) และไนอะซินสูงแต่ไนอะซินอยูใ่นรูปท่ีสตัวน์าํไปใช ้

 5.ขา้วโพดเมลด็สีขาวกบัสีเหลืองมีคุณค่าและปริมาณสารอาหารเหมือนกนัต่างกนัท่ีขา้วโพดเมลด็ 

 สีเหลืองมี ปริมาณแคโรทีนหรือไวตามินเอสูงกวา่ 

ขา้วโพดท่ีมีความช้ืนสูงจะข้ึนราไดง่้าย และการปนเป้ือนของสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะท่ีสาํคญั คือ  อะฟ

ลาทอ็กซินซ่ึงเกษตรกรควรจะระวงัอยา่งยิง่ในการนาํมาใชเ้ล้ียงสตัว ์

 ข้อแนะนําในการใช้  

 ควรบดเมลด็ขา้วโพดใหล้ะเอียดก่อนนาํไปผสมเป็นอาหารสตัวใ์นสตัวก์ระเพาะเด่ียวและบดพอ

แตกสาํหรับสตัวก์ระเพาะรวม   ควรเลือกใชข้า้วโพดท่ีแหง้สนิทไม่มีราข้ึน     ควรเลือกใชข้า้วโพดท่ีไม่มีส่ิง

อ่ืนปลอมปน เช่น ซงัขา้วโพด  ควรเลือกซ้ือขา้วโพดมาบดเองดีกวา่ซ้ือขา้วโพดท่ีพอ่คา้บดแลว้เน่ืองจาก

ขา้วโพดบดมกัจะ พบส่ิงปลอมปนสูง เช่น แกลบ หินฝุ่ น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไม่สามารถสงัเกตไดว้า่ มีการ

ปนเป้ือนของเช้ือรา หรือไม่ 

 

 มันสําปะหลงั 

   มนัสาํปะหลงั (Manihot esculenta, Crantz) เป็นพืชหวัท่ีมีการปลูกอยา่งกวา้งขวางในพื้นท่ีเขตร้อน

และพื้นท่ีก่ึงเขตร้อน และสามารถเจริญไดดี้ในสภาพดินร่วนปนทราย (sandy loam) ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

ตํ่า มีฝนตกนอ้ยรวมทั้งอุณหภูมิสูง จึงมีการปลูกเพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องเกษตรกรในหลายๆประเทศ โดย

หัวมันจะมีระดับของพลังงานสูงแต่มีระดับโปรตีนตํ่าและสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานท่ีสําคัญใน

กระบวนการหมกัในสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง (เมธา และคณะ,  2538)  

 องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะของมันสําปะหลงั 

               มนัสาํปะหลงัเป็นพืชท่ีมีการสะสมอาหารในส่วนรากโดยส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยแป้ง เป็นแหล่ง

คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยไดง่้ายสามารถนาํมาใช้เป็นแหล่งพลงังานในอาหารสัตว ์ จากการศึกษาคุณค่าทาง

โภชนะพบว่า แป้งมนั  มนัเส้น  มนัอดัเม็ด เปลือกมนั กากมนัสาํปะหลงั มีระดบัของโปรตีนตํ่า  แต่มีส่วน

ของแป้ง หรือพลงังานสูง (เมธา และคณะ,  2538)  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

 เกรียงศกัด์ิ (2533) รายงานวา่สมัประสิทธ์ิการยอ่ยไดร้วมถึงค่าการยอ่ยไดต้ลอดทางเดินอาหารของ  

แป้งมนัในมนัเสน้มีค่าสูงกวา่ขา้วเปลือกบดและปลายขา้วตามลาํดบั เม่ือคิดเป็นค่าพลงังานแลว้มีค่าใกลเ้คียง

กบัขา้วโพดท่ีนิยมใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน  Wanapat et al.(1995)  ทาํการศึกษาเปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์

