
 

บทที่ 5  
อาหารและการใหอาหาร 

 
 

ความตองการอาหารของแพะ 
ถึงแมแพะจัดวาเปนสตัวกระเพาะรวมที่มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารหยาบ 

คุณภาพต่ําใหกลายเปนผลผลิตเน้ือและนมได แตสิ่งนี้เปนเพียงการที่แพะพยายามกินอาหาร 
ใหไดทุกอยางและใชประโยชนจากอาหารที่มีอยูเพ่ือใหเพียงพอกับการดํารงชีวิตเทาน้ัน เพราะ 
ในแงความเปนจริงแลวแพะมีอัตราการยอยอาหารเยื่อใยพืชไดไมดีเทากับโค กระบือ เน่ืองมา 
จากอาหารที่แพะกินเขาไปจะมีระยะเวลาอยูในระบบทางเดินอาหารสั้น และแพะยังมีขนาดของ 
ระบบทางเดินอาหารที่เล็กกวาโค กระบอื จึงไมสามารถจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการของการ 
หมักและยอยอาหารอยางไดเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรางกาย แตจากการที่ 
มีความเขาใจผิดที่วาแพะสามารถกินอาหารหยาบคุณภาพต่ําไดมากและกินไดดีก็เปนเพราะวาแ
พะมีนิสัยที่กินอาหารไดงายกินอาหารไดทุกประเภท ไมเลือกกิน และไมคอยใสใจในรสชาต ิ
ของอาหารที่กินนั้นเทากับโค กระบือ จึงทําใหแพะดูเหมือนกับวาเปนสัตวที่ใชประโยชนจาก 
อาหารหยาบคุณภาพต่ําไดมากกวา เม่ือมีการศึกษาถึงขนาดน้ําหนักตัวสตัวตอนํ้าหนักอาหาร 
หยาบคุณภาพต่ําที่มีแตผนังเซลลพืชที่แกและมีโปรตนีต่ํา เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการ 
ยอยเย่ือใยที่มีคุณภาพต่ําแลวนั้น พบวาโคเปนสัตวทีมี่ประสิทธิภาพในการยอยอาหารไดดีกวา 
แพะมาก แตถาหากเกษตรกรผูเลีย้งตองการผลของการใหผลผลติที่สูงสุดแลวจําเปนตองมีการ 
ใหอาหารที่มีคุณภาพดีแกแพะ ดังนั้นการใหอาหารแพะตองคํานึงถึงการใหอาหารขน เพ่ือการ 
เพ่ิมคุณคาทางอาหารตอหนวยของอาหารที่แพะกินเขาไปใหมากยิ่งขึ้น 

ปจจัยที่มีผลตอความตองการอาหารของแพะ 
ปจจัยที่มีผลตอความตองการอาหารของแพะนั้น (Factors influencing goats 

requirement) ถือเปนสิ่งที่ตองคํานึงถงึดวยแพะมีความตองการสารอาหารและพลังงานเพื่อใช 
ประโยชนในการดํารงชีวิตการเพ่ิมนํ้าหนักตัวเพ่ือการสรางความอบอุนแกรางกาย รวมถึงการ 
ใชสรางผลผลติ ดังนั้นการใหอาหารจึงจําเปนตองคํานึงถึงความตองการนําไปใชของแพะ ซึ่ง 
ปจจัยที่ตองคาํนึงถึงในการใหอาหารสัตวตองสัมพันธกับเรื่องของสภาพรางกายของสัตววาอยู 
ในชวงอายุใดและมีการใหผลผลติในรูปแบบใด เชน ลูกสัตวที่กําลังเจริญเตบิโต แมแพะที่ตั้ง 
ทอง แพะขุนเพื่อใหเน้ือ และแมแพะที่อยูในชวงใหนม โดยเฉพาะแพะเน้ือที่ใหผลผลิตมาก  
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เชน แพะพันธุบอรจะตองการสารอาหารสูงข้ึนตามการใหผลผลิตเนื้อ หรือลูกแพะท่ีเร่ิมหยานม 
จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก รวมถึงแพะรุนท่ีจะตองใชเปนแพะทดแทนในฝูงเพื่อเปนแพะ 
พอแมพันธุในฟารม อีกท้ังแมแพะท่ีตั้งทอง โดยเฉพาะตัวท่ีตั้งทองลูกแฝดท่ีมีท้ังแฝดสองและ 
แฝดสามอยูเสมอๆก็จะตองมีการใหอาหารท่ีมากพอ ท้ังในดานคุณคาและปริมาณ เพ่ือท่ีจะให 
เพียงพอกับความตองการของท้ังตัวแมแพะ และการเจริญเติบโตของลูกในทอง รวมถึงแมแพะ 
นมท่ีมีศักยภาพในการใหผลผลิตนมสูง จําเปนตองไดรับอาหารท่ีมีท้ังคุณคาทางอาหารและให 
พลังงานสูงเพื่อการนําสารอาหารท่ีไดรับไปกล่ันสรางเปนน้ํานม เปนตน 

 
สารอาหารที่จําเปนตามความตองการของแพะ (Nutrient requirements) 
สารอาหารที่จําเปนตามความตองการของแพะ (Nutrient requirements) นั้นถือ 

เปนความตองการพ้ืนฐานเพราะแพะตองการสารอาหารที่มีประโยชน เพ่ือนําไปใชในการสราง 
ความรอนใหแกรางกาย การสรางพลังงานในการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตของรางกาย การ 
เสริมสรางระบบสืบพันธุ การเจริญเติบโตของลูกในทอง การสรางผลผลติที่เปนกลามเน้ือและ 
นม สารอาหารที่จําเปนทีมี่ความสําคัญตอความตองการขั้นพ้ืนฐานของแพะ คือ น้ํา (Water), 
อาหารพลังงาน (Energy), โปรตีน (Protein), วิตามิน (Vitamin) และเกลือแร (Mineral) 

  
นํ้า (Water) 

น้ํา คือสารอาหารที่มีความจําเปนและมีความสําคัญมากที่สุด เน่ืองจากน้ําเปนองค 
ประกอบสวนใหญของรางกายซ่ึงมีสวนในการรักษาสมดุลนํ้าภายในเซลล (Intracellular fluid) 
และน้ําภายนอกเซลล (Extracellular fluid) อีกทั้งแพะที่เปนสตัวกระเพาะรวมจึงมีความตอง 
การนํ้าสูงมากเพราะจําเปนเพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ําในกระเพาะหมัก  รวมถึงความตองการ 
ใชน้ําในการสรางความชุมชืน้ใหเสนใยกลามเน้ือและใชในการสรางนํ้านมอีกดวย 

ปจจัยที่จะทําใหแพะกินน้ําไดมากหรือนอยขึ้นกับขนาดตัวแพะ อายุ ลักษณะและ 
ปริมาณของอาหารที่แพะกิน สวนประกอบของแรธาตใุนอาหาร สภาพแวดลอม คุณภาพและ 
อุณหภูมิของนํ้า การใหผลผลิตของตัวสตัว และพฤตกิรรมระหวางตัวสตัว เปนตน 

ปกติลูกแพะและแพะที่อยูในชวงอายุที่กําลังเจริญเตบิโต ขนาดตัวใหญจะมีความ 
ตองการนํ้าในปริมาณที่มากกวาแพะที่มีอายุมาก และหยุดการเจริญเติบโตแลว ซึ่งในลูกแพะ 
ที่กําลังเจริญเติบโตจะกินน้าํมาก เพ่ือใชไปในการเสริมสรางความสดชื่น ความชุมชื้นของผวิ 
หนังและเสนใยกลามเน้ือ รวมถึงน้ํายังทําใหกระบวนการตางๆในรางกายของสัตวมีการดําเนิน 
ไปอยางสมบูรณและเปนปกต ิ
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คุณลักษณะของอาหาร และปริมาณอาหารที่แพะกินก็ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําให  
แพะกินน้ําไดมากหรือนอย เชน การที่แพะกินอาหารขนหรือหญาแหงที่มีความชื้นอยูในอาหาร 
นอยอยูแลวนัน้ แพะตองกินนํ้ามากขึ้นเพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่จะหายไปจากการถูกดูดซึมไป 
กับอาหาร หรือในกรณีที่แพะกินอาหารขน ซึ่งมีสวนผสมของเกลืออยูมากจะสงผลใหเกิดความ 
เขมขนของน้ําในเลือดและนํ้านอกเซลลเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหแพะมีความกระหายน้ําตองกินนํ้ามาก 
ขึ้นเพื่อที่จะปรับตวัใหรางกายรักษาสมดุลของแรงดันนํ้า (Osmotic pressure) ในรางกายไว 

ผลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอากาศรอนจะทําใหแพะเกิดความรูสึกกระหาย
น้ํามากกวาสภาวะอากาศที่เย็นสบาย เน่ืองจากรางกายมีความตองการนํ้าเพ่ือไปใชในกระบวน 
การลดและระบายความรอนที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมตางๆและจากการเผาผลาญอาหารใน 
ระบบทางเดินอาหารนั่นเอง  

คุณภาพและอุณหภูมิของน้ําที่ใหแพะกินจะมีผลในแงของความนากินที่แพะจะรูสกึ 
วาอยากกินหรือไมเพราะถาสภาพอากาศภายนอกที่รอน อุณหภูมิของน้ําก็จะสูงไปดวย ทําให 
แพะกินเขาไปแลวก็ไมรูสึกชวยใหเกิดการระบายความรอนที่ดีนัก ทําใหแพะไมชอบกินนํ้าที่มี 
อุณหภูมิสูงๆน้ัน อีกทั้งน้ําด่ืมที่มีสิ่งสกปรก หรือมีรสชาติเฝอน หรือวามีแรธาตบุางอยางปะปน 
เกิดมีกลิ่นและรสเปลีย่นไปทําใหแพะไมอยากกิน และปฏิเสธการกนินํ้าน้ันได 

