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แพะเป็นสัตว์ที่มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้นิยมบริโภคเนื้อแพะ  
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เพ่ิมมากข้ึนเนือ่งจากนมแพะมคุีณค่าทางอาหารสูงและย่อยได้ง่ายมเีมด็ไขมนัขนาดเลก็ แต่

นมแพะส�าหรับการบริโภคยงัมไีม่เพยีงพอเนือ่งจากจ�านวนแพะนมยงัมน้ีอยและเกษตรกร 

ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจการเลีย้งแพะนมในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะเกษตรกรขาดความเข้าใจ ในเรือ่ง 

การให้อาหารแพะรุน่ ซึง่เป็นช่วงอายทุีแ่พะเข้าสูว่ยัหนุม่สาว หากมกีารจดัการทีด่ใีนเรือ่ง

อาหารจะช่วยให้แพะสามารถให้ผลผลิตน�้านมที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพดีขึ้นได้ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประยกุต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญ 

เติบโตของแพะนมหลังหย่านมมีเป้าหมายในการน�าเทคโนโลยีผลิตกล้าเช้ือโพรไบโอติก 

เพ่ือน�ามาผสมในวัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน ได้แก่ ใบกระถิน ร�าข้าวและกากมะพร้าว ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน 

การผลิตอาหารส�าหรับแพะนมและช่วยแพะให้มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันท่ีดี อันน�ามาซ่ึงราย

ได้แก่เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนท่ีต่อไป จึงได้จัดท�าเอกสารคู่มือองค์ความรู้  
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ความสำาคัญและที่มา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12  

ถกูก�าหนด จากยทุธศาสตร์ทัง้ 6 ด้าน ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ประเดน็ยทุธศาสตร์ ที ่2 

การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมี  

3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ กลยุทธ์ที่ 2   

การเร่งรดัพฒันาเพือ่เพิม่ปรมิาณอาหารแพะ และกลยทุธ์ที ่3  พฒันาระบบการผลติแพะ 

และผลิตภณัฑ์แพะให้ได้มาตรฐาน ปลอดภยัและยัง่ยนื เนือ่งจากแพะเป็นสตัว์ทีใ่ห้เนือ้ประเภท 

หนึง่ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารฮาลาล ซ่ึงได้รับความนิยมในการเลี้ยงนิยมบริโภค

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การเลี้ยงแพะนิยม 

เลี้ยงในระดับพื้นบ้านและเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้ออกหาอาหารกินเอง ท�าให ้

จ�านวนแพะมปีริมาณไม่พยีงพอต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภคในท้องถิน่ จงึท�าให้สามจงัหวดั 

ชายแดนใต้มีการส่ังซ้ือเนื้อแพะและนมแพะจากภาคใต้ตอนบนและภาคกลาง เช่น  

จังหวัดเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และบางส่วนเป็นการน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น

ประเทศมาเลเซีย

แพะนั้นสามารถให้ผลผลิตแก่ผู้เลี้ยงได้ท้ังในรูปผลผลิต น�้านมและเนื้อเมื่อกล่าวถึง 

การเลี้ยงแพะนมจะมีวิธีและขั้นตอนการเล้ียงที่ไม่ยุ ่งยากมากนัก เนื่องจากแพะ 

เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สามารถย่อยหญ้า ใบไม้ พืชอาหารสัตว์ และเศษเหลือจาก

การเกษตรและอุตสาหกรรมได้ (วินัย, 2542) ในการเลี้ยงแพะเพื่อให้ประสบความ

ส�าเร็จนั้นเกษตรกรไม่ควรให้ความส�าคัญเฉพาะการเลี้ยงแม่แพะที่ก�าลังให้นมเพียง

อย่างเดียว แต่ควรให้ความสนใจในการเลี้ยงแพะทุกระยะการเจริญเติบโต ระยะเลี้ยง

ลูกแพะนับเป็นระยะการเจริญเติบโตที่ส�าคัญเช่นกัน เนื่องจากลูกแพะที่มีการเจริญ

เติบโตดี และมีสุขภาพแข็งแรง มักจะเป็นแม่พันธุ์ที่ให้นมได้ดีในอนาคต การเลี้ยง 

ลูกแพะโดยให้ความเอาใจใส่ไม่เพียงพอจะมีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและได ้

แม่แพะท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการให้นมด้วย โดยท่ัวไปเกษตรกรผู้เล้ียงแพะนมมักนิยม

เล้ียงลูกแพะโดยการแยกลูกแพะจากแม่แพะหลังคลอด แล้วน�ามาเล้ียงในกรงลูกแพะ



FF การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม

พร้อมรีดนมน�้าเหลืองให้กินเป็นเวลา 3 - 5 วัน เม่ือหมดนมน�้าเหลืองจึงให้นมสด หรือ

อาหารแทนนม (milk replacer) ร่วมกับการให้อาหารข้น พร้อมให้อาหารหยาบเสริม

เพ่ือให้กระเพาะหมักมีการพัฒนาได้เร็ว เป็นการประหยัดต้นทุนค่าอาหารในช่วงระยะ

ก่อนหย่านม

อยา่งไรก็ตามการเล้ียงแพะมักจะประสบปัญหาลูกแพะท้องร่วงและปัญหาปอดบวม

ซ่ึงมักเกิดกับลูกแพะท่ีได้รับการดูแลไม่ดี มีผลต่อเน่ืองกับการเจริญเติบโต และการให้

ผลผลิตเม่ือเป็นแม่แพะรีดนม โดยเฉพาะปัญหาการเกิดโรคท้องร่วงในลูกแพะจัดเป็น

ปัญหาท่ีอาจเกิดจากการใช้อาหารแทนนมท่ีมีคุณภาพต�่า หรือการเกิดความเครียดจาก

สาเหตุต่างๆ เน่ืองจากในระยะน้ีลูกแพะมีภูมิคุ้มกันต�่าและมีระบบทางเดินอาหารคล้าย

สัตว์กระเพาะเด่ียว ท่ีต้องพ่ึงเอนไซม์จากเยื่อบุท่อทางเดินอาหารในการย่อยอาหาร 

เท่านั้น โดยทั่วไปอาการท้องร่วงในลูกแพะสามารถรักษาได้ด้วยการจัดการ และการให ้

ยาปฏิชีวนะ แต่การใช้ยาปฏิชีวนะอาจจะเกิดการปนเปื้อนและตกค้างในตัวสัตว์ และ

เหนี่ยวน�าให้เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเกิดการด้ือยา ท�าให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช ้

ยาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะจึงหันมาให้ความ

สนใจวิธีการควบคุมทางชีวภาพโดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก 

(probiotic) เน่ืองจากมคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้

ยังสามารถยับยั้งหรือฆ่าแบคทีเรียก่อโรค ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มภูมิคุ้มกัน  

ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการย่อยและดูดซึมสารอาหารให้กับสัตว์ได้อีกด้วย

แบคทีเรียท่ีเป็นโพรไบโอติกในสัตว์เค้ียงเอ้ืองมีหลายชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรีย 

แลคติกมีความสามารถในการผลิตสารต้านเชื้อแบคทีเรีย ได ้แก ่ กรดแลคติก 

กรดอะซิติก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

ที่ก่อให้เกิดโรค (Apas et al., 2010) การใช้แบคทีเรีย โพรไบโอติกเป็นอีกวิธีหนึ่ง 

ท่ีได้รับความสนใจ เน่ืองจากเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิต ซ่ึงส่งผลจ�านวนจุลินทรีย์ในกระเพาะ 

รูเมนโดยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ในกระบวนการหมัก

ในกระเพาะรูเมน (Weinberg et al., 2004) ได้



GGเทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ GG

นอกจากน้ียีสต์มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก ท่ีสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ในสัตว์เค้ียวเอ้ืองได้ จากการศึกษาของ Ghazanfar et al. (2015) พบว่าโคท่ีได้รับยีสต์  

S. cerevisiae เป็นประจ�าทุกวันตลอดระยะเวลา 180 วัน ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโต

ของโคนมดีขึ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ Stella et al. (2007) พบว่าอาหารหยาบของ

แพะที่ผสมด้วย S. cerevisiae มีผลผลิตน�้านมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อีกทั้งยีสต์

สามารถชักน�าให้เกิดการหลั่งเอนไซม์อะไมเลสเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การย่อยในระบบทางเดินอาหารได้มากขึ้น (Tovar et al., 2002)

ดังน้ัน จึงได้จัดท�าคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการประยุกต์ใช้โพรไบโอติกใน

อาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม ซ่ึงอาจเป็นการช่วยให้

เกษตรกรเล้ียงแพะนมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันน�ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่

เกษตรกร ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป
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บทที่ 1 

แพะนม

 
ภาพที่ 1 แพะ

ที่มา: อัคระ (2563)

แพะเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ของมนุษย์ ดังหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ยุคแรกของ

การเกดิอารยธรรม มนษุย์ได้กล่าวถงึแพะในรูปของบทกว ีภาพเขียน ซ่ึงปัจจบัุนงานเหล่านี ้

มีอายุไม่ต�่ากว่า 5,000 ปี ในคัมภีร์ไบเบิลยุคต้นๆ กล่าวได้ว่าแพะเป็นแหล่งส�าคัญของนม  

เนือ้ ขน และหนงั ส�าหรบัมนุษย์ใช้บริโภคและอปุโภค ยคุสมยัโมเสส (Moses) มพีธิปีระจ�าปี 

พิธีหนึ่ง ซึ่งต้องใช้แพะแฝดคู่หนึ่งบูชาพระเป็นเจ้า ส่วนแพะในพิธีที่เหลือจะถูกเจิมด้วย 

น�้ามันแล้วปล่อยเข้าป่า เพื่อชดใช้บาปแทนมนุษย์ หรือเป็นแพะรับบาป (scapegoat)  

ในสมยัครติกาล บทบาทของแพะน้อยลง แต่จะกล่าวถงึ แกะแทนภาพพจน์ของแพะต�า่ลงมาก 

ดังเคยปรากฏในประเทศอังกฤษ ต้นศตวรรษที่ 19 แพะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของ 

พวกนอกรีตศาสนา สมัยนั้นมีการไล่ล่าผู ้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดมาประหารชีวิต  

โดยแพะถูกจัดให้เป็นพวกของแม่มด เชื่อกันว่า แพะกับปีศาจนั้นเป็นพวกเดียวกัน  

ดังท่ีสะท้อนออกมาในภาพวาดรูปปีศาจ ซึ่งมักจะมีขนปกคลุมรุงรัง มีเขาเป็นแพะ  

เคราและกีบขาก็เหมือนกับแพะ และผู้คนในยุคนั้นมีอคติ เช่ือว่าแพะเป็นสัตว์กินล้าง 

กินผลาญท�าให้ป ่ากลายเป็นทะเลทรายและความเชื่อนั้นตกทอดมาถึงปัจจุบัน  

อย ่ า ง ไ รก็ ต ามแพะ เป ็ นสั ต ว ์ เ ลี้ ย ง เ ก ่ า แก ่ ขอ งมนุ ษยชาติ ที่ ใ ห ้ ป ระ โยชน ์
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ใช ้สอยรอบตัว เนื้อและนมใช ้ส�าหรับบริโภค ส ่วนหนังและขนใช ้ท�าเครื่อง 

นุง่ห่ม เครือ่งใช้ต่างๆ มลูสามารถใช้ท�าปุย๋ แพะเป็นสตัว์ทีส่ามารถกนิอาหารได้หลายชนดิ 

ไม่ว่าจะเป็นหญ้า ใบไม้ เศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืชผล ส่วนของล�าต้น เปลือก และผัก 

ซึ่งสัตว์ประเภทอื่น เช่น หมู สัตว์ปีก และมนุษย์น�าสิ่งเหล่านี้ไปบริโภคได้จ�ากัด นอกจาก 

นั้นแพะยังมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงเลี้ยงได้ 

ทุกแห่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูเขาสูง ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์หรือทะเลทรายท่ี 

แห้งแล้ง การทีแ่พะมขีนาดเลก็ท�าให้ไม่เปลอืงเนือ้ท่ีในการเลีย้งดู โดยทัว่ไปแพะจะมีราคา

ต่อตัวไม่สงู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโค กระบอื ซึง่ให้ผลผลติในลกัษณะเดยีวกันคอืให้เนือ้และนม  

ผู้มีรายได้น้อยจึงสามารถเลี้ยงแพะได้ แพะจึงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคนยากจน 

โดยเฉพาะแพะนมได้รับการเรียกขานว่าเป็นแม่โคของคนจน ข้อเด่นประการหนึ่งของ

แพะคือ สามารถขยายพันธุ์ได้ดี ในเขตร้อน แพะสามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดปี และมีอัตรา

การคลอดลูกแฝดบ่อยครั้งกว่าโคและกระบือ นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาอุ้มท้องสั้นเพียง 

5 เดือน ท�าให้แพะสามารถคลอดลูกได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปี แต่ส่วนมากให้ลูก  

2 ครอกในระยะเวลา 3 ปี โปรตีนและไขมันในนมแพะย่อยง่ายกว่าของโค โดยเฉพาะ 

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคกระเพาะและเด็กที่แพ้นมโค เม็ดไขมันในนมแพะ ยังมีขนาดเล็กกว่าไข

มันในนมโคและมีกรดไขมันสายสั้นอยู่สูงกว่า จึงกระจายตัวได้ดีกว่า 

ปัจจุบันน�้านมแพะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เนื่องจากน�้านมแพะ 

มีคณุค่างทางโภชนาการทีดี่กว่าน�า้นมโค ในนมแพะมส่ีวนของโปรตนีแอลฟา-เอสวนัเคซนี 

(alpha-S1 casein) น้อยกว่านมโค จึงสามารถลดอาการแพ้นมได้ และยังมีไขมันโมเลกุล 

ขนาดเล็กง่ายต่อการดูดซึม น�้านมแพะจึงเป็นที่ต้องการ ของตลาดภายในประเทศ 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ค ใ ต ้ มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร บ ริ โ ภ ค น�้ า แ พ ะ สู ง แ ล ะ มี ก า ร เ ลี้ ย ง 
แพะมากกว่าภาคอื่นๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในสามชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส มีการเลี้ยงแพะรายย่อยส่วนใหญ่จะเล้ียงเป็นอาชีพเสริม นิยม
เลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนม จากสถิติของการเล้ียงแพะจากกรมปศุสัตว์มีแพะทุกสาย
พันธุ์รวมกัน จ�านวน 169,533 ตัว ต่อเกษตรกร 33,307 ราย ซึ่งถ้านับเฉพาะจ�านวน
แพะนมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่าจังหวัดยะลามีจ�านวนแพะนม 2,804 ตัว  
ต่อเกษตรกร 371 ราย จังหวัดปัตตานีมีจ�านวนแพะนม 488 ตัว ต่อเกษตรกร 94 ราย 

และ จังหวัดนราธิวาสมีจ�านวนแพะนม 224 ตัว ต่อเกษตรกร 56 ราย (กรมปศุสัตว์, 2562) 
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พันธุ์แพะนม

2.1.1 แพะพันธุ์ซาแนน (Saanen)

 

ภาพที่ 2 ลักษณะแพะพันธุ์ซาแนน

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2562)

มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นราชินีแห่งแพะนม มีสีขาวทั้งตัว  

สันจมูก ลาดตรง ใบหูส้ันต้ังช้ีไปข้างหน้า น�้าหนักแรกเกิด 2.5 กิโลกรัม น�้าหนักหย่านม

 15 กิโลกรัม น�้าหนักโตเต็มท่ี เพศผู้หนัก 60-75 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 55-65 กิโลกรัม 

ให้น�้านมเฉล่ียวันละ 2.2 กิโลกรัม มีระยะการให้นม 200 วัน 

2.1.2 แพะพันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก (Toggenburg)

ภาพที่ 3 ลักษณะแพะพันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2562)
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มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสีช็อกโกแลต และแถบสีอ่อนที่ข้างแก้ม  

สันจมูกตรง ใบหูส้ันต้ัง โตเต็มวัยมีความสูงท่ีหัวไหล่ 65-75 เซนติเมตร เพศผู้หนัก  

65 กิโลกรัม เพศเมีย 50 กิโลกรัม ให้น�า้นมเฉล่ียวันละ 2 กิโลกรัม ระยะการให้นม 200 วัน

2.1.3  แพะพันธุ์หลาวซาน (Laoshan)

 

ภาพท่ี 4 ลักษณะแพะพันธ์ุหลาวซาน

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2562)

