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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา AN54410 

รายวิชา  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์      (3-0-6) 

  (Applied Animal Nutrition) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
การประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

สารพิษในอาหารสัตว์ วิธีการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น 
ความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด ความแตกต่างของระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถจ าแนกชนิดและประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได ้

2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละ
ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายพร้อมทั้งสาธิตการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เบื้องต้นได้ 

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบได้ 
5. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ได้ 
6. เพ่ือให้นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายสารพิษในอาหารสัตว์และวิธีในการก าจัดสารพิษ

ในอาหารสัตว์ได้ 
7. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ พร้อมทั้งสามารถอธิบายและบอกความแตกต่างของระบบการย่อย

อาหารของสัตว์แต่ละประเภทได้ 
8. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิดได้ 
9. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถค านวณสูตรอาหารสัตว์ได้ 
10. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายการผลิตอาหารสัตว์และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้ 

 

เนื้อหาวิชา 
บทที่ 1 การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์และโภชนะ   3 ชั่วโมง 

1.1 ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
1.2 ประเภทของโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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1.3 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 2 แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์      6 ชั่วโมง 

2.1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งอาหารหยาบ 

2.2 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้พลังงาน 

2.3 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้โปรตีน 

2.4 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามิน 

2.5 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น    6 ชั่วโมง 

3.1 การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 

3.2 การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งแร่ธาตุ 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งวิตามิน 

3.5 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 4 การปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์    3 ชั่วโมง 

4.1 การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีกล 

4.2 การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ความร้อน 

4.3 การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางเคมี 
4.4 การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 

4.5 สรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  
 เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 5 สารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์     3 ชั่วโมง 
5.1 นิยามของสารเสริมในอาหารสัตว์ 
5.2 สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก 
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5.3 สารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก 

5.4 การใช้พืชสมุนไพรเพ่ือเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
5.5 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 6 สารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์    3 ชั่วโมง 

6.1 กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะท่ีเกิดจากภายนอก  
6.2 กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 
6.3 สารพิษประเภทอ่ืนๆ 

6.4 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 7 ระบบการย่อยอาหารของสัตว์      3 ชั่วโมง 

7.1 การย่อยอาหารของสัตว์ 
7.2 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
7.3 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
7.4 กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ 
7.5 การดูดซึมสารอาหาร 

7.6 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 8 ความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด     3 ชั่วโมง 

8.1 ความต้องการอาหารของสุกร 

8.2 ความต้องการอาหารของสัตว์ปีก 

8.3 ความต้องการอาหารของไก่เนื้อ 

8.4 ความต้องการอาหารของไก่ไข่ 
8.5 ความต้องการอาหารของไก่งวง 
8.6 ความต้องการอาหารของนกกระทา 

8.7 ความต้องการอาหารของแกะ 

8.8 ความต้องการอาหารของแพะ 

8.9 ความต้องการอาหารของโคเนื้อ 
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8.10 ความต้องการอาหารของโคนม 

8.11 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 9 การประกอบสูตรอาหารสัตว์      6 ชั่วโมง 

9.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
9.2 วิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
9.3 ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ 
9.4 ปัญหาที่พบในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
9.5 ค าแนะน าในการเพ่ิมความรวดเร็วในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
9.6 การประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีราคาถูก 

9.7 การค านวณส่วนผสมล่วงหน้า 

9.8 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 10  การเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์   6 ชั่วโมง 

1.1 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
1.4 วิธีลดขนาดตัวอย่าง 
1.5 การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ 

1.6 ภาชนะส าหรับเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
1.7 การบันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง 
1.8 การเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ 
1.9 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

เอกสารอ้างอิง 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาจากเอกสารค าสอนรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์

ประยุกต์  
2. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) วีดีทัศน์ ตารางข้อมูล 

ข้อมูลภาพ อุปกรณ์/ เครื่องมือด้านการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  
3. แบ่งกลุ่มค้นคว้าเนื้อหา น าเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 

4. แบ่งกลุ่มเพ่ือลงมือปฏิบัติด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพ
อาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหารสัตว์ อภิปราย สรุปและน าเสนอ 

5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะแนวความคิด 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอนรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
2. ภาพฉายสไลด์ (โปรแกรม power point) 
3. วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
4. ตารางข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
5. ข้อมูลภาพที่เก่ียวข้อง 
6. อุปกรณ์/ เครื่องมือการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพ

อาหารสัตว์ และการผสมอาหารสัตว์ 
7. วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
8. อาหารสัตว์ 

 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 
 1. ทดสอบระหว่างภาคการศึกษา 40 คะแนน 

 2. ความตั้งใจศึกษา ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน และความ 10 คะแนน 

 กระตือรือร้นในการร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิด 

 3. รายงานการค้นคว้าและการน าเสนอ 10 คะแนน 

 4. ทดสอบจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท 10 คะแนน 

 5. ทดสอบปลายภาคการศึกษา 30 คะแนน 



ณ 

 

 
 

การประเมินผล 
 คะแนนระหว่าง 80 – 100    ได้ผลการเรียนระดับ  A 

 คะแนนระหว่าง 75 – 79    ได้ผลการเรียนระดับ  B+ 

 คะแนนระหว่าง 70 – 74    ได้ผลการเรียนระดับ  B 

 คะแนนระหว่าง 65 – 69    ได้ผลการเรียนระดับ  C+ 

 คะแนนระหว่าง 60 – 64    ได้ผลการเรียนระดับ  C 

 คะแนนระหว่าง 55 – 59    ได้ผลการเรียนระดับ  D+ 

 คะแนนระหว่าง 50 – 54    ได้ผลการเรียนระดับ  D 

คะแนนระหว่าง   0 – 49    ได้ผลการเรียนระดับ  F 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1  
การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสตัว์และโภชนะ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
2. ประเภทของโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
3. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ  

1. จ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
2. อธิบายลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภทได้ 
3. จ าแนกประเภทของโภชนะในวัตถุอาหารสัตว์ได้ 
4. อธิบายลักษณะและความส าคัญของโภชนะแต่ละประเภทได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์และโภชนะตามเอกสารค าสอน 

3. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

5. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

6. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย และส่งรายงานท้ายชั่วโมงเรียน 

7. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 1 การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และโภชนะเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

8. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ เรื่องการจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหาร
สัตว์และโภชนะ 

2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องการจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์และ
โภชนะ 

3. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 1 เรื่องการจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์และ

โภชนะ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 1  
การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสตัว์และโภชนะ 

 

โภชนะหรือสารอาหารที่มีอยู่ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดประกอบด้วย โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน น้ า วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งสารอาหารดังกล่าวมีความส าคัญต่อความส าเร็จใน
การผลิตสัตว์ และสัตว์แต่ละชนิดก็มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน เช่น โค กระบือ แพะ แกะ 
มีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง เช่น สุกร และ
สัตว์ปีก ฯลฯ โดยสารอาหารดังกล่าวจะมีปริมาณแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งจาก
คุณสมบัตินี้ท าให้สามารถจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
อาหารหยาบและอาหารข้น โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทั่วไปของอาหารชนิดนั้นๆ  

 

ประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 วัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถจ าแนกตามคุณสมบัติของสารอาหารที่แตกต่างกันเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คืออาหารหยาบและอาหารข้น ซึ่งอาหารสัตว์แต่ละประเภทมีความส าคัญ (พันทิพา, 2547) ดัง
จะกล่าวต่อไปนี้  
 1. อาหารหยาบ (roughage) 
 อาหารหยาบ คือวัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารผสมที่มีเยื่อใยหยาบ (crude fiber, CF) 
มากกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ หรือมีเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (neutral detergent fiber, NDF) 
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (Wattiau, 2000) ซึ่งเป็นส่วนที่สัตว์ย่อยได้ยาก โดยเฉพาะในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
เช่น หญ้า ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย ฯลฯ เป็นต้น อาหารหยาบที่ใช้ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองควรมีขนาด
ความยาวมากกว่า 2.5 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพ่ือช่วยรักษาสภาพการท างานของกระเพาะรูเมนของ      
สัตว์เคี้ยวเอื้องให้เป็นปกติโดยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องและการหลั่งน้ าลาย 

 ลักษณะทั่วไปของอาหารหยาบ มีดังนี้ 
  1. มีความฟ่ามสูง (bulky) ลักษณะของการมีความฟ่ามในอาหารจะมีผลต่อการจ ากัดปริมาณ
การกินได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติดังกล่าวของอาหารหยาบจะกระตุ้นให้สัตว์มี
การเค้ียวเอ้ืองและหลั่งน้ าลายท าให้กระบวนการหมักของสัตว์เป็นไปอย่างปกติ 
  2. มีเยื่อใยสูงและพลังงานต่ า โดยทั่วไปอาหารหยาบจะมีเยื่อใยหยาบ และเยื่อใย NDF สูง 
(มากกว่า 18 และ 30 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ) ซึ่งพบว่าปริมาณเยื่อใยในอาหารหยาบจะแปรผกผันกับ
ปริมาณพลังงานในอาหาร 
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  3. ปริมาณโปรตีนผันแปรตามชนิดและอายุของพืช โดยพืชอาหารสัตว์ที่มีอายุตัดสูงจะมี
คุณค่าของโปรตีนต่ าเยื่อใยสูงและการย่อยได้ต่ า ขณะที่หญ้าและถั่วอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงจะเป็น
พืชที่มีอายุการตัดน้อยและมีการย่อยได้สูง 
 ซ่ึงอาหารหยาบสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

 1.1 อาหารหยาบสด (green roughage) 
อาหารหยาบสด คืออาหารหยาบซึ่งได้แก่ ทุ่งหญ้า หรือหญ้าอาหารสัตว์ ถั่วอาหารสัตว์ 

และพืชอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ที่ได้จากการตัดสดๆ มาให้สัตว์กิน (พันทิพา, 2547) โดยอาหารหยาบสด
จะมีความหอมและความน่ากินมากกว่าอาหารหยาบแห้ง  

1.2 อาหารหยาบแห้ง (dry roughage) 
อาหารหยาบแห้ง คืออาหารหยาบที่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบอยู่ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 

ได้แก่ ฟางข้าว ตอซังพืชที่เก็บผลผลิตแล้ว และเศษเหลือทางการเกษตรอ่ืนๆ รวมไปถึงอาหารหยาบสด
ที่น ามาผ่านกระบวนการท าให้แห้ง เช่น การผึ่งแดดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการถนอมอาหารไว้ใช้ใน
ฤดูกาลขาดแคลน เช่น หญ้าแห้ง มันเฮย์ เป็นต้น 

 1.3 พืชหมัก (silage) 
 พืชหมักคือการน าเอาพืชสดมาผ่านกระบวนการถนอมอาหารเพ่ือใช้ในฤดูขาดแคลน โดย
กระบวนการหมัก พืชที่สามารถน ามาหมักได้แก่ หญ้าอาหารสัตว์ ถั่วอาหารสัตว์ เศษเหลือทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

2. อาหารข้น (concentrate) 
 อาหารข้นเป็นอาหารที่ มีการน าเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ เป็นแหล่งของโปรตีน พลังงาน 
วิตามิน และแร่ธาตุมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีคุณค่าทางโภชนะที่ต้องการและเหมาะสม
ต่อการน าไปเลี้ยงสัตว์ในแต่ละระยะและการให้ผลผลิต อาหารข้นมีลักษณะดังนี้ 1) มีเยื่อใยหยาบเป็น
องค์ประกอบน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ แต่มีพลังงานสูง 2) มีโปรตีนตามระดับที่เหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละระยะ 3) มีกลิ่นหอมและความน่ากินสูง (นิราวรรณ, 2557) โดย
อาหารข้นสามารถแบ่งตามปริมาณโภชนะที่มีอยู่ในอาหารได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 อาหารให้พลังงาน อาหารฐาน หรืออาหารหลัก (basal diet) 
หมายถึงอาหารที่มีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีนหยาบ

เป็นองค์ประกอบไม่เกิน 16 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารที่มีแหล่งโปรตีนและแร่ธาตุค่อนข้างต่ ากว่าความ
ต้องการของสัตว์ เป็นอาหารที่สัตว์กินเพ่ือให้ได้พลังงานหรือเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต สามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1.1 แหล่งพลังงานจากพืช ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพด ร า มันฝรั่ง เป็นต้น 
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2.1.2 แหล่งพลังงานจากน้ ามันพืชและไขสัตว์ ได้แก่ น้ ามันพืช ไขสัตว์ เป็นต้น 

2.1.3 แหล่งพลังงานจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กากมันส าปะหลัง 
เปลือกมันส าปะหลัง กากน้ าตาล เศษมันฝรั่งทอดจากโรงงานมันฝรั่ง เป็นต้น 

2.2 อาหารเสริมโปรตีน (protein supplement) 
หมายถึงอาหารข้นที่มีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีนหยาบ

เป็นองค์ประกอบมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ นิยมน ามาใช้ผสมกับอาหารพลังงานเพ่ือเพ่ิมปริมาณโปรตีน
ในอาหารพลังงานให้สูงขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.2.1 แหล่งโปรตีนจากพืช เมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่น เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดถั่วลิลง เป็นต้น และ
ส่วนของกากของเมล็ดพืชที่ได้จากการสกัดน้ ามัน เช่น กากถ่ัวเหลือง กากเมล็ดฝ้าย กากเมล็ดยาพารา 
กากถั่วลิสง กากเมล็ดนุ่น กากเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น  

2.2.2 แหล่งโปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ น้ านมโค หางนมผง ปลาป่น เนื้อป่น ขนไก่ป่น 
เลือดป่น เป็นต้น 

2.2.3 แหล่งของสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (non-protein nitrogen, NPN) 
ซึ่งนิยมใช้เป็นแหล่งเสริมไนโตรเจนให้กับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ ยูเรีย ไบยูเรท ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

เป็นต้น 

2.3 อาหารเสริมแร่ธาตุ (mineral supplement) 
อาหารเสริมแร่ธาตุ คืออาหารที่ให้สัตว์กินเพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุให้กับสัตว์ ซึ่งสามารถจ าแนก

ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
2.3.1 อาหารเสริมแร่ธาตุหลัก (macro or major element) หมายถึง แร่ธาตุที่สัตว์

ต้องการในปริมาณสูง เช่น เกลือ กระดูกป่น เปลือกหอยป่น เป็นต้น 

2.3.2 อาหารเสริมแร่ธาตุปลีกย่อย (micro element) หมายถึง แร่ธาตุที่สัตว์ต้องการ
ในปริมาณน้อย เช่น โคบอลต์ แมงกานีส ซีลีเนียม เป็นต้น 

2.4 อาหารเสริมวิตามิน (vitamin supplement) 
อาหารเสริมวิตามินคืออาหารที่เสริมให้สัตว์กินเพ่ือให้สัตว์ได้รับวิตามินอย่างเพียงพอ ซึ่ง

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
2.4.1 อาหารเสริมวิตามินจากธรรมชาติ เช่น ยีสต์ น้ ามันสกัด เป็นต้น 

2.4.2 วิตามินสังเคราะห์หรือสกัดจากวัตถุดิบต่างๆ 

2.5 อาหารเสริมอ่ืนๆ 

อาหารเสริมอ่ืนๆ คืออาหารที่เสริมให้แก่สัตว์แต่ไม่ให้โภชนะแก่สัตว์โดยตรง ได้แก่ ฮอร์โมน 
ยาปฏิชีวนะ สารแต่งกลิ่น ยาถ่ายพยาธิ เอนไซม์ เป็นต้น 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ อาหารหยาบ และอาหารข้น 
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ประเภทของโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดประกอบด้วยโภชนะในปริมาณที่แตกต่างกันตามชนิดของ

วัตถุดิบแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ า ซึ่งสารอาหาร
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการผลิตสัตว์ และสัตว์แต่ละชนิดก็มีความต้องการสารอาหารที่
แตกต่างกัน โภชนะหรือสารอาหารแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 
 คาร์โบไฮเดรตเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ในเนื้อเยื่อพืช
ที่มีคลอโรฟิลล์ โดยอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเป็นสารตั้งต้น และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้
ผลผลิตเป็นน้ าตาล (Cheeke, 1999) คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ในสัดส่วน 1:2:1 โดยมีสูตรทั่วไปคือ (CH2O)n  
อย่างไรก็ตามพบว่าคาร์โบไฮเดรตบางชนิดอาจมีธาตุอ่ืนประกอบอยู่ด้วย เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน 
และก ามะถัน เป็นต้น (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) คาร์โบไฮเดรตมีหน้าที่หลักคือ เป็นแหล่งให้พลังงาน
แก่สัตว์ โดยพบได้ทั้งในพืชและสัตว์ โดยในพืชจะมีอยู่เป็นจ านวนมากในส่วนที่เป็นราก หัว ผล และ
เมล็ด รวมทั้ งในล าต้นและใบโดยอยู่ ในรูปของแป้ง (starch) ส าหรับในสัตว์พบว่ามีส่วนของ
คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าพืช โดยอยู่ในรูปของไกลโคเจน (glycogen) ซึ่งจะสะสมที่ตับ
หรือแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อเพ่ือใช้เป็นแหล่งของพลังงานเร่งด่วนส าหรับสัตว์ คาร์โบไฮเดรตในอาหารสัตว์
ส่วนใหญ่เป็นส่วนของแป้ง เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส โดยแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายซึ่ง
ได้มาจากอาหารพวกเมล็ดธัญพืชและพืชหัว ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
เช่น มันส าปะหลัง มันฝรั่ง ร าข้าว ปลายข้าว เป็นต้น ส าหรับเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสจะเป็น
ส่วนประกอบหลักของพืช ได้แก่ อาหารหยาบ และผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว 
เป็นต้น (Cheeke, 1999) 

 

2. โปรตีน (protein) 
โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และ

ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบส าคัญ นอกจากนั้นยังมีธาตุอื่นๆ เช่น S (ก ามะถัน) P (ฟอสฟอรัส) Fe 

(เหล็ก) Zn (แมงกานีส) เป็นองค์ประกอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) 
โปรตีนเป็นสารพวกพอลิเมอร์ประกอบด้วยกรดอะมิโน (amino acid) จ านวนมากและกรดอะมิโนมี
ทั้งหมด 20 ชนิด จึงท าให้โปรตีนมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามชนิด จ านวน และ
พันธะของกรดอะมิโนที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนชนิดนั้น ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป ท าให้แหล่งอาหารสัตว์แต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนะที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการผสมอาหารสัตว์
ควรใช้แหล่งอาหารโปรตีนมากกว่า 1 แหล่งมาใช้ในการประกอบสูตรอาหาร เพ่ือให้สัตว์ได้รับโปรตีน
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คุณภาพดี กล่าวคือสัตว์ได้รับกรดอะมิโนครบถ้วนตามที่สัตว์ต้องการ เช่น กากถั่วเหลืองมีกรดอะมิโน 
ไลซีนสูง แต่มีกรดอะมิโนเมทไธโอนีนต่ า ส่วนกากงามีกรดอะมิโนไลซีนต่ า แต่มีกรดอะมิโนเมทไธโอนีน
สูง ดังนั้นในการผสมอาหารควรเลือกใช้กากถั่วเหลืองร่วมกับกากงาเป็นแหล่งของโปรตีน ซึ่งจะท าให้
ได้สูตรอาหารที่มีปริมาณกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนสูงกว่าการเลือกใช้กากถั่วเหลืองหรือกากงา
เพียงอย่างเดียว  

กรดอะมิโนเมื่อจ าแนกตามความต้องการของร่างกายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กรดอะมิโน
ที่จ าเป็น (essential amino acids) เป็นกรดอะมิโนที่จ าเป็นส าหรับสัตว์และสัตว์จะขาดไม่ได้ มี
ทั้งหมด 10 ชนิด ซึ่งในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองจะไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มนี้ขึ้นเองได้ ขณะที่
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะสามารถสังเคราะห์เองได้โดยอาศัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Cheeke, 1999) 
แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งสัตว์จ าเป็นต้องได้รับเพ่ิมเติมจากอาหาร  
กรดอะมิโนที่ไม่จ าเป็น (non-essential amino acids) คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นได้
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่จ าเป็นต้องได้รับจากอาหาร กล่าวคือร่างกายสามารถ
สังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มนี้จากสารประกอบจ าพวกไนโตรเจนหรือกรดอะมิโนที่จ าเป็นแก่ร่างกาย 
หรือไขมัน หรือคาร์โบไฮเดรต (พันทิพา, 2547) มีทั้งหมด 10 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 กรดอะมิโนที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น 

 

กรดอะมิโนที่จ าเป็น กรดอะมิโนที่ไม่จ าเป็น 

อาร์จีนีน (arginine) อะลานีน (alanine) 
ฮีสติดีน (histidine) แอสพาติกแอซิด (aspartic acid) 
ไอโซลิวซีน (isoleucine) โปรลีน (proline) 
ลิวซีน (leucine) ซิสเทอีน (cysteine) 
ไลซีน (lysine) ซิสทีน (cystine) 
เมทไธโอนีน (methionine) กลูตามิดแอซิด (glutamic acid) 
ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) ไกลซีน (glycine) 
ทรีโอนีน (threonine) เซอรีน (serine) 
ทริปโตเฟน (tryptophane) ไทโรซีน (tyrosine) 
วาลีน (valine) แอสพาราจีน (asparagine) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Cheeke (1999) 
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นอกจากนี้ในการประกอบสูตรอาหารยังแบ่งกรดอะมิโนได้อีกกลุ่มคือ กรดอะมิโนที่มีจ ากัด 
(limiting amino acid) หมายถึงกรดอะมิโนที่จ าเป็นที่ขาดในอาหารหรือวัตถุดิบบางชนิด ท าให้อาหารนั้น
มีกรดอะมิโนที่ไม่สมดุล เช่น ในสัตว์ปีกพบว่ามักขาดเมทไธโอนีนเป็นอันดับแรก ( first limiting 

amino acid) และไลซีนเป็นอันดับสอง (second limiting amino acid) ส่วนในสุกรพบว่าไลซีนเป็น 
first limiting amino acid ซึ่งกรดอะมิโนชนิดใดจะถูกจัดว่าเป็นกรดอะมิโนจ ากัดอันดับที่เท่าไรจึง
ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบและชนิดของสัตว์  

โปรตีนเป็นโภชนะที่มีความส าคัญมากต่อการผลิตสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนที่หน้าที่ที่ส าคัญ
มากในร่างกายสัตว์ ซึ่งโปรตีนมีหน้าที่ดังนี้ 

1) เป็นส่วนประกอบของเซลล์เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ กระดูก เนื้อเยื่อต่างๆ 
เป็นต้น 

2) ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย 

3) เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและน้ าย่อยหรือเอนไซม์ 
4) ใช้ป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคโดยสร้างภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) 
5) ใช้ถอนพิษของสารพิษต่างๆ โดยจับกับสารพิษให้มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ท าให้ร่างกายดูดซึมได้ยาก

หรือเปลี่ยนโครงสร้างของสารพิษนั้นท าให้หมดฤทธิ์ของการเป็นพิษ  
ซ่ึงหากสัตว์ได้รับอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอจะส่งผลให้สัตว์โตช้า ผอม แคระแกร็น อ่อนแอ

ติดโรคง่าย ขนยุ่งไม่เรียบ ดังนั้นในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ควรมีข้อค านึงดังนี้ 
1) ค านึงถึงการขาดกรดอะมิโนที่จ าเป็น ดังนั้นเพ่ือป้องกันการขาดกรดอะมิโนควรใช้โปรตีน

จากพืชและสัตว์ร่วมกัน หลีกเลี่ยงการประกอบสูตรอาหารที่ใช้โปรตีนจากแหล่งเดียว หากพบว่าสูตรอาหาร
ขาดกรดอะมิโน ควรเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์หรือแหล่งโปรตีที่มีกรดอะมิโนชนิดนั้นอยู่สูง 

2) การใช้โปรตีนให้มีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างพลังงานและ
โปรตีน โดยหากสูตรอาหารมีพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สัตว์จะดึงเอาโปรตีนมา
ใช้เป็นแหล่งพลังงานแทน ท าให้การใช้โปรตีนของสัตว์ไม่มีประสิทธิภาพ 

3) สัตว์ที่ได้รับอาหารที่มี โปรตีนสูงเกินความต้องการของร่างกาย จะมีผลท าให้โปรตีน
ส่วนเกินถูกขับออกจากร่างกาย ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเปล่า ท าให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์สูงเกินความ
จ าเป็น 

4) วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสัตว์แต่ละชนิดจะมีผลต่อการท าให้สัตว์ขาดกรดอะมิโนบางตัวหรือ
ได้รับกรดอะมิโนบางตัวต่ าเกินไปหากใช้วัตถุดิบชนิดนั้นๆในปริมาณสูง ดังนั้นต้องระมัดระวังในการ
เลือกใช้วัตถุดิบแต่ละตัวในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มีกรดอะมิโนไลซีนต่ า (ไลซีน   
เป็นกรดอะมิโนที่สัตว์มักแสดงอาการขาดเป็นตัวแรกถ้าใช้ข้าวโพดระดับสูง) สูตรอาหารที่ใช้ข้าวโพด
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ในปริมาณสูงจะต้องใช้แหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนไลซีนสูงเป็นส่วนผสม เช่น ปลาป่น หรือท าการ
เสริมไลซีนสังเคราะห์ เช่นเดียวกันกับกากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่มีเมทไธโอนีนต่ า (พันทิพา, 2547) 

 

3. ไขมัน (fat) 
 ไขมันเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดย
จะมีการรวมตัวกันระหว่างกรดไขมันและแอลกอฮอล์  ไขมันเป็นโภชนะที่มีความส าคัญต่อสัตว์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ไขมันเป็นแหล่งพลังงานเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่ให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต
ถึง 2.25 เท่า  
 2) ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถสะสมไว้ในร่างกายเพ่ือใช้ในยามขาดอาหารหรือช่วงที่ 
ร่างกายต้องใช้พลังงานมาก ร่างกายต้องอยู่ในสภาวะอากาศหนาว ใช้ในระหว่างการสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต และการจ าศีล 

3) เป็นตัวพาหรือแหล่งของวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค 

4) ให้กรดไขมันที่จ าเป็นแก่สัตว์ (essential fatty acid) ซึ่งมีอยู่ 3 ตัว คือ กรดลิโนเลอิค 
(linoleic acid) กรดลิโนเลนิค (linolenic acid) และกรดอราชิโดนิค (arachidonic acid)  

5) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์โดยเฉพาะเซลล์สมอง จึงจ าเป็นมากต่อชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์เล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะแรกคลอด-หย่านม 

6) ไขมันช่วยเพ่ิมความน่ากินของอาหาร โดยอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบต่ าเกินไปจะมี
ลักษณะแห้งเป็นฝุ่นและปลิวเข้าจมูกท าให้สัตว์เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจง่ายขึ้น นอกจากนี้อาหาร
ที่มีไขมันต่ าจะมีความน่ากินต่ า สัตว์กินได้น้อย เช่น มันเส้น หัวมันเทศแห้ง ดังนั้นในการเลือกวัตถุดิบ
ดังกล่าวมาใช้ในสูตรอาหารสัตว์ควรใช้ร่วมกับอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งโดยทั่วไปอาหารสัตว์ควรมีไขมัน
เป็นองค์ประกอบไม่ต่ ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรใช้ไขมันในระดับสูงมากเกินไปเพราะจะท าให้
อาหารจับตัวเป็นก้อนและเสียง่ายเนื่องจากการหืน อีกทั้งส่งผลให้ปริมาณการกินได้ลดลงในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

Fiorentini et al. (2015) รายงานว่าเมื่อใช้น้ ามันปาล์มในสูตรอาหารข้นในระดับ 4.5 เปอร์เซ็นต์ 
ส่งผลให้โคเนื้อมีการกินได้และการย่อยได้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากน้ ามันปาล์มซึ่งเป็นกรดไขมันอ่ิมตัวท าให้
เยื่อใยจับตัวกันแน่น ตลอดทั้งไขมันจะเป็นพิษต่อแบคทีเรียแกรมบวก และโปรโตซัว (Soliva et al., 

2004) ซึ่งส่งผลท าให้การย่อยได้ลดลงโดยระดับที่เหมาะสมควรมีไขมันเป็นองค์ประกอบในอาหาร
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (Oliveira et al. 2012) 
 ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญส าหรับสัตว์ดังนั้นหากสัตว์ได้รับไขมันที่จ าเป็นไม่เพียงพอ
หรือขาดไขมันสัตว์จะแสดงอาการเบื่ออาหาร น้ าหนักตัวลด ขนร่วง ผิวหนังแตก ตกสะเก็ด เกิดแผล
เนื้อตายขึ้นรอบๆ ไหล่และคอ สัตว์สุขภาพอ่อนแอ ในสุกรจะพบอาการขนที่หางร่วง สุกรเล็กจะโตช้า 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647098/#b24-ajas-28-11-1583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647098/#b24-ajas-28-11-1583
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ระบบย่อยอาหารไม่เป็นไปตามปกติ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเลวลง สัตว์แสดงอาการเป็นหนุ่ม
เป็นสาวช้า ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ  
 ไขมันประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว (saturated fatty acid) และกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว 
(unsaturated fatty acid) โดยการที่ไขมันเกิดการหืนเนื่องจากวิตามินเอ ดี อี และเคถูกท าลาย ท า
ให้ไขมันข้นขึ้นและมีกลิ่นหืน อาหารจับตัวเป็นก้อน มีรสขมท าให้ความน่ากินลดลง หากสัตว์กินเข้าไป
จะส่งผลให้ไขมันที่อยู่ในร่างกายสัตว์หืนตามไปด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมองโดยเฉพาะสัตว์เล็กท าให้
เป็นอัมพาตได้ นอกจากนี้ยังท าให้สัตว์เป็นหมันเนื่องจากวิตามินอีถูกท าลาย ดังนั้นในการผสมอาหารสัตว์
สามารถเติมสารที่ป้องกันการหืน (antioxidant) ได้แก่ บีเอชที (BHT) บีเอชเอ (BHA) อีทอกซีควิน 
(ethoxyquine) โซเดียมโปรปิออเนท (sodium propionate) และวิตามินอี ซึ่งวิตามินอีสามารถป้องกัน
ไม่ให้ไขมันในร่างการหืนได้ 
 ในการผสมอาหารสัตว์สามารถเลือกใช้ไขมันได้จากหลายแหล่ง ได้แก่ ไขสัตว์ เช่น ไขวัว และ
น้ ามันพืชต่างๆ เช่น น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันทานตะวัน น้ ามันกะบก เป็นต้น นอกจากนี้ไขมันยังอยู่ใน
รูปที่ปนมากับวัตถุดิบอาหารสัตว์อ่ืนๆ เช่น ร าสด ซึ่งมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ 
หรือแม้กระทั่งเมล็ดพืชน้ ามันต่างๆ ที่ไม่ได้ท าการสกัดน้ ามันออกก็มีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่สูง เช่น 
เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ส าหรับการน าไขมันมาใช้ในอาหารสัตว์มีหลักที่ต้องค านึงดังนี้ 
 1) อาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวอยู่ปริมาณมากจะหืนง่าย ท าให้อาหารมี
ความน่ากินลดลง อาหารเสื่อมคุณภาพ และเมื่อสัตว์ได้รับอาหารดังกล่าวในปริมาณมากจะท าให้สัตว์
แสดงอาการขาดวิตามินอี ไขมันในร่างกายสัตว์เหลว คุณภาพซากต่ า โดยเฉพาะในสุกร วัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่มีกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงได้แก่ ร าสด ปลาป่นไม่อัดน้ ามัน กากพืชที่สกัดน้ ามัน
ออกไม่หมด ดังนั้นไม่ควรเก็บวัตถุดิบดังกล่าวไว้นานเกินไปเพราะจะท าให้เสื่อมคุณภาพ เช่น ร าสด  
ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ และปลาป่นไม่อัดน้ ามันไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน เป็นต้น 

 2) การใช้ไขมันในปริมาณสูงในสูตรอาหารจะท าให้อาหารมีพลังงานสูงขึ้น สัตว์จะกินอาหาร
ลดลงส่งผลให้สัตว์ได้รับโภชนะอ่ืนๆ น้อยลงไปด้วย ดังนั้นในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต้องค านึงถึง
ปริมาณโภชนะตัวอื่นๆ ด้วย 

 3) ไขมันเป็นตัวพากลิ่นไม่พึงประสงค์หลายชนิด เช่น หากใช้ปลาป่นไม่อัดน้ ามันเลี้ยงโคนม 
สุกร จะส่งผลท าให้น้ านมและเนื้อมีกลิ่นคาวปลาได้  
 4) การใช้ไขมันในสูตรอาหารในปริมาณที่สูงมากเกินไปเพราะจะท าให้อาหารจับตัวเป็นก้อน
และเสียง่ายเนื่องจากการหืน อีกท้ังส่งผลให้ปริมาณการกินได้ลดลงในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
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4. วิตามิน (vitamin) 
 วิตามินเป็นสารอาหารที่สัตว์ต้องการในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับโภชนะตัวอ่ืนๆ แต่การขาด
วิตามินจะท าให้สัตว์มีกระบวนการย่อยและดูดซึมผิดปกติ และเกิดโรคต่างๆ วิตามินที่จ าเป็นต่อสัตว์ 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ วิตามินที่ละลายในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ า  

4.1 วิตามินที่ละลายในไขมัน  

วิตามินที่ละลายในไขมันมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค ซึ่งวิตามินแต่ละ
ชนิดมีความส าคัญต่อสัตว์ดังนี้ 

4.1.1 วิตามินเอ (vitamin A) วิตามินเอเป็นวิตามินที่สะสมในตับ นมน้ าเหลือง ไข่แดง 
ไขมันในน้ านม และในพืชที่มีสีเขียวและสีเหลืองโดยจะอยู่ในรูปโปรวิตามินเอ วิตามินเอมีความส าคัญ
ในการสร้างกระดูก ช่วยรักษาเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของระบบทางเดินหายใจ ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ และ
ตาให้แข็งแรง ถ้าสัตว์ขาดวิตามินเอจะท าให้สัตว์มองไม่เห็นเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงน้อย เป็นหวัด ปวดบวม 
โพรงจมูกอักเสบ ท้องร่วงง่าย แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะเกิดการสะสมจนเป็นอันตรายโดยท าให้สัตว์มี
การเจริญเติบโตลดลง  

4.1.2 วิตามินดี (vitamin D) เป็นวิตามินที่พบมากในปลา ไข่แดง สัตว์ที่ไม่ได้รับแสง
เป็นเวลานานๆ อาจขาดวิตามินดี วิตามินดีมีหน้าที่ในการช่วยดูดซึมแคลเซียม และฟอสฟอรัสของ
ล าไส้ ดังนั้นหากสัตว์เล็กขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อน และสัตว์ใหญ่เป็นโรคกระดูกผุ 

 4.1.3 วิตามินอี (vitamin E) เป็นวิตามินที่พบในพืชที่มีสีเขียว หญ้าสด เมล็ดธัญพืช 
วิตามินอีมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ไขมันเหม็นหืนทั้งภายในและนอกร่างกาย เป็นตัวช่วยในการ
หายใจตามปกติของเนื้อเยื่อร่างกายต่างๆ ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินซี หากสัตว์ขาดวิตามินอีจะท า
ให้การสืบพันธุ์ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจผิดปกติ อาจท าให้สัตว์ตายได้ 
วิตามินอีเป็นวิตามินที่มีความสัมพันธ์กับแร่ธาตุซีลีเนียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี 

4.1.4 วิตามินเค (vitamin K) เป็นวิตามินที่พบในพืชสด ไข่แดง และปลาป่น วิตามินเค
สามารถสังเคราะห์ได้โดยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ มีความส าคัญต่อการแข็งตัวของ
เลือด หากสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้เลือดไหลไม่หยุด  

4.2 วิตามินที่ละลายในน้ า  
วิตามินที่ละลายในน้ ามีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความส าคัญต่อสัตว์ดังนี้ 

4.2.1 วิตามินบีรวม (B-complex) เป็นวิตามินที่สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองสามารถสังเคราะห์ได้
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงต้องได้รับจากการกินอาหาร หากสัตว์ขาดวิตามินบีรวม
จะไม่สามารถแยกออกได้ว่าขาดวิตามินบีชนิดไหน 
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4.2.2 วิตามินบี 1 (vitamin B1) เป็นวิตามินที่พบในส่าเหล้า ส่าเบียร์ ร าข้าว พืชสด 
วิตามินชนิดนี้สามารถสลายได้เมื่อถูกความร้อน มีประโยชน์ส าหรับช่วยในการใช้คาร์โบไฮเดรตใน
ร่างกาย ช่วยให้เกิดความอยากกินอาหาร หากสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะมีอาการเบื่ออาหาร ซูบผอม 
กล้ามเนื้ออ่อนแอ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าสัตว์ทั่วไปมักไม่ขาด 

4.2.3 วิตามินบี 2 (vitamin B2) เป็นวิตามินที่พบในยีสต์ ตับ น้ านม หางเนย พืชสด 
และเมล็ดธัญพืช วิตามินบี 2 เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ในร่างกายช่วยในการเจริญเติบโต บ ารุงตา 
เยื่อบุบนผิวปาก ปาก และลิ้น หากสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง ประสิทธิภาพ
ในการใช้อาหารเลวลง และอาจแสดงอาการโลหิตจาง 

4.2.4 นิโคตินาไมด์ (nicotinamind) พบในยีสต์ ตับ ดอกทานตะวัน นิโคตินาไมด์มี
หน้าเกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมอาหาร หากสัตว์ขาดจะท าให้การเจริญเติบโตลดลง เป็นโรคล าไส้
และผิวหนังอักเสบ โดยจะแสดงอาการเป็นผื่นคล้ายรอยไหม้ 

4.2.5 วิตามินบี 6 (vitamin B6) พบในยีสต์ ตับ น้ านม ถั่ว และเมล็ดธัญพืช ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาที่ส าคัญในร่างกายหลายอย่าง หากสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะมีการ
กินได้และอัตราการเจริญเติบโตลดลง เป็นโรคโลหิตจาง แสดงอาการชัก ขนหยาบ แต่ส่วนใหญ่สัตว์ไม่
ค่อยแสดงอาการขาดเนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีวิตามินชนิดนี้ 

4.2.6 กรดแพนโททีนิค (pantothenic acid) พบมากในตับ ไข่แดง ถั่วลิสง ถั่วลันเตา 
ยีสต์ หางน้ าตาล และเมล็ดธัญพืช ถ้าสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง ท้องร่วง 
ขนหยาบ ผิวหนังแห้ง ตกสะเก็ด วิตามินชนิดนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะในส่วนของกระเพาะรูเมน (rumen) 

4.2.7 กรดโฟลิค (folic acid) พบในพืชสีเขียว ตับ ยีสต์ เมล็ดธัญพืช ถั่วเหลือง ท า
หน้าที่ในระบบน้ าย่อย ถ้าสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง เป็นโรคโลหิตจาง  

4.2.8 ไบโอติน (biotin) พบในตับ ยีสต์ น้ านม เมล็ดธัญพืช และผัก มีหน้าที่ในการ
สังเคราะห์สารต่างๆ ในร่างกาย ถ้าสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้เป็นโรคผิวหนังและน้ าหนักลด 

4.2.9 โคลีน (choline) พบในพืชสีเขียว ร า ยีสต์ เมล็ดธัญพืช มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายไขมันออกจากตับ ป้องกันไม่ให้ไขมันสะสมที่ตับและร่างกายส่วนอื่นมากเกินไป ถ้าสัตว์ขาด
วิตามินชนิดนี้จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง ตับมีขนาดใหญ่ผิดปกติ และมีไขมันสะสมในร่างกายมาก 

4.2.10 วิตามินบี 12 (vitamin B12) เป็นวิตามินที่สังเคราะห์โดยจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่
จะพบในอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ เช่น ตับ และไม่พบวิตามินชนิดนี้ในพืช มีความส าคัญต่อการสร้าง
เมทไธโอนีน ถ้าสัตว์ขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้การเจริญเติบโตลดลง  

4.2.11 วิตามินซี (vitamin C) วิตามินชนิดนี้พบมากในผลไม้พวกส้ม มะกรูด มะนาว 
พืชสีเขียว มีการสังเคราะห์ขายทั่วไป มีหน้าที่ส าคัญในกระบวนการทางเคมีของร่างกาย สามารถใช้
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เพ่ือลดความเครียดและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันในสัตว์ รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อาหาร
เกิดการหืน หากสัตว์ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้จะท าให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน เส้นเลือดฝอยเปราะ
แตกง่าย  

แม้ว่าสัตว์จะต้องการวิตามินในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับโภชนะตัวอ่ืนๆ แต่การขาด
วิตามินจะส่งผลกระทบด้านลบแก่สัตว์มากมาย ดังนั้นในการประกอบสูตรอาหารจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาปริมาณวิตามินที่เหมาะสมต่อสัตว์แต่ละชนิดและแต่ละระยะของการเจริญเติบโต โดยในการ
ใช้วิตามินในอาหารสัตว์มีหลักที่ต้องค านึงดังนี้ 

1) วิตามินเป็นสารที่สลายตัวได้ง่าย ดังนั้นการเก็บรักษาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
อากาศชื้น แสงแดด หรือโลหะโดยตรง ควรเก็บในที่แห้งและเย็น  

2) ขณะผสมอาหารควรระวังไม่ให้วิตามินสัมผัสกับแร่ธาตุโดยตรง เพราะวิตามินจะ
ถูกท าลายได้ง่าย 

3) วิตามินสังเคราะห์ที่จ าหน่ายโดยทั่วไปจะผ่านกระบวนการขนส่งซึ่งต้องใช้เวลา
ในการขนส่งนาน และอาจสัมผัสอากาศร้อน ท าให้วิตามินมีโอกาสถูกท าลายไปบางส่วน ดังนั้นในการ
ใช้วิตามินที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวควรพิจารณาในการน ามาใช้ 

4) การใช้วิตามินที่ละลายในน้ าในระดับสูงเกินความต้องการของร่างกาย วิตามิน
ส่วนเกินจะสามารถขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้วิตามินในระดับสูงจะ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์คือท าให้ไตท างานหนัก และท าให้ต้องใช้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน 

5) กรณีที่ใช้วิตามินที่ละลายในไขมันในระดับสูงเกินความต้องการของร่างกายจะ
ท าให้เกิดโทษต่อสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถขับวิตามินส่วนเกินออกนอกร่างกายได้ และจะเกิด
การสะสมอยู่ในบริเวณที่มีไขมันอยู่ เช่น หนูที่ได้รับวิตามินเอในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลท าให้การ
เจริญเติบโตลดลง เป็นโรคโลหิตจาง กระดูกผุ หากได้รับวิตามินดีมากเกินไปจะท าให้เกิดการตกตะกอน
ของเกลือแคลเซียมในเส้นเลือดแดง และอวัยวะอ่ืนๆ ส าหรับวิตามินเคหากสัตว์ได้รับในปริมาณมาก
เกินไปจะส่งผลให้การเจริญเติบโตชะงัก และเป็นโรคโลหิตจาง (พันทิพา, 2547) 

 

5. แร่ธาตุ (mineral) 
 แร่ธาตุมีความส าคัญส าหรับสัตว์เนื่องจากท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างและ
เนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งมีความส าคัญส าหรับกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ในร่างกาย  โดยช่วยรักษา
สภาพของของเหลวในร่างกายให้อยู่ในสภาพแขวนลอยอยู่เสมอ ช่วยรักษาสมดุลของกรด -ด่างภายใน
ร่างกาย เป็นส่วนประกอบและเป็นตัวเร่งการท างานของเอนไซม์ต่างๆ เมื่อพิจารณาจากความต้องการ
ของสัตว์สามารถจ าแนกแร่ธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แร่ธาตุหลัก (macro minerals) ซึ่งจัดเป็นแร่ธาตุ
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย และแร่ธาตุปลีกย่อย (micro minerals) ซึ่งมีบางชนิดนับว่าเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็น  
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บางชนิดจัดเป็นแร่ธาตุที่ไม่จ าเป็น และบางชนิดเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ปรอท สารหนู แคดเมียม 
ตะกั่ว (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) 

5.1 แร่ธาตุหลัก (macro minerals) 
แร่ธาตุหลัก คือแร่ธาตุที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายสัตว์ ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะและ

ความส าคัญต่อร่างกายสัตว์แตกต่างกัน  
5.1.1 แคลเซียม (calcium, Ca) แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาของ

โครงร่าง โดยเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกระดูกและฟัน ท าหน้าที่ในด้านรับความรู้สึกต่างๆของ
ระบบประสาท รวมไปถึงการแข็งตัวของเลือด โดยสัตว์ต้องการวิตามินดีเพ่ือช่วยในการดูดซึม
แคลเซียม สัตว์สามารถสะสมแคลเซียมที่กระดูกและสามารถสลายออกมาใช้เมื่อสัตว์ต้องการ แหล่ง
ของแคลเซียมได้แก่ น้ านม พืชใบเขียว ถั่ว ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น หากสัตว์ขาดแคลเซียมจะท า
ให้เป็นโรคกระดูกอ่อน และกระดูกผุ 

5.1.2 ฟอสฟอรัส (phosphorus, P) ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกระดูก 
ฟอสโฟโปรตีน กรดนิวคลีนิค และฟอสโฟไลปิด มีหน้าที่ส าคัญต่อกระบวนการใช้คาร์โบไฮเดรต และมี
ความสัมพันธ์กับแคลเซียมมาก ชัยภูมิ และคณะ (2556) รายงานว่า 60-75 เปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัส
ที่อยู่ในพืช เช่น เมล็ดธัญพืช และกากพืชน้ ามันจะอยู่ในรูปของไฟเตท (phytate) (ตารางที่ 1.2) ซึ่ง
สัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถใช้ปะโยชน์ได้ เนื่องจากไม่มีเอนไซม์ไฟเตส (phytase) ในการย่อย อีกท้ัง    
ไฟเตทยังจับกับแร่ธาตุและโลหะอ่ืน เช่น แคลเซียม สังกะสี กรดอะมิโนบางชนิด และน้ าตาล ท าให้
โภชนะอ่ืนๆ ใช้ประโยชน์ได้น้อยลง ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ไฟเตส ซึ่งผลิตจากจุลินทรีย์ เช่น 
Aspergillus niger ลงในอาหารสัตว์จะท าให้ฟอสฟอรัสในเมล็ดธัญพืช และกากพืชน้ ามันใช้ประโยชน์
ได้สูงขึ้น ขณะที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในพืชได้ ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนสามารถผลิตเอนไซม์ไฟเตสได้ ดังนั้นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจึงสามารถใช้ประโยชน์จาก
ฟอสฟอรัสได้ดีกว่าสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เช่น การอัดเม็ด
จะท าให้การท างานของเอนไซม์ไฟเตสลดลง เนื่องจากความร้อนจากการอัดเม็ดอาหารที่มีอุณหภูมิสูง
กว่า 60 องศาเซลเซียสจะท าลายเอนไซม์ไฟเตส ซึ่งปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการใช้
เอนไซม์ไฟเตสที่ทนความร้อนได้ดีขึ้น หากสัตว์ขาดฟอสฟอรัสจะท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อน กระดูกผุ 
ถ้าขาดเป็นเวลานานจะมีอาการเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง สัตว์มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ า 

5.1.3 โพแทสเซียม (potassium, K) เป็นแร่ธาตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานของ
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ มีหน้าที่ในกระบวนการออสโมซิส (osmosis) ของของเหลวในร่างกาย 
หากสัตว์ได้รับฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงเกินความต้องการของร่างกายจะมีการขับออกทางปัสสาวะ 
แต่หากสัตว์ขาดโพแทสเซียมจะส่งผลท าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ขนหยาบ ซูบผอม อ่อนแอ ชักกระตุก 
ไม่สามารถทรงตัวได้ มีอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและตายในเวลาต่อมา  



15 
 

ตารางท่ี 1.2 ปริมาณไฟเตทในวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด 

 

วัตถุดิบ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (%) ไฟเตท (%) ไฟเตทฟอสฟอรัสทั้งหมด (%) 
ข้าว 0.12 0.08 65 

ข้าวสาลี 0.33 0.18 55 

ข้าวโพด 0.25 0.17 73 

ข้าวฟ่าง 0.26 0.17 66 

ร าข้าวสาลี 0.92 0.63 69 

เมล็ดฝ้าย 0.64 0.49 77 

กากถั่วเหลือง 0.57 0.37 65 

กากเมล็ดฝ้าย 1.34 0.84 63 

กากน้ ามันปาล์ม 0.51 0.29 57 

กากมะพร้าว 0.43 0.24 56 

กากเบียร์ 1.22 0.30 24 

ที่มา: ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
 

5.1.4 โซเดียม (sodium, Na) เป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญต่อการปรับสมดุลของ
ร่างกาย พบมากในเนื้อป่น หรือผลผลิตจากสัตว์ทะเล หากสัตว์ขาดโซเดียมจะท าให้การเจริญเติบโต
หยุดชะงัก ความสามารถในการน าโปรตีนและพลังงานไปใช้ประโยชน์ลดลง และระบบสืบพันธุ์มีปัญหา  

5.1.5 คลอรีน (chlorine, Cl) ท าหน้าที่ในการกระตุ้นน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร โดย
อยู่ในรูปกรดเกลือ (HCl) หรือเกลือคลอไรด์ พบมากในปลาและเนื้อป่น แหล่งของคลอรีนที่ส าคัญคือ 
เกลือ หากสัตว์ขาดแร่ธาตุชนิดนี้จะท าให้น้ าหนักตัวลด แต่ถ้าสัตว์ได้รับเกลือมากเกินไปจะท าให้สัตว์
กระหายน้ ามาก กล้ามเนื้อเปลี้ย และเกิดอาการบวมน้ า (edema) 

5.1.6 แมกนีเซียม (magnesium, Me) แมกนีเซียมท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการท างาน
ของฟอสเฟต เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด และเป็นส่วนประกอบของกระดูก และน้ านม ใน
ลูกสัตว์จะได้รับแมกนีเซียมจากน้ านมอย่างเพียงพอ ชัยภูมิ และคณะ (2556) รายงานว่าแมกนีเซียมใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์จะถูกใช้ประโยชน์เพียง 50-60 เปอร์เซ็นต์ พบมากในร าข้าวสาลี ยีสต์แห้ง พืชที่มี
โปรตีนสูง โดยเฉพาะกากฝ้ายและกากลินซีด หากสัตว์ได้รับแมกนีเซียมเกินความต้องการของร่างกาย
จะถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ แต่ถ้าสัตว์ขาดแมกนีเซี ยมจะเกิดอาการทางประสาท 
กล้ามเนื้อบิดตัว เสียสมดุลภายในร่างกาย ไม่สามารถทรงตัวได้ ชักกระตุก เกร็ง และตายในเวลาต่อมา  
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5.1.7 ก ามะถัน (sulfur, S) ก ามะถันเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็นชนิดหนึ่ง ร่างกายได้รับ
ก ามะถันจากกรดอะมิโนที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ เช่น เมทไธโอนีน, ซีสทีน และซีสเทอีน ซึ่งจ าเป็น
ในการสังเคราะห์สารประกอบต่างๆ ที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ เช่น ทอรีน (taurine) กลูตาไทโอน 
(glutathione) กรดลาโปอิก (lapoic acid) และคลอโดรทินซัลเฟต (chondroitin sulfate)  จุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยเอ้ืองสามารถใช้ก ามะถันสังเคราะห์กรดอะมิโนที่มีก ามะถันเป็น
องค์ประกอบ ในขณะที่การเสริมก ามะถันในสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองไม่พบว่าเกิดประโยชน์ใดๆ 

5.2 แร่ธาตุปลีกย่อย 

แร่ธาตุปลีกย่อยสามารถจ าแนกเป็นแร่ธาตุที่จ าเป็น แร่ธาตุที่ไม่จ าเป็น และแร่ธาตุที่เป็น
พิษต่อร่างกาย ซึ่งแร่ธาตุแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 เหล็ก (iron, Fe) เหล็กเป็นแร่ธาตุที่พบในพืชใบเขียว โดยเฉพาะถั่ว และพวก
เปลือกเมล็ดพืช หากสัตว์ขาดจะท าให้เป็นโรคโลหิตจาง (พันทิพา, 2547) ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กเป็น
องค์ประกอบของฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้ยังพบเหล็กในไมโอโกลบิน (myoglobin) ของ
กล้ามเนื้อ ทรานซาเฟอร์ริน (transferring) ในซีรัม ยูเทอโรเฟอริน (uteroferrin) ในรก แลคโตเฟอริน 
(lactoferrin) ในน้ านม และพบที่ตับในรูปเฟอร์ริติน (ferritin) และฮีโมซิเดอริน (hemosiderin) 
นอกจากนี้เหล็กยังท าหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด ในสัตว์แรกเกิดมีเหล็กประมาณ 50 

มิลลิกรัม ซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในรูปฮีโมโกลบิล ในลูกสุกรต้องได้รับเหล็กประมาณ 21 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม ดังนั้นลูกสุกรจึงต้องได้รับการฉีดธาตุเหล็ก เนื่องจากการขนส่งธาตุเหล็กผ่านรกไปสู่ลูกมี
ประสิทธิภาพต่ า และธาตุเหล็กในน้ านมมปีริมาณน้อยมาก (ชัยภูมิ และคณะ, 2556)  

5.2.2 ทองแดง (copper, Cu) ทองแดงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญต่อการสังเคราะห์ 
ฮีโมโกลบิลและกระตุ้นการท างานของเอนไซม์หลายชนิดในกระบวนการเมทาบอลิซึม พบว่าทองแดงที่
อยู่ในรูปสารประกอบเกลือซัลเฟตและเกลือคลอไรด์จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี ส่วนทองแดงที่อยู่ใน
รูปของสารประกอบซัลไฟล์และออกไซด์สัตว์จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่ า ทองแดงเป็นส่วนประกอบที่
พบทั่วไปในอาหารสัตว์ ถ้าสัตว์ขาดทองแดงจะเจริญเติบโตช้า เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง หัวใจและ
หลอดเลือดผิดปกติ แต่ถ้าสัตว์ได้รับทองแดงมากเกิน 250 พีพีเอ็มจะเป็นพิษต่อร่างกาย 

5.2.3 โคบอลต์ (cobalt, Co) โคบอลต์เป็นส่วนประกอบของวิตามินบี 12 จุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมนต้องการโคบอลต์ไปใช้ในการสังเคราะห์วิตามินบี 12 กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ 
นอกจากนี้พบว่าการเสริมโคบอลต์ยังสามารถทดแทนสังกะสีในการท าหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์ของ
เอนไซม์คาร์บอกซี่เปปติเดส (caboxypeptidase) และอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส (alkaline phosphatase) 
เป็นแร่ธาตุที่พบมากในอาหาร ซ่ึงหากสัตว์ได้รับโคบอลต์ในปริมาณมากจะเป็นพิษต่อร่างกาย 
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5.2.4 ไอโอดีน (iodine, I) ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxine) 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) พบในอาหารทะเล วัชพืชทะเล ปลาป่น หากสัตว์
ขาดไอโอดีนจะท าให้การผลิตไทรอกซินลดลง ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่ คอพอก และความสมบูรณ์พันธุ์ต่ า 

5.2.5 แมงกานีส (manganese, Mn) ท าหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์หลายชนิด 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน มีความส าคัญต่อ    
การสืบพันธุ์ หากสัตว์ขาดแมงกานีสสัตว์จะเป็นหนุ่มเป็นสาวช้า พบว่าในอาหารหยาบจะมีแมงกานีส
ในปริมาณสูงกว่าอาหารข้น โดยแหล่งแมงกานีสที่ส าคัญคือ ร า นอกจากนี้พบว่าระดับความเป็นพิษ
ของแมงกานีสจะสูงกว่าความต้องการของสัตว์หลายเท่า ดังนั้นจึงไม่คอยมีปัญหาเรื่องการสะสมของ
แมงกานีส แต่ถ้ามีมากจะขัดขวางการท างานของเหล็ก  

5.2.6 สังกะสี (zinc, Zn) สังกะสีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเอนไซม์ในร่างกาย มี
ความเกี่ยวข้องกับการท างานของฮอร์โมนอินซูลิน ( Insulin) เป็นสารป้องกันโรคเรื้อน นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน พบมากในยีสต์ ร า และจุดงอก
ของเมล็ดธัญพืช หากสัตว์ขาดสังกะสีจะท าให้ผิวหนังหนา เกิดภาวะ hyperkeratinization หรือ
เรียกว่า parakeratosis ล าไส้ดูดซึมอาหารช้าลง ส่งผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง 

5.2.7 ซีลีเนียม (selenium, Se) ซีลีเนียมเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่เรียกว่า 
selenoproteins เช่น เอนไซม์กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส (glutathione peroxidase) ซึ่งท าหน้าที่
ต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการท างานของวิตามินอีและวิตามินซี นอกจากนี้ซีลีเนียมยังเป็นส่วนประกอบ
ของเอนไซม์ thioredoxin reductase ซึ่งช่วยในการแบ่งตัวและป้องกันการตาย (apoptosis) ของเซลล์ 
และเอนไซม์ deiodenase ซึ่งช่วยในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน หากสัตว์ขาดซีลีเนียมจะท าให้การ
ท างานของต่อมไทรอยด์ลดลง ภูมิต้านทานต่ า ความสมบูรณ์พันธุ์ลดลง และมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ท างานผิดปกติ และตายเฉียบพลัน (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) หากได้รับซีลีเนียมในระดับสูงจะเกิดการ
เป็นพิษ ท าให้เกิดโรคเรื้อรัง (กรณีที่สัตว์กินพืชที่มีซีลีเนียมเป็นองค์ประกอบสูง) และเป็นโรค
เฉียบพลัน โดยสารหนูสามารถน ามาใช้ในการลดความเป็นพิษของซีลีเนียมได้ (พันทิพา, 2547) 

5.2.8 โมลิบดีนัม (molybdenum, Mo) ถ้าสัตว์ได้รับโมลิบดีนัมในปริมาณสูงจะมีผล
ในการไปรบกวนการท างานของทองแดง ท าให้ร่างการสัตว์ขาดทองแดงทั้งที่สัตว์ได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ การแก้ไขสามารถใช้ซัลเฟตช่วยในการลดฤทธิ์ของโมลิบดีนัม ท าให้มีระดับของโมลิบดีนัมใน
เลือดลดลง 

5.2.9 ฟลูออรีน (fluorine, F) ฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน เป็นสาร
ที่ไม่ใช่โภชนะที่จ าเป็นและมีอันตรายหากสัตว์ได้รับมากเกินไป (เกิน 20 พีพีเอ็ม) ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
สะสมในร่างกาย มีผลท าให้การฟันไม่เรียบ กร่อน ประสาทไวต่อความเย็น เจริญเติบโต การสืบพันธุ์ 
และการให้น้ านมลดลง (พันทิพา, 2547) 
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ตารางท่ี 1.3 ชนิดและแหล่งของแร่ธาตุที่ใช้ในอาหารสัตว์ 
 

แร่ธาต ุ แหล่งวัตถุดิบ ปริมาณแร่ธาตุ (%) 
แคลเซียม - กระดูกป่น 26.0 

 - กระดูกท่ีผ่านการอบไอน้ า 
(bone meal steamed) 

25.0 

 - กระดูกท่ีเผาจนด าเกรียมแล้วป่น (bone char) 27.0 

 - ไดแคลเซียมฟอสเฟต 24.0 

 - ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 13.0 

 - โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 16.0 

 - หินปูนป่น 38.4 

 - แคลเซียมคาร์บอเนต 40.0 

 - โซเดียมคาร์บอเนต 27.0 

 - เปลือกหอย 36.4 

ฟอสฟอรัส - กระดูกป่นและแคลเซียมฟอสเฟต 14.0 

 - หินฟอสเฟตที่เอาฟลูออรีนออกแล้ว 18.0 

เหล็ก - เฟอริออกไซด์ 35.0 

 - เฟอรัสซัลเฟต 20.0 

 - รีดิวส์ไอออน 80.0-100.0 

 - ไอรอนคาร์บอเนต 43.0 

ทองแดง - คอปเปอร์คาร์บอเนต 53.0 

 - คอปเปอร์ออกไซด์ 75.0 

 - คอปเปอร์ซัลเฟต 34.5 

โคบอลต์ - โคบอลต์ซัลเฟต 34.0 

 - โคบอลต์คาร์บอเนต 45.0 

ไอโอดีน - โพแทสเซียมไอโอไดด์ 76.0 

 - โซเดียมไอโอไดด์ 84.0 

 - โพแทสเซียมไอโอเดท 59.0 

แมกนีเซียม - แมกนีเซียมคาร์บอเนต 47.0 

 - แมกนีเซียมออกไซด์ 52.0-62.0 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Rostagno et al. (2005); พันทิพา (2547) 
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ตารางท่ี 1.3 ชนิดและแหล่งของแร่ธาตุที่ใช้ในอาหารสัตว์ (ต่อ) 
 

แร่ธาต ุ แหล่งวัตถุดิบ ปริมาณแร่ธาตุ (%) 
แมกนีเซียม - แมกนีเซียมซัลเฟต 31.0 

ซีลีเนียม - โซเดียมซีลีไนด ์ 42.0 

 - โซเดียมซีลีเนท 45.0 

สังกะสี - ซิงค์คาร์บอเนต 52.0 

 - ซิงค์ออกไซด์ 73.0 

 - ซิงค์ซัลเฟต 25.0 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Rostagno et al. (2005); พันทิพา (2547) 
 

6. น้ า (water) 
 น้ าเป็นองค์ประกอบของของเหลวในร่างกายสัตว์ ซึ่งมีผลต่อการท างานทางชีวเคมีและระบบ
สรีรวิทยาของเซลล์ ปริมาณน้ าในร่างกายขึ้นอยู่กับอายุและองค์ประกอบของร่างกาย พบว่าตัวอ่อนที่
ผสมติดใหม่ๆ จะมีน้ าเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ สัตว์ที่ โตเต็มที่จะมีน้ าเป็น
องค์ประกอบในร่างกาย 50 เปอร์เซ็นต์ และเฉลี่ยแล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีน้ าเป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจะเห็นว่าน้ าจัดเป็นโภชนะที่มีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง (พันทิพา, 
2547) หากสัตว์สูญเสียน้ าเพียง 2-3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าในร่างกายทั้งหมดจะส่งผลให้สัตว์ป่วย และถ้า
สูญเสียน้ าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าในร่างกายก็จะส่งผลให้สัตว์ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ ซึ่งน้ ามีหน้าที่
ที่ส าคัญต่อสัตว์ ดังนี้ 
 1) น้ าเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย และช่วยให้ร่างกายสัตว์คงรูปอยู่ได้ 
 2) ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี 

 3) ท าหน้าที่เป็นตัวละลายสารต่างๆ ที่ร่างกายได้รับในความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น สารอาหาร 
หรือสารแปลกปลอม และน าพาสารเหล่านี้ไปยังเซลล์ต่างๆ และช่วยน าของเสียออกจากร่างกาย 

 4) เป็นตัวป้องกันการกระทบกระเทือนของระบบประสาทและอวัยวะภายในร่างกาย 

 5) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสารต่างๆ ที่ขับออกมาภายในร่างกาย เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน 
เลือด น้ าเหลือง สารหล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น 

 6) ผลผลิตของสัตว์ทุกชนิด เช่น เนื้อ น้ านม และไข่มีน้ าเป็นองค์ประกอบมากกว่าสารอาหาร
ชนิดอ่ืน กล่าวคือเนื้อไก่มีน้ าเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ไข่ไก่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ และน้ านมมีน้ าเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเมื่อสัตว์
ขาดน้ าจึงมีผลกระทบต่อผลผลิตด้วยเช่นกัน 
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ตารางท่ี 1.4 ปริมาณน้ าที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการ 

 

ชนิดสัตว์ ความต้องการน้ า (ลิตร/ วัน) 
โคแรกคลอด 25-32 

โคเนื้อโตเต็มที ่ 60 

โคนมระยะให้นม 90 

โคนมระยะนมแห้ง 60 

ม้าโตเต็มที ่ 40 

ม้าระยะให้นม 50 

สุกรขุนน้ าหนัก 30 กิโลกรัม 6 

สุกรขุนน้ าหนัก 60-100 กิโลกรัม 8 

สุกรระยะนม 14 

แกะขุน 4 

แกะระยะให้นม 6 

ไก่ไข ่ 0.5 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2559); พันทิพา (2547) 
 

 ตารางที่ 1.4 แสดงปริมาณน้ าที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการ พบว่าสัตว์แต่ละชนิดต้องการน้ าใน
ปริมาณที่แตกต่างกันออกไป โดยสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีความต้องการน้ ามากกว่าสัตว์ขนาดเล็ก สัตว์ที่
ให้ผลผลิตมากต้องการน้ ามากกว่าสัตว์ที่ไม่ได้ให้ผลผลิต สัตว์ที่ให้ผลผลิตที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบสูง  
เช่น โคนมระยะรีดนมจะมีความต้องการน้ ามากกว่าสัตว์ที่ไม่ให้ผลผลิต นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิของน้ าและสิ่งแวดล้อม ความชื้นในอากาศ และคุณภาพน้ า เป็นต้น  

นอกจากนี้ในการใช้น้ าเพ่ือเป็นน้ าดื่มในสัตว์ต้องให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพของน้ า ทั้งนี้
เนื่องจากน้ าที่ได้จากบางแหล่งอาจมีสารหรือแร่ธาตุต่างๆ เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ ละลายปะปนอยู่ใน
ระดับสูงเกินความปลอดภัยที่จะน ามาใช้ในสัตว์ โดยในตารางที่ 1.5 ได้แสดงระดับที่ปลอดภัยของแร่ธาตุ
ชนิดต่างๆ ที่มีในน้ าดื่มส าหรับใช้ในการผลิตสัตว์ ซึ่งระดับของสารดังกล่าวในน้ าใช้บ่งถึงปริมาณของ
จุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในน้ า นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์ขาดออกซิเจนและวิตามินเอได้ ดังนั้น
หากพบว่าแหล่งน้ านั้นมีปริมาณจุลินทรีย์อยู่มากและจ าเป็นต้องใช้น้ าจากแหล่งนั้ นสามารถแก้ไขได้
โดยการเติมคลอรีน 
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ตารางท่ี 1.5 ระดับท่ีปลอดภัยของแร่ธาตุที่มีในน้ าดื่มส าหรับใช้ในการผลิตสัตว์ 
 

ชนิดของแร่ธาตุ ระดับสูงสุดที่ปลอดภัยในน้ าดื่ม (มิลลิกรัม/ ลิตร) 
สารหนู (Ar) 0.20 

แคดเมียม (Cd) 0.05 

โครเมียม (Cr) 1.00 

โคบอลต์ (Co) 1.00 

ทองแดง (Cu) 0.50 

ฟลูออรีน (F) 2.00 

ตะกั่ว (Pb) 0.10 

ปรอท (Hg) 0.10 

นิเกิล (Ni) 1.00 

ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 100.00 

ไนไตรท-์ไนโตรเจน (NO3-N) 10.00 

วานาเดียม (Va) 0.10 

สังกะสี (Zn) 25.00 

ที่มา: ดัดแปลงจาก พันทิพา (2547) 
 

สัตว์แต่ละชนิดตอบสนองต่อการขาดน้ าแตกต่างกัน โดยสัตว์ขนาดใหญ่และสัตว์โตเต็มเต็มวัย
จะขาดน้ าได้มากกว่าลูกสัตว์และสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อสัตว์ขาดน้ าจะกินอาหารลดลง ประสิทธิภาพ
การใช้อาหารลดลง อัตราการเจริญเติบโตลดลง การให้ผลผลิตลดลง สัตว์จะแสดงอาการหงุดหงิด ดุร้าย 
โดยพบว่ายิ่งสัตว์อายุน้อยจะยิ่งแสดงอาการรุนแรง ชีพจรเต้นถี่ หายใจถี่หอบ แสดงอาการอ่อนเพลีย 
และหากสัตว์ขาดน้ ามากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มักจะเสียชีวิต ดังนั้นเมื่อสัตว์แสดงอาการ
ขาดน้ าสามารถแก้ไขโดยการหาพืชสดให้สัตว์กิน พ่นน้ ารดตัวสัตว์เพ่ือลดความร้อนในร่างกาย ให้น้ า
ผสมเกลือหรือแร่ธาตุ (อิเลคโทรไลท์) และในกรณีที่สัตว์ขาดน้ าอย่างรุ่นแรงจะแสดงอาการซึม และ
อ่อนเพลีย ซ่ึงสามารถแก้ไขโดยฉีดน้ าเกลือเข้าเส้นเลือดทันที 
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สรุป 

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่ในการเลี้ยงสัตว์ โดยอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพจะ
ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนะสูง เหมาะส าหรับน ามาประกอบ
สูตรอาหารเพ่ือเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโต ขยายพันธุ์และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและ
สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองจะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน เช่น สัตว์เคี้ยวเอ้ืองกินอาหารหยาบเป็นหลัก 
ขณะที่สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีเยื่อใยได้น้อย เป็นต้น นอกจากนี้สัตว์แต่ละชนิด แต่ละ
ระยะการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตก็มีความต้องการโภชนะที่แตกต่างกัน โดยโภชนะดังกล่าวจะมี
ปริมาณแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ดังนั้นเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงสัตว์
จึงต้องมีความเข้าใจประเภทและลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์และโภชนะชนิดต่างๆ เพ่ือจะได้
น าไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต่อไป 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 
1. จงอธิบายลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภทมาอย่างละเอียด 

2. จงบอกความส าคัญและประโยชน์ของโภชนะแต่ละประเภทมาอย่างละเอียด 

3. จงอธิบายลักษณะของโภชนะแต่ละประเภทมาอย่างละเอียด 

4. จงอธิบายอาการของสัตว์ที่ขาดโภชนะแต่ละประเภทมาอย่างละเอียด 

5. จงยกตัวอย่างประเภทของอาหารหยาบและอาหารข้นประเภทละ 5 ชนิดพร้อมข้อจ ากัดในการใช้ 
6. จงเปรียบเทียบคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของวิตามินจากธรรมชาติและวิตามินสังเคราะห์ 
7. จงให้เหตุผลว่าเพราะสาเหตุใดสัตว์ระยะให้นมจึงมีความต้องการน้ ามากกว่าสัตว์ระยะอ่ืนๆ 

8. จงจ าแนกชนิดพร้อมบอกความส าคัญของกรดอะมิโนที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นได้อย่างถูกต้อง 
9. จงยกตัวอย่างอาหารเสริมที่ไม่ให้โภชนะโดยตรงแก่สัตว์พร้อมการใช้ประโยชน์มาอย่างน้อย 5 ชนิด
10. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบแหล่งพลังงานและโปรตีนที่ได้จากพืชและสัตว์มาอย่างน้อยประเภทละ 5 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมปศุสัตว์. (2559). ความต้องการของน้ า. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จาก 
http://dld.go.th/nutrition.  

ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, สมเกียรติ ประสานพานิช, ธีรวิทย์ เป่ยค าภา, วิริยา ลุ้งใหญ่, พงศ์ธร คงมั่น, เชาว์วิทย์ 
ระฆังทอง และชาญวิทย์ แก้วตาปี. (2556). โภชนศาสตร์สัตว์. แดแน๊กซ์อินเตอร์คอร์
ปอเรชั่น, กรุงเทพมหานคร. 260 หน้า.  

นิราวรรณ อนันตสุข. (2557). เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและกระบือ . เอกสารประกอบการสอน. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 317 หน้า. 

พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. (2547). หลักการอาหารสัตว์: หลักโภชนศาสตร์และการประยุกต์. พิมพ์
ครั้งที่ 2, โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร. 611 หน้า. 

Cheeke, P.R. (1999). Applied animal nutrition: feeds and feeding. 2nd ed. New Jersey. 

Prentice-Hall, Inc. 525 p. 

Roatagno, H.S., L.F.T. Albino, J.L. Donzele, P.C. Gomes, R.F.D. Oliveira, D.C. Lopes, A.S. 

Ferreira and S.L.D.T. Barreto. (2005). Composition of feedstuffs and nutritional 

requirements. University of Vicosa, Vicosa.  

Wattiaux, M.A. (2000). Essential dairy. [Online]. Available: http://babcock.cals.wisc.edu/ 

[2016, March 15]. 
Fiorentini, G., I.P.C. Carvalho, J.D. Messana, R.C. Canesin, P.S. Castagnino, J.F. Lage, P.B. 

Arcuri and T.T. Berchielli. (2015). Effect of lipid sources with different fatty acid 

profiles on intake, nutrient digestion and ruminal fermentation of feedlot 

Nellore steers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 28(11): 1583-1591. 

Soliva, C.R., L. Meile, A. Cieślak, M. Kreuzer and A. Machmüller. ( 2004) .  Rumen 

simulation technique study on the interactions of dietary lauric and myristic 

acid supplementation in suppressing ruminal methanogenesis. British Journal 

of Nutrition. 92: 689-700 

Oliveira, M.M., I. Susin, E.M. Ferreira, C.P. Nolli, R.S. Gentil, A.V. Pire and G.B. Mourão. 