การใหผลผลติของตวัสัตวถือเปนปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงเพราะถาแพะอยูในชวง 
ของการใหผลผลิต โดยเฉพาะแพะนมทีต่องการนํ้าเพ่ือใชในการสรางนํ้านม ยิ่งใหผลผลตินม 
มากก็ยิ่งตองการนํ้ามากขึ้นตามไปดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่เกษตรกรตองมีการตั้งน้ําไวใหแพะ 
สามารถกินไดอยางเต็มที่และมีใหกินไดตลอดเวลาตามที่แพะตองการ 

พฤติกรรมระหวางตัวสัตว เปนพฤติกรรมที่อาจพบไดในการเลี้ยงแพะเปนฝูง หรือ 
เลี้ยงรวมกันในคอกที่มีการจัดลําดับขั้นทางสังคมวาตวัที่เปนผูนําจะไดกินน้ํากอน และบางครั้ง  
อาจจะครองตําแหนงพื้นที่ในการเขากินนํ้าไวไมยอมใหตัวอ่ืนเขามาใกล ทําใหตวัที่ออนแอกวา 
ไมไดกินนํ้า ซึ่งอาจพบเหตุการณนี้ไดนอยแตถาพบพฤติกรรมดังกลาวก็ควรแยกแพะตัวที่ออน 
แอออกมาแยกเลี้ยง หรือจัดใหการรวมฝูงนั้นมีตัวทีมี่ลําดับความสําคัญในฝูงใกลเคียงกันก็จะ 
สามารถอยูรวมกันอยางสงบได   

อาหารพลังงาน (Energy) 
อาหารพลังงาน ถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สดุในอาหารแพะเพราะแพะเปน 

สัตวกระเพาะรวมที่มีกระบวนการเผาผลาญอาหารในรางกายสูง จําเปนจะตองใชพลังงานและ 
สารอาหารในกระบวนการตางๆท่ีสําคญั ไดแก การสรางพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต การเจริญ  
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เติบโตของรางกาย การเสริมสรางระบบสืบพันธุ การต้ังทอง การเจริญของลูกในทอง การให 
ผลผลิตท่ีเปนกลามเนื้อและนม แตกอนท่ีอาหารในสวนท่ีแพะกินเขาไปจะถูกนําไปใชประโยชน 
ตามท่ีไดกลาวมาน้ันจําเปนท่ีจะตองผานกระบวนการยอยอาหารใหมีขนาดเล็กลงเพื่อดูดซึมได 
ในกระบวนการยอยและดูดซึมสารอาหารจําเปนตองใชพลังงานสูงมาก โดยเฉพาะในกระบวน 
การหมักท่ีเกิดจากจุลินทรียในกระเพาะหมักท่ีมีบทบาทในการยอยอาหารเยื่อใยจะไมสามารถทํางา
นไดอยางมีประสิทธิภาพถาแพะไดรับสารอาหารท่ีใหพลังงานไมเพียงพอ 

ชนิดของอาหารพลังงาน 
พลังงานเปนสารอาหารที่มีความสําคัญสูงสุดสําหรับสัตวกระเพาะรวม ซึ่งอาหาร 

พลังงานมักจะเปนกลุมของอาหารที่ประสบกับปญหาการ ขาดแคลนอยูเสมอในสภาพการเลี้ยง 
สัตวในเขตรอน ทําใหเกิดผลกระทบตอผลผลตินมลดลง การเจริญเติบโตชา ระบบสืบพันธุไม 
สมบูรณ สัตวออนแอ มีระบบภูมิคุมกันลดลง และการทํางานของฮอรโมนในรางกายผิดปกติไป 

อาหารพลังงานที่มีความสําคัญมีอยู 2 แหลง คือ คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)  
และไขมัน (Fat) โดยอาหารพลังงานสวนใหญที่แพะจะไดรับนั้นอยูในรูปของ คารโบไฮเดรต 
ซึ่งมีอยูหลายแบบไมวาจะเปนอาหารคารโบไฮเดรตชนดิที่มีโครงสรางสลับซับซอน (Structural 
carbohydrate) พวกแปง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) 
และอาหารคารโบไฮเดรตชนิดที่มีโครงสรางธรรมดา (Non-structural carbohydrate) นั่นคือ 
น้ําตาล (Sugars) และอีกสวนหนึ่งที่เปนแหลงของอาหารพลังงานที่ใชเปนสวนนอยจะอยูในรูป 
ของไขมันทั้งไขมันที่ไดมาจากพืช และไขมันจากสัตว 

นํ้าตาล พบมากในกากน้ําตาล กากสับปะรด ที่ใชเปนสวนประกอบอยูในอาหาร 
ขน และในสวนตนและใบของพืชอาหารสัตวที่ยังออน 

แปง เปนโครงสรางของโมเลกุลนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวหลายๆโมเลกุลรวมตัวกันจน 
เปนโครงสรางที่ใหญและมีความสลบัซับซอนมากขึ้น ซึ่งจะพบแปงไดในเมล็ดธัญพืช ขาวโพด 
มันสําปะหลัง มันเสน มันบด ที่เปนสวนประกอบอยูในอาหารขนเปนสวนใหญ 

เย่ือใย ถือเปนอาหารหลักของสัตวกระเพาะรวม จัดอยูในกลุมคารโบไฮเดรตเชน 
เดียวกันแตเปนอาหารที่มาจากโครงสรางโมเลกุลของน้ําตาลมารวมกันอยางสลับซับซอน และ 
นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบของสารลิกนินที่เพ่ิมเขามาเกาะติดอยูในสวนของผนังเซลลพืช ทํา 
ใหเยื่อใยมีเปอรเซ็นตการยอยไดต่ํา จะพบเยื่อใยไดในวัตถุดิบอาหารหยาบทุกชนิด แตปริมาณ 
ที่พบจะแตกตางกันไป โดยเฉพาะกลุมอาหารหยาบที่เปนพวกหญาสดที่ออน หรือหญาแหงที่ 
ตัดมาทําแหงตั้งแตชวงอายุกอนการออกดอกจะถือวาเปนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี มีปริมาณ 
เยื่อใยนอยแตมีสวนที่ยอยไดมาก แตถาหากอาหารหยาบที่ใชเปนฟาง ตอซังขาว หรือหญาที่  
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แกมากๆจะทําใหมีเยื่อใยสูง เม่ือมีลิกนินมากเปอรเซ็นตการยอยไดจะตํ่า รวมท้ังยังมีโปรตีน 
และสารอาหารท่ีเปนประโยชนต่ํา ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนแกตัวสัตวไดนอย ดังนั้นในแงของ 
การจัดหาอาหารหยาบคุณภาพดี จึงควรจะมีการจัดการแปลงหญาปลูกพืชอาหารสัตวท่ีจะได 
ประโยชนสูงสุด โดยการปลูกหญาผสมพืชตระกูลถ่ัวเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหารใหแกแปลงหญา ได 
เพราะพืชอาหารสัตวท่ีสวนใหญท่ีเปนอาหารท่ีมีเยื่อใยสูงนั้นหากมีคุณภาพดีมีสารอาหาร 
ท่ีสามารถยอยไดมากจะสงผลดีตอตัวสัตว เพราะสัตวกระเพาะรวมมีความสามารถในการยอย 
เยื่อใยโดยจุลินทรียในกระเพาะหมักท่ีจะเขายอยอาหารเหลานั้น แลวเกิดเปนผลผลิตท่ีสําคัญ 
คือกรดไขมันระเหยได (Volatile fatty acid; VFA) ซ่ึงจัดวาเปนสารใหพลังงานท่ีสําคัญในสัตว 
กระเพาะรวม   

 

 
 

ภาพที่ 5.1 หญาสดที่ตัดมาใหแพะกินถือเปนอาหารหยาบคุณภาพดีอยางหนึ่ง 
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ภาพที่ 5.2 หญาแหงอัดฟอนที่เกษตรกรสามารถซื้อหามาเปนอาหารหยาบทดแทนชวงแลง 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 หญาแหงคุณภาพดีคือหญาที่ตัดชวงกอนออกดอกมาทําแหง  
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ไขมัน เปนอาหารที่ใหพลังงานสูง โดยไขมันจะสามารถใหพลังงานไดในระดับสูงกวา 
คารโบไฮเดรต 2.25 เทา ในน้ําหนักที่เทากัน แตอาจมีขอจํากัดในการกินของแพะ เพราะจาก 
การที่ไขมันสามารถใหพลังงานสูงก็จะทําใหเกิดความรอนจากการเผาผลาญพลังงานสูงดวยซึ่งจ
ะทําใหแพะกินอาหารไดนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพอากาศที่รอน 

การเติมไขมันลงในอาหารขนควรในปริมาณนอยเพราะไขมันที่มีมากเกินไปอาจสงผ
ลถึงความนากินของอาหารและทําใหเกิดการหืนในอาหารขนไดงาย อีกทั้งไขมันยังสงผลถึง 
ประสิทธิภาพในการยอยอาหารหยาบลดลง เพราะไขมันจะเขาไปหอหุมอาหารหยาบไวทําให 
จุลินทรียไมสามารถเขาเกาะและยอยไดตามปกติ นอกจากนี้แลวไขมันยังจะทําใหสารอาหาร 
บางอยางเส่ือมไดงายโดยเฉพาะวติามิน ดังนั้นอาหารขนที่ใสไขมันจึงเก็บไดไมนานและไขมัน 
สามารถรวมตวักับแคลเซียมและแมกนีเซียมทําใหธาตุทั้ง 2 ตวันี้อยูในรูปของสารประกอบที่ 
ทําใหไมสามารถถูกดูดซึมไดในรางกาย 