ของแหล่งพลงังาน   4  ชนิด  ไดแ้ก่  มนัเสน้  กากนํ้าตาล  ขา้วโพด  และปลายขา้ว  พบวา่ การใชป้ระโยชน์

ของแหล่งพลงังานทั้งหมด มีค่าใกลเ้คียงกนั 

สนทยาและคณะ(2552) ทาํการศึกษา สมรรถภาพการผลิตของแพะลูกผสมบอร์พื้นเมืองเทียบกบั

แพะลูกผสมแองโก – นูเบียนพื้นเมืองผลการทดลองพบวา่ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของแพะลูกผสมบอร์

พื้นเมืองเท่ากบั 58.90 กรัม/วนั สูงกวา่แพะลูกผสมแองโก – นูเบียนพื้นเมืองท่ีมีค่าเท่ากบั 53.66 กรัม/วนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) และตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มนํ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัมของแพะลูกผสม

แองโก – นูเบียนพื้นเมืองเท่ากบั33.67 บาทสูงกวา่แพะลูกผสมบอร์พื้นเมืองซ่ึงมีค่าเท่ากบั 31.53 บาทอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05) 

 Saithanoo et al. (1991) รายงานวา่แพะลูกผสมอาย ุ12 เดือนมีนํ้าหนกั 26.73 กิโลกรัมขณะท่ี กรม

ปศุสตัว,์ 2544 รายงานวา่แพะลูกผสมบอร์ 50% และแพะลูกผสมพนัธ์ุแองโกนูเบียน 50% ท่ีอาย ุ12 เดือนมี

นํ้าหนกั 38.50  กิโลกรัม และ 36.00 กิโลกรัม ตามลาํดบั  

               สุภาวลัยแ์ละคณะ(2537) รายงานว่าอตัราการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมแองโกลนูเปียน- 

 พื้นเมืองและแพะลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง(เม่ืออายุ  8  เดือน) มีค่าเท่ากบั 43.3  และ 45.9  กรัม/วนั 

 ตามลาํดบั  

  อุสมานและคณะ(2537) ศึกษาการเจริญเติบโตและตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มนํ้าหนัก  1   

 กิโลกรัมของแพะพื้นเมือง ผลการทดลองพบว่าแพะพื้นเมืองมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั  106.80  

 กรัม/วนั และมีตน้ทุนค่าอาหารในการทาํนํ้าหนัก 1  กิโลกรัม เท่ากบั 65.44  บาท 

 ปริญญา และ สมศกัด์ิ (2549)ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัของแพะ

ลูกผสมแองโกลนูเบ้ียนพื้นเมือง เพศผู ้นํ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 12.00 กิโลกรัมท่ีไดรั้บอาหารขน้ร่วมกบัหญา้

แพงโกล่า ผลการศึกษาพบวา่แพะมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัเท่ากบั  7.19   

  นอกจากน้ี สาธิตและคณะ(2551)ศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของแพะลูกผสมแองโกล

นูเปียน-พื้นเมืองและแพะพื้นเมืองเม่ืออายุประมาณ 1ปี  พบว่าแพะมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร

เป็นนํ้าหนักเท่ากบั 10.51 และ  13.73  ตามลาํดบั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

1.อุปกรณ์  

 1)สตัวท์ดลอง 

 แพะเน้ือลูกผสม  จาํนวน    12 ตวั  นํ้ าหนกัเร่ิมทดลองเฉล่ีย สาํหรับกลุ่ม ท่ีใชป้ลายขา้ว  ขา้วโพด

และมนัสาํปะหลงัมีค่าเท่ากบั 12.88  13.68  และ13.85     กก.ตามลาํดบั   

 2) อุปกรณ์การทดลอง 

 กรงเล้ียงแพะยกพื้นขนาด      ตารางเมตร  สูง   เมตร   

 เคร่ืองชัง่ขนาด ๑  กก.  เคร่ืองชัง่  ๓  กก.เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกั  ๖๐  กก.และเคร่ืองชัง่ดิจิตอล ขนาด  

๓๐๐  กก. 