( 2012) . Intake, nutrient apparent digestibility and ruminal constituents of 

sheep fed diets with canola, sunflower or castor oils. Revista Brasileira de 

Zootecnia. 41(11): 2350-2356. 

http://dld.go.th/
http://babcock.cals.wisc.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiorentini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20IP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Messana%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Canesin%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castagnino%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lage%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arcuri%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arcuri%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berchielli%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26580282
https://www.ajas.info/
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition


 

 

แผนการสอนประจ าบทที่ 2  
แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งอาหารหยาบ 

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้พลังงาน 

3. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้โปรตีน 

4. วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามิน 

5. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ  

1. อธิบายประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
2. ยกตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละกลุ่มมาอย่างน้อยแหล่งละ 4 ชนิด ได้อย่าง

ถูกต้อง 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบแหล่งอาหารหยาบ อาหารพลังงานและอาหาร

โปรตีนได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

3. ผู้เรียนน าเสนอรายงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

4. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามเอกสารค าสอน  

6. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 2 แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็น
การบ้าน และก าหนดวันส่ง 
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9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
3. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 2 เรื่องแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
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บทท่ี 2 

แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feedstuffs) หมายถึง สารใดๆ ก็ตามที่ให้โภชนะที่เกิดประโยชน์แก่สัตว์  
โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจได้มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ ฯลฯ หรืออาจได้จากการสังเคราะห์
ทางเคมี เช่น กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ได้หลายกลุ่ม ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าทางโภชนะ และข้อก าจัด
ในการน าไปใช้ในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดและแต่ละช่วงอายุมีความต้องการในการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้สามารถน าวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภท ตลอดทั้ง
เข้าใจลักษณะ ความส าคัญ และข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสูตรอาหาร   
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งอาหารหยาบ 

 อาหารหยาบ คืออาหารที่มีเยื่อใยหยาบ (crude fiber, CF) มากกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ หรือมี
ผนังเซลล์ (neutral detergent fiber, NDF) มากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (Wattiau, 2000) อาหารหยาบ
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารหยาบสด อาหารหยาบแห้ง และพืชหมัก ซึ่งกลุ่มวัตถุดิบ
ที่เป็นแหล่งอาหารหยาบมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หญ้า  
 หญ้าและทุ่งหญ้าเป็นอาหารที่มีความส าคัญต่อการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ที่กินอาหารหยาบเป็นหลัก หญ้าที่มีคุณภาพดีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากมี
โปรตีนสูง ส าหรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองและสัตว์ปีก หญ้าและผักสดเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่
ส าคัญ โดยหญ้าที่มีคุณสมบัติในการน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ควรเป็นหญ้าที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง 
สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วเมื่อถูกตัดหรือถูกแทะเล็ม มีคุณค่าทางโภชนะและความน่ากินสูง  ไม่มีสารพิษที่
เป็นพิษต่อร่างกายสัตว์ ซึ่งหญ้าที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์มีอยู่หลายชนิด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum)  
หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี สายพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ หญ้าเนเปียร์แคระ (P. 

purpureum cv. Mott) หญ้าเนเปียร์ (ธรรมดา) และหญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P. Purpureum x P. 

americanum) ซึ่งมี 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าบาน่า หญ้าเนเปียร์แคระสูง 1-2 

เมตร แตกกอดี ใบเยอะ ส่วนหญ้าเนเปียร์ธรรมดา และเนเปียร์ลูกผสมสูง 3-4 เมตร พบว่าหญ้าเนเปียร์
ทุกสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะส าหรับปลูกในเขตชลประทาน 
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ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 3-4 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 10.1, 

65.4, 37.2 และ 54.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

วิธีปลูก ปลูกได้ด้วยท่อนพันธุ์ ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ให้ข้อ
อยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 นิ้ว  

การใช้ประโยชน์ การตัดหญ้าเนเปียร์ไปเลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรกเม่ือหญ้าอายุ 60-70 วัน
หลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุกๆ 30-45 วัน ช่วงฤดูฝนหญ้าจะโตเร็ว อาจตัดอายุน้อยกว่า 30 วัน 
โดยตัดชิดดิน หญ้าเนเปียร์เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หรือหญ้าหมัก 

1.2 หญ้าหวาน (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) 
หญ้ า  Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham เป็ น หญ้ าที่ มี ลั กษ ณ ะการ

เจริญเติบโตคล้ายกับตระกูลหญ้าเนเปียร์ สันนิษฐานว่ามีแหล่งก าเนินจากประเทศปากีสถานและ
อิสราเอล เป็นหญ้าที่เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงนิยมปลูก เรียกว่า 
หญ้าหวาน หรือหญ้าม้า เป็นหญ้าที่สามารถปลูกเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เชาวฤทธิ์ และเมธา 
(2560) รายงานว่าหญ้าหวานมีโปรตีนหยาบ และเยื่อใย NDF เท่ากับ 12.5 และ 59.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
ตัดทีอ่ายุ 45 และเมื่อตัดที่อายุ 60 วัน มีค่าเท่ากับ 15.2 และ 61.3 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ 

1.3 หญ้ากินนี (Panicum maximum) 
หญ้ากินนีเป็นหญ้าเมืองร้อนที่นิยมปลูกกันมากเนื่องจากให้ผลผลิตสูง เป็นหญ้าที่มีการ

แตกกอเหมือนตะไคร้ สามารถใช้ปลูกข่มวัชพืชอ่ืนๆ หรือหญ้าคาได้ดี เป็นหญ้าที่ต้องปลูกในดินที่มี
คุณภาพดี ทนแล้งได้ แต่ไม่ทนต่อน้ าท่วม ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งประมาณ 8-9 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน 
เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 7.4, 70.5, 40.9 และ 49.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(เกียรติศักดิ์, 2552) 

วิธีปลูก ใช้เมล็ดในการปลูก โดยมีระยะปลูกตั้งแต่ 50x50 เซนติเมตร ถึง 1x1 เมตร 
การใช้ประโยชน์ นิยมใช้เป็นทุ่งหญ้าและพืชตัดกินสด โดยตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน

หลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุกๆ 30-45 วัน 

1.4 หญ้าขน (Paragrass, Brachiaria mutica)  
หญ้าขนเป็นหญ้าที่มีล าต้นเลื้อยทอดปล้องไปได้ไกล ทนต่อน้ าท่วม มีความน่ากิน เป็นหญ้า

ที่ไม่ทนต่อการเหยียบย่ า และเมื่อปลูกแล้วในฤดูแล้งมักตายเป็นหย่อมๆ ท าให้หญ้าเจริญไม่เต็มพ้ืนที่ 
นิยมใช้ผลิตเป็นหญ้าแห้ง ให้ผลผลิตน้ าหนักสดประมาณ 30 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF 

และพลังงาน TDN เท่ากับ 8.0, 66.8, 37.8 และ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 
วิธีปลูก ตัดหญ้าเป็นท่อนๆ ใช้วิธีปักช าหรือหว่านลงในแปลงที่มีการไถเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นใช้พรวนจานลากทับเพ่ือกลบดิน เมื่อฝนตกหญ้าที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มงอก 
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1.5 หญ้าบาน่า (Bana) 

หญ้าบาน่าเป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P. purpureum x P. americanum hybrid) เมื่อ
เจริญเติบโตเต็มที่หญ้าจะสูง 3-4 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว แต่
ต้องการดินที่ระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ยประมาณ 3-4 ตัน/ ไร่/ ปี 
หากตัดที่อายุ 30 วัน จะมีโปรตีนสูงประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทนต่อสภาพพ้ืนที่น้ าท่วมขังและ 
ไม่ทนต่อการเหยียบย่ าของสัตว์ 

วิธีปลูก ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกเท่านั้น ระยะปลูกท่ีเหมาะสมคือ 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 
2 ท่อน โดยใช้ส่วนของโคนปักเอียงลงบนดินและให้ส่วนของข้ออยู่ใต้พ้ืนดินลึกประมาณ 1-2 นิ้ว 

การใช้ประโยชน์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุกๆ 30-

45 วัน ส่วนในช่วงฤดูฝนหญ้าจะเจริญเติบโตเร็ว อาจตัดอายุน้อยกว่า 30 วัน โดยตัดชิดดิน เหมาะ
ส าหรับใช้ท าหญ้าหมัก 

1.6 หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum) 
หญ้าอะตราตัมเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ กอใหญ่ ใบกว้าง ขอบใบคม ทนต่อ

สภาพดินที่เป็นดินกรด ทนน้ าท่วมขัง ทนแล้ง ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.5-3.5 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย 
NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 7.1, 66.7, 41.1 และ 54.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 
2552) 

วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม/ ไร่ หว่านหรือโรยเมล็ดเป็นแถว โดยมี
ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 50 เซนติเมตร  

การใช้ประโยชน์ หญ้าอะตราตัมเจริญเติบโตรวดเร็ว ถ้าปล่อยไว้ให้มีอายุมากใบจะหยาบ
กระด้างและขอบใบคม ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุประมาณ 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 
30-40 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร 

1.7 หญ้าโร้ด (Chioris gayana) 
หญ้าโร้ดเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพน้ าขังได้เป็นครั้งคราว ทนต่อ

การแทะเล็มได้ดี ทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าหญ้าอ่ืนๆ หลายชนิด ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.0-2.5 ตัน/ 
ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 7.4, 72.8, 42.8 และ 53.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 

วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 2 กิโลกรัม/ ไร่ เมล็ดพันธุ์หญ้าโร้ดมีขนและเบามาก ก่อน
ปลูกแนะน าให้ผสมเมล็ดพันธุ์กับขี้เลื้อยหรือทรายก่อนหว่านหรือโรยเป็นแถว โดยแต่ละแถวห่างกัน
ประมาณ 50 เซนติเมตร 
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การใช้ประโยชน์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 

เซนติเมตร ส าหรับการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ควรปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน จากนั้น
จึงท าการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุกๆ 30-45 วัน 

1.8 หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum) 
หญ้าพลิแคทูลั่มเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทราย

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ทนต่อสภาพแห้งแล้งและน้ าท่วมขัง ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1.5-2.0 ตัน/ ไร่/ ปี 
มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 6.9, 69.1, 40.3 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 

วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 2 กิโลกรัม/ ไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน
ประมาณ 50 เซนติเมตร 

การใช้ประโยชน์ การตัดหญ้าพลิแคทูลั่มไปใช้เลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-

70 วัน โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-15 เซนติเมตร ส าหรับการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ควร
ปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้นจึงท าการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม
หมุนเวียนทุกๆ 30-45 วัน โดยหญ้าพลิแคทูลั่มเหมาะส าหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หญ้าแห้ง 
หรือหญ้าหมัก 

1.9 หญ้าแพงโกล่า (Digitaria decumbens) 
หญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้าที่ล าต้นเลื้อยไปตามพ้ืนดิน สามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว เป็นหญ้าที่มี

ความอ่อนนุ่ม และคุณค่าทางโภชนะสูง นิยมน ามาท าหญ้าแห้ง มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และ
พลังงาน TDN เท่ากับ 10.5, 66.2, 34.5 และ 55.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 

วิธีปลูก ตัดหญ้าเป็นท่อนๆ แล้วหว่านลงในแปลงที่มีการไถเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใช้พรวน
จานลากทับเพื่อกลบดิน เมื่อฝนตกหญ้าที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มงอก 

 จากประสบการณ์ในการใช้หญ้าแพงโกล่าแห้งเป็นอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาด
เล็ก พบว่าหญ้าแพงโกล่าแห้งมีความน่ากินสูง สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ สามารถใช้
ประโยชน์ได้หมดทุกส่วน โดยไม่มีการเลือกกินส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากหญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้าที่
มีความอ่อนนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนะสูง  
  

2. ถั่วอาหารสัตว์  
 ถั่วอาหารสัตว์เป็นอาหารหยาบที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าหญ้าอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โปรตีน แคลเซียม และวิตามินเอ นอกจากนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในถั่วอาหารสัตว์จะไม่ลดลงมากนัก
เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับหญ้า ถั่วอาหารสัตว์สามารถใช้เป็นพืชบ ารุงดิน โดยอาศัยจุลินทรีย์ใน
ปมรากตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ถั่วอาหารสัตว์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์มีหลายชนิด ดังนี้ 
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2.1 ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano) 
ถั่วฮามาต้าเป็นพืชที่มีอายุ 2-3 ปี พุ่มเตี้ยตั้งตรง แตกกิ่งก้านแผ่คลุมพ้ืนที่ได้กว้าง ทนทาน

ต่อสภาพแห้งแล้งและการเหยียบย่ าของสัตว์ได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพพ้ืนที่ดินชื้นแฉะ น้ าท่วมขัง ให้
ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1.5-2.0 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 15.9, 

50.6, 31.6 และ 62.0 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 
วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัม/ ไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน 

ประมาณ 30-50 เซนติเมตร  
การใช้ประโยชน์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 60-75 วันหลังปลูก โดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-

15 เซนติเมตร หรือปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน ถั่วฮามาต้าเหมาะส าหรับ
ใช้เลี้ยงโค กระบือ ทั้งในรูปถั่วสดและแห้ง 

2.2 ถั่วท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184) 
ถั่วท่าพระสไตโลเป็นถั่วที่มีอายุ 2-3 ปี พุ่มตั้ง ขนาดต้นและทรงพุ่มใหญ่กว่าถั่วฮามาต้า ไม่ทน

ดินเค็มและดินด่าง (pH มากกว่า 8.5) ไม่ทนต่อการแทะเล็มเหยียบย่ าของสัตว์ หรือตัดบ่อยๆ ผลผลิต
น้ าหนักแห้ง 1.5-2.5 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และพลังงาน TDN เท่ากับ 15.9, 50.8, 

36.2 และ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 
วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 2.0 กิโลกรัม/ ไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว แต่ละแถวห่างกัน

ประมาณ 30 เซนติเมตร  
การใช้ประโยชน์ ควรตัดครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 80-90 วัน หลังจากนั้นตัดทุกๆ 60-75 วัน 

โดยตัดสูงจากพ้ืนดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
2.3 ถั่วคาวาเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) 
ถั่วคาวาเคดเป็นถั่วที่มีอายุฤดูเดียว เป็นพืชเถาเลื้อย ใบดก มีสัดส่วนของใบมากกว่าล าต้น 

เหมาะส าหรับใช้ท าถั่วแห้งอัดฟ่อน ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF 

และพลังงาน TDN เท่ากับ 16.6, 49.8, 32.9 และ 57.0 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 
วิธีปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 4 กิโลกรัม/ ไร่ โรยเป็นแถว แต่ละแถวห่างกันประมาณ 25-50 

เซนติเมตร 
การใช้ประโยชน์ ควรตัดเมื่อถั่วมีอายุ 60-90 วัน และตัดสูงจากพ้ืนดิน 10-20 เซนติเมตร 

สามารถตัดถั่วได้ 2-3 ครั้ง 
2.4 ถั่วลิสงเถา (Arachispintoi cv. Amarillo) 
ถั่วลิสงเถาเป็นถั่วที่มีอายุหลายปี เจริญเติบโตคลุมดินได้อย่างหนาแน่น ดอกมีสีเหลือง

สวยงาม บางสถานที่ใช้เป็นพืชประดับ เจริญได้ดีในดินมีความชื้นสูง ทนต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ า
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ได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและส่วนของล าต้น ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1-2 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีนประมาณ 
15-21 เปอร์เซ็นต ์

วิธีปลูก ปลูกโดยหยอดเมล็ดเป็นแถวอัตรา 2 กิโลกรัม/ ไร่ ระยะห่างระหว่างแถว 30-50 

เซนติเมตร  หรือใช้ท่อนพันธุ์ปลูกระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวห่างกัน 50 เซนติเมตร 

การใช้ประโยชน์ ควรปล่อยแทะเล็มครั้งแรกที่ถั่วอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้นให้ท าการ
ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มทุกๆ 30-45 วัน 

ถึงแม้ว่าหญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์จะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบอยู่สูง 
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ปีก 
เช่น ไก่ ของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการเลี้ยงไก่แบบ free range จะปล่อยให้สัตว์ออกหากินได้
อย่างอิสระ โดยไก่จะจิกกินหญ้าเป็นอาหาร และไก่จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุธรรมชาติจากหญ้า โดย
ผ่านกระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้  

 

3. พืชอาหารสัตว์อ่ืนๆ หรือเศษเหลือจากการเกษตร 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรรม ดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือน าไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริโภค จะมีเหลือเหลือหรือผลพลอยได้จากการท า
การเกษตรเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งเศษเหลือจากการเกษตรเหล่านั้นล้วนมีประสิทธิภาพในการ
น ามาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์  

3.1 ต้นข้าวโพด (corn) 
เศษเหลือจากข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดหวานที่สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ 

ส่วนของล าต้น เปลือก ฝัก และซังข้าวโพด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของล าต้นและใบของข้าวโพดฝักอ่อน
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังเป็นสีเขียว จะมีคุณค่าทางโภชนะค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับหญ้าสด คือมี
โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 60-65 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 36-40 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน-

ฟรีเอกซ์แทรกซ์ (nitrogen free extract, NFE) 55 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับส่วนของเปลือก ฝัก และไหม
ของข้าวโพดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการท าข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง จะมีลักษณะอ่อนนุ่ม 

รสหวาน มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง พบว่ามีโปรตีนประมาณ 11.5-14.0 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 50-

60 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 25-30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ล าต้นของข้าวโพดหวานหลังเก็บฝัก ซึ่งมี
ลักษณะเป็นล าต้นสีเขียวอยู่มาก มีคุณค่าทางโภชนะได้แก่โปรตีนประมาณ 7-9 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.6 

เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 61.2 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 32.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการต้นข้าวโพดมาใช้เป็น
อาหารสัตว์ควรสับให้มีขนาดประมาณ 2-4 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันการเลือกกินของโคและกระบือ และ
เพ่ิมปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของสัตว์  
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3.2 ข้าวฟ่างหวาน (sweet sorghum) 
ข้าวฟ่างหวานเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูงในระยะเวลารวดเร็วกว่าหญ้า ทนดินแล้งและดินเลว

ได้ดีกว่าข้าวโพด เป็นพืชที่มีล าต้นใหญ่ ซึ่งสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น โค กระบือ ในการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ควร
สับให้มีขนาดประมาณ 2-4 เซนติเมตร เพ่ือให้สัตวสามารถกินได้ทุกส่วน แต่อย่างไรก็ตามข้าวฟ่างมี
ส่วนประกอบของกรดไฮโดรไซยานิคโดยเฉพาะพืชที่มีอายุน้อย แต่เมื่อข้าวฟ่างโตขึ้นจะมีปริมาณลดลง 
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการในการหมักหรือท าให้แห้งจะสามารถท าลายสารพิษนี้ได้เกือบทั้งหมด ใน
การน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ควรมีการเสริมแหล่งโปรตีนอ่ืนร่วมด้วย เช่น ถั่วอาหารสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากข้าวฟ่าง
มีโปรตีนต่ า  

จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้ข้าวฟ่างหวานหมักเป็นอาหารส าหรับโคเนื้อ พบว่า
ข้าวฟ่างหมักอายุ 28 วัน มีกลิ่นหอม และมีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกิน และสัตว์ไม่แสดงอาการ
ผิดปกติใดๆ เมื่อกินข้าวฟ่างหวานหมักเป็นอาหารหยาบเสริม 

3.3 ต้นถั่วเหลือง (soybean, Glycine max) 
ต้นถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากการเกษตรที่เหลือจากการเก็บผลผลิตไปแล้ว นิยมน ามา

ตากแห้งก่อนน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากต้นถั่วเหลืองมีก้านแข็งเมื่อน ามาท าเป็นพืชให้สัตว์กินจึงมี
ความสูญเสียน้อย โดยสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มติดฝักจนกระทั่งฝักแก่ การใช้ต้นถั่วเหลืองแห้ง
เลี้ยงสัตว์จะสามารถลดการใช้อาหารข้นได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากต้นถั่วเหลืองแห้งมีโปรตีนสูงประมาณ 
6.3 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.8 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยหยาบ 30.9 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน TDN 43.0 
เปอร์เซ็นต์  

3.4 ต้นถั่วลิสง (peanut groundnut, Arachis hypogea) 
ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกมากในประเทศไทย  โดยพบว่าหลังจาก

ฤดูกาล  เก็บเกี่ยวฝักถั่วลิสงจะมีเศษเหลือ ได้แก่ ใบและล าต้นซึ่งยังมีสีเขียวและคุณค่าทางโภชนะสูง 
ได้แก่ โปรตีน 11-16 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 44.3 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 36.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่า
ต้นถั่วลิสงหลังเก็บฝักมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมร่วมกับอาหารหยาบหรือใช้เป็น
แหล่งของอาหารหยาบในฤดูแล้งโดยสามารถใช้ต้นถั่วลิสงเป็นอาหารสัตว์ได้ทั้งในรูปสด แห้ง หรือหมัก  

3.5 ฟางข้าว (rice straw) ฟางข้าวเป็นเศษเหลือจากการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า
เกษตรกร ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่
ขาดแคลนอาหารสัตว์ ซึ่งฟางข้าวมีคุณค่าทางโภชนะต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้า คือมีปริมาณโปรตีน
ต่ าประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ TDN ต่ าประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยสูง โดยมีเยื่อใย
ที่  NDF และ ADF ประมาณ  70-78 และ 50-57 เปอร์ เซ็นต์  ตามล าดับ มีส่ วนประกอบของ
คาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างซึ่งจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักมีศักยภาพในการย่อยสลายเพ่ือน าไปใช้ผลิต
เป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ (Wanapat, 1999) ดังนั้นในการน าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้
เสียก่อน (Wanapat and Devendra, 1992) จากประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวโดยการสับ และ/ หรือหมักด้วยยูเรีย พบว่าฟางข้าวมีปริมาณโปรตีนเพ่ิมขึ้น
จาก 2.4 เป็น 7.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหมักด้วยยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อโคนมได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 

เซนติเมตร หมักยูเรียเป็นอาหารหยาบ จะมีปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และผลผลิตเพ่ิมขึ้น (Gunun 

et al., 2013a) นอกจากนี้ Gunun et al. (2013ab) พบว่าการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนของโคนม และโค
นมเพศผู้ตอนที่ได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 เซนติเมตร มีค่าสูงกว่ากลุ่มโคที่ได้รับฟางข้าวที่ไม่ได้ท าการสับ  

3.6 ผลพลอยได้และเศษเหลือกจากสับปะรด  
ผลิตภัณฑ์หลักจากสับปะรดที่ประเทศไทยส่งออกได้แก่ สับปะรดกระป๋อง  น้ าสับปะรด 

สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดแห้ง และเงาะสอดไส้สับปะรด เมื่อน าผลสับปะรดเข้าโรงงานจะมีผลพลอย
ได้จากการเก็บสับปะรด ได้แก่ จุก ใบ และต้น เมื่อน าเข้าแปรรูปในโรงงานจะมีเศษเหลือจากการท า
สับปะรดกระป๋อง ได้แก่ เปลือกสับปะรด เศษเหลือของสับปะรดมีคุณค่าทางโภชนะใกล้เคียงกับหญ้า
อาหารสัตว์ มีเยื่อใยต่ ากว่าหญ้า พบว่าจุกสับปะรดมีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และ TDN เท่ากับ 9.5, 
51.2, 27.2 และ 64.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับเปลือกสับปะรดมีโปรตีน เยื่อใย NDF ADF และ 
TDN เท่ากับ 5.4, 56.8, 27.9 และ 65.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าเปลือกสับปะรด
เป็นส่วนที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ในรูปน้ าตาลสูง ซึ่งจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานในการหมักย่อย และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายในระบบย่อยของสัตว์ ดังนั้นเกษตรกรสามารถน าผลพลอยได้จากการผลิตสับปะรดเป็นแหล่ง
อาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทดแทนหญ้าได้ Suksathit et al. (2011) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
การปลูกสับปะรดมาก มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าน้อยหรือใช้ทดแทนหญ้าในช่วงฤดูแล้งได้  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Costa et al. (2007) พบว่าสามารถใช้เปลือกสับปะรดได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ในโคพันธุ์พ้ืนเมือง โดย
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ การเปลี่ยนแปลงอาหาร และการย่อยได้ นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ในเขตอ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้น าเปลือกสับปะรดซึ่งมีส่วนของเนื้อสับปะรดติดอยู่
มาใช้เลี้ยงไก่ โดยการเสริมให้ไก่จิกกินเพิ่มเติมจากการให้อาหารผสมเองภายในฟาร์ม พบว่าไก่สามารถ
ให้ผลผลิตไข่ตามปกติ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้เนื่องจากเป็นการน าวัตถุดิบอาหารสัตว์
ท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอาหาร 

3.7 ยอดอ้อย  
ปัจจุบันอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เกษตรกรจะปลูกอ้อยเพ่ือน าเข้าโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลในระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ซึ่งจะมียอดอ้อยและใบอ้อยเป็น
เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ยอดอ้อยและใบอ้อยจะมีโปรตีน 4-7 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 65-72 

เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 37-50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นยอดอ้อยถือว่าเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่
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สามารถใช้เป็นอาหารหยาบ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
โดยเฉพาะในฤดูแล้งได้  โดยสามารถใช้ได้ทั้งรูปยอดอ้อยสด และยอดอ้อยหมัก สไบพร และพิชาด (2558) 
รายงานว่าสามารถใช้ใบอ้อยเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมส าเร็จหมักของแกะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตารางท่ี 2.1 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งอาหารหยาบ 
 

ชนิดของอาหารหยาบ DM CP NDF ADF TDN 

หญ้าเนเปียร์  18.7 10.1 65.4 37.2 54.0 

หญ้าหวาน - 12.5  59.5 - - 

หญ้ากินนี  22.5 7.4 70.5 40.9 49.0 

หญ้าขน  22.6 8.0 66.8 37.8 56.0 

หญ้าอะตราตัม  21.9 7.1 66.7 41.1 54.0 

หญ้าโร้ด  27.4 7.4 72.8 42.8 53.0 

หญ้าพลิแคทูลั่ม  24.9 6.9 69.1 40.3 57.0 

หญ้าแพงโกล่า  26.9 10.5 66.2 34.5 55.0 

หญ้ารูซี่  20.2 8.5 65.5 37.6 54.0 

ถั่วฮามาต้า  26.5 15.9 50.6 31.6 62.0 

ถั่วท่าพระสไตโล  25.4 15.9 50.8 36.2 56.0 

ถั่วคาวาเคด  19.9 16.6 49.8 32.9 57.0 

ต้นถั่วเหลือง 85.9 6.3 49.8 36.5 43.0 

ต้นถั่วลิสง 86.6 11.5 44.3 36.4 48.0 

ฟางข้าว 87.8 2.0-4.0 70-78 50-57 40-50 

จุกสับปะรด 19.0 9.5 51.2 27.2 64.0 

เปลือกสับปะรด 14.2 5.4 56.8 27.9 65.0 

ที่มา: เกียรติศักดิ์ (2552); เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560); ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2559) 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารหยาบสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ หญ้า
อาหารสัตว์ ถั่วอาหารสัตว์ เศษเหลือและผลพลอยได้ทางการเกษตร ซึ่งอาหารหยาบเป็นอาหารหลัก
ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากมีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบสูง โดยพบว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน
ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองมีความสามารถในการย่อย
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และน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีการใช้อาหารหยาบ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
เยื่อใยสูง เช่น หญ้าเนเปียร์ และต้นกล้วยมาหมักร่วมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่เนื้อ 
ไก่ไข่ เป็นต้น และท าให้สัตว์สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างหญ้าอาหารสัตว์ 
ที่มา: ผู้เขียน 

 

   
 

   
 

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างถั่วอาหารสัตว์ 
ที่มา: ผู้เขียน 
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วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้พลังงาน 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงาน หมายถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผสมลงในสูตรอาหาร
เพ่ือยกระดับพลังงานในสูตรอาหารให้สูงขึ้น พลังงานที่ได้จากวัตถุดิบเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแป้ง 
น้ าตาล และไขมัน อย่างไรก็ตามวัตถุดิบในกลุ่มนี้สามารถให้สารอาหารอื่นๆ เช่น โปรตีน วิตามิน และ
แร่ธาตุด้วยเช่นกัน ยิ่งลักษณ์ (2556) กล่าวว่าวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานสามารถจ าแนกออกเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ เมล็ดธัญพืช รากและหัวพืช ไขมัน และวัตถุดิบพลังงานชนิดอ่ืน หรือผลพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เมล็ดธัญพืช 

 เมล็ดธัญพืชที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารทั่วๆ ไป มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกัน 
โดยแหล่งพลังงานในเมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเม็ดแป้ง ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของแป้งใน
เมล็ดธัญพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ท าให้คุณภาพของแป้งแตกต่างกัน เมล็ดธัญพืชที่นิยมใช้เป็น
อาหารสัตว์ มีหลายชนิดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เมล็ดข้าวโพด (corn) 
เมล็ดข้าวโพดที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์มี 2 ชนิด คือข้าวโพดชนิดเมล็ดกลม และข้าวโพด

ชนิดเมล็ดบุบ 

1.1.1 ข้าวโพดชนิดเมล็ดกลม (flint corn) เป็นข้าวโพดที่มีรูปร่างของเมล็ดค่อนข้าง
กลม เนื่องจากมีแป้งแข็งอยู่รอบนอกของเมล็ด และมีส่วนของแป้งอ่อนอยู่ตรงกลางของเมล็ด ท าให้
เมล็ดมีลักษณะกลมและแข็งทั่วทั้งเมล็ด  

1.1.2 ข้าวโพดชนิดเมล็ดบุบ (dent corn) เป็นข้าวโพดที่มีรูปร่างของเมล็ดคล้ายซี่ฟัน 
เนื่องจากส่วนของแป้งแข็งอยู่บริเวณด้านข้างของเมล็ด แต่มีส่วนของแป้งอ่อนอยู่ตรงกลาง และ
ส่วนบนของเมล็ด ท าให้เมล็ดมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและตอนบนของเมล็ดบุบลงไป เป็นชนิดที่นิยม
น ามาใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในการน ามาใช้ควรบดให้เมล็ดข้าวโพดแตกออกก่อน เพราะเมล็ดข้าวโพดมี
เปลือกแข็งหุ้มอยู่ท าให้ย่อยยาก อีกทั้งในการเลือกใช้เมล็ดข้าวโพดเพ่ือน ามาใช้ในอาหารสัตว์มีข้อควร
ระวัง ดังนี้ 

1) เมล็ดข้าวโพดที่ดีไม่ควรมีความชื้นเกิน 13 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะข้าวโพดที่เก็บ
รักษาเกิน 1 เดือน ทั้งนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นสูงจะท าให้โภชนะบางอย่างสูญเสียไปเพราะเมล็ดข้าวโพด
ยังสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ได้ปกติ เช่น หายใจ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความชื้นในเมล็ดท าให้
ไขมันในเมล็ดข้าวโพดเกิดการหืน และท าให้จุลินทรีย์ต่างๆ เจริญเติบโต ซึ่งท าให้คุณค่าทางโภชนะ
ลดลง และเป็นพิษต่อสัตว์ 

2) ตรวจสอบเมล็ดข้าวโพดที่ไม่มีคุณภาพ เช่น เมล็ดลีบ เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะ
ท าลาย เมล็ดแตกหัก เมล็ดที่มีเชื้อรา หรือที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  



38 
 

 
 

3) ทดสอบการปลอมปนวัตถุที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารวัตถุอ่ืนที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวโพด 
ลงไป เช่น การปลอมปนส่วนของล าต้น ใบ และซังของข้าวโพด เมล็ดของวัชพืช หิน ดิน ทราย เป็นต้น 

จากประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่เกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีเทคนิคในการเก็บรักษาเมล็ด
ข้าวโพดเพ่ือให้สามารถใช้งานได้นานๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดเชื้อรา โดยการเก็บเมล็ดข้าวโพด
ไว้ทั้งฝักในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และเมื่อต้องการน ามาใช้จึงค่อยน ามาปั่นแยกเมล็ดออกจากซัง
ข้าวโพด 

1.2 ข้าวโพดบด (ground corn, corn meal) 
ข้าวโพดบดคือเมล็ดข้าวโพดที่น ามาผ่านกระบวนการบด ท าให้สามารถย่อยและใช้

ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการสังเกตคุณภาพของข้าวโพดบดจะท าได้ยากกว่าเมล็ด
ข้าวโพด อีกท้ังข้าวโพดบดจะมีการปนเปื้อนของเชื้อราได้ง่ายกว่าเพราะส่วนของแป้งถูกบดให้แตกออก
จากเปลือกหุ้มเมล็ด ยิ่งลักษณ์ (2556) อธิบายข้อควรระวังในการซื้อข้าวโพดบดดังนี้ 

1.2.1 การปลอมปนด้วยเมล็ดข้าวโพดที่มีคุณภาพต่ า เช่น ข้าวโพดเก่าที่มีเชื้อรา 
หนอน มอด รวมทั้งสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เมล็ดข้าวโพด เช่น ซังและล าต้นของข้าวโพด โดยน ามาบดผสมลง
ในข้าวโพดบด รวมทั้งการปลอมปนด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนที่มีคุณภาพและราคาด้อยกว่า
ข้าวโพดบด เช่น หินฝุ่น หรือปลอมปนด้วยสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนะ เช่น เศษพืช ดิน ทราย เป็นต้น 

1.2.2 ข้าวโพดมีความชื้นสูงเกิน 13 เปอร์เซ็นต์ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเชื้อรา โดยจะ
สังเกตเห็นข้าวโพดจับตัวเป็นก้อน มีเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราปรากฏให้เห็น และมีกลิ่นอับ ดังนั้น
ควรเลือกซ้ือข้าวโพดที่มีลักษณะร่วน กลิ่นหอมไม่อับ 

1.2.3 ข้าวโพดบดควรมีโภชนะต่างๆ ดังนี้คือ มีโปรตีนประมาณ 8.2-8.5 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 3.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 3-6 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในการพิจรณา
เลือกซื้อข้าวโพดเกษตรกรรายย่อยสามารถตรวจสอบคุณภาพข้าวโพดจากคุณค่าทางโภชนะที่มากับ
บรรจุภัณฑ์ หรือจากการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏบัติการส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว์ 

1.3 ร าข้าวโพด (corn bran) 
ร าข้าวโพดคือส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดข้าวโพด จะถูกขัดสีออกมาเป็นส่วนแรก ซึ่งเป็น

ส่วนที่ไม่มีแป้งและต้นอ่อน ในประเทศไทยมีการใช้ร าข้าวโพดในอาหารสัตว์น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศ 

1.4 ซังข้าวโพด (ground corn cob) 
ซังข้าวโพดคือส่วนของแกนฝักข้าวโพดหลังจากน าเปลือกและเมล็ดออกแล้ว ซึ่งมีเยื่อใยสูง 

ความสามารถในการย่อยได้ต่ า สามารถน ามาบดใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  นอกจากนี้พบว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ใช้ซังข้าวโพดหวานที่เป็นผลพลอยได้จาก
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โรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้าวโพดบรรจุกระป๋องมาท าการสับให้ละเอียดก่อนท าการหมักเพ่ือใช้เลี้ยง  
ไก่ไข่ร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนๆ พบว่าไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้ไม่แตกต่างจากการให้อาหาร
ส าเร็จรูป ทั้งนี้เนื่องจากซังข้าวโพดที่น ามาใช้จะมีส่วนของเมล็ดข้าวโพดติดอยู่จ านวนหนึ่ง ประกอบกับ
ข้าวโพดที่น ามาบรรจุกระป๋องมีอายุไม่มาก ดังนั้นจะยังมีส่วนของแป้งอยู่มาก เมื่อท าการสับให้ละเอียด
แล้วน ามาหมักก่อนน าไปใช้เลี้ยงไก่ จะช่วยให้เยื่อใยอ่อนนุ่ม และยุ่ย สัตว์สามารถย่อยได้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้มาก 

1.5 คอร์น กลูเทน มิลล์ (corn gluten meal) เป็นส่วนที่เหลือจากการสกัดเอาแป้งข้าวโพด
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของต้นอ่อนหรือส่วนอื่นที่ผ่านการหมักแล้ว 

1.6 ข้าวเปลือก (ground paddy rice) 
ข้าวเปลือกมีโปรตีนประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ มีเยื่อใยและเถ้าสูงประมาณ 10 และ 6 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เนื่องจากมีส่วนของซิลิกาห่อหุ้มเปลือกข้าวอยู่ ท าให้ความสามารถในการย่อยได้
และพลังงานต่ า โดยมีปริมาณโภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมดเพียง 48 เปอร์เซ็นต ์ 

ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองสามารถใช้ข้าวเปลือกทดแทนร าและปลายข้าวได้ โดยในสุกรรุ่นและ
สุกรขุนสามารถใช้ข้าวเปลือกทดแทนร าได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต 
เป็ดไข่ระยะโตเต็มวัยสามารถใช้ได้สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต 
(ยิ่งลักษณ์, 2556) ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่เนื้อไว้หลังบ้าน (ไก่พ้ืนเมือง) สามารถใช้
ข้าวเปลือกเป็นอาหารร่วมกับการให้ข้าวสุก ปลายข้าว และอาหารอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้
ข้าวเปลือกในลูกไก่และไก่ไข่ ทั้งนี้เนื่องจากจะท าให้พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้รวมของสูตรอาหารต่ าลง 

1.7 ร าข้าว (rice bran)  
ร าข้าวที่น ามาใช้ เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์ สามารถจ าแนกออกเป็น  3 ชนิด 

ประกอบด้วย 

1.7.1 ร าหยาบ (rough rice bran) เป็นร าที่มีส่วนของแกลบบดปะปน อาจมีปลายข้าว  
ปนมาด้วยเล็กน้อย จึงท าให้มีโปรตีนต่ าประมาณ 5-7 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยสูงประมาณ 13 

เปอร์เซ็นต์ พบว่าร าที่ได้จากการสีข้าวใหม่ๆ จะมีความหอมน่ากิน แต่เมื่อทิ้งไว้นานจะหืนได้ง่าย ทั้งนี้
เนื่องจากมีปริมาณไขมันเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูง 

1.7.2 ร าละเอียด (rice bran) บางครั้งเรียกร าอ่อน หรือร าขาว ซึ่งได้จากขั้นตอนการขัดสี
ข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว มีโปรตีนและไขมันสูงคือ โปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 11 

เปอร์เซ็นต์ ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ร าละเอียดเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่ดีแต่มีความฟ่ามสูง เพราะมี
เยื่อใยมาก และมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ไม่ควรใช้ในปริมาณมากเกินไปในสัตว์เล็ก 
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1.7.3 ร าสกัด (extract rice bran) ได้จากกระบวนการสกัดน้ ามันร าข้าวด้วยสารเคมี 
ร าสกัดจะมีโปรตีนสูงประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณไขมันต่ า ดังนั้นจึงสามารถเก็บรักษาได้นาน 
แต่ความน่ากินและการใช้ประโยชน์ได้ของกรดอะมิโนลดลง  

1.8 ปลายข้าว (broken bran)  
ปลายข้าวเป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการสีข้าว ประกอบด้วยส่วนของเมล็ดข้าวสารที่หัก 

แต่อาจมีส่วนของจมูกข้าวปะปนมา ปลายข้าวมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยต่ าประมาณ 1 

เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารของสัตว์ทุกประเภท เนื่องจากมีพลังงานสูงและเยื่อใย
ต่ า สัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่นิยมใช้ในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้
เนื่องจากมีราคาแพง 

1.9 แกลบ (hull)  
แกลบเป็นส่วนเปลือกนอกของข้าว มีคุณค่าทางโภชนะต่ า มีเยื่อใยสูง ไม่เหมาะต่อการ

น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสัตว์หรือสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
1.10 เมล็ดข้าวฟ่าง (sorghum) 
เมล็ดข้าวฟ่างมีโปรตีนสูงประมาณ 7-12 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีกรดอะมิโน    

ไลซีน และทรีโอนีนอยู่ในรับต่ า ดังนั้นในการใช้ข้าวฟ่างในสูตรอาหารควรเสริมด้วยโปรตีนคุณภาพดี 
เช่น ปลาป่น และกากถั่วเหลือง หรือกรดอะมิโนสังเคราะห์ ซึ่งการเลือกข้าวฟ่างเพ่ือน ามาใช้ในอาหารสัตว์
มีข้อควรค านึงดังนี้ 

1.10.1 ควรเลือกเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดติดมาปริมาณน้อยที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดมีความแข็ง มีเยื่อใยสูง ท าให้การย่อยได้ต่ า และอาจมีปริมาณแทนนินสูงขึ้น
ด้วย ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการน าเมล็ดข้าวฟ่างมาฝัดเอาเปลือกหุ้มเมล็ดออก 

1.10.2 ปริมาณสารแทนนินที่อยู่ในเมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นสารที่มีรสฝาด ขม สัตว์ไม่ชอบกิน 
มีผลท าให้การย่อยได้ของโปรตีน กรดอะมิโน และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง โดยสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง
ที่ได้รับแทนนินในระดับ 0.5-2 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และหากสัตว์ได้รับ
แทนนินในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้สัตว์ตายได้ ดังนั้นควรมีการตรวจสอบระดับของแทนนินก่อน
น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ทั้งนี้เนื่องจากข้าวฟ่างมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งท าให้คุณค่าทางโภชนะรวมทั้ง
ปริมาณแทนนินมีความผันแปร  

1.10.3 เมล็ดข้าวฟ่างที่มีสีเข้ม เช่น สีน้ าตาลแดง สีน้ าตาล จะมีแทนนินสูงกว่าเมล็ด
ข้าวฟ่างที่มีสีอ่อน  

1.10.4 การแยกสารแทนนินออกจกเมล็ดข้าวฟ่างสามารถท าได้โดยการน าเมล็ดข้าวฟ่าง
แช่ในน้ าด่างที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วล้างด้วยน้ าร้อน พบว่าเปลือกหุ้มเมล็ดของข้าวฟ่างจะ
หลุดออกมา ซึ่งสารแทนนินที่ติดกับเปลือกหุ้มเมล็ดของข้าวฟ่างก็จะหลุดออกมาด้วย 
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2. รากและหัวพืช 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีน้ าเป็นองค์ประกอบประมาณ 75-90 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย
ประมาณ 5-11 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนประมาณ 4-12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคุณภาพโปรตีนของวัตถุดิบกลุ่มนี้
ค่อนข้างต่ า กล่าวคือมีกรดอะมิโนที่จ าเป็น เช่น ไลซีน เมทไธโอนีนในระดับต่ า รวมทั้งรากและหัวพืชสด
มักมีสารที่เป็นพิษต่อสัตว์ เช่น กรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid: HCN) ในหัวมันส าปะหลัง 
สารพิษโซลานิน (solanin) ในหัวมันเทศ ซึ่งการน าวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้เป็นอาหารสัตว์ต้องผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนหรือท าให้สุกเพ่ือลดความเป็นพิษก่อน  ทั้งนี้แหล่งวัตถุดิบที่เป็นแหล่ง
พลังงานที่ได้จากรากและหัวพืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 มันส าปะหลัง (cassava) 
มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากมันส าปะหลังมีแป้งใน

ปริมาณสูงประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ราคาถูกและหาได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามมีปริมาณโปรตีนและ
กรดอะมิโนต่ า โดยมีโปรตีนประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ มีไขมัน 0.8 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 3.7 เปอร์เซ็นต์ 
และวัตถุแห้ง 90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้มีสารพิษคือกรดไฮโดรไซยานิค ซึ่งพบตามใบ ล าต้น และ
เปลือกสด ซึ่งถ้าสัตว์ได้รับสารพิษดังกล่าวจะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับกับออกซิเจน และ
สัตว์อาจตายได้เมื่อได้รับสารพิษในปริมาณสูง ดังนั้นการน ามันส าปะหลังมาใช้ไม่ควรใช้ในรูปหัวสด แต่
อย่างไรก็ตามสารพิษดังกล่าวสามารถท าลายได้โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

1) การอบภายใต้อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส 

2) การนึ่งหรือต้ม 

3) การท ามันเส้น โดยน ามันส าปะหลังมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วตากให้แห้ง (มีความชื้น
ประมาณ 10-13 เปอร์เซ็นต์)  

4) การหมัก โดยท าการสับหัวมันส าปะหลังเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหมักในภาชนะหมักเป็นเวลา
อย่างน้อย 21 วัน 

ในการน ามันส าปะหลังมาใช้เป็นอาหารสัตว์ควรเพ่ิมความน่ากิน และลดความเป็นฝุ่นโดย
การเสริมโปรตีนจากแหล่งอ่ืนร่วมกับการเสริมไขมันและกากน้ าตาล นอกจากนี้พบว่าระดับเยื่อใยใน
มันเส้นแปรผกผันกับระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของมันเส้น ดังนั้นในการเลือกซ้ือมันเส้นมาใช้เพ่ือ
เป็นอาหารสัตว์ควรเลือกท่ีมีระดับเยื่อใยต่ าที่สุดเพื่อจะได้มันเส้นที่สัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

2.2 มันเทศ (sweet potato) 
หัวมันเทศสามารถใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานได้ ทั้งนี้เนื่องจากมันเทศเป็นวัตถุดิบที่ให้

พลังงานใกล้เคียงกับมันส าปะหลัง โดยมันเทศมีวัตถุแห้งประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ มีแป้งประมาณ 
23-30 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีนประมาณ 1.4 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถใช้มันเทศเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนข้าวโพดได้ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามมันเทศเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง ดังนั้น
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การท ามันเทศในสภาพแห้งเพ่ือใช้ในอาหารสัตว์อาจไม่คุ้มค่า รวมทั้งมันเทศไม่เหมาะในการน ามาใช้เป็น
แหล่งพลังงานในสัตว์ที่มีอายุน้อยและสัตว์ปีก (ยิ่งลักษณ์, 2556) 
 

3. ไขมันและวัตถุดิบพลังงานชนิดอื่น 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานนอกจากจะเป็นจ าพวกเมล็ดธัญพืช รากและพืชหัวแล้ว 
ไขมันหรือน้ ามัน และกากน้ าตาลนับว่าเป็นแหล่งพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญ และนิยม
น ามาใช้ยกระดับพลังงานของสูตรอาหารสัตว์  ซึ่งไขมันและวัตถุดิบพลังงานชนิดอ่ืนที่น ามาใช้เป็น
อาหารสัตว์มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ไขมันหรือน้ ามัน (lipid) 
ไขมันหรือน้ ามันที่ได้จากทั้งพืชและสัตว์ให้พลังงานเป็น 2.25 เท่าของคาร์โบไฮเดรต และ

โปรตีน การใช้ไขมันและน้ ามันในสูตรอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับระดับพลังงานให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย  นิยมใช้กับวัตถุดิบที่ให้พลังงานต่ า มีเยื่อใยสูงและมีลักษณะที่เป็นฝุ่นมาก เช่น 
กากปาล์ม ใบกระถิน นอกจากนี้การใช้ไขมันในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังสามารถช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการหมัก
ในกระเพาะรูเมน และลดประชากรของโปรโตซัว เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของโปรตีน 
และลดการสูญเสียไนโตรเจน (Hristov and Jouany, 2005) แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไขมันหรือน้ ามัน
ในปริมาณมากจะท าให้หืนง่าย ดังนั้นอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารไม่ควรผสมไว้
คราวละมากๆ หรือเก็บไว้ใช้นานๆ นอกจากนี้การใช้ไขมันในสูตรอาหารมีข้อก าจัดเรื่องปริมาณการใช้ 
โดยไม่ควรใช้เกิน 5-7 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (ยิ่งลักษณ์, 2556) ในลูกสุกรที่ท าการเสริมไขมันใน
ระดับสูงจะส่งผลให้มีอาหารท้องเสีย ขณะเดียวกันพบว่าการใช้ไขมันในสูตรอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ในระดับสูงจะท าให้สัตว์มีประมาณการกินได้ และการย่อยได้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไขมันหรือน้ ามันใน
ระดับท่ีสูงเกินไปจะไปท าลายจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน 

3.2 กากน้ าตาล (molasses) 
กากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลจากอ้อย ที่สามารถ

น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ กากน้ าตาลมีลักษณะเหนียวข้น มีสีน้ าตาล มีรสหวาน ท าให้
ช่วยเพ่ิมความน่ากิน ลดความเป็นฝุ่นของอาหาร อีกทั้งเป็นตัวประสานที่ดีในการอัดเม็ดอาหาร 
กากน้ าตาลมีความชื้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาลมากกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ใช้
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 2.85 เมกะแคลอรีต่อกิโลกรัม มีโปรตีนประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่อาจมี
โปรตีนได้มากถึง 8-15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีโพแทสเซียม แคลเซียม คลอรีน และเกลือซัลเฟตอยู่ใน
ปริมาณสูง  
 

 



43 
 

 
 

4. ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นตัวตั้งต้น
จ านวนมาก ซึ่งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จะมีผลพลอยได้ที่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เปลือกถ่ัวเหลือง (soybean hull) 
เปลือกถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันถั่วเหลือง และพบว่า

กากถั่วเหลืองมีโปรตีนประมาณ 9.4 เปอร์เซ็นต์ โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด 77 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.5 

เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย 74 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยหยาบ 35 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 47 

เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์วัตถุ 95 เปอร์เซ็นต์ (Blasi et al., 2000)  พบว่าเปลือกกากถ่ัวเหลืองสามารถ
ใช้ทดแทนข้าวโพด หรือใช้เป็นแหล่งเยื่อใยทดแทนพืชอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ โดยสามารถใช้
ทดแทนข้าวโพดได้ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร โดยไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ านม และยังสามารถ
ลดต้นทุนค่าอาหารได้ (Ipharraguerre et al., 2012) 

4.2 กากมันส าปะหลัง  
กากมันส าปะหลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งมี

ศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ ทั้งนี้เพราะมีแป้งสูง โดยกากมันส าปะหลังมี
แป้งเป็นองค์ประกอบประมาณ 47.9-68.9 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 2.6 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.3 เปอร์เซ็นต์ 
เถ้า 1.7-5.7 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยาบ 14.4 เปอร์เซ็นต์ (ลัดดาวัลย์, 2556) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
กากมันส าปะหลังมีกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนต่ า นอกจากนี้ยังมีไฮโดรไซยานิคต่ ากว่า 50 พีพีเอ็ม 
ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีพิษต่อสัตว์ (วิภาสิริ, 2549) 

กากมันส าปะหลังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารของทั้งสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองและ
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง ลัดดาวัลย์ (2556) ชี้ให้เห็นว่ากากมันสาปะหลังสามารถใช้ในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ถึง 20 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต และ
คุณภาพไข่ไก่ และสามารถใช้ได้ถึง 5-10 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่เนื้อ (ปรีดา และคณะ, 2552; 

Khempaka et al., 2009) ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองนิยมใช้กากมันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
วัตถุดิบพลังงานอ่ืนๆ หรือทดแทนอาหารข้น ทั้งนี้เนื่องจากมีราคาถูก โดยนิยมน ามาปรับปรุงคุณภาพ
ก่อนการน าไปใช้ โดยการหมักด้วยยูเรีย กากน้ าตาล และยีสต์ เป็นต้น ศุภชัย และคณะ (2558) 
รายงานว่าเมื่อใช้กากมันส าปะหลังหมักทดแทนอาหารข้น 46.8 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้โคเนื้อมีอัตรา
การเจริญเติบโต ลักษณะซาก ชิ้นส่วนของเนื้อหลัก และผลตอบแทนสุทธิ ไม่มีความแตกต่างกับโคกลุ่ม
ที่กินหญ้าหมักและอาหารข้นในระดับ 15.4 และ 84.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ศุภกิจ  และคณะ (2556) 
พบว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลังหลังจากการผลิตเอทานอลหมักยีสต์ในระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร 
โดยไม่มีผลต่อการกินได้ การเจริญเติบโต ปริมาณ ผลผลิตน้ านมและองค์ประกอบของน้ านมของโคนม 
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4.3 เปลือกมันส าปะหลัง  
เปลือกมันส าปะหลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้โดยใช้เป็นแหล่งพลังงานและเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเพ่ือ
ทดแทนมันเส้น (สุกัญญา และวราพันธุ์, 2550) พิพัฒน์ (2555) รายงานว่าเปลือกมันส าปะหลังมี   
วัตถุแห้งเท่ากับ 92.9 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 4.5 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใย ADF 30.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ 
เมฆ (2552) รายงานว่าเปลือกมันส าปะหลังมีไขมันเท่ากับ 1.92 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF และลิกนิน
เท่ากับ 70.8 และ 7.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าเปลือกมันส าปะหลังยังมีสารพิษคือ 
กรดไฮโดรไซยานิค ซึ่ง Tewe and Lyayi (1989) รายงานว่าเปลือกมันส าปะหลังสดมีกรดไฮโดรไซยานิค
เท่ากับ  364.2-814.7 พีพีเอ็ม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามสามารถลดพิษดังกล่าวได้โดย
การตากแห้ง และการหมัก ซึ่งเปลือกมันส าปะหลังตากแห้งมีกรดไฮโดรไซยานิคเท่ากับ 17.3-26.7 พีพีเอ็ม 
ซึ่งอยู่ ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ (Sandage and Davis, 1964) เมฆ (2552) รายงานว่า
สามารถใช้เปลือกมันส าปะหลังหมักร่วมกับอาหารหยาบได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในโคนมรีดนมโดยไม่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และจากประสบการณ์ในการใช้เปลือกมันส าปะหลัง
หมักอีเอ็มเป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าสัตว์ชอบกินเปลือกมันส าปะหลังหมัก และสัตว์ไม่แสดง
อาการผิดปกติอันเนื่องมาจากกรดไฮโดรไซยานิค ซึ่งจึงแสดงให้เห็นว่าเปลือกมันส าปะหลังมีศักยภาพ
ในการน ามาให้เป็นแหล่งอาหารหยาบ หรือเยื่อใยส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้ในการน ามาใช้ควรท า
การปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ และความน่ากินเสียก่อน 

4.4 กากกะทิ (copra meal residue) 
กากกะทิคือผลพลอยได้จากการคั้นเอาน้ ากะทิออกเพ่ือน าไปท าขนม ซึ่งมีโปรตีน 4.4 

เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 9.9 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 12.4 เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์วัตถุ 94.0 เปอร์เซ็นต์ (สาย
สุนีย์ และคณะ, 2547) การใช้กากกะทิเป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์เป็นแนวทางในการลดต้นทุน
ค่าอาหาร แต่อย่างไรก็ตามการใช้กากกะทิในระดับสูงในสัตว์ปีกจะมีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโต
ลดลง ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ า และอัตราการตายสูง ซึ่งสัตว์ปีกไม่ควรใช้กากกะทิเกิน 20 

เปอร์เซ็นต์ และจากประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กากกะทิเป็นแหล่งพลังงานใน
อาหารของนกกระทาเนื้อ พบว่าสามารถใช้กากกะทิในสูตรอาหารนกกระทาได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่า
ไม่ส่งผลกระทบอัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการตาย รวมไปถึงคุณภาพซาก  
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ตารางท่ี 2.2 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้พลังงาน 
 

 โภชนะที่ส าคัญ (% ของวัตถุแห้ง) 
DM CP EE CF NDF ADF TDN 

เมล็ดข้าวโพด 88.3 9.1 6.9 5.0 21.4 6.0 72.0 

เมล็ดข้าวโพดบด 88.3 7.6 3.7 2.3 20.6 4.0 72.0 

ซังข้าวโพด 25.8 1.3 0.9 8.6 19.6 10.2 59.0 

ข้าวเปลือก 90.1 7.8 2.0 10.0 - - 65.0 

ร าหยาบ 90.3 11.0 2.3 31.9 53.3 39.8 54.0 

ร าละเอียด 90.8 12.0 16.30 11.0 18.8 8.6 79.0 

ปลายข้าว 87.6 8.0 1.3 1.0 - - 71.0 

แกลบ 91.9 1.0 0.2 22.2 - - 48.0 

เมล็ดข้าวฟ่าง 88.4 7-12 2.6 1.6 13.6 4.1 79.0 

มันเส้น 90.0 2.5 0.75 3.7 11.4 6.3 79.0 

กากน้ าตาล 75.0 4.0 3.0 24.4 - - 91.0 

เปลือกถ่ัวเหลือง 89.3 9.4 2.5 35.0 55.1 47.0 49.0 

กากมันส าปะหลัง 88.3 2.6 0.3 14.4 24.5 18.3 65.0 

เปลือกมันส าปะหลัง 92.9 4.5 0.7 17.9 70.8 30.4 60.0 

กากกะท ิ 27.2 4.4 9.9 12.4 48.9 32.1 86.0 

ที่มา: : ยิ่งลักษณ์ (2556); เกียรติศักดิ์ (2552); ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2559) 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานสามารถจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เมล็ดธัญพืช 

รากและหัวพืช ไขมันและวัตถุดิบพลังงานชนิดอ่ืน รวมทั้งผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานแต่ละกลุ่มมีลักษณะ คุณสมบัติ รวมทั้งข้อจ ากัดในการน ามาใช้
ในสัตว์แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องศึกษาถึงรูปแบบ รวมถึงระดับที่น ามาใช้
ประโยชน์ในสัตว์แต่ละชนิดให้เข้าใจ ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องคุณภาพของอาหารสัตว์ที่ดีควบคู่กับการลด
ต้นทุนการผลิต โดยสามารถเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น และเศษเหลือทางการเกษตร 
และผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตสัตว์ 
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(ก) (ข)          (ค) 

   
(ง)          (จ)              (ฉ) 

   

 (ช)          (ซ)              (ฌ) 

   
(ญ)          (ฎ)              (ฏ) 

 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 

(ก) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ข) เมล็ดข้าวโพด  (ค) ข้าวโพดบด 

(ง) ข้าวเปลือก  (จ) ปลายข้าว  (ฉ) ร าข้าว 

(ช) หัวมันส าปะหลัง   (ซ) มันเส้น   (ฌ) มันเส้นบด 

(ญ) ต้นข้าวฟ่าง   (ฎ) ช่อเมล็ดข้าวฟ่าง (ฏ) เมล็ดข้าวฟ่าง  
ที่มา: ผู้เขียน 
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วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้โปรตีน 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญมากในสูตรอาหารสัตว์ ทั้งนี้
เนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเนื้อเยื่อ ฮอร์โมน เอนไซม์ เลือด และระบบภูมิคุ้มกัน 
เป็นต้น ร่างกายสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนเองได้ต้องได้รับจากอาหารเข้าไปเท่านั้น ซึ่งคุณภาพ
ของโปรตีนประเมินจากการย่อยได้ ปริมาณและสัดส่วนของกรดอะมิโนที่จ าเป็น สัตว์ที่ขาดโปรตีนจะ
ท าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิต สุขภาพอ่อนแอ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็น
แหล่งของโปรตีนสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ โปรตีนจากพืชและโปรตีนจากสัตว์ ซึ่ง
ในการผสมอาหารสัตว์มักมีการใช้โปรตีนจากแหล่งต่างๆมาผสมเข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันการบกพร่อง
ของกรดอะมิโนที่จ าเป็น 

1. โปรตีนจากพืช 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่ได้จากพืชส่วนใหญ่จะเป็นกากของพืชน้ ามันที่ผ่าน
กระบวนการแยกน้ ามันออกไปแล้ว ซึ่งกระบวนการในการแยกน้ ามันมี 2 วิธี คือ กระบวนการอัดโดย
อาศัยเครื่องจักรบีบอัดน้ ามันออกมา กากที่ได้จะเป็นก้อนแล้วน าไปบด หรือทุบให้แตก อีกวิธีหนึ่งคือ
กระบวนการสกัดน้ ามันโดยใช้สารเคมี กากท่ีได้จะเป็นแผ่นแบนบางจะมีการน าไปบดให้ละเอียดก่อน
น าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่ได้จากพืชมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดบด (extrude soybean) 
ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดบดคือเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการอบหรือคั่วให้สุกก่อนน ามาบดเพ่ือ

น าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ พบว่าไม่นิยมใช้ถั่วเหลืองดิบมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากในถั่วเหลืองดิบ
มีสารพิษฮีมากลูทินิน (heamaglutinin) ซาโปนิน (saponin) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) และสารยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ทริปซิน (trypsin inhibitor) ซึ่งท าหน้าที่ย่อยโปรตีน ท าให้การย่อยและการน า
โปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้ลดลง ซึ่งสารนี้สามารถท าลายได้ด้วยความร้อน ถั่วเหลืองท้ังเมล็ดบดมีโปรตีน 

36-38 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 18 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 5 เปอร์เซ็นต ์และความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์  
1.2 กากถั่วเหลือง (soybean meal) 
กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเป็น

แหล่งโปรตีนที่ขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีน ดังนั้นในการน ามาใช้ในสูตรอาหารต้องใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่
มีกรดอะมิโนชนิดนี้สูง นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจากถั่วเหลือง
และกากถั่วเหลืองมีราคาแพง จึงมักมีการปลอมปนด้วยวัตถุดิบชนิดอ่ืน เช่น ข้าวโพดบด หินฝุ่น เป็นต้น 
หรือมีกากถั่วเหลืองที่ด้อยคุณภาพ ปะปนมา รวมทั้งควรมีการตรวจสอบความสุกดิบ หรือการไหม้ของ
กากถั่วเหลือง ซึ่งจะท าให้คุณภาพของโภชนะลดลง กากถั่วเหลืองที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 
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1.2.1 กากถั่วเหลืองอัดน้ ามัน กากถั่วเหลืองอัดน้ ามันมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ 42-44 

เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5-7 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 5-8 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์  
1.2.2 กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามัน กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันมีโปรตีน 44-46 เปอร์เซ็นต์ 

ไขมัน 0.5-2 เปอรเ์ซ็นต์ เยื่อใย 5-8 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 10 เปอร์เซ็นต ์

1.3 กากถั่วลิสง (peanut meal) 
กากถั่วลิสงเป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการอัดหรือสกัดน้ ามันถั่วลิลง มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ 

37-45 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1-6 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 15 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 8-10 เปอร์เซ็นต์ กากถั่วลิสง
เป็นแหล่งโปรตีนที่ใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง แต่คุณภาพของโปรตีนจะด้อยกว่า กล่าวคือกรดอะมิโน
ในกากถั่วลิสงไม่สมดุล พบว่ามีกรดอะมิโนอาร์จินีนสูงเกินไป ขณะที่ขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีน     
ทรีโอนีน ซีสตีน และไลซีน สามารถใช้ได้ดีในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง แต่มีข้อควรระวังในการใช้เรื่องสารพิษ    
อะฟลาทอกซิน และการปลอมปนด้วยเปลือกและกากพืชชนิดอื่นที่มีราคาถูกส่งผลท าให้คุณภาพลดลง 
ทรงศักดิ์ (2551) พบว่าโคเนื้อมีปริมาณการกินได้ลดลงเมื่อได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของกากถั่วลิสงเข้าไป 
และเม่ือท าการถอดกากถั่วลิสงออกจากสูตรอาหาร ท าให้โคเนื้อกลับมากินอาหารได้ตามปกติ 

1.4 กากเมล็ดทานตะวัน (sunflower seed meal) 
กากเมล็ดทานตะวันเป็นส่วนที่ได้จากกากสกัดน้ ามันทานตะวัน ซึ่งคุณค่าทางโภชนะจะ

แตกต่างกันตามกรรมวิธีในการผลิต กล่าวคือกากเมล็ดทานตะวันชนิดสกัดน้ ามันทั้งเมล็ดมีโปรตีน
ประมาณ 32.2 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 23.7 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับกากเมล็ดทานตะวันชนิดอัดน้ ามันจาก
เมล็ดที่กะเทาะเปลือกแล้วมีโปรตีนประมาณ 41.1 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 13.3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กาก
เมล็ดทานตะวันชนิดสกัดน้ ามันจากเมล็ดที่กะเทาะเปลือกมีโปรตีน 46.8 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 13.3 

เปอร์เซ็นต ์

1.5 กากเมล็ดฝ้าย (cotton seed meal) 
กากเมล็ดฝ้ายเป็นผลผลิตจากกระบวนการอัดหรือสกัดน้ ามันจากเมล็ดฝ้าย มีโปรตีนเป็น

องค์ประกอบประมาณ 46.7 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.8 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 6.8 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
มีกรดอะมิโนบางชนิด เช่น เมทไธโอนีน ไลซีน ซีสตีน และวิตามินบีหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ 
นอกจากนี้พบว่าในกากเมล็ดฝ้ายมีสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ของโภชนะ 2 ชนิด คือ กอสซิปอล 
(gossypol) ซึ่งสารนี้บางส่วนจะปะปนกับไขมันท าปฏิกิริยากับสารบางชนิด เช่น ไลซีน ส่งผลท าให้
สัตว์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไลซีนได้โดยเฉพาะในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง หากสัตว์ได้รับกอสซิปอสจะมี
ปริมาณการกินได้ลดลง หายใจล าบาก หัวใจเต้นไม่สม่ าเสมอ ซึ่งพบว่าการเติมสารเฟอร์รัสซัลเฟตใน
อัตราส่วน 400 กรัมต่อกากเมล็ดฝ้าย 400-450 กิโลกรัมจะสามารถลดพิษดังกล่าวได้ นอกจากนี้
พบว่ากากเมล็ดฝ้ายยังมีกรดไขมันไซโคลโพรพินอยด์ (cyclopropenoid) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ไขมันของเมล็ดฝ้าย กรดไขมันดังกล่าวจะท าให้สีของไข่ขาวกลายเป็นสีชมพู  ดังนั้นการน ากากเมล็ด
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ฝ้ายมาใช้ในสูตรอาหารต้องเลือกกากเมล็ดฝ้ายที่มีไขมันในระดับต่ า (ยิ่งลักษณ์, 2556) นอกจากนี้
ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยโดยใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นของ
โคนมเพศผู้ พบว่าสามารถใช้กากเมล็ดฝ้ายได้สูงสุด 32 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (Wanapat et al., 

2013) 
1.6 กากเมล็ดนุ่น (Kapok seed meal) 
กากเมล็ดนุ่นมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 20-40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 6.4 เปอร์เซ็นต์ 

เยื่อใย 22 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร 

1.7 กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามัน (palm kernel meal) 
กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม มีโปรตีน  15-

18 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 14-15 เปอร์เซ็นต์ รัชตาภรณ์ (2559) กล่าวว่าสามารถใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ในโครีดนมได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ านม ขณะที่ 
อัจฉรา และคณะ (2553) ได้ท าการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มหมักยีสต์ทดแทนแหล่งโปรตีนจาก    
ถั่วเหลืองในแพะที่ระดับ 5-15 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่ส่งผลต่อปริมาณการกินได้ และสัมประสิทธิ์การย่อยได้
ของโภชนะ นอกจากนี้ ปิ่น และคณะ (2551) รายงานว่าสามารถใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มในสูตรอาหาร
แพะไม่เกิน 15-35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมัก ประชากรของจุลินทรีย์
ในกระเพาะรูเมน และสมดุลไนโตรเจน 

1.8 กากเมล็ดยางพารา (rubber seed meal) 
กากเมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการบีบหรือสกัดน้ ามันในเมล็ดยางพาราทั้งชนิดที่

กะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก โดยกากเมล็ดยางพาราชนิดที่ไม่กะเทาะเปลือกมีโปรตีน 15-

16 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 40-42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชนิดกะเทาะเปลือกมีโปรตีน 26-30 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 
28-29 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนไลซีน และฮีสทิดีนสูง นอกจากนี้กากเมล็ดยางพารา
ยังมีสารพิษคือกรดไฮโดรไซยานิค แต่อย่างไรก็ตามสารพิษดังกล่าวสามารถลดได้โดยการน ามาผ่าน
ความร้อนหรือเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานก่อนน ามาใช้ Chanjula et al. (2011) รายงานว่าสามารถใช้
เมล็ดยางพาราได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้นของแพะ 

1.9 ใบกระถินป่น (Leucaena leucocephala leaf meal) 
ใบกระถินมีโปรตีนประมาณ 14-30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณกิ่งหรือก้านที่ปะปน

มา พบว่าใบกระถินมีไขมันประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 16-25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและ
สารเบตาแคโรทีน  ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอและแซนโทฟิลล์ ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถใช้        
ใบกระถินเป็นแหล่งโปรตีนได้ทั้งในรูปสด หมัก และแห้ง เนื่องจากเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง (Jetana et 

al., 2008)  นอกจากนี้ นิราวรรณ และคณะ (2558ก) พบว่าสามารถใช้กระถินทดแทนกากถั่วเหลือง
ในสูตรอาหารข้นได้สูงสุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการหมักและการย่อยสลาย
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ในหลอดทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม Jones (1994) รายงานว่าการใช้ใบกระถินเพ่ือเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ควรใช้ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สัตว์ปีกและสุกรควรใช้ไม่เกิน 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร
ตามล าดับ (ยิ่งลักษณ์, 2556) ทั้งนี้เนื่องจากใบกระถินมีสารพิษไมโมซิน (mimosine) ซึ่งมีผลต่อการ
เจริญเติบโต และสุขภาพสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการตากแห้งหรือการหมักเป็นวิธีการที่จะช่วยลด
ปริมาณสารพิษมโมซินได้ นอกจากนี้พบว่าใบกระถินสามารถน ามาอัดเม็ดเป็นอาหารโปรตีน
คุณภาพสูงเพ่ือเสริมให้กับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ โดยการเสริมกระถินอัดเม็ดระดับ 450 กรัม/ตัว/วัน 
สามารถเพ่ิมปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักของกระเพาะรูเมน (Khy et al., 

2012) รวมทั้งสามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บไนโตรเจน และการสังเคราะห์จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
ของกระบือปลัก (Hung et al., 2012) มากไปกว่านั้นใบกระถินยังมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบ ซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน โดยการลดผลิตแก๊สเมทเธน โดย
พบว่าการเสริมกระถินแห้งปริมาณ 15 มิลลิกรัม สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนในกระเพาะรูเมนของ
สัตว์เคี้ยวเอื้องได้ถึง 47 เปอร์เซ็นต์ (Tan et al., 2011)  

1.10 กระเฉดบก (Neptunia javanica Miq.) 
กระเฉดบกเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนใน

อาหารสัตว์ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนพบว่ากระเฉดบกมีโปรตีน ไขมัน เยื่อใย NDF ADF และ
ลิกนินเท่ากับ 25, 2.4, 56.3, 41.7 และ 6.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (นิราวรรณ และคณะ, 2559) 
นอกจากนี้ยังมีสารประกอบเชิงซ้อนคอนเดนส์แทนนินและซาโปนินประมาณ 8.1 และ 10.3 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และเมื่อผู้เขียนได้ทดลองน ากระเฉดบกมาท าการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่าสามารถใช้
ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอากหารข้นได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าสามารถปรับปรุงผลผลิตแก๊สรวม
จลศาสตร์ผลผลิตแก๊ส, การย่อยสลายในกระเพาะรูเมน, ชีวมวลของจุลินทรีย์ และความเข้มข้นของ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Anantasook et al. 2014) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิราวรรณ และ
คณะ (2558ก) พบว่ากระเฉดบกสามารถใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ถึง 60 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อจลศาสตร์และผลผลิตแก๊ส และการย่อยสลายของอาหาร 
ขณะเดียวกันพบว่าการใช้กระเฉดบกในสูตรอาหารเปรียบเทียบกับการใช้กระถินบดไม่ส่งผลกระทบต่อ
การน าไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ที่แตกต่างกัน 

1.11 ใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) 
ใบไมยราบยักษ์เป็นพืชที่น ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากมี

โปรตีนสูงประมาณ 29.19 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF 50.02 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย ADF 24.47 เปอร์เซ็นต์ 
คอนเดนส์แทนนิน 9.99 เปอร์เซ็นต์ และซาโปนิน 11.62 เปอร์เซ็นต์ (นิราวรรณ และคณะ, 2558ข) 
ธนากร และคณะ (2555) รายงานว่าสามารถใช้ไมยราบยักษ์แห้งป่นทดแทนกากถั่วเหลืองได้ถึง 14 

เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารนกกระทาเนื้อ โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ ประสิทธิภาพการใช้
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อาหาร และคุณภาพซาก ขณะที่ กฤตภาค และ มนตรี (2559) รายงานว่าการทดแทนกากถั่วเหลือง
ด้วยไมยราบยักษ์แห้งป่นสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อลักษณะการเจริญเติบโต
ของนกกระทาญี่ปุ่นในช่วงอายุ 22 ถึง 49 วัน และพบว่าระดับการทดแทนที่เหมาะสมคือ 4 เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งนี้จะท าให้คุณภาพซากดีที่สุด นอกจากจะมีการน าไมยราบยักษ์มาใช้ในอาหารนกกระทาเนื้อแล้ว ยังมีการ
น ามาใช้ส าหรับนกกระทาไข่ พบว่าการทดแทนกากถ่ัวเหลืองด้วยไมยราบยักษ์แห้งป่นที่ระดับ 66.66 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงต่ าสุด และการใช้ในระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สี
ของไข่แดงมีค่าสูงที่สุด (จิรพัฒน์, 2556) 

1.12 มันเฮย์ (cassava hay) 
มันเฮย์เป็นพืชอาหารสัตว์ที่น ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากมีคุณค่า

ทางโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ Wanapat et al. (2000a) รายงานว่าสามารถใช้
มันเฮย์ทดแทนการใช้อาหารข้นในโคนมในระดับ 1.7 กิโลกรัม/ตัว/วัน โดยไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต
และองค์ประกอบทางเคมีของน้ านม และสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ นอกจากนี้พบว่ามันเฮย์ยังมี
สารประกอบเชิงซ้อนจ าพวกแทนนิน และซาโปนิน ซึ่งมีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้อย่างดี 
(Wanapat et al., 2000b) และการใช้มันเฮย์เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารข้น พบว่าสามารถใช้ได้ถึง 
23.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถเพ่ิมสัดส่วนของกรดโพรพิออนิค ประชากรแบคทีเรีย เชื้อรา และลด
ประชากรโปรโตซัว  

1.13 เฟลมมิงเกีย (Flemingia macrophylla)  
เฟลมมิงเกียเป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดใหม่ที่น าเข้ามาปลูกในประเทศไทย ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาพืชอาหารสัตว์เขตร้อน ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ ดร.เมธา 
วรรณพัฒน์ พบว่าส่วนใบของเฟลมมิงเกียมีโปรตีนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และมีความสามารถในการ
ย่อยได้ 18-40 เปอร์เซ็นต์ (Asare, 1985) รวมทั้งมีองค์ประกอบของแทนนินในปริมาณ 5.8 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งเหมาะสมต่อการน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลด
ผลผลิตแก๊สเมทเธนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kang et al., 2016) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Phesatcha et al. (2016) พบว่าการเสริมเฟลมมิงเกียในระดับ 150 กรัม/ตัว/วัน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการย่อยได้, กระบวนการหมัก และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน ตลอดจนสามารถ
ลดผลผลิตแก๊สเมทเธนในกระเพาะรูเมน 

1.14 กากมะพร้าว (coconut meal) 
กากมะพร้าวเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการบีบอัดหรือสกัดน้ ามันมะพร้าว ซึ่งมีโปรตีน

ประมาณ 20-26 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 10 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีกรดอะมิโนไลซีน
และฮีสทิดีนต่ า ดังนั้นในการน ามาใช้ในสูตรอาหารควรใช้คู่กับแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโน 2 ชนิดนี้ใน
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ปริมาณสูง นอกจากนี้กากมะพร้าวจะมีปริมาณไขมันที่เหลืออยู่ในปริมาณสูงจึงมักมีกลิ่นหืน และเกิด
เชื้อราได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป ส าหรับปริมาณที่ใช้ในสูตรอาหารสัตว์จะขึ้นอยู่กับชนิด
ของสัตว์ โดยในสัตว์ปีกไม่ควรใช้กากมะพร้าวเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ สุกรได้ใช้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

2. โปรตีนจากสัตว์ 
 โปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และสัตว์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าโปรตีน
จากพืช (พันทิพา, 2542) ซึ่งแหล่งของโปรตีนที่ได้จากสัตว์มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณค่าทาง
โภชนะ และข้อจ ากัดในการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1 ปลาป่น (fish meal) 
ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลิตจากปลาชนิดต่างๆ ที่ติด

มากับอวนลากของชาวประมง เมื่อน ามาบดป่นและสกัดน้ ามันออกอาจท าให้แห้งอาจมีวัตถุอ่ืนๆ เช่น 
เปลือกปู กุ้ง กั้ง ปะปนมาด้วย โดยพบว่าคุณภาพของปลาป่นขึ้นอยู่กับชนิดของปลา สิ่งที่ปะปน ความ
สดของปลา ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต นอกจากนี้ความชื้นและไขมันที่มีอยู่ในปริมาณสูงจะท าให้
ปลาป่นเหม็นหืนและเกิดเชื้อรา ท าให้ไม่สามารถเก็บรักษาปลาป่นไว้ได้นาน ซึ่งชนิดของปลาป่น
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

2.1.1 ปลาป่นดิบ คือปลาดองเกลือและน าไปตากแห้ง เป็นปลาป่นที่เกษตรกรผลิต
กันเอง พบว่าปลาป่นชนิดนี้จะมีเกลือเป็นองค์ประกอบสูงมาก คือประมาณ 8-15 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมี
โปรตีนต่ าคือประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต ์มีกลิ่นเหม็นมาก และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน 

2.1.2 ปลาป่นกร่อย เป็นปลาป่นที่มีกรรมวิธีในการผลิตเหมือนปลาป่นดิบ แต่ใส่เกลือ
ในปริมาณน้อยกว่า 