โปรตีน (Protein) 
โปรตีนเปนสารอาหารที่มีความสําคัญรองจากอาหารที่ใหพลังงาน ซึ่งโปรตีนจะมี 

บทบาทสําคญัในแพะที่กําลังเจริญเตบิโต แพะทีอ่ยูในชวงขุนเพ่ือสรางกลามเน้ือใหมีน้ําหนัก 
ตัวดีและแมแพะที่กําลังใหนม เพราะโปรตีนเปนสวนประกอบที่สาํคัญของเน้ือเยื่อและเอนไซม 
ตางๆในรางกายสัตว ประโยชนของโปรตีนคือ มีบทบาทในการเสริมสรางและซอมแซมสวน 
ตางๆท่ีสึกหรอของรางกาย ในลูกแพะโปรตีนเปนสารอาหารชวยใหรางกายเจริญเติบโตเปนไป 
อยางปกติ แตถาไดรับไมเพียงพอลูกแพะอาจจะแคระแกรนและโตชาสวนใน แมแพะที่กําลังให 
นมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับอาหารโปรตีนเพื่อนําไปใชในการสรางโปรตีนในน้ําน
มโดยตรง อีกทั้งพอแมพันธุที่อยูในชวงผสมพันธุควรไดรับอาหารโปรตีนในปรมิาณพอเหมาะ 
เพ่ือการเสริมสรางระบบสบืพันธุและเพิ่มอัตราการผสมติด อาหารที่มีโปรตีนสูงสวนใหญไดมา 
จากวัตถุดิบอาหารขน ซึ่งมีทั้งโปรตีนแท (True protein) เชน อาหารโปรตีนที่ไดจาก เน้ือปน 
เลือดปน ปลาปน หรือพืชอาหารสัตวตระกูลถั่วซ่ึงเปนโปรตีนที่ไดจากพืช  

นอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่สรางมาจากธาตุไนโตรเจน (Non-protein nitrogen) โดย 
แพะซ่ึงเปนสตัวกระเพาะรวมจะมีขอเดนในเรื่องของความสามารถผลิตโปรตีนขึ้นมาไดเองจากธ
าตุไนโตรเจนที่อยูในรูปของกาซแอมโมเนีย โดยจุลินทรียจะเปลีย่นธาตุไนโตรเจนทั้งที่อยูใน 
รูปของสารประกอบและในรปูโปรตีนใหกลายเปนกาซแอมโมเนีย จากน้ันจุลินทรียก็จะนําเอา 
กาซแอมโมเนียมาใชในการสรางเปนโปรตีนของเซลลจุลินทรีย (Microbial protein) ซึ่งเปน 
โปรตีนทางออมที่สัตวจะไดรับนอกเหนือจากการไดรับโปรตีนแทจากอาหารขนโดยตรง 
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ภาพที่ 5.4 เปลือกถั่วเหลืองถือเปนอาหารที่มีโปรตีนสูงชนิดหน่ึง 
 

 
 

ภาพที่ 5.5 การใหแพะกินเปลือกถั่วเหลอืงเปนอาหารเสริมโปรตีน 
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วิตามิน (Vitamin) 
วิตามินเปนสารที่รางกายมีความตองการในปริมาณนอย แตมีความจําเปนตอการ 

เจริญเติบโตและกระบวนการทํางานตางๆของรางกาย วิตามินสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด 
คือ วิตามินทีล่ะลายไดในไขมัน (Fat soluble vitamins) ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี  
วิตามินเค และวิตามินที่ละลายไดในน้ํา (Water soluble vitamins) ไดแก วิตามินบี ไทอะมีน 
ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน วิตามินซี เปนตน 

วิตามินทีล่ะลายในไขมัน 
วิตามินทีล่ะลายในไขมันเปนวิตามินที่มีคณุสมบัติละลายไดในไขมัน ดังนั้นถาแพะ 

ไดรับในปริมาณมากเกินพอก็สามารถเก็บสะสมสํารองไวใชในรูปของไขมัน 
วิตามินเอ สวนใหญจะอยูในรูปของแคโรทีน (Carotene) ซึ่งเปนสารตั้งตนในการ 

สรางวิตามินเอและเม่ือสัตวกินเขาไปจึงจะเปลี่ยนเปนวติามินเอไดเอง โดยจะพบสารแคโรทีน 
ไดในพืชสีเขียว หญาสด ถั่วสด หัวแครอท หัวมันเทศ น้ํามันตบัปลา ตับ เนื้อปน หนาที่ 
สําคัญของวติามินเอ คือ เปนสวนประกอบที่สําคญัในการสรางเสริมและชวยบํารุงรักษาเยือ่บุ 
ตางๆของรางกาย  เชน ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ นอกจากนี้ 
ยังสามารถชวยบํารุงและปองกันการเกิดโรคผิวหนังและอาการตาอักเสบ ในสัตวที่มีภาวะขาด 
วิตามินเอ อาจพบวาสัตวจะมีการติดเชือ้ไดงาย ทั้งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร 
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก แคระแกรน ผิวหนังหยาบกราน หรือเปนโรคที่เก่ียวกับ ตาไดงาย 
หากในแมแพะที่ไดรับวิตามินเอไมเพียงพออาจเกิดปญหาที่เก่ียวของกับระบบสบื พันธุ เชน 
ไมเปนสัด ผสมติดยาก รกคาง ลูกตายชวงคลอด เปนตน 

วิตามินดี มีอยู 2 แบบ คือ D2 หรือเรียกวา Calciferol จะพบมากใน 
อาหารหยาบตากแหง และ D3 หรือเรียกวา 7-dehydrocholesterol จะพบในผลิตภัณฑทีไ่ด 
จากสัตวพวกปลาปนและนม วิตามินดีสามารถสรางขึ้นมาไดจากผิวหนังของสัตวเม่ือสัมผัสกับ 
แสงแดดหนาสําคัญของวติามินดีจะเก่ียวกับการดูดซึมแคลเซียมเขาสูรางกาย เพ่ือนําไปใชใน 
การสรางกระดูกและฟน ตลอดจนชวยในการพัฒนากระดูกท้ังของลูกสัตวและสัตวโต ดังนั้น 
หากสัตวที่มีภาวะการขาดวติามินดีจะสงผลถึงการขาดแคลเซียมดวยซึ่งทําใหมีอาการของโรค 
กระดูกออน (Ricket) ในลกูสัตว และอาการกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะ (Osteomalacia) ที่ 
พบในสัตวโต สงผลถึงภาวะกระดูกน่ิม โคงงอ ขอบวมและขาโกงตามมาได   

วิตามินเค มีความสําคัญในการสรางโปรตีนหลายชนิด โดยเฉพาะโปรตีนในเลือด 
(Plasma protein) ที่เก่ียวของกับการแข็งตัวของเลือด (Prothrombin) สัตวทีข่าดวติามินเคจะ  
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ทําใหมีอาการของเลือดแข็งตัวชาเม่ือมีบาดแผลหรืออาจมีการตกเลือดภายใน วิตามินเคพบได 
ท่ัวไปในพืชอาหารสัตวใบเขียวและในเน้ือปน ปลาปน  

วิตามินอี เก่ียวของกับการปองกันการหืนโดยเปนสาร Biological antioxidant จึง 
สามารถชวยปองกันไมใหเซลลตางๆของรางกายถูกทําลายไดงาย รวมทั้งเปนวิตามินที่มีความ 
สําคัญกับระบบประสาทและระบบสืบพันธุ ชวยใหระบบสืบพันธุของสัตวสมบูรณ สามารถเพ่ิม 
ประสิทธิภาพทั้งดานอัตราการผสมติด การสรางความแข็งแรงของอวัยวะในระบบสืบพันธุ โดย 
เฉพาะเม่ือมีการใหวิตามินอีรวมกับธาตุซลีีเนียม พบวาสามารถชวยสงเสริมใหอัตราการผสม 
ติดดีขึ้น ลดปญหาของระบบสืบพันธุ เชน รกคาง มดลูกอักเสบหลังคลอด และภาวะแทงลกู 
เปนตน วติามินอีพบมากในรําขาว น้ํามันพืช และปุมเจริญของเมล็ดพืช 

วิตามินทีล่ะลายในน้ํา 
สัตวกระเพาะรวมไดรับวติามินที่ละลายในน้ํา จากการกินอาหารหยาบพวกหญา 

สดและพืชผักสด รวมทั้งยังสามารถผลิตวิตามินไดเอง โดยที่จุลินทรียในกระเพาะหมักที่เจริญ 
เติบโตเต็มที่จะมีความสามารถสังเคราะหวิตามินในกลุมบีรวม (B complex) ไดเพียงพอกับ 
ความตองการของสัตว  

วิตามินบี 1 หรือ ไทอามีน (Thiamine) มีหนาที่เก่ียวของกับการทํางานของ 
ระบบประสาทสวนกลางและปลายประสาท รวมทั้งยังชวยปองกันโรคเหน็บชา วติามินบี 1 พบ 
มากในอาหารพวกธัญพืช ขาวโพด รําขาว ปุมเจริญของเมล็ดพืช และยีสต  