 อุปกรณ์ใหน้ํ้ า  ใชถ้งันํ้ าแขวนในกรงสตัวท์ดลอง 

 อุปกรณ์ใหอ้าหารขน้  ใชถ้งัใหอ้าหารไวด้า้นหนา้คอกทดลอง 

 อุปกรณ์ใหอ้าหารหยาบใช ้รางอาหารประกอบติดกบัคอกทดลอง            

2.แผนการทดลอง 

 แผนการทดลองท่ีใชเ้ป็นแบบ สุ่มสมบูรณ์(CRD)   จาํนวน 3  ทรีทเมนต ์ 4 ซํ้า ในแต่ละซํ้าเล้ียงแพะ  

1 ตวั รวมใชแ้พะจาํนวน  12  ตวั  ทรีทเมนตไ์ดแ้ก่ทรีทเมนตท่ี์  1 อาหารท่ีมีปลายขา้วเป็นแหล่งพลงังานมี

โปรตีน 18 % ทรีทเมนตท่ี์  2 อาหารท่ีมีขา้วโพดเป็นแหล่งพลงังานมีโปรตีน  18 % ทรีทเมนตท่ี์  3 อาหารท่ี

มีมนัสาํปะหลงัเป็นแหล่งพลงังานมีโปรตีน 18  %   แพะไดรั้บอาหารหยาบสดเตม็ท่ีโดยวิธีตดัสด และไดรั้บ

อาหารขน้เท่ากนัทุกตวัในปริมาณวนัละ  400  กรัม ใหกิ้นนํ้าไดต้ลอดเวลา  ทาํการชัง่นํ้ าหนกัทุกๆ 1  

สปัดาห์ ในเวลาประมาณ  7.00 น.ก่อนใหอ้าหารขน้ในเวลาเชา้ท่ี 8.00 น.และใหอ้าหารขน้เวลาเยน็เวลา  

15.00 น. แพะทุกตวัไดรั้บการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิเป็นประจาํทุกเดือน ก่อนเร่ิมการทดลอง แพะมี

ระยะเวลาในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัอาหารและสภาพการเล้ียงดูเป็นระยะเวลา 14 วนั  
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3. วธีิการดําเนินการทดลอง 

                 1)  ก่อนเขา้การทดลอง  ทาํการถ่ายพยาธิทั้งภายในและภายนอก และทาํการฉีดวิตามินเอ ดี3 และ

อี                                    

                 2) ระยะปรับสตัวก่์อนเขา้ทดลอง ใหส้ตัวท์ดลองไดรั้บอาหารขน้ตามสูตรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น

เวลา 14 วนัและไดรั้บอาหารหยาบ(หญา้ขน)เพื่อเป็นการปรับสตัวใ์หคุ้น้เคยกบัอาหารและคอกทดลอง    

                 3) สุ่มสตัวท์ดลองตามแผนการทดลองแบบ CRDโดยสตัวแ์ต่ละตวัจะไดรั้บทรีทเมนต(์อาหาร

ทดลอง)ตามท่ีกาํหนด  

 

  4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    1) ชัง่นํ้ าหนกัแพะเร่ิมทดลองและชัง่นํ้ าหนกัทุกๆสปัดาห์ตลอดการทดลอง 

    2)บนัทึกปริมาณการใหอ้าหาร  อาหารท่ีเหลือ ในตอนเชา้ทุกวนั  

5.สถานทีท่าํการทดลอง 

 สถานท่ีในการทดลอง ฟาร์มสาขาวิชาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

   

6.ระยะเวลาในการทดลอง 

 ระยะเวลาในการทดลองเกบ็ขอ้มูลทั้งหมด 91  วนั   ดาํเนินการทดลองระหวา่งช่วงเดือน ตุลาคม 