2.1.3 ปลาป่นจืดไม่อัดน้ ามัน คือปลาป่นที่ได้จากโรงงานผลิตปลาป่น ซึ่งปลาที่ได้จะถูก
ท าให้สุก และท าให้แห้ง ไม่มีการคลุกเกลือ ซึ่งจะได้ปลาป่นที่ไม่เค็ม 

2.1.4 ปลาป่นจืดอัดน้ ามัน คือปลาป่นที่มีกรรมวิธีคล้ายกับปลาป่นจืดไม่อัดน้ ามัน แต่
จะแตกต่างกันตรงที่มีการอัดเอาน้ ามันออกท าให้ปลาป่นที่ได้มีโปรตีนสูงขึ้น ไขมันน้อยลง และสามารถ
เก็บรักษาได้นานขึ้น 

ปลาป่นที่มีคุณภาพสูงจะมีโปรตีนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปลาป่นที่มีคุณภาพ
ต่ าจะมีโปรตีนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโภชนะชนิดอ่ืนจะมีปริมาณใกล้เคียงกันคือ ไขมัน 5-8 

เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น 8-10 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 5-8 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 3-

3.8 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนในปริมาณค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ปลาป่นใน
สูตรอาหารเกิน 10-15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง และอาจจะมีกลิ่นของปลาป่น
ติดไปกับผลผลิตของสัตว์ เช่น น้ านม เนื้อ และไข่  
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2.2 ขนไก่ป่น (feather meal) 
ขนไก่ป่นเป็นผลพลอยได้จากโรงงานช าแหละไก่ มีโปรตีนสูงถึง 85-87 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 

2.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 1.5 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามขนไก่ป่นมีความสามารถ
ในการย่อยได้ต่ า ซึ่งโดยปกติสัตว์จะไม่สามารถย่อยโปรตีนจากขนไก่ป่นได้ แต่ในปัจจุบันมีกรรมวิธีใน
การผลิตให้ได้ ขนไก่ป่นที่สัตว์สามารถย่อยได้ เช่น การน าไปไฮโดรไลส์ หรือย่อยด้วยกรด หรือน าขนไก่
เข้าหม้อนึ่งไอน้ าความดันสูง 50 ปอนด์/ ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 148 องศาเซลเซียส เป็นเวลามากกว่า 30 

นาที ซึ่งจะท าให้สัตว์สามารถย่อยขนไก่ป่นที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวได้ถึง 76-85 เปอร์เซ็นต์ แต่ขนไก่ป่น
ที่ผลิตได้ในเมืองไทยย่อยได้เพียง 57 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (ยิ่งลักษณ์, 2556) ปริมาณที่ใช้ในสูตรอาหาร
ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ เช่น สุกรใช้ได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และไก่กระทงระยะหลังไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหาร 

2.3 เนื้อและกระดูกป่น (meat and bone meal) 
เป็นแหล่งโปรตีนที่ประกอบด้วยส่วนของเนื้อและกระดูกของสัตว์ที่ไม่เหมาะต่อการ

น ามาใช้เป็นอาหารมนุษย์ซึ่งอาจจะมีพยาธิหรือโรคบางอย่าง โดยเนื้อและกระดูกจะผ่านกระบวนการนึ่ง 
แล้วน าไปป่นและท าให้แห้ง เนื้อและกระดูกป่นมีโปรตีนประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ใน
สูตรอาหารไก่ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และอาหารสุกรไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีส่วนของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งเป็นโปรตีนย่อยยากอยู่ในปริมาณสูง  

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนมีความส าคัญต่อสัตว์มาก ทั้งนี้ เนื่องจากโปรตีนเป็น
องค์ประกอบของเนื้อเยื่อ ฮอร์โมน เอนไซม์ เลือด และระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น หากร่างกายสัตว์ขาด
โปรตีนจะแคระแกร็น การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และไม่ให้ผลผลิต ดังนั้นการจัดการให้อาหารสัตว์
จะต้องค านึงถึงปริมาณโปรตีนที่สัตว์จะต้องได้รับอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถจ าแนกโปรตีนออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โปรตีนจากพืช และโปรตีนจากสัตว์  โดยพบว่าโปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่มี
คุณภาพสูง และสัตว์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าโปรตีนจากพืช ซึ่งแหล่งของโปรตีนที่ได้จากพืช
และสัตว์มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนะ และข้อจ ากัดในการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น     
ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจวัตถุดิบแต่ละชนิดที่จะน ามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  
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ตารางท่ี 2.3 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งให้โปรตีน 
 

ชนิดของแหล่งโปรตีน DM CP EE CF NFE TDN 

ถั่วเหลืองทั้งเมล็ด 90.0 38.0 18.0 5.0 28.8 88.0 

กากถั่วเหลืองอัดน้ ามัน 90.0 44.0 7.0 8.0 24.9 79.0 

กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามัน 88.5 46.0 2.0 8.0 40.0 72.0 

กากถั่วลิสง 90.0 45.0 6.0 15.0 36.3 73.0 

กากเมล็ดทานตะวันสกัดน้ ามัน 90.9 32.2 1.7 23.7 35.8 62.0 

กากเมล็ดทานตะวันอัดน้ ามัน 91.5 46.8 7.2 13.3 32.0 56.0 

กากเมล็ดฝ้าย 90.2 46.7 5.8 6.8 32.2 72.0 

กากเมล็ดนุ่น 88.0 20-40 6.4 22.0 29.3 64.0 

กากปาล์มรวม 92.8 9.8 12.3 25.4 46.3 66.0 

กากปาล์มเนื้อใน 91.4 19.2 6.7 11.8 49.7 76.0 

กากเมล็ดยางพารา 90.5 26.0 10.0 9.0 32.9 67.0 

ใบกระถินป่น 91.6  14-30  3.5 16-25 39.6 73.0 

กระเฉดบก 54.8 25.0 2.4 - - 72.0 

ไมยราบยักษ์ 96.4 29.19 - - - - 

มันเฮย์ 86.3 25.0 - - - - 

กากงาสกัดน้ ามัน 93.2  35.1 11.3 11.0 26.7 8.5 

กากงาอัดน้ ามัน 94.3  33.7 16.3   8.2 - - 

กากเรปซีด  90.4 33-44 1.8 12-16 42.8 68.0 

กากมะพร้าว 91.0 17.0 10.3 10.0 48.6 78.0 

กากเบียร์  92 .0 25-27 6.2 13-15 41.6 74.0 

ปลาป่น  90 .0 85-87 2.5 1.5 - 89.0 

ขนไก่ป่น 90.0 85-87 2.5 1.5 - - 

ที่มา: ยิ่งลักษณ์ (2556); เกียรติศักดิ์ (2552); นริาวรรณ และคณะ (2559); ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ 
(2559) 
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(ก)          (ข)              (ค) 

   
(ง)          (จ)              (ฉ) 

   
(ช)          (ซ)              (ฌ) 

   
(ญ)          (ฎ)              (ฏ) 

 

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน 

(ก) กากถ่ัวเหลือง (ข) กากปาล์ม      (ค) กากมะพร้าว 

(ง) ใบกระถิน  (จ) มันเฮย์      (ฉ) ใบไมยราบยักษ์ 

(ช) กากถั่วเขียว (ซ) กากถ่ัวลิสง      (ฌ) กระเฉดบกเฮย์ 
(ญ) เมล็ดทานตะวัน (ฎ) กรดอะมิโนเมธไทโอนีน   (ฏ) กรดอะมิโนไลซีน 

ที่มา: ผู้เขียน 
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วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัดเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามิน 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินมีทั้งที่ได้จากสภาพธรรมชาติ คือได้จาก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ และที่ได้จากสารสังเคราะห์ โดยแร่ธาตุมักมีความคงตัว ไม่สลายตัวง่าย 
ขณะที่วิตามินที่พบในวัตถุดิบอาหารสัตว์มักถูกท างายได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศ แสงสว่าง หรือ
แสงแดด โดยส่วนใหญ่จะป้องกันโดยการเสริมวิตามินในรูปของพรีมิกซ์ที่ เป็นผงหรือเคลือบด้วย       
เจลาติน วุ้น น้ าตาล หรือแป้ง เพื่อให้สามารถคงสภาพเก็บรักษาได้นานขึ้น 

1. วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งแร่ธาตุ 
แร่ธาตุเป็นโภชนะประเภทหนึ่งมีความส าคัญต่อร่างกายสัตว์ เพ่ือน าไปเสริมสร้างการท างาน

ของระบบต่างๆ ภายในร่างกายหรือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆ ทั้งนี้แหล่งแร่ธาตุ  
ที่น ามาใช้ในอาหารสัตว์มีหลายแหล่ง ซึ่งแต่ละแหล่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แร่ธาตุจากดิน 

แร่ธาตุจากดินนับว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุโดยตรงแหล่งแรกที่สัตว์ป่า หรือสัตว์ที่เลี้ยงแบบ
ปล่อยทุ่งได้รับเมื่อร่างกายต้องการแร่ธาตุเนื่องจากได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ จากการรายงานของ 
McDowell (1992) พบว่าสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งได้รับแร่ธาตุโดยตรงจากการกินดิน โดยแกะจะกินดิน
ตลอดช่วงฤดูหนาวเฉลี่ย 200 กรัม/ ตัว/ วัน ขณะที่วัวกินเฉลี่ย 100-1,500 กรัม/ ตัว/ วัน ซึ่งแร่ธาตุที่
อยู่ในดินแต่ละสถานที่จะมีปริมาณที่แตกต่างกัน 

1.2 กระดูกสัตว์ (animal bone) 
กระดูกสัตว์เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ส าคัญที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น เถ้ากระดูก กระดูกป่น เป็นต้น 

1.3 เปลือกหอยป่น (shell flour) 
เปลือกหอยป่นมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ผลิตจากเปลือกหอยนางรม หอยกาบ หากใช้เปลือกหอยป่นในไก่ไข่จะช่วยท าให้เปลือกไข่แข็งแรง ทั้งนี้
เนื่องจากเปลือกหอยมีขนาดใหญ่กว่าแหล่งแคลเซียมอ่ืนๆ ซึ่งจะอยู่ในส่วนของกระเพาะบด (gizzard) 
ได้นานตลอดคืน และจะค่อยๆ ปลดปล่อยแคลเซียมออกมาสร้างเปลือกไข่ได้สม่ าเสมอ  

1.4 เกลือแกง (salt) 
เกลือแกงมีโซเดียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับ

เกลือไอโอดีนจะมีโซเดียมคลอไรด์ปนอยู่ไม่น้อยกว่า 0.007 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
และสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง พบว่าหากใช้เกลือแกงในสูตรอาหารมากเกินไปจะท าให้สัตว์กินน้ ามากข้ึน ส่งผล
ให้มูลมีลักษณะเหลว ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตทดแทนเกลือแกงไม่เกิน 30 

เปอร์เซ็นต์ จะท าให้มูลแห้งขึ้น 
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1.5 หินฝุ่นป่น (limestone) 
เป็นแหล่งของแคลเซียมที่อยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ

ไม่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์  
1.6 ไดแคลเซียมฟอสเฟต (dicalcium phosphate) 
เป็นเกลือของแคลเซียมกับฟอสฟอริคที่ขจัดเอาน้ าออกแล้ว สีจะออกเป็นสีขาวเหมือน

หิมะ จนถึงขาวปนเทา มีขนาดตั้งแต่ละเอียดปนผง จนถึงขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร  
1.7 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (monocalcium phosphate) 
มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ มีสีเขียวอมเทา เมื่อท าให้แตกจะเป็นผงสีขาว เป็นเกลือ

ของแคลเซียมกับกรดฟอสฟอริค 

1.8 แร่ธาตุก้อน (mineral block) 
แร่ธาตุก้อนเป็นการน าเอาแร่ธาตุหลายๆ ชนิดมาผสมกัน แล้วเติมสื่อและตัวเชื่อมเพ่ือให้

สามารถอัดเป็นก้อนได้ ซึ่งแร่ธาตุก้อนจะต้องมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิ ไม่ดูดซับความชื้นได้ง่าย และ
ไม่แข็งเกินไปจนสัตว์เลียกินไม่ได้ เช่น ผสมซีเมนต์มากเกินไป อันเป็นสาเหตุให้สัตว์ขาดแร่ธาตุได้ การ
ให้แร่ธาตุแบบแร่ธาตุก้อนจะเป็นการลดปัญหาการฟุ้งกระจายของแร่ธาตุ ประหยัดแรงงาน เวลาใน
การท างาน และป้องกันไม่ให้สัตว์กินมากเกินไป (ยิ่งลักษณ์, 2556) 
 

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งวิตามิน 

วิตามินเป็นโภชนะส าคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการในปริมาณน้อย มีหน้าที่ทางชีวเคมีหลายประการ 
เช่น ควบคุมเมแทบอลิซึมของแร่ธาตุ เป็นสารตั้งต้นของโคแฟกเตอร์เอนไซม์ เป็นต้น ซึ่งบทบาท และ
แหล่งของวิตามินแต่ละชนิดมีทั้งท่ีได้จากแหล่งธรรมชาติ และท่ีสังเคราะห์ข้ึน ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 

2.1 วิตามินเอ (vitamin A)  
วิตามินเอเป็นวิตามินที่พบมากในพืชที่มีสีเขียว สีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง น้ ามันตับปลา 

และตับสัตว์ ฯลฯ นอกจากนี้วิตามินเอยังอยู่ในรูปสารสังเคราะห์ เช่น วิตามินเอปาลมิเตท (vitamin A 

palmitate) หรือวิตามินแอซิเตท (vitamin A acetate)  
2.2 วิตามินดี (vitamin D)  
เป็นวิตามินที่ได้จากสารเออร์โกสเตอรอล (ergosterol) ซึ่งพบในพืชที่สัมผัสกับรังสี

อัลตราไวโอเลตในแสงแดด ดังนั้นวิตามินดีจึงพบในพืชที่สัมผัสแสงแดดเกือบทุกชนิด เช่น ฟางข้าว 
และฟางธัญพืชต้างๆ พืชอาหารสัตว์แห้ง นอกจากนี้ยังพบในยีสต์ และน้ ามันตับปลา 

2.3 วิตามินอี (vitamin E)  
เป็นวิตามินที่พบในพืชที่มีสีเขียว หญ้าสด โดยพบมากในต้นอ่อนของเมล็ดธัญพืช น้ ามันพืช 

นอกจากนี้ยังมีวิตามินสังเคราะห์ที่ใช้สารในอาหารคือ แอลฟา-โทโคฟีรอล (alphatocopherol) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.4 วิตามินเค (vitamin K)  
เป็นวิตามินที่พบในหญ้าสีเขียวสด หญ้าแห้งคุณภาพดี ปลาป่น วิตามินเคสังเคราะห์ที่ใช้ใน

การผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ วิตามินเค 3 (menadione) 
2.5 วิตามินบี (vitamin B)  
พบในพืชสีเขียวสด ยีสต์ ปลาป่น และกากเมล็ดพืชน้ ามันเกือบทุกชนิด  

 

   
(ก)          (ข)              (ค) 

   
(ง)          (จ)              (ฉ) 

 

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งวิตามินและแร่ธาตุ 
(ก) พรีมิกซ์  (ข) หินฝุ่น     (ค) แคลซียมไฮดรอกไซด์ 
(ง) เปลือกหอยบด (จ) เปลือกไข่บด     (ฉ) โซเดียมคลอไรด์ 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

แร่ธาตุและวิตามินเป็นโภชนะที่สัตว์ต้องการในปริมาณน้อย แต่มีความส าคัญต่อสัตว์มาก 
ทั้งนี้เนื่องจากแร่ธาตุและวิตามินมีหน้าที่ทางชีวเคมีหลายประการ เช่น เสริมสร้างการท างานของระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกาย หรือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆ เป็นต้น ซึ่งแร่ธาตุและ
วิตามินที่ใช้ในอาหารสัตว์ได้จากทั้งสภาพธรรมชาติ และจากสารสังเคราะห์ ซึ่งโดยทั่วไปสัตว์จะได้รับ
แร่ธาตุและวิตามินโดยตรงแหล่งแรกจากอาหาร และในกรณีสัตว์ได้รับแร่ธาตุและวิตามินไม่เพียงพอ
สามารถเสริมด้วยสารสังเคราะห์  
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สรปุ 

แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถูกจัด   
เป็นแหล่งอาหารหยาบ แหล่งให้พลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละกลุ่ม 
มีความส าคัญต่อการด ารงชีพ และการให้ผลผลิตของสัตว์ โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละแหล่งมีคุณค่า
ทางโภชนะแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะ ตลอดทั้งกระบวนการผลิตของวัตถุดิบเหล่านั้น ดังนั้นใน
การพิจารณาเลือกแหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ควร
พิจารณาจากตัวสัตว์ เช่น ชนิด ขนาด ระยะการเจริญเติบโต และความต้องการโภชนะของสัตว์ 
ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของโภชนะที่อยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละแหล่ง โดยต้องเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง ราคาถูก หาได้ง่าย และไม่มีสารพิษ หรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต
เมื่อน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งผู้ใช้จะต้องมีความรู้เรื่องการตรวจสอบการปลอมปนอย่างง่าย ระดับที่
เหมาะสมในการน ามาใช้ในสูตรอาหารสัตว์ การก าจัดสารพิษหรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต และการ
เก็บรักษาวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 

1. จงอธิบายประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารของสัตว์มาโดยละเอียด 

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างหญ้าอาหารสัตว์และถั่วอาหารสัตว์มาโดยละเอียด 

3. จงยกตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอาหารหยาบมาอย่างน้อย 4 ชนิด 

4. จงยกตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานมาอย่างน้อย 4 ชนิด 

5. จงยกตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนมาอย่างน้อย 4 ชนิด 

6. จงยกตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งแร่ธาตุและวิตามินมาอย่างน้อย 4 ชนิด 

7. จงอธิบายลักษณะการปลอมปนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนมาให้เข้าใจ 

8. จงอธิบายลักษณะการปลอมปนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงานมาให้เข้าใจ 

9. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแหล่งอาหารหยาบวัตถุดิบ อาหารพลังงานและอาหารโปรตีนมาโดย
ละเอียด 

10. นักศึกษาคิดว่าในสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ ควรปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 3  
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบือ้งต้น 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 

2. การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน 

3. การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งแร่ธาตุ 
4. การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งวิตามิน 

5. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ  

1. บอกชนิดของวัตถุดิบหรือสารที่น ามาปลอมปนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ 
2. บอกลักษณะที่ดีหรือไม่ดีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ 
3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้นได้ 
4. อธิบายหลักการในการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยสารทดสอบอย่างง่ายได้ 
5. อธิบายปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารปลอมปนในวัตถุดิบอาหารสัตว์กับสารทดสอบได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์
เบื้องต้น 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้นตามเอกสารค าสอน
3. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 
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8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เบื้องต้นเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น 

2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น 

3. แผ่นภาพแสดงลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ 

4. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์เครื่องฉายภาพ 

 5. สารเคมี และอุปรณ์ในการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
6. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 3 เรื่องการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบื้องต้น 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 3  

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์เบือ้งต้น 

 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น ามาใช้ประกอบสูตรอาหารเพ่ือเลี้ยงสัตว์จ าเป็นต้องมีมาตรฐานและมี
คุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพราะคุณภาพของอาหารจะสะท้อนถึงการเลี้ยงสัตว์ที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของสัตว์ ดังนั้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะน ามาใช้
เลี้ยงสัตว์ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน โดยการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์มีหลายระดับ ซึ่ง
อาจจะตรวจเพียงเบื้องต้นเพ่ือตรวจดูลักษณะทั่วๆ ไปทางกายภาพ จากลักษณะที่เห็น และสัมผัสได้ 
การปนเปื้อน ความหยาบละเอียด ความหนาแน่น สี กลิ่น และรสที่มีความผิดปกติ ซึ่งต้องอาศัยการมี
ประสบการณ์และความช านาญ ตลอดจนมีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการที่ใช้ผลิตวัตถุดิบหรือ
อาหารสัตว์นั้นๆ รวมทั้งรู้จักองค์ประกอบและลักษณะของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในวัตถุอาหารนั้น ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าวอาจมาจากประสบการณ์ในการศึกษา จากภาพถ่าย ตลอดจนการสะสมตัวอย่าง
วัตถุดิบชนิดนั้นๆ ไว้เปรียบเทียบ แต่อาหารสัตว์ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตหรือผลพลอยได้จากสิ่งมีชีวิต ที่มี
ความหลากหลายทั้งจากพืชและสัตว์จึงมักเก็บไว้ได้ไม่นาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยทักษะความ
ช านาญจากการตรวจวิเคราะห์เป็นประจ า รวมทั้งรู้จักการสังเกตและจดบันทึก ตลอดจนการวาดภาพ
หรือถ่ายภาพของลักษณะต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพที่ดีและเสียของอาหารสัตว์สะสมเพ่ิมเติมไว้
ประกอบการตรวจวิเคราะห์ 

 

การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 

วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานแต่ละชนิดมีลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี ที่
แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย (Richardson, 1996; FAO, 2011) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การตรวจสอบคุณภาพของข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ 
ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ และผลิตเองบางส่วน

ภายในประเทศ ปัญหาที่มักพบในการใช้ข้าวโพดคือ การปนเปื้อนของเชื้อรา สารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลง 
หรือเชื้อราตกค้าง โดยการตรวจสอบคุณภาพของข้าวโพดและผลิตภัณฑ์มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีการ
ตรวจสอบดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

เมล็ดข้าวโพดที่สมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่สม่ าเสมอ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ มีเมล็ดเสีย
หรือด้อยคุณภาพปนมาน้อยที่สุด ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ เหม็นเปรี้ยว หรือมีเชื้อรา นอกจากนี้ควรไม่มีกลิ่น
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ของยาฆ่าแมลง สารเคมี กลิ่นปัสสาวะหนู ถ้าเป็นเมล็ดใหม่ผิวเมล็ดจะสดใส แต่ถ้าเป็นเมล็ดเก่าผิวจะ
แห้งด้านและผิวไม่สดใส (สุกัญญา, 2539; นฤมล, 2549) 

การตรวจสอบความชื้นเบื้องต้นสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1.1.1 ทดสอบความชื้นโดยการใช้มือก าเมล็ดข้าวโพด ถ้าก าแล้วรู้สึกชื้น เหนียวมือ 

แสดงว่าข้าวโพดยังไม่แห้งพอ  
1.1.2 ทดสอบความชื้นโดยการใช้เล็บหยิกบริเวณต้นอ่อนตรงกลางเมล็ด ถ้าหยิกไม่เข้า

แสดงว่าเมล็ดข้าวโพดแห้งดี  
1.1.3 ทดสอบความชื้นโดยการใช้ฟันกัดเมล็ด ซึ่งหากข้าวโพดมีความชื้นมากบริเวณต้นอ่อน

จะนิ่มและติดฟัน แต่เมล็ดข้าวโพดที่แห้งจะกรอบและแตกเป็นเสี่ยงได้  
1.1.4 ทดสอบความชื้นโดยการใช้มือสอดเข้าไปในกระสอบ ส าหรับข้าวโพดที่บรรจุใน

กระสอบหรือกองรวมกันเป็นจ านวนมากให้ใช้มือสอดเข้าไปในกระสอบ หรือกลางกองข้าวโพด เมื่อ
สอดมือเข้าไปแล้วหากรู้สึกค่อนข้างเย็นแสดงว่าข้าวโพดแห้งดี แต่ถ้ารู้สึกร้อน มีความชื้นมากแสดงว่า
ข้าวโพดยังไม่แห้ง นอกจากนี้การตรวจสอบข้าวโพดในกระสอบสามารถใช้หลาวแทงผ่านกระสอบ โดย
ถ้าข้าวโพดแห้งเวลาแทงหลาวครั้งแรกจะรู้สึกฝืด แต่เมื่อผ่านชั้นกระสอบเข้าไปแล้วจะรู้สึกสอดเข้าไป
ได้ง่าย ขณะที่หากเมล็ดข้าวโพดมีความชื้นเมื่อใช้หลาวแทงจะรู้สึกฝืดตลอด  

1.1.5 ทดสอบความชื้นโดยการฟังเสียง โดยหยิบเมล็ดข้าวโพดโปรยลงกับภาชนะ ถ้า
เสียงทึบ หนัก แสดงว่ามีความชื้นสูง แต่ถ้าเสียงโปร่งใส ดังกังวาน แสดงว่าเมล็ดแห้ง  

1.2 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
เมล็ดข้าวโพดที่ผ่านการบดส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด เปลือกเมล็ด แป้งข้าวโพด ขั้วเมล็ด และ

ซังข้าวโพดจะแตกกระจายออก ท าให้มีรูปร่างและขนาดแตกต่างไปจากลักษณะเดิมท าให้แยกแยะได้ยาก 
ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แต่ละส่วนจะมีลักษณะดังนี้ 

1.2.1 กลีบเลี้ยง มีลักษณะเป็นแผ่นบางใสสีขาว มีเส้นใบเป็นลายขนานอยู่ภายในแผ่น 
มีลักษณะบางกว่าเปลือกหุ้มเมล็ด 

1.2.2 เปลือกหุ้มเมล็ดหรือร าข้าวโพด เมื่อท าการสีบดเมล็ดข้าวโพด ส่วนนี้มักจะหลุด
ออกมาเป็นแผ่นมีลายเส้นขนาน ลักษณะโปร่งใสสะท้อนแสง มีความหนา แข็ง และเหนียวมากกว่า
กลีบเลี้ยง ส่วนใหญ่จะมีสีขาวแต่อาจพบมีสีชมพูอ่อนหรือสีเหลืองอ่อนได้ 

1.2.3 แป้งข้าวโพด จะพบส่วนของแป้งแข็งซึ่งมีรูปร่างไม่แน่นอน มีสีเหลืองใสสะท้อนแสง 
และส่วนของแป้งอ่อนลักษณะเป็นผงนุ่มฟู สีค่อนข้างขาวขุ่น แต่สะท้องแสงระยิบระยับ หรือเป็นเม็ดเล็ก
เกาะบนแป้งแข็งหรือแยกตัวออกมาเกาะกันเองเป็นก้อนหลวมๆ  

1.2.4 ขั้วเมล็ด มีลักษณะเป็นเยื่อแข็งคล้ายไม้ เป็นรูปกรวย ด้านในมักมีสีด า 



71 
 

 
 

1.2.5 สิ่งปลอมปนอ่ืนๆ เช่น ซัง ฝัก เปลือก ฯลฯ โดยลักษณะของซังข้าวโพดจะมีสีเหลือง
คล้ายฟางขา้วเหนียวและแข็ง เนื้อค่อนข้างพรุน ฟ่ามเหมือนฟองน้ า (ยิ่งลักษณ์, 2556) 

1.3 การตรวจสอบด้วยสารทดสอบอย่างง่าย 

การทดสอบด้วยสารเคมีหรือสารทดสอบจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดปฏิกิริยา
เคมี เช่น การตรวจสอบการปลอมปนของหิน ดิน ทราย และการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง  

1.3.1 การตรวจปริมาณหิน ดิน ทราย ที่ปนมากับข้าวโพด จะอาศัยหลักการลอยตัวใน
สารละลายคลอโรฟอร์ม หรือสารละลายคาร์บอนเททระคลอไรด์ โดยข้าวโพดซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะมี
ความหนาแน่นต่ ากว่าสารทดสอบ ดังนั้นข้าวโพดจะลอยตัวเมื่ออยู่ในสารละลาย ขณะที่หิน ดิน และ
ทราย ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์จะมีความหนาแน่นสูงกว่าสารทดสอบ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะจมอยู่ด้านล่าง ซึ่ง
หากต้องการทดสอบต่อไปอีกว่าสารที่จมเป็นหิน ดิน และทรายหรือไม่นั้น สามารถใช้กรดเกลือหรือ
กรดไฮโดรคลอริกเจือจางกับน้ าในอัตราส่วน 1:1 หยดในสารที่จมซึ่งระเหยสารละลายออกหมดแล้ว 
หากเป็นหิน ดิน และทรายจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ แต่ถ้าเป็นหินฝุ่นจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือ
กับแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นฟองฟู่ขึ้นมา  

1.3.2 การตรวจสอบสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลง มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ตักตัวอย่างข้าวโพดที่ต้องการตรวจสอบประมาณ 10-15 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ 

เติมสารละลายคลอโรฟอร์ม 25 มิลลิลิตร แล้วเขย่าประมาณ 3 นาท ี

2) กรองสารละลายด้วยกรวยแก้วที่มีส าลีรอง 
3) เติมผลึกของสารคิวปริกคลอไรด์จ านวนเล็กน้อยลงในสารละลายที่กรองไว้ 

จากนั้นเขย่าสารเป็นประมาณ 3 นาท ี

4) หากสารละลายมีสีเหลืองอ าพัน หรือสีเหลืองเข้มจนออกสีน้ าตาลแสดงว่า
วัตถุดิบมาการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง (นฤมล, 2549) 
  

2. การตรวจสอบคุณภาพของข้าวและผลิตภัณฑ์ 
 ข้าวเป็นอาหารที่มีความส าคัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ ในปัจจุบันข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวมีราคา
สูงขึ้น ดังนั้นอาจพบปัญหาการปลอมปนหรือด้อยคุณภาพ ดังนั้นการน าข้าวและผลิตภัณฑ์มาใช้เป็น
อาหารสัตว์จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ง  สุกัญญา (2539); พันทิพา (2542); นฤมล 
(2549) ได้เสนอแนะรายละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพของข้าวและผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้  

2.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

การตรวจสอบคุณภาพของข้าวและผลิตภัณฑ์ด้วยประสาทสัมผัส เป็นการตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพ การปลอมปน ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
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2.1.1 ปลายข้าว ปลายข้าวที่ดีควรเป็นปลายข้าวขนาดเล็ก หรือปลายข้าวขนาดจิ๋ว 
ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์จะย่อยได้ง่ายกว่า และไม่ควรมีแกลบหรือดอกหญ้าปะปนมาก ปลายข้าวเจ้าจะมีสี
ค่อนข้างใส ขณะที่ปลายข้าวเหนียวจะมีสีขาวขุ่น หรือขาวทึบแสง การทดสอบความชื้นของปลายข้าว
สามารถท าได้โดยการใช้มือก าปลายข้าว หากรู้สึกร้อนหรือเหนียวแสดงว่ามีความชื้นสูง นอกจากนี้
ปลายข้าวเก่าที่เก็บไว้นานจะมีกลิ่นเหม็นสาบหรือมีมอด 

2.1.2 ร าละเอียด ร าละเอียดที่ดีควรมีกลิ่นหอม รสหวานเล็กน้อย มีลักษณะร่วน ไม่จับตัว
เป็นก้อน ไม่มีแมลงหรือมอด ไม่มีกลิ่นเหม็นอับหรือหืน ร าละเอียดปกติจะมีสีนวล ถ้ามีสีน้ าตาลเข้ม
อาจจะมีการปลอมปนด้วยแกลบบด ส่วนร าละเอียดที่มีสีค่อนข้างขาวกว่าปกติอาจจะมีหินฝุ่นปะปนมา 

2.1.3 ร าสกัดน้ ามัน ควรเป็นผงละเอียด แห้ง เบา ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ควรมีกลิ่นหืน
หรือเหม็นอับ ไม่มีมอดหรือแมลงต่างๆ  

2.2 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปทรง สี การปลอมปน  

2.2.1 ปลายข้าว จะเห็นปลายข้าวที่มีลักษณะเป็นแท่งแป้ง รูปทรงกระบอก กลมรี 
ปลายตัดหรือเรียวแหลม ปลายข้าวเจ้าจะมีสีขาวขุ่น ผิวเมล็ดค่อนข้างขาวและโปร่งแสง ส่วนเนื้อในเมล็ด
จะมีสีขาวขุ่นทึบแสง ปลายข้าวเหนียวจะมีสีขาวขุ่นทึบทั้งเมล็ด โดยทั่วไปปลายข้าวอาจมีการปลอมปน
ด้วยแกลบบด และมีส่วนขั้วของเมล็ดติดปนมา ซึ่งท าให้คุณภาพปลายข้าวลดลง 

2.2.2 ร าละเอียด ได้แก่ ชั้นของเพอริคาร์พ รวมกับเทสตาและชั้นแอลิวโรน จะเห็น
เป็นสีเหลืองอ่อนละเอียดเป็นปุย มักพบส่วนของแกลบ ต้นอ่อน และแป้งติดมาด้วยเล็กน้อย 

2.2.3 ร าสกัด คือร าละเอียดที่สกัดเอาน้ ามันออกแล้วจึงมีลักษณะแห้ง ปุยของร าสกัด
จะไม่ฟูเท่าร าละเอียด แต่จะมีความเบา ร่วน และกระจายตัวได้ดีกว่าร าละเอียด เยื่อหุ้มเมล็ดจะมี
ลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ไม่ชุ่มไปด้วยน้ ามันเหมือนร าละเอียด 

2.2.4 ร าหยาบ จะพบส่วนต่างคล้ายกับร าละเอียด แต่ส่วนใหญ่จะพบแกลบบด ส่วน
ของเยื่อหุ้มเมล็ดและปลายข้าวจะมีปริมาณน้อยลง 

2.3 การตรวจสอบด้วยสารทดสอบอย่างง่าย 

ปกติแล้วปลายข้าวและร าข้าวจะมีส่วนของแกลบปะปนมาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากเป็น
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากข้าว แต่หากมีตั้งใจปลอมปนจะสังเกตเห็นแกลบในปริมาณมากปะปน
อยู่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการปลอมปนร าละเอียดด้วยหินฝุ่นหรือหินแป้ง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดย
อาศัยหลักการเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบการปลอมปนหิน ดิน ทราย ในข้าวโพด คือใช้กรดเกลือ
หยดลงในสิ่งที่ต้องการตรวจสอบหากเป็นหินฝุ่นหรือหินแป้งจะมีฟองฟู่เกิดข้ึน 
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3. การตรวจสอบคุณภาพของมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

 มันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีส าหรับสัตว์ ทั้งนี้เพราะมันส าปะหลังเป็นพืชหัวที่มีแป้ง
เป็นองค์ประกอบสูงมาก มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์อาจะมีดินหรือทรายปนมาจากกระบวนการผลิต 
ดังนั้นก่อนน ามาใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์ควรตรวจสอบคุณภาพก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

มันส าปะหลังมีผิวด้านนอกค่อนข้างหยาบ สีน้ าตาล ส่วนที่เป็นแป้งตรงกลางจะเห็นเนื้อแป้ง
เกาะกันอยู่อย่างหลวมๆ สะท้อนแสงแวววาวมาก ท่อล าเลียงน้ าเป็นแป้งผสมเส้นใยสีขาว และมีรูพรุน
คล้ายฟองน้ า มันเส้นที่มีเนื้อเยื่อแข็งมีรอยสีเขียวคล้ าบริเวณใกล้ๆ กับเปลือก แสดงว่ายังคงมีสารพิษ
กรดไฮโดรไซยานิคตกค้างอยู่ 

3.2 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
เมื่อตรวจสอบมันส าปะหลังด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบแป้งมันส าปะหลังที่มีสีไม่ขาวจัดนัก 

เนื้อค่อนข้างละเอียดมีลักษณะเป็นฝุ่นมาก แป้งจะสะท้อนแสงแวววาวเป็นประกายคล้ายเพชร 

3.3 การตรวจสอบด้วยสารทดสอบอย่างง่าย 

การตรวจสอบการปลอมปนดิน หิน ทราย สามารถใช้หลักการลอยตัวในสารละลาย
เช่นเดียวกับการตรวจสอบในข้าวโพด 

 

4. การตรวจสอบคุณภาพของข้าวฟ่างและผลิตภัณฑ์ 

การตรวจสอบคุณภาพข้าวฟ่างและผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ และสารทดสอบ ซึ่ง พันทิพา (2542); นฤมล (2549) ได้อธิบายวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพข้าวฟ่างและผลิตภัณฑ์ของข้าวฟ่างดังนี้ 

4.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

ข้าวฟ่างที่ดีควรมีเมล็ดที่สมบูรณ์ มีเมล็ดเสียและสิ่งเจือปนน้อย รูปร่างของเมล็ดมีทั้งเป็น
รูปไข่จนถึงกลม ตรงปลายสุดของคัพภะจะมีติ่งเล็กๆ (stylet) สีน้ าตาลแดงยื่นออกมา เปลือกหุ้มเมล็ด
มักจะหนาและมีสีเข้ม โดยมีสีต่างกันตั้งแต่สีน้ าตาล น้ าตาลแดง ขาว เหลือง สีอิฐ หรือสีน้ าผึ้ง  

4.2 การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
เมล็ดข้าวฟ่างมีส่วนประกอบคล้ายเมล็ดข้าวโพด แต่ขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวฟ่าง

ที่บดแล้วมักแตกออกเป็นชิ้นรูปเสี้ยว โดยลักษณะที่มองเห็นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
4.2.1 เปลือกหุ้มเมล็ด ส่วนใหญ่เป็นสีด า สีม่วงเข้มเกือบด า ซึ่งจะแตกต่างออกไป

ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของข้าวฟ่าง มีลักษณะทึบแสง ส่วนของเปลือกนอกหรือเพอริคาร์พและร ามักติดอยู่
ด้วยกัน เนื้อในเมล็ดหรือแป้ง (เอนโดสเปิร์ม) บางส่วนจะติดอยู่กับเปลือกด้วย ท าให้มองเห็นทั้งส่วนที่
เป็นแป้งสีขาว และสีเข้มทึบของเปลือก 
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4.2.2 ส่วนของแป้งข้าวฟ่าง หรือเอนโดสเปิร์ม ซึ่งมี 2 ชนิดคือ แป้งแข็งเป็นสีเหลืองอ่อน 
หรือจางไม่มีสี และใส มีสีของเปลือกสะท้อนออกมา ส่วนแป้งอ่อนเป็นสีขาวคล้ายแป้งอ่อนของ
ข้าวโพด แต่จะมีความขาว สะท้อนแสงแวววาวกว่า และแห้งเป็นฝุ่นมากกว่าแป้งข้าวโพด 

4.3 การตรวจสอบด้วยสารทดสอบอย่างง่าย 

การตรวจสอบการปลอมปนหิน ดิน ทราย หรือสารอินทรีย์อื่นๆ ในข้าวฟ่างบดสามารถท าได้
โดยใช้หลักการลอยตัวในสารละลายเช่นเดียวกับการตรวจสอบในข้าวโพดบด 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานนับว่าเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในสูตรอาหารสัตว์ 
ซึ่งในการประกอบสูตรอาหารนอกจากจะค านึงถึงปริมาณพลังงานในอาหารที่เพียงพอแล้ว ยังต้อง
พิจารณาเรื่องคุณภาพ และสารพิษท่ีอยู่ในวัตถุดิบอาหาร ดังนั้นการน าวัตถุดิบแหล่งพลังงานมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในสูตรอาหารจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเสียก่อน ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้วิธีที่สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว ได้แก่ การ
ตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัส การใช้กล้องจุลทรรศน์ เช่น การดูลักษณะทางกายภาพภายนอก การ
ปลอมป่น ลักษณะสี กลิ่น รส เป็นต้น รวมทั้งการทดสอบการปลอมปนโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

 

การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน 

วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง และใช้ในปริมาณมากในสูตรอาหาร 
ซึ่งในการน ามาใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนเสมอ (กรมปศุสัตว์, 
2550; Stark and Jones, 2010) ทั้งนี้เพ่ือให้อาหารที่เราน ามาใช้ผลิตสัตว์มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของสัตว์  

1. การตรวจสอบคุณภาพของถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง 
ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่นิยมใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันพบปัญหา

การปลอมปนด้วยวัตถุอ่ืนๆ ในกากถั่วเหลือง หรือใช้กากถั่วเหลืองที่มีคุณภาพไม่ดี เช่น กากถั่วเหลืองดิบ 
หรือกากถั่วเหลืองไหม้ ส่งผลให้กากถั่วเหลืองมีคุณภาพไม่ดี ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพกากถั่วเหลือง
ดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

1.1.1 กากถ่ัวเหลืองอัดน้ ามัน เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ควรมี
ผิวเป็นมันเงา แต่หากมีร าปะปนมาความเป็นมันเงาของผิวจะลดลงหรือผิวมีลักษณะด้านขึ้น แต่เมื่อ
พิจารณาส่วนที่เป็นเนื้อของกากถั่วเหลืองอัดน้ ามันจะมีสีเหลืองถึงสีน้ าตาลเข้ม โดยสีจะคล้ ากว่า    
กากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ ามัน เนื่องจากมีไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง 

1.1.2 กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามัน จะยังคงมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วเหลืองอยู่ น้ าหนักเบา 
และควรมีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็กหรือเป็นเกล็ดบางๆ สม่ าเสมอ ไม่เกาะตัวกัน ถ้าจับตัวเป็นก้อนแข็ง
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ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแสดงว่าผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ดี อาจมีเชื้อราเกิดขึ้นภายใน เมื่อใช้มือบี้จะ
พบว่ามีความแข็งและกรอบ แต่ถ้ามีลักษณะร่วนแสดงว่ามีการปลอมปน กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันจะมี
สีเหลืองทอง (สีอ่อนก่อนกว่ากากถั่วเหลืองอัดน้ ามัน) แต่ถ้ามีสีเหลืองเข้มแสดงว่าผ่านกรรมวิธีที่ใช้
ความร้อนสูงเกินไป หรือมีการปลอมปนด้วยถั่วเหลืองดิบ และเมื่อท าการชิมจะมีกลิ่นเหม็นเขียวจาก
กากถัว่เหลืองดิบ หรือมีรสขมจากกากถั่วเหลืองที่ผ่านความร้อนสูงเกินไป 

1.2 การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ตัวอย่างกากถั่วเหลืองที่จะน ามาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ควรร่อนผ่านตะแกรงเพ่ือ

แยกส่วนหยาบและส่วนละเอียดออกจากกัน จากนั้นตรวจดูลักษณะ และการปลอมปน ซึ่งอาจจะเป็น
ข้าวโพด ร าละเอียด หรือกากถ่ัวลิสงสกัดน้ ามัน 

1.2.1 ลักษณะของกากถั่วเหลือง เมื่อน าตัวอย่างกากถั่วเหลืองมาตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 

1) เปลือกถั่วเหลือง นิยมใช้เป็นแหล่งเยื่อใยในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเปลือกถั่วเหลือง
จะมีสีเหลือง น้ าตาล เขียวอ่อน และด า เปลือกมีลักษณะบางและเปราะสามารถบีบให้แตกจากกันได้ 
เมื่อเมล็ดยังสดเปลือกด้านนอกจะมีความเป็นมันเงา แต่ด้านในสีจะซีดกว่าด้านนอก  

2) ขั้วเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปยาวรี สีเหลือง น้ าตาล หรือด า และมีร่องเล็กๆ 

3) ลักษณะของเนื้อถั่วเหลือง มีสีเหลืองจนถึงสีน้ าตาลเข้ม เนื้อถั่วค่อนข้างเรียบ แต่ถ้า
เป็นกากถั่วเหลืองอัดน้ ามันผิวจะค่อนข้างขรุขระ เพราะถูกแรงบีบอัดตามกระบวนการอัดน้ ามันออก 

1.2.2 การปลอมปนด้วยวัตถุดิบอื่น 

1) การปลอมปนด้วยข้าวโพด สามารถสังเกตได้จากส่วนแป้งแข็งของเมล็ดข้าวโพด
ที่มีสีเหลืองเข้ม และใสกว่าเนื้อถั่วเล็กน้อย และอาจพบส่วนเปลือกหรือเยื่อหุ้มเมล็ดของเมล็ดข้าวโพด
ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางใสปนอยู่ด้วย 

2) การปลอมปนด้วยร าละเอียด หากมีร าปะปนมาจะสังเกตเห็นส่วนของแกลบติด
อยู่ในตัวอย่างกากถั่วเหลือง 

3) การปลอมปนด้วยกากถั่วลิสงสกัดน้ ามัน จะสังเกตเห็นกากถั่วลิสงซึ่งมีลักษณะเป็น
ก้อนมากกว่าเป็นแผ่นแบนเหมือนกากถั่วเหลือง หรือมีสีออกแดง หรือชมพูเมื่อปลอมปนด้วยกากถั่วลิสง 

1.3 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

1.3.1 การตรวจสอบแป้ง เป็นการตรวจสอบการปลอมปนข้าวโพด ร า หรือถั่วเหลือง
ทั้งเมล็ดบด เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวมีส่วนของแป้งเป็นองค์ประกอบสูงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่กากถั่วเหลืองมีไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามารถใช้หลักการเกิดปฏิกิริยาของแป้งด้วย
สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 



76 
 

 
 

1) น าตัวอย่างกากถั่วเหลืองที่ต้องการตรวจสอบประมาณ 1-2 ช้อนชา ใส่ในจาน
ทดสอบ โดยเกลี่ยให้ตัวอย่างกระจายออกสม่ าเสมอกัน  

2) หยดสารลายไอโอดีนความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ หรือทิงเจอร์ไอโอดีนลงบน
ตัวอย่างให้เปียกชุ่ม 

3) หากตัวอย่างมีการปลอมปนด้วยข้าวโพด หรือร า จะพบสีของวัตถุดิบเป็นสีด า 
แต่ถ้าปลอมปนด้วยกากถั่วลิสงจะไม่เห็นการเปลี่ยนสีของตัวอย่าง 
 

  
 

ภาพที่ 3.1 การทดสอบการปลอมปนแป้งในกากถ่ัวเหลืองด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 

ที่มา: ผู้เขียน 

 

1.3.2 การตรวจสอบหินฝุ่น เป็นการตรวจสอบการปลอมปนหินฝุ่นในกากถั่วเหลือง 
เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวมีน้ าหนักมาก ดังนั้นจึงนิยมน ามาปลอมปนเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักในกากถั่วเหลือง 
ส าหรับการทดสอบการปลอมปนหินฝุ่นจะอาศัยหลักการท าปฏิกิริยาระหว่างกรดกับคาร์บอเนต ซึ่งจะ
เกิดปฏิกิริยาฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดข้ึน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1) น าตัวอย่างกากถั่วเหลืองที่ต้องการตรวจสอบประมาณ 1-2 ช้อนชา ใส่ในจาน
ทดสอบ โดยเกลี่ยให้ตัวอย่างกระจายออกสม่ าเสมอกัน  

2) หยดสารลายกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ หรือลงบนตัวอย่าง 
3) หากตัวอย่างมีการปลอมปนด้วยหินฝุ่น จะพบฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

เกิดข้ึน แต่ถ้าไม่มีการปลอมปนจะไม่เห็นการเปลี่ยนสีของตัวอย่าง 
 

  
 

ภาพที่ 3.2 การทดสอบการปลอมปนหินฝุ่นในกากถ่ัวเหลืองด้วยกรดไฮโดรคลอริค 

ที่มา: ผู้เขียน 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของกากเมล็ดทานตะวัน 

 กากเมล็ดทานตะวันมีทั้งชนิดอัดน้ ามันและสกัดน้ ามัน แต่ชนิดอัดน้ ามันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์
ที่มีเปลือกฝักสีเทาถึงด า ซึ่งมีสัดส่วนของเปลือกค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับส่วนเนื้อเมล็ด ท าให้มีปริมาณ
โปรตีนระดับต่ า และเยื่อใยสูงกว่ากากเมล็ดทานตะวันสีเนื้อ สีครีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากชนิดสกัด
น้ ามันด้วยสารเคมี 

2.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

เมื่อมองด้วยตาเปล่ากากเมล็ดทานตะวันจะมีลักษณะหยาบ มีสีแตกต่างกันตั้งแต่เทาขาว
จนถึงเทาเหลือง ขึ้นกับปริมาณของเปลือกและเนื้อเมล็ดทานตะวัน 

2.2 การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นลายของเปลือกเมล็ดทานตะวันที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว สีเปลือกเป็นสีขาว เทา หรือด า ขึ้นอยู่กับการแตกของเปลือก ส่วนของกากเมล็ดทานตะวัน
จะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาว สีครีม หรือสีเหลือง และเป็นมันเนื่องจากมีน้ ามันหลงเหลืออยู่ 
 

3. การตรวจสอบคุณภาพกากปาล์มน้ ามัน 

 กากปาล์มน้ ามันเป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม นิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับ
ผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

3.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

เมื่อตรวจสอบด้วยตาเปล่ากากปาล์มน้ ามันจะมีสีเข้มจากน้ าตาลแก่จนถึงด า เนื้อในถูกอัด
ติดกับเปลือกเป็นสีเทา-ด า ถ้าเป็นชนิดกะเทาะเปลือกออกแล้วจะมองเห็นเป็นก้อนแต่หากเป็นชนิดไม่
กะเทาะเปลือกจะมีลักษณะเป็นเส้นๆ มากกว่าและสีจะเข้มกว่า 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพของกากเมล็ดพารา 
กากเมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการบีบหรือสกัดน้ ามันในเมล็ดยางพารามีทั้งชนิดที่

กะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก นิยมน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
4.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

เมื่อตรวจสอบด้วยตาเปล่ากากเมล็ดยางพาราชนิดกะเทาะเปลือกออก จะมีลักษณะเป็น
ก้อนสีเหลืองทองค่อนไปทางสีน้ าตาลอ่อนๆ บางครั้งมองดูคล้ายกากถั่วเหลืองชนิดอัดน้ ามัน แต่ไม่พบ
ลักษณะของเปลือกถั่วเหลืองและไฮลัม ส่วนกากเมล็ดยางพาราชนิดไม่กะเทาะเปลือกจะมีสีน้ าตาลเข้ม
ถึงสีด า 
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5. การตรวจสอบคุณภาพของใบกระถิน 

ใบกระถินเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกง่าย ซึ่งจะพบเห็นต้นกระถินเจริญเติบโตกระจายอยู่ทั่วทุก
พ้ืนที่ในประเทศไทย นับว่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีจ านวนมากในท้องถิ่น นิยมน ามาเป็นอาหารสัตว์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและ
สารเบตาแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอและแซนโทฟิลล์  สามารถใช้ใบกระถินเป็นแหล่ง
โปรตีนได้ทั้งในรูปสด หมัก และแห้ง 

5.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

5.1.1 สี ใบกระถินป่นจะมีสีแตกต่างกัน ตั้งแต่สีเขียวแก่ สีเหลืองจนถึงสีน้ าตาล เนื่องจาก
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน และสัดส่วนระหว่างใบกับก้านที่มีอยู่ไม่เท่ากัน ถ้ามีก้านน้อยใบมาก
จะมีสีเขียวปนเหลืองอ่อน แต่ถ้ามีก่ิงก้านใหญ่รวมอยู่มากสีของใบกระถินป่นจะมีสีน้ าตาล 

5.1.2 รูปร่างของใบกระถินป่น ส่วนใบของกระถินป่นจะมีรูปร่างเป็นแผ่นสีเขียวบางๆ มี
รูปร่างแตกต่างกันมาก อาจเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีมุมแหลม ถ้าบีบดูจะเปราะและแตกหักง่าย แต่ถ้า
เป็นก้านใบหรือก่ิงก้านจะมีลักษณะคล้ายท่อนไม้ 

5.1.3 กลิ่น ใบกระถินที่ดีจะมีกลิ่นฉุนของใบไม้แห้ง แต่หากเก็บไว้นานกลิ่นฉุนของ
ใบไม้แห้งจะลดลง  
 

6. การตรวจสอบคุณภาพของปลาป่น 

ปลาป่นเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนที่มีความส าคัญ เพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาแพง และ
นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง การปลอมปนจะท าให้คุณภาพของปลาป่นลดลง 
ดังนั้นจึงต้อมีการตรวจสอบการปลอมปนก่อนน ามาใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์ (ส านักงานมาตรฐานสินค้า, 
2555) 

6.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

สีของปลาป่นจะมีตั้งแต่สีเหลือง สีน้ าตาล สีด า ในกรณีท่ีมีเปลือกหอย กระดองปูปะปนอยู่
จะเห็นมีแผ่นสีขาวๆ ของเปลือกหอย และแผ่นสีส้มๆ ของกระดองปูกระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะเนื้อของ
ปลาป่นจะเกาะกันอยู่อย่างหลวมๆ ปลาป่นที่ดีจะมีกลิ่นหอม แต่ถ้าท าจากปลาเน่าจะมีกลิ่นเหม็นเน่า  

นอกจากนี้ปกติปลาป่นที่ดีเนื้อจะฟู นุ่ม แต่ถ้าเป็นปลาป่นที่มีเกลือปะปนอยู่ในปริมาณมากจะพบว่า
เมื่อเก็บไว้ระยะหนึ่งแล้วมักจับตัวเป็นก้อน ส่วนปลาป่นที่มีสีค่อนข้างเหลืองส้มอาจมีแกลบกุ้งหรือ
เปลือกปูปะปนมา ส าหรับปลาป่นที่มีสีค่อนข้างคล้ าอาจจะมีขี้ไก่ ขนไก่ป่น เลือดป่น หรือเศษดิน และ
ทรายปนอยู ่

6.2 การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
6.2.1 เนื้อปลา ลักษณะของเนื้อปลาจะเป็นเส้นๆ มีความนิ่ม มีสีเหลืองหรือสีน้ าตาล 
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จนถึงด า ขุ่นทึบแสง บางครั้งจะเห็นเป็นแผ่นสีเหลืองซึ่งถ้าใช้คีมบี้ให้แตกจะเห็นเป็นเส้นโครงสร้างของ
เนื้อปลาจะมีขอบเรียบ แต่ถ้ามีการปลอมปนด้วยขนไก่ป่นจะใสสะท้อนแสง เนื้อขนไก่ป่นจะขรุขระ 

6.2.2 ตาปลา มีลักษณะเป็นก้อนกลมแข็ง อาจมีสีขาวหรือสีเหลือง ลูกตาปลาที่
แตกหักจะมีรูปโค้ง 

6.2.3 เกล็ดปลา ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นบาง โปร่งแสงสีขาวจนถึงใสไม่มีสี มีลายเส้น
ละเอียดเป็นวงหรือขนานกันอยู่ รูปร่างไม่แน่นอน 

6.2.4 ก้างปลา ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบน มีสีขาวจนถึงใสไม่มีสี ยอมให้แสงผ่าน ถ้า
เป็นแกนสันหลังของปลาจะพบว่ามีรอยข้อต่อกัน 

6.3 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

6.3.1 การแยกส่วนโดยสารละลายเพ่ือตรวจสอบอย่างละเอียด อาศัยสารละลายแยก
สารอินทรีย์ คือ เนื้อปลา ลูกตาปลา เปลือกกุ้ง เปลือกปู ขนไก่ป่น และสิ่ งปลอมปนอ่ืนๆ ออกจาก   
สารอนินทรีย์ คือ เกล็ดปลา ก้างปลา กรวดทราย เปลือกหอย ผงเหล็ก โดยการตรวจสอบขนไก่ป่น
สามารถใช้สารละลายที่มีส่วนผสมระหว่างคลอโรฟอร์ม 80 มิลลิลิตร กับเฮกเซน 20 มิลลิลิตร ซึ่งขนไก่ป่น
ที่มีความเบาจะลอยขึ้นมาด้านบนของสารละลาย ส่วนปลาป่นจะจมลงด้านล่าง 

6.3.2 การตรวจสอบการปลอมปนยูเรียในปลาป่น การปลอมปนในปลาป่นนอกจากจะ
ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอ่ืนๆ แล้ว ยังมีการใช้สารที่มีไนโตรเจนหรือโปรตีนระดับสูง เช่น ยูเรีย ฯลฯ 
ซึ่งต้องมีการตรวจสอบดังนี้ 

1) เตรียมสารละลายครีซอลเรดให้มีความเข้มข้น 0.15 เปอร์เซ็นต์  โดยน า
สารละลายที่ผสมแล้วไปอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้ครีซอลเรดละลายได้ดี 

2) น ากระดาษกรอง หรือกระดาษสีขาวอ่ืนๆ ที่มีความเหนียวมาชุบในสารละลาย 
ครีซอลเรดให้ชุ่ม แล้วผึ่งให้แห้งจะได้กระดาษสีเหลืองส้ม 

3) ตักตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบประมาณ 1 ช้อนชา ลงบนกระดาษ เกลี่ยให้
กระจายสม่ าเสมอ จากนั้นหยดน้ ากลั่นลงบนตัวอย่างให้เปียกชุ่มทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาท ี

4) ถ้ามียูเรียปลอมปนในปลาป่น ยูรีเอสจะย่อยยูเรียได้แอมโมเนีย และแอมโมเนีย
จะท าปฏิกิริยากับสารครีซอลเรดเกิดเป็นสีชมพูบานเย็นขึ้น 

6.3.3 การตรวจสอบการปลอมปนขนไก่ป่นในปลาป่น การก าหนดราคาของปลาป่นจะ
พิจารณาจากระดับโปรตีนในปลาป่น ดังนั้นจึงมีการน าวัตถุดิบที่สามารถเพ่ิมโปรตีนมาปลอมปน ได้แก่ 
ขนไก่ป่น ซึ่งมีโปรตีนสูงประมาณ 80-85 เปอร์เซ็นต์ แต่สัตว์มีความสามารถในการย่อยและน าโปรตีน
ของขนไก่ป่นไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเนื่องจากมีเคราติน (keratin) ในปริมาณสูง ดังนั้นจึงสามารถใช้
คุณสมบัติทางเคมีของโปรตีนที่สามารถท าปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดท าให้เกิดสีมาใช้ทดสอบการ
ปลอมปนขนไก่ป่นในปลาป่นได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ 
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1) เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และสารละลาย
เลดอะซิเตท โดยเลดอะซิเตท 5 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 95 มิลลิลิตร จากนั้นเติมอะซิติคแอซิด 2 

มิลลิลิตร คนให้ละลายเข้ากันแล้วเติมสารกลีเซอรอล 5 มิลลิลิตร คนให้สารละลายเข้ากัน 

2) ตักตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบประมาณ 1 ช้อนชา ลงในจานแก้ว 2 จาน เกลี่ย
ตัวอย่างให้กระจายสม่ าเสมอทั่วจาน  

3) หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงบนตัวอย่าง ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาท ี

4) น าตัวอย่างปลาป่นที่หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จ านวน 1 จาน มา
หยดสารละลายเลดอะซิเตท จานที่เหลือให้หยดด้วยน้ ากลั่น ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 15 นาที 
จากนั้นน าจานแก้วทั้งสองจานไปวางบนกระดาษสีขาว ถ้ามีขนไก่ป่นปลอมปนอยู่จะเห็นเป็นสีด า 
ขณะที่ถ้าเป็นปลาป่นจะมีสีน้ าตาล ซึ่งการตรวจสอบนี้จะให้ผลชัดเจนกรณีมีขนไก่ป่นปนมาประมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ามีประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์จะให้ผลไม่ชัดเจน 

 

7. การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อและกระดูกป่น 

เนื้อและกระดูกป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่นิยมน ามาใช้ในอาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง โดยก่อนน าเนื้อ
และกระดูกป่นมาใช้ในสูตรอาหารจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ และการปลอมป่นก่อน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

7.1 การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส 

เนื้อป่นที่ดีควรมีสีเหลืองออกน้ าตาลเล็กน้อย หรือสีเหลืองทอง ไม่ควรมีสีน้ าตาลเข้ม
เกินไปเพราะอาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงเกินไป และไม่ควรมีขนสัตว์ติดอยู่เลย 
ลักษณะของกลิ่นต้องมีกลิ่นของไขมันสัตว์ชัดเจน 

7.2 การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ตัวอย่างเนื้อและกระดูกป่นจะประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด โดยส่วนหยาบจะ

เป็นส่วนของกระดูกสัตว์ ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาวขุ่นทึบ ผิวขรุขระ มีสีเหลืองของไขมัน หรือ
เศษเนื้อติดอยู่บางส่วน ส าหรับส่วนละเอียดจะเป็นส่วนของเนื้อทั้งหมด แต่จะป่นเป็นก้อนเล็กๆ และ
ดูดซับน้ ามันมาก อาจมีส่วนของเอ็นและเศษเลือดเล็กน้อย  

7.3 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

เนื้อและกระดูกป่นมักมีการปลอมปนด้วยกระดูกสัตว์ และเอ็น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
ดังนี้ 

7.3.1 การตรวจการปลอมปนด้วยกระดูกสัตว์ สามารถตรวจสอบการปลอมปนโดยใช้
กรดเกลือที่มีความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ หยดลงบนตัวอย่างเนื้อและกระดูกป่นที่บรรจุในจานทดสอบ 
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ถ้ามีการปลอมปนจะพบฟองอากาศเกิดขึ้นช้าๆ รอบกระดูกสัตว์ และเมื่อหยดสารละลายแอมโมเนียม
โมลิบเดตที่มีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้น 

7.3.2 การตรวจสอบเอ็น สามารถท าได้โดยคัดแยกชิ้นส่วนที่สงสัยมาทดสอบโดยการ
หยดด้วยกรดอะซิติค ซึ่งถ้าเป็นส่วนของเอ็นจะมีการอ่อนตัวลง และมีลักษณะคล้ายวุ้น 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการเลี้ยงสัตว์มาก 
พบว่าวัตถุดิบแหล่งโปรตีนจะมีราคาแพงกว่าวัตถุดิบประเภทอ่ืน ดังนั้นจึงมักมีการปลอมปนด้วย
วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ หรือปลอมปนด้วยวัตถุดิบอ่ืน ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของโปรตีนลดลง ดังนั้นก่อน
น าวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนมาใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์จะต้องท าการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ง
ในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นสามารถอาศัยหลักการสังเกตลักษณะทางกายภาพภายนอกด้วย
ประสาทสัมผัส การใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบโดยสารทดสอบอย่างง่าย 

 

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งแร่ธาตุ 
 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งแร่ธาตุมีหลายชนิด บางชนิดมีความคล้ายคลึงกัน และบางชนิดมีราคาแพง
จนอาจมีการปลอมปนด้วยวัตถุดิบประเภทเดียวกันแต่คุณภาพด้อยกว่า หรือเป็นการปลอมปนวัตถุดิบ
ที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนะเลย ดังนั้นก่อนการน าวัตถุดิบแหล่งแร่ธาตุและวิตามินมาใช้ควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบการปลอมปนในกระดูกป่น 

 กระดูกป่นเป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส โดยมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบประมาณ 24 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเนื่องจากกระดูกป่นมีราคาสูงกว่า
เปลือกหอยมาก จึงพบว่ามีการปลอมปนกระดูกป่นด้วยเปลือกหอย ซึ่งเมื่อน าไปวิเคราะห์จะพบว่ามี
ปริมาณของแคลเซียมสูงกว่าปกติ และมีฟอสฟอรัสลดต่ าลงมาก นอกจากนี้ยังมีการปลอมปนกระดูกป่น
ด้วยวัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น เปลือกถ่ัวลิสง แกลบบด ซังข้าวโพด 

1.1 การตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัส  

ลักษณะของกระดูกป่นจะมีรูปร่างเป็นก้อน ผิวค่อนข้างขรุขระ ไม่เรียบ บางครั้งพบรูพรุน 
สีค่อนข้างขาวขุ่นแต่อาจพบว่ามีสีเหลืองบ้าง  

1.2 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

ตรวจสอบโดยใช้กรดเกลือเจือจาง 1:1 หยดลงบนตัวอย่างกระดูกป่น ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาเคมี
เห็นมีฟองอากาศผุดขึ้นมา จากนั้นท าการหยดสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดตตามลงไป 2-3 หยด 
ถ้าเป็นกระดูกป่นจะมีตะกอนสีเหลืองทันที แต่ถ้าไม่ใช่กระดูกป่นจะไม่มีตะกอนสีเหลืองเกิดข้ึน   
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2. การตรวจสอบการปลอมปนในไดแคลเซียมฟอสเฟต 

 ไดแคลเซียมฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้แคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งมีทั้งชนิดที่ผลิต
จากกระดูกสัตว์และหิน โดยชนิดที่ผลิตจากหินจะมีราคาถูกกว่าชนิดที่ผลิตจากกระดูกสัตว์ พบว่า    
ไดแคลเซียมฟอสเฟตจะมีปัญหาการปลอมปนด้วยหินฝุ่นซึ่งมีลักษณะภายนอกและสีคล้ายกับ        
ไดแคลเซียมฟอสเฟต แต่หินฝุ่นจะมีเฉพาะแคลเซียม ดังนั้นจึงมีผลท าให้ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีการ
ปลอมปนด้วยหินฝุ่นมีแคลเซียมสูงขึ้นแต่มีฟอสฟอรัสต่ าลง  

2.1 การตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัส 

ไดแคลเซียมฟอสเฟตชนิดที่ผลิตจากกระดูกสัตว์จะมีลักษณะเป็นผงสีขาว ส่วนชนิดที่ท า
จากหินจะเป็นผงสีน้ าตาลหรือสีปูนแห้ง 

2.2 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

ตรวจสอบโดยใช้กรดเกลือเจือจาง 1:1 หยดลงบนตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ซึ่งถ้าเป็น   
ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ไม่มีการปลอมปนจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น แต่ลักษณะการเกิดฟองจะไม่รุนแรง
เท่ากับตัวอย่างที่มีการปลอมปนด้วยหินฝุ่นและเปลือกหอยป่น จากนั้นท าการหยดสารละลาย
แอมโมเนียมโมลิบเดตตามลงไป 2-3 หยด ถ้ามีการปลอมปนด้วยหินฝุ่นจะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้น
เล็กน้อย และสีของตะกอนจะไม่เข้มเท่าท่ีควร 

 

3. การตรวจสอบเกลือแกง 
 เกลือแกงเป็นแหล่งของโซเดียมและคลอไรด์ที่ถูกน ามาผสมในอาหารสัตว์ โดยปกติจะไม่พบ
ปัญหาการปลอมปน ทั้งนี้เนื่องจากเกลือแกงมีราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามก่อนน ามาใช้ในอาหารสัตว์
ควรท าการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่ามีการใช้เกลือแกงในวัตถุดิบหรืออาหารหรือไม่ และใช้ในปริมาณ
มากน้อยเพียงใด 

3.1 การตรวจสอบโดยใช้สารทดสอบอย่างง่าย 

ใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์หยดลงในวัตถุดิบที่สงสัยว่าเป็นเกลือ 
ซึ่งถ้าเป็นเกลือแกงจะเกิดตะกอนขาวขุ่นคล้ายน้ านมเป็นวงกว้างออกทันที 

วัตถุดิบที่เป็นแหล่งแร่ธาตุบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากจนแทบแยกไม่ออก บางชนิดมี
ราคาถูก ขณะที่บางชนิดมีราคาแพง ดังนั้นจึงอาจมีการปลอมปนด้วยวัตถุดิบประเภทเดียวกันที่มี
คุณภาพด้อยกว่า หรือปลอมปนด้วยวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนะ ดังนั้นก่อนน าวัตถุดิบ
แหล่งแร่ธาตุไปใช้ในสูตรอาหารจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้
ประสาทสัมผัส และการทดสอบด้วยสารทดสอบอย่างง่าย ซึ่งพบว่าเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่าย และอ่าน
ผลได้อย่างรวดเร็ว 
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การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งวิตามิน 

 การตรวจสอบวิตามินจะเป็นการตรวจสอบเพ่ือยืนยันชนิดของวิตามิน และสามารถประเมิน
ระดับของวิตามินแบบคร่าวๆ ซึ่งการตรวจสอบวิตามินด้วยสารทดสอบอย่างง่ายจะอาศัยหลักการเกิดสี 
และการเรืองแสง โดยก่อนการตรวจสอบวิตามินในพรีมิกซ์ควรน าตัวอย่างมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
0.1-0.5 มิลลิเมตร จากนั้นน าส่วนที่ผ่านตะแกรงมาแยกเอาแร่ธาตุออกไป ด้วยวิธีการแยกส่วนโดยใช้
สารละลายคาร์บอนเททระคลอไรด์หรือสารคลอโรฟอร์ม ส าหรับส่วนของวิตามินซึ่งมักถูกห่อหุ้มด้วย
แป้งข้าวโพดหรือสารอินทรีย์อ่ืนๆ ตามกระบวนการผลิตพีมิกซ์จะลอยขึ้นมาด้านบน (พันทิพา, 2542) 
จากนั้นจึงน าเอาส่วนของวิตามินไปตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบวิตามินเอ  
 วิตามินเอโดยทั่วไปมักถูกห่อหุ้มด้วยแป้งข้าวโพด หรือเจลาติน มีลักษณะเป็นเม็ดสีเหลือง
ออกน้ าตาล โดยก่อนการตรวจสอบต้องน าตัวอย่างมาบดให้ละเอียดก่อน โดยปริมาณตัวอย่างที่ใช้
ตรวจสอบจะขึ้นกับปริมาณของวิตามินเอในอาหาร เช่น ถ้าอาหารมีความเข้มข้นของวิตามินเอเท่ากับ 
12,000 หน่วยสากลต่ออาหารหนัก 1 กิโลกรัม จะต้องใช้ตัวอย่างอาหารอย่างน้อย 1 กรัม 

1.1 การเตรียมสารเคมี 
ใช้ผลึกของกรดไตรคลอโรอะซิติค (trichloroacetic acid) 250 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 

25 มิลลิลิตร จะได้สารละลายใสไม่มีสี 
1.2 วิธีการตรวจสอบ 

1.2.1 หยดสารละลายที่เตรียมไว้ลงในจานทดสอบประมาณ 5 มิลลิลิตร ใช้ช้อนตักตัวอย่าง
ที่ต้องการตรวจสอบลงบนสารละลายช้าๆ โดยพยายามให้ตัวอย่างกระจายไม่เกาะกันหนาเป็นก้อน 

1.2.2 ใช้แว่นขยายที่มีก าลัง 10 เท่า ตรวจสอบอย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวอย่างจะจมลงไป
ในสารละลาย โดยหากมีวิตามินเออยู่จะเกิดสีม่วงอมฟ้าเป็นรัศมีล้อมรอบเม็ดวิตามินขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และเกิดเป็นทางยาวสีเดียวกันคล้ายหางนานประมาณ 2-3 นาที ต่อมาสีจะคล้ าขึ้นจนเกือบด า สารเคลือบ
เม็ดวิตามินจะค่อยๆ ละลาย และวิตามินจะละลายปนกับสารอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถแยกแยะได้อีก 

 

2. การตรวจสอบวิตามินบี 1 

วิตามินบี 1 จะผสมอยู่ในอาหารในรูปผงละเอียด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 
2.1 การเตรียมสารเคมี 
เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเฟอร์ริกไซยาไนด์ โดยละลายสารโพแทสเซียมเฟอร์ริก

ไซยาไนด์ จ านวน 0.1 กรัม และสารโซเดียมไฮดรอกไซด์จ านวน 2.5 กรัม ในน้ ากลั่น และปรับให้ได้
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
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2.2 วิธีการตรวจสอบ 

ใส่ตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบในถ้วยกระเบื้องส าหรับระเหยสาร หยดสารสารละลาย
โพแทสเซียมเฟอร์ริกไซยาไนด์ลงบนตัวอย่าง ซึ่งจะเกิดฟองทันทีและเมื่อน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
จะพบเห็นการเรืองแสง 
 

3. การตรวจสอบวิตามินซี 
 วิตามินซีในอาหารผสมสามารถท าการตรวจสอบได้โดยการแยกส่วนของอาหารด้วย
สารละลายคาร์บอนเททระคลอไรด์ ซึ่งถ้าอาหารผสมมีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่มากกว่า 500 

มิลลิกรัม/ กิโลกรัม จะใช้ตัวอย่างอาหารเพียง 2-3 กรัม แต่หากเป็นตัวอย่างที่ละเอียดที่มกีารร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 0.10-0.15 มิลลิเมตร จะใช้ตัวอย่างในปริมาณต่ ากว่านี้ 

3.1 การเตรียมสารเคมี 
ใช้สารละลายกรดซีลีเนียส (selenious acid) โดยชั่งกรดซีลีนียสจ านวน 2-5 กรัม ละลาย

ด้วยน้ ากลั่น จากนั้นปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร 

3.2 วิธีการตรวจสอบ 

3.2.1 น าอาหารผสมปริมาณ 5 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ทรงสูงขนาด 50-100 มิลลิลิตร 
เติมสารคาร์บอนเททระคลอไรด์ลงไปให้ท่วมตัวอย่างอาหาร คนตัวอย่างกับสารละลายให้เข้ากันและ
ตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดการแยกชั้น เทเอาส่วนที่ลอยและสารคาร์บอนเททระคลอไรด์ออก เหลือไว้
เฉพาะส่วนที่จม 

3.2.2 ถ่ายเอาส่วนที่จมใส่ลงในจานทดสอบและทิ้งไว้ในตู้ดูดควันจนสารละลายระเหย
แห้งไปจนหมด 

3.2.3 หยดสารละลายที่เตรียมไว้ลงในจานทดสอบ จากนั้นน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอที่มีก าลังขยาย 8-40 เท่า จะเกิดสีแดงถึงสีแดงออกน้ าตาล 

 การตรวจสอบคุณภาพของวิตามินจะเป็นการตรวจหาชนิดของวิตามิน โดยใช้สารทดสอบ
อย่างง่าย ซึ่งจะอาศัยหลักการเกิดสี และการเรืองแสง ทั้งที่สามารถอ่านผลได้ทันทีด้วยตาเปล่า และ
การส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมีประโยชน์ในการเรื่องการยืนยันชนิดของวิตามินก่อนจะน ามาใช้ใน
การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
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สรุป 

การก าหนดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภทข้ึนอยู่กับคุณภาพและปริมาณของโภชนะที่
อยู่ในวัตถุดิบชนิดนั้นๆ เช่นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่มีระดับโปรตีนสูง มักมีราคาซื้อขายแพง
ดังนั้นจึงมีการปลอมปนเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ที่มีราคาถูก หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิด
เดียวกันแต่ด้อยคุณภาพมาปลอมปนลงในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดนั้นๆ และเมื่อสัตว์ได้รับอาหารที่มี
ส่วนผสมของสิ่งปลอมปนจะท าให้แสดงอาการขาดโภชนะ มีอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง 
ดังนั้นก่อนน าวัตถุดิบแต่ละชนิดมาใช้เลี้ยงสัตว์ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน โดยวัตถุดิบแต่ละชนิด
มีสมบัติและวิธีการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นที่
นิยม 3 วิธี ได้แก่ การตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัส การใช้กล้องจุลทรรศน์ และการใช้สารทดสอบ
หรือสารเคมีอย่างง่าย ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ประสาทสัมผัส 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

1. เพราะสาเหตุใดการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์จึงมีความส าคัญ และจ าเป็นก่อนน า
วัตถุดิบนั้นๆ ไปใช้ในสัตว์ 
2. วัตถุดิบที่นิยมน ามาปลอมปนในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณสมบัติอย่างไร 

3. นักศึกษาคิดว่าในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้าง  
4. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบหรือสารที่น ามาปลอมปนในวัตถุดิบอาหารแหล่งพลังงานอย่างน้อย 3 ชนิด 

5. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบหรือสารที่น ามาปลอมปนในวัตถุดิบอาหารแหล่งโปรตีนอย่างน้อย 3 ชนิด 

6. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบหรือสารที่น ามาปลอมปนในแร่ธาตุอย่างน้อย 3 ชนิด 

7. การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแหล่งวิตามินมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และสามารถตรวจสอบได้
อย่างไร 
8. วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่ายมีวิธีใดบ้าง  และวิธีดังกล่าวมีจุดเด่น
อย่างไร 
9. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายหลักการในการตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยสารทดสอบอย่างง่าย
มาอย่างน้อย 3 ประเภท 

10. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารปลอมปนในวัตถุดิบอาหารสัตว์กับสาร
ทดสอบมา 3 ชนิด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 4  
การแปรรูปและปรับปรงุคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีกล 

2. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ความร้อน 

3. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางเคมี 
4. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 

5. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกวิธีในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
2. อธิบายหลักการและขั้นตอนในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละ

วิธีได้ 
3. ออกแบบวิธีและข้ันตอนในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
4. วิเคราะห์จุดเด่นและข้อจ ากัดในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละ

วิธีได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่องการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามเอกสารค าสอน 

3. บรรยายประกอบการฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. มอบหมายผู้เรียนให้ออกแบบวิธี และขั้นตอนในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ในห้องเรียน 

5. ผู้เรียนน าเสนอแผนงานในหัวข้อที่มอบหมายหน้าชั้นเรียน 

6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 
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7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนด าเนินการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามแผนที่
เสนอในห้องเรียน และก าหนดวันส่งงาน และรายงาน 

9. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 4 การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

10. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
11. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
3. บทความวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
4. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
5. อุปกรณ์ในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 
6. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 4 เรื่องการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การท ากิจกรรมเสร็จตามเวลา 
2. จากการน าเสนอแผนงานกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 4  
การแปรรูปและปรับปรงุคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

การแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์มีความส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์อาจจะ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดได้เต็มที่หากไม่ผ่านการแปรรูปและปรับปรุง
คุณภาพเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิด
นั้นๆ เช่น อาหารมีขนาดใหญ่ มีความแข็ง มีคุณภาพต่ า และมีสารยับยั้งการใช้โภชนะบางอย่าง ดังนั้น
หากน าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดนั้นๆ มาปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปก่อนน าไปใช้ก็จะท าให้สัตว์
สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีลักษณะและข้อเด่นที่แตกต่างกันดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 

การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีกล 

 เป็นการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพอาหารเพ่ือให้อาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
โดยวิธีกล ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ประกอบด้วย การสี การบด การสับ การบุบ การเอกซ์ทรูด ซึ่งแต่ละ
วิธีมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสี  
 การสี (dehulling) มีวัตถุประสงค์ในการแยกเปลือกออกจากเมล็ด ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของเปลือก
ที่หุ้มเมล็ดมีความแข็งมากจนสัตว์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบนั้นๆ ได้ เช่น เมล็ดยางพารา เป็นต้น 
นอกจากนี้ในระหว่างการสีจะเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อน ซึ่งสามารถท าลายสารยับยั้งการใช้
โภชนะบางอย่างได้ 
  

2. การบดหรือสับ  
การบด (grinding) หรือสับ (chopping) เป็นการลดขนาดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีขนาด

เล็กลงตามที่ต้องการ พบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิดนิยมน ามาบดให้ละเอียดก่อนที่จะน าไปผสม
ในอาหารให้สัตว์กิน เช่น สารเสริมธรรมชาติ หรือสมุนไพร ได้แก่ เปลือกมังคุด สมอไทย กระเทียม 
เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากอาหารที่บดจนมีขนาดละเอียดสม่ าเสมอ ซึ่งจะผสมเข้ากับอาหารได้เป็น       
เนื้อเดียวกันดีกว่าอาหารที่มีขนาดต่างกัน นอกจากนี้พบว่าการบดและสับวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถ
เพ่ิมการกินได้และการย่อยได้ของอาหาร เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก มันเส้น ฯลฯ ส าหรับอาหารหยาบ 
ได้แก่ ฟางข้าว ต้นข้าวโพดหลังเก็บฝัก หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ จะนิยมน ามาสับให้มีขนาดชิ้นเล็กลงก่อนที่
จะน าไปหมักเพ่ือเพ่ิมคุณภาพหรือถนอมอาหาร หรือให้สัตว์กินโดยตรง ซึ่งพบว่าการลดขนาดชิ้น
อาหารหยาบจะท าให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น (Kmicikewycz and Heinrichs, 2015) โดยสัตว์จะ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030214007693#!