วิตามินบี 2 หรือ ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) มีหนาที่เก่ียวของกับการทํางาน 
ของเอนไซมยอยคารโบไฮเดรต แตในสภาพปกติสัตวจะมีโอกาสขาดวิตามินบี 2 นี้นอยมาก 
วิตามินบี 2 พบมากในพืชสเีขียว หางนมผง และยีสต  

ไนอาซิน หรือ กรดนิโคตินิค (Niacin หรือ Nicotinic acid) ในลูกสัตวพบวามี 
ความตองการสูง ไนอาซีนจะชวยบํารุงผิวหนังไมใหแหง แตก หยาบกราน และความสําคัญอีก 
อยางหน่ึงของไนอาซีนคือ จะชวยลดการดึงไขมันออกจากรางกาย จึงมีผลตอการลดการสราง 
สารคีโตนจากการเผาผลาญพลังงานจากไขมันทําใหลดปญหาการเกิดโรคคีโตซีสได ไนอาซีน 
พบมากในเมล็ดธัญพืช ขาวโพด รําขาว ปลายขาว ปลาปน และพืชสีเขยีว ในสัตวที่โตแลว 
สามารถสรางขึ้นไดเองจากจุลินทรียในกระเพาะหมัก   

กรดแพนโธธีนิค (Panthothenic acid) เปนวิตามินที่สามารถชวยในการบํารุง 
เซลลผวิหนัง พบมากในรําขาว กากถัว่เหลือง และเมล็ดธัญพืช 

วิตามินบี 6 (Pyridoxine) เปนวิตามินที่สงเสริมใหรางกายสามารถใชประโยชน 
จากสารอาหารพวกโปรตีนและไขมันได พบมากในรําขาว เมล็ดธัญพืช และพืชสีเขียว 
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วิตามินบี  12  (Cyanocobalamin) มีหนาที่ในการสรางเม็ดเลือด สงเสริมการทํา 
งานของระบบสืบพันธุ หากสัตวขาดวติามินบี 12 อาจพบอาการของโรคโลหิตจาง แคระแกรน 
โตชา รวมถึงระบบสบืพันธุมีประสิทธิภาพลดลง วติามินบี 12 พบมากในปลาปน ตับ เน้ือปน 
และผลติภัณฑที่ไดจากนม   

กรดโฟลิค (Folic acid) เปนวติามินทีช่วยปองกันภาวะโลหิตจาง สามารถพบได 
ในพืชผักใบสีเขียว ธญัพืช กากถั่วเหลือง และยีสต 

ไบโอติน (Biotin) เปนวิตามินทีช่วยในการบํารุงผิวหนังและกลามเน้ือของสัตว 
พบมากในรําขาว เมล็ดธัญพืช ปลาปน ยสีต และพืชสีเขียว 

โคลีน (Choline) มีความจําเปนตอการสรางเซลลและการควบคมุการสะสมไขมัน 
ในตับ สามารถพบไดในพืชผักใบสีเขียว ตับ ไขแดง และยีสต 

วิตามินซี หรือ กรดแอสคอบิค (Ascorbic acid) เปนวติามินทีมี่หนาที่สงเสริม 
การทํางานของเซลลเยื่อบ ุ และสรางความชุมชื้นแขง็แรงใหกับเยือ่บุและเยื่อเมือกออนตางๆใน 
รางกาย โดยปกติสตัวเคี้ยวเอ้ืองจะไดรับวติามินซีในปริมาณที่เกินพอจากอาหารหยาบพวกพชื  
ใบเขยีวและผกัผลไมตางๆ 

แรธาต ุ
เปนสารอาหารที่มีความสําคัญตวัหนึ่งในสูตรอาหารของแพะ โดยแบงแรธาตุออก 

ไดเปน 2 ชนิด ตามปริมาณความตองการของรางกาย คือ แรธาตหุลัก และแรธาตุปลีกยอย  
แรธาตุหลัก (Macromineral  หรือ Macro element)  คือ แรธาตุที่รางกายมี 

ความตองการในปริมาณมาก และจะพบแรธาตกุลุมนี้อยูเปนปริมาณมากในเนื้อเยื่อและอวัยวะ  
สวนตางๆของรางกาย เชน แคลเซียม (Ca), ฟอสฟอรัส (P), โซเดียม (Na), คลอไรด (Cl),  
โปแตสเซียม (K), แมกนีเซียม (Mg) และซัลเฟอร (S) 

แรธาตุปลีกยอย (Micromineral หรือ Trace mineral หรือ Trace element) 
เปนแรธาตทุี่รางกายมีความตองการใชในปริมาณที่นอยมาก แตจะมีความสําคญัและจําเปนตอ 
รางกายแพะเปนอยางมาก สามารถพบแรธาตุปลีกยอยไดในเนื้อเย่ือทั่วไปของรางกาย แรธาตุ 
ที่สําคัญไดแก ซีลีเนียม (Se), โคบอลต (Co), ทองแดง (Cu), เหลก็ (Fe),  โมลิบดีนัม (Mo), 
แมงกานีส (Mn), ไอโอดีน (I) และสังกะสี (Zn) 

แคลเซียม (Calcium; Ca) และฟอสฟอรัส (Phosphorus; P) เปนแรธาตุทีพ่บ 
ไดมากที่สุดในรางกาย เพราะเปนสวนประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟน หากสัตวที่มีภาวะ 
การขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส จะสงผลถึงการมีอาการของโรคกระดูกออน (Ricket) ในลูก  
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สัตว สวนในสัตวท่ีโตแลวจะมีอาการกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะ (Osteomalacia) 
ซ่ึงทําให เกิดมีภาวะของกระดูกนิ่ม โคงงอ ขอบวม ขาโกงตามมาได   

โซเดียม (Sodium; Na) และคลอไรด (Chloride; Cl) มักจะอยูรวมกันในรปู 
ของเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ที่ผสมในอาหารสัตว หรือในรูปของกอนเกลือแรที่ 
ใหแพะเลียกิน ซึ่งโซเดียมและคลอไรดนี้มีความสําคญัและมีบทบาทอยางมากในกระบวนการ 
ควบคุมสมดุลของของเหลวในรางกาย (Body fluid) รวมถึงการควบคุมแรงดันน้ํา (Osmotic 
pressure) และความเปนกรดเปนดางในรางกาย นอกจากน้ียังเปนสวนประกอบของกรดเกลอื 
(HCl) ซึ่งเปนนํ้ายอยในกระเพาะแท โดยปกติสัตวกระเพาะรวมจาํเปนตองไดรับเกลือ (NaCl) 
ในปริมาณ 0.5-10% ของอาหารทั้งหมดที่กิน ดังนั้นสัตวกินพืชจึงจําเปนตองไดรับเกลือเสริม 
ใหกินในอาหารขนหรือจากกอนเกลือแรใหเลียกินเพราะเน่ืองจากวาในพืชอาหารสัตวจะมีเกลืออ
ยูนอยมาก  

โปแตสเซียม (Potassium; K) เปนแรธาตุที่จะพบมากในเซลลเน้ือเยื่อของสัตว 
มีหนาที่สําคัญๆหลายอยาง ทั้งในเรือ่งของการควบคุมและรักษาสมดุลยของน้ําความเปนกรด 
เปนดางในรางกาย การหดตัวของกลามเน้ือเรียบ กลามเน้ือโครงรางและ การเตนของหัวใจ 
โดยทั่วไปโปแตสเซียมจะมีมากอยูแลวในอาหารที่สัตวกินจึงมักจะไมมีภาวะการขาดเหมือนกับโ
ซเดียมและคลอไรด 

แมกนีเซียม (Magnesium; Mg) เปนแรธาตทุี่มีในปริมาณนอยในรางกายสัตว 
โดยจะพบแมกนีเซียมในกระดูกและฟน แมกนีเซียมมีหนาที่สําคัญเก่ียวของกับการทํางานของ 
ระบบประสาทและกลามเน้ือ ควบคุมการเตนของหัวใจ กระตุนการทํางานของเอนไซม และน้ํา 
ยอยหลายชนิดในรางกาย โดยเฉพาะน้ํายอยที่ยอยอาหารพวกคารโบไฮเดรต รวมทั้งยังเปน 
สวนประกอบของน้ําเลือด (Plasma) หากสัตวมีภาวะการขาดแมกนีเซียมอาจพบอาการหลอด 
เลือดขยายตวัทําใหมีความดันเลือดต่ําและอาการชักกระตุกทีท่ําใหสัตวตายจากอาการชักน้ีได 
แมกนีเซียมจะพบมากในอาหารหยาบพวกพืชตระกูลถั่วและธัญพืชตางๆ  