2555 – กมุภาพนัธ์2556  

  7. การวเิคราะห์ผลข้อมูลทางสถิต ิ

นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติโดย analysis of 

variance   (ANOVA) ตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแต่ละทรีทเมนต์

โดยใช ้Duncan new multiple range tests จากโปรแกรม SAS 1998(มนตช์ยั ,  2537) 
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ตารางที ่   1  สูตรอาหารขน้และปริมาณโปรตีนและพลงังานของสูตรอาหารทดลอง 

รายการ สูตรอาหารทดลอง 

สูตรปลายข้าว(T1) สูตรขา้วโพด(T2) สูตรมนัสาํปะหลงั(T3) 

ปลายขา้ว 17.21 - - 

ขา้วโพด - 19.19 - 

มนัสาํปะหลงั - - 29.60 

กากถัว่เหลือง 6.87 6.79 19.25 

รําละเอียด 52.82 51.5 35.59 

ใบกระถิน 23.10 22.52 15.56 

โปรตีน(%) 18.00 18.00 18.00 

ยอดโภชนะยอ่ยได้

ทั้งหมด(TDN)(%) 70 70 70 
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ผลและวจิารณ์ 

 การใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นอาหารสาํหรับแพะขนุมีรายละเอียดขอ้มูลตาม

ตารางท่ี 2  ดงัน้ี  

ตารางท่ี 2  ผลการทดลองการใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นอาหารสาํหรับแพะขนุ 

รายการ ทรีทเมนต ์

ปลายขา้ว ขา้วโพด มนั

สาํปะหลงั 

จาํนวนแพะ(ตวั) 4 4 4 

นํ้าหนกัเร่ิมตน้ทดลอง(กก.) 12.88 13.68 13.85 

นํ้าหนกัส้ินสุดการทดลอง(กก.) 18.94 20.89 20.79 

จาํนวนวนัท่ีเล้ียง(วนั) 91 91 19 

ปริมาณอาหารขน้ท่ีกินต่อวนั(กก.) 36.02 36.08 36.33 

ปริมาณอาหารขน้ท่ีกินต่อวนั(กรัม) 395.8 396.5 399.19 

อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั(กรัม/วนั) 66.62 79.26 76.24 

อตัราการเปล่ียนอาหารขน้เป็นนํ้าหนกั 5.99 5.18 5.45 

ราคาอาหารขน้/กิโลกรัม 10.44 9.57 10 

ตน้ทุนค่าอาหารขน้ต่อการเพิ่มนํ้าหนกั ๑ กก.

(บาท) 

62.58 49.59 54.47 

 

 หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรต่างกนัในบรรทดัเดียวกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(P<0.05) 

อตัราการเจริญเติบโต 

 อตัราการเจริญเติบโตของแพะท่ีไดรั้บอาหารขน้ท่ีมีวตัถุดิบแหล่งพลงังาน ปลายขา้ว  ขา้วโพดและ

มนัสาํปะหลงัมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั66.62   79.26  และ 76.24  กรัม/วนั   ตามลาํดบั มีความแตกต่าง

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิต(P>0.05) (ตารางท่ี 2)ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานของ Wanapat et 

al.(1995) ท่ีรายงานไวว้า่การใชป้ระโยชน์ของแหล่งพลงังาน   4  ชนิด  ไดแ้ก่  มนัเสน้  กากนํ้าตาล  ขา้วโพด  

และปลายขา้ว  มีค่าใกลเ้คียงกนัและเม่ือการทดลองในคร้ังน้ี ไดใ้หแ้พะทดลองทั้งหมดไดรั้บอาหารขน้ท่ีมี 

โปรตีน  และ  พลงังานในสูตรอาหารเท่าเทียมกนัทุกๆสูตรจึงมีผลใหผ้ลการทดลองไม่มีความแตกต่างกนั