90 
 

 
 

สามารถกินส่วนที่เป็นล าต้นได้เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากการสับจะเป็นวิธีในการลดความฟ่ามของ
อาหาร และขนาดอาหารที่เล็กลงจะช่วยให้เชื้อราเข้ายึดเกาะและท าให้ผนังของอาหารแตกเปราะได้ง่าย
ขึ้น (Puggaard et al., 2013) ซึ่งท าให้แบคทีเรียเข้าย่อยอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ส าหรับขนาดของวัตถุดิบอาหารที่บดหรือสับจะต้องค านึงถึงประเภทของสัตว์ที่กินอาหาร 
กล่าวคือสัตว์แต่ละประเภทมีนิสัยการกินอาหารที่มีลักษณะต่างกัน พบว่าสัตว์ปีกจะชอบอาหารที่มี
ขนาดใหญ่พอเหมาะที่จะสามารถจิกกินมากกว่าอาหารที่บดจนละเอียด สุกรรุ่น-ขุนมีความสามารถใน
การบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียดกว่าสุกรเล็กและสุกรอายุมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องบดอาหารให้ละเอียดมาก 
ถึงแม้ว่าอาหารที่บดละเอียดท าให้สุกรมีปริมาณการกินได้ และการใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากกว่า
อาหารที่บดหยาบ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าอาหารที่บดละเอียดจนเป็นฝุ่นเมื่อสัมผัสกับน้ าลายจะเกิด
ความเหนียวและอาจติดคอสัตว์ได้ ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่าขนาดของอาหารจะแปรผันตรงกับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนโดยหากขนาดของชิ้นอาหารลดลงค่าความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมนก็จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากจะท าให้ระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ืองของสัตว์ลดลง 
ซึ่งส่งผลให้การหลั่งน้ าลายซ่ึงเป็นแหล่งบัฟเฟอร์ไหลสู่กระเพาะสัตว์ลดลงไปด้วย (Zhao et al., 2009) 
นอกจากนี้ Montoro et al. (2013) รายงานว่าลูกโคนมที่ได้รับหญ้าแห้งสับขนาด 3-4 เซนติเมตร มี
ปริมาณการกินได้ และการย่อยได้สูงกว่าลูกโคนมที่ได้รับหญ้าแห้งบดละเอียดขนาด 2 มิลลิเมตร 
เช่นเดียวกันกับโคนมมีระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ืองลดลงเมื่อได้รับอาหารผสมส าเร็จที่มีขนาดของ
อาหารหยาบเท่ากับ 2 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่ง Yin et al. (2010) รายงานว่าอาหารหยาบ
ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพ (effective fiber) ควรมีขนาด 4-8 เซนติเมตร  

 

3. การแช่น้ า 

การน าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาแช่น้ าก่อนน าไปใช้เลี้ยงสัตว์มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้อาหารมี
ความชื้นและมีลักษณะอ่อนนุ่ม ซึ่งจะท าให้สัตว์มีปริมาณการกินได้และการย่อยได้มากขึ้น นอกจากนี้
การแช่น้ ายังสามารถก าจัดสารยับยั้งการใช้โภชนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบที่ไม่ใช่โปรตีนที่
เป็นองค์ประกอบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่าแพะที่กินกระถินที่ผ่านการแช่น้ ามีการย่อยได้ของโภชนะ
สูงกว่าแพะที่กินกระถินที่ไม่ผ่านการแช่น้ า ทั้งนี้เนื่องจากการแช่น้ าสามารถก าจัดสารแทนนินที่อยู่ใน
กระถินได้ ซึ่งท าให้การย่อยได้ของโปรตีนสูงขึ้น  (Wina et al., 2005) 
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ตารางที่ 4.1 ผลของขนาดของอาหารต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และสมรรถภาพในการ
เจริญเติบโตของลูกโคนม 

 

 ขนาดของอาหารหยาบ 
SE P-value 

3-4 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร 
ปริมาณการกินได้, กรัม/ วัน     

   โปรตีน  486.8 466.0 21.25 0.50 

   เยื่อใย NDF  587.6 507.6 21.87 0.02 

   เยื่อใย ADF  295.1 284.0 11.87 0.52 

ความสามารถในการย่อยได้ (เปอร์เซ็นต์)    

   วัตถุแห้ง  72.3 69.2 0.68 <0.01 

   โปรตีน  77.4 74.5 0.86 0.03 

   เยื่อใย NDF  42.7 35.6 2.11 0.03 

   เยื่อใย ADF  40.7 34.0 2.18 0.04 

อัตราการเจริญเติบโต, กิโลกรัม/ วัน  0.94 0.89 0.03 0.34 

ระยะเวลาในการเค้ียวเอ้ือง,  5.88  2.26  0.64 0.94 

ที่มา: Montoro et al. (2013) 
 

4. การเอกซ์ทรูด 

การเอกซ์ทรูดเป็นการท าให้อาหารสุกโดยความร้อนที่เกิดจากการอัดโดยแรงอัดสูง และการ
เสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของอาหารเอง หรืออาหารกับผนังกระบอกฉีดระหว่างเคลื่อนตัวออกจาก
กระบอกอัดผ่านรูเปิดเล็กๆ ซึ่งระบบการเอกซ์ทรูดอาหารมี 2 ระบบ คือ ระบบเอกซ์ทรูดแห้ง (dry extrusion) 
คือระบบที่ไม่ต้องใช้ไอน้ าในการปรับสภาพอาหาร ซึ่งความร้อนที่ท าให้อาหารสุกเกิดจากแรงอัดและ
แรงเสียดสีของอาหาร ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 140-180 องศาเซลเซียส และระบบเอกซ์ทรูดเปียก (wet 

extrusion) คือระบบที่ต้องใช้ไอน้ าในการปรับสภาพอาหาร โดยระบบนี้จะอาศัยความร้อนจากไอน้ า
ท าให้อาหารสุก และอุณหภูมิของอาหารจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 103-110 องศาเซลเซียส 

อาหารที่จะน ามาเอกซ์ทรูดจะต้องท าการบดให้ละเอียดอย่างสม่ าเสมอ ในระบบเอกซ์ทรูด
แบบแห้งอาหารจะถูกส่งเข้ากระบอกอัดโดยตรง ส่วนระบบเอกซ์ทรดูแบบเปียกอาหารจะเคลื่อนเข้าสู่
กระบอกอัดและได้รับการปรับสภาพด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิประมาณ 95-103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30-40 นาที ซึ่งไอน้ าจะแทรกซึมเข้าสู่อาหารตลอดเวลาก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ชุดอัด ซึ่งเมื่ออาหาร
เคลื่อนเข้าสู่จานอัดด้วยแรงดันสูงประมาณ 30-40 เท่าของแรงดันบรรยากาศ และมีอุณหภูมิที่เกิดจาก
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แรงเสียดสีและแรงอัดประมาณ 140-180 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้แป้งสุก และโครงสร้างของเซลล์
ในอาหารถูกท าลาย และเม่ืออาหารผ่านรูจานอัดออกมาความดันและอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วท า
ให้อาหารพองฟูขึ้นและอาจมีรูพรุนภายในชิ้นอาหาร และเม่ืออาหารเย็นและแข็งตัวจะมีชิ้นตามรูปร่าง
ตามที่ออกแบบรูอัดไว้ ระยะนี้อาหารสามารถดูดกลับความชื้นและไขมันที่ไหลออกมาในช่วงอัดกลับ
เข้าสู่เม็ดของอาหาร อาหารที่ผ่านการเอกซ์ทรูดพบว่าแป้งจะสุกอย่างทั่วถึงกัน โปรตีนจะสลายตัว 
หรือ denatured เอนไซม์ไลเปสถูกท าลาย ซึ่งสามารถป้องกันการย่อยไขมันได้ เยื่อใยย่อยสลายได้
มากขึ้น ลดการเกิด maillard reaction การท าลายวิตามินและกรดอะมิโนลดลง การเอกซ์ทรูดอาหาร
จะนิยมน ามาใช้ในการแปรรูปอาหารปลา กุ้ง แมว สุนัข และสุกรเล็ก โดยพบว่าสุกรเล็กสามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารที่ผ่านการเอกซ์ทรูดได้ดีกว่าอาหารที่ไม่ได้เอกซ์ทรูด Cheng (2003) รายงานว่าสุกรที่
ได้รับข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเอกซ์ทรูดมีการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น การใช้
ประโยชน์ของพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในอาหารเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น นอกจากนี้ 
Peisker (1994) รายงานว่าอาหารที่ผ่านการเอกซ์ทรูดจะช่วยให้ไขมันมีความคงตัวมากขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้
สามารถใช้ไขมันในอาหารได้ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ิมพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ลดการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ และท าให้การย่อยได้ของเยื่อใยเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ Fancher et al. (1996) ที่รายงานว่า
ไก่งวงที่ได้รับอาหารเอกซ์ทรูดจะมีการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อดีขึ้น และไก่ไข่ให้ผลผลิตไข่
เพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับกากถั่วเหลืองเอกซ์ทรูด ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่าการเอกซ์ทรูดเป็นวิธีที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้อาหาร เช่น การเอกซ์ทรูดเมล็ดพืชที่ให้น้ ามัน เช่น กากถั่วเหลือง สามารถปรับปรุง
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเนื้อ cattle (Albro et al., 1993) และนม (Scott et al., 1991) แต่
อย่างไรก็ตามการเอกซ์ทรูด ต้องจะใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง ดังนั้นอาจจะศึกษาถึงความจ าเป็นและ
ความคุ้มค่าในการผลิตสัตว์ประกอบด้วย 

 

การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ความร้อน 

 การแปรรูปโดยใช้ความร้อนสามารถจ าแนกเป็นการใช้ความร้อนแห้งและความร้อนชื้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การท าให้แห้ง  
วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้าอาหารสัตว์ ถั่วอาหารสัตว์ เป็นต้น 

จะมีปริมาณมากและราคาไม่แพงในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในขณะเดียวกันก็มีความชื้นสูง ท าให้มี
ระยะเวลาในการเก็บรักษาได้ไม่นาน เพราะจะเกิดเชื้อรา เน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นหากต้องการเก็บรักษา
อาหารสัตว์ไว้ใช้นอกฤดูกาลหรือยามขาดแคลนจะต้องน ามาผ่านกระบวนการท าให้แห้งเสียก่อน ซึ่ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะสามารถเก็บรักษาได้โดยไม่เน่าเสียจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ 
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(Ensminger et al., 1990) ซึ่งกระบวนการในการลดความชื้นในวัตถุติบอาหารสัตว์สามารถท าได้
หลายวิธี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การผึ่งแดด  
การผึ่งแดดเป็นวิธีลดความชื้นจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ท าได้ง่ายและประหยัดที่สุด แต่

อย่างไรก็ตามจะสามารถท าได้ดีเฉพาะช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดูฝนจะเสี่ยงต่อการ
โดนฝน หรือมีระยะเวลาในการผึ่งแดดในช่วงสั้นๆ ท าให้วัตถุดิบอาหารสัตว์แห้งช้าและอาจเกิดเชื้อรา
ดังนั้นในการแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรสามารถตากในโรงเรือนที่สามารถกันฝนได้แล้วหมั่นเกลี่ยกลับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ จะท าให้แห้งเร็วขึ้น 

1.2 การผึ่งลม  

การผึ่งลมเป็นการลดความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยอาศัยการระบายอากาศผ่าน
วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างทั่วถึง แต่วัตถุดิบอาหารที่ลดความชื้นด้วยวิธีนี้จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 18-20 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นวัตถุดิบอาหารที่มีความชื้นสูง และลักษณะการเก็บอาหารสัตว์ไว้เป็นกองขนาดใหญ่
จะไม่สามารถท าให้แห้งโดยวิธีนี้  

1.3 การอบหรือให้ความร้อน  
การลดความชื้นของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีนี้จะอาศัยหลักการให้ความร้อนเพ่ือระเหย

ความชื้นจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ พร้อมกับการระบายอากาศชื้นออกจากตู้อบในอัตราที่มีความสัมพันธ์
เหมาะสม กล่าวคืออัตราการลดความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิในตู้อบและความร้อน
ของการระบายอากาศ ซึ่งเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและการระบายอากาศก็จะยิ่ งท าให้วัตถุดิบอาหารแห้งเร็ว
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากเพ่ิมอุณหภูมิในตู้อบ แต่ไม่เพ่ิมการระบายอากาศก็จะส่งผลให้ความชื้นไม่ถูก
ระบายออกจากตู้ จะท าให้วัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นราได้ นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิในการอบที่สูงเกินไป
จะส่งผลท าให้คุณค่าทางโภชนะของอาหารบางอย่างสูญเสียได้ โดยเฉพาะอาหารที่มีความชื้นสูง หาก
อบโดยให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานจะท าให้คุณค่าทางโภชนะลดลง  ดังนั้นควรอบ
ภายใต้อุณหภูมิต่ าเป็นระยะเวลานานจะช่วยให้อาหารแห้งดีและไม่สูญเสียคุณท่าทางโภชนะ โดย
อุณหภูมิอบแห้งที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดพันธุ์พืชไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส เมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร
หรือเพ่ือการค้า ไม่เกิน 50-60 องศาเซลเซียส และเมล็ดพืชเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์ไม่เกิน 82 
องศาเซลเซียส (สาโรช และเยาวมาลย์, 2547) เมื่อวัตถุดิบอาหารที่ผ่านการอบแห้งแล้วควรมีความชื้น
ต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพหรือขึ้นรา  แต่อย่างไรก็ตาม
หากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อาหารดูดความชื้นกลับได้ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นควรเก็บรักษาอาหารที่อบแห้งดีแล้วไว้ในวัสดุเก็บ หรือโรงเก็บวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่สามารถควบคุมความชื้นได้ 
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2. การต้ม 

การต้ม (boiling) เป็นการแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เกษตรกรรายย่อยนิยมปฏิบัติกันมาก 
เช่น การต้มข้าว เศษอาหาร เป็นต้น ก่อนน ามาให้สุกรและโคกิน ทั้งนี้ เ พ่ือช่วยในการท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าการแปรรูปอาหารดังกล่าวจะมีการสูญเสียโภชนะบางชนิด เช่น วิตามินบี และ
กรดอะมิโนบางตัว  

และจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุดรธานี พบว่าเกษตรกรจะต้มข้าวสุกที่เหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนให้กระบือกินสัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้ง พบว่ากระบือที่กินข้าวต้มจะอ้วนสมบูรณ์ และ
สุขภาพดีทุกตัว  

 

3. การบุบหรือการอัดแผ่นอาหารนึ่ง 
เป็นการอบอาหารสัตว์โดยใช้ความร้อนชื้นจากไอน้ าที่มีอุณหภูมิในหมอนึ่งเพ่ิมขึ้นถึง 95-99 

องศาเซลเซียส นานเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยแป้งที่อยู่ในเมล็ดพืชหรือธัญพืชจะพองตัวและ
สุกเป็นลักษณะของ gelatinized starch ที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ส่งผลให้การย่อยได้
เพ่ิมขึ้น จากนั้นเมล็ดพืชหรือธัญพืชจะเคลื่อนย้ายไปแปรรูปต่อเนื่องโดยการบุบ (rolled) หรืออัดให้
เป็นแผ่นบาง (flakes) หรือแผ่นคลื่น (crimps) ตามท่ีต้องการ Yu et al. (1998) รายงานว่าโคที่ได้รับ
อาหารที่ประกอบด้วยข้าวโพดนึ่งอัดแผ่นบางมีผลผลิตน้ านมเพ่ิมขึ้น และสามารถเพ่ิมการย่อยได้ของ
โค ส่งผลให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเพ่ิมขึ้น 8-10 เปอร์เซ็นต์ (González-Vizcarra et al., 

2017) 
 

4. การอบไอน้ าหรืออบภายใต้ความดัน 

เป็นการแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายใต้ความดันสูงประมาณ 250 psi เป็นเวลาประมาณ 
20 วินาที โดยไอน้ าจะแทรกซึมเข้าสู่เมล็ดธัญพืชและโครงสร้างเยื่อใยในอาหารอย่างสม่ าเสมอ และ
เมื่อเมล็ดพืชถูกเคลื่อนย้ายออกสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว จะท าให้แป้งที่สุกพองและขยายตัวเพ่ิมขนาด
ขึ้นอย่างรวดเร็วจนท าให้เมล็ดแตก และเปลือกเมล็ดหลุดล่อนออก ส าหรับวัตถุดิบอาหารที่เป็นเยื่อใย
พบว่าการอบจะท าใหโ้ครงสร้างเยื่อใยมีการแตกตัวท าให้จุลินทรีย์สามารถย่อยได้ง่ายขึ้น และท าให้การ
ย่อยได้ของอาหารเพ่ิมขึ้น  

การแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้ความร้อนหากกระท าอย่างเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ 
ความชื้น และชนิดของอาหารที่แปรรูปจะท าให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่ ความร้อนท าให้แป้งใน
เมล็ดธัญพืชสุก ท าให้ไขมันแตกตัว และโครงสร้างเยื่อใยในอาหารหยาบแตกออกท าให้จุลินทรีย์เข้า

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%26%23x000e1%3Blez-Vizcarra%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28728389
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ย่อยได้ง่าย ส่งผลให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้น การใช้ความร้อนช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่อาจท าให้เกิด
โรคที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยท าลายสารยับยั้งการใช้โภชนะและสารพิษ
บางชนิดในอาหาร แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนจะช่วยให้สัตว์ใช้
ประโยชน์จากโภชนะบางชนิดได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความร้อนก็สามารถลดการใช้ประโยชน์จาก
โภชนะบางชนิดได้เช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโภชนะในอาหารเมื่อโดนความร้อนมีรายละเอียดดังนี้ 

คาร์โบไฮเดรต เมื่ออาหารได้รับความร้อนแห้งที่อุณหภูมิสูงมากๆ จะมีผลท าให้น้ าตาลเข้าร่วม
ปฏิกิริยาเกิดน้ าตาลไหม้ (caramelization) ท าให้กลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไป และในขณะเดียวกันก็เข้า
ท าปฏิกิริยากับกลุ่มอะมิโนอิสระของโปรตีนโดย maillard reaction ท าให้กรดอะมิโนและน้ าตาลที่
เข้าท าปฏิกิริยาไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้การใช้ความร้อนเพ่ือแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์
อาจท าให้แป้งแปรสภาพอยู่ในรูปที่ย่อยไม่ได้ เช่น การจัดเรียงผลึกใหม่ของอะไมโลส หรือเม็ดแป้งที่ฝังตัว
ในผนังเซลล์ซึ่งอยู่ในรูปที่ย่อยไม่ได้ ดังนั้นในการแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้ความร้อนแห้งจะต้อง
ระมัดระวังการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป และพบว่าการใช้ความร้อนชื้นจะท าให้เกิดคาร์โบไฮเดรตที่ย่อย
ไม่ได้น้อยกว่าความร้อนแห้ง 

โปรตีน การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆ จะมีผลท าให้โปรตีน denatured และตกตะกอน ซึ่ง
ส่งผลให้อัตราการละลายของโปรตีนลดลง นอกจากนี้ความร้อนยังสามารถท าให้โปรตีนซึ่งมีฤทธิ์เป็น
สารยับยั้งการใช้โภชนะสลายตัว เช่น lectins, trypsin inhibitors และ thiaminase ส่งผลให้การใช้
โภชนะที่ถูกยับยั้งโดยโปรตีนเหล่านี้เพ่ิมขึ้น พบว่าสัตว์ที่กินพืชตระกูลถั่วที่มี trypsin inhibitors จะมี
ความต้องการกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบสูงขึ้น แต่เมื่อให้ความร้อนแก่ถั่วจะท าให้การใช้
ประโยชน์ของกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์ของสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไขมัน การให้ความร้อนแก่ ไขมันจะกระตุ้นกระบวนการ chemical oxidation ได้
สารประกอบที่เป็นตัวกระตุ้น maillard reaction ท าให้กลิ่นและรสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ยังสามารถท าปฏิกิริยากับโปรตีนท าให้โปรตีนและไขมันที่สัตว์ใช้ประโยชน์ได้ลดลง อีกทั้ง
การใช้ความร้อนสูงๆ จะท าให้ไขมันที่ไม่อ่ิมตัว isomerise จาก cis เป็น trans และ dimerize หรือ 
polymerize สาย acly ของกรดไขมัน (cross-linking) เพ่ิมความหนืดของอาหาร และกระทบต่อการย่อย 
การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหาร 

ดังนั้นในการแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
จนเกินไป และต้องคอยควบคุมให้เกิดความเหมาะสมระหว่างการใช้อุณหภูมิ และความชื้นส าหรับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด 
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5. การอัดเม็ด 

การอัดเม็ด (pelleting) เป็นการแปรรูปอาหารโดยการท าให้อาหารเป็นก้อนหรือเม็ดแน่น 
โดยการอัดผ่านเข้าไปในรูของจานอัดโดยใช้แรงอัดทางกายภาพ ซึ่งการอัดเม็ดอาหารมีรายละเอียด
ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค์ในการอัดเม็ดอาหาร การอัดเม็ดอาหารสัตว์มีข้อดีดังนี้ 
5.1.1 เพ่ิมรสชาติและความน่ากินของอาหาร  
5.1.2 ป้องกันการแยกตัวของส่วนประกอบของอาหาร ท าให้สัตว์เลือกกินไม่ได้ ดังนั้น

สัตว์จึงได้โภชนะท่ีสมดุลในอาหารแต่ละเม็ดที่กินเข้าไป  
5.1.3 สามารถจัดการง่าย เช่น การให้อาหารในรางอัตโนมัติอาหารจะสามารถไหลใน

รางได้สะดวก และสามารถป้องการการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย  
5.1.4 เพ่ิมความหนาแน่นของอาหาร ท าให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษา  
5.1.5 ความร้อนและแรงดันขณะอัดเม็ดอาหารสามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะของ

วัตถุดิบบางชนิด ฆ่าเชื้อโรค ท าลายสารยับยั้งการใช้โภชนะ และเพ่ิมการย่อยได้ของโภชนะในอาหาร  

5.2 ขั้นตอนในการอัดเม็ดอาหารสัตว์ การอัดเม็ดอาหารสัตว์มีกรรมวิธีดังนี้ 
5.2.1 การปรับสภาพอาหารก่อนอัด ก่อนท าการอัดเม็ดอาหารส่วนใหญ่จะมีการปรับ

สภาพด้วยไอน้ าก่อน โดยการพ่นไอน้ าเข้าไปในอาหารพร้อมกับการคลุกเคล้าอาหารตลอดเวลา
ประมาณ 10-30 วินาที ก่อนเคลื่อนเข้าสู่จานอัด โดยจะมีไอน้ าเป็นแหล่งที่ให้ความชื้นและอุณหภูมิแก่
อาหาร ในขั้นตอนนี้อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นเป็น 70-90 องศาเซลเซียส และความชื้นของอาหารจะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  

5.2.2 การอัดผ่านรูจานอัด อาหารจะอัดผ่านรูของจานอัดโดยแรงอัดของลูกกลิ้งที่มีผิว
เป็นร่องจับอาหาร (rollers) โดยแรงเสียดสีที่เกิดข้ึนขณะอาหารอัดผ่านรูจะท าให้เกิดความร้อนเพ่ิมขึ้น 
และความชื้นในอาหารจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ท าให้แป้งสุก ซึ่งจะท าให้มีการจับกันเป็น
เม็ดของอาหาร ตลอดจนช่วยในการหล่อลื่นให้อาหารเคลื่อนผ่านรูอัดได้ง่ายขึ้น และอาหารที่ผ่าน
ออกมาจากรูที่อัดเม็ดจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในกรณีที่มีการปรับสภาพ
อาหารด้วยไอน้ าก่อนอัด 

5.2.3 การปล่อยให้อาหารเย็นและแห้ง หลังจากที่อาหารผ่านจานอัดออกมาใหม่ๆ จะ
ยังมีความร้อน จึงต้องใช้ลมเป่าให้อาหารเย็นลงจนมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อย และมี
ความชื้นสูงกว่าอาหารก่อนการปรับสภาพด้วยไอน้ าเล็กน้อย หลังจากนั้นท าการบรรจุลงในถุงอาหาร
หลังจากท่ีอาหารอัดเม็ดมีอุณหภูมิเย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง โดยผ่านตะแกรงร่อนเพื่อแยกผงหรือเม็ด
อาหารที่แตกหักกลับไปอัดเม็ดใหม่อีกรอบ 
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การอัดเม็ดอาหารเป็นกรรมวิธีที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพง ดังนั้นเกษตรรายย่อยอาจะ
เข้าถึงเรื่องของการอัดเม็ดอาหารสัตว์เพ่ือใช้เองได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามสามารถประยุกต์หลักการใน
การอัดเม็ดอาหารมาใช้ในเครื่องมือที่มีการดัดแปลงเพ่ือให้สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ใช้เองภายใน
ฟาร์มได้ โดยหลักการในการเพ่ิมความชื้นในอาหารสัตว์สามารถใช้ตัวประสาน เช่น กากน้ าตาล และ
น้ า เพ่ือให้อาหารจับตัวกันแบบหลวมๆ จากนั้นจึงน าเข้าเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เมื่ออาหารผ่านจาน
อัดออกมาแล้วจะยังคงมีความชื้น ให้น าอาหารไปผึ่งลมให้แห้ง แล้วท าการบรรจุลงถุงเพ่ือน าไปใช้
ต่อไป 

 

   
(ก) (ข)          (ค) 

   
(ง)          (จ)         (ฉ) 

 

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย 

(ก) ส่วนผสมของอาหารสัตว์อัดเม็ด 

(ข) การผสมอาหารสัตว์ก่อนท าการอัดเม็ด 

(ค) อาหารผสมเองที่พร้อมส าหรับน าเข้าเครื่องอัดเม็ด 

(ง) การน าอาหารเข้าเครื่องอัดเม็ด 

(จ) อาหารอัดเม็ดท่ีผ่านรูอัด 

(ฉ) อาหารอัดเม็ดท่ีผ่านการผึ่งลมเรียบร้อยเตรียมบรรจุถุง 
ที่มา: ผู้เขียน 
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สัตว์ที่กินอาหารอัดเม็ดจะได้รับโภชนะที่มีความสมดุลสม่ าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถ
เลือกกินได้ พบว่าสัตว์ปีกและสุกรที่กินอาหารอัดเม็ดมีอัตราการเจริญเติบโตและสมรรถนะในการ
ให้ผลผลิตสูงกว่าการกินอาหารผง Dozier et al. (2010) รายงานว่าไก่เนื้อที่กินอาหารอัดเม็ดมีการกิน
ได้ และน้ าหนักตัว และน้ าหนักซากสูงกว่าไก่ที่กินอาหารชนิดผง ทั้งนี้เนื่องจากความร้อนและแรงอัด
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอาหาร นอกจากนี้พบว่าปริมาณเยื่อใยในอาหารอัดเม็ด
ลดลงทั้งนี้เนื่องจากอาจจะมีการสลายตัวจากการอัดเม็ดบางส่วน นอกจากนี้ Winowiski (2012) ได้
สรุปว่าเมื่อใช้อาหารอัดเม็ดในระดับสูงขึ้นจะส่งผลให้การเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น ขณะที่อัตราการแลกเนื้อ
ลดลง ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องพบว่าการอัดเม็ดอาหารส่งผลดีกับสัตว์เช่นเดียวกับ
สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง Pi et al. (2005) รายงานว่าแพะเนื้อที่ได้รับฟางข้าวอัดเม็ดในสูตรอาหารผสมส าเร็จ
มีปริมาณการกินได้ และการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช้อาหารและคุณภาพ
ซากดีข้ึนกว่าแพะที่กินฟางข้าวสับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ผลของคุณภาพของอาหารอัดเม็ดต่อน้ าหนักตัวและอัตราการแลกเนื้อของไก่เนื้อระยะ
ก าลังเจริญเติบโต 

ที่มา: Winowiski (2012) 
 

 

 

 

 

javascript:;
https://www.wattagnet.com/authors/1165-tom-winowiski
https://www.wattagnet.com/authors/1165-tom-winowiski
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การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางเคมี 
การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมีนั้นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือลดเยื่อใย เพ่ิมโปรตีน และการใช้ประโยชน์ของโภชนะในอาหาร ซึ่งนิยมในวัตถุดิบอาหารสัตว์ส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งอาหารหยาบ โดยสารเคมีที่น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
อาหารมีทั้งในรูปของแข็ง และของเหลว พบว่านิยมใช้แอมโมเนียในการเพ่ิมปริมาณโปรตีน ซึ่งนิยมใช้
ในรูปของแข็ง เช่น ยูเรีย และนิยมใช้ด่าง เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ โปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในการลดปริมาณเยื่อใยในอาหาร 

1. การใช้แอมโมเนีย 

การปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้แอมโมเนียจะนิยมใช้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ซึ่ง
แอมโมเนียที่ใช้จะอยู่ในรูปของแข็ง เช่น ยูเรีย ซึ่งพบว่ามีการน ายูเรียมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยน ามาหมักกับอาหารพบว่าสามารถเพ่ิมคุณค่าโภชนะได้อย่างดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพ่ิมโปรตีน และลดเยื่อใย จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่ามีการศึกษา
ระดับการใช้ยูเรียในระดับต่างๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบหลายชนิด  

 

ตารางท่ี 4.2 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับปรุงด้วยยูเรีย 

 

ทรีทเมนต์ 
องค์ประกอบทางเคมี, (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

อ้างอิง 
DM CP NDF ADF ADL 

กากมัน+ยูเรีย 4% 34.5 9.3 34.9 9.3 - Norrapoke et al. (2017) 
ชานอ้อย+ยูเรีย 6% 57.9 10.8 86.7 62.8 4.9 กันยา และคณะ (2555) 
ชานอ้อย+ยูเรีย 10% 96.4 10.4 67.6 53.9 10.0 Ahmed et al. (2013) 
ฟางข้าว+ยูเรีย 3% 51.0 5.4 77.4 54.6 - Gunun et al. (2013) 
ฟางข้าว+ยูเรีย 5.5% 55.1 7.8 72.0 53.5 - Wanapat et al. (2009) 
ฟางข้าว+ยูเรีย 5% 52.3 7.6 68.0 41.3 2.8 Polyorach and  

Wanapat (2015) 
ข้าวบาร์เลย์+ยูเรีย 4% 54.8 11.4 - - - Golmahi et al. (2006) 
เปลือกถั่วลิสง+ยูเรีย 6% - 10.9 73.6 65.6 23.6 Abdel Hame et al. (2012) 
ต้นข้าวโพด+ยูเรีย 3% 80.5 3.2 69.8 50.6 - Oji et al. (2007) 
เปลือกข้าวโพด+ยูเรีย 3% 83.7 2.3 58.3 44.7 -  

ซังข้าวโพด+ยูเรีย 3% 70.6 4.8 56.1 33.5 -  

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2067898423_AA_Abdel_Hame
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Norrapoke et al. (2017) ศึกษาการใช้ยูเรียปรับปรุงคุณภาพของกากมันส าปะหลัง พบว่า
การหมักกากมันส าปะหลังด้วยยูเรีย 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพ่ิมโปรตีนและลดเยื่อใยได้ และเมื่อศึกษา
ผลผลิตแก๊สในหลอดทดลองพบว่ากากมันส าปะหลังหมักยูเรีย  4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกากน้ าตาล 4 

เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตแก๊ส, การย่อยสลาย และจ านวนประชากรของแบคทีเรียสูงที่สุด นอกจากนี้ยัง
นิยมใช้ยูเรียในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ Golmahi et al. (2006) พบว่ายูเรียสามารถเพ่ิม
โปรตีนในต้นข้าวบาร์เลย์จาก 7.7 เป็น 11.4 เปอร์เซ็นต์ และสามารถใช้ทดแทนต้นข้าวโพดหมักได้สูง
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและสมรรถนะในการให้ผลผลิตของแกะ 

นอกจากนี้ Balgees et al. (2015) พบว่าการใช้ยูเรียหมักชานอ้อยสามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพ่ิมเปอร์เซ็นต์โปรตีน และยังท าให้การย่อยได้ของอาหารหยาบเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  

จากประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยในการใช้ยูเรียปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยใช้ยูเรียหมักฟางในระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่าโปรตีนในฟางเพ่ิมขึ้นจาก 2.5 เป็น 
5.4 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อโคนมเพศผู้ตอนได้รับฟางข้าวหมักยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ปริมาณการกินได้ 
การย่อยได้ และผลผลิตจากกระบวนการหมักมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการท างานของ
เอนไซม์ยูรีเอสในการย่อยยูเรียได้ผลผลิตเป็นแอมโมเนีย และแอมโมเนียจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผนังเซลล์ของอาหาร และเป็นการเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนในอาหาร ท าให้โปรตีนใน
อาหารเพิ่มข้ึนนั่นเอง ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 ผลของลักษณะทางกายภาพและการหมักยูเรียของฟางข้าวต่อการกินได้ การย่อยได้ 
และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนมเพศผู้ตอน  

 

รายการ 
ฟางข้าว  ฟางหมักยูเรีย 

SEM 
Significance1 

ไม่สับ สับ  ไม่สับ สับ U P U*P 

การกินได้ของฟาง, กิโลกรัม/ วัน 3.6 3.6  4.5 4.6 0.10 ** ns ns 

ความสามารถในการย่อยได้, %         

   วัตถุแห้ง 56.7 56.5  62.4 63.1 1.28 * ns ns 

   โปรตีน 50.9 50.6  67.9 68.4 1.42 ** ns ns 

   เยื่อใย NDF 55.8 60.0  65.7 64.7 1.02 * ns ns 

   เยื่อใย ADF 51.3 55.6  60.2 60.0 1.26 * ns ns 

แอมโมนีย-ไนโตรเจน, มล./เดซิลิตร 14.1 12.4  19.6 22.8 1.50 ** ns ns 

กรดโพรพิออนิค, เปอร์เซ็นต์ 20.1 20.3  21.5 21.4 0.15 * ns ns 

ที่มา: Gunun et al. (2013) 
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2. การใช้ด่าง 
ด่างที่นิยมน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์มีหลายชนิด ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น โดยพบว่าอาหารที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยด่างจะสามารถลดปริมาณเยื่อใย
ในอาหาร ท าให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ และมีน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากด่างจะท าให้พันธะเอสเทอร์
ในผนังเซลล์พืช (ลิกนิน, เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส) แยกออกจากกัน และท าให้โครงสร้างของเยื่อใย
ขยายตัว หรือพองตัว (Wanapat et al. 2009)  สอดคล้องกับรายงานของ Jähn et al. (2002) ที่
พบว่าอาหารที่ไม่ได้ปรับปรุงด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์จะเห็นโครงสร้างของเยื่อใยยึดเกาะกันแน่น
ระหว่างเพคติน, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ขณะที่การอาหารหมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับ 15-
20 เปอร์เซ็นต ์จะท าให้ผลึกของเซลลูโลสแยกออกมาจากโครงสร้างเยื่อใย ซ่ึงท าให้จุลินทรีย์เข้าจับยึด
และย่อยได้ง่ายขึ้น (Castañón-Rodríguez et al. 2015) ณัฐพงษ์ และคณะ (2556) รายงานว่าชานอ้อย
หมักโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 เปอร์เซ็นต ์มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบของโคนม
โดยจะท าให้การกินได้ การย่อยได้ การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการใช้อาหารดีขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4 สมรรถภาพในการผลิตโคนมรุ่นเมื่อได้รับชานอ้อยหมักโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น อาหาร
หยาบในอาหารผสมส าเร็จ 

 

 
ระดับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) 

P-value 
0 2 4 6 

ปริมาณการกินได้ (กก./ วัน) 4.6b 5.0ab 5.3a 4.6b 0.01 

อัตราการเจริญเติบโต (กก./ วัน) 0.46c 0.72b 0.94a 0.82b <0.01 

อัตราการแลกเนื้อ 10.1a 6.7b 5.4b 5.6b <0.01 

การย่อยได,้ (เปอร์เซ็นต์)      

 วัตถุแห้ง 71.5c 73.8c 77.1b 80.9a <0.01 

 โปรตีน 81.1 82.1 83.9 81.9 0.28 

 เยื่อใย NDF 68.2b 68.3b 73.2a 72.0a 0.01 

 เยื่อใย ADF 65.8b 66.0b 69.3a 71.9a <0.01 

หมายเหตุ: NDF = neutral detergent fiber, ADF = acid detergent fiber 

ที่มา: ณัฐพงษ์ และคณะ (2556) 
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นอกจากนี้ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
โดยการใช้ยูเรียและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่ายูเรียมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมโปรตีน ขณะที่
แคลเซียมไฮดรอกไซด์มีประสิทธิภาพในการลดเยื่อใย โดยท าให้ผลึกของเซลลูโลสแยกออกมาจาก
โครงสร้างเยื่อใย ท าให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ การย่อยได้เพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถปรับปรุง
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (Gunun et al. 2016) ดังแสดงในตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5 ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักของโคเนื้อที่ได้รับชานอ้อยที่
ปรับปรุงคุณภาพเป็นอาหารหยาบ 

 

 

 ทรีทเมนต์ 
 

ฟางข้าว ชานอ้อย 
ชานอ้อย+4% 

urea 

ชานอ้อย+2% urea 

+2% Ca(OH)2 
ปริมาณการกินได้ (กก./ วัน) 5.8a 4.1b 5.2a 5.1a 

การย่อยได้ของโภชนะ (เปอร์เซ็นต์)   

   อินทรีย์วัตถ ุ 62.2ab 55.8b 66.5a 63.9ab 

   โปรตีน 53.4b 54.6b 73.2a 62.8ab 

   เยื่อใย NDF 48.5b 47.1b 57.4a 65.6a 

   เยื่อใย ADF 48.3b 47.8b 59.3a 59.1a 

แอมโมนีย-ไนโตรเจน, มล./เดซิลิตร 18.7b 24.6a 26.3a 24.9a 

ยูเรียในกระแสเลือด,  มล./เดซิลิตร 6.3b 11.3a 15.3a 15.0a 

กรดอะซิติค, เปอร์เซ็นต์ 71.3a 71.0a 68.6b 68.6b 

กรดโพรพิออนิค, เปอร์เซ็นต์ 16.9a 17.6a 19.8b 19.8b 

กรดบิวทิริค, เปอร์เซ็นต์ 11.4 12.2 11.6 11.6 

ประชากรของจุลินทรีย์, เซลล์/ มิลลิลิตร   

   โปรโตซัว 3.4 3.6 3.9 3.9 

   เชื้อรา 3.1b 3.8b 5.2a 4.8ab 

หมายเหตุ: abอักษรที่อยู่ในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
              NDF = neutral detergent fiber, ADF = acid detergent fiber 

ที่มา:  Gunun et al. (2016) 
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การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมีเป็นวิธีที่มีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีที่
ปฏิบัติได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพง โดยนิยมใช้ยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน 
และใช้ด่างในการท าให้ผลึกของเซลลูโลสแยกออกมาจากโครงสร้างเยื่อใย ซึ่งจะช่วยให้สัตว์มีปริมาณ
การกินได้ การย่อยได้ และใช้ประโยชน์จากอาหารได้เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีอาจจะมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของความกังวลในการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 

ในปัจจุบันมีการน าจุลินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างแพร่หลาย 
ซึ่งจุลินทรีย์ที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ ยีสต์ และเชื้อรา พบว่าอาหารที่น ามาหมักด้วยจุลินทรีย์จะท าให้มี
โปรตีนเพ่ิมขึ้น อาหารมีความอ่อนนุ่ม กลิ่นหอมน่ากิน ท าให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ การย่อยได้
เพ่ิมขึ้น ศุภกิจ และคณะ (2555) ได้ท าการปรับปรุงคุณภาพกากมันส าปะหลังด้วยการหมักยีสต์ 
(Saccharomyces cerevisiae) เป็นเวลา 15 วัน พบว่าสามารถเพ่ิมโปรตีนในกากมันส าปะหลังได้ถึง 
25.4 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน ากากมันส าปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเอนไซม์มาทดแทนการใช้มันเส้นใน 
สูตรอาหารข้น ท าให้การกินได้ของเยื่อใย NDF และ ADF เพ่ิมข้ึน และไม่ส่งส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
ปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ ผลผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
พ้ืนเมือง-แองกัส (Pilajun and Wanapat, 2016) นอกจากนี้พบว่าสามารถใช้กากมันหมักยีสต์
ทดแทนแหล่งวัตถุดิบอาหารโปรตีน เช่น กากถั่วเหลืองได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ และทดแทนการใช้
อาหารข้นได้สูงสุด 46.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้สัตว์ให้ผลผลิตที่ดีเหมือนกับที่เลี้ยงด้วยอาหารกลุ่ม
ควบคุม (Kampa et al., 2011; ศุภชัย และคณะ, 2558) นอกจากนี้ Akindahunsi et al. (1999) ได้
ท าการศึกษาการใช้เชื้อรา Rhizopus oryzae มาปรับปรุงคุณภาพอาหาร พบว่าสามารถเพ่ิมโปรตีน
ในกากมันส าปะหลังจาก 4.4 เปอร์เซ็นต์ เป็น 8.7 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bento et 

al. (2014) พบว่าการหมักชานอ้อยด้วยเชื้อราสามารถเพ่ิมโปรตีนหยาบ และลดเยื่อใยส่งผลท าให้
ปริมาณการย่อยได้ของอาหารเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับ Fazaeli et al. (2009) และ Shrivastava et al. 
(2012) พบว่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง, อินทรียวัตถุ, โปรตีนหยาบ และเยื่อใยมีค่าเพ่ิมขึ้นในแกะ และ
แพะที่ได้รับอาหารหยาบที่ปรับปรุงด้วยเชื้อรา P. Ostreatus ซึ่งผลของการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์แสดงในตารางที่ 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 ผลของการปรับปรุงอาหารด้วยจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 

ชนิดของจุลินทรีย์ การศึกษา การกินได ้ การย่อยได้ 
การเจริญ 

เติบโต 
อ้างอิง 

P. Ostreatus  

L. edodes 

in vitro 
-  - 

Bento et al. (2014) 

Ganoderma sp. 
rckk02 

goat 
  - 

Shrivastava et al. 
(2012) 

Neocallimastix 

spp. GR1 and Piromyces 
spp. WNG-12 

20% in TMR 

(in vitro) -  - 
Shelke et al. (2009) 

L. edodes in vitro -  - Okano et al. (2006) 
A. oryzae, A. 

sojae, A. awamori 

20% in TMR 

(goat) 
  - 

Ramli et al. (2005a) 

A. sojae ad libitum 
(goat) 

 -  
Ramli et al. (2005b) 

S. cerevisiae Dairy cows 
(25%) 

 -  

ศุภกิจ และคณะ 
(2556) 

S. cerevisiae Beef cattle 
(50%)  -  

Kampa et al. 

(2011) 
 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารด้วยวิธีทางชีวภาพสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
จากอาหารได้อย่างดี ปลอดภัยและเป็นมิตรแต่สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้วิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารด้วยวิธีทางชีวภาพในระบบฟาร์มยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
เรื่องการควบคุมปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-
ด่าง ซึ่งจะท าส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยทั้งในด้านชนิดของ
จุลินทรีย์ และแนวทางในการน ามาใช้ในระบบการปฏิบัติงานจริงในระดับฟาร์ม และอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตว์ยังมีความจ าเป็นอย่างมากในการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต 

  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852411018608#!
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สรุป 

 การแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์เป็นการปรับเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของอาหาร เพ่ือให้อาหารมีความน่ากิน และมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้สัตว์สามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น สัตว์มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามเป้าหมายของ     
ผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งการแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีกลหรือ
วิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยวิธีทางกายภาพเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของ
อาหารโดยการบด สับ การท าให้แห้ง การเอกทรูดซ์ เป็นต้น ส าหรับวิธีทางเคมี เป็นการทรีทอาหาร
ด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ เพ่ือปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เช่น การเพ่ิมโปรตีนและลดเยื่อใย 
ท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากอาหารได้เพ่ิมขึ้น ส่วนวิธีทางกายภาพเป็นการใช้จุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ และ
เชื้อรามาปรับปรุงคุณภาพอาหารท าให้อาหารมีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดในการ
ประยุกต์ใช้ในระบบฟาร์ม การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังต้องอาศัยการศึกษาวิจัย
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้วิธีและแนวทางในการปฏิบัติที่ง่ายต่อการน าไปใช้ในระบบฟาร์มทั้งเกษตรกร
รายย่อยและอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

1. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถท าได้กี่วิธี มีวิธีอะไรบ้าง และแต่ละวิธีมี
หลักการอย่างไร 
2. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีกลมีวิธีใดบ้าง 
3. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีกลมาอย่างน้อย 2 วิธี 
4. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้ความร้อนมีวิธีใดบ้าง 
5. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้ความร้อนมาอย่างน้อย 2 วิธี 
6. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมีมีวิธีใดบ้าง 
7. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมีมาอย่างน้อย 2 วิธี 
8. การแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางชีวภาพมีวิธีใดบ้าง 
9. จงอธิบายขั้นตอนการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีทางชีวภาพมาอย่างน้อย 2 วิธี 
10. จงวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจ ากัดในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละวิธี 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 5  
สารเสริมในอาหารสตัว์และการใช้ประโยชน์ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. นิยามของสารเสริมในอาหารสัตว์ 
2. สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก 

3. สารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก 

4. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
5. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของสารเสริมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
2. จ าแนกประเภทของสารเสริมที่เติมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
3. ยกตัวอย่างชนิดของสารเสริมแต่ละประเภทพร้อมประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 
4. ยกตัวอย่างสมุนไพรพร้อมสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารเสริมในสัตว์เพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้
ประโยชน์ 

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง สารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์ตามเอกสารค าสอน 

3. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 
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8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 5 เรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์และ
การใช้ประโยชน์เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์ 
3. ตัวอย่างสารเสริมปฏิชีวนะ 

4. ตัวอย่างสารเสริมสมุนไพร 

5. บทความวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ 
6. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 5 เรื่องสารเสริมในอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 5 

สารเสริมในอาหารสตัว์และการใช้ประโยชน์ 

 

 สารเสริมในอาหารสัตว์คือสารที่เติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสัตว์ ซึ่งโดยทั่วไปสารเสริมในอาหารสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก ซึ่งใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตที่ได้จากสัตว์ 
และสารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก นิยมใช้เพ่ือวัตถุประสงค์หลายๆ อย่าง เช่น การต้านเชื้อโรค 
ถนอมอาหาร ปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร เป็นต้น ซึ่งในการใช้สารเสริมแต่ละชนิดในอาหารสัตว์
นั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ และประโยชน์ของสารเสริมแต่ละชนิด
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อน ามาใช้ในการผลิตสัตว์ 

 

นิยามของสารเสริมในอาหารสัตว์ 
สารเสริมในอาหารสัตว์ หมายถึง สารใดๆ ซึ่งอาจเป็นสารชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน

ที่เติมในอาหารสัตว์ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสารเสริมในอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก เช่น กรดอะมิโนสังเคราะห์ แร่ธาตุ วิตามิน 
เป็นต้น 2) สารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก แต่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ยาปฏิชีวนะ 
ฮอร์โมนสังเคราะห์ เอนไซม์ ยาถ่ายพยาธิ สารประสานอาหารอัดเม็ด สารถนอมคุณภาพอาหาร สาร
ปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ สารเคมีภัณฑ์ต่างๆ (AAFCO, 1998) 

จากอดีตสารเสริมที่เป็นยาปฏิชีวนะมีการใช้อย่างแพร่หลาย ทั้ งนี้เนื่องจากเป็นสารเสริมที่
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการดื้อยา 
ส่งผลให้สัตว์ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะนั้นเพ่ือรักษาอาการป่วยของสัตว์ได้อีก นอกจากนี้อาจยังมีผล 
ท าให้สัตว์เกิดอาการแพ้ และมีการตกค้างของสารในผลิตภัณฑ์สัตว์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้จ ากัด
การใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือลดการดื้อยาของเชื้อโรค ส าหรับในต่างประเทศมีการห้ามใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม
สารเร่งการเจริญเติบโตครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 ในประเทศสวีเดน และต่อมาในปี ค.ศ. 2006 ใน
สหภาพยุโรป ส าหรับในประเทศไทยมีการห้ามใช้สารปฏิชีวนะในไก่เนื้อที่เลี้ยงเพ่ือส่งออก มีการใช้
เพียงยากันบิดและยาถ่ายพยาธิในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยได้หันมาใช้สารทดแทนยาปฏิชีวนะมากขึ้น 
เช่น สารอินทรีย์ เอนไซม์ พรีไบโอติก สมุนไพร เป็นต้น 

 สารเสริมในอาหารสัตว์เป็นสารที่เติมลงในอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก เป็นสารเสริมที่เติมลง
ในอาหารเพ่ือเพ่ิมปริมาณสารนั้นในผลผลิตสัตว์ และสารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น เอนไซม์ ยาถ่ายพยาธิ สารกันหืน เป็นต้น 
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สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลัก 

 เป็นสารที่เติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจากสัตว์ โดย
จะเป็นสารกลุ่มที่ให้โภชนะที่มีอยู่แล้วในอาหารสัตว์ ดังนั้นการใช้สารเสริมประเภทดังกล่าวในอาหารสัตว์
จึงเป็นการเพ่ิมปริมาณให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าความต้องการที่สัตว์ให้ผลผลิตสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือให้มีการสะสมของโภชนะในผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ซึ่งส าร
ดังกล่าวมีทั้งที่เป็นแร่ธาตุ วิตามิน และกรดไขมัน เป็นต้น 

1. แร่ธาตุ 
สารเสริมที่เป็นแร่ธาตุนิยมเติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณแร่ธาตุชนิดนั้นๆ ในผลผลิต

สัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภค ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุต่อไปนี้ 
1.1 โครเมียม  
โครเมียมเป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาของร่างกายและการเจริญเติบโต เพราะ

เป็นโคแฟคเตอร์ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา (metabolic pathway) ที่ควบคุมการใช้น้ าตาลกลูโคส โปรตีน 
และไขมัน โดยโครเมียมที่เสริมในอาหารจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ เช่น โครเมียมพิโคลิเนท 
(chromium picolinate) โดยพบว่าการเสริมโครเมียมในอาหารสุกรรุ่น-ขุนจะท าให้มีคุณภาพซากดี 
ทั้งนี้เนื่องจากกล้ามเนื้อตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินมากข้ึน สารอาหารจึงเข้าสู่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น 

1.2 ซีลีเนียม  
ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่ส าคัญต่อร่างกาย โดยร่างกายของมนุษย์มีความต้องการซีลีเนียมถึง 

55 ไมโครกรัม/ วัน พบว่าปกติจะนิยมเสริมซีลีเนียมลงไปในอาหารสัตว์ เพ่ือให้ผลผลิตของสัตว์ เช่น 
ไข่ มีปริมาณซีลีเนียมเพ่ิมข้ึน Bennett and Cheng (2010) ได้ท าเสริมซีลีเนียมในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 
1.0, 2.4 และ 5.1 ไมโครกรัม พบว่าปริมาณซีลีเนียมในไข่มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเพ่ิมระดับการเสริม
ซีลีเนียมในอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ Gajčević et al. (2016) รายงานว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่เสริม
ซีลีเนียมในระดับ 0.4 พีพีเอ็ม มีปริมาณซีลีเนียมในไข่แดงและอัลบูมินสูงขึ้น (ตารางท่ี 5.1) และมีอายุ
การเก็บรักษายาวนานขึ้นกว่าไก่ท่ีได้รับอาหารที่เสริมซีลีเนียมในระดับ 0.2 พีพีเอ็ม  

 

ตารางท่ี 5.1 ปริมาณซีลีเนียมในไข่แดงและอัลบูมิน 

 

 ซีลีเนียม 0.2 พีพีเอ็ม ซีลีเนียม0.4 พีพีเอ็ม SEM 

จ านวนตัวอย่าง 6 6  

อัลบูมิน, นาโนกรัม/ กรัม 31.5b 345.0a 17.7 

ไข่แดง, นาโนกรัม/ กรัม 584.8b 779.5a 34.2 

ที่มา: Gajčević et al. (2016) 
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ภาพที่ 5.1 ผลของการเสริมซีลีเนียมในอาหารไก่ไข่ต่อค่าฮอกยูนิตของไข่ที่มีอายุการเก็บ
รักษายาวนานขึ้น 

ที่มา: Gajčević et al. (2016) 
 

2. วิตามิน 

สารเสริมที่เป็นวิตามินนิยมเติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมปริมาณวิตามิน
ชนิดนั้นๆ ในผลผลิตสัตว์ เช่น เนื้อ นม เป็นต้น โดยวิตามินที่นิยมเติมในอาหารสัตว์มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 วิตามินดี  
การเสริมวิตามินดีให้สูงกว่าปกติท าให้ระดับแคลเซียมในเนื้อสูงขึ้น เนื้อมีความนุ่มและฉ่ า 

สีเข้ม และท าให้ค่า drip loss ของเนื้อลดลง อย่างไรก็ตามการเสริมวิตามินดีในระดับสูงจะท าให้การ
กินอาหารและผลผลิตของสัตว์ลดลงเพราะเกิดความเป็นพิษจากวิตามินดี จึงไม่นิยมเสริมวิตามินดีใน
ระดับสูง 

2.2 วิตามินเอและเบต้าแคโรทีน  
เป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ และเป็นสารป้องกันการเกิดอนุมูล

อิสระ (anti-oxidant) การเสริมวิตามินเอ นิยมมากในโคขุนที่ต้องการเนื้อคุณภาพดี เพราะท าให้เนื้อมี 
marbling สูงขึ้น และเนื้อมีสีแดงสด โดยพบว่าวิตามินเอควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ 
growth hormone นอกจากนี้พบว่าการเสริมเบต้าแคโรทีนที่ระดับ 400 มิลลิกรัม/ วัน สามารถเพ่ิม
ผลผลิตน้ านมโคได้ประมาณ 6-11 เปอร์เซ็นต ์(Aréchiga et al., 1998) อย่างไรก็ตามการเสริมวิตามิน
เอที่สูงมากเกินไปจะขัดขวางการใช้ประโยชน์ได้ของวิตามินอี 
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2.3 วิตามินอี  
วิตามินเอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นวิตามินอีจึงมีผลต่อคุณภาพเนื้อ 

และผลผลิตของสัตว์อย่างชัดเจนมาก โดยการเสริมวิตามินอีจะท าให้เนื้อมีสีแดงสด เนื้อมีค่า drip loss 

ลดลง และเนื้อมีอายุการเก็บยาวนานขึ้น นอกจากนี้พบว่าวิตามินอียังมีบทบาทในการลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม ทั้งนี้เนื่องจากวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระและ
ปกป้องการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนภายในร่างกาย (Yang et al., 2011) 

2.4 กรดโฟลิก  
เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ า การน ามาใช้ในอาหารสัตว์จะเสริมในรูปโฟเลต ปกตินิยมเสริมใน

อาหารไก่ไข่เพ่ือให้ไข่มีโฟเลตสูงขึ้น ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่าการเสริมกรดโฟลิกในโคนมส่งผลให้
ผลผลิตน้ านม ปริมาณโปรตีนในน้ านม และปริมาณโฟเลตในน้ านมโคเพ่ิมขึ้น (Graulet et al., 2007) 
ดังแสดงในภาพที่ 5.2  

 

 
 

ภาพที่ 5.2 ผลของการเสริมกรดโฟลิกและวิตามินบี12ต่อผลผลิตน้ านมโค 

เมื่อ ---x---  คือ ไม่เสริมวิตามิน 

        x     คือ เสริมกรดโฟลิก 2.5 กรัม/ วัน 

    ---▪---  คือ เสริมวิตามินบี12 0.5 กรัม/ วัน 

        ▪     คือ เสริมกรดโฟลิก 2.5 กรัม/ วัน + วิตามินบี12 0.5 กรัม/ วัน 

ที่มา: Graulet et al. (2007) 
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3. ไขมัน 

สารเสริมที่เป็นไขมันนิยมเติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมปริมาณไขมันใน
ผลผลิตสัตว์ ซึ่งชนิดของไขมันที่เติมในอาหารมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว  

กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวมีหลายชนิดขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น จ านวนพันธะคู่ จ านวนคาร์บอน 
และต าแหน่งของพันธะคู่ เป็นต้น การเสริมกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวนิยมเสริม
กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3 ในรูปของน้ ามันตับปลาซึ่งจะท าให้ได้ไข่ท่ีมีไขมันชนิดนี้เพิ่มข้ึน 

3.2 Conjugated linoleic acid (CLA)  
ซึ่งการเสริม CLA ในรูป cis-9, tran-11 มีผลดีต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น ลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือลดไขมันสะสมร่างกาย ซึ่งโดยปกติสามารถ
ผลิตได้ในเซลล์ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง แต่ไม่สามารถผลิตได้ด้วยเอนไซม์ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง ดังนั้นการเสริม 
CLA ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองสามารถลดการสะสมไขมันในร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามการเสริม CLA ก็มีผล
ท าให้ปริมาณการกินได้และผลผลิตลดลง  
 สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลักเป็นสารที่นิยมเติมลงในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตของสัตว์ให้ดีขึ้น โดยการเพ่ิมปริมาณสารนั้นให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าปริมาณ
ความต้องการที่สัตว์ให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งสารดังกล่าวมีทั้งที่เป็นแร่ธาตุ วิตามิน และกรดไขมัน เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ตามในการเติมสารเสริมดังกล่าวลงในอาหารสัตว์จะต้องระมัดระวังไม่ให้ใช้ในปริมาณสูง
เกินไป ทั้งนี้เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้โภชนะประเภทอ่ืน และเป็นพิษต่อสัตว์ได้ 
 

สารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก 

 สารเสริมกลุ่มนี้เป็นสารเสริมที่เติมในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะหลายๆ อย่าง เช่น 
เพ่ือต้านเชื้อโรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ดูดซับสารพิษ ถนอมคุณภาพอาหาร สารปรุงแต่งกลิ่น
และรสชาติ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรดอินทรีย์ 
 วัตถุประสงค์ในการเติมกรดอินทรีย์ในอาหารสัตว์เพ่ือช่วยรักษาคุณภาพของอาหารสัตว์ และ
ป้องกันการเกิดเชื้อรา ได้แก่ กรดโพรพิออนิค กรดเบนโซอิก นอกจากนี้ยังมีกรดชนิดอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
อาหารสัตว์ เช่น กรดซิติค กรดแลคติค กรดมาลิค กรดฟอร์มิค เป็นต้น โดยกรดอินทรีย์แต่ละชนิดจะมี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในบางครั้งจึงมีการใช้      
กรดอินทรีย์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อหลายชนิดได้ดีขึ้น  
 นอกจากนี้พบว่ากรดอินทรีย์ยังมีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมการย่อยของโปรตีนในอาหาร ทั้งนี้
เนื่องจากกรดไฮโดรคลอริคจากกระเพาะอาหารอาจถูกจับกับอาหาร ท าให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) มีไม่
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เพียงพอต่อการกระตุ้นการท างานของเปปซิโนเจนเพ่ือให้เปลี่ยนเป็นเอนไซม์เปปซิน ดังนั้นการเติม
กรดอินทรีย์ในอาหารโดยเฉพาะอาหารสัตว์เล็กจะช่วยปรับสภาพระบบทางเดินอาหารให้เหมาะต่อ
การท างานของเอนไซม์ และช่วยควบคุมสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร โดยกรดอินทรีย์
ท าให้ล าไส้มีความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เช่น แบคทีเรียกลุ่ม
แลคติค ส่งผลให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เนื่องจากการเติมกรดอินทรีย์ยังท าให้ไม่เหมาะต่อการเจริญของเชื้อรา ซึ่งปกติจะเจริญได้ดี ในช่วง pH 

4.5-5.5 

 

2. พรีไบโอติค  
 พรีไบโอติคเป็นอาหารที่มีความจ าเพาะต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และลด
ปริมาณจุลินทรีย์ที่ให้โทษ ซึ่งพรีไบโอติคมักเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้น หรือโอลิโกแซคคาไรด์ เช่น  
แลคทูโลส ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์  เป็นต้น  
 ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ของน้ าตาลฟรุกโตสที่ไม่ถูกย่อย พบในพืช
หลายชนิด เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ หอม กระเทียม และแก่นตะวัน ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์มี
ความจ าเพาะต่อการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ช่วยระบายท้อง เพ่ิมการดูดซึมของแร่ธาตุ 
ลดการย่อยโปรตีนที่ล าไส้ใหญ่ ยับยั้งการสังเคราะห์ไขมันที่ตับ ท าให้ระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดลดลง 

แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากผนังเซลล์ของยีสต์ โดยมีน้ าตาลแมนโนส
เป็นองค์ประกอบ มีความคงตัวสูงไม่ถูกย่อยด้วยกรดหรือด่าง แต่จะถูกย่อยโดยเอนไซม์จากแบคทีเรีย
แกรมบวก และสามารถถูกใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและฟอสเฟตของจุลินทรีย์ได้ คุณสมบัติของแมนโน -
โอลิโกแซคคาไรด์อาจผันแปรตามสายพันธุ์ของยีสต์ที่ผลิต นอกจากนี้แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์สามารถ
จับกับแบคทีเรียที่ก่อโรค ซึ่งสามารถป้องกันการสร้างถิ่นฐานที่ล าไส้ เพ่ิมความสูงของวิลลัสในล าไส้ ท าให้
การดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน อีกท้ัง
ยังมีคุณสมบัติดูดซับสารพิษจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารได้อีกด้วย 

ซึ่งกลไกการท างานของพรีไบโอติคคือจะไปกระตุ้นการเจริญและการท างานของจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยการแก่งแย่งเพ่ือขจัดออก โดยพรีไบโอติคเป็นแหล่งคาร์บอนที่จ าเพาะต่อจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ แต่จะไม่สามารถถูกใช้โดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโทษได้ นอกจากนี้การที่พรีไบโอติคจับกับ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ให้โทษจะมีผลท าให้จุลินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผนังล าไส้ และจะถูก
ขับออกไป ส่งผลให้จ านวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษลดลง นอกจากนี้พรีไบโอติคยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน โดยการท าปฏิกิริยากับ protein reception บนผนังเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันของเยื่อบุผนังล าไส้ 
อีกทั้งยังเพ่ิมจ านวนของเซลล์ goblet ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเยื่อเมือกของผนังล าไส้เล็ก จึงสามารถช่วย
ป้องกันการติดเชื้อภายในล าไส้ได้ 
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3. โปรไบโอติค 

 โปรไบโอติคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เมื่อสัตว์
ได้รับโปรไบโอติคจะสามารถปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหาร ตลอดทั้ง
ท าให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสัตว์ได้รับโปรไบโอติคเข้ าไปจะเป็นการเพ่ิมจ านวน
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจุลินทรีย์ดังกล่าวจะเพ่ิมจ านวนและเกาะตัวที่ผนังทางเดินอาหาร ท าให้
จุลินทรีย์ชนิดที่ท าให้เกิดโรคที่สัตว์ได้รับภายหลังมีการเจริญเติบโตและเกาะที่ผนังล าไส้ยากขึ้น  

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มของโปรไบโอติคที่เป็น lactic acid bacteria จะสร้างกรดอินทรีย์ เช่น lactic 

acid, acetic acid และ hydrogen peroxide (H2O2) ซึ่งท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในล าไส้ลดลง 
ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะไม่มีความเหมาะสมกับการคงตัวหรือการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
นอกจากนี้โปรไบโอติคที่เป็นแบคทีเรียบางชนิด เช่น Lactobacilli จะสร้าง lactase และ amylase 

ส่วนโปรไบโอติคที่เป็นยีสต์จะสร้างเอนไซม์ amylase, lipase และ protease ท าให้ร่างกายได้รับ
เอนไซม์มากยิ่งขึ้นท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารเพ่ิมขึ้น อีกทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบโอติคบาง
ชนิดสามารถสร้างวิตามินบี ท าให้การเจริญเติบโตขอสัตว์ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง
กรดอะมิโนและโปรตีน และมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบประสาทส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตาม
โปรไบโอติคจะมีความคงตัวต่ าในสภาวะอุณหภูมิและความดันที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
อาหาร ดังนั้นในการน าโปรไบโอติคมาใช้ในอาหารสัตว์จะต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

  

4. สารแต่งกลิ่น 

 สารแต่งกลิ่นเป็นสารที่เติมลงในอาหารเพ่ือเพ่ิมความน่ากินของอาหาร สารแต่งกลิ่นในอาหาร
มีหลายชนิด เช่น กลิ่นนม กลิ่นวานิลลา กลิ่นราสเบอร์รี่ เป็นต้น นอกจากสารแต่งกลิ่นแล้วยังมีสารที่
ให้ความหวาน เช่น แซคคาริน และทาลิน เป็นต้น การใช้สารแต่งกลิ่นจะท าให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น 
ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองที่นิยมใช้สารแต่งกลิ่นคือลูกสุกรหลังหย่านม ที่มักกินอาหารลดลงเมื่อเปลี่ยนจาก
การกินนมแม่มาเป็นอาหารสุกรอนุบาล ซึ่งสุกรจะเกิดความเครียดที่ถูกพรากจากแม่มาอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ ส าหรับสารแต่งกลิ่นที่ใช้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่จะเป็นกากน้ าตาล ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานที่ให้รสหวาน และหอมกลิ่นน้ าตาล ท าให้อาหารมีความน่ากิน และสามารถลดความเป็น
ฝุ่นของอาหารได้อีกด้วย 

 

5. สารลดกลิ่นในมูล 

 สารเสริมที่ใช้ในการลดกลิ่นส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ลดการปลดปล่อยแอมโมเนียซึ่งเกิดจาก
เอนไซม์ urease ซึ่งสารที่นิยมใช้มีหลายชนิด เช่น sarsaponin ซึ่งเป็นสารที่สามารถยับยั้งการท างาน
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ของเอนไซม์ urease ท าให้การผลิตแอมโมเนียลดลง นอกจากนี้สารกลุ่มโปรไบโอติคก็สามารถลดการ
ปลดปล่อยแอมโมเนียได้เช่นกัน และยังพบว่ามีสารกลุ่มอ่ืนๆ เช่น สารอะลูมิโนซิลิเกตซึ่งมีความสามารถ
ในการจับแอมโมเนียที่เกิดจากกระบวนการ deamination ของโปรตีนในระหว่างการย่อยในระบบ
ทางเดินอาหาร และยังสามารถใช้ดูดจับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เช่นกัน 

6. เอนไซม์ 

 การเสริมเอนไซม์ในอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยได้ของอาหาร ท าให้
สัตว์ใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น นิยมใช้ในกรณีที่ร่างกายสัตว์มีข้อจ ากัดในการผลิตเอนไซม์   
บางชนิด เช่น ระยะลูกสัตว์ที่มีระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่ หรือการเสริมเอนไซม์บางชนิดที่
ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ เช่น เอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง Raza et al. (2009) รายงานว่า
ไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการเสริม
เอนไซม์ โดยพบว่าไก่เนื้อมีปริมาณการกินได้ น้ าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ขณะที่มีค่า
อัตราการแลกเนื้อลดลงเมื่อได้รับการเสริมเอนไซม์ (Ghobadi and Karimi, 2012) ดังแสดงในภาพที่ 5.3 
หรือการเสริมเอนไซม์บางชนิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเอนไซม์ที่ร่างกายผลิตอยู่แล้ว 
เช่น การเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีการใช้อาหารเยื่อใยในระดับสูง เป็นต้น Peters 

et al. (2015) รายงานว่าโคนมที่ได้รับอาหารผสมส าเร็จที่เสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยมีปริมาณการกินได้ 
และผลผลิตนมสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (ภาพที่ 5.4) นอกจากนี้  
ยังมีการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สัตว์สังเคราะห์ไม่ได้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัส และสารอาหารอ่ืนๆ ที่จับอยู่กับไฟเตท 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารอัตราการแลกเนื้อของไก่เนื้อ 

ที่มา: Ghobadi and Karimi (2012) 
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ภาพที่ 5.4 ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมส าเร็จต่อปริมาณการกินได้ และผลผลิต
น้ านมของโคนม 

ที่มา: Peters et al. (2015) 
 

7. สารกันหืน 

 การหืนเป็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว หรือโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ 
ที่อยู่ในลิพิดกับออกซิเจน ได้สารที่เรียกว่า free radical หรือ peroxide ท าให้อาหารมีกลิ่นหืน  เมื่อ
สัตว์กินอาหารที่มีกลิ่นหืนเข้าไปจะเหนี่ยวน าให้ไขมันที่เป็นองค์ประกอบในร่างกายสัตว์เกิดปฏิกิริยา
ต่อเป็นลูกโซ่ (free radical chain reaction) ท าให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการหืน 
ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง และแร่ธาตุต่างๆ  
 สารกันหืนคือสารที่ป้องกันหรือลดการเกิดความหืนในอาหารที่มีการใช้กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว
เป็นส่วนประกอบ โดยสารกันหืนจะเป็นตัวให้ไฮโดรเจนกับอนุมูลอิสระเพ่ือป้องกันการเกิดการหืน แต่
อย่างไรก็ตามการหืนจะไม่เกิดกับไขมันที่อยู่ในวัตถุดิบที่คงสภาพทั้งเมล็ด เช่น เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดข้าวโพด 
เนื่องจากจะมีสารป้องกันการหืนตามธรรมชาติที่อยู่ภายในเมล็ด แต่เมื่อน าวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว
มาผ่านกระบวนการบด หรือสกัดน้ ามันจะท าให้เกิดการหืนได้ง่าย ซึ่งกลไกการเกิดการหืนจะมีอยู่ 3 

ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นตอนเริ่มต้น (initation) ขั้นตอนนี้จะมีสารบางชนิดเป็นตัวเร่ง (catalyst) ให้เกิด
อนุมูลอิสระ เช่น เหล็ก ทองแดง และนิกเกิล  
  RH + O2   Free radical (เช่น Rº, ROº, ROOº, OHº) 
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นเพ่ิมจ านวนต่อเนื่อง (propagation) เป็นขั้นตอนท่ีออกซิเจนเข้ากับกับอนุมูลอิสระ 
เกิดเป็น peroxide และ peroxide มีผลท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกับกรดไขมันต่อไปเรื่อยๆ 

Rº + O2     ROº 

ROOº + RH     Rº + ROOH 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสิ้นสุดปฏิกิริยา (termination) เป็นปฏิกิริยาที่อนุมูลอิสระจับกันเอง (polymerized 

fatty acid) ได้เป็นสารที่ไม่เป็นอนุมูลอิสระ (non-radical product) 
ROOº + ROOº    ROOR + O2  

Rº + ROOº    ROOH 

 

 การเสริมสารกันหืนลงไปในอาหารจะช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยาการหืน โดยสารกันหืนจะไป
จับกับอนุมูลอิสระ (ROOº, ROº, Rº) เพ่ือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่อง โดยสารกันหืนจะให้
ไฮโดรเจนอะตอม (H) กับอนุมูลอิสระเกิดเป็น ROOH, ROH และ RH ดังสมการ 

ROOº + AH    ROOH + Aº หรือ 

ROº + AH    ROH + Aº หรือ 

Rº + AH    RH + Aº  

 

 โดย Aº จะมีความคงตัวและไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่อง และ Aº อาจเปลี่ยนเป็นสารประกอบ 
ที่คงตัว ดังสมการ 

Aº + Aº       2A หรือ 

ROOº + Aº    ROOA  

 

สารกันหืนมีทั้งที่พบในธรรมชาติและสารสังเคราะห์ โดยสารกันหืนที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ 
วิตามินอี และซีลีเนียม ส่วนสารกันหืนสังเคราะห์ ได้แก่ B.H.T. (butylhydroxy toluin) B.H.A. 