กํามะถัน (Sulfur; S) เปนแรธาตทุี่มีความสําคัญในแงการเปนองคประกอบของ 
โปรตีนและสารอ่ืนๆในรางกาย นอกจากน้ีการขาดกํามะถันจะทาํใหจุลินทรียในกระเพาะหมัก 
ลดความสามารถในการจับกับไนโตรเจนเพื่อจะนํามาใชสรางโปรตีน ดังนั้นในอาหารสัตวหาก  
ขาดกํามะถันควรจะทําการเติมผงกํามะถนัทดแทนเพ่ิมเขาไป เพ่ือใหจุลินทรียในกระเพาะหมัก  
สามารถนําไปใชในการสรางกรดอะมิโน (Amino acid) ตอไปได นอกจากนี้ภาวะขาดกํามะถนั 
อาจทําใหสัตวชะงักการเจริญเติบโต ผิวหนังแหง หยาบกราน เกิดโรคผิวหนังแบบตกสะเกด็ 
เปนขุย และแตกระแหง 
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ซีลีเนียม (Selenium; Se) เปนแรธาตุที่รางกายตองการในปริมาณต่ําแตถือมี 
ความสําคัญโดยซีลีเนียมนัน้เปนสวนประกอบที่สําคัญของเอนไซมกลูตาไธโอนเปอรออกซิเดส 
(Glutathione peroxidase) ซึ่งมีคุณสมบัติคลายกับวติามินอี คือ เปนสารที่ชวยปองกันการถูก 
ทําลายของเซลลตางๆในรางกาย (Antioxidant) และยังชวยใหระบบสืบพันธุของสัตวสมบูรณ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งดาน อัตราการผสมติด และชวยลดปญหาของระบบสืบพันธุ เชน 
รกคาง มดลูกอักเสบหลังคลอด ภาวะ การแทงลูก เปนตน 

โคบอลต (Cobalt; Co) เปนแรธาตทุี่เปนองคประกอบสําคัญในการสรางวิตามินบี 
12 เก่ียวของสัมพันธกับการสรางสีในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin) และสงเสริมใหจุลินทรียใน 
กระเพาะหมักทํางานอยางเปนปกติ ถาสัตวขาดธาตุโคบอลตจะทําใหเกิดความออนเพลีย ไมมี 
แรง เบื่ออาหาร ขนหยาบกราน และมีภาวะโลหิตจาง ธาตุโคบอลตพบมากในอาหารที่ไดจาก 
ผลิตภัณฑสตัว เชน ปลาปน เน้ือปน 

ทองแดง (Copper; Cu) เปนแรธาตทุี่มีหนาที่เก่ียวของสัมพันธกับธาตุเหล็กใน 
การสราง Hemoglobin โดยมีหนาที่ชวยใหเกิดการดูดซึมธาตุเหล็กมาใชสราง Hemoglobin 
และชวยใหกระบวนการเผาผลาญอาหารภายในรางกายเปนไปไดดวยดี ถาสัตวขาดทองแดง 
จะทําใหเกิดโรคโลหิตจาง เติบโตชา ขนหยาบแหง ขนรวงงาย และอาจมีอาการขอบวมอักเสบ 
หรือทองเสียบอย ทองแดงจะพบมากในอาหารพวก ธัญพืช ขาวโพด พืชอาหารสัตว และตับ 
การเสริมทองแดงในรูปของสารจุนสีหรือคอปเปอรซัลเฟต (Copper sulphate) ในอาหารขนจะ 
ใหผลดีกวาการใหทองแดงในรูปอ่ืน 

เหล็ก (Iron; Fe) เปนสวนประกอบทีส่ําคัญในการสราง Hemoglobin ของเม็ด 
เลือดแดง ซึ่ง Hemoglobin มีหนาที่สําคัญในการเปนตัวนํากาซออกซิเจนไปยังเซลลตางๆใน 
รางกายและทาํใหเกิดการแลกเปลีย่นระหวางกาซออกซิเจนและกาซคารบอนไดออกไซดขึ้น   

โมลิบดีนัม (Molybdenum; Mo) เปนแรธาตทุี่เปนสวนประกอบอยูในเอนไซม 
แซนทีนออกซิเดส (Xanthine oxidase) ที่ พบกระจายอยูทั่วไปในเนือ้เยื่อตางๆ  

แมงกานีส (Manganese; Mn) เปนแรธาตุที่มีหนาที่สําคัญเก่ียวของกับการ 
ทํางานของเอนไซมหลายชนิดในรางกาย เชน ไคเนส (Kinases) ไฮโดรเลส (Hydrolases) 
และทรานสเฟอเรส (Transferases) แมงกานีสพบไดในอาหารพวกธัญพืช ปลายขาว รําขาว  

ไอโอดีน (Iodine; I) เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางฮอรโมนไตรไอโอโดไธโร 
นีน (Triiodothyronine; T3) และฮอรโมนไธร็อกซีน (Tetraiodothyronine หรือ Thyroxine; T4) 
ที่ผลติไดจากตอมไธรอยด (Thyroid gland) ซึ่งฮอรโมนทั้ง 2 ชนิดน้ีมีบทบาทสําคญัในการ  
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ควบคุมการเผาผลาญพลังงานและการสรางความรอนของรางกาย ถารางกายขาดไอโอดีนจะมี 
ผลตอตอมไธรอยด คือการแสดงอาการของตอมไธรอยดบวมโตข้ึน หรือท่ีเรียกวาโรคคอพอก  
วัตถุดิบอาหารสัตวบางอยาง  เชน  กากถ่ัวเหลือง กากเมล็ดฝาย มีคุณสมบัติเปนกอยโตรเจน 
(Goitrogen) ซ่ึงเปนสารท่ีจะยับยั้งการสงผานไอโอดีนเขาสูตอมไธรอยด 
จึงตองระมัดระวังใน เ ร่ืองของการใชวัตถุดิบอาหารสัตวดังกลาวนี้ดวย 
ไอโอดีนพบมากในอาหารที่ไดจากทะเล เชน ปลาปน เกลือทะเล 

สังกะสี (Zinc; Zn) เปนแรธาตทุี่มีบทบาทเก่ียวของกับการทาํงานของเอนไซม 
ตางๆในรางกายมากกวา 30 ชนิด ชวยในการใชประโยชนและการเผาผลาญคารโบไฮเดรต 
และการสรางโปรตีน ถาสัตวขาดสังกะสีอาจสงผลเสียถงึการเจริญ เตบิโตและระบบสืบพันธุ 

 
จากความสําคญัของแรธาตตุอสัตวกระเพาะรวมที่กินพืชเปนหลักน้ัน จําเปนอยาง 

ยิ่งที่ตองไดรับเกลือแรเสรมิในอาหารขนหรือจากกอนเกลือแรที่ใหสัตวไดเลียกิน อันจะชวยให 
เกิดประโยชนตอกระบวนการทํางานของอวัยวะ การสรางเสริมเซลลและการบํารุงรักษาเยื่อบุ 
ของอวัยวะในรางกาย รวมถึงการรักษาสมดุลตางๆใหดําเนินไปอยางเปนปกต ิ ซึ่งในปจจุบันนี้ 
เกษตรกรสามารถจัดหาใหแกสัตวไดสะดวกย่ิงขึ้น โดยการใชกอนเกลือแรสําเร็จรูปที่มีขายอยู 
ทั่วไปและสวนประกอบที่มีอยูในกอนเกลอืแรก็มีหลากหลายไวใหเลอืกใชไดตามความตองการ   
และจะมีแรธาตุที่จําเปนตอสัตวอยูอยางครบถวน  

ตัวอยางเกลือแรกอนในปริมาณสุทธิ 1 กิโลกรัมจะมีแรธาตุประกอบอยูในปริมาณ 
ตางๆดังตอไปน้ี คือ 

Phosphorus  1.50 g   
Magnesium  5.20 g   
Sodium Chloride   915 g   
Calcium  2.50 g  
Iron   1.70 g 
Zinc   280 mg 
Copper   300 mg 
Iodine   130 mg  
Cobalt       42 mg 
Manganese    250 mg   
Selenium    10 mg 
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ภาพที่ 5.6 การแขวนกอนเกลือแรไวใหแพะไดเลียกิน 
 

การใชประโยชนจากอาหารและนิเวศนวิทยาของจุลินทรียในกระเพาะหมัก 
ในสัตวกระเพาะรวมมีระบบทางเดินอาหารที่ตองอาศัยการทําหนาที่ของจุลินทรีย  

ในกระเพาะอาหารสวนหนา (Fore stomach) ที่ประกอบไปดวย กระเพาะหมัก (Rumen) 
กระเพาะรวงผึ้ง (Reticulum) และกระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) โดยสวนที่มีบทบาทใน 
กระบวนการหมักอาหารหยาบที่คือ กระเพาะหมัก ซึ่งมีปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงตางๆเกิดขึ้น 
อยูตลอดเวลา สวนการทําหนาที่การยอยและดูดซึมอาหารตามปกติเชนเดียวกบัสัตวกระเพาะ 
เด่ียว นั้นเปนการทําหนาที่ของกระเพาะแท (Abomasum) 

จากการที่ระบบทางเดินอาหารของแพะจะตองมีการทําหนาที่ในการหมักอาหารที่มีเ
ยื่อใยสูงไดนั้นตองอาศัยการทําหนาที่ของจุลินทรียในกระเพาะหมัก (Rumen) ประกอบไป 
ดวยแบคทีเรยี (Bacteria) โปรโตซัว (Protozoa) และเชื้อรา (Fungi) โดยพบวาแบคทีเรีย 
เปนกลุมประชากรที่มีจํานวนมากที่สุด และมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการยอยอาหาร 
พวกเยื่อใย โดยการหลั่งเอนไซม Cellulase และ Hemicellulase ออกมายอยเซลลูโลสและ 
เฮมิเซลลูโลสของพืชจนไดเปนพันธะของน้ําตาลโมเลกลุเด่ียว จากนั้นแบคทีเรียอ่ืนๆก็สามารถ  
เขามาเปลี่ยนน้ําตาลนี้โดยกระบวนการเผาผลาญน้ําตาล (Glycolysis) ใหไดเปนสารไพรูเวท  
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(Pyruvate) และเปล่ียนไพรูเวทใหกลายเปนกรดไขมันระเหยได (Volatile fatty acids; VFA) คือ 
อะซีเตท (Acetate; C2), โพรพิโอเนท (Propionate; C3) และบิวทีเรท (Butyrate; C4) ซ่ึง 
ถือวาเปนสารท่ีมีประโยชนตอสัตวกระเพาะรวมเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก VFA สามารถถูกดูดซึม 
ผานผนังของกระเพาะหมัก เพื่อนําไปใชประโยชนในการเปนแหลงพลังงานใหแกสัตวและการ 
สรางผลผลิตตอไป  