แพะหลาวซาน  เป็นแพะทีเ่กดิจากการพฒันาสายพนัธุร์ะหว่างแพะพนัธุซ์าแนนผสม 

กับแพะพื้นเมือง ของมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีลักษณะสีขาวทั้งตัว  

สันจมูกลาดตรง ใบหูสั้นตั้งชี้ไปข้างหน้า 

น�้าหนักตัวโตเต็มท่ีของแพะหลาวซานเพศผู้ และเพศเมยีเท่ากับ 76 และ 48 กิโลกรัม 

ให้น�้านมเฉล่ียวันละ 2.32 กิโลกรัม ระยะการให้นม 215 วัน

2.1.4 แพะพันธุ์อัลไพน์ (Alpine)

 เป็นแพะพันธุ์นม สีน�้าตาลหรือสีด�า ใบหูเล็กตั้ง หน้าตรง มีแถบสีข้างแก้ม  

เพศผูโ้ตเตม็ทีน่�า้หนกั 75 กโิลกรมัส่วนเพศเมยี  55 กิโลกรมั ผลผลติน�า้นมเฉลีย่ 2 กโิลกรมั

ต่อตัวต่อวัน ระยะให้นม 200 วัน 
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ภาพที่ 5 ลักษณะแพะพันธุ์อัลไพน์

ในระยะเวลา 10 ปีต้ังแต่ปี 2001 ถึง 2011 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแพะและปศุสัตว์

ชนิดอ่ืนท่ีเล้ียงเพ่ือเปน็อาหารแลว้พบว่าแพะมปีริมาณเพ่ิมข้ึนในปรมิาณท่ีมากกวา่โคและ

กระบือ และนมแพะมีอัตราการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่าน�้านมโค ซ่ึงเป็นแหล่งน�้านมหลัก 

แนวโน้มอันหน่ึงท่ีท�าให้การผลิตนมแพะเพ่ิมข้ึนน้ันคือปัญหาของจ�านวนผู้บริโภคท่ีแพ้นม

โคมีมากข้ึน แต่จากจ�านวนของนมโคท่ีผลิตได้ในปริมาณสูงท�าให้มูลค่าการตลาดมีราคา 

ท่ีต�่ากว่านมแพะ นมแพะจ�าเป็นต่อการบริโภคเพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพหรือมีความจ�าเป็น

ทางการแพทย์มากกว่านมโค
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คุณค่าทางโภชนะของนมแพะ

ภาพที่ 6 นมแพะ 

น�้านมเป็นอาหารชนิดแรกของลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม น�้านมนอกจากมีสารอาหาร 

ครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์แรกเกิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วยังม ี

สารที่ให้ภูมิคุ้มกันด้วย โดยเฉพาะนมแพะมีลักษณะโครงสร้างอาหารใกล้เคียงกับน�้านม

ของมารดา จึงเหมาะส�าหรับเป็นอาหารแก่เด็กที่ก�าลังเจริญเติบโต (สมใจ, 2549) ซึ่งใน

ทางเคมีนั้นน�้านมแพะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1  น�้า (Water) ท�าหน้าที่ให้ของแข็งทั้งหมดในน�้านม (total solid) และ

วิตามนิบางชนิดละลายอยูใ่นรปูสารละลายหรอืสารแขวนลอย น�า้ในน�า้นมมปีระมาณ 87 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับของแข็งที่มีทั้งหมดในน�้านม

2.3.2  ไขมันนม (Milk fat) ประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

ได้ 3 กลุ่ม คือ กรดไขมันสายสั้น สายกลาง และสายยาว ในด้านโภชนาการพบว่า 

กรดไขมันสายสั้นและสายกลางจะถูกย่อยสลายได้เร็ว และถูกน�าไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ได้ทนัท ีในขณะทีก่รดไขมนัสายยาวจะถกูน�าไปเกบ็สะสมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น โดยจะสะสม 

อยู ่ตามใต้ผิวหนังบริเวณท้องและไต ส่วนไขมันในนมแพะน้ันมีโมเลกุลขนาดเล็ก

ท่ีง่ายต่อการดูดซึม โดยขนาดของเม็ดไขมันในนมแพะมีขนาดเท่ากับ 2.76 ไมครอน

 ส่วนนมโคมีขนาด 3.51 ไมครอน ดังน้ันไขมันในนมแพะจึงมีคุณสมบัติท่ีดีใน

การกระจายตัวเป็นเน้ือเดียวกันไม่จับตัวเป็นไข (cream) ดังน้ัน นมแพะสามารถรวม 
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ตัวเป็นเนื้อเดียวกัน (homogenize) โดยธรรมชาติ ในขณะที่นมโคต้องน�าไปผ่านเครื่อง 

โฮโมจีไนเซอร์ จึงจะเกิดการเป็นเน้ือเดียวกันข้ึนได้ และนมแพะยังมีกรดไขมันชนิดพิเศษ

คือ คาโพรอิก (caproic) คาพรีลิก (caprylic) และ คาพริก (capric) ซ่ึงกรดไขมันท้ัง 3 ตัว

น้ี ก�าลังได้รับความสนใจ เน่ืองจากสามารถช่วยรักษาโรค เช่น โรคภาวะดูดซึมสารอาหาร

บกพร่อง ล�าไส้เล็กท�างานผิดปกติ และช่วยสลายการสะสมคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด  

อีกท้ังกรดไขมันท้ัง 3 ตัวน้ีอาจถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระ โดยการย่อยสลายของ

เอนไซมไลเปสท�าให้นมมีกล่ินเฉพาะ

2.3.3 โปรตนี (Protein) นมแพะมคีวามเข้มข้นของโปรตนีสูงกว่านมโค โดยโปรตนี

ในนมแพะมีประมาณ 3.6 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงโปรตีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเคซีน (casein) 

แอลฟ่าแลคโตอัลบูมิน (alpha-lactoalbumin) เบต้าแลคโตโกลบูลิน (beta-lacto-

globulin) ในนมแพะมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และยังประกอบด้วยกรดอะมิโนอีก 10 

ชนิดท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายในนมแพะจะมีส่วนประกอบของ โปรตีนแอลฟ่าเอสวันเคซีน  

(alpha-S1 casein) ปริมาณน้อยกว่านมโค เม่ือท�าปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิด

เป็นก้อน (curd) ท่ีน่ิมกว่านมโค จึงท�าให้นมแพะย่อยง่ายและไม่ก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ 

เหมือนในนมโค

2.3.4 น�้าตาลแลคโตส (Lactose) เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีพบมากท่ีสุดในน�้านมของ

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ซ่ึงเป็นไดแซคคาไรท์ท่ีประกอบด้วยกลูโคสและกาแลคโตส ปริมาณ

ของน�า้ตาล แลคโตส ของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน โดยในนมแพะจะมีน�า้ตาลแลคโตส 

เป็นองค์ประกอบ เฉล่ียเท่ากับ 4.45 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีปริมาณน้อยกว่าในนมโคและ 

นมมนษุย์ จงึส่งผลท�าให้นมแพะมคีวามหวานน้อยกว่าและบทบาททีส่�าคัญของน�า้ตาลแลค

โตส คือ ใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น นมผง เนย โยเกิรต์ เป็นต้น  

2.3.5 วิตามินและแร่ธาตุ (Vitamin and Mineral) ในนมแพะมแีคลเซียม ฟอสฟอรัส

 เหล็ก แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ส่วนวิตามินในนมแพะ พบว่ามีปริมาณวิตามินเอ สูง

กว่าในนมโค ซ่ึงนมแพะจะเปล่ียนคาโรทีนท้ังหมดให้เป็นวิตามินเอ จึงท�าให้นมแพะมีสีค่อน

ข้างขาวกว่านมโค (มานิตย์, 2549) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบน�้านมแพะรายตัวที่เลี้ยงในเขตภาคกลางและ

ตะวันตกของประเทศไทย

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ธนพรรณ และคณะ (2552)

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียขององค์ประกอบน�้านมแพะรายตัวท่ีเล้ียงแบบขังคอกและ 

ปล่อยแปลงหญ้าธรรมชาติ 

 องค์ประกอบน�้าแพะ     ช่วงที่พบ        มาตรฐานน�้านมแพะ

ไขมัน (%)

โปรตีน (%)

แลคโตส (%)

ของแข็งทั้งหมด (%)

ของแข็งไม่รวมมันเนย (%)

จุดเยือกแข็ง (-˚c)

0.55 – 9.13
2.94 – 8.89
2.68 – 5.01
5.99 – 17.48
3.36 – 10.69
0.643 – 0.406

ไม่น้อยกว่า 3.25
ไม่น้อยกว่า 3.1

-
ไม่น้อยกว่า 11.4
ไม่น้อยกว่า 8.25
ไม่ต�่ากว่า -0.530

  องค์ประกอบน�้านม       ขังคอก      ปล่อยแปลงหญ้า มกอช. (น�า้นมแพะดบิ)

ไขมัน (%)

โปรตีน (%)

แลคโตส (%)

ของแข็งไม่รวมมันเนย (%)

ของแข็งท้ังหมด (%)

4.16 ± 0.111
3.97 ± 0.028
4.15 ± 0.018
8.88 ± 0.047
13.04 ± 0.133

3.55 ± 0.173
4.17 ± 0.028
4.17 ± 0.028
8.82 ± 0.072
8.82 ± 0.072

ไม่น้อยกว่า 3.25
ไม่น้อยกว่า 3.1

-
ไม่น้อยกว่า 8.25
ไม่ต�่ากว่า 11.4
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2.3.6 คุณภาพทางเคมีของนมแพะเม่ือเปรียบเทียบกับนมโค แสดงค่าในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ส�าคัญในนมแพะและนมโค 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ensminger et al. (1995)

องค์ประกอบ

สารอาหาร

น�้า (กรัม) 87 88

น�้าตาลแลคโตส (กรัม) 4.45 4.66

ไขมัน (กรัม) 4.14 3.34

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 11 14

โปรตีน (กรัม) 3.56 3.29

แร่ธาตุ(มิลลิกรัม)  

นมแพะ นมโค

แคลเซียม 134 119

ฟอสฟอรัส 111 93

เหล็ก 0.05 0.05

แมกนีเซียม 14 13

โพแตสเซียม 204 153

วิตามิน 

วิตามินเอ (ยูนิต) 185 126

วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม) 0.046 0.042

วิตามินบี 12 (ไมโครกรัม)  0.065 0.357

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 1.29 0.94
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โดยองค์ประกอบทางเคมขีองนมแพะส่วนใหญ่มีค่าท่ีสูงกว่านมโค ยกเว้นน�า้แลคโตส 

คอเลสเตอรอล และวิตามินบี 12 ซ่ึงมีต�่ากว่านมโค นอกจากน้ียังมีการศึกษาเปรียบเทียบ

คุณค่าทางโภชนะของนมแพะและนมโค ในตารางท่ี 4   

ตารางที่ 4 คุณค่าทางโภชนะของนมแพะเมื่อเปรียบเทียบกับนมโค

ที่มา: Ceballos et al. (2009); Yangilar. (2013); El-Hag et al. (2014)

องค์ประกอบพ้ืนฐานของนมแพะและนมโคค่อนข้างจะคล้ายกัน ซึ่งองค์ประกอบ

แต่ละชนิดมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่น แพะสายพันธุ์แกรนดินา เป็นสายพันธุ์

ท่ีมีความแข็งแรงและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี ท�าให้ให้ผลผลิตน�้านมสูง  

พบว่าสัดส่วนของของแข็งท้ังหมดในนมแพะสูงกว่านมโค ปริมาณโปรตีน ไขมัน และ 

แร่ธาตุ สูงกว่านมโค ส่วนองค์ประกอบของโปรตีนของนมโคเม่ือเทียบกับนมแพะแสดง

ในตารางท่ี 5

   อ้างอิง %ของแข็ง

ทั้งหมด

  %โปรตีน   %ไขมัน     %เถ้า     %แลคโตส

Ceballos et al.   นมแพะ  13.57  3.48  5.23  0.75  4.11

(2009) นมโค  11.36  2.82  3.42  0.65  4.47

Yangilar (2013) นมแพะ  -  3.4  3.8  0.8  4.1

 นมโค  -  3.2  3.6  0.7  4.7

El-Hag et al. (2014) นมแพะ  12.2  3.4  3.5  0.9  4.5

 นมโค  13.2  3.7  3.9  0.7  4.8
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบของโปรตีน  (กรัม /100 กรัม) 

องค์ประกอบสัดส่วนโปรตีนของนมท้ัง 2 ชนิด พบว่าระดับของ อัลฟาเอสวัน-เคซีน  

(αs1-casein) ท่ีมีในนมโคมีปริมาณสูงกว่านมแพะ ซ่ึงโปรตีนชนิดน้ีเป็นสาเหตุหน่ึง

ของการแพ้โปรตีนในเด็ก (Clark and Sherbon, 2000) ส่วนระดับของบีตา+แคปปา-  

เคซีน (β+k- casein) ในนมแพะมีสูงกว่า ซ่ึงมีคุณสมบัติในการต้านภาวะความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีสมบัติในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย (Lamothe  

et al., 2007) เมือ่เปรยีบเทยีบคุณค่าทางโภชนาการของโปรตนีจากนมแพะและจากนมโค  

นมแพะย่อยได้ง่ายกว่า เพราะการตกตะกอนของโปรตีนนมแพะในกระเพาะนั้นจะได ้

ตะกอนที่มีความนุ่ม และถูกย่อยสลายได้ง่ายกว่า ดังนั้นเอนไซม์โปรตีเอส ที่อยู่ใน 

กระเพาะสามารถท�าปฏิกิริยาได้พร้อมมากกว่าจึงท�าให้ความสามารถในการถูกย่อย 

ของโปรตีนนมแพะ ด้วยเอนไซม์โปรตีเอสดีกว่า (Haenlein,  2004 ) 

   องค์ประกอบของโปรตีน    นมแพะ     นมโค

เคซีน 82.70 82.65 

แอลฟา เอสวัน- เคซีน 18.92 30.80 

แอลฟา เอสทู- เคซ๊น 8.52 7.50 

บีตา+แคปปา- เคซีน 55.26 44.35 

เวย์โปรตีน 17.30 17.35 
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บทที่ 2 

อาหารแพะนม

2.1 นิสัยการกินอาหารของแพะ

ลักษณะนิสัยและการกินอาหาร แพะชอบกินใบไม้พุ่มและใบจากไม้ยืนต้นมากกว่า

หญ้าและพืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงสังเกตจากการท่ีแพะปีนป่ายเพ่ือกินใบพืช แพะมีริมฝีปากบน

ท่ีขยับไปมาได้สะดวก การกินหรือแทะเล็มจะใช้วิธีการเม้มซ่ึงจะเลือกแทะเล็มใบพืชและ

ส่วนยอดของพืชชนิดต่างๆ ได้ดี (Devandra และ Burns, 1983) แพะมีวิธีการน�าอาหาร

เข้าปากแตกต่างจากโคและกระบือ โดยจะใช้รมิฝีปากจับและน�าอาหารเข้าปาก และใช้การ

เคล่ือนไหวส่วนคอช่วยในการดึง หรือโน้มก่ิงไม้ ใบไม้มากิน ส่วนโคกระบือ จะใช้ล้ินตวัด

ช่วยในการน�าอาหารเข้าปาก เม่ืออาหารเข้าปากแล้วในตอนแรกแพะจะเค้ียวอาหารอยา่ง

หยาบๆ เพ่ือคลุกเคล้าอาหารให้ปนกับน�้าลายอย่างท่ัวถึงก่อนกลืนลงไป ปริมาณน�้าลาย 

ที่หลั่งออกมาขึ้นกับชนิดของอาหาร อาหารแห้งและมีเยื่อใยสูงจะช่วยกระตุ้นให้มีการ 

หลั่งน�้าลายออกมามาก นอกจากช่วยหล่อลื่นให้อาหารถูกกลืนได้ง่ายแล้ว น�้าลายยังมี

ประโยชน์ในการลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ซ่ึงจะเคลื่อนตามหลอดอาหารลง

สู่กระเพาะ 

ภาพที่ 7 แพะนมที่แทะเล็มหญ้า

ที่มา: อัคระ (2563)
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จากการศึกษาระยะเวลาของการแทะเลม็อาหารของแพะและแกะพบว่าแกะใช้เวลา