(butylhydroxy anisole) และ etoxiquin ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
อาหารสัตว์ ปี 2525 ก าหนดว่าสามารถใช้ B.H.T. และ B.H.A. ในอาหารสัตว์ได้ไม่กิน 0.05 เปอร์เซ็นต์ 
และใช้ etoxiquin ได้ไม่เกิน 0.015 เปอร์เซ็นต ์

 

8. สารเร่งเนื้อแดง 
 สารเร่งเนื้อแดงที่ใช้หลายชนิดไม่อนุญาตให้ใช้เพราะกังวลต่อการตกค้างในผลิตภัณฑ์ และ
อาจท าให้อาหารไม่มีความปลอดภัย เช่น ß-agonists ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม ractopamine-HCl, 

zilpaterol, cimaterol, clenbuterol และ salbutamol ซึ่งสารเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการท างานของ
ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย โดยมีผลต่อการส่งสัญญาณไปที่กระบวนเมทาบอลิซึม ให้เพ่ิมการสังเคราะห์
โปรตีนในกล้ามเนื้อ แต่อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวมีผลกระตุ้นการท างานของระบบทางเดินอาหารและ
หัวใจสูงขึ้น ดังนั้นการใช้สารเร่งเนื้อแดงจึงมีผลกระทบกับสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากท าให้สุกรเกิด
ความเครียดได้ง่าย เนื้อมีคุณภาพต่ า หรือตายได้ง่ายระหว่างกระบวนการขนส่ง  
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9. สารสี 
 การใช้สารสีในอาหารนิยมเสริมในสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่ไข่ นกกระทาไข่ เป็นต้น เนื่องจาก
มุ่งหวังผลที่จะท าให้ไข่แดงมีสีเหลือง-ส้ม เพ่ือดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภคไข่ นอกจากนี้แล้วส่วนอ่ืนๆ
ของร่างกายก็สามารถสะสมสารสีได้เช่นกัน เช่น ผิวหนัง แข้ง เท้า และจงอยปาก ซึ่งสารสีที่ใช้ใน
อาหารสัตว์มีทั้งเป็นสารสังเคราะห์ และสารธรรมชาติที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์  โดยสารสังเคราะห์
จะมีความคงตัวมากกว่าสารที่อยู่ตามธรรมชาติ สารสีที่นิยมใช้คือ carotenoids ซึ่งเป็นสารที่ไม่
สามารถละลายน้ าได้ แต่สามารถละลายในไขมัน ประกอบด้วย isoprene unit จะให้สารสีเหลือง สี
ม่วง และสีแดง  โดยทั่วไปมีอยู่หลายชนิด เช่น xanthophyll, zeaxanthin, canthaxanthin และ ß-

apo-carotenoic acid  

 

10. สารจับสารพิษ 

 สารพิษจากเชื้อราส่วนใหญ่เป็นสารจ าพวก secondary metabolites ที่เรียกว่า mycotoxin 

ซึ่งจะปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเมื่อสัตว์ได้รับอาหารที่มีสารพิษดังกล่าวเข้าไปจะแสดงอาการ
เป็นพิษแบบเฉียบพลันหรือต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในการแสดงพิษออกมา สารพิษที่พบได้แก่ 
alflatoxin, fumonisin, ochratoxin, dexynivalenol, T-2 toxin และ zearalenone โดยสารที่
น ามาใช้จับสารพิษมีหลายกลุ่ม ได้แก่ silicate products เป็นสารที่มีองค์ประกอบของซิลิกอน 
ออกซิเจน และธาตุโลหะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ phyllosilicates มีลักษณะเป็น silicate sheet 

ได้แก่  clay พวก montmorillonite, bentonite, smectite และ sepiolite และ tectosilicate 

โดยสารต่างๆ เหล่านี้จะท าหน้าที่ดูดซับสารพิษเพ่ือขับออกนอกร่างกาย และลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
สัตว์ โดยสารจับสารพิษจะใช้ได้ผลมากที่สุดใน alflatoxin ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับสารพิษมากถึง 
90 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับสารพิษอ่ืนๆ จะมีประสิทธิภาพประมาณ 70-85 เปอรเ์ซ็นต์ 

สารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลักเป็นสารเสริมที่นิยมเติมในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะหลายๆ ประการ เช่น เพ่ือต้านเชื้อโรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ถนอมคุณภาพอาหาร 
ดูดซับสารพิษ สารปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่ไม่ให้โภชนะต่อสัตว์ สารเสริมบาง
ประเภทได้จากแหล่งธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่พบว่าเป็นสารเสริมสังเคราะห์ ดังนั้นในการใช้สารเสริม
ประเภทนี้ในสัตว์จะต้องค านึงถึงข้อห้าม ปริมาณที่ใช้ และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ด้วย 
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การใชพ้ืชสมุนไพรเพ่ือเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ 
 การผลิตสัตว์ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์นิยมเติมสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะเพ่ือต้านการเพ่ิมจ านวน
หรือการมีชีวิตของจุลชีพที่จะท าให้เกิดโรคขึ้นในร่างกายของสัตว์  สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงป่วย
เป็นโรค และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการเลี้ยงสัตว์ตามสภาพธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้
ยาปฏิชีวนะจะส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีการตรวจพบสิ่งตกค้างจากยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะ 
ท าให้ผู้บริโภคที่รับประทานเนื้อสัตว์ได้รับสิ่งตกค้างและมีผลต่อสุขภาพ โดยพบว่าท าอันตรายกับ
สุขภาพร่างกาย และก่อให้เกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง ตับวาย ไตวาย นอกจากนี้เป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดมะเร็งในมนุษย์ (วิศิษย์, 2550) ปัจจุบันมีการศึกษาการใช้พืชสมุนไพร เพ่ือใช้ทดแทนการใช้
ยาปฏิชีวนะ เพ่ือแก้ปัญหาการตกค้างสารเคมีหรือยาในผลิตภัณฑ์สัตว์โดยพบว่าพืชสมุนไพร ที่สามารถ
น ามาใช้ในการผลิตสัตว์มีหลายชนิด ซึ่งแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้ได้ดังนี้ 

1. การใช้สมุนไพรเพื่อก าจัดพยาธิและจุลชีพ 

 ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดในการก าจัดพยาธิในทางเดินอาหารของสัตว์  เช่น 
เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบมะละกอ ผลมะเกลือ ใบแก้ว เปลือกต้นทับทิม เม็ดมะขาม เมล็ดเล็บมือนาง 
และดอกมะเฟือง ฯลฯ ทั้งนี้พบว่าเปลือกสะเดามีสารอะซาดิแรดติน (Azadirachtin) ที่สามารถใช้ใน
การก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมนึก, 2553)       
ลุกมาน (2558) พบว่ามะเกลือมีสารที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิคือ diospyroldi glucoside เป็นสาร
ในกลุ่ม naphthalene ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิหลายชนิด เช่น พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด พยาธิเส้นด้าย 
และพยาธิตัวกลม แต่อย่างไรก็ตาม สุดารัตน์ (2557) กล่าวว่ามะเกลือมีสารที่เป็นพิษต่อประสาทตา 
หากได้รับในปริมาณมากจะท าให้เกิดอาการอักเสบของเรตินาได้ภายหลังจากการได้รับสารชนิดเข้าไป 
1-2 วัน ซึ่งเป็นผลให้การมองเห็นของไก่แย่ลงจนไม่สามารถมองเห็น เนื่องจากประสาทตาอักเสบเป็น
เวลานานจนท าให้ประสาทตาฝ่อ แต่อย่างไรก็ตาม รังสรรค์ และคณะ (2524) ได้ศึกษาพิษของมะเกลือ
ต่อกระต่าย โดยท าการเจาะเลือดและท าการน าลูกนัยน์ตา ประสาทอ็อพติก สมอง ตับ ไต หัวใจ ม้าม
และล าไส้มาตรวจทางพยาธิวิทยา พบว่าไม่มีความผิดปกติของอวัยวะส่งตรวจจากพิษของมะเกลือ 

นอกจากนี้ยังมีสารเพคตินและกัม ซึ่งท าให้เกิดเมือกคล้ายแป้งเปียกมีสรรพคุณในการขับพยาธิไส้เดือน 
และพยาธิเส้นด้าย อีกทั้งพบว่าภายในแก่นของมะหาดมีสาร 2, 4, 3',5' tetrahydroxystilbene ซึ่ง
ออกฤทธิ์เป็นยาฆ่าพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือน นอกจากนี้ยังมีการน ามะขามมาใช้ในการก าจัดพยาธิ
ในสัตว์ ซึ่งในของเนื้อมะขามมีรสเปรี้ยวเนื่องจากมีสารจ าพวกกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดทาริค 
กรดซิตริก กรดมาลิค เช่นเดียวกันกับ อติชาต และคณะ (2556) พบว่าเมล็ดมะขามมีประสิทธิภาพใน
การก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ เมื่อเทียบกับยาถ่ายพยาธิ Ivermectin ทั้งนี้
เนื่องจากในเมล็ดมะขามมีสาร tannin ซึ่งเป็นสารประกอบโพลีฟีนอลิคที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และมีการใช้ลูกหมากที่มีสาร alkaloid 
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เช่น acrecalin, arecaline, guvacin และสารแทนนิน มีฤทธิ์ช่วยในการถ่ายพยาธิ (พรรณี , 2537) 
วารุณี (2547) ได้ศึกษาผลของการน าใบฝรั่ง เพ่ือรักษาอาการท้องร่วงในลูกโคนม แทนการใช้ยาปฎิชีวนะ
ทั้งนี้เนื่องจากใบฝรั่งมีสารส าคัญท่ีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและต่อต้าน  เชื้อ
แบคทีเรียหลายชนิดเช่น Staphylococcus, Shigella, Salmonella, Bacillus, E. coli, Clostridium 

และ Pseudomonas ได้ดี วิไลพร และคณะ (2547) ศึกษาผลของสารสกัดผักคราดหัวแหวน มาใช้จุ่ม
หัวนมในแม่โคหลังรีดนมเปรียบเทียบกับการใช้น้ ายาจุ่มหัวนมชื่อการค้า พบว่าสารสกัดผักคราดหัวแหวน
สามารถท าให้ค่าโซมาติกเซลล์ในน้ านมลดลงเฉลี่ย 2.19 (x105) เซลล์ต่อมิลลิลิตร มากไปกว่านั้น     
ชัยเดช และคณะ (2547) พบว่าการน าสารสกัดจากเปลือกมังคุด สามารถลดการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การใช้สมุนไพรในการก าจัดพยาธิในสัตว์กระเพาะเดี่ยวมีหลากหลายชนิด  Anantaphruti et 

al. (2009) รายงานว่าสมุนไพรที่ได้จากการสกัดจากแก่นมะหาด สามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืดได้
ดี Kheirabadi et al. (2014) ได้ศึกษาผลของสารสกัดจาก Artemisia sieberi (GEASS) และโมเนนซิน   
ต่อปริมาณโอโอซีสต์ของพยาธิที่ท าให้ไก่เกิดโรคบิดพบว่าการเสริมสารสกัดจาก Artemisia sieberi 

(GEASS) และโมเนนซินในไก่ที่ได้รับเชื้อโรคบิด สามารถลดจ านวนโอโอซีสต์ของพยาธิได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 ผลของการใช้สารสกัดของ Artemisia sieberi (GEASS) และโมเนนซินต่อปริมาณโอโอซีสต์
ของพยาธิที่ท าให้ไก่เกิดโรคบิด 

 

วัน   กลุ่ม  

 ไก่ที่ไม่มีเชื้อบิด GEAS โมนินซิน ไก่ที่ได้รับเชื้อบิด 

5 0a 20,233 ± 1068cd 11,000 ± 3894d 47,000 ± 5759b 

6 0a 198,333 ± 30,300cd 316,733 ± 20,330d 232066 ± 10,954b 

7 0a 71,466 ± 2829c 39,733 ± 1943d 202,666 ± 7846b 

8 0a 20,666 ± 330c 1866 ± 556d 40,933 ± 3363b 

9 0a 11,200 ± 1186c 1200 ± 648ad 20,266 ± 2778b 

10 0a 2733 ± 499c 333 ± 236ad 5033 ± 425b 

11 0a 1150 ± 412c 0ad 2400 ± 848b 

ที่มา: Kheirabadi et al. (2014) 
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2. การใช้สมุนไพรเพื่อปรับปรุงการเจริญเติบโตของสัตว์ 

จ ารัส และคณะ (2551) ศึกษาผลของการใช้สมุนไพรปวกหาดเปรียบเทียบกับการใช้ยาถ่ายพยาธิ
ต่อการเจริญเติบโตของไก่ระยะแรกเกิด - 4 สัปดาห์ พบว่าไก่กลุ่มที่ได้รับสมุนไพรปวกหาดปริมาณ 1 

กรัม/ น้ าหนักตัวไก่ 1 กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ยาถ่ายพยาธิ นอกจากนี้ Rathinam 

et al. (2014) ศึกษาผลของการเสริมสมุนไพร Sericea Lespedeza SL. ต่อประสิทธิภาพในการผลิตไก่
พบว่าการเสริมสมุนไพร Sericea Lespedeza SL. สามารถปรับปรุงอัตราการแลกเนื้อของไก่ได้   
มากไปกว่านั้น Kheirabadi et al. (2014) พบว่าการเสริมสารสกัด Artemisia sieberi และโมเนนซิน
ในไก่ที่มีอายุระหว่าง 21-42 วัน สามารถปรับปรุงอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ นอกจากนี้ 
วัชพงศ์ (2556) ท าการเสริมใบยอผงในสูตรอาหารของโคนมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยย่อย
อาหารของโคนม นอกจากนี้ หนึ่งนุช (2557) ได้ศึกษาปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบของแม่แพะ
พันธุ์ซาเนนที่มีการเสริมบอระเพ็ดในระดับ 100 กรัม/ ตัว/ วัน เปรียบเทียบกับแม่แพะกลุ่มที่ไม่ได้ท า
การเสริมบอระเพ็ด (กลุ่มควบคุม) พบว่าแม่แพะกลุ่มที่เสริมบอระเพ็ดสดมีปริมาณการกินได้สูงกว่าแม่แพะ
กลุ่มควบคุมแต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ขณะที่ มนัส (2553) รายงานว่าบอระเพ็ด
เป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยให้สัตว์กินอาหารได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบอระเพ็ดมีสารรสขมคือ 
Columbin และ Picroretoside ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการขับน้ าย่อย และท าให้มีการเจริญอาหาร 
(จันทนา และคณะ, 2539) ขณะที่ หนึ่งนุช (2558) พบว่าแพะที่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดสดในระดับ 
50 กรัม/ ตัว/ วัน มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่าลูกแพะกลุ่มที่ไม่ได้รับบอระเพ็ดอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (P<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 5.3 

 

ตารางที่ 5.3 ผลของการเสริมบอระเพ็ดสดต่อปริมาณการกินได้ อัตราการเจริญเติบโตต่อวันของแพะ
พันธุ์ซาเนน 

 

 กลุ่มควบคุม เสริมบอระเพ็ด P-value อ้างอิง 
ปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบ, 
กิโลกรัม/ วัน 

4.73 + 0.23 5.70 + 0.25 ns หนึ่งนุช 
(2557) 

อัตราการเจริญเติบโต, กิโลกรัม/ วัน 0.070 + 0.037 0.162 + 0.052 ** หนึ่งนุช 
(2558) 

หมายเหตุ: กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมบอระเพ็ด, กลุ่มเสริมบอระเพ็ด คือ กลุ่มที่ได้รับ
การเสริมบอระเพ็ดที่ระดับ 100 กรัม/ ตัว/ วัน ในแม่แพะ และระดับ 50 กรัม/ ตัว/ วัน ในลูกแพะ 
ns คือ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05), ** คือ แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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จากประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร
เพ่ือการผลิตกระบือปลักโดยการใช้บอระเพ็ด พบว่าเกษตรกรนิยมใช้บอระเพ็ดเป็นสารเสริมเพ่ือ
กระตุ้นการกินได้ โดยการน าบอระเพ็ดมาสับเป็นท่อนแล้วให้สัตว์กินโดยตรง หรือน ามาทุบแล้วน าไป
แช่ในน้ าดื่มให้สัตว์กิน พบว่ากระบือจะกินอาหารได้มากขึ้น ไม่เลือกกินอาหาร ส่งผลให้กระบืออ้วน 
และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

 

3. การใช้สมุนไพรเพื่อปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 

 สมุนไพรที่ใช้ส าหรับปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนส่วนใหญ่จะอาศัยการท างาน
ของสารประกอบเชิงซ้อนที่มีอยู่ในพืชนั้นๆ ซึ่งมีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แทนนิน 

ปัจจุบันมีการใช้สารประกอบที่ได้จากพืชเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน และลดแก๊สเมทเธนเป็นจ านวนมาก ซึ่งสารประกอบจากพืชที่มีการศึกษาวิจัยได้แก่ 
คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannin: CT) โดยจะพบได้ในพืชตระกูลถั่วในเขตร้อน ซึ่งสารประกอบ
ดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์กลุ่มที่สังเคราะห์แก๊สเมทเธน โดยจะมี
ทั้งผลยังยั้งโดยตรงต่อ methanogens หรือมีผลทางอ้อมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรโตซัว 

ทั้งนี้เนื่องจาก CT มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าและมีสายพันธะของไฮโดรเจนมาก ดังนั้นจึงสามารถแทรกซึม
เข้าสู่เซลล์ของจุลินทรีย์ และเข้ายับยั้งการท างานเอนไซม์ในเซลล์ การวิจัยในสัตว์ทดลองโดยใช้พืช
โดยตรงหรือสารสกัด CT จากพืช เช่น Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus และ Acacia 

mearnsiir พบว่าสามารถลดการผลิตแก๊สเมทเธนในแกะหรือแพะมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการย่อยได้ ส่วนการเสริม CT จาก Terminalia chebula โดยการสกัดด้วยเมทานอล 

ในการศึกษาในขวดทดลอง พบว่าสามารถลดการผลิตแก๊สเมทเธนมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (Patra et 

al., 2011) ในขณะที่ Pellikaan et al. (2011) พบว่าการผลิตแก๊สเมทเธนจะลดลงมากที่สุดเมื่อมี 
การเสริม CT จาก Valonea และ Myrabolan เป็นผลท าให้มีไฮโดรเจนอิสระส าหรับใช้ในการ
สังเคราะห์กรดโพรพิออนิคมากขึ้น จากการศึกษาของ  Suharti et al. (2011) พบว่าการเสริม 
Sapindus mukorossi ท าให้กรดโพรพิออนิคพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Ngamsaeng et al. (2006) 

พบว่าแทนนินไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันที่ระเหยได้ นอกจากนี้การเสริม Sapindus 

mukorossi ยังมีผลท าให้ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนมีค่าลดลง  (Kamra et al., 2006) 

เนื่องจากผลของการจับกันของโปรตีนและคอนเดนส์แทนนิน ส่งผลท าให้มีโปรตีนไหลผ่านมากขึ้น  

(Makkar, 2003) 
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3.2 ซาโปนิน 

ซาโปนิน (saponin, SP) เป็นสารกลุ่ม glycosides ที่พบในพืชเขตร้อนหลายชนิด เป็น
สารประกอบเชิงซ้อนมีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์แก๊สเมทเธน  และมีผลต่อการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของโปรโตซัว นอกจากนี้ยังสามารถลดการย่อยสลายโปรตีน  และเพ่ิมการสังเคราะห์
จุลินทรีย์โปรตีนในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง Anantasook et al. (2013) รายงานว่าการเสริม 
Samanea saman ที่มีซาโปนินเป็นองค์ประกอบในโครีดนมสามารถเพ่ิมปริมาณกรดโพรพิออนิค 
ขณะเดียวกันท าให้กรดอะซิติค สัดส่วนของอะซิติคต่อโพรพิออนิค แก๊สเมทเธน จ านวนประชากรของ
โปรโตซัว และ methanogens ลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Pilajun and Wanapat (2011) ที่
ศึกษาผลของการเสริมเปลือกมังคุดที่มีซาโปนินเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูงท าให้ปริมาณกรดไขมัน
ที่ระเหยได้ทั้งหมดและกรดโพรพิออนิคมีค่าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การศึกษาของ Poungchompu et al. 

(2009) ที่ได้ท าการเสริมซาโปนินที่สกัดด้วยเอทานอลจากเมล็ดของมะเกลือ (S. mukorossi) พบว่า
สามารถที่จะลดการผลิตแก๊สเมทเธน ตลอดจนยับยั้งจ านวนของโปรโตซัวได้ 

3.3 น้ ามันหอมระเหย 

น้ ามันหอมระเหยมีความสามารถในการยับยั้งการท างานของจุลินทรีย์ โดยจะมีลักษณะ
เป็นการยับยั้งแบบจ าเพาะเจาะจงต่อกลุ่มจุลินทรีย์ โดยจะไปมีผลต่อการขนส่งสารเข้า-ออกเซลล์ และ
จะยับยั้งการท างานของเอนไซม์ ซึ่งจะมีผลเฉพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียแกรมบวกเท่านั้น ส่วนแกรมลบ
จะคงทนมากกว่า ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากแบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังเซลล์ส่วน outer membrane 

ที่หนากว่า ตลอดจนมีกลไกในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าแกรมบวก  

จากการศึกษาโดยใช้น้ ามันเมล็ดทานตะวันพบว่าสามารถลดจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์แก๊สเมทเธนได้ 
11.5-22.0 เปอร์เซ็นต์ (Jordan et al., 2006) ส่วนการเสริมตระไคร้ผงในระดับ 100 กรัม/ วัน 
สามารถเพ่ิมจ านวนประชากรของแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียที่ย่อยสลายแป้งและเยื่อใยเซลลูโลส 
ขณะที่ท าให้จ านวนประชากรของโปรโตซัวลดลง นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์
จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อ (Wanapat et al., 2008) นอกจากนี้พบว่าการเสริมน้ ามันหอมระเหยจาก 
oregano ในระดับ 0.25 กรัมต่อกิโลกรัมของการกินได้ของวัตถุแห้ง ท าให้กรดไขมันที่ระเหยได้
ทั้งหมดมีค่าเพ่ิมข้ึน (Wang et al., 2009) เช่นเดียวกันกับ Castillejos  et al. (2005) รายงานว่าการ
เสริมน้ ามันหอมระเหยสามารถปรับปรุงกระบวนการหมักโดยเฉพาะท าให้กระไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด
มีค่าเพ่ิมข้ึน 

 

4. การใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์ 

หนึ่งนุช (2557) ศึกษาผลผลิตของน้ านมในแม่แพะพันธุ์ซาเนนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเสริม
บอระเพ็ดและกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมบอระเพ็ด พบว่าปริมาณผลผลิตน้ านมของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความ
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แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าแพะกลุ่มที่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดจะมีปริมาณน้ านมมากกว่าแพะกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การเสริมบอระเพ็ด ดังแสดงในตารางที่ 5.4 สอดคล้องกับ พิณซอ และคณะ (2550) พบว่าคุณภาพซาก
ของลูกโคเพศผู้ที่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดที่ระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5  กรัม/ กิโลกรัมของน้ าหนักตัว ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

นอกจากนี้การเสริมสารประกอบเชิงซ้อนยังมีผลในการปรับปรุงผลผลิตของสัตว์ เช่น การ
เสริมสารประกอบแทนนินส์ และซาโปนินส์ที่อยู่ใน Lotus corniculatus สามารถเพ่ิมผลผลิตน้ านม
(Turner et al., 2005)  

 

ตารางที่ 5.4 ผลของการเสริมบอระเพ็ดสดต่อปริมาณผลผลิตน้ านม และองค์ประกอบของน้ านมของ
แม่แพะพันธุ์ซาแนน 

 

รายการ กลุ่มควบคุม กลุ่มเสริมบอระเพ็ด P-value 

ปริมาณผลผลิตน้ านมแพะ, (กิโลกรัม/ วัน) 0.65 + 0.10 0.91 + 0.13 ns 

องค์ประกอบน้ านม, (เปอร์เซ็นต์)    

   ไขมันนม  3.46 + 0.93 3.96 + 0.59 ns 

   โปรตีน  3.12 + 0.87 3.21 + 0.83 ns 

   แลคโตส  4.16 + 0.39 4.52 + 0.32 ns 

   ของแข็งที่ไม่ใช่ไขมัน  8.37 + 0.98 8.60 + 0.63 ns 

หมายเหตุ: กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ีไม่ได้รับการเสริมบอระเพ็ด 

กลุ่มเสริมบอระเพ็ด คือ กลุ่มท่ีได้รับการเสริมบอระเพ็ดที่ระดับ 100 กรัม/ ตัว/ วัน 

ns คือ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
X   +  คือ ค่าความคาดเคลื่อน 

ที่มา: หนึ่งนุช (2557) 
 

 การใช้สารเสริมสมุนไพรในอาหารสัตว์เป็นแนวทางในการลดปริมาณการใช้สารเสริม
สังเคราะห์ หรือสารเสริมที่เป็นยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดสารตกค้างในผลผลิตสัตว์ โดยการใช้
สารเสริมธรรมชาติจากสมุนไพรเพ่ือผลิตอาหารปลอดสาร อาหารปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีมีปริมาณ
ความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งสารเสริมสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้ในอาหารสัตว์มี
วัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การถ่ายพยาธิ การ
กระตุ้นการกินอาหาร การเจริญเติบโต และผลผลิตสัตว์ เช่น น้ านม เนื้อ เป็นต้น  
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สรุป 

 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ นอกจากจะมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ เป็นส่วนประกอบ
แล้ว ยังมีการใช้สารเสริมเติมในอาหารสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การปรับปรุงการใช้ประโยชน์
จากอาหาร การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต การต้านเชื้อโรค การรักษาคุณภาพอาหารสัตว์ รวมทั้งการดูดซับ
สารพิษในอาหาร เป็นต้น โดยสารเสริมที่ใช้ในอาหารสัตว์มี 2 ประเภทคือ สารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่ม
อาหารหลัก และสารเสริมที่ไม่จัดเป็นสารอาหารหลัก ซึ่งสารเสริมดังกล่าวอาจเป็นสารสังเคราะห์ 
สารเคมี และสารปฏิชีวนะก็ได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการใช้สมุนไพรหรือสารประกอบเชิงซ้ อนที่
เป็นองค์ประกอบในพืชมาใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เพ่ือทดแทนหรือลดการใช้สารเคมี หรือสาร
ปฏิชีวนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

1. จงให้ความหมายพร้อมยกตัวอย่างของสารเสริมที่ใช้ในอาหารสัตว์ 
2. จงอธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้สารเสริมในอาหารสัตว์มาให้เข้าใจ 

3. สารเสริมที่ใช้ในอาหารสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายมาโดยละเอียด 

4. จงยกตัวอย่างสารเสริมที่ใช้ในอาหารสัตว์มาประเภทละ 3 ชนิด พร้อมอธิบายการใช้ประโยชน์มา
โดยละเอียด 

5. เพราะเหตุใดจึงมีการใช้สารเสริมสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์ 
6. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายกลไกการท างานของสารเสริมสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์มาให้เข้าใจ 

7. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายกลไกการท างานของสารเสริมสมุนไพรที่น ามาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะใน
สัตว์มาให้เข้าใจ 

8. นักศึกษาคิดว่าการเติมสารเสริมที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารหลักมีข้อควรระมัดระวังเรื่องใด เพราะเหตุใด 

9. นักศึกษาคิดว่ามีความจ าเป็นในการใช้สารเสริมที่ไม่ให้โภชนะโดยตรงในอาหารสัตว์หรือไม่ เพราะ
เหตุใด จงอธิบายเหตุผลประกอบ 

10. นักศึกษาคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้สารเสริมสมุนไพรมากน้อยเพียงใด จงอธิบาย
เหตุผลประกอบ 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 6  
สารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสตัว์ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะท่ีเกิดจากภายนอก 

2. กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 
3. สารพิษประเภทอ่ืนๆ 

4. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. จ าแนกกลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
2. อธิบายผลกระทบของสารพิษประเภทต่างๆ ต่อสัตว์ได้ 
3. อธิบายวิธีการในการท าลายสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกวิธีการป้องกันไม่ให้สัตว์ได้รับสารพิษจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 
  

วิธีการสอนและกิจกรรม  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องสารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์ 
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง สารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์ตามเอกสารค าสอน  

3. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 
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8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 6 เรื่องสารพิษและสารขัดขวาง
โภชนะในอาหารสัตว์เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องสารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องสารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์ 
3. บทความวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้พืชที่มีสารประกอบเชิงซ้อนบางประเภทที่มีผลต่อการ

ใช้โภชนะส าหรับสัตว ์

4. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีสารพิษและสารขัดขวางโภชนะ 

5. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 6 เรื่องสารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 6 

สารพิษและสารขัดขวางโภชนะในอาหารสตัว์ 
 

โดยปกติแล้วแหล่งของวัตถุดิบอาหารที่น ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์มักมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่ 
ทั้งนี้เพราะต้นพืชมีความสามารถในการสร้างสารอาหารหรือโภชนะต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (photosynthesis) แล้วสะสมโภชนะไว้ภายในพืชเอง ซึ่งคนและสัตว์อาศัยการกินพืช
เพ่ือใช้ประโยชน์จากโภชนะที่มีในพืช ดังนั้นพืชจึงต้องสร้างระบบป้องกันตัวเองคือสารพิษ หรือสาร
ขัดขวางการใช้โภชนะเพ่ือให้ถูกศัตรูกัดกินจนสูญพันธุ์ (อุทัย คันโธ, 2559) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอาหารที่
ได้จากพืชจะมีสารพิษต่างๆ ติดมาด้วย ซึ่งสารพิษเหล่านี้คือสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้
สารพิษที่อยู่ในอาหารสัตว์ยังรวมถึงสารที่เกิดจากภายนอก เช่น เชื้อรา จุลินทรีย์ และยาฆ่าแมลง  อีก
ด้วย ดังนั้นในการน าพืชอาหารหรือวัตถุดิบอาหารมาใช้เป็นอาหารสัตว์จ าเป็นต้องมีการก าจัดสารพิษ
นั้นๆ ให้หมดไปหรือมีระดับต่ าก่อน 

 

กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่เกิดจากภายนอก 

 สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะในกลุ่มนี้เกิดจากการปนเปื้อนจากเชื้อรา และจุลินทรีย์
ต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพอาหารสัตว์ลดลง และอาจเป็นพิษต่อสัตว์ได้  

1. สารพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อรา 

 เชื้อราที่เกิดขึ้นในอาหารสัตว์สามารถปนเปื้อนอาหารสัตว์ได้ทุกขั้นตอนของการผลิต 
เนื่องจากเชื้อราฟุ้งกระจายในอากาศได้ และเมื่อปนเปื้อนในอาหารแล้วจะสร้างสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์ นอกจากนี้แล้วยังมีผลท าให้คุณค่าทางโภชนะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เหลือ
คุณค่าทางโภชนะเลย 

1.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดเชื้อราในอาหารสัตว์ 
การเกิดเชื้อราในอาหารสัตว์มีปัจจัยเหนี่ยวน าหลายปัจจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 อุณหภูม ิโดยทั่วไปเชื้อราสามารถเจริญได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5-7 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราที่สุดคือช่วง 24-32 องศาเซลเซียส และ
เชื้อราบางชนิดมีช่วงที่เหมาะสมส าหรับการสร้างพิษ เช่น เชื้อราพวก Aspergillus flavas สามารถ
สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินได้ดีที่อุณหภูมิ 12-27 องศาเซลเซียส นอกจากนี้พบว่าเชื้อราบางชนิด
สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิต่ าคือ 0 องศาเซลเซียส 

1.1.2 ความชื้น ความชื้นในบรรยากาศและความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างมีผล
เหนี่ยวน าให้เชื้อราเจริญเติบโต เชื้อราจะเจริญได้ดีในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80-100 
เปอร์เซ็นต์ โดยความชื้นในบรรยากาศนี้จะมีผลท าให้ความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงตามไปด้วย เช่น 
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อาหารไก่อัดเม็ดเริ่มเก็บที่ความชื้นในอาหารเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 
4 วันจะมีความชื้นเพ่ิมขึ้นเป็น 12.8, 14.1, 14.8 และ 15.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (พันทิพา, 2547) 

1.1.3 ปริมาณออกซิเจน เชื้อราและแมลงต่างๆ ต้องการออกซิเจนไปใช้เพ่ือการ
ด ารงชีวิต โดยปริมาณออกซิเจนที่สูงขึ้นจะท าให้เชื้อราและแมลงเจริญได้รวดเร็ว  

1.1.4 สภาวะความเป็นกรด-ด่าง พบว่าสภาวะความเป็นกรด-ด่างมีผลกระทบต่อการ
เจริญของเชื้อราต่างกัน เช่น ปกติมักมีการถนอมวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความชื้นสูงด้วยกรดอินทรีย์ 
ได้แก่ กรดอะซิติค กรดโพรพิออนิค ในการเติมกรดโพรพิออนิคลงในพืชแห้งเพ่ือป้องกันการขึ้นรา 
พบว่าการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอของกรดโพรพิออนิคในฟ่อนพืชแห้ง กลับเป็นการกระตุ้นให้ชื้อรา 
Paecilomyces และ A. glaucus เจริญได้ดี แล้วยังสามารถย่อยกรดโพรพิออนิคได้อีกด้วย  

1.2 ขั้นตอนการปนเปื้อนเชื้อรา 
วัตถุดิบอาหารสัตว์มีการปนเปื้อนเชื้อราได้ทุกระยะของการผลิตตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การเก็บรักษาในโรงเก็บ การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1 การปนเปื้อนในแปลงหรือช่วงการเก็บเกี่ยว เมล็ดพืชที่แตกหักหรือร่วงหล่นใน

แปลงระหว่างการเก็บเกี่ยว และเมื่อมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะท าให้เชื้อราที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศหรือที่อยู่บนพ้ืนดินสามารถเจริญในเมล็ดได้ โดยเฉพาะเมล็ดที่แตกหักหรือเปลือกหุ้มเมล็ด
ถลอกจนถึงเนื้อในของเมล็ด (kernel) เชื้อราจะเจริญได้อย่างรวดเร็ว 

1.2.2 การปนเปื้อนในขณะที่อยู่ในโรงเก็บ การปนเปื้อนเชื้อราในขณะที่เก็บในโรงเก็บ
วัตถุดิบอาหารสัตว์มักเป็นผลต่อเนื่องจากการปนเปื้อนในแปลงหรือระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
เพราะเมล็ดที่ปนเปื้อนมาในช่วงแรกจะเป็นสื่อท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนเชื้อราปนเปื้อนไปยังเมล็ดอ่ืนๆ 
ต่อไป ถ้าสภาพการเก็บวัตถุดิบเหมาะส าหรับการเจริญของเชื้อรา 

1.2.3 การปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง หากภาชนะที่บรรจุฉีกขาดหรือเปียกน้ าระหว่าง
การขนส่ง จะท าให้เชื้อราปนเปื้อนหรือเพ่ิมจ านวนได้ 

1.2.4 การปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตบางครั้งต้องใช้
วัตถุดิบที่เป็นน้ าหรือของเหลวเติมลงในอาหารผสม ท าให้ความชื้นของอาหารเพ่ิมข้ึนหากกระบวนการ
อบแห้งท าได้ไม่ดีและมีความชื้นเหลืออยู่จะท าให้มีเชื้อราเกิดข้ึน 

1.3 ชนิดของเชื้อราในอาหารสัตว์ 
เชื้อราที่ตรวจพบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์มีอยู่ประมาณ 26 ชนิด แต่ที่พบอยู่

เป็นประจ ามีอยู่ประมาณ 11 ชนิด คือ 

1.3.1 Genus Saprolegnia ได้แก่ พวก S. parasitica เป็นเชื้อราที่เจริญได้ดีในพวกปลา 
1.3.2 Genus Mucor ส่วนใหญ่เป็นพวก M. racemosus เป็นเชื้อราที่ท าให้อาหารบูดเน่า 
1.3.3 Genus Zygorrhynchus หรือ soil mode เพราะมักพบในทราย 
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1.3.4 Genus Rhizopus ได้แก่ พวก R. nigricans หรือราขนมปัง เพราะมักขึ้นในขนมปัง
ท าให้อาหารบูดเน่า 

1.3.5 Genus Absida เป็นชนิดที่เหมือนกับ Rhizopus 

1.3.6 Genus Aspergillus มีอยู่หลายชนิดแพร่กระจายได้กว้างขวาง มักพบในอาหารเสีย 
เมล็ดธัญพืช สามารถสร้างพิษได้ เช่น A. flavas สร้างสารพิษท่ีชื่อว่า Alflatoxin 

1.3.7 Genus Penicillium เหมือนกับ Genus อ่ืนที่แพร่กระจายได้กว้างขวาง พบได้
บ่อยและเป็นราส าคัญทางอาหาร สามารถผลิตสาร Alflatoxin 

1.3.8 Genus Neurospora ตัวส าคัญคือ N. Sitophila ขึ้นได้ในอาหารหลายชนิด 

1.3.9 Genus Trichoderma เป็นราที่ขึ้นในพืชทั่วไป จึงพบในพืชอาหารสัตว์ 
1.3.10 Genus Alternaria มักพบในอาหารบูดเน่า 
1.3.11 Genus Fusarium พบบ่อยในอาหาร 

1.4 วิธีการท าลายสารพิษจากเชื้อรา  

การท าลายสารพิษจากเชื้อรา โดยทั่วๆ ไปสามารถท าได้ 3 วิธีคือ วิธีทางเคมี วิธีทางฟิสิกส์ 
และวิธีทางชีวภาพ ซ่ึงแต่ละวธิมีีรายละเอียดดังน้ี 

1.4.1 วิธีทางเคมี เป็นการท าลายสารพิษจากเชื้อราโดยใช้สารเคมีจ าพวกกรด-ด่าง เช่น 
bisulphide, ammonia, methylamine sodium หรือ calciumhydroxide หรือ formaldehyde และ
การสกัดไขมันออกโดยใช้สารเคมี ซึ่งวิธีดังกล่าวจะได้ผลในการลดปริมาณสารพิษลงโดยเฉพาะสารพิษ
อะฟลาทอกซิน แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อเสียคือท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถใช้
ก าจัดหรือท าลายสารพิษได้ทุกชนิด 

1.4.2 วิธีทางฟิสิกส์ เป็นการท าลายสารพิษจากเชื้อราโดยการคัดเมล็ดที่เป็นราออก 
การใช้ความร้อน การเพ่ิมความดัน การตากแดดหรือการน าไปหมัก การแช่แข็ง การทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ระยะเวลานานๆ ซึ่งการท าลายสารพิษของราโดยวิธีดังกล่าวจะพบว่าสารพิษจะยังคงค้างอยู่ในเมล็ด
และไม่ถูกท าลาย นอกจากนี้วิธีการท าลายเชื้อราโดยใช้ความร้อนพบว่าสารพิษบางชนิดต้องใช้ความร้อน
มากกว่า 200 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถท าลายสารพิษไปได้ ซึ่งเป็นผลให้สารอาหารต่างๆ ใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ถูกท าลายไปด้วย รวมทั้งการท าลายสารพิษโดยการหมักพบว่าสารพิษจะถูกท าลาย
ออกมาพร้อมน้ าในเซลล์ ท าให้โภชนะถูกชะล้างออกมาด้วย 

1.4.3 วิธีทางชีวภาพ เป็นการท าลายสารพิษโดยการใช้เอนไซม์ หรือใช้จุลินทรีย์หมัก 
ซึ่งจะคล้ายกับกระบวนการหมักดองทั่วไป อาจมีการเติมเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะตัวลงไป พบว่าเป็นวิธีการ
ท าลายสารพิษจากเชื้อราที่สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนะในอาหารได้มากที่สุด 
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2. สารพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
 จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัว จุลินทรีย์เหล่านี้จะ
ขับสารพิษเข้าสู่ร่างกายสัตว์ ส่งผลให้สัตว์ป่วยเป็นโรคต่างๆ ท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง 
สัตว์ร่างกายอ่อนแอและตายในเวลาต่อมา 

2.1 ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลนทรีย์ ได้แก่ ความร้อน ความชื้นที่เหมาะสม ตลอดทั้ง

สภาพของการมีและไม่มีของออกซิเจน 

2.2 ชนิดของจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์ 
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัว ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 ไวรัส เชื้อไวรัสเป็นเชื้อที่ท าให้เกิดโรคหลายๆ ชนิด เช่น foot and mouth disease, 

swine fever, swine vesicular, Newcastle, BVD และโรคหวัดต่างๆ ซึ่งเชื้อไวรัสจะมีการติดไปกับ
อาหาร โดยมีสัตว์เป็นตัวน าพา เช่น นก หนู อาจจะถ่ายมูลลงในรางน้ า รางอาหาร หรือส่วนที่ฟุ้งกระจาย
ในอากาศ และมีส่วนที่ติดอยู่กับสัตว์ที่ป่วย 

2.2.2 แบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อที่ท าให้สัตว์ป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารมาก
ที่สุด โดยมีอาหารเป็นแหล่งน าพาที่ส าคัญ เช่น กระดูก ขน เนื้อ ขณะที่สัตว์ที่ตายด้วยโรคจะเป็นแหล่ง
ที่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี แม้จะผ่านกระบวนการที่ท าให้สุกแล้ว ดังนั้นซากสัตว์ที่ตายด้วยโรคควร
ท าการฝัง รวมทั้งช่วงที่มีการระบาดของโรคบุคคลที่เลี้ยงสัตว์ต้องไม่น าเนื้อสัตว์จากภายนอกมาบริโภค 
และการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งน าพาเชื้อโรคมาใช้ เช่น กระดูกป่น ปลาป่น ฯลฯ ต้องมีการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนก่อนเสมอ 

2.2.3 โปรโตซัว เชื้อโปรโตซัวเป็นเชื้อโรคที่มักท าให้สัตว์ท้องร่วงหรือเป็นโรคล าไส้อักเสบ 
เช่น E. eroa ternella ฯลฯ 

2.3 วิธีการป้องกันและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร 

การป้องกันและควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 การใช้ความร้อน เช่น กระบวนการนึ่ง คั่ว หรือการอบอาหารให้แห้ง การอัดเม็ด
หรือการ pasteurize แต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถท าให้อาหารสัตว์ปลอดเชื้อได้ 100 เปอร์เซน็ต์ 

2.3.2 การฉายรังสี สามารถก าจัดเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารได้ แต่เป็นวิธีที่ไม่สะดวก
และใช้ต้นทุนสูง และเป็นวิธีที่ไม่ได้รับประกันการกลับมาปนเปื้อนเชื้อโรคได้อีก 

2.3.3 การเติมสารเคมี เช่น การใช้ยาต้านแบคทีเรีย การเติมยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์  
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สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะท่ีเกิดจากภายนอกเกิดจากการปนเปื้อนจากเชื้อรา และ
จุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย และโปรโตซัว ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพอาหารสัตว์ลดลง และ
หากสัตว์ได้รับสารพิษจากอาหารจะท าให้เป็นพิษต่อสัตว์ โดยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้สัตว์มีการ
เจริญเติบโตหยุดชะงัก และให้ผลผลิตลดลง ดังนั้นในการป้องกันความเป็นพิษจากการปนเปื้อนเชื้อรา
และจุลินทรีย์ในอาหาร สามารถท าได้โดยการใช้ความร้อน การฉายรังสี และการเติมสารเคมีบาง
ประเภท แต่อย่างไรก็ตามวิธีการลดสารพิษบางวิธีก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อความ
ต้องการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี ดังนั้นผู้ปฏิบัติการสามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
สัตว์ของตนเอง 
 

กลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่อยู่ตามธรรมชาติ 
สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่อยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นสารประกอบทางชีวเคมี 

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้คือ 

1. เยื่อใย 

เยื่อใยเป็นองค์ประกอบที่พบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชอาหารสัตว์ 
ซึ่งโดยปกติแล้วสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีเยื่อใยสูงได้ดี ในทางตรงกันข้าม
สัตว์เคี้ยวเอื้องไม่สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ส่วนของเยื่อใยในอาหารได้ดี นอกจากนี้เยื่อใยในอาหาร
ยังมีผลดูดซับน้ าย่อยในทางเดินอาหาร ท าให้อาหารถูกย่อยได้น้อยลง อาหารที่มีเยื่อใยสูงจะมีความฟ่าม 
สัตว์กินได้ไม่สะดวก สัตว์ต้องกินน้ ามาก เป็นผลให้สัตว์กินอาหารลดลง ท าให้การเจริญเติบโตลดลง 
ดังนั้นเยื่อใยจึงเป็นสารขัดขวางการใช้โภชนะที่ส าคัญของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง ดังนั้นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
น ามาใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองควรมีเยื่อใยไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ (อุทัย, 2559) 

 

2. สารประเภทโปรตีนและกรดอะมิโน 

 สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่เป็นสารประเภทโปรตีนและกรดอะมิโน ได้แก ่สารยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน (protease inhibitor) สารฮีมแอกกลูมินิน (haemagglutinin) 
หรือสารเลคติน (lectin) สารแพ้หรือสารอัลเลอเจน (allergens) ซึ่งเป็นสารที่พบในพืชตระกูลถั่วต่างๆ 
เช่น ถั่วเหลือง ถั่วฟาบา เป็นต้น โดยสารพิษดังกล่าวจะมีผลไปรบกวนการกินอาหาร การย่อยอาหาร และ
การท างานของร่างกายสัตว์ ท าให้สัตว์เกิดความเครียด มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตลดลง 

2.1 สารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน (protease inhibitor) 
เป็นสารประเภทโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการไปจับกับเอนไซม์ย่อยโปรตีนในทางเดินอาหาร คือ

เอนไซม์ทริปซินและเอนไซม์ไคโมทริปซิน ท าให้เอนไซม์ดังกล่าวไม่สามารถท างานได้ ดังนั้นสารยับยั้ง
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เอนไซม์โปรตีนอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซิน หรือสารยับยั้งทริปซิน (trysin inhibitor) 
พบมากในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะเมล็ดของพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วแดง ฯลฯ  

สารยับยั้งทริปซินมี 2 ชนิค คือ สารยับยั้งทริปซินเพียงอย่างเดียว (kunitz inhibitor) ซึ่ง
เป็นโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลประมาณ 20,000 ดัลตัน ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ทริปซินเพียงอย่างเดียว 
และอีกชนิดหนึ่งคือสารยับยั้งทริปซินและไคโมทริปซิน (Bowman-Birk inhibitor) เป็นโปรตีนที่มี
ขนาดโมเลกุลประมาณ 80,000 ดัลตัน สามารถยับยั้งได้ทั้งเอนไซม์ทริปซินและเอนไซม์ไคโมทริปซิน 
โดยสารยับยั้งทริปซินจะเข้าจับกับเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินที่ผลิตจากตับอ่อนเข้าสู่ล าไส้เล็ก
ท าให้เกิดสารเชิงซ้อน (complex) ซึ่งมีผลท าให้เอนไซม์ทริปซินหมดฤทธิ์และไม่สามารถท างานได้  
ส่งผลให้การย่อยโปรตีนลดลง และส่งผลให้การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ชนิดอ่ืนๆ ลดลงไปด้วย ท าให้
สัตว์ได้รับโปรตีนและกรดอะมิโนไม่ครบตามความต้องการของร่างกาย ท าให้สั ตว์เจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้สัตว์ยังแสดงอาการป่วยโดยตับอ่อนขยายใหญ่ เกิดแผลและมะเร็งขึ้นที่ตับอ่อน 
หลั่งน้ าย่อยมากกว่าปกติ มีการสูญเสียโปรตีนในรูปเอนไซม์ออกไปกับมูลมาก และการเจริญเติบโต
หยุดชะงัก (อุทัย, 2559) 

การท าลายสารพิษทีย่ับยั้งการท างานของเอนไซม์ทริปซิน พบว่าการให้ความร้อนประมาณ 
110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จะท าให้สารยับยั้งทริปซินลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วน
ท าลายสารอาหารในพืชด้วยเช่นกัน โดยการให้ความร้อนสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การอบแห้ง การต้ม 
การคั่ว การใช้รังสีคลื่นสั้น การฉายด้วยรังสีแกมมา การฉายด้วยรังสีอินฟราเรดไมครอนไนเซซั่น 
กระบวนการ extrusion นอกจากนี้การหมักภายใต้สภาวะความเป็นกรดที่มี pH 4.2 ก็สามารถท าลาย
สารยับยั้งทริปซิน  

2.2 สารเลคติน (lectin) 
เป็นสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ย่อยโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง พบในพืชตระกูลถั่ว โดยการ

ยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนของเลคตินเกิดจาก binding site ของสารเลคตินไปจับกับผนังของล าไส้
บริเวณ brush border ท าให้เซลล์ที่ brush border ถูกท าลาย ท าให้ไม่สามารถหลั่งเอนไซม์และ 
mucin ที่บริเวณผิวของ brush border เพ่ือท าการย่อยสารอาหาร และสารอาหารไม่สามารถเกาะ
กับผนังของ brush border ได้ เนื่องจาก binding site ถูกแย่งเกาะไปแล้ว สารเลคตินจะท าให้สัตว์
ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ท าให้สัตว์มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตลดลง 

2.3 สารไมโมซิน (mimosine) 
เป็นสารพิษประเภทกรดอะมิโน พบมากในพืชตระกูลไมโมซา เช่น กระถิน (Leucaena 

leucocephala) โดยสารไมโมซินเป็นกรดอะมิโนที่สามารถเปลี่ยนเป็น 3, 4-dihydroxypyridine ได้ 
โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โดยสาร 3, 4-dihydroxypyridine จะท าหน้าที่คล้าย goitrogen คือ
ไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมน thyroxine ท าให้ต่อม thyroid ขยายใหญ่ (จะเห็นได้ชัดในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง) 
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ท าให้สัตว์กินอาหารลดลง การเจริญเติบโตลดลง และขนร่วง ส าหรับในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองอาการต่อม 
thyroid ขยายใหญ่จะเห็นได้ไม่ชัด ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนไมโมซินไปเป็น 3, 4-dihydroxypyridine 
มีน้อยหรือไม่มีเลย แต่พบว่าจะมีอาการขนร่วง  

การท าลายสารพิษไมโมซินสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง พบว่าสามารถลดสารพิษดังกล่าวได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้พบว่าการหมัก
ยังสามารถช่วยลดสารพิษดังกล่าวได้ (พันทิพา, 2547) 

2.4 สารพิษไบโอจีนิคอามีน (biogenic amine, BA) 
เป็นสารพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ไปเป็นสารอามีน (amines) 

โดยจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ดีคาร์บอกซีเลต (decarboxylase) ซึ่งมีพิษต่อร่างกายคนและสัตว์ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.1 สารพิษไบโอจีนิคอามีนมักเกิดขึ้นในอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักที่มีจุลินทรีย์สร้าง
สารพิษไบโอจีนิคอามีนปนเปื้อนอยู่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีสารพิษดังกล่าวปนเปื้อนอยู่มาก ได้แก่ ปลาป่น 
ดังนั้นหากมีการใช้ปลาป่นที่มีคุณภาพต่ าซึ่งมีปริมาณสารพิษไบโอจีนิคอามีนอยู่ในระดับสูงมาผสมใน
อาหารสัตว์จะส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์ โดย Barnes et al. (2001) รายงานว่าไก่เนื้อที่ได้รับสารฮีสตามีน
ในระดับ 0.05 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร มีผลท าให้การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหาร
ลดลง นอกจากนี้สารพิษฮีสตามีนและคาดาเวอรีนยังมีผลในการกัดกร่อนกระเพาะบด (gizzard) ท าให้
กระเพาะบดของสัตว์ปีกเป็นแผล 

 

ตารางท่ี 6.1 สารไบโอจีนิคอามีนที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของกรดอะมิโนชนิดต่างๆ 

 

กรดอะมิโน สารไบโอจีนิคอามีน 

ฮีสติดีน (histidine) ฮีสตามีน (histamine) 
ไทโรซีน (tyrosine) ไทรามีน (tyramine) 
ไฮดรอกซีทริปโตเฟน (hydroxytryptophan) เซอโรโตนิน (serotonine) 
ทริปโตเฟน (tryptophan) ทริปตามีน (tryptamine) 
ไลซีน (lysine) คาดาเวอรีน (cadaverine) 
ออร์นิทีน (ornithine) พูเตรสซีน (putrescine) 
อาร์จินีน (arginine) สเปอร์มีน (spermine) 
อาร์จินีน (arginine) สเปอร์มิดีน (spermidine) 
ที่มา: Silla (1996) 
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3. สารประเภทฟีนอลิค 

 เป็นสารที่มีสารฟีนอล (phenol) เป็นองค์ประกอบโมเลกุล เป็นสารขัดขวางโภชนะที่พบมาก
ในพืชอาหารสัตว์ เช่น สารแทนนิน สารกอสซิปอล เป็นต้น 

3.1 สารแทนนิน 

สารแทนนินจัดเป็นสารประเภทฟีนอลิคพบในพืชทั่วไปโดยเฉพาะในใบพืช สารแทนนินจะ
มีรสฝาด มีคุณสมบัติในการจับตัวกับโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โปรตีนที่เป็นเยื่อบุระบบ
ทางเดินอาหาร รวมทั้งโปรตีนที่เป็นเอนไซม์ต่างๆ มีผลท าให้เซลล์เยื่อบุระบบทางเดินอาหารถูกท าลาย 
เอนไซม์ต่างๆ ในทางเดินอาหารท างานไม่เต็มที่ เช่น เอนไซม์ trypsin, ß-amylase และ lipase ซึ่งมี
ผลท าให้การย่อยได้ของอาหารลดลง โดยสารแทนนินในวัตถุดิบอาหารสัตว์มี 2 กลุ่ม คือ hydrolysable 

tannins สารแทนนินชนิดนี้สามารถย่อยสลายด้วยกรดในกระเพาะอาหารและแตกตัวได้กรดแกลิค 
หรือเมตา-ไดแกลลิค แอซิดออกมา ซึ่งสารดังกล่าวสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ นอกจากนี้พบว่า
ยังมแีทนนินอีกกลุ่มหนึ่งคือ condensed tannins ซึ่งเป็นสารประกอบพวกฟลาโวนอยด์ สารแทนนิน 
กลุ่มนี้ไม่สามารถูกย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และมีความสามารถในการจับตัวกับ
โปรตีนในบริเวณช่องปากและโปรตีนในระบบทางเดินอาหารได้ดี ดังนั้นสัตว์จึงรู้สึกว่าอาหารมีรสฝาด
และปากชาท าให้สัตว์กินอาหารน้อยลง และท าให้การย่อยโปรตีนลดลงด้วย ท าให้สัตว์มีอาการท้องอืด 
มีอาการระคายเคืองของระบบทางเดินอาหาร ปริมาณไขมันในตับสูงขึ้น เกิดอาการตับโต ส าหรับในไก่
พบว่าเมื่อไก่ได้รับแทนนินในระดับมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร จะท าให้ไก่ตายถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 
(พันทิพา, 2547; อุทัย, 2559)  

การลดสารพิษแทนนินในวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การแช่ในน้ า เป็นเวลา 
9 วัน สามารถลดแทนนินได้มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.05 

โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที สามารถลดปริมาณแทนนินได้ถึง 75-85 เปอร์เซ็นต์ 
(อุทัย, 2559) รวมไปถึงการอบแห้งหรือการตากแดดก็เป็นวิธีที่สามารถลดปริมาณแทนนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน 

แต่อย่างไรก็ตามการใช้แทนนินในระดับไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะ
ส่งผลดีต่อการเลี้ยงสัตว์ พบว่าการเสริมถั่ว Phaseolus calcaratus ซึ่งเป็นถั่วเขตร้อน และมีแทนนิน
เป็นองค์ประกอบเท่ากับ 2.8 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลท าให้ในกระบือมีปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ 
รวมทั้งการดูดซึมและสะสมไนโตรเจน และประสิทธิภาพในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนเพ่ิมขึ้น  
(Chanthakhoun et al., 2011)  

3.2 สารซาโปนิน 

ซาโปนินเป็น colloidal glycosides ใช้เป็น emulsifying agent สามารถท าเป็น detergent 

แทนสบู่ได้ มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน เป็นสารที่พบได้ในพืช และอาหารสัตว์ ซาโปนินท าให้ผนังเซลล์เม็ดเลือดแดง
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ตับ และไตถูกท าลาย ท าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ร่างกายใช้ประโยชน์จากอาหารได้น้อยเนื่องจาก
การท างานหลายตัวถูกยับยั้ง ท าให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเลวลง  

การลดสารพิษซาโปนินในวัตถุดิบอาหารสามารถท าได้โดยการอบ การตากแห้ง และการ
น าไปแช่น้ า รวมถึงการสกัดออกก่อนน าวัตถุดิบไปใช้เลี้ยงสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ค่อนข้างซับซ้อนจึงไม่เหมาะในทางปฏิบัติ  

ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การเสริมพืชอาหารสัตว์ที่มีซาโปนินในระดับต่ า สามารถปรับปรุง
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยสามารถเพ่ิมผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดโพรพิออนิค และลดจ านวนประชากรของโปรโตซัว และผลผลิตแก๊สเมทเธน 

โดยจากประสบการในการด าเนินวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารแทนนินและซาโปนินในสมอไทย
ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าการเสริมสมอไทยในระดับ 12 มิลลิกรัม สามารถปรับปรุงกระบวนการหมัก
และลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Anantasook et al., 2016) 

3.3 สารกอสซิปอล 

กอสซิปอลเป็นสารพิษที่อยู่ในส่วนของน้ ามันของเมล็ดฝ้าย โดยจะอยู่ในรูปอิสระ ( free 

gossypol) ซึ่งจะมีความเป็นพิษสูง และอยู่ในรูปที่จับกับสารอ่ืนๆ (bound gossypol) ซึ่งเป็นชนิดที่        ไม่
เป็นพิษ เมล็ดฝ้ายที่เก็บมาใหม่มีกอสซิปอลในรูปอิสระสูงจึงมีความเป็นพิษสูง แต่เมื่อผ่านกระบวนการ
อัดน้ ามันแล้ว ปริมาณกอสซิปอลในรูปอิสระในกากเมล็ดฝ้ายจะลดลง กอสซิปอลจะมีผลไปต่อต้าน
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดีไฮโดรจีเนชั่น จึงมีผลกระทบกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของ
ร่างกาย นอกจากนี้กอสซิปอลยังสามารถจับกับธาตุเหล็กในกระแสเลือดท าให้ปริมาณธาตุเหล็กที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ลดลง และมีผลในการยับยั้งการปลดปล่อยออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงส่งผลท าให้
เม็ดเลือดแดงแตก ส่งผลต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต โดยสัตว์ที่
กินอาหารที่มีกอสซิปอลอิสระมากกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ จะมีการเจริญเติบโตลดลง และสัตว์จะแสดง
อาการอ่อนเพลีย กระสับกระส่าย ซึม หอบ และตาย ในสุกรหากได้รับกอสซิปอลอิสระเกิน 100 พีพีเอ็ม 
จะท าให้กินอาหารน้อยลง การเจริญเติบโตลดลง หายใจขัด อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย ซึม และตาย ส่วนใน
ไก่ไข่พบว่าหากได้รับอาหารที่มีระดับสารกอสซิปอลโดยรวมเกิน 0.005 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารจะ
ท าให้สีของไข่แดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอก (olive yolk) เพราะโปรตีนในไข่แดงขับประจุธาตุเหล็ก
ออกมา และจะไปรวมกับสารกอสซิปอลซึ่งเป็นสารสีและเหล็กเองก็มีสีอยู่ในตัวท าให้มีสีเขียวเกิดขึ้นใน
ไข่แดง นอกจากนี้ยังพบว่าไข่ขาวจะมีลักษณะข้นเหนียวคล้ายวุ้น ขณะที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะได้รับ
ผลกระทบจากสารพิษกอสซิปอลค่อนข้างน้อย โดยในโคนมที่ได้รับสารกอสซิปอลในระดับ 24 กรัม/ วัน 
ติดต่อกันพบว่ามีเซลล์เม็ดเลืดแดงลดลง และระดับโปรตีนในน้ าเลือดเพ่ิมข้ึน (อุทัย, 2559) 
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4. สารประเภทไกลโคไซด์  
 คุณสมบัติของสารไกลโคไซด์จะประกอบด้วยโมเลกุลของน้ าตาลกลูโคสจับตัวกับหน่วยของ
โมเลกุลที่จะท าให้เกิดพิษแก่ตัวสัตว์ โดยการเป็นพิษเกิดจากหน่วยโมเลกุลที่เป็นพิษจะแตกตัวออกจาก
น้ าตาลกลูโคสและเกิดการเป็นพิษแก่ร่างกายสัตว์ สารพิษประเภทไกลโคไซด์ ได้แก่ สารไซยาโนเจนิค 
ไกลโคไซด์ (cyanogenic glycosides) ซึ่งเมื่อสลายตัวจะเป็นหน่วยที่เป็นพิษคือ กรดไฮโดรไซยานิค 
(hydrocyanic acid หรือ HCN) หรือไซยาไนด์ เป็นสารพิษที่พบในมันส าปะหลัง เมล็ดยางพารา 
รวมทั้งข้าวฟ่าง 

4.1 สารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ 
เป็นสารไกลโคไซด์ที่เมื่อถูกย่อยแล้วสามารถปลดปล่อย prussic acid หรือกรดไฮโดรไซยานิค 

(hydrocyanic acid หรือ HCN) หรือไซยาไนด์ออกมา สารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ที่มีอยู่ในพืชจะมี
โครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน เช่น ข้าวฟ่างมีสารพิษไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ที่ชื่อว่า dhurrin มีพิษ
ของ HCN รุนแรง ส่วนในมันส าปะหลังและเมล็ดยางพาราจะมีสารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ที่ส าคัญคือ 
linamarin หรือเรียกอีกชื่อว่า phaseolunatin ส่วน lotanstralin มีความส าคัญรองลงไปเนื่องจากมี
ปริมาณที่น้อยกว่า แต่ทั้ง 2 ชนิด อยู่ปะปนกัน โดย linamarin พบได้ในมันส าปะหลังถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 
ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า linamarase มีอยู่ 2 ตัว คือ ß-glucosidase และ oxynitrilase 

ซึ่งเอนไซม์ 2 ชนิดนี้จะพบในพืช และจะขับกรดไฮโดรไซยานิคออกมาเมื่อวัตถุดิบถูกแช่น้ าหรือขณะ
เคี้ยวอยู่ในปาก (พันทิพา, 2547) 

ความเป็นพิษของกรดไฮโดรไซยานิค พบว่าในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะได้รับสารพิษนี้ไวกว่า   
สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรีย์ และ pH ในกระเพาะรูเมนมีส่วนในการเร่งให้สารไกลโคไซด์
สลายตัวได้เร็วขึ้น โดยความเป็นพิษหากสัตว์ได้รับพิษในปริมาณมากและรวดเร็วจะเกิดอาการเกร็ง
กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง เกิดอาการเจ็บปวด และตายในเวลาไม่กี่นาทีต่อมา แต่ถ้าได้รับสารพิษใน
ปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะค่อยๆ แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น เริ่มจากมีน้ าลายเป็นฟองที่มุมปาก 
อัตราการหายใจเร็วขึ้นภายใน 10-15 นาที ชีพจรเต้นเร็ว และอ่อนลง กล้ามเนื้อชักกระตุก เดินโซเซ
ก่อนจะล้มลง เยื่อเมือกชุ่ม (mucous membrane) บริเวณต่างๆ เช่น ในปาก ทวารหนัก จะมีสีแดงสด 
และเมื่อใกล้ตายจะมีสีคล้ า อาการหายใจเริ่มขัด มีเลือดคั่งบริเวณจมูกและปาก และเกิดอาการเกร็ง
ก่อนตาย โดยอาการต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลา 30-45 นาที ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นผล
มาจากเกิดการกระตุ้นของกรดไฮโดรไซยานิคด้วยสารโลหะ เช่น  ทองแดง เหล็ก โดยไซยาไนด์จะ
รวมตัวกับฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งจะเกิดเป็นสารประกอบไซยาโนฮีโมโกลบิน (cyanohemoglobin) 

ท าให้การขนส่งออกซิเจนต่ าลง ในทางกลับกันถ้าไซยาไนด์จับกับทองแดงของไซโตรโครมออกซิเดส 
(cytochromoxidase) จะมีผลยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการออกซิเดชั่น (oxidation) การขนส่ง
อิเลคตรอน (electron transport) ซึ่งเป็นสาเหตุของการชักกระตุกของกล้ามเนื้อ ท าให้ระบบการ
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หายใจบกพร่องและท าให้ตายได้ (Tewe and Lyayi, 1989) ซึ่งตารางที่ 6.2 ได้แสดงระดับเป็นพิษ
ของไฮโดรไซยานิค 

  

ตารางท่ี 6.2 ระดับความเป็นพิษของไฮโดรไซยานิค  
 

ไฮโดไซยานิค (พีพีเอ็ม) ระดับความเป็นพิษ 

0-250 ความเป็นพิษอยู่ในระดับต่ ามาก 

250-500 ความเป็นพิษอยู่ในระดับต่ า 
500-750 ความเป็นพิษอยู่ในระดับกลาง  สัตว์ยังไม่แสดงอาการ 

750-1000 ระดับความเป็นพิษสูง เป็นอันตราย 

>1000 ระดับความเป็นพิษสูงมาก เป็นอันตรายอย่างมาก 

ที่มา: Sandage and Davis (1964), อ้างถึงโดย เมฆ ขวัญแก้ว (2552) 
 

ส าหรับในไก่ที่ได้รับสารพิษจะแสดงอาการ 3 ลักษณะคือ 1) ไก่ที่มีอายุ 4 สัปดาห์ จะมี
อาการหงอย ซึม ง่วงนอน โดยจะมีอาการป่วย 12-16 ชั่วโมงก่อนตาย 2) ไก่ที่มีอายุ 5 สัปดาห์ เมื่อ
ได้รับพิษจะตายอย่างรวดเร็ว โดยไม่แสดงอากาป่วย ลักษณะของซากจะมีจุดเลือดออกระหว่างชั้นของ
กล้ามเนื้อ และ 3) ไก่ที่มีอายุ 6-7 สัปดาห์ จะมีอาการทางประสาท และป่วย 10-14 วันก่อนตาย แต่
อย่างไรก็ตามการรักษาสัตว์ที่ได้รับสารพิษสามารถท าได้โดยการฉีดส่วนผสมของ sodium nitrite และ 
sodiumthiosulfate เข้าเส้นเลือดอัตรา 3 กรัม และ 15 กรัม ในน้ ากลั่น 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใน
วัว ส่วนในแกะใช้ในอัตรา 1 กรัม และ 2.5 กรัม และ 50 กรัม ในน้ ากลั่น 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

การลดความเป็นพิษของกรดไฮโดรไซยานิค สามารถท าได้การน าพืชมาผ่านความร้อนโดย
การตากแดด อบ หรือหมัก เช่น การลดปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคในหัวมันส าปะหลังสามารถท าได้
โดยการแปรรูปมันส าปะหลังโดยการฝานหัวมันให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผึ่งแดด อบ คั่ว ต้ม หรือหมัก ซึ่ง
สามารถลดปริมาณไฮโดรไซยานิคได้ เพราะอุณหภูมิของแสงแดด (ต่ ากว่า 70 องศาเซียส) อากาศจะ
ไม่ท าลายเอ็นไซม์เหมือนกับการอบ ทั้งนี้การต้มที่อุณหภูมิสูงเอนไซม์จะสามารถท าปฏิกิริยากับไกลโคไซด์   
นานกว่า และปลดปล่อยไฮโดรไซยานิคออกมาได้มากกว่าการอบหรือต้ม การตากมันส าปะหลังที่ท า
การฝานบนลานตากให้ค่อยๆ แห้งอย่างช้าๆ  จะช่วยปลดปล่อยไฮโดรไซยานิคออกไปได้มากกว่า ท า
ให้มไีฮโดรไซยานิคในมันส าปะหลังแห้งต่ ากว่าการตากแดดให้แห้งเร็ว (สาโรช, 2547)  

สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่อยู่ตามธรรมชาติคือสารประกอบทางชีวเคมี          
บางประเภทที่อยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วมีผลขัดขวางการใช้โภชนะ หรือเป็นสารพิษส าหรับสัตว์ ซึ่ง
สารกลุ่มนี้มีหลายชนิด ประกอบด้วยเยื่อใย, สารประเภทโปรตีนและกรดอะมิโน, สารประเภทฟีนอลิค, 
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สารประเภทไกลโคไซด์ เป็นต้น โดยหากสัตว์ได้รับสารดังกล่าวเข้าไปในปริมาณมากจนท าให้เกิดพิษ 
และไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจส่งผลท าให้สัตว์ตายได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลากหลายวิธีที่
สามารถลดหรือก าจัดสารพิษต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารสัตว์ให้อยู่ในระดับต่ าจนไม่แสดงอาการเป็นพิษ 
เช่น การน ามาตากแดด อบ นึ่ง และหมัก เป็นต้น ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่อง
สารพิษ ระดับของสารพิษ อาการสัตว์เมื่อมีอาการผิดปกติเนื่องจากได้รับสารพิษ หรือสารขัดขวางการ
ใช้โภชนะ และวิธีการลดหรือก าจัดสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ก่อนน ามาใช้ในสัตว์ 
 

สารพิษประเภทอื่นๆ 

 สารพิษในกลุ่มนี้เป็นสารพิษประเภทอ่ืนๆ ที่มีผลขัดขวางการใช้ประโยชน์ของโภชนะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. สารไฟเตท 

สารไฟเตท (phytate) หรือกรดไฟติค (phytic acid) เป็นสารขัดขวางโภชนะที่พบมากใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเยื่อใยสูงและวัตถุดิบอาหารที่มาจากส่วนของเมล็ดธัญพืช เช่น ร าสกัดน้ ามัน   

ร าละเอียด ร าข้าวสาลี ฯลฯ ดังแสดงในตารางที่ 6.3 ไฟเตทเกิดจากการรวมตัวของหมู่ฟอสเฟตจ านวน 
6 หมู่ กับสารไมโอ-อินนอซิตอล (myo-inositol) ท าให้ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นองค์ประกอบของหมู่
ฟอสเฟตในไฟเตทไม่สามารถถูกย่อย และใช้ประโยชน์โดยเอนไซม์ในตัวสัตว์ ไฟเตทเป็นสารประจุลบ
อย่างรุนแรงภายในระบบทางเดินอาหารจึงมีความสามารถในการดูดจับกับแร่ธาตุที่เป็นประจุบวกใน
ทางเดินอาหาร ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส แมกนีเซียม ท าให้การดูดซึม
และใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุเหล่านี้ในอาหารลดลง สัตว์แสดงอาการขาดแร่ธาตุเหล่านี้ทั้งๆที่ในอาหาร
มีแร่ธาตุเหล่านี้เพียงพอ นอกจากนี้ไฟเตทยังมีผลในการรบกวนการท างานของเอนไซม์ต่างๆ ใน
ร่างกาย โดยจะจับกับเอนไซม์ย่อยโปรตีน แป้ง และไขมัน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
เอนไซม์เหล่านี้ลดลง  

 ในร่างกายสัตว์และในวัตถุดิบอาหารสัตว์จะมีน้ าย่อยสารไฟเตทหรือเอนไซม์ไฟเตส 
(phytase) เพ่ือย่อยสารไฟเตทให้แตกตัวได้ธาตุฟอสฟอรัสอิสระออกมาและร่างสัตว์สามารถใช้
ประโยชน์ได้ พบว่าจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของสุกรและสัตว์ปีกสามารถสร้างเอนไซม์ไฟเตส
ได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่เพียงพอจึงท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ธาตุฟอสฟอรัสในรูปสารไฟเตท
ได้ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ท าให้มีปริมาณของฟอสฟอรัสถูกขับออก
ทางมูลในปริมาณมาก 

 

 

 



151 

 

 
 

ตารางที่ 6.3 ปริมาณสารไฟเตท ธาตุฟอสฟอรัส และปริมาณของธาตุฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ของ
สุกรและสัตว์ปีกในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ 

 

วัตถุดิบ 
ปริมาณไฟเตท-ฟอสฟอรัส  ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได ้

เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัส  สุกร สัตว์ปีก 

ข้าวโพด 0.19 68  16 19 

ข้าวฟ่าง 0.19 70  19 25 

ข้าวโอ๊ต 0.21 59  23 - 

ข้าวสาลี 0.22 67  45 49 

ร าละเอียด 1.1 64  25 18 

ร าสกัด 0.79 42  - - 

ร าข้าวสาลี 0.97 84  35 23 

กากมะพร้าว 0.18 34  - - 
กากถั่วลิสง 0.32 47  - - 
กากเรปซีด 0.4 36  - - 
กากถั่วเหลือง 0.35 53  - - 
กากทานตะวัน 0.44 55  - - 
กากเนื้อในปาล์ม 0.39 66  - - 
ที่มา: Eeckhout and Paepe (1994) 

 

2. สารพิษกิซเซอโรซีน 

 เป็นสารพิษที่พบในปลาป่น โดยเกิดจากกระบวนการผลิตปลาป่นที่มีการใช้ความร้อนสูง 
กล่าวคือการอบแห้งปลาป่นที่อุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง จะส่งผลท าให้
กรดอะมิโนไลซีนท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนฮีสติดีนหรือสารฮีสตามีนได้เป็นสารพิษกิซเซอโรซีน (2-

amino-9-(4-imidazolyl)-7-azanonaoic acid) ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนกระเพาะบดของสัตว์ปีก 
นอกจากนี้ยังมีผลไปกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะแท้ของสัตว์ปีกให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าปกติ 10-

300 เท่า จึงท าให้กระเพาะมีความเป็นกรดมากขึ้น ท าให้เกิดการกัดกร่อนของกระเพาะ และส่งผลให้
กระเพาะอาหารเป็นแผล ส่งผลให้สัตว์กินอาหารลดลง การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้
อาหารด้วยลง และท าให้สัตว์ตายในเวลาต่อมา ดังนั้นการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารจึงควรเลือกใช้ปลาป่น
ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิต่ า และเลือกปลาป่นที่มีความสดใหม่ เพ่ือลดสารพิษกิซเซอโรซีน 
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3. สารแพ้หรือสารอัลเลอเจน 

 เป็นสารประเภทโปรตีนพบมากในพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะในถั่วเหลืองที่ใช้เป็นอาหารคน
และอาหารสัตว์ สารแพ้ที่พบในถั่วเหลืองมีหลายชนิด ได้แก่ อัลฟา-คอนไกลซินิน (-conglycinin), 
โปรตีนไกลซินิน (glycinin), เบต้า-คอนไกลซินิน (-conglycinin),  และเดลตา-คอนไกลซินิน (-
conglycinin) โดยเมื่อร่างกายได้รับสารแพ้เข้าไปแล้วร่างกายจะต้องมีการสร้างโปรตีนที่เป็นภูมิต้านทาน
ขึ้นมาจับกับโมเลกุลสารแพ้ ท าให้ร่างกายมีความต้องการโปรตีนมากขึ้น แต่ถ้าสัตว์ได้รับโปรตีนใน
ระดับเท่าเดิมจะท าให้สัตว์ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังท า
ให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง การดูดซึมและการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนในอาหารลดลง  