บทบาทของเชื้อราที่มีอยูในกระเพาะหมักน้ันถือวามีความสําคัญในแงของการเปนจุ
ลินทรียตัวแรกๆที่เขาเกาะและยอยสวนของผนังเซลล (Cell wall) ของพืชแลวจะมีการเจริญ 
สรางสวนที่คลายรากของเชื้อราที่เรียกวาไรซอยด (Rhizoid) เขาไปในผนังเซลลพืชทําใหเกิด 
เปนรอยแตกขึ้นมา มีผลใหแบคทีเรียมีโอกาสแทรกเขาไปในรอยแตกนี้ และสามารถทําหนาที่ 
ในการยอยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสไดตอไปน่ันเอง 

การดํารงชีวิตของโปรโตซัวในกระเพาะหมักมีความสําคัญตอระบบนิเวศนวิทยาใน 
กระเพาะโดยที่โปรโตซัวจะเปนพวกทีช่อบอาหารพวกแปงและน้ําตาล จึงทําใหมีประโยชนใน 
การชวยเพ่ิมปริมาณของกรดไขมันสายสั้นกลุมโพรพิโอเนท นอกจากนี้โปรโตซัวสวนใหญยัง 
ชอบกินแบคทีเรีย จึงถือวาเปนตัวชวยควบคุมประชากรของแบคทีเรียไปในตวั และยังทําใหมี 
การเพ่ิมปริมาณของโปรตีนที่ไดจากเซลลของจุลินทรีย (Microbial protein) ที่จะมีการเคลื่อน 
ตัวออกจากกระเพาะหมักเขาสูกระเพาะแททําใหเกิดการยอยและดูดซึมไดสารพวกโปรตีนเพิม่ขึ้
นนอกเหนือไปจากโปรตีนที่ไดจากเซลลแบคทีเรีย (Bacterial protein) แตการที่มีการเพ่ิม 
จํานวนประชากรพวกโปรโตซัวที่มากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียคือ ทาํใหเกิดอัตราการลดจํานวน 
ประชากรแบคทีเรียจึงอาจสงผลตอการยอยเย่ือใยในกระเพาะหมักได 
 จากบทบาทการทําหนาที่ของจุลินทรียชนิดตางๆท่ีมีอยูในกระเพาะหมักทําใหตอง 
คํานึงถึงอาหารที่ใหแพะกินวาชนิดของอาหารจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุ
ลินทรียในกระเพาะหรือไม เพราะหากใหอาหารที่มีความเขมขนของแปงและน้ําตาลสูงเกินไป 
การเพ่ิมจํานวนของโปรโตซัวที่ชอบกินแบคทีเรียจะมากขึ้นทําใหมีผลตอการยอยไดของอาหารก
ลุมเยื่อใยก็จะลดลงดวย และนอกจากนี้การที่มีสัตวกินอาหารพวกแปงและน้ําตาลมากเกินไป 
ยังจะทําใหเกิดอัตราการหมักที่รวดเร็วขึน้ซ่ึงอาจสงผลถึงภาวะการสะสมของของเสียที่เกิดจากก
ระบวนการหมัก เชน กรดแลคติก (Lactic acid) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซ 
ไฮโดรเจน (H) และกาซมีเทน (CH4) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับความเปนกรดเปน 
ดางของน้ําในกระเพาะหมักใหเปนกรดมากขึ้น นั่นยอมสงผลเสียตอระบบนิเวศนในกระเพาะ 
หมักโดยตรงคือ จุลินทรียในกระเพาะหมักไมสามารถอยูได อัตราการหมักและยอยอาหาร 
ลดลงทําใหเกิดอาการทองอืดและความเปนกรดสูงจะทําใหแพะเกิดภาวะ Acidosis  ตามมาได  
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ดังนั้นหากวาตองการใหอาหารขนแกแพะจึงควรจะใหในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการใชประโยชนจากอาหารขนไดสูงสุดและเปนการชวยปองกันการเกิดผลเสียจากภาวะ pH 
ในกระเพาะหมักลดต่ําเกินไป ซึ่งการใหอาหารเพื่อสนับสนุนการใหผลผลติของแพะ ไมวาจะ 
เปนการสรางกลามเน้ือและการใหนมอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรจะใหอาหารในอัตราสวนของ 
อาหารหยาบ ตออาหารขนอยูระหวาง 60:40 ถึง 70:30  
 อยางไรก็ตามในรูปแบบการเลี้ยงแพะของบานเรานั้นจะไมคอยพบปญหาของการ 
เกิดภาวะ Acidosis  และอาการทองอืดจากการกินอาหารขนมากนักเนื่องจากเกษตรกรจะเนน 
การใหอาหารหยาบในการเลี้ยงแพะเปนสวนใหญ นอกจากน้ีการปลอยใหแพะไดลงแทะเล็มใน 
แปลงหญาก็จะชวยใหแพะไดออกกําลังกายซึ่งจะชวยสงเสริมใหการทํางานของอวัยวะในระบบท
างเดินอาหารเปนไปอยางปกต ิ
 

การใหอาหารแพะ 
อาหารที่ใชเลีย้งแพะสามารถแยกออกไดเปน 2 ชนิด ตามคุณคาทางโภชนาการ 

และลักษณะของอาหาร คือ อาหารหยาบ (Roughage) และอาหารขน (Concentrate) 
อาหารหยาบ (Roughage) ถือเปนอาหารหลักที่สําคัญของสัตวกระเพาะรวมโดย 

เปนอาหารที่ใหเยื่อใยสูงเน่ืองจากมีแหลงที่มาจากพืชอาหารสัตว เชน หญาสด หญาแหง 
พืชตระกลูถัว่ ใบไม พืชผักตางๆ ผลพลอยไดหรอืเศษเหลือจากการเกษตร เชน ฟางขาว 
เปลือกขาวโพดฟกออน ตนขาวโพดหลงัจากเก็บฝก เปลือกสับปะรด เปลือกถั่วเหลืองและ 
เปลือกถัว่ลิสง รวมถึงอาหารหยาบที่เกษตรกรจัดทําขึน้เอง เชน หญาหมัก เปนตน 

ในการเลี้ยงแพะมีแหลงที่มาของพืชอาหารสัตวที่ใชในการเลี้ยงแพะมีอยู 2 แหลง 
คือ การปลอยแพะเขาแทะเล็มในแปลงหญาธรรมชาติ ซึ่งเปนวธิีที่นิยมของเกษตรกรที่เลีย้ง 
แพะแบบปลอยเลี้ยงเปนฝูงใหหากินเอง แตแปลงหญาแบบนี้ถือวามีคุณภาพต่ํา เน่ืองจากมีพืช 
และหญาหลายชนิดที่ขึ้นปะปนกันไปไมเปนระเบียบ สวนแหลงที่มาของอาหารหยาบอีกแหลง 
หนึ่งคือแปลงหญาปลูก ซึ่งเปนแปลงหญาที่เกษตรกรจัดหาพ้ืนที่ในการปลูกหญาขึ้นเองทําใหมี 
ความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของแปลงหญาได โดยการเลือกชนิดของหญาที่มีคุณคา 
มีความนากินสูง เชน หญาเนเปยร หญากินนี หญาขน หญาซิกแนล เปนตน นอกจากนี้ 
เกษตรกรยังสามารถเพิ่มคุณคาของแปลงหญาไดโดยการปลูกหญาผสมกับการปลูกพืชตระกูลถั่
ว เชน ถัว่สไตโล ถัว่เซอราโตร ถั่วลาย เปนตน รวมถึวควรจะมีการจัดการแปลงหญาใหมี 
อายุการใชงานนาน โดยการจัดพ้ืนที่ในการลงแทะเล็มของแพะใหเปนสัดสวน หรือจะถนอม  
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แปลงหญาไวโดยการตัดหญามาใหแพะกินในคอกก็ได เพราะเปนท่ีทราบกันดีวาแพะเปนสัตว 
ท่ีมีความสามารถในการแทะเล็มเกงและจะกินหญาไดเกือบท้ังหมดทุกสวนของตนหญาและตนไม
อ่ืนๆ ทําใหตนหญาและแปลงหญาท่ีปลอยใหแพะลงแทะเล็มนั้นอาจจะมีอายุการใชงานส้ัน 