ในการแทะเล็มหญ้าและเลือกแทะเล็มพืชใบกว้างมากกว่าแพะ อย่างไรก็ตามแพะจะใช้

เวลาในการเลือกแทะเล็มพุ่มไม้มากกว่าแกะ แสดงตารางที่ 7

ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์ของเวลาท่ีใช้ในการแทะเล็มพืชอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ ของ

แกะและแพะ

ที่มา: บุญเสริม (2547)

2.1 ระบบย่อยอาหารของแพะ

กระเพาะอาหารของแพะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ รูเมนหรือกระเพาะผ้าข้ีร้ิวหรือ

กระเพาะหมัก เรติคูลัม หรือกระเพาะรังผ้ึง โอมาซัม หรือกระเพาะสามสิบกลีบ และอะ

โบมาซัม หรือกระเพาะแท้ ดังภาพท่ี 8

ภาพที่ 8 ส่วนต่างๆ ของกระเพาะแพะ

ที่มา: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Cellulose_Degradation_in_the_Rumen

ลักษณะการกิน

แทะเล็มหญ้า (เปอร์เซ็นต์) 20 60

เลือกแทะเล็มพืชใบกว้าง ไม้เลื้อย (เปอร์เซ็นต์) 20 30

เลือกแทะเล็มไม้พุ่ม (เปอร์เซ็นต์) 60 10

ผลรวมเวลาที่ใช้ในการแทะเล็ม (เปอร์เซ็นต์) 100 100

แพะ แกะ
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รเูมนมขีนาดใหญ่กว่ากระเพาะส่วนอืน่ ความจปุระมาณ 80% ของกระเพาะทัง้หมด 

พื้นผิวภายในมีลักษณะเป็นขุยคล้ายผ้าขนหนู ภายในกระเพาะนี้เป็นท่ีรวมของอาหาร 

ท่ีกินลงไป กระเพาะน้ีจะเคล่ือนตัวเป็นจังหวะเพ่ือให้เกิดการคลุกเคล้าของอาหาร

กับของเหลวท่ีอยู่ภายในกระเพาะในรูเมนมีสภาพไร้ออกซิเจน และมีจุลินทรีย์

ซ่ึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่เป็นพวกแบคทีเรีย นอกจากน้ียังมีพวก 

โปรโตซัวและเชือ้ราอยู่ด้วย จุลนิทรย์ีเหล่านีม้บีทบาทส�าคญัในการย่อยอาหารในกระเพาะ

รูเมน เรตคิลูมัเป็นส่วนทีอ่ยูติ่ดกับกระเพาะรเูมนทางด้านหน้า โดยมผีนงักัน้ ทัง้รเูมนและ 

เรติคูลัมจะอยู่ติดกันจนถือว่าเป็นหน่วยเดียวกัน กระเพาะท่ีสองมีความจุประมาณ 5% 

ของความจกุระเพาะทัง้หมด ผนงัด้านในมีลกัษณะเป็นรปูเหลีย่มคล้ายรงัผึง้ โอมาซมัเป็น 

กระเพาะส่วนท่ีสามอยู่ถัดจากเรติคิวลัม มีลักษณะค่อนข้างกลม แข็ง ข้างในมีผนังคล้าย

เป็นแผ่นมากมายท�าให้พ้ืนท่ีผิวของกระเพาะน้ีมีมาก สามารถดูดซับน�้ากลับคืนร่างกาย

ได้ดี กระเพาะท้ัง 3 ส่วนแรกไม่มีน�้าย่อย การย่อยอาหารในกระเพาะเกิดจากการหมัก

ของจุลินทรีย์เท่าน้ัน อะโบมาซัมหรือกระเพาะส่วนท่ี 4 เปรียบเสมือนกระเพาะแท้ มีน�้า

ย่อยเช่นเดียวกับกระเพาะของสัตว์กระเพาะเด่ียว

การย่อยอาหารในกระเพาะส่วนหน้า กระเพาะส่วนหน้าหมายถึง รูเมน เรติคูลัม

 อาหารท่ีตกลงถึงกระเพาะสองส่วนแรกจะถูกขยอกออกมาเค้ียวเอ้ืองอีกคร้ังให้ละเอียด

ข้ึน และถูกกลืนกลับลงไปอีก การแทะเล็มหญ้าแต่ละคร้ังแพะจะใช้เวลาเค้ียวคร้ังแรก

ประมาณ 40 วินาที โดยขยับฟันเค้ียวประมาณ 50-60 คร้ังแล้วจึงกลืน การขยอกอาหาร

ออกมาเค้ียวเอ้ืองเกิดข้ึนเป็นระยะๆ โดยเฉพาะตอนหยุดกินอาหารและก�าลังอยู่ในช่วง

พัก ในแต่ละวันแพะและแกะจะใช้เวลาเค้ียวเอ้ืองคิดเป็นเวลารวมกันท้ังหมดประมาณ

 5-7 ช่ัวโมง ขณะท่ีอาหารพักตัวอยูใ่นกระเพาะอาหารน้ัน จุลินทรีย์ท่ีอยู่ปะปนในอาหาร

และของเหลวจะย่อยอาหารไปด้วย พวกเยื่อใย เช่น เซลลูโลสจะถูกจุลินทรีย์ท�าให้เกิด

การหมักหรือย่อยสลาย กระบวนการการหมักท�าให้เกิดแก๊สข้ึนด้วย แก๊สส่วนใหญ่ท่ี

เกิดข้ึนเป็นแก๊สมีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ เม่ือแก๊สสะสมเป็นจ�านวนมาก สัตว์จะ

ระบายออกจากร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเรอ ถ้าสัตว์ระบายแก๊สออกไม่ทัน

หรือระบายแก๊สออกไม่ได้เพราะอยู่ในรูปเป็นฟองแก๊ส แพะจะมีอาการท้องอืด (bloat) 

ท�าให้หายใจล�าบาก กรณีท่ีท้องอืดมากแก้ไขไม่ทัน สัตว์อาจจะตายได้ (บุญเสริม, 2546)  



1515เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 1515

ในกรณีลูกแพะ กระเพาะหมักยงัไม่เจริญและในขณะดูดนม น�า้นมจะเดินทางผ่านร่องของ

หลอดอาหารไปสู่กระเพาะจรงิ (abomasum) ขณะท่ีลกูแพะดดูนม ท่ีร่องน้ีจะมปีฏิกิริยา

ให้ร่องปิดตลอดเวลา ไม่เช่นน้ันนมจะตกลงไปในกระเพาะหมักและเกิดการหมักข้ึน ซ่ึง

จะท�าให้ลูกแพะท้องอืดและการย่อยอาหารผิดปกติ เม่ือลูกแพะกินอาหารแข็งได้มากข้ึน

 กระเพาะหมักจะขยายใหญ่ข้ึนและจุลินทรีย์จะเพ่ิมมากข้ึน (เอ็ม และบาร์บารา, 2536) 

จุลินทรีย์ท่ีอยู่ในกระเพาะหมักจะย่อยสลายอาหารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ หาก

มีอาหารประเภทแป้งหรือน�้าตาลท่ีมากเกินไปจะท�าให้การย่อยอาหารผิดปกติ เช่น เกิด

ภาวะเป็นกรด เน่ืองจากมีกรดเกิดข้ึนมากในกระเพาะหมัก 

อาหารประเภทโปรตีนหรือสารประกอบไนโตรเจนจุลินทรีย์จะย่อยสลายเป็นกรด 

อะมิโนและแอมโมเนีย ซ่ึงจุลินทรีย์สามารถน�าไปใช้ในการสร้างโปรตีนท�าให้มีการเพ่ิม

จ�านวนของจุลินทรีย์ นอกจากน้ีจุลินทรีย์ในกระเพาะยังสามารถสร้างวิตามินบางชนิด

 เช่น วิตามินบีรวม และวิตามินเค ท�าให้แพะได้รับวิตามินด้วย อาหารท่ีเคล่ือนออกจาก

กระเพาะสองส่วนแรก จะผ่านไปยังโอมาซัม (กระเพาะสามสิบกลีบ) ซ่ึงจะท�าหน้าท่ีดูด

น�้าออกจากอาหาร ท�าให้มีลักษณะแห้งข้ึน หลังจากน้ันอาหารจะผ่านต่อไปยังกระเพาะ

แท้และล�าไส้เล็ก

การย่อยอาหารในกระเพาะแท้และล�าไส้เล็ก ในกระเพาะแท้ (abomasum) 

ของแพะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระเพาะของสัตว์กระเพาะเด่ียว การย่อยอาหาร 

มีลักษณะเดียวกันคือ มีน�้าย่อยจากกระเพาะหล่ังจากต่อมซ่ึงอยู่ท่ีผนังกระเพาะแท้ 

ประกอบด้วยกรดเกลือ เอนไซม์เพปซิน เอนไซม์เรนนิน และเอนไซม์ไลเปส กรดเกลือจะ

ท�าให้ ของอาหารในกระเพาะลดลง 

การหมักอาหารในไส้ต่ิงและล�าไส้ใหญ่ อาหารท่ีไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารส่วน

อ่ืนๆ จะเคล่ือนตวัต่อไปยงัไส้ต่ิงและล�าไสใ้หญ่ซ่ึงมีจุลินทรียท์�าใหเ้กิดการหมกัยอ่ยท�านอง

เดียวกับท่ีเกิดในรูเมน ได้เป็นกรดไขมันระเหยง่ายและเกิดการสร้างวิตามินบีและเคได้  

แต่เน่ืองจากล�าไสท้ั้งสองส่วนน้ีอยูเ่ลยต�าแหน่งดูดซึมโภชนะเข้าสู่ร่างกาย ในกรณีของแพะ

มีการขับเมือกออกมาหุ้มกากอาหารให้กลายเป็นเม็ดและขับออกทางทวารหนัก



1616 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกินอาหารของแพะได้แก่ ขนาดของร่างกาย และความจุของ

กระเพาะรูเมน ลักษณะโครงสร้างของอาหาร รสชาติ และคุณภาพ การให้ผลผลิตของแพะ (

การใหน้ม เน้ือ และอุ้มท้อง) สภาพอากาศ ความถ่ีของการใหอ้าหาร แพะกนิอาหารในรปูวัตถุ

แห้งได้ประมาณวันละ 3% ของน�้าหนักตัว โดยถ้าแพะมีน�้าหนัก 30 กิโลกรัมจะกินอาหาร

คิดเป็นวัตถุแห้งได้ 900 กรัม การกินได้ของวัตถุแห้งจะข้ึนกับความอ่อนแก่ของพืช แพะรุ่นท่ี

ก�าลังเจริญเติบโตกินอาหารได้ไม่เท่ากัน นอกจากน้ีชนิดของอาหารก็มีผลต่อปริมาณอาหาร

ท่ีแพะกิน โดยเฉพาะแหล่งพลังงานในอาหาร โดยท่ีอาหารท่ีมีพลังงานสูงแพะจะกินได้น้อย

กว่าอาหารท่ีมีพลังงานต�่ากว่า แม่แพะอุ้มท้องใกล้คลอดจะกินอาหารได้น้อยกว่าระยะแรก 

ของการอุ้มท้องเน่ืองจากปรมิาตรของกระเพาะและล�าไสถู้กมดลูกซ่ึงมีขนาดใหญ่เบียดดัน

ท�าให้มีความจุลดลง แม่แพะอุ้มท้องกินอาหารคิดเป็นวัตถุแห้งประมาณ 2.6% ของน�้าหนัก

ตัว ปริมาณวัตถุแห้งท่ีแพะท่ีเล้ียงแบบขังคอกกินได้สูงสุดแสดงดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะระยะเจริญเติบโตที่เลี้ยงแบบขังคอกกินได้สูงสุด

ที่มา: เอ็ม และบาร์บารา (2536)

นำ้าหนัก (กิโลกรัม)
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1717เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 1717

ปริมาณวัตถุแห้งท่ีแพะที่ให้น�้านมกินได้แสดงดังตารางท่ี 9 โดยแพะสามารถกิน

อาหารที่มีรสขมได้ดีกว่าโค แพะจะชอบแทะเล็มตรงส่วนปลายยอดและกินอาหารได้

หลากหลายชนิด ซึ่งจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ในการย่อยอาหารน้ันแพะย่อย

อาหารเยื่อใยได้น้อยกว่าแกะ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของอาหารผ่านทางเดินอาหารใน

แพะจะเร็วกว่าแกะ

ตารางที่ 9 ปริมาณวัตถุแห้งที่แพะที่ให้นมกินได้

ที่มา: เอ็ม และบาร์บารา (2536)

นำ้าหนัก

 (กิโลกรัม)

ผลผลิตนม (กิโลกรัมต่อวันที่ไขมัน 3.5%)
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1818 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม

2.3 ความต้องการโภชนะหรือสารอาหารของแพะนม

อาหารที่แพะกินเข้าไปจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปยังส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย โภชนะหรือสารอาหารที่แพะต้องการแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่พลังงาน 

โปรตีน แร่ธาตุ วิตามินและน�้า พลังงานเป็นโภชนะที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต ไขมันและ

โปรตนีอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างรวมกนั ไขมนัให้พลงังานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต

และโปรตีนประมาณ 2.25 เท่า โปรตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเนื้อเยื่อ  

น�้าย่อย น�้านม เป็นส่วนของเนื้อ หนัง ผม ขน กีบ เล็บ และอวัยวะต่างๆในร่างกาย  

ถ้าขาดโปรตนีจะท�าให้สัตว์ผ่ายผอมเจรญิเตบิโตช้า อ่อนแอ ตดิโรคได้ง่าย ไม่ให้ลกูหรอืให้

ลูกที่อ่อนแอ ไม่ให้นมและอาจตายได้ แร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของร่างกาย เช่น

แคลเซียมและฟอสฟอรัส จ�าเป็นต่อการสร้างกระดูก สัตว์ในวัยเจริญเติบโตต้องการมาก 

แร่ธาตุยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การสร้างน�้านม การขาดแร่ธาตุท�าให้สัตว์

อ่อนแอ รูปร่างผิดปกติ ให้ผลผลิตลดลง มีสุขภาพไม่แข็งแรง วิตามินเป็นสารที่ร่างกาย

ต้องการน้อยมาก แต่จ�าเป็นต่อร่างกาย การขาดวิตามินจะท�าให้การท�างานของร่างกาย

ผิดปกติ อ่อนแอ เป็นโรคง่าย ผลผลิตลด สัตว์ใช้ประโยชน์จากโภชนะหรือสารอาหารที่

ได้รับจากการกินอาหารเพื่อสนองต่อความต้องการของร่างกายคือ

1) ความต้องการเพ่ือการดำารงชีพ (requirement for maintenance) หมายถึง

ความต้องการของโภชนะเพ่ือใช้ในการด�าเนินกิจกรรมให้ชีวิตด�ารงอยูไ่ด้ เช่น การหายใจ  

การหมนุเวยีนของเลอืด การท�างานของอวยัวะภายใน การซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ ปรมิาณ

โภชนะต่างๆ ทีต้่องการเพ่ือด�ารงชีพน้ี ขึน้อยูก่บัขนาดของร่างกายสตัว์และกจิกรรมพืน้ฐาน 

เช่น เดินแทะเล็มหญ้า ยิ่งต้องเดินไกลความต้องการโภชนะก็ย่อมมีมากขึ้น

2) ความต้องการในการให้ผลผลิต (requirement for reproduction) เป็น 

ความต้องการที่นอกเหนือไปจากการด�ารงชีพ ได้แก่ การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง  

การให้นม และขน



1919เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 1919

การใช้ยูเรียในอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นเป็นที่นิยม เนื่องจากมีราคาถูก หาซ้ือ

ได้ง่าย และสะดวก อย่างไรก็ตาม ยูเรียมีการสลายตัวเร็วท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น

แอมโมเนียได้อย่างรวดเร็วในกระเพาะหมัก ถ้าการน�าแอมโมเนียไปใช้ไม่ทัน แอมโมเนีย 

ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ท�าให้สัตว์แสดงอาการทางประสาท และสมอง ท�าให้สัตว์

ถึงแก่ความตายได้ ดังน้ันการใช้ยูเรียจึงควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในทางปฏิบัติไม่

ควรให้สัตว์ได้รับยูเรียเกิน 40 กรัมต่อน�้าหนักตัว 100 กิโลกรัม หรือควรจะผสมยูเรียใน

สูตรอาหารขน้ไม่เกิน 3% ของสตูรอาหาร หรอื 1% ของปรมิาณวัตถุแห้งท่ีสัตว์กินอาหาร

ท้ังหมด นอกจากน้ันการใช้ยเูรียสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองได้เช่นเดียวกัน 

