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ค ำน ำ 
 

การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นอาชีพที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์
พบว่าอาหารและการให้อาหารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความส าเร็จ 
แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนพบว่าต าราเรื่องอาหารและการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีข้อมูลค่อนข้างน้อย 
ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดท าต าราเรื่องนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นอย่างสูง และใช้ความพยายามในการรวบรวม
และเรียบเรียงเอกสาร ตลอดจนน าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้จากการศึกษา 
ทดลอง และวิจัยมาถ่ายทอดเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา AN02207 เทคโนโลยีการผลิต
โคเนื้อและกระบือ, AN54422 สมุนไพรส าหรับปศุสัตว์ และ AN01102 อาหารและการให้อาหารสัตว์
ของนักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

ผู้เขียนได้พยายามเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนะ และข้อมูลการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
ชนิดใหม่ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นที่เกษตรกรยังไม่นิยมน ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกในการน ามาทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และ
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง รวมทั้งน าเสนอกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพ
อาหารหยาบหลายๆ วิธี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ตลอดจนการผลิตสัตว์ เพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์ธรรมชาติที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค โดยการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีหรือ
ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และในบทสุดท้ายผู้เขียนได้เรียบเรียงปัญหาที่เกิดจากการให้
อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยขาดความระมัดระวังและความรู้ความเข้าใจอันส่งผลเสียต่อสัตว์และสร้าง
ความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองตระหนัก
ถึงความส าคัญในการหาความรู้และสร้างความเข้าใจในการให้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพ่ือให้สัตว์เจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการ 

ต าราเล่มนี้ส าเร็จได้เนื่องจากความช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่าย  ผู้ เขียนขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย รวมทั้ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และกระบือในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้โอกาสผู้เขียนได้ร่วมด าเนินงานวิจัย
ในฟาร์มของเกษตรกร อันซึ่งท าให้ผู้เขียนได้องค์ความรู้จากการท างานวิจัยเพ่ือน ามาถ่ายทอดผ่านต ารา
เล่มนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานวิจัย และเขียนต าราเล่มนี้ 
นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณลูกสาวที่น่ารัก คือเด็กหญิงพชิราภรณ์ กุนัน และสามี คือ ผศ.ดร.พงศธร กุนัน 
ที่ให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนผู้เขียนด้วยดีตลอดมา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างมาก 

       ผศ.ดร. นิราวรรณ กุนัน 

           21 ธันวาคม 2560 
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บทท่ี 1  
ความส าคัญของอาหารและโภชนศาสตร์สตัว ์

 

อาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมประจ าวัน การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต หากสัตว์ได้รับอาหารที่
มีโภชนะเพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะท าให้สัตว์มีสุขภาพดี สามารถสืบพันธุ์เพ่ิมจ านวน
ประชากร และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ส าหรับอาหารสัตว์ที่ผลิตในประเทศไทยบางชนิดพบว่ามี
ปริมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้ภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลท าให้
ต้นทุนการผลิตสัตว์เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใน
ปริมาณมาก ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือลดปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  

 

ความส าคัญของอาหารและโภชนศาสตร์ 
อาหารสัตว์ (feed) คือ สิ่งที่สัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถย่อย ดูดซึม และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

แล้วท าให้สัตว์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ และให้ผลผลิตได้ โดยมีองค์ประกอบที่อยู่ในอาหาร
เรียกว่าโภชนะ 

โภชนศาสตร์สัตว์ (animal nutrition) คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกหรือกระบวนการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหาร (ingestion) การย่อยอาหาร (digestion) การดูดซึม (absorption) 
โภชนะประเภทต่างๆ ที่ได้จากกลไกการย่อยอาหาร ความต้องการโภชนะของสัตว์  โภชนะประเภท
ต่างๆ ที่สัตว์ต้องการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโภชนะในร่างกายสัตว์ (metabolism) เพ่ือใช้
ส าหรับการเจริญเติบโต การด ารงชีวิต การสืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต (McDonald et al., 2011) 

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ก าลังพัฒนา 
โดยผลผลิตสัตว์เป็นทั้งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชากรมนุษย์ ซึ่งในการผลิตสัตว์นั้นพบว่า
อาหารและการให้อาหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของการให้ผลผลิตของสัตว์ ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการอาหารที่ดีจะส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพ ความสมบูรณ์พันธุ์ การเจริญเติบโต และให้  
ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย ในขณะที่หากสัตว์ได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะท าให้
ผลผลิตลดลง และมีการสูญเสียพลังงานในรูปแก๊สเมทเธน (methane, CH4) เพ่ิมขึ้น (FAO, 2012b) ดังนั้น
ในการผลิตสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ต้องการมากที่สุด เช่น  เนื้อ นม เป็นต้น นอกจากจะต้องมีสัตว์ที่มี
สายพันธุ์ดี มีการจัดการโรงเรือน การสุขาภิบาลโรค และการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพแล้ว พบว่า
การจัดการอาหารที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของการผลิตสัตว์
เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ
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ของอาหารสัตว์แต่ละประเภท ความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละระยะการเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิต ซึ่งตามธรรมชาติแล้วไม่มีวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใดที่มีโภชนะครบถ้วนและตอบสนองความ
ต้องการของร่างกายสัตว์อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ โดย
เน้นการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ าสุดมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารคิดเป็น 60-70 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตสัตว์ทั้งหมด หากสามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และราคาไม่แพง หรือใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกท่ีหาได้ง่ายตามท้องถิ่นก็จะเป็นแนวทาง
ในการลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร
รายย่อยได้อย่างดี ทั้งนี้ยังต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเรื่องอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือค้นหาแหล่งอาหารสัตว์ทางเลือก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพอาหารและเทคโนโลยีการให้อาหารสัตว์
เพ่ือน ามาปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองนั้นได้ เริ่มจากการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์เกษตรมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่  18 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่า
วิทยาศาสตร์อาหารสัตว์ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในอนาคตนั้นก็จะมีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการค้นหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในแต่ละช่วงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การพัฒนาอาหารสัตว์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

หลักการบางอย่างทางโภชนศาสตร์ได้ถูกพัฒนามาจากพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 18 ซึ่งโภชนศาสตร์จะถูกรวมอยู่ในสาขาวิชาชีวเคมี โดยในช่วงปี ค.ศ. 1836 มีการค้นพบ
ว่าอาหารประกอบด้วยโภชนะที่เป็นกลุ่มของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต และในปี ค.ศ. 1842 ได้
มีการค้นพบว่าโภชนะเหล่านี้สามารถย่อยได้โดยผ่านกระบวนการเมทาบอลิซึม และหลังจากนั้น G. 

Haubner เป็นคนแรกที่ได้ศึกษาทดลองการย่อยของอาหาร ในปี ค.ศ. 1855 พบว่าอาหารที่เป็นเยื่อใย
สามารถย่อยสลายได้เพียงบางส่วน ต่อมาในปี ค.ศ. 1864 Henneberg and Stohmann ได้ร่วมกัน
พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของอาหารโดยวิธี  proximate analysis ณ Weende 

Research Station ประเทศเยอรมัน และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาระบบการตรวจวัดอัตราการหายใจ
ส าหรับสัตว์ในฟาร์ม โดยในปี ค.ศ. 1921 Nathan Zuntz สามารถตรวจวัดอัตราการหายใจ และ
พลังงานความร้อนจากร่างกายของโคเนื้อได้ส าเร็จ และในช่วงหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาและขยายตัว
ด้านการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านอาหารโคนม 
และมีการศึกษาวิจัยในด้านโภชนศาสตร์สัตว์  ต่อมาในปี ค.ศ. 1950-1960 มีการค้นพบการใช้ 
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diethylstilbestrol ฝังใต้ผิวหนังของโคเพ่ือช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการสะสมของไขมัน ซึ่งวิธี
ดังกล่าวสามารถลดค่าอาหารในการขุนได้มากข้ึน (สาโรช และเยาวมาลย์, 2560) และในเวลาต่อมาได้
มีการศึกษาวิจัยการใช้สารเสริม (feed additive) ในอาหารสัตว์อย่างกว้างขวาง และในปี ค.ศ. 1970 
นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการย่อยอาหารในกระเพาะรูเมน และกระบวนการเมทาบอลิซึมโดยใช้ 
radioisotopes และ P. J. Van Soest ได้พัฒนาระบบการย่อยเยื่อใย นอกจากนี้แล้วยังมีการน าเอาความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อาหารสัตว์ ซึ่งพบว่ามนุษย์ได้เริ่มมีการ
น าเอาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารในปี ค.ศ. 1977 โดยมีการน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการก าหนดคุณสมบัติของอาหาร กระบวนการย่อยอาหาร และการใช้
ประโยชน์ของโภชนะ ส าหรับในปัจจุบันถึงแม้ว่าการพัฒนาด้านอาหารสัตว์จะมีความก้าวหน้าไปมาก 
เช่น การปรับปรุงคุณภาพอาหารโดยวิธีต่างๆ การใช้สารเสริมเพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต 
การรักษาคุณภาพ และการเพ่ิมคุณภาพของอาหาร การป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากผลิตภัณฑ์สัตว์ที่อาจเกิดจากการ
ตกค้างของสารเสริมที่เป็นสารเคมี และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในระหว่างกระบวนการผลิตสัตว์ ท าให้งานวิจัย
ส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการผลิตปศุสัตว์ปลอดสารหรือปลอดภัย และอินทรีย์ เพ่ือตอบสนอง
กระแสความนิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะดังกล่าว
จะอาศัยธรรมชาติเพ่ิมขึ้น มีการใช้อาหารที่หาได้ในท้องถิ่น หรือที่ผลิตเองเพ่ือเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ซึ่ง
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหาร และสามารถพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์ ให้มีความยั่งยืนใน
อนาคตต่อไป 

 

2. การพัฒนาอาหารสัตว์ในอนาคต 

 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้ประมาณการจ านวนประชากรสัตว์ และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ในแต่ละปี พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารสัตว์
เพ่ือใช้เองภายในประเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีความจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโปรตีนจากต่างประเทศในปริมาณมาก และมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงจ านวนทรัพยากรธรรมชาติที่มี ในประเทศแล้ว พบว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพในระดับสากล ดังนั้นในอนาคตการพัฒนา
วิทยาศาสตร์อาหารสัตว์จะต้องหาแนวทางในการเพ่ิมปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ และในขณะเดียวกัน
จะต้องศึกษาวิจัยหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกเพ่ือน ามาใช้ทดแทน หรือให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถ
เลือกใช้ได้มากขึ้นตามฤดูกาล สถานที่  หรือสถานการณ์  ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารให้มีคุณภาพ ระยะเวลาในการเก็บรักษา ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้อาหาร  
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 ในอนาคตกระแสความนิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนชรา ตั้งครรภ์ ทารก และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องควบคุมด้านคุณภาพอาหาร ดังนั้น
ในอนาคตควรจะมีการศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรหรือสารเสริมธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นการ
กินได้ การเจริญเติบโต ตลอดจนสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา สามารถป้องกันและรักษาอาการ
บาดเจ็บ และโรคต่างๆ มาใช้ทดแทนสารเสริมที่เป็นสารเคมี ยา หรือสารปฏิชีวนะ โดยพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

  นอกจากนี้แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์อาหารสัตว์จะก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องค านึงถึงความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีจ านวนเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่ห่างไกล
ความสามารถในการเข้าถึงของเกษตรกรก็ถือว่าไร้ประโยชน์ ดังนั้นในอนาคตจะต้องมีการศึกษาวิจัย
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่ให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันเกษตรกรจะต้องใช้
แรงงานในการท างานน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตจ านวนของเกษตรกรสูงวัยจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์จะต้องมุ่งเน้นการใช้อาหารสัตว์ในท้องถิ่น เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
มีการปรับปรุงคุณภาพและแปรรูปอาหารสัตว์ ตลอดจนการศึกษารูปแบบการเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะต้อง
พัฒนาไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่างๆ เข้ามาช่วยในการทุ่นแรงเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพอาหาร ตลอดจนการผลิตสูตรอาหารที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเกษตรกรสูงวัยในอนาคต 

แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์อาหารสัตว์ในอนาคตในแง่มุมต่างๆ จะสามารถส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงาน
หลายฝ่าย อันประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐ ซึ่งหาก
ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความจ าเป็น และความส าคัญในการพัฒนาด้านอาหารสัตว์ในอนาคตก็จะท าให้บุคคล
ทุกฝ่ายมีความสุขกับการผลิตสัตว์ และไร้กังวลในการบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

สถานการณ์การผลิตและการใช้อาหารสัตว์ 
ปัจจุบันจ านวนประชากรของมนุษย์มีการขยายตัวประมาณ 1.4 เปอร์ เซ็นต์ โดยในปี พ.ศ.

2559 มีจ านวนประชากรโลกประมาณ 7.4 พันล้านคน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเป็น 9.2 พันล้านคน
ในอีก 25 ปีข้างหน้า (Roser and Ospina, 2017) ในขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคอาหารที่
ผลิตจากผลิตภัณฑ์สัตว์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนม
ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา เพ่ิมขึ้นจาก 47 และ 114 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 184 และ 323 
ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2558 และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เพ่ิมขึ้นจาก 86 และ 228 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 
2523 เป็น 112 และ 273 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2558 (FAO, 2006) นอกจากนี้ FAO (2012a, 2017) 
ได้ประเมินสถานการณ์ความต้องการแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ของประชากรโลก พบว่าจะมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2593 โดยจะมีการขยายตัว
ประมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์/ ปี ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ส่งผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1.2 เพ่ือผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคของประชากรโลก 

 

ตารางท่ี 1.1 ปริมาณความต้องการแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับประชากรโลก 

 

แหล่งอาหารโปรตีน 
                                   ปี พ.ศ.             (1,000,000 เมตริกตัน) 

2559 2560 2593 

โค-กระบือ 63.8 69.6 107.5 

ไก่ 117.2 117.7 201.9 

หมู 115.6 114.7 150.3 

แกะ 14.4 14.5 113.7 

นม 819.3 830.5 1119.7 

ที่มา: FAO (2012a; 2017) 
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ตารางท่ี 1.2 ปริมาณการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องของไทย ปี พ.ศ. 2551-2559 

 

ปี พ.ศ. 
                               ชนิดสัตว์และผลิตภัณฑ์              หน่วย: 1ตัว; 2ตัน 

โคเนื้อ1 ผลผลิตนม2 กระบือ1 แพะ1 แกะ1 

2551 1,187,000 786,000 222,000 374,029 43,738 

2552 1,173,000 841,000 219,000 383,796 40,269 

2553 1,130,000 911,000 216,000 380,277 43,139 

2554 1,087,000 982,000 210,000 427,567 51,735 

2555 1,056,000 1,022,000 179,000 491,779 54,221 

2556 806,000 1,095,000 161,000 440,277 42,040 

2557 975,000 1,111,000 115,000 468,377 43,901 

2558 991,000 1,157,000 115,000 539,583 49,448 

2559 1,004,000 1,161,000 110,000 - - 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ข) 
 

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ของโลกมีปริมาณประมาณหนึ่งพันล้านตัน 
และมีมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกประมาณสี่ร้อยพันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับสัตว์ปีก สุกร 
โคเนื้อ โคนม และสัตว์น้ า และเมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ตามภูมิภาคของโลก พบว่า
ทวีปเอเชียผลิตอาหารสัตว์เป็นอันดับ 1 ของโลก (369 ล้านตัน) โดยพบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่
ผลิตอาหารสัตว์มากที่สุดคือ 187 ล้านตัน รองลงมาคือประเทศในทวีปยุโรปและอิสราเอล (233 ล้านตัน) 
และประเทศสหรัฐอเมริกา (170 ล้านตัน) (IFIF, 2016) ดังแสดงในภาพที่ 1.1  

 

 
 

ภาพที่ 1.1 ปริมาณอาหารสัตว์ที่ผลิตในประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: IFIF (2016) 
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ส าหรับความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย พบว่าจะเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณการเลี้ยงสัตว์ 
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 18.63 ล้านตัน โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ได้ประมาณประชากรสัตว์ ปริมาณอาหารสัตว์ และการใช้วัตถุดิบอาหารของปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2560 ดังแสดงในตารางที่ 1.3 และ 1.4  ซึ่งพบว่าอาหารสัตว์ที่ผลิตส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการ
ผลิตสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ ไก่เนื้อ 39 เปอร์เซ็นต์ สุกร 34 เปอร์เซ็นต์ ไก่ไข่ 19 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
อาหารที่ใช้ในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (โคเนื้อ+โคนม) มีปริมาณเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.2  
 

 
 

ภาพที่ 1.2 ปริมาณอาหารสัตว์ที่ผลิตในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 

ที่มา: สาโรช และเยาวมาลย์ (2560) 
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ตารางท่ี 1.3 ประมาณประชากรสัตว์ ปริมาณอาหารสัตว์ และการใช้วัตถุดิบของปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2559 

 

ประชากรสัตว์ 
(ล้านตัว) 

ปริมาณอาหารที่ใช้ 
(ตัน) 

ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว 

ใช ้(%) ปริมาณ (ตนั) ใช ้(%) ปริมาณ (ตนั) ใช้ (%) ปริมาณ (ตนั) ใช้ (%) ปริมาณ(ตัน) 

ไก่เนื้อ         1,518.50 6,195,480 (4.08 กก./ตัว) 3 185,864.4 30 1,858,644.0 62 3,841,197.6 - - 

ไก่พ่อแม่พันธุ์    17.24 868,896 (50.4 กก. /ตัว/ปี) 3 26,066.9 25 217,224.0 60 521,337.6 - - 

ไก่ไข่เล็กรุ่น     53.80 1,010,244 (6.5 กก./ตัว/18 สัปดาห์) 3 30,307.3 25 252,561.1 60 606,146.7 - - 

ไก่ไข่ให้ไข ่       55.40 2,216,000 (40 กก./ตัว/52 สัปดาห์) 5 110,800.0 25 554,000.0 55 1,218,800.0 - - 

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 0.78 31,200 (40 กก./ตัว/ปี) 3 936.0 25 7,800.0 60 18,720.0 - - 

หมูขุน             17.82 5,256,900 (295 กก./ตัว) 3 157,707.0 20 1,051,380.0 25 1,314,255.0 20 105,138.0 

หมูพันธุ์            1.03 957,900 (930 กก./ตัว/ปี) 5 47,895.0 20 191,580.0 - - 45 431,055.0 
เป็ดเนื้อ           31.50 264,600 (8.4 กก./ตัว) 6 15,876.0 20 52,920.0 15 39,690.0 35 92,610.0 

เป็ดพันธุ์         0.315 22,995 (73 กก./ตัว/ปี) 6 1,379.7 30 6,898.5 10 2,299.5 45 10,347.8 

เป็ดไข ่              3.30 214,500 (65 กก./ตัว) 8 17,160.0 15 32,175.0 - - 40 85,800.0 

โคนม (ตัว)  378,000.00 620,865 (4.5 กก./ตัว/วัน) - - 5 31,043.3 15 93,129.8 - - 

กุ้ง (ตัน)    290,000.00 435,000 20 87,000.0 20 87,000.0 0 - - - 

ปลา (ตัน)    333,200.00 533,120 10 53,312.0 30 159,936.0 30 159,936.0 - - 

รวม 18,627,700  734,304.3  4,503,161.9  7,815,482.1  1,671,192.8 
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (2558) 8 
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ตารางท่ี 1.4 ประมาณประชากรสัตว์ ปริมาณอาหารสัตว์ และการใช้วัตถุดิบของปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2560 

 

ประชากรสัตว์ 
(ล้านตัว) 

ปริมาณอาหารที่ใช้ (ตัน) 
ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว 

ใช้(%) ปริมาณ (ตัน) ใช ้(%) ปริมาณ (ตัน) ใช้ (%) ปริมาณ (ตัน) ใช ้(%) ปริมาณ(ตัน) 
ไก่เนื้อ       1,594.32 6,504,826 (4.08 กก./ตัว) 3 195,144.8 30 1,951,447.7 62 4,032,991.9 - - 

ไก่พ่อแม่พันธุ์    18.10 912,240 (50.4 กก. /ตัว/ปี) 3 27,367.2 25 228,060.0 60 547,344.0 - - 

ไก่ไข่เล็กรุ่น     53.80 1,010,244 (6.5 กก./ตัว/18 สัปดาห์) 3 30,307.3 25 252,561.1 60 606,146.7 - - 

ไก่ไข่ให้ไข่        55.64 2,225,600 (40 กก./ตัว/52 สัปดาห์) 5 110,280.0 25 556,400.0 55 1,224,080.0 - - 

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 0.78 31,200 (40 กก./ตัว/ปี) 3 936.0 25 7,800.0 60 18,720.0 - - 

หมูขุน              18.00 5,310,000 (295 กก./ตัว) 3 159,300.0 20 1,062,000.0 25 1,327,500.0 20 1,062,000.0 

หมูพันธุ์            1.08 1,004,400 (930 กก./ตัว/ปี) 5 50,220.0 20 200,880.0 - - 45 451,980.0 

เป็ดเนื้อ           31.50 264,600 (8.4 กก./ตัว) 6 15,876.0 20 52,920.0 15 39,690.0 35 92,610.0 

เป็ดพันธุ์         0.315 22,995 (73 กก./ตัว/ปี) 6 1,379.7 30 6,898.5 10 2,299.5 45 10,347.8 

เป็ดไข ่              6.50 422,500 (65 กก./ตัว) 8 33,800.0 15 63,375.0 - - 40 169,000.0 

โคนม (ตัว)  517,671.00 850,275 (4.5 กก./ตัว/วัน) - - 5 42,513.7 15 127,541.2 - - 

กุ้ง (ตัน)    340,000.00 510,000 20 102,000.0 20 102,000.0 0 - - - 

ปลา (ตัน)    356,200.00 569,600 10 56,960.0 30 170,880.0 30 170,880.0 - - 

รวม 19,638,480  784,571.0  4,697,736.0  8,097,193.2  1,785,937.8 
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (2559) 

9 
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จากปริมาณการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและผลิตภัณฑ์นมที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปีท าให้การผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนอาหารสัตว์ที่เป็น
แหล่งโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง และปลาป่นมีคุณภาพต่ า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ในปริมาณมากและมีมูลค่าสูงมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ในประเทศ  และจาก
ตารางที่ 1.5 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศในปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ที่เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2571-2575 จะ
มีความต้องการอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึนประมาณ 22.87 ล้านตัน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561-2563 ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลา
ป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยให้มีการน าเข้าครั้งละ 3 ปี ตลอดจนให้ร่วมหาแนวทางในการเพ่ิม
ปริมาณการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพ่ือลดปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ โดยนายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ได้มากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบัน
อาหารสัตว์ที่ประเทศไทยผลิตได้มีคุณภาพระดับสากล และพบว่าประเทศไทยสามารถผลิตอาหารสัตว์
ได้มากถึง 12.9 ล้านตัน/ ปี ซึ่งถือว่ามีปริมาณอาหารสัตว์เปรียบเทียบต่อประชากร (feed per capita) 

สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ดังนั้นจึงมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสากลทั้งด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร  

 

ตารางท่ี 1.5 ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี พ.ศ. 2554-2560 

 

                                          ปี พ.ศ.                           หน่วย: ตัน 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กากน้ ามันของผล
ปาล์มหรือเนื้อใน
เมล็ดปาล์ม  

134,509 58,506 44,886 65,595 129,750 156,202 150,343 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 18,961 122,355 561,136 631,497 80,640 581,537 320,523 

ถั่วเหลือง 2,629 1,918 1,989 11,595 9,317 5,494 3,960 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560ก) 
 

ปริมาณการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตามปริมาณการ
สัตว์เลี้ยง โดยอาหารสัตว์ที่ผลิตจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไก่และสุกรเป็นหลัก ซ่ึงวัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่ผลิตในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นจึงมีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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ได้แก่ กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น ข้าวโพด เป็นต้น ในปริมาณสูงจากต่างประเทศ ซึ่งท าให้สูญเสียเงินมูลค่า
มหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงมีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
ผลักดันและหาแนวทางในการเพ่ิมการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศให้มีปริมาณมากขึ้น เพ่ือ
ลดปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 

 

สรุป 

อาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการผลิตสัตว์ เมื่อสัตว์ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะที่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะท าให้สัตว์มีสุขภาพดี สามารถสืบพันธุ์เพ่ิมจ านวนประชากร 
และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันพบว่าต้นทุนค่าอาหารคิดเป็น 60 -70 เปอร์เซ็นต์ของ
ต้นทุนการผลิตสัตว์ทั้งหมด ดังนั้นหากมีการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตได้เองในประเทศไทยหรือใช้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกที่มีราคาไม่แพงทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น าเข้าจากต่างประเทศที่มี
ราคาแพง จะสามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์ได้ ในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ
ไทยมีปริมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ดังนั้นจึงมีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่จ านวน
มาก ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือ   ใช้เอง
ภายในประเทศได้ไม่ยาก ซึ่งในอนาคตควรมีการเร่งศึกษาวิจัยหาแนวทางในการเพ่ิมปริมาณการผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพ่ือลดการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาวัตถุดิบอาหารสัตว์
แหล่งใหม่มาใช้ทดแทน หรือใช้เป็นทางเลือกให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจน
การพัฒนาการใช้สารเสริมสมุนไพร หรือสารเสริมธรรมชาติทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย และปลอดสารตกค้างเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
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ค าถามทบทวน 

1. จงให้ค านิยามของค าว่าอาหารสัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์ 
2. อาหารสัตว์และโภชนศาสตร์มีความส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างไร 

3. เพราะเหตุใดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง 
4. ปริมาณการผลิตสัตว์มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้อาหารสัตว์อย่างไร 

5. จงวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาอาหารสัตว์ในอนาคต 

6. จงประเมินสถานการณ์ในการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทย 

7. จงประเมินสถานการณ์ในการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของทั่วโลก 

8. จงประเมินสถานการณ์ในการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 

9. จงประเมินสถานการณ์ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทยในอนาคต 

10. แนวทางในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ระบบการย่อยและการดูดซมึอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

 การย่อยและการดูดซึมอาหารมีความส าคัญต่อการน าใช้ประโยชน์จากอาหารที่สัตว์กินเข้าไป ซึ่ง
การย่อยและการดูดซึมสารอาหารแต่ละประเภทจะมีลักษณะและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการ
จัดการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการย่อย
และการดูดซึมอาหารของสัตว์ ซึ่งกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
กระเพาะเรติคูลัม กระเพาะรูเมน กระเพาะโอมาซัม และกระเพาะอะโบมาซัม โดยกระบวนการย่อย
และการดูดซึมอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกระเพาะส่วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระเพาะรูเมน โดยอาศัยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เพ่ือย่อยอาหารจนได้ผลผลิตสุดท้าย กล่าวคือ
คาร์โบไฮเดรตจะได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นกรดแลคติคและกรดไขมันที่ระเหยได้ ส าหรับโปรตีนจะถูกย่อยจน
ได้ผลผลิตเป็นแอมโมเนีย และกรดอะมิโน เป็นต้น ซึ่งสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะใช้สารอาหารบางส่วนในการ
เพ่ิมจ านวนเซลล์ ตลอดจนการสร้างเซลล์ของจุลินทรีย์เอง และสารอาหารที่ได้จากกระบวนการย่อย
ส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะรูเมนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและการให้   
ผลผลิตของสัตว์  
 

กระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
 กระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก ่กระเพาะเรติคูลัมหรือรังผึ้ง, 
กระเพาะรูเมนหรือผ้าขี้ริ้ว, กระเพาะโอมาซัมหรือสามสิบกลีบ และกระเพาะอะโบมาซัมหรือกระเพาะแท ้
ซึ่งกระเพาะอาหารแต่ละส่วนจะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กระเพาะเรติคูลัม (reticulum) 
กระเพาะเรติคูลัมมีขนาดประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่กระเพาะอาหารทั้งหมด เนื้อเยื่อ

ของกระเพาะส่วนนี้จะเป็นเซลล์รูปร่างห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ซึ่งมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง (honey 

comb) ดังแสดงในภาพที่ 2.1  
กระเพาะส่วนนี้จะอยู่ติดกับกระเพาะรูเมน โดยมีผนัง reticulo-rumen fold กั้นอยู่และปิด

แบบไม่สนิท ท าให้อาหารจากกระเพาะทั้งสองส่วนนี้สามารถไหลเข้าออกหากันได้โดยผ่านหูรูด 
rumino-reticular orifice นอกจากนี้กระเพาะเรติคูลัมส่วนหนึ่งยังเชื่อมต่อกับกระเพาะโอมาซัมผ่าน 
reticular-omasal orifice ซึ่งช่องนี้จะเปิดโดยการท างานของกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเรียงตัวกันเป็น
เกลียว กระเพาะเรติคูลัมท าหน้าที่ในการหมักย่อยอาหารโดยอาศัยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ชนิดที่คล้าย
กับท่ีอยู่ในกระเพาะรูเมน 
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ภาพที่ 2.1 กระเพาะเรติคูลัมของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 

 

2. กระเพาะรูเมน (rumen) 
กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีขนาดประมาณ 

80 เปอร์เซ็นต์ของกระเพาะทั้งหมด กระเพาะรูเมนจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งเมื่อสังเกตจาก
ภายนอกจะมองเห็นเป็นร่อง (groove) เป็นตัวแบ่งร่อง cranial groove แบ่งส่วนกระเพาะรูเมนส่วนหน้า 
(cranial sac) ออกจากกระเพาะรูเมนส่วนล่าง (ventral sac) ร่องซ้ายตามยาว (left longitudinal 

groove) และร่องขวาตามยาว (right longitudinal groove) แบ่งกระเพาะรูเมนส่วนบน (dorsal 

sac) ออกจากกระเพาะรูเมนส่วนล่าง และร่องโคโรนารีส่วนบน (dorsal coronary groove) และร่อง
โคโรนารีส่วนล่าง (ventral coronary groove) แบ่งกระเพาะรูเมนส่วนท้ายด้านบน (caudo-dorsal 

blind sac) และกระเพาะรูเมนส่วนท้ายด้านล่าง (caudo-ventral blind sac) ออกจากกระเพาะรูเมน
ส่วนบน และกระเพาะรูเมนส่วนล่าง  

ภายในกระเพาะอาหารส่วนนี้จะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่และท าหน้าที่ในการหมักย่อยอาหาร ซึ่ง
การย่อยอาหารในกระเพาะส่วนนี้จะอาศัยการท างานของเอนไซม์ของจุลินทรีย์ร่วมกับการย่อยเชิงกล 
โดยลักษณะภายในผนังของกระเพาะรูเมนจะมีลักษณะเป็นตุ่มขนเล็กๆ ที่เรียกว่าแพบพิลลี (papillae) 
มีลักษณะคล้ายผ้าขี้ริ้วดังแสดงในภาพที่ 2.2 ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคลุกเคล้าอาหารที่อยู่ใน
กระเพาะ การบีบตัวของกระเพาะรูเมน และการดูดซึมของกรดไขมันที่ระเหยได้ (volatile fatty 

acids, VFA)  
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ภาพที่ 2.2 กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
(ก) ผนังภายในกระเพาะรูเมน  

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

3. กระเพาะโอมาซัม (omasum) 
 กระเพาะโอมาซัมมีขนาดประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่กระเพาะอาหารทั้งหมด โดยจะมี
เยื่อเมือกบุผิว (mucous membrane) เรียงตัวทับซ้อนกันอยู่หลายร้อยแถบ เรียกส่วนนี้ว่า omasal 

laminae ซึ่งท าให้มีพ้ืนที่ผิวในการดูดน้ าและแร่ธาตุเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้บนผิวของแผ่นเหล่านี้จะมีปุ่ม
แพบพิลลีขนาดเล็กอยู่เต็มแผ่นจึงท าให้แผ่นเหล่านี้มีลักษณะแข็งและทรงตัวได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
กระเพาะส่วนนี้ท าหน้าที่ในการดูดซึมน้ า ท าให้อาหารมีลักษณะแห้งก่อนส่งไปสู่กระเพาะอะโบมาซัม 
ส่วนน้ าที่ถูกบีบออกจากอาหารและไอออนของแร่ธาตุบางชนิด รวมทั้งกรดไขมันที่ระเหยได้ที่มากับ
อาหารสามารถถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 กระเพาะโอมาซัมของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 

(ก) (ข) 
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4. กระเพาะอะโบมาซัม (abomasum) 
 กระเพาะอะโบมาซัมมีขนาดประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่กระเพาะอาหารทั้งหมด ซึ่ง
กระเพาะอาหารส่วนนี้เปรียบได้กับส่วนของกระเพาะแท้ของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง อาหารจากกระเพาะโอมาซัม
สามารถไหลผ่านเข้ามากระเพาะส่วนนี้ได้โดยผ่านหูรูด omaso-abomasal orifice นอกจากนี้ภายใน
กระเพาะอะโบมาซัมจะมีกรดไฮโดรคลอริค และเอนไซม์ในการย่อยอาหารที่ผลิตจากต่อมที่กระจาย
อยู่ตามเนื้อเยื่อเมือกภายในกระเพาะอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 กระเพาะอะโบมาซัมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Jerbi and Pérez (2013) 
 

กระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความสลับซับซ้อนมากกว่ากระเพาะอาหารของสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
ซึ่งกระบวนการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่โตเต็มวัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
กระเพาะรูเมน โดยอาศัยการท างานของเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือย่อยอาหารจนได้ผลผลิตสุดท้าย ดังนั้น
ในการให้อาหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะและความส าคัญของระบบทางเดินอาหารแต่ละส่วน
ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ทั้งนี้เพ่ือจะได้เข้าใจถึงการจัดการให้อาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การย่อยและเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลัก ซึ่งในพืชจะมีส่วนของเยื่อใยอยู่ในปริมาณสูง โดย
องค์ประกอบหลักของพืชประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต สามารถจ าแนกตามลักษณะของโครงสร้าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นโครงสร้าง (non-structural carbohydrate) ได้แก่ 
แป้ง, น้ าตาล เป็นต้น และคาร์โบไฮเดรตที่ เป็นโครงสร้าง (structural carbohydrate) ได้แก่ 
เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส, เพคติน เป็นต้น ซึ่งพบว่าในหญ้าแก่จะมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เป็น
โครงสร้างในปริมาณสูงกว่าหญ้าอ่อน คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญ และเป็นสารตั้งต้น
ส าหรับการสังเคราะห์ไขมันและน้ าตาลแลคโตสส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ระบบทางเดินอาหารที่มี
ความส าคัญส าหรับกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ กระเพาะรูเมน ตับ และต่อมน้ านม 
(Wattiaux and Armentano, 2006) ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2.5 

1. การย่อยและเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในกระเพาะรูเมน  
การย่อยคาร์โบไฮเดรตในกระเพาะรูเมนจะอาศัยเอนไซม์ท่ีผลิตโดยจุลินทรีย์ มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 การย่อย polysaccharides ให้เป็น monosaccharide  
ในการย่อย polysaccharides ในกระเพาะรู เมนของสัตว์ เคี้ ยวเอ้ืองแต่ละชนิดมี

รายละเอียดดังนี้ 
1.1.1 แป้ง เอนไซม์ที่ท าหน้าที่ในการย่อยแป้งจะผลิตจากจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน 

ได้แก่ แบคทีเรีย Bacteriodes amylophilus, Succinivibrio dextrinosolvens, Selenomonas 

ruminantum และ Streptococcus bovis นอกจากนี้ยังมีโปรตัวซัว จ าพวก Oligotrichs โดยจะ
ผลิตเอนไซม์ α-amylase ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิด endoenzyme เป็นเอนไซม์ที่สามารถแยกจุดเชื่อมต่อของ
แป้งที่ต าแหน่ง α-1,4 glycosidic linkage ท าให้ได้ผลผลิตเป็น maltose และ oligosaccharides ที่
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นรอยต่อที่ต าแหน่ง  α-1,6 glycosidic linkage ของกิ่งก้านสาขาของ amylopectin 

ซึ่งจะถูกย่อยต่อไปด้วยเอนไซม์ oligo α-1,6 glycosidase โดย maltose จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ 
maltase และ maltose phosphorylase ได้ glucose และ glucose-1-phosphate ส าหรับน้ าตาล 
disaccharides อ่ืนๆ จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ sucrosase ได้เป็น glucose และ fructose  

1.1.2 เซลลูโลส จุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อยเซลลูโลส ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่ม cellulolytic 

bacteria ซึ่งจะผลิตเอนไซม์ β-1,4 glycosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิด extra-cellular enzyme  ท าหน้าที่
เข้าแยกรอยต่อที่ต าแหน่ง β-1,4 glycosidic linkage ของเซลลูโลส ได้ผลผลิตเป็นเซลโลไบโอส และ
ถูกย่อยต่อด้วยเอนไซม์ cellobiose phosphorylase ได้ glucose และ glucose-1-phosphate 

1.1.3 เฮมิเซลลูโลส จุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ชนิด non-specific โดยจะสามารถเข้าแยก
รอยต่อของเฮมิเซลลูโลสที่ต าแหน่ง β-1,4 xylosidic linkage ได้ xylobiose และถูกย่อยต่อไปได้ 
xylose ซึ่งจะถูกใช้ในวิถี pentose phosphate pathway  



18 
 

1.1.4 เพคติน จุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ pectinesterase เข้าย่อย pectin ตรงต าแหน่ง 
ester bond ได้ methanol และ pectic acid ซึ่งเป็น polygalacturonic acid และถูกย่อยต่อด้วย
เอนไซม์ polygalacturonidase ที่ต าแหน่ง α-1,4 glycosidic linkage ได้ galacturonic acid ซึ่ง
จะถูกเปลี่ยนเป็น xylose ก่อนจะเข้าสู่วิถี pentose phosphate pathway  

 

 
 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Wattiaux and Armentano (2006) 
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1.2 การเปลี่ยน monosaccharide เป็น pyruvate  

โดยทั่วไปจะไม่พบ monosaccharide ในกระเพาะรูเมน หรือถ้าพบก็ถือว่ามีปริมาณน้อยมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจะท าให้ monosaccharide เปลี่ยนเป็น 
pyruvate ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยน monosaccharide เป็น pyruvate 
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากวิถี embden meyerhof pathway โดยเป็นการเปลี่ยน monosaccharide 

ชนิดที่มีคาร์บอน 6 ตัว (hexose) เป็น pyruvate ซึ่งจะได้พลังงานสุทธิ 2 โมเลกุลของ ATP ต่อ hexose 
1 โมเลกุล แต่ถ้ามีเอนไซม์ phosphorylase เข้ามาร่วมด้วยจะได้ 2.5 โมเลกุลของ ATP นอกจากนี้
กระบวนการเปลี่ยน monosaccharide เป็น pyruvate สามารถเกิดได้อีกเส้นทางคือ วงจร pentose 

phosphate pathway ซึ่งวิถีนี้จะเกิดข้ึนมากในกรณีท่ีอาหารมีผลผลิตที่เป็นน้ าตาลที่มีคาร์บอน 5 ตัว 
อยู่ เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากวงจรดังกล่าวพบว่า pentose จ านวน 6 โมเลกุล จะถูกเปลี่ยนเป็น 
fructose-6-phosphate 1 โมเลกุล และ glyceraldehyde-3-phosphate 2 โมเลกุล และได้ ATP 

10 โมเลกุล 

1.3 การเปลี่ยน pyruvate เป็นกรดไขมันทีร่ะเหยได้ (volatile fatty acid)  
ผลผลิต pyruvate ที่ได้จากกระบวนการหมักคาร์โบไฮเดรตจะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์

กรดไขมันทีร่ะเหยได้ ได้แก่ กรดอะซิติค, โพรพิออนิค และบิวทีริค ซึ่งคิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ของกรดที่
ผลิตได้ในกระเพาะรูเมน (Wattiaux and Armentano, 2006) นอกจากนี้ยังได้คาร์บอนไดออกไซด์ 
และผลผลิตร่วม ซึ่งจะใช้ในการน าไปสังเคราะห์แก๊สเมทเธน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1.3.1 การสังเคราะห์อะซิเตท และฟอร์เมท (acetate และ formate) พบว่าการหมักย่อย
คาร์โบไฮเดรตในกระเพาะรูเมนจะได้อะซิเตทเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณมากถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ และจะมี
ปริมาณสูงเมื่อสัตว์ได้รับอาหารหยาบในระดับสูง โดยปฏิกิริยาเริ่มต้นด้วย pyruvate เข้าท าปฏิกิริยา
กับ co-enzyme A (coASH) ได้ acetyl-coA, CO2 และ H2 หรือ acetyl-coA และ formate ดัง
สมการต่อไปนี้ 

 

pyruvate + coASH + H+   acetyl-coA + CO2 + H2  

pyruvate + coASH    acetyl-coA + formate 

 

นอกจากนี้ pyruvate จะท าปฏิกิริยากับ phosphate ได้ acetyl-phosphate, CO2 
และ H2 หรือ acetyl- phosphate และ formate ดังสมการต่อไปนี้ 

 

pyruvate + phosphate   acetyl-phosphate + CO2 + H2  

pyruvate + phosphate   acetyl-phosphate + formate 
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ซึ่ง acetyl-coA ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็น acetate ได้โดยตรง และอีกส่วนจะ
เปลี่ยนเป็น acetyl-phosphate ซึ่งเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะได้ acetate ในขั้นตอนสุดท้าย ส าหรับ 
formate ที่เกิดขึ้นจะถูก oxidize ต่ออย่างรวดเร็ว และได้ CO2 และ H2  

1.3.2 การสังเคราะห์โพรพิออเนท (propionate) กรดโพรพิออเนทที่สังเคราะห์ใน
กระเพาะรูเมนมีประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับอาหารข้นมากขึ้น โดย
กระบวนการสังเคราะห์โพรพิออเนทจาก pyruvate มี 2 กระบวนการ โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
คือวิถี dicarboxylic acid pathway ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่สัตว์ได้รับอาหารหยาบ โดย pyruvate จะ
เปลี่ยนเป็น oxaloacetate ต่อไปได้ succinate  ซึ่งเป็น intermediate ที่ส าคัญในการสังเคราะห์  
โพรพิออเนท และกระบวนการที่ส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือ วิถี acrylate pathway (direct 

reductive pathway) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่สัตว์ได้รับอาหารประเภทธัญพืชในปริมาณมาก โดย 
pyruvate จะเปลี่ยนเป็น acrylate ซึ่งเป็น intermediate ในการสังเคราะห์โพรพิออเนท 

1.3.3 การสังเคราะห์บิวทีเรท (butyrate) ส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยาย้อนกลับของวิถี 
β-oxidation ซึ่งเป็นการรวม acetyl-coA จ านวน 2 โมเลกุลเข้าด้วยกันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น butyryl-

coA และ butyryl-phosphate และ butyrate ตามล าดับ นอกจากนี้การสังเคราะห์บิวทีเรทสามารถ
เกิดได้อีกกระบวนการหนึ่งคือ การที่  acetyl-coA จ านวน 1 โมเลกุล ท าปฏิกิริยากับ CO2 ได้ 
malonyl-coA และ butyrate แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ butyrate ด้วยกระบวนการดังกล่าว
จะสิ้นเปลือง ATP กว่ากระบวนการแรก 

ส าหรับกรดไขมันชนิดอ่ืนๆ ก็อาจพบได้เช่นกัน เช่น isobutyrate ที่เกิดจากกระบวนการ 
deamination และ decarboxylation ของ valine หรือ isovalerate และ 2-methyl butyrate ที่
ได้จากการสลายตัวของ leucine และ isoleucine ดังสมการต่อไปนี้ 

 

valine + 2H2O    isobutyrate + NH3 + CO2  

leucine + 2H2O    isovalerate + NH3 + CO2  

isoleucine + 2H2O   2-methylbutyrate NH3 + CO2 

  

กรดไขมันที่ระเหยได้จากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนจะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะรูเมน
ผ่านเข้าไปใน portal blood ที่น าเลือดไปยังตับในรูปของกรดไขมันที่ระเหยได้อิสระ เพ่ือน าไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยการน าไปสังเคราะห์กลูโคส ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ 
oxidation เข้าสู่วงจร tricarboxylic acid (TCA cycle)  
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กระบวนการเมทาบอลิซึมของโพรพิออเนทและบิวทิเรทจะเกิดขึ้นที่ตับ โดยพบว่า
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของโพรพิออเนทที่มีในกระแสเลือดจะถูกเมทาบอลิซึมเพ่ือสังเคราะห์กลูโคส 
โดยกระบวนการ gluconeogenesis การรวมตัวกับ acetyl-CoA เพ่ือสังเคราะห์ citrate และการ
น าไปสังเคราะห์กรดอะมิโน ส าหรับบิวทิเรทที่ผ่านการเมทาบอลิซึมที่ ผนังกระเพาะรูเมนจะถูก
เปลี่ยนเป็น ketone body ประกอบด้วย acetoacetate และ (D)-β-hydroxybutyrate โดยจะ
น าไปใช้ต่อที่ตับ (Wattiaux and Armentano, 2006) แต่ในสภาพที่สัตว์ได้รับอาหารไม่เพียงพอและ
ร่างกายต้องการโภชนะในปริมาณสูง พลังงานที่สะสมในรูปไขมันจะถูกเปลี่ยนเป็น  (L+)-β -

hydroxybutyrate และส่งเข้าไปยัง peripheral circulation เพ่ือน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน แต่ถ้ามี
ความเครียดหรือกระบวนการเมทาบอลิซึมของ ketone body ผิดปกติ จะท าให้ร่างกายน า ketone 

body ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ และจะถูกขับออกทางปัสสาวะและน้ านม เป็นผลให้สัตว์ป่วยเป็น ketosis 
ในขณะที่อะซิเตทจะถูกน าเข้าสู่ peripheral circulation ซึ่งเป็นระบบเลือดที่ส่งไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายเป็นจ านวนมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ของกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมดซึ่งจะน าไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงาน และสังเคราะห์ไขมันโดยเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย 

1.4 การสังเคราะห์กลูโคสในร่างกาย (gluconeogenesis)  
การสังเคราะห์กลูโคสในร่างกายของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะเกิดขึ้นที่ตับและไต โดยตับจะเกิด

การสังเคราะห์กลูโคสมากที่สุด โดยจะใช้โพรพิออเนทเป็นแหล่งคาร์บอนในการสังเคราะห์กลูโคส 
(Wattiaux and Armentano, 2006) โดยโพรพิออเนทจ านวน 2 โมเลกุล สามารถน าไปสังเคราะห์
กลูโคสได้ 1 โมเลกุล และพบว่ากลูโคสประมาณ 30 -60 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในกระแสเลือดได้จาก
กระบวนการเมทาบอลิซึมของโพรพิออเนท ส าหรับสารตั้งต้นที่ ใช้ในการสังเคราะห์กลูโคสที่มี
ความส าคัญรองจากโพรพิออเนทคือ กรดอะมิโน ซึ่งการสังเคราะห์กลูโคสในเส้นทางนี้จะมีความส าคัญ
ต่อสัตว์ในระยะที่ขาดแคลนอาหาร หรือสัตว์ที่อยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้กลูโคสยังสามารถ
สังเคราะห์ได้จาก lactate, iso acids valerate, glycerol ที่มาจากไขมัน พวก non-specific glucogenic 

amino acid โดยการสังเคราะห์กลูโคสจะถูกควบคุมด้วยเอนไซม์อินซูลินและกลูคากอน โดยอินซูลิน
จะท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ของกลูโคสในเนื้อเยื่อต่างๆ ขณะที่กลูคากอนจะ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์กลูโคส 

 

2. การย่อยและเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในล าไส้เล็ก  
คาร์โบไฮเดรตที่เข้ามายังล าไส้เล็กประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้างและ   

ไม่เป็นโครงสร้างที่รอดพ้นจากการย่อยในกระเพาะรูเมน และคาร์โบไฮเดรตบางส่วนที่ได้จาก        
การสังเคราะห์จุลินทรีย์ ซึ่งปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เข้ามายังล าไส้เล็กจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
อัตราการย่อยได้ในกระเพาะรูเมน ปริมาณคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
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เยื่อใยในอาหารซึ่งจะสัมพันธ์กับอายุในการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหารให้มีขนาดเล็ก การอัดเม็ด เป็นต้น 
ส าหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง เช่น แป้ง ส่วนใหญ่จะถูกย่อยในกระเพาะรูเมน
อย่างสมบูรณ์ แต่หากกรณีที่สัตว์ได้รับอาหารข้นสูงปริมาณคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้ที่ถูกย่อยในล าไส้เล็ก
จะมีส่วนสัมพันธ์กับการน าแป้งไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย การย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้าง
ในล าไส้เล็ก พบว่าล าไส้เล็กไม่สามารถผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้ได้ แต่อาจจะ
เกิดการย่อยโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในส่วนปลายของล าไส้เล็ก  

ส าหรับการย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้างในล าไส้เล็กจะอาศัยเอนไซม์ที่ผลิตจาก
ล าไส้เล็กและตับอ่อน ได้แก่ เอนไซม์ amylase, maltase, oligo-1, 6-glucosidase และ glucoamylase 

ซึ่งแป้งท่ีถูกย่อยในล าไส้เล็กจะถูกดูดซึมได้โดยตรงในรูปของน้ าตาลกลูโคส ซึ่งสัตว์สามารถน าไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานได้โดยตรง ซึ่งพบว่าการดูดซึมกลูโคสจากล าไส้เล็กไปใช้เป็นพลังงานมีประสิทธิภาพสูงกว่า
การย่อยแป้งในกระเพาะรูเมนถึง 42 เปอร์เซ็นต์ (Owens et al., 1986) แต่พบว่ากลูโคสที่ถูกดูดซึม
บริเวณล าไส้เล็กจะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์ไขมันและสะสมในรูปไขมัน ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หรือกลูโคสไม่สามารถเดินทางไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ 

 

3. การย่อยและเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในล าไส้ใหญ่  
 คาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้างที่เข้ามายังล าไส้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเซลลูโลส และ    
เฮมิเซลลูโลสที่รอดพ้นจากาการย่อยในกระเพาะรูเมนและล าไส้เล็ก ซึ่งการย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภท
ดังกล่าวในล าไส้ใหญ่จะอาศัยจุลินทรีย์เหมือนกับที่ย่อยภายในกระเพาะรูเมน โดยพบว่าเซลลูโลส และ
เฮมิเซลลูโลสจะย่อยได้ประมาณ 18.5-49.5 และ 2.5-4.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งผลผลิตที่ได้จาก
การย่อยคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้จะได้กรดไขมันที่ระเหยได้ และแก๊สเมทเธน โดยกรดไขมันที่ระเหยได้จะ
มีอัตราส่วนแตกต่างกันตามชนิดของอาหารที่ได้รับเข้าไป และจะถูกจุลินทรีย์ในบริเวณนั้นน าไปใช้
ประโยชน์ และบางส่วนจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ส าหรับแก๊สเมทเธนพบว่าจะมีผลผลิต
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณแก๊สเมทเธนที่ผลิตได้ทั้งหมด ส าหรับกระบวนการย่อยและผลผลิต
ของคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้างในล าไส้ใหญ่จะคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นภายในกระเพาะรูเมน 
โดยพบว่าแป้งจะย่อยได้ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการย่อยแป้งทั้งหมด ซึ่งจุลินทรีย์ที่อยู่
บริเวณล าไส้ใหญ่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานของตัวมันเอง ท าให้จุลินทรีย์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและถูกขับถ่าย
ออกนอกร่างกายในรูปมูล และท าให้ปริมาณโปรตีนที่ถูกขับออกมากับมูลมีปริมาณสูงตามไปด้วย  
 คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  ซึ่ งสามารถจ าแนก
คาร์โบไฮเดรตออกเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีเยื่อใยสูงและพลังงานต่ า และคาร์โบไฮเดรต
ที่ไม่เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีส่วนของแป้ง น้ าตาล และพลังงานสูง แต่อย่างไรก็ตามในการให้อาหารส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะต้องจัดสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตทั้งสองกลุ่มให้สมดุลกัน ทั้งนี้เพราะการให้อาหารที่
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มีคาร์โบไฮเดรตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือมีสัดส่วนที่ไม่สมดุลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว์ได้ 
 

 การย่อยและเมทาบอลิซึมของโปรตีน 

โปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองน ามาใช้ประโยชน์ในร่างกาย ได้แก่ แหล่งโปรตีนที่มีอยู่ในอาหาร, 
สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน, mucoproteins ที่อยู่ในน้ าลาย รวมทั้งจุลินทรีย์โปรตีนที่อยู่ใน
ทางเดินอาหาร ซึ่งอาหารโปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองกินเข้าไปสามารถจ าแนกตามความสามารถในการ
ย่อยสลายในกระเพาะรูเมนได้ 2 ประเภท คือโปรตีนที่ย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมน (rumen degradable 

protein, RDP) โดยจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ที่อาศัยในกระเพาะรูเมน และโปรตีนที่ไม่ย่อยสลายได้ใน
กระเพาะรูเมน (rumen undegradable protein, RDP) โดยจะไหลผ่านไปย่อยยังล าไส้เล็กต่อไป ซึ่ง
การย่อยและเมทาบอลิซึมของโปรตีนของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 2.6) 

1. การย่อยและเมทาบอลิซึมของโปรตีนในกระเพาะรูเมน  
การย่อยสลายโปรตีนในกระเพาะรูเมนจะอาศัยการท างานของแบคทีเรีย โปรโตซัว และเชื้อรา 

โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์จะแตกต่างกันตามชนิดและลักษณะของอาหาร ระดับความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมน ซึ่งระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมส าหรับการย่อยโปรตีนอยู่ระหว่าง 6-7 พบว่า
แบคทีเรียจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มหลักที่ท าหน้าที่ย่อยโปรตีน ได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ (gram 

negative) รวมทั้งแบคทีเรียที่อยู่ในสปีชีส์ Bacteriodes, Selenomonas และ Butyrivibrio โดยขั้นแรก
แบคทีเรียจะเข้าจับกับอนุภาคอาหาร จากนั้นจะหลั่งเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน (protease) ออกมานอกเซลล์
และย่อยโปรตีนโดยเริ่มจากแยกสายโซ่โพลีเปปไทด์ของโปรตีน (hydrolysis) ท าให้ได้เปปไทด์      
สายสั้นๆ และกรดอะมิโน หลังจากนั้นแบคทีเรียจะดูดซึมเปปไทด์สายสั้นๆ และกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์
ของแบคทีเรียจนได้กรดอะมิโนและกรดอะมิโนจะถูกสลายตัวโดยกระบวนการ deamination ได้
ผลผลิตสุดท้ายเป็นแอมโมเนีย กรดไขมันที่ระเหยได้ที่มีกิ่งก้าน  คาร์บอนไดออกไซด์ ความร้อน และ 
แก๊สเมทเธน (Wattiaux, 1998) โดยผลผลิตสุดท้ายจะถูกขับออกมานอกเซลล์ของแบคทีเรียเข้าสู่
ของเหลวในกระเพาะรูเมน และแอมโมเนียบางส่วนจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรียเพ่ือใช้ใน
การสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ โดยรวมกับคีโตแอซิด (keto acid) ที่ได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรต 
ซึ่งการดูดซึมเปปไทด์และกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์ของจุลินทรีย์จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้
ประโยชน์ของพลังงาน (คาร์โบไฮเดรต) ถ้าพลังงานมีปริมาณมากพอ กรดอะมิโนจะถูกน าไปใช้ในการ
สังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ (microbial protein) โดยตรง แต่หากพลังงานมีอยู่อย่างจ ากัดจะเกิด
การ deamination และหมักต่อได้กรดไขมันที่ระเหยได้ ส าหรับโปรโตซัวที่ย่อยสลายโปรตีนส่วนใหญ่
จะเป็นสปีชีส์ Entodinium, Eudiplodinium และ Ospryocolex ซึ่งมีรูปแบบการเข้าสลายโปรตีนที่
แตกต่างกับแบคทีเรีย กล่าวคือโปรโตซัวจะกินอาหารโดยวิธีการน าตัวเองเข้าไปห่อหุ้ม (engulf) ชิ้นอาหาร
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หรือแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นการย่อยสลายโปรตีนจะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของโปรโตซัว ถึงแม้โปรโตซัว
จะมีเอนไซม์ protease ที่หลั่งออกมานอกเซลล์หรืออยู่ในเซลล์ก็ตาม กรดอะมิโนซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้าย
จากการย่อยสลายโปรตีนจะรวมกับโปรตีนของโปรโตซัว และส่วนที่เหลือจะถูกขับออกนอกเซลล์เข้าสู่
ของเหลวในกระเพาะรูเมนมากกว่าที่จะย่อยสลายต่อไป ส าหรับการย่อยสลายโปรตีนด้วยเชื้อรา พบว่า
มีบทบาทน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อราสามารถหลั่งเอนไซม์เมททอลโลโปรทีเอส (metalloprotease) 
ออกมานอกเซลล์ได้ในระดับต่ ามาก และส่วนมากเชื้อราจะไม่มีเอนไซม์ protease ออกมาย่อยโปรตีน 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการเมทาบอลิซึมของโปรตีนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Wattiaux (1998) 
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1.1 เมทาบอลิซึมของแอมโมเนีย  
 แอมโมเนียที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน จะถูกดูดซึมผ่านผนัง
กระเพาะรูเมนผ่าน portal vein และส่งไปยังตับเพ่ือสังเคราะห์เป็นยูเรีย ซึ่งเป็นกลไกการก าจัดพิษ
ของแอมโมเนีย โดยผ่านวงจร urea cycle โดยยูเรียบางส่วนจะหมุนเวียนกลับมาในร่างกาย โดยผ่าน
เข้ามาทางน้ าลายหรือทางผนังของกระเพาะรูเมน และบางส่วนจะถูกขับออกนอกร่างกายโดยผ่านทาง
ไตและขับออกมาในปัสสาวะ ซึ่งจ านวนแอมโมเนียที่ถูกดูดซึมเข้าไปยังตับนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
ของแอมโมเนียและค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน กล่าวคือหากความเข้มข้นของแอมโมเนีย
และค่าความเป็นกรด-ด่างสูงจะมีผลท าให้การดูดซึมแอมโมเนียจากกระเพาะรูเมนไปยังตับเพ่ิมขึ้น แต่
ถ้าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนต่ าจะท าให้การดูดซึมแอมโมเนียลดลงส่งผลท าให้เกิดการสะสม
แอมโมเนียในกระเพาะรูเมนมากขึ้น และแอมโมเนียจะเข้าสู่กระแสโลหิตที่เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(peripheral blood system) ซึ่งจะมีความเป็นพิษต่อสัตว์ โดยพบว่าหากความเข้มข้นของแอมโมเนียใน
กระแสเลือดสูงจะท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการขับ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดลดลง ท าให้มีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในเลือดมากกว่าปกติ สัตว์
จะแสดงอาการกระสับกระส่าย กล้ามเนื้อกระตุก เดินโซเซ เป็นตะคริว ล้มตัวลงนอน เดินไม่ได้ ถ่ายปัสสาวะ
และมูลมากกว่าปกติ น้ าลายฟูมปาก และตายได้ในกรณีที่เกิดพิษอย่างรุนแรง ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิด
ความเป็นพิษเนื่องจากแอมโมเนียอาจท าได้โดยใช้หลายๆ กลยุทธ์ร่วมกัน เช่น การจัดการระดับของ
การให้อาหาร การเลือกใช้ประเภทของแหล่งโปรตีนที่มีความสามารถในการละลายได้ที่เหมาะสมกับ
แหล่งพลังงาน ความถี่ในการให้อาหาร เป็นต้น  

1.2 การหมุนเวียนของไนโตรเจนกลับสู่ทางเดินอาหาร  
 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ประโยชน์จากการหมุนเวียนกลับของ
ไนโตรเจนเข้าสู่กระเพาะรูเมน ท าให้มีแหล่งของไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับจากอาหาร ซึ่งพบว่า
ปริมาณของไนโตรเจนที่หมุนเวียนกลับเข้ามาในกระเพาะรูเมนคิดเป็น 13-15 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่สัตว์ได้รับ ซึ่งการหมุนเวียนของไนโตรเจนกลับสู่กระเพาะรูเมนจะผ่าน 2 เส้นทาง
หลักๆ ได้แก่ ผ่านทางน้ าลาย และผ่านทางผนังกระเพาะรูเมน โดยพบว่าน้ าลายของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะ
มียูเรียเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งนี้
ปริมาณยูเรียในน้ าลายจะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ได้รับ กล่าวคือหากสัตว์กินอาหารหยาบจะมี
การหลั่งน้ าลายมากกว่ากินอาหารข้น ส าหรับยูเรียจากกระแสเลือดที่แพร่ผ่านเข้ามาในกระเพาะรูเมน 
พบว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่มีการหมุนเวียนไนโตรเจนเข้ามาในร่างกายมากที่สุด ซึ่งอาจจะมีค่าสูงถึง 95 
เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนที่หมุนเวียนเข้ามาในร่างกายสัตว์ทั้งหมด ซึ่งยูเรียที่เข้ามาในร่างกายสัตว์โดย
เส้นทางดังกล่าวจะถูกเอนไซม์ยูรีเอสจากแบคทีเรียที่อยู่ในผนังของกระเพาะรูเมนเปลี่ยนให้เป็น
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แอมโมเนีย และจุลินทรีย์ก็จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้แล้วยูเรียยังสามารถขับออกนอก
ร่างกายในรูปแบบปัสสาวะผ่านทางไต (Wattiaux, 1998) 

การหมุนเวียนของไนโตรเจนกลับสู่ทางเดินอาหาร นอกจากจะมี 2 เส้นทางหลักดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น พบว่ายังมีไนโตรเจนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเนื้อเยื่อจากบางส่วนของร่างกาย (endogenous 

nitrogen) ที่สลายแล้ว และเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร สามารถน ากลับมาเป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์เอง
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเยื่อบุผิว (epithelium) ภายในปาก เนื้อเยื่อผนังกระเพาะรูเมน และส่วน
อ่ืนๆ ที่เข้าไปในทางเดินอาหาร ซึ่งปริมาณของไนโตรเจนจากแหล่งนี้มีน้อยมากเมื่อเทียบกับยูเรียจาก
น้ าลายและกระแสเลือด 

1.3 การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน  
 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีคุณสมบัติพิเศษที่นับว่าเป็นประโยชน์ส าหรับตัวสัตว์เองคือ การสังเคราะห์
โปรตีนโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โปรตีนจากจุลินทรีย์เหล่านี้จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญส าหรับ
ร่างกายสัตว์ ซึ่งการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์จะอาศัยกรดอะมิโนที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่
จากแอมโมเนียและ keto acid และกรดอะมิโนที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนจะถูกน ามาสังเคราะห์
เป็นโปรตีนของจุลินทรีย์ ดังแสดงในภาพที่ 2.7  

 

 
 

ภาพที่ 2.7 เมทาบอลิซึมของพลังงานและโปรตีนในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน 

 ที่มา: Wanapat (2012) ดัดแปลงจาก Nocek and Russell (1988) 
 

 จุลินทรีย์โปรตีนถูกสังเคราะห์โดยใช้แอมโมเนียประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และใช้กรดอะมิโน
โดยตรงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ไนโตรเจนที่ได้จากการย่อยสลายจากอาหารประมาณ 29 
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เปอร์เซ็นต์ ถูกใช้ในรูปของกรดอะมิโน และประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ถูกเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนีย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีนที่สัตว์ได้รับ (เมธา, 2533) การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนโดยใช้แอมโมเนีย
จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของพลังงานที่ได้จากการเมทาบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต พบว่าจุลินทรีย์โปรตีนประมาณ 20 กรัม จะต้องใช้อินทรียวัตถุที่ได้จาก
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนมากถึง 100 กรัม ซึ่งพบว่ามีการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนใน
ปริมาณ 400-1,500 กรัม/ วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร (Wattiaux, 1998) 
 การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามามีอิทธิพล ได้แก่ ไนโตรเจน พลังงาน 
เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 ไนโตรเจน แหล่งของไนโตรเจนที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน ได้แก่ แอมโมเนีย 
กรดอะมิโน และเปปไทด์ ซึ่งพบว่าแอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนหลักที่จุลินทรีย์น ามาใช้ในการสร้าง
โปรตีนของตัวมันเอง ซึ่งแหล่งแอมโมเนียส่วนใหญ่ได้มาจากการย่อยสลายของโปรตีนและกระบวนการ 
deamination ของกรดอะมิโนตามที่กล่าวมาแล้ว แหล่งแอมโมเนียอ่ืนๆ ที่สัตว์น ามาใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ยูเรียที่หมุนเวียนกลับเข้ามาในทางเดินอาหารทางน้ าลายและกระแสเลือด แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีจ านวนน้อย ดังนั้นจึงมีการเสริมสารประกอบที่ไม่ใช่โปรตีน (non protein nitrogen, NPN) 
เช่น ยูเรีย เพื่อใช้เป็นแหล่งแอมโมเนียเพ่ิมเติม ระดับของแอมโมเนียที่เหมาะสมส าหรับการสังเคราะห์
โปรตีนของจุลินทรีย์มีค่าในระดับ 4-5  มิลลิกรัม/ เดซิลิตร (Satter and Slyter, 1974) ขณะที่ 
Wanapat and Pimpa (1999) รายงานว่าเมื่อแอมโมเนียของกระบือปลักเพ่ิมขึ้นในช่วง 13.6-17.6 
มิลลิกรัม/ เดซิลิตร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของนิเวศวิทยาของกระเพาะรูเมน และการสังเคราะห์
จุลินทรีย์โปรตีนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3.2 พลังงาน แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ที่มีความส าคัญในการน ามาใช้ในการสังเคราะห์
โปรตีน ได้แก่ พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ซึ่งชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่สัตว์ได้รับจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการน าพลังงานไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนที่แตกต่างกัน กล่าวคือหากสัตว์ได้รับ
คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง เช่น มันเส้น จะให้พลังงานเป็นจ านวนมากในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ดังนั้นหากช่วงเวลาดังกล่าวสัตว์มีปริมาณไนโตรเจนที่เพียงพอก็จะมีการสังเคราะห์โปรตีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากสัตว์ได้รับคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้าง พลังงานจะค่อยๆ 
ปลดปล่อยออกมา ดังนั้นปริมาณไนโตรเจนที่มีเพียงพอในเซลล์ของจุลินทรีย์ก็จะไม่ถูกน ามาใช้ในการ
สังเคราะห์โปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้มีการน าพลังงานไปใช้ในการสังเคราะห์
โปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าได้โดยการควบคุมให้มีการปล่อยพลังงานออกมาจาก
คาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีเหมาะสมและสม่ าเสมอ โดยการเพิ่มความถี่ในการให้อาหารขึ้น และการให้
แหล่งคาร์โบไฮเดรต 2 ประเภทร่วมกัน ซึ่งพบว่าทั้ง 2 วิธีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์
โปรตีนได้ดียิ่งขึ้น (Tamminga, 1979; Offer et al., 1978) 
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2. การย่อยและเมทาบอลิซึมของโปรตีนในล าไส้เล็ก  
โปรตีนที่เข้ามายังล าไส้เล็ก ได้แก่ โปรตีนจากอาหารที่รอดพ้นจากการย่อยในกระเพาะรูเมน, 

โปรตีนจากจุลินทรีย์ และ endogenous protein ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของโปรตีนแต่ละชนิดจะ
แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของอาหารที่สัตว์ได้รับ ส าหรับการย่อยโปรตีนในล าไส้เล็กของ 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะคล้ายคลึงกับสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยอาศัยเอนไซม์ที่ผลิตจากตับอ่อน ได้แก่ เอนไซม์ 
chymotrypsinogen, trypsinogen, pancretopeptidase E, procarboxypeptidase A และ procarboxy- 

peptidase B ซึ่งเอนไซมเ์หล่านี้จะอยู่ในรูปที่ยังไม่พร้อมท างาน แต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยเอนไซม์ trypsin 

และ enterokinase ที่ผลิตจากล าไส้เล็กให้อยู่ในรูปที่ย่อยโปรตีนได้ โดยจะเข้าแยกสลายสายเปปไทด์ 
ได้ผลผลิตเป็นกรดอะมิโน และเปปไทด์ ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนในจ านวนไม่มากนักเชื่อมต่อกัน 
ได้แก่ dipeptide หรือ oligopeptide ซึ่งจะถูกดูดซึมโดยล าไส้เล็กต่อไป และภายในผนังของล าไส้เล็ก
เองก็จะมีเอนไซม์ peptidase ท าหน้าที่ย่อยเปปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโนก่อนที่จะผ่านไปยัง portal 

blood ต่อไป โดยพบว่าปริมาณการดูดซึมกรดอะมิโนในล าไส้เล็กมีค่าเฉลี่ยประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมดที่เข้ามายังล าไส้เล็ก ซึ่งประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของกรดอะมิโนที่ดูดซึม
ในล าไส้เล็กเป็นโปรตีนจากจุลินทรีย์ และประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นโปรตีนจากอาหารที่ไม่ถูกย่อยสลาย
ในกระเพาะรูเมน (Wattiaux, 1998) 

 

3. การย่อยและเมทาบอลิซึมของโปรตีนในล าไส้ใหญ่  
โปรตีนที่เข้ามาในส่วนของล าไส้ใหญ่ ประกอบด้วยโปรตีนจากอาหาร, โปรตีนจากจุลินทรีย์ 

และ endogenous protein ที่รอดพ้นจากการย่อยและดูดซึมในล าไส้เล็ก รวมทั้งเอนไซม์จากตับอ่อน
และน้ าดีที่หลงเหลืออยู่ในปริมาณไม่มาก นอกจากนี้ยังมียูเรียบางส่วนที่หมุนเวียนกลับมาในรูปของ
แอมโมเนียในล าไส้ใหญ่ โดยปริมาณไนโตรเจนที่เข้ามายังล าไส้ใหญ่จะอยู่ระหว่าง 24-50 เปอร์เซ็นต์ 
การย่อยโปรตีนในล าไส้ใหญ่ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในกระเพาะรูเมน โดยอาศัย
การท างานของเอนไซม์ proteolytic deaminase และ urease ได้ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นแอมโมเนีย 
ซึ่งพบว่าการย่อยได้ของไนโตรเจนจะอยู่ระหว่าง 7-36 เปอร์เซ็นต์ แอมโมเนียที่ได้จากการย่อยโปรตีน
จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในร่างกายอีก ส าหรับแอมโมเนียอีก
ส่วนหนึ่งจะถูกน าไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าโปรตีนจาก
จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ในล าไส้ใหญ่จะมีประโยชน์ต่อสัตว์เคี้ยวเอ้ืองน้อยมาก กล่าวคือโปรตีนจาก
จุลินทรีย์บริเวณนี้จะไม่ถูกดูดซึม แต่จะถูกขับออกนอกร่างกายไปกับอุจจาระ 

แหล่งของโปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับนั้นส่วนใหญ่จะได้จากอาหารซึ่งจะอยู่ในรูปไนโตรเจนที่
มีอยู่ในพืช ซึ่งสามารถแบ่งตามคุณสมบัติที่ละลายได้คือ โปรตีนที่ย่อยสลายในกระเพาะรูเมน ซึ่งส่วน
ใหญ่จุลินทรีย์จะน าไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์เอง และโปรตีนที่ไม่ย่อยสลาย
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ในกระเพาะรูเมน โดยโปรตีนชนิดนี้จะไหลผ่านไปยังระบบทางเดินอาหารส่วนล่างและย่อยที่ล าไส้เล็ก 
ซึ่งโปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โปรตีนจากอาหาร โปรตีนจากจุลินทรีย์ และ
โปรตีนจากเนื้อเยื่อต่างๆ ที่หลุดลอก โดยพบว่าโปรตีนจากจุลินทรีย์เป็นโปรตีนหลักที่ สัตว์เคี้ยวเอ้ือง
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์นั้นจะอาศัยแอมโมเนีย และพลังงานที่ได้
จากกระบวนการเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตที่มีความสมดุลกัน ดังนั้นในการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
จะต้องค านึงถึงแหล่งที่ให้ไนโตรเจน และพลังงานที่สมดุลกันทั้งด้านปริมาณ และระยะเวลาที่ตรงกัน
ส าหรับใช้ในกระบวนการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน 

 

การย่อยและเมทาบอลิซึมของไขมัน 

ไขมันที่น ามาใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยไขมันสัตว์ และไขมันจากพืช ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นไขมันจากพืช จะประกอบด้วย triglycerides ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากส่วนที่เป็นเมล็ดพืช 
และ galactolipids จากส่วนที่เป็นใบพืช ซึ่งกรดไขมันที่พบในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้แสดงในตาราง
ที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 กรดไขมันที่พบในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

กรดไขมัน โครงสร้าง ชื่อย่อ จุดหลอมเหลว (Cº) 
กรดไขมันอ่ิมตัว   

   Myristic  CH3-(CH2)12-COOH (C14:0) 54 

   Palmitic  CH3-(CH2)14-COOH (C16:0) 63 

   Stearic  CH3-(CH2)16-COOH (C18:0) 70 

กรดไขมันไมอ่ิ่มตัว   

Palmitoleic    CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH (C16:1) 61 

   Oleic  CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH (C18:1) 13 

   Linoleic  CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-
COOH 

(C18:2) - 5 

   Linolenic CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-

CH=CH-(CH2)7-COOH 

(C18:3) -11 

ที่มา: Wattiaux and Grummer (2004) 
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 กรดไขมันที่พบในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีทั้งกรดไขมันชนิดที่ไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty 

acids) และกรดไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acids) ซึ่งส่วนใหญ่สัตว์จะได้รับไขมันที่ได้จากอาหาร
เป็นกรดไขมันชนิดที่ไม่อ่ิมตัว ซึ่งจะพบในไขมันที่ได้จากพืช โดยจะมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่าไขมันสัตว์ 
และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจะเกิดกระบวนการเมทาบอลิซึมในการเปลี่ยนกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว
มาเป็นกรดไขมันอ่ิมตัว เช่น เปลี่ยนกรดไขมัน oleic เป็นกรดไขมัน stearic เป็นต้น การใช้ไขมันใน
อาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับระดับพลังงานในอาหาร และลดความเป็นฝุ่นของอาหาร และ
ปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน เป็นต้น ซึ่งปกติในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะใช้ไขมันเป็น
ส่วนประกอบไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณไขมันในระดับสูงจะส่งผลต่อการย่อยได้ของ
อาหาร 

 ส าหรับการย่อยและเมทาบอลิซึมของไขมันมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 2.8) 
1. การย่อยและเมทาบอลิซึมของไขมันในกระเพาะรูเมน  

กระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมันในกระเพาะรูเมนมี 2 กระบวนการคือ กระบวนการเมทาบอลิซึม
ของไขมันที่สัตว์ได้รับจากอาหารโดยจุลินทรีย์ และกระบวนการสังเคราะห์ไขมันในตัวของจุลินทรีย์ แต่
อย่างไรก็ตามจุลินทรีย์จะมีการใช้ประโยชน์จากไขมันในขอบเขตที่จ ากัดเนื่องจากการน ากรดไขมันที่ได้
ไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน หรือน าไปสังเคราะห์เป็นไขมันในตัวจุลินทรีย์เองนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งการ 
เมทาบอลิซึมของไขมันโดยจุลินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ hydrolysis และ hydrogenation 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 กระบวนการ hydrolysis  

ไขมันส่วนใหญ่จะเกิดการ hydrolysis ที่กระเพาะรูเมน โดยจะอาศัยเอนไซม์ที่ผลิตจาก
แบคทีเรียชนิด lipolytic bacteria ซึ่งจะย่อย galactolipids, triglycerides และ phospholipids ได้เป็น 
galactose, glycerol และ fatty acids ซึ่ง galactose และ glycerol จะถูกหมักต่อไปและเปลี่ยนเป็น
กรดไขมันที่ระเหยได้ ซึ่งจะได้โพรพิออเนทเป็นส่วนใหญ่ และได้อะซิเตทและบิวทิเรทบางส่วน ส าหรับ 
fatty acids บางส่วนจะถูกใช้โดยแบคทีเรียเพ่ือสังเคราะห์ phospholipids ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ผนังเซลล์ของแบคทีเรียเอง (Wattiaux and Grummer, 2004) 
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ภาพที่ 2.8 กระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมันของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Wattiaux and Grummer (2004) 

  
1.2 กระบวนการ hydrogenation  

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและโปรโตซัว โดยการเติมหมู่ไฮโดรเจน
ที่ได้จากการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนตรงต าแหน่งพันธะคู่ (double bond) ของกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวให้
ได้กรดไขมันอ่ิมตัว แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากระบวนการ hydrogenation จะไม่ได้เกิดขึ้นกับกรดไขมันที่ 
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ไม่อ่ิมตัวทุกตัว และพันธะคู่ทุกต าแหน่ง ผลจาก hydrogenation จะท าให้เกิดการเปลี่ยนต าแหน่งของ
กรดไขมันจากต าแหน่ง cis มาเป็นต าแหน่ง trans ซึ่งมีความคงตัวสูง และมีจุด melting point สูงกว่า
กรดไขมันที่ต าแหน่ง cis ซึ่งไขมันที่อยู่ในรูป trans จะถูกดูดซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไขมันในร่างกายสัตว์ 
ซึ่งโดยปกติอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพืชเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย
กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวเป็นหลัก ดั้งนั้นจึงเกิดกระบวนการ hydrogenation ที่เกือบสมบูรณ์ได้กรดไขมันอ่ิมตัว
คือ กรดสเตียริค (C18:0) เป็นจ านวนมากในกระเพาะรูเมน 

 นอกจากนี้จุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมนยังสามารถสังเคราะห์ไขมันขึ้นมาได้ โดยจุลินทรีย์ที่
สังเคราะห์ไขมันขึ้นมาได้คือแบคทีเรีย และโปรโตซัว ซึ่งไขมันที่จุลินทรีย์สังเคราะห์ได้นั้นจะเป็นกรดไขมัน
สายสั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการสังเคราะห์ไขมันของจุลินทรีย์มีอยู่น้อยมาก  

 

2. การย่อยและเมทาบอลิซึมของไขมันในล าไส้เล็ก  

กรดไขมันที่มีคาร์บอนมากกว่า 12 ตัว จะไม่สามารถดูดซึมในกระเพาะรูเมนได้ ดังนั้นกรดไขมัน
สายยาวเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในล าไส้เล็ก ซึ่งประกอบด้วยกรดสเตียริคเป็นส่วนใหญ่ และไขมันที่อยู่ใน
ตัวของจุลินทรีย์ ซึ่งน้ าดีและเอนไซม์ไลเปสที่หลั่งจากตับอ่อนจะเข้าย่อยไขมันจนได้กรดไขมัน และจะ
ดูดซึมผ่าน mucosal cells ของล าไส้เล็กเข้าสู่ระบบ lymphatic system โดยพบว่าประมาณ 80 
เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันจะถูกดูดซึมที่ส่วนกลางและส่วนปลายของ jejunum ที่ระดับความเป็นกรด-

ด่าง 4-8 และกรดไขมันส่วนหนึ่งถูกดูดซึมบริเวณล าไส้เล็กส่วนต้นภายใต้ความเป็นกรด -ด่าง 2.5-4 
โดยกรดไขมันอิ่มตัวจะมีอัตราการดูดซึมได้ช้ากว่ากรดไขมันที่มีสายสั้น  

 

3. การสังเคราะห์ไขมันในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
กระบวนการสังเคราะห์ไขมันในร่างกายสัตว์ (lipogenesis) จะเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณ adipose 

tissue และตับ ซึ่งพบว่าจะเกิดขึ้นที่  adipose tissue เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใน
กระบวนการสังเคราะห์ไขมันจะอาศัยแหล่งคาร์บอนจากกรดอะซิติค และต้องการกลูโคสเพ่ือใช้เป็น
แหล่ง NADPH ส าหรับการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว และกลีเซอรอล ส าหรับการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ 
โดยในกระบวนการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์นี้จะใช้พลังงานประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าใช้
พลังงานสูงกว่าการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ที่ได้มาจากการได้รับอาหารประเภทไขมันที่มีปริมาณที่
มากเกินพอ ซึ่งต้องการพลังงานในการสังเคราะห์เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสะสม
ไขมัน และการสังเคราะห์ไขมันจากอาหารที่มีไขมันมากเกินพอจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการได้รับพลังงาน
ที่มากเกินพอจากคาร์โบไฮเดรต 
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4. ไขมันนม  
ไขมันในน้ านม (milk fat) ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นไขมันนมสายสั้นและ

สายยาว โดยการสังเคราะห์กรดไขมันแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 2.2 พบว่าสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถ
สังเคราะห์ไขมันขึ้นเองได้ในต่อมน้ านม (mammary gland) โดยการสังเคราะห์จากกรดอะซิติคและ
กรดบิวทิริคที่ได้จากกระบวนการเมทาบอลิซึมของอาหารในกระเพาะรูเมน ซึ่งกรดไขมันที่สังเคราะห์
ในต่อมน้ านมจะเป็นกรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอนอยู่ 4-14 อะตอมเป็นส่วนใหญ่ และมีกรดไขมันที่มี
จ านวนคาร์บอน 16 ตัวอยู่บางส่วน กรดไขมันที่สังเคราะห์ในต่อมน้ านมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณไขมันทั้งหมดที่มีในน้ านม  
 

ตารางท่ี 2.2 แหล่งที่มาของกรดไขมันในต่อมน้ านม 

 

แหล่งที่มาของกรดไขมัน ชนิดของกรดไขมัน 

                                       พลาสมาในเลือด 

1. C2-C4 (กระเพาะรูเมน) 
 

C4-C16 acids 

                                           ไคโรไมครอน 

2. ไขมันจากอาหาร 

 

C16-C18 acids, C18:1, trans fatty acids 

                                    อัลบูมิน, ตับ, VLDL 

3. เนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย 

 

C16-C18 acids, C18:1 

ที่มา: Hagemeister and Kaufmann (1984) 
 

นอกจากนี้แล้วไขมันในน้ านมส่วนหนึ่งได้มาจากอาหารที่สัตว์ได้รับเข้าไป ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็น
กรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัว โดยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของไขมันในอาหารจะถูกดูดซึมใน
ล าไส้เล็กและจะเข้าสู่ต่อมน้ านมผ่านไคโรไมครอนประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เหลือจะสะสม
ในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) หรือถูกออกซิไดซ์ให้ได้พลังงาน กรดไขมันในน้ านมที่ได้จากอาหาร
คิดเป็น 40-45 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไขมันทั้งหมดที่มีในน้ านม และได้จากเนื้อเยื่อไขมันประมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามกรดไขมันจากแหล่งนี้จะมีปริมาณมากข้ึนในกรณีที่สัตว์อยู่ในสภาวะขาด
แคลนอาหาร โดยกรดไขมันสายยาวจะรวมตัวกับอัลบูมินและมีการ esterification ในตับได้เป็น   
ไตรกลีเซอไรด์ และเข้าสู่ต่อมน้ านม 

ไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ให้ค่าพลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 2.25 เท่า ซึ่งไขมัน
ที่น ามาใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่จะเป็นไขมันจากพืช  การเติมไขมันในอาหารสัตว์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับของพลังงานในอาหาร ลดความเป็นฝุ่นในอาหาร และปรับเปลี่ยน
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นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน แต่อย่างไรก็ตามการเติมไขมันในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในระดับที่มากเกินไป
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการย่อยได้ของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย่อยได้ของเยื่อใย 

 

สรุป 

กระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีท าหน้าที่ในการย่อยและดูดซึม
อาหาร ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากอาหารโดยอาศัยกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ และมีการดูดซึม
ผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการย่อยไปใช้ประโยชน์ในตัวสัตว์เองผ่านผนังกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่ 
และโภชนะบางส่วนที่ได้จากกระบวนการย่อยอาหารจะถูกจุลินทรีย์น าไปใช้ในการเจริญเติบโตและ
เพ่ิมจ านวนเซลล์ และสัตว์เองก็จะได้ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เป็นแหล่งของโภชนะส าหรับสัตว์เองอีก
แหล่งหนึ่ง ดังนั้นในการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจึงมีความจ าเป็นในการจัดสัดส่วนของอาหารให้มี
ความเหมาะสมในการหมักย่อยที่ทั้งจุลินทรีย์และสัตว์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล โดย
จะต้องค านึงถึงปริมาณ ชนิด และสัดส่วนของพลังงานและโปรตีนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
จุลินทรีย์ และสัตว์ได้โดยตรง  
 

ค าถามทบทวน 

1. กระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีความแตกต่างจากสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องอย่างไร 

2. กระเพาะอาหารส่วนใดที่มีความส าคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารส าหรับสัตว์ระยะโตเต็มวัย 

3. กระเพาะอาหารส่วนใดของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ท าหน้าที่เหมือนกับกระเพาะแท้ของสัตว์ประเภทอ่ืน 

4. ผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดในกระเพาะรูเมนได้แก่อะไรบ้าง 
5. จงอธิบายกระบวนการเมทาบอลิซึมของกรดไขมันทีร่ะเหยได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมาโดยละเอียด 

6. จงอธิบายกลไกในการก าจัดพิษของแอมโมเนียของสัตว์เคี้ยวเอื้องมาโดยละเอียด 

7. สัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถหมุนเวียนไนโตรเจนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งผ่านเส้นทางใดบ้าง 
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนได้แก่อะไรบ้าง และแต่ละปัจจัยมีความส าคัญ
อย่างไร 
9. จงอธิบายกระบวนการ hydrogenation มาอย่างละเอียด 

10. สัตว์เคี้ยวเอ้ืองใช้สารตั้งต้นชนิดใดบ้างในการสังเคราะห์ไขมันภายในตัวสัตว์เอง และไขมันที่
สังเคราะห์เป็นกรดไขมันชนิดใด 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

อาหารส าหรับสตัว์เคี้ยวเอื้อง 
 

 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเยื่อใยได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
โดยอาศัยเอนไซม์ท่ีผลิตโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน และสารอาหารที่ได้จากกระบวนการย่อยจะถูก
น าไปใช้ในการเจริญเติบโต สืบพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต โดยสมรรถภาพในการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
ของสัตว์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การจัดการให้อาหาร ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของอาหาร 
เป็นต้น ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารที่ใช้ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้
เพ่ือให้การเลี้ยงสัตว์บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด โดยสารอาหารที่อยู่ในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ า ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาร์โบไฮเดรต  
 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลัก ซึ่งในพืชจะมีส่วนของเยื่อใยอยู่ในสัดส่วนที่สูง และพืช
จะมีองค์ประกอบหลักคือคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ 
และเป็นแหล่งของพลังงานหลักที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต   คาร์โบไฮเดรตส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง (non-structural 

carbohydrate) และคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ เป็นโครงสร้าง (structural carbohydrate) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. คาร์โบไฮเดรตประเภทท่ีไม่เป็นโครงสร้าง (non-structural carbohydrate, NSC) 
คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีความสามารถในการละลายได้ง่าย 

ซ่ึงใช้เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเฉพาะเป็นแหล่งพลังงานส าหรับจุลินทรีย์
ในกระเพาะรูเมน คาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้พบในพืชหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยน้ าตาลชนิดต่างๆ มี
รูปแบบโครงสร้างที่อาจประกอบไปด้วยคาร์บอน 5 ตัว (furanose) หรือ 6 ตัว (pyranose) เช่น กลูโคส 
(glucose), กาแลคโตส (galactose), ฟรุคโตส (fructose), อะราบิโนส (arabinose), ไรโบส (ribose) และ
ไซโลส (xylose) ซึ่งในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองควรมีระดับของคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากจะเกิดกระบวนการหมักอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ควรให้มีระดับสูงเกินไป
เพราะจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ เช่น เกิดภาวะอะซิโดซิส 
(acidosis)  

แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้างพบได้ทั่วไปในพืช
อาหารสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดมีรายละเอียด และรูปแบบการใช้ดังนี้ 
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1.1 มันเส้น (cassava chip) 
มันเส้นคือส่วนของหัวมันส าปะหลังที่ผ่านการฝานหรือสับแล้วตากแห้ง เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

แหล่งพลังงานที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากมันเส้นมีแป้งเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูงประมาณ 70-

80 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณโปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ต่ า โดยมีค่าประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
และมีวัตถุแห้ง (dry matter, DM) ไขมัน (ether extract, EE) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 
(neutral detergent fiber, NDF)  และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (acid detergent 

fiber, ADF)  เท่ากับ 90.0, 0.7, 11.4 และ 6.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (นิราวรรณ, 2557) ดังนั้นใน
การน ามาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์ควรมีการเสริมโปรตีนจากแหล่งอ่ืนๆ ร่วมด้วย ตลอดจนควร เพ่ิม
ความน่ากินและลดความเป็นฝุ่นด้วยการใช้กากน้ าตาลและไขมันเป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร ในการ
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่มีการใช้มันเส้นเป็นแหล่งพลังงานหลักในสูตรอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากมีราคาถูก
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เมล็ดธัญพืช Chanjula et al. (2007) รายงานว่ามันเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรต
ประเภทที่ไม่ใช่โครงสร้างที่สามารถน ามาทดแทนการใช้ข้าวโพดในการผลิตแพะ ซึ่งพบว่าสามารถ
ทดแทนได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการกินได้ การย่อยได้ 
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน จุลินทรีย์ สมดุลของไนโตรเจน และสุ ขภาพสัตว์ นอกจากนี้ 
Chanjula et al. (2004) พบว่าปริมาณการกินได้, นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน, จ านวนประชากรของ
จุลินทรีย์, ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ านมโคที่ได้รับอาหารที่มีมันเส้นเป็นแหล่งพลังงานหลักไม่มี
ความแตกต่างกับโคที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้เมล็ดข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Boonsaen et al. (2017) พบว่าโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนที่ได้รับอาหารผสมส าเร็จที่ใช้มันเส้นเป็น
แหล่งพลังงานท าให้โคขุนมีสมรรถภาพในการเจริญเติบโต และก าไรสูงกว่า ขณะที่ใช้ต้นทุนในการผลิต
โคขุนต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมส าเร็จที่ใช้มันเส้นร่วมกับเมล็ดข้าวโพดใน
สัดส่วน 50:50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเส้นเป็นแหล่งพลังงานที่มีความส าคัญมากส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

1.2 กากมันส าปะหลัง (cassava pulp) 
กากมันส าปะหลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง ซ่ึงมี

คาร์โบไฮเดรตและความชื้นเป็นองค์ประกอบสูงประมาณ 65-70 และ 81.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่มี
โปรตีนหยาบต่ าประมาณ 1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์  (สุทธิพงษ์, 2555; Pilajun and Wanapat, 2016a) 
ปัจจุบันมีการน ากากมันส าปะหลังมาใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเพ่ือทดแทนมันเส้น
อย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาวิธีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนด้วยการหมัก
ร่วมกับจุลินทรีย์ และยูเรีย Pilajun and Wanapat (2016b) รายงานว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลัง
หมักยีสต์ร่วมกับเอนไซม์ทดแทนการใช้มันเส้นในสูตรอาหารข้นของโคขุนได้ปริมาณสูงสุด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ 
ผลผลิตและคุณภาพซาก นอกจากนี้พบว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ในสูตรอาหารผสมส าเร็จ
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ของโคนมได้สูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต 
ผลผลิต และองค์ประกอบของน้ านม (ศุภกิจ และคณะ, 2556) 

1.3 มันเทศ (sweet potato)  

หัวมันเทศสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ เนื่องจากหัวมันเทศ
เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานใกล้เคียงกับมันส าปะหลัง โดยมีแป้งเป็นองค์ประกอบถึง 69 เปอร์เซ็นต์ มี
โปรตีนหยาบประมาณ 5.5 เปอร์เซ็นต์ และหัวมันเทศสดมีความชื้นสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ การน ามาใช้จะ
ใช้ได้ในปริมาณ 1 ใน 3 ของข้าวโพด  (ยิ่งลักษณ์, 2556) แต่อย่างไรก็ตามมันเทศมีราคาค่อนข้างแพง 
ดังนั้นการท ามันเทศในสภาพแห้งเพ่ือใช้ในอาหารสัตว์ เคี้ยวเอ้ืองอาจไม่คุ้มค่า แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
การใช้หัวมันเทศเป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา (Pandi et al., 2016) 

1.4 มันฝรั่ง (potato)  

ชิ้นส่วนหัวมันฝรั่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปมันฝรั่ง ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้เช่นเดียวกันกับมัน เส้นและมันเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากมีแป้งเป็นองค์ประกอบถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบ 10.5-11.0 เปอร์เซ็นต์ และ
ความชื้นประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ (Ncobela et al., 2017) ซึ่งสามารถใช้ในสูตรอาหารโคนมได้ 
15 เปอร์เซ็นต์ และโคเนื้อ 30 เปอร์เซ็นต์ (Zunong et al., 2009; Hinman et al., 1999) 

1.5 ข้าวโพด (corn หรือ maize) 
ข้าวโพดเป็นธัญพืชอาหารพลังงานที่ดีส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากมีพลังงานที่ใช้

ประโยชน์ได้สูงถึง 3,000 กิโลแคลอรี/ กิโลกรัม มีเยื่อใยหยาบ (crude fiber, CF) ต่ า ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
2.6 เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้การย่อยได้สูง รวมทั้งมีไขมันเท่ากับ 3.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ข้าวโพดยัง
อุดมไปด้วยวิตามินอี ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่
ส าคัญส าหรับการใช้ข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองคือ มีราคาแพง และราคา
จะมีความผันผวนตามฤดูกาลและราคาในตลาดโลก คุณภาพข้าวโพดไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณความชื้น เชื้อรา และแมลงท าลาย 

1.6 ร าข้าว (rice bran) 
ร าข้าวเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่ มีความส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเช่นเดียวกันกับ

วัตถุดิบแหล่งพลังงานชนิดอ่ืนๆ ร าข้าวสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1.6.1 ร าหยาบ (rough rice bran) เป็นร าที่มีส่วนของแกลบบดและปลายข้าวปะปน 
ร าหยาบประกอบด้วยโปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใย NDF, ADF, คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย (nitrogen 

free extract, NFE) และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (total digestible nutrient, TDN) เท่ากับ 5.7, 

2.5, 36.3, 20.0, 42.1 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1080744615317575#!
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1.6.2 ร าละเอียด (rice bran) เป็นร าที่ได้จากขั้นตอนการขัดสีข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว 
ร าชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าร าหยาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนและไขมัน พบว่ามีโปรตีนหยาบ, 
ไขมัน, เยื่อใย NDF, ADF, คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 13.6, 16.3, 

34.8, 8.6, 54.8 และ 75.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งพบว่าร าที่ได้จากการสีข้าวใหม่ๆ จะมีกลิ่นหอม
น่ากิน แต่เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานจะหืนได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณไขมันอยู่ค่อนข้างสูง 

1.6.3 ร าสกัด (extract rice bran) ร าชนิดนี้ได้จากกระบวนการสกัดน้ ามันร าข้าวด้วย
สารเคมี ร าสกัดจะมีโปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ, คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และและโภชนะที่
ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 17.3, 0.9, 9.4, 61.6 และ 69.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ร าชนิดนี้สามารถเก็บรักษา
ได้นานกว่าร าชนิดอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณไขมันต่ า แต่มีความน่ากินและการใช้ประโยชน์ได้ของ
กรดอะมิโนลดลง  

1.7 กากน้ าตาล (molasses) 
กากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลจากอ้อย มีความชื้น

ประมาณ 17-25 เปอร์เซ็นต์ น้ าตาลมากกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนหยาบ 8.1 เปอร์เซ็นต์ และ
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 11.7 เมกะจูลต่อกิโลกรัมของวัตถุแห้ง รวมทั้งมีแร่ธาตุในปริมาณสูง ได้แก่ 
โพแทสเซียม แคลเซียม คลอรีน และเกลือซัลเฟต นอกจากนี้กากน้ าตาลยังมีลักษณะเหนียวข้น รสหวาน 
ท าให้ช่วยเพ่ิมความน่ากิน ลดความเป็นฝุ่นของอาหาร ดังนั้นจึงมีการน ากากน้ าตาลมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และใช้ เป็นตัวประสานในการอัดเม็ดอาหาร Azizi-

Shotorkhoft et al. (2013) รายงานว่าเมื่อทดแทนการใช้ข้าวโพดและธัญพืชในสูตรอาหารด้วย
กากน้ าตาลในระดับ 42 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้แกะมีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีนหยาบเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนมีค่าเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ Weinberg et al. (2008) แนะน าว่าการ
ใช้กากน้ าตาลในระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยกระตุ้นกระบวนการหมักของ olive cake ได้ 

 

2. คาร์โบไฮเดรตประเภทท่ีเป็นโครงสร้าง (structural carbohydrate, SC) 
คาร์โบไฮเดรตประเภทที่มีโครงสร้างพบในผนังเซลล์พืช ซึ่งประกอบด้วยเฮมิเซลลูโลส, 

เซลลูโลส และลิกนินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงสร้างผนังเซลล์พืชมีรายละเอียดดังนี้ 
เฮมิเซลลูโลส มีสูตรโครงสร้างแกนกลาง (back bone) เป็น β–1,4 linked xylopyranosyl 

units โดยจับตัวกันเป็นเส้นตรง ซึ่งมีน้ าตาลไซโลส (xylose) จับตัวกันเป็นแกนกลาง และมีน้ าตาล L-

arabinose จับกับแขน 1,3 และ D-glucoronic มีความหลากหลายในโครงสร้างเฮไมเซลลูโลสจะถูก
ย่อยได้เป็นไซโลไบโอส (xylobiose) และไซโลส (xylose) ตามล าดับ 

เซลลูโลส เป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยวที่ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ าตาลกลูโคสต่อกันเป็นสายยาว
ด้วยพันธะ β–1,4 linked glucopyranosyl เซลลูโลสหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคส
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ประมาณ 10,000 โมเลกุลในธรรมชาติ เซลลูโลสจะอยู่ในรูปผลึกเป็นส่วนใหญ่และอัดแน่นล้อมรอบ
ด้วยผนังเซลล์ส่วนอ่ืน เซลลูโลสในกระเพาะรูเมนจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ซึ่งผลิต
โดยเซลลูโลไลติคแบคทีเรีย (cellulolytic bacteria)  

ลิกนิน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในอาหารหยาบ โดยเฉพาะในฟางที่ได้จากธัญพืช ซึ่ง
ประกอบไปด้วย phenylprogane units ลิกนินที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์จะเป็นตัวจ ากัดการย่อยของ
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน มีผลท าให้การย่อยได้ของเยื่อใยอ่ืนๆ ลดลง โดยเฉพาะเซลลูโลส และเฮมิ-
เซลลูโลส และมีผลท าให้สัตว์กินอาหารได้ดลลงเนื่องจากปัจจัยของความจุของกระเพาะอาหาร  

ระดับของผนังเซลล์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณการกินได้ การย่อยได้ 
ผลผลิต และองค์ประกอบของน้ านม กล่าวคือถ้าในอาหารสัตว์มีระดับของผนังเซลล์ในปริมาณสูง
เกินไป จะส่งผลให้ปริมาณการกินได้ลดลง (Beauchemin and Buchanan-Smith, 1989) ซึ่งแหล่ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้างพบได้ทั่วไปในพืชอาหารสัตว์ ซึ่ง
วัตถุดิบแต่ละชนิดมีรายละเอียด และรูปแบบการใช้ดังนี้ 

2.1 หญ้าอาหารสัตว์ 
หญ้าอาหารสัตว์ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนเป็นอาหารที่มี

ความส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะกินอาหารหยาบเป็นหลัก หญ้าที่
เหมาะส าหรับน ามาใช้เป็นอาหารหยาบควรมีคุณสมบัติที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง มีความน่ากิน 
และคุณค่าทางโภชนะสูง โดยหญ้าที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีหลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ (ตารางท่ี 3.1) 

2.2.1 หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะ
ส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ในการปลูกหญ้าจ ากัด โดยพบว่าให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งประมาณ 3-4 ตัน/ 
ไร่/ ปี มีวัตถุแห้งเท่ากับ 15.7 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบ 8-12 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย NDF และ ADF 

เท่ากับ 38.6 และ 37.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ Lounglawan et al. (2014) รายงานว่า
หญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P. Purpureum x P. americanum) ที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน มี
โปรตีนหยาบเท่ากับ 12.6, 10.1 และ 8.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามแนะน าให้ตัดครั้งแรก
เมื่อหญ้าอายุ 60-70 วันหลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุกๆ 30-45 วัน ส าหรับการน ามาใช้ประโยชน์
ควรสับก่อนให้สัตว์กิน ทั้งนี้เนื่องจากล าต้นของหญ้าเนเปียร์มีความแข็ง หากท าการสับจะท าให้สัตว์กิน
ได้ทุกส่วนของหญ้า โดยพบว่าสามารถใช้ในรูปการตัดให้กินแบบสด และการหมักเป็นหญ้าหมัก 

2.1.2 หญ้าหวาน (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) 
หญ้า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham เป็นหญ้าที่มีลักษณะกอ ล าต้น 

ใบ ข้อปล้อง และการให้ผลผลิตคล้ายหญ้าในตระกูลเนเปียร์ ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม 
กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงนิยมปลูก เรียกว่า หญ้าหวาน บางพ้ืนที่เรียก หญ้าม้า เนื่องจากมี
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ลักษณะคล้ายหางม้า สันนิษฐานว่ามีแหล่งก าเนินจากประเทศปากีสถานและอิสราเอล  เป็นหญ้าที่
สามารถปลูกเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) รายงานว่าหญ้าหวานมีโปรตีน
หยาบ และเยื่อใย NDF เท่ากับ 15.2 และ 59.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตัดที่อายุ 45 วัน และเท่ากับ 12.5 

และ 61.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตัดที่อายุ 60 วัน 

2.1.3 หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) เป็นหญ้าที่มีล าต้นสูงประมาณ 90 เซนติเมตร  
ใบนิ่ม ไม่ชอบน้ าขัง ทนต่อการเหยียบย่ าได้ดี นิยมตัดสดให้สัตว์กิน สุรชัย และคณะ (2544) รายงาน
ว่าหญ้ารูซี่ที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน มีโปรตีนหยาบเท่ากับ 15.1, 9.1 และ 7.9 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับ เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่าหญ้ารูซี่มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย 
NDF, ADF และโภชนะที่ ย่อยได้ทั้ งหมดเท่ากับ 20.2, 8.5, 65.5, 37.6 และ 54.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และแนะน าให้ตัดหญ้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 
30-45 วัน 

 

ตารางท่ี 3.1 คุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบ 

ชนิดของอาหารหยาบ DM CP NDF ADF TDN 

หญ้าเนเปียร์  18.7 10.1 65.4 37.2 54.0 

หญ้ารูซี่  20.2 8.5 65.5 37.6 54.0 

หญ้ากินนี  22.5 7.4 70.5 40.9 49.0 

หญ้าขน  22.6 8.0 66.8 37.8 56.0 

หญ้าแพงโกล่า  26.9 10.5 66.2 34.5 55.0 

หญ้าอะตราตัม  21.9 7.1 66.7 41.1 54.0 

หญ้าพลิแคทูลั่ม  24.9 6.9 69.1 40.3 57.0 

หญ้าโร้ด  27.4 7.4 72.8 42.8 53.0 

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 

ที่มา: เกียรติศักดิ์ (2552) 
 

2.1.4 หญ้ากินนี (Panicum maximum) เป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง
ประมาณ 8-9 ตัน/ ไร่/ ปี เป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ าได้ดี นิยมใช้เป็นทุ่งหญ้าและตัดสดให้สัตว์กิน 
หญ้าที่ตัดเมื่ออายุ 30-42 วัน มีโปรตีนหยาบเท่ากับ 7-14 เปอร์เซ็นต์ (พิมพาพร และคณะ, 2556) 
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ขณะที่ สุรชัย และคณะ (2544) รายงานว่าหญ้ากินนีที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน มีโปรตีนหยาบ
เท่ากับ 12.8, 7.6 และ 5.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และแนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน
หลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุกๆ 30-45 วัน Rokomatu and Aregheore (2006) ท าการศึกษาการ
ใช้หญ้ากินนีเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าแกะที่เลี้ยงด้วยหญ้ากินนีเป็นอาหารหยาบ
ร่วมกับอาหารข้นมีปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง และการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 

2.1.5 หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าขนเป็นหญ้าที่ทนต่อน้ าท่วมขัง แต่พบว่าไม่ทน
ต่อการเหยียบย่ า ให้ผลผลิตน้ าหนักสดประมาณ 30 ตัน/ ไร่/ ปี นิยมใช้ผลิตเป็นหญ้าแห้ง แพรวพรรณ 
และคณะ (2548) รายงานว่าหญ้าขนที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน มีโปรตีนหยาบเท่ากับ 11.3, 

6.5 และ 5.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  นอกจากนี้ เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่าหญ้าขนมีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 22.6, 8.0, 66.8, 37.8 และ 
56.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

2.1.6 หญ้าแพงโกล่า (Digitaria decumbens) หญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้าที่ล าต้นเลื้อย
ไปตามพ้ืนดิน เป็นหญ้าที่มีความอ่อนนุ่ม และคุณค่าทางโภชนะสูง นิยมน ามาท าหญ้าแห้ง หญ้าแพงโกล่า
มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 26.9, 10.5, 66.2, 

34.5 และ 55.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) จากประสบการณ์ในการใช้หญ้าแพงโกล่า
เป็นอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองของผู้เขียน พบว่าหญ้าแพงโกล่าเป็นอาหารหยาบที่ดีส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เพราะมีลักษณะอ่อนนุ่ม กินง่าย และมีการย่อยได้สูง 

2.1.7 หญ้าอะตราตัม (Paspalum atratum) หญ้าอะตราตัมเป็นหญ้าที่ทนต่อสภาพ
ดินที่เป็นกรด ทนแล้ง และทนน้ าท่วมขัง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ 2.5-3.5 ตัน/ ไร่/ ปี แพรว
พรรณ และคณะ (2548) รายงานว่าหญ้าอะตราตัมที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน มีโปรตีนหยาบ
เท่ากับ 6.2, 5.7 และ 5.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่ เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่าหญ้าอะตราตัม  
มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 21.9, 7.1, 66.7, 41.1 และ 
54.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หญ้าอะตราตัมมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว และหากตัดเมื่อมีอายุมากใบจะ
หยาบกระด้างและขอบใบคม ดังนั้นจึงแนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุประมาณ 60 วันหลังปลูก 
และตัดครั้งต่อไปทุกๆ 30-40 วัน  

2.1.8 หญ้าพลิแคทูลั่ม (Paspalum plicatulum) เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ในดินทราย
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ทนต่อสภาพแห้งแล้ง และน้ าท่วมขังได้ดี ผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ 1.5-2.0 