ในทางสถิติ และแพะท่ีทดลองมีอตัราการเจริญเติบโตดีกวา่ แพะลูกผสมแองโกลนูเปียน-พื้นเมืองและ
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แพะลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง(เม่ืออายุ  8  เดือน)ตามท่ีสุภาวลัยแ์ละคณะ(2535) รายงานไวว้่า มีค่า

เท่ากบั 43.3  และ 45.9  กรัม/วนั ตามลาํดบัและดีกว่าแพะท่ี สนทยาและคณะ(2552)ทาํการศึกษา 

สมรรถภาพการผลิตของแพะลูกผสมบอร์พื้นเมืองเทียบกบัแพะลูกผสมแองโก – นูเบียนพื้นเมืองผลการ

ทดลองพบวา่ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของแพะลูกผสมบอร์พื้นเมืองเท่ากบั 58.90 กรัม/วนั และแพะ

ลูกผสมแองโก – นูเบียนพื้นเมืองท่ีมีค่าเท่ากบั 53.66 กรัม/วนั  แต่อย่างไรก็ตามแพะท่ีทดลองมีผลการ

เจริญเติบโตตํ่ากว่าท่ีอุสมานและคณะ(2537) ศึกษาการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมือง ผลการทดลอง

พบว่าแพะพื้นเมืองมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั  106.80 กรัม/วนั   จากขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมาผลการ

เจริญเติบโตของแพะจากการทดลองและจากผูวิ้จยัอ่ืนๆพบว่ามีการเจริญเติบโตแตกต่างกนัน่ามีสาเหตุ

จาก สายพนัธ์ุแพะไม่แน่นอน การเล้ียงท่ีแต่งต่างกนั  

 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นนํา้หนัก 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีการหาประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนักคิดจากนํ้ าหนัก

แพะที่เพิ่มข้ึนต่อปริมาณอาหารขน้ที่กินจริงผลการทดลองพบว่าแพะที่ไดรั้บอาหารขน้ที่มีปลายขา้ว  

ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นแหล่งพลงังาน มีค่าประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารต่อการเพิ่มนํ้ าหนัก

เท่ากบั  5.99    5.18  แล  5.45  ตามลาํดบัซ่ึงมีค่าความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาํคญั (P>0.05) (ตารางท่ี  2 )  

ซ่ึงค่าดงักล่าวดีกว่าแพะที่สาธิตและคณะ(2551)รายงานไวว้่าแพะลูกผสมแองโกลนูเปียน-พื้นเมือง

และแพะพื้นเมืองเม่ืออายุประมาณ 1ปี  พบว่าแพะมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนักเท่ากบั 

10.51 และ  13.73  ตามลาํดบัและดีกว่าแพะท่ี ปริญญา และ สมศกัด์ิ (2549)ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพ

การเปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนกัของแพะลูกผสมแองโกลนูเบ้ียนพื้นเมือง เพศผู ้นํ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 12.00 

กิโลกรัมท่ีไดรั้บอาหารขน้ร่วมกบัหญา้แพงโกล่า ผลการศึกษาพบว่าแพะมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร

เป็นนํ้าหนกัเท่ากบั  7.19   

 ต้นทุนค่าอาหารข้นต่อการเพิ่มนํา้หนัก 

  จากการทดลอง แพะท่ีเล้ียงดว้ยปลายขา้ว ขา้วโพด และมนัสาํปะหลงัมีตน้ทุนค่าอาหารต่อการ

เพิ่มนํ้าหนัก  1  กิโลกรัมมีค่าเท่ากบั   62.58  49.59  และ54.47  บาท/ กิโลกรัมมีค่าความแตกต่างอย่าง

ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ(P>0.05) (ตารางท่ี 1) โดยมีสูตรขา้วโพดมีแนวโน้มราคาตน้ทุนค่าอาหารตํ่าท่ีสุด

ซ่ึงมีสาเหตุ  2  ปัจจยัคือ ประสิทธิภาพการใช้อาหารมีแนวโน้วดีท่ีสุด  และราคาอาหารขน้ราคาตํ่า