แต่จะต้องมีอาหารท่ีเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตร่วมอยู่ด้วย 

ความต้องการแร่ธาตุ แร่ธาตุจัดแบ่งตามความต้องการของสัตว์ได้เป็น 2 ประเภทคือ

1) แร่ธาตหุลกั (macro elements) ได้แก่ แคลเซยีม ฟอสฟอรสั โซเดยีม คลอรนี 

โพแทสเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ สัตว์ต้องการในปริมาณมากคือ มากกว่า 100 ส่วน

ในล้านส่วนของอาหารหรือมากกว่า 0.01% ขึ้นไป

2) แร่ธาตุปลีกย่อย (micro or trace elements) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง

 แมงกานีส ไอโอดีน โมลิบดีนัม และซีลิเนียม ร่างกายสัตว์ต้องการในปริมาณท่ีน้อยมาก

คือต�่ากว่า 100 ส่วนในล้านส่วน จึงมักระบุเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือส่วนในล้าน 

ส่วนของอาหาร (ppm) โดยปกติในอาหารมักจะขาดแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ

โซเดียม จึงจ�าเป็นต้องเสริมแร่ธาตุเหล่าน้ีให้แก่สัตว์ด้วย แต่ในบางพ้ืนท่ีอาจจะขาดแร่ธาตุ

ตัวอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือดินขาดแร่ธาตุน้ันๆ หรือธาตุน้ันปรากฏในรูปท่ีพืชและ

สัตว์ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้



2020 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม

ตารางที่ 10 อาการขาดแร่ธาตุของแพะและแหล่งของแร่ธาตุ

ที่มา: บุญเสริม (2546)

แร่ธาตุ

แคลเซียม (Ca) แพะเล็ก แพะโตเต็มท่ี กระดูกอ่อน นม พืชสีเขียว ปลา

 กระดูกผุ  เน้ือและกระดูกป่น หินปูน 

   ไดแคลเซียมฟอสเฟต 

 แพะนม ไข้นม 

คลอรีน (Cl) แพะทุกประเภท กินอาหารน้อยลง โตช้า ฉดี calcium gluconate 

   เข้าเส้นเลือด

ฟอสฟอรัส (P) แพะเล็ก  กระดูกอ่อน โตช้า นม เมล็ดพืช ปลาป่น

 แพะโต กระดูกผุ นมลด เนื้อป่น กระดูกป่น

 ทุกประเภท กัดแทะกินของผิดปกติ ไดแคลเซียมฟอสเฟต

  ข้อต่อแข็งกล้ามเน้ือ

  อ่อนแรง 

ชนิดสัตว์ อาการขาด แหล่งของแร่ธาตุ/

การรักษา

โพแทสเซียม (K) แพะทุกประเภท มักจะไม่ค่อยเกิด พืชสีเขียวทุกชนิด

  การขาด

แมกนีเซียม (Mg) ลูกแพะ แม่ ช่วง เกร็งส่ัน ตาย ร�าข้าวสาลี กากฝ้าย

 20-50 วัน หลังคลอด  

 แพะโต กล้ามเน้ือส่ัน   

โซเดียม (Na) แพะทุกอายุ เบื่ออาหาร โตช้า เนื้อ กระดูกป่น เกลือ  

  ปัสสาวะน้อย 

ก�ามะถัน (S) แพะทุกอายุ การสังเคราะห์กรด อาหารโปรตนี โซเดยีม 

  อะมิโน cysteine,  ซัลเฟต ธาตุก�ามะถัน

  cystine และ 

  methionine 

  จะถูกจ�ากัด



2121เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 2121

ตารางที่ 11 อาการขาดแร่ธาตุและแหล่งของแร่ธาตุ

ที่มา: บุญเสริม (2546)

แร่ธาตุ

โคบอลท์ (Co) แพะทุกอายุ ผอมแห้ง และซึมเศร้า  เกลือโคบอลท์  

  ขาด B12

ทองแดง (Cu) แพะทุกอายุ โลหติจาง โตช้า สขีนชดี เมลด็พืช เกลือทองแดง

  กระเพาะล�าไส้ผิดปกติ 

  

ฟลูออรีน (F) แพะทุกอายุ ฟันผุ เสรมิฟลอูอไรด์ปรมิาณต�า่ๆ

ไอโอดีน (I) แพะทุกอายุ คอพอก ปลาป่น สาหร่ายทะเล   

  ระบบสืบพันธ์ุผิดปกติ เกลือทะเล

ชนิดสัตว์ อาการขาด แหล่งของแร่ธาตุ/

การรักษา

เหล็ก (Fe) ลูกแพะ โลหิตจาง ฉีดธาตุเหล็ก  

   พืชสีเขียว

แมงกานสี (Mn) แพะทีเ่ลีย้งในพืน้ที ่ สมบรูณ์พนัธุต์�า่ เกลอืแมงกานีส

 ดนิทราย ดนิพรนุ แท้งลกูบ่อย ไม่อยาก

  ผสมพนัธุ ์น�า้ลายไหล

  อณัฑะฝ่อ ปรมิาณ 

  แมงกานสีในขนต�า่

ซีลิเนียม (Se) ลูกแพะ กล้ามเนื้อลีบเนื่องจาก วิตามินอีหรือ

  ขาดวิตามินอี Sodium selenite

สังกะสี (Zn) ลูกแพะ แกร็น ยสีต์ ปุ่มงอกในเมล็ดพืช

 แพะท่ีแทะเล็มหญ้า ลูกแพะตัวผู้มัก ผสมในอาหารให้มี สังกะสี

 แพะโต ไม่อยากผสมพันธ์ุ 100 ppm



2222 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะนมหลังหย่านม

ความต้องการวิตามิน

วิตามินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิตามินที่ละลายได้ในน�้า ได้แก่ วิตามินซี 

และบีรวม ส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่ วิตามินอี ดี อี เค วิตามินที่มักขาดในแพะ

และแกะคือ วิตามินเอ

วิตามินเอ มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุและสายตา ในพืช 

สีเขียวมีสารท่ีเรียกว่าแคโรทีน สามารถเปล่ียนเป็นวิตามินเอในร่างกายสัตว์ ดังน้ัน

ถ้าแพะได้กินพืชสดท่ีมีสีเขียวอย่างเต็มท่ีมักจะไม่ขาดวิตามินน้ี และอาจจะมีเหลือ 

เก็บสะสมไว้ในตับซ่ึงจะดึงออกมาใช้ในยามท่ีขาดแคลนได้ สัตว์ท่ีกินพืชแห้งติดต่อกัน

เป็นเวลานานหลายเดือน อาจเกิดการขาดวิตามินเอได้ การป้องกันและแก้ไขอาจท�าได้

โดยฉีดวิตามินเอท่ีขายเป็นการค้า มักอยู่ในรูปวิตามินเอดีอี เข้ากล้ามเน้ือ แต่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงเพราะมีราคาแพง ทางท่ีดคีวรหาพืชสีเขียวให้สัตว์กิน เช่น หญ้าสด ต้นข้าวโพด 

กระถิน ไมยราบ

วิตามินดี ถ้าสัตว์ขาดจะท�าให้สัตว์เป็นโรคกระดูกอ่อน เพราะวิตามินดีจ�าเป็นต่อ

การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส แต่ร่างกายสัตว์ทุกชนิดสามารถสร้างวิตามินดีได้โดย

อาศัยแสงแดด ท้ังน้ีเน่ืองจากผิวหนังของสัตว์มีสารต้นตอของวิตามินดีอยู ่ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น

วิตามินดี เม่ือได้รับแสงอัลตราไวโอเลตในแสงแดด ดังน้ันสัตว์จึงไม่ขาดโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในประเทศไทยซ่ึงมีแสงแดดเพียงพอ 

วิตามินเค สัตว์ทุกชนิดสร้างได้ จึงมักไม่มีอาการขาดวิตามิน สามารถสร้างได้โดย

จุลินทรีย์ในกระเพาะส่วนหน้าของแพะ จึงไม่จ�าเป็นต้องเสริมในอาหาร แต่ในลูกแพะ

แกะท่ียังกินหญ้าได้ไม่มาก กระเพาะส่วนหน้ายังพัฒนาไม่เต็มท่ี ไม่มีจุลินทรีย์ช่วยย่อย

อาหารและสงัเคราะห์วิตามิน จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องได้รับวิตามินในอาหารอยา่งครบ

ถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ดังน้ันควรเสริมวิตามินต่างๆ ลงในอาหารด้วย

วิตามินอี มีมากในปุ่มงอกของเมล็ดพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่เมล็ดทานตะวันและพืชสด  

โดยปกติสัตว์จะได้รับวิตามินอีอย่างเพียงพอ



2323เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 2323

ความต้องการนำ้า

น�้าท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการดูดซึมและขนส่งสารอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

เก่ียวข้องกับการหมุนเวียนของเลือดและการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย นอกจากน้ียัง

ช่วยในการระบายความรอ้นออกจากรา่งกาย ความตอ้งการน�้าของแพะแตกตา่งกัน ท้ังน้ีข้ึน

อยูกั่บอุณหภูมิ การให้นม ความช้ืนของอาหาร การออกก�าลังกาย และปริมาณเกลือแร่ในน�้า 

อัตราการใหผ้ลผลติ ชนิดและปรมิาณอาหารท่ีกนิ อุณหภูมิแวดลอ้ม แพะเปน็สัตว์ท่ีต้องการ

น�้าน้อยและทนต่อการขาดน�้าได้ดีเพราะไม่มต่ีอมเหง่ือ และขับมูลออกมาเป็นเม็ดมีลกัษณะ

แห้ง ในประเทศมาเลเซียมีรายงานว่า แพะพ้ืนเมืองน�้าหนักตัวประมาณ 20-25 กิโลกรัม 

ด่ืมน�้าเพียงวันละ 0.7 ลิตร แม่แพะท่ีก�าลังให้นมต้องการน�้า 1.43 ลิตรต่อน�้านมท่ีให้ 1 ลิตร 

ถ้าได้รับน�้าไม่เพียงพอผลผลิตน�้านมจะลด ปริมาณน�้าท่ีแพะกินเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ

ปริมาณวัตถุแห้งท่ีกินได้ คือน�้า 4-5 ลิตรต่อวัตถุแห้ง 1 กิโลกรัม ถ้าแพะได้รับน�้าไม่พอ

จะกินอาหารลดลง ส่งผลให้เจริญเติบโตช้าและการให้นมลด ถ้าขาดน�้าอย่างรุนแรงจะไม่

สบายและถึงตายได้ ดังน้ันควรให้สัตว์ได้รับน�้าอย่างเต็มท่ีและน�้าท่ีให้ต้องเป็นน�้าท่ีสะอาด

ปราศจากเช้ือโรคท่ีเป็นอันตรายต่อสัตว์

2.4 อาหารแพะนม 

1) อาหารหยาบ หมายถึงอาหารท่ีมเียือ่ใยสูงมากกวา่ 18% มีลักษณะฟา่ม เบา มีสาร

อาหารตอ่หน่วยน�้าหนักน้อย ยอ่ยได้ยาก สัตว์ต้องกินเป็นจ�านวนมากจึงจะได้รับสารอาหาร

เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาหารหยาบจดัเป็นอาหารหลักท่ีส�าคัญส�าหรับสัตว์

เค้ียวเอ้ืองทกุชนิด เพราะนอกจากจะท�าใหสั้ตว์ได้รับอาหารเตม็กระเพาะจนเกดิความรู้สกึ

อ่ิมแล้วยังมีความส�าคัญในแง่เป็นแหล่งโภชนะราคาถูก และมีความจ�าเป็นในแง่ช่วยให้

กระเพาะเรอเอาแก๊สออกได้ อีกท้ังยังกระตุ้นการขับน�้าลาย เพ่ือไปช่วยในการต้านความ

เป็นกรดของกระเพาะไม่ให้ต�่าเกินไป ซ่ึงจะเป็นอันตรายต่อจุลินทรียแ์ละตัวสัตว์เอง ตาราง

ท่ี 12 แสดงช่ือสามัญและช่ือวิทยาศาสตร์ของพันธ์ุหญ้าท่ีเจริญงอกงามได้ดีในเขตร้อน 

หญ้าเหล่าน้ีสามารถน�ามาปลูกเป็นแปลงเพ่ือตัดให้แพะกินหรือปล่อยลงแทะเล็มตามความ

เหมาะสม แพะค่อนข้างชอบหญ้าท่ีมีต้นเล็ก มีใบมาก เช่น หญ้ากินนี แพงโกลา นอกจาก

หญ้าแล้วยังมีพืชตระกูลถ่ัวท่ีสามารถตรงึไนโตรเจนจากอากาศ ซ่ึงเป็นการช่วยบ�ารุงดินได้
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ด้วย พืชตระกูลถ่ัวท่ีปลูกเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ืองในเขตร้อนได้แก่ คาโลโป ถ่ัวลายหรือ 

เซนโตร ซิราโตร ฮามาตา้ และพวกโดลโิชส พืชตระกลูถ่ัวอาหารสตัว์ท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีบนสภาพพ้ืนท่ีสูง ได้แก่ ถ่ัวฮามาต้า ถ่ัวลายเดสโมเดียม กรีนลีฟ และเดส

โมเดียม ซิลเวอร์ลีฟ

ตารางท่ี 12 ช่ือสามัญและช่ือวิทยาศาสตร์ของหญ้าเขตร้อน

ท่ีมา: Devendra and McLeroy (1982) อ้างโดย บุญเสริม (2546)

  เขตร้อนชื้น

  เขตร้อนแห้ง

  เขตบนภูเขา

สภาพแวดล้อม   ชื่อสามัญ   ชื่อวิทยาศาสตร์

หญ้าสตาร์ (African star)

หญ้าเบอร์มิวดา (Bermuda)

หญ้าเซทาเรีย (Setaria) 

หญ้าเนเปียร์ (Napier)

หญ้ากินนี (Guinea)

หญ้าแพงโกลา (Pangola)

หญ้าขน (Para)

หญ้ารูซี่ (Ruzi)

หญ้าซิกแนล (Signal)

หญ้าบัฟเฟล (Buffel)

หญ้าโคลัมบัส (Columbus)

หญ้าบาเฮีย (Bahia)

หญ้าดัลลิส (Dallis)

หญ้าไคคูยู (Kikuyu)

หญ้านานดิ (Nandi)

Cynodon nlemfluensis

Cynodon dactylon

Setaria spendida

Pennisetum purpureum

Panicum maximum

Digitaria decumbens

Brachiaria mutica

Brachiaria ruziziensis

Brachiaria brizantra

Cenchrus ciliaris

Chloris gayana

Paspalum notatum

Paspalum dilatatum

Pennisetum clandestinium

Setaria sphacelata



2525เทียนทิพย์ ไกรพรม และพจนารถ แก่นจันทร์ 2525

ใบไม้หลายชนิดสามารถน�ามาใช้เป็นอาหารแพะได้ เกษตรกรหลายประเทศนิยม

ตัดใบขนุน ใบตอง ใบมันส�าปะหลัง ใบกระถิน ใบถ่ัวมะแฮะ แคบ้านและแคฝร่ัง และ

พืชอ่ืนๆ มาเล้ียงแพะ ข้อควรระวังคือใบพืชบางชนิดจะเป็นพิษแก่แพะได้ ถ้าให้กินสดๆ 

ในปริมาณมากเช่น ใบมันส�าปะหลัง และใบกระถิน การน�ามาตากแดดให้แห้งจะช่วยลด

ความเป็นพิษด้วย

2) อาหารข้น หมายถึง อาหารท่ีมีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน�้าหนักสูง แต่มี

ปริมาณเยือ่ใยต�่าสามารถย่อยได้ง่าย สัตว์กินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ได้สารอาหารท่ีร่างกาย

ดูดซึมน�าไปใช้ประโยชน์ได้มาก ในการเล้ียงสัตว์เค้ียวเอ้ืองรวมท้ังแพะและแกะมักใช้อาหาร

ข้นเป็นส่วนเสริม พยายามใช้อาหารหยาบให้มากท่ีสุด โภชนะส่วนท่ีขาดไปจะถูกเสริมให้

เพียงพอกับความต้องการด้วยอาหารข้น การเสรมิอาหารข้นจ�าเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัสัตว์ท่ี

ให้ผลผลิตสูง ยิ่งสัตว์ให้ผลผลิตมากก็ยิ่งต้องการอาหารข้นมากข้ึน ตารางท่ี 13 และ 14 