พบว่าในสัตว์วัยอ่อนการกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานต่อสารแพ้ท าได้น้อย ดังนั้นสารแพ้จึงมีฤทธิ์ท าให้ 
ไมโครวิลไลมีสภาพด้อยลงหรือสุขภาพไม่ดี การย่อยและการดูดซึมสารอาหารลดลง ท าให้สัตว์มีอาการ
ท้องเสีย แต่เมื่อสัตว์อายุมากขึ้นการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายต่อสารแพ้จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ในการท าลายพิษของสารแพ้สามารถท าได้โดยการใช้ความร้อนในระดับสูง เช่น กระบวนการเอ็กซ์ทรูด 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงมากจนสามารถท าลายพิษของสารแพ้จนหมด 

̀  

สรุป 

สารพิษหรือสารขัดขวางโภชนะในอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มของสารพิษ
และสารขัดขวางการใช้โภชนะที่เกิดจากภายนอก และกลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่
อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งสารพิษแต่ละชนิดจะมีความเป็นพิษและปริมาณสารพิษที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อสัตว์
ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตลดลง สุขภาพร่างกายที่
อ่อนแอ และอาจท าให้สัตว์ตายได้เมื่อได้รับสารพิษในระดับสูงหรือเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้นใน
การน าพืชอาหารหรือวัตถุดิบอาหารมาใช้เป็นอาหารสัตว์จ าเป็นต้องมีการก าจัดสารพิษนั้นๆ ให้หมดไป
หรือมีระดับต่ าก่อน ซึ่งการก าจัดสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การท าให้แห้ง 
เช่น การตากแดด การอบ การนึ่ง หรือการหมัก การใช้สารเคมีบางชนิด แต่อย่างไรก็ตามวิธีการก าจัด
สารพิษบางวิธีอาจจะส่งผลท าให้เกิดสารตกค้างในผลผลิตสัตว์ ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมส าหรับตนเองได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

1. สารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะคืออะไร และสามารถจ าแนกออกเป็นก่ีกลุ่ม จงอธิบาย 

2. จงบอกความแตกต่างของกลุ่มของสารพิษและสารขัดขวางการใช้โภชนะที่เกิดจากภายนอกและที่
อยู่ตามธรรมชาติ 
3. ปัจจัยที่ท าให้เกิดเชื้อราในอาหารสัตว์มีอะไรบ้าง 
4. จุลินทรีย์ที่พบว่ามีการปนเปื้อนในอาหารสัตว์มีอะไรบ้าง 
5. จงบอกระดับท่ีสูงสุดของสารพิษชนิดต่างๆ อย่างน้อย 3 ชนิด ที่ไม่มีผลกระทบสัตว์ 
6. จงอธิบายผลกระทบของสารพิษท่ีเกิดข้ึนกับสัตว์อย่างน้อย 3 ชนิด มาโดยละเอียด 

7. จงบอกวิธีในการท าลายสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างน้อย 3 ชนิด มาโดยละเอียด 

8. หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติเนื่องจากได้รับสารพิษหรือสารขัดขวางการใช้โภชนะ จะมีวิธีในการ
แก้ไขอย่างไร (ยกกรณีสารพิษที่จะอธิบายได้อย่างอิสระ) 
9. นักศึกษาคิดว่าผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีข้อควรระวังเรื่องใดที่จะไม่ท าให้สัตว์
ได้รับสารพิษหรือสารขัดขวางการใช้โภชนะ 

10. นักศึกษาคิดว่าสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองมีการตอบสนองต่อสารพิษแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 7  
ระบบการย่อยอาหารของสัตว ์

 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. การย่อยอาหารของสัตว์ 
2. ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ระเพาะเดี่ยว 

3. ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
4. กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ 
5. การดูดซึมสารอาหาร 
6. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกความแตกต่างของระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้

อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกชนิด แหล่งที่ผลิต และหน้าที่ของเอนไซม์ได้อย่างถูกต้อง 
6. อธิบายขั้นตอนและรูปแบบในการดูดซึมสารอาหารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม  

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ตามเอกสารค าสอน  

3. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 
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6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 7 เรื่องระบบการย่อยอาหารของ
สัตว์เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 7 เรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 7  
ระบบการย่อยอาหารของสัตว ์

 

สัตว์ทุกชนิดจะต้องกินอาหารเพ่ือให้ได้โภชนะต่างๆ เพียงพอต่อการด ารงชีพ การเจริญเติบโต 
การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต โดยอาหารที่สัตว์กินเข้าไปเป็นวัตถุดิบที่ได้จากทั้งพืชสัตว์และสาร
สังเคราะห์ และโภชนะหรือสารอาหารที่อยู่ในวัตถุดิบเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่มีโมเลกุลใหญ่เกินกว่าที่
สัตว์จะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ดังนั้นระบบย่อยอาหารจึงเป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการย่อย
วัตถุดิบให้มีโมเลกุลขนาดเล็กและสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเพ่ือใช้ส าหรับด ารงชีพและให้
ผลผลิต โดยกระบวนการย่อยอาหารจะมีความสัมพันธ์กับการท างานของเอนไซม์และสรีรวิทยาของ
ระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้สัตว์แต่ละชนิดและแต่ละระยะการเจริญเติบโตก็มีความสามารถใน
การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบแตกต่างกัน หรือวัตถุดิบแต่ละชนิดก็ส่งผลต่อการท างานของระบบย่อย
อาหารแตกต่างกัน  
 

การย่อยอาหารของสัตว์ 
 การย่อยอาหารเป็นกระบวนที่ท าให้อนุภาคของอาหารมีขนาดเล็กลง การย่อยมี 3 แบบคือ 
การย่อยเชิงกล การย่อยเชิงเคมี และการย่อยโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การย่อยเชิงกล  
 การย่อยเชิงกลเป็นการย่อยที่เกิดจากการกัด การขบ การเคี้ยวในปาก รวมทั้งการบีบอัดของ
กล้ามเนื้อภายในท่อทางเดินอาหารสัตว์เพ่ือให้อาหารมีอนุภาคเล็กลง 
 

2. การย่อยเชิงเคมี 

 เป็นกระบวนการย่อยที่อาศัยเอนไซม์ที่ผลิตจากท่อทางเดินอาหารเพ่ือสลายสารอาหารจน
เสร็จสมบูรณ์ และร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ซึ่งเอนไซม์ที่หลั่งออกมา
เพ่ือท าหน้าที่ย่อยอาหารประกอบด้วยส่วนที่เป็นเอนไซม์ และส่วนที่ไม่ใช่เอนไซม์ 

2.1 เอนไซม์  
เอนไซม์เป็นสายของโปรตีนที่ร่างกายผลิตออกมาเพ่ือใช้ในการย่อยอาหารได้เป็น

สารอาหารหรือโภชนะท่ีมีหน่วยย่อยและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.2 ส่วนที่ไม่ใช่เอนไซม์  
คือสารที่มีหน้าที่ส าคัญในการช่วยให้กระบวนการย่อยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ สารกลุ่มนี้ 

ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริค และน้ าดี เป็นต้น 
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3. การย่อยโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
 เป็นกระบวนการหมักย่อยโดยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ท าให้ได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น
กรดไขมันที่ระเหยได้ วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหาร ซึ่งร่างกายสัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้
ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 โดยกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์จะเริ่มต้นขึ้นที่ปากซึ่งเป็นการย่อยเชิงกล โดยอาศัยการ
ท างานของฟันที่ช่วยในการบดเคี้ยว ซึ่งโดยทั่วไปฟันของสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) 
ฟันหน้า (incisor) ท าหน้าที่ตัดหรือกัดอาหารให้ขาด 2) ฟันเขี้ยว (canine) ท าหน้าที่ฉีกอาหาร 3) ฟัน
ข้างแก้ม (premolar) และ 4) ฟันกราม ซึ่งท าหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด นอกจากนี้มีน้ าลายที่
หลั่งออกมาจากต่อมน้ าลายเพ่ือหล่อลื่นอาหาร ซึ่งมีลิ้นช่วยในการคลุกเคล้าและปั้นอาหารให้เป็นก้อน
ที่เรียกว่า bolus ก่อนกลืนเข้าสู่หลอดอาหารต่อไป 

 ส าหรับลิ้นจะมีต่อมรับรสส าหรับรับรสชาติอยู่บนผิวลิ้น โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีจ านวน
แตกต่างกัน เช่น ไก่มีต่อมรับรสจ านวน 24 ต่อม แมวมี 800 ต่อม สุนัขมี 1,700 ต่อม คนมี 9,000 

ต่อม สุกรมี 15,000 ต่อม และโคมี 25,000 ต่อม (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) ซึ่งการรับรสชาติจะท างาน
สัมพันธ์กับการรับกลิ่น ดังนั้นสัตว์บางชนิดจะมีความสามารถในการรับกลิ่นและรสชาติที่ดี เช่น สุกร 
ซึ่งนิยมเติมสารแต่งกลิ่นและแต่งรสชาติลงไปในอาหาร เพ่ือดึงดูดและกระตุ้นการกินอาหารให้เพ่ิมข้ึน 

 เมื่ออาหารลงสู่หลอดอาหารจะมีการบีบไล่แบบคลื่น (peristalsis movement) ท าให้อาหาร
เคลื่อนที่ลงไปยังส่วนของกระเพาะอาหาร บริเวณกระเพาะอาหารจะมีการบีบอัดอาหารให้มีขนาด
อนุภาคเล็กและมีเซลล์ที่ส าคัญ 2 ชนิด คือ 1) chief cell ท าหน้าที่สร้างและหลั่ง pepsinogen ซึ่งอยู่
ในรูปที่ยังไม่สามารถท างานได้ (inactive) และ 2) pariental cell สร้างและหลั่งกรดไฮโดรคลอริค 
(HCl) ซึ่งท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้ pepsinogen กลายเป็น pepsin ซึ่งอยู่ในรูปที่สามารถท างานได้ 
(active) ท าหน้าที่ในการย่อยโปรตีนและมีผลท าให้อาหารมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว เรียกว่า chime 

 บริเวณล าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) จะมีท่อเปิดจากถุงน้ าดี (bile duct) หลั่งน้ าดีออกมา
ท าให้ไขมันเกิดการแตกตัว (emulsion) ซึ่งน้ าดีจะถูกสังเคราะห์ที่ตับ และล าเลียงมาเก็บไว้ที่ถุงน้ าดี 
นอกจากนี้ล าไส้เล็กส่วนต้นยังมีท่อเปิดจากตับอ่อน ซึ่งหลั่งน้ าย่อยโดยประกอบด้วยเอนไซม์และสาร
ต่างๆ หลายชนิด อย่างไรก็ตามบริเวณผนังของล าไส้เล็กก็มีการสัง เคราะห์และหลั่งน้ าดีเช่นเดียวกัน 
โดยมีเซลล์ที่ส าคัญ 2 ชนิด คือ 1) Brunner’s grand หรือ duodenum gland ท าหน้าที่หลั่งไบคาร์บอเนต 
(HCO3) และสารเมือก (ไม่พบต่อมนี้ในสัตว์ปีก) ที่ท าหน้าที่ช่วยป้องกันล าไส้จากน้ าย่อยและกรดจาก
กระเพาะอาหาร อีกทั้งยังช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมกับการท างานของเอนไซม์ที่ล าไส้เล็ก 
และ 2) Crypts of Lieberkuhn หรือ intestinal gland ซึ่งจะพบตลอดล าไส้เล็ก ท าหน้าที่ขับสารที่
เรียกว่า succus entericus ซ่ึงประกอบไปด้วยเอนไซม์ที่ส าคัญหลายชนิดส าหรับย่อยโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรต  
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บริเวณล าไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) จะมีการดูดซึมอาหารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน และแร่ธาตุ ล าไส้เล็กส่วนปลาย ( ileum) จะมีการดูดซึมเฉพาะวิตามิน แร่ธาตุและน้ าดี
บางส่วน นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวอาจพบสารที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ ส าหรับล าไส้ใหญ่
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ไส้ติ่ง (caecum) 2) โคลอน (colon) 3) ไส้ตรง (rectum) โดยบริเวณ
ล าไส้ใหญ่จะไม่มีการผลิตและหลั่งเอนไซม์ แต่จะมีกิจกรรมการหมักย่อยของจุลินทรีย์ท าให้ได้วิตามิน
และแร่ธาตุ รวมทั้งกรดไขมันที่ระเหยได้ จากบริเวณล าไส้ใหญ่จะมีการดูดกลับสารต่างๆ เหล่านี้รวมทั้ง
น้ า ส่วนกากอาหารที่ไม่ถูกย่อยจะถูกขับออกนอกร่างกายผ่านไส้ตรง 
 

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เค้ียวเอื้อง 
 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง หมายถึง สัตว์ที่มีระบบทางเดินอาหารที่มีหน้าที่ใน
การย่อยสลายโภชนะต่างๆ ในอาหารให้มีขนาดเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร
เข้าไปในร่างกายได้เป็นหลัก โดยอาหารที่กินเข้าไปไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คุณค่าทางอาหาร
สูงขึ้น ดังนั้นระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองจึงไม่ค่อยมีความซับซ้อนเหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

1. ระบบทางเดินอาหารของสุกร 
 ระบบทางเดินอาหารของสุกรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 7.1 และแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ปาก (month) ปากของสุกรมีการพัฒนาส่วนของริมฝีปากบนเชื่อมรวมกับจมูก 
เรียกว่า snout โดยจะท างานร่วมกันกับริมฝีปากและขากรรไกรล่างในการน าอาหารเข้าสู่ปาก (ชัยภูมิ 
และคณะ, 2556) ปากท าหน้าที่เคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันมีการหลั่งน้ าลายออกมา
หล่อลื่นอาหาร โดยมีลิ้นช่วยในการคลุกเคล้าและปั้นอาหารให้เป็นก้อนและกลืนลงสู่หลอดอาหาร 
นอกจากนี้ในน้ าลายมีเอนไซม์อะไมเลสท าหน้าที่ในการย่อยแป้งในอาหารบางส่วนให้ได้น้ าตาล ท าให้
อาหารมีรสหวานเพื่อกระตุ้นให้สัตว์กินอาหารเพิ่มมากข้ึน (อุทัย, 2559)  

1.2 หลอดอาหาร (esophagus) เป็นท่อเชื่อมต่อปากกับกระเพาะอาหารเป็นกล้ามเนื้อรูป
วงแหวนส าหรับบีบรัดอาหารลงสู่กระเพาะ 

1.3 กระเพาะอาหาร (stomach) กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรด ซึ่งท าให้โปรตีนตกตะกอน 
ไม่ละลายน้ า และเคลื่อนที่ในระบบทางเดินอาหารช้าลงและถูกย่อยได้หมดในกระเพาะอาหาร โดย
อาศัยเอนไซม์เปปซิน 

1.4 ล าไส้เล็ก (small intestine) มีน้ าย่อยจากตับอ่อน ได้แก่ เอนไซม์ย่อยโปรตีน ไขมัน
แป้ง น้ าตาล และกรดนิวคลีอิค โดยท าหน้าที่ย่อยสลายอาหารและโภชนะต่างๆ ต่อจากกระเพาะอาหาร
เพ่ือให้มีโมเลกุลเล็กลงและถูกดูดซึมในกระแสเลือดในร่างกาย 
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1.5 ไส้ติ่ง (caecum) อาหารที่ไม่ถูกย่อยและดูดซึมในล าไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่
เป็นเยื่อใยซึ่งจะไหลผ่านเข้ามายังส่วนของไส้ติ่ง และล าไส้ใหญ่ โดยอาหารที่เป็นแป้งและเยื่อใยจะถูก
หมักโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ท าให้ได้กรดไขมันที่ระเหยได้ที่สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายและใช้
เป็นแหล่งพลังงานในตัวสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานของเยื่อบุทางเดินอาหารและ
รักษาสุขภาพทางเดินอาหารของสัตว์ด้วย ในขณะที่โปรตีนและส่วนของสารประกอบไนโตรเจนจะถูก
ใช้เพ่ือสร้างเป็นโปรตีนในตัวของจุลินทรีย์ที่อยู่ในส่วนท้ายของระบบทางเดินอาหารนี้ แต่โปรตีนที่
เกิดขึ้นนี้จะไม่ถูกย่อยและใช้ประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ได้โดยตรง เนื่องจากไม่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีนใน
ทางเดินอาหารส่วนนี้ ดังนั้นโปรตีนที่เกิดข้ึนจะถูกขับถ่ายออกมานอกร่างกายพร้อมมูล  

1.6 ล าไส้ใหญ่ (large intestine) ท าหน้าที่รับกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมแล้ว เพ่ือ
ขับออกทางทวารหนัก นอกจากนี้ล าไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ดูดซึมน้ าได้บ้างเล็กน้อย 

1.7 ทวารหนัก (anus) ท าหน้าที่เป็นทางออกของอาหารที่ย่อยและใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆ 
หรือส่วนของกากอาหารที่ย่อยไม่หมดในระบบทางเดินอาหารออกนอกร่างกายสัตว์ 
 

 
 

   ภาพที่ 7.1 ระบบทางเดินอาหารของสุกร 

ที่มา: Herren (1998) 

 

2. ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก 

 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก ซึ่งได้แก่ ไก่ เป็ด นก ฯลฯ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
2.1 ปาก (beak) ในส่วนของปากของไก่จะไม่มีฟัน แต่จะมีส่วนของจงอยปากที่ท าหน้าที่

จิกอาหารเข้าสู่ปากและระบบทางเดินอาหาร อาหารที่มีขนาดใหญ่จะถูกไก่ใช้จงอยปากกัดและฉีกให้มี
ขนาดเล็กลง แต่อาหารที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วจะถูกกลืนเข้าไปในระบบทางเดินอาหารได้เลย 
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2.2 หลอดอาหาร (esophagus) ภายในหลอดอาหารจะมี mucous gland ท าหน้าที่สร้าง
เมือกเพ่ือหล่อลื่นอาหารจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะพัก (crop)  

2.3 กระเพาะพัก (crop) เป็นส่วนของหลอดอาหารที่โป่งออกเป็นกระเปาะหรือถุงบริเวณ
ตอนกลางของหลอดอาหาร ท าหน้าที่เก็บหรือพักอาหารก่อนเข้ากระเพาะแท้ ซึ่งในส่วนของกระเพาะพัก
อาจมีการหมักของอาหารเกิดขึ้นเพ่ือท าให้อาหารมีความนิ่มและยุ่ย ท าให้อาหารถูกย่อยได้ง่ายขึ้น 

2.4 กระเพาะแท้ (proventiculus) ผนังของกระเพาะแท้จะบุด้วยเนื้อเยื่อ glandular 

mucosa ท าหน้าที่ผลิตน้ าเมือกเพ่ือหล่อลื่นอาหารและป้องกันการย่อยผนังของกระเพาะ นอกจากนี้
ภายในกระเพาะแท้ยังมี proventricular glands หรือ gastric secretory glands อยู่ในชั้น mucosa 

และ submucosa จ านวนมาก ภายใน proventricular glands จะมี oxynticopeptic cells ท าหน้าที่
สังเคราะห์ pepsinogen และ HCl  

2.5 กระเพาะบด (gizzard) บางครั้งเรียกว่า กึ๋น ท าหน้าที่คล้ายฟันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หรือสุกร คือท าหน้าที่ในการบดย่อยอาหาร โดยอาศัยการบีบตัวของผนังกล้ามเนื้อที่หนา ซึ่งใน
กระเพาะส่วนนี้จะมีวัสดุพวกก้อนกรวด (grit) หรือหินอยู่ด้วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบดย่อย
อาหาร บริเวณกระเพาะบดจะไม่มีการสร้างน้ าย่อย การย่อยที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเอนไซม์ pepsin ที่
ติดมากับอาหารจากส่วนของกระเพาะแท้ นอกจากนี้บนผนังของกระเพาะบดจะมีชั้นของ Koilin 

layer ซึ่งมีลักษณะคล้ายแผ่นเคราติน ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขณะที่ท าการบีบอัด 
และป้องกันกรดและน้ าย่อยที่ติดมากับอาหารจากกระเพาะแท้ 

2.6 ล าไส้เล็ก (small intestine) อาหารจากกระเพาะบดจะเคลื่อนลงสู่ล าไส้เล็กส่วน 
duodenum ซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะโค้งเป็นห่วงเรียกว่า duodenal loop และมีตับอ่อนติดอยู่ โดย
จะมีท่อเปิดจากตับอ่อนและถุงน้ าดีมาเปิดออกบริเวณรอยต่อกระเพาะบดและล าไส้เล็กส่วนต้น และมี
ต่อมเมือกจ านวนมากท าหน้าที่สร้างเมือกเพ่ือลดความเป็นกรดที่ติดมากับอาหารจากระเพาะบด 
(ชัยภูมิ และคณะ, 2556) ท าหน้าที่ย่อยอาหารให้เสร็จสมบูรณ์ โดยอาศัยเอนไซม์ที่ผลิตจากตับอ่อน 
โดยโภชนะในอาหารจะถูกย่อยให้มีขาดเล็กลงจนสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในร่างกาย พบว่าในสัตว์ปีกจะไม่มี duodenal gland นอกจากนี้ล าไส้เล็กในส่วนของ 
jejunum และ ileum จะมีบทบาทส าคัญในการดูดซึมสารอาหารเช่นเดียวกับในสุกร 

2.7 ไส้ติ่ง (caecum) ลักษณะเป็นท่อปลายตัน (blind-ended tube) จ านวน 1 คู่ อยู่ทั้ง
ด้านซ้ายและขวาตรงรอยต่อระหว่างล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่ มีหน้าที่เช่นเดียวกับล าไส้ใหญ่และไส้ติ่ง
ของสุกร กล่าวคือท าหน้าที่ในการหมักอาหารส่วนที่ย่อยไม่หมดจากล าไส้เล็กโดยอาศัยจุลินทรีย์ได้
ผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ และดูดซึมไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในร่างกายสัตว์ รวมทั้งเป็นอาหารของ
เซลล์และเนื้อเยื่อบุทางเดินอาหารสัตว์ส่วนนั้นด้วย ส าหรับโปรตีนและสารประกอบไนโตรเจนจะถูก
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เปลี่ยนเป็นโปรตีนในตัวจุลินทรีย์ และส่วนที่เหลือจะถูกขับออกนอกร่างกายมาพร้อมกับมูล แต่อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจะมีไม่มากนักเม่ือเทียบกับสุกร  

2.8 ล าไส้ใหญ่ (large intestine) ท าหน้าที่ดูดน้ าในระบบทางเดินอาหารกลับเข้าสู่ร่างกาย 

2.9 ทวารหนัก (vent) ทวารหนักมีหน้าที่ปล่อยอาหารที่ไม่สามารถย่อยและใช้ประโยชน์
ได้หมดในรูปของมูลกับปัสสาวะปนกันออกนอกร่างกาย (ภาพท่ี 7.2) 

 

 
    

ภาพที่ 7.2 ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก 

   ที่มา: บุญเสริม และบุญล้อม (2542) 

 

3. เอนไซม์ในสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง 
 การย่อยสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันจะใช้เอนไซม์ที่มีความจ าเพาะ
แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ได้สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ โดยแต่ละส่วนของ
ท่อทางเดินอาหารจะผลิตเอนไซม์ที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 7.1 
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ตารางท่ี 7.1 เอนไซม์ที่ผลิตจากระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง 
 

ชนิดสัตว์ ปาก กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ล าไส้เล็ก 

สุกร --amylase - pepsin 

- HCl 

- trypsin 

- chymotrypsin 

- carboxypeptidase 

- lipase 

- -amylase 

- nucrease 

 

- aminopeptidase 

- dipeptidase 

- enterokinase 

- maltase 

- isomaltase 

- lactase 

- sucrase 

สัตว์ปีก - ไม่มี - pepsin 

- HCl 

- trypsin 

- chymotrypsin 

- carboxypeptidase 

- lipase 

- -amylase 

- nucrease 

- aminopeptidase 

- dipeptidase 

- enterokinase 

- maltase 

- isomaltase 

- sucrase 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
 

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เค้ียวเอื้อง 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นสัตว์ที่กินอาหารหยาบ (อาหารที่มีเยื่อใยสูง) เป็นอาหารหลัก ซึ่ง ระบบ

ทางเดินอาหารส่วนล่างไม่มีเอนไซม์ย่อย การใช้ประโยชน์จากอาหารส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ ดังนั้นทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระเพาะอาหารจึงมี
ลักษณะที่แตกต่างจากกระเพาะอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองอย่างชัดเจน ซึ่งระบบทางเดินอาหารของ
สัตว์เคี้ยวเอื้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้ 

1. ปาก  

ปาก (mouth) เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยริมฝีปาก  (lips), ลิ้น 

(tongue), ฟัน (teeth) และต่อมน้ าลาย (salivary gland) เป็นต้น พบว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องอาศัยส่วนของ
ริมฝีปากและลิ้นตวัดเพ่ือช่วยในการน าอาหารเข้าสู่ปาก ส่วนฟันตัดด้านล่างและแผ่นแข็งท าหน้าที่ตัด
อาหารหรือหญ้าให้ขาดจากกัน เมื่อสัตว์ใช้ลิ้นตวัดอาหารเข้าสู่ภายในปากจะเคี้ยวอาหาร และปากจะมี
ต่อมน้ าลาย (saliva gland) ซึ่งจะผลิตน้ าลายออกมาคลุกเคล้าอาหารท าให้อาหารอ่อนนุ่มและมี
ลักษณะเป็นก้อนสะดวกในการกลืน ในน้ าลายจะเป็นแหล่งของบัฟเฟอร์ซึ่งท าหน้าที่รักษาระดับความ
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เป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนให้อยู่ในระดับ 6.5-7.5 ท าให้จุลินทรีย์สามรถย่อยสลายอาหารเพ่ือผลิต
กรดไขมันที่ระเหยได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เมธา, 2533; เมธา, 2553) 

 

2. หลอดอาหาร  
หลอดอาหาร (esophagus) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เช่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

กล้ามเนื้อชั้นใต้เยื่อเมือกและชั้นเยื่อเมือก ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากปากเข้าสู่กระเพาะ 

และเป็นช่องทางที่อาหารจากกระเพาะอาหารส่วนหน้าขยอกออกมาที่ปากเพ่ือเคี้ยวให้ละเอียดอีกครั้ง 
ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า การเคี้ยวเอ้ือง (rumination) (อนันต์, 2554) 
 

3. กระเพาะอาหาร  
กระเพาะอาหาร (stomach) ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้มีความสามารถพิเศษใน

การใช้อาหารหยาบโดยอาศัยกิจกรรมของของจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ในการย่อยอาหาร กระเพาะอาหาร
ของโคเนื้อและกระบือที่โตเต็มที่มีความจุถึง 20-40 แกลลอน (เมธา, 2533) แพะมีความจุประมาณ 
4.5-7.8 แกลลอน (Correa, 2016) ขณะที่แกะความจุประมาณ 7.3-13.8 แกลลอน โดยกระเพาะอาหาร
ของสัตว์เหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ รูเมนหรือผ้าขี้ริ้ว เรติคูลัมหรือรังผึ้ง โอมาซัมหรือสามสิบกลีบ 
และอะโบมาซัมหรือกระเพาะแท้ กระเพาะ 3 ส่วนแรกอาจเรียกรวมกันว่ากระเพาะส่วนหน้า (fore 

stomach) ส่วนของเยื่อบุผิวของกระเพาะส่วนหน้าจะไม่มีต่อมมีท่อที่ท าหน้าที่สร้างน้ าย่อยหรือ
เอนไซม์ ในขณะที่ลูกโคแรกเกิดที่กินน้ านม น้ านมที่กินเข้าไปจะผ่านท่อน าอาหารเหลว (esophageal 

groove หรือ reticular groove) ทีเ่กิดจากการหดตัวของสันหรือขอบของกระเพาะรังผึ้ง แล้วไหลตรง
เข้าไปในกระเพาะแท้โดยไม่ผ่านเข้าไปเกิดการหมักในกระเพาะรูเมน ซึ่งกระเพาะอาหารส่วนต่างๆจะ
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กระเพาะรูเมนหรือผ้าขี้ริ้ว (rumen) 
กระเพาะส่วนนี้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระเพาะส่วนอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อสัตว์โตเต็มวัย

จะมีความจุประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของความจุกระเพาะทั้งหมด (ภาพที่ 7.3) ลักษณะภายในของ
กระเพาะรูเมนจะบุด้วยเนื้อเยื่อและมีลักษณะเป็นตุ่มขนเล็กๆเรียกว่า แพบฟิลลี่ (papillae) กระจาย
อยู่ทั่วไปในกระเพาะรูเมน ท าให้ผนังด้านในมีลักษณะคล้ายผ้าขนหนู  ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
คลุกเคล้าอาหารที่อยู่ในกระเพาะโดยการพัดโบกของแพบฟิลลี่ท าให้อาหารที่อยู่ในกระเพาะกับอาหาร
ที่กินเข้าไปใหม่คลุกเคล้ากันได้ดี การเคลื่อนบีบตัวของกระเพาะรูเมน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการ
ดูดซึมโภชนะที่เกิดจากการหมักคือกรดไขมันที่ระเหยได้และเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หลายชนิด (นิรัตน์ 
และคณะ, 2555) 
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ภาพที่ 7.3 กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
(ก) ผนังภายในกระเพาะรูเมน  

    (ข) เนื้อเยื่อบุผิวในกระเพาะรูเมน  
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013); Kuzinski et al. (2012) 

 

กระเพาะรูเมนมีลักษณะคล้ายถังหมักขนาดใหญ่ ซึ่งถังหมักดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือส่วนล่างจะเป็นส่วนของของเหลวที่มีอาหารที่ถูกย่อยละเอียดแล้วแขวนลอยอยู่  ส่วนที่สอง
เป็นส่วนของอาหารที่มีขนาดใหญ่แขวนลอยอยู่ซึ่งอาหารส่วนนี้จะต้องถูกขยอกกลับไปเคี้ยวเอ้ือง และ
ส่วนบนสุดจะเป็นส่วนของก๊าซที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารโดยจุลินทรีย์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2), ก๊าซเมทเธน (CH4), ก๊าซไนโตรเจน (N2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็นต้น โดยก๊าซท่ีเกิดขึ้นจาก
การหมักอาหารส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากกระเพาะโดยการเรอ (eructation) การขยอกอาหารขึ้นมา
เคี้ยวเอื้องใหม่ในปาก  

3.2 กระเพาะเรติคูลัมหรือรังผึ้ง (reticulum) 
เป็นส่วนของกระเพาะอาหารที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลม เป็นถุงขนาดเล็กซึ่งมีทางเปิด

ส่วนปลาย เป็นกระเพาะที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยมีปริมาตรความจุประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตร
ความจุทั้งหมดของกระเพาะอาหาร (เมธา, 2533) ผนังด้านในของกระเพาะรังผึ้งมีลักษณะเป็นรูปหก
เหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง (honey comb) พ้ืนที่ผิวมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆเรียกว่า honey papillae (อนันต์, 
2554) ดังแสดงในภาพที่ 7.4 กระเพาะส่วนนี้มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่คล้ายกับกระเพาะรูเมน ท าหน้าที่
ร่วมกับกระเพาะรูเมนในการหมักอาหาร ควบคุมการขยอกอาหารเพ่ือน าไปเคี้ยวเอ้ืองในปาก และยัง
เกี่ยวข้องกับการปั้นก้อนอาหารและควบคุมการส่งผ่านอาหารที่ถูกย่อยแล้วไปยังกระเพาะสามสิบกลีบ
ต่อไป  

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 7.4 กระเพาะเรติคูลัมของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 

 

3.3 กระเพาะโอมาซัมหรือสามสิบกลีบ (omasum) 
เป็นกระเพาะที่มีความจุประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุของกระเพาะทั้งหมด 

ผนังด้านในมีเนื้อเยื่อแผ่นบางๆ ประมาณ 90-190 แผ่น (omasal leaves หรือ lamina) จัดเรียงซ้อน
เป็นชั้นๆ กันมากมาย ท าให้มีพ้ืนที่ผิวในการดูดน้ าและแร่ธาตุเพ่ิมขึ้น (เมธา, 2533) ดังแสดงในภาพที่ 
7.5  

 

 
 

ภาพที่ 7.5 กระเพาะโอมาซัมของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 

 

อาหารที่ผ่านเข้าในกระเพาะนี้จะมีลักษณะกึ่งเหลว เพราะเป็นอาหารที่มาจากส่วนล่างของกระเพาะรูเมน
ที่มีอาหารที่เป็นชิ้นละเอียดแขวนลอยอยู่ เมื่ออาหารเข้ามาในกระเพาะสามสิบกลีบ กล้ามเนื้อของ
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กระเพาะจะบีบตัว ท าให้น้ าที่ปนมากับอาหารถูกบีบออกมาจากอาหาร (ประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ 
ของน้ าในอาหาร) อาหารส่วนที่ถูกบีบน้ าออกแล้วจะมีลักษณะแข็งขึ้น และจะคงอยู่ระหว่างเยื่อบางๆ  

แต่ละกลีบ น้ าที่ถูกบีบออกจากอาหารและไอออนของแร่ธาตุบางชนิด รวมทั้งกรดไขมันที่ระเหยได้
ที่มากับอาหารสามารถถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.4 อะโบมาซัมหรือกระเพาะแท ้(abomasum) 
กระเพาะแท้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเปรียบได้กับส่วนของกระเพาะอาหารในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง มี

ความจุประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุของกระเพาะทั้งหมด เนื่องจากผนังด้านในของ
กระเพาะมีต่อมมีท่อที่ท าหน้าที่ผลิตน้ าย่อย (gastric juice) หรือเอนไซม์ส าหรับย่อยอาหาร น้ าย่อยที่
ผลิตจากกระเพาะแท้มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีฤทธิ์เป็นกรด มีส่วนประกอบคือ น้ า กรดเกลือ 

(HCl) สารมิวคัสหรือเมือก ไอออนต่างๆ ของสารอนินทรีย์ และเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนคือเอนไซม์เปปซิน 

(pepsin) และเอนไซม์เรนนิน (rennin) รวมถึงเอนไซม์ที่ย่อยไขมัน (lipase) และไกลโคโปรตีนบาง
ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมวิตามินบี12 อาหารที่มีสภาพเป็นกลางหรือด่างเล็กน้อยจากส่วน
กระเพาะสามสิบกลีบ เมื่อเข้ามาในกระเพาะนี้จะถูกกรดเกลือที่ผลิตจากเซลล์เยื่อบุผิว (paretial cell) 

ในส่วน fundic region ท าให้มีสภาพเป็นกรด (มีค่า pH 1.5-2) (นิรัตน์ และคณะ, 2555) การผลิต
เอนไซม์ที่ย่อยอาหารจากเซลล์ของต่อมมีท่อที่ผนังกระเพาะแท้จะเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่สามารถท างานได้ 
(inactive form) เช่น เอนไซม์เปปซิโนเจน (pepsinogen) และเอนไซม์โปรเรนนิน (prorennin) เมื่อ
สภาพภายในกระเพาะเป็นกรด เปปซิโนเจนจึงถูกเปลี่ยนเป็นเปปซิน ส่วนโปรเรนนินจะเปลี่ยนเป็น 
เรนนินที่อยู่ในสภาพที่สามารถท างานได้ (active form) เอนไซม์เปปซินจะย่อยโปรตีนในอาหารที่
พันธะเปปไทด์ (peptide bond) ได้เป็นสารเปปโตน (peptone) และโพลีเปปไทด์ (polypeptide) 

ส่วนเอนไซม์เรนนินเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีนเคซีน (casein) ในน้ านม  

 

 
 

ภาพที่ 7.6 กระเพาะอะโบมาซัมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 
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4. ล าไส้เล็ก  

ล าไส้เล็กของโคมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 40-

50 เมตร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ล าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ล าไส้เล็กส่วนกลาง 
(jejunum) และล าไส้เล็กส่วนปลาย  (ileum) ล าไส้เล็กท าหน้าที่ย่อยอาหารที่ออกมาจากส่วน 
abomasum ที่ยังย่อยไม่สมบูรณ์ โดยลักษณะของอาหารที่เข้ามาในล าไส้เล็กเป็นอาหารที่มีลักษณะ
กึ่งเหลวหรือเป็นของเหลว มีสภาพความเป็นกรดสูง มีส่วนประกอบคือสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
ชนิดต่างๆ เช่นเซลล์ของจุลินทรีย์ ไขมัน แร่ธาตุ น้ า และกรดเกลือ ในล าไส้เล็กโภชนะที่ถูกย่อยสลาย
ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามินเป็นต้น การย่อยอาหารที่ล าไส้เล็กอาศัย
เอนไซม์จากตับอ่อนและผนังล าไส้เล็ก และมีน้ าดีจากตับช่วยในการย่อยไขมัน และมีส่วนส าคัญในการ
ดูดซึมไขมันที่ผนังล าไส้ (นิรัตน์ และคณะ, 2555)  
 

5. ล าไส้ใหญ่  
ล าไส้ใหญ่เป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ 10 เมตร ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญคือ ไส้ติ่งหรือ

ไส้ตัน (caecum), โคลอน (colon) และไส้ตรง (rectum) ไส้ติ่งของโคและกระบือมีลักษณะเป็นถุงตัน 

2 ถุง ภายในมีจุลินทรีย์จ าพวกใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ  เช่น Lactobacillus, Streptococcus, 

Coliform, Clostidium และยีสต์อาศัยอยู่ อาหารที่ผ่านเข้ามาในล าไส้ใหญ่จึงถูกย่อยโดยเอนไซม์จาก
จุลินทรีย์เท่านั้น โดยอาหารที่เข้ามาในส่วนของล าไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นกากอาหารที่ย่อยไม่ได้  เช่น 
ลิกนิน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิกนิน ส่วนของอาหารที่
สามารถถูกย่อยได้เช่นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยในล าไส้เล็กจะถูกย่อยโดยเอนไซม์จาก
จุลินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จากการหมักย่อยโดยจุลินทรีย์คือกรดไขมันที่ระเหยได้ สารอินโดล (indol)     

สารสเคทโตล (sketole) สารฟีนอล (phenol) เอมีน (amine) แอมโมเนีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
เมทเธน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า (H2S) เป็นต้น กรดไขมันที่ระเหยได้สามารถดูดซึมไปใช้
ประโยชน์ได้บ้าง นอกจากนี้ผลพลอยได้จากการหมักที่ส าคัญ ได้แก่ ไวตามินเค ไวตามินบีรวม ไบโอติน 
เป็นต้น ก็สามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้บางส่วนเช่นกัน  

 

6. ทวารหนัก  

ทวารหนักเป็นส่วนสุดท้ายของระบบทางเดินอาหาร มีส่วนของกล้ามเนื้อหูรูด (internal anal 

sphinter) ท าหน้าที่เปิดปิดเพื่อการขับถ่ายมูลซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกาย  
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กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ 
 กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะคือ การย่อยอาหารของ

สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง และการย่อยของอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยอาศัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดิน
อาหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การย่อยสารอาหารต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง 
กระบวนการย่อยสารอาหารแต่ละชนิดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองมี

รายละเอียดดังนี้ 
1.1 คาร์โบไฮเดรต 

ต่อมน้ าลายและตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์ -amylase เพ่ือย่อยแป้งที่มีน้ าตาลจับกันด้วย
พันธะ -1,4-glycosidic linkage และ -1,6-glycosidic linkage ท าให้ได้ limited dextrin, maltose 

และ isomaltose ดังสมการ 
        -amylase 

  แป้ง    limited dextrin, maltose, isomaltose 

 

 บริเวณผนังของล าไส้เล็กจะผลิตเอนไซม์ต่างๆ เพ่ือย่อยให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อไป 

 

         Maltase, Isomaltase 

Maltose, Isomaltose    Glucose + Glucose 

              Sucrase 

Sucrose     Glucose + Fructose 

            Lactase 

Lactose     Glucose + Galactose 

 

1.2 โปรตีน 

การย่อยโปรตีนของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองเกิดขึ้นครั้งแรกที่กระเพาะอาหารโดยการท างานของ
เอนไซม์ pepsin และ HCl ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็น proteose, peptone หรือ polypeptide เป็นต้น 

 

       Pepsin และ HCl 

Protein     Proteose, Peptone, Polypeptide 

จากนั้นตับอ่อนจะหลั่งเอนไซม์ที่มีความจ าเพาะส าหรับย่อยกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ดังนี้ 
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            Trypsin 

Proteose, Peptone, Polypeptide      Arginine หรือ Lysine C-terminal 

                 Chymotrypsin 

Proteose, Peptone, Polypeptide      Aromatic C-terminal 

                            Elastase 

Proteose, Peptone, Polypeptide      Alphatic C-terminal 

 

1.3 ไขมัน 

การย่อยไขมันส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ล าไส้เล็กโดยเอนไซม์ lipase ที่ผลิตจากตับอ่อน ร่วมกับ
การท าหน้าที่ของน้ าดีในการท าให้ไขมันแตกตัวเรียกว่า emulsifying function เพ่ือให้ lipase เข้า
ย่อยได้ง่ายขึ้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็น glycerol และ fatty acids  

 

2. การหมักย่อยของอาหารโดยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 การย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 การหมักย่อยคาร์โบไฮเดรต 

การหมักย่อยอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและเยื่อใยโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์จะได้
ผลผลิตสุดท้ายเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ ซึ่งจะดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะรูเมนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
เมทาบอลิซึมต่อไป 

2.2 การหมักย่อยโปรตีน 

โปรตีนจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ได้ผลผลิตเป็กรดอะมิโน และกรดอะมิโนบางชนิดจะถูกย่อย
ต่อได้เป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้จุลินทรีย์ยัง
สามารถน าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และกรดอะมิโนอิสระไปสร้างเป็นเซลล์โปรตีนของตัวเอง ซึ่งอัตรา
การเกิดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของโปรตีนที่ย่อยสลายเร็ว (rapidly degradable protein) 
และโปรตีนที่ย่อยสลายช้า (slowly degradable protein) โดยแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่เกิดจากการ
สลายโปรตีนนั้นร่างกายจะดูดซึมผ่านผนังกระเพาะรูเมนเข้าสู่กระแสเลือดและล าเลียงไปยังตับเพ่ือ
เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียแล้วขับออกทางปัสสาวะ โดยบางส่วนจะถูกส่งไปยังต่อมน้ าลายและ
บางส่วนขับออกมายังกระเพาะรูเมนเพ่ือให้เป็นแหล่ง non-protein nitrogen ต่อไป 

2.3 การหมักย่อยไขมัน 

จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไขมันโดยจะ
ท าการ hydrolyse ไขมันได้เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน ท าการเปลี่ยนต าแหน่งของพันธะคู่ของ
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ไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว หรือท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบ cis ให้เป็น trans และกระบวนการ 
hydrogenation คือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในพันธะคู่ของไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวให้กลายเป็นชนิดอ่ิมตัว 

 

การดูดซึมสารอาหาร 
 สารอาหารที่ได้จากกระบวนการย่อยอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านท่อทางเดินอาหารที่
แตกต่างกัน โดยการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์จะล าเลียงเข้าสู่ร่างกายผ่าน 2 ระบบ ได้แก่ 1) 
hepatic portal vein สารอาหารจะดูดซึมผ่าน capillary เข้าสู่ portal vein ไปยังตับ แล้วผ่านเข้าสู่ 
hepatic vein เข้าหัวใจห้องบนขวา เพ่ือล าเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย 2) lymphatic system 

สารอาหารจะส่งผ่านทาง central lacteal ไปยัง thoracic lymph duct แล้วรวมเข้าเส้นเลือดด าใหญ่ 
เข้าหัวใจห้องบนขวา โดยไม่ผ่านตับ สารอาหารที่ล าเลียงด้วยระบบนี้ ได้แก่ กรดไขมันสายยาว 
คอเลสเตอรอล และแอนติบอดีที่อยู่ในนมน้ าเหลืองของแม่ การดูดซึมสารอาหารชนิดต่างๆ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. คาร์โบไฮเดรต 

 การดูดซึมคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป monosaccharide ส าหรับ disaccharide 
สามารถดูดซึมได้เช่นกันแต่จะเกิดข้ึนได้ช้ากว่า ซึ่งการดูดซึม monosaccharide จะมี 2 แบบ คือ 

1.1 Sodium-dependent glucose transporter (SGLT)  
เป็นการดูดซึมสารอาหารที่ต้องอาศัยการท างานของ Na+ ด้วย 

1.2 Sodium-independent glucose transporter หรือ facilitative glucose transporter 

(GLUT)  
การดูดซึมแบบดังกล่าวเป็นการดูดซึมสารอาหารที่ไม่ต้องอาศัยการท างานของ Na+ ด้วย 

โดยการดูดซึมส่วนใหญ่จะเป็นแบบ active transport โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่างๆ โดยต้องอาศัย carrier protein ท าหน้าที่ขนส่งน้ าตาลที่ต้องการดูดซึมซึ่งเรียกว่า
เป็น transporter molecule นอกจากนี้ต้องมี Na+ ท าหน้าที่เป็น co-transporter molecule ช่วย
ในการดูดซึม glucose เรียกการดูดซึมแบบนี้ว่า co-transporter ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นที่
บริเวณไมโครวิลไล (microvilli) เมื่อถูกดูดซึมแล้วน้ าตาลจะเคลื่อนย้ายออกจาก mucosal cell เข้าสู่ 
interstitial fluid โดยวิธี facillitated diffusion (passive transport) เข้าสู่กระแสเลือดต่อไป 

 

2. โปรตีน 

 โปรตีนจะดูดซึมในรูปของกรดอะมิโนแบบ active transport เช่นเดียวกับการดูดซึมกลูโคส 
และมีส่วนน้อยที่ดูดซึมแบบ passive transport โดยการดูดซึมจะเกิดที่บริเวณล าไส้เล็กส่วนกลาง 
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(jejunum) นอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีการดูดซึม whole protein โดยวิธี pinocytosis และน าออก
จากเซลล์อีกด้านหนึ่งโดยวิธี exocytosis 

 

3. ไขมัน 

 ไขมันส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในรูปของ fatty acids และ monoglyceride โดยมีเพียงเล็กน้อย
ที่สามารถดูดซึมในรูป diglyceride และ triglyceride ในบางกรณีผนังล าไส้เล็กอาจดูดซึมไขมันในรูป 
fat droplets ที่มีขนาดใหญ่ โดยวิธี pinocytosis ซึ่งประกอบด้วย endocytosis เข้าทางด้านหนึ่ง 
และน าออกจากเซลล์อีกด้านหนึ่งโดยวิธี exocytosis โดยการดูดซึมไขมันมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

3.1 การย่อยโดยเอนไซม์ไลเปส 

การย่อยไขมันด้วยเอนไซม์ไลเปสจะได้เป็น fatty acids และ monoglyceride โดยสาร
เหล่านี้จะรวมตัวกับน้ าดีเพ่ือสร้างเป็นสารประกอบที่เรียกว่า micelles เพ่ือให้สามารถเคลื่อนผ่าน
สภาพแวดล้อมที่เป็นน้ าไปยัง mucosal epithelium และดูดซึมไขมัน เมื่อ micelles เคลื่อนตัวไปถึง 
mucosal epithelium แล้วจะมีการแตกตัวเพ่ือปล่อย fatty acids, monoglyceride และไขมันชนิด
อ่ืนๆ ให้เป็นอิสระ  

3.2 การดูดซึม 

ไขมันชนิดต่างๆ จะเคลื่อนตัวผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้าน microvilli เข้าสู่ภายใน epithelial 

cell ที่บุชั้น mucosa ของล าไส้ โดยการ diffusion โดยภายใน epithelium จะเกิดการขนส่งดังนี้ 
3.2.1 ไขมันบางส่วนคงตัวในรูป free fatty acids ซึ่งได้แก่ fatty acids ที่มีขนาด

โมเลกุลเล็ก (C<10-12 ตัว) 
3.2.2 ไขมันอีกบางส่วนได้แก่ fatty acids ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ (C>10-12 ตัว) เช่น 

monoglyceride และ diglyceride จะถูกสังเคราะห์ให้เป็น triglyceride ใหม่อีกครั้งภายใน smooth 

endoplasmic reticulum ของเซลล์ enterocyte และ triglyceride ที่ถูกสังเคราะห์นี้จะรวมตัวกับ
ไขมันชนิดอ่ืนๆ โดยจะมีสารประกอบโปรตีนเคลือบอยู่ด้านนอกได้สารประกอบที่ เรียกว่า 
chylomicron ซึ่งมีลักษณะเป็น fat droplets ขนาดเล็กมาก 

3.2.3 การปลดปล่อยไขมันออกจาก mucosal epithelium เข้าสู่ interstitial fluid 

และเข้าสู่กระแสเลือดหรือท่อน้ าเหลือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ไขมันที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก (C<10-12 ตัว) ที่เป็น fatty acids จะ diffuse ผ่าน

เยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่ interstitial fluid และเข้าสู่ blood circulation โดยตรง ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะ
ดูดซึมในรูปแบบนี้ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต ์
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2) ไขมันที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ (C>10-12 ตัว) ที่ฟอร์มเป็น chylomicron จะ
ล าเลียงเข้าสู่ central lacteal และเข้าระบบหมุนเวียนเลือดต่อไป สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะดูดซึมใน
รูปแบบนี้ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต ์

การดูดซึมไขมันในสัตว์ปีกซึ่ง central lacteal ไม่เจริญนั้น ไขมันจะถูกล าเลียงเข้าสู่ 
hepatic portal vein โดยตรง ในรูปที่เรียกว่า portomicron ซึ่งเกิดจากการฟอร์มของ triglyceride 

กับไขมันชนิดอื่นๆ (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) 
 

สรุป 

 ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เป็นระบบที่มีความส าคัญซึ่งท าหน้าที่ย่อยวัตถุดิบที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงเพ่ือให้สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือใช้ส าหรับด ารงชีพ 
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต ซึ่งสัตว์แต่ละประเภทจะมีระบบการย่อยที่แตกต่างกัน 
คือสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองจะมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่สลับซับซ้อน กระบวนการย่อยจะอาศัยเอนไซม์ที่
ผลิตจากต่อมในระบบทางเดินอาหารเป็นหลัก ขณะที่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมี
ความซับซ้อนมากกว่า การย่อยอาหารจะอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนเป็นหลัก 
นอกจากนี้สารอาหารแต่ละประเภทก็มีกระบวนการในการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ที่แตกต่างกันคือการดูดซึม
เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง และการดูดซึมเข้าสู่ท่อน้ าเหลือง 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 

1. จงอธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองมาโดยละเอียด 

2. จงอธิบายระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมาโดยละเอียด 

3. จงบอกความแตกต่างของระบบทางเดินอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมาโดยละเอียด 

4. จงอธิบายกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องมาพอสังเขป 

5. จงอธิบายกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องมาพอสังเขป 

6. จงบอกความแตกต่างของกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองและสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
7. จงบอกชนิด แหล่งที่ผลิต และการท างานของเอนไซม์แต่ละชนิดได้โดยละเอียด 

8. เพราะเหตุใดเอนไซม์ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหารจึงหลั่งออกมาในรูปที่ไม่พร้อมท างาน 

9. จงอธิบายขั้นตอนและรูปแบบในการดูดซึมสารอาหารแต่ละชนิดมาโดยละเอียด 

10. สารอาหารแต่ละประเภทสามารถดูดซึมในรูปของอะไร 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการอาหารของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายประเภทของอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกความแตกต่างของความต้องการอาหารระหว่างสัตว์ ไม่เคี้ยวเอ้ือง สัตว์ปีก รวมทั้ง  

สัตว์เคี้ยวเอื้องได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถยกตัวอย่างอาการป่วยของสัตว์ที่ได้รับโภชนะบางชนิดในปริมาณที่ไม่เพียงพอ 

5. สามารถยกตัวอย่างอาการป่วยของสัตว์ที่ได้รับโภชนะบางชนิดในปริมาณที่เกินความ
ต้องการของร่างกาย 

 

 



176 
 

 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด  
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

3. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

4. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง ความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิดตามเอกสารค าสอน  

5. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
6. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
7. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

8. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

9. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 8 เรื่องความต้องการอาหารของ
สัตว์แต่ละชนิดเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

10. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
11. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด 

2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด 

3. หนังสือ และสื่อการสอนเรื่องความต้องการโภชนะของสัตว์ 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 8 เรื่องความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 8 

ความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิด 
 

 การจัดการให้อาหารสัตว์นั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ คือการให้
อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต ทั้งนี้
เพ่ือให้สัตว์มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของสายพันธุ์นั้นๆ ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความต้องการอาหารและโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด เพ่ือจะได้
น ามาใช้ในการจัดการการให้อาหารสัตว์ โดยอาหารหรือโภชนะที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการประกอบด้วย 
พลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ า ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีปริมาณความต้องการอาหารหรือโภชนะ
เหล่านี้ในปริมาณที่แตกต่างกัน  
 

ความต้องการอาหารของสุกร 

การเลี้ยงสุกรในสมัยก่อนจะมีการปล่อยเลี้ยงสุกรในทุ่งหญ้าแล้วเสริมด้วยอาหารข้น ซึ่งสุกร
จะได้รับเยื่อใยจากการกินหญ้าหลากหลายชนิด และได้รับโปรตีนจากการกินสัตว์เล็กๆ และแมลงที่อยู่
ในดิน ตลอดจนได้รับวิตามินดีจากแสงแดดขณะกินอาหารในทุ่งหญ้า แต่การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันจะมี
ระบบการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยสุกรจะเลี้ยงในคอกท่ีจ ากัดพ้ืนที่แล้วให้อาหารข้นเป็นหลัก 
ซึ่งสุกรจะได้รับสารอาหารหรือโภชนะจากอาหารข้นที่ผู้เลี้ยงให้ทางเดียวเท่านั้น การประกอบสูตรอาหาร
ของสุกรจะให้ความส าคัญกับปริมาณของพลังงาน กรดอะมิโนที่จ าเป็น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แร่ธาตุปลีกย่อย 
และวิตามินในอาหาร ซึ่งจะนิยมใช้อาหารข้นพลังงานสูง ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการโภชนะจะขึ้นอยู่กับ
อายุและช่วงในการให้ผลผลิต โดยสัตว์แรกคลอดจะต้องการโภชนะสูงที่สุด และจะค่อยๆ ลดปริมาณลง
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และขณะสัตว์อุ้มท้องก็จะต้องการโภชนะที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากข้ึน ขณะที่
สัตว์ช่วงโตเต็มวัยจะต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความต้องการพลังงาน 

 ความต้องการพลังงานของสุกรจะวัดในหน่วยพลังงานที่ย่อยได้ (digestible energy, DE) 
หรือพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (metabolizable energy, ME) แหล่งอาหารพลังงานส าหรับสุกรจะใช้
แป้งจากเมล็ดธัญพืช ยกเว้นลูกสุกรระยะก่อนหย่านม แป้งจะถูกย่อยโดยสมบูรณ์ในล าไส้เล็ก ลูกสุกร
อายุน้อยกว่า 3 สัปดาห์มีการหลั่งเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนได้ไม่เต็มที่ส าหรับการย่อยแป้ง อาหารสุกร
ทีผ่ลิตในประเทศอุตสาหกรรมจะมีพลังงานสูงและเยื่อใยต่ า ซึ่งแหล่งพลังงานส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดธัญพืช 
โดยจะใช้เมล็ดข้าวโพดเป็นหลัก และในช่วงที่ไม่มีข้าวโพดจะใช้ธัญพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ข้าวฟ่าง ข้าวบาเลย์ 
และข้าวสาลี  มีการใช้เอนไซม์ทางการค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของข้าวบาเลย์และ
ข้าวโอ๊ต ในประเทศเขตร้อนจะมีการใช้หวัมันส าปะหลังและมันเทศเป็นแหล่งพลังงานส าหรับอาหารสุกร 
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 ในประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศจะมีการน าหญ้า วัชพืช และแหล่งเยื่อใยอ่ืนๆ ที่
เป็นเศษเหลือทางการเกษตรมาใช้เลี้ยงสุกร โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารส่วนท้าย
ของสุกรย่อยเยื่อใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามหากเยื่อใยหยาบในอาหารมากกว่า 10-15 
เปอร์เซ็นต์ จะท าให้ปริมาณพลังงานที่ได้รับมีค่าลดลงทั้งนี้เนื่องจากมีความฟ่ามมากขึ้นและมีความน่ากิน
ลดลง ซึ่งโดยทั่วไปสุกรและสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองชนิดอ่ืนจะได้พลังงานตามที่ร่างกายต้องการจนกระทั่ง
อาหารเต็มกระเพาะ วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด เช่น ถั่วอัลฟาฟ่า จะมีความน่ากินน้อยท าให้สุกรกิน
อาหารได้ไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากถั่วอัลฟาฟ่าจะมีรสขมเล็กน้อยเนื่องจากมีซาโปนินเป็นองค์ประกอบ  
ถั่วอัลฟาฟ่าและอาหารเยื่อใยชนิดอ่ืนๆ จะถูกหมักโดยจุลินทรีย์ในล าใส้ส่วนท้ายได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น
กรดไขมันที่ระเหยได้ ซึ่งสามารถให้พลังงานได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ต้องการ 

  

 2. ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน 

 ปริมาณความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนของสุกรระยะก าลังเจริญเติบโตแสดงในตารางที่ 
8.1 และ 8.2 ตามล าดับ ในสถานการณ์ปกติกรดอะมิโนไลซีน, เมทไธโอนีน, ทริปโตเฟน และทรีโอนีน
เป็นกรดอะมิโนชนิดหลักที่ต้องให้ความส าคัญและระวังไม่ให้ขาด และพบว่าแหล่งโปรตีนที่ส าคัญของ
สุกรคือกากถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังมีแหล่งโปรตีนอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น กากคาโนล่า, กากเมล็ดฝ้าย 
และกากถั่วลิสงที่สามารถเลือกใช้ให้ต้นทุนค่าอาหารต่ าสุด ส าหรับแหล่งโปรตีนที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ 
เนื้อและกระดูกป่น ก็นิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีนอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ส่วนใหญ่แหล่งโปรตีนเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มีราคาแพง ดังนั้นในการเลือกใช้แหล่งของโปรตีนในอาหารสุกรจะต้องค านึงถึงคุณภาพ
และราคาที่ไม่สูง 

 

3. ความต้องการแร่ธาตุ 
แคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญต่อการเจริญและพัฒนาระบบโครงร่าง

ของร่างกาย ป้องกันการเกิดขาอ่อนแอ และความผิดปกติของกระดูก วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ส าหรับ
ประกอบสูตรอาหารของสุกรส่วนใหญ่จะมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นจ าเป็นต้อง
มีการเสริมเข้ามา เช่น หินฝุ่น และไดแคลเซียมฟอสเฟต ปริมาณความต้องการเกลือสามารถเสริม
โซเดียมคลอไรด์ในระดับ 0.20-0.25 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับปริมาณความต้องการแร่ธาตุปลีกย่อยสามารถ
เสริมด้วยพรีมิกซ์ นอกจากนี้พบว่าในกรณีที่มีการใช้แหล่งโปรตีนจากพืช เช่น กากถั่วเหลืองจะต้องมี
การเสริมสังกะสี (Zn) ซีลีเนียม และวิตามินอี ซ่ึงมีความส าคัญต่อระบบสืบพันธุ์ และท าให้การเจริญพัฒนา
ของตัวออ่นดีขึ้น 

เหล็กเป็นแร่ธาตุที่ถูกขนส่งผ่านนมได้ในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้นลูกสุกรจึงมีปริมาณความ
ต้องการเหล็กสูงมากทั้งนี้เพราะสุกรในระยะนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการสังเคราะห์
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ฮีโมโกลบินสูง และมีปริมาณธาตุเหล็กในน้ านมต่ ามาก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาระดับของ
ธาตุเหล็กในลูกสุกรโดยการเสริมธาตุเหล็กในแม่สุกรตั้งครรภ์และระยะให้นม  และผู้เลี้ยงสุกรสามารถ
ท าได้โดยการฉีดธาตุเหล็กให้กับลูกสุกร 

 

4. ความต้องการวิตามิน 

 โดยทั่วไปการใช้วิตามินทางการค้าก็สามารถป้องกันการขาดวิตามินในสุกรได้ แต่ถ้าไม่มีการ
ใช้แหล่งโปรตีนจากสัตว์ในการประกอบสูตรอาหารสุกร จ าเป็นจะต้องเสริมวิตามินบี12 ในอาหารด้วย 

 กรดโฟลิคเป็นวิตามินที่มีความส าคัญกับสุกรแม่พันธุ์ ซึ่งโฟเลทจะท าหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ใน
การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค ซึ่งปริมาณความต้องการกรดโฟลิคจะสูงที่สุดในระยะที่มีการแบ่งเซลล์
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระยะที่มีการเจริญของฟีตัส 
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ตารางท่ี 8.1 ความต้องการโภชนะของสุกรระยะก าลังเจริญเติบโตที่ให้อาหารแบบเต็มที่ 
 

 
น้ าหนักของสุกร (กิโลกรัม) 

1-5 5-10 10-20 20-50 50-110 

น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน, (กรัม/ วัน) 200 250 450 700 820 

ปริมาณการกินได้, (กรัม/ วัน) 250 460 950 1,900 3,110 

อัตราแลกเนื้อ 1.25 1.84 2.11 2.71 3.79 

พลังงานที่ย่อยได,้ (กิโลแคลอร/ี วัน) 850 1,560 3,230 6,460 10,570 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ , (กิโลแคลอรี/ 
วัน) 

805 1,490 3,090 6,200 10,185 

พลังาน, (kcalME/ กิโลกรัม) 3,220 3,240 3,250 3,260 3,275 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 24 20 18 15 13 

 ความต้องการโภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) 
 1-5 5-10 10-20 20-50 50-110 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)      

 อาร์จีนีน 0.60 0.50 0.40 0.25 0.10 

 ฮีสติดีน 0.36 0.31 0.25 0.22 0.18 

 ไอโซลิวซีน 0.76 0.65 0.53 0.46 0.38 

 ลิวซีน 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 

 ไลซีน 1.40 1.15 0.95 0.75 0.60 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.68 0.58 0.48 0.41 0.34 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.10 0.94 0.77 0.66 0.55 

 ทรีโอนีน 0.80 0.68 0.56 0.48 0.40 

 ทริปโตเฟน 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 

 วาลีน 0.80 0.68 0.56 0.48 0.40 

แร่ธาตุ      

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.70 0.65 0.60 0.50 0.40 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

ที่มา: NRC (1988) 
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ตารางท่ี 8.1 ความต้องการโภชนะของสุกรระยะก าลังเจริญเติบโตที่ให้อาหารแบบเต็มที่ (ต่อ) 
 

 ความต้องการโภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) 
 1-5 5-10 10-20 20-50 50-110 

แร่ธาตุ, (ต่อ)      

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

 แมกนีเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.17 

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.00 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 100 100 80 60 40 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.30 0.30 0.25 0.15 0.10 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 100 100 80 60 50 

วิตามิน      

 วิตามินเอ, (IU) 2,200 2,200 1,750 1,300 1,300 

 วิตามินดี, (IU) 220 220 200 150 150 

 วิตามินอี, (IU) 16 16 11 11 11 

 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 

 โคลีน, (มิลลิกรัม) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 

 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 20.0 15.0 12.5 10.0 7.0 

 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 12.0 10.0 9.0 8.0 7.0 

 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 

 ไทอะมีน, (มิลลิกรัม) 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

 วิตามินบี6, (มิลลิกรัม) 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 

 วิตามินบี12, (ไมโครกรัม) 20.0 17.5 15.0 10.0 5.0 

ที่มา: NRC (1988)      
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ตารางท่ี 8.2 ความต้องการโภชนะของสุกรระยะผสม-อุ้มท้อง 
 

 
ความต้องการโภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) 

สุกรสาว, แม่สุกรและพ่อพันธุ์ แม่สุกรและสุกรสาวระยะให้นม 

ปริมาณการกินได้, (กิโลกรัม/ วัน) 1.9 5.3 

พลังงานที่ย่อยได้, (กิโลแคลอรี) 3,340 3,340 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้, (กิโลแคลอรี) 3,210 3,210 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 12 13 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)   

 อาร์จีนีน 0.00 0.40 

 ฮีสติดีน 0.15 0.25 

 ไอโซลิวซีน 0.30 0.39 

 ลิวซีน 0.30 0.48 

 ไลซีน 0.43 0.60 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.23 0.36 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 0.45 0.70 

 ทรีโอนีน 0.30 0.43 

 ทริปโตเฟน 0.09 0.12 

 วาลีน 0.32 0.60 

แร่ธาตุ   

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.75 0.75 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.60 0.60 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.20 

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.12 0.16 

 แมกนีเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.04 0.04 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.20 0.20 

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 5.00 5.00 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.14 0.14 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 80.00 80.00 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 10.00 10.00 

ที่มา: NRC (1988) 
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ตารางท่ี 8.2 ความต้องการโภชนะของสุกรระยะผสม-อุ้มท้อง (ต่อ) 
 

 
ความต้องการโภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) 

สุกรสาว, แม่สุกรและพ่อพันธุ์ แม่สุกรและสุกรสาวระยะให้นม 

แร่ธาตุ   

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.15 0.15 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 50.00 50.00 

วิตามิน   

 วิตามินเอ, (IU) 4,000 2,000 

 วิตามินดี, (IU) 200 200 

 วิตามินอี, (IU) 22 22 

 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 0.50 0.50 

 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.20 0.20 

 โคลีน, (มิลลิกรัม) 1.25 1.25 

 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 0.30 0.30 

 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 10.00 10.00 

 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 12.00 12.00 

 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 3.75 3.75 

 ไทอะมีน, (มิลลิกรัม) 1.00 1.00 

 วิตามินบี6, (มิลลิกรัม) 1.00 1.00 

 วิตามินบี12, (ไมโครกรัม) 15.00 15.00 

ที่มา: NRC (1988) 
 

ความต้องการอาหารของสัตว์ปีก 

 อาหารที่ใช้ในการระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกทางการค้าในประเทศอุตสาหกรรมมีความซับซ้อน
มาก โดยสูตรอาหารจะต้องมีรายการความต้องการโภชนะที่แน่นอน อาหารพลังงานสูงจะส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารที่ดี พบว่ามีบริษัทที่เลี้ยงสัตว์ปีกจ านวนไม่น้อยทีใ่ช้อาหารพลังงานต่ า
ต้องการอาหารปริมาณมาก มีการใช้แรงงาน การขนส่ง สถานที่จัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์ในการจ่าย
อาหารจ านวนมาก ดังนั้นการลดปริมาณการใช้อาหารที่มีพลังงานต่ าจะช่วยท าให้บริษัทมีก าไรมากขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อาหารพลังงานสูงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหาร และมีอัตราการแลกเนื้อ
ดีขึ้น 
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1. ความต้องการพลังงาน 

ความต้องการพลังงานของสัตว์ปีกจะนิยมใช้ในหน่วยพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะใช้ใน
หน่วยของพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง (true metabolizable energy, TME) โดยวัตถุดิบอาหาร
พลังงานที่ให้พลังงานสูงที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์ปี ก ได้แก่ เมล็ดธัญพืช (ข้าวโพดและข้าวฟ่าง) 
นอกจากนี้มีการเสริมไขมันในระดับ 3-8 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเพ่ิมระดับไขมันในอาหาร 

 

2. ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน 

ปริมาณความต้องการกรดอะมิโนของสัตว์ปีกค่อนข้างแตกต่างกับความต้องการกรดอะมิโน
ของสุกร โดยพบว่าสามารถใช้กรดอะมิโนไกลซีนและเซอรีนสลับกันได้ ส่วนกรดอะมิโนอาร์จีนีนนั้น
พบว่าสัตว์ปีกมีความต้องการมากกว่าสุกร ซึ่งความแตกต่างทั้งสองส่วนนี้จะสัมพันธ์กับกลไกและ
กระบวนการเมทาบอลิซึมของไนโตรเจน โดยสัตว์ปีกจะไม่มีเอนไซม์ที่ใช้ในวัฏจักรยูเรียที่เกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ยูเรีย ท าให้มีการขับกรดยูริคซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้ายจากการเมทาบอลิซึมของโปรตีน ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมพบว่าการขับออกของยูเรียจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่ตับ ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย
ของวัฏจักรยูเรียจะมีการสร้างยูเรียและอาร์จีนีน ในทางตรงกันข้ามพบว่าสัตว์ปีกมีความต้องการ
กรดอะมิโนไกลซีนเนื่องจากเป็นส่วนประกอบของกรดยูริค และสัตว์ปีกไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโน
อาร์จีนีน  

สัตว์ปีกมีปริมาณความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนสูงกว่าสุกร พบว่ากากถั่วเหลืองเป็น
แหล่งโปรตีนจากพืชที่ส าคัญที่น าใช้ในอาหารสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังมีแหล่งโปรตีนจากสัตว์ที่นิยมใช้ใน
อาหารสัตว์ปีก ได้แก่ ปลาป่น ในสัตว์ปีกพบว่าเมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนล าดับแรก ( first-limiting 

amino acid) ซึ่งนิยมเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในรูป ดีแอล-เมทไธโอนีน หรือ เมทไธโอนีนไฮดรอกซี- 
อนาลอค 

 

3. ความต้องการแร่ธาตุ 
สัตว์ปีกมีความต้องการแร่ธาตุในปริมาณสูง ในกรณีไก่เนื้อที่อยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็วจะมีความต้องการแร่ธาตุมากขึ้น ไก่เนื้อที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีปริมาณเนื้อมากๆ 
จะต้องให้ความส าคัญเรื่องความแข็งแรงของขา ซึ่งพบว่าการให้อาหารที่มีระดับของแร่ธาตุหลายๆ 
ชนิดที่เหมาะสม ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โพแทสเซียม 
โซเดียม และคลอไรด์ จะช่วยป้องกันอาการผิดปกติของขา  

ความต้องการแคลเซียมของแม่ไก่ไข่มีปริมาณสูงมาก (3.4 เปอร์เซ็นต์) เพ่ือใช้ในการสร้าง
เปลือกไข่ (ตารางที่ 8.3) ซึ่งคุณภาพของเปลือกไข่ที่ดีจะมีความส าคัญมากส าหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้
เนื่องจากก าไรของการขายไข่จะลดลงและสูญเสียไปมากหากเปลือกไข่แตกหรือร้าว แต่อย่างไรก็ตาม
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ระดับแคลเซียมในอาหารที่มากเกินไปจะส่งผลท าให้เกิดการขาดแร่ธาตุชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แมงกานีส และสังกะสี นอกจากนี้พบว่าธัญพืชและแหล่งโปรตีนจากพืชที่น ามาใช้ในการประกอบสูตรอาหาร
ของสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่ในระดับต่ า  ดังนั้นจะต้องมีการเสริม
แคลเซียมและฟอสฟอรัสเพ่ิมในอาหารเพ่ือให้สัตว์ได้รับแร่ธาตุในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าแหล่งของฟอสฟอรัสมีราคาแพงและบางครั้งก็หาได้ยาก เนื่องจาก
ฟอสฟอรัสจะอยู่ในเหมืองซึ่งพบได้ไม่มากนัก ฟอสฟอรัสที่อยู่ในหินที่ยังไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
จะมีส่วนของสารพิษเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูง แต่หากน ามาผ่านกระบวนการให้ความร้อนก็จะมี
ความปลอดภัยมากขึ้น 

 

4. ความต้องการวิตามิน 

เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกไม่มีความซับซ้อน และอาหารมีระยะเวลาในการ
ไหลผ่านค่อนข้างเร็ว ท าให้การสังเคราะห์วิตามินบี-คอมเพล็กซ์ในล าไส้เกิดขึ้นน้อยมาก สัตว์ปีกจะใช้
ประโยชน์จากวิตามินดี2 ได้อย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นควรมีการเสริมวิตามินดี3 
ให้กับสัตว์ปีก ความต้องการวิตามินดีของสัตว์ปีกจะรายงานในหน่วย international chick units 

(UCI) ซึ่งวิตามินดี3 ปริมาณ 1 UCI มีค่าเท่ากับ 0.025 ไมโครกรัม  
วิตามินอี พบว่าสัตว์ปีกที่ขาดวิตามินอีจะท าให้กล้ามเนื้อเสื่อม ซึ่งปริมาณความต้องการ

วิตามินอีในสัตว์ต่างสปีชีส์จะขึ้นอยู่กับระดับของซีลีเนียมในอาหาร และการสังเคราะห์ anti-oxidant 

และอาหารที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในระดับสูง จะมีความต้องการวิตามินอีเพ่ิมมากข้ึน 

วิตามินเค เป็นวิตามินที่มีความส าคัญส าหรับสัตว์ปีก ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ปีกมีจุลินทรีย์ที่
สามารถสังเคราะห์วิตามินเคในล าไส้ปริมาณน้อย หากสัตว์ปีกขาดวิตามินเคจะท าให้มีปัญหาเรื่องการ
แข็งตัวของเลือด หากขาดวิตามินเคในระดับต่ าๆ จะท าให้เกิดการตกเลือดในล าไส้เล็ก ส่งผลท าให้เกิด
จุดช้ าเลือดในซาก 

ความต้องการวิตามินของสัตว์ปีกที่ผลิตไข่ที่จะน าเข้าฟักจะมีปริมาณสูงกว่าการผลิตไข่เพ่ือ
บริโภค ดังนั้นแม่ไก่ที่ผลิตไข่ส าหรับน าเข้าฟักจะต้องได้รับอาหารที่มีระดับของวิตามินสูงกว่าแม่ไก่ที่
ผลิตไขเ่พ่ือจ าหน่ายทางการค้า  

แซนโทฟิลเป็นสารสีที่องค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกับเบต้า-แคโรทีน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
อาหารไก่ไข่ โดยแซนโทฟิลแต่ละชนิดจะให้สีที่แตกต่างกัน เช่น ลูทีนที่พบในถั่วอัลฟาฟ่าจะให้สาร      
สีเหลือง ซีแซนทีนที่พบในข้าวโพดจะให้สารสีส้ม-แดง ดอกดาวเรืองแห้งป่นในดอกไม้ที่มีแซนโทฟิลที่
สามารถน ามาเสริมให้ไก่ไข่ได้ แต่อย่างไรก็ตามในการใช้วัตถุดิบที่ให้สารสีจะต้องไม่มีการปนเปื้อน
ของอะฟลาทอกซิน ทั้งนี้เนื่องจากอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในอาหารจะท าให้ความสามารถในการดูดซึม
แซนโทฟิลลดลง (Schaeffer and Hamilton, 1990) 
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ตารางท่ี 8.3 ความต้องการโภชนะของไก่เล็กฮอร์น 

 

 ระยะก าลังเจริญเติบโต, (สัปดาห์) 
ระยะให้ไข ่ พ่อแม่พันธุ์ 

0-6 6-14  14-20  

พลังงาน, (kcalME/ kg) 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 18 15 12 14.5 14.5 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)      

 อาร์จีนีน 1.00 0.83 0.67 0.68 0.68 

 ไกลซีน+เซอรีน 0.70 0.58 0.47 0.50 0.50 

 ฮีสติดีน 0.26 0.22 0.17 0.16 0.16 

 ไอโซลิวซีน 0.60 0.50 0.40 0.50 0.50 

 ลิวซีน 1.00 0.83 0.67 0.73 0.73 

 ไลซีน 0.85 0.60 0.45 0.64 0.64 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.60 0.50 0.40 0.55 0.55 

 เมทไธโอนีน 0.30 0.25 0.20 0.32 0.32 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.00 0.83 0.67 0.80 0.80 