 
การจัดการแปลงหญา 

เน่ืองจากพืชอาหารสัตวจัดเปนแหลงอาหารหยาบที่สําคัญที่สุดของสตัวเคี้ยวเอ้ืองแ
ละถือวาเปนอาหารหลักที่ใชในการเลีย้งแพะที่มีตนทนุต่ํา หางาย อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถ 
จัดการปลูกแปลงหญาเพ่ือใชเปนแหลงทีใ่หสัตวลงแทะเล็มหากินหญาไดเองอีกดวย แตปญหา 
สําคัญที่พบเกดิขึ้นกับพืชอาหารสัตวคือ เรื่องของคุณคาทางอาหาร และคุณภาพของอาหาร 
หยาบ เน่ืองจากพืชอาหารสัตวที่ปลกูในพ้ืนที่เขตรอนจะมีคุณคาทางอาหารที่คอนขางต่ําและ 
นอกจากนี้แพะที่ปลอยใหหากินในแปลงหญาจะไดรับความรอนสูงทําใหสูญเสียพลังงาน เกิด 
ความเครียดจากความรอนไดงาย ดังนั้นการที่จะทาํใหเกิดผลดีสงูสุดของการใหอาหารหยาบ 
อาจตองมีการจัดการพ้ืนที่ในการปลูกแปลงหญาใหมีประสิทธิภาพและไดคุณคาทางอาหารของห
ญาสูง โดยการใสปุย รดนํ้า พรวนดินแปลงหญา เพ่ือใหพืชอาหารสัตวมีการเจริญเติบโตที่ดี 
มีการดูดซึมแรธาตุทีไ่ดจากดินและปุยไวมาก ซึ่งแพะก็จะไดรับประโยชนสูงสดุจากตนหญาที่ 
กินเขาไป อีกทั้งวิธีการปลูกหญาแลวตัดสดมาใหแพะกินในคอกก็จะชวยลดปญหาการสูญเสีย 
พลังงานในการเดินหากิน หรือความเครียดจากความรอนที่จะตามมาจากการปลอยแทะเลม็ใน 
ทุงหญา 

การจัดการแปลงหญามีหลักการที่ตองคํานึงถึงดังน้ี 
1. ควรปลูกหญาไวหลายๆชนิดเพ่ือเพ่ิมความนากิน และทําใหมีคุณคาทางอาหารที่ 

หลากหลายในแปลงหญา หรืออาจเพ่ิมคุณคาทางอาหารของแปลงหญาโดยการ 
ปลูกพืชตระกลูถั่วผสมกับหญา 

2. ทําการใสปุยลงในแปลงหญาเพ่ือการบํารุง และเรงการเจริญเติบโตใหพืชอาหาร 
สัตวที่ปลูกไว เชน การใสปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเคมีที่มีคาของธาตุไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสสูง 

3. มีการจัดการปลอยใหแพะลงแทะเล็มในแปลงหญาอยางถูกเวลา คอื เนนปลอยใน 
ชวงที่หญามีการเจริญเติบโตที่ดี มีคุณคาทางอาหารสูง หรืออยูในระยะกอนออก 
ดอก รวมถึงตนพืชมีความแข็งแรงพอที่จะทนตอสภาวะการถูกเหยียบย่ําได 

4. ควรทําการไถ คราด พรวนดินแปลงหญาเปนคร้ังคราวเพื่อบํารุงรกัษาหนาดินและ 
เกลี่ยมูลแพะใหทั่วแปลงชวยใหเปนปุยใสแปลงหญาไปดวยในตวั 
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5. การตัดหญาสดมาใหแพะกินจะเปนการถนอมแปลงหญาไดเปนอยางดี และยงัจะ  
สามารถกําหนดชวงอายุของหญาที่จะตัดมาใหแพะกินไดอีกดวย 

6. ควรมีการจัดการระบบการระบายน้ําใหดีไมใหมีการทวมขัง และเม่ือถึงหนาแลงก็ 
ควรใหน้ําแกตนหญาในแปลงปลูกบางเพ่ือเปนการบํารุงตนหญา 

7. อาจตองทําการกําจัดวัชพืชและหญาอ่ืนๆที่ไมตองการออก เพราะวัชพืชบางอยาง 
อาจมีพิษ มีรสชาติไมดีหรอืมีกลิ่นเหม็น และนอกจากนี้วัชพืชยังจะแยงสารอาหาร 
ที่อยูในดินอีกดวย 

8. ควรมีเคร่ืองกาํบังลม หรือเคร่ืองค้ํายันใหแกพันธุหญาหรือถั่วที่มีการเลื้อย หรือลม 
ระเกะระกะในพื้นที่ 

9. ควรปลูกหญาพันธุใหมทดแทนในแปลงหญาบาง หากวาในแปลงหญาเดิมน้ันปลูก 
หญาชนิดเดิมมานานหลายป เพ่ือจะเปนการหมุนเวียนการใชแรธาตุอาหารในดิน 
ของพืช 

10. ควรทําร้ัวลอมรอบแปลงหญาที่เริ่มทําการปลูกใหม หรือแปลงที่อยูในชวงของการ 
เตรียมดินไถ พรวนหรือการใสปุย เพ่ือปองกันสัตวแทะเล็มและเหยียบย่ําในแปลง 
ปลูกหญาเม่ือยังไมถึงเวลา 

 

 
 

ภาพที่ 5.7 แปลงหญาธรรมชาติจะมีพืชและหญาหลายชนิดขึ้นปะปนกันไมเปนระเบียบ 
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ภาพที่ 5.8 การจัดการแปลงหญาควรเตรยีมพ้ืนที่ พลิกหนาดินตากแดด ใสปุยรองพื้น 
 

  
 

ภาพที่ 5.9 การจัดหาหญามาใหแพะกินในคอกแทนการปลอยลงแทะเล็มในแปลงหญา 
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อาหารขน (Concentrate) เปนแหลงของอาหารที่มีคุณคาของสารอาหารและให 
พลังงานสูง เน่ืองจากมีความเขมขนของสารอาหารสูงกวาอาหารหยาบ เชน มีพลังงานในรูป 
ของ TDN (Total Digestible Nutrients) หมายถึงคาของโภชนะที่ยอยไดทั้งหมด ซึ่งในอาหาร 
ขนสวนใหญจะมีคา TDN นี้มากกวา 70 เปอรเซ็นต และมีระดับของโปรตีนหยาบในอาหาร 
(Crude Protein; CP) ตั้งแต 12 เปอรเซ็นต จนถึงระดับที่มากกวา 25 เปอรเซ็นต  แหลงของ 
อาหารขนที่สําคัญ ไดแก เมล็ดธัญพืช ซึ่งเปนแหลงอาหารที่ใหพลังงานที่สําคญั เมล็ดธัญพืชที่ 
นิยมใชในสวนประกอบอาหารสัตว เชน ขาวโพด ปลายขาว ขาวฟาง สวนพืชตระกูลถั่วหลาย 
ชนิดสามารถนํามาใชเปนอาหารใหแกแพะได ซึ่งถือเปนแหลงของอาหารโปรตีนที่สําคัญ เชน 
ผลผลติจากถัว่พวกกากถั่วลิสง กากถั่วเหลือง โดยที่กากถั่วเหลาน้ีจะมีปริมาณโปรตีนอยูมาก 
ประมาณ 45-55 เปอรเซ็นตขึ้นอยูกับกระบวนการในการแยกน้ํามันออก นอกจากน้ียังพบวา 
เศษเหลือที่ไดจากการเกษตรพวกเปลือกถั่วเหลือง เปลือกถั่วลิสง ก็สามารถนํามาใชเลี้ยงแพะ 
ไดดีเชนเดียวกัน สวนโปรตีนที่ไดจากสัตวนั้นถือวาเปนแหลงของโปรตีนที่มีคุณภาพดี มีกรด 
อะมิโนที่จําเปน แตจะมีราคาที่คอนขางแพง เชน ปลาปน เน้ือปน เลือดปน เปนตน 

ดังนั้นอาหารขนจึงมักจะเปนอาหารในกลุมที่มีเยื่อใยต่ําแตมีคาโภชนะที่ยอยไดทั้งห
มดสูง (TDN) ซึ่งอาหารขนยังแบงไดเปนอาหารหลักและอาหารเสรมิโปรตีน  

อาหารหลัก (Basal feeds) คืออาหารที่มีแปงหรือคารโบไฮเดรตในปริมาณมาก 
เชน ปลายขาว รําขาว ขาวโพด สวนอาหารเสริมโปรตีน (Protein supplement) จะเปนอาหาร 
ที่มีโปรตีนสูง โดยปกติอาจมีมากกวา 20 เปอรเซ็นต เชน กากถั่วเหลือง กากฝาย กากงา 
ปลาปน เน้ือปน นมผง เปลือกถัว่เหลอืง เปลือกถั่วลิสง เปนตน แตบางคร้ังก็มีเกษตรกร 
บางรายที่นิยมใหใบกระถิน ซึ่งกระถินเปนพืชตระกลูถั่วชนิดหน่ึง จึงอาจจะใชเปนอาหารเสริม 
โปรตีนไดเชนเดียวกัน และจากการศึกษาพบวาใบกระถินมีโปรตนี สูงถึง 15-23 เปอรเซ็นต  
มีเยื่อใยประมาณ 12-15 เปอรเซ็นต มีปริมาณธาตุแคลเซียม 2.8-3.0 เปอรเซ็นต และยังพบวา 
ใบกระถินมีแคโรทีนสูงอีกดวยแตขอเสยีของกระถินก็คือจะมีสารที่เรียกวามิโมซนิ (Mimosine) 
ซึ่งเปนสารพิษ เคยมีรายงานของการที่โค กระบือ กินใบกระถินมากเกินไปจนทําใหเกิดอาการ 
เปนพิษ  แตในแพะพบวาสามารถกินไดมากกวาเม่ือเทียบกับโคและกระบือ  

ในปจจุบันเกษตรกรสามารถจัดหาอาหารสําเร็จรูปมาใหแพะกินไดแทนการเตรียม 
อาหารขนเองจากสวนประกอบหลายๆอยางที่กลาวมาซ่ึงจะทําใหสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งการ 
ที่จะเลือกอาหารแบบใดนั้นอาจขึ้นอยูกับรูปแบบการเลีย้ง และการจัดการในฟารมแพะ รวมถึง 
งบประมาณและแรงงานในการที่จะจัดหาอาหารมาใหแพะกินน่ันเอง  
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ภาพที่ 5.10 การเตรียมอาหารขนสําหรับแพะจากวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดตางๆ 
 