แสดงสูตรอาหารข้นส�าหรับแพะ

วัตถุดิบที่จัดเป็นอาหารข้น สามารถแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ คือ

พวกอาหารหลักหรอืพลังงาน เป็นพวกให้แป้งหรอืคาร์โบไฮเดรต เช่น เมล็ดข้าวโพด 

ปลายข้าว  มันเส้น ร�า

พวกอาหารเสริมโปรตีน ได้แก่ พวกที่มีโปรตีนสูง มากกว่า 20% เช่น กากถั่วเหลือง 

กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากนุ่น ปลาป่น เป็นต้น

พวกอาหารเสริมแร่ธาตุ เป็นตัวให้แร่ธาตุแก่สัตว์ เช่น กระดูกป่น เกลือ  

ไดแคลเซียมฟอสเฟต

พวกอาหารเสริมวิตามิน เช่น น�้ามันตับปลา หรือวิตามินเข้มข้น

พวกสารเสริม เป็นตัวเสริมเพ่ือช่วยให้อาหารมีความน่ากินมากข้ึนหรือย่อยได้ดีข้ึน 

หรือช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงข้ึน
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ตารางที่ 13 สูตรอาหารข้นโปรตีน 18-20% ส�าหรับลูกแพะ

ที่มา: สุภัททา (2543)

ตารางท่ี 14 สูตรอาหารข้นโปรตีน 16-18% ส�าหรับพ่อและแม่พันธ์ุแพะ

  วัตถุดิบ ปริมาณ (กิโลกรัม)

ข้าวโพด

ร�าละเอียด

กากมะพร้าว

กากถั่วเหลือง

เนื้อและกระดูกป่น

กากน�้าตาล

เกลือป่น

  12

  24

  40

  8

  10

  5

  1

  วัตถุดิบ ปริมาณ (กิโลกรัม)

ข้าวโพด

ร�าละเอียด

กากมะพร้าว

กากถั่วเหลือง

กระดูกป่น

กากน�้าตาล

เกลือป่น

  25

  10

  40

  15

  1

  8

  1

ท่ีมา: สุภัททา (2543)
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3) อาหารผสมสำาเร็จ (Total Mixed Ration; TMR)

ค�าว่า“TMR” มาจาก Total mixed ration หรือ อาหารผสมส�าเร็จรูปท่ีผลิต

ขึ้นมาจากการค�านวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิดจากน�้าหนักแห้งให้ได้ตามความ

ต้องการของสัตว์กระเพาะรวมแทนการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบ

และอาหารข้น ความเป็นกรดด่างในกระเพาะรูเมนมีความส�าคัญต่อกระบวนการย่อย

อาหารของสัตว์ การควบคุมให้ความเป็นกรดด่างในกระเพาะรูเมนคงที่ได้สามารถ

เพิ่มการย่อยอาหารให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงของความเป็นกรดด่าง 

ทีเ่หมาะสมคอื 6.0-6.6 ซึง่ความเป็นกรดด่างมผีลมาจากอาหาร ถ้าให้อาหารสตัว์กระเพาะ

รวมแยกกันระหว่างอาหารหยาบและอาหารข้น ความเป็นกรดด่างในกระเพาะรูเมนจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่ให้ตลอดเวลา กล่าวคือถ้าให้สัตว์กระเพาะรวมกินอาหาร 

ข้น ซึ่งมักมีพลังงานท่ีย่อยได้สูง สภาพในกระเพาะรูเมนจะมีความเป็นกรดด่างต�่าลง  

ถ้าให้อาหารข้นปริมาณมากโอกาสท่ีกระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมากข้ึน ถ้าความเป็นก

รดด่างต�่ากว่า 5 ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง การให้อาหารหยาบและอาหารข้น

พร้อมๆกนัในรปูของอาหารผสมส�าเร็จจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถควบคมุระดบัความเปน็ 

กรดด่างในกระเพาะรูเมนให้คงที่ได้ดีกว่าการให้อาหารแยกกัน ปกติการย่อยอาหารจะ

เกดิขึน้ในกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่ โดยกจิกรรมทางกายภาพของสตัว์และกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในกระเพาะทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ปลีย่นอาหารเป็นกรดไขมนั ในสตูรอาหารของอาหาร

ผสมส�าเรจ็จ�าเป็นต้องลดขนาดของอาหารหยาบลง เพือ่ให้การผสมเข้ากนัดกีบัอาหารข้น 

ลดความฟ่ามของอาหาร ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณการกินได้และลดการเลือกกินอาหาร 

เพิม่ปรมิาณการกนิได้ การลดปรมิาณอาหารหยาบจะช่วยในเร่ืองของการลดการเคีย้วเอือ้ง 

การหมุนเวียนของน�้าลายน้อยลง ดังนั้นอาหารผสมส�าเร็จควรมีลักษณะดังนี้ ประกอบ

ด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีระดับของพลังงานและ

โปรตีนครบตามความต้องการของสัตว์ระยะต่างๆ โดยค�านวณจากน�้าหนักแห้งตามอายุ

และผลผลิตสัตว์ คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้นต้องมีคุณภาพดี ควรมีโปรตีน 

ไหลผ่าน 30-35 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนทั้งหมด ในอาหารควรมีเยื่อใยส่วนของผนังเซลล ์

ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะอาหารหยาบ ถ้ามีคุณภาพต�่าจะไม่ช่วยให้การใช้ประโยชน์

ของอาหารผสมส�าเร็จสูงสุด ขนาดความยาวของอาหารหยาบไม่ส้ันจนเกินไป ความยาว
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ท่ีแนะน�าให้ใช้อยู่ระหว่าง 3-5 เซนติเมตรหรือยาวกกว่าน้ี และมีเยื่อใยส่วนของลิกโน

เซลลูโลสประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์หรือผนังเซลล์ 30-35 เปอร์เซ็นต์ จึงจะท�าให้การ

ย่อยได้ในกระเพาะรูเมนมีประสิทธิภาพดี

2.5 แนวทางในการให้อาหารแพะ

2.5.1 แม่แพะรีดนม 

อาหารที่ให้เป็นหลักคืออาหารหยาบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น หญ้าธรรมชาติ 

หญ้าทีป่ลูก ใบไม้ ใบตอง คณุภาพของอาหารหยาบทีก่นิ เป็นปัจจยัส�าคญัในการพจิารณา 

เมือ่ทราบปรมิาณทีแ่พะกนิโดยประมาณและทราบส่วนประกอบทางเคมขีองอาหารหยาบ

ทีเ่ลีย้ง จะท�าให้ประเมนิขัน้ต้นได้ว่า แพะได้รบัโภชนะจากอาหารมากน้อยเพยีงใด แล้วน�า

ไปเปรียบเทียบกับตารางความต้องการของโภชนะ จะท�าให้ทราบสภาพการได้รับโภชนะ

ว่าควรจะเสริมอาหารทีม่โีภชนะอย่างไร แพะจงึจะได้รบัเพยีงพอกบัความต้องการ อาหาร

หยาบซึ่งได้แก่ หญ้าและพืชต่างๆ ที่แพะกินเป็นประจ�าจะเป็นตัวก�าหนดว่าควรใช้อาหาร

อืน่เสรมิอย่างไร แพะจงึจะได้รบัอาหารเพยีงพอกับความต้องการ ดังนัน้อาหารข้นทีเ่สรมิ

ให้แก่แม่แพะรีดนมควรพิจารณาตามคุณภาพอาหารหยาบคือ อาหารหยาบท่ีคุณภาพ

ดี เช่น หญ้าสดผสมพืชตระกูลถั่วหรือหญ้าแห้งคุณภาพดีผสมพืชตระกูลถั่ว อาหารข้นที่

เสริมควรมีโปรตีน 14-15% อาหารหยาบมีคุณภาพปานกลาง ตัวอย่างเช่น หญ้าสดเพียง 

อย่างเดียวอาหารข้นที่ใช้ควรมีโปรตีน 16-17% และอาหารหยาบคุณภาพต�่า เช่น  

หญ้าแก่ ฟางข้าว อาหารข้นควรจะมีโปรตีน 18-20% ปริมาณอาหารข้นท่ีเสริมให้กับ

แพะรีดนมควรพิจารณาความสามารถในการใหน้มควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่เสริมอาหารข้น

ให้แพะในอัตรา 300-500 กรัมต่อการให้นม 1 กิโลกรัม ส�าหรับระยะแรกของการให้นม

ประมาณ 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด ควรให้อาหารข้นเสริมแก่แม่แพะเต็มท่ี แต่ถ้าแม่แพะ

เร่ิมจะไม่ให้นมเพ่ิมควรลดอาหารตามปริมาณการให้นม
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2.5.2 แม่แพะอุ้มท้องที่หยุดรีดนม 

ก่อนถึงก�าหนดคลอดประมาณ 1 ถึง 1 เดือนคร่ึง ควรพักการรีดนม การให้อาหาร

แม่แพะช่วงน้ีมีความจ�าเป็นเพราะลูกในท้องก�าลังเจริญเติบโตมากข้ึน ในขณะเดียวกัน

แม่แพะต้องการอาหารส�ารองสะสมในร่างกายในรูปไขมันเพ่ือดึงมาใช้ในช่วงคลอดลูก

ใหม่ๆ เน่ืองจากช่วงน้ีแม่แพะกินอาหารได้ไม่มากแต่มีความต้องการใช้อาหารจากการ 

สร้างน�า้นม การเสริมอาหารข้นในช่วงน้ีจึงควรพิจารณาตามสภาพร่างกายของแพะด้วย  

อาหารข้นควรมีโปรตีน 16-18% เสริมให้วันละ 200-700 กรัมตามความเหมาะสม

2.5.3 แพะรุ่น 

ถึงแม้ว่าหลังหย่านมแล้วลูกแพะจะกินอาหารหยาบได้มากข้ึน แต่กระเพาะรูเมน

ยังมีความจุไม่มาก แม้จะกินอาหารอย่างเต็มที่ โภชนะท่ีได้รับก็อาจจะไม่เพียงพอกับ

ความต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ถ้าต้องการให้แพะเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 90 กรัม

ขึ้นไป จ�าเป็นต้องเสริมอาหารข้นให้แก่แพะเพราะแพะที่เลี้ยงให้กินหญ้าอย่างเดียวจะโต

เพียง 50-60 กรัมเท่านั้น อาหารข้นที่เสริมให้แก่แพะรุ่นควรมีโปรตีนประมาณ 16-18%  

ปริมาณที่เสริมตั้งแต่ 200-500 กรัมต่อวัน แต่ต้องระวังอย่าให้แพะอ้วนเพราะจะเป็น 

ผลเสียต่อการสืบพันธุ์

2.5.4 พ่อพันธุ์ 

ช่วงท่ีไม่ได้ใช้พ่อพันธ์ุ ให้เฉพาะอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพดีเต็มท่ีก็เพียงพอ ไม่ควร

เล้ียงพ่อพันธ์ุให้อ้วน แต่ช่วงการใช้พ่อพันธ์ุผสมตัวเมียควรจะให้อาหารข้นเสริมตามความ

เหมาะสม ประมาณ 500-700 กรัมต่อวัน อาหารข้นควรมีโปรตีน 16%
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การจัดสัดส่วนอาหารให้แพะ การเลือกวัตถุดิบอาหารมาจัดสัดส่วนอาหารให้แพะ

มีเกณฑ์ในการพิจารณาวัตถุดิบซึ่งมีประเด็นคือ คุณค่าทางอาหาร ความยากง่ายใน 

การหาวตัถดุบิอาหารนัน้ๆ ราคาเมือ่เทยีบกบัคณุค่าทางอาหาร ความน่ากนิ ความสะดวก

ในการเก็บรักษา ความสะดวกในการปล่อยแพะแทะเล็มหญ้าใบไม้และน�้าหนักตัวแพะ

และความสามารถในการให้ผลผลิตของแพะ แนวทางในการให้อาหารแพะในระยะต่างๆ 

แสดงดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 แนวทางการให้อาหารแพะตามช่วงอายุ

ที่มา: สุภัททา (2543)

  แรกเกิด-3 วัน

  4 วัน-2 สัปดาห์

  2-16 สัปดาห์

  4 เดือน-ให้ลูก 

  แม่พันธุ์ระยะให้นม

นมน�้าเหลือง

นมสด

วิตามิน แร่ธาตุ

น�้า

นมสดหรือนมเทียม

หญ้าแห้งซึ่งได้จากหญ้าผสมถั่ว

หรือหญ้าสดที่มีคุณภาพดี

วิตามิน แร่ธาตุผสม

น�้า

อาหารข้นที่มีโปรตีนรวม 

16-18%

อาหารหยาบ เช่น หญ้าสด

วิตามิน แร่ธาตุผสม

น�้า

อาหารข้นที่มีโปรตีน 18-20%

อาหารหยาบ

วิตามิน แร่ธาตุผสม

น�้า

อาหารข้นที่มีโปรตีน 16-18%

เต็มที่วันละ 3-5 ครั้ง

0.5-1 ลิตรต่อตัวแบ่งให้

วันละ 3 ครั้ง

เต็มที่

เต็มที่

0.5-1 ลิตรต่อตัว แบ่งให้

วันละ 2 ครั้ง

เต็มที่

เต็มที่

เต็มที่

เริ่มให้วันละน้อยก่อน ค่อยๆ เพิ่ม

ปริมาณขึ้น

เต็มที่

เต็มที่

เต็มที่

เต็มที่ให้ได้ถึง 0.2-0.7 กิโลกรัม

ต่อตัว

เต็มที่

เต็มที่

เต็มที่

ขึ้นกับน�้านมที่รีดได้ โดยให้อาหาร 

0.3-0.5 กิโลกรัมต่อน�้านมที่รีด

ได้ 1 ลิตร

  อายุ/ระยะ   อาหาร ปริมาณที่ไห้ต่อวัน
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บทที่ 3 

บทบาทของโพรไบโอติกต่อการผลิตสัตว์

3.1 ความหมายของโพรไบโอติก

ค�าว่า Probiotics เป็นค�าท่ีมาจากภาษากรีก แปลว่า เพ่ือชีวิต (for life)  

โพรไบโอติกสามารถให้ค�าจ�ากัดความได้ว่าเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ ซ่ึงมีส่วนประกอบ 

ของเซลล์ท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพของโฮสต์ และท�าให้ร่างกายของโฮสต์มีสภาพท่ีดี  

หลักในการคัดเลือกสายพันธ์ุโพรไบโอติกน้ัน จะดูว่ามีความทนทานต่อกรดและ

น�้าดีในกระเพาะอาหารมากน้อยเพียงใด การมีชีวิตรอดอยู่ในกระเพาะอาหารและ 

ผนังล�าไส้ ทนต่ออุณหภูมิในระดับต่างๆ และมีความสามารถในการต่อต้านเชื้อก่อโรค 

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อหาธาตุอาหาร และยึดเกาะล�าไส้ได้ดีกว่า

สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน และยังสามารถสร้างเสริมธาตุอาหารที่จ�าเป็นและผลิตเอนไซม์ที่ส่งผล

ดีต่อโภชนาการของโฮสต์ที่อาศัยอยู่ได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี และ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายโฮสต์ 

โพรไบโอติก ถูกน�ามาใช้เป็นคร้ังแรกในรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ของ 

Lilly และ Stillwell ในปี พ.ศ. 2508 กล่าวถึงสารท่ีจุลินทรีย์ชนิดหน่ึงขับออกมา 

และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อีกชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นการท�างานท่ีตรงข้าม 

กับการท�างานของสารปฏิชีวนะท่ีจะท�าลายจุลินทรีย์เกือบทุกชนิด

การใช้โพรไบโอติกจึงมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้มีการเสริมสร้างหรือซ่อมแซม ฟ้ืนฟูในส่วน

ท่ีบกพร่องต่างๆ เหล่าน้ีให้กลับคืนสู่สภาพเดิมปกติ เพ่ือให้ท�าหน้าท่ีปกป้องและควบคุม

จุลินทรียอ่ื์นๆ ท่ีบุกรุกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความแตกตา่งจากการใช้สารปฏิชีวนะ 

ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการรักษาและส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตได้ดีข้ึน โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลข้าง

เคียงท่ีตามมา (ทัศนีย์, 2539)
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3.2 คุณสมบัติของโพรไบโอติก

โพรไบโอติกท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังน้ี

1) ความสามารถในการอยู่รอด บริเวณท่ียึดเกาะในระบบทางเดินอาหาร

2) ต้องมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรค และไม่สร้างสารพิษ