ท่ีสุด 
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สรุปผลการทดลอง 

 การศึกษาการใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเป็นอาหารสาํหรับแพะขนุเร่ิมทดลองเม่ือแพะ

มีนํ้าหนกัประมาณ  13  กิโลกรัม และทดลองเป็นระยะเวลา  3  เดือนมีผลสรุปดงัน้ี 

  1. อตัราการเจริญเติบโตของแพะเม่ือเล้ียงดว้ยปลายขา้ว ขา้วโพด และมนัสาํปะหลงัไม่

แตกต่างกนัในทางสถิติแต่มีแนวโนม้แพะท่ีไดรั้บขา้วโพดเป็นแหล่งพลงังานใหผ้ล การเจริญเติบโตดีกวา่

สูตรอ่ืนๆ 

  2. ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร และตน้ทุนค่าอาหาร ต่อการเพิ่มนํ้าหนกั  1  กิโลกรัม ของ

แพะเม่ือเล้ียงดว้ยปลายขา้ว ขา้วโพด และมนัสาํปะหลงัไม่แตกต่างกนัในทางสถิติแต่มีแนวโนม้วา่แพะท่ี

ไดรั้บขา้วโพดเป็นแหล่งพลงังานมีประสิทธิภาพการใชอ้าหารและตน้ทุนค่าอาหารดีกวา่แพะท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการทดลองดงักล่าวผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไปดงัน้ี 

  สามารถเลือกใชป้ลายขา้ว ขา้วโพดและมนัสาํปะหลงัเล้ียงแพะขนุไดไ้ม่แตกต่างกนั สาํหรับการ

ทดลองในคร้ังต่อไปควรควบคุมการเลือกสายพนัธ์ุใหมี้ความสมํ่าเสมอมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สว
พ. 

มท
ร.สุ
วรร
ณภ

ูมิ



30 
 

บรรณานุกรม 

 

กรมปศุสตัว.์ 2551. สถิติขอ้มูลปศุสตัว ์ปี 2551 (ออนไลน์) สืบคน้จาก http//www.dld.go.th.                                

               (24  กรกฎาคม  2556) 

กรมปศุสตัว.์ 2544. การเล้ียงแพะ. เอกสารคาํแนะนาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.กรุงเทพฯ.42น. 

เกรียงศกัด์ิ สถาปนศิริ. 2533. การยอ่ยไดข้องแป้งจากขา้วเจา้บด ปลายขา้วบด และมนัสาํปะหลงัใน แต่ละ

 ส่วนของทางเดินอาหารโคนมสาว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

นิรนาม. มปป.ก บทท่ี 3 สายพนัธ์ุแพะ. (ออนไลน์) สืบคน้จาก http://e-book.ram.edu/e-

book/a/AT335/AT335-3.pdf(30  กรกฎาคม  2556  ) 

นิรนาม. มปป.ข  บทท่ี 5 : อาหารและหารใหอ้าหาร. (ออนไลน์) สืบคน้จาก http://e-book.ram.edu/e-

 book/a/AT335/AT335-5.pdf(31  ก.ค. 56) 

ปริญญา  จเรรัชตแ์ละสมศกัด์ิ  เภาทอง. 2549. การศึกษาการขนุแพะเน้ือดว้ยหญา้แพงโกล่าร่วมกบัอาหาร

ขน้.(ออนไลน)์ สืบคน้จาก http://www.dld.go.th/nutrition/Research_Knowlage/RESEARCH/ 

Sheep_nutrition.htm(3 กรกฎาคม  2556  ) 

ไพบูลย ์ศรีจนัทร์. 2545. เปิดตลาดแพะเน้ือพนัธ์ุบอร์. นิตยสารสตัวบ์ก ฉบบัประจาํเดือนสิงหาคม น.54-57.  