ตัน/ ไร่/ ปี หญ้าพลิแคทูลั่มมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด
เท่ากับ 24.9, 6.9, 69.1, 40.3 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) นิยมตัดสดให้สัตว์กิน 
หรือท าหญ้าแห้ง และหญ้าหมัก โดยแนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน นอกจากนี้สามารถ
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ปล่อยให้สัตว์แทะเล็มในแปลงได้ โดยแนะน าให้ปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน 
หลังจากนั้นจึงท าการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุกๆ 30-45 วัน 

2.1.9 หญ้าโร้ด (Chioris gayana) เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่ทนแล้ง ทนต่อการเหยียบย่ า
จากการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม และทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าหญ้าอื่นๆ หลายชนิด นอกจากนี้พบว่า
ยังทนต่อสภาพน้ าขังได้เป็นครั้งคราว ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ 2.0-2.5 ตัน/ ไร่/ ปี เกียรติศักดิ์ 
(2552) รายงานว่าหญ้าโร้ดมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด
เท่ากับ 27.4, 7.4, 72.8, 42.8 และ 53.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นิยมตัดสดให้สัตว์กิน และปล่อยให้
สัตว์แทะเล็มในแปลง โดยแนะน าว่าควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 60-70 วัน ส าหรับกรณีการปล่อยสัตว์
แทะเล็มควรปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ 70-90 วัน จากนั้นจึงท าการตัด หรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม
หมุนเวียนทุกๆ 30-45 วัน 

2.2 ถั่วอาหารสัตว์ 
ถั่วอาหารสัตว์เป็นอาหารหยาบที่ถึงแม้ว่าอายุการตัดเพ่ิมขึ้นแต่ไม่ส่งผลต่อการลดลงของ

โปรตีน นอกจากนี้ถั่วอาหารสัตว์ยังมีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าหญ้าอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน ถั่วอาหารสัตว์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์มีหลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.2.1 ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano) เป็นพืชที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง
และการเหยียบย่ าของสัตว์จากการปล่อยแทะเล็มได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพพ้ืนที่ดินชื้นแฉะ น้ าท่วมขัง 
ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ 1.5-2.0 ตัน/ ไร่/ ปี ถั่วฮามาต้ามีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, 

ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 26.5, 15.9, 50.6, 31.6 และ 62.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(เกียรติศักดิ์, 2552) ซึ่งเหมาะส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั้งในรูปถั่วสดและแห้ง การใช้ประโยชน์
แนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 60-75 วันหลังปลูก และกรณีที่ปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็ม ควรเริ่ม
ปล่อยครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน  

2.2.2 ถั่วท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184) เป็นถั่วที่มีทรงพุ่มใหญ่
มากกว่าถั่วฮามาต้า แต่ไม่ทนดินเค็ม และการเหยียบย่ าจากการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม มีผลผลิต
น้ าหนักแห้งเท่ากับ 1.5-2.5 ตัน/ ไร่/ ปี มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่
ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 25.4, 15.9, 50.8, 36.2 และ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) 
ส าหรับการใช้ประโยชน์แนะน าให้ตัดครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 80-90 วัน หลังจากนั้นตัดทุกๆ 60-75 วัน  

2.2.3 ถั่วลิสงเถา (Arachispintoi cv. Amarillo) เป็นถั่วที่เจริญได้ดีในดินที่มีความชื้นสูง 
ทนต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ าได้ดี ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ 1-2 ตัน/ ไร่/ ปี มีโปรตีนหยาบ
ประมาณ 15-21 เปอร์เซ็นต์ ในการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มถั่วในแปลงแนะน าให้ปล่อยแทะเล็มครั้งแรก
เมื่อถั่วมีอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้นจึงจะท าการปล่อยสัตว์แทะเล็มทุกๆ 30-45 วัน 



43 
 

 

2.2.4 ถั่วคาวาเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) เป็นถั่วที่มีสัดส่วน
ของใบมากกว่าล าต้น เหมาะส าหรับใช้ท าถั่วแห้งอัดฟ่อน ซึ่งให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1 ตัน/ ไร่/ ปี 
เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่าถั่วคาวาเคดมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่
ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 19.9, 16.6, 49.8, 32.9 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การใช้ประโยชน์
แนะน าให้ตัดเมื่อถั่วมีอายุ 60-90 วัน  

2.3 พืชอาหารสัตว์อ่ืนๆ 

คาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้างนอกจากจะเป็นหญ้าอาหารสัตว์และถั่วอาหารสัตว์
แล้วยังมีพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ เศษเหลือทางการเกษตร และผลพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีหมุนเวียนอยู่ตลอดท้ังปี ดังนี้ 

2.3.1 ฟางข้าว (rice straw) ฟางข้าวนับว่าเป็นอาหารหยาบที่มีความส าคัญส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวจะผันแปรกับสายพันธุ์ข้าว ความอุดมสมบูรณ์ของ
น้ าและดิน อายุในการเก็บเกี่ยว เป็นต้น สินีนาฏ และคณะ (2560) ศึกษาคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว
สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย พบว่าฟางข้าวมีโปรตีนหยาบอยู่ประมาณ 5.4-10.5 เปอร์เซ็นต์ มีเยื่อใย 
NDF และ ADF ประมาณ 67.1-77.4 และ 48.0-56.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีโภชนะที่ย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 44 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ เมธา (2533); Gunun et al. (2016) รายงานว่าฟางข้าวมี
โปรตีนหยาบประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยสูง ส่งผลให้การย่อยได้ต่ าถ้าให้สัตว์กินโดยตรง ซึ่ง
จะเห็นว่าปริมาณโปรตีนในฟางข้าวจากการรายงานทั้ ง 2 แหล่งข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากอายุในการเก็บเกี่ยวข้าว และสายพันธุ์ข้าวที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามฟางข้าว
นับว่าเป็นอาหารหยาบที่มีเยื่อใยสูง และสัตว์ใช้ประโยชน์ได้ต่ า ดังนั้นแนะน าให้เพ่ิมความน่ากินและ
คุณภาพก่อนน าไปใช้โดยการหมักด้วยกากน้ าตาล, แอมโมเนีย หรือยูรีย และด่าง เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
หรือหมักด้วยจุลินทรีย์ เป็นต้น  

2.3.2 ใบอ้อย (sugarcane leaf) ใบอ้อยคือเศษเหลือทิ้งจากการเก็บผลผลิตอ้อยเพ่ือ
เข้าสู่โรงงานน้ าตาล ที่สามารถน ามาใช้เป็นอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  เกียรติศักดิ์ (2552) 
รายงานว่าส่วนของใบอ้อยมีโปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 4.4, 

80.2, 47.9 และ 54.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสามารถให้สัตว์กินแบบสดได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องด้วยใบอ้อยเป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยสูงจึงส่งผลให้การย่อยได้ต่ า ดังนั้นหากน ามาปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยการหมัก และเพ่ิมความน่ากินโดยการเติมกากน้ าตาลก็จะช่วยให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากใบอ้อยได้
มากขึ้น 

2.3.3 เศษเหลือของสับประรด (pine apple residue) เศษเหลือของสับประรดที่
น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยส่วนของเปลือก จุก แกนกลาง และเนื้อสับประรด 
วรพงษ์ และวิภา (2528) รายงานองค์ประกอบทางเคมีของเศษเหลือจากสับปะรดที่ได้จากโรงงาน
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อุตสาหกรรม พบว่าเศษเหลือจากสับปะรดมีวัตถุแห้ง, อินทรียวัตถุ, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF 

และคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายประมาณ 11.4-15.5, 45.1-96.2, 3.2-5.4, 14.5-46.9, 5.8-20.4 และ 
72.2-86.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของสับปะรดแต่ละส่วน 
การใช้ประโยชน์สามารถใช้เศษเหลือของสับปะรดเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ ได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทดแทนอาหารหยาบอ่ืนๆ โดยพบว่าสามารถน าส่วนของเปลือกสับประรด
ทดแทนหญ้าแพงโกล่าในการเลี้ยงโคพันธุ์ พ้ืนเมืองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (Suksathit et al., 2011) 
สอดคล้องกับ Costa et al. (2007) ที่รายงานว่าสามารถใช้เปลือกสับปะรดทดแทนหญ้าแพรกในการ
เลี้ยงโคพันธุ์ พ้ืนเมืองได้  100 เปอร์ เซ็นต์  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารที่กินได้ , การ
เปลี่ยนแปลงอาหาร, การย่อยได้ และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด 

 

ตารางท่ี 3.2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษเหลือจากสับปะรดที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ส่วนประกอบ เปลือกด้านข้าง ส่วนหัว ส่วนล่าง แกนกลาง เศษเนื้อ 

DM 14.2 15.1 14.1 11.4 15.5 

OM 45.1 94.6 92.4 96.2 95.8 

CP 4.4 4.1 5.4 3.2 3.6 

EE 1.5 1.2 1.4 1.3 1.2 

CF 8.1 11.6 13.4 8.9 4.7 

NDF 27.1 38.8 46.9 26.3 14.5 

ADF 12.1 17.1 20.4 12.2 5.8 

ADL 1.7 1.9 2.8 0.7 0.6 

NFE 81.1 77.7 72.2 82.8 86.3 

ที่มา: วรพงษ์ และวิภา (2528)  
 

2.3.4 ทางใบปาล์มน้ ามัน (oil palm frond) เป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์ม 
ณัฐฐา (2552) รายงานว่าทางใบปาล์มน้ ามันมีโปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 7.9, 67.0, 55.6 และ 53.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง แต่อย่างไรก็ตามก่อนน าไปใช้ประโยชน์ควรเพ่ิม
ความน่ากินและปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะด้วยการสับและหมักด้วยกากน้ าตาล แอมโมเนีย หรือยูเรีย 
และด่าง เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ รวมทั้งการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพ่ือใช้เป็นอาหารหยาบร่วมกับ
อาหารหยาบชนิดอื่น หรืออาหารหยาบหลักส าหรับสัตว์ 
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2.3.5 ต้ นข้ าวโพด และเศษเหลื อของข้ าวโพด  (corn stover and corn residue) 
ประกอบด้วยส่วนของเปลือก ไหม ฝัก และซังของข้าวโพด ซึ่งเป็นเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวโพด และอุตสาหกรรมการท าข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์
ได้ โดยเฉพาะส่วนของเปลือกและไหมของข้าวโพดยังคงมีสีเขียว ลักษณะอ่อนนุ่ม รสหวาน สัตว์ชอบกิน 
มีคุณค่าทางโภชนะสูง โดยมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด
เท่ากับ 15.7, 11.0, 57.8, 27.2 และ 66.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ รวมทั้งข้าวโพดฝักอ่อนที่ยังคงมีส่วน
ของล าต้นและใบที่เป็นสีเขียว โดยมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 25.6, 8.0, 62.1, 37.4 และ 59.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) การน า
เศษเหลือจากต้นข้าวโพดมาใช้เป็นอาหารสัตว์นั้นควรสับเป็นชิ้นเล็กประมาณ 2-4 เซนติเมตร เพ่ือ
ป้องกันการเลือกกินของสัตว์ เพ่ิมปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของสัตว์  

2.3.6 ต้นถั่วลิสง (penut) เศษเหลือที่ได้จากการเก็บผลผลิตถั่วลิสงคือส่วนของล าต้น
และใบถั่วที่มีสีเขียว เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่าต้นถั่วลิสงแห้งประกอบด้วยวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, 

เยื่อใย NDF, ADF และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 86.6, 13.3, 51.2, 42.1 และ 55.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นอาหารหยาบร่วมกับอาหารหยาบชนิดอ่ืน หรือใช้เป็นอาหารหยาบหลัก
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในรูปแบบสด แห้ง หรือหมัก 

2.3.7 กากมะเขือเทศ (tomato pomace) เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตน้ ามะเขือเทศ และซอสมะเขือเทศ Denek and Can (2006) รายงานว่ากากมะเขือเทศมีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF และ ADF เท่ากับ 14.2, 19.5, 63.6 และ 43.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่ง
สามารถน ามาใช้เป็นอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั้งในรูปสด และแห้ง นอกจากนี้กากมะเขือเทศ
เป็นวัตถุดิบที่มีเยื่อใยสูง ดังนั้นหากน ามาหมักร่วมกับจุลินทรีย์ หรือสารเคมีก็จะท าให้เยื่อใยลดลง และ
ส่งผลให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ และการย่อยได้เพ่ิมข้ึน 

คาร์โบไฮเดรตเป็นโภชนะที่ให้พลังงานแก่สัตว์ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นคาร์โบไฮเดรต
ประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง ประกอบด้วยแป้ง และน้ าตาลเป็นองค์ประกอบซึ่งย่อยสลายได้เร็ว และ
คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีเยื่อใย ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินเป็น
องค์ประกอบสูง ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนาน คาร์โบไฮเดรตประเภทนี้เป็นอาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีพลังงานต่อหน่วยน้ าหนักต่ า และย่อยได้ยาก ส่งผลให้สัตว์สามารถน าโภชนะ
ไปใช้ได้น้อย ดังนั้นในการน าคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควรน ามาเพ่ิมคุณภาพและ
ความน่ากินเสียก่อน รวมทั้งการเสริมคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้างร่วมกับการใช้แหล่ง
โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน ก็จะท าให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากโภชนะเพ่ือการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โปรตีน  
โปรตีน (protein) เป็นโภชนะที่มีความส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากโปรตีนเป็น

องค์ประกอบหลักของร่างกาย โดยมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย, เป็นองค์ประกอบ
ของฮอร์โมน และเอนไซม์, การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือให้เกิดความต้านทานโรค และการให้ผลผลิต เช่น 
เนื้อ, น้ านม, ขน และหนัง เป็นต้น โปรตีนหรือสารประกอบไนโตรเจนที่มีอยู่ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ โปรตีนแท้ (true protein) และสารประกอบไนโตรเจนที่
ไม่ใช่โปรตีนแท้ (non-protein nitrogen, NPN) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โปรตีนแท้ (true protein)  
โปรตีนแท้ คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจับกันเป็นสายยาวโดยพันธะเปปไทด์ ซึ่งเป็นโปรตีน

กลุ่มที่ละลายได้น้อยหรือไม่ละลาย (insoluble protein) แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีโปรตีนแท้หลายชนิด
สามารถละลายได้ง่าย เช่น โปรตีนในกากถั่วเหลือง ซ่ึงพบว่าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนแท้จะ
ถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมน และอีกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์จะไหลผ่านไปยังล าไส้เล็ก แหล่ง
โปรตีนแท้ที่มีการน ามาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โปรตีนที่ได้จากพืชและสัตว์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 3.3)  

1.1 แหล่งโปรตีนจากพืช (plant protein source) โปรตีนที่ได้จากพืชที่น ามาใช้เป็น
อาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งคือโปรตีนที่เป็นผลพลอยได้
จากพืชที่สกัดน้ ามันออกแล้ว เช่น กากถ่ัวเหลือง กากปาล์ม กากเมล็ดทานตะวัน กากเมล็ดฝ้าย เป็นต้น 
กลุ่มที่สองคือ โปรตีนจากใบพืช เช่น ใบส าปะหลัง ใบไมยราบยักษ์ ใบกระถิน เป็นต้น และกลุ่มที่สาม
คือโปรตีนที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปอาหารพลังงานประเภทธัญพืช หรือเป็นผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลล์  เช่น ส่าเหล้าแห้ง กากเบียร์ เป็นต้น ซึ่งแหล่งโปรตีนจากพืช
แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 กากถั่วเหลือง (soybean meal) เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันจากส่วน
ของเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด กากถั่วเหลืองมีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 
88.5, 47.0, 1.2, 5.3, 40.0 และ 72.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติศักดิ์, 2552) ส าหรับกากถ่ัวเหลือง
ในประเทศไทยส่วนมากจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากากถั่วเหลืองเป็น
แหล่งโปรตีนที่ขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีน ดังนั้นในการน ามาใช้ในสูตรอาหารต้องใช้ร่วมกับวัตถุดิบที่
มีกรดอะมิโนชนิดนี้ด้วย การใช้ประโยชน์ของกากถ่ัวเหลืองในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมักถูกทดแทนด้วย
แหล่งโปรตีนชนิดอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากกากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาแพง 

1.1.2 กากถั่วลิสง (peanut meal) กากถั่วลิสงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการอัดหรือ
สกัดน้ ามันถั่วลิสง มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และ
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โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 91.6, 43.5, 0.8, 12.0, 36.3 และ 73.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (เกียรติ
ศักดิ์, 2552) โดยพบว่ากากถั่วลิสงเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง แต่คุณภาพ
ของโปรตีนจะต่ ากว่ากากถั่วเหลือง เนื่องจากมีกรดอะมิโนเมทไธโอนีน, ทรีโอนีน, ซีสตีน และไลซีนต่ า 
ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดในการใช้ แต่ถ้ามีการปรับสมดุลของกรดอะมิโนในสูตรอาหารโดยการเติมกรดอะมิโน
สังเคราะห์ลงในอาหารก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากกากถั่วลิสงจะมีราคาถูก
กว่ากากถั่วเหลือง แต่อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของเชื้อราซึ่งจะสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน 
โดยจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ทรงศักดิ์ (2551) รายงานว่าโคเนื้อ
ที่ได้รับอาหารข้นที่มีกากถั่วลิสงเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารมีปริมาณการกินได้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากใน
อาหารดังกล่าวมีสารพิษอะฟลาทอกซิน แต่เมื่อปรับสูตรอาหารโดยการถอดกากถั่วลิสงออกจาก    
สูตรอาหารพบว่าโคเนื้อสามารถกลับมากินอาหารตามปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน ากากถั่วลิสงมาใช้
ในอาหารสัตว์จะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก 

 

ตารางท่ี 3.3 คุณค่าทางโภชนะของแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ 

ชนิดของแหล่งโปรตีน DM CP EE CF NFE TDN 

กากถั่วเหลือง  88.5 47.0 1.2 5.3 40.0 72 

กากถั่วลิสง  91.6 43.5 0.8 12.0 36.3 73 

กากเมล็ดทานตะวันสกัดน้ ามัน  90.9 33.8 1.7 21.5 35.8 62 

กากเมล็ดทานตะวันอัดน้ ามัน 91.5 22.8 7.2 30.8 32.0 56 

กากเมล็ดฝ้าย  90.2 46.7 5.8 6.8 32.2 72 

กากปาล์มรวม  92.8 9.8 12.3 25.4 46.3 66 

กากปาล์มเนื้อใน  91.4 19.2 6.7 11.8 49.7 76 

กากเมล็ดยางพารา  90.5 26.0 10.0 9.0 32.9 67 

กากงาสกัดน้ ามัน 93.2  35.1 11.3 11.0 - - 

กากงาอัดน้ ามัน 94.3  33.7 16.3   8.2 - - 

กากเรปซีด  - 33-44 1.8 12-16 - - 

ใบกระถินป่น  91.6  14-30  3.5 16-25 - 73 

กากเบียร์  92  25-27 6.2 13-15 41.6 - 

ปลาป่น  90  85-87 2.5 1.5 - - 

ที่มา: เกียรติศักดิ์ (2552) 
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1.1.3 กากเมล็ดทานตะวัน (sunflower meal) กากเมล็ดทานตะวันเป็นผลพลอยได้
จากการสกัดน้ ามันทานตะวัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารโปรตีนส าหรับสัตว์ที่มีศักยภาพสูงอีกชนิดหนึ่ง 
คุณค่าทางโภชนะของกากเมล็ดทานตะวันจะผันแปรตามกรรมวิธีในการแยกน้ ามัน และปริมาณเปลือก
ที่ปะปนอยู่ สาโรช และเยาวมาลย์ (2560) รายงานว่ากากเมล็ดทานตะวันชนิดไม่กะเทาะเปลือกมี
โปรตีนหยาบเท่ากับ 26.0 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยาบ 30.0 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับกากเมล็ดทานตะวัน
ชนิดกะเทาะเปลือกแล้วบางส่วนมีโปรตีนเท่ากับ 32.0 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 21.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่
กากเมล็ดทานตะวันชนิดกะเทาะเปลือกมีโปรตีนเท่ากับ 45.5 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 11.37 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นว่ากากเมล็ดทานตะวันมีเยื่อใยสูง ดังนั้นหากน ามาใช้ในสูตรอาหารมากเกินไปจะ
ท าให้อาหารมีความฟ่ามสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
ดังนั้นจึงแนะน าให้ใช้ในสูตรอาหารได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์  

1.1.4 กากเมล็ดฝ้ าย (cotton seed meal) กากเมล็ดฝ้ ายเป็ นผลพลอยได้ จาก
กระบวนการอัดหรือสกัดน้ ามันจากเมล็ดฝ้าย ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุดิบโปรตีนจากพืชที่ผลิตได้มากเป็นอันดับสอง
รองจากกากถั่วเหลือง โดยในกระบวนการสกัดน้ ามันเมล็ดฝ้ายจะได้ส่วนที่เป็นกากประมาณ 50 

เปอร์เซ็นต์ เปลือกประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ น้ ามัน 16 เปอร์เซ็นต์ เกียรติศักดิ์ (2552) รายงานว่ากาก
เมล็ดฝ้ายมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และโภชนะที่ย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 90.2, 46.7, 5.8, 6.8, 32.2 และ 72.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้มีกรดอะมิโน
บางชนิด เช่น เมทไธโอนีน ไลซีน ซีสตีน และวิตามินบีหลายชนิด นอกจากนี้ในกากเมล็ดฝ้ายยังมีสาร
ยับยั้ งการใช้ประโยชน์ของโภชนะ 2 ชนิด คือ กอสซิปอล (gossypol) ซึ่ งเป็นสารประกอบ 
polyphenols โดยกอสซิปอลจะยึดกับอยู่กับโปรตีนหรือโภชนะอ่ืน เช่น ไลซีน ท าให้สัตว์ไม่สามารถดูดซึม
โภชนะไปใช้ประโยชน์ได้ สัตว์จะกินอาหารลดลง มีอาการหายใจล าบาก และหัวใจเต้นไม่สม่ าเสมอ 
ส าหรับสารพิษอีกชนิดหนึ่งคือ กรดไขมันกลุ่ม cyclopropenoid เช่น กรด sterculic ซึ่งจะไปขัดขวาง
การสร้างพันธะคู่ของกรดไขมัน (desaturation) ซึ่งพิษของกรดไขมันดังกล่าวจะมีผลต่อสัตว์ในกรณีที่
สัตว์กินน้ ามันฝ้ายเข้าไป แต่ถ้ากากเมล็ดฝ้ายที่สกัดน้ ามันออกเกือบหมดจะไม่มีพิษของกรดไขมัน
เหล่านี้เลย (สาโรช และเยาวมาลย์, 2560) 

1.1.5 กากเมล็ดนุ่น (kapok seed meal) กากเมล็ดนุ่นเป็นผลพลอยได้จากการสกัด
น้ ามันที่น าไปท าสบู่ กากเมล็ดนุ่นที่กะเทาะเปลือกจะมีโปรตีนหยาบ และไขมันเท่ากับ 40 และ 8-9 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับกากเมล็ดฝ้าย ส าหรับกากเมล็ดนุ่นที่ไม่กะเทาะเปลือก
จะมีโปรตีน และไขมันเท่ากับ 29-33 และ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านที่ดี
ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทรงศักดิ์ (2541) รายงานว่าสามารถใช้กากเมล็ดนุ่นในสูตรอาหารโคนมได้สูงสุด 
39 เปอร์เซ็นต ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ านม 
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1.1.6 กากปาล์มน้ ามัน (palm meal) กากปาล์มเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันปาล์ม 
ซึ่งจะได้ส่วนของกากประมาณ 45-46 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักเมล็ดปาล์ม กากปาล์มที่น ามาใช้ เป็น
อาหารสัตว์มี 2 ชนิดคือกากปาล์มรวม และกากปาล์มเนื้อใน 

กากปาล์มรวม มีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ, คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย 
และโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดเท่ากับ 92.8, 9.8, 12.3, 25.4, 46.3 และ 66.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งกากปาล์ม
ชนิดนี้จะมีโปรตีนต่ าและเยื่อใยสูง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสกัดน้ ามันไม่มีกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ด
และกะลาออกก่อน 

กากปาล์มเนื้อใน กากปาล์มชนิดนี้จะมีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่ากากปาล์มรวม ทั้งนี้
เนื่องจากมีการกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดและกะลาออก ท าให้ไม่มีส่วนเปลือกและกะลาติดอยู่เลย กากปาล์ม
เนื้อในมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย และโภชนะที่ย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 91.4, 19.2, 6.7, 11.8, 49.7 และ 76.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ปิ่น และคณะ (2552) 
รายงานว่าสามารถใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มในสูตรอาหารแพะในระดับสูงสุด 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการหมัก ประชากรของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน และสมดุลไนโตรเจน 

1.1.7 กากเมล็ดยางพารา (rubber seed meal) กากเมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการบีบหรือสกัดน้ ามันจากเมล็ดยางพารา พบว่ากากเมล็ดยางพาราชนิดกะเทาะเปลือกมี
โปรตีนหยาบ, ไขมัน และเยื่อใยหยาบ เท่ากับ 26, 10 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ กากเมล็ดยางพารา
ชนิดไม่กะเทาะเปลือกมีโปรตีน และเยื่อใยหยาบ เท่ากับ 16 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีกรดไขมันที่ 
ไม่อ่ิมตัวสูง โดยมีกรดไขมันลิโนเลอิค และลิโนเลนิค ประมาณ 35 และ 17.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
นอกจากนี้กากเมล็ดยางพาราสดยังมีสารพิษคือกรดไฮโดรไซยานิค แต่หากเก็บกากเมล็ดยางพาราแห้ง
ไว้ 1 เดือน หรือหากน ามาผ่านความร้อนจะสามารถลดกรดไฮโดรไซยานิคได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากนี้กากเมล็ดยางพารายังมีสารกอสซิปอลทั้งอยู่ในรูปที่ยึดเกาะกับโภชนะอ่ืน (bound 

gossypol) ในปริมาณ 260-290 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม และรูปอิสระ (free gossypol)  ปริมาณ 270-340 

มิลลิกรัม/ กิโลกรัม การใช้กากเมล็ดยางพาราในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าสามารถใช้ได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหารข้นของแพะ (Chanjula et al., 2011)  

1.1.8 กากมะพร้าว (coconut meal) กากมะพร้าวเป็นผลพลอยได้จากโรงงานหีบ
หรือสกัดน้ ามันจากมะพร้าวแห้ง มี โปรตีนหยาบ และเยื่อใยหยาบประมาณ 20-26 และ 10 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้กากมะพร้าวยังมีกรดอะมิโนไลซีน, ทรีโอนีน และฮีสทิดีนต่ า แต่มี
อาร์จินีนสูง นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันอ่ิมตัวสายสั้น คือ กรดไขมัน lauric ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
และกรดไขมัน myristic ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการใช้กากมะพร้าวในอาหารโคนมจะช่วยเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ านม ซึ่งควรใช้ในปริมาณ 1.5-3 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน และหากใช้ในปริมาณมากกว่า
ที่แนะน าจะท าให้น้ านมมีปัญหาในการน าไปท าเนย (ทรงศักดิ์, 2551) 
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1.1.9 กากงา (sesame meal) กากงาเป็นผลพลอยได้จากการอัดหรือสกัดน้ ามัน ซึ่ง
เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง คุณค่าทางโภชนะของกากงาจะผันแปรตามกรรมวิธีในการ
แยกน้ ามัน โดยพบว่ากากงาอัดน้ ามันมีวัตถุแห้ง, โปรตีนหยาบ, ไขมัน และเยื่อใยหยาบเท่ากับ 94.3, 

33.7, 16.3 และ 8.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับกากงาสกัดน้ ามันมีวัตถุแห้ง, โปรตีน, ไขมัน และ
เยื่อใย เท่ากับ 93.2, 35.1, 11.3 และ 11.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ กากงามีปริมาณแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง นอกจากนี้กากงายังมีปริมาณกรดอะมิโนที่จ าเป็นใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง 
ได้แก่ เมทไธโอนีน, ซีสทีน และทริปโตเฟน แต่ขาดกรดอะมิโนไลซีน (สาโรช และเยาวมาลย์, 2560) 
ดังนั้นในการน ามาใช้ประโยชน์จะต้องเติมกรดอะมิโนไลซีนลงในสูตรอาหารเพ่ือเป็นการปรับสมดุลของ
กรดอะมิโนในอาหาร และสามารถใช้กากงาในสูตรอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ประมาณ 8-15 

เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Obeidat et al. (2009) รายงานว่าเมื่อใช้กากงาในสูตรอาหารในระดับ 8 
เปอร์เซ็นต์ ท าให้แกะมีการเจริญเติบโตและคุณภาพซากที่ดี และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อ
เทียบกับสูตรอาหารที่ใช้กากถั่วเหลือง 

1.1.10 กากเมล็ดดอกค าฝอย (sufflower meal) กากเมล็ดดอกค าฝอยเป็นผลพลอยได้
ที่เหลือจากการสกัดน้ ามันดอกค าฝอย ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ 
ทั้งนี้คุณค่าทางโภชนะของกากเมล็ดดอกค าฝอยจะผันแปรตามปริมาณของเปลือกท่ีปะปนอยู่ พบว่ามี
โปรตีนหยาบ และเยื่อใยหยาบประมาณ 40 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ กากเมล็ดดอกค าฝอยมี
ปริมาณกรดอะมิโนไลซีน เมทไธโอนีน และไอโซลิวซีนต่ ามาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารยับยั้งการใช้
ประโยชน์ของโภชนะซึ่งเป็นสารประกอบ phenolic glucosides 2 ชนิด คือ matairesinol-beta-

glucoside ซึ่งเป็นสารที่มีรสขม และ 2-hydroxyarctin-beta-glucoside มีผลท าให้ล าไส้บีบรัดและหดตัว
มากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามการสกัดกากเมล็ดดอกค าฝอยในเมททิลแอลกอฮอลล์ที่อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง สามารถก าจัดสารดังกล่าวได้สูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ (สาโรช และเยาวมาลย์, 
2560) การใช้ประโยชน์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องพบว่าสามารถใช้ได้มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร 

1.1.11 กากเรปซีด หรือคาโนลา (rape seed and canola meal) เรปซีด หรือคาโนลา
เป็นพืชน้ ามันที่นิยมปลูกในประเทศแคนาดา, ยุโรป -ตะวันตก, จีน และอินเดีย โดยประเทศไทยได้
น าเข้ากากเรปซีด มาใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ือทดแทนการใช้แหล่งโปรตีนชนิดอ่ืนๆ ที่มีราคาแพง โดย
พบว่ากากเรปซีดที่ได้จากการสกัดน้ ามันออกแล้วมีโปรตีนหยาบ, เยื่อใยหยาบ และไขมันประมาณ 33-

44, 12-16 และ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่ามีกรดอะมิโนเมทไธโอนีน, แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัสสูง การน าไปใช้ประโยชน์สามารถใช้กากเรปซีดในสูตรอาหารข้นของโคนมได้ประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต ์

1.1 .12 ใบกระถินป่น (Leucaena leucocephala leaf meal) กระถิน เป็น พืช
ตระกูลถั่วประเภทไม้ยืนต้นที่เจริญอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย กระถินสายพันธุ์ดีจะให้ผลผลิตใบสูง 
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หรือหากปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะให้ผลผลิตใบแห้งมากถึง 2-4 ตัน/ ไร่/ ปี ใบกระถินมี
โปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้ ทั้งนี้พบว่า
คุณค่าทางโภชนะของใบกระถินจะผันแปรตามปริมาณกิ่งหรือก้านที่ปะปนมา ใบกระถินมีโปรตีนหยาบ, 
ไขมัน และเยื่อใยหยาบประมาณ 14-30, 3.5 และ 16-25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมี
แคลเซียมและสารประกอบเชิงซ้อน ได้แก่ แทนนิน และซาโปนินที่สัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปสดและหมัก Jones (1994) แนะน าว่าควรใช้ใบกระถินใน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสารพิษมีไมโมซีน (mimosine) ซึ่งจะมีผลต่อ
การเจริญเติบโต และสุขภาพสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการตากแห้งหรือการหมักเป็นวิธีการที่จะช่วย
ลดปริมาณสารพิษไมโมซินได้ นอกจากนี้ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ใบกระถินเป็นแหล่งโปรตีน
ทดแทนการใช้กากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าสามารถทดแทนได้สูงสุด 60 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการหมักและการย่อยสลายในหลอดทดลอง (นิราวรรณ 
และคณะ, 2558ก) 

1.1.13 กระเฉดบก (Neptunia javanica Miq.) กระเฉดบกเป็นพืชตระกูลถั่วที่ขึ้น
กระจายในทั่วทุกภาคของไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณค่าทางโภชนะของกระเฉดบกจะ
ผันแปรตามปริมาณก่ิงก้านที่ปะปนมา ซึ่งมีโปรตีนหยาบ, ไขมัน เยื่อใย NDF, ADF และลิกนิน ประมาณ 
25.0, 2.4, 56.3, 41.7 และ 6.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมสีารประกอบเชิงซ้อนคอนเดนซ์แทนนิน
และซาโปนินประมาณ 8.1 และ 10.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (นิราวรรณ และคณะ, 2559ข) ซึ่งมีศักยภาพ
ในการน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการใช้กระเฉดบกเป็นแหล่ง
โปรตีนในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าสามารถใช้กระเฉดบกเพ่ือทดแทนกากถั่วเหลืองได้
สูงสุด 60 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อจลศาสตร์, ผลผลิตแก๊ส และการย่อยสลายของอาหาร 
นอกจากนี้พบว่าสามารถใช้กระเฉดบกเป็นแหล่งทดแทนกระถินได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (นิราวรรณ และคณะ
, 2558ก) นอกจากนี้พบว่าสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารข้นส าหรับโคเนื้อได้สูงสุด 24 

เปอร์เซ็นต์ (นิราวรรณ และคณะ, 2560) 
1.1.14 ใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) ไมยราบยักษ์เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง 

ซึ่งมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยใบไมยราบยักษ์มีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF, ADF, แทนนิน และซาโปนินเท่ากับ 96.35, 59.19, 50.02, 24.47, 9.99 

และ 11.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งผู้ เขียนมีประสบการณ์ในการทดสอบศักยภาพในการใช้         
ใบไมยราบยักษ์เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเปรียบเทียบกับใบกระถิน 
พบว่าใบไมยราบยักษ์มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ได้เท่าเทียมกับใบกระถิน     
(นิราวรรณ และคณะ, 2558ข)  
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1.1.15 มันเฮย์ (cassava hay) มันเฮย์คือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นส่วนของล าต้นและ
ใบของมันส าปะหลังที่ได้จากการเก็บเกี่ยวหัวมันส าปะหลัง และน ามาสับแล้วตากแดดให้แห้ง ซึ่งเป็นแหล่ง
โปรตีนไหลผ่าน (by-pass protein) ที่ดีอีกชนิดหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบ 
โดยสารดังกล่าวจะจับตัวกับโปรตีนท าให้โปรตีนไม่ถูกย่อยในกระเพาะรูเมน แต่จะไหลผ่านไปยังล าไส้เล็ก 
มันเฮย์มีโปรตีนประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ Wanapat et al. (2000a) รายงานว่าสามารถใช้มันเฮย์
เพ่ือทดแทนการใช้อาหารข้นในโคนมได้ โดยเสริมมันเฮย์ในระดับ 1.7 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน นอกจากนี้
พบว่าสามารถใช้มันเฮย์ในสูตรอาหารข้นของโคนมได้ 23.7 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการหมัก และความหลากหลายของนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน (Wanapat et al., 
2000b) นับว่ามันเฮย์เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เหมาะส าหรับเกษตรกรที่
ผสมอาหารข้นใช้เองภายในฟาร์ม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ และ
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์ 

1.1.16 กากเบียร์ (brewers’ grains) และกากยีสต์ (brewers’ yeast) กากเบียร์เป็นผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ซึ่งกระบวนการผลิตเบียร์ขั้นตอนแรกนั้นจะน าเข้าบาเลย์มาแช่น้ า แล้ว
เก็บไว้ใต้สภาพควบคุมเพ่ือให้งอก ซึ่งในระหว่างนี้เอนไซม์ในเมล็ดข้าวบาเลย์จะย่อยแป้งได้เดกซ์ตริน 
(dextrin) และน้ าตาลมอลโทส (moltose) ข้าวบาเลย์ที่ได้เรียกว่าข้าวมอลท์ (malts) โดยข้าวมอลท์ที่
ได้จะถูกน ามาอบให้แห้งและแยกส่วนแกลบและรากออก จากนั้นน าข้าวมอลท์ไปผสมกับเมล็ดธัญพืช 
เช่น ข้าวโพดหรือข้าว และสารให้รสชาติ แล้วท าการบดส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ าและหมัก
ภายใต้อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เมื่อขบวนการย่อยแป้งเกิดขึ้นสมบูรณ์จะได้ของเหลว (wort) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นน้ าตาล และกากเบียร์ (brewers’ grains) ส าหรับ wort จะน าไปเติมยีสต์เพ่ือให้ยีสต์เปลี่ยนน้ าตาล
เป็นแอลกอฮอล์ เมื่อการหมักสมบูรณ์จะได้เบียร์ และกากยีสต์ (brewers’ yeast) (สาโรช และ   
เยาวมาลย์, 2560) ซึ่งทั้งกากเบียร์และกากยีสต์สามารถน ามาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ดี
ทั้งในรูปเปียกและแห้ง แต่การใช้ในรูปแบบเปียกจะมีปัญหาในการเก็บรักษา ซึ่งการน ามาท าให้แห้ง
โดยการอบแห้งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ตลอดจนท าให้มีความน่ากินเพ่ิมขึ้น กากเบียร์แห้งมีวัตถุแห้ง, 
โปรตีนหยาบ, ไขมัน, เยื่อใยหยาบ และแป้งรวมเท่ากับ 92, 25-27, 6.2, 13-15 และ 41.6 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ทรงศักดิ์, 2551) กากเบียร์เป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่าน สามารถใช้ในอาหารโคนมได้ไม่เกิน 
25 เปอร์เซ็นต์ และอาหารโคขุนได้ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับกากยีสต์แห้งมีโปรตีนและเยื่อใย 
เท่ากับ 43.8 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีฟอสฟอรัสและกรดอะมิโนที่จ าเป็นสูง ยกเว้นเมทไธโอนีน
และทริปโตเฟน พบว่าการใช้กากยีสต์แห้งในระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ในลูกโคนมแรกคลอดสามารถป้องกัน
การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ (Seymour et al., 1995) 

1.1.17 กากส่าเหล้า (distillers’ grains) กากส่าเหล้าเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องดื่มประเภทเหล้า ในขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์เริ่มจากน าธัญพืชไปผสมกับข้าวมอลท์ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030295766504#!
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เพ่ือให้เอนไซม์ย่อยแป้งเป็นน้ าตาล จากนั้นท าการเติมยีสต์เพ่ือเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์  เมื่อ
ขั้นตอนการหมักสิ้นสุดจะได้แอลกอฮอลล์ ซึ่งต้องท าการกลั่นแยกออกจากกากธัญพืชและข้าวมอลท์ 
โดยจากกากธัญพืชและข้าวมอลท์ที่ได้เมื่อน าไปท าให้แห้งจะได้กากส่าเหล้า (distillers’ grains, DDG) 
ซึ่งมีโปรตีนหยาบ, ไขมัน และเยื่อใยเท่ากับ 27.8, 9.2, และ 12.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนของเหลว
ที่ได้จากการกลั่นและกรองเอากากออก เมื่อน าไปท าให้แห้งจะได้ส่าเหล้าแห้ง (dried distillers’ soluble, 

DDS) ซึ่งมีโปรตีนหยาบ, ไขมัน, และเยื่อใยเท่ากับ 28.5, 8.4, และ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีศักยภาพ
ในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และในบางครั้งมีการน า DDG มาผสมกับ DDS 

เพ่ือขายเป็นอาหารสัตว์ในรูปกากและส่าเหล้ารวม (dried distillers’ grains with solubles, DDGS) 
ซึ่งมีโปรตีน, ไขมัน และเยื่อใยเท่ากับ 27.2, 9.3, และ 9.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การน าไปใช้ประโยชน์
สามารถใช้ส่าเหล้ารวมในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับแกะขุน และ 60 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับโคขุน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก (Van Emon et al., 2012; Nunez et al., 
2015)  

1.2 แหล่งโปรตีนจากสัตว์ (animal protein source) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีน
จากสัตว์ส่วนใหญ่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเนื้อ หรือเป็นผลผลิตที่ได้จากโรงงานโดยตรง เช่น 
โรงงานปลาป่น ซึ่งแหล่งโปรตีนที่ได้จากสัตว์ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าแหล่งโปรตีนที่ได้
จากพืช โดยเฉพาะปริมาณกรดอะมิโนที่จ าเป็น เช่น เมทไธโอนีน, ไลซีน ทริปโตเฟน เป็นต้น ดังนั้นจึง
นิยมใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ เป็นแหล่งโปรตีนที่ได้จากสัตว์มาใช้ปรับสมดุลของก รดอะมิโนใน        
สูตรอาหาร แหล่งโปรตีนจากสัตว์ที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 ปลาป่น (fish meal) ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ปลาป่นผลิตโดยใช้ปลาชนิดต่างๆ ที่ มนุษย์ไม่บริโภค 
เช่น ปลาเป็ด เศษปลา เป็นต้น มาผ่านกระบวนการท าให้สุกโดยต้มหรือนึ่งแล้วน ามาบดป่นและสกัด
น้ ามันออก ซึ่งคุณภาพของปลาป่นขึ้นอยู่กับกระบวนการท าปลาป่น, ชนิดของปลา, สิ่งที่ปะปน เช่น 
เปลือกปู กุ้ง กั้ง เป็นต้น และความสดของปลา ชนิดของปลาป่นสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

ปลาป่นดิบ เป็นปลาป่นที่เกษตรกรผลิตกันเอง ซึ่งมีเกลือเป็นองค์ประกอบสูงมาก
ประมาณ 8-15 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีนต่ าคือประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นเหม็นมาก และเก็บรักษา
ไว้ได้ไม่นาน 

ปลาป่นกร่อย เป็นปลาป่นที่มีกรรมวิธีในการผลิตเหมือนปลาป่นดิบ แต่จะใส่เกลือใน
ปริมาณน้อยกว่า มีโปรตีนประมาณ 45-48 เปอร์เซ็นต์ และมีเกลือประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์  

ปลาป่นจืดไม่อัดน้้ามัน คือปลาป่นที่ได้จากโรงงานผลิตปลาป่น ซึ่งปลาที่ได้จะถูกท าให้สุก 
แล้วผ่านกระบวนการท าให้แห้ง ไม่มีการคลุกเกลือ มีโปรตีนประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต ์
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ปลาป่นจืดอัดน้้ามัน คือปลาป่นที่มีกรรมวิธีคล้ายกับปลาป่นจืดไม่อัดน้ ามัน แต่ต่างกัน
ตรงที่มีการอัดเอาน้ ามันออก มีโปรตีนประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

ในประเทศไทยไม่สามารถผลิตปลาป่นได้เพียงพอตามความต้องการ ดังนั้นจึงมีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ก าหนดมาตรฐานปลาป่นออกเป็น 3 เกรด คือปลาป่นชั้นหนึ่งมี
โปรตีนไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ปลาป่นชั้นสองมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ และปลาป่นชั้นสาม
มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ทรงศักดิ์, 2551) ปลาป่นนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านที่ดี แต่การ
น ามาใช้อาจจะมีกลิ่นของปลาป่นติดไปกับผลผลิตของสัตว์ เช่น น้ านม และเนื้อ นอกจากนี้ไม่ควรใช้
ปลาป่นในสูตรอาหารเกิน 10-15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง (ยิ่งลักษณ์, 
2556) 

1.2.2 ขนไก่ไฮโดรไลซ์ป่น (hydrolyzed feather meal) ขนไก่ป่นเป็นผลพลอยได้
จากโรงงานช าแหละไก่ ที่น ามาผ่านกระบวนการท าให้สะอาดแล้วอบหรือต้มโดยใช้ความดันสูงเพ่ือให้
ขนไก่ย่อยสลาย จากนั้นน ามาท าให้แห้งแล้วบดหรือป่นเป็นผง ขนไก่ป่น มีวัตถุแห้ง,  โปรตีนหยาบ, 
ไขมัน และเยื่อใยหยาบเท่ากับ 90, 85-87, 2.5 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าสัตว์จะไม่สามารถย่อยขนไก่ป่นหากไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์หรือต้มให้สุกก่อน ดังนั้นการ
ใช้ขนไก่ป่นเป็นอาหารสัตว์จะต้องผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ ซึ่งจะท าให้สัตว์สามารถย่อยขนไก่ป่นได้
ถึง 76-85 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าขนไก่ป่นที่ผลิตได้ในเมืองไทยสามารถย่อยได้เพียง 57 

เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (ยิ่งลักษณ์, 2556) นอกจากนี้ขนไก่ป่นยังมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นหลายชนิดต่ ามาก 
ดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมน ามาใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

1.2.3 เนื้อและกระดูกป่น (meat and bone meal) เนื้อและกระดูกป่นเป็นเศษเหลือ
จากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของเนื้อและกระดูกสัตว์ที่ไม่เหมาะส าหรับ
น าไปใช้เป็นอาหารของมนุษย์ ดังนั้นจึงน ามาผ่านกระบวนการต้มหรือนึ่งแล้วสสกัดเอาไขมันออก 
จากนั้นน าไปท าให้แห้ง และป่นหรือบดให้ละเอียดแล้วน าไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ เนื้อและ
กระดูกป่นมีโปรตีนหยาบประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ (ยิ่งลักษณ์, 2556) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่
น ามาผลิต เช่น ไก่ สุกร โค แพะ และแกะ เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นสูง การใช้ประโยชน์
พบว่าสามารถใช้เนื้อและกระดูกป่นทดแทนการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารของโคนมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยสามารถใช้ในสูตรอาหารได้ 11 เปอร์เซ็นต์ (Akayezu et al., 1997) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เนื้อและกระดูกป่นเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง ดังนั้นหากไม่จ าเป็นสามารถเลือกใช้แหล่งโปรตีนชนิด
อ่ืนๆ ทดแทนได้  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030297762611#!
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2. สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้ (non-protein nitrogen, NPN) 
สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้ ได้แก่ กรดอะมิโน (amino acid), เปปไทด์ (peptide), 

เอไมด ์(amide), เอมีน (amine), เกลือแอมโมเนียม (ammonium salt), ไนเตรท (nitrate), ไนไตร์ท 
(nitrite), ยูเรีย (urea) และไบยูเรต (byurate) ซ่ึงเป็นโปรตีนกลุ่มที่ละลายได้เร็ว (soluble protein) พบว่า
ประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ของสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้จะถูกย่อยสลายในกระเพาะรูเมน 
เพ่ือเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ส าคัญส าหรับจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โดยจุลินทรีย์จะน าไนโตรเจนไปใช้
ในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์เอง ซึ่งส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนมี
ความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่น าไปใช้ในการด ารงชีพและให้ผลผลิต การใช้
ประโยชน์ของสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้ในอาหารสัตว์จะต้องค านึงถึงราคา ความน่ากิน 
และความเป็นพิษที่จะเกิดกับสัตว์ โดยสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้ที่นิยมใช้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
คือยูเรีย  

ยูเรียเป็นวัตถุดิบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 46 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มี
ความสามารถในการละลายน้ าได้ดี การน ามาใช้ประโยชน์สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้โดยตรงใน
สูตรอาหารข้น และใช้ปรับปรุงคุณภาพของอาหารหยาบ โดยยูเรียที่ผสมในสูตรอาหารข้นจะถูกย่อย
โดยเอนไซม์ยูรีเอสที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ได้แอมโมเนีย ซึ่งแอมโมเนียที่ได้จะถูกน าไปสังเคราะห์เป็น
โปรตีนของจุลินทรีย์ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต และถูกท าลายพิษที่ตับแล้วมีการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านทางน้ าลายและผนังของกระเพาะรูเมน แต่อย่างไรก็ตามหาก
แอมโมเนียในกระเพาะรูเมนสูงเกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และในกระแสเลือดเกิน 1 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ จะท าให้เกิดพิษ ซึ่ง เมธา (2533) ได้แนะน าการใช้ยูเรียในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองคือ 
ไม่ควรใช้เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งในอาหาร, ไม่ควรใช้เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น และ
ไม่ควรใช้ยูเรียเมื่อคิดเป็นไนโตรเจนเกิน 1 ใน 3 ส่วนของไนโตรเจนทั้งหมดในอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม
หลักการดังกล่าวได้เสนอไว้แบบกว้าง ซึ่งการใช้ยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ 
ร่วมด้วย เช่น ปริมาณการใช้ยูเรียในสูตรอาหารข้นจะต้องสมดุลกับแหล่งพลังงานที่ใช้ กล่าวคือจะต้อง
เลือกใช้กับวัตถุดิบแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นโครงสร้าง เช่น มันเส้น ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณ
แอมโมเนียที่ ได้จากการย่อยสลายยู เรียจะต้องสมดุลกับปริมาณคาร์บอนที่ ได้จากการย่อย
คาร์โบไฮเดรตเพ่ือน าไปใช้ในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน แต่หากใช้วัตถุดิบแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่
เป็นโครงสร้าง ซึ่งจะย่อยสลายช้าจะท าให้แอมโมเนียที่ได้จากการย่อยยูเรียไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
และอาจจะส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ได้ ดังนั้นนักวิจัยจึงค้นหาวิธีในการท าให้การละลายของ
ยูเรียช้าลง (slow release urea) โดยการน ามาผสม (binding) กับสารต่างๆ เช่น แคลเซียมคลอไรด์  
และแคลเซียมซัลเฟต เป็นต้น Cherdthong et al. (2011) ศึกษาการใช้ slow release urea ได้แก่ 
ยูเรีย-แคลเซียมคลอไรด์ และยูเรีย-แคลเซียมซัลเฟต ในระดับ 6.7 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับการใช้
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ยูเรียในระดับ 4.0 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ร่วมกับการใช้คาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง 
(มันเส้น) ในระดับสูง พบว่ายูเรีย-แคลเซียมซัลเฟต เหมาะส าหรับใช้ร่วมกับมันเส้นในระดับสูงในสูตร
อาหาร ซึ่งส่งผลท าให้ความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมน และยูเรียในกระแส
เลือดลดลง ดังแสดงในภาพที่ 3.1 และ 3.2 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่ายังสามารถปรับปรุงการย่อยได้ 
กระบวนการหมัก การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และผลผลิตน้ านมของโครีดนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนของโคนมที่ได้รับอาหารที่มีแหล่ง
ของไนโตรเจนที่แตกต่างกัน  
เมื่อ U-Cal = urea-calcium chloride,      U–Cas = urea-calcium sulphate  

ที่มา: Cherdthong et al. (2011) 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 ความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือดของโคนมที่ได้รับอาหารที่มีแหล่งของ
ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน  
เมื่อ U-Cal = urea-calcium chloride, U–Cas = urea-calcium sulphate  

ที่มา: Cherdthong et al. (2011) 
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 โปรตีนเป็นโภชนะที่มีความส าคัญส าหรับสัตว์ เนื่องจากโปรตีนมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต 
การสร้างภูมิคุ้มกัน และการให้ผลผลิตของสัตว์ วัตถุดิบแหล่งโปรตีนที่น ามาใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
มีทั้งที่เป็นแหล่งโปรตีนแท้ ซึ่งได้จากสัตว์ และพืช และโปรตีนไม่แท้ เช่น ยูเรีย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป
แหล่งโปรตีนเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงกว่าวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นหากสามารถใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่ง
โปรตีนที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น โปรตีนจากใบพืช ซึ่งอาจจะมีโปรตีนไม่ค่อยสูงมากนัก แต่หากน ามา
ทดแทนแหล่งโปรตีนน าเข้าที่มีราคาแพง เช่น กากถั่วเลือง ก็จะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต 
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และเป็นการสร้างความยั่งยืนในการผลิตสัตว์ส าหรับเกษตรกร 
 

ไขมันและน้ ามัน  
ไขมัน (fats) และน้ ามัน (oils) เป็นอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานสูง คือมีระดับพลังงานที่ใช้

ประโยชน์ได้ประมาณ 2.25 เท่าของพลังงานในคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน ชนิดของไขมันและน้ ามันที่
ใช้ในอาหารสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ไขมันสัตว์ (tallow)  
ไขมันสัตว์เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไขมันจากโค สุกร และไก่ 

โดยทั่วไปจะน ามาท าการแยกไขมัน (rendering) ซึ่งการแยกไขมันอาจท าได้โดยวิธีการแยกเปียก 
(wet rendering) หรือแยกแห้ง (dry rendering) โดยการแยกไขมันแบบเปียกนั้นเนื้อเยื่อไขมันสัตว์จะ 
ถูกต้มในหม้อแบบปรับความดันได้ โดยมีอุณหภูมิ 230-260 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง 
ไขมันที่ได้จะแยกชั้นจากส่วนอ่ืนโดยการปั่นเหวี่ยง โดยไขมันที่ได้จะมีความชื้นสูง ส าหรับการแยกไขมัน
แบบแห้ง เนื้อเยื่อสัตว์จะถูกอบในหม้ออบโดยใช้ความร้อนจากไอน้ าหรือความร้อนแห้งผ่านเข้า
ระหว่างหม้ออบชั้นใน-นอก ไขมันที่ได้จะมีความชื้นต่ า แต่การแยกไขมันด้วยวิธีนี้อาจส่งผลให้ไขมัน
เสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความร้อนในระหว่างการอบสูงเกินไป ส าหรับไขมันสัตว์ที่ใช้ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ได้จากการเจียวแบบแห้งโดยตรง โดยคุณภาพของไขมันจะผันแปรไปตามแหล่งผลิต 
แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานไขมันสัตว์จะต้องสะอาด มีไขมันไม่ต่ ากว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นไม่เกิน 2 
เปอร์เซ็นต์ และไม่มีโรคติดต่อ 