3) ความสามารถในการสร้างสารต่างๆ ท่ีท�าลายจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ ได้ เช่น 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคเทอริโอซิน ไดอะซิทิล รูทีริน

4) มีความสามารถในการยึดครอง หรือยึดเกาะ ในระบบทางเดินอาหาร

5) ควรเป็นแบคทีเรียแกรมบวก เน่ืองจากสามารถทนทานต่อการย่อยของน�้า
ย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ 

6) สามารถทนกรดในกระเพาะอาหารได้ดี เพ่ือให้สามารถเดินทางผ่านกระเพาะ
อาหาร ซ่ึงมีสภาวะเป็นกรดสูงได้

7) มีการรอดชีวิตสูง แม้เก็บไว้เป็นเวลานาน

8) ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุหรือด้ือยา

9) สามารถสรา้งกรดไดดี้ เพ่ือช่วยปรับสภาวะในทางเดนิอาหารใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี 
จุลินทรีย์กลุ่ม โคลิฟอร์ม เจริญได้ยาก นอกจากน้ียงัท�าให้กระเพาะอาหารมีสภาพกรด
มากข้ึน เกิดการย่อยและการใช้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆ ได้ดีข้ึน

10) สามารถเพ่ิมจ�านวนได้รวดเร็ว และสามารถมีชีวิตอยู่ในล�าไส้ได้นาน
ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

11) สามารถทนต่อน�้าดีได้ดี 

12) เป็นตัวแย่งอาหารของแบคทีเรียก่อโรค
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13) สามารถเจริญได้ในบริเวณท่ีมีแหล่งอาหารน้อย

14) สามารถแข่งขันกับเช้ือก่อโรคในการยึดเกาะผนังล�าไส้ ซ่ึงโดยปกติเช้ือโรค
จะเข้าเกาะและต่อต้านการเคล่ือนท่ีของล�าไส้ท่ีมีการบีบตัวให้อาหารเคล่ือนท่ีใน
ลักษณะของลูกคล่ืน โดยการเกาะเคลือบของโพรไบโอติกท่ีผนังทางเดินอาหารน้ัน 
ท�าให้การย่อยอาหารและดูดซึมเป็นไปอย่างปกติ 

15) มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์ และช่วยในการก�าจัดเช้ือโรคออกจากร่างกาย 

16) สามารถสร้างเอนไซม์ มีผลท�าให้การท่ีช่วยย่อยอาหารและเพ่ิมการใช้
ประโยชน์ของสารอาหารต่างๆ ดีข้ึน 

17) เม่ือเจริญร่วมกับจุลินทรียใ์นระบบทางเดินอาหารสามารถออกฤทธิ�ได้ดีใน
ทางเดินอาหารทุกส่วน

18) ไม่ถูกดูดซึมในทางเดินอาหาร

19) ไม่หลงเหลืออยูใ่นเน่ือเยื่อ

20) สามารถสร้างสารต่อต้านเช้ือโรค

21) ลดการสังเคราะห์เอมีนท่ีเป็นพิษในระบบทางเดินอาหาร เพ่ือเพ่ิมการใช้
ประโยชน์ของสารต่างๆ ในร่างกาย

22) ลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งล�าไส้ โดยไปลดเอนไซม์ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็ง 

23) สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างคือ 20-60 องศาเซลเซียส

24) ลดระดับของคอเลสเตอรอล
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3.4. การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในการผลิตสัตว์ 

กานต์ชนา (2558) รายงานว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์โดยการ 

เสริมโพรไบโอติกในอาหารและน�้าเพ่ือเพ่ิมจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเกิดสภาวะ

สมดุล โดยเม่ือประชากรจลิุนทรียใ์นทางเดินอาหารใหเ้กิดความสมดลุจะส่งผลให้สุขภาพ

สัตว์ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน การใช้โพรไบโอติกมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

(1) เพ่ิมประสทิธิภาพในการยอ่ยอาหาร จุลินทรียโ์พรไบโอตกิมีคุณสมบัติในการสรา้ง

เอนไซม์ หลายชนิดซ่ึงเอนไซม์บางชนิดร่างกายของสัตว์ไม่สามารถสร้างได้ ดังน้ันการเสริม

จุลินทรีย์โพรไบโอติกในทางเดินอาหารจึงมีผลเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์

(2) สร้างและช่วยในการดูดซึมสารอาหาร 

 (1) สร้างวติามนิ จลุนิทรย์ีสร้างกรดแลคตคิ ในทางเดนิอาหารเป็นแหล่งในการ

สร้างวิตามินที่จ�าเป็นหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินในกลุ่มวิตามิน B 

 (2) ช่วยในการดูดซึมสารอาหาร จุลินทรียใ์นทางเดินอาหารมีส่วนช่วยในการดูด

ซึมสารอาหารหลายชนิด เช่น ช่วยในการดูดซึมไขมันและวิตามินท่ีละลายในไขมัน ช่วยใน

การดูดซึมกลูโคสและควบคุม การท�างานของสมดุลกลูโคส

 (3) ลดจ�านวนจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ การลดลงของ

จ�านวนจลุนิทรีย์ก่อ โรคในระบบทางเดนิอาหารมผีลให้ประสทิธภิาพการใช้อาหารในสตัว์

ดีขึ้นเนื่องจากสภาวะที่สมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้เอื้อให้สัตว์สามารถใช้อาหารได้เกิด

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเอื้อให้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

 (4) เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน การใช้โพรไบโอติกมีผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

อยูใ่นสภาวะสมดลุโดยพบว่าจุลินทรียโ์พรไบโอติกมีการสร้างสารท่ีมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ของสัตว์
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3.4.1. โพรไบโอติกในสัตว์ปีก ในการผลิตสัตว์ปีก พบว่าโพรไบโอติกสามารถช่วย

เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของในไก่เน้ือ และการควบคุมเช้ือก่อโรค เช่น การป้องกันเช้ือ 

ซัลโมเนลลา โรคล�าไส้อักเสบแบบเน้ือตาย และโรคบิดในไก่

3.4.2. อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ปีก การใช้โพรไบโอติกในสัตว์ปีกช่วยเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารของไก่เพ่ิมข้ึน โพรไบโอติกมีประสิทธิภาพต่อการเจริญ

เติบโต เพ่ิมความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพเน้ือของไก่เน้ือ

3.4.3. การควบคุมหรือการป้องกันเช้ือก่อโรคในลำาไส้ เช่น โรคล�าไส้อักเสบแบบ

เน้ือตาย และโรคบดิ จากสภาพแวดลอ้มในล�าไสท่ี้ไม่เหมาะสมตอ่จุลินทรียท่ี์ดีท�าใหเ้ช้ือก่อ

โรคฉวยโอกาสท่ีจะอาศัยอยู่ในล�าไส้ ดังน้ันโพรไบโอติกจะป้องกันหรือควบคุมแบคทีเรีย

ก่อโรคดังกล่าว โพรไบโอติกอาจจะเป็นทางเลือกท่ีมีศักยภาพโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในการจัดการเช้ือโรคในล�าไส้สัตว์ปีก สามารถควบคุมจุลินทรีย์ ท่ีก่อโรคในล�าไส้และการ

แพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่มนุษย์ 

3.4.5.  การผลิตไข่และคุณภาพไข่ โพรไบโอติกจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้

อาหารสัตว์และคุณภาพของไข่ เม่ือเสริมโพรไบโอติกในอาหารไก่ พบว่ามีการผลิตไข่ท่ี

เพ่ิมข้ึน คอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง

3.4.6.  โพรไบโอติกในสุกร จากการศึกษาพบว่า อัตราการเจริญเติบโต และ

ประสิทธิภาพการใช้อาหารในสุกรให้สูงข้ึน เม่ือใช้โพรไบโอติกสายพันธ์ุ B. subtilis และ 

B. licheniformis เสริม ในอาหารสุกรหย่านม จุลินทรีย์โพรไบโอติกสามารถส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของสุกร 

การเสริมโพรไบโอติกสายพันธ์ุ B. licheniformis และ B. subtilis ในอาหารสุกร

หย่านม พบว่ามีอัตราการใช้อาหาร การเจ็บป่วยลดลง ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพน�้านม

ช่วยให้ลูกสุกรมีอาการท้องเสียและการตายของสุกรลดลง
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3.4.7.  โพรไบโอติกในสัตว์เค้ียวเอ้ือง โพรไบโอติกสายพันธ์ุท่ีนิยมน�ามาใช้กันใน

สัตว์เค้ียวเอ้ือง เช่น แบคทีเรีย แลคติค ยีสต์ S. cerevisiae ซ่ึงส่งผลต่อจ�านวนจุลินทรีย์

ในกระเพาะรูเมนโดยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ใน

กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 

การเจริญเติบโตของสัตว์เค้ียวเอ้ือง สามารถเพ่ิมน�้าหนักตัวของสัตว์เค้ียวเอ้ือง เช่น 

ในแพะพบว่าน�้าหนักตัวโดยเฉล่ียของแพะเพ่ิมข้ึน

การย่อยอาหาร ในสัตว์เค้ียวเอ้ืองเม่ือเสริมโพรไบโอติกสายพันธ์ุ L. aci-

dophilus และ P. freudenreichii ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยอาหารประเภท

โปรตีนในแม่โครีดนมท�าให้การผลิตน�้านมเพ่ิมข้ึน และช่วยในเร่ืองสุขภาพสัตว์ให้

แข็งแรงข้ึนด้วย โพรไบโอติกสายพันธ์ุ  L. reuteri, E. faecium และ B. bifidum  

(ในอัตราส่วน 1: 1: 1) เม่ือใช้ผสมในอาหารเล้ียงแพะหย่านมสามารถช่วยลดจ�านวนของ

เช้ือแบคทีเรียท่ีท�าให้เกิดโรค เช่น Salmonella และ Shigella ดังน้ันเม่ือเสริมโพรไบโอ

ติกในอาหารจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตของน�้านมและกระตุ้นการ

ย่อยอาหารให้ดีข้ึนรวมท้ังสามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตในสัตว์เค้ียวเอ้ืองได้ 
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บทที่ 4  

อาหารข้นเสริมโพรไบโอติกสำาหรับแพะนมรุ่น

ในการประกอบสูตรอาหารข้นส�าหรับแพะนั้น การรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบอาหารถือ

เป็นสิง่ส�าคญั เพราะนอกจากจะท�าให้ได้สตูรอาหารทีเ่หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตแล้วยงั 

สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ ท้ังน้ีผู้ประกอบสูตรอาหารควรเลือกใช้วัตถุดิบใน 

ท้องถ่ิน และควรเป็นวัตถุดิบท่ีมีโภชนะเพียงพอกับความต้องการของแพะ โดยวัตถุดิบ

อาหารสัตว์สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักตามปริมาณโภชนะท่ีมีอยู่ในวัตถุดิบอาหาร 

ได้แก่ วัตถุดิบอาหารแหล่งพลังงาน วัตถุดิบอาหารแหล่งโปรตีน วัตถุดิบอาหารแหล่ง

แร่ธาตุ และวัตถุดิบอาหารแหล่งวิตามิน โดยวัตถุดิบท่ีน�ามาใช้ในการผสมอาหารข้นเสริม

โพรไบโอติกส�าหรับแพะนมรุ่นน้ันมีดังต่อไปน้ี

4.1 กากมะพร้าวที่ได้จากการคั้นกะทิ

มะพร้าวถูกน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายชนิด เช่นกะทิ  

และน�้ามันมะพร้าว เป็นต้น กระบวนการผลิตดังกล่าวท�าให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็น 

กากกะทิจ�านวนมาก ซ่ึงหากขาดการจัดการท่ีดีผลพลอยได้ดังกล่าวอาจเป็นของเสียได้ 

ซ่ึงอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน กากกะทิเป็นวัตถุดิบ

ราคาถูกสามารถน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ กากกะทิมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ได้ เน่ืองจากมีราคาถูก มีปริมาณมาก และมีองค์ประกอบ

ทางโภชนาการท่ีเหมาะส�าหรับผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารให้กับแพะ โดยท่ัวไปกากกะทิมี 

2 ประเภท ประเภทแรกเป็นกากมะพร้าวท่ีได้จากโรงงานสกัดน�้ามัน เพ่ือผลิตน�้ามันพืช 

และประเภทท่ีสอง เป็นกากมะพร้าวท่ีได้จากการค้ันกะทิเรียกกากกะทิ กากมะพร้าว

ประเภทแรกเป็นผลพลอยได้จากโรงงานหีบหรือการสกัดน�้ามัน กากมะพร้าวประเภท 

น้ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 43% มีโปรตีนเฉล่ีย 21% ไขมัน 8% เยือ่ใย 14% และพลังงาน

ใช้ประโยชน์ได้ 1.7-2.1 เมกกะแคลอรีต่อกิโลกรัม (สาโรช, 2547) สามารถน�ามาใช้หรือ

ทดแทนในอาหารสัตว์ซ่ึงใช้เป็นแหล่งโปรตีนหรือพลังงานได้ (Panigrah, 1991) กาก
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มะพร้าวประเภทท่ีสองหรือท่ีเรียกว่า กากกะทิ มีโปรตีนต�่าประมาณ 3.75 % ไขมัน 

27.62 % และเยื่อใยสูง 34.87% ข้อจ�ากัดในการใช้กากกะทิเน่ืองจากมีเยือ่ใยสูง ท�าให้

ใช้ได้น้อยในสูตรอาหาร มีไขมันสูงท�าให้หืนง่าย นอกจากน้ียังเป็นไขมันประเภทอ่ิมตัว ซ่ึง

ถ้าใช้ระดับสูงในอาหารจะท�าให้สัตว์มีปริมาณฮิสติดีนต�่า ข้อแนะน�าในการใช้ควรเสริมด้วย

วัตถุดิบท่ีมีไลซีนสูง 

4.2 ข้าวโพดบด 

ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างกว้างขวาง สามารถปลูกได้ทุกพื้นท่ีใน 

ประเทศไทย มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง ประเทศไทยนิยมใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีม ี

สีเหลือง เมล็ดข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานท่ีส�าคัญของสัตว์ โดยมีพลังงานท่ีใช้ประโยชน์

ได้สูง แม้จะมีกรดอะมิโนไลซีนและทริปโตเฟนรวมท้ังแคลเซียมในปริมาณท่ีต�่า แต่ยังมี

ฟอสฟอรัสพอสมควร  เมล็ดข้าวโพดมีสีแตกต่างกันตามสายพันธ์ุ โดยข้าวโพดท่ีมีสีเหลือง

จะมีสารคริปโตแซนทีน ท่ีเป็นสารต้ังต้นของวิตามินเอในปริมาณสูง อีกท้ังยงัมีแซนโธฟิลล์

หรือรงควัตถุสีเหลืองท่ีท�าให้ไข่แดงและผิวหนังของสัตว์ปีกมีสีเข้มข้ึน ราคาข้าวโพดท้ังเมล็ด

มีราคาถูกกว่าเมล็ดบดและยงัเก็บได้นานกว่า เน่ืองจากเมล็ดไม่แตกจึงท�าให้เช้ือราปนเป้ือน

หรือเข้าท�าลายได้ยากกว่า อย่างไรก็ตามเม่ือน�าเมล็ดข้าวโพดมาใช้โดยเฉพาะสัตว์เล้ียง

หรืออายุน้อย ควรบดให้เมล็ดข้าวโพดแตกก่อน เพราะเมล็ดข้าวโพดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่

ท�าให้ย่อยยาก ข้าวโพดบด เป็นการน�าเมล็ดข้าวโพดมาผ่านการบด ท�าให้สัตว์ย่อยและใช้

ประโยชน์ได้ดีข้ึน สะดวกแก่เกษตรกรท่ีไม่มีเคร่ืองบดอาหาร การซ้ือข้าวโพดบดควรระวัง

ในเร่ืองการปลอมปนด้วยเมล็ดข้าวโพดท่ีมีคุณภาพต�่า เช่น ข้าวโพดเก่าเก็บ มีหนอนเจาะ 

มีเช้ือราปนอยู ่หรือปลอมปนด้วยส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่เมล็ดข้าวโพด เช่น ซัง ส่วนของต้นข้าวโพด 

หินฝุ่น การท่ีข้าวโพดบดมีความช้ืนสูงเกินกว่า 13% จะส่งเสริมการเจริญเติบโตให้เช้ือรา

เจริญเติบโต  สังเกตได้จากการท่ีข้าวโพดบดมีการเกาะตัวกันเป็นก้อน มีกล่ินอับ อาจเห็น