มนตช์ยั ดวงจินดา. 2537. การใชโ้ปรแกรม SAS เพื่อวิเคราะห์งานวิจยัทางสตัว.์ ภาควชิา          สตัวศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น,ขอนแก่น. 129 หนา้. 

เมธา  วรรณพฒัน์, ฉลอง วชิราภากร,  กฤตพล  สมมาตย,์ สุทธิพงศ ์ อุริยะพงศส์รรค,์  โอภาส  พิมพา และ

 เวชสิทธ์ิ  โทบุราณ. 2538. การใชม้นัสาํปะหลงัเป็นอาหารสตัว.์ ภาควิชาสตัวศาสตร์  คณะ

 เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สาธิต  เขาไข่แกว้ ไชยวรรณ  วฒันจนัทร์ และวนัวิศาข์  งามผ่องใส.2551. ผลของพนัธ์ุและระบบการ

เล้ียงแพะท่ีมีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลกัษณะซาก  ตน้ทุนการเล้ียงและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ.  (ออนไลน)์ สืบคน้จาก http://www.npu.ac.th/nasc8/download/p9-1.pdf. (3 กรกฎาคม  

2556  ) 

 
 

สว
พ. 

มท
ร.สุ
วรร
ณภ

ูมิ

http://e-book.ram.edu/e-book/a/AT335/AT335-5.pdf
http://e-book.ram.edu/e-%09book/a/AT335/AT335-5.pdf(31%20%20%E0%B8%81.%E0%B8%84
http://e-book.ram.edu/e-%09book/a/AT335/AT335-5.pdf(31%20%20%E0%B8%81.%E0%B8%84
http://www.npu.ac.th/nasc8/download/p9-1.pdf


31 
 

สาวิตรี  บุญเพชร. 2553. ขอ้มูลจาํนวนเกษตรกรและปศุสตัวใ์นประเทศไทยประจาํปี  ๒๕๕๓.(ออนไลน์).      

               สืบคน้จาก :  http://www.dld.go.th/ict/th/index.php?option=com_content&view=article&id=371:- 

               2553&catid=207:- 2553&Itemid=123. (24  กรกฎาคม  2556) 

สุภาวลัย ์ บรรเลงทอง  อุสมาน  บินอบัดุลล่าห์และสิรพงศ ์ ศิริรักษ.์  2537. (ออนไลน)์ สืบคน้จาก 

 http://www.dld.go.th/nutrition/ABSTRACT/AB_OLD.HTM (1  ส.ค. 56) 

   สุรพล ชลดาํรงกลุ สมเกียรติ สายธนู เสาวนิต คูประเสริฐ สุรศกัด์ิ คชภกัดี วนัวิศาข ์งามผอ่งใส และ 

 อภิชาติ หล่อเพชร. 2549. การประเมินประสิทธิภาพในดา้นต่างๆและความเหมาะสมสาํหรับการ

 เล้ียงในประเทศไทยของแพะพนัธ์ุพื้นเมืองไทย เปรียบเทียบกบัแพะลูกผสมพนัธ์ุพื้นเมืองแองโกนู

 เบียนท่ีมีระดบัสายเลือด 25%, 50% และ 75%. รายงานผลการวิจยัเพือ่พฒันาในสถาบนัอุดมศึกษา

 และแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยลยัสงขลานครินทร์. 33 หนา้. 

สุรศกัด์ิ คชภกัดี.  2545.  ศกัยภาพของแพะพนัธ์ุบอร์ในการใชเ้ป็นแพะเน้ือในประเทศไทยเมืองเปรียบเทียบ

กบัพนัธ์ุแองโกลนูเบียน. นิตยสารสตัวเ์ศรษฐกิจ 

สนทยา  มูลศรีแกว้ ชูศกัด์ิ  พลูมา และสุรัตน์  บุญยวง. 2552.  การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต

 แพะลูกผสมบอร�พื้นเมืองและลูกผสมแองโก –นูเบียนพื้นเมือง(ออนไลน์) สืบคน้จาก 

 http://rdi.sds.in.th/research_view.php?no=52&filename=R5201013.pdf  (2  สิงหาคม 56) 

อุสมาน  บินอบัดุลล่าห์  นิยดา  สมมะลวน และสุวิทย ์ อโนทยัสินทว ี.2537. สมรรถภาพการเจริญเติบโต

 ก่อนหยา่นมและหลงัหยา่นมของแพะพนัธ์ุพื้นเมือง พนัธ์ุซาเนน และลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง. 