 
 

ภาพที่ 5.11 อาหารขนสําเร็จรูปแบบอัดเม็ดสําหรับแพะ 
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การทําหญาหมัก 
หญาหมัก หรือ พืชหมัก (Silage) เปนอาหารที่มีกรรมวิธีจัดการเพ่ือใหสามารถ 

เก็บถนอมหญาหรือพืชน้ันไวในสภาพออนนิ่มคลายกับหญาที่ยังสดอยู หญาหมักมีประโยชนดี 
ในหลายประการนั่นคือ หญาหมักสามารถท่ีจะจัดทําขึ้นไดทุกโอกาส แมในฤดูที่สภาพอากาศ 
ไมอํานวยใหทําหญาแหงเพ่ือการเก็บไวใชนานๆ ซึ่งหญาหมักสามารถใชพืชไดหลายชนิด เชน 
ตนขาวโพด พืชผัก หญาชนิดตางๆ หรืออาจใชเศษพืชทิ้งเปลา รวมถึงเศษเหลือทิ้งทางการ 
เกษตรมาผลติเปนหญาหมักก็สามารถชวยลดตนทุนการปลูก หรือจัดหาหญามาทําหญาหมัก 
ไดมาก และสิ่งสําคัญที่สุดของหญาหมักคือ สามารถเก็บไวไดนานนับปโดยไมเสยีและไมเสื่อม 
คุณคาทางอาหารหากทําไดถูกตองตามกรรมวิธี และหญาหมักจัดไดวาเปนอาหารที่สัตวชอบ 
กินมากชนิดหน่ึง 

วิธีการทําหญาหมัก ตองมีการจัดหาหญาสดหรือพืชชนิดอ่ืนๆที่ตองการนํามาทํา 
หญาหมักใหพรอมโดยการตัดใหเปนชิ้นๆขนาดพอเหมาะ แลวจึงนํามาอัดลงในถังหรือในหลุม  
ที่ปองกันไมใหอากาศเขาได โดยตองอัดใหแนนจนมีอากาศท่ีอยูระหวางลำปลองของหญาหรือ 
อยูระหวางใบพืชใหเหลืออยูนอยที่สุด ซึ่งในระยะแรกๆของการหมัก เซลลพืชที่ยังไมตายจะ 
ใชกาซออกซิเจนที่เหลืออยูนั้นจนกาซออกซิเจนหมดไป ในตอนนี้ก็จะทําใหจุลินทรียที่เจริญใน 
ที่มีออกซิเจน (Aerobic bacteria) อยูไมได แตจุลินทรียชนิดทีดํ่ารงชีวิตอยูไดในที่ปราศจาก 
ออกซิเจน (Anaerobic bacteria) จะเจริญเตบิโตตอไปโดยจะเปลี่ยนนํ้าตาลที่มีอยูในตนพืช 
หรือใบหญาใหเปนกรด ซึ่งกรดที่ไดสวนใหญเปนกรดแลกติก (Lactic acid) และกรดนํ้าสม 
(Acetic acid) เม่ือกรดมีปริมาณมากขึ้นจนถึงประมาณรอยละ 2-4 หรือมีระดับความเปนกรด 
เปนดางอยูที่ pH ประมาณ 4.5-4.0 จุลินทรียที่ไมใชออกซิเจนเหลาน้ีจะหยุดการเจริญ ทําให 
การเปลี่ยนแปลงตางๆภายในหลุมเก็บหญาหมักหยุดลง  

การทําหญาหมักใชระยะเวลาในกระบวนการหมักตั้งแตตนจนปฏิกิรยิาตางๆหยุด  
ลงนานประมาณ 3 สัปดาห จะเปนการคงสภาพการเก็บรักษาและถนอมหญาหมักไวไดนาน 
เทานานตราบที่ไมมีอากาศเขาไปภายในถังหมัก  

ลักษณะของหญาหมักที่มีคุณภาพดี คือ หญาที่ไดหลังจากการหมักแลวจะมีสี 
เหลืองออกนํ้าตาล (Yellowish brown) มีความอวบน้ําและนิ่มคลายหญาสด นอกจากนี้หญา 
หมักที่ไดจะมีกลิ่นของกรดเกิดขึ้น โดยกลิ่นกรดที่ดีควรมีความหอมและมีรสชาติที่ออกเปร้ียว 
เล็กนอย ซึ่งความเปรี้ยวนีเ้องที่จะเปนตวักระตุนใหเกิดความนากิน (Paratability) เม่ือแพะได 
กินแลวจะเกิดความอยากกินเพิ่มมากขึ้น  
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การทําหญาแหง 
เปนวธิีการถนอมอาหารหยาบไวใหมีใชไดนานๆ โดยเฉพาะในหนาแลงที่มีสภาวะ 

การขาดแคลนพืชอาหารสัตว วิธีทําหญาแหงไวใชเลี้ยงสัตวอาจทําไดหลายรูปแบบ คือ การ 
ทําหญาแหงชนิดตากแดด และการทําหญาใหแหงโดยใชวธิีการอบแหง แตวธิีนี้จะไมนิยมทํา 
กันนักในบานเรา เน่ืองจากมีราคาแพงและยุงยากในการเตรียมสถานที่ทําโรงอบ อีกทั้งในพื้น 
ที่เขตรอนแบบบานเรานั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาตทิีดี่ที่สุดสําหรับการทําหญาแหงที่ไมตองส้ิน   
เปลืองตนทุนใดๆอยูแลวนั่นคือแสงแดดที่จะเปนตวัชวยในการทําหญาแหงไดอยางดี 

การตากหญาจะใชแสงแดดเพ่ือชวยใหหญาแหงเร็วทีสุ่ด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทํา 
ใหเซลลของพืชตายอยางรวดเร็วเปนการตัดการสูญเสยีสารอาหารในใบพืชจากการหายใจของเ
ซลลที่มีชวีติ การตากแดดจะใชเวลานานประมาณ 2-3 วัน แลวแตชนิดของหญาหรือพืชที่นํา 
มาตากแหงวามีความหนาบางของลําตนและใบมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสภาพ 
อากาศและแสงแดดเอง 

หญาแหงที่ดีจะสามารถเก็บไวไดนานโดยไมเสียหายหรือบูดเนาน้ัน ควรจะตองลด 
ความชื้นใหเหลือนอยที่สุดโดยใหมีความชื้นไดไมเกินกวารอยละ 15 หญาแหงที่เก็บไวในโรง 
เก็บหญาที่มีอากาศช้ืนเกินไปอาจทําใหหญาแหงขึ้นราและเสียหายจนใชเปนอาหารสัตวไมได 

คุณภาพและผลผลติที่ไดของการทําหญาแหงจะขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่ใชทําหญาแ
หง คือพืชที่นํามาใชควรเปนพืชที่มีคณุภาพดี มีคุณคาทางอาหารสูงหรืออยูในชวงกอนออก 
ดอกออกผล ซึ่งจะเปนชวงอายุที่มีคุณคาทางอาหารสูงและมีปริมาณเยื่อใยที่มากพอ นอกจาก 
นี้ถาใชพวกพชืตระกลูถัว่ผสมก็จะไดหญาแหงที่มีคุณภาพดีกวาพืชตระกูลหญาอยางเดียว 

หญาแหงที่มีคุณภาพสูงควรมีลักษณะดังน้ีคือ เปนหญาแหงที่มีคุณภาพดีและ 
มีคุณคาทางอาหารสูง เชน มีโปรตีน วิตามิน และแรธาตุสูง การใชพืชที่อยูในชวงออกดอก 
มาทําหญาแหงก็จะชวยใหเกิดความนากินและมีคาการยอยไดของวัตถุแหงที่สูง ทั้งน้ีจะตองได 
จากพืชตระกลูถั่วหรือหญาออนที่มีใบมาก หญาแหงที่ดีควรมีสีเขยีวจัด ซึ่งแสดงถึงแคโรทีนที่ 
มีอยูในใบพืชถูกทําลายไปนอยที่สุด และหญาแหงตองมีกลิ่นหอมหวาน ชวนใหสัตวมีความ 
อยากกิน (Sweet smelling) 

การทําหญาแหงจึงเปนวิธีทีดี่ในการถนอมอาหารหยาบไวใชไดนานๆ โดยเฉพาะ 
ในหนาแลงทีมี่สภาวะความขาดแคลนพชือาหารสัตวทําใหการหาหญาสดมาใหแพะกินมีความ 
ลําบาก นอกจากนี้ยังมีราคาแพงอีกดวย ดังนั้นการจัดทําหญาแหงไวใชเองจึงเปนวิธีการหน่ึงที่ 
เกษตรกรควรคํานึงถึง เพ่ือลดภาระตนทุนการผลิตอาหารนอกเหนือจากการทําหญาหมักที่ได 
กลาว ไปแลว  
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ภาพที่ 5.12 หญาหมัก 
 

 
 

ภาพที่ 5.13 กําแพงสําหรับทําหญาหมักขนาดใหญใชหมักหญาหมักไดในปริมาณมาก 
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ภาพที่ 5.14 หญาแหงอัดกอน 
 

 
 

ภาพที่ 5.15 กอนนําหญาแหงมาใหแพะกินควรทําการตัดยอยหญาใหมีขนาดพอเหมาะ 
 

AT 335 100