เส้นใยและสปอร์ของเช้ือรา โดยเฉพาะ Aspergillus flavus  เจริญเติบโตได้ดี และสร้าง 

สารพิษอะฟลาทอกซิน ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสัตว์ สารพิษน้ีท�าให้สัตว์โตช้า ให้ผลผลิต

ลด แท้งลูก และเม่ือได้รับปริมาณมากส่งผลให้สัตว์ตายได้  ดังน้ันควรเลือกใช้ข้าวโพด

บดท่ีมีลักษณะร่วน ไม่มีกล่ินอับของเช้ือรา ข้าวโพดบดมีโปรตีนประมาณ 8.2-8.5%  

ไขมัน 3.5 % เย่ือใย 3-6 % ข้ึนอยูกั่บปริมาณตอซังท่ีปะปนมา และมีความช้ืนไม่เกิน 13 % 
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4.3 กากถั่วเหลือง

เป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพสูง มีกรดอะมิโนจ�าเป็นเกือบทุกชนิด 

เพียงพอกับความต้องการของร่างกายสัตว์ มีแต่เพียงกรดอะมิโนซีสตีนและเมทไธโอนีน

เท่านั้นที่ขาดเล็กน้อย การใช้ถั่วเหลืองเป็นอาหารสัตว์สามารถใช้ได้ในรูปของถั่วเหลือง 

ท้ังเมล็ดและกากถ่ัวเหลือง ถ่ัวเหลืองท้ังเมล็ดมีปริมาณของไขมันสูงกว่ากากถ่ัว

เหลือง โดยมีไขมันไม่อ่ิมตัวประมาณ 17-18% ในขณะท่ีกากถ่ัวเหลืองมีไขมันไม่

เกิน 4% ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับวิธีอัดหรือสกัด ในถ่ัวเหลืองเมล็ดเต็มมีโปรตีนประมาณ  

38% แต่เ ม่ือสกัดเอาน�้า มันออกท�าเ ป็นกากถ่ัวเหลืองแล้วจะมีโปรตีนเฉล่ีย  

44% อาจสูงถึง 50% ข้ึนอยู่กับวิธีสกัดน�้ามันและขนาดของเมล็ดในทางการค้าสามารถ

แบ่งกากถ่ัวเหลืองออกเป็น 2 เกรดคือ กากถ่ัวเหลือง 44% และ 48% โดยกากถ่ัวเหลือง 

44% หมายถึงกากถ่ัวเหลืองท่ีมีเปลือกผสมอยู่ด้วยส่วนกากถ่ัวเหลือง 48% หมายถึงกาก

ถ่ัวเหลืองท่ีกะเทาะเอาเปลือกออก ไม่มีส่วนของเปลือกปน ในการใช้กากถ่ัวเหลืองเป็น

อาหารสัตว์ ควรน�าไปผ่านกระบวนการท�าให้สุกด้วยความร้อนก่อนเพราะในถ่ัวเหลือง

ดิบมีสารพิษอยู่มาก เช่น สารท่ีท�าให้เกิดการแพ้บวม และสารยับยั้งการท�างานของเอน

ไซม์ทริปซินท่ีมีผลท�าให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนลดลง ซ่ึงสารพิษดังกล่าวสามารถถูก

ท�าลายได้โดยความรอ้น ดังน้ันจึงพบว่าถ่ัวเหลอืงท่ีโดนความรอ้นจะมีคุณค่าทางโภชนะสงู

กว่าถ่ัวดิบ แต่หากให้ความร้อนสูงเกินไปจะท�าให้คุณค่าทางโภชนะลดลง โดยเฉพาะการ

ใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโนไลซีนและอาร์จินีน

4.4 รำาข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง ่ายทุกท้องท่ีในประเทศไทย  

ราคาค่อนข้างถูกเม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอ่ืนท่ีให้โภชนะใกล้เคียงกัน ซ่ึงร�าข้าวเป็น

วัตถุดิบท่ีนิยมน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร�าหยาบเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว 

ประกอบด้วยส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดช้ันในของเมล็ดข้าว จมูกข้าว แกลบ และอาจมีส่วนของ

แป้งเมล็ดข้าว ท่ีถูกขัดออกมาเป็นวัตถุดิบท่ีให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะมีไขมันเป็นองค์

ประกอบถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้หืนได้ง่าย การเก็บรักษาควรระวังเร่ืองอุณหภูมิและ

ความช้ืนไม่ควรเก็บไว้นาน นอกจากน้ันร�ายังมีเยื่อใยสูง มีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ 
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ร�าละเอียดได้มาจากกระบวนการขัดเมล็ดข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว มีเยือ่ใยต�่ากว่าร�าหยาบ  

จึงมีส่วนของโภชนะท่ียอ่ยได้ท้ังหมดสูงกว่าร�าหยาบ อยา่งไรกต็ามไมค่วรใช้เกินกว่า 30% 

ในสูตรอาหาร เพราะจะท�าให้สัตว์ท้องร่วงรุนแรง ซากมีไขมันเหลว 

4.5 กากนำ้าตาล 

คือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการท�าน�้าตาลจากอ้อย มีลักษณะเป็นของเหลวข้น 

สีน�้าตาลคล�้า กล่ินหอม รสหวาน มีน�้าตาลเป็นองค์ประกอบไม่ต�่ากว่า 48% และมีความเข้ม

ข้นไม่ต�่ากว่า 79.5 ดีกรีบริกซ์ (1 ดีกรีบริกซ์หมายถึง มีน�้าตาลซูโครส 1%  ในสารละลาย) 

กากน�้าตาลเป็นวัตถุดิบท่ีมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง แต่มีโปรตีนต�่า มีไบ

โอติน โคลีนและกรดแพนโทธีนิกสูง ซ่ึงเป็นท่ีต้องการในสุกรและสัตว์ปีก อย่างไรก็ตาม  

ไม่ควรใช้กากน�้าตาลผสมในสูตรอาหารเกินกว่า 10% เน่ืองจากมีความเข้มข้นของโภชนะ

ต�่า และมีน�้าเป็นองค์ประกอบอยูม่าก กากน�้าตาลนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานแล้ว ยัง

ใช้เพ่ือวัตถุประสงคอ่ื์นๆ คือช่วยประสานท�าใหก้ารอัดเม็ดอาหารงา่ยข้ึน ช่วยเพ่ิมความนา่

กินในอาหารและช่วยลดความเป็นฝุ่นในอาหาร ส�าหรับการใช้กากน�้าตาลในสูตรอาหาร

สุกรและไก่ไม่ควรใช้เกิน 15% ในสูตรอาหาร เพราะกากน�้าตาลมีความหนืดสูงท�าให้การ

ผสมอาหารเป็นไปได้ยาก อีกท้ังยงัมีโพแทสเซียมและแร่ธาตุอ่ืนๆ สูงซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นยา

ระบาย และในสุกรเล็กเอนไซม์ซูเครสยังท�างานได้ไม่เต็มท่ีท�าให้สัตว์ขับถ่ายออกมามาก

ผิดปกติเกิดอาการท้องเสียได้ นอกจากน้ันการใช้กากน�้าตาลในอาหารสัตว์ปริมาณสูง ยัง

ท�าให้การเก็บรักษาอาหารได้ไม่นาน อาหารข้ึนราและเหม็นเปร้ียวได้ ดังน้ันอาหารท่ีใช้

กากน�้าตาลผสมจะเก็บได้ไม่นาน

4.6 ใบกระถิน

กระถนิ เป็นพืชตระกลูถ่ัวท่ีนิยมน�ามาใช้เป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตนีส�าหรับสัตว์ 

โดยใบกระถินมี โปรตีนสูงถึง 23.34% วัตถุแห้ง (Islam, 1995) รวมท้ังยังมีเบต้า-แคโร

ทีน ซ่ึงเป็นแหล่งของวิตามินเอและสารแซนโทรฟิลล์ ซ่ึงเป็นสารท่ีให้สีส�าหรับไข่แดงและ

เน้ือสัตว์ อย่างไร ก็ตาม ใบกระถินมีเยือ่ใยสูงและให้พลังงานต�่าจึงต้องใช้ร่วมกับวัตถุดิบท่ี

ให้พลังงานสูง อีกท้ังยังมีสารต้านโภชนะหลายชนิด เช่น มิโมซิน และคอนเดนซ์แทนนิน 
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ท�าให้ใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้ในระดับต�่า ซ่ึงสารมิโมซินเป็นสารมีพิษต่อสัตว์ ถ้าใช้ใน

ระดับสูงจะท�าให้สัตว์โตช้า ขนร่วงและความสมบูรณ์พันธ์ุต�่า ใบกระถินป่น เป็นวัตถุดิบท่ี

เกษตรกรนยิมใช้ผสมในอาหารสตัว์ ปริมาณโปรตีนในใบกระถนิท่ีขายตามท้องตลาดท่ัวไป

จะผันแปรระหว่าง 14-30% ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บใบกระถินน้ันมีก้านหรือก่ิงปนมากหรอืน้อย ถ้า

หากว่าใบกระถินป่นท่ีมีก้าน และก่ิงปนมามาก จะท�าให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนของกระถินป่น

ลดต�่าลง อีกท้ังยังให้คุณค่าทางโภชนะท้ังหมด ของใบกระถินป่นต�่าลงไปด้วย ท้ังน้ีเพราะ

ก่ิงและก้านกระถินมีคุณค่าทางโภชนะน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ใบกระถินแห้งล้วน ๆ  จะมี

โปรตีนประมาณ 20-30% มีปริมาณเยือ่ใยต�่าจึงมีคุณค่าทางโภชนะสูง

4.7 แร่ธาตุและวิตามินรวม

แร่ธาตุและวิตามินเป็นสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต และการให้ผลผลิตของ

สัตว์ พบได้ท่ัวไปในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ และมีปริมาณแตกต่างกันตามชนิดของ

วัตถุดิบอาหารสัตว์และกระบวนการผลิต แต่เม่ือน�ามาผสมเป็นสูตรอาหารสัตว์มักพบว่า

แร่ธาตุท่ีจ�าเป็นต่อสัตว์มักไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของสตัว์ ตลอดจนวติามินในวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ส่วนใหญ่มักถูกท�าลายได้ง่ายเม่ือสัมผัสกับอากาศ แสงสว่าง ความร้อนจาก

กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 

แร่ธาตุ

4.7.1 หินปูนบด หรือหินฝุ่น หรือหินปูนบดหรือแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นวัตถุดิบ

ท่ีให้แคลเซียม 33-38% มีลักษณะเป็นผงสีขาว

4.7.2 เปลือกหอย ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุแคลเซียมในอาหารสัตว์ได้ เพราะเปลือกหอย

เป็นสารประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยเปลือกหอยท่ีไม่มส่ิีงเจือปนจะมีแคลเซียม

ประมาณ 38% แต่โดยท่ัวๆ ไปมีทรายปนอยูใ่นเปลือกหอยป่น ท�าให้มีปริมาณแคลเซียม

ต�่าลงเหลือ 13-20% ข้ึนอยู่กับปริมาณของทรายท่ีปนอยู่ในเปลือกหอยป่น
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4.7.3 กระดูกป่น เป็นแหล่งแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีแคลเซียม 24-30% และ

มีฟอสฟอรัส 12-15% เน่ืองจากกระดูกป่นมีราคาแพงกว่าเปลือกหอยมากจึงมีการน�า

เปลือกหอยมาปนในกระดูกป่น ถ้าตรวจสอบทางเคมีพบว่ามีแคลเซียมสูงกว่าปกติ แต่

ปริมาณฟอสฟอรัสจะลดต�่ามาก นอกจากน้ีพบว่ามีการปลอมปนเปลือกถ่ัวลิสง แกลบ

บด ซังข้าวโพดในกระดูกป่น

ไดแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ือเป็นแหล่งแร่ธาตุแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสน้ันมีท้ังท�าจากกระดูกสัตว์และหิน โดยไดแคลเซียมฟอสเฟตชนิดท่ีท�ามาจาก

กระดูกสัตว์จะเป็นผงสีขาว ส่วนท่ีท�ามาจากหินจะมีลักษณะเป็นผงสีน�้าตาลหรอืสีปูนแห้ง 

หากผ่านกระบวนการก�าจัดฟลูออรีนออกแล้วจะใช้ได้ดีเทียบเท่ากับไดแคลเซียมฟอสเฟต

ชนิดท่ีท�ามาจากกระดูกสัตว์ แต่ราคาถูกกว่า ปัญหาท่ีพบการใช้ไดแคลเซียมฟอสเฟตคือ 

การปลอมปน ผู้ขายนิยมเอาหนิฝุ่นท่ีมีลักษณะภายนอกและสคีล้ายไดแคลเซียมฟอสเฟต 

แต่หินฝุ่นจะมีเฉพาะแร่ธาตุแคลเซียมเท่าน้ัน ดังน้ันไดแคลเซียมฟอสเฟตปนท่ีถกูปลอมปน

ด้วยหินฝุ่นจะมีธาตุแคลเซียมสูงข้ึน แต่แร่ธาตุฟอสฟอรัสต�่าลงอาจท�าให้สัตว์ได้รับธาตุ

ฟอสฟอรสัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสตัว์ได้และการมฟีลูออรีนเหลืออยูใ่นระดบัสูง 

แม้ว่าธาตุฟลูออรีนจะมีความจะมีความจ�าเป็นต่อร่างกายสัตว์แต่สัตว์ต้องการในปรมิาณท่ี

น้อย หากได้รับธาตุฟลูออรีนมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อกระดูกได้ ดังน้ันในกระบวนการ

ผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตจากหิน จะต้องก�าจัดฟลูออรีนออกให้มากท่ีสุด ซ่ึงในหินฟอสเฟต

ชนิดก�าจัดฟลูออรีน พบว่ามีฟลูออรีนเหลืออยูไ่ม่เกิน 1 ส่วนต่อฟอสฟอรัส 100 ส่วน คุณค่า

ทางอาหารของไดแคลเซียมฟอสเฟตแสดงในตารางท่ี 16
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ตารางท่ี 16 วัตถุดิบท่ีมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส

ที่มา: ยิ่งลักษณ์ (2556)

ไดแคลเซยีมฟอสเฟตทีไ่ด้จากหนิจะมคีณุค่าและราคาต่างกนัขึน้อยูกั่บกระบวนการ

ผลิตและระดับของฟอสฟอรัส โดยไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่าง

เหมาะสมจะมีระดับฟอสฟอรัสใกล้เคียงกับไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ได้มาจากกระดูกสัตว์ 

แต่ไดแคลเซียมฟอสเฟตทีผ่่านกระบวนการผลติไม่ครบขัน้ตอนจะมรีะดบัฟอสฟอรสัค่อน

ข้างต�่าและมีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียมและฟอสฟอรัสด้วย

4.7.4 หินฟอสเฟต มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีเทา หรือเป็นผงคล้ายหินปูนป่น  

หินฟอสเฟตจะให้ธาตุแคลเซียมในรูปของแคลเซียมออกไซด์ ประมาณ 41-49% และ

ธาตุฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ประมาณ 24-30%

4.7.5 โซเดียมและคลอรีน มักอยู่ในรูปของเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ ซ่ึงมี

โซเดียม 33% และคลอรีน 65% โดยปกติไม่พบปัญหาการปลอมปนในเกลือแกงเพราะ

มีราคาถูกและใช้ผสมในอาหารสัตว์เพียงเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมรสชาติ หากอาหารสัตว์น้ันมี

ปลาป่นเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยในปริมาณสูงต้องลดปริมาณเกลือลงเพราะในปลาป่นมีเกลือ

อยู่แล้วหากใส่เกลือแกงในอาหารสัตว์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ เช่น ท�าให้

ความดันโลหิตสูง สัตว์จะไม่ค่อยกินอาหาร กินน�้ามากข้ึนถ่ายเหลวหรือมีอาการท้องเสียได้ 

ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส

หินฟอสเฟต (มีฟลูออรีน 2-4%)

หินฟอสเฟต (ก�าจัดฟลูออรีน)

แคลเซียม ฟอสฟอรัส

23-28

29-35

32-33

12-18

12.25

16-18
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4.7.6 แมกนีเซียม ท่ีเสริมในอาหารสัตว์จะอยูใ่นรูปของเกลือสังเคราะห์ชนิดต่างๆ 