 (ออนไลน์) สืบคน้จาก http://www.dld.go.th/s_goat_sheep/index.php/2012-03-26-07-40-5(14 สค34 

 56) 

Saithanoo, S., B. Cheva – Isarakul and K. Pichaironarongsongkram. 1991. In: Goat Production in the 

Asian Humid Tropics (S. Saithanoo and B.W. Norton,Eds.). pp. 30 – 39. Prince of Songkla 

University, Songkla. 

Wanapat, M., O. Pimpa, K. Sommart, S. Uriyapongson, W. Toburan, D. Parker and P. Rowlinson. 1995. 

 Effects of energy sources on rumen fermentation, degradability and rice straw intake in 

 
 

สว
พ. 

มท
ร.สุ
วรร
ณภ

ูมิ

http://www.dld.go.th/ict/th/index.php?option=com_content&view=article&id=371:-
http://www.dld.go.th/nutrition/ABSTRACT/AB_OLD.HTM
http://rdi.sds.in.th/research_view.php?no=52&filename=R5201013.pdf
http://www.dld.go.th/s_goat_sheep/index.php/2012-03-26-07-40-5(14%20%E0%B8%AA%E0%B8%84


32 
 

 swamp buffaloes. In: Proc. The International Workshop on Draft Animal Power, Khon Kaen 
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ตารางภาคผนวก 

  

ตารางผนวกท่ี 1 ตารางวิเคราะห์อตัราการเจริญเติบโตของแพะท่ีไดรั้บ ปลายขา้ว  ขา้วโพด และมนั

สาํปะหลงั เป็นแหล่งพลงังาน 

รายการ DF SS MS F Pr>F 

Treatment 2 348.34 174.17 0.95 0.42 

Error 9 1644.30 182.70   

Total 11 199.264    

*หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต (P<0.05) C.V. 18.26% 

ตารางผนวกที ่2 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (FCR) ของแพะท่ีไดรั้บ ปลาย

ขา้ว ขา้วโพด และมนัสาํปะหลงั เป็นแหล่งพลงังาน 

รายการ DF SS MS F Pr>F 

Treatment 2 1.38 0.69 0.55 0.59 

Error 9 11.20 1.24   

Total 11 12.58    

*หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต (P<0.05)  C.V. 20.13% 

ตารางผนวกที ่  3 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มนํ้าหนกัของแพะท่ีไดรั้บ  

ปลายขา้ว ขา้วโพด และมนัสาํปะหลงั 

รายการ DF SS MS F Pr>F 

Treatment 2 344.51 172.26 1.42 0.29 

Error 9 1095.02 121.67   

Total 11 1439.54    

*หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต (P<0.05) C.V. 19.86% 
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ภาพภาคผนวก 

 

 
 

ภาพผนวกท่ี 1 เตรียมบดวตัถุดิบอาหาร 1 
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ภาพผนวกท่ี 3  ผสมอาหาร 
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ภาพผนวกท่ี 5  ตากอาหารหลงัอดัเมด็ 
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ภาพผนวกท่ี 7 นาํเขา้สตัวท์ดลอง 

 

 

ภาพผนวกท่ี 8 ชัง่อาหารขน้เตรียมใหแ้พะ 
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ภาพผนวกท่ี 9  ชัง่สตัวท์ดลอง 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี  10  แพะกินอาหารขน้ 
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ภาพผนวกท่ี 11  แพะกินอาหารหยาบ 
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