 ฟีนิลอะลานีน 0.54 0.45 0.36 0.40 0.40 

 ทรีโอนีน 0.68 0.57 0.37 0.45 0.45 

 ทริปโตเฟน 0.17 0.14 0.11 0.14 0.14 

 วาลีน 0.62 0.52 0.41 0.55 0.55 

แร่ธาตุ      

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.80 0.70 0.60 3.40 3.40 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.40 0.35 0.30 0.32 0.32 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.40 0.30 0.25 0.15 0.15 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.12 0.12 0.15 0.15 

 แมกนีเซียม, ((มิลลิกรัม) 600 500 400 500 500 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 60 30 30 30 60 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 40 35 35 50 65 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 80 60 60 50 60 

ที่มา: NRC (1984b) 
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ตารางท่ี 8.3 ความต้องการโภชนะของไก่เล็กฮอร์น (ต่อ) 
 

 ระยะก าลังเจริญเติบโต, (สัปดาห์) 
ระยะให้ไข่ พ่อแม่พันธุ์ 

0-6 6-14  14-20  

แร่ธาตุ      

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 8 6 6 6 8 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.35 0.35 0.35 0.30 0.30 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 

วิตามิน      

 วิตามินเอ, (IU) 1,500 1,500 1,500 4,000 4,000 

 วิตามินดี, (ICU) 200 200 200 500 500 

 วิตามินอี, (IU) 10 5 5 5 10 

 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 3.60 1.80 1.80 2.20 3.80 

 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 10.0 10.0 10.0 2.20 10.0 

 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 27.0 11.0 11.0 10.0 10.0 

 วิตามินบี12, (มิลลิกรัม) 0.009 0.003 0.003 0.004 0.004 

 โคลีน, (มิลลิกรัม) 1,300 900 500 - - 

 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 

 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 0.55 0.25 0.25 0.25 0.35 

 ไทอะมีน, (มิลลิกรัม) 1.8 1.3 1.3 0.80 0.80 

 ไพริดอกซิน, (มิลลิกรัม) 3.0 3.0 3.0 3.0 4.50 

ที่มา: NRC (1984b) 
 

ความต้องการอาหารของไก่เนื้อ 

 ไก่เนื้อมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะการเลี้ยงที่สั้น อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อมี
ความคาดหวังที่ซับซ้อนเพ่ือให้ได้ไก่เนื้อที่มีคุณภาพดีในระยะเวลาที่รวดเร็ว ท าให้ปริมาณการบริโภค
เนื้อไก่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือให้ได้ไก่เนื้อที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน
เวลาอันสั้น ดังนั้นการผลิตไก่เนื้อสายพันธุ์ดังกล่าวจะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงเพ่ือให้
ไก่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
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 อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อจะมีหลายสูตรตามระยะการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยอาหารข้นที่ใช้
เลี้ยงไก่ระยะแรกจนถึง 3 สัปดาห์ จะต้องมีโปรตีน 23-24 เปอร์เซ็นต์ ไก่ระยะ 3-6 สัปดาห์ จะได้รับ
อาหารส าหรับไก่ที่อยู่ในช่วงก าลังเจริญเติบโต และไก่ที่มีอายุมากกว่า 6 สัปดาห์จะได้รับอาหารระยะ
สุดท้ายก่อนปลด ไก่เนื้อจะถูกเลี้ยงโดยให้กินอาหารแบบเต็มที่เพ่ือให้สัตว์สามารถเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และในอาหารไก่จะมีการผสมยากันบิดซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะ 

พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีพลังงานสูงจะมีขนาดตัวใหญ่และมีการสะสมของไขมันมาก
ท าให้เกิดปัญหาเรื่องขา และให้ผลผลิตไข่ต่ า ไก่พ่อแม่พันธุ์จะต้องกินอาหารได้ปริมาณอย่างน้อย 80 
เปอร์เซ็นต์ ของสัตว์ที่สามารถกินได้เต็มที่ ปริมาณความต้องการโภชนะของไก่เนื้อแสดงในตารางที่ 8.4 

 

ตารางท่ี 8.4 ความต้องการโภชนะของไก่เนื้อ  
 

 
อายุไก่เนื้อ 

0-3 สัปดาห์ 3-6 สัปดาห์ 6-8 สัปดาห์ 
พลังงาน, (kcal ME/ kg) 3,200 3,200 3,200 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 23.0 20.0 18.0 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)    

 อาร์จีนีน 1.44 1.20 1.00 

 ไกลซีน+เซอรีน 1.50 1.00 0.70 

 ฮีสติดีน 0.35 0.30 0.26 

 ไอโซลิวซีน 0.80 0.70 0.60 

 ลิวซีน 1.35 1.18 1.00 

 ไลซีน 1.20 1.00 0.85 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.93 0.72 0.60 

 เมทไธโอนีน 0.50 0.38 0.32 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.34 1.17 1.00 

 ฟีนิลอะลานีน 0.72 0.63 0.54 

 ทรีโอนีน 0.80 0.74 0.68 

 ทริปโตเฟน 0.23 0.18 0.17 

 วาลีน 0.82 0.72 0.62 

ที่มา: NRC (1984b)    
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ตารางท่ี 8.4 ความต้องการโภชนะของไก่เนื้อ (ต่อ) 
 

 
อายุไก่เนื้อ 

0-3 สัปดาห์ 3-6 สัปดาห์ 6-8 สัปดาห์ 
แร่ธาตุ    

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 1.00 0.90 0.80 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.45 0.40 0.35 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.40 0.35 0.30 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.15 0.15 

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.15 0.15 

 แมกนีเซียม, ((มิลลิกรัม) 600 600 600 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 60.0 60.0 60.0 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 40.0 40.0 40.0 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 80.0 80.0 80.0 

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 8.0 8.0 8.0 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.35 0.35 0.35 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.15 0.15 0.15 

วิตามิน 

 วิตามินเอ, (IU) 1,500 1,500 1,500 

 วิตามินดี, (ICU) 200 200 200 

 วิตามินอี, (IU) 10 10 10 

 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 0.50 0.50 0.50 

 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 3.6 3.6 3.6 

 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 10.0 10.0 10.0 

 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 27.0 27.0 11.0 

 วิตามินบี12, (มิลลิกรัม) 0.009 0.009 0.003 

 โคลีน, (มิลลิกรัม) 1,300 850 500 

 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.15 0.15 0.10 

 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 0.55 0.55 0.25 

 ไทอะมีน, (มิลลิกรัม) 1.80 1.80 1.80 

ที่มา: NRC (1984b) 
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ความต้องการอาหารของไก่ไข่ 
 ไก่ไข่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตไข่ ซึ่งจะมีขนาดร่างกายเล็ก และมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าสายพันธุ์
ไก่เนื้อ ดังนั้นไก่ไข่ระยะการเจริญเติบโตช่วงแรกจะมีปริมาณความต้องการโภชนะต่ ากว่าไก่เนื้อ แต่ไก่ไข่
ระยะที่ให้ผลผลิตไข่จะต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานและ
แคลเซียม ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตไข่ประกอบด้วยสารอาหารสูง และไก่ให้ผลผลิตไข่สูงเช่นเดียวกัน โดย
ควรมีการจ ากัดอาหารไก่ไข่ในระยะที่ก าลังเจริญเติบโตเพ่ือยืดระยะในการเจริญพัฒนาของระบบ
สืบพันธุ์ ทั้งนี้เพ่ือลดจ านวนไก่ที่ให้ผลผลิตไข่ที่มีขนาดเล็กก่อนระยะที่ไก่ให้ผลผลิตไข่ ไก่ไข่มีปริมาณ
ความต้องการแคลเซียมสูงส าหรับการสร้างเปลือกไข่ แม่พันธุ์ไก่ไข่ควรได้รับอาหารที่มีระดับของ     
แร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้เนื่องจากหากแม่ไก่ได้รับแร่ธาตุ
และวิตามินที่ไม่เพียงพอจะท าให้ประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์และการฟักไข่ลดลง ปริมาณความ
ต้องการอาหารส าหรับไก่ไข่และแม่พันธุ์ไก่ไข่แสดงดังตารางที่ 8.5  
 

ตารางท่ี 8.5 ความต้องการโภชนะของไก่ไข่ 
 

 

 

อาหารที่กิน, 

 (กรัม/ ตัว/ วัน) 

ความต้องการของไก่ไข่พันธุ์ ความต้องการ/ ตัว/ วัน 

เปลือกสีขาว 
เปลือกสีขาว เปลือกสีน้ าตาล 

แม่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่ไข่ 
80 100 120 100 100 110 

โปรตีนและกรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)  โปรตีนและกรดอะมิโน, (กรัม) 
 โปรตีนหยาบ 18.8 15.0 12.5 15,000 15,000 16,500 
 อาร์จีนีน 0.88 0.70 0.58 700 700 770 

 ฮีสติดีน 0.21 0.71 0.14 170 170 190 

 ไอโซลิวซีน 0.81 0.65 0.54 650 650 715 

 ลิวซีน 1.03 0.82 0.68 820 820 900 

 ไลซีน 0.86 0.69 0.58 690 690 760 

 เมทไธโอนีน 0.38 0.30 0.25 300 300 330 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.73 0.58 0.48 580 580 645 

 ฟีนิลอะลานีน 0.59 0.47 0.39 470 470 520 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.04 0.83 0.69 830 830 910 

 ทรีโอนีน 0.59 0.47 0.39 470 470 520 

ที่มา: NRC (1994) 
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ตารางท่ี 8.5 ความต้องการโภชนะของไก่ไข่ (ต่อ) 
 

 

 

อาหารที่กิน, 

(กรัม/ตัว/วัน) 

ความต้องการของไก่ไข่พันธุ์ ความต้องการต่อตัวต่อวัน 

เปลือกสีขาว 
เปลือกสีขาว เปลือกสีน้ าตาล 

แม่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่ไข่ 
80 100 120 100 100 110 

แร่ธาตุ       

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 4.06 3.25 2.71 3,250 3,250 3,600 

 คลอไรด์, (เปอร์เซ็นต์) 0.16 0.13 0.11 130 130 145 

 แมกนีเซียม, (มิลลิกรัม) 625 500 420 50 50 55 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.19 0.15 0.13 150 150 165 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.19 0.15 0.13 150 150 165 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.044 0.035 0.029 0.010 0.004 0.004 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 56 45 38 6.0 4.5 5.0 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 25 20 17 2.0 2.0 2.2 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.08 0.06 0.05 0.006 0.006 0.006 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 44 35 29 4.5 3.5 3.9 

วิตามิน       

 วิตามินเอ, (IU) 3,750 3,000 2,500 300 300 330 

 วิตามินดี, (IU) 375 300 250 30 30 33 

 วิตามินอี, (IU) 6 5 4 1.0 0.5 0.55 

 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 0.6 0.5 0.4 0.1 0.05 0.055 

 วิตามินบี12, (มิลลิกรัม) 0.004 0.004 0.004 0.008 0.0004 0.0004 

 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.13 0.10 0.08 0.01 0.01 0.011 

 โคลีน, (มิลลิกรัม) 1,310 1,050 875 105 105 115 

 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 0.31 0.25 0.21 0.035 0.025 0.028 

 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 12.5 10.0 8.3 1.0 1.0 1.1 

 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 2.5 2.0 1.7 0.7 0.20 0.22 

 ไพริดอกซิน, (มิลลิกรัม) 3.1 2.5 2.1 0.45 0.25 0.28 

 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 3.1 2.5 2.1 0.36 0.25 0.28 

ที่มา: NRC (1994) 
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ความต้องการอาหารของไก่งวง 
 ไก่งวงเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคเนื้อ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ในต่างประเทศจะนิยมบริโภคไก่งวงในเทศกาลคริสมาสต์ และนอกจากนั้นมีการน าเนื้อไก่งวง
มาแปรรูปเป็นแฮม และในประเทศไทยมีการน าไก่งวงไปประกอบอาหารเพ่ือบริโภคหลากหลายเมนู  
 ไก่งวงเล็กจะมีปริมาณความต้องการโปรตีนมากกว่าไก่ โดยไก่งวงอายุ 0-4 สัปดาห์ ควรได้รับ
อาหารที่มีโปรตีน 28 เปอร์เซ็นต์ และท าการลดปริมาณโปรตีนในอาหารลง 2 เปอร์เซ็นต์ ในทุกๆ 4 
สัปดาห์ จนถึงอายุที่สามารถส่งตลาดได้คืออายุ 20 สัปดาห์ นอกจากนี้การเลี้ยงไก่งวงสามารถเลี้ยงใน
สภาวะโรงเรือนแบบเปิด โดยไก่งวงจะกินหญ้า และแมลง ปริมาณความต้องการโภชนะของไก่งวง
แสดงในตารางที่ 8.6  
 

ตารางท่ี 8.6 ความต้องการโภชนะของไก่งวง 
 

 อายุไก่งวง, (สัปดาห์) 
พ่อแม่พันธุ์ เพศผู้ 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 

เพศเมีย 0-4 4-8 8-11 11-14 14-17 17-20 

พลังงาน, (kcalME/kg) 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 2,900 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 28 26 22 19 16.5 14 14 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)        

 อาร์จีนีน 1.6 1.5 1.25 1.2 0.95 0.8 0.6 
 ไกลซีน+เซอรีน 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 
 ฮีสติดีน 0.58 0.54 0.46 0.39 0.35 0.29 0.3 
 ไอโซลิวซีน 1.1 1.0 0.85 0.75 0.65 0.55 0.5 
 ลิวซีน 1.9 1.75 1.5 1.3 1.1 0.95 0.5 
 ไลซีน 1.6 1.5 1.3 1.0 0.8 0.65 0.6 
 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 1.05 0.9 0.75 0.65 0.55 0.45 0.4 
 เมทไธโอนีน 0.53 0.45 0.38 0.33 0.28 0.23 0.2 
 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.8 1.65 1.4 1.2 1.05 0.9 1.0 
 ฟีนิลอะลานีน 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.55 
 ทรีโอนีน 1.0 0.93 0.79 0.68 0.59 0.5 0.45 
 ทริปโตเฟน 0.26 0.24 0.2 0.18 0.15 0.13 0.13 

ที่มา: NRC (1984b) 
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ตารางท่ี 8.6 ความต้องการโภชนะของไก่งวง (ต่อ) 
 

 อายุไก่งวง, (สัปดาห์) 
พ่อแม่พันธุ์ เพศผู้ 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 

เพศเมีย 0-4 4-8 8-11 11-14 14-17 17-20 

แร่ธาตุ         

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 1.2 1.0 0.85 0.75 0.65 0.55 2.25 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.6 0.5 0.42 0.38 0.32 0.28 0.35 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.17 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 

 แมกนีเซียม, ((มิลลิกรัม) 600 600 600 600 600 600 600 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 60 60 60 60 60 60 60 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 75 65 50 40 40 40 65 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 80 60 60 60 50 50 60 

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 8 8 6 6 6 6 8 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

วิตามิน        

 วิตามินเอ, (IU) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
 วิตามินดี, (ICU) 900 900 900 900 900 900 900 
 วิตามินอี, (IU) 12 12 10 10 10 10 25 
 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 
 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 3.6 3.6 3.0 3.0 2.5 2.5 4.0 
 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 11.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.0 16.0 
 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 70.0 70.0 50.0 50.0 40.0 40.0 30.0 
 วิตามินบี12, (มิลลิกรัม) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.2 0.2 0.15 0.125 0.100 0.100 0.15 
 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 
 ไทอะมีน, (มิลลิกรัม) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

ที่มา: NRC (1984b) 
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ความต้องการอาหารของนกกระทา 

 นกกระทาญี่ปุ่น (Japanese quail) เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงในประเทศไทยมาเป็นเวลา
ยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการผลิตนกกระทาเนื้อและนกกระทาไข่ยังไม่มีการขยายตัว
มากนักเมื่อเทียบกับไก่เนื้อและไก่ไข่ แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงนกกระทาใช้ต้นทุนน้อย จึงเหมาะ
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่สนใจอยากมีรายได้จากการผลิตสัตว์ ทั้งนี้การจัดการเลี้ยงดูและให้อาหาร
นกกระทาจะคล้ายคลึงกับการเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ ซึ่งในการจัดการนกกระทาเล็กจะให้อาหารแบบ
เต็มที่จนมีอายุ 5 สัปดาห์ โดยจะท าการแยกเพศ โดยเพศผู้จะเลี้ยงโดยให้อาหารแบบเต็มที่เพ่ือเป็น 
นกกระทาเนื้อเพ่ือส่งตลาดเมื่อมีอายุ 8-10 สัปดาห์ ส าหรับเพศเมียจะเลี้ยงเพ่ือผลิตไข่เพ่ือรับประทาน
หรือผลิตไข่เพ่ือน าเข้าฟักเพ่ือผลิตเป็นลูกนกกระทาเพ่ือจ าหน่ายต่อไป โดยนกกระทาในแต่ละระยะมี
ความต้องการโภชนะดังแสดงในตารางที่ 8.7 

 

ตารางท่ี 8.7 ความต้องการโภชนะของนกกระทา 
 

 ช่วงอายุนกกระทา 

เล็ก-รุ่น พ่อ-แม่พันธุ์ 
พลังงาน, (kcalME/kg) 2,900 2,900 

โปรตีน, (เปอร์เซ็นต์) 24.0 20.0 

กรดอะมิโน, (เปอร์เซ็นต์)   

 อาร์จีนีน 1.25 1.26 

 ไกลซีน+เซอรีน 1.15 1.17 

 ฮีสติดีน 0.36 0.42 

 ไอโซลิวซีน 0.98 0.90 

 ลิวซีน 1.69 1.42 

 ไลซีน 1.30 1.00 

 เมทไธโอนีน 0.50 0.45 

 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.75 0.70 

 ฟีนิลอะลานีน 0.96 0.78 

 ฟีนิลอะลานีน+ไทโรซีน 1.80 1.40 

 ทรีโอนีน 1.02 0.74 

 ทริปโตเฟน 0.22 0.19 

ที่มา: NRC (1994)   
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ตารางท่ี 8.7 ความต้องการโภชนะของนกกระทา (ต่อ) 
 

 ช่วงอายุนกกระทา 

เล็ก-รุ่น พ่อ-แม่พันธุ์ 
แร่ธาตุ    

 แคลเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.8 2.5 

 คลอรีน, (เปอร์เซ็นต์) 0.14 0.14 

 แมกนีเซียม, ((มิลลิกรัม) 300 500 

 ฟอสฟอรัส, (เปอร์เซ็นต์) 0.30 0.35 

 โพแทสเซียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.4 0.4 

 โซเดียม, (เปอร์เซ็นต์) 0.15 0.15 

 ทองแดง, (มิลลิกรัม) 5 5 

 ไอโอดีน, (มิลลิกรัม) 0.3 0.3 

 เหล็ก, (มิลลิกรัม) 120 60 

 แมงกานีส, (มิลลิกรัม) 60 60 

 ซีลีเนียม, (มิลลิกรัม) 0.2 0.2 

 สังกะสี, (มิลลิกรัม) 25 50 

วิตามิน   
 วิตามินเอ, (IU) 1,650 3,300 
 วิตามินดี, (ICU) 750 900 
 วิตามินอี, (IU) 12 25 
 วิตามินเค, (มิลลิกรัม) 1 1 
 วิตามินบี12, (มิลลิกรัม) 0.003 0.003 
 ไบโอติน, (มิลลิกรัม) 0.3 0.15 
 โคลีน (มิลลิกรัม) 2,000 1,500 
 โฟลาซิน, (มิลลิกรัม) 1 1 
 ไนอะซิน, (มิลลิกรัม) 40 20 
 แพนโทเทนิก, (มิลลิกรัม) 10 15 
 ไพริดอกซิน, (มิลลิกรัม) 3 3 
 ไรโบฟลาวิน, (มิลลิกรัม) 4 4 

ที่มา: NRC (1994) 
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ความต้องการอาหารของแกะ 

 การให้อาหารแกะจะเน้นให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพในระดับสูง และมีการเสริมอาหารข้นใน
ระดับต่ า โดยเฉพาะการเลี้ยงในระบบฟาร์มของเกษตรกร โดยการเลี้ยงแบบปล่อยให้แทะเล็มในทุ่งหญ้า 
โดยในการให้อาหารจะต้องค านึงถึงปริมาณความต้องการโภชนะของแกะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความต้องการพลังงานและโปรตีน 

 ปริมาณความต้องการพลังงานและโปรตีนของแกะแสดงในตารางที่ 8.8 ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียง
กับความต้องการของโคเนื้อ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมในการแทะเล็มของแกะจะเลือกกินอาหารเพ่ือให้
ได้โภชนะตามที่ร่างกายต้องการ ซึ่งแพะและแกะจะใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่แทะเล็มในทุ่งหญ้า
ได้มากกว่าโค แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าแพะและแกะจะมีปริมาณความต้องการโภชนะ
น้อยกว่าโคและสามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการเลี้ยงด้วยอาหารคุณภาพต่ า แต่ในทางตรงกันข้าม
พบว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กมีความต้องการโภชนะสูงกว่า และต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าโค 

 แกะเพศเมียระยะก่อนผสมพันธุ์ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยควรให้อาหารข้น
ประมาณ 230 กรัม/ วัน ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนระยะผสมพันธุ์ และระยะหลังผสมพันธุ์ 1 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นแกะควรได้รับอาหารที่มีระดับโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ โดยให้หญ้าสดหรือหญ้าแห้ง
คุณภาพดีเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนครึ่ง และในระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นระยะที่มีการ
เจริญเติบโตของฟีตัสอย่างรวดเร็ว และปริมาณกระเพาะรูเมนลดลง แกะจะมีปริมาณความต้องการ
โภชนะเพ่ิมขึ้น แกะควรได้รับอาหารหยาบคุณภาพดี และเสริมด้วยอาหารข้นในระดับ 230-900 กรัม/ วัน  
 

2. ความต้องการแร่ธาตุและวิตามิน 

ปริมาณความต้องการและกระบวนการเมทาบอลิซึมของแร่ธาตุและวิตามินของแกะมีความ
คล้ายคลึงกับโคเนื้อ พบว่าแกะที่อยู่ในระยะปลายของการตั้งครรภ์และระยะแรกของการให้ผลผลิต
น้ านมมีความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมได้ไม่เพียงพอส าหรับการให้ผลผลิตน้ านมในปริมาณมาก 
ส่งผลให้สมดุลของแคลเซียมเป็นลบ ดังนั้นการเสริมแคลเซียมให้แกะในระยะกลางและปลายของการ
ให้ผลผลิตน้ านมจะช่วยรักษาระดับแคลเซียมในร่างกายได้ ดังนั้นแกะที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์และให้
ผลผลิตน้ านมจะต้องได้รับอาหารที่มีระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เพียงพอ นอกจากนี้แล้วใน
การให้อาหารแกะจะต้องค านึงถึงระดับของซีลีเนียม ทั้งนี้เนื่องจากแกะมีการตอบสนองต่อการขาด
ซีลีเนียมมากกว่าโค โดยเรียกว่า white muscle disease ซึ่งจะท าให้แกะอ่อนแอและตายได้ สามารถ
ป้องกันอาการขาดซีลีเนียมในแกะได้โดยการฉีดซีลีเนียมในแม่แกะก่อนคลอด หรือน าเกลือซีลีไนซ์ให้
แกะเลียกินได้ตลอดเวลา นอกจากนี้พบว่าแกะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอเนื่องจากพิษของทองแดงมากที่สุด 
โดยแกะที่กินอาหารที่มีทองแดงหรือแทะเล็มหญ้าที่ใส่มูลสุกรหรือไก่ที่กินอาหารที่มีทองแดงใน
ระดับสูงจะท าให้เกิดการเป็นพิษเนื่องจากทองแดง ซึ่งทองแดงจะไปสะสมในตับ จนกระทั่งเซลล์ตับมี
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ปริมาณแร่ธาตุอยู่สูงมากจนท าให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่นจนท าให้เซลล์ตับเกิดความเสียหาย และ
มีทองแดงอยู่ในกระแสเลือด ท าให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัว ท าให้สัตว์ตายในเวลา 2-4 วัน โดย
อาการทองแดงเป็นพิษในแกะจะพบปริมาณทองแดงในกระแสเลือดมากกว่า 10 พีพีเอ็ม 

 

ตารางท่ี 8.8 ความต้องการโภชนะของแกะ 

 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
โปรตีน 

(%) 
พลังงาน TDN 

(%) 
แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
ระยะแรกเกิด-หย่านม: ศักยภาพในการเจริญเติบโตระดับกลาง 

10 200 34.5 81.8 73 36 

20 250 16.8 81.8 55 23 

30 300 14.5 75.8 52 24 

40 340 13.3 78.8 52 24 

50 300 12.1 78.8 45 24 

ระยะแรกเกิด-หย่านม: ศักยภาพในการเจริญเติบโตระดับสูง 
10 250 27.0 84.6 85 38 

20 300 17.3 76.9 54 23 

30 330 15.5 77.4 52 23 

40 400 15.4 75.8 58 27 

50 430 14.3 75.7 57 30 

ระยะขุน: อายุ 4-7 เดือน 

30 300 14.5  72.4 48 24 

40 270 11.7 77.1 40 20 

45 200 10.0 77.1 34 20 

ระยะโตเต็มวัย: ความต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ 

50 10 9.5 54.5 0.18 0.18 

60 10 9.5 54.2 0.21 0.21 

70 10 9.6 57.7 0.19 0.19 

80 10 9.3 55.2 0.21 0.21 

90 10 9.3 54.8 0.21 0.21 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gimenez (1994) 
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ตารางท่ี 8.8 ความต้องการโภชนะของแกะ (ต่อ) 
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
โปรตีน 

(%) 
พลังงาน TDN 

(%) 
แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
ระยะตั้งท้อง: 0-15 สัปดาห์แรกของการตั้งท้อง   

50 30 9.6  57.7 30 9.6  

60 30 9.3  55.2 30 9.3  

70 30 9.3  54.8 30 9.3  

80 30 9.4  54.5 30 9.4  

90 30 9.4  54.3 30 9.4  

ระยะตั้งท้อง: 4 สัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง 
50 180 10.9 60.0 0.37 0.29 

60 180 10.8 59.5 0.35 0.30 

70 180 10.5 57.5 0.35 0.30 

80 180 10.5 57.1 0.33 0.31 

90 180 10.7 56.8 0.32 0.32 

ระยะให้นม: 6-8 สัปดาห์แรกของระยะการให้นม 

10 -27 14.6  65.2 0.43 0.28 

20 -27 13.7  64.7 0.39 0.27 

30 -27 13.3  65.5 0.36 0.27 

40 -27 13.3  64.9 0.37 0.28 

50 -27 13.2  64.4 0.36 0.29 

ระยะให้นม: 4-6 สัปดาห์สุดท้ายของระยะการให้นม 

10 45 10.9  60.0 0.37 0.29 

20 45 10.8  59.5 0.35 0.30 

30 45 10.5  57.5 0.35 0.30 

40 45 10.5  57.1 0.33 0.31 

50 45 10.7  56.8 0.32 0.32 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gimenez (1994) 
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ความต้องการอาหารของแพะ 

 ในประเทศที่ก าลังพัฒนา แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคเนื้อและนมเป็นหลักเช่นเดียวกับ
แกะ ซึ่งแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กที่เลือกกินหญ้าและใบไม้เป็นอาหาร ( intermediate types) 
ซึ่งจะเลือกกินอาหารและหญ้าที่มีคุณภาพดี โดยจะชอบกินใบไม้ที่ขึ้นอยู่ตามทุ่งหญ้าและพืชตระกูลถั่ว
ต่างๆ เช่น ใบกระถิน แคไทย และถั่วฮามาต้า เป็นต้น ดังนั้นในการให้อาหารแพะจะเน้นเรื่องการให้
อาหารหยาบคุณภาพดี โดยสามารถปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้า และเสริมด้วยพืชที่ให้ใบ และพืช
ตระกูลถั่ว ร่วมกับการเสริมอาหารข้น ซึ่งปริมาณความต้องการโภชนะของแพะแสดงในตารางที่ 8.9  
 

ตารางท่ี 8.9 ความต้องการโภชนะของแพะ  

 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
พลังงาน TDN 

(กรัม) 
แคลเซียม 

(กรัม) 
ฟอสฟอรัส 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
วิตามินดี 

(IU) 
ความต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพ   

10 22 159 1 0.7 400 84 

20 38 267 1 0.7 700 144 

30 51 362 2 1.4 900 195 

40 63 448 2 1.4 1,200 243 

50 75 530 3 2.1 1,400 285 

60 86 608 3 2.1 1,600 327 

70 96 682 4 2.8 1,800 369 

80 106 754 4 2.8 2,000 408 

ความต้องการโภชนะเพ่ือการผลิตนม 

%ไขมันนม       

2.5 42 333 2 1.4 3,800 760 

3.0 45 337 2 1.4 3,800 760 

3.5 48 342 2 1.4 3,800 760 

4.0 51 346 3 2.1 3,800 760 

4.5 54 351 3 2.1 3,800 760 

5.0 57 356 3 2.1 3,800 760 

5.5 60 360 3 2.1 3,800 760 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gimenez (1994); NRC (1981) 
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ความต้องการอาหารของโคเนื้อ 

 ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้อาหารโคเนื้อโดยใช้อาหารที่มีธัญพืชในระดับสูง พบว่าการเลี้ยง
โคขุนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้อาหารข้นในระดับสูงและอาหารหยาบในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจาก
สายพันธุ์โคเนื้อในเขตอบอุ่นจะตอบสนองต่ออาหารที่มีระดับธัญพืชสูงได้ดี ท าให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง และได้โคที่มีน้ าหนักตามที่ตลาดต้องการเร็วกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารหยาบ โดยพบว่า
ในการขุนโคเพ่ือให้ได้น้ าหนักตามที่ตลาดต้องการมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ส าหรับโคที่ เลี้ยงขุนด้วย
อาหารข้น แต่ส าหรับโคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบจะใช้เวลามากกว่า 1 ปี ดังนั้นจะเห็นว่าการเลี้ยงโคเนื้อ
ด้วยอาหารข้นจะท าให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าทั้งด้านระยะเวลาในการจัดการเลี้ยงดู และแรงงาน 
แต่อย่างไรก็ตามในการเลี้ยงโคเนื้อด้วยอาหารข้นเป็นหลักในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งมีเกษตรกรรายย่อย
เป็นส่วนมากอาจจะไม่ใช่แนวทางในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ดังนั้นในการให้อาหารโคเนื้อจะต้อง
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงและระยะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ เช่น การเลี้ยงขุน การเลี้ยง
โคพ่อ-แม่พันธุ์ โคระยะแรกคลอด-หย่านม โคสาว เป็นต้น ซึ่งการจัดการให้อาหารโคเนื้อส าหรับ
เกษตรกรรายย่อยสามารถใช้พืชอาหารสัตว์ท้องถิ่น เศษเหลือทางการเกษตร และผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประกอบสูตรอาหารสัตว์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งความต้องการ
โภชนะของโคเนื้อมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ความต้องการพลังงาน 

 ความต้องการพลังงาน และปริมาณพลังงานในอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความซับซ้อน
มากกว่าสุกรและสัตว์ปีก ทั้งนี้เนื่องจากกระเพาะรูเมนจะหมักย่อยอาหารแล้วได้กรดไขมันที่ระเหยได้
เป็นผลผลิตสุดท้าย และกรดไขมันที่ระเหยได้จะเกิดกระบวนการเมทาบอลิซึมต่อเพ่ือใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในร่างกายสัตว์ ซึ่งความต้องการพลังงานของโคเนื้อจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง 
ประกอบด้วย อายุ สายพันธุ์ ขนที่ปกคลุมร่างกาย ระยะของการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ระยะเวลา
ในการปรับตัวของสัตว์ และอาหาร นอกจากนี้พบว่าพลังงานที่โคได้รับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการสืบพันธุ์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวงรอบในการเป็นสัดและเก่ียวข้องกับการตั้งท้อง และหลังจากแม่โคให้
ลูกแล้วควรได้รับการผสมใหม่อีกครั้งภายใน 60-90 วัน ซึ่งโคระยะหลังคลอดนี้จะมีปริมาณความ
ต้องการพลังงานสูงเพ่ือใช้ในการให้ผลผลิตน้ านม แต่หากโคระยะนี้ได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายจะท าให้วงรอบการเป็นสัดเลื่อนระยะเวลาออกไป พบว่าโคที่ปล่อยแทะเล็มใน  
ทุ่งหญ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถกินหญ้าเพ่ือให้ได้รับพลังงานได้ตามปริมาณพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการ จึงส่งผลให้ช่วงเวลาในการให้ลูกตัวถัดไปยืดระยะเวลาออกไปอีก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
เสริมอาหารข้นให้โคเพ่ือให้ได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  
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 2. ความต้องการโปรตีน 

 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องการไนโตรเจนเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน 
และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน โดยความเข้มข้นต่ าสุดของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน
ที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อมี
ค่าประมาณ 20 มิลลิกรัม/ 100 มิลลิลิตร (NRC, 1984a) การใช้สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน
ในอาหารจะมีประสิทธิภาพเมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนต่ ากว่าระดับ
ดังกล่าว นอกจากนี้ระดับของโปรตีนในอาหารจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ พบว่าโค
ระยะหลังคลอดที่ได้รับโปรตีนในระดับต่ าจะส่งผลให้ระยะเวลาในการเป็นสัดครั้งแรกยาวนานออกไป 

 

 3. ความต้องการแร่ธาตุ 
 แคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่โคเนื้อมีปริมาณความต้องการมากที่สุด ถั่วอาหารสัตว์
เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียม และมีฟอสฟอรัสในระดับปานกลาง ขณะที่ธัญพืชมีฟอสฟอรัสใน
ปริมาณสูงแต่มีแคลเซียมต่ ามาก ส าหรับหญ้าพบว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในระดับปานกลาง -ต่ า 
โคระยะให้นมที่เลี้ยงด้วยหญ้าสดหรือหญ้าแห้งมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมแคลเซียมในอาหาร ขณะที่
ฟอสฟอรัสมีความจ าเป็นต่อโคระยะหลังคลอด ส่วนโคที่เลี้ยงโดยการปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้า
ควรได้รับการเสริมแร่ธาตุรวมซึ่งประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เกลือ และแร่ธาตุปลีกย่อย  
 

 4. ความต้องการวิตามิน 

 โดยทั่วไปโคจะสามารถสังเคราะห์วิตามินบีคอมเพล็กซ์และวิตามินเคขึ้นได้ในกระเพาะรูเมน 
และได้รับวิตามินดีจากแสงแดด ดังนั้นการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจึงควรเอาใจใส่เรื่องปริมาณวิตามินเอ
และอีในอาหาร พบว่าโคท่ีเลี้ยงด้วยอาหารข้นในระดับสูง, หญ้าหรือพืชอาหารที่ตากแห้ง หรืออาหารที่
ผ่านการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานมักจะขาดวิตามินเอ ดังนั้นจึงควรมีการเสริมวิตามินในอาหาร
ส าหรับโคที่เลี้ยงด้วยอาหารดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปวิตามินเอมักจะเป็นส่วนผสมในแร่ธาตุรวม ถึงแม้ว่า
แร่ธาตุบางชนิด เช่น ทองแดงจะท าให้โครงสร้างของวิตามินเสียหาย ดังนั้นการเสริมวิตามินในรูป 
retinyl acetate หรือ palmitate จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 
 นอกจากนี้ในปัจจุบันจะมีการใช้วิตามินอีในระดับสูงในโคเนื้อเพ่ือเพ่ิมอายุในการเก็บรักษา
เนื้อ (Liu et al., 1995) โดยวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะยืดระยะเวลาในการออกซิเดชัน
ระหว่างไขมันและฮีมโกลบินในเนื้อ ท าให้เนื้อมีสีแดงเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเมื่อเสริมวิตามินอีใน
อาหารโคเนื้อที่ระดับ 500 IU/ วัน เป็นระยะเวลา 120 วัน จะท าให้ความเข้มข้นของวิตามินอีในเนื้อ
เพ่ิมขึ้น และท าให้อายุในการเก็บรักษาเนื้อเพ่ิมขึ้น (Liu et al., 1995; Faustman et al., 1998) 
ส าหรับปริมาณความต้องการโภชนะของโคเนื้อในระยะต่างๆ ได้แสดงในตารางที่ 8.10-8.13 
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ตารางท่ี 8.10 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต-ระยะขุน 

 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น (กรัม) 

การกินได้ 
(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
TDN (%) 

โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
300 320 7.9 50 7.4 0.22 0.13 

 890 8.4 60 10.0 0.35 0.18 

 1,360 8.2 70 12.6 0.48 0.24 

 1,690 7.7 80 14.4 0.60 0.29 

 1,900 7.1 90 16.6 0.71 0.34 

325 320 8.4 50 7.4 0.21 0.13 

 890 8.9 60 10.0 0.33 0.18 

 1,360 8.7 70 12.6 0.45 0.22 

 1,690 8.2 80 14.4 0.55 0.27 

 1,900 7.6 90 16.6 0.65 0.31 

350 320 8.9 50 7.4 0.20 0.13 

 890 9.4 60 10.0 0.31 0.17 

 1,360 9.2 70 12.6 0.42 0.21 

 1,690 8.7 80 14.4 0.51 0.25 

 1,900 8.0 90 16.6 0.60 0.29 

375 320 9.4 50 7.4 0.20 0.13 

 890 9.9 60 10.0 0.30 0.16 

 1,360 9.7 70 12.6 0.39 0.20 

 1,690 9.1 80 14.4 0.48 0.24 

 1,900 8.4 90 16.6 0.56 0.28 

400 320 9.8 50 7.4 0.19 0.12 

 890 10.4 60 10.0 0.28 0.16 

 1,360 10.2 70 12.6 0.37 0.19 

 1,690 9.6 80 14.4 0.44 0.23 

 1,900 8.8 90 16.6 0.52 0.26 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
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ตารางท่ี 8.10 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต-ระยะขุน (ต่อ) 
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น (กรัม) 

การกินได้ 
(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
TDN (%) 

โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
425 320 10.3 50 7.4 0.19 0.12 

 890 10.9 60 10.0 0.27 0.15 

 1,360 10.6 70 12.6 0.35 0.19 

 1,690 10.0 80 14.4 0.42 0.22 

 1,900 9.3 90 16.6 0.48 0.25 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
 

ตารางท่ี 8.11 ความต้องการโภชนะของพ่อพันธุ์โคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต 

 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
การกินได ้

(กิโลกรัม) 
พลังงาน 

TDN (%) 
โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
300 220 7.9 50 8.2 0.18 0.12 

 1,020 8.3 65 10.9 0.39 0.20 

 1,230 8.2 70 12.0 0.45 0.23 

 1,410 8.0 75 13.4 0.51 0.25 

 1,560 7.7 80 13.8 0.56 0.27 

325 220 8.4 50 8.2 0.18 0.12 

 1,020 8.8 65 10.9 0.36 0.19 

 1,230 8.7 70 12.0 0.42 0.21 

 1,410 8.5 75 13.4 0.47 0.24 

 1,560 8.2 80 13.8 0.52 0.26 

350 220 8.9 50 8.2 0.18 0.12 

 1,020 9.4 65 10.9 0.34 0.18 

 1,230 9.2 70 12.0 0.39 0.20 

 1,410 9.0 75 13.4 0.44 0.22 

 1,560 8.7 80 13.8 0.48 0.24 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
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ตารางท่ี 8.11 ความต้องการโภชนะของพ่อพันธุ์โคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต (ต่อ) 
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
การกินได ้

(กิโลกรัม) 
พลังงาน 

TDN (%) 
โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
375 220 9.4 50 8.2 0.18 0.12 

 1,020 9.8 65 10.9 0.32 0.17 

 1,230 9.7 70 12.0 0.37 0.19 

 1,410 9.4 75 13.4 0.41 0.21 

 1,560 9.1 80 13.8 0.45 0.23 

400 320 9.8 50 8.2 0.17 0.12 

 890 10.3 65 10.9 0.31 0.17 

 1,360 10.2 70 12.0 0.35 0.19 

 1,690 9.9 75 13.4 0.39 0.20 

 1,900 9.6 80 13.8 0.42 0.22 

425 320 10.3 50 8.2 0.17 0.12 

 890 10.8 65 10.9 0.29 0.16 

 1,360 10.6 70 12.0 0.33 0.18 

 1,690 10.4 75 13.4 0.36 0.19 

 1,900 10.0 80 13.8 0.40 0.21 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
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ตารางท่ี 8.12 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะตั้งท้อง 
 

 อายุการตั้งท้อง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

พลังงาน 50 %TDN และโปรตีน 8.2 % 

   ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม) 

8.5 8.8 9.0 9.2 9.4 9.7 9.9 10.1 10.3 

    แคลเซียม (%) 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.28 0.25 0.25 

   ฟอสฟอรัส (%) 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.19 0.16 0.16 

พลังงาน 60 %TDN และโปรตีน 9.8 % 

  ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม) 

9.0 9.3 9.5 9.7 10.0 10.2 10.7 10.4 10.9 

   แคลเซียม (%) 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.38 0.34 0.29 

   ฟอสฟอรัส (%) 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.23 0.27 0.24 0.20 

พลังงาน 70 %TDN และโปรตีน 11.4 % 

   ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม) 

8.8 9.1 9.3 9.5 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7 

   แคลเซียม (%) 0.48 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.48 0.43 0.38 

   ฟอสฟอรัส (%) 0.37 0.36 0.35 0.35 0.33 0.31 0.35 0.32 0.28 

หมายเหตุ: TDN = total digestible nutrient 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
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ตารางท่ี 8.13 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะให้นม 

 

 หลังคลอดลูก (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผลผลิตน้ านม, (กิโลกรัม) 6.7 8.0 7.2 5.8 4.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

พลังงาน 50 %TDN และโปรตีน 7.9 %  

   ปริมาณการกินได้  
  (กิโลกรัม) 

11.14 11.40 12.12 11.83 11.54 11.30 10.68 10.68 10.68 10.68 

   แคลเซียม (%) 0.65 0.70 0.62 0.57 0.52 0.47 0.34 0.34 0.34 0.59 

  ฟอสฟอรัส (%) 0.20 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.12 0.12 0.12 0.17 

พลังงาน 60 %TDN และโปรตีน 7.8 %  

   ปริมาณการกินได้  
  (กิโลกรัม) 

11.96 12.23 12.72 12.43 12.14 11.90 11.28 11.28 11.28 11.28 

   แคลเซียม (%) 0.27 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.15 0.15 0.15 0.25 

  ฟอสฟอรัส (%) 0.19 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.11 0.11 0.16 

พลังงาน 70 %TDN และโปรตีน 9.1 %  

   ปริมาณการกินได้  
  (กิโลกรัม) 

13.16 13.42 13.79 13.50 13.21 12.97 12.35 12.35 12.35 12.35 

   แคลเซียม (%) 0.25 0.27 0.25 0.23 0.20 0.19 0.13 0.13 0.13 0.23 

  ฟอสฟอรัส (%) 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.10 0.10 0.10 0.14 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
  

ความต้องการอาหารของโคนม 

 การเลี้ยงโคนมมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ านมให้มีปริมาณสูงโดยการพัฒนาสายพันธุ์ โค, 

อาหาร, การจัดการ, การควบคุมโรค และการจัดการด้านการสืบพันธุ์ ส าหรับการจัดการด้านอาหารโคนม
ที่ให้ผลผลิตสูงๆ นั้นจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ โดยโคจะต้องได้รับทั้งอาหารข้นและ
อาหารหยาบในระดับที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตน้ านม ซึ่งโคจะต้องมีปริมาณการกินได้สูง มีปริมาณ
กรดไขมันที่ระเหยได้ที่เกิดจากกระบวนการหมักในระดับที่เหมาะสม  มีสัดส่วนของโปรตีนไหลผ่านที่
เหมาะสม และจะต้องไม่มีอาการป่วยหรือปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ไข้น้ านม, คีโตซีส, ไขมันในน้ านมต่ า 
รกค้าง เป็นต้น ซึ่งในการจัดการด้านอาหารส าหรับโคนมในประเทศที่ก าลังพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี
พบว่าสามารถใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น โดยการใช้แอมโมเนียปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบที่มี
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คุณภาพต่ า การเสริมวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นโปรตีนไหลผ่าน และใช้เศษเหลือทางการเกษตรที่ให้
พลังงานสูง เช่น กากน้ าตาล, ชานอ้อย, กล้วย และมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งความต้องการอาหารแต่ละ
ประเภทของโคนมมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความต้องการพลังงาน 

อาหารข้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อปริมาณความต้องการพลังงานของโคระยะให้ผลผลิตน้ านม 
ซึ่งผลผลิตน้ านมโคที่เพ่ิมขึ้นจะยิ่งท าให้เกิดความยากในการจัดการอาหารเพ่ือให้โคได้รับพลังงานที่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งในการจัดการอาหารเพ่ือให้โคได้รับพลังงานเพ่ิมขึ้นสามารถ
เสริมไขมัน และใช้เมล็ดพืชไขมันเต็มในสูตรอาหาร  

ปริมาณความต้องการพลังงานส าหรับโคนมจะใช้หน่วยพลังงานสุทธิส าหรับให้ผลผลิตน้ านม 
(net energy of lactation, NEL) โดยปัจจัยส าคัญที่จะท าให้โคได้รับพลังงานในปริมาณที่เพียงพอนั้น
คือปริมาณการกินได้ของอาหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่จะให้โคที่ให้ผลผลิตน้ านมสูงๆ กินอาหาร
เพ่ือให้ได้พลังงานที่เพียงพอส าหรับการสังเคราะห์นม โดยทั่วไปโคจะมีสมดุลของพลังงานเป็นลบใน
ระยะแรกของการให้ผลผลิตน้ านม ทั้งนี้เนื่องจากในระยะนี้โคจะให้ผลผลิตน้ านมสูงที่สุด ในขณะที่โคมี
ปริมาณการกินได้ต่ า ดังนั้นโคจึงสลายพลังงานจากไขมันที่สะสมในร่างกายในระยะแห้งนม (dry 

period) มาใช้ในการผลิตน้ านมส่งผลให้น้ าหนักโคลดลง และส่งผลเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ โดยท าให้
อัตราการผสมติดต่ า  

ในการจัดการการให้อาหารโคนม พบว่าโคควรได้รับอาหารหยาบอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ือรักษากระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และป้องกันการลดลงของไขมันนม โคจะมีปริมาณการ
กินได้สูงสุดเมื่ออาหารมีปริมาณการย่อยได้ของวัตถุแห้งเท่ากับ 65-70 เปอร์เซ็นต์ หากอาหารมีการ
ย่อยได้ต่ ากว่าระดับนี้จะท าให้เกิดกลไกการควบคุมการกินอาหารโดยความจุของกระเพาะ แต่ถ้าการ
ย่อยได้ของวัตถุแห้งมากกว่าระดับนี้จะท าให้เกิดกลไกการควบคุมการกินอาหารโดยความหนาแน่นของ
พลังาน ซึ่งการควบคุมการกินอาหารโดยความจุของกระเพาะจะมีผลต่อปริมาณการกินอาหารเพ่ือให้
ได้พลังงานที่เพียงพอต่อการสังเคราะห์น้ านม ดังนั้นโคที่ให้ผลผลิตสูงจะต้องมีปริมาณการกินได้สูง 
และได้รับพลังงานที่เพียงพอต่อการให้ผลผลิตน้ านม ควรมีกลไกการควบคุมการกินอาหารโดยความ
หนาแน่นของพลังงานในอาหารมากกว่าความจุของกระเพาะรูเมน 

 

2. ความต้องการโปรตีน 

ความต้องการโปรตีนส าหรับโคนมสามารถแบ่งออก 2 ส่วนคือ กระบวนการหมักไนโตรเจนใน
กระเพาะรูเมน และการดูดซึมกรดอะมิโน พบว่าเมื่อโคให้ผลผลิตน้ านมเพ่ิมขึ้นจะมีปริมาณความ
ต้องการโปรตีนเพิ่มข้ึน ซึ่งในการจัดการอาหารส าหรับโคนมจะต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างโปรตีน
ที่ย่อยสลายในกระเพาะรูเมน และโปรตีนไหลผ่าน 
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ระดับโปรตีนในอาหารที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของโคนม พบว่ายูเรียใน
กระแสเลือดที่สูงเกินไปจะมีผลในการยับยั้งการท างานของระบบต่อไร้ท่อ และท าให้อุณหภูมิในระบบ
สืบพันธุ์เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลท าให้การเคลื่อนไหวและจ านวนมีชีวิตของอสุจิลดลง (Jordan and Swanson, 

1979) ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถสังเกตระดับของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด และน้ านมเพ่ือเฝ้าระวัง
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์อันเนื่องมาจากโคได้รับอาหารโปรตีนในปริมาณท่ีมากเกินความจ าเป็น 

 

3. ความต้องการแร่ธาตุ 
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญส าหรับโคนม ทั้งนี้เนื่องจากในผลผลิตน้ านมจะมี

แคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่สูง และจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไข้น้ านม ซึ่งเป็นอาการ
ผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการเมทาบอลิซึมในโคนม ซึ่งโคที่เป็นโรคไข้น้ านมจะแสดงอาการ 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 สัตว์จะมีอาการตื่นเต้น กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อสั่น ไม่อยากเคลื่อนไหว ไม่กิน
อาหาร หัวสั่น ลิ้นจุกปาก เคี้ยวฟัน ขาหลังแข็ง 

ระยะที่ 2 สัตว์จะล้มลงนอนบนหน้าอก ความรู้สึกจะช้าลง ซึม คอบิดหันหัวไปทางสวาป ไม่
สามารถลุกยืนได้ ปลายหูและปลายเท้าเย็น อุณหภูมิของร่างกายอาจต่ ากว่าปกติ 

ระยะที ่3 สัตว์ป่วยจะนอนตะแคง ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ หัวใจเต้นเร็ว อุณหภูมิของร่างกายต่ า 
สัตว์จะค่อยๆ หมดความรู้สึก และตายในที่สุด 

ซึ่งอาการดังกล่าวมีสาเหตุมาจากระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดลดลง ขณะที่
ระดับของแมกนีเซียมเพ่ิมขึ้น ซึ่งระดับแร่ธาตุทั้ง 3 ชนิดในเลือดของแม่โคที่ปกติและแสดงอาการโรค
ไข้น้ านมแสดงในตารางที่ 8.14  
 

ตารางท่ี 8.14 ความเข้มข้นของแร่ธาตุในเลือดของโคที่เป็นโรคไข้น้ านม 

 

 
ระดับแร่ธาตุในเลือด (มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 

โคปกติ 9.4 4.6 1.7 

โคคลอดลูกที่ปกติ 7.7 3.9 3.0 

โคท่ีเป็นโรคไข้น้ านม    

 ระยะที่ 1 6.2 2.4 3.2 

 ระยะที่ 2 4.5 1.8 3.1 

 ระยะที่ 3 4.6 1.6 3.3 

ที่มา: Schultz (1988) 
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ส าหรับโคที่เป็นโรคไข้น้ านมสามารถรักษาได้โดยการฉีดแคลเซียมโบโรกลูโคเนต 
(ประกอบด้วยแคลเซียม 8.5-11.5 กรัม/ 500 มิลลิลิตร) ทางเส้นเลือดด า นอกจากนี้สามารถป้องกัน
การเกิดโรคไข้น้ านมในโคนมระยะหลังคลอดโดยการให้โคก่อนคลอดได้รับแสงแดดยามเช้า  เพ่ือให้โค
สร้างวิตามินดีที่ผิวหนัง และวิตามินดีจะช่วยเพ่ิมการดูดซึมแคลเซียมของล าไส้ นอกจากนี้สามารถท า
การเสริมวิตามินดีในอาหาร หรือฉีดวิตามินดีให้สัตว์ในระยะ 10-14 วันก่อนคลอด ตลอดจนการให้
อาหารที่มีแคลเซียมต่ ากับโคในระยะก่อนคลอดเพ่ือกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ของโคระยะ
หลังคลอด (Goff, 2008) 

 

4. ความต้องการวิตามิน 

วิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเป็นชนิดที่จะต้องให้ความส าคัญในอาหารส าหรับโคนม วิตามินดี
มีความส าคัญต่อการเกิดโรคไข้น้ านมในโคระยะหลังคลอด พบว่าการเสริม 1, 25-ไดไฮดรอกซีวิตามินดี 
(1, 25-dihydroxyvitamin D) จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้น้ านมได้ดีแม้เสริมในระดับต่ า โดย
การเสริมวิตามินดีจะเพ่ิมการดูดซึมแคลเซียมในล าไส้ และการสลายแคลเซียมจากกระดูก ท าให้
สามารถป้องกันการเกิดไข้น้ านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พบว่าการเสริมวิตามินอีร่วมกับ
ซีลีเนียมจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดรกค้าง และลดการเกิดเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในแม่โค  
นอกจากนี้พบว่าโคที่ให้ผลผลิตน้ านมสูงๆ จะมีปริมาณความต้องการโคลีนในระดับสูง Sharma and 

Erdman (1989) รายงานว่าการเสริมโคลีนในระดับ 40 กรัม/ วัน ท าให้ผลผลิตน้ านมเพ่ิมขึ้น 1.6 
กิโลกรัม/ วัน ซึ่งปริมาณความต้องการโภชนะของโคนมในระยะต่างๆ แสดงดังตารางที่ 8.15-8.21 
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ตารางท่ี 8.15 ความต้องการโภชนะของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมหรือนมเทียมเพียงอย่างเดียว 

  
น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
25 0 0.24 0.584 20  2,750 

 200 0.32 0.779 70  2,750 

 400 0.42 1.039 121  2,750 

30 0 0.27 0.669 23  3,300 

 200 0.36 0.879 73  3,300 

 400 0.47 1.154 124  3,300 

40 0 0.34 0.829 28  4,400 

 200 0.43 1.064 79  4,400 

 400 0.55 1.369 129  4,400 

 600 0.69 1.703 180  4,400 

45 0 0.37 0.904 30  4,950 

 200 0.46 1.149 81  4,950 

 400 0.59 1.469 132  4,950 

 600 0.74 1.818 183  4,950 

50 0 0.40 0.979 33  5,500 

 200 0.45 1.234 84  5,500 

 400 0.63 1.563 135  5,500 

 600 0.78 1.928 185 5,500 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 8.16 ความต้องการโภชนะของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมและอาหารข้นลูกโค  
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
30 0 0.32 0.714 26  3,300 

 200 0.42 0.944 84  3,300 

 400 0.56 1.244 141  3,300 

35 0 0.36 0.804 29  3,850 

 200 0.47 1.044 87  3,850 

 400 0.61 1.364 145  3,850 

40 0 0.40 0.889 33  4,400 

 200 0.51 1.144 90  4,400 

 400 0.66 1.474 148  4,400 

 600 0.83 1.838 205  4,400 

45 0 0.44 0.969 36  4,950 

 200 0.56 1.234 93  4,950 

 400 0.71 1.578 151  4,950 

 600 0.88 1.963 209  4,950 

50 0 0.47 1.049 38  5,500 

 200 0.60 1.324 96  5,500 

 400 0.76 1.683 154  5,500 

 600 0.94 2.083 212  5,500 

 800 1.13 2.507 270  5,500 

55 0 0.51 1.124 41  6,050 

 200 0.63 1.414 99  6,050 

 400 0.80 1.783 157  6,050 

 600 0.99 2.193 215  6,050 

 800 1.18 2.632 273  6,050 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 8.16 ความต้องการโภชนะของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมและอาหารข้นลูกโค (ต่อ) 
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
60 0 0.54 1.204 44  6,600 

 200 0.67 1.499 102  6,600 

 400 0.84 1.878 159  6,600 

 600 1.04 2.303 217  6,600 

 800 1.24 2.757 275  6,600 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
 

ตารางท่ี 8.17 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะหลังหย่านม  
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
50 0 0.7 1.264 53 5,500 

 400 1.13 1.958 201 5,500 

 500 1.27 2.173 238 5,500 

 600 1.86 2.383 276 5,500 

60 0 0.8 1.444 61 6,600 

 400 1.26 2.163 209 6,600 

 500 1.41 2.383 246 6,600 

 600 1.56 2.612 284 6,600 

 700 1.71 2.847 322 6,600 

70 0 0.9 1.593 68 7,700 

 400 1.39 2.353 217 7,700 

 500 1.54 2.582 254 7,700 

 600 1.7 2.827 292 7,700 

 700 1.86 3.077 330 7,700 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 8.17 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะหลังหย่านม (ต่อ)  
 

น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
80 0 0.99 1.738 75 8,800 

 400 1.51 2.532 224 8,800 

 500 1.66 2.777 262 8,800 

 600 1.83 3.032 300 8,800 

 700 2 3.292 337 8,800 

 800 2.18 3.561 375 8,800 

90 0 1.16 1.878 82 9,900 

 600 2.09 3.227 309 9,900 

 700 2.28 3.497 346 9,900 

 800 2.48 3.781 385 9,900 

 900 2.68 4.071 423 9,900 

100 0 1.25 2.018 90 1,100 

 600 2.22 3.412 316 1,100 

 700 2.42 3.696 354 1,100 

 800 2.63 3.991 392 1,100 

 900 2.84 4.291 430 1,100 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางที่ 8.18 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะก าลังเจริญเติบโต (น้ าหนักโตเต็มวัย = 450 กิโลกรัม) 
  
น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น (กรัม) 

ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
TDN (%) 

โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม
(กรัม/ วัน) 

ฟอสฟอรัส 

(กรัม/ วัน) 
100 300 3.0 56.5 12.4  14 7 

 400 3.0 58.6 13.7  18 8 

 500 3.1 60.7 15.0  21 10 

 600 3.1 62.9 16.3  25 11 

150 300 4.0 56.5 11.0  15 8 

 400 4.1 58.6 12.0  19 10 

 500 4.1 60.7 12.9  22 11 

 600 4.2 62.9 13.9  25 12 

200 300 5.0 56.5 10.3  17 10 

 400 5.1 58.6 11.1  20 11 

 500 5.1 60.7 11.8  23 12 

 600 5.2 62.9 12.6  26 13 

 700 5.2 65.3 13.4  29 14 

250 300 5.9 56.5 9.8  19 11 

 400 6.0 58.6 10.5  21 12 

 500 6.1 60.7 11.1  24 13 

 600 6.1 62.9 11.8  27 14 

 700 6.2 65.3 12.5  30 15 

 800 6.2 67.7 13.2  32 16 

300 300 6.7 56.5 9.5  20 12 

 400 6.9 58.6 10.1  23 13 

 500 7.0 60.7 10.7  26 14 

 600 7.0 62.9 11.3  28 15 

 700 7.1 65.3 11.9  31 16 

 800 7.1 67.7 12.5  34 17 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 8.19 ความต้องการโภชนะของโคนมสาว (น้ าหนักโตเต็มวัย = 450 กิโลกรัม) 
  
น้ าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น (กรัม) 

ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม) 

พลังงาน 
TDN (%) 

โปรตีน 

(%) 
แคลเซียม
(กรัม/ วัน) 

ฟอสฟอรัส 

(กรัม/ วัน) 
300 300 7.7 56.5 12.4  36 19 

 400 7.7 58.6 13.0  39 20 

 500 7.7 60.8 13.5  41 21 

 600 7.7 63.1 14.1  44 22 

 700 7.7 65.5 14.7  47 23 

 800 7.7 68.1 15.4  49 24 

350 300 8.6 56.2 11.9  38 20 

 400 8.7 58.3 12.4  40 21 

 500 8.7 60.5 12.9  43 22 

 600 8.7 62.8 13.4  46 23 

 700 8.7 65.3 14.0  48 24 

 800 8.6 67.8 14.5  51 25 

400 300 9.5 56.0 11.5  40 21 

 400 9.6 58.1 11.9  42 22 

 500 9.6 60.3 12.4  45 23 

 600 9.6 62.6 12.9  47 24 

 700 9.6 65.0 13.4  50 25 

 800 9.5 67.6 13.9  52 26 

 900 9.4 70.3 14.5  55 26 

450 300 10.4 55.8 11.2  41 22 

 400 10.5 57.9 11.6  44 23 

 500 10.5 60.1 12.1  46 24 

 600 10.5 62.4 12.5  49 25 

 700 10.5 64.8 13.0  51 26 

 800 10.4 67.4 13.5  54 27 

 900 10.3 70.1 14.0  56 28 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางที่ 8.20 ความต้องการโภชนะของโครีดนม (ระยะแรกของการให้นม, น้ าหนักโค = 454 กิโลกรัม) 
   

ผลผลิตนม 

(กิโลกรัม) 
การกินได ้

(กิโลกรัม)1 

การเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักตัว (กรัม) 

พลังงาน 
NEL (Mcal) 

RDP 

(%) 
RUP 

(%) 
โปรตีน 

(%) 
15 9.4 -300 19.0  11.3 5.3 16.6 

15 9.4 -300 19.4  11.3 6.7 18.0 

15 9.4 -400 19.8  11.3 8.1 19.4 

15 9.7 -300 19.7  11.2 5.1 16.3 

15 9.7 -400 20.1  11.2 6.4 17.6 

15 9.7 -500 20.5  11.2 7.7 18.9 

15 9.9 -400 20.4  11.2 4.8 16.0 

15 9.9 -500 20.8  11.2 6.2 17.4 

15 9.9 -500 21.2  11.2 7.5 18.7 

30 12.9 -1,400 30.1  10.9 9.1 20.0 

30 12.9 -1,600 30.9  10.9 11.1 22.0 

30 12.9 -1,700 31.8  10.9 13.1 24.0 

30 13.5 -1,500 31.5   10.8 8.5 19.3 

30 13.5 -1,700 32.3   10.8 10.4 21.2 

30 13.5 -1,900 33.2  10.8 12.4 23.2 

30 14.0 -1,600 32.8   10.8 8.1 18.9 

30 14.0 -1,800 33.7  10.8 10.0 20.8 

30 14.0 -2,000 34.6  10.8 11.9 22.7 

หมายเหตุ: 1วัดปริมาณการกินได้ เมื่อจ านวนวันให้นมเท่ากับ 11 วัน และพลังงานในอาหารเท่ากับ 
7 8 % TDN) , NEL = net energy for lactation, RDP = rumen degradable 

protein, RUP = rumen undegradable protein 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางที่ 8.21 ความต้องการโภชนะของโครีดนม (ระยะกลางของการให้นม, น้ าหนักโค = 454 กิโลกรัม) 
  

ผลผลิตนม 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณการกินได ้

(กิโลกรัม)1 
การเปลี่ยนแปลง
น้ าหนักตัว (กรัม) 

พลังงาน NEL 

(Mcal) 
RDP 

(%) 
RUP 

(%) 
โปรตีน 

(%) 
20 16.0  1,000 22.7 10.5 3.5 14.0 

20 16.0  800 23.2 10.5 4.6 15.1 

20 16.0  700 23.8 10.5 5.7 16.2 

20 16.5  900 23.6 10.5 3.3 13.8 

20 16.5  800 24.2 10.5 4.4 14.9 

20 16.5  700 24.8 10.5 5.5 16.0 

20 17.0  900 24.5 10.4 3.2 13.6 

20 17.0  600 25.7 10.4 5.2 15.6 

30 19.5  400 30.1 10.2 5.2 15.4 

30 19.5  200 30.9 10.2 6.5 16.7 

30 19.5  0 31.8 10.2 7.8 18.0 

30 20.3  300 31.5 10.0 4.9 14.9 

30 20.3  100 32.3 10.0 6.2 16.2 

30 20.3  -100 33.2 10.0 7.4 17.4 

30 21.1  200 32.8 10.0 4.6 14.6 

30 21.1  0 33.7 10.0 5.9 15.9 

30 21. 1 -200 34.6 10.0 7.1 17.1 

40 23.1  -300 37.5 9.7 6.4 16.1 

40 23.1  -600 38.6 9.7 7.9 17.6 

40 23.1  -800 39.8 9.7 9.4 19.1 

40 24.2  -500 39.3 9.5 6.0 15.5 

40 24.2  -700 40.5 9.5 7.4 16.9 

40 24.2  -1,000 41.7 9.5 8.9 18.4 

40 25.2  -700 41.2 9.5 5.8 15.3 

40 25.2  -900 42.3 9.5 7.1 16.6 

40 25.2  -1,100 43.5 9.5 8.5 18.0 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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สรุป 

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการจัดการให้อาหาร
เพ่ือให้สัตว์มีการเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ์ และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง
สัตว์นั้น จะต้องค านึงถึงปริมาณความต้องการอาหารหรือโภชนะในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิต ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
พบว่าสัตว์ชนิดเดียวกันก็มีปริมาณความต้องการอาหารที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
ได้แก่ อายุสัตว์ น้ าหนักตัวสัตว์ ช่วงของการเจริญเติบโต การตั้งท้อง การให้ผลผลิตของสัตว์ เช่น ระยะขุน 
และระยะให้ผลผลิตน้ านม รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการอาหารหรือโภชนะของสัตว์แต่ละระยะก่อนให้อาหารส าหรับสัตว์  
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

1. ประเภทของอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการเพ่ือใช้ในการด ารงชีพ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และให้ผล
ผลิตมีอะไรบ้าง 
2. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้โภชนะแต่ละประเภทที่สัตว์ ไม่เคี้ยวเอ้ือง สัตว์ปีก และสัตว์
เคี้ยวเอื้องต้องการมาประเภทละอย่างน้อย 3 ชนิด 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการอาหารของสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง และปัจจัยแต่ละอย่างมีผล
ต่อความต้องการอาหารของสัตว์อย่างไร จงอธิบาย 

4. จงอธิบายความแตกต่างของความต้องการอาหารระหว่างสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
5. เพราะสาเหตุใดจึงต้องมีการฉีดธาตุเหล็กให้กับสุกรแรกคลอด และถ้ามีการฉีดธาตุเหล็กในแม่สุกร
ก่อนคลอดจะสามารถงดฉีดธาตุเหล็กให้กับลูกสุกรได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอภิปราย 

6. เพราะเหตุใดสัตว์ระยะแรกคลอดจึงมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าสัตว์ในระยะอื่นๆ 

7. หากสัตว์ปีกระยะให้ผลผลิตไข่ ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่ไม่พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
จะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างไร 

8. แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีลักษณะนิสัยการกินที่แตกต่างจากสัตว์เคี้ยวเอ้ืองชนิดอ่ืนอย่างไร และ
นักศึกษาจะแนะน าให้มีการจัดการอาหารส าหรับแพะอย่างไร 

9. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายสาเหตุของอาการป่วยของสัตว์ที่ได้รับโภชนะบางชนิดในปริมาณที่      
ไม่เพียงพอ มาอย่างน้อย 3 กรณี 
10. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายสาเหตุของอาการป่วยของสัตว์ที่ได้รับโภชนะบางชนิดในปริมาณที่เกิน
ความต้องการของร่างกายมาอย่างน้อย 3 กรณี 
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1. ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
2. วิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
3. ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ 
4. ปัญหาที่พบในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
5. ค าแนะน าในการเพ่ิมความรวดเร็วในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
6. การประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีราคาถูก 

7. การค านวณส่วนผสมล่วงหน้า 

8. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 
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4. อภิปรายปัญหาที่พบในการค านวณสูตรอาหารได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่องการประกอบสูตรอาหารสัตว์ตามเอกสารค าสอน  

3. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
5. ซักถาม และเสนอแนะแนวความคิด 

6. สรุปเนื้อหาประจ าบท 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท างานที่มอบหมายเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 9 

การประกอบสูตรอาหารสัตว ์
 

 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้สัตว์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และให้ผลผลิตที่ดีตามวัตถุประสงค์ สัตว์
จะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต โดยการ
ผสมอาหารนั้นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานด้านโภชนศาสตร์ และการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด แต่ละช่วง
อายุ หรือช่วงการให้ผลผลิต อีกทั้งต้องมีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพ และโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ข้อจ ากัดในการน ามาใช้ ตลอดทั้ง
การใช้สารเสริมต่างๆ ในสูตรอาหาร  

 

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
การประกอบสูตรอาหารสัตว์นั้นสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการค านวณแตกต่างกัน ทั้งนี้นักโภชนศาสตร์สัตว์หรือผู้ปฏิบัติงานจะเลือกใช้วิธีในการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ใดนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดและความพร้อมของแต่ละบุคคล โดยในการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ประกอบ 

1. ความต้องการโภชนะของสัตว์ 

 ระดับความต้องการของโภชนะที่สัตว์ใช้ประโยชน์ได้ควรเพียงพอต่อสัตว์ในแต่ละเพศ ช่วงการ
เจริญเติบโต และการให้ผลผลิต ความต้องการโภชนะของสัตว์ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) โดยสามารถเทียบจากตารางมาตรฐานการให้
อาหารของ NRC (NRC, 1984; NRC, 2000) หรือ ARC ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการโปรตีน 
และพลังงาน ซึ่งจะแสดงในรูปพลังงานสุทธิ (net energy) พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (metabolizable 

energy, ME) และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (total digestible nutrient, TDN) รวมทั้งความต้องการของ
ไขมัน แร่ธาตุและวิตามิน (นิราวรรณ, 2557)  

 

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์นักโภชนศาสตร์สัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ส่วนประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์  
โดยต้องทราบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เลือกมาใช้ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์นั้นเป็น

แหล่งของโปรตีน พลังงาน ไขมัน หรือวิตามินแร่ธาตุ รวมทั้งในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ต้องทราบ
ส่วนประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการ หรือ
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การทดลองในตัวสัตว์ หรือสามารถสืบค้นได้จากเอกสารต่างๆ ที่รายงานองค์ประกอบทางเคมีหรือ
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบแต่ละชนิด (ตารางท่ี 9.1) 
  

ตารางท่ี 9.1 องค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบสัตว์ 
 

โภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) มันส าปะหลัง ร าละเอียด ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวโพด AID 

วัตถุแห้ง 92.00 90.80 88.0 87.5 - 

โปรตีนหยาบ 2.30 12.89 7.6 8.0 - 

ไขมัน 0.50 16.30 1.2 3.6 - 

เยื่อใยหยาบ 3.5 - 1.0 2.5 - 

เยื่อใย NDF 11.40 18.80 - -  

เยื่อใย ADF 6.30 8.57 - - - 

พลังงาน TDN 79.00 79.00 - - - 

ไลซีน 0.10 - 0.27 0.24 - 

เมทไธโอนีน 0.03 - 0.20 0.18 0.15 

ทรีโอนีน 0.07 - 0.28 0.30 0.22 

วาลีน 0.15 - 0.45 0.41 0.33 

ไอโซลิวซีน 0.08 - 0.31 0.30 0.25 

อาร์จีนีน 0.11 - 0.63 0.38 0.32 

ทริปโตเฟน 0.02 - 0.09 0.05 0.03 

แคลเซียม 0.30 0.08 0.03 0.03 - 

ฟอสฟอรัส 0.10 1.70 0.18 0.25 - 

โซเดียม 0.04 - - - - 

หมายเหตุ: AID=Apparent lleal digestibility basis 

ที่มา: นิราวรรณ (2557); ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
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ตารางท่ี 9.1 องค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบสัตว์ (ต่อ) 
 

โภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) กากเมล็ดฝ้ายไขมันเต็ม กากเบียร์ จามจุรี กระถิน กระเฉดบก 

วัตถุแห้ง 90.60 91.02 98.60 50.40 47.50 

โปรตีนหยาบ 21.20 19.56 18.10 23.50 25.00 

ไขมัน 19.10 5.70 1.40 8.80 2.40 

เยื่อใยหยาบ 23.40 - - - - 

เยื่อใย NDF - 39.85 29.20 34.40 56.3 

เยื่อใย ADF - 32.05 24.60 24.20 41.7 

พลังงาน TDN - 74.00 63.00 73.00 72.00 

ไลซีน 0.95 - - - - 

เมทไธโอนีน 0.36 - - - - 

ทรีโอนีน 0.75 - - - - 

วาลีน 0.81 - - - - 

ไอโซลิวซีน 0.59 - - - - 

อาร์จีนีน 1.91 - - - - 

ทริปโตเฟน 0.28 - - - - 

แคลเซียม 0.16 0.30 - 0.54 - 

ฟอสฟอรัส 0.50 0.47 - 0.30 - 

โซเดียม 0.01 - - - - 

ที่มา: นิราวรรณ และคณะ (2559); นิราวรรณ (2557); ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
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ตารางท่ี 9.1 องค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบสัตว์ (ต่อ) 
 

โภชนะ, 

(เปอร์เซ็นต์) 
กากปาล์ม 

ถั่วเหลือง
ไขมันเต็ม 

กากถั่วเหลือง ปลาป่น ยูเรีย กากเรปซีด 

วัตถุแห้ง 92.49 90.60 88.0 92.0 100.00 88.70 

โปรตีนหยาบ 15.00 21.20 44.0 58.0 282.00 33.70 

ไขมัน 4.28 19.10 1.70 9.00 - 2.30 

เยื่อใยหยาบ 17.9 23.40 6.10 1.00 - 12.40 

เยื่อใย NDF 40.00 - 29.20 - - - 

เยื่อใย ADF 30.00 - 24.60 - - - 

พลังงาน TDN 70.00 - 72.00 - - - 

ไลซีน 0.40 0.95 2.66 4.12 - 1.80 

เมทไธโอนีน 0.26 0.36 0.62 1.53 - 0.69 

ทรีโอนีน 0.45 0.75 1.70 2.30 - 1.45 

วาลีน 0.74 0.81 2.08 2.90 - 1.70 

ไอโซลิวซีน 0.51 0.59 1.99 2.30 - 1.36 

อาร์จีนีน 1.65 1.91 3.20 3.50 - 2.03 

ทริปโตเฟน 0.10 0.28 0.56 0.40 - 0.41 

แคลเซียม 0.29 0.16 0.30 6.50 - 0.65 

ฟอสฟอรัส 0.72 0.50 0.65 2.80 - 1.00 

โซเดียม 0.40 0.01 - 2.00 - 0.04 

ที่มา: นิราวรรณ (2557); ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
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ตารางท่ี 9.1 องค์ประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบสัตว์ (ต่อ) 
 

โภชนะ, (เปอร์เซ็นต์) กากทานตะวัน ข้าวฟ่าง หางเนยผง หางนมผง กากน้ าตาล 

วัตถุแห้ง 90.00 86.50 98.00 94.00 73.00 

โปรตีนหยาบ 33.40 9.40 9.70 34.00 2.80 

ไขมัน 1.70 2.90 2.10 1.60 1.10 

เยื่อใยหยาบ 21.20 2.40 - - - 

พลังงาน TDN - - - - 91.00 

ไลซีน 1.18 0.22 0.72 2.68 0.01 

เมทไธโอนีน 1.34 0.15 0.15 0.97 0.02 

ทรีโอนีน 1.20 0.31 0.54 1.49 0.06 

วาลีน 1.64 0.51 0.48 2.10 0.12 

ไอโซลิวซีน 1.36 0.40 0.52 1.86 0.03 

อาร์จีนีน 2.74 0.38 0.21 1.25 0.02 

ทริปโตเฟน 0.41 0.10 0.12 0.44 0.01 

แคลเซียม 0.28 0.03 0.90 1.25 0.60 

ฟอสฟอรัส 0.46 2.80 0.81 1.00 0.03 

โซเดียม 0.01 2.00 1.20 0.57 2.50 

ที่มา: นิราวรรณ (2557); ชัยภูมิ และคณะ (2556) 
 

2.2 ข้อจ ากัดของการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดจะมีข้อจ ากัดในการใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย เช่น การมีโภชนะบางอย่างที่ไม่สมดุล มีความน่ากินต่ า มีเยื่อใยสูง มีราคาแพง หรือมีสารพิษ
หรือสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ของโภชนะ  