เช่นแมกนีเซียมออกไซด์  แมกนีเซียมซัลเฟต และแมกนีเซียมคาร์บอเนต

4.7.7 กำามะถัน แร่ธาตุก�ามะถนัเสริมในรูปเกลือซัลเฟตของแร่ธาตุอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม

ซัลเฟต โพแทสเซียมซัลเฟต โซเดียมซัลเฟต และซิงก์ซัลเฟต

4.7.8 ทองแดง แร่ธาตุทองแดงท่ีเสริมในอาหารสัตว์มักเป็นสารสังเคราะห์ในรูปเกลือ

ของทองแดงชนิดต่างๆ เช่นคอปเปอร์ซัลเฟต คอปเปอร์คาร์บอเนต และคอปเปอร์ออกไซด์ 

4.7.9 เหล็ก แร่ธาตุเหล็กท่ีเสริมในอาหารสัตว์มักเป็นสารสังเคราะห์ อยูใ่นรูปเกลือ

ของเหล็กชนิดต่างๆ เช่นเฟอร์รัสซัลเฟต เฟอร์รัสคาร์บอเนต

4.7.10 แมงกานีส มักเสริมในอาหารสัตว์สังเคราะห์ อยู่ในรูปเกลือของเหล็กชนิด

ต่างๆ เช่น แมงกานีสซัลเฟต และแมงกานีสออกไซด์

แหล่งทีม่าทีส่�าคญัของแร่ธาตคุอื ดนิและหนิโดยอาจจะอยูใ่นรปูของแร่ธาตเุชงิเดีย่ว

หรืออยู่ในรูปสารประกอบ ดังนั้นก่อนน�าไปใช้ต้องตรวจดูว่ามีแร่ธาตุที่ต้องการหรือไม่ใน 

อัตราส่วนเท่าใด และอยู่ในสภาพที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแร่ธาตุ 

บางชนิดเช่น แร่ธาตุแคลเซียมไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดมักมีคุณภาพไม่แตกต่างกันแต่ 

แร่ธาตุบางชนิดเช่น ฟอสฟอรัสท่ีพบในส่วนของเมล็ดพืชมักอยู่ในรูปของไฟเตตท่ีเกิด

จากการเกาะรวมตัวของฟอสฟอรัสกับกรดไฟติก ปริมาณของไฟเตตในเมล็ดพืชเหล่าน้ีมี

ประมาณ 1-3% หรือประมาณ 60-80% ของฟอสฟอรัสท่ีมีอยู่ในเมล็ดพืช จึงถูกย่อยและ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 50-75% ของฟอสฟอรัสท่ีมีอยู่จริง ในทางปฏิบัติเกษตรกรนิยม

ใช้อาหารเสริมแร่ธาตุส�าเร็จรูป ซ่ึงมีส่วนผสมของแร่ธาตุหลายชนิดตามความต้องการของ

สัตว์ในปริมาณท่ีถกูต้องและสมดลุ รูปแบบของแร่ธาตุส�าเร็จมีท้ังแบบเปน็ก้อนให้สัตว์เลีย

กินโดยตรงหรอืเป็นผงเพ่ือน�ามาผสมกบัวัตถุดิบอาหารสตัว์ชนิดอ่ืนๆ โดยอาจจะมแีร่ธาตุ

อย่างเดียวหรืออาจรวมกับวิตามินต่างๆ ในรูปของสารผสมล่วงหน้าหรือพรีมิกซ์
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วิตามิน 

โดยทั่วไปวัตถุดิบอาหารสัตว์แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มาจากพืชหรือสัตว์ 

มักจะมีวิตามินต่างๆ อยู่แล้ว ในปริมาณที่มากน้อยต่างกัน อย่างไรก็ตาม วิตามินเหล่านี้

จะถกูท�าลายได้ง่ายเมือ่สมัผสักบัอากาศ แสงสว่างหรอืแสงแดด ความร้อนในกระบวนการ

ผลิตและการเก็บรักษา การสัมผัสกับโลหะหรือแร่ธาตุบางชนิด ดังนั้นในการประกอบ 

สูตรอาหารสัตว์จึงจ�าเป็นต้องมีการเสริมวิตามินให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์  

หลังจากถกูท�าลายในระหว่างกระบวนการผลติและการเกบ็รกัษา โดยเฉพาะในอาหารสตัว์

กระเพาะเดี่ยว วิตามินที่มักมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ ได้แก่วิตามิน

เอ ด ีอ ีและวิตามนิบีบางชนดิ ดังนัน้ควรเสรมิวติามินเหล่านีใ้นรปูของพรมีกิซ์หรือวัตถุดบิ

อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินต่างๆ ได้แก่

4.7.11 วิตามินเอ พบมากในพืชสีเขียว สีแดง สีส้ม หรือสีเหลืองจะอยู่ในรูปของ 

สารบีตาแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ หรือเรียกว่าโปรวิตามินเอ นอกจากนี ้

ยงัมแีหล่งของวติามนิเอตามธรรมชาติ เช่น ในน�า้มนัตับปลาและตับสตัว์ นอกจากนีว้ติามนิ

เออาจอยู่ในรูปสารสังเคราะห์ เช่นวิตามินเอปาลมิเตต หรือวิตามินเอซีเทต

4.7.12 วิตามินด ี ได้มาจากสารเออร์โกสเตอรอล ซึ่งพบมากในพืชที่สัมผัสกับรังสี

อัลตราไวโอเลตในแสงแดด ดังนั้นจึงมักพบว่าวิตามินดีในอาหารที่ผ่านการตากแห้งจาก

แสงแดดเกือบทุกชนิด เช่นพืชอาหารสัตว์แห้ง ฟาง และพบในแหล่งอื่นๆ เช่น ยีสต์และ

น�้ามันตับปลา

4.7.13 วติามนิอี พบมากในพชื เช่น ใบของพชือาหารสตัว์ โดยเฉพาะหญ้าอลัฟัลฟ่า

ซ่ึงเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินดี โดยพบมากในต้นอ่อนของเมล็ดธัญพืชและในน�้ามันพืช 

นอกจากนั้นยังมีวิตามินสังเคราะห์ที่ใช้เสริมในอาหารคือแอลฟาโทโคฟิรอล

4.7.14 วิตามินเค พบในหญา้เขียวสด หญ้าแห้งคุณภาพด ีปลาปน่ วิตามินสังเคราะห์

ท่ีใช้ในการผสมอาหารสัตว์ ได้แก่ วิตามินเค 3 
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4.7.15 วิตามินบี พบมากในพืชสดสีเขียว ยีสต์ ปลาป่น และกากเมล็ดพืชน�้ามัน

เกือบทุกชนิด

คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารแพะนมใน

พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ได้แสดงดังตารางท่ี 17 และ

สูตรอาหารข้นท่ีเสริมโพรไบโอติกแสดงในตารางท่ี 18

ขั้นตอนการผลิตโพรไบโอติกสำาหรับเป็นส่วนผสมในอาหารข้นสำาหรับแพะ

1. เลี้ยงเชื้อแลคติก 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเอามาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 
rpm เป็นเวลา 20 นาที เพื่อเอาเฉพาะตัวเซลล์ 

2. เติม 0.85% NaCl เพื่อล้างเซลล์ ผสมให้เข้ากัน 

3. น�าไปหมุนปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ล้าง 2 รอบ

 4. น�าเฉพาะตัวเซลล์ มาเติม 10% ซูโครสลงไป ผสมให้เข้ากัน 

5. แบ่งใส่ภาชนะแล้วเอาไปแช่แข็งที่ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง 

6. น�าตัวอย่างไปเข้าเครื่อง Freeze dried รอจนตัวอย่างแห้ง

ภาพแสดงการผลิตกล้าเชื้อโพรไบโอติก
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ข้าวโพดบด

กากถั่วเหลือง

ปลายข้าว

กากมะพร้าว

ร�าละเอียด

กากปาล์มน�้ามัน

ใบกระถิน

วัตถุดิบ
คุณค่าทางโภชนะ

86.81

88.62

88.00

41.64

90.07

88.79

89.30

วัตถุแห้ง

7.46

47.17

8.25

12.00

14.26

5.31

10.28

โปรตีน

2.82

1.17

3.20

32.00

18.30

1.93

0.53

ไขมัน

1.52

7.41

2.02

2.02

9.15

10.49

6.24

เถ้า

49.85

17.23

4.18

50.15

14.73

80.59

76.56

ผนังเซลล์

18.48

17.23

2.93

30.12

6.56

53.23

67.14

ลิกโนเซล

ลูโลส

0.07

0.00

0.60

3.72

2.12

13.73

18.59

ลิกนิน

1. กากมะพร้าว

2. ข้าวโพดบด

3. กากถ่ัวเหลือง

4. ร�าข้าว

5. ใบกระถิน

6. กากน�้าตาล

7. แร่ธาตุรวม 

8. โพรไบโอติก
9. เกลือ

รวม

คุณค่าทางโภชนะ

โปรตีน

พลังงาน

วัตถุดิบ   กิโลกรัม

28

20

22

10

10

8

1

0.5

0.5

100

16.24 เปอร์เซ็นต์

4,350 แคลอร่ีต่อกรัม

ตารางท่ี 18 สูตรอาหารข้นแพะนมรุ่นโปรตีน 16% เสริมโพรไบโอติก

ตารางท่ี 17 แสดงคุณค่าทางโภชนะ (เปอร์เซ็นต์) ของวัตถุดิบท่ีสามารถน�ามาผลิต

ในสูตรอาหารข้นในท้องถ่ินส�าหรับแพะนมได้
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วิธีการทำาอาหารโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์เสริมโพรไบโอติกสำาหรับแพะนม

1. น�ากากมะพร้าวไปตากแดด 1-2 วัน สังเกตว่าแห้งสนิทดีหรือไม่ โดย ใช้วิธีการ 

ใช้มือก�า สังเกตว่ามีน�้าไหลระหว่างร่องนิ้วมือหรือไม่ ถ้าแห้ง ดีแล้วจะไม่มีน�้าไหลออกมา 

ถ้ามีน�้าไหล ออกมาแสดงว่ายังไม่แห้งต้องตากแดดเพิ่ม (ดังภาพที่ A)

  A

2. ผสมกากมะพร้าว ข้าวโพดบด กากถัว่เหลอืง ร�าข้าว ใบกระถนิ แร่ธาตุ และกากน�า้ตาล 

เข้าด้วยกัน คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน

3. เติมโพรไบโอติกในอาหารท่ีผสมแล้ว (ในข้อ 2) โดยใช้สัดส่วนของอาหาร  

99.5 กิโลกรัมต่อโพรไบโอติก 0.5 กิโลกรัม และคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนให้แพะนมกิน

ข้อแนะนำา ควรโรยโพรไบโอติกบนอาหารท่ีผสมคลุกเคล้า ก่อนให้แพะกิน 
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  ففررووببييووتتييكك  ااووننتتووقق  ككممببييغغ  سسووسسوو  متمتببههنن  ففررسسنيني  16خخاارراا  ممممببووااتت  ممااككنننن  ففررووتتنيني  

  

هاري. فرهاتيكن سوده كريغ سفنوهث اتو تيدق،  2-1كالف )ثور( سالم  سفهم. مجوركن 1
ك اد اير مغالري دخله جاري اتو تيدق.. م )فره( دغن تاغن، فرهاتيكن جغضغضدغن خارا م

 ر، برارتي بلوم كريغتيدق اد اير مغالري كلوار، جك كلوار ايسكرياث سوده كريغ سفنوهث مك 
 (.A)سسواي ضمرب  جمور لبيه الم الضيدان مسيت من

 

 

 

 دافت دأونث يغ كريغ.سهيغضا هاري  2-1 سالمبرسام دأونث داهن فتاي باللغ  مجوركن. 2

 ،وغ تومبوق، همفس كاخغ كدالي )كاخغ سويا(جاض ،. مخفوركن همفس كالف )ثور(3
يغ لبيه درفد بوات ساكا(  ن ذات مينرال دان تيتيس دبو )سسواةباه ،دأون فتاي باللغددق، 

 سهيغك منجادي سباتي.

 ( دغن مغضوناكن فرقدران3. متبهكن فروبيوتيك كدامل مخفوران ماكنن يغ تله دسيافكن )فد منرب 4
سام سبلوم ممربيكن -ضرام فروبيوتيك دان دمخفور برسامكيلو 0.5وضرام ماكنن فر لكي 99.5

 كفد كمبيغ.

 ااجنجنووررنن::

 فد مخفوران ماكنن يغ سوده سيف سبلوم دبريكن كفد كمبيغ. كن فروبيوتيكساليقث منابور
 

 

 

แปลโดย ผศ.ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 

 ترمجة اوليه فروفيسور ماديا دكتور صاحب البحر بن مونج                                               

  ففررووببييووتتييكك  ااووننتتووقق  ككممببييغغ  سسووسسوو  متمتببههنن  ففررسسنيني  16خخاارراا  ممممببووااتت  ممااككنننن  ففررووتتنيني  

  

هاري. فرهاتيكن سوده كريغ سفنوهث اتو تيدق،  2-1كالف )ثور( سالم  سفهم. مجوركن 1
ك اد اير مغالري دخله جاري اتو تيدق.. م )فره( دغن تاغن، فرهاتيكن جغضغضدغن خارا م

 ر، برارتي بلوم كريغتيدق اد اير مغالري كلوار، جك كلوار ايسكرياث سوده كريغ سفنوهث مك 
 (.A)سسواي ضمرب  جمور لبيه الم الضيدان مسيت من

 

 

 

 دافت دأونث يغ كريغ.سهيغضا هاري  2-1 سالمبرسام دأونث داهن فتاي باللغ  مجوركن. 2

 ،وغ تومبوق، همفس كاخغ كدالي )كاخغ سويا(جاض ،. مخفوركن همفس كالف )ثور(3
يغ لبيه درفد بوات ساكا(  ن ذات مينرال دان تيتيس دبو )سسواةباه ،دأون فتاي باللغددق، 

 سهيغك منجادي سباتي.

 ( دغن مغضوناكن فرقدران3. متبهكن فروبيوتيك كدامل مخفوران ماكنن يغ تله دسيافكن )فد منرب 4
سام سبلوم ممربيكن -ضرام فروبيوتيك دان دمخفور برسامكيلو 0.5وضرام ماكنن فر لكي 99.5

 كفد كمبيغ.

 ااجنجنووررنن::

 فد مخفوران ماكنن يغ سوده سيف سبلوم دبريكن كفد كمبيغ. كن فروبيوتيكساليقث منابور
 

 

 

แปลโดย ผศ.ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 

 ترمجة اوليه فروفيسور ماديا دكتور صاحب البحر بن مونج                                               

  ففررووببييووتتييكك  ااووننتتووقق  ككممببييغغ  سسووسسوو  متمتببههنن  ففررسسنيني  16خخاارراا  ممممببووااتت  ممااككنننن  ففررووتتنيني  

  

هاري. فرهاتيكن سوده كريغ سفنوهث اتو تيدق،  2-1كالف )ثور( سالم  سفهم. مجوركن 1
ك اد اير مغالري دخله جاري اتو تيدق.. م )فره( دغن تاغن، فرهاتيكن جغضغضدغن خارا م

 ر، برارتي بلوم كريغتيدق اد اير مغالري كلوار، جك كلوار ايسكرياث سوده كريغ سفنوهث مك 
 (.A)سسواي ضمرب  جمور لبيه الم الضيدان مسيت من

 

 

 

 دافت دأونث يغ كريغ.سهيغضا هاري  2-1 سالمبرسام دأونث داهن فتاي باللغ  مجوركن. 2

 ،وغ تومبوق، همفس كاخغ كدالي )كاخغ سويا(جاض ،. مخفوركن همفس كالف )ثور(3
يغ لبيه درفد بوات ساكا(  ن ذات مينرال دان تيتيس دبو )سسواةباه ،دأون فتاي باللغددق، 

 سهيغك منجادي سباتي.

 ( دغن مغضوناكن فرقدران3. متبهكن فروبيوتيك كدامل مخفوران ماكنن يغ تله دسيافكن )فد منرب 4
سام سبلوم ممربيكن -ضرام فروبيوتيك دان دمخفور برسامكيلو 0.5وضرام ماكنن فر لكي 99.5

 كفد كمبيغ.

 ااجنجنووررنن::

 فد مخفوران ماكنن يغ سوده سيف سبلوم دبريكن كفد كمبيغ. كن فروبيوتيكساليقث منابور
 

 

 

แปลโดย ผศ.ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 

 ترمجة اوليه فروفيسور ماديا دكتور صاحب البحر بن مونج                                               
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