 

2. ไขมันข้น (greases)  
ไขมันข้นเป็นไขมันที่ผ่านการแยกและท าให้สะอาดจากไขมันสัตว์ หรือน้ ามันพืชที่ผ่านการใช้

ท าอาหารมาแล้ว จะมีลักษณะค่อนข้างแข็ง มีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ ากว่า 40 องศาเซลเซียส มี
กรดไขมันโอเลอิคท่ีผ่านการเติมหมู่ไฮโดรเจนมาแล้ว มาตรฐานของไขมันชนิดนี้จะต้องมีไขมันไม่ต่ ากว่า 
98 เปอร์เซ็นต์ กรดไขมันอิสระไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และค่า MIU ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า MIU 

เป็นค่าที่ใช้วัดคุณภาพของไขมัน ซึ่งวัดได้จากปริมาณความชื้น (moisture) ที่อยู่ในไขมัน สารที่ไม่ละลาย 
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(insoluble) และค่าสารที่ไม่ท าปฏิกิริยากับด่าง (unsaponifiables) ซึ่งเรียกรวมว่าค่า MIU โดยค่าที่
เหมาะสม คือต ่ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์ (Leeson, 1993) 

 

3. น้ ามันพืช (vegetable oil)  
น้ ามันพืชเป็นน้ ามันที่ได้จากการสกัดเมล็ดพืชน้ ามันหรือร าของธัญพืช ซึ่งน้ ามันชนิดนี้จะมี

กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวอยู่สูงดังนั้นจึงหืนง่าย พบว่าน้ ามันพืชมีค่าพลังงาน ความสามารถในการย่อยได้ 
และราคาแพงกว่าไขมันสัตว์  มาตรฐานของน้ ามันพืชจะต้องมีไขมันไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
ความชื้นไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ไม่ละลายในปิโตรเลียมไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และสารที่ไม่ท า
ปฏิกิริยากับด่างไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์  

การใช้ไขมันและน้ ามันในอาหารสัตว์นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับพลังงานในอาหาร ลดฝุ่น 
เพ่ิมระดับกรดไขมันที่จ าเป็น และเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ของวิตามินที่ ละลายในไขมัน
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเติมไขมันหรือน้ ามันในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของโปรตีน เพ่ิมไขมันใน
ผลผลิตน้ านม และลดจ านวนประชากรของโปรโตซัว ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการใช้น้ ามันพืชใน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยใช้น้ ามันปาล์มในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารของโครีดนม พบว่า
องค์ประกอบไขมันนมเพ่ิมขึ้น ขณะที่จ านวนประชากรของโปรโตซัวมีค่าลดลง (Anantasook et al. 
2013a; 2015) ดังแสดงในตารางที่ 3.4  

แต่อย่างไรก็ตามการใช้ไขมันและน้ ามันในสูตรอาหารจะมีผลท าให้อาหารเหม็นหืน ดังนั้นจึง
ไม่ควรผสมอาหารที่มีการใช้ไขมันหรือน้ ามันในคราวละมากๆ ตลอดจนการใช้ไขมันและน้ ามันใน
ระดับสูงจะท าให้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีการย่อยได้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไขมันและน้ ามันจะไปเคลือบชิ้นส่วน
ของอาหาร ซึ่งมีผลในการป้องกันการเข้ายึดเกาะอาหารของจุลินทรีย์ และส่งผลให้การย่อยได้ลดลง 
(Devendra and Lewis, 1973) Mapato et al. (2012) และ Lunsin et al. (2012) พบว่าเมื่อเสริม
น้ ามันเมล็ดทานตะวัน และน้ ามันร าข้าวในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้การย่อยได้ของวัตถุแห้ง, 
อินทรียวัตถุ และเยื่อใย NDF ของโคนมลดลง 
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ตารางท่ี 3.4 ผลของการใช้น้ ามันปาล์มในสูตรอาหารต่อองค์ประกอบน้ านมและจ านวนประชากรของ 
โปรโตซัวของโคนม 

 

รายการ กลุ่มควบคุม1 ฝักจามจุรี น้ ามันปาล์ม 
ฝักจามจุรี+
น้ ามันปาล์ม 

P-value 

องค์ประกอบน้ านม      

   ไขมัน 3.4a 3.4a 3.6b 3.6b 0.03 

   โปรตีน 2.7a 2.9b 2.7a 2.7a 0.02 

   แลคโตส 4.8 4.9 4.7 4.8 0.32 

   ของแข็งไม่รวมไขมัน 8.4a 8.7b 8.5a 8.6ab 0.04 

   ของแข็งทั้งหมด 11.1 12.2 11.8 12.2 0.39 

โปรโตซัว, x106 (เซลล์/ มิลลลิิตร)       

   หลังให้อาหาร 0 ชั่วโมง 19.3a 13.2ab 8.3b 9.2b 0.05 

   หลังให้อาหาร 4 ชั่วโมง 15.0a 8.5b 6.8b 6.3b 0.02 

   เฉลี่ย 17.2a 9.9b 7.6b 8.0b 0.04 

ที่มา: Anantasook et al. (2013a; 2015) 
 

ไขมันหรือน้ ามันเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานสูง ซึ่งนิยมน ามาใช้ในอาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิม
ระดับพลังงาน ลดการเป็นฝุ่นของอาหาร ปรับปรุงกระบวนการหมัก เพ่ิมระดับไขมันในผลผลิตสัตว์ 
และลดโปรโตซัวและแก๊สเมทเธน ไขมันและน้ ามันที่ใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยไขมันที่ได้
จากสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอ่ิมตัว และน้ ามันพืช ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว ส่งผลให้อาหาร
เกิดการหืน ดังนั้นจึงไม่ควรผสมในอาหารไว้คราวละมากๆ เพราะจะท าให้คุณภาพอาหารเสื่อมลง และ
เก็บไว้ได้ไม่นาน นอกจากนี้การใช้ไขมันและน้ ามันในระดับสูงจะส่งผลให้การย่อยได้ของอาหารลดลง 
ดังนั้นควรใช้ไขมันในระดับไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ 
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วิตามินและแร่ธาตุ  
วิตามิน (vitamin) และแร่ธาตุ (mineral) เป็นโภชนะที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายสัตว์ 

เช่นเดียวกับโภชนะชนิดอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องการในปริมาณน้อย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหาก
ร่างกายขาดวิตามินและแร่ธาตุจะส่งผลเสียต่อสัตว์อย่างมาก โดยปกติวัตถุดิบแหล่งพลังงานและ
โปรตีนจะมีแร่ธาตุและวิตามินประกอบอยู่ แต่พบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องเสริมเพ่ิมเติมจากภายนอก ซึ่งแหล่งแร่ธาตุและวิตามินที่ใช้ในอาหารสัตว์มีทั้งที่ได้จาก
ธรรมชาติ คือได้จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ และท่ีได้จากสารสังเคราะห์  

1. แหล่งอาหารแร่ธาตุ สัตว์ได้รับแร่ธาตุจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ดินและน้ า (soil and water)  
สัตว์ป่าหรือสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าจะได้รับแร่ธาตุโดยตรงจากดินและน้ า 

โดยพบว่าโคจะกินดินเฉลี่ย 100-1,500 กรัม/ ตัว/ วัน (McDowell, 1992) ขณะที่น้ าดื่มของสัตว์จะมี 
แร่ธาตุต่างๆ ละลายอยู่ โดยเฉพาะน้ าบาดาล พบว่ามีแคลเซียม แมกนีเซียม หรือโซเดียมในปริมาณสูง 
ซึ่งอาจจะมีผลในการไปรบกวนการใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุในอาหาร ดังนั้นนักโภชนศาสตร์สัตว์จะต้อง
คอยตรวจสอบระดับแร่ธาตุในน้ าเป็นระยะๆ เพ่ือปรับระดับการเสริมแร่ธาตุในอาหาร 

1.2 แหล่งโปรตีนจากสัตว์ (animal protein source)  
วัตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนจากสัตว์มีแคลเซียม และฟอสฟอรัสในปริมาณสูง 

ตลอดจนมีแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุปลีกย่อยเป็นองค์ประกอบเกือบทุกชนิด 

1.3 แหล่งโปรตีนจากพืช (plant protein source)  
วัตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชมีฟอสฟอรัสสูงปานกลาง นอกจากนี้ยังมีเหล็ก 

แมงกานีส และสังกะสี เป็นองค์ประกอบอยู่พอประมาณ 

1.4 กากน้ าตาล (molasses)  
กากน้ าตาลเป็นแหล่งพลังงานที่มีแร่ธาตุเกือบทุกชนิดเป็นองค์ประกอบ และอาจมีปริมาณ

โพแทสเซียมสูงมากเกินไป  
1.5 กระดูกสัตว์ (animal bone)  
กระดูกสัตว์เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ส าคัญ ซึ่งพบว่ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลายตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น เถ้ากระดูก และกระดูกป่น เป็นต้น 

1.6 เปลือกหอยป่น (shell flour)  
เปลือกหอยป่นเป็นแหล่งอาหารแร่ธาตุที่ผลิตจากเปลือกหอยนางรม และหอยกาบ ซึ่งมี

แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์  
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1.7 เกลือ (salt)  
เกลือเป็นแหล่งแร่ธาตุที่ส าคัญที่เกษตรกรน ามาใช้ในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  ทั้งนี้

เนื่องจากหาซื้อง่ายและมีราคาไม่แพง เกลือที่น ามาใช้ในอาหารสัตว์มีทั้งเกลือแกงและเกลือไอโอดีน 
โดยพบว่าเกลือแกงจะมีโซเดียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
เกลือไอโอดีนจะมีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบอยู่ไม่น้อยกว่า 0.007 เปอร์เซ็นต์  

1.8 หินฝุ่นป่น (limestone)  
หินฝุ่นป่นเป็นแหล่งของแคลเซียมที่อยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต มีแคลเซียมเป็น

องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์  
1.9 ไดแคลเซียมฟอสเฟต (dicalcium phosphate)  
ไดแคลเซียมฟอสเฟตเป็นเกลือของแคลเซียมกับฟอสฟอริคที่ขจัดเอาน้ าออกแล้ว จะมีสีขาว

จนถึงขาวปนเทา มีขนาดตั้งแต่ละเอียดปนผง จนถึงขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร  
1.10 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (monocalcium phosphate)  
โมโนแคลเซียมฟอสเฟตเป็นเกลือของแคลเซียมกับกรดฟอสฟอริค มีลักษณะเป็นเม็ด

กลมๆ เล็กๆ มีสีเขียวอมเทา เมื่อท าให้แตกจะเป็นผงสีขาว  
1.11 แร่ธาตุก้อน (mineral block)  
แร่ธาตุก้อนคือการน าเอาแร่ธาตุหลายๆ ชนิดมาผสมกัน แล้วอัดเป็นก้อนโดยการเติม     

ตัวประสานเข้าไป เพื่อเป็นการลดปัญหาการฟุ้งกระจายของแร่ธาตุ ประหยัดแรงงาน และเวลาในการ
ท างาน และป้องกันไม่ให้สัตว์กินมากเกินไป ซึ่งแร่ธาตุก้อนจะต้องทนต่ออุณหภูมิ และไม่ดูดซับ
ความชื้นได้ง่าย และการเติมตัวประสาน เช่น ซีเมนต์ จะต้องไม่เติมในปริมาณมากเกินไปจนท าให้     
แร่ธาตุก้อนแข็งจนสัตว์ไม่สามารถเลียกินได้ 

 

2. แหล่งวิตามินในอาหารสัตว์ วิตามินที่ใช้ในอาหารสัตว์ สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท 
คือ วิตามินที่อยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ได้จากแหล่งธรรมชาติ) และวิตามินสังเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 วิตามินที่อยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์  
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดมีวิตามินเป็นองค์ประกอบ แต่ระดับของวิตามินจะมีความผันแปร

มากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนของพืชที่น ามาใช้ เช่น ใบ ล าต้น หรือหัว เป็นต้น ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยว 
การเก็บรักษา และกระบวนการในการแปรรูป 

2.2.1 วัตถุดิบอาหารจากผลิตภัณฑ์สัตว์ ใบพืช และผลพลอยได้จากการหมักอุดมด้วย
วิตามินเกือบทุกชนิด ส าหรับกากที่ได้จากการสกัดน้ ามันจากพืชมีวิตามินรองลงมา และพบว่าพืชหัว
และเมล็ดธัญพืชมีวิตามินอยู่ในระดับปานกลางจนถึงต่ า 
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2.2.2 วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน พบว่าวิตามินเอพบมากในพืชที่มีสีเขียว สีแดง สีส้ม 
หรือสีเหลือง น้ ามันตับปลา และตับสัตว์ ฯลฯ วิตามินดี พบในพืชที่สัมผัสแสงแดดเกือบทุกชนิด เช่น ฟาง 
พืชอาหารสัตว์แห้ง นอกจากนี้ยังพบในยีสต์ และน้ ามันตับปลา วิตามินอี พบในพืชที่มีสีเขียว หญ้าสด 
โดยพบมากในต้นอ่อนของเมล็ดธัญพืช และน้ ามันพืช ส าหรับวิตามินเค พบในหญ้าสีเขียวสด หญ้าแห้ง
คุณภาพดี ปลาป่น 

2.2.3 วิตามินที่ละลายได้ในน้ า พบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ปลา พืชน้ ามัน ผลพลอยได้จาก
การหมัก และส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของธัญพืช ส าหรับวิตามินบี12 เป็นผลผลิตจากจุลินทรีย์ ซึ่งหาก
จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์เป็นจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร วิตามินบี12 จะถูกเก็บไว้ในเนื้อเยื่อสัตว์บางส่วน 
และส่วนใหญ่จะอยู่ในมูลสัตว์ นอกจากนี้พบว่าจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก เช่น หมักเบียร์มักจะสามารถ
สังเคราะห์วิตามินบี 12 ได้  

2.2 วิตามินที่ได้จากการสังเคราะห์  
วิตามินสังเคราะห์ได้จากการสกัดจากตับ ยีสต์ หรือกระบวนการหมัก รวมทั้งการสังเคราะห์

ทางเคมี เช่น วิตามินเอ เมื่อได้จากการสังเคราะห์ ได้แก่ วิตามินเอปาลมิเตท (vitamin A palmitate) 
หรือวิตามินแอซิเตท (vitamin A acetate) วิตามินอีอยู่ในรูปแอลฟา-โทโคฟีรอล (alphatocopherol) 
และวิตามินเค ได้แก่ วิตามินเค 3 (menadione) เป็นต้น 

วิตามินและแร่ธาตุเป็นโภชนะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อร่างกายสัตว์ ถึงแม้ว่าสัตว์จะมี
ความต้องการในปริมาณไม่มาก แต่หากสัตว์ขาดวิตามินและแร่ธาตุจะส่งผลให้สัตว์เกิดปัญหาสุขภาพ 
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เป็นต้น ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเป็นโภชนะท่ีพบได้ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ (ใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์) และได้จากการสังเคราะห์ขึ้น ซึ่งต่างก็สามารถน ามาใช้ในอาหารสัตว์ได้เช่นกัน  
ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องระมัดระวังเรื่องการขาดวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ 
 

น้ า  
น้ า (water) เป็นโภชนะที่มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดรองจากอากาศ ทั้งนี้เนื่องจาก

หากสัตว์ขาดน้ าจะท าให้สัตว์เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยพบว่าหากสัตว์ขาดน้ าในระดับ 4 -5 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว สัตว์จะกระหายน้ าอย่างรุนแรง มีอาการหน้ามืด วิงเวียน และหากขาดน้ า 
6-10 เปอร์เซ็นต์ สัตว์จะไม่สามารถควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ และพบว่าสัตว์จะตายได้เมื่อ
สูญเสียน้ ามากถึง 12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้น้ ายังเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในร่างกายประมาณ 70-75 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสรีระของสัตว์ โดยน้ ามีความจ าเป็นต่อการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การให้ผลผลิตน้ านม การย่อยอาหาร กระบวนการ
เมทาบอลิซึมในร่างกาย เป็นตัวท าละลายกลูโคส กรดอะมิโน อิออนของแร่ธาตุ และวิตามินที่ละลายน้ าได้ 
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การขับถ่ายของเสีย การควบคุมสมดุลของแร่ธาตุ การหล่อลื่นข้อต่อและไขข้อ การได้ยินเสียง ตลอดจน
การมองเห็น  

ปริมาณความต้องการน้ าของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะแตกต่างกันตามชนิดและระยะการเจริญเติบโต
ของสัตว์ เช่น ช่วงที่มีการเจริญเติบโตของลูกในท้อง หรือช่วงที่ให้น้ านม จะต้องการดื่มน้ ามากกว่าช่วง
ของการเจริญเติบโตช่วงอ่ืนๆ นอกจากนีป้ริมาณน้ าที่ได้รับจากอาหาร และปริมาณการสูญเสียน้ าในรูป
ปัสสาวะ เหงื่อ มูล และการหายใจ ก็มีผลต่อปริมาณความต้องการน้ าของสัตว์เช่นกัน โดยปริมาณ
ความต้องการน้ าของสัตว์แต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 3.5 ซึ่งปริมาณความต้องการน้ าของสัตว์ที่แสดง
ในตารางนั้นเป็นปริมาณส าหรับสัตว์เขตอบอุ่น ซึ่งสัตว์ที่อยู่ในเขตร้อนน่าจะมีปริมาณความต้องการน้ า
มากกว่านี้ 
 

ตารางท่ี 3.5 ปริมาณความต้องการน้ าของสัตว์แต่ละชนิด 

 

ชนิดของสัตว์ 
น้ าหนักสัตว์ 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณน้ าที่ต้องการ, (ลิตร/ วัน) 
Ensminger et al. (1990) Pond et al. (1995) 

โคเนื้อ 500-550 30-34 22-66 

โครีดนม 550-700 37-94 30-110 

แกะ 70 1.9-5.6 4-15 

 

1. แหล่งของน้ า  
สัตว์ได้รับน้ ามาจากการน้ าดื่ม น้ าในอาหาร และน้ าที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
1.1 น้ าดื่ม (drinking water)  
น้ าดื่มส าหรับสัตว์ควรเป็นน้ าสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ อิออน 

หรือเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่ยากในการหาน้ าที่บริสุทธิ์มาใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นใน
ตารางที่ 3.6 ได้แสดงปริมาณแร่ธาตุและสารประกอบในน้ าดื่มที่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ ซึ่ง
จะเห็นว่าสัตว์สามารถทนทานต่อสิ่งเจือปนได้ในระดับหนึ่ง แต่หากสัตว์ได้รับน้ าที่มีสิ่งเจือปนสูงกว่า 
2,500 พีพีเอ็ม จะท าให้มีการกินได้ และสมรรถภาพในการให้ผลผลิตลดลง  

1.2 น้ าที่มีอยู่ในอาหาร (water in feeds)  
ชนิดและลักษณะของอาหารจะมีปริมาณของน้ าเป็นองค์ประกอบในระดับที่แตกต่างกัน 

โดยปริมาณน้ าที่มีอยู่ในอาหารจะมีความส าคัญต่อสัตว์ที่มีน้ าดื่มไม่เพียงพอ หรือน้ าดื่มที่ไม่มีคุณภาพ 
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1.3 น้ าจากปฏิกิริยาเคมี (metabolic water)  
ปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะการออกซิไดซ์โภชนะ จะท าให้ได้น้ าที่สัตว์สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้

  

ตารางท่ี 3.6 ระดับแร่ธาตุและสารประกอบในน้ าดื่มที่อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

แร่ธาตุ/ สารประกอบ ระดับที่รับได้ (พีพีเอ็ม) 
อาร์ซินิค 0.2 

แคดเมียม 0.05 

แคลเซียม 500 

คลอไรด์ 1,500 

โครเมียม 1.0 

โคบอลต์ 1.0 

ฟลูออไรด์ 2.0 

ตะกั่ว 0.1 

แมกนีเซียม 250 

ปรอท 0.01 

นิกเกิล 1.0 

ไนโตรเจน, ไนเตรท 300 

โซเดียม 1,000 

ซัลเฟต 500 

วานาเดียม 0.1 

สังกะสี 25.0 

ความเป็นกรดด่าง 5.5-8.5 

ที่มา: Shane (2008)  

 

น้ าเป็นองค์ประกอบหลักที่มีมากที่สุดในร่างกายของสัตว์ ดังนั้นเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์
จะต้องให้ความส าคัญทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของน้ า ซึ่งหากสัตว์ได้รับน้ าในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิต และหากสัตว์ขาดน้ าและสูญเสียน้ าในร่างกายใน
ปริมาณสูงอาจท าให้สัตว์ตายได้ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุและสารประกอบที่ปนเปื้อนมา
กับน้ าให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ 
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สรุป 

สัตว์มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับโภชนะให้ครบทั้ง 6 ชนิด จากอาหารตามปริมาณความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์, ระยะการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต ซึ่งจะขาดชนิดใด
ชนิดหนึ่งไม่ได้ เพราะโภชนะแต่ละชนิดต่างก็มีความส าคัญและมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด แหล่ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งที่ได้จากธรรมชาติจะให้โภชนะทุกชนิดแก่สัตว์ แต่ระดับของโภชนะบางชนิด
อาจจะมีปริมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการเสริม
จากแหล่งสังเคราะห์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สัตว์สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุด นอกจากผู้เลี้ยงจะ
ค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของโภชนะที่สัตว์จะต้องได้รับแล้ว ผู้เลี้ยงจะต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต 
โดยพิจารณาราคาของแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เลือกมาใช้ในการประกอบสูตรอาหาร ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์
อาจจะพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ
น าเข้าที่มีราคาแพง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตสัตว์และสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว 

 

ค าถามทบทวน 

1. แหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถจ าแนกออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
และแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 

2. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ไม่เป็นโครงสร้าง 
พร้อมระดับที่ใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องมาอย่างน้อย 5 ชนิด 

3. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตประเภทที่เป็นโครงสร้าง พร้อม
ระดับท่ีใช้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมาอย่างน้อย 5 ชนิด 

4. แหล่งโปรตีนในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถจ าแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และแต่ละ
ประเภทมีลักษณะอย่างไร 

5. จงยกตัวอย่างชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนแต่ละประเภท พร้อมระดับที่ใช้ใน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องมาอย่างน้อย 5 ชนิด 

6. การเติมไขมันหรือน้ ามันในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

7. ระดับในการเติมไขมันหรือน้ ามันในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เหมาะสมควรมีระดับใด และหากเติม
มากกว่าระดับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัตว์อย่างไร 

8. ในการเลี้ยงสัตว์ทีอ่าศัยธรรมชาติจะมีการจัดการกับสัตว์อย่างไรเพ่ือไม่ให้สัตว์ขาดแร่ธาตุและวิตามิน 

9. ปริมาณความต้องการน้ าของสัตว์เคี้ยวเอื้องจะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง และแต่ละปัจจัยส่งผลต่อ
ความต้องการน้ าของสัตว์อย่างไร 

10. หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีน้ าให้สัตว์บริโภคในช่วงเวลา 1 วัน นักศึกษาจะมีวิธีในการช่วยให้สัตว์ไม่
แสดงอาการขาดน้ าได้อย่างไร 



 

 

 

บทท่ี 4  
การให้อาหารสตัว์เคี้ยวเอื้อง 

 

 อาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการจัดการ
ให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะต้องค านึงถึงความต้องการโภชนะในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิต ทั้งนี้เพื่อให้สัตว์มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพสูงสุด ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละประเภทและแต่ละ
ระยะเพ่ือจะได้จัดการให้อาหารสัตว์ได้ถูกต้อง ส าหรับการจัดการให้อาหารสัตว์จะแบ่งออกเป็นการให้
อาหารสัตว์ในระยะแรกคลอด ระยะรุ่น -ขุน ระยะตั้งท้อง และระยะให้น้ านม ซึ่งมีหลักการและ
ข้อแนะน าดังนี้ 
 

ความต้องการโภชนะของสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 การจัดการให้อาหารสัตว์นั้นนอกจากผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้ในเรื่องการเลือกใช้อาหารสัตว์ 
ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงแล้ว สิ่งที่ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องค านึงถึงอีกเรื่องที่มีความส าคัญคือการให้
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละระยะ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ที่ให้
อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะท าให้สัตว์มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิต ตลอดจนไม่ท าให้สัตว์มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ าในอาหารในปริมาณที่เพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกายเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต สืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต Bülbül (2010) 
รายงานว่าความต้องการโภชนะในอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ปัจจัยเนื่องจากตัวสัตว์  
ความต้องการโภชนะของสัตว์ขึ้นอยู่กับปัจจัยเนื่องจากตัวสัตว์เอง ได้แก่ อายุ น้ าหนักตัว 

การให้ผลผลิต ระบบทางเดินอาหาร สถานะทางสรีรวิทยา (ช่วงที่มีการเจริญเติบโต, ตั้งท้อง, ให้ผลผลิต
น้ านม เป็นต้น) และสถานะทางสุขภาพสัตว์ 

1.2 ปัจจัยเนื่องจากอาหาร  
ปัจจัยเนื่องจากอาหารที่มีผลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ ลักษณะ

ทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร ชนิดและรูปแบบการให้อาหาร ตลอดจนเรื่องความสะอาดสดใหม่
ของอาหารที่น ามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
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1.3 ปัจจัยเนื่องจากสภาพแวดล้อม  
ปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วยภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ช่วงเวลากลางวัน สภาพความเครียด 

ระบบการให้อาหาร น้ าและความสะอาดของโรงเรือน 

 

2. คุณค่าโภชนะในอาหารสตัว์ 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องการโภชนะในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการเจริญเติบโต สืบพันธุ์ และการให้ผลผลิต Gimenez (1994) รายงานว่าคุณค่าทางโภชนะ
ในอาหารที่ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องค านึงถึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 พลังงาน (ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต)  
พลังงานเป็นโภชนะที่มีความส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นอย่างมาก หากสัตว์ได้รับ

พลังงานไม่เพียงพอจะส่งผลให้สัตว์ให้ผลผลิตลดลง ระบบสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ สัตว์อ่อนแอ ส่งผลให้สัตว์
ป่วยและมีพยาธิ ท าให้ อัตราการตายเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้อง
เลือกใช้แหล่งอาหารพลังงานที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง ซึ่งอาหารแหล่งพลังงานของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพืชอาหารสัตว์ , ธัญพืช เศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

การวัดค่าพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองนิยมวัดในหน่วยของโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด 
(total digestible nutrient, TDN) พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (metabolized energy, ME) และพลังงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได้สุทธิ (net energy, NE) ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อระดับพลังงานจากโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด
เพ่ิมขึ้น สัดส่วนของธัญพืชในสูตรอาหารก็เพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นคุณภาพและศักยภาพในการใช้อาหาร
สามารถประเมินได้จากระดับของค่าโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมดหรือระดับพลังงานในอาหาร ซึ่งระดับของ
ค่าโภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมดยังนิยมใช้ในการประเมินพลังงานในอาหารเช่นกัน  

2.2 โปรตีน  
ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กพบว่าปริมาณโปรตีนที่สัตว์ได้รับมีความส าคัญมากกว่า

คุณภาพของโปรตีน นอกจากนี้เมื่อเพ่ิมปริมาณโปรตีนในอาหารก็จะส่งผลให้ราคาอาหารเพ่ิมสูงขึ้น 
ดังนั้นการเลือกใช้แหล่งโปรตีนในสูตรอาหารจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โปรตีนเป็นโภชนะที่มี
ความส าคัญต่อการเจริญและพัฒนาของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และเนื้อเยื่ออ่ืนๆ ในร่างกาย การ
เจริญของตัวอ่อนในครรภ์ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ และมีความส าคัญต่อการให้ผลผลิตเนื้อและนม 

นอกจากนี้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังต้องการแอมโมเนียซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนในระบบ
ทางเดินอาหารส าหรับการเจริญและเพ่ิมจ านวนเซลล์ของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ซึ่งท าให้ผู้เลี้ยงสัตว์
ตระหนักถึงการเลือกใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  หาก
อาหารมีปริมาณโปรตีนต่ าจะส่งผลให้อาหารมีความน่ากินต่ า ส่งผลให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ลดลง 
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และท าให้การย่อยได้และการใช้ประโยชน์จากอาหารลดลง ส าหรับสัตว์ระยะแรกคลอดทีไ่ด้รับอาหารที่
มีโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และมีความเสี่ยงใน
การเกิดความเสียหายสูงขึ้น ดังนั้นการประกอบสูตรอาหารเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในทุกๆ ระยะจะต้อง
ค านึงถึงปริมาณโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพ่ือให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว 
และให้ผลผลิตสูง  

2.3 วิตามิน  

วิตามินเป็นสารประกอบอินทรีย์ทีม่ีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ และระบบสืบพันธุ์ 
โดยสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความต้องการวิตามินแต่ละชนิดเหมือนกับสัตว์อ่ืนๆ ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ปริมาณความต้องการวิตามินของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองก็ไม่ซับซ้อนมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาหารที่สัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ได้รับก็จะมีวิตามินเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย นอกจากนี้ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถ
สังเคราะห์วิตามินบางชนิดได้ 

2.4 แร่ธาตุ  
แร่ธาตุเป็นโภชนะที่สัตว์ต้องการในปริมาณน้อย แต่มีความส าคัญต่อสัตว์เป็นอย่างมาก 

กล่าวคือแร่ธาตุมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์ 
พบว่าแหล่งแร่ธาตุที่สัตว์จะได้รับเป็นสิ่งแรกคือแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร และแหล่งแร่ธาตุที่
สัตว์ได้รับในล าดับต่อมาคือแร่ธาตุที่เสริมหรือเติมในอาหาร แร่ธาตุที่อยู่ในดิน และน้ า เป็นต้น  

แร่ธาตุที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ได้แก่ แคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส เช่นเดียวกันกับกระบือซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ โดยแคลเซียมจะเป็นส่วนประกอบ
ของกระดูกและฟัน ตลอดจนมีความส าคัญต่อการท างานของหัวใจ และกล้ามเนื้อ สัตว์ที่ขาดแคลเซียม
จะท าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และมีผลกระทบต่อการเจริญและพัฒนาของกระดูก ส าหรับ
ฟอสฟอรัสจะมีความส าคัญต่อระบบเลือดและการท างานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาการย่อยสลายพลังงานในร่างกาย  อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกระดูกและฟัน จะ
เห็นว่าแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีความส าคัญต่อร่างกายที่คล้ายกัน แต่อย่างไรก็ตามสัตว์ก็ยังต้องการ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ทั้งนี้มีการแนะน าปริมาณความต้องการ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในรูปแบบสัดส่วนที่เหมาะสม 

2.5 น้ า  
น้ าเป็นโภชนะท่ีมีความส าคัญต่อร่างกาย เนื่องจากน้ าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ     

เมทาบอลิซึมต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ รักษาอุณหภูมิในร่างกาย ช่วยในการขนส่งเลือดและน้ าเหลือง ช่วยใน
กระบวนการย่อยอาหาร ช่วยในการหล่อลื่น และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และมี
ความส าคัญต่อการให้ผลผลิตสัตว์ เช่น น้ านม เป็นต้น โดยน้ าที่สัตว์ได้รับมาจากน้ าที่ดื่ม น้ าในอาหาร 
และน้ าที่ได้กระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ ในร่างกาย  
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ปริมาณน้ าที่สัตว์ต้องการจะขึ้นอยู่กับอายุ น้ าหนักตัว สถานะทางสรีรวิทยา การให้ผลผลิต 
สุขภาพ ปริมาณน้ าในอาหารที่สัตว์กิน อุณหภูมิ และความชื้นที่อยู่ในสภาพแวดล้อม พบว่ากระบือมี
ความต้องการน้ ามากกว่าโคถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณความต้องการน้ าจะมากขึ้นเมื่อสัตว์มี
น้ าหนักตัวมากขึ้น และอยู่ในช่วงที่ก าลังให้ผลผลิตนม โดยน้ าที่น ามาให้สัตว์กินจะต้องสะอาด 
ปราศจากสารตกค้างหรือโลหะหนัก 

ในการประกอบสูตรอาหารเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละระยะนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง บนพ้ืนฐานที่ต้องค านึงถึงปริมาณโภชนะที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสัตว์ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต ซึ่งความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.1-4.18 
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ตารางท่ี 4.1 ความต้องการโภชนะของแกะ 

 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

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 

60 350 14.3 75.7 49 27 

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 

ระยะตั้งท้อง: 0-15 สัปดาห์แรกของการตั้งท้อง 
50 30 9.6  57.7 0.23 0.19 

60 30 9.3  55.2 0.24 0.17 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gimenez (1994) 
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ตารางท่ี 4.1 ความต้องการโภชนะของแกะ (ต่อ) 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
โปรตีน 

(%) 
พลังงาน TDN 

(%) 
แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
ระยะตั้งท้อง: 0-15 สัปดาห์แรกของการตั้งท้อง (ต่อ)   

70 30 9.3  54.8 0.26 0.19 

80 30 9.4  54.5 0.24 0.21 

90 30 9.4  54.3 0.26 0.23 

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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ตารางท่ี 4.2 ความต้องการโภชนะของแพะ  

 

น้้าหนักตัว 

(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 

90 116 824 4 2.8 2,200 444 

100 126 891 5 3.5 2,400 480 

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 

6.0 63 365 3 2.1 3,800 760 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Gimenez (1994); NRC (1981) 
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ตารางที่ 4.3 ความต้องการโภชนะของลูกกระบือในระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) 
 

น้้าหนักตัว  
(กิโลกรัม) 

โปรตีนทั้งหมด 

(กิโลกรัม) 
โปรตีนที่ย่อยได้

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
70 0.490  0.293 1.244 

80 0.511  0.306 1.376 

90 0.533  0.319 1.510 

100 0.554  0.332 1.644 

110 0.375  0.345 1.778 

120 0.597  0.358 1.912 

130 0.618  0.371 2.046 

140 0.640  0.384 2.180 

150 0.661  0.398 2.314 

160 0.682  0.411 2.448 

170 0.704  0.424 2.582 

180 0.725 0.437 2.716 

190 0.747  0.450 2.850 

200 0.768  0.463 2.984 

ที่มา: Arora et al. (1978) 
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ตารางท่ี 4.4 ความต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพและการเจริญเติบโตของกระบือ 

 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
โปรตีนที่ย่อยได้ 

(กรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
แคลเซียม 

(กรัม) 
ฟอสฟอรัส 

(กรัม) 
100 0 80  1.09 4 4 

 250 195  1.78 9 8 

 500 245  2.47 14 11 

 750 313  3.16 20 14 

150 0 109  1.48 5 5 

 250 242  2.17 10 9 

 500 319  2.86 14 12 

 750 378  3.55 17 15 

200 0 135  1.84 6 6 

 250 281  2.53 10 9 

 500 341  3.22 14 13 

 750 400  3.91 19 17 

250 0 160  2.17 8 8 

 250 315  2.86 12 9 

 500 374  3.55 15 12 

 750 433  4.24 19 17 

 1,000 493  4.93 22 19 

300 0 183  2.49 9 9 

 250 343  3.25 13 12 

 500 402  4.01 17 16 

 750 461  5.04 21 19 

 1,000 521  5.52 26 23 

400 0 227  3.09 11 11 

 250 369  3.98 14 13 

 500 428  4.88 17 16 

 750 487  5.78 20 19 

ที่มา: Bülbül (2010) 
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ตารางท่ี 4.4 ความต้องการโภชนะเพ่ือการด ารงชีพและการเจริญเติบโตของกระบือ (ต่อ) 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
โปรตีนที่ย่อยได้ 

(กรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
แคลเซียม 

(กรัม) 
ฟอสฟอรัส 

(กรัม) 
400 1,000 547  6.68 23 21 

500 0 268  3.65 13 13 

 250 374  4.69 15 14 

 500 433  5.72 16 16 

 750 492  6.76 18 18 

 1,000 552  7.79 20 20 

ที่มา: Bülbül (2010) 
 

ตารางท่ี 4.5 ความต้องการโภชนะของกระบือนม 

 

 ผลผลิตน้้านม (kg/ day) 
<6 6 7 8 9 10 11 12 

การกินได้ของวัตถุแห้ง, (kg/ day) 13.3  14.2 14.7 15.1 15.6 16.1 16.5 17.0 

พลังงานสุทธิในการผลิตนม , 
(milk forage unit/ kgDM) 

0.75  0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 

โปรตีนหยาบ, (% DM) 13.0 13.9 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 

เยื่อใย NDF, (% DM) 52.0 47.0 46.0 44.0 43.0 42.0 40.0 39.0 

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นโครงสร้าง, 
(% DM) 

25.0  27.0 28.0 29.0 30.0 30.0 31.0 32.0 

ที่มา: Bülbül (2010) 
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ตารางท่ี 4.6 ความต้องการโภชนะของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมหรือนมเทียมเพียงอย่างเดียว 

  
น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

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 4.7 ความต้องการโภชนะของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมและอาหารข้นลูกโค  
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

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 

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 

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 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 4.8 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะหลังหย่านม  
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

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 

 800 1.87 3.092 359 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 

 800 2.03 3.332 367 7,700 

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 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 4.8 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะหลังหย่านม (ต่อ)  
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวท่ี

เพิ่มข้ึน (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม) 
พลังงาน TDN 

(กิโลกรัม) 
โปรตีน 

(กรัม) 
วิตามินเอ 

(IU) 
 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) 
 

ตารางที่ 4.9 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะก าลังเจริญเติบโต (น้ าหนักโตเต็มวัย = 450 กิโลกรัม) 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการ 

กินได้ (กโิลกรัม) 
พลังงาน 

TDN (%) 
โปรตีน 

(%) 
แคลเซี ยม
(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 

 700 3.1 65.2 17.7  28 12 

 800 3.1 67.7 19.0  31 13 

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 

 700 4.2 65.3 14.9  28 13 

 800 4.2 67.7 15.9  31 14 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางที่ 4.9 ความต้องการโภชนะของโคนมระยะก าลังเจริญเติบโต (น้ าหนักโตเต็มวัย = 450 กิโลกรัม) (ต่อ) 
  
น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการ 

กินได้ (กโิลกรัม) 
พลังงาน 

TDN (%) 
โปรตีน 

(%) 
แคลเซี ยม
(กรัม/ วัน) 

ฟอสฟอรัส 

(กรัม/ วัน) 
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 

 800 5.2 67.7 14.2  32 15 

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 4.10 ความต้องการโภชนะของโคนมสาว (น้ าหนักโตเต็มวัย = 450 กิโลกรัม) 
  
น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการ 

กินได้ (กิโลกรัม) 
พลังงาน 

TDN (%) 
โปรตีน 

(%) 
แคลเซี ยม
(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) 



83 

 

 

ตารางที่ 4.11 ความต้องการโภชนะของโครีดนม (ระยะแรกของการให้นม, น้ าหนักโค = 454 กิโลกรัม) 
   

ผลผลิตนม 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม)1 
การเปลี่ยนแปลง
น้้าหนักตัว (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 4.12 ความต้องการโภชนะของโครีดนม (ระยะกลางของการให้นม, น้ าหนักโค = 454 กิโลกรัม) 
  
ผลผลิตนม 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(กิโลกรัม)1 

การเปลี่ยนแปลง
น้้าหนักตัว (กรัม) 

พลังงาน NEL 

(Mcal) 
RDP 

(%) 
RUP 

(%) 
โปรตีน 

(%) 
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  800 25.1 10.4 4.2 14.6 

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 

หมายเหตุ: 1วัดปริมาณการกินได้ เมื่อจ านวนวันให้นมเท่ากับ 11 วัน และพลังงานในอาหารเท่ากับ 
78% TDN), NEL = net energy for lactation, RDP = rumen degradable protein, RUP 

= rumen undegradable protein 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2001) 
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ตารางท่ี 4.13 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต-ระยะขุน 

 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(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 (2000a) 
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ตารางท่ี 4.13 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต-ระยะขุน (ต่อ) 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(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 (2000a) 
 

ตารางท่ี 4.14 ความต้องการโภชนะของพ่อพันธุ์โคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต  
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(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 (2000a) 
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ตารางท่ี 4.14 ความต้องการโภชนะของพ่อพันธุ์โคเนื้อระยะก าลังเจริญเติบโต (ต่อ) 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 
น้้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น (กรัม) 
ปริมาณการกินได้ 

(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 (2000a) 
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ตารางท่ี 4.15 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 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000a) 
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ตารางท่ี 4.16 ความต้องการโภชนะของโคเนื้อระยะให้นม 

 

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

ผลผลิ ตน้ 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) 

11.1 11.4 12.1 11.8 11.5 11.3 10.7 10.7 10.7 10.7 

   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) 

11.9 12.2 12.7 12.4 12.1 11.9 11.3 11.3 11.3 11.3 

   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) 

13.2 13.4 13.8 13.5 13.2 12.9 12.4 12.4 12.4 12.4 

   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 (2000a) 
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ตารางท่ี 4.17 ความต้องการแร่ธาตุและวิตามินของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

แร่ธาตุ/ วิตามิน 
ระยะการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของสัตว์ ปริมาณสูงสุดที่

ไม่ท้าให้เกิดพิษ ลูกโค รุ่น-ขุน ตั้งท้อง ให้นม 

แมกนีเซียม, (%) 0.10 0.10 0.12 0.20 040 

โพแทสเซียม, (%) 0.76 0.60 0.60 0.70 3.00 

โซเดียม, (%) 0.38 0.06-0.08 0.06-0.08 0.10 - 

ซัลเฟอร์, (%) 0.32 0.15 0.15 0.15 0.40 

โคบอลต์, (mg/kg)  0.004–0.008 0.10 0.10 0.10 10.00 

ทองแดง, (mg/kg) 0.10–1.10 10.0 10.0 10.00 100.00 

ไอโอดีน, (mg/kg) 0.10–0.20 0.50 0.50 0.50 50.00 

เหล็ก, (mg/kg)  3.00 50.00 50.00 50.00 1,000.00 

แมงกานีส, (mg/kg)  0.20– 0.40 20.00 40.00 40.00 1,000.00 

ซีลีเนียม, (mg/kg)  0.02– 0.15 0.10 0.10 0.10 2.00 

สังกะสี, (mg/kg)  15.00–38.00 30.00 30.00 30.00 500.00 

วิตามินเอ, (IU/kg)  11,500 2,200 2,800 3,900 - 

วิตามินดี, (IU/kg) 307 27.5 275 275 - 

ที่มา: NRC (2000ab); NRC (2001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

ตารางท่ี 4.18 ความต้องการน้ าของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

น้้าหนักตัว 

(กิโลกรัม) 

อุณหณภูมิ (องศาเซลเซียส) 
4.4 10.0 14.4 21.1 26.6 32.2 

ความต้องการน้้า (ลิตร) 
 โคสาว, โคเพศผู้ตอน และโคพ่อพันธุ์ระยะก าลังเจริญเติบโต 

182 15.1 16.3 18.9 22.0 25.4 36.0 

273 20.1 22.0 25.0 29.5 33.7 48.1 

364 23.0 25.7 29.9 34.8 40.1 56.8 

 โคขุน 

273 22.7 24.6 28.0 32.9 37.9 54.1 

364 27.6 29.9 34.4 40.5 46.6 65.9 

454 32.9 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0 

 แม่โคตั้งท้อง 
409 25.4 27.3 31.4 36.7 - - 

500 22.7 24.6 28.0 32.9 - - 

 โครีดนม 

409 43.1 47.7 54.9 64.0 67.8 61.3 

 โคพ่อพันธุ์ 
636 30.3 32.6 37.5 44.3 50.7 71.9 

727 32.9 35.6 40.9 47.7 54.9 78.0 

ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (2000) 
 

จากตารางแสดงความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จะเห็นว่าปริมาณความต้องการ
พลังงาน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ าของสัตว์นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อายุสัตว์ 
น้ าหนักตัวสัตว์ ระยะของการเจริญเติบโต การตั้งท้อง การให้ผลผลิตของสัตว์ เช่น ระยะขุน และระยะ
ให้ผลผลิตน้ านม รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ชนิด คุณภาพ และ
รูปแบบการให้อาหารก็มีอิทธิพลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จึงมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงปริมาณความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละระยะให้เข้าใจ
ก่อนจะท าการจัดการให้อาหารสัตว์ ทั้งนี้เพ่ือให้สัตว์สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามที่ผู้เลี้ยง
สัตว์ต้องการ และป้องกันไม่ให้สัตว์อ่อนแอ ป่วย และตาย ซึ่งจะน าความเสียมาสู่ผู้เลี้ยงสัตว์เอง 



92 

 

 

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะแรกคลอด 

 การให้อาหารสัตว์แรกคลอดมีความส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ระยะนี้มีภูมิต้านทานโรคต่ า 
ซึ่งหากได้รับโภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะท าให้สัตว์ป่วยง่าย การเจริญเติบโต
หยุดชะงัก แคระแกร็น รวมทั้งส่งผลให้การพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์และส่งผลกระทบใน
ระยะยาว ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเอาใจใส่เรื่องปริมาณและคุณภาพของอาหารที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ระยะนี้ 
ซ่ึงการให้อาหารสัตว์ระยะแรกคลอดมีรายละเอียดและสิ่งที่ต้องค านึงถึงดังนี้ 

1. ความต้องการโภชนะของสัตว์ระยะแรกคลอด 

สัตว์ระยะแรกคลอดมีความต้องการโภชนะสูงกว่าสัตว์ในระยะอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ระยะนี้
มีความต้องการโภชนะจากอาหารไปใช้ในการเจริญและพัฒนาระบบโครงร่างและเนื้อเยื่อของร่างกาย 
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองของประเทศไทย (2551) รายงานว่าโคแรกคลอด-

อายุ 2 เดือน ต้องการอาหารที่มีโปรตีน ไขมัน เยื่อใยหยาบ และความชื้นไม่น้อยกว่า 20, 3, 9 และ 13 
เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ ขณะที่โคที่มีอายุเกิน 2-6 เดือน ต้องการอาหารที่มีโปรตีน ไขมัน เยื่อใยหยาบ 
และความชื้นไม่น้อยกว่า 16, 2, 10 และ 13 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ เป็นต้น  ส าหรับความต้องการ
โภชนะของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะแรกคลอดชนิดอ่ืนๆ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ในระยะแรกคลอดจะมีความแตกต่างกันตามระบบการจัดการฟาร์ม โดยพบว่าโคที่เลี้ยงใน
ระบบการจัดการที่ดี นอกจากลูกโคจะได้รับน้ านมหรือน้ านมเทียมเป็นอาหารแล้ว ลูกโคควรได้รับการ
เสริมอาหารเสริมส าหรับลูกโคในระยะอายุ 2 สัปดาห์หลังคลอด  

  
2. อาหารและรูปแบบการให้อาหารสัตว์ระยะแรกคลอด 

การให้อาหารสัตว์ระยะแรกคลอดจะต้องได้รับความเอาใจใส่และระมัดระวัง โดยช่วงที่ต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษคือช่วงอายุ 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการย่อยอาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่ แต่
ในเวลาต่อมาระบบการย่อยอาหารของสัตว์จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งชนิดของอาหารที่สัตว์ได้รับ
จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาของกระเพาะรูเมน  

Davis and Clark (1981) ได้จ าแนกชนิดของอาหารและการให้อาหารส าหรับสัตว์แรกคลอด
ในระยะต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบการย่อย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 Liquid-feeding phase  

Liquid-feeding phase คือระยะที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลว สัตว์แรกคลอดจะได้รับโภชนะ
ทั้งหมดจากน้ านมหรือน้ านมเทียม ซึ่งน้ านมจะผ่าน esophageal groove ไปยังกระเพาะแท้ได้โดยตรง 
(Orskov, 1972) โดยการให้นมหรือนมเทียมแก่สัตว์แรกคลอดมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 นมน้ าเหลือง (colostrum) สัตว์แรกเกิด - 2 วัน ต้องได้รับนมน้ าเหลืองเป็น
อาหาร ซึ่งนมน้ าเหลืองคือน้ านมส่วนที่แม่โคผลิตออกมาช่วงแรก เป็นอาหารที่มีโภชนะและแอนติบอดี้ 
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(antibodies) หรือสารภูมิต้านทาน (immunoglobulin, Ig) ในปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ านมปกติ
ดังแสดงในตารางที่ 4.19 

 

ตารางท่ี 4.19 องค์ประกอบของนมน้ าเหลืองและน้ านมปกติ 
 

องค์ประกอบน้้านม น้้านมเหลือง น้้านมปกติ 
ภูมิคุ้มกัน (กรัม/ ลิตร)1   

  IgG1 52.0-87.0 0.31-0.40 

  IgG2 1.6-2.1 0.03-0.08 

  IgM 3.7-6.1 0.03-0.06 

  IgA 3.2-6.2 0.04-0.06 

สารกระตุ้นการเจริญเติบโต (ไมโครกรัม/ ลิตร)2   

  IGF-1 50-2000 < 10 

  IGF-2 200-600 < 10 

ที่มา: 1Mach and Pahud (1971), 2Pakkanen and Aalto (1997) 

 

แอนติบอดี้เป็นโปรตีนที่ท าหน้าที่ในการตรวจจับและช่วยในการก าจัดแอนติเจน ซึ่ง
เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เช่น ไวรัส และแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วง   
ในลูกโคอายุต่ ากว่า 1 เดือน Arsenopoulos et al. (2017) รายงานว่าคุณภาพของนมน้ าเหลืองมี
ประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเกิดอาการท้องร่วงของลูกโคนม ซึ่งพบว่าเมื่อลูกโคได้รับน้ านมเหลือง
ที่มีคุณภาพดีจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการท้องร่วง ขณะที่ลูกโคที่ได้รับน้ านมเหลืองที่มีคุณภาพ
ไม่ดีจะมีอาการท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อ Cryptosporidium spp. โดยลูกโคจะถ่ายมูลที่มีลักษณะเหลว 
(ท้องร่วง) มากถึง 72.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4.20) ดังนั้นสัตว์แรกคลอดต้องได้รับนมน้ าเหลืองให้เร็วที่สุด 
หรือหลังคลอดภายใน 1-2 ชั่วโมง โดยให้สัตว์ได้รับนมน้ าเหลืองจากการรีดนมแม่โคในครั้งแรก ทั้งนี้
เนื่องจากแอนติบอดี้ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดใหญ่สามารถดูดซึมผ่านล าไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้เฉพาะในช่วง
ชั่งโมงแรกหลังคลอด และความสามารถในการดูดซึมจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งครบ 24 ชั่วโมง อีกท้ัง
โภชนะในน้ านมจะค่อยๆ ลดลงหลังคลอดดังแสดงในตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.20 ผลของคุณภาพนมน้ าเหลืองต่อค่าคะแนนมูลของลูกโค 

 

คุณภาพนมน้้าเหลือง ค่าคะแนนมูล เปอร์เซ็นต์ ลักษณะมูล 

ไม่ดี ปกติ 0.0 เหลว 

 

 อ่อนนุ่ม 27.8 

 เหลว 72.2 

ปานกลาง ปกติ 37.9 อ่อนนุ่ม 

 

 อ่อนนุ่ม 34.5 

 เหลว 27.6 

ดี ปกติ 92.5 ปกติ 

 

 อ่อนนุ่ม 7.5 

 เหลว 0.0 

ที่มา: Arsenopoulos et al. (2017) 
 

ตารางที่ 4.21 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ านมกระบือแรกคลอดจนถึง 3 วัน หลังคลอด 

 

หลังคลอด 
(ชัง่โมง) 

โปรตีน  

(%) 

เคซีน 

(%) 

ไขมัน 

(%) 

แลคโตส 

(%) 

เถ้า 

(%) 

ของแข็ง
ทั้งหมด (%) 

ของแข็งไม่รวม
ไขมัน (%) 

4 18.8 5.1 5.4 2.7 1.6 28.5 23.1 

12 12.0 4.6 5.8 3.1 1.0 22.0 16.2 

24 8.6 4.2 6.0 3.4 1.0 18.9 12.9 

36 8.3 4.3 5.8 3.5 0.9 18.6 12.8 

48 7.4 4.1 5.8 4.0 1.0 18.3 12.4 

60 6.9 4.2 5.9 4.0 0.9 17.6 11.8 

ที่มา: Arain et al. (2008) 

 

Godden (2008) เสนอแนะว่าลูกโคจ าเป็นต้องได้รับสารภูมิต้านทานชนิดจี (IgG) 
อย่างน้อยปริมาณ 150-200 กรัม ซึ่งโดยปกติจะเพียงพอในกรณีที่ลูกโคได้รับนมน้ าเหลืองในปริมาณ 
3-4 ลิตร ส าหรับรูปแบบในการให้นมน้ าเหลืองแก่สัตว์แรกเกิดนั้นสามารถให้ลูกดูดนมจากแม่ได้
โดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกรโดยทั่วไป เกษตรกรจะปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่และกินนมแม่
ได้ตลอดเวลา นอกจากบางกรณีที่แม่สาว (ให้ลูกครั้งแรก) ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกมาก่อน หรือ
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แม่บางตัวที่เลี้ยงลูกไม่เก่งและไม่ยอมให้ลูกดูดนมจากเต้านม เกษตรกรอาจจะช่วยบังคับแม่ให้ยืนนิ่ง
เพ่ือให้ลูกสามารถกินนมได้ หรือบางกรณีเกษตรกรอาจรีดนมน้ าเหลืองจากแม่โคแล้วน ามาให้ลูกกิน 
แต่ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เลี้ยงไว้เพ่ือผลิตน้ านม ได้แก่ โคนม กระบือนม และแพะนม เป็นต้น จะนิยม
แยกลูกออกจากแม่ทันทีหลังคลอด จากนั้นจึงท าการรีดนมน้ าเหลืองมาให้ลูกกินโดยให้กินผ่านขวดที่มี
จุกหัวนมหรือจากถัง ส าหรับกรณีที่สัตว์แรกเกิดไม่แข็งแรงและไม่สามารถดูดนมหรือกินนมน้ าเหลือง
ได้ด้วยตัวเอง ผู้เลี้ยงสามารถช่วยให้สัตว์รับโภชนะและแอนติบอดี้จากนมน้ าเหลืองได้โดยใช้ท่อสอด
ผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร (stomach tube) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

 

 
(ก)                                    (ข)               (ค) 

ภาพที่ 4.1 รูปแบบการให้นมน้ าเหลืองแก่สัตว์แรกคลอด 

(ก) ลูกดูดจากเต้านมแม่โดยตรง 
(ข) ดูดจากขวดที่มีจุกหัวนม 

(ค) ได้รับผ่านท่อสายยางสอดผ่านหลอดอาหาร 

ที่มา: Animal health Ireland (2011) 
 

นอกจากนี้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเก็บนมน้ าเหลืองที่มากเกินพอไว้ให้สัตว์แรกเกิดในฟาร์ม
กินได้ โดยหากเก็บรักษานมน้ าเหลืองไว้ในตู้เย็นพบว่าแบคทีเรียสามารถเจริญได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนมน้ าเหลือง ดังนั้นจะต้องน ามาใช้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเก็บรักษาใน
ตู้แช่ที่มีอุณหภูมิ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษานมน้ าเหลืองได้นานถึง 1 ปี โดยใน
การน าออกมาใช้ผู้เลี้ยงจะต้องน านมน้ าเหลืองออกมาละลายในอ่างน้ าที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 50 องศาเซลเซียส 
เพราะจะท าให้โปรตีนถูกท าลาย (Animal health Ireland, 2011) 

2.1.2 นม (milk) หรือนมเทียม (milk replacer) ลูกสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอายุ 3-7 วัน จะ
ได้รับน้ านมปกติจากแม่ ซึ่งรูปแบบในการเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นๆ 
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้ว คือการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั่วไปของเกษตรกรรายย่อยจะเลี้ยงลูกคู่กับ
แม่ ดังนั้นสัตว์จะกินนมแม่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส าหรับสัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือผลิตนมควรรีดนมจากแม่
ในช่วงเช้าและช่วงเย็นมาให้ลูกโคกิน ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว กล่าวคือหากน้ าหนักลูก
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เท่ากับ 30 กิโลกรัม ควรให้นมในปริมาณ 3 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน  โดยแบ่งเป็นช่วงละประมาณ 1.5 
กิโลกรัม ในกรณีที่แม่หลังคลอดตาย ป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ที่ท าให้แม่โคไม่สามารถผลิตน้ านม
ให้ลูกได้ สามารถใช้นมเทียมทดแทนน้ านมได้ โดยนมเทียมส าหรับลูกโคจะต้องมีโภชนะต่างๆ 
เหมือนกับน้ านม คือมีโปรตีน ไขมัน และพลังงาน TDN ไม่น้อยกว่า 22, 10 และ 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และควรมีวิตามินเอ ดี และอีประมาณ 3,800, 600 และ 40 IU/ กิโลกรัม ตามล าดับ และ
นมเทียมส าหรับลูกแกะจะต้องมีไขมัน โปรตีน แลคโตส และพลังงาน TDN ประมาณ 24-30, 20-25, 
30-25 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งแหล่งโปรตีนในนมเทียมจะใช้ทั้งแหล่งโปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ 
หางนม (dried skim milk) หางเนย (dried whey) เคซีน (casein) และโปรตีนเข้มข้นจากหางเนย (whey 

protein concentrate) และแหล่งโปรตีนจากพืชที่ย่อยได้ง่าย ได้แก่ โปรตีนถั่วเหลือง (soy protein) 

โปรตีนถั่วลิสง (peanut protein) โปรตีนจากข้าวสาลีที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed wheat 

protein) ซึ่งแหล่งโปรตีนจากสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนในนมเทียมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมี
ปริมาณกรดอะมิโนที่สมดุล มีสารยับยั้งการใช้โภชนะในระดับต่ า และมีการย่อยได้สูง แต่อย่างไรก็ตาม
ระยะในการให้นมของสัตว์บางชนิดไม่ยาวนาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนในนมเทียมได้  
ในขณะที่ความต้องการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของมนุษย์เพ่ิมขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งจากประเด็นนี้เอง
ที่ท าให้ราคาของแหล่งโปรตีนจากสัตว์ในนมเทียมมีราคาสูงกว่าแหล่งโปรตีนจากพืช ดังนั้นจึงมี
การศึกษาเพ่ือใช้แหล่งโปรตีนจากพืชมาใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์เพ่ือเป็นการลดต้นทุน (Huang 
et al., 2015) จากตารางที่ 4.22 แสดงองค์ประกอบของแหล่งโปรตีนในนมเทียมชนิดต่างๆ พบว่าแหล่ง
โปรตีนจากพืชมีคุณค่าโภชนะใกล้เคียงกับแหล่งโปรตีนจากนม 

 

ตารางที่ 4.22 คุณค่าโภชนะของนมเทียมที่มีแหล่งโปรตีนชนิดต่างๆ 

 

องค์ประกอบ 
แหล่งโปรตีนของน้้านมเทียม 

นม ถั่วเหลือง ข้าวสาลีที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ ถั่วลิสง 
วัตถุแห้ง, (%) 96.26 95.50 95.75 95.46 

อินทรีย์วัตถ,ุ (%) 93.32 94.8 95.94 94.98 

โปรตีน, (%) 22.71 22.44 21.64 21.76 

พลังงานที่ย่อยได้, เมกะจูล/กิโลกรัม) 18.26 17.04 16.78 16.29 

ไขมัน, (%) 14.43 15.15 15.14 14.99 

แคลเซียม, (%) 0.81 0.78 0.72 0.73 

ฟอสฟอรัส, (%) 0.66 0.50 0.52 0.53 

ที่มา: Huang et al. (2015) 
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 ซึ่งจากการศึกษาการใช้นมเทียมที่มีแหล่งโปรตีนจากถั่วเหลืองทดแทนแหล่งโปรตีนจากนม 
พบว่าสามารถใช้แหล่งโปรตีนจากถ่ัวเหลืองทดแทนแหล่งโปรตีนจากนมได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยท าให้
ลูกแพะมีน้ าหนักตัว และการพัฒนาของแพบพิลี่ (papillae) ในกระเพาะรูเมนสูงกว่ากลุ่มที่ใช้แหล่ง
โปรตีนจากนมเพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ใช้แหล่งโปรตีนจากถั่วเหลืองทดแทนแหล่งโปรตีนจากนม 25 
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ (Sarker et al., 2015) 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ผลของการใช้แหล่งโปรตีนในนมเทียมต่อน้ าหนักตัวของแพะ 

ที่มา: Sarker et al. (2015) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ผลของแหล่งโปรตีนในนมเทียมต่อความหนาแนน่ของ papillae ในกระเพาะรูเมน 

ที่มา: Sarker et al. (2015) 
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2.2 Transition phase  

หลังจากที่สัตว์ระยะแรกคลอดได้รับนมเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวในช่วงสัปดาห์แรก ใน
ระยะต่อมาสัตว์จะได้รับการเสริมอาหารข้นส าหรับสัตว์ระยะแรกเกิด-ก่อนหย่านม (feed starter) 
ร่วมกับการให้นม ซึ่งการเสริมอาหารข้นส าหรับลูกโคจะมีความส าคัญต่อการพัฒนา และการท างาน
ของกระเพาะรูเมนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อาจเสริมด้วยอาหารเยื่อใยได้บ้างเล็กน้อย  โดย
อาจจะให้หญ้าสด หรือหญ้าแห้งไว้ในรางอาหาร  

2.2.1 อาหารข้นส าหรับสัตว์ระยะแรกเกิด-ก่อนหย่านม เป็นอาหารที่มีความหนาแน่น
และพลังงานสูง ซึ่งประกอบด้วยธัญพืช เช่น เมล็ดข้าวโพด เมล็ดข้าวสาลี ประมาณ 40-60 เปอร์เซ็นต์ 
แหล่งโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง กากเมล็ดฝ้าย ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ และวิตามินและแร่ธาตุที่
จ าเป็น ซึ่งจะต้องมีโปรตีน และพลังงาน TDN ประมาณ 17-19 และ 76-82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(ฉลอง, 2541) การเสริมอาหารข้นส าหรับสัตว์ระยะนี้จะท าให้อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น และท าให้
กระเพาะรูเมนท างานได้สมบูรณ์เร็วขึ้น (Zhong et al., 2014) ทั้งนี้พบว่าลักษณะทางกายภาพของ
อาหารข้น และการเสริมอาหารเยื่อใยจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอาหาร และ
การพัฒนาของกระเพาะรูเมน Pazoki et al. (2017) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารข้นเสริม
ส าหรับลูกโคนมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผนังภายในกระเพาะรูเมน พบว่าลูกโคที่ได้รับ
อาหารข้นบดร่วมกับถั่วอัลฟาฟ่าแห้งบดมีปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโตสูงกว่าลูกโคที่ได้รับอาหารข้น
ที่ผ่านกระบวนเอ็กทรูดซ์ บด และอัดเม็ด ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.4  นอกจากนี้พบว่าเนื้อเยื่อ
ภายในกระเพาะรูเมนของลูกโคเมื่ออายุ 10 สัปดาห์ ที่ ได้รับอาหารข้นบดร่วมกับถั่วอัลฟาฟ่าแห้งบด    
มีเจริญพัฒนาและสุขภาพดีที่สุด ตลอดจนน้ าหนักของกระเพาะเรติคูลัม, รูเมน, โอมาซัม และอะโบมาซัม
มีค่ามากกว่าลูกโคที่ได้รับอาหารข้นบด, เอ็กทรูดซ์ และอัดเม็ด ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 

  

 

ภาพที่ 4.4 ปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคที่ได้รับอาหารข้นชนิดต่างๆ 

ที่มา: Pazoki et al. (2017) 
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ภาพที่ 4.5 การพัฒนาเนื้อเยื่อในกระเพาะรูเมนของลูกโคที่ได้รับอาหารข้นชนิดต่างๆ 

GS = ground starter, TS = textured starter, PS = pelleted starter,  

GS + AH = ground starter + chopped alfalfa hay 

ที่มา: Pazoki et al. (2017) 
 

ลูกโคที่มีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ควรเสริมอาหารข้นส าหรับลูกโคในปริมาณ 100-

200 กรัม และค่อยๆ เพ่ิมปริมาณเป็น 0.5-1 กิโลกรัม/ วัน เมื่อลูกโคมีอายุ 3-8 สัปดาห์ นอกจากนี้
ควรเพ่ิมปริมาณการเสริมอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดหรือหญ้าแห้ง และฟางให้กับลูกโค ช่วงนี้กระเพาะรูเมน
จะค่อยๆ พัฒนาและท างานได้เต็มที่ในเวลาต่อมา และควรท าการหย่านมเมื่อลูกโคมีน้ าหนักประมาณ 
55 กิโลกรัม หรือลูกโคมีอายุประมาณ 7-8 เดือน  

2.3 Ruminant phase  

เป็นระยะที่สัตว์ได้รับโภชนะจากอาหารแข็ง โดยอาศัยกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน ซึ่งหลังจากหย่านมสัตว์จะสามารถใช้อาหารหยาบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกระเพาะรูเมน
พัฒนาและท างานได้สมบูรณ์ ดังนั้นในระยะนี้สัตว์ที่อยู่ภายใต้การจัดการอาหารที่ดีจะได้รับอาหารหยาบ
คุณภาพดี และอาหารข้น เพ่ือเตรียมส าหรับใช้เป็นโคสาวทดแทน โคขุน และพ่อพันธุ์ต่อไป ซึ่งการ
จัดการให้อาหารสัตว์ระยะนี้จะขอกล่าวในหัวข้อต่อไป 

การให้อาหารสัตว์ระยะแรกคลอดมีความส าคัญมาก ซึ่งสัตว์ช่วงอายุแรกคลอด-3 วัน มีความจ าเป็น 
ต้องได้รับนมน้ าเหลืองเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะอาการท้องร่วงที่มักพบในสัตว์อายุก่อน 1 
เดือน และเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการสูญเสียสัตว์ระยะแรกเกิด หลังจากนั้นลูกจะได้รับนมปกติ
จากแม่โดยการดูดจากเต้านมแม่โดยตรง หรือได้จากการรีดนมแล้วน ามาป้อน ส าหรับกรณีที่แม่        
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ไม่สามารถให้นมลูกได้ ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถใช้นมเทียมทดแทนน้ านมได้ และเมื่อสัตว์ที่มีอายุประมาณ 
1-2 สัปดาห์ ให้เริ่มท าการเสริมอาหารข้นร่วมกับการให้อาหารหยาบ โดยเริ่มให้ในปริมาณน้อยๆ และ
ค่อยๆ เพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและกระตุ้นการพัฒนากระเพาะรูเมน 
และท าการหย่านมเมื่อน้ าหนักประมาณ 55 กิโลกรัมในลูกโคหรืออายุประมาณ 7-8 เดือน  

 

การให้อาหารสัตว์เค้ียวเอื้องระยะหลังหย่านม-ผสมพันธุ์ 
 หลังจากหย่านม สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมีความสามารถในการใช้อาหารหยาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน  ซึ่งการให้อาหารสัตว์ในระยะนี้จะต้องค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของสัตว์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มีการเจริญและพัฒนาระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพดี 
ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตสัตว์ระยะนี้จะใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน พ่อพันธุ์ และเข้าสู่รูปแบบการขุนต่อไป ซึ่ง
การให้อาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะนี้ ได้จ าแนกออกตามประเภทของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การให้อาหารโคนม 

โคนมหลังหย่านมสามารถกินอาหารเยื่อใยได้เต็มที่ ดังนั้นโคในระยะนี้ควรได้รับอาหารหยาบ
คุณภาพดี ร่วมกับการเสริมด้วยอาหารข้นที่มีโปรตีนและพลังงาน TDN ไม่ต่ ากว่า 14 และ 65 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ฉลอง, 2541) เพ่ือเติบโตเป็นโคสาวที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ และสุขภาพดี แต่
อย่างไรก็ตามโคสาวจะต้องไม่อ้วนเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากการสะสมไขมันในเต้านมจะท าให้การพัฒนา
ของเนื้อเยื่อ secretory ลดลง และท าให้โคคลอดยากขึ้นด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมโคสาว
ส าหรับเป็นแม่โคนมที่ดีควรเสริมอาหารข้นในระดับ 600 กรัม/ วัน ในโคก่อนวัยหนุ่มสาว และเสริมใน
ระดับ 800 กรัม/ วัน ในโคท่ีเป็นหนุ่มสาวแล้ว (Cheeke, 1999) 

 

2. การให้อาหารโคเนื้อ 

การจัดการให้อาหารโคเนื้อระยะหลังหย่านม-ผสมพันธุ์ สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
2.1 โครุ่น-โคสาว  
โคเนื้อหลังหย่านมควรได้รับหญ้าคุณภาพดี และเสริมด้วยธัญพืชและแหล่งอาหารโปรตีนที่

มีปริมาณโภชนะท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว (Cheeke, 1999) 
นอกจากนี้ ฉลอง (2541) รายงานว่าโคสาวที่จะใช้เป็นโคสาวทดแทนควรมีอัตราการเจริญเติบโต
ประมาณ 450-560 กรัม/ วัน และควรมีน้ าหนักตัวเมื่ออายุ 15 เดือน ประมาณ 295-315 กิโลกรัม โคสาว
ที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ า เช่น ฟาง ควรได้รับการเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีน และพลังงาน TDN 

เท่ากับ 16 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปริมาณ 1.4-2.3 กิโลกรัม/ วัน โดยมีแร่ธาตุให้เลียกิน
ตลอดเวลา 
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2.2 โคขุน  
การให้อาหารโคขุนเป็นการใช้อาหารข้นในระดับสูง ซึ่งมีโอกาสในการเกิดอาการผิดปกติ

เนื่องจากการให้อาหารหลายอาการ เช่น acidosis, ruminitis, bloat และ laminitis เป็นต้น ดังนั้น
ในการจัดการให้อาหารส าหรับโคขุนจะต้องมีระยะเวลาในการให้สัตว์ปรับตัวในการกินอาหารข้น
ระดับสูงก่อน โดยในช่วง 4-5 วัน ควรให้อาหารที่มีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นในระดับ 50 : 50 

หลังจากนั้นจึงค่อยเพ่ิมระดับของอาหารข้นต่ออาหารหยาบในระดับ 90: 10 ซึ่งในระยะการปรับสัตว์
พบว่าสัตว์อาจแสดงอาการผิดปกติเนื่องจากการได้รับอาหารข้นในระดับสูง (ในกรณีที่สัตว์ไม่เคยได้รับ
อาหารข้นมาก่อน หรือได้รับในปริมาณน้อยมาก) พบว่าการเสริมไอโอโนฟอร์จะสามารถป้องกันการเกิด 
acidosis ได้ 

 

3. การให้อาหารกระบือ 

กระบือในระยะนี้สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพ
ของอาหารที่ใช้เลี้ยงกระบือในระยะนี้จะข้ึนอยู่กับเป้าหมายในการเลี้ยงว่าจะให้มีอัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้นมากเพียงใด แต่โดยทั่วไปอาหารควรมีโปรตีน และพลังงาน TDN เท่ากับ 12 และ 58-60 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งจะท าให้กระบือมีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 450-550 กรัม/ วัน โดย
กระบือจะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่ออายุประมาณ 17 -21 เดือน และมีน้ าหนักประมาณ 270-300 
กิโลกรัม และพร้อมส าหรับการผสมพันธุ์เมื่อน้ าหนักประมาณ 300-325 กิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตามการ
ให้อาหารที่มีระดับพลังงานสูงส าหรับกระบือจะส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญของเนื้อเยื่อ secretary 
ในต่อมน้ านม ซึ่งจะท าให้ระยะเวลาในการให้ผลผลิตนมลดลง (Paul and Sunesh, 2017) 

 

4. การให้อาหารแกะ 

แกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองกลุ่มที่เลือกกินอาหารหยาบ (roughage eaters) ซึ่งมีระยะเวลาใน
การเคี้ยวเอ้ือง (rumination) นาน ท าให้สามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ าหรืออาหารที่มีเยื่อใยสูงเพ่ือ
เปลี่ยนเป็นเนื้อและนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแกะมีการใช้ประโยชน์ของโปรตีนและพลังงาน
เหมือนกับโคเนื้อ แต่พบว่าแกะมีความต้องการโภชนะและอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าโคเนื้อ โดยแกะ
ระยะนี้ควรได้รับอาหารข้นที่มีโปรตีน และพลังงาน TDN ประมาณ 10-14 และ 72-77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ โดยมีตัวอย่างสูตรอาหารดังแสดงในตารางที่ 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 สูตรอาหารส าหรับแกะระยะหลังหย่านม 

 

วัตถุดิบ ปริมาณ 

เมล็ดข้าวโพดบดหยาบ, (%) 59.15 

กากถั่วเหลือง, (%) 25.00 

หญ้าแห้งบด, (%) 8.00 

กากน้ าตาล, (%) 5.00 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต, (%) 0.40 

หินฝุ่น, (%) 1.45 

เกลือ, (%) 0.80 

แร่ธาตุปลีกย่อย, (%) 0.20 

วิตามินเอ, (IU/ton) 4,00,000 

วิตามินดี3, (IU/ton) 340,000 

วิตามินอี, (IU/ton) 4,000 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Heaney and Shrestha (1985) 
 

5. การให้อาหารแพะ 

แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองกลุ่มที่เลือกกินหญ้าและใบไม้ (intermediate types) ซึ่งการกินอาหาร
ของแพะจะขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของอาหารหยาบ โดยจะเลือกกินหญ้าที่มีคุณภาพดี และชอบ
กินใบไม้ที่ขึ้นอยู่ตามทุ่งหญ้า รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว เช่น ใบกระถิน แคไทย ถั่วฮามาต้า เป็นต้น โดยแพะ
จะมีความสามารถในการยืนด้วยขาหลัง มีความว่องไว และสามารถปีนต้นไม้เพ่ือขึ้นไปกินใบไม้ และ
สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพพ้ืนที่ที่แห้งแล้ง ดังนั้นในการให้อาหารแพะระยะนี้สามารถเลี้ยงด้วยหญ้า
คุณภาพดี โดยสามารถปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้า และเสริมด้วยพืชที่ให้ใบ และพืชตระกูลถั่ว เช่น 
ใบกระถิน ใบกระถินเทพา หรือผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ใบมันส าปะหลังตากแห้ง ยอดอ้อย 
เป็นต้น ร่วมกับการเสริมอาหารข้น  

จากประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมฟาร์มแพะที่ก าลังจะเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคที่
อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผู้เขียนพบว่าเกษตรกรจะเลี้ยงแพะด้วยหญ้าธรรมชาติโดยการ
ปล่อยให้แพะเข้าไปกินหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติในพ้ืนที่ฟาร์มที่สร้างรั้วกั้นเขตแดนไว้ ร่วมกับการปล่อย
ให้แทะเล็มแปลงหญ้าที่ปลูกไว้และหมุนเวียนไปในแต่ละแปลง หรือการตัดหญ้ามาให้กินร่วมกับการ
เสริมอาหารข้น และในแต่ละวันจะเสริมด้วยต้นกระถิน โดยเกษตรกรจะตัดกระถินทั้งต้นมาให้แพะกิน 
ซึ่งแพะจะกินทั้งส่วนของใบ ก้านใบ และเปลือกที่หุ้มล าต้นของกระถิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพะมี
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ประสิทธิภาพในการย่อยเยื่อใยได้ดีกว่าแกะ ทั้งนี้เนื่องจากแพะมีระยะเวลาในการเคี้ยวเอ้ือง  และ
ระยะเวลาที่อาหารอยู่ในกระเพาะรูเมนยาวนานกว่าในแกะ (Howe et al., 1988) 
 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะนี้จะไม่เลี้ยงให้สัตว์ผอมหรืออ้วนเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ที่
อ้วนจะมีการสะสมไขมันในเต้านมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อ secretory ที่ลดลง และจะ
ท าให้มีปัญหาคลอดยากในอนาคต ดังนั้นในการให้อาหารสัตว์ระยะนี้จะเน้นการใช้อาหารหยาบ
คุณภาพดี และเสริมด้วยอาหารข้น เพ่ือให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์
ในอนาคต 

 

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะตั้งท้อง 

 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะตั้งท้องจะต้องค านึงปริมาณโภชนะในอาหารที่เพียงพอต่อ
การเพ่ิมขึ้นของน้ าหนักตัว และการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่ ซึ่งการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การให้อาหารโคนม 

โคสาวท้องแรกหรือแม่โคที่อยู่ในระยะแห้งนมจะต้องได้รับอาหารที่มีโภชนะที่เพียงพอส าหรับ
การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนในท้อง และการสะสมพลังงานในร่างกายส าหรับให้ผลผลิตนมในช่วง
หลังคลอด  โคในระยะนี้ควรได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีอย่างเต็มที่ และเสริมด้วยอาหารข้นที่มี
โปรตีน และพลังงาน TDN ไม่ต่ ากว่า 16 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัม/ วัน 
และในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคลอดควรให้อาหารข้นในปริมาณ 2 กิโลกรัม/ วัน และเพ่ิมปริมาณขึ้น
เรื่อยๆ วันละ 0.5 กิโลกรัม จนถึงระดับ 1-1.5 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว จนถึงระยะคลอด เพื่อเป็นการ
ปรับตัวสัตว์ที่จะได้รับอาหารข้นในปริมาณสูงช่วงหลังคลอด ทั้งนี้โปรตีนและพลังงานในอาหารข้นจะ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารหยาบ ซ่ึงหากโคได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ า เช่น ฟาง ควรมีระดับของ
โปรตีนและพลังงาน TDN ในอาหารควรไม่ต่ ากว่า 18 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ฉลอง, 2541) 

 

2. การให้อาหารโคเนื้อ 

แม่โคตั้งท้องควรได้รับอาหารหยาบคุณภาพดี เช่น หญ้าสด ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นต้องเสริมด้วย
อาหารข้น แต่หากแม่โคได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ า เช่น หญ้าแห้ง , ฟางข้าว, ต้นข้าวโพดแห้ง และ
ซังข้าวโพด เป็นต้น ควรได้รับการเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีน และพลังงานเท่ากับ 6-7 และ 45-50 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในปริมาณ 0.5 กิโลกรัม/ วัน และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงใกล้คลอด และควรมีแร่ธาตุ
ให้เลียกินได้ตลอดเวลา 
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3. การให้อาหารกระบือ 

กระบือสาวคือกระบือที่จะให้ผลผลิตน้ านมในอนาคต ดังนั้นกระบือในระยะนี้จะต้องได้รับ
อาหารที่มีโภชนะที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย กระบือระยะนี้ควรมีน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 500 กรัม/ วัน และควรมีอายุและน้ าหนักตัวเมื่อคลอดลูกเท่ากับ 500 กิโลกรัม เมื่อกระบือสาว
มีอายุ 32-40 เดือน ควรได้รับหญ้าสดในปริมาณ 4-7 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง ร่วมกับฟางและอาหารข้น
หรือธัญพืช โดยควรเลี้ยงกระบือด้วยอาหารข้นหรือธัญพืชในระดับไม่ต่ ากว่า 0.5 กิโลกรัม/ วัน หรือควร
ให้ฟางในระดับ 1-1.5 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง ร่วมกับหญ้าสดปริมาณ 3 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง และอาหารข้น
ในปริมาณ 1 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง ซึ่งฟางสามารถปรับปรุงคุณภาพด้วยแอมโมเนียจะช่วยให้สัตว์มี
ปริมาณการกินได้และการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (Thomas, 2008) 

ในระยะ 2 เดือนก่อนคลอดกระบือจะมีความต้องการโภชนะเพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการเจริญ
และพัฒนาของลูกกระบือในท้อง Thomas (2008) แนะน าว่าควรให้อาหารกระบือตั้งท้องในปริมาณ
มากกว่าที่แนะน าไว้ใน NRC เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากจะช่วยท าให้กระบือสามารถสะสมพลังงานเพ่ือใช้
ในการให้ผลผลิตน้ านม และมีลักษณะทางสรีระวิทยาที่เหมาะสมส าหรับการเป็นกระบือนมในอนาคต  

 

4. การให้อาหารแกะ 

ในการให้อาหารแกะนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนที่แกะตัวเมียจะได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้ 
และช่วง 1 สัปดาห์หลังจากที่แกะตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์ควรเลี้ยงด้วยหญ้าสด หรืออาหารที่มี
คุณภาพดี หรือให้อาหารข้นประมาณ 0.3 กิโลกรัม/ วัน หลังจากนั้นช่วงประมาณ 3 เดือนครึ่งให้
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะในระดับที่แกะใช้เพ่ือการด ารงชีพ ซึ่งเป็นการจ ากัดปริมาณการกินอาหาร 
ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของอายุครรภ์ แกะจะมีความเสี่ยงในการเกิดคีโตซีส โดยการให้
อาหารโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดคีโตซีส ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนคลอดพบว่า
ลูกแกะที่อยู่ในครรภ์จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่วงนี้แกะจะมีความต้องการโภชนะเพ่ิมขึ้น ดังนั้น
จึงควรค่อยๆ เพ่ิมปริมาณการให้อาหารเพ่ือช่วยเพ่ิมน้ าหนักแรกคลอดของแกะ โดยให้อาหารข้นประมาณ
วันละ 0.3-1.0 กิโลกรัม (Cheeke, 1999) 
 

5. การให้อาหารแพะ 

 แพะมีระยะการตั้งท้องเฉลี่ย 150 วัน และช่วง 105 วันแรกจะอยู่ในระยะแรกของการตั้งท้อง 
ระยะนี้เอ็มบริโอในท้องจะเจริญอย่างช้าๆ และแม่แพะจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างนัก 
การให้อาหารแพะในระยะนี้ควรใช้หญ้าแห้งคุณภาพปานกลาง, หญ้าคุณภาพดี และมีแร่ธาตุให้เลียกิน
ตลอดเวลา และอาจจะยังไม่จ าเป็นต้องเสริมอาหารข้นในกรณีแพะที่ยังไม่ได้ท าการรีดนม แต่ส าหรับ
แพะที่รีดนมจะมีการให้อาหารข้น และจะลดปริมาณลงเมื่อแพะเข้าสู่ระยะแห้งนม ซึ่งมีระยะเวลา
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ประมาณ 60 วัน นอกจากนี้ในช่วง 25-30 วันแรกของการตั้งท้องไม่ควรใช้ยาใดๆ ในแพะ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในระยะดังกล่าว fetus จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้ยาจะมีผลกระทบต่อการแบ่งตัวของเซลล์  
และในระยะ 45 วันสุดท้ายของการตั้งครรภ์ตัวอ่อนในท้องจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในระยะ
นี้แพะจึงมีความต้องการโภชนะเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 4.6 โดยควรให้หญ้าสด, หญ้าแห้งหรือถั่วแห้ง
ที่มีคุณภาพดี, มีแร่ธาตุให้กินตลอดเวลา และเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเพ่ิมน้ าหนักตัว
ของแม่แพะและลูกแพะในท้อง   

 

 
 

ภาพที่ 4.6 ความต้องการโภชนะของแพะระยะตั้งท้อง 
ที่มา: Sahlu and Goetsch (1998) 
 

 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะตั้งท้องจะเลี้ยงไม่ให้สัตว์อ้วนเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากจะมี
ปัญหาคลอดยาก และมีโอกาสในการเกิดภาวะสมดุลพลังงานเป็นลบ (negative energy balance) 
ช่วงหลังคลอด ดังนั้นการให้อาหารส าหรับสัตว์ระยะนี้จะเน้นการใช้อาหารหยาบคุณภาพดี เช่น หญ้าสด 
หญ้าผสมถั่ว และเสริมอาหารข้นปริมาณน้อย และค่อยๆ เพ่ิมปริมาณขึ้นในช่วงปลายของการตั้งท้อง
เพ่ือให้ตัวอ่อนในท้องมีการเจริญพัฒนาที่ดี 
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การให้อาหารสัตว์เค้ียวเอื้องระยะให้ผลผลิตน้้านม 

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะให้ผลผลิตน้ านมจะต้องค านึงปริมาณโภชนะในอาหารที่
เพียงพอต่อการให้ผลผลิตนม และการเจริญของตัวอ่อนในท้องซึ่งสัตว์จะกลับมาผสมพันธุ์และตั้งท้อง
ในรอบใหม่หลังคลอดประมาณ 45-60 วัน ซึ่งการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การให้อาหารโคนม 

โคนมจะเริ่มให้ผลผลิตน้ านมหลังจากคลอดลูก ซึ่งโคจะให้ผลผลิตน้ านมสูงสุดประมาณ 6 สัปดาห์
หลังคลอด หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง แม่โคมีระยะในการให้ผลผลิตน้ านมประมาณ 10 เดือน และมี
ระยะแห้งนม (dry period) ประมาณ 60 วัน ส าหรับระยะการให้ผลผลิตน้ านมสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก (early lactation) คือตั้งแต่ 14-100 วัน ระยะกลาง (mid lactation) คือ
ตั้งแต่ 100-200 วัน และระยะปลาย (late lactation) คือตั้งแต่ 200-305 วัน หลังคลอด ตามล าดับ 
ซึ่งการให้อาหารโคนมในระยะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การให้อาหารโคนมระยะแรกของการให้นม  
ในช่วงนี้โคจะให้ผลผลิตน้ านมสูงสุด แต่โคจะมีปริมาณการกินได้ลดลง ซึ่งพลังงานที่โคได้รับ

จะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ านมในปริมาณสูง ส่งผลให้โคมีน้ าหนักตัวลดลงและมีสมดุลพลังงานเป็นลบ 
ดังแสดงในภาพที่ 4.7 สัตว์จะสลายไขมันที่ได้สะสมในร่างกายในระยะแห้งนมมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
พบว่าโคระยะแห้งนมที่อ้วนจะท าให้มีอาการผิดปกติเนื่องจากกระบวนการเมทาบอลิซึม และให้ผลผลิตนม
ลดลงในระยะแรกของการให้นม ดังนั้นโคนมในระยะแห้งนมควรได้รับการจ ากัดการให้อาหารเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้โคอ้วน ส าหรับความสามารถในการสลายไขมันมาใช้ในร่างกายจะขึ้นกับสายพันธุ์ โดย
พบว่าโคที่มีสายพันธุ์ในระดับสูงจะมีระยะเวลาในการสลายไขมันมาใช้ประโยชน์ได้ยาวนานกว่าโคที่มี
สายพันธุ์ระดับต่ า 

อาหารที่ให้โคระยะนี้จะต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานที่เพียงพอต่อการให้ผลผลิต
น้ านม ซึ่งจะต้องเป็นอาหารที่มีสมดุลของเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพ (effective fiber), คาร์โบไฮเดรตที่
ไม่เป็นโครงสร้าง,  โปรตีนที่ย่อยสลายและไม่ย่อยสลายในกระเพาะรูเมน ซึ่งตารางที่ 4.24 ได้แสดง
ปริมาณความต้องการโภชนะของโคนมที่ให้ผลผลิตนมในระยะต่างๆ พบว่าระยะที่สัตว์ให้ผลผลิตน้ านม
จะต้องกระตุ้นให้กินอาหารให้ได้มากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการกินได้ของอาหารจะมีผลต่อการให้
ผลผลิตนม โดยการกินได้ของอาหาร 1 กิโลกรัม สามารถให้ผลผลิตนมประมาณ 2 -2.4 กิโลกรัม ซึ่ง
ปริมาณการกินได้ของอาหารจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปริมาณผลผลิตนม ปริมาณและคุณภาพ
ของอาหารหยาบ การย่อยได้ของอาหาร ความถี่ในการให้อาหาร และการปรับปรุงคุณภาพอาหาร เป็นต้น 
โดยโคนมในระยะแรกของการให้นมควรได้รับอาหารหยาบในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
โดยประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารหยาบที่ให้โคควรมีขนาดอย่างน้อย 2.6 เซนติเมตร เพ่ือกระตุ้นการเคี้ยว 
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และระดับเยื่อใย NDF และ ADF ในอาหารควรมีประมาณ 28 และ 19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และโค
ควรได้รับอาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 17-19 เปอร์เซ็นต์ โดยควรเป็นโปรตีนชนิดที่    
ไม่สลายในกระเพาะรูเมนประมาณ 30-35 เปอร์เซ็นต์ และชนิดที่สลายในกระเพาะรูเมนประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต ์

 
ภาพที่ 4.7 ผลผลิตนม ปริมาณการกินได้ และน้ าหนักตัวของโคนมในแต่ละระยะการให้นม  

ที่มา: NRC (1989) 
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ตารางท่ี 4.24 ความต้องการโภชนะของโคนมที่ให้ผลผลิตนมในระยะต่างๆ 

 

 ระยะการให้นม 

 ระยะแรก ระยะกลาง ระยะปลาย 

ผลผลิตน้ านมเฉลี่ย (กิโลกรัม/ วัน) 40 30 20 

ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง (กิโลกรัม/ วัน) 24-26 21-23 11-12 

โปรตีนหยาบ  (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 17-19 15-16 13-15 

โปรตีนที่ไม่สลายในกระเพาะรูเมน  (เปอร์เซ็นต์โปรตีน) 35-40 30-35 25 

โปรตีนที่สลายในกระเพาะรูเมน  (เปอร์เซ็นต์โปรตีน) 25-33 25-36 25-40 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 30-34 30-38 33-43 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 19-21 19-23 22-26 

เยื่อใยที่มีประสิทธิภาพ (เปอร์เซ็นต์ NDF) 25  25 25 

พลังงานสุทธิเพื่อผลิตนม (เมกะแคลอรี/ กิโลกรัม) 1.64  1.57 1.5 

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นโครงสร้าง (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 30-42  30-44 30-45 

โภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 72-74  69-71 66-68 

ไขมัน (ระดับสูงสุดในอาหาร, เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 5-6  4-6 3-5 

แคลเซียม (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.8-1.1  0.8-1.0 0.7-0.9 

ฟอสฟอรัส (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.5-0.9  0.4-0.8 0.4-0.7 

โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.9-1.4  0.9-1.3 0.9-1.3 

โซเดียม (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.2-0.45  0.2-0.45 0.18-0.45 

คลอรีน (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.25-0.30  0.25-0.30 0.25-30 

ก ามะถัน (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.22-0.24  0.20-0.24 0.20-0.22 

โคบอลต์ (มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 0.2-0.3  0.2-0.3 0.2-0.3 

ทองแดง (มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 15-30  15-30 12-30 

ไอโอดีน (มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 0.8-1.4  0.6-1.4 0.6-1.2 

เหล็ก (มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 100  75-100 50-100 

ซีลีเนียม (มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 0.3 0.3 0.3 

วิตามินเอ (1000 IU/ วัน) 100-200  100-200 100-200 

วิตามินดี (1000 IU/ วัน) 20-30 20-30 20-30 

วิตามินอี (IU/ วัน) 600-800  400-600 400-600 

ที่มา: Department of Animal Science (2017) 
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2.2 การให้อาหารโคนมระยะกลางของการให้นม  

ระยะนี้โคนมจะเริ่มกินอาหารได้มากขึ้น และพบว่าโคมีปริมาณการกินได้สูงสุดในระยะกลาง
ของการให้นม ท าให้ช่วงนี้น้ าหนักโคจะเริ่มเพ่ิมขึ้น การให้อาหารโคระยะนี้จะต้องกระตุ้นให้โคนม    
กินอาหารให้ได้มากที่สุดเช่นกัน โดยควรกินได้อย่างน้อย 4 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว (Cheeke, 

1999) ทั้งนี้เพ่ือให้แม่โครักษาระดับการให้ผลผลิตให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยโคควรรับ
อาหารหยาบในระดับ 40-45 เปอร์เซ็นต์ และได้รับอาหารหยาบที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับระยะแรก
ของการให้นม และไม่ควรให้อาหารข้นเกิน 2.3 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โดยความต้องการโปรตีนใน
อาหารข้นของโคระยะนี้จะน้อยกว่าโคที่ให้นมในระยะแรก ดังนั้นโคควรได้รับอาหารข้นที่มีโปรตีน
เท่ากับ 15-16 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4.24) 

2.3 การให้อาหารโคนมระยะปลายของการให้นม  

โคระยะนี้จะให้ผลผลิตนม และมีปริมาณการกินได้ลดลง ขณะที่น้ าหนักตัวของโคจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และมีการสะสมพลังงานในเนื้อเยื่อไขมันจนกระทั่งเข้าสู่ระยะแห้งนม แต่อย่างไรก็ตามน้ าหนักตัว
ของโคที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายของการให้นมเป็นผลมาจากการเจริญของตัวอ่อนในท้องของ
แม่โคเช่นกัน ส าหรับการให้อาหารโคระยะนี้ถือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤตที่จะต้องพึงระวังมากนักเมื่อ
เทียบกับระยะแรกและกลางของการให้นม ในระยะนี้โคควรได้รับอาหารข้นที่มีโปรตีนเท่ากับ 13-15 
เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถใช้สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน และแหล่งพลังงานที่ย่อยสลายได้เร็ว 
เช่น กากน้ าตาล มาใช้ในการประกอบสูตรอาหารตามความต้องการโภชนะท่ีแสดงดังตารางที่ 4.24 

หลังจากระยะปลายของการให้นม โคจะเข้าสู่ระยะแห้งนม ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 60 วัน 
ในระยะนี้โคจะได้รับอาหารในปริมาณน้อยกว่าช่วงที่ให้นมเพ่ือเป็นการลดการผลิตนมของแม่โค และ
ระยะนี้โคจะมีการฟ้ืนฟูร่างกาย และเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ านมเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ  
การผลิตน้ านมในระยะการให้นมรอบใหม่ต่อไป (Cheeke, 1999) 

 

2. การให้อาหารโคเนื้อ 

โคเนื้อระยะที่ให้ผลผลิตน้ านมเป็นระยะที่จะต้องมีการจัดการเรื่องอาหารให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระยะแรกของการให้นม ทั้งนี้เพ่ือให้โคให้ผลผลิตน้ านมในปริมาณสูงและเตรียมพร้อมร่างกาย
ส าหรับผสมพันธุ์ครั้งถัดไป ซึ่งโคจะไม่สามารถตั้งท้องได้หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย โคตั้งท้องควรได้รับหญ้าคุณภาพดี ซึ่งเป็นหญ้าสดในฤดูฝน และหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักใน
ฤดูแล้ง และเสริมด้วยแหล่งอาหารโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง และกากเมล็ดฝ้าย และอาหารแหล่ง
พลังงาน เช่น ธัญพืช กากน้ าตาล หรือหญ้าแห้งคุณภาพสูง (Cheeke, 1999) 
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3. การให้อาหารกระบือ 

กระบือมีช่วงการให้ผลผลิตน้ านมแตกต่างกันตามสายพันธุ์ โดยกระบือพันธุ์มูร่าห์มีระยะใน
การให้นมประมาณ 265-295 วัน หรือประมาณ 9-10 เดือน ขณะที่ ICAR รายงานว่ากระบือมีระยะ
การให้นมยาวนานเช่นเดียวกับโคนมคือ 305 วัน นอกจากนี้ผลผลิตน้ านมจะมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับ
หลายปัจจัย ได้แก่ สายพันธุ์ อาหาร การจัดการ ความถี่ในการรีดนม และอาการเจ็บป่วยของกระบือ 
พบว่าผลผลิตน้ านมจะมากที่สุดในช่วง 5-6 สัปดาห์หลังคลอด และกระบือจะให้ผลผลิตน้ านมสูงสุดใน
ระยะการให้นมที่ 4 (lactation ที่ 4) และหลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ (Thomas, 2008) จาก
ตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่านอกจากสายพันธุ์กระบือจะมีผลต่อระยะการให้นมและผลผลิตน้ านมแล้ว 
ยังพบว่าการจัดการและสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการให้ผลผลิตนมของกระบือเช่นเดียวกัน  

 

ตารางท่ี 4.25 ช่วงเวลาของระยะการให้นมและผลผลิตน้ านม 

 

สายพันธุ์ 
ระยะการให้นม 

(วัน) 
ผลผลิตน้้านม 

(กิโลกรัม/ ระยะการให้นม) 
สถานที่เลี้ยง 

กระบือปลัก 235 441 จีน 

มูร่าห์ 294 1,764 อินเดีย (ฟาร์ม) 
มูร่าห์ 385 1st lactation 1,770 อินเดีย (มหาวิทยาลัย) 
50% มูร่าห์ 276 1,096 จีน 

75% มูร่าห์ 270 1,153 จีน 

87.5% มูร่าห์ 291 1,540 จีน 

นิลี-ราวี  250–327 1,586 – 1,855 อินเดีย 

นิลิ-ราว ี 261 1,873 จีน 

เซอติ 305 1,043 อินเดีย (มหาวิทยาลัย) 
เมดิเตอร์เรเนียน  270 2,100 อิตาลี (สถาบันวิจัย) 
พ้ืนเมือง/ เนปาล  223  489 เนปาล (ศูนย์วิจัย) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Stahl Hogberg and Lind (2003)  

 

 ส าหรับองค์ประกอบน้ านมของกระบือพบว่ามีความแตกต่างกับน้ านมของโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไขมัน โดยน้ านมโคจะมีไขมันนมประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นมกระบือมีไขมันประมาณ 7-8 
เปอร์เซ็นต์ และอาจมีปริมาณสูงถึง 13 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้น้ านมกระบือมีจุดหลอมเหลวสูงกว่า
น้ านมโค ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนของไขมันอ่ิมตัวสูงกว่า รวมทั้งมีองค์ประกอบของกรดบิวทีริค, ปาล์มิติค 
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และสเตียริคสูงกว่า ขณะที่มีฟอสฟอไลปิดและคอเรสเตอรอลต่ ากว่าน้ านมโค นอกจากนี้พบว่ามีโปรตีน, 
แลคโตส, เถ้า และวิตามินเอสูงกว่าน้ านมโค ซึ่งท าให้น้ านมมีสีขาว ขณะที่นมโคจะมีเหลืองเล็กน้อย 
โดยองค์ประกอบของน้ านมกระบือแสดงในตารางที่ 4.26 

 

ตารางท่ี 4.26 องค์ประกอบน้ านมกระบือและโคเขตร้อน 

 

สายพันธุ์ 
องค์ประกอบน้้านม, (%) 

น้้า ไขมัน โปรตีน แลคโตส ของแข็งไม่รวมไขมัน 

อียิปต์ 82.4 7.9 4.2 4.8 9.9 

เมดิเตอร์เรเนียน /อิตาลี  81.9 7.9 4.3 nd 10.2 

มูร่าห์/อินเดีย 82.7 7.1 4.6 3.6 10.2 

มูร่าห์/บังกาเรีย  81.8 8.0 4.5 4.8 10.2 

โคเขตร้อน 86.6 4.2 3.6 4.9 9.2 

หมายเหตุ: nd=not determine 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Stahl Hogberg and Lind (2003) 
 

 ในช่วงเดือนแรกของการให้นม น้ าหนักตัวของกระบือจะลดลงทั้งนี้เนื่องกระบือจะกินอาหาร
ได้ไม่เต็มที่กับความต้องการของร่างกายที่จะใช้ในการสร้างน้ านม ดังนั้นในการประกอบสูตรอาหาร
ส าหรับกระบือระยะให้นมจะต้องให้มีสมดุลของพลังงาน, โปรตีน, วิตามิน และแร่ธาตุ โดยจะค านวณ
ตามปริมาณความต้องการโภชนะของกระบือนมตามปริมาณการผลิตน้ านม โดยตัวอย่างสูตรอาหาร
ส าหรับกระบือนมแสดงดังตารางที่ 4.27 

และจากประสบการณ์ในการศึกษาดูงานฟาร์มกระบือนมในประเทศไทยของผู้เขียน พบว่า
กระบือที่ผลิตนมที่เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่คือสายพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก ซึ่งอาหารหยาบที่ใช้
ในฟาร์มประกอบด้วยหญ้า และฟางข้าว ซึ่งหญ้าที่ให้จะเป็นรูปแบบการตัดให้กิน (cut and carry) 
และมีการเสริมด้วยเปลือกถั่วงอกที่รับจากโรงงานผลิตถั่วงอก ส าหรับอาหารข้นจะใช้อาหารข้นที่ผสมเอง
เพ่ือใช้ภายในฟาร์ม ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วยข้าวสาร แกลบบด ปลาป่น กี (น้ ามันที่สกัดจากนม) 
และกากถั่วเหลือง ซึ่งภายใต้การจัดรูปแบบการให้อาหารดังกล่าวกระบือให้ผลผลิตยาวนาน 6-7 เดือน 
และให้ผลผลิตน้ านมประมาณ 6-7 กิโลกรัม/ วัน และน้ านมมีองค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน และ 
คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 4.5, 8 และ 4.8 กรัม มีแคลเซียมเท่ากับ 120 IU และมีพลังงาน เท่ากับ 66 
กิโลแคลอรี  
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ตารางท่ี 4.27 ตัวอย่างสูตรอาหารกระบือนมที่มีน้ าหนักตัว 550 กิโลกรัม 

 

ผลผลิตนม 
(ไขมัน 7%) 

4% FCM 

 

อาหารหยาบ 

(กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 
อาหารข้น 

(กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 
4 กิโลกรัม 5.8 

กิโลกรัม 

3.5 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 3.2 ข้าวโพดหมัก + 4 

ฟางข้าวสาลี หรือ 

2 ร าข้าวสาลี 

5 กิโลกรัม 7.40 

กิโลกรัม 

2 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 4 ข้าวโพดหมัก + 4 

ข้าวฟ่าง 
 

7 กิโลกรัม 10.15 

กิโลกรัม 

5.3 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5.5 ข้าวโพดหมัก 

หรือ 

 

  4.5 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5 ข้าวโพดหมัก + 2 

ฟางข้าวสาลี หรือ 

 

  3.5 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5.5 ข้าวโพดหมัก 

และ 

2 ร าข้าวสาลี 

9 กิโลกรัม 13.05 

กิโลกรัม 

5.6 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5.5 ข้าวโพดหมัก + 3 

ฟางข้าวสาลี หรือ 

 

  4.5 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5.5 ข้าวโพดหมัก 

และ 

2.5 ร าข้าวสาลี 

10 กิโลกรัม 14.50 

กิโลกรัม 

6 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 7 ข้าวโพดหมัก หรือ  

  ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 3 ข้าวโพดหมัก และ 1 กากเมล็ดฝ้ายบด 

12 กิโลกรัม 17.40 

กิโลกรัม 

7 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 5 ข้าวโพดหมัก + 2 

ฟางข้าวสาลี และ  

1.5 ร าข้าวสาลี 

15 กิโลกรัม 21.75 

กิโลกรัม 

7.5 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 6 ข้าวโพดหมัก และ  

 

2.2 ร าข้าวสาลี + 
0.5 กากน้ าตาล 

+ 0.3 ยูเรีย 

  หรือ 8 ถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง + 6 ข้าวโพดหมัก 

และ  

2.5 ร าข้าวสาลี  + 
0.5 กากน้ าตาล 

  หรือ 13 ข้าวโพดหมัก และ กากเมล็ดฝ้ายบด 

หมายเหตุ: FCM = fat corrected milk 

ที่มา: Thomas (2008) 
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 5. การให้อาหารแกะ 

แกะมีช่วงการให้ผลผลิตนมประมาณ 12-20 สัปดาห์ โดยจะให้ผลผลิตน้ านมสูงสุดในช่วง
สัปดาห์ที่ 2-3 และหลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 4.8 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 ผลผลิตน้ านมของแกะตลอดระยะการให้นม 

ที่มา: Wallace (1948) อ้างถึงโดย McDonald et al. (2011) 
 

พบว่าประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตนมทั้งหมดจะอยู่ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการ    
ให้นม, 30 และ  21 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตนมจะอยู่ในช่วง 4 สัปดาห์ถัดมา และ 11 เปอร์เซ็นต์จะอยู่
ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้าย ทั้งนี้พบว่าผลผลิตน้ านมของแม่แกะที่ให้ลูกแฝด (2 ตัว) จะสูงกว่าแม่แกะที่     
ให้ลูก 1 ตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลูกแฝดมีความถี่ในการดูดนมมากกว่า และลูกแกะดูดนมเพียงตัวเดียว
ท าให้การไหลของน้ านมจากเต้านมไม่ดีเท่าการดูดนมของลูกแฝด ส าหรับองค์ประกอบของน้ านมจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเนื่องจากสายพันธุ์ สภาพภูมิอากาศ การให้อาหาร ช่วงเวลาของการให้นม และความถี่
ในการรีดนม เป็นต้น ซึ่งผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมแกะแสดงในตารางที่ 4.28 

การให้อาหารแกะระยะให้นมมีความส าคัญมากต่อปริมาณการให้ผลผลิตน้ านม พบว่าแม่แกะ
ที่ให้นมมีปริมาณการกินได้สูงถึง 3-4 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว ซึ่งการให้อาหารแกะสามารถใช้วัตถุดิบได้
หลายชนิด ได้แก่ หญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และอาหารข้น โดยแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีความสามารถ
ในการแทะเล็มเก่ง การปลูกหญ้าผสมถั่วถือว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีส าหรับแกะระยะให้นม
ที่มีความต้องการโปรตีน และเยื่อใย NDF เท่ากับ 16-18 และ 25-35 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยแกะ
ที่ให้ผลผลิตน้ านมสูงๆ สามารถให้อาหารโดยปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้าผสมถั่ว ร่วมกับการเสริม
อาหารข้นในระดับ 1 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน นอกจากนี้การให้อาหารผสมส าเร็จ (total mixed rations, 

TMR) ก็เป็นรูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมส าหรับแกะที่ให้ผลผลิตนมสูงๆ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึง
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ขนาดของอาหารหยาบที่ใช้ในสูตรอาหาร TMR โดยทั่วไปจะต้องมีขนาดเล็กกว่าสูตรอาหารที่ใช้ใน 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่ รวมทั้งให้อาหารแกะในรูปแบบของ TMR จะต้องค านึงถึงการให้ผลผลิตนม
ของแกะ และคุณภาพของอาหารหยาบด้วย มากไปกว่านั้นพบว่าเศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมการเกษตรหลายชนิดสามารถน ามาใช้เป็นอาหารส าหรับแกะ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารหยาบที่มีเยื่อใยสูง ดังนั้นก่อนม ามาใช้เป็นอาหารแกะควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
ก่อนจะท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sitzia et al., 2015) และมีน้ าสะอาดให้กิน
ตลอดเวลา พบว่าแกะระยะผลิตนมต้องการบริโภคน้ าประมาณ 3 แกลลอน หรือ 11.3 ลิตร/ ตัว/ วัน 

 

ตารางท่ี 4.28 ผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมแกะ 

 

สายพันธุ์ 
ผลผลิตนม (กิโลกรัม) องค์ประกอบน้้านม (กรัม/กิโลกรัม) 

ให้ลูกแฝด ให้ลูก 1 ตัว ไขมันนม โปรตีน 

Romney Marsh 148 115 - - 

Cheviot – 91 - - 

Border Leicester/Cheviot 211 124 - - 

Suffolk 145 94 6.60 5.80 

Hampshire Down 79 75 - - 

Scottish Blackface 142 102 - - 

Dorset  - - 6.10 6.50 

Welsh Mountain  - - 6.20 5.40 

East Friesian  - - 6.64 6.21 

ที่มา: Bencini (2001) 
 

5. การให้อาหารแพะ 

แพะนมถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถผลิตนมและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพ่ือให้มนุษย์ได้
บริโภคเช่นเดียวกับโค และกระบือ ซึ่งแพะจะมีช่วงการให้ผลผลิตนมประมาณ 10 เดือน และมีปริมาณ
การให้ผลผลิตนมในแต่ละช่วงของระยะการให้นมเหมือนกันกับโคนม โดยจะให้ผลผลิตน้ านมสูงสุด
ในช่วง 6 เดือนหลังคลอด และหลังจากนั้นจะคงที่นาน 4 สัปดาห์ ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงประมาณ 2.5-

3 เปอร์เซ็นต์/ สัปดาห์ ดังแสดงในภาพที่ 4.9 ส าหรับผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมของแพะจะขึ้นกับ
ปัจจัยเนื่องจากสายพันธุ์ โดยพบว่าสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ านมสูงจะมีองค์ประกอบน้ านมลดลง 
นอกจากนี้ในแต่ละช่วงของระยะการให้นมจะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของน้ านม โดยพบว่าไขมันและ
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ของแข็งที่ไม่รวมไขมันจะมีค่าต่ าสุดในช่วงหลังคลอด 4 เดือน จากนั้นจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งถึง
ช่วงปลายของระยะการให้นม ดังแสดงในตารางที่ 4.29 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 ผลผลิตน้ านมของแพะตลอดระยะการให้นม 

ที่มา: McDonald et al. (2011) 
 

ตารางท่ี 4.29 ผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมแพะในประเทศอังกฤษและเวลส์ 
 

สายพันธุ์ ผลผลิตน้้านม/ระยะ
การให้นม (กิโลกรัม) 

ไขมัน 

(%) 
โปรตีน 

(%) 
แลคโตส 

(%) 
พลังงาน 

(เมกะจูล/ กิโลกรัม) 
Anglo-Nubian  681 4.65 3.55 4.34 3.36 

Saanen  904 3.51 2.88 4.48 2.79 

British Saanen  970 3.76 2.92 4.28 2.86 

Toggenburg  672 3.71 2.86 4.58 2.87 

British 

Toggenburg  

1,090 3.73 2.96 4.38 2.87 

British Alpine  953 4.11 3.11 4.33 3.05 

Golden Guernsey 820 4.19 3.17 4.33 3.09 

ที่มา: ดัดแปลงจาก AFRC (1994); McDonald et al. (2011) 
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การให้อาหารแพะนมจะต้องให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพสูง ร่วมกับอาหารข้นในสัดส่วนอาหารหยาบ
ต่ออาหารข้น 40:60 โดยตารางที่ 4.30 แสดงคุณค่าทางโภชนะในอาหารข้นที่ใช้ส าหรับแพะนมที่ให้ 
ผลผลิตนมในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งอาหารข้นที่ใช้ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นธัญพืช และแหล่ง
โปรตีนตามระดับโภชนะที่แนะน าโดย NRC นอกจากนี้สามารถใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตร
มาใช้เป็นอาหารส าหรับแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลพลอยได้จากกล้วย (ต้น, ใบ, หยวก และ
เปลือก) (Poyyamozhi and Kadirvel, 1986) และใช้ใบของพืชตระกูลถั่ว เช่น กระถิน แคฝรั่ง และแคไทย
เป็นแหล่งโปรตีนเสริม (Van Eys et al., 1986) นอกจากนี้แพะยังมีความสามารถในการสะสม
พลังงานในเนื้อเยื่อไขมันในระหว่างตั้งท้องและจะสลายน ามาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ให้ผลผลิตน้ านม 
ดังนั้นในช่วงปลายของการตั้งท้องแพะควรได้รับอาหารข้นในปริมาณ 0.5 กิโลกรัม/ วัน และในช่วงที่
ให้ผลลิตน้ านมควรเพ่ิมปริมาณอาหารข้นเป็น 1.0 กิโลกรัม/ วัน ซึ่งการให้อาหารข้นในระดับดังกล่าว
ในช่วงปลายของการตั้งท้องจะช่วยป้องกันการเกิดโคตีซีสในช่วงต้นของการให้นม (Cheeke, 1999) 
 

ตารางที ่4.30 คุณค่าทางโภชนะในอาหารข้นที่ใช้ส าหรับแพะรีดนมที่ให้ผลผลิตนมในปริมาณที่แตกต่างกัน 

 

โภชนะในอาหาร (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 
ผลผลิตนม (กิโลกรัม/ วัน) 

>4.1 3.2-4.1 1.8-3.2 <1.8 

พลังงาน TDN 75 71 67 65 

โปรตีน 18 16 14 14 

แคลเซียม 0.7 0.6 0.6 0.5 

ฟอสฟอรัส 0.5 0.4 0.4 0.3 

เยื่อใยหยาบ 20 23 26 29 

ที่มา: Sahlu and Goetsch (1998) 
 

 ผลผลิตน้ านมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงแรกของการให้นม จากนั้นจะ
คงที่และ/หรือค่อยๆ ลดลง ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแห้งนม ดังนั้นการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะนี้
จะต้องค านึงถึงโภชนะที่เพียงพอส าหรับการน าไปสร้างน้ านม และการรักษาระยะเวลาและการให้    
ผลผลิตน้ านมในปริมาณมากให้ยาวนานที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณโปรตีนและพลังงานในอาหารข้นจะ
สอดคล้องกับปริมาณน้ านมที่สัตว์ผลิตได้ ซึ่งจะมีปริมาณมากในระยะแรกของการให้นม และมีปริมาณต่ า
ในระยะปลายของการให้นม 
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สรุป 

 การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเพ่ือให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโต สามารถผลิตลูก และให้ผลผลิตเนื้อ
และนมได้ตามเป้าหมายนั้น นอกจากผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องชนิด ประเภท และ
คุณค่าทางโภชนะของอาหารแต่ละแหล่งแล้ว จะต้องมีความรู้เรื่องความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละ
ประเภท และสัตว์ที่อยู่ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น
การให้อาหารในระยะแรกคลอด-หย่านม, ระยะหลังหย่านม-ผสมติด, ระยะตั้งท้อง และระยะให้น้ านม 
โดยสัตว์แรกคลอดจ าเป็นต้องได้รับนมน้ าเหลืองให้เร็วที่สุด หรือภายใน 1 -2 ชั่วโมงหลังคลอด ทั้งนี้
เนื่องจากนมน้ าเหลืองมีแอนติบอดีและคุณค่าทางโภชนะสูง หากสัตว์ได้รับนมน้ าเหลืองเร็วจะท าให้
สัตว์แข็งแรง และหลังจากนั้นจึงค่อย  ๆเสริมอาหารข้นส าหรับลูกโค และหญ้าสด เพ่ือกระตุ้นให้กระเพาะอาหาร
มีการเจริญพัฒนา สัตว์ระยะหลังหย่านมจะสามารถใช้อาหารหยาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะนี้สัตว์
จะต้องได้รับอาหารหยาบคุณภาพดี และเสริมอาหารข้นบ้าง แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรให้สัตว์ระยะนี้อ้วน
เพราะจะมีผลต่อการผสมติด ส าหรับการให้อาหารสัตว์ระยะตั้งท้องในระยะแรกพบว่าตัวอ่อนในท้อง
จะมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ดังนั้นในระยะนี้สามารถให้อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี และอาจเสริม
อาหารข้นบ้าง และค่อยๆ เพ่ิมประมาณขึ้นในช่วงปลายของการตั้งท้อง แต่ต้องระวังไม่ให้สัตว์อ้วน
เกินไปเพราะจะมีผลท าให้การเจริญของเนื้อเยื่อ secretory ลดลง และท าให้สัตว์คลอดยาก และเมื่อ
สัตว์คลอดลูกจะเข้าสู่ระยะให้ผลผลิตน้ านม ซึ่งในช่วงแรกของการให้นมนั้นสัตว์จะให้ผลผลิตนมสูง 
และจะคงที่ และ/หรือค่อยๆ ลดลง เรื่อยๆ ก่อนเข้าสู่ระยะแห้งนม ดังนั้นในระยะนี้สัตว์ควรได้รับ
อาหารหยาบในปริมาณไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และได้รับอาหารข้นตามปริมาณน้ านมที่ผลิต 

 

ค้าถามทบทวน 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์เคี้ยวเอื้องประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 

2. โภชนะท่ีสัตว์ต้องการประกอบด้วยอะไรบ้าง และโภชนะแต่ละชนิดมีความส าคัญต่อสัตว์อย่างไร 

3. การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องระยะแรกคลอดแบ่งออกเป็นกี่ระยะ และมีลักษณะอย่างไร 

4. นมน้ าเหลืองมีลักษณะที่แตกต่างจากน้ านมปกติอย่างไร 

5. น้ านมเทียมคืออะไร มีความส าคัญต่อสัตว์เคี้ยวเอื้องระยะแรกคลอดอย่างไร 

6. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเลี้ยงสัตว์ระยะหลังหย่านม-ผสมพันธุ์ให้มีลักษณะอ้วนมากเกินไป 

7. การจัดการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องระยะตั้งท้องมีหลักในการปฏิบัตอย่างไร 

8. ควรมีการจัดการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองระยะตั้งท้องอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะสมดุลพลังงานเป็นลบ 

9. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตน้ านมของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีอะไรบ้าง  
10. การจัดการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ให้ผลผลิตน้ านมมีความแตกต่างในแต่ละระยะของการให้นม
อย่างไร จงอธิบาย 



 

 

บทท่ี 5 

การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 

 

ประโยชน์ของการผลิตปศุสัตว์ที่ส าคัญอีกประการคือการผลิตอาหารส าหรับมนุษย์ ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจ านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมแผนการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภค โดยโค กระบือ 
และสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กเป็นปศุสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ผลิตอาหารโปรตีนที่ส าคัญ ดังนั้นการปรับปรุง
กระบวนการให้อาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน โดยเฉพาะการเพ่ิม
การย่อยได้ของอาหาร ผลผลิตจากกระบวนการหมัก เช่น กรดโพรพิออนิค และลดผลิตแก๊สเมทเธน 
(CH4) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่นักผลิตสัตว์ต้องค านึงและให้ความส าคัญ เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากอาหาร 
และผลผลิตของสัตว์เพ่ือเป็นอาหารรองรับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 

 

การเพิ่มการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างในกระเพาะรูเมน 

 คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งคาร์โบไฮเดรตใน
อาหารสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย ได้แก่ น้ าตาล
ต่างๆ ซึ่งน้ าตาลที่พบในพืชอาหารสัตว์ทั่วไป ได้แก่ กลูโคส กาแลกโตส ฟรุกโตส อะราบิโนส ไรโบส 
และไซโลส และคาร์โบไฮเดรตอีกประเภทคือ คาร์โบไฮเดรตที่ เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีโครงสร้างผลึกของ
เยื่อใยที่แข็งแรงมาก และมีโครงสร้างที่ซับซ้อนของลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสกับเซลลูโลส ซึ่งมีผลท าให้
คาร์โบไฮเดรตประเภทดังกล่าวมีความสามารถในการย่อยได้ต่ า ส่งผลท าให้สัตว์ให้ผลผลิตไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารและการเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์จ าเป็นต้องมีการเพิ่มการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตประเภทดังกล่าว ซึ่งมีแนวทางดังนี้    

1. การปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง 
 คาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบที่พบในพืชอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ พบว่า
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะใช้อาหารหยาบเป็นอาหารหลัก ซึ่งอาหารหยาบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ประกอบด้วยหญ้าอาหารสัตว์ ถั่วอาหารสัตว์ เศษเหลือทางการเกษตร และผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของโปรตีนต่ าประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยาบสูง
ประมาณ 35-48 เปอร์เซ็นต์ (Devendra and Leng, 2011) ซึ่งสัตว์สามารถย่อยได้ต่ า ดังนั้นในการใช้
ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการลดองค์ประกอบ
ของผนังเซลล์ ได้แก่ เยื่อใย NDF, ADF และลิกนิน ซึ่งจะท าให้ย่อยได้ง่ายขึ้น ท าให้ค่าการย่อยได้
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เพ่ิมขึ้น โดยแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างมีหลายวิธี ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การปรับปรุงด้วยวิธีกลหรือกายภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างด้วยวิธีกลหรือวิธีทางกายภาพเป็น
การเปลี่ยนแปลง หรือลดขนาดโครงสร้างของพืชเพ่ือให้จุลินทรีย์เข้าย่อยได้ง่ายและเร็วขึ้น Zhao et 

al. (2009) ได้ท าการศึกษาขนาดของฟางข้าวที่ 10, 20, 40 และ 80 มิลลิเมตร ต่อปริมาณการกินได้ 
การย่อยได้ และกระบวนการหมักของแพะ พบว่าแพะที่ได้รับฟางข้าวสับขนาด 20 และ 40 มิลลิเมตร 
มีการย่อยได้ของเยื่อใยเพ่ิมขึ้น และกรดโพรพิออนิคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่แพะที่ได้รับฟางข้าวสับ
ขนาด 40 มิลลิเมตร มีค่าความเป็นกรดด่างไม่ต่างกับที่ได้รับฟางสับขนาด 80 มิลลิเมตร  

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยของผู้เขียนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
อาหารหยาบด้วยวิธีกล โดยการศึกษาการย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนมที่
ได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับฟางข้าวไม่สับ พบว่าโคที่ได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 

เซนติเมตร หมักยูเรียมีการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ, โปรตีน, เยื่อใย NDF และ ADF เพ่ิมขึ้น ตลอดจนท า
ให้ผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดโพรพิออนิค แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน (Gunun et al., 2013a) (ตารางท่ี 5.1)  
 

ตารางท่ี 5.1 ผลของการปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง 
 

ที่มา ทรีทเมนต์  ชนิดสัตว์ การกินได ้ การย่อยได้ VFA pH 

Gunun et al. (2013a) ฟางข้าว 4 ซม. โคนม     

Zhao et al. (2009) ฟางข้าว 40 มม. แพะ     

Kononoff et al. (2003) ข้าวโพดหมัก 7.4 มม.  โคนม  -   

Suarez-Mena et al. (2016) ฟาง 0.82 มม. โคนม - -   

Nemati et al. (2015) ถั่วอัลฟาฟ่า 3 มม. ลูกโค  -   

Wina et al. (2005) กระถินแช่น้ า แพะ   - - 

Castrillo et al. (2013) ฟางข้าวสาลีอัดเม็ด ลูกโค  -   

หมายเหตุ:      หมายถึง เพ่ิมข้ึน,        หมายถึง ไม่เปลี่ยนแปลง และ – หมายถึง ไม่ได้ท าการศึกษา 
 

แต่อย่างไรก็ตามมีหลายรายงานพบว่าการลดขนาดชิ้นของอาหารส่งผลกระทบต่อค่า  
ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน, อัตราการไหลผ่านของอาหารที่เร็วเกินไป และอัตราการเคี้ยว
และการเคี้ยวเอ้ือง ดังนั้นในการลดขนาดชิ้นของคาร์โบไฮเดรตที่ เป็นโครงสร้างจะต้องมีความ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203020373937X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030215008413#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021500569X#!
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ระมัดระวังเรื่องสุขภาพสัตว์ ซึ่งจะต้องศึกษาหาขนาดที่เหมาะสมส าหรับพืชอาหารแต่ละชนิด และ
รูปแบบในการน ามาใช้ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้พบว่าการแช่น้ าพืชอาหารสัตว์ก่อนน าไปให้สัตว์กินยังท าให้การย่อยได้ของเยื่อใย
เพ่ิมขึ้น Wina et al. (2005) อธิบายว่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ, โปรตีนหยาบ และเยื่อใยเพ่ิมขึ้น
เมื่อแพะได้รับกระถินที่แช่น้ า ทั้งนี้เนื่องจากการแช่น้ าเป็นการละลายแทนนินที่อยู่ในพืชอาหารสัตว์ ซึ่ง
แทนนินมีผลในการป้องกันไม่ให้โปรตีนถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน รวมทั้งเป็นการลด
ความสามารถในการท างานของเอนไซม์ของจุลินทรีย์ด้วย  

1.2 การปรับปรุงด้วยวิธีทางเคมี 
โครงสร้างผลึกเยื่อใยในผนังเซลล์ของพืชอาหารสัตว์มีความแข็งแรง และยึดเกาะกันด้วย

โครงสร้างที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการย่อยได้ของอาหาร และส่งผลให้สัตว์มีปริมาณการกินได้ต่ า
ซึ่งการทรีทด้วยสารเคมี ได้แก่ ด่าง และกรดเป็นการท าให้โครงสร้างผลึกของเยื่อใยแยกออกจากกัน 
และท าให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้น ชนิดของด่างที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ ได้แก่ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), แอมโมเนีย, ยูเรีย, แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) และแคลเซียม
ออกไซด์ (CaO) เป็นต้น สามารถลดปริมาณเยื่อใย และเพ่ิมการย่อยได้ของอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากภาพที่ 5.1 แสดงโครงสร้างผนังเซลล์พืชอาหารสัตว์ระหว่างกลุ่มที่ทรีทและไม่ทรีท
ด้วยด่าง จะเห็นว่าพืชอาหารสัตว์กลุ่มที่ทรีทด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีผลึก
เยื่อใยที่แยกออกจากกัน ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับการทรีทด้วยด่างมีการจับกันแน่นของผลึกเยื่อใย 
และจากตารางที่ 5.2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อท าการทรีทอาหารหยาบด้วยด่างสามารถลดปริมาณเยื่อใย 
NDF และ ADF และท าให้การย่อยได้มีค่าเพ่ิมข้ึน ขณะที่มีการทรีทอาหารหยาบด้วยยูเรียซึ่งเป็นแหล่ง
ไนโตรเจนจะท าให้ปริมาณโปรตีนมีค่าเพ่ิมข้ึน  

 

 
 

 ภาพที่ 5.1 โครงสร้างผนังเซลล์พืชอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับการทรีท และได้รับการทรีทด้วยด่าง 

 ที่มา: Troedec et al. (2008) 
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ตารางที่ 5.2 คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างที่ได้รับการทรีทด้วย
สารเคมี 

 

รายการ 
คุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ 

อ้างอิง 
CP NDF ADF DM CP NDF ADF 

ฟางข้าว 3.8 77.1 59.0 49.8 - - -   Napasirth et al.  
ฟางข้าว+0.5% Ca(OH)2 4.3  76.4 56.3 66.7 - - -  (2012) 
ฟางข้าว+2% urea+2% Ca(OH)2  5.6 69.9 52.5 62.7 56.7 67.5 64.5 Nguyen et al. 

(2012) 
ฟางข้าว 2.5 84.9 61.3 49.5 50.1 45.1 40.3 Wanapat et al.  
ฟางข้าว+5.5 % urea  7.8 72.0 53.5 60.5 58.9 55.3 49.2 (2009) 
ฟางข้าว+2% urea+2% Ca(OH)2  5.8 74.6 55.1 61.6 60.3 59.3 53.2  

ฟางข้าว   2.4 80.7  58.7 63.4 59.5 52.8 47.1  Gunun et al.  
ฟางข้าว+2.5 % urea 5.0 78.5  57.0 66.1  63.9 60.2 53.2  (2013a) 
ฟางข้าว+5 % urea 7.3 78.2  56.3 65.7  70.3 63.1 54.7  

ชานอ้อย 2.7  73.9  69.9  53.6  54.6 47.1 47.8  Gunun et al.  
ชานอ้อย+4 % urea 6.5 71.7 65.8 61.9 73.2 57.4 59.3  (2016) 
ชานอ้อย+2% urea+2% Ca(OH)2 4.5 67.2 60.8 60.9 62.8 65.6 59.1  

ชานอ้อย - - - 71.5  81.1  68.2  65.8  ณัฐพงษ์ และคณะ  
ชานอ้อย+2 % NaOH - - - 73.8 82.1 68.3 66.0  (2556) 
ชานอ้อย+4 % NaOH - - - 77.1 83.9 73.2 69.3  

ชานอ้อย+6 % NaOH - - - 80.9 81.9 72.0 71.9  

 

นอกจากนี้พบว่าอาหารหยาบที่ปรับปรุงคุณภาพหรือทรีทด้วยสารเคมี สามารถปรับปรุง
ผลผลิตสุดท้ายที่ได้จากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง Wanapat et al. (2009) 
รายงานว่าโคนมที่ได้รับฟางข้าวหมักยูเรีย 5.5 เปอร์เซ็นต์ หรือหมักด้วยยูเรีย 2 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ทั้งหมด และกรดโพรพิออนิคเพ่ิมขึ้น 
ขณะที่สัดส่วนของกรดอะซิติคต่อกรดโพรพิออนิคลดลง  

จากประสบการณ์ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางเคมีของผู้เขียน โดยการ
หมักชานอ้อยด้วยยูเรีย และ/หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่าชานอ้อยที่หมักด้วยยูเรีย 4 เปอร์เซ็นต์ 
หรือหมักด้วยยูเรีย 2 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้กรดโพรพิออนิคมี
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ค่าเพ่ิมขึ้น ขณะที่กรดอะซิติคและสัดส่วนของกรดอะซิติคต่อกรดโพรพิออนิคมีค่าลดลง (Gunun et al., 
2016) ซึ่งสอดคล้องกับ Gunun et al. (2013a) ที่ปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยยูเรียในระดับ 2.5 และ 
5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และท าให้ผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมักดีข้ึน ดังแสดงในตารางที่ 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3 นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของสัตว์ที่ได้รับอาหารหยาบที่ปรับปรุงด้วยสารเคมี 

 

รายการ 
นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน 

อ้างอิง pH Total VFA, 

mM 

C2, 

% 

C3, 

% 

C2:C3 

 

CH4, 

M/ 100M 

ฟางข้าว 6.5a  98.9a  71.3a  19.5a  3.7a  - Wanapat et al.  
ฟางข้าว+5.5 % urea 6.8b 105.2b 67.6b 22.6b 3.0b - (2009) 
ฟางข้าว+2% urea+2% Ca(OH)2 6.8b    107.6c 66.3b 23.9b 2.8c -  

ฟางข้าว 6.8 105.6a 72.6a 19.7a   4.3a - Gunun et al.  
ฟางข้าว+2.5 % urea 6.8 128.6b 64.3b 27.8b  2.4b -  (2013a) 
ฟางข้าว+5 % urea 6.8 116.9a 67.0b 25.0b 2.8b -  

ชานอ้อย - 112  71.0a  17.6a  4.2a  32.3  Gunun et al.  
ชานอ้อย+4 % urea - 114 68.6b 19.8b 3.5b 30.1  (2016) 
ชานอ้อย+2% urea+2% Ca(OH)2 - 114 68.6b 19.8b 3.6b 30.1  

 

1.3 การปรับปรุงด้วยวิธีทางชีวภาพ 

การเพ่ิมการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างสามารถท าได้โดยการหมักด้วย
จุลินทรีย์ ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่น ามาใช้ ได้แก่ เชื้อรา โดยมีคุณสมบัติในการช่วยให้โครงสร้างของเยื่อใย
แยกออกจากกัน ท าให้จุลินทรีย์เข้าย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งภาพที่ 5.2 

แสดงลักษณะโครงสร้างผนังเซลล์ฟางข้าวสาลีที่หมักและไม่หมักด้วยเชื้อรา โดยพบว่าเชื้อราสามารถ
ท าให้โครงสร้างผนังเซลล์ของฟางข้าวสาลีแยกออกจากกัน โดยเชื้อรา C. subvermispora มีความสามารถ
ในการท าให้โครงสร้างผนังเซลล์ของฟางข้าวแตกออกจากกันมากกว่าเชื้อรา L. edodes ซึ่งจะเห็นว่ามีรู
ขนาดใหญ่ (Van Kuijk  et al., (2017) นอกจากนี้พบว่าเมื่อท าการหมักฟางข้าวสาลีด้วย P. chrysosporium 
จะส่งผลให้การย่อยได้ของเซลลูโลสเพ่ิมขึ้น (มีการสูญหายของเซลลูโลสมากขึ้น) ทั้งนี้ เนื่องจาก P. 
chrysosporium สามารถเพ่ิมผลผลิตเอนไซม์กลูโคไซด์ไฮโดรเลสในการย่อยเซลลูโลสและไซเลนได้
มากขึ้น  (Salvachúa et al., 2013) นอกจากนี้การหมักฟางข้าวสาลีด้วยเชื้อรา  I. lacteus ท าให้  
ผลผลิตกรดโพรพิออนิคเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลผลิตแก๊สเมเธน สอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ Rodrigues et al. (2008) พบว่าการใช้เชื้อราหมักฟางข้าวสาลีสามารถเพ่ิมการย่อยได้ของเยื่อใย 

NDF โดยพบว่า Bjerkandera adusta และ Trametes versicolor เป็นเชื้อราที่มีศักยภาพในการ
เพ่ิมการย่อยได้ได้ดี (ภาพที่ 5.3) ท าให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้นและเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การเพ่ิมผลผลิตสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการหมักด้วยเชื้อราดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของ
กรดไขมันที่ระเหยได้ แต่พบว่ากรดอะซิติค มีแนวโน้มสูงขึ้นในฟางข้าวที่หมักด้วยเชื้อรา ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลของปริมาณการย่อยเยื่อใยโดยจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

 

  
(a)                                              (b) 

   
   (c)                                              (d) 
 

  ภาพที่ 5.2 โครงสร้างผนังเซลล์ฟางข้าวสาลีที่หมักและไม่หมักด้วยเชื้อรา 

  (a, b) คือ ผนังเซลล์ฟางข้าวสาลี 
  (c) คือ ผนังเซลล์ฟางข้าวสาลีที่หมักด้วย C. subvermispora 

(d) คือ ผนังเซลล์ฟางข้าวสาลีที่หมักด้วย L. edodes 

ที่มา: Van Kuijk  et al. (2017) 
  



125 
 

 

 
 

  ภาพที่ 5.3 ผลผลิตกรดไขมันทีร่ะเหยได้ของฟางข้าวสาลีหมักด้วยเชื้อรา 

  (BA) คือ Bjerkandera adusta 

  (TV1, 2) คือ Trametes versicolor strain 1, 2 

(EF) คือ Fomes fomentarius 

ที่มา: Rodrigues et al. (2008) 
 

การเพ่ิมการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างในกระเพาะรูเมนโดยวิธีการปรับปรุง
คุณภาพ  พืชอาหารสัตว์นั้นสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การปรับปรุงด้วยวิธีกลหรือกายภาพ การ
ปรับปรุงด้วยวิธีทางเคมีและวิธีทางชีวภาพ ซึ่งวิธีการหมักด้วยสารเคมี (กรด-ด่าง) และจุลินทรีย์
สามารถลดปริมาณเยื่อใยในอาหารได้ เนื่องจากสารเคมีและจุลินทรีย์มีผลท าให้โครงสร้างของผนังเซลล์
พืชอาหารสัตว์แยกออกจากกัน และจุลินทรีย์เข้าย่อยได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับวิธีการปรับปรุงด้วยวิธีกล
หรือกายภาพ ซึ่งท าให้การย่อยได้ของอาหารเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้สัตว์มีกระบวนการหมักที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จึงสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์ในฟาร์มของตนเองได้ 
 

2. การปรับเปลี่ยนนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน 

 สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีความสามารถในการใช้อาหารหยาบที่มีเยื่อใยสูงเพ่ือผลิตเนื้อและนม ซึ่งเป็น
แหล่งโปรตีนส าหรับมนุษย์โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะรูเมน โดยจุลินทรีย์
จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด -ด่างที่เหมาะสม 
รวมทั้งการลดปริมาณการสูญเสียพลังงานจากตัวสัตว์ในรูปแก๊สเมทเธน โดยกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยน
นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองสามารถท าได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีจะมุ่งเน้นในการลด
จ านวนประชากรแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สเมทเธน และโปรโตซัว การเพ่ิมปริมาณของชนิดของจุลินทรีย์ที่
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ย่อยอาหาร รวมทั้งการให้อาหารและสารเสริมต่างๆ ที่สามารถรักษาระดับของอุณหภูมิและค่าความ
เป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ 

2.1 การรักษาค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน   
ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการดูดซึมโภชนะ 

แต่อย่างไรก็ตามค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน และการท างานของแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใยจะ
ลดลงเมื่อสัตว์ได้รับอาหารข้นในระดับสูง ซึ่งจะเหนี่ยวน าให้เกิดการเป็นพิษเนื่องจากกรด (acidosis) 
ซึ่งจะส่งผลท าให้การกินได้, การดูดซึมโภชนะ และประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์ลดลง ดังนั้น
จึงมีการเติมสารที่เป็นบัฟเฟอร์ในอาหารสัตว์เพ่ือรักษาความเป็นกรด -ด่างให้เหมาะส าหรับกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เป็นสารเคมีที่น ามาใช้ปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนของสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นในระดับสูง เช่น โคขุน โคนม เป็นต้น 
(Dijkstra et al., 2012) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่าง
แพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ได้มีการห้ามใช้สารเคมีในอาหารสัตว์ในหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลก ดังนั้นการใช้สารประกอบในพืชเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีจึงได้รับความสนใจและมีการวิจัยพัฒนา
เพ่ือใช้เป็นสารเสริมสมุนไพรส าหรับการผลิตสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

พืชที่สามารถน ามาใช้เป็นบัฟเฟอร์ทดแทนการใช้ไบคาร์บอเนตจะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุ
ในปริมาณสูง ซึ่งปลีกล้วยนับว่าเป็นพืชในท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นบัฟเฟอร์ได้ จาก
ตารางที่ 5.4 แสดงให้เห็นว่าปลีกล้วยเป็นพืชที่มีปริมาณแร่ธาตุแต่ละชนิดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฟอสฟอรัส, โซเดียม และโพแทสเซียม Kang and Wanapat (2013) รายงานว่านิเวศวิทยาใน
กระเพาะรูเมนของโคและกระบือมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าลดลงเมื่อ
สัตว์ได้รับอาหารข้นในระดับสูง แต่เมื่อท าการเสริมปลีกล้วยผงในอาหารที่ระดับ 2-4 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่าสามารถรักษาค่าความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์ได้   
อีกทั้งสามารถเพ่ิมการย่อยได้ของอาหาร, กระบวนการหมักและจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์ได้ 
ดังแสดงในตารางที่ 5.5 นอกจากนี้พบว่าโคเพศผู้ตอนที่ได้รับอาหารข้นในระดับ 70 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนลดลงถึง 5.96 แต่เมื่อท าการเสริมปลีกล้วยผงในระดับ 1, 2 และ 
3 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างในกระเพาะรูเมนเพ่ิมขึ้นเป็น 6.14, 6.34 และ 6.37 

ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าการเสริมปลีกล้วยผงในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นระดับสูงท าให้จ านวน
ประชากรของจุลินทรีย์, การย่อยได้ของโภชนะ และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนเพ่ิมขึ้น (Kang et 

al., 2014) มากไปกว่านั้น Kang et al. (2015) ได้ท าการเปรียบเทียบการใช้ปลีกล้วยผงกับโซเดียม-

ไบคาร์บอเนตต่อประสิทธิภาพในการรักษาค่าความเป็นกรด-ด่าง, กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 
และผลผลิตน้ านม พบว่าปลีกล้วยผงสามารถใช้เป็นบัฟเฟอร์ได้ดี เทียบเท่ากับการใช้โซเดียม-          
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ไบคาร์บอเนต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ปลีกล้วยผงซึ่งเป็นพืชจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ตารางท่ี 5.4 ปริมาณแร่ธาตุในปลีกล้วย 

 

แร่ธาต ุ
อ้างอิง 

Kang et al. (2014) Kang and Wanapat (2016) Ngamsaeng et al. (2006) 
แร่ธาตุหลัก, g/kg DM   

ไนโตรเจน 21.8 22.6 ND 

ฟอสฟอรัส 4.0 3.7 3.9 

โพแทสเซียม 54.2 80.3 62.9 

โซเดียม 9.7 0.5 ND 

แคลเซียม 2.8 0.3 2.1 

แมกนีเซียม 3.4 4.6 3.9 

ก ามะถัน 3.1 1.7 1.7 

คลอรีน 1.3 ND ND 

แร่ธาตุหลัก, ppm   

เหล็ก 290.0 560 ND 

แมงกานีส 200.0 210 ND 

ทองแดง 39.0 20 ND 

สังกะสี 32.0 60 ND 

หมายเหตุ: ND คือ not determine 
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นอกจากนี้ Kang and Wanapat (2016) ได้ท าการอัดเม็ดปลีกล้วยเพ่ือเสริมในอาหารสัตว์
โดยท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าการเสริมปลีกล้วยอัดเม็ดในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการหมัก และลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ ดังแสดงในตารางที่ 5.5 

 

ตารางท่ี 5.5 ผลของการเสริมปลีกล้วยต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน 

 

ทรีทเมนต์ 
pH Temp. 

(C°) 
แบคทีเรีย 

(x109 เซลล์/ มล.) 
เชื้อรา 

(x106 เซลล์/ มล.) 
อ้างอิง 

R:C=75: 25+ปลีกล้วย 0 % 6.89 - 26.7 4.7 Kang and Wanapat  

R:C=75: 25+ปลีกล้วย 2 % 6.95 - 30.8 6.5 (2013) 
R:C=75: 25+ปลีกล้วย 4 % 6.93 - 33.3 6.2  

R:C=25: 75+ปลีกล้วย 0 % 6.17 - 19.1 3.5  

R:C=25: 75+ปลีกล้วย 2 % 6.52 - 27.1 4.9  

R:C=25: 75+ปลีกล้วย 4 % 6.54 - 28.4 5.3  

ปลีกล้วย 0 % 5.96 39.7  9.4  12.8  Kang et al. (2014) 
ปลีกล้วย 1 % 6.14 39.4 10.3 12.0  

ปลีกล้วย 2 % 6.34 39.5 11.7 11.4  

ปลีกล้วย 3 % 6.37 39.4 11.7 12.4  

R:C=60: 40+ปลีกล้วย 2 % 6.69 39.3 36.4 10.8 Kang et al. (2015) 
R:C=40: 60+ปลีกล้วย 2 % 6.61 39.0 36.4 13.1  

R:C=60: 40+ NaHCO3 2 % 6.79 39.9 36.6 11.4  

R:C=40: 60+ NaHCO3 2 % 6.61 39.3 35.6 11.8  

ปลีกล้วยอัดเม็ด 0 % 5.95 - 31.0 3.0 Kang and Wanapat  

ปลีกล้วยอัดเม็ด 3 % 6.21 - 41.8 3.5 (2016) 
ปลีกล้วยอัดเม็ด 6 % 6.38 - 30.8 3.5  

 

2.2 การปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองใช้ประโยชน์จากอาหารโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน โดย
จุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมนสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย แบคทีเรีย โปรโตซัว 
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และเชื้อรา ซึ่งจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มจะย่อยอาหารโดยเข้ายึดเกาะชิ้นส่วนอาหารและปล่อยเอนไซม์
ออกมาย่อยอาหารได้ผลผลิตสุดท้าย จากนั้นจุลินทรีย์จะใช้ผลผลิตที่ได้จากการย่อยในการเจริญเติบโต
และเพ่ิมจ านวนเซลล์ของจุลินทรีย์เอง ขณะที่ผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมักส่วนหนึ่งจะดูดซึม
ผ่านผนังของกระเพาะรูเมนเข้าสู่กระแสเลือดและสัตว์น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการหมักพบว่าจะมีการสูญเสียพลังงานในรูปของแก๊สเมทเธน
สูงสุดประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ จากกระบวนการสังเคราะห์พลังงาน ATP ของแบคทีเรียกลุ่ม methanogens 

นอกจากนี้พบว่าจ านวนประชากรโปรโตซัวที่เพ่ิมขึ้นก็ส่งผลท าให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนเพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากโปรโตซัวเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสัมพันธ์กับ methanogen อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
โปรโตซัวยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่และจับกินแบคทีเรีย ดังนั้นถ้าสามารถลดจ านวนประชากรของ 
methanogen และโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนได้ ก็เป็นแนวทางที่ดีในการเพ่ิมการย่อยได้ของ
คาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ Kongmun et al. (2009) รายงานว่าการเสริม
เปลือกมังคุดผงในระดับ 100 กรัม/ ตัว/ วัน ในโคเนื้อสามารถลดจ านวนประชากรของ methanogen 

และโปรโตซัว และท าให้จ านวนประชากรของแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใย ได้แก่  Ruminococcus 

flavefaciens, Ruminococcus albus และ Fibrobactor succinogenes เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Norrapoke et al. (2012) ที่ท าการเสริมเปลือกมังคุดผงในโคนมที่ระดับ 300 กรัม/ 
ตัว/ วัน สามารถลดจ านวนประชากรของโปรโตซัว และเพ่ิมจ านวน R. flavefaciens, R. albus และ 
F. succinogenes ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการย่อยได้ของอาหารเพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การปรับเปลี่ยนนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมการย่อยได้
ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือการเพ่ิมจ านวนประชากรของจุลินทรีย์ที่
ย่อยอาหาร ร่วมกับการรักษาสภาวะความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมส าหรับการท างานของจุลินทรีย์ 
เช่น การใช้สารเสริมธรรมชาติ ในการรักษาระดับความเป็นกรด -ด่างในกระเพาะรูเมน การใช้
สารประกอบเชิงซ้อนในพืชเพ่ือลดจ านวนประชากรของแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สเมทเธน และโปรโตซัว 
และสามารถเพ่ิมจ านวนประชากรของแบคทีเรียกลุ่มหลักที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง 
 

การเพิ่มสัดส่วนของการผลิตกรดโพรพิออนิคในกระเพาะรูเมน 

 กรดไขมันที่ระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีประโยชน์หลักเพ่ือเป็นแหล่ง
พลังงานและสังเคราะห์ไขมันส าหรับสัตว์ โดยกรดโพรพิออนิคเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ชนิดที่มี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ค่าพลังงานมากที่สุด โดยพบว่ากรดโพรพิออนิคให้พลังงานทั้งหมด
เท่ากับ 369.2 กิโลแคลอรี/ โมล และมีพลังงานจากกรดเท่ากับ 734.4 กิโลแคลอรี/ โมล ของกลูโคส 
ในขณะที่กรดอะซิติค และบิวทีริคมีเพียง 418.8 และ 524.3 กิโลแคลอรี ตามล าดับ นอกจากนี้ใน  
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การสังเคราะห์กรดอะซิติคจะได้คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเมทเธน ซึ่งสัตว์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
จะต้องขับออกนอกร่างกายโดยการเรอ  
 ปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ที่ผลิตจากกระบวนการหมักคาร์โบไฮเดรตด้วยจุลินรีย์จะมีความ
แตกต่างกันตามชนิดของอาหารที่สัตว์ได้รับ โดยพบว่าการอัดเม็ดอาหารสัตว์ การทรีทธัญพืชด้วยความ
ร้อน การเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารข้นในสัดส่วนที่สูง (อาหารหยาบต่ า) รวมทั้งการบดอาหารหยาบจะท าให้
สัดส่วนของกรดโพรพิออนิคเพ่ิมข้ึน  
 

ตารางท่ี 5.6 ผลผลิตกรดไขมันทีร่ะเหยได้ของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ได้รับอาหารชนิดต่างๆ 

 

อาหาร 
ชนิด
สัตว์ 

กรดไขมันที่ระเหยได้ 
ทั้งหมด, (มิลลิโมล/ลิตร) 

กรดไขมันที่ระเหยได้, % 
อ้างอิง 

C2 C3 C4 

สัดส่วนอาหารหยาบอาหารข้น    Wanapat et al.  
  80:20 โคเนื้อ 140 70 23 6.7 (2014) 
  60:40  143 68 25 7.2  

  40:60  140 61 32 6.9  

  20:80  165 58 35 7.0  

รูปแบบอาหาร (มม.)     Castrilloa et al.  
  ผงละเอียด ลูกโค 136.0 54.3 30.7 12.2 (2013) 
  อัดเม็ด 3.5   149.1 50.3 38.9 77.1  

  อัดเม็ด 10  145.5 51.2 37.1 88.0  

อายุและขนาดของหญ้า (มม.)     

  Young    

  ryegrass 20 

แพะ 97.9 69.9 18.5 11.6 Cao et al. 
(2013) 

  Young  

  ryegrass 5 

 116.7 67.1 20.9 12.0  

  Mature  

  ryegrass 20 

 92.6 68.5 19.5 12.0  

  Mature  

  ryegrass 5 

 100.7 65.1 21.1 13.7  
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จากตารางที่ 5.6 แสดงให้เห็นว่าโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นในระดับสูงจะมีสัดส่วนของกรดโพรพิออนิค   
สูงกว่าโคที่ได้รับอาหารหยาบระดับสูง โดยพบว่าโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์มี
สัดส่วนของกรดโพรพิออนิคเท่ากับ 23 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเพ่ิมระดับของอาหารข้นเป็น 40, 60 และ 80 

เปอร์เซ็นต์ ท าให้สัดส่วนของกรดโพรพิออนิคเพ่ิมขึ้นเป็น 25, 32 และ 35 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ 
(Wanapat et al., 2014) นอกจากนี้ Castrilloa et al. (2013) รายงานว่าลูกโคท่ีได้รับอาหารอัดเม็ด
มีสัดส่วนกรดโพรพิออนิคสูงกว่าลูกโคที่ได้รับอาหารผงละเอียด มากไปกว่านั้นพบว่าอายุของพืชอาหารสัตว์
รวมทั้งขนาดของอาหารหยาบก็ส่งผลต่อสัดส่วนของกรดโพรพิออนิค โดยพบว่าพืชอาหารสัตว์ที่มีอายุ
การเกี่ยวเกี่ยวน้อย และการสับอาหารหยาบจะท าให้สัดส่วนของกรดโพรพิออนิคเพ่ิมขึ้น Cao et al. 
(2013) ท าการเปรียบเทียบอายุการเก็บเกี่ยวร่วมกับขนาดของหญ้าต่อปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ 
พบว่าหญ้าที่เก็บเกี่ยวที่อายุน้อยและมีขนาดของการสับ 5 มิลลิเมตร จะมีปริมาณกรดไขมันเหยได้ง่าย
ทั้งหมดและสัดส่วนโพรพิออนิคสูงกว่าหญ้าที่เก็บเก่ียวที่อายุมากและขนาดของการสับ 20 มิลลิเมตร 

กรดโพรพิออนิคเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ที่ได้จากกระบวนการหมักคาร์โบไฮเดรต ซึ่งสัตว์ใช้
เป็นแหล่งพลังงานและใช้ในการสังเคราะห์ไขมัน โดยกรดโพรพิออนิคเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้ชนิดที่มี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์พลังงานได้สูง และสัตว์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด  ดังนั้นการ
เพ่ิมสัดส่วนของกรดโพรพิออนิคจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนจึงเป็นวิธีที่สามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตสัตว์ โดยการเพ่ิมสัดส่วนของกรดโพรพิออนิคสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การใช้
พืชอาหารสัตว์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (พืชอาหารสัตว์ไม่แก่) การใช้อาหารอาหารหยาบใน
สัดส่วนระดับต่ า และอาหารอัดเม็ดในการเลี้ยงสัตว์ 
 

การลดการผลิตแก๊สเมทเธนจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

แก๊สเมทเธนเป็นแก๊สเรือนกระจก (green house gas; GHG) ที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
(global warming) ซึ่ง Goodland and Anhang (2009) รายงานว่าการผลิตปศุสัตว์ก่อให้เกิดการ
ผลิตแก๊สเรือนกระจกมากถึง 51 เปอร์เซ็นต์ของแก๊สที่ผลิตจากระบบทั้งหมด ซึ่งพบว่าสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ เป็นต้น ถือว่าเป็นสัตว์กลุ่มหลักที่มีการผลิตแก๊สเรือนกระจก
ในกระเพาะรูเมนและปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่าสัตว์กลุ่มอ่ืน Steinfield et al. (2006) 
รายงานว่าแก๊สเมทเธนที่ถูกปลดปล่อยจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกคิดเป็น  1 ใน 4 ของแก๊สเมทเธนที่
ปลดปล่อยทั้งหมด ซึ่งมีค่าประมาณ 80-90 เมทตริกตัน/ ปี จากปริมาณที่มีทั้งหมดประมาณ 350  
เมทตริกตัน/ ปี นอกจากการปลดปล่อยแก๊สเมทเธนจะส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังส่งผลท าให้
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองสูญเสียพลังงานจากอาหารที่ได้รับสูงถึง 2-15 เปอร์เซ็นต์ (Holter and Young, 1992) 
ดังนั้นถ้าลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเมทเธนจากกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองก็จะท าให้แก๊ส
ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนลดลง และที่ส าคัญเป็นการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ของอาหารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้กลยุทธ์หลายวิธีในการลดผลผลิตแก๊สเมทเธนจากกระบวนการหมัก 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การจัดสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น 

การเพ่ิมสัดส่วนอาหารข้นในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีผลท าให้การปลดปล่อยแก๊สเมทเธนมีค่า
ลดลง (Yan et al., 2000) เนื่องจากไฮโดรเจน (H2) ที่เกิดจากกระบวนการหมักที่ใช้ในการผลผลิต
แก๊สเมทเธนมีปริมาณลดลง ซึ่งการลดลงของไฮโดรเจนนี้เป็นผลมาจากการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เพ่ิมผลผลิตโพรพิโอเนท (propionate; C3) ในขณะเดียวกันการให้อาหารที่มีสัดส่วนเยื่อใยสูงจะส่งผล
ท าให้ผลิตอะซิเตท (acetate; C2), บิวทิเรท (butyrate; C4) และเมทเธนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ Morgavi         

et al. (2010) รายงานว่าอาหารที่มีสัดส่วนแป้งสูงจะส่งผลต่อการลดลงของประชากรโปรโตซัว ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กันต่อการลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธน Lovett et al. (2005) รายงานว่าเมื่อเพ่ิมระดับ
สัดส่วนอาหารข้นสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนต่อหน่วยผลผลิตได้ สอดคล้องกับ Beauchemin 

and McGinn (2005) ที่รายงานว่าการใช้อาหารข้นที่มีสัดส่วนของเมล็ดธัญพืชในระดับสูงสามารถลด
ผลผลิตแก๊สเมทเธนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น
ต่อการผลิตแก๊สเมทเธน พบว่าโคนมเพศผู้ที่ได้รับอาหารข้นในระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตแก๊สเมทเธน
เท่ากับ 5.6 มิลลิโมล/ ลิตร ขณะที่สัตว์ที่ได้รับอาหารข้นในระดับ 40 เปอร์เซ็นต์มีผลผลิตแก๊สเมทเธน
เท่ากับ 6.4 มิลลิโมล/ ลิตร (Anantasook et al., 2014) แต่อย่างไรก็ตามการใช้อาหารข้นในระดับสูง
ต้องระมัดระวังเรื่องภาวะเป็นกรดในกระเพาะรูเมนซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และผลผลิตสัตว์ 

 

2. การเลือกใช้ชนิดและคุณภาพของอาหาร 

 ชนิดและคุณภาพของอาหารมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมขึ้นและลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธนที่เกิด
จากกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  Benchaar et al. (2001) รายงานว่าปริมาณการกินอาหาร, 
ชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ย่อยสลายช้าหรือเร็ว) ในอาหารข้น, ชนิดของพืชอาหารสัตว์ (ถั่วอาหารสัตว์หรือ
หญ้าอาหารสัตว์), อายุของพืชอาหารสัตว์, วิธีการถนอมอาหาร (แห้งหรือหมัก) และการเสริมอาหารหยาบ
คุณภาพต่ า (ฟาง) มีอิทธิพลต่อผลผลิตแก๊สเมทเธน โดยพบว่าผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง 7-40 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง และสัดส่วนอาหารข้น ส าหรับการใช้พืชอาหารสัตว์
ที่ย่อยได้ง่าย (พืชอายุการตัดน้อย) สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ 15-21 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การใช้
ถั่วอาหารสัตว์สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้มากกว่าการเลี้ยงด้วยหญ้า 28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยปกติ
การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองด้วยถั่วอาหารสัตว์สามารถเพ่ิมการกินได้ของวัตถุแห้งและของแข็งในน้ า นม 
ส่งผลให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนต่อหน่วยผลผลิตน้ านมและเนื้อลดลง ทั้งนี้เนื่องจากในพืชตระกูลถั่วมีสาร
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คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins; CT), มีองค์ประกอบเยื่อใยต่ า, มีการย่อยได้สูง และมีอัตรา
การไหลผ่านออกจากกระเพาะรูเมนที่รวดเร็วกว่า (Beauchemin et al., 2008) สอดคล้องกับ 

Hegarty (1999) พบว่าผลผลิตแก๊สเมทเธนต่อหน่วยน้ าหนักของสัตว์ที่ได้รับพืชอาหารสัตว์ที่ย่อยได้สูง
มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ได้รับพืชอาหารสัตว์ที่ย่อยได้ต่ า มากไปกว่านั้นกระบวนการแปรรูป
หรือปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถั่วพืชอาหารสัตว์ก็มีผลต่อการผลิตแก๊สเมทเธน Beauchemin 

et al. (2008) รายงานว่าผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลงเมื่อสัตว์ได้รับถั่วพืชอาหารสัตว์ที่มีการอัดเม็ด
เปรียบเทียบกับการท าแห้ง ขณะที่การบดและอัดเม็ดจะมีผลต่อการลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธน
มากกว่าการสับเพียงอย่างเดียว 

 

3. สารประกอบเชิงซ้อนในพืช 

การใช้สารประกอบเชิงซ้อนในพืชเพ่ือลดผลผลิตแก๊สเมทเธนที่เกิดจากกระบวนการหมักของ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกวิธีที่ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ งสารประกอบ
เชิงซ้อนในพืชที่ออกฤทธิ์ในการลดแก๊สเมทเธนมีหลายชนิด ดังนี้ 

3.1 คอนเดนส์แทนนิน 

คอนเดนส์แทนนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่พบในพืชเขตร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน      
พืชตระกูลถั่ว ซึ่งสารประกอบดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มที่
สังเคราะห์เมทเธน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ methanogens และมีผลทางอ้อมต่อโปรโตซัว (ภาพที่ 5.4) 
โดยคอนเดนส์แทนนินเป็นสารประกอบที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า และมีสายพันธะของไฮโดรเจนมาก 
ดังนั้นจึงมีความสามารถในการแทรกเข้าสู่เซลล์ของจุลินทรีย์ เพ่ือยับยั้งการท างานเอนไซม์ในเซลล์ 
ส่งผลให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง ซึ่งการใช้สารประกอบดังกล่าวจะใช้ทั้งรูปสารสกัดจากพืช หรือ
เสริมพืชชนิดนั้นในสัตว์โดยตรง Tan et al. (2011) รายงานว่าเมื่อเสริมคอนเดนส์แทนนินจากกระถิน
ในระดับ 15 มิลลิกรัม ในการศึกษาในหลอดทดลอง สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ถึง 47 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่ Patra et al. (2012) พบว่าการเสริมสารสกัดคอนเดนส์แทนนินจากสมอไทยในการศึกษาใน
หลอดทดลอง สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน ามาใช้ในแกะก็ให้ผล
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทดลองของผู้เขียน ซึ่งได้เสริมสมอไทยแห้งบดในระดับ 0, 4, 8, 

12 และ 16 มิลลิกรัม ในการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่าการเสริมสมอไทยแห้งบดซึ่งมีคอนเดนส์
แทนนิน และซาโปนินเป็นองค์ประกอบเท่ากับ 8.4 และ 9.9 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ท าให้ผลผลิต
แก๊สเมทเธนมีค่าลดลงจาก 6.9 เป็น 4.4 มิลลิลิตร/ 0.5 มิลลิกรัมวัตถุแห้ง และจ านวนประชากรของ
โปรโตซัวมีค่าลดลงเช่นเดียวกัน (Anantasook et al., 2016) (ตารางท่ี 5.7) 
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ภาพที่ 5.4 บทบาทของสารประกอบเชิงซ้อนในพืชต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 

ที่มา: Wanapat et al. (2010)   

 

ตารางท่ี 5.7 ผลของการเสริมสมอไทยแห้งบดต่อผลผลิตแก๊สเมทเธนและประชากรของโปรโตซัว 

 

ปริมาณสมอไทย 

(มิลลิกรัม) 

ผลผลิตแก๊สเมทเธน, 

(มิลลิลิตร/ 0.5 มิลลิกรัมวัตถุแห้ง) 
ประชากรของโปรโตซัว , 
(เซลล/์ มิลลิลิตร, ×104) 

6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง เฉลี่ย 

0 0.4 6.9a 3.7a 17.5a 22.5a 20.0a 

4 0.4 5.7ab 3.1ab 15.0ab 12.5b 13.8ab 

8 0.3 4.9bc 2.6b 7.5b 12.5b 10.0bc 

12 0.3 4.2c 2.2b 7.5b 7.5b 7.5bc 

16 0.4 4.5bc 2.4b 10.0ab 7.5b 8.8bc 

20 0.3 4.4bc 2.4b 7.5b 5.3b 6.4c 

SEM 0.06 0.27 0.15 1.44 1.74 1.31 

P-value ns ** ** * ** ** 
หมายเหตุ: * P<0.05, ** P<0.01. ns=non-significant. SEM, standard error of the mean 

ที่มา: Anantasook et al. (2016) 
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3.2 ซาโปนิน 

ซาโปนินเป็นสารประกอบกลุ่ม glycosides ที่พบในพืชหลายชนิด และมีผลในการยับยั้ง
จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์ผลผลิตแก๊สเมทเธนเช่นเดียวกันกับคอนเดนส์แทนนิน โดยส่วนมากจะมีผล
โดยตรงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรโตซัว  Wallace et al. (2002) อธิบายว่าซาโปนินจะก าจัด 
หรือท าลายโปรโตซัวโดยจะเข้าท าปฏิกิริยากับคอเลสเตอรอลที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ 
ส่งผลท าให้โปรโตซัวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และตายในที่สุด นอกจากนี้ซาโปนินส์ยังมีผลยับยั้ง  
การแสดงออกของยีนของเอนไซม์  methyl-coenzyme M reductase (mcrA) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่
ส าคัญในกระบวนการสุดท้ายของการสังเคราะห์เมทเธน (Guo et al. 2008) ซึ่ง Guyader et al. 
(2017) รายงานว่าเมื่อใช้ซาโปนินจากชาในระดับ 0-0.5 กรัม/ ลิตร ส่งผลให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนและ
โปรโตซัวลดลง 29 และ 51 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อย่างไรก็ตามเมื่อน ามาใช้ในโคนมพบว่าไม่มีผลต่อ
การลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธน แต่ส่งผลให้ผลผลิตน้ านมสูงขึ้น ขณะที่ Mao et al. (2010) ได้
ศึกษาการใช้ซาโปนินจากชาในระดับ 3 กรัม/ วัน สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนในแกะจาก 26.2  

เป็น 19.0 ลิตร/ กิโลกรัมของปริมาณการกินได้ทั้งหมด นอกจากนี้  Poungchompu et al. (2009) 
รายงานว่าการเสริมซาโปนินที่สกัดด้วยเอทานอลจากเมล็ดของ Soapnut (S. mukorossi) สามารถลด
การผลิตแก๊สเมทเธนตลอดจนยับยั้งจ านวนเซลล์ของโปรโตซัวได้ 

3.3 น้ ามันหอมระเหยและกรดไขมัน  
น้ ามันหอมระเหยและกรดไขมันมีความสามารถในการยับยั้งการท างานของจุลินทรีย์ โดย

อาศัยโครงสร้างทางเคมีที่อยู่ในน้ ามันหอมระเหย ได้แก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนส์ (p-cymene, terpinene 

และ R(+)-limonene) ซึ่งจะมีผลต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันและไม่รุนแรงมากนัก ในขณะที่
กลุ่ม O (เช่น phenols) และ S (sulphides) จะมีผลต่อการยับยั้งจุลินทรีย์อย่างมาก โดยจะมีผลใน
การยับยั้งการขนส่งสารเข้า-ออกจากเซลล์ และการท างานของเอนไซม์ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เฉพาะเจาะจง
ต่อแบคทีเรียแกรมบวกเท่านั้น ขณะที่แบคทีเรียแกรมลบจะคงทนเนื่องจากผนังเซลล์ส่วน outer 

membrane มีความหนามากกว่า Manh et al. (2012) รายงานว่าเมื่อเสริมใบยูคาลิปตัสแห้งบดใน
ระดับ 100 กรัม/ วัน สามารถลดแก๊สเมทเธนในโคเนื้อได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการย่อยได้ของโภชนะ
โดยเฉพาะย่างยิ่งเยื่อใย Cobellis et al. (2016) รายงานว่าน้ ามันหอมระเหยจาก Ceylon cinnamon, 

เมล็ดฝักชี และยูคาลิปตัสสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการย่อยได้ นอกจากนี้ 
Klevenhusen et al. (2011) พบว่าเมื่อเสริมน้ ามันกระเทียมในระดับ 5.31 กรัม/ วัน ในแกะที่เลี้ยง
ด้วยอาหารหยาบต่ออาหารข้นในสัดส่วน 50: 50 ส่งผลให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับกรดไขมันที่ใช้ส าหรับลดผลผลิตแก๊สเมทเธนส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันสายกลางถึงสายยาว  
โดยกรดไขมันสายกลางมีผลโดยตรงต่อการลดจ านวนจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตแก๊สเมทเธน และโปรโตซัว 
ขณะที่กรดไขมันสายยาวจะมีผลต่อการลดการย่อยเยื่อใย Kongmun et al. (2010) พบว่าเมื่อเสริม
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น้ ามันมะพร้าวร่วมกับกระเทียมผงสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธน และประชากรโปรโตซัว โดยได้ผลที่
สอดคล้องกันกับ Pilajun and Wanapat (2011) รายงานว่าการเสริมน้ ามันมะพร้าวที่ระดับ  5 

เปอร์เซ็นต์ของอาหารข้นสามารถลดจ านวนประชากรของโปรโตซัว จาก 4.7 x 105 เหลือ 3.0 x 105 
เซลล์/มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

 

ตารางท่ี 5.8 ผลของการเสริมสารประกอบเชิงซ้อนต่อการลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธน 

 

สารเสริม ระดับ ผลผลิตเมทเธน ชนิดสัตว์ อ้างอิง 
กระถิน 15 มิลลิกรัม - 47 เปอร์เซ็นต์ หลอดทดลอง Tan et al. (2011) 
สมอไทย 8 มิลลิกรัม - 41 เปอร์เซ็นต์ หลอดทดลอง Anantasook et al. (2016)  
เปลือกมังคุด 100 กรัม/ วัน − 10.5 เปอร์เซ็นต์ โคเนื้อ Kongmun et al. (2010) 
ชา 0-0.5 กรัม/ ลิตร - 29 เปอร์เซ็นต์  หลอดทดลอง Guyader et al. (2017)  
ชา 3 กรัม/ วัน - 28 เปอร์เซ็นต์ แกะ Mao et al. (2010)  
กระเทียม  5.3 กรัม/ วัน - 9 เปอร์เซ็นต์  แกะ Klevenhusen et al. (2011)  
น้ ามันยูคาลิปตัส 0.3-2 มิลลิลิตร 

/ ลิตร 

30.3-78.6 เปอร์เซ็นต ์ แกะ Sallam et al. (2009) 

น้ ามันยูคาลิปตัส 0.3-1.6 มิลลิลิตร 
/ ลิตร 

4.47-61.0 เปอร์เซ็นต์ กระบือ Kumar et al. (2009) 

น้ ามันมะพร้าว  7 เปอร์เซ็นต์  - 10.2 เปอร์เซ็นต์  กระบือ Kongmun et al. (2009) 
 

4. การก าจัดโปรโตซัว 

การก าจัดโปรโตซัวมีผลท าให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลงเนื่องจาก (1) ลดการย่อยได้ของเยื่อใย 
(2) ลดจ านวนแบคทีเรียกลุ่มที่สังเคราะห์แก๊สเมทเธน (methanogen) โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้จะเข้า   
ยึดเกาะบริเวณผิวและขนของโปรโตซัว เมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้วพบว่ามีปริมาณมากถึง 37 เปอร์เซ็นต์
ของโปรโตซัวทั้งหมดในกระเพาะรูเมน (3) ลดการขนส่งไฮโดรเจน และ (4) เพ่ิมแรงกดบางส่วนของ
ออกซิเจนในกระเพาะรูเมน Morgavi et al. (2010) รายงานว่าแกะที่ท าการก าจัดโปรโตซัวเป็นระยะเวลา 
2 ปี สามารถลดการผลิตแก๊สเมทเธนได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Machmüller et al. (2003) พบว่า
การก าจัดโปรโตซัวไม่ส่งผลต่อการลดลงของผลผลิตแก๊สเมทเธนในแกะที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดหมัก 
นอกจากนี้มีบางรายงานกล่าวว่ากลยุทธ์ในการลดการผลิตแก๊สเมทเธนด้วยวิธีนี้เป็นเพียงวิธีชั่วคราว
เท่านั้น (Ranilla et al., 2004)  
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 5. การใช้กรดอินทรีย์ 
สารประกอบอินทรีย์ที่น ามาใช้ลดผลผลิตแก๊สเมทเธน ได้แก่ malate และ fumarate ซึ่ง

สารอินทรีย์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้มีการใช้ไฮโดรเจนเพ่ือน าไปผลิตกรดโพรพิออนิคใน
กระเพาะรูเมน Foley et al. (2009) ท าการเสริมกรด malic ในระดับ 3.75 และ 7.50 เปอร์เซ็นต์
ของวัตถุแห้งในโค พบว่าสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ 3 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าการใช้กรดอินทรีย์ไม่ส่งผลต่อการปริมาณแก๊สเมทเธนในกระเพาะรูเมน นอกจากนี้การใช้      
กรดอินทรีย์ยังมีข้อจ ากัด ได้แก่ (1) เป็นสารอินทรีย์ที่มีราคาแพง (2) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะส าหรับสัตว์ที่
ปล่อยแทะเล็ม (3) การใช้กรดอินทรีย์จะได้ผลในกรณีที่เลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารข้นระดับสูง (Carro and 

Ranilla, 2003)  
 

6. การใช้ไอโอโนฟอร์ 
ไอโอโนฟอร์เป็นสาร antibiotic ที่ผลิตจาก Streptomyces cinnamonensis ซึ่งเป็นจุลินทรีย์

ที่พบในดิน ซึ่งโมเนนซินเป็นสารไอโอโนฟอร์ที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนในกระบวนการหมักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก (1) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนอาหาร (2) มีความจ าเพาะ
ต่อการลดผลผลิตของกรดอะซิติค (3) ยับยั้งการปลดปล่อยไฮโดรเจนจากฟอร์เมท (4) มีผลโดยตรงต่อ
การยับยั้งการน าสารเข้า-ออกเซลล์ของจุลินทรีย์ และจะมีผลต่อจุลินทรีย์ที่เป็นแกรมบวกเท่านั้น โดย
พบว่าการเสริมโมเนนซินในระดับที่ต่ ากว่า 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร ไม่มีผลต่อการผลิต    
แก๊สเมทเธน (Beauchemin et al., 2008) แต่เมื่อเพ่ิมระดับการเสริมที่ 24-35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ของอาหาร พบว่าสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ถึง 4-10 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหาก
เสริมเป็นระยะเวลานานจะไม่ส่งผลต่อการลดลงของแก๊สเมทเธน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจุลินทรีย์สามารถ
ปรับตัวและต้านทานต่อไอโอโนฟอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นการใช้ไอโอโนฟอร์ ในสัตว์ควรใช้ใน
ระยะเวลาสั้นๆ และใช้ในระดับ 24-35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

7. การใช้ probiotic 

การใช้ probiotics ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ 
ผลผลิต กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และปรับปรุงด้านสุขภาพ ตลอดทั้งลดการปลดปล่อย   
แก๊สเมทเธน ซึ่ง probiotic ที่นิยมน ามาใช้ในการลดผลผลิตแก๊สเมทเธน ได้แก่  S. cerevisiae และ 
A. oryzae ทั้งนี้เนื่องจากยีสต์สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิด acetogens ซึ่ง
แบคทีเรียกลุ่มนี้จะดึงไฮโดรเจนที่ได้จากกระบวนการหมักมาใช้ ส่งผลให้มีการน าไฮโดรเจนไปใช้เป็น
สารตั้งต้นในการสังเคราะห์แก๊สเมทเธนลดลง (Chaucheyras et al., 1995) Chung et al. (2011) 



138 
 

 

รายงานว่าการเสริม S. cerevisiae ในปริมาณ 1 × 1010 cfu/ ตัว/ วัน ในโคนมระยะที่ไม่ให้ผลผลิตน้ านม
ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมส าเร็จที่มีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นเท่ากับ 50:50 มีผลผลิตแก๊สเมทเธน
ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ Ososanya and Inyang (2016) รายงานว่าเมื่อท าการผสมยีสต์
ร่วมกับ Lactobacilli ในปริมาณ 2.5 กรัม ในหญ้ากินนีเพ่ือน าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าการใช้
ยีสต์ร่วมกับ Lactobacilli สามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้ แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางงาน
พบว่ายีสต์ไม่มีผลท าให้ผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง Bayat et al. (2015) พบว่าโคนมพันธุ์แอร์ชายที่
ได้รับการเสริม S. cerevisiae ในปริมาณ 1010 cfu/ ตัว/ วัน ไม่ท าให้ผลผลิตแก๊สเมทเธน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการหมักลดลง ซึ่งจากประสิทธิภาพของการใช้ยีสต์เพ่ือลด  
แก๊สเมทเธนที่แตกต่างกันนั้น อาจเป็นผลมาจากระดับในการเสริม ความแตกต่างด้านสายพันธุ์ของ
ยีสต์ ชนิดของอาหารที่ใช้ และสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่  
 การลดผลผลิตแก๊สเมทเธนที่เกิดจากกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นอีกวิธีที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์ ตลอดจนสามารถลดปัญหาการเพ่ิม
แก๊สเรือนกระจกที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งมีการน าเสนอกลยุทธ์ในการลดการผลิตแก๊สเมทเธนไว้
หลายแนวทาง เช่น การปรับปรุงด้านอาหาร การใช้สารอินทรีย์ การใช้กรดไขมัน  และการใช้
สารประกอบเชิงซ้อน เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อเด่นและข้อจ ากัดในการใช้ที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ในแง่ของการน าไปประยุกต์ใช้จริงในระบบฟาร์มยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้นในการน ากลยุทธ์ต่างๆ 
ไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีนั้นยังต้องอาศัยผลการศึกษาเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลยืนยันมากข้ึน 

 

สรุป 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองใช้ประโยชน์จากอาหารได้โดยกระบวนการหมักโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในกระเพาะรูเมน  ซึ่งสัตว์จะน าสารอาหารที่ได้จากกระบวนการหมักนั้นไปใช้ในการเจริญเติบโต 
สืบพันธุ์ และให้ผลผลิต ได้แก่ เนื้อ และนม ฯลฯ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
จึงเป็นเรื่องส าคัญในการเพ่ิมสมรรถภาพในการผลิตสัตว์เพ่ือผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ และมีปริมาณ
เพียงพอส าหรับผู้บริโภค ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีประกอบด้วยการเพ่ิมการย่อยได้ของอาหาร และ
กรดโพรพิออนิค ตลอดจนการลดผลผลิตแก๊สเมทเธนจากกระบวนการหมักอันซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
สัตว์สูญเสียพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้  
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ค าถามทบทวน 

1. จงยกตัวอย่างวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้าง พร้อมอธิบายวิธีการใน
การปรับปรุงคุณภาพมาโดยละเอียดอย่างน้อย 3 วิธี 
2. สารเคมีที่น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างสามารถเพ่ิมการย่อยได้
ของเยื่อใยได้อย่างไร 

3. จงอธิบายข้อเด่นและข้อด้อยของการปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโครงสร้างแต่ละวิธี
มาโดยละเอียด 

4. การปรับเปลี่ยนนิ เวศวิทยาในกระเพาะรูเมนสามารถท าได้กี่วิธี  อะไรบ้าง และแต่ละวิธีมี
รายละเอียดอย่างไร 

5. ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนมีความส าคัญต่อสัตว์อย่างไร และมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ 
6. กรดโพรพิออนิคมีความส าคัญต่อสัตว์อย่างไร และสามารถเพ่ิมสัดส่วนของกรดโพรพิออนิคได้โดยใช้
วิธีใดบ้าง 
7. แก๊สเมทเธนที่เกิดจากกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม
อย่างไร 
8. กลยุทธ์ในการลดผลผลิตแก๊สเมทเธนจากกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีวิธีใดบ้าง 
9. จงยกตัวอย่างวิธีการลดผลผลิตแก๊สเมทเธนจากกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยใช้
สารประกอบเชิงซ้อนมาโดยละเอียดอย่างน้อย 3 ชนิด 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์
เคี้ยวเอื้องได้อย่างไร จงอภิปราย 



 

 

บทท่ี 6 

การใช้ทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือเป็นอาหารสตัว์เคี้ยวเอื้อง 
  

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเลี้ยงสัตว์ประสบความส าเร็จ ในแต่ละปีประเทศไทยมี
การน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงจากต่างประเทศในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีน ส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนลดลง ดังนั้นการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์จึงน่าจะ
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์ได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นลู่ทางท่ีจะสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 

 

ปัญหาด้านทรัพยากรอาหารสัตว์ 
 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ระบบการเลี้ยงแบบ
ไม่ประณีต (extensive) เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยทรัพยากรอาหารสัตว์ตามแหล่งธรรมชาติ ซึ่งโดย
ปกติจะมีปริมาณที่มากเกินความต้องการในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์  
สัตว์จะให้ผลผลิตต่ าและไม่ค่อยมีคุณภาพ ระบบการเลี้ยงแบบที่ 2 คือแบบกึ่งประณีต (semi-

intensive) เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยทรัพยากรอาหารสัตว์ตามแหล่งธรรมชาติ ร่วมกับการให้
อาหารเสริม ซึ่งจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น แต่สัตว์ก็ให้ผลผลิตมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบการเลี้ยงแบบ extensive และระบบการเลี้ยงแบบประณีต (intensive) เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์
ที่มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีการจัดการด้านอาหารที่ตรงตามความต้องการของร่างกาย หรือให้
อาหารแบบเต็มที่เพ่ือมุ่งหวังให้สัตว์ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เป็นระบบที่มีการลงทุนสูง 
ซึ่งจะเป็นระบบการเลี้ยงสัตว์แบบธุรกิจฟาร์ม ซึ่งไม่มีข้อก าจัดในการลงทุน ขณะที่รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ 
2 ระบบแรกจะเป็นระบบการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยที่มีงบประมาณในการลงทุนไม่มาก ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน อาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก เป็นต้น ดังนั้นเกษตรกร
จ าเป็นต้องลดต้นทุนในการผลิตสัตว์ให้ต่ าที่สุดเพื่อมุ่งหวังให้ได้ก าไรมากท่ีสุด 

ในการผลิตสัตว์นั้นปัจจัยทางด้านอาหารสัตว์ถือเป็นต้นทุนการผลิตสูงถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ 
ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่ง กรมการค้าภายใน (2559) ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์
ในช่วงปี 2560-2563 พบว่าปริมาณความต้องการกากถั่วเหลืองเพ่ือผลิตสัตว์มากถึง 5.095, 5.239, 

5.448 และ 5.668 ล้านตัน ขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองเพียง 1.592, 1.664, 1.739 และ 
1.817 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2560-2563 ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับปริมาณความต้องการในการใช้ปลาป่น
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะเห็นว่าปริมาณความต้องการสูงกว่าปริมาณที่ผลิตได้ตลอดทุกปี (ภาพท่ี 6.1)  
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ภาพที่ 6.1 คาดการณ์ปริมาณกากถั่วเหลืองท่ีต้องการใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563  

ที่มา: กรมการค้าภายใน (2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 คาดการณ์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 

(ก) กากถั่วเหลือง 
(ข) ปลาป่น 

(ค) ข้าวโพด 

ที่มา: กรมการค้าภายใน (2559) 
 

ซึ่งแสดงเห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่านี้จากต่างประเทศ ซึ่งมี
ราคาแพงเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละปี และจากการรายงานของ กรมศุลกากร (2560) 
พบว่าประเทศไทยมีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งหมด 8,032,028 ตัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 117,970 

531,543 554,289 571,007 589,464 

320,000 350,000 350,000 350,000 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

 
(ก) กากถ่ัวเหลือง 

 

(ข) ปลาป่น 

 

(ค) ข้าวโพด 

5.095 5.239 5.448 5.668

1.592 1.664 1.739 1.817

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปริมาณที่ต้องการ ปริมาณที่ผลิตได้

531,543 554,289 571,007 589,464 

320,000 350,000 350,000 350,000 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

8.1 9.01 9.41 9.82
4.5

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(หน่วย: ล้านตัน) 
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ล้านบาท โดยมีการน าเข้าทั้งในรูปแบบวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด, วัตถุที่ผสมแล้ว, ผลิตภัณฑ์นม และ
อาหารเสริมส าหรับสัตว์จากต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยูเครน, บราซิล และ
สหรัฐอเมริกา ท าให้ราคาขายปลีกและขายส่งกากถั่วเหลืองในประเทศมีราคาสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
การเลี้ยงสัตว์ในระดับธุรกิจฟาร์มจะได้รับผลกระทบไม่มากหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย ทั้งนี้เพราะ
เจ้าของธุรกิจสามารถก าหนดกลไกการตลาดสินค้าได้เอง ขณะที่เกษตรกรรายย่อยที่มีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์
แบบ extensive และ semi-intensive ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ของประเทศจะได้รับผลกระทบ
จากการขึ้นราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยตรง ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือหาแนวทางในการ
ลดต้นทุนการผลิตจะท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และอาจจะล้มเลิกการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
เนื่องด้วยสาเหตุขาดแคลนเงินลงทุน ดังนั้นการพัฒนาด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความยั่งยืน และลดต้นทุนให้ต่ าสุด ควรมุ่งเน้นประเด็นการเพ่ิมศักยภาพการน าใช้ประโยชน์
จากอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการใช้ เศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ หรือการใช้พืชอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น กระถิน ไมยราบยักษ์ และ
กระเฉดบก มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสัตว์ 
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะ
ผลิตสัตว์ในลักษณะเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพ่ือผลิตอาหารโปรตีนส าหรับตนเอง และเพ่ือนมนุษย์ 
เกษตรกรรายย่อยควรประกอบอาชีพการเกษตรโดยอาศัยการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก เพ่ือจะได้เป็นการ
สร้างความยั่งยืนในระยะยาวเพ่ือให้ตนเองสามารถอยู่ได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อน ดังนั้นใน
การเลี้ยงสัตว์จ าเป็นต้องอาศัยการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีราคาถูก มาใช้
ประกอบสูตรอาหารเพ่ือจะได้เป็นการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการใช้ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด อีกท้ังยังเป็นการลดปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดการการปล่อย
ให้พืชบางชนิดที่อาจเป็นวัชพืช เศษเหลือจากการเกษตร หรือผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมไว้
โดยไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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ทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 
ในปัจจุบันการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับความสนใจดูแลเอาใจใส่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งใน

กระบวนการเลี้ยงสัตว์มีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยนอกจากจะต้องมี
พันธุกรรมของสัตว์และการจัดการที่ดีแล้ว ปัจจัยด้านอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นับว่ามีความส าคัญในด้าน
ต้นทุนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง การมีอาหารที่เพียงพอมีคุณภาพดีและสามารถใช้เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องได้
ตลอดทั้งปีจึงเป็นเป้าหมายที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องการ แม้ว่าการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะสามารถเจริญเติบโตได้
ตามปกติด้วยการกินหญ้าหรืออาหารหยาบเพียงอย่างเดียว แต่จะท าให้การเจริญเติบโตอยู่ในขีดจ ากัด 
และในช่วงฤดูแล้งอาจไม่มีหญ้าสด หรืออาหารหยาบมีคุณภาพต่ า หากสัตว์กินหญ้าที่มีอายุมากหรือ
หญ้าแห้งและฟางอย่างเดียวอาจท าให้สัตว์ผอม การให้อาหารเพ่ือให้สัตว์เจริญเติบโตตามต้องการจึง
จ าเป็นต้องให้อาหารข้นซึ่งมีโภชนะสูงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สัตว์ผลิตผลผลิตตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีน เช่น กากถ่ัวเหลือง มีราคาแพงขึ้น และขณะเดียวกันต้นทุน
การผลิตก็เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตสัตว์ โดยใช้พืชอาหารสัตว์        
ที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นที่น ามาใช้
ในการเลี้ยงสัตว์มีหลายชนิด ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งโปรตีน 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนนับว่าเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง ดังนั้นนักโภชนศาสตร์สัตว์
จึงพยายามค้นหาชนิด และวิธีในการน ามาใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ือทดแทนวัตถุดิบที่ มี
ราคาแพง ซึ่งพืชในท้องถิ่นที่น ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์มีหลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 
6.1 โดยพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ดังนี้ 

1.1 ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra)  
ไมยราบยักษ์นับว่าเป็นวัชพืชที่ส าคัญของเกษตรกร วลัยลักษณ์ และคณะ (2557) พบว่า

ไมยราบยักษ์มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารของแพะ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพืชที่
มีโปรตีนสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ วุฒิพันธุ์ และคณะ (2554) พบว่าการเสริมไมยราบยักษ์ใน
ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ท าให้แพะเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ในขณะที่มีต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพ่ิมน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่เสริม นอกจากนี้ นิราวรรณ และคณะ 
(2558ข) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของกระถินและไมยราบยักษ์เพ่ือใช้ใน
สูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าส่วนของใบ ล าต้น และล าต้นรวมใบของไมยราบยักษ์สามารถ
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับกระถิน  
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ตารางท่ี 6.1 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีน 

 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ DM OM CP NDF ADF อ้างอิง 
ใบไมยราบยักษแ์ห้ง 96.4 94.1 59.2 50.0 24.5 นิราวรรณ และคณะ (2558ข) 
ก้านใบไมยราบยักษ์แห้ง 94.6 95.0 22.3 69.7 32.5 

ล าต้นไมยราบยักษ์แห้ง 97.5 96.6 16.4 75.3 63.9 

ไมยราบยักษแ์ห้ง 96.6 94.9 36.2 62.3 43.6 

ใบกระถินแห้ง 93.5 92.1 60.7 40.4 15.0 

ก้านใบกระถินแห้ง 94.3 93.7 25.1 58.0 36.7 

ล าต้นกระถินแห้ง 95.5 95.2 20.9 70.3 59.9 

กระถินแห้ง 95.1 93.2 47.3 64.0 28.1 

มันเฮย์ 86.3 87.5 22.0 44.3 30.3 Wanapat et al. (2000b) 
ใบมันส าปะหลังตากแห้ง 90.0 90.0 20-30 29.6 24.1 

กระเฉดบก 51.3 93.4 24.1 54.3 32.8 นิราวรรณ และคณะ (2560) 
กระถิน 26.7 93.6 30.3 24.8 15.8 เทียนทิพย์ และคณะ (2560) 
ใบหม่อน 33.6 86.7 22.1 36.4 31.5 Deshmukh et al. (1993) 
ฝักจามจุรี 92.8 95.6 16.4 28.4 23.1 Anantasook et al. (2015) 

 

1.2 มันเฮย์ (Manihot esculenta Crantz)  
มันเฮย์เป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่ได้จากการเก็บหัวมันส าปะหลัง ซึ่งมันเฮย์เป็นส่วน

ของล าต้นและใบมันส าปะหลังตากแห้ง มีโปรตีนสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถใช้มันเฮย์เพ่ือ
ทดแทนอาหารข้นในโคนมได้ โดยท าการเสริมมันเฮย์ในระดับ 1.7 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน ในโคที่ได้รับ
อาหารต่อปริมาณการให้น้ านมที่สัดส่วน 1:4 พบว่าไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี
ของน้ านม ในขณะที่สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ และท าให้ปริมาณไธโอไซยาเนทในน้ านมเพ่ิมขึ้น
จาก 5.3 เป็น 17.8 พีพีเอ็ม (Wannapat et al., 2000) เช่นเดียวกันกับ Dung et al. (2005) รายงานว่า
สามารถใช้มันเฮย์ทดแทนการใช้อาหารข้นได้สูงสุด 75 เปอร์เซ็นต์ แต่พบว่าการทดแทนในระดับ 25 

เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารได้ดีที่สุด นอกจากนี้พบว่าการเพ่ิมระดับมันเฮย์
จะท าให้ไข่พยาธิในมูลแพะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากคอนเดนส์แทนนิที่พบในมันเฮย์จะมีผลในการก าจัด
พยาธิทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคอนเดนส์แทนนินจะมีผลต่อผนังเซลล์ด้านนอกของตัวอ่อนพยาธิ  
(Kahn and Diaz-Hernandez, 2000) นอกจากนี้ Punthanara et al. (2009) ได้ท าการเสริมมันเฮย์ใน
ระดับ 1, 2 และ 3 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน ต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในน้ านมของโคนม พบว่าโคที่ได้รับการเสริม
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มันเฮย์ทุกระดับมีความเข้มข้นของไธโอไซยาเนทเพ่ิมข้ึน ขณะที่จ านวนคลอโรฟอร์มและจุลินทรีย์มีค่า
ลดลง 

1.3 กระเฉดบก (Neptunia javanice Miq.)  
กระเฉดบกเป็นพืชตระกูลถั่วที่ขึ้นตามไหล่ทางเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันพบว่ามีการ

ขยายพันธุ์ไปทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ลักษณะของใบจะคล้ายใบกระถินหรือไมยราบ ซึ่ง ยุวดี 
(2545) รายงานว่ากระเฉดบกปริมาณ 100 กรัม มีแคลเซียม 123 มิลลิกรัม นอกจากนี้ยังประกอบไป
ด้วยเยื่อใย ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินเอ เบตาแคโรทีน วิตามินบี3 และวิตามินซี ซึ่งน่าจะน ามาใช้
เป็นอาหารสัตว์ได้ แต่พบว่าการใช้ประโยชน์จากกระเฉดบกเพ่ือน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ยังมีข้อมูลไม่
มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากขาดข้อมูลพ้ืนฐานด้านผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี ทั้งนี้ผู้เขียนได้ศึกษา
ศักยภาพในการน ากระเฉดบกมาใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยท าการปลูกกระเฉดบกเพ่ือศึกษาผลผลิตและ
คุณค่าทางโภชนะเมื่อมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 2, 4 และ 6 เดือน พบว่ากระเฉดบกมีปริมาณโปรตีนลดลง 
ขณะที่ปริมาณเยื่อใยเพ่ิมขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยวที่เพ่ิมขึ้น แต่ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือกระเฉดบกที่ตัดเมื่ออายุครบ 6 เดือนจะได้ผลผลิตมากที่สุด แต่ผลผลิตที่ได้จะเป็น
ส่วนของล าต้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความแข็งและหากน ามาใช้เลี้ยงสัตว์อาจท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์ได้ไม่หมด 
ขณะที่กระเฉดบกที่ตัดเมื่ออายุ 4 เดือน จะมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ 
(นิราวรรณ และคณะ, 2559ข) นอกจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาการใช้กระเฉดบกเป็นแหล่งโปรตีนเพ่ือ
ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่า
กระเฉกบกสามารถใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อจลศาสตร์และผลผลิตของแก๊ส และการย่อยสลายของอาหาร (นิราวรรณ และคณะ, 2558ข)  
ขณะเดียวกันพบว่าการใช้กระเฉดบกในสูตรอาหารเปรียบเทียบกับการใช้กระถินบดไม่ส่งผลต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ของสัตว์ที่แตกต่างกัน (นิราวรรณ และคณะ, 2558ก) นอกจากนี้ผู้เขียนได้ประยุกต์
ผลงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดลองในตัวสัตว์ เพ่ือศึกษาปริมาณการใช้กระเฉดบก เฮย์ที่
เหมาะสมส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยใช้กระเฉดบกเฮย์ในระดับ 0, 8, 16 และ 24 เปอร์เซ็นต์ใน      
สูตรอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ พบว่า
สามารถใช้กระเฉดบกเฮย์ในสูตรอาหารข้นได้สูงสุด 24 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อการกินได้ 
การย่อยได้ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ ดังแสดงในตารางที่ 6.2 (นิราวรรณ และคณะ, 

2560)  
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ตารางท่ี 6.2 ผลของการใช้กระเฉดบกเฮย์ในสูตรอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ 

 

1.4 กระถิน (Leucaena leucocephala)  
กระถินเป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นชนิดหนึ่ง สามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ มีความทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูแล้ง และเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนะสูง สามารถ
น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ที่ดีอีกชนิดหนึ่ง โดยสามารถใช้ได้ดีทั้งรูปแบบสด แห้ง หมัก และการอัดเม็ด  
เทียนทิพย์ และคณะ (2560) รายงานว่าเกษตรกรภาคใต้มีรูปแบบการเลี้ยงกระบือโดยอาศัยพืชอาหารสัตว์
ที่หาได้ตามธรรมชาติ โดยกระถินนับว่าเป็นพืชอาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เนื่องจากกระถินมีโปรตีนสูงถึง 30.3 เปอร์เซ็นต์  
 

 

กระเฉดบกเฮย์ในสูตรอาหารข้น 
(เปอร์เซ็นต์) SEM P-value 

0 8 16 24 

ปริมาณการกินได้, กิโลกรัม/ตัว/วัน       7.4 7.5 7.2 7.1 0.10 ns 

ปริมาณการกินได้, เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว 2.5 2.5 2.4 2.4 0.03 ns 

การย่อยได้, เปอร์เซ็นต์       

วัตถุแห้ง 54.8 54.4 53.3 53.4 0.66 ns 

อินทรีย์วัตถุ 58.2 57.8 56.6 56.8 0.75 ns 

โปรตีนหยาบ 47.1 38.2 40.4 40.8 1.12 ns 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 53.1 54.6 54.8 54.5 0.62 ns 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 32.5 31.8 30.0 31.4 1.24 ns 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.7 7.0 7.0 6.9 0.05 ns 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) 15.2 12.1 13.1 14.0 0.24 ns 

ยูเรียในกระแสเลือด (มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) 12.3 11.9 13.4 11.9 0.38 ns 

จ านวนประชากรของจุลินทรีย์ (เซลล์/ มิลลิลิตร) 
แบคทีเรียทั้งหมด, ×108       6.4 6.1 6.5 6.3 0.31     ns 

โปรโตซัว, ×105
 3.5 3.8 3.5 3.0 0.15 ns 

เชื้อรา, ×104
 6.6 6.1 7.3 8.2 0.47 ns 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
ที่มา: นิราวรรณ และคณะ (2560) 
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ตารางท่ี 6.3 ผลของการใช้กระถินเพ่ือเป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

ชนิดสัตว์/ 
รูปแบบที่ใช ้

การกนิได ้ การย่อยได้ 
อัตราการ

เจริญเติบโต 

กระบวนการ
หมักในรูเมน 

แก๊สเมทเธน อ้างอิง 

กระบือ/ แห้ง 
  

- 
 

- 
Kang et al. 
(2012) 

กระบือ/ อัดเม็ด 
  

- 
 

- 
Hung et al. 
(2013) 

โคสาว/ สด 
 

- - - 
 Molina et 

al. (2016) 

โคเพศผู้ตอน/ สด - - 
 

- 
 Matthew 

et al. (2015) 

โคเนื้อ/ หมัก 
 

- 
  

- 
อนุสรณ์ และ
คณะ (2558) 

โค/ หมัก 
  

- 
  Giang et 

al. (2016) 
 

จากตารางที่ 6.3 พบว่าการเสริมกระถินอบแห้งร่วมกับอาหารข้นในระดับ 2 กรัม/ กิโลกรัม
ของน้ าหนักตัว สามารถเพ่ิมปริมาณการกินได้, การย่อยได้ของโภชนะ, กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 
และจ านวนประชากรจุลินทรีย์ของกระบือปลัก (Kang et al., 2012) Hung et al. (2013) รายงานว่า
การเสริมกระถินอัดเม็ดในกระบือปลักช่วยปรับปรุงการกินได้ จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน และสมดุล
ของไนโตรเจน สอดคล้องกับ Khy et al. (2012) รายงานว่าการเสริมกระถินอัดเม็ดระดับ 450 กรัม/ ตัว/ วัน 
ในกระบือปลักช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของโภชนะและการกักเก็บไนโตรเจน รวมไปถึงการเพ่ิมการ
สังเคราะห์จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก นอกจากนี้การเสริมกระถินในระดับ 24 

เปอร์เซ็นต์ ในโคสาวที่ได้รับหญ้าสตาร์ (Cynodon plectostachyus) ในระดับ 76 เปอร์เซ็นต์ ส่งผล
ให้ปริมาณการกินได้เพ่ิมขึ้นถึง 19 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การสูญเสียพลังงานในรูปของพลังงานลดลงถึง 53 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระถินเป็นพืชทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับหญ้าสตาร์เพ่ือลดการ
ปลดปล่อยผลผลิตแก๊สเมทเธนจากโคในเขตร้อนได้ (Molina et al., 2016) สอดคล้องกับรายงานของ 
Matthew et al. (2015) ที่ท าการเลี้ยงโคด้วยกระถินท าให้อัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า และการ
ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่ ากว่าโคที่เลี้ยงด้วยหญ้า ขณะที่ Piñeiro-Vázquez et al. (2017) 
เสนอแนะว่าระดับการเสริมกระถินที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของคอนเดนส์แทนนินอยู่ในระดับ 
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20-40 เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง นอกจากนี้กระถินสามารถใช้ในรูปหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุสรณ์ 
และคณะ (2558) รายงานว่าการเสริมกระถินหมักปริมาณ 1 กิโลกรัม/ ตัว/ วัน สามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตได้ดีกว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก เช่นเดียวกันกับ Giang et al. 
(2016) เสนอแนะให้ใช้กระถินหมักเป็นอาหารหยาบคุณภาพสูงส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในเขตร้อน โดย
พบว่าการเสริมกระถินหมักช่วยเพ่ิมปริมาณการกินได้, การย่อยได้ และผลผลิตสุดท้ายจากกระบวนการหมัก
ในกระเพาะรูเมน ขณะเดียวกันสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้  

1.5 ใบหม่อน (Morus alba Linn.)  
ใบหม่อนเป็นพืชโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่มีการน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์มาเป็นเวลานาน ทั้งนี้

เนื่องจากเป็นพืชเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ให้ผลผลิตน้ าหนักใบสดประมาณ 
25-30 ตัน/ เฮกตาร์/ ปี ภายใต้การตัดทุกๆ 9-10 สัปดาห์ ใบหม่อนมีโปรตีนสูงประมาณ 18-25 

เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีก ามะถันและแร่ธาตุสูง ซึ่งพบว่าสามารถใช้ใบหม่อนเป็นอาหารหลักส าหรับการ
เลี้ยงแกะและแพะ (Liu et al., 2001; Bakshi and Wadhwa, 2007) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น
แหล่งโปรตีนทดแทนการใช้อาหารข้นในโคและแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sanchez, 2000; 

Anbarasu et al., 2004) ทั้งนี้เนื่องจากใบหม่อนมีการย่อยได้สูง (75-85 เปอร์เซ็นต์) (Ba et al., 
2005) นอกจากนี้ยังมีการน าใบหม่อนมาแปรรูปโดยการอัดเม็ดเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ Huyen et al. (2012) 
รายงานว่าควรเสริมใบหม่อนอัดเม็ดในระดับ 600 กรัม/ วัน ในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบคุณภาพต่ า 
เช่น ฟางข้าว โดยพบว่าจะช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของโภชนะ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน  

1.6 เนื้อในเมล็ดยางพารา  
เมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการท าสวนยางพารา ซึ่งพบว่าเมล็ดยางพารามีปริมาณ

มากถึง 133 กิโลกรัม/ ไร่/ ปี หรือคิดเป็นประมาณ 2,608,603,347 กิโลกรัมต่อปี  (สมศักดิ์, 2531) 
ภายในเมล็ดยางพารามีส่วนของเนื้อในที่จะน าไปสกัดน้ ามันเมล็ดยาพารา ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนะดัง
แสดงในตารางที่ 6.4 จะเห็นว่าเนื้อในเมล็ดยางพารามีโปรตีน และไขมันสูง ซึ่งเหมาะที่จะน ามาใช้เป็น
อาหารสัตว์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  นอกจากนี้ ในเนื้อในเมล็ดยังมีกรดไฮโดรไซยานิคเป็น
องค์ประกอบในปริมาณ 80.26 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม และยังมีอะฟลาท็อกซินปริมาณ 316.8 ไมโครกรัม/ 
กิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตามสารพิษดังกล่าวสามารถลดได้ด้วยการน ามาหมักหรือตากให้แห้ง เนื่องด้วย
เนื้อในเมล็ดยางพาราเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงจึงสามารถน ามาใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนที่มีราคาแพง 
เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น Chanjula et al. (2011) ได้ศึกษาการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราร่วมกับกากปาล์ม
เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารของแพะในระดับต่างๆ พบว่าสามารถใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราใน 
สูตรอาหารได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อปริมาณการกิน, การย่อยได้, แอมโมเนียไนโตรเจนใน
กระเพาะรูเมน และกรดไขมันที่ระเหยได้ ในขณะที่สามารถเพ่ิมการย่อยได้ของไขมัน และการกักเก็บ
ไนโตรเจน นอกจากนี้  Pha-obnga et al. (2016) รายงานว่าสามารถใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราเป็น
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ส่วนผสมในสูตรอาหารผสมส าเร็จได้ถึง 13.6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Chujai et al. (2011) รายงานว่าการ
ใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราร่วมกับกากเมล็ดปาล์มในสัดส่วน 20: 20 มีผลต่อระดับของยูเรียไนโตรเจนใน
กระแสเลือด รวมทั้งส่งผลให้จ านวนประชากรของโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนของแกะลดลง 

 

ตารางท่ี 6.4 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา 
 

คุณค่าทางโภชนะ, เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง 
อ้างอิง 

DM OM CP EE NDF ADF 

97.5 97.5 19.8 47.6 20.8 17.0 Pha-obnga et al. (2016) 
94.0 96.1 22.1 33.0 - - Fawole et al. (2016) 
96.9 96.2 23.3 38.5 - - Udo et al. (2016) 
94.3 96.6 23.6 40.7 11.8 6.3 Chanjula et al. (2011) 
94.3 96.6 23.6 40.7 11.8 6.3 Chujai et al. (2011) 
96.7 96.7 17.4 44.3 - - เปลื้อง (2552) 
84.5 96.6 22.5 49.5 - - จุฑารัตน์ (2551) 
96.5 96.5 17.2 42.6 - - ยุทธนา และก าชัย (2545) 

 

1.7 ฝักจามจุรี (Samanea saman)  
จามจุรีเป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในประเทศเขตร้อน ฝักแก่ของจามจุรีมี

โปรตีนและน้ าตาลสูง ซึ่งมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ (Jetana et al., 2008) ซึ่งพบว่ามี
การน าฝักจามจุรีมาใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมาเป็นเวลานาน Seetakoses and Yothinsirikul (1985) 
รายงานว่าสัตว์มีการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเมื่อได้รับฝักจามจุรีบดหยาบ  นอกจากนี้
พบว่ากระบือที่ได้รับฝักจามจุรีวันละ 2 กิโลกรัมในช่วงฤดูแล้ง สามารถรักษาน้ าหนักตัวได้ (Seedtakosed 

et al., 1988) มากไปกว่านั้นพบว่าสารแทนนินในฝักจามจุรียังสามารถยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิด 
(Ukoha et al., 2011) สอดคล้องกับการรายงานของ Teferedegne (2000) พบว่าฝักจามจุรี
สามารถยับยั้งจ านวนประชากรของโปรโตซัวได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกันกับ Babayemi et al. 
(2010) รายงานว่าการเสริมฝักจามจุรีในระดับ 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดผลผลิต   
แก๊สเมทเธนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ผู้ เขียนได้มีประสบการณ์ ในการใช้ ฝักจามจุรีเป็นสารเสริมเพ่ือกระตุ้น
กระบวนการหมักในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยได้ท าการศึกษาทดลองทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) และใน
ตัวสัตว์ (in vivo) พบว่าการเสริมฝักจามจุรีบดในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง สามารถกระตุ้น
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กระบวนการหมักในกระพาะรูเมน โดยท าให้จ านวนประชากรของแบคทีเรีย, การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน 
และผลผลิตน้ านมเพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกันก็ส่งผลท าให้จ านวนประชากรของแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิต
แก๊สเมทเธน และผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง ดังแสดงในตารางที่ 6.5 

 

ตารางท่ี 6.5 ผลของการใช้ฝักจามจุรีเพ่ือเป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

ชนิดสัตว์ การย่อยได้ 
กระบวนการ
หมักในรูเมน 

ผลผลิตนม จุลินทรีย์ แก๊สเมทเธน อ้างอิง 

In vitro 
  -   

Anantasook and 

Wanapat, (2012) 
โคนม 

  -  - 
Anantasook et al. 
(2013a) 

โคนมเพศ
ผู้ตอน 

-  -  - 
Anantasook et al. 
(2013b) 

โคนมเพศ
ผู้ตอน 

-  - -  
Anantasook et al. 
(2014) 

โคนม 
-     

Anantasook et al. 
(2015) 

 

2. แหล่งพลังงาน 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานที่นิยมใช้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีหลายชนิด เช่น มันเส้น ร าข้าว 
ข้าวโพด เป็นต้น และถึงแม้ว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานจะมีราคาไม่แพงเหมือนวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีน แต่พบว่าปริมาณในการใช้ในสูตรอาหารจะใช้ในสัดส่วนที่มากกว่า
โปรตีน ดังนั้นพบว่าวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานหลายชนิดมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้
ประโยชน์ และยังมีการน าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการใช้เศษเหลือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรหลายชนิดมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 กากมันส าปะหลัง  
กากมันส าปะหลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง มี

คาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนประมาณ 1.5-2.5 เปอร์เซ็นต์ 
(ไพบูลย์, 2551; สุทธิพงษ์, 2555) ซึ่งมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ปัจจุบันพบว่ามีการน ากากมันส าปะหลังมาใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ้น  และได้มีการพัฒนาวิธีการ
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เพ่ิมคุณค่าทางโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนในกากมันส าปะหลังด้วยการหมักร่วมกับยีสต์ ยูเรีย และ
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรืออีเอ็ม (ตารางท่ี 6.6) เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 6.6 คุณค่าทางโภชนะของกากมันส าปะหลังที่หมักด้วยสารหมักต่างๆ 

 

สารหมัก DM OM EE  CP NDF ADF อ้างอิง 
กากมันส าปะหลังสด 18.3  97.6 - 4.8 31.8  10.2 Pilajun and Wanapat, 

S. cerevisiae 16.0  97.4 - 13.3 44.8  16.5  (2016a) 
อีเอ็ม 14-6  97-6 - 17-8 51.7  15.6  

ยูเรีย 4%+กากน้ าตาล
4% 

34.5 93.3 - 9.3 34.9 9.3 Norrapoke et al. 
(2017) 

S. cerevisiae 46.9 95.8 - 14.5 31.5 18.1 ฐิติมา และคณะ 
(2561) พด.6 48.3 93.8 - 13.4 35.3 20.2 

S. cerevisiae+เอนไซม์ 15.8 97.1 - 12.1 43.0 16.1 Pilajun and Wanapat, 

(2016b) 
S. cerevisiae 98.0 96.3 - 26.4 25.5 19.4 Kaewwongsa et 

al. (2011) 
S. cerevisiae 17.7 96.0 0.22 7.78 26.2 16.6 

 

ศุภชัย และคณะ 
(2558) 

S. cerevisiae 22.9 - 1.2 25.4 45.5 28.9 ศุภกิจ และคณะ 
(2555) 

 

Kaewwongsa et al. (2011) ได้ท าการหมักกากมันส าปะหลังด้วยยีสต์ S. cerevisiae 4 

ระดับคือ 0, 0.5, 2.5 และ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักที่แตกต่างกันคือ 0, 1, 3 และ 5 วัน 
ตามล าดับ พบว่าปริมาณโปรตีนในกากมันส าปะหลังหมักมีค่าสู งสุดเมื่อหมักด้วยยีสต์ในระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยมีโปรตีนเท่ากับ 26.4 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Norrapoke et al. 
(2017) ได้ท าการปรับปรุงคุณภาพของกากมันส าปะหลังด้วยยูเรียและกากน้ าตาล พบว่าการหมัก    
กากมันส าปะหลังด้วยยูเรีย 4 เปอร์เซ็นต์ และกากน้ าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถช่วยเพ่ิมปริมาณโปรตีน
และลดปริมาณเยื่อใยได้ และเมื่อท าการศึกษาผลผลิตแก๊สในหลอดทดลองพบว่ากากมันส าปะหลัง
หมักยูเรีย 4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกากน้ าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตแก๊ส, การย่อยสลาย และจ านวน
ประชากรของแบคทีเรียสูงที่สุด นอกจากนี้พบว่าการหมักมันส าปะหลังด้วยยีสต์และ พด. 6 สามารถ
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เพ่ิมโปรตีนของกากมันส าปะหลังได้ถึง 14.5 และ 13.4 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ และเมื่อโคเนื้อได้รับ
กากมันส าปะหลังหมักในระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ร่วมกับอาหารข้นโปรตีน 16 และ 18 

เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มีผลต่อการกินได้, อุณหภูมิ, ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน และค่าฮีมาโตคริต
ของเลือด ในขณะที่ความสามารถในการย่อยของโปรตีนและเยื่อใยเพ่ิมขึ้นเมื่อเสริมกากมันส าปะหลัง
หมักด้วยยีสต์ร่วมกับอาหารข้นโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ (ฐิติมา และคณะ, 2561) วาสนา และคณะ 
(2560) รายงานว่าเมื่อใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ S. cerevisiae และ R. oligosporus เป็นเวลา 
10 วัน เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารผสมส าเร็จที่ระดับ 45 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การย่อยได้ของวัตถุแห้ง, 
เยื่อใย NDF และ ADF เพ่ิมขึ้น ขณะที่ ศุภกิจ และคณะ (2555) พบว่าการหมักกากมันส าปะหลังที่ได้
จากการผลิตเอทานอลด้วยยีสต์ S. cerevisiae ร่วมกับยูเรียในระดับ 2.0 และน้ าตาล 6.0  เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 15 วัน ท าให้โปรตีนเพ่ิมขึ้นเป็น 25.4 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน ามาใช้ในสูตรอาหารผสมส าเร็จ
ของโคนม พบว่าการใช้ในระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้, การเจริญเติบโต, 
ผลผลิต และองค์ประกอบของน้ านม (ศุภกิจ และคณะ, 2556) Pilajun and Wanapat (2016a) 
รายงานว่าการหมักกากมันส าปะหลังด้วยยีสต์ S. cerevisiae หรือจุลินทรีย์อีเอ็ม สามารถท าให้
ปริมาณโปรตีนเพ่ิมขึ้นจาก 4.8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 13.3 และ 17.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และสามารถ
เพ่ิมการละลายได้ในหลอดทดลอง และอัตราการไหลผ่านของอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ท า
การหมัก นอกจากนี้ Pilajun and Wanapat (2016b) ได้ทดแทนการใช้มันเส้นในสูตรอาหารข้นด้วย
กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเอนไซม์พบว่าการกินได้ของเยื่อใย NDF และ ADF เพ่ิมข้ึน ในขณะที่
การย่อยได้ของวัตถุแห้ง, อินทรียวัตถุ และโปรตีนของโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง -แองกัสมีค่าลดลง 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อปริมาณการกินได้, การเจริญเติบโต, อัตราการแลกเนื้อ, 
ผลผลิตและคุณภาพซาก 

นอกจากนี้ Kampa et al. (2011) ได้ท าการศึกษาการใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์-มาเลท 
ทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารของโคเนื้อ พบว่าสามารถใช้ทดแทนกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารได้
สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถปรับปรุงกระบวนการหมัก , เพ่ิมการเจริญเติบโต , จ านวน
ประชากรของแบคทีเรียและเชื้อรา ขณะที่ท าให้จ านวนประชากรของโปรตัวซัวลดลง ศุภชัย และคณะ 
(2558) ได้ศึกษาการใช้กากมันหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นในระดับ 46.8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณ
การกินได้, การเจริญเติบโต, ลักษณะซาก, ชิ้นส่วนของเนื้อหลัก และผลตอบแทนสุทธิไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่การใช้มันส าปะหลังหมักยีสต์จะท าให้ต้นทุนค่าอาหารลดลง นอกจากการใช้ยีสต์ และ
ยูเรียแล้ว พบว่าเชื้อรายังสามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะของกากมันส าปะหลังได้เช่นเดียวกัน 

Akindahunsi et al. (1999) รายงายว่ากากมันส าปะหลังที่หมักด้วยเชื้อรา Rhizopusoryzae เป็น
เวลา 3 วัน มีปริมาณโปรตีนเพ่ิมข้ึน จาก 4.43 เปอร์เซ็นต์ เป็น 8.66 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 6.7 ผลของการใช้กากมันส าปะหลังหมักเพ่ือเป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

ชนิดสัตว์/ 
รูปแบบการใช ้

การกนิได ้ การย่อยได้ 
การเจริญ 

เติบโต 

กระบวนการ
หมักในรูเมน 

จุลินทรีย์ อ้างอิง 

In vitro/ 100% 
ในหลอดทดลอง 

-  -   
Norrapoke et 

al. (2017) 
โคเนื้อ/ เสริม 0.5% 
ของน้ าหนักตัว 

  -  - 
ฐิติมา และคณะ 
(2561) 

โคเนื้อ/ ทดแทนมัน
เส้นในอาหารข้น 

   - - 
Pilajun and 

Wanapat, (2016b) 
In vitro/ 100% 
ในหลอดทดลอง 

-  - - - 
Pilajun and 

Wanapat (2016a) 
In vitro/ ใช้ 
45% ใน TMR  

-  - - - 
วาสนา และ
คณะ (2560) 

โคเนื้ อ/ ทดแทน
กากถั่ วเหลืองใน
อาหารข้น 50% 

 -    

Kampa et al. 
(2011) 

โคนม/ ใช้ในสูตร
อาหาร TMR 25% 

 -  - - 
ศุภกิจ และคณะ 
(2556) 

 

2.2 เปลือกมันส าปะหลัง  
เปลือกมันส าปะลังเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง

เช่นเดียวกันกับกากมันส าปะหลัง ซึ่งจากกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังจะได้เปลือกมันส าปะหลัง
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณ 552,000 ตัน/ ปี (สุกัญญา และ วราพันธุ์, 2550) พิพัฒน์ 
(2554) รายงานว่าเปลือกมันส าปะหลังมีวัตถุแห้ง, โปรตีน, เยื่อใย NDF, ADF และ ADL เท่ากับ 25.2, 

1.0, 71.0, 18.7 และ 7.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้แล้วพบว่าในเปลือกมันส าปะหลังสดจะมี
กรดไฮโดรไซยานิคประมาณ 364.2-814.7 พีพีเอ็ม ซึ่งมีความเป็นพิษอยู่ในระดับต่ า-ปานกลาง เมื่อ
น ามาให้สัตว์กิน แต่อย่างไรก็ตามหากท าการหมักหรือตากแห้งก็จะท าให้สามารถลดความเป็นพิษในสัตว์
ได้ (Tewe and lyayi, 1989) พิพัฒน์ (2554) ได้ศึกษาการใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้น ซึ่งการใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารข้น 
เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในการลดต้นทุนค่าอาหาร สามารถใช้ทดแทนแหล่งพลังงานที่มีราคาสูง เช่น มันเส้น 
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ข้าวโพด เป็นต้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สอดคล้องกับ วัชรวิทย์ และ
คณะ (2554) ได้ศึกษาผลของการใช้เปลือกมันส าปะหลังหมักในอาหารผสมส าเร็จของแกะลูกผสมขุน 
พบว่าการน าเปลือกมันส าปะหลังมาใช้เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี
ความเป็นไปได้ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งสามารถเก็บรักษาไว้โดยการตากแห้งและในช่วงหน้าฝนสามารถเก็บ
รักษาไว้โดยการหมัก นอกจากนี้ Santos et al. (2015b) ท าการศึกษาการใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็น
แหล่งพลังงานเพ่ือทดแทนการใช้ข้าวโพดในสูตรอาหารของแกะในระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่าสามารถใช้เปลือกมันส าปะหลังทดแทนข้าวโพดได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ , การย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และ
เสนอแนะว่าการใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กเป็น
แนวทางในการลดต้นทุนการผลิตสัตว์ นอกจากนี้  Santos et al. (2015a) ได้ท าการทดแทนข้าวโพด
ด้วยเปลือกมันส าปะหลังในสูตรอาหารโคนมในระดับ 0, 33, 66 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเมื่อเพ่ิม
ระดับการใช้เปลือกมันส าปะหลังในสูตรอาหารจะส่งผลให้การกินได้ การย่อยได้ และผลผลิตน้ านม
ลดลงแบบเป็นเส้นตรง แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสามารถใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน
เพ่ือทดแทนข้าวโพดได้ในระดับ 33 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ เมฆ (2552) พบว่าอาหารหยาบหมักที่มี
เปลือกมันส าปะหลัง 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถน ามาใช้เลี้ยงโคนมรีดนมได้ เช่นเดียวกันกับ Guimarães 

et al. (2014) รายงานว่าเมื่อใช้เปลือกมันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารแกะในระดับ 30 

เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อปริมาณการกินได้, การเจริญเติบโต และผลผลิตซาก ในขณะที่ 
ภัทร (2551) ได้ศึกษาผลของการเสริมเปลือกมันส าปะหลังหมักต่อปริมาณการกินได้, การเจริญเติบโต
และต้นทุนการผลิตของแกะ พบว่าประสิทธิภาพในการใช้อาหารของแกะที่ได้รับอาหารที่มีฟางข้าว 5 
เปอร์เซ็นต์ และเปลือกมันส าปะหลังที่ระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  

 

3. อาหารหยาบ 

อาหารหยาบเป็นอาหารหลักส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะใช้ประโยชน์จาก
อาหารหยาบโดยอาศัยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน อาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
โดยทั่วไปได้แก่หญ้าและถั่วอาหารสัตว์ ซึ่งมีปริมาณมากและคุณภาพสูงในช่วงฤดูฝน แต่จะขาดแคลน
ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงมีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมาใช้เป็นอาหารหยาบ หรือแหล่งเยื่อใยในสูตรอาหาร   

3.1 ฟางข้าว  
ฟางข้าวเป็นเศษเหลือจากการผลิตข้าวที่น ามาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

โดยคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สายพันธุ์ข้าว การเพาะปลูก 
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ฤดูกาล การสุกแก่ของข้าว ความสูงของต้นข้าวเมื่อเก็บเกี่ยว สัดส่วนของใบกับล าต้น การเก็บรักษา 
รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 6.8  
 

ตารางท่ี 6.8 คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวแต่ละสายพันธุ์ 
 

สายพันธุ์ข้าว 
คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว 

DM OM CP EE NDF ADF ADL 

ดอกมะลิ  92.6 90.6bcde 6.7ef 1.0 77.1a 43.8bcde 19.8bcd 

หอมขี้ควาย 93.0 90.3cde 8.5bc 1.3 72.2ab 46.7bcde 18.8cd 

สังข์หยด 93.1 90.0bcd 8.5bc 1.0 73.3ab 41.2e 15.8de 

เจ้ามะลิแดง 92.5 91.3bcd 7.1de 1.1 73.0ab 42.7cde 16.2de 

มะลิด า 92.7 92.1bc 8.0cd 1.3 73.1ab 43.8bcde 23.8b 

มะลินิล 93.7 92.6b 8.5bc 1.1 70.2ab 50.5abcd 20.9bc 

เขี้ยวงู 93.5 91.3bcde 7.9cd 1.3 76.1a 48.8abcde 17.6cd 

ดอฮี  92.9 89.6ef 8.8bc 1.0 74.0ab 42.3de 15.5de 

เหนียวแดง 93.5 95.1a 9.5b 1.2 77.4a 51.6abc 22.0bc 

เหนียวแดง 2  93.0 90.0def 10.5a 1.1 70.2ab 56.6a 28.5a 

เหนียวด า 93.5 88.2fg 6.1fg 1.1 69.5ab 52.1ab 29.4a 

หอมภูเขียว 92.7 86.9g 5.4g 1.3 67.1b 48.0abcde 12.1e 

SEM  0.47 0.60 0.53 0.12 2.55 2.65 1.36 

P-Value  ns ** ** ns * * ** 
หมายเหตุ: a-gอักษรต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05) 

*=P<0.05, **=P<0.01  
ที่มา: สินีนาฏ และคณะ (2560) 

 

จากตาราง 6.8 พบว่าฟางข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์ข้าวเหนียวแดง 2 เหนียวแดง ดอฮี สังข์หยด มะลินิล 
และหอมขี้ควาย มีคุณค่าทางโภชนะสูง (สินีนาฏ และคณะ, 2560) ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ฟางมีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าฟางข้าวโดยทั่วไป ซึ่งเมธา (2533) รายงานว่าฟางข้าวในประเทศไทยมี
โปรตีนประมาณ  3-5 เปอร์เซ็นต์  และมีเยื่อใยสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิกนินและซิลิกา ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้การย่อยได้ของฟางข้าวมีค่าต่ า ดังนั้นจึงมีการเพ่ิมคุณภาพและความน่ากิน
ของฟางข้าวด้วยการน ามาหมักด้วยกากน้ าตาล, ยูเรีย และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น Hue et al. 
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(2008) รายงานว่าการหมักฟางข้าวด้วยยูเรียร่วมกับกากน้ าตาลสามารถเพ่ิมโปรตีนได้ถึง 11.3 

เปอร์เซ็นต์ และพบว่าการเลี้ยงแกะด้วยถั่วสไตโล, ใบมันส าปะหลัง และใบขนุนร่วมกับฟางหมักยูเรีย
สามารถทดแทนการเลี้ยงด้วยอาหารข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ Wanapat et al. (2009) ได้
ท าการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยยูเรียและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่าการหมักฟางด้วยยูเรียใน
ระดับ 5.5 เปอร์เซ็นต์ และยูเรีย 2.2 ร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้โปรตีนใน
ฟางข้าวเพ่ิมขึ้น จาก 2.5 เป็น 7.8 และ 5.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่อน ามาเลี้ยงโคนมท าให้โคมี
ปริมาณการกินได้, การย่อยได้, จ านวนประชากรของจุลินทรีย์ และองค์ประกอบของน้ านมคือโปรตีน
และไขมันเพิ่มขึ้น 

3.2 ชานอ้อย  
ชานอ้อยเป็นแหล่งเยื่อใยที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย

จากอ้อย ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ แต่อย่างไรก็ตามชานอ้อยเป็น
วัตถุดิบที่มีโปรตีนต่ า (<3 เปอร์เซ็นต์) และเยื่อใยสูง โดยพบว่ามีเซลลูโลส , เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 
มากกว่า 40, 35 และ 15 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ  (Costa et al., 2015) ส่งผลให้การย่อยได้ และผลผลิตต่ า 
ดังนั้นในการน าชานอ้อยมาใช้เป็นอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจึงมีการน ามาปรับปรุงคุณภาพก่อน 
เช่น การปรับปรุงด้วยวิธีทางกายภาพ, เคมี และชีวภาพ ดังแสดงในตารางที่ 6.9  
 

ตารางท่ี 6.9 การปรับปรุงคุณภาพชานอ้อยต่อคุณค่าทางโภชนะ 

 

ทรีทเมนต์ 
องค์ประกอบทางเคมี, (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

ที่มา 
DM OM CP NDF ADF ADL 

ไม่ปรับปรุง 91.5 93.2 2.7 73.9 69.9 10.3 Gunun et al. (2016) 
ยูเรีย 2% 34.0 95.8 6.5 71.7 65.8 7.5 

ยูเรีย 2%+แคลเซียม 
ไฮดรอกไซด์ 2%  

34.8 92.0 4.5 67.2 60.8 6.9 

ยูเรีย 4%+ถั่วเหลือง 5% 32.1 91.8 7.1 76.2 69.7 13.7 Gunun et al. (2017) 
ยูเรีย 6%  57.9 93.3 10.8 86.7 62.8 4.9 กันยา และคณะ (2555) 
ยูเรีย 10%  96.4 93.0 10.4 67.6 53.9 10.0 Ahmed et al. (2013) 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2% - - - 54.9 39.8 2.5 Motaung and 

Anandjiwala (2015) กรดซัลฟูริค 5% - - - 66.0 32.8 1.5 

ยูเรีย 6% - - 10.7  72.9 64.4 27.1 Hameed et al. (2012) 
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ณัฐพงษ์ และคณะ (2556) รายงานว่าสามารถใช้ชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จของโคนมรุ่น 
ซึ่งมีผลท าให้การกินได้ , การย่อยได้ , การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการใช้อาหารดีขึ้น 
Carvalho et al. (2013) พบว่าเมื่อแกะได้รับชานอ้อยหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอาหารหยาบจะ
มีปริมาณการกินได้ และน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ Gunun et al. (2016) พบว่าโคเนื้อที่ได้รับชานอ้อย
หมักยูเรีย 2 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารหยาบแบบเต็มที่      
มีปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกรดโพรพิออนิคเพ่ิมข้ึน 

3.3 ต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักและผลพลอยได้  
ต้นข้าวโพดและผลพลอยได้ เช่น เปลือกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เป็นต้น เป็นเศษเหลือทาง

การเกษตรของข้าวโพดหลังเก็บฝัก ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ได้ Casperson et al. 
(2017) รายงานว่าต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้เป็น
อาหารหยาบส าหรับโคนม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ านมเมื่อ
เปรียบเทียบกับโคนมที่ได้รับถั่วอัลฟาฟ่าเป็นอาหารหยาบ สอดคล้องกับ Eastridge et al. (2017) 
พบว่าโคนมที่เลี้ยงด้วยต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักเป็นอาหารหยาบเปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยถั่วอัลฟาฟ่า 
และฟางข้าวสาลี ไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้, การย่อยได้, กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และ
ผลผลิตน้ านม นอกจากนี้พบว่าต้นข้าวโพดหลักเก็บฝักหมักสามารถใช้เลี้ยงขุนโคเพศผู้ตอนโดยมีการ
ตอบสนองต่อการย่อยเยื่อใย การเจริญเติบโต ผลผลิตซากที่ดี (Carvalho et al. 2017) ขณะที่ Cook 

et al. (2016) ได้ทดแทนการใช้เมล็ดข้าวโพดด้วยต้นข้าวโพดหลังเก็บฝักหมักแคลเซียมออกไซด์ใน
อาหารโคนม พบว่าการย่อยได้ของเยื่อใยเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมระดับการใช้ต้นข้าวโพดหมัก นอกจากนี้ ยุพา 
(2559) รายงานว่าเปลือกข้าวโพดที่หมักด้วยน้ าหมักจากเปลือกสับปะรดสามารถน ามาใช้เป็นแหล่ง
อาหารหยาบในการเลี้ยงแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสัมประสิทธิ์การ
ย่อยได้ของโภชนะ และสมรรถนะการเจริญเติบโต 

3.4 ทางใบปาล์มน้ ามัน  
ทางใบปาล์มน้ ามันเป็นผลพลอยได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน มีคุณค่าทาง

โภชนะที่สามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ เนื่องจากมีโปรตีนหยาบ , เยื่อใย NDF และ ADF 

เท่ากับ 7.9, 67.0, 55.6 เปอร์เซ็นต์ (ณัฐฐา, 2552) และมีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ในช่วง 5.24-5.43 

เมกกะจูล/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง (สันติ และคณะ, 2552) แต่การน าทางใบปาล์มน้ ามันมาใช้เป็นแหล่ง
อาหารหยาบส าหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจ าเป็นต้องปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ และ/หรือ เพ่ิม
คุณค่าทางโภชนะก่อน เช่น สับให้มีขนาดเล็กแล้วน าไปหมัก หรือหมักร่วมกับยูเรีย , กากน้ าตาล หรือ
จุลินทรีย์ Rahman et al. (2011) รายงานว่าเมื่อหมักทางใบปาล์มน้ ามันด้วยเชื้อรา C. subvermispora 
เป็นเวลา 3 วัน หรือหมักด้วย L. edodes และ P. brevispora เป็นเวลา 9 วัน ส่งผลให้การย่อยได้

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030217311451#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1080744617301304#!
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เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ สันติ และคณะ (2555) ใช้ทางใบปาล์มน้ ามันหมักกากน้ าตาลในระดับ 0, 2, 4 และ 
6 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นในระดับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว พบว่าโคพ้ืนเมือง
ที่ได้รับทางใบปาล์มน้ ามันหมักกากน้ าตาลมีปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งและโปรตีน และผลผลิต
กรดไขมันระเหยได้เพ่ิมขึ้น Mahgoub et al. (2007) เสนอแนะว่าสามารถใช้ทางใบปาล์มน้ ามันเป็น
อาหารแกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง  และเมื่อ
เพ่ิมระดับการใช้ทางในปาล์มน้ ามันในอาหารแกะพบว่าไม่ส่งผลด้านลบต่ออัตราการเจริญเติบโต, 
น้ าหนักของกล้ามเนื้อ และการสะสมของไขมันในเนื้อ (Hassim et al., 2013) 

3.5 กากมะเขือเทศ  
กากมะเขือเทศเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามะเขือเทศ และซอส

มะเขือเทศ มีวัตถุแห้ง, อินทรียวัตถุ, โปรตีนหยาบ, เยื่อใย NDF และ ADF เท่ากับ 14.2, 96.2, 19.5, 

63.6 และ 43.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Denek and Can, 2006) ซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้เป็นอย่างดี Denek and Can (2006) ท าการหมักกากมะเขือเทศร่วมกับฟางข้าวสาลี 
หรือเมล็ดของข้าวสาลี ในระดับ 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือศึกษาคุณภาพการหมักและการย่อยได้ 
พบว่าการหมักกากมะเขือเทศร่วมกับฟางข้าวสาลีในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งอาหารหยาบ
คุณภาพดีส าหรับแกะโดยเฉพาะฤดูกาลที่ขาดแคลนอาหารหยาบ สอดคล้องกับ Razzaghi et al. 
(2015) ที่รายงานว่าแพะนมที่ได้รับอาหารกลุ่มที่ใช้กากมะเขือเทศในสูตรอาหารมีองค์ประกอบน้ านม
โดยเฉพาะไขมัน และโปรตีนเพ่ิมขึ้น ขณะที่แพะมีการกินได้และกระบวนการหมักที่ไม่ต่างจากแพะ
กลุ่มอ่ืนๆ นอกจากนี้ พงศธร และคณะ (2551) รายงานว่าสามารถใช้กากมะเขือเทศแห้งทรีทฟอร์มัลดีไฮด์
ทดแทนการใช้กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารได้โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้
ของแกะ 

3.6 เศษเหลือจากสับปะรด  
เศษเหลือจากสับปะรดที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองนั้นเป็นส่วนที่ได้จากโรงงาน

อุตสาหกรรมคั้นน้ าสับปะรด และสับปะรดกระป๋อง ซึ่งประกอบด้วยเปลือกด้านข้าง ส่วนหัว ส่วนล่าง 
แกนกลาง (ไส้) และเศษเนื้อ ทั้งนี้สับปะรดให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,870 กิโลกรัม และสับปะรดหนึ่งผล
หนักประมาณ 1,754 กรัม เมื่อเข้าโรงงานแปรรูปแล้วจะมีเศษเหลือประมาณ 1,228 กรัม ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณมากและเพียงพอต่อการน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ เศษเหลือของสับปะรดสดมีวัตถุแห้ง, อินทรีย์วัตถุ, 
โปรตีน, เยื่อใย NDF, ADF และ ADL เท่ากับ 13.6, 93.3, 5.2, 72.6, 58.1 และ 5.8 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่ง พีระวัฒน์ (2554) รายงานว่าสามารถใช้เศษเหลือของสับปะรดอย่างเดียว หรือร่วมกับ
อาหารหยาบชนิดอ่ืนเป็นอาหารหยาบของแพะได้ โดยพบว่าการใช้เศษเหลือของสับปะรดร่วมกับ 
หญ้าพลิแคททูลั่มแห้งในอัตราส่วน 1: 10 และ 1: 20 ท าให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ  
การเลี้ยงด้วยหญ้าพลิแคททูลั่มแห้งเพียงอย่างเดียว 
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 ทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งโปรตีน พลังงาน และเยื่อใยหรืออาหารหยาบที่
สามารถน ามาใช้ในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งอาหารสัตว์บางชนิดก็พบได้มาก
เฉพาะบางภูมิภาค และฤดูกาล บางชนิดก็มีปริมาณมากอยู่ทุกพ้ืนที่และฤดูกาลของประเทศไทย ดังนั้น
เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ ก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมตามโอกาส เพ่ือลดปริมาณการใช้อาหารข้น
ที่มีราคาแพง และเป็นแนวทางในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ทรัพยากรบางชนิดอาจจะเป็น
วัชพืชหรือสิ่งที่ไม่ต้องการในการน ามาใช้ประโยชน์  
 

ค าแนะน าในการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบเรื่องความหลากหลายของพืช และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ และฤดูกาล ดังนั้นเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่สามารถ
เลือกใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่น
ที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์นั้น ประกอบด้วยพืชทั่วไปที่ขึ้นในพ้ืนที่ว่างเปล่า เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร
หรือส่วนของต้นพืชที่มีการเก็บผลผลิตไปแล้ว และผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามทรัพยากรอาหารสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเยื่อใยหรืออาหารหยาบนั้นสัตว์
จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่ า ทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนประกอบของผนังเซลล์ และลิกนินอยู่ใน
ปริมาณสูง ดังนั้นในการน าทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เช่น การสับ การบด การอัดเม็ด เป็นต้น หรือมี
การเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ เช่น การหมักด้วยแอมโมเนีย ยูเรีย สารเคมี และจุลินทรีย์ เป็นต้น  

นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญในการใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นส าหรับผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้
ประสบความส าเร็จคือผู้เลี้ยงจะต้องให้อาหารสัตว์บนพ้ืนฐานการให้อาหารทีเ่พียงพอต่อความต้องการ
ของสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ อายุ เพศ ระยะของการเจริญเติบโต และระยะการให้ผลผลิต เป็นต้น เช่น 
สัตว์ที่ก าลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตน้ านมในระยะแรก ซึ่งสัตว์ในระยะนี้จะมีความต้องการโภชนะสูงกว่า
สัตว์ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตน้ านม ดังนั้นสัตว์จะต้องได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพสูงและให้อาหารข้นตาม
สัดส่วนการให้น้ านม ดังนั้นการให้อาหารหยาบหากเป็นหญ้าสดก็จะดีมาก แต่ถ้าอยู่ในฤดูกาลขาดแคลน
อาหารหยาบ และมีการใช้เศษเหลือทางการการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาใช้เป็นอาหารหยาบควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน เช่น การหมักด้วยยูเรีย หรือยูเรียร่วมกับด่าง เช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
เป็นต้น ส าหรับอาหารข้นควรประกอบสูตรอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงประมาณ 18-20 เปอร์เซ็นต์ 
พลังงานประมาณ 2.75-2.82 Mcal ME/kgDM (โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด 76-78 เปอร์เซ็นต์) เป็นต้น 
ซึ่งในการให้อาหารให้ตรงตามความต้องการโภชนะของสัตว์สามารถอ้างอิงได้จากมาตรฐานการให้
อาหารที่ได้รายงานไว้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองของ
ประเทศไทย (2551) เป็นต้น 
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สรุป 

ในแต่ละปีประเทศไทยน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศในปริมาณหลายล้านตัน คิด
เป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิตสัตว์ ซึ่งการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาใช้
ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น เป็นสาเหตุให้ผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร
รายย่อยมีก าไรลดลง และ/ หรือขาดทุน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ล้มเลิกกิจการไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และสร้างความยั่งยืนต่ออาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย สามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารได้ โดยการน าทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ พืชต่างๆ เศษเหลือทางการเกษตร และผลพลอยได้
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามวัตถุดิบเหล่านั้นบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารหยาบหรือแหล่งเยื่อใยมีส่วนของผนังเซลล์และลิกนินเป็นองค์ประกอบอยู่สูง ดังนั้นในการ
น ามาใช้ควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ และเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะเสียก่อน รวมทั้งจะต้อง
ค านึงถึงปริมาณของโภชนะที่อยู่ในอาหารสัตว์ที่น ามาใช้ด้วย 

  

ค าถามทบทวน 

1. รูปแบบการเลี้ยงสัตว์สามารถจ าแนกออกเป็นก่ีประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 

2. การน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศมีผลกระทบกับผู้ เลี้ยงสัตว์ที่มีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์
ประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 

3. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งโปรตีน พร้อมอธิบายคุณสมบัติเฉพาะและ
ระดับการใช้ในสัตว์ มาอย่างน้อย 3 ชนิด 

4. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งพลังงาน พร้อมอธิบายคุณสมบัติเฉพาะและ
ระดับการใช้ในสัตว์ มาอย่างน้อย 2 ชนิด 

5. จงยกตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งพลังงาน พร้อมอธิบายคุณสมบัติเฉพาะและ
ระดับการใช้ในสัตว์ มาอย่างน้อย 3 ชนิด 

6. คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
7. จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายประโยชน์ของการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอาหารหยาบ ก่อน
น าไปใช้เลี้ยงสัตว์ 
8. จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายประโยชน์ของการปรับปรุงลักษณะทางเคมีของอาหารหยาบ ก่อน
น าไปใช้เลี้ยงสัตว์ 
9. จงเปรียบเทียบข้อเด่น และข้อด้อยของการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์แต่ละวิธีมาโดยละเอียด 

10. จงอธิบายหลักการในการเลือกใช้ทรัพยากรอาหารสัตว์ท้องถิ่นมาพอเข้าใจ 

  



บทท่ี 7 

การใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ง 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่จ านวนมาก และคนในอดีตก็มีวิถีชีวิตที่
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการใช้สมุนไพรเพ่ือน ามาใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บหรือ
อาการผิดปกติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังมีการน าเอาสมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์
เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นวิธีในการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ หรือการ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งปราศจากการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ ซึ่ง
สมุนไพรที่น ามาใช้เพ่ือการผลิตสัตว์มีหลายชนิด และแต่ละชนิดจะมีสารออกฤทธิ์และวิธีในการใช้ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้ประโยชน์      

 

ความส าคัญและทิศทางการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
การผลิตสัตว์ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์นิยมเติมสารเคมีหรือยาต้านจุลชีพเพ่ือต้านการเพ่ิมจ านวน

หรือการมีชีวิตของจุลชีพที่จะท าให้เกิดโรคขึ้นในร่างกายของสัตว์ โดยการเติมยาปฏิชีวนะลงในอาหารสัตว์
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วย และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ารูปแบบการเลี้ยงสัตว์ตาม
สภาพธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะจะส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีการตรวจพบสิ่ง
ตกค้างจากยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะ ท าให้ผู้บริโภคที่รับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้รับสิ่ง
ตกค้างและมีผลต่อสุขภาพ โดยพบว่าท าอันตรายกับสุขภาพร่างกาย และก่อให้เกิดโรค เช่น ความดัน
โลหิตสูง ไตวาย นอกจากนี้ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในมนุษย์ (วิศิษย์ , 2550) ดังนั้น
ผู้บริโภคจึงมีความกังวลและต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ พบว่าประเทศสวีเดนเป็น
ประเทศแรกที่ออกกฎหมายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์เมื่อปี 
พ.ศ. 2529 ต่อมาประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป (EU) อ่ืนๆ ได้ทยอยห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์
จนถึงปัจจุบัน (เยาวมาลย์, 2556) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการศึกษาการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทน
การใช้ยาปฏิชีวนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีหรือยาในผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งการใช้สมุนไพร
เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในสัตว์ได้มีการศึกษาทดลองและน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
สัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง แต่ส าหรับการใช้สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังไม่ค่อยมีการน ามาใช้มากนัก ทั้งนี้
เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมน ดังนั้นในการน าสมุนไพรมาใช้ส าหรับ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น การใช้สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร, กระตุ้นการขับเคลื่อนอาหาร, การสร้างน้ าลาย, ลดการย่อยได้
ของโปรตีนในกระเพาะรูเมน, ลดการสร้างแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนที่เกินความจ าเป็น, 
ลดการผลิตก๊าซเมทเธน, รักษาอาการท้องร่วง, การรักษาเต้านมอักเสบ และการลดพยาธิในระบบ
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ทางเดินอาหาร เป็นต้น (วิโรจน์, 2556) ดังแสดงในตารางที่ 7.1 วารุณี (2547) ได้เปรียบเทียบการใช้
สมุนไพรและยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการท้องร่วงในลูกโคนม พบว่าการใช้ใบฝรั่งในระดับ 1.0 กรัม/ 
น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ วัน สามารถรักษาอาการท้องร่วงในลูกโคนมที่เกิดจากเชื้ออีโคไลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในเวลา 3 วัน โดยผลการรักษาไม่แตกต่างจากการใช้ยาปฏิชีวนะ norfloxacin ปริมาณ 
0.5 ซีซี/ น้ าหนักตัว 10 กิโลกรัม/ วัน ทั้งนี้เนื่องจากใบฝรั่งมีสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใน
ระบบทางเดินอาหาร และต่อต้ าน เชื้ อแบคที เรียหลายชนิด เช่น Staphylococcus, Shigella, 

Salmonella, Bacillus, E. coli, Clostridium และ Pseudomonas ชัยเดช และคณะ (2547) รายงานว่า
สารสกัดเปลือกมังคุดระดับความเข้มข้น 0.05 - 51.2 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ Sthaphylococus aureus และ Streptococcus agalactiae ที่เป็น
สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคได้ วัชณพงศ์ (2556) พบว่าการเสริมใบยอผงในระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารผสมส าเร็จของโคนม สามารถเพ่ิมการย่อยได้ของวัตถุแห้งในอาหารโคนมได้ นอกจากนี้ หนึ่งนุช 
(2558) ยังได้ศึกษาการเสริมบอระเพ็ดในอาหารของแพะต่ออัตราการเจริญเติบโต พบว่าแพะกลุ่มที่
ได้รับการเสริมบอระเพ็ดมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น มากไปกว่านั้น ทวีศิลป์ และพิศาล (2549) 
พบว่าการใช้เมล็ดมะขามในการถ่ายพยาธิของกระบือมีประสิทธิภาพในการลดไข่พยาธิตัวกลมตั้งแต่
สัปดาห์แรกหลังการถ่ายพยาธิจนถึงสัปดาห์ที่ 8 ของการทดลอง สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า
น้ าหนักเฉลี่ยของลูกกระบือมีมากกว่าลูกกระบือที่ไม่ได้รับยาถ่ายพยาธิ นอกจากนี้ สมนึก (2553) 
พบว่าหลังจากสัตว์ได้รับน้ าสกัดจากเปลือกสะเดาไปแล้ว 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน จ านวน      
ไข่พยาธิในมูลแพะมีปริมานลดลง ซึ่งได้ผลดีเทียบเท่ากับการใช้ยาลาวามิโซลเพ่ือก าจัดพยาธิในระบบ
ทางเดินอาหาร นอกจากนี้ มงคล และสมนึก (2557) รายงานว่าการใช้หมากสงสกัดผงในปริมาณ 3 

มิลลิกรัม/ น้ าหนักแพะ 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ของแพะได้ดีเช่นเดียวกันกับการใช้   ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมกติน มากไปกว่านั้นมีการใช้สมุนไพรเพ่ือ
ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพราะรูเมน ลดการผลิตแก๊สเมทเธน และประชากรของ
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลผลิตแก๊สเมทเธน Patra et al. (2006) รายงานว่าเมื่อท าการเสริม
สารสกัดสมอไทยปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร จะท าให้จ านวนประชากรของโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนของ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองลดลง Kongmun et al. (2011) พบว่าการเสริมกระเทียมผงในระดับ 100 กรัม ร่วมกับ
น้ ามันมะพร้าวในระดับ 7 เปอร์เซ็นต์/ วัน สามารถปรับปรุงการกินได้, การย่อยได้ และกระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมนของกระบือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธน และประชากรของโปรโตซัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเสริมสมุนไพรตะไคร้ผงในระดับ 100 กรัม/ วัน สามารถเพ่ิมการ
ย่อยได้ของโภชนะ, จ านวนประชากรของแบคทีเรีย และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อ 
(Wanapat et al., 2008,) ตลอดจนสามารถปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และผลผลิต
น้ านมของแพะได้ (Kholif et al., 2017)  
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ตารางที่ 7.1 การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ 
 

ชนิดสมุนไพร ปริมาณที่ใช้ ผลกระทบ อ้างอิง 
ใบฝรั่ง 1.0 กรัม/ น้ าหนักตัว 

1 กิโลกรัม 

รักษาอาการท้องร่วงในลูกโคนมที่เกิด
จากเชื้ออีโคไลในเวลา 3 วัน 

วารุณี (2547) 

ส า ร ส กั ด
เปลือกมังคุด 

ความเข้มข้น 0.05-51.2 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรม
บวกทีเ่ป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ 

ชัยเดช และ
คณะ (2547) 

ส ารส กั ด ผั ก
คราดหัวแหวน 

ค ว า ม เข้ ม ข้ น  100 

มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร 

เมื่อจุ่มหัวนมแม่โคหลังรีดนมท าให้ค่า
เซลล์ในน้ านมลดลงเฉลี่ย 2.19 (x105) 

วิไลพร และ
คณะ (2547) 

เมด็มะขามผง 10 กรัม/ น้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม 

ลดไข่พยาธิตัวกลมในลูกกระบือตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 1-8 หลังการถ่ายพยาธิ  

ทวีศิลป์ และ
พิศาล (2549) 

หมากสงสกัดผง 3 มิลลิกรัม/ น้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม 

จ านวนไข่พยาธิ ตั วกลมในระบบ
ทางเดินอาหารของแพะลดลง 

มงคล และ
สมนึก (2557) 

ใบยอผง 1 เปอร์เซ็นตใ์น TMR เพ่ิมการย่อยอาหารของโคนม  วัชณพงศ์ (2556) 
บอระเพ็ด 50 กรัม/ วัน แพะมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน หนึ่งนุช (2558) 
สารสกัดสมอไทย 0.5 มิลลิลิตร โปรโตซัวในกระเพาะรูเมนมีค่าลดลง Patra et al. (2006) 
กระเที ยมผง
ร่วมกับน้ ามัน
มะพร้าว 

ก ร ะ เที ย ม ผ ง  100 

กรัม+น้ ามันมะพร้าว 
7 เปอร์เซ็นต/์ วัน 

เพ่ิมการกินได้, การย่อยได้ของโปรตีน, 
กรดโพรพิออนิค และแบคทีเรีย และลด
ผลผลิตแก๊สเมทเธน และโปรโตซัวใน
กระเพาะรูเมนของกระบือ 

Kongmun et 

al. (2011) 

ตะไคร ้ 100 กรัม/ วัน  
 

เพ่ิมการย่อยได้ของโภชนะ, จ านวน
ประชากรของแบคที เรีย และการ
สังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อ 

Wanapat et 

al. (2008) 

ตะไคร ้ 100 กรัม/ วัน  
 

เพ่ิมการย่อยได้ , กระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน และผลผลิตน้ านมของแพะ 

Kholif et al. 
(2017) 

เปลือกมังคุด 3 เปอร์เซ็นต์ของการกิน
ได้ทั้งหมดของวัตถุแห้ง 

เพ่ิมกรดไขมันที่ระเหยง่ายทั้งหมดของ
กระบือ 

Pilajun and 

Wanapat (2011) 
เปลือกมังคุด 100 กรัม/ วัน  

 

เพ่ิมกรดโพรพิออนิค, การสังเคราะห์
จุลินทรีย์โปรตีน และประชากรของ
แบคที เรีย ขณะที่แก๊สเมทเธน และ
แบคทีเรียที่ผลิตแก๊สเมทเธนลดลง 

Wanapat et 

al. (2014) 
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นอกจากนี้ Pilajun and Wanapat (2011) พบว่าการเสริมเปลือกมังคุดในระดับ 3 เปอร์เซ็นต์
ของการกินได้ทั้งหมดของวัตถุแห้ง สามารถเพ่ิมกรดไขมันทีร่ะเหยได้ทั้งหมดของกระบือ เช่นเดียวกันกับ 
Wanapat et al. (2014) ได้ทดลองเสริมเปลือกมังคุดในระดับ  100 กรัม/ วัน ในกระบือพบว่า
สามารถเพ่ิมกรดโพรพิออนิค, การสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน และประชากรของแบคทีเรีย ในขณะที่
แก๊สเมทเธน และประชากรของแบคทีเรียที่ผลิตแก๊สเมทเธนมีจ านวนลดลง 

ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์โดย
การศึกษาในหลอดทดลอง และในตัวสัตว์ ซึ่งการศึกษาในหลอดทดลองได้ท าการเสริมสมอไทยแห้งบด
ปริมาณ 0, 4, 8, 12, 16 และ 20 มิลลิกรัม ต่อผลผลิตแก๊ส การย่อยสลายของอาหาร และผลผลิต
สุดท้ายจากกระบวนการหมัก พบว่าการเสริมสมอไทยแห้งบดในปริมาณ 12 มิลลิกรัม สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรเูมนของโคเนื้อ โดยพบว่าสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธน และ
จ านวนประชากรของโปรโตซัว ขณะที่ผลผลิตแก๊สสะสม ผลผลิตของจุลินทรีย์ และกรดโพรพิออนิคมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน (Anantasook et al., 2016) ดังแสดงในตารางที่ 7.2  

 

ตารางที่ 7.2 ผลของการเสริมสมอไทยแห้งบดต่อผลผลิตแก๊ส การย่อยสลายของอาหาร และผลผลิต
สุดท้ายจากกระบวนการหมักในหลอดทดลอง 

 

สมอไทย, 
มก. 

แก๊สสะสม, 

มล. 
ผลผลิตจุลินทรีย์, 

มก. 
กรดโพรพิออนิค, 

% 

แก๊สเธนเทน, 
มล. 

โปรโตซัว, 
เซลล์/ มล.x104 

0 63.1b 20.2c 14.7c 3.7a 20.0a 

4 69.2a 21.6b 14.3c 3.1ab 13.8ab 

8 67.4ab 23.1a 15.2c 2.6b 10.0bc 

12 71.2a 23.3a 18.8a 2.2b 7.5bc 

16 71.8a 21.1bc 17.3b 2.4b 8.8bc 

20 71.4a 21.8b 16.5b 2.4b 6.4c 

SEM 0.44 0.11 0.21 0.15 1.31 

ที่มา: Anantasook et al. (2016)    

 

ส าหรับการศึกษาทดลองในตัวสัตว์ ได้ท าการประยุกต์ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติมาใช้ในแพะ 
โดยเสริมสมอไทยแห้งบดในปริมาณ 0, 0.8, 1.6 และ 2.4 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการกินได้ทั้งหมด 
พบว่าการเสริมสมอไทยแห้งบดในปริมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการกินได้ทั้งหมด ส่งผลท าให้
การย่อยได้ของโปรตีนและเยื่อใย การดูดซึมและสะสมไนโตรเจน จ านวนประชากรของแบคทีเรียมีค่า
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เพ่ิมขึ้น ขณะที่โปรโตซัวมีประชากรลดลงดังแสดงในตารางที่ 7.3 ซึ่งจากงานทดลองที่ท าการศึกษาทั้ง 
2 ระบบ แสดงให้เห็นว่าสมอไทยเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้ในการผลิตสัตว์ โดยช่วย
ให้การย่อยได้ของอาหารเพิ่มข้ึน และสามารถปรับปรุงกระบวนการหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 

 ตารางที่ 7.3 ผลของการเสริมสมอไทยแห้งบดต่อการกินได้ การย่อยได้ ประชากรของจุลินทรีย์ และ
สมดุลของไนโตรเจนของแพะ 

 

 

ปัจจุบันกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัย และปลอดสารตกค้างก าลังได้รับความนิยม ทั้งนี้
เนื่องจากมนุษย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการผลิตสินค้าปลอดสาร 
สินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์วางขายในตลาดทั่วไป ตลาดระดับสูง รวมทั้งตลาดออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากจะมีใช้สมุนไพรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตสัตว์แล้ว การใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาหรือป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ก็
มีแนวโน้มสูงขึ้นไปพร้อมกันด้วย โดยชนิดและรูปแบบของการใช้สมุนไพรเดิมทีจะเป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้อาศัยการเรียนรู้จากบรรพบุรุษและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปๆ 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่จ านวนมาก และคนในท้องถิ่นก็มีวิถี
ชีวิตที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักและอยู่อย่างใกล้ชิดกัน ท าให้คนในท้องถิ่นมีภูมิปัญญาในการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือเลี้ยง ป้องกัน และรักษาโรคในสัตว์ ดังนั้นทิศทางในการศึกษาและพัฒนาการใช้สมุนไพร

รายการ 
ปริมาณสมอไทยแห้งบด 

(% ของการกินได้ทั้งหมด) SEM P-value 

0 0.8 1.6 2.4 

ปริมาณการกินได้, ก./ วัน 473.3 462.1 463.6 461.8 2.80 ns 

ความสามารถในการย่อยได้, %       

 โปรตีน 53.9b 60.8a 56.7ab 56.1ab 1.03 * 
 เยื่อใย NDF 50.8b 57.8a 55.3a 55.1a 0.78 * 
 เยื่อใย ADF 50.1b 56.8a 53.4ab 56.0a 0.71 ** 
จ านวนประชากรของจุลินทรีย์, เซลล์/ มิลลิลิตร 

 แบคทีเรีย, x108 4.1b 5.4a 5.5a 5.7a 0.28 * 
 โปรโตซัว, x105 13.0a 8.9b 8.3b 7.8b 0.82 ** 
การดูดซึมของไนโตรเจน 4.1b 4.6a 4.5a 4.3ab 0.10 * 
การสะสมของไนโตรเจน 2.9b 3.6a 3.4a 2.7b 0.13 * 
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ในการผลิตสัตว์ในประเทศไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบสูง อย่างไรก็ดีการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมขึ้น ท าให้การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเลี้ยงสัตว์มีจ านวน
ลดลง ในขณะที่การผลิตสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมมีความพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น 
สมุนไพร เพ่ือผลิตอาหารปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาการใช้
สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึง
กลไกการออกฤทธิ์ของสารส าคัญที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรเพ่ือจะได้มีการประยุกต์ใช้ในการผลิตปศุสัตว์
อย่างแพร่หลายในอนาคตต่อไป 

 

สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในพืชสมุนไพร 
 การใช้สมุนไพรในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการกินและการ
ย่อยอาหาร รักษาและบรรเทาอาการบาดเจ็บ ก าจัดพยาธิ และปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 
เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหาร และ
การรักษาอาการบาดเจ็บของสัตว์ โดยสารออกฤทธิ์ที่มีในสมุนไพรจะเป็นสารทุติยภูมิที่อยู่ในพืชซึ่งจะ
ออกฤทธิ์กว้างครอบคลุมการท างานของระบบของร่างกายหลายระบบ หรือมีสรรพคุณออกฤทธิ์หลายทาง 
(multifunctional) ทั้งในแง่ของการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค และในขณะเดียวกันก็
มีผลในการออกฤทธิ์เพ่ือบ ารุงร่างกาย ซึ่งสามารถจ าแนกกลุ่มสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในพืชสมุนไพรได้
ดังนี้ (ตารางที่ 7.4)  

1. สารออกฤทธิ์กลุ่มแนฟทาลีน 

ลุกมาน (2558) รายงานว่ามะเกลือเป็นสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิคือ diospyroldi- 

glucoside ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในกลุ่ม naphthalene มะเกลือมีสรรพคุณในการใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้
หลายชนิด เช่น พยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด พยาธิเส้นด้าย และพยาธิตัวกลม 

 

2. สารออกฤทธิ์กลุ่มอัลคาลอยด์  
สารออกฤทธิ์กลุ่มนี้ ได้แก่ แทนนิน และซาโปนิน เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่ให้รสฝาด เช่น สมอไทย 

ใบสะเดา และเปลือกมังคุด เป็นต้น เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีผลในการช่วยสมานแผล แก้อาการท้องเสีย 
กระตุ้นการดูดซึมสารอาหาร กระตุ้นกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ลดผลผลิตแก๊สเมทเธน และเพ่ิม
จ านวนประชากรของแบคทีเรีย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดจ านวนประชากรของโปรโตซัว และ
แบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตแก๊สเมทเธน (Anantasook et al., 2016; Pilajun and Wanapat (2011); 
Wanapat et al. (2014) 
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ตารางท่ี 7.4 สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

 

สารออกฤทธิ์ สรรพคุณ สมุนไพร อ้างอิง 
Diospyroldiglucoside 

เป็นสารกลุ่มแนฟทาลีน 

ก าจัดพยาธิปากขอ พยาธิตัวตืด 
พยาธิเส้นด้ายและพยาธิตัวกลม 

มะเกลือ ลุกมาน (2558) 

2,4,3',5'-tetrahydroxy- 
stilbene 

ก าจัดพยาธิพยาธิตั วตืดและ
พยาธิไส้เดือน 

แก่นไม้มะหาด ลุกมาน (2558) 

กรดอินทรีย์ เช่น กรดทาริค 
กรดซิตริก  กรดมาลิค  

ก าจัดพยาธิไส้เดือน และพยาธิ
เส้นด้าย 

มะขาม ลุกมาน (2558) 

แทนนิน ช่วยสมานแผล แก้อาการท้องเสีย 
กระตุ้นกระบวนการหมักในกระเพาะ 
รูเมน และลดผลผลิตแก๊สเมทเธน 

สมอไทย, เปลือก
มังคุด, สะเดา 

Anantasook et al. 
(2016); Pilajun and 
Wanapat (2011) 

ซาโปนิน กระตุ้นการดูดซึมสารอาหาร 
ช่ วย รั กษ าบ าดแผล กระตุ้ น
กระบวนการหมักในกระเพาะ 

รูเมน และลดผลผลิตแก๊สเมทเธน 

สมอไทย, เปลือก
มังคุด, กระถิน,  
ฝักจามจุรี 

Anantasook et 

al. (2016); 
Wanapat et 

al. (2014) 
สารรสขม ได้แก่ 
Columbin, 
Picroretoside  

กระตุ้นการหลั่งน้ าย่อย ช่วยใน
การย่อยและดูดซึมสารอาหาร
ต่อต้านจุลินทรีย์ แก้อักเสบ  

บอระเพ็ด จันทนา และ
คณะ (2539) 

น้ ามันหอมระเหย กระตุ้นการย่อยอาหาร, 
กระบวนการหมัก, และเพ่ิม
ผลผลิตน้ านม 

ตะไคร้,  
สะระแหน่ 

Ando et al. 
(2003); Kholif 
et al. (2017) 

ไทมอล (5-methyl-2-(1-

methyl- ethyl) phenol) 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. 
ruminantium และ S. bovis  

 Thymus spp., 

Origanum spp. 
Evans and 

Martin (2000) 
ยูจีนอล (4-allyl-2-

methoxypheno) 
เพ่ิมโปรตีนไหลผ่าน cinnamon  

(C. cassia) 
Busquet et 

al. (2006) 
อัลลิซิน กระตุ้นการกินและการย่อย

อาหาร ลดผลผลิตแก๊สเมทเธน  
กระเทียม Kongmun et 

al. (2011) 
แคปไซซิน กระตุ้นการผลิตเมือกออกมา

ป้องกันการระคายเคืองและ
กระตุ้นการหลั่งน้ าย่อย 

พริก วิโรจน์ (2556) 
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3. สารออกฤทธิ์กลุ่มที่ใหร้สขม  
สารให้รสขม ได้แก่ columbin และ picroretoside ที่อยู่ในพืช เช่น บอระเพ็ด จะช่วยกระตุ้น

การหลั่งน้ าย่อย และน้ าลาย ซึ่งจะช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร นอกจากนี้แล้วยังมีสรรพคุณ
ในการต่อต้านจุลินทรีย์ แก้อักเสบ และระงับอาการปวด การศึกษาของ หนึ่งนุช (2557) พบว่าการ
เสริมบอระเพ็ดสดในระดับ 100 กรัม/ วัน ท าให้แพะมีปริมาณการกินได้ของอาหารหยาบเฉลี่ยเท่ากับ 
5.70 กิโลกรัม/ วัน ในขณะที่แพะที่ไม่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดมีปริมาณการกินได้เฉลี่ยเท่ากับ 4.73 + 
0.23 กิโลกรัม/ วัน 

 

4. สารออกฤทธิ์กลุ่มน้ ามันหอมระเหย 

 สมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบมีหลายชนิด เช่น ตะไคร้ และสาระแหน่ เป็น
ต้น ซึ่งจากการรายงานของ Ando et al. (2003); Kholif et al. (2017) พบว่าน้ ามันหอมระเหยที่อยู่
ในสาระแน่ และตะไคร้สามารถช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร, กระบวนการหมัก และเพ่ิมผลผลิตน้ านม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้น้ ามันหอมระเหยในสมุนไพรจะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นการท างานของ
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนด้วย 

 

 5. สารออกฤทธิ์ไทมอล 

 ไทมอล (5-methyl-2-(1-methyl- ethyl) phenol) เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความสรรพคุณในการ
ยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ซึ่งจะพบได้ในพืชพวก  thyme (Thymus spp.) และ 

oregano (Origanum spp.) การใช้ไทมอลในระดับ 90 และ 180 มิลลิกรัม/ ลิตร สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่ม S. ruminantium และ S. bovis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Evans and 

Martin, 2000) 
 

 6. สารออกฤทธิ์ยูจีนอล 

ยูจีนอล (4-allyl-2-methoxyphenol) เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความสามารถในการยับยั้ง
แบคทีเรียทั้งแกรมบวก และแกรมลบ ส่วนใหญ่จะพบในพืชจ าพวก clove (Eugenia caryophyllus, 

S. aromaticum) and cinnamon (C. cassia) ยูจีนอลมีสรรพคุณในการลดการสลายตัวของโปรตีน
ผ่านกระบวนการ deamination ของกรดอะมิโน ซึ่งจะท าให้โปรตีนในอาหารไหลผ่านไปยังระบบ
ทางเดินอาหารส่วนล่างได้เพ่ิมข้ึน (Busquet et al., 2006) 
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7. สารออกฤทธิ์อัลลิซิน 

อัลลิซินเป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในน้ ามันกระเทียม ซึ่งมีสรรพคุณหลายอย่าง ได้แก่ กระตุ้นการกิน
และการย่อยอาหาร ลดผลผลิตแก๊สเมทเธน จากการศึกษาของ Kongmun et al. (2011) พบว่าการเสริม
กระเทียมผงในระดับ 100 กรัม/ วัน ร่วมกับการน้ ามันมะพร้าวสามารถเพ่ิมจ านวนประชากรของ
จุลินทรีย์ ปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และสามารถลดผลผลิตแก๊สเมทเธนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

8. สารออกฤทธิ์แคปไซซิน 

แคปไซซินเป็นสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่ม tetraterpenoid (8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide) 
พบมากในพริก มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ กระตุ้นการผลิตเมือกออกมาป้องกันการระคายเคือง  และ
กระตุ้นการหลั่งน้ าย่อย ท าให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น 

สารออกฤทธิ์ในสมุนไพรแต่ละกลุ่มสามารถออกฤทธิ์ได้กว้างขวาง กล่าวคือสมุนไพร 1 ชนิด มี
สรรพคุณได้หลายอย่าง เช่น สารออกฤทธิ์อัลลิซินที่อยู่ในกระเทียมมีประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรีย
บางกลุ่มในกระเพาะรูเมน และในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการกินและการย่อยอาหาร 
ดังนั้นในการใช้สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังต้องอาศัยเวลาในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาค าตอบเรื่องกลไกการท างานของสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรที่จะน ามาใช้ได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง ตลอดจนปริมาณและคุณภาพที่สามารถผลิตได้ตลอดปี รวมทั้งรูปแบบและต้นทุน
ในการน ามาใช้ในอาหารสัตว์ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 ปัจจุบันพบว่ากระแสความนิยมบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมีและยาปฏิชีวนะก าลังได้รับ

ความนิยมจากทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เพ่ือ
แก้ปัญหาการตกค้างสารเคมีหรือยาในผลิตภัณฑ์สัตว์ที่หลากหลาย โดยพบว่าการใช้สมุนไพรท้องถิ่น
เพ่ือการรักษา หรือป้องกันการเกิดโรคในสัตว์นั้นเป็นการรักษาโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้จาก
การเรียนรู้จากบรรพบุรุษและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปๆ ซึ่งจากประสบการณ์ในการท าวิจัยของผู้เขียน
โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือที่ใช้ต ารับสมุนไพรในการ
เลี้ยงกระบือมีข้อมูลการใช้ต ารับสมุนไพร (นิราวรรณ, 2559ก) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรค 

1.1 ต ารับยาระบาย 

ต ารับที่ 1 น้ าหมักสมอไทย 

เพชร พรช านิ กล่าวว่าเมื่อน าลูกสมอไทยมาหมัก เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วกรอง
เอาส่วนน้ ากรอกให้สัตว์กิน พบว่าสามารถใช้เป็นยาระบายให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

1.2 ต ารับยารักษาอาการท้องเสีย 

ต ารับที่ 1 น้ าหมักสมอไทย 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่มีอาการท้องเสียหลังจากกินลูกสมอไทยแล้วพบว่าจะช่วยท าให้สัตว์มี
อาการดีขึ้น (เพชร พรช านิ) ซึ่งจากการศึกษาของ ไพรชา และคณะ (2556) พบว่าสารสกัดสมอไทยมี
ฤทธิ์ต้านเชื้อที่ท าให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้  ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษามีความสอดคล้ององค์ความรู้
แบบดังเดิมซึ่งใช้ต ารับยานี้ในการรักษาโรคท้องเสียในแพะโดยน าผงยามาปั้นเป็นลูกกลอน และป้อน
ให้กับสัตว์กิน  

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) รายงานต ารับสมุนไพรในการรักษาอาการท้องร่วงเพ่ิมเติม 
ซึ่งสมุนไพรที่ใช้จะมีสารแทนนิน โดยมีรสฝาดและมีฤทธิ์ต้านเชื้อที่ท าให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ ดังนี้ 

ต ารับที่ 1 กล้วยดิบ โดยน ากล้วยดิบ 1 หวีมาสับให้ละเอียด น าไปให้กระบือกินโดยตรง 
ต ารับที่ 2 เปลือกพะยอม เปลือกประดู่ และเปลือกตะเกา โดยน าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาต้ม

รวมกันทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน าไปกรอกให้สัตว์กินในช่วงเช้าและเย็น 

ต ารับที่ 3 เปลือกกระโดน โดยน าเปลือกกระโดนมาแช่น้ าไว้พอสมควร จากนั้นกรองเอา
เฉพาะน้ าไปกรอกให้สัตว์กิน  

1.3 ต ารับรักษาอาการท้องอืด 

ต ารับที่ 1 หัวไพล 

เสมียน หมายชัย กล่าวว่าหัวไพล หรือว่านไฟเป็นสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้รักษาอาการ
ท้องอืดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในคนและในสัตว์ โดยกระบือที่มีอาการท้องอืดนอกจากจะรักษาได้โดย
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การกรอกน้ ามันพืชแล้ว ยังสามารถน าหัวไพลมาบดแล้วผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นกรองเอาส่วนน้ ามา
กรอกให้สัตว์กิน 

ต ารับที่ 2 ต้นรับลือ 

มานพ ตาลพรศรี อธิบายว่าอาการท้องอืดในกระบือสามารถรักษาได้โดยการน าต้นรับลือ
มาบดให้ละเอียด จากนั้นผสมน้ าเล็กน้อย แล้วคั้นเอาเฉพาะน้ ามากรอกให้กระบือกินในปริมาณ 200-

300 มิลลิลิตร 

ต ารับที่ 3 เปลือกกุ่มบก 

ไพรัช อนันตสุข กล่าว่าอาการท้องอืดของกระบือสามารถแก้ได้โดยการน าเปลือกกุ่มบกมา
หมักในน้ า ในสัดส่วนเปลือกกุ่มบกต่อน้ าเท่ากับ 3: 1 โดยใช้เวลาในการหมักประมาณ 2 วัน จากนั้น
กรองเอาน้ ามากรอกให้สัตว์กินในปริมาตร 500 มิลลิลิตร  

กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) ได้รายงานต ารับสมุนไพรในการรักษาท้องอืดไว้ 5 ต ารับ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ต ารับที่ 1 เกษตรกรจังหวัดเลยใช้ใบย่านาง และน้ าปลาร้า