2.2.1 วัตถุดิบที่มีสัดส่วนหรือองค์ประกอบของโภชนะที่ไม่เหมาะสม เช่น การมี
สารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในสูตรอาหารอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ เช่น 
อาหารที่มีเยื่อใยสูง ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในสูตรอาหารส าหรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
เช่น ปลายข้าว ข้าวโพดบดหยาบ เป็นต้น หากน ามาใช้ในปริมาณมากในอาหารสุกร อาจมีผลท าให้
อุจจาระของสุกรมีลักษณะที่ผิดปกติ หรือการใช้หญ้าเนเปียร์ในระดับสูงส าหรับอาหารไก่ไข่ก็จะส่งผล
ให้ผลผลิตไข่ออกช้า และไม่สม่ าเสมอ เป็นต้น 
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2.2.2 วัตถุดิบมีค่าการใช้ประโยชน์ได้ทางชีววิทยาต่ า เนื่องจากมีความสามารถในการ
ย่อยได้น้อย เช่น พืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวมากๆ หรือพืชที่มีแร่ธาตุอยู่ในรูปเกลือไฟเตทสูง สัตว์จะ
น าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือน าไปใช้ไม่ได้เลย 

2.2.3 วัตถุดิบมีสารพิษหรือสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ของโภชนะ เช่น พิษจากกรด
ไฮโดรไซยานิค แทนนิน กอสซิปอล เป็นต้น ดังนั้นก่อนน าวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดมาใช้ต้องมีการ
ลดสารพิษดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ 

2.2.4 ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ราคาเป็นข้อจ ากัดที่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของ
การน าสูตรอาหารนั้นๆ มาใช้ โดยต้องพิจารณาว่าสูตรอาหารดังกล่าวมีคุณภาพสูงราคาแพงแต่ใช้ใน
ปริมาณน้อย อาจคุ้มค่ากว่าสูตรอาหารที่มีราคาถูกแต่ต้องใช้ในปริมาณมากและสัตว์ได้รับสารอาหาร
น้อย เป็นต้น 

2.2.5 ความน่ากิน วัตถุดิบบางชนิดมีสารอาหารสูงแต่ไม่มีความน่ากิน เพราะมีลักษณะ
เป็นฝุ่นฝืดคอ หรือมีรสฝาดขม มีกลิ่นฉุน (พันทิพา, 2547) 

ก่อนที่จะท าการประกอบสูตรอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตตาม
เป้าหมายนั้น จะต้องค านึงถึงข้อมูลเรื่องความต้องการโภชนะของสัตว์ ทั้ งนี้หากสัตว์ได้รับอาหารที่มี
โภชนะตรงตามความต้องการของร่างกายจะท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ตามปกติ ตลอดจนต้องทราบ
ข้อมูลเรื่ององค์ประกอบทางโภชนะ และข้อจ ากัดของการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดพิษ และความบกพร่องเรื่องการใช้ประโยชน์ของโภชนะของสัตว์ 
 

วิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 การประกอบสูตรอาหารสัตว์ที่จะกล่าวในเนื้อหาในบทนี้คือการประกอบสูตรอาหารสัตว์
เบื้องต้น โดยในการประกอบสูรอาหารสัตว์เบื้องต้นนี้เป็นการหาอัตราส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะค านวณปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนก่อน 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง โดยเมื่อได้ปริมาณโปรตีนที่จะใช้แล้วค่อยค านวณหา
ระดับพลังงาน และแร่ธาตุ โดยจะต้องค านวณปริมาณฟอสฟอรัสก่อน จากนั้นค่อยค านวณปริมาณ
แคลเซียม ส่วนการค านวณระดับของกรดอะมิโนที่จ าเป็นจะกระท าเป็นล าดับสุดท้าย ส าหรับเกลือ 
วิตามินและแร่ธาตุมักก าหนดปริมาณการใช้ที่ค่อนข้างคงที่ เมื่อค านวณปริมาณโภชนะอ่ืนๆ ได้ตาม
ความต้องการแล้ว ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดในสูตรอาหารจะต้องเท่ากับ 100 เพ่ือให้สามารถเทียบ
สัดส่วนโภชนะต่างๆ ในรูปของเปอร์เซ็นต์ได้ การประกอบสูตรอาหารสัตว์เบื้องต้นสามารถท าได้หลายวิธี 
ดังนี้ 
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1. การประกอบสูตรอาหารโดยวิธีใช้รูปสี่เหลี่ยม หรือเพียร์สันสแควร์ (Pearson’s square) 

 การประกอบสูตรอาหารโดยวิธีใช้รูปสี่เหลี่ยมจะเริ่มจากการค านวณระดับโปรตีนก่อน โดยใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 2 ชนิด คือ วัตถุดิบแหล่งพลังงานที่มีโปรตีนต่ าและวัตถุดิบประเภทที่ให้โปรตีนสูง 
โดยเขียนเปอร์เซ็นต์โปรตีนของวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงไว้มุมซ้ายบน และเปอร์เซ็นต์โปรตีนของวัตถุดิบที่
มีโปรตีนต่ าไว้มุมซ้ายล่าง (สมชาย, 2540, ชัยภูมิ และคณะ, 2556)  

 ตัวอย่าง โคน้ าหนัก 250 กิโลกรัม ต้องการเพ่ิมการเจริญเติบโต 600 กรัม/ วัน มีความต้องการ
โปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ 

1.1 เขียนตารางสี่เหลี่ยมไว้ และใส่ระดับโปรตีนในอาหารที่ต้องการลงตรงกลางของสี่เหลี่ยม 
 

 

 

 

 

 
 

1.2 เขียนเปอร์เซ็นต์โปรตีนของวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงไว้มุมซ้ายบนของสี่เหลี่ยม และ
เปอร์เซ็นต์โปรตีนของวัตถุดิบที่มีโปรตีนต่ าไว้มุมซ้ายล่าง ในกรณีนี้ใช้มันเส้น (2.3 เปอร์เซ็นต์โปรตีน) 
และฝักจามจุรี (18.1 เปอร์เซ็นต์โปรตีน) 
          

 

 

 

 

 

 
 

ดังนั้น  ใช้มันเส้น     6.1  กิโลกรัม  
             ใช้ฝักจามจุรี       9.7  กิโลกรัม  

รวม    15.8 กิโลกรัม 

จึงจะได้สูตรอาหารข้นที่มีค่าโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต ์ 
ถ้าต้องการทราบปริมาณของปริมาณวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

  มันเส้น   (6.1/15.8) × 100 = 38.6 เปอร์เซ็นต์ 
  ฝักจามจุรี (9.7/15.8) × 100 = 61.4 เปอร์เซ็นต์ 

12 

12 

ฝักจามจุรี 18.1% 

มันเส้น 2.3% 

12-2.3 = 9.7  

18.1-12 = 6.1  
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1.3 การตรวจสอบความถูกต้องในการค านวณสูตรอาหารข้น หากต้องการทราบว่าปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหารข้นมีปริมาณโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ จริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

มันเส้น ใช้ในปริมาณ 38.6 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 2.3 เปอร์เซ็นต์  
  เท่ากับ (38.6 × 2.3)/100 = 0.9 เปอร์เซ็นต์ 
ฝักจามจุรี ใช้ในปริมาณ 61.4 เปอร์เซ็นต ์มีโปรตีน 18.1 เปอร์เซ็นต์  

   เท่ากับ (61.4 × 18.1)/100 = 11.1 เปอร์เซ็นต์ 
จากการค านวณสูตรอาหารข้นในครั้งนี้ได้เปอร์เซ็นต์โปรตีน เท่ากับ (0.9 + 11.1) = 12.0 

เปอร์เซ็นต ์ดัดแปลงจาก (นิราวรรณ, 2557) 
 

2. วิธีลองผิดลองถูก  
 วิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์โดยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถค านวณโดยใช้วัตถุดิบได้
มากกว่า 2 วัตถุดิบ เป็นการสุ่มปริมาณวัตถุดิบพลังงาน และโปรตีน จากนั้นจึงทดลองค านวณผลรวม
ของพลังงานและโภชนะต่างๆ ว่าได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็นที่พอใจก็ให้ปรับเพ่ิม-ลดวัตถุดิบ
พลังงานและโปรตีน จะได้ปริมาณโภชนะต่างๆ ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ผลรวมของวัตถุดิบทั้งหมดต้อง
เท่ากับ 100 หน่วย 

ตัวอย่าง การค านวณสูตรอาหารส าหรับโคเพศผู้ตอน น้ าหนัก 250 กิโลกรัม ต้องการเพ่ิมการ
เจริญเติบโต 1,200 กรัมต่อวัน มีความต้องการโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต ์

2.1 น าปริมาณของอาหารแต่ละชนิดคูณกับเปอร์เซ็นต์ของโปรตีน แล้วจึงรวมปริมาณ
โปรตีนทั้งหมดเข้าด้วยกัน 

 

วัตถุดิบ %CP สัดส่วน ค านวณ โปรตีนที่ได้ (kg) 

มันเส้น 2.3 60 = (60 × 2.3)/100 1.38 

ร าละเอียด 12.9 13 = (13 × 12.9)/100 1.68 

กากถั่วเหลือง 44.0 10 = (10 × 44)/100 4.40 

กากเบียร์ 19.6 15 = (15 × 19.6)/100 2.94 

เกลือ 0 0.5 = (0.5 × 0)/100 0 

ได-แคลเซียม
ฟอสเฟต 

0 0.5 = (0.5 × 0)/100 0 

พรีมิกซ์ 0 1 = (1 × 0)/100 0 

 รวม 100  10.40 
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โปรตีนรวมครั้งที่ 1 ได้ 10.40 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าขาดโปรตีนไป 12.00 - 10.40 = 1.60 

เปอร์เซ็นต์  
2.2 เมื่อต้องการโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ค านวณครั้งแรกได้ 10.40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้

โปรตีนต่ ากว่าความต้องการ ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมปริมาณของแหล่งโปรตีน ลดปริมาณของแหล่งพลังงาน 

ในที่นี้คือ เพ่ิมกากถ่ัวเหลือง ลดมันเส้น 

เพ่ิมกากถ่ัวเหลือง 100 กิโลกรัม ลดมันเส้น 100 กิโลกรัม โปรตีนเพิ่ม 

    เท่ากับ 44.0 – 2.3 = 41.7 เปอร์เซน็ต์ 
ต้องการให้โปรตีนเพิ่ม 41.7 เปอร์เซ็นต์ จะต้องแทนกัน อย่างละ 100 กิโลกรัม 

ถ้าต้องการให้โปรตีนเพิ่ม 1.60 เปอร์เซ็นต์ จะต้องแทนกันอย่างละ 

เท่ากับ (100 × 1.60)/41.7 = 3.84 กิโลกรัม 

 ดังนั้น มันเส้น จากเดิม 60.0 – 3.84 ลดเหลือ 56.16 กิโลกรัม 

  กากถั่วเหลือง จากเดิม 10 + 3.84 เพ่ิมเป็น 13.84 กิโลกรัม 

 

วัตถุดิบ %CP สัดส่วน ค านวณ โปรตีนที่ได้ (kg) 

มันเส้น 2.3 56.16 = (56.16 × 2.3)/100 1.29 

ร าละเอียด 12.9 13.00 = (13 × 12.9)/100 1.68 

กากถั่วเหลือง 44.0 13.84 = (13.84 × 44)/100 6.09 

กากเบียร์ 19.6 15 = (15 × 19.6)/100 2.94 

เกลือ 0 0.50 = (0.5 × 0)/100 0 

ได-แคลเซียมฟอสเฟต 0 0.50 = (0.5 × 0)/100 0 

พรีมิกซ์ 0 1.00 = (1 × 0)/100 0 

 รวม 100  12.00 

 

วิธีการที่ยกกล่าวมาข้างต้นจะยกตัวอย่างการค านวณสูตรอาหารที่ปรับระดับของโปรตีน
เท่านั้น ส าหรับโภชนะอ่ืนๆ เช่น พลังงาน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามิน ก็สามารถใช้หลักการค านวณ
เหมือนกัน แต่การค านวณโภชนะหลายชนิดจะมีความยุ่งยากมากขึ้น และใช้เวลานานในการค านวณ
จนกว่าจะได้โภชนะตามความต้องการของสัตว์ในระยะนั้นๆ ซึ่งจ าเป็นจะต้องฝึกค านวณอย่าง
สม่ าเสมอจนกระท่ังมีความช านาญ  
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3. การประกอบสูตรอาหารสัตว์โดยวิธีการพีชคณิต 

 การประกอบสูตรอาหารสัตว์ด้วยวิธีการพีชคณิตเป็นการหาส่วนผสมของวัตถุดิบอาหาร
ประเภทแป้งหรือพลังงานกับวัตถุดิบอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยใช้วิธีทางพีชคณิตเข้าช่วย 

ตัวอย่าง การประกอบสูตรอาหารส าหรับสุกรระยะเล็ก น้ าหนัก 25-50 กิโลกรัม มีความ
ต้องการโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ 

3.1 ก าหนดชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ เป็นแหล่งพลังงานและโปรตีนที่จะใช้ใน       
สูตรอาหาร ซ่ึงในที่นี้ก าหนดให้ใช้ปลายข้าวและกากถั่วเหลือง 

3.2 หาข้อมูลปริมาณโปรตีนที่อยู่ในปลายข้าวและกากถั่วเหลือง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9 และ 
45.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

3.3 หาสัดส่วนผสมระหว่างปลายข้าวและและกากถั่วเหลืองให้อาหารผสมมีโปรตีน 20 

เปอร์เซ็นต์ โดยสมมติให้ปริมาณปลายข้าวและกากถั่วเหลืองที่ใช้ในสูตรอาหารเท่ากับ X และ Y 

ตามล าดับ ดังนั้นเงื่อนไขการผสมสูตรอาหารจึงมีดังนี้ 
1) ปลายข้าว + กากถั่วเหลือง รวมกันแล้วมีน้ าหนัก   =  100 กิโลกรัม 

หรือ         =  100  (1) 
2) ปริมาณโปรตีนในปลายข้าว + กากถั่วเหลือง    =  20 กิโลกรัม 

(9/100)*X + (45.6/100)*Y      =  20   (2) 
จากนั้นจึงท าการแก้สมการดังกล่าว ซึ่งอาจท าได้โดย 

จาก (1)  X      = 100 – Y 

จาก (2)  0.09 (100 - Y) + 0.456Y   = 20 

     9 – 0.09 Y + 0.456Y    = 20 

0.366Y        = 11 

 Y    = 30.05 กิโลกรัม 

 X    = 100 – 30.05 กิโลกรัม 

      = 69.95 กิโลกรัม 

 หรือสูตรอาหารที่ต้องการจะประกอบด้วยปลายข้าว 69.95 กิโลกรัม + กากถั่วเหลือง 
30.05 กิโลกรัม ซึ่งก็จะได้อาหารที่มีโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน (อุทัย, 2559) 

 

4. การประกอบสูตรอาหารสัตว์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
การประกอบสูตรอาหารสัตว์ด้วยวิธีการลองผิดลองถูกจะเสียเวลามากและอาจผิดพลาดได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้วัตถุดิบหลายอย่างในการค านวณ  ตลอดจนราคาของวัตถุดิบมี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับฤดูกาล ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการน าเอา   
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เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประกอบสูตรอาหารสัตว์กันอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้สูตรอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนะครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์และเป็นสูตรอาหารที่มีราคาถูกที่สุด รวมทั้งท า
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

ในปัจจุบันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ได้มีการท าโปรแกรมส าเร็จรูป 
ส าหรับประกอบสูตรอาหารสัตว์กันให้เพียงพอกับความต้องการของโภชนะของสัตว์ในระยะต่างๆ และ
ต้นทุนของสูตรอาหารนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถประกอบสูตรอาหารสัตว์อย่างง่ายๆ โดยใช้
โปรแกรม excel โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

4.1 เลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องการใช้ในสูตรอาหารลงไปในโปรแกรม excel ได้แก่ 
แหล่งของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น 

4.2 เติมคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องการใช้ในสูตรอาหาร 

เช่น ระดับของพลังงาน ปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย NDF, ADF วิตามิน และแร่ธาตุ เป็นต้น 

4.3 ใส่ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ต้องการใช้ในสูตรอาหารทุกชนิดโดยปริมาณ
สุทธิจะต้องได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง และได้สูตรอาหารที่มีรายการวัตถุดิบต่างๆ ที่เลือกและมี
คุณค่าทางโภชนะตรงตามที่ก าหนด 

4.4 สูตรอาหารที่ค านวณได้ครั้งแรกได้ตามโภชนะของสัตว์ในระยะนั้นๆ ที่เราต้องการ
หรือไม่ หากไม่ได้ก็ลองปรับจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการ 

4.5 ตรวจสอบราคาของสูตรอาหารที่ค านวณว่ามีราคาสูงเกินไปหรือไม่ โดยทั่วไปเรา
ต้องการให้สูตรอาหารมีราคาถูกที่สุดเพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต 

 

ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ 
 การใช้โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์ควรค านึงถึงมาตรฐานการประกอบสูตรอาหารที่
เหมาะสมกับชนิดและอายุของสัตว์ ในการค านวณต้องก าหนดปริมาณอาหารที่จะผสมตามสูตรอาหาร
ที่ประกอบ และระบุปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ใช่โภชนะและจ าเป็นต้องใช้ เช่น พรีมิกซ์ พรีไบโอติก เป็นต้น 
ใส่ลงไปในโภชนะที่ก าหนดในการค านวณต้องเป็นโภชนะที่รวมกันได้ เช่น โปรตีนจากถั่วเหลือง 
รวมกันได้จากโปรตีนจากร าละเอียด และมันส าปะหลัง เป็นต้น 

 ปริมาณที่รวมกันไม่ได้โดยตรง เช่น ฟอสฟอรัสอินทรีย์ และอนินทรีย์  ผู้ใช้โปรแกรมต้อง
ก าหนดในส่วนของข้อมูลที่น ามาค านวณให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการค านวณที่ผิดพลาด ส่วนโภชนะที่
สามารถเปลี่ยนไปมาได้ เช่น เมทไธโอนีนกับซีสทีน ผู้ประกอบสูตรอาหารจะต้องระบุปริมาณโภชนะลง
ในโปรแกรมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ข้อมูลจากการวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จะต้องมีค่าที่ถูกต้องแม่นย า โปรแกรมค านวณสูตรอาหารสัตว์จึงจะค านวณได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า 
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 ในการก าหนดข้อจ ากัดทางโภชนะต้องระมัดระวังและค านึงถึงความเป็นไปได้ในการค านวณ 
เช่น จะค านวณสูตรอาหารที่มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ แต่วัตถุดิบที่ใช้ล้วนมีโปรตีนมากกว่า 16 

เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้ไม่สามารถค านวณได้ เพราะฉะนั้นข้อจ ากัดที่ตั้งขึ้นจะต้องมีค่าที่สามารถน าเอา
วัตถุดิบชนิดนั้นๆ มาค านวณได้ ต้องก าหนดขีดขั้นสูงสุดของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดที่อนุญาตให้
ใช้ได้ในสูตรอาหาร เพราะเมื่อโปรแกรมค านวณ อาจได้วัตถุดิบอาหารที่มีราคาถูก และมีคุณภาพต่ า
เกินไป จนสัตว์ไม่ยอมกินอาหารหรือกินอาหารได้แต่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ปัญหาที่พบในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
  การประกอบสูตรอาหารสัตว์ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สัตว์ได้
คุณค่าทางโภชนะทีค่รบถ้วนนั้น อาจมีสาเหตุดังนี้ 

1. คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มา ภูมิภาค ระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว วิธีการผลิตของวัตถุดิบนั้นๆ ท าให้คุณค่าทาง
โภชนะมีความผันแปร เช่น ฝักจามจุรีบดมีโปรตีนอยู่ระหว่าง 18-23 เปอร์เซ็นต์ หรือใบกระถินตากแห้ง
มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 18-25 เปอร์เซ็นต ์เป็นต้น 

2. ขาดข้อมูลความต้องการทางโภชนะของโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย โดยทั่วไป
นักวิชาการใช้ข้อมูลความต้องการทางโภชนะของ NRC ของต่างประเทศ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการในการด ารงชีพและให้ผลผลิตแตกต่างกันของสัตว์ในเขตร้อนและเขตหนาว ซึ่งท าให้สัตว์
ได้รับโภชนะไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ในระยะต่างๆ  

3. ราคาวัตถุดิบไม่แน่นอน มีการแปรปรวนมากและรวดเร็วจนไม่อาจจะก าหนดให้เป็นค่าเดียว
ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ได้ (นิราวรรณ, 2557) 
 

ค าแนะน าในการเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
1. โดยทั่วไปแล้วสูตรอาหารสัตว์มักมีการเสริมไดแคลเซียมฟอสเฟต/ หรือเปลือกหอยเสมอ 

เนื่องจากวัตถุดิบอาหารที่ใช้ในสูตรอาหารโดยทั่วไปมักจะให้แคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่เพียงพอ 
ดังนั้นการเติมไดแคลเซียมฟอสเฟต หรือเปลือกหอยในชุดวัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบสูตรอาหาร
ตั้งแต่เริม่ต้นการค านวณอาหารสัตว์จะช่วยท าให้การปรับสูตรอาหารในระยะต่อมาท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
และมีองค์ประกอบโภชนะใกล้เคียงกับความต้องการมากข้ึน  

2. สูตรอาหารเมื่อค านวณออกมาแล้วอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย เช่น สูตรอาหาร
มีระดับเยื่อใยมากเกินไป อาจต้องต้องค านวณใหม่ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหารที่มีเยื่อใย
สูงให้น้อยลง  
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3. การทดลองใช้สูตรอาหารราคาถูกบางชนิดเป็นองค์ระกอบในสูตรอาหาร จะเป็นผลท าให้
สูตรอาหารมีราคาถูกลง ในขณะที่อาหารยังมีองค์ประกอบโภชนะเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ 
สูตรอาหารที่มีราคาถูกที่สุดและยังให้โภชนะเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ อีกทั้งยังมีรสชาติและ
ความน่ากนิเป็นที่ยอมรับของตัวสัตว์ คือสูตรอาหารที่เหมาะส าหรับใช้ในเชิงการค้า 

 

การประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีราคาถูก 

การประกอบสูตรอาหารสัตว์นั้นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือการได้สูตรอาหารที่มีราคาต่ าที่สุด 
และสูตรอาหารดังกล่าวจะต้องมีคุณค่าทางโภชนะที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสัตว์ อีกทั้ง
ต้องมีรสชาติและความน่ากิน และสัตว์ตอบสนองต่อสูตรอาหารสัตว์ดังกล่าวได้ดี กล่าวคือสัตว์สามารถ
ให้สมรรถภาพการผลิตต่างๆ เช่น การเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
และผลิตเนื้อ นม ไข่ เป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนต่ าสุด ซึ่ง ในการประกอบ
สูตรอาหารสัตว์ราคาถูกมีหลักการในการพิจารณาราคาของวัตถุดิบอาหารดังนี้  

1. การพิจารณาต้นทุนราคาต่อหน่วยโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
เป็นการพิจารณาว่าโภชนะในแต่ละชนิดในวัตถุดิบอาหาร เช่น โปรตีน พลังงาน มีราคาต่อ

หน่วยเท่าไร 

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบอาหารแหล่งพลังงาน 

 

 ตารางท่ี 9.2 การเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบอาหารต่อหน่วยโภชนะ 

 

วัตถุดิบอาหาร 
ราคา  

บาท/กิโลกรัม 

ราคาต่อพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม บาท/กิโลแคลอรี 

ปลายข้าว 12.0 3,490 0.003438 

ข้าวโพด 9.5 3,332 0.002851 

ข้าวฟ่าง 8.5 3,315 0.002564 

มันส าปะหลัง 7.5 3,350 0.002239 

ร าละเอียด 10.0 2,840 0.003521 

ที่มา: ดัดแปลงจาก อุทัย คันโธ (2559) 
 

ซึ่งจากตารางการเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบอาหารต่อหน่วยโภชนะจะเห็นว่ามันส าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (บาท/ กิโลแคลอรี) ต่ าที่สุด 
ดังนั้นจึงควรเลือกใช้มันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสัตว์ 
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แต่อย่างไรก็ตามวิธีการประเมินคุณค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยการเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย
โภชนะชนิดใดชนิดหนึ่งอาจไม่ถูกต้องมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบอาหารทุกชนิดมักมีโภชนะต่างๆ 
ทุกประเภทเป็นองค์ประกอบ และโภชนะทุกประเภทก็ล้วนมีค่าและราคาที่แตกต่างกัน การประเมิน
คุณค่าวัตถุดิบอาหารด้วยวิธีดังกล่าวจึงเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น 

 

2. การประเมินดัชนีคุณค่า/ ราคาของวัตถุดิบอาหารที่ใช้ประกอบสูตรอาหาร 

การประเมินค่าดัชนีคุณค่า/ ราคาซื้อขายจริงของวัตถุดิบอาหารที่ใช้ประกอบสูตรอาหารนั้น 
ค่าดัชนีคุณค่า/ ราคา ค านวณได้จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นที่คิดตามคุณค่าทางอาหารที่วัตถุดิบ
อาหารสัตว์นั้นมีอยู่ แล้วหารด้วยราคาที่ซื้อขายจริง (บาท/ กิโลกรัม) ของวัตถุดิบนั้น โดยวัตถุดิบที่มี
สัดส่วนคุณค่า/ราคาสูง หมายความว่ามีราคาจริงตามคุณค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาซื้อขาย ย่อมมี
ส่วนท าให้สูตรอาหารมีราคาถูกลง ในทางตรงกันข้ามถ้าวัตถุดิบอาหารมีสัดส่วนคุณค่า/ ราคาต่ า  
หมายความว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นมีราคาจริงตามคุณค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับราคาซื้อขาย ย่อมท า
ให้สูตรอาหารมีราคาสูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการค านวณดังนี้ 

2.1 การก าหนดวัตถุดิบอาหารที่จะใช้เป็นตัวเลือกในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
2.2 การเทียบราคาโภชนะแต่ละชนิดจากกลุ่มวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิด 

2.3 การเลือกราคาต่ าสุดของโภชนะแต่ละชนิดจากกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
2.4 การค านวณราคาตามคุณค่าทางอาหารจริงของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิด 

2.5 การค านวณค่าดัชนีคุณค่า/ ราคาของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิด 

โดยจากตารางที่ 9.3 พบว่าในกรณีที่มีการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาต่างๆ ในการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ วัตถุดิบประเภทพลังงานที่แนะน าให้ใช้เรียงตามล าดับก่อนหลังคือ ข้าวฟ่าง 
ร าละเอียด ข้าวโพด ปลายข้าว และมันส าปะหลัง เพ่ือให้ได้ต้นทุนค่าอาหารต่ าสุด ในขณะเดียวกัน
วัตถุดิบประเภทโปรตีนที่แนะน าให้ใช้เรียงล าดับก่อนหลังคือ กากเมล็ดทานตะวัน กากคาโนลา กากถั่วเหลือง 
กากเอทานอล แอล-ไลซีน และดีแอล-เมทไธโอนีน เพ่ือให้ได้อาหารที่มีสูตรอาหารต่ าสุดเช่นกัน ทั้งนี้
ปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหารที่แนะน าข้างต้นในสูตรอาหารต้องค านึงถึงขีดจ ากัดในการใช้ของวัตถุดิบ
แต่ละชนิดด้วยเช่นกัน  
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ตารางท่ี 9.3 การเปรียบเทียบราคาตามคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิด และการค านวณค่าดัชนีคุณค่า/ ราคา 

 
วัตถุดิบ ราคา 

บาท/ 
กก. 

โปรตีน พลังงานที่ใชป้ระโยชน์ได ้ ไลซีน เมทไธโอนีน + 

ซีสเตอีน 

ทริปโตเฟน ทรีโอนีน ราคาตาม
คุณค่า 

ค่าดัชนี 

% บาท/% กค./กก. บาท/กค. % บาท/% % บาท/% % บาท/% % บาท/% บาท/กก. คุณค่า/ราคา 

ปลายขา้ว 12.0 9.0 1.333 3,490 0.003438 0.37 32.432 0.25 48.000 0.08 150.00 0.35 34.286 15.451 1.2884 

ข้าวโพด 9.5 8.4 1.131 3,332 0.002851 0.25 38.000 0.26 36.538 0.08 118.75 0.30 31.667 14.478 1.5243 

ข้าวฟา่ง 8.5 10.5 0.810 3,315 0.002564 0.26 32.692 0.36 23.611 0.12 70.833 0.32 26.563 16.238 1.9101 

มันส าปะหลัง 7.5 2.5 3.000 3,350 0.002200 0.01 750.00 0.06 125.00 0.02 375.00 0.07 107.143 8.727 1.1645 

ร าละเอียด 10.0 11.4 0.877 2,840 0.003521 0.50 20.000 0.31 32.258 0.25 40.000 0.42 23.810 19.079 1.9082 

กากถัว่เหลือง 17.0 45.6 0.373 3,255 0.005223 2.78 6.1150 0.98 17.347 0.55 30.909 1.78 9.551 49.282 2.8995 

กากถัว่ลิสง 13.0 49.8 0.261 3,127 0.004157 1.29 10.078 0.57 22.807 0.45 28.889 1.19 10.924 41.226 3.1713 

กากเมล็ดทานตะวัน 8.0 28.8 0.278 2,000 0.004000 1.00 8.0000 0.90 8.889 0.37 21.622 1.04 7.692 30.837 3.8551 

กากเอทานอล 12.0 26.0 0.462 3,291 0.003646 0.78 15.385 0.78 15.385 0.21 57.143 0.96 12.50 28.470 2.3736 

กากคาโนลา 12.0 35.0 0.343 2,732 0.004392 1.96 6.1220 1.05 11.429 0.42 28.571 1.47 8.163 39.618 3.3012 

แอล-ไลซีน 65.0 78.0 0.833 - - 78.0 0.8330 - - - - - - 85.382 1.3148 

ดีแอล-เมทไธโอนีน 220.0 99.0 2.222 - - - - 99.0 2.222 - - - - 245.869 1.1189 

ราคาต่ าสุดของโภชนะ   0.261  0.0022  0.8333  2.222  21.622  7.692   

ที่มา: ดัดแปลงจาก อุทัย (2559) 
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ขั้นตอนการค านวณ 

1. หาต้นทุนราคาของโภชนะต่างๆ (บาท/ % หรือ บาท/ กก.) ในวัตถุดิบอาหารที่ต้องการใช้
ในสูตรอาหาร โดยต้นทุนราคาของโภชนะแต่ละชนิด = ราคาซื้อขาย/ % โภชนะชนิดนั้นๆ ในวัตถุดิบอาหาร 

2. เลือกต้นทุนราคาต่ าสุดของโภชนะชนิดนั้นๆ 

3. ค านวณราคาตามคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบแต่ละชนิด โดยคูณต้นทุนราคาต่ าสุดของ
โภชนะแต่ละชนิดกับปริมาณโภชนะชนิดนั้นๆ ที่มีในวัตถุดิบอาหาร 

 4. ค านวณค่าดัชนีคุณค่า/ ราคา = ราคาตามคุณค่า/ ราคาซื้อขาย 

 

การค านวณส่วนผสมล่วงหน้า 

 สารผสมล่วงหน้า (premix) เป็นส่วนผสมของแหล่งจุลโภชนะหลายชนิดกับวัตถุเจือจาง 
(carriers) เพ่ือเพ่ิมปริมาตรของจุลโภชนะให้มีมากข้ึน และกระจายจุลโภชนะท่ีมีปริมาณน้อยๆ ให้ผสม
เข้ากับอาหารส่วนอื่นได้ทั่วถึง สารผสมล่วงหน้าที่ใช้อยู่ตามปกติได้แก่ 

1. ส่วนผสมล่วงหน้าวิตามิน (vitamin premix) 
 ส่วนผสมล่วงหน้าวิตามินประกอบด้วยวิตามินทุกชนิด ยกเว้น choline และ chloride ซึ่ง
เป็นสารกัดกร่อนหากอยู่ในรูปเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงนิยมผสมกับส่วนประกอบอ่ืน และเมื่อ
จะผสมอาหารจึงค่อยเติมลงในอาหารโดยตรง ส่วนวิตามินอ่ืนๆ ผสมกันล่วงหน้าและเพ่ิมปริมาตรให้
มากขึ้นโดยใช้วัตถุดิบเจือจาง ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการเจือจางส่วนผสมล่วงหนา้นี้วิตามินมีหลายชนิด เช่น 
กากถั่วเหลือง ธัญพืชต่างๆ ได้แก่ ปลายข้าวบด ข้าวโพดบดร่อน รวมทั้งผลพลอยได้ของธัญพืช เช่น ร าข้าว 
ปลายข้าว หรือแป้งต่างๆ  
 ตัวอย่างการประกอบสูตรอาหารวิตามินพรีมิกซ์  
 ความต้องการ: ให้ใช้วิตามินเข้มข้นที่ก าหนดประกอบสูตรวิตามินพรีมิกซ์ส าหรับผสมอาหาร
ปริมาณ 1 ตัน โดยเมื่อเติมวิตามินพรีมิกซ์ที่ได้ในระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารแล้ว สัตว์จะต้อง
ได้รับวิตามินที่ก าหนดดังแสดงในตารางที่ 9.4 
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ตารางท่ี 9.4 การประกอบสูตรส่วนผสมล่วงหน้าวิตามิน 

 

วิตามิน 

ข้อมูลที่ให้ การค านวณ 

แหล่ง ความต้องการ/ 
กก.ของอาหาร 

วิตามินในอาหาร 
1 ตัน = × 1,000 

ปริมาณวิตามิน
เข้มข้นที่ต้องใช้ 

สูตร
พรีมิกซ์ 

A AD3 500/100 1,000 IU 106 IU (106/5×105)         
=2 ก. 

2 ก. 

D  200 IU 2×105 IU (2×105/1×105)     
=2 ก. 

 

    (ได้จากการเติม 
AD3 แล้ว) 

 

Ribo. บริสุทธิ์ 3 มก. 3,000 มก. 3,000 มก.        
=2 ก. 

3 ก. 

Panto. บริสุทธิ์ 5 มก. 5,000 มก. 5,000 มก.         
=5 ก. 

5 ก. 

Niacin บริสุทธิ์ 13 มก. 13,000 มก. 13,000 มก.        
=13 ก. 

13 ก. 

B12 500 มก./กก. 50 มคก. 50 มก. 50 มก.×1,000 ก. 
=100 ก 

500 มก. 

100 ก. 

รวมน้ าหนักวิตามินบริสุทธิ์ 123 ก. 
ดังนั้นใช้ตัวเจือจาง (กากถั่วเหลือง)=(นน.ส่วนผสมล่วงหน้า–นน.วิตามิน)=5,000-123 ก.     
= 4,877 ก. 
รวมส่วนผสมล่วงหน้า 500 ก. 5,000 ก. 5,000 ก. 
ที่มา: สาโรช (2547) 

 

2. ส่วนผสมล่วงหน้าแร่ธาตปุลีกย่อย (trace mineral premix) 
 ในการประกอบสูตรแร่ธาตุปลีกย่อยนี้ แหล่งแร่ธาตุปลีกย่อยบางตัวอาจมีเฉพาะแร่ธาตุนี้ แต่
บางตัวอาจมีแร่ธาตุที่ต้องการตัวอ่ืนติดมาด้วย แหล่งที่ให้แร่ธาตุปลีกย่อยส่วนใหญ่จะเป็นเกลือเคมีซึ่ง
อาจอยู่ในรูปผลึก ดังนั้นในการประกอบสูตรแร่ธาตุปลีกย่อยจึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบสูตร จะต้องรู้จัก
แหล่งโภชนะเหล่านี้ให้ดีว่ามีแร่ธาตุที่ต้องการอยู่เท่าไร การใช้สูตรอณูและน้ าหนักอะตอมของสารมา
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ค านวณก็ช่วยได้มาก โดยวัตถุที่ใช้เจือจางโภชนะในพรีมิกซ์แร่ธาตุปลีกย่อย ได้แก่ หินปูนบด กระดูกป่น 
ซึ่งสามารถเติมวัตถุเจือจางลงในพรีมิกซ์ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร ซึ่งหากใช้เกินระดับนี้อาจท า
ให้อาหารมีเถ้ามากเกินต้องการ และอาจท าให้เสียสมดุลของแร่ธาตุในอาหารได้ โดยแร่ธาตุส่วนใหญ่ที่
ใช้กันอยู่เป็นเกลืออนินทรีย์ของแร่ธาตุนั้นๆ ที่นิยมใช้แสดงดังตารางที่ 9.5 ส าหรับการค านวณสูตร
พรีมิกซ์ด าเนินการเช่นเดียวกับวิตามิน ซึ่งไม่นิยมน าวิตามินและแร่ธาตุมาผสมกันเป็นพรีมิกซ์เดียวกัน
ทั้งนีเ้นื่องจากวิตามินบางตัวอาจสลายตัวเมื่อสัมผัสกับแร่ธาตุ 
 

ตารางท่ี 9.5 แหล่งแร่ธาตุปลีกย่อยที่ใช้กันในอาหารสัตว์ 
 

แหล่งของแร่ธาตุ น้ าหนักแร่ธาต ุ

MnSO4.H2O 29.50 Mn 

CuSO4.5H2O 25.20 Cu 

Na2SeO4.10H2O 21.40 Se 

FeSO4.H2O 30.00 Fe 

FeSO4.7H2O 20.0 Fe 

ZnSO4.H2O 35.50 Zn 

KI 68.80 I 

ที่มา: NRC (1998)  
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สรุป 

การประกอบสูตรอาหารสัตว์มีหลักที่ต้องค านึงถึงอยู่หลายประการ ได้แก่ สูตรอาหารที่ได้
จะต้องมีคุณค่าทางโภชนะที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสัตว์ มีรสชาติดี มีความน่ากิน มี
ราคาถูก และสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัตว์มีการเจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตดี โดยการประกอบสูตรอาหารมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีเพียร์สันสแควร์ (Pearson’s 
square) วิธีลองผิดลองถูก วิธีการพีชคณิต และการค านวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแต่ละวิธีจะมี
ขั้นตอนในการค านวณแตกต่างกัน แต่จะอาศัยหลักการในการเตรียมการในการค านวณสูตรอาหาร
เหมือนกัน ทั้งนี้การที่ผู้ปฏิบัติจะเลือกวิธีการค านวณใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความถนัดและความพร้อม  
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
1. ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์จะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาใช้ประกอบ จงอธิบาย 

2. จงอธิบายขั้นตอนในการประกอบสูตรอาหารได้มาโดยละเอียด 

3. จงแสดงวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์ราคาถูกโดยใช้วิธีใดก็ได้ 1 วิธี 
4. นักศึกษาคิดว่ามักพบปัญหาใดบ้างในการค านวณสูตรอาหาร 

5. การค านวณสูตรอาหารสัตว์โดยใช้โปรแกรมมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง 
6. ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์มีข้อจ ากัดของการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างไรบ้าง 

7. การเพ่ิมความรวดเร็วในการประกอบสูตรอาหารสัตว์มีข้อแนะน าอย่างไรบ้าง 
8. ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีราคาถูกมีหลักการปฏิบัติอย่างไร 

9. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการเจือจางส่วนผสมล่วงหน้าวิตามินในสูตรอาหารมา 4 ชนิด 

10. จงอธิบายหลักการในการผสมสารผสมล่วงหน้าแร่ธาตุ 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 10 

การเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตวเ์พื่อการวิเคราะห ์

 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
2. วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
3. วิธีลดขนาดตัวอย่าง 
4. การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ 

5. ภาชนะส าหรับเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
6. การบันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง 
7. การเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์  

8. สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ได้ 
2. บอกหลักการและวิธีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายวิธีการสุ่มลดขนาดตัวอย่างได้ 
4. อธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ได้ 
  

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงเนื้อหาประจ าบท และน าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์
เพ่ือการวิเคราะห ์

2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเรื่อง การเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ตาม
เอกสารค าสอน  

3. การฉายภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) 
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4. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาในหัวข้อที่มอบหมาย 

5. ผู้เรียนน าเสนอผลงานในหัวข้อที่มอบหมาย 

6. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด และเสนอแนะแนวความคิด 

7. สรุปเนื้อหาประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 10 เรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่าง
อาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 

9. สรุปเนื้อหารายวิชาในภาพรวม 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนเรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ 
2. ภาพสไลด์ (โปรแกรม power point) เรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการ

วิเคราะห์ 
3. ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภท 

4. วัสดุอุปกรณ์ในการสุ่มและเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
5. แบบฝึกหัดท้ายบทประจ าบทที่ 10 เรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือการ

วิเคราะห์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

1. จากการท ากิจกรรมที่มอบหมายเสร็จตามเวลา และถูกต้อง 
2. จากการน าเสนอผลงานกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทท่ี 10 

การเก็บและเตรียมตัวอย่างอาหารสัตวเ์พื่อการวิเคราะห ์

 

ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพนั้นสิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงคือการเก็บ
ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างถูกต้อง และการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างถูกวิธีเพ่ือรอรับการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้เนื่องจากในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่สามารถน า
ตัวอย่างอาหารทั้งหมดมาท าการตรวจวิเคราะห์ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างบางส่วนเพ่ือใช้
เป็นตัวแทนของอาหารสัตว์ทั้งหมดมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการเก็บตัวอย่างจึงมี
ความส าคัญต่อการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ซึ่งผลการวิเคราะห์จะถูกต้องแม่นย าและใช้ประโยชน์
ได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเก็บตัวอย่าง และการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์แบบต่างๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและแม่นย ายิ่งขึ้น 

 

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพ่ือให้มีความถูกต้องแม่นย านั้นนับว่าการเก็บตัวอย่าง

อาหารสัตว์มีความส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดีจะท า
ให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องและสามารถใช้เป็นตัวแทนของอาหารสัตว์ทั้งชุดได้อย่างแท้จริง (Tisch, 

2005; FAO, 2011) โดยการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ดีนั้นมีหลักการในการปฏิบัติดังนี้ 
1. เก็บตัวอย่างอาหารจากจุดต่างๆ หลายจุด  
กล่าวคือควรท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในจุดต่างๆ หลายๆ จุด ไม่ควรเก็บเพียงจุดใด

จุดหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้อาหารที่เก็บมามีความสม่ าเสมอ และสามารถน ามาใช้เป็นตัวแทนตัวอย่าง
อาหารทั้งหมดได้ ซึ่งจะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่เป็นความจริงมากท่ีสุด 

 

2. ตัวอย่างอาหารต้องมีความสม่ าเสมอกัน 

โดยก่อนท าการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องพิจารณาก่อนว่า
ตัวอย่างอาหารที่จะเก็บมีความสม่ าเสมอกันทั้งหมดหรือไม่ โดยควรท าการเก็บตัวอย่างเมื่ออาหารมี
สภาพที่สม่ าเสมอกันทั้งหมด หรือเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้น 

 

3. จ านวนตัวอย่างอาหารสัตว์ท่ีท าการสุ่มตัวอย่าง 
ในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ควรมีจ านวนมากพอ ทั้งนี้เนื่องจาก

จะต้องมีการเก็บส ารองวัตถุดิบอาหารสัตว์ไว้ส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากที่ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ



246 
 

 
 

เพ่ือป้องกันในกรณีที่เกิดความเสียหาย และตัวอย่างเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ตัวอย่างอาหาร
สัตว์ที่สุ่มเก็บจะต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนจริงที่มีอยู่ 
 หลักการในการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์มีหลายประการที่จะต้อง
ระมัดระวัง และค านึง ได้แก่ ต้องมีการเก็บตัวอย่างที่มีความสม่ าเสมอกัน เก็บตัวอย่างในหลายๆ จุด 
และปริมาณตัวอย่างที่เก็บจะต้องมากพอสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์มี
ความส าคัญ เนื่องจากจะใช้เป็นตัวแทนของอาหารสัตว์ทั้งหมดในการน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
ดังนั้นผู้ทีท่ าการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จะต้องใส่ใจในข้อควรระวังดังกล่าว 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 การเก็บตัวอย่างอาหาร และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือ
หลายประเภท ทั้งนี้ในการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดจะต้องเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะสุ่มเก็บ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลอดเก็บตัวอย่าง (thief)  
หลอดเก็บตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเก็บตัวอย่างที่เป็นของเหลว โดยมีลักษณะเป็น

หลอดยาง กลวงยาว ตอนปลายของหลอดมีช่องให้ของเหลว เช่น น้ ามัน ไหลเข้าไปได้ การใช้ให้จุ่ม
ส่วนปลายของหลอดเก็บตัวอย่างลงในตัวอย่างที่เป็นของเหลว รอให้ของเหลวในหลอดเก็บตัวอย่างมี
ระดับเท่าของเหลวภายนอก จากนั้นให้ใช้นิ้วอุดตอนบนแล้วยกขึ้นแล้วถ่ายตัวอย่างใส่ในภาชนะ เช่น 
ขวด หรือถังให้เรียบร้อย 

 

2. ท่อเก็บตัวอย่าง (sampling tube) 
ท่อเก็บตัวอย่าง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลาว (probe) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันทั่วไป 

ซึ่งเป็นท่อโลหะกลวง ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด ความยาวประมาณ 1-3.5 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.5-1.25 นิ้ว ปลายด้านที่ใช้แทงเก็บตัวอย่างเป็นรูปตัดเฉียง ปลายแหลม อาจเป็นท่อโลหะ
ชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได้ และท่อเก็บตัวอย่างแบบปิดซึ่งมีหลายขนาดโดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตามขนาดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เก็บ โดยการใช้จะใช้เก็บตัวอย่างที่บรรจุในกระสอบหรือถุง โดย
แทงท่อเก็บตัวอย่างในแนวนอนเข้าไปในกระสอบหรือถุงให้ลึกพอสมควรตามจุดต่างๆ ตัวอย่างจะไหล
เข้าไปอยู่ในท่อโลหะ 

 

3. เครื่องเจาะ (drill หรือ auger) 
เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายสว่าน ซึ่งการท างานอาจจะหมุนด้วยมือหรือมอเตอร์ ใช้ส าหรับ

เก็บตัวอย่างท่ีแข็ง เหนียว เช่น หญ้าแห้ง ฟางอัดฟ่อน และอ่ืนๆ 
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4. อุปกรณ์และเครื่องมืออ่ืนๆ  
หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ส าหรับตัก ตวง เกี่ยว หรือชั่งตัวอย่างอาหารสัตว์ เช่น การเก็บ

ตัวอย่างหญ้าสดจะใช้เคียวเกี่ยวหญ้า และตาชั่งส าหรับชั่งน้ าหนักหญ้าสด โดยทั้งนี้อุปกรณ์ทุกชิ้น
จะต้องไม่มีสนิม 

 

5. ถุงส าหรับใส่ตัวอย่าง  
ถุงที่ใช้ส าหรับเก็บตัวอย่างควรใช้ถุงพลาสติก ยกเว้นบางกรณีอาจใช้ถุงกระดาษได้ เช่น 

วัตถุดิบที่มีความแห้งมากๆ โดยควรใช้เชือกหรือยางรัดปากถุงให้แน่น ไม่ควรใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บ
เพราะอาจท าให้ตัวอย่างอาหารหกและยังท าให้ความชื้นผ่านเข้าไปยังตัวอย่างที่เก็บได้ หากต้องการ
เก็บตัวอย่างไว้นานๆ หรือใช้เป็นวัตถุดิบอ้างอิงควรบรรจุในภาชนะที่ทึบแสง และป้องกันความชื้นได้ 
เช่น ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก 

 

วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละประเภท ทั้งนี้เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทต่างก็มี
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน (สุกัญญา, 2539) โดยอาหารแต่ละประเภทมีวิธีในการเก็บที่
แตกต่างกันดังนี้ 

1. ตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว 

 ตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว ได้แก่ กากน้ าตาล น้ ามัน ฯลฯ โดยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหาร
ดังกล่าวจะต้องสังเกตว่าของเหลวนั้นมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็นเนื้อเดียวกันหรือมี
ส่วนที่เป็นตะกอนอยู่ควรท าการกวน คน เขย่า หรือเทผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเสียก่อนแล้วจึงใช้
เครื่องมือ เช่น หลอดเก็บตัวอย่าง ปิเปต ถ้วยตวง และอ่ืนๆ เก็บโดยหย่อนหลอดเก็บตัวอย่างลงบริเวณ
ที่ต้องการเก็บ รอจนตัวอย่างเต็มหลอดแล้วน าขึ้นมา และตัวอย่างชนิดเดียวกันที่เก็บได้ให้น ามารวมกัน
ให้ได้ปริมาณมากพอ และได้สัดส่วนกับจ านวนทั้งหมดที่มี เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พร้อมแจ้ง
รายละเอียดน าส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
 

2. ตัวอย่างท่ีเป็นของแข็ง 
 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่เป็นของแข็งซึ่งโดยทั่วไปมีการบรรจุในกระสอบหรือรถบรรทุก 
จะต้องมีการเก็บจากหลายๆ ต าแหน่งให้ทั่วถึง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 การสุ่มจากกองอาหารสัตว์  
การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่กองอยู่สามารถเก็บโดยการใช้หลาวสุ่มรอบๆ กอง อย่างน้อย 

กองละ 5 จุด โดยให้ท าการเก็บลึกเข้าไปในกองอย่างน้อย 1 เมตร 3 จุด โดยใช้หลาวที่มีความยาว
อย่างน้อย 3 ใน 4 เท่ากับความลึกของกองวัตถุดิบ ทั้งนี้ถ้าวัตถุดิบมีปริมาณมากอาจต้องสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอย่างน้อย 20 ครั้ง แล้วน ามารวมกันชนิดละ 1 ตัวอย่าง 

2.2 การสุ่มจากกระสอบหรือถุง 
การสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์จากกระสอบหรือถุงให้ใช้หลาวแทงเข้าไปตามแนวทแยงหรือ

แนวขวางของกระสอบ โดยให้ลึกพอสมควรเกือบถึงด้านตรงข้าม หรือลึกประมาณ 0.5 เมตร โดยท า
การสุ่มเก็บตัวอย่างหลายๆ จุด อย่างไรก็ตามให้เก็บจากจุดกลางของกระสอบที่มีความหนาและ
น้ าหนักกดลงมากที่สุดด้วย โดยจ านวนตัวอย่างที่เก็บขึ้นอยู่กับจ านวนกระสอบของอาหารที่ซื้อ หาก
เป็นอาหารชนิดเดียวกันตั้งแต่ 1-5 กระสอบ ให้เก็บตัวอย่างจากแต่ละกระสอบรวมไม่ต่ ากว่า 5 จุด 
หากมี 6-10 กระสอบให้ท าการสุ่มตัวอย่างทุกกระสอบ กระสอบละ 1 จุด แต่ถ้ามีมากกว่า 10 

กระสอบขึ้นไปให้เก็บมาเพียง 10 จุด โดยสุ่มจากกระสอบต่างๆ 10 กระสอบ แต่ละกระสอบเก็บเพียง 
1 ครั้ง 

2.3 การสุ่มจากสถานที่บรรจุขนาดใหญ่  
ในการสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์จากสถานที่บรรจุขนาดใหญ่ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ กระบะ

ของรถสิบล้อ หรือห้องบรรทุกนั้น จะต้องท าการพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น สภาพของ
รถบรรทุก ห้องบรรทุก กลิ่นหรืออุณหภูมิภายในห้องบรรทุก การจัดเรียงของภาชนะบรรจุ ร่องรอย
การเข้าท าลายของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค ซึ่งแสดงถึงการเก็บรักษาระหว่างท าการขนส่ง โดยจะ
สามารถบอกถึงคุณภาพ ตลอดจนการปลอมปนของอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ประสงค์, 2547) 

โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์จะขึ้นกับปริมาณของตัวอย่างที่บรรจุอยู่  กล่าวคือ 
น้ าหนัก 1-500 กิโลกรัม ให้ท าการสุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 5 จุด หรือสุ่มทุกๆ 50 กิโลกรัม 

น้ าหนัก 501-3,000 กิโลกรัม ให้ท าการสุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยทุกๆ 300 กิโลกรัม 

น้ าหนัก 3,001-20,000 กิโลกรัม ให้ท าการสุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยทุกๆ 500 กิโลกรัม (ยิ่งลักษณ์, 
2556) 

 

3. ตัวอย่างท่ีเป็นพืชอาหารสัตว์สด 

 การเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์เพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารควรเก็บในระยะที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์จริงๆ โดยเลือกเก็บตัวอย่างอาหารที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกัน และควรอยู่ในระยะการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสม กล่าวคือไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป (ยังไม่ออกดอกหรือดอกยังไม่บาน) ทั้งนี้
เนื่องจากธาตุอาหารในพืชจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุหรือส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งปริมาณธาตุในอาหาร
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จะลดลงเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปหญ้าอาหารสัตว์จะมีการแนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60 วัน 
หลังปลูก จากนั้นท าการตัดทุกๆ 40-45 วัน หลังจากตัดครั้งแรก ส าหรับถั่วอาหารสัตว์จะแตกต่างกัน
ตามชนิดของถั่ว เช่น ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วฮามาต้า จะตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-80 วัน หลังปลูก จากนั้น
ท าการตัดทุกๆ 40-45 วัน หลังจากตัดครั้งแรก ขณะที่ถั่วคาวาเคดจะตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 60-90 วัน 
หลังปลูก โดยการเก็บต้องเก็บส่วนที่สัตว์กินได้ทุกส่วน และต้องไม่มีเศษดินหรือพืชอ่ืนติดมา (บุญล้อม, 
2543) 
 การเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ในแปลง ควรเก็บประมาณ 1 กิโลกรัม โดยอาจเดินสุ่มเป็นแนว
ทแยงมุมเพ่ือท าการสุ่มเป็นช่วง ซึ่งการสุ่มตัวอย่างต้องท าการก าหนดระยะห่างของแต่ละจุดที่จะท า
การสุ่มเสียก่อน จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างพืชอาหารสัตว์มาจุดละ 1 ตารางฟุต หรือ 1 ตารางเมตร 
ขึ้นกับขนาดของแปลง โดยต้องเว้นระยะการสุ่มตัวอย่างจากบริเวณนอกสุดของขอบแปลงประมาณ 
50 เซนติเมตร และไม่ท าการเก็บตัวอย่างในบริเวณที่ท าการปลูกซ่อม มีโรค และถูกแมลงหรือสัตว์และ
เครื่องจักรท าลาย และไม่เก็บตัวอย่างใบพืชที่แห้งตายรวมมากับตัวอย่าง ยกเว้นตัวอย่างที่เป็นฟางข้าว 
เมื่อท าการเก็บตัวอย่างจนครบทุกจุดแล้วให้น าตัวอย่างพืชทั้งหมดมารวมกันแล้วบรรจุในผ้าดิบ การ
บันทึกน้ าหนักสด แล้วน าไปอบให้แห้งในตู้อบที่มีพัดลมระบายอากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
นาน 72 ชั่วโมง จนกระทั่งน้ าหนักคงที่ จากนั้นท าการบันทึกน้ าหนักตัวอย่างหลังอบแล้วท าการ
ค านวณหาวัตถุแห้ง ตัวอย่างที่แห้งแล้วให้น าไปบดให้ละเอียด จากนั้นเก็บตัวอย่างลงในขวดแก้วที่ล้ าง
สะอาดหรือถุงพลาสติกเพ่ือน าส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ  
 

 
 

ภาพที่ 10.1 การเก็บพืชอาหารสัตว์จากแปลง 
ที่มา: ผู้เขียน 
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4. ตัวอย่างหญ้าแห้ง 
 การเก็บตัวอย่างหญ้าแห้งให้ใช้หลาวที่มีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 เซนติเมตร แทงเจาะฟ่อนหญ้าแห้ง โดยถ้ามีตัวอย่างหญ้าแห้ง 1-10 ฟ่อน ให้ท าการเจาะทุกฟ่อน 
แต่ถ้ามีมากกว่า 11 ฟ่อนขึ้นไปให้สุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 10 ฟ่อน ส าหรับกรณีที่เป็นกองหญ้าให้เจาะ
ประมาณ 10 จุด แต่ถ้าไม่มีหลาวส าหรับเจาะเก็บตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่างหญ้าหนาประมาณ 7-12 

เซนติเมตร จากฟ่อนหญ้าแต่ละฟ่อน แล้วน าตัวอย่างมารวมกันก่อนน าไปบดให้ละเอียดเพ่ือวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ 
 

5. ตัวอย่างพืชหมัก 

 ในการเก็บตัวอย่างพืชหมักให้ท าการเก็บตัวอย่างทันทีที่เปิดหลุมหรือภาชนะหมัก ทั้งนี้
เนื่องจากป้องกันการสูญเสียกรดไขมันที่ระเหยได้ โดยการสุ่มตัวอย่างพืชหมักให้สุ่มตัวอย่างจาก
ส่วนบนลึกลงไปไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และเก็บตัวอย่างในถุงพลาสติกชนิดเย็นโดยให้รีดอากาศออกจากถุง
ให้หมดแล้วรีบปิดปากถุงให้สนิท แล้วน าถุงเก็บในภาชนะแช่น้ าแข็งพร้อมบันทึกรายละเ อียดของ
ตัวอย่างก่อนน าส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้การท าตัวอย่าง พืชหมักให้แห้งไม่ควรใช้
ความร้อนโดยการอบแห้งหรือตากแดด แต่ควรท าให้แห้งโดยใช้ความเย็นจัด ( freeze drying 

method) แทน เพ่ือป้องกันการสูญเสียกรดไขมันที่ระเหยได้ 
 

วิธีลดขนาดตัวอย่าง 
 ในการสุ่มตัวอย่างหลังจากที่เก็บตัวอย่างมาได้แล้วให้น ามาคลุกคล้าผสมให้เข้ากัน ซึ่งหาก
ตัวอย่างมีปริมาณมากเกินความต้องการ ต้องท าการลดขนาดตัวอย่าง โดยวิธีการแบ่งตัวอย่างออกเป็น 
4 ส่วนๆ ละเท่าๆ กัน กล่าวคือ น าตัวอย่างที่สุ่มมากองรวมกันแล้วพูนขึ้นให้เป็นกองรูปกรวย จากนั้น
ให้ตบปลายกรวยให้ราบลง ตัดกรวยทแยงมุมเป็น 4 ส่วน เท่าๆ กัน เก็บส่วนที่อยู่ตรงกันข้าม 2 ส่วน
ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับ 2 ส่วนที่เหลือให้เก็บคืนไป ถ้ายังมีปริมาณตัวอย่างมากเกิน
ความต้องการให้ด าเนินการเช่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างที่มีน้ าหนักประมาณ 500 กรัม (Timothy, 

1997) 
ส าหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลวให้น าตัวอย่างที่เก็บมาผสมให้เข้ากันแล้วท าการสุ่มแบ่ง 

ตัวอย่างอาหารออกเป็น 2 ใน 4 ส่วน (ครึ่งหนึ่งของปริมาตรที่มีทั้งหมด) ซึ่งถ้ายังมีปริมาตรตัวอย่าง
มากเกินความต้องการให้ด าเนินการเช่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรตามที่ต้องการส าหรับน าไป
วิเคราะห์ 
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(ก)            (ข)                 (ค) 

ภาพที่ 10.2 วิธีการสุ่มลดขนาดตัวอย่าง 
(ก) เกลี่ยตัวอย่างอาหารให้เต็มถาด 

(ข) แบ่งตัวอย่างอาหารออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆ กัน 

(ค) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 2 ส่วนจากถาดในแนวทแยงมุม 

ทีม่า: ผู้เขียน  
 

 เมื่อท าการสุ่มเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วต้องมีการเก็บรักษาตัวอย่างอย่างถูกต้อง ทั้งนี้หาก
เก็บตัวอย่างไม่เหมาะสมจะท าให้ตัวอย่างเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม อาจท าให้ผลการวิเคราะห์
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่ง บุญล้อม (2543) อธิบายการเก็บรักษาตัวอย่างอาหารสัตว์ว่า ใน
กรณีอาหารสัตว์ที่มีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น จะท าให้เก็บตัวอย่างได้
นานกว่าการเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ และส าหรับกรณีตัวอย่างเป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นสูง พืชหมักหรือ
ตัวอย่างที่เป็นของเหลวต้องเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นให้เร็วที่สุดหลังจากท่ีท าการสุ่มตัวอย่าง เพราะ
ตัวอย่างประเภทนี้จะเสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วในอุณหภูมิปกติ แต่อย่างไรก็ตามอายุการเก็บรักษา
ขึ้นกับชนิดและสภาพของวัตถุดิบ โดยตัวอย่างที่เก็บในที่แห้งและเย็นอาจเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน โดย
ตัวอย่างที่ท าการตรวจสอบแล้วไม่ควรรีบทิ้งทันที ควรเก็บส ารองไว้เพ่ือสามารถน ามาตรวจซ้ าได้เมื่อมี
ปัญหาภายหลัง 
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การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ 

 เมื่อท าการสุ่มเก็บตัวอย่างและลดขนาดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้บรรจุตัวอย่างลงใน
ถุงพลาสติกที่มีความหนา หรือใช้ถุงซ้อนกัน 2 ชั้น จ านวน 2 ชุด ก่อนปิดปากถุงให้สนิทให้ไล่อากาศ
ออกจากถุงให้เหลือน้อยที่สุด เขียนชื่อและรายละเอียดที่จ าเป็นของตัวอย่างไว้ที่ถุง น าตัวอย่างชุดที่หนึ่ง
ส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ อีกชุดหนึ่งให้เก็บส ารองไว้ กรณีตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ หากสถานที่
เก็บตัวอย่างอยู่ไกลจากห้องปฏิบัติการให้ท าการชั่งน้ าหนักและอบตัวอย่างให้แห้งเสียก่อน และในกรณี
ที่จ าเป็นต้องมีการส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ ให้ท าการบรรจุตัวอย่างลงกล่องไปรษณีย์อีกชั้นหนึ่งให้
เรียบร้อยก่อนน าส่ง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการขนส่ง (ยิ่งลักษณ์, 2556) 
 

ภาชนะส าหรับเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 ภาชนะที่เหมาะสมส าหรับเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จะต้องมีขนาดที่พอเหมาะ สะดวกต่อการ
ผสมคลุกคล้าให้ตัวอย่างเข้ากันก่อนน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างอาหารสัตว์
ที่บดไว้จะเกิดการตกเป็นชั้นแยกออกจากกัน ดังนั้นต้องคลุกเคล้าให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเสียก่อน 
ทั้งนี้ต้องแสดงรายละเอียดของตัวอย่างติดไว้ที่ภาชนะด้วย ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างอาจเป็นขวดแก้ว 
ขวดพลาสติกที่มีฝาปิด ถุงพลาสติกชนิดหนาที่สามารถปิดปากถุงให้สนิทได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ถุงพลาสติกธรรมดาแล้วใช้เชือกหรือยางรัดปากถุง แต่ไม่ควรใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บถุงเพราะอาจท า
ให้ตัวอย่างอาหารหกหล่นได้ อีกท้ังยังท าให้อากาศผ่านเข้าออกได้ท าให้ตัวอย่างอาหารเปลี่ยนสภาพไป
จากเดิม ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ (บุญล้อม, 2543; ยิ่งลักษณ์, 2556) 
 

การบันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง 
 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพจ าเป็นต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวกับตัวอย่างอาหารสัตว์นั้นทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาหลังจากทราบผลการวิเคราะห์
แล้ว โดยอาจเขียนรายละเอียดทั้งหมดไว้ข้างถุง หรือภาชนะท่ีบรรจุตัวอย่าง หรืออาจเขียนเฉพาะรหัส
ไว้ที่ฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่างแล้วบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้ในสมุดบันทึกแยกไว้ โดย
รายละเอียดที่ควรบันทึกได้แก่ ชื่อวัตถุดิบหรืออาหารสัตว์ ล าดับหรือรหัสตัวอย่าง  วันเดือนปีที่เก็บ
ตัวอย่าง ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง (สุกัญญา, 2543) 
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การเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์  

 การเตรียมตัวอย่างมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากจะ
ท าให้ได้ตัวอย่างที่มีความเหมาะสม สะดวก และง่ายต่อการน าไปวิเคราะห์คุณภาพโดยวิธีการต่างๆ 
โดยการเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์จะมีความแตกต่างกันตามรูปแบบของตัวอย่างนั้นๆ (Richardson, 
1996; Stark and Jones, 2010) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพ 

 การเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพ หรือการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่ง
เป็นการตรวจคุณภาพท่ีผู้ตรวจต้องสามารถสังเกตขนาดและลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างได้อย่างชัดเจน 

และถูกต้องมากที่สุด ซึ่งวิธีการเตรียมตัวอย่างส าหรับการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 การร่อนผ่านตะแกรง 
เป็นการแยกตัวอย่างที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากตัวอย่างท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กจะไม่ไปเกาะอยู่กับตัวอย่างอนุภาคขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้วิเคราะห์
ตรวจสอบลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น 

1.1.1 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากปาล์ม กากเบียร์ 
ร า ฯลฯ มักจะผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น การอัดน้ ามัน หรือสกัดน้ ามัน ซึ่งท าให้ตัวอย่าง
วัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยมีวิธีในการเตรียมตัวอย่างดังนี้ 

1) หากตัวอย่างมีลักษณะเป็นแผ่น หรือเป็นอาหารอัดเม็ด มีลักษณะเป็นก้อน หรือ
เป็นเกล็ดให้ท าการบดตัวอย่างให้แตกออกโดยใช้โกร่งบด ส าหรับตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผงหรือ
ละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องผ่านกระบวนการบดให้คงสภาพตัวอย่างไว้เช่นเดิม 

2) ชั่งตัวอย่างประมาณ 5 กรัม ร่อนผ่านตะแกรงร่อน ซึ่งมีหลายขนาด เช่น 10, 12, 

18, 30, 35 และ 60 เมซ (mesh) (รูตะแกรงที่มีตัวเลขน้อยจะมีรูขนาดใหญ่) ซึ่งเมื่อร่อนตัวอย่างแล้ว
จะได้ตัวอย่าง 2 ส่วน คือ ส่วนหยาบและส่วนละเอียด 

3) น าตัวอย่างที่แยกได้ในแต่ละชั้นมาท าการตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ถ้าแยกตัวอย่างที่ร่อนได้ยังไม่ชัดเจน สามารถร่อนซ้ าได้โดยใช้ตะแกรงที่มี
ขนาดต่างออกไป 

1.1.2 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น เนื้อและกระดูกป่น ฯลฯ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่านี้มีองค์ประกอบที่เป็นสารอินทรีย์  และสารอนินทรีย์อยู่ด้วยกัน การแยก
องค์ประกอบสองส่วนดังกล่าวออกจากกันจะท าให้การสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ง่าย และสะดวกขึ้น 
ซ่ึงมีการเตรียมตัวอย่างดังนี้ 

1) ท าการเตรียมตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการลอยตัว ( flotation technique) ใน
สารละลาย 
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2) น าตัวอย่างแต่ละส่วนที่ได้จากการแยกโดยใช้เทคนิคการลอยตัว มาร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 18 และ 35 เมซ เพ่ือแยกตัวอย่างส่วนหยาบและส่วนละเอียดออกจากกัน 

3) น าแต่ละส่วนที่แยกผ่านตะแกรงมาศึกษาลักษณะต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
1.2 การแยกส่วนต่างๆ ของตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการลอยตัวในสารละลาย 

วัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดจะมีน้ าหนักและความหนาแน่นต่างกัน สารอินทรีย์ที่มาจาก
ทั้งพืชและสัตว์ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1.2-1.5 ส่วนความหนาแน่นของสารอนินทรีย์จะ
มีความหนาแน่นมากกว่า 2 ขึ้นไป ถ้าใส่ตัวอย่างลงในสารละลายที่มีความหนาแน่นในช่วง 1.2-1.5 

สารอินทรีย์จะลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวหน้าของสารละลาย ส่วนสารอนินทรีย์ที่มีความหนาแน่น
มากกว่าจะตกตะกอนอยู่ข้างล่าง ดังนั้นจึงสามารถแยกส่วนของสารอินทรีย์ออกจากสารอนินทรีย์ได้ 
ท าให้สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ง่าย รวดเร็ว และมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น โดยสารละลายที่ใช้ใน
การแยกส่วนจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือ ระเหยได้ดี ตัวอย่างที่แยกได้จึงแห้งเร็ว และช่วยละลายไขมัน
ซึ่งเคลือบวัตถุดิบไว้ท าให้มีการสะท้อนแสงมากกว่าที่ควร เมื่อท าการตรวจสอบด้วยตาหรือกล้อง
จุลทรรศน์จะได้ผลแม่นย าขึ้น ซึ่งสารละลายที่ใช้ในการแยกส่วน ได้แก่ สารละลายคลอโรฟอร์ม ซึ่งมี
ความหนาแน่น 1.48 และคาร์บอนเตตระคลอไรด์ความหนาแน่น 1.595  

1.2.1 วิธีการในการแยกส่วนโดยใช้สารละลาย 

1) ชั่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ผสมเข้ากันดีแล้วประมาณ 5 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์หรือ
หลอดทดลอง 

2) เติมสารละลายคลอโรฟอร์ม หรือคาร์บอนเตตระคลอไรด์ให้ท่วมสูงจากตัวอย่าง
ประมาณ 1-2 นิ้ว  

3) ใช้แท่งแก้ว ไม้ หรือช้อน คนตัวอย่างให้ผสมเข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที
ให้สารละลายใส หรือสังเกตว่าตัวอย่างมีการแยกชั้นดีแล้ว โดยส่วนเนื้อจะลอย ส่วนกระดูกและสารอนินทรีย์
อ่ืนๆ จะตกตะกอนลงในก้นหลอด 

4) ใช้ช้อนตักแยกส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ไว้ในจานทดลอง และท าการแยกส่วนที่เป็น  
สารอนินทรีย์ต่างๆ โดยกรองผ่านกระดาษกรอง แล้วเทใส่อีกจานหนึ่งทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องหรือ
น าไปอบให้แห้ง แล้วน าไปตรวจสอบต่อไป 

1.2.2 ข้อควรระวังในการแยกส่วนโดยใช้สารละลาย 

1) ไม่ควรใช้หลอดทดลองหรือภาชนะที่เปียกน้ าใส่ตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างจะติด
ที่ก้นหลอด เมื่อใส่สารละลายแล้วตัวอย่างจะไม่มีการแยกส่วนให้เห็น 

2) ถ้าใช้เวลาในการแยกตัวนานเกินไป แป้งซึ่งมีความหนาแน่นประมาณ 1.5 

ใกล้เคียงความหนาแน่นของสารละลายที่ใช้แยกส่วนก็จะตกตะกอนจมลงข้างล่าง และท าให้การแยก
ส่วนเกิดความคลาดเคลื่อนได้ จึงไม่ควรให้ตัวอย่างแช่อยู่ในสารละลายนานเกิน 3 นาที 
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3) สารละลายคลอโรฟอร์ม และคาร์บอนเตตระคลอไรด์  เป็นสารที่ระเหยง่ายและ
ไอของสารทั้งสองชนิดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ผู้ใช้ต้องระวังอย่าสูดดมหรือหายใจเอาไอ
ของสารเข้าไปโดยตรงและระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนัง นอกจากนี้สารเหล่านี้ยังเป็นสารละลายที่   
ติดไฟง่าย จึงไม่ควรน าตัวอย่างที่ได้จากการแยกส่วนที่ยังไม่แห้งมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เนื่องจาก
ความร้อนจากหลอดไฟจากกล้องจุลทรรศน์จะท าให้สารระเหยเข้าสู่ผู้ทดสอบหรือติดไฟได้ 

1.2.3 ประโยชน์ของการแยกส่วนโดยใช้สารละลาย 

1) ลดปริมาณวัตถุดิบที่จะทดสอบลง ท าให้ตรวจสอบง่าย รวดเร็ว และแม่นย าขึ้น 

2) สารละลายคลอโรฟอร์ม และคาร์บอนเตตระคลอไรด์มีสมบัติในการละลายไขมัน
ซึ่งเคลือบวัตถุดิบไว้ ท าให้มีการสะท้อนแสงมากกว่าที่ควรจะเป็นออกไป ท าให้การตรวจสอบแม่นย าขึ้น  

3) การแยกส่วนโดยใช้สารละลาย สามารถตรวจสอบการปลอมปนด้วยดินทราย 
เปลือกหอยได้แม่นย ามากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งมีน้ าหนักมากจึงจมลงด้านล่าง
ภาชนะเสมอ 

 

2. การเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี 

 การเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมีจะเน้นการเตรียมตัวอย่างอาหารให้เป็น    
เนื้อเดียวกัน มีความสม่ าเสมอ เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ โดยการเตรียมตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การท าให้แห้ง 
การท าตัวอย่างอาหารสัตว์ให้แห้งสนิทจะช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้ยาวนานขึ้น โดย

การท าให้ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ในสภาพแห้งคือการท าให้ตัวอย่างมีความชื้นน้อยกว่า 15 

เปอร์เซ็นต์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีวัตถุแห้งมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต ์โดยตัวอย่างที่มีความชื้นสูงหรือ
ประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ง่ายควรอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนแห้งสนิท หรือการใช้ความเย็นจัด 

ซึ่งในกระบวนการท าให้แห้งนั้นจะต้องบันทึกน้ าหนักตัวอย่างก่อนและหลังเสมอ 

2.2 การบดตัวอย่าง 
หลังจากท าการจดบันทึกน้ าหนักแห้งแล้ว ควรน าตัวอย่างไปบดให้ละเอียดก่อนน าไป

วิเคราะห์ โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ละเอียดจะยิ่งช่วยให้การย่อยสลายทางเคมีเกิดได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งใน
กรณีตัวอย่างที่มีเยื่อใยสูงๆ เช่น ฟางข้าว อาจจะต้องท าการบด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกบดโดยใช้ตะแกรง
ที่มีขนาดใหญ่ก่อน จากนั้นค่อยบดโดยใช้ตะแกรงที่มีขนาดเล็ก น าตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
บดละเอียดแล้วผสมเข้ากันดีแล้วเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางเคมีต่อไป (บุญ
ล้อม, 2543; ยิ่งลักษณ์, 2556) 
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สรุป 

 การสุ่มเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากใน
การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างที่ท าการสุ่มมาท าการวิเคราะห์จะต้องสามารถ
ใช้เป็นตัวแทนที่ดีของอาหารชุดนั้นๆ และการเตรียมตัวอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้สะดวก รวดเร็ว และที่ส าคัญจะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นย า และสามารถใช้
อ้างอิงได้จริง ซ่ึงวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์แต่ละชนิดจะมีเทคนิคในการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิธีการ
เตรียมตัวอย่างที่แตกต่างกัน ตลอดทั้งการจัดการตัวอย่างที่ถูกต้อง เช่น การบันทึกรายละเอียด การ
เก็บรักษาตัวอย่าง ฯลฯ ล้วนเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ในการสุ่ม
เก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารส าหรับการวิเคราะห์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อน
ปฏิบัติงานจริง 
 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 

1. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์มีความส าคัญอย่างไรต่อการน าไปวิเคราะห์คุณภาพ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีลักษณะ
อย่างไร 
3. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นของเหลวมาโดยละเอียด 

4. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์จากกระสอบหรือถุงมาโดยละเอียด 

5. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์จากกระบะรถสิบล้อมาโดยละเอียด 

6. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างพืชอาหารสัตว์จากแปลงมาโดยละเอียด 

7. จงอธิบายวิธีการสุ่มตัวอย่างพืชหมักในถังหมักมาโดยละเอียด 

8. จงอธิบายขั้นตอนในการสุ่มลดขนาดตัวอย่าง 
9. การเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ทางกายภาพมีกี่วิธี อะไรบ้าง 
จงอธิบาย 

10. จงอธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือการวิเคราะห์ทางเคมี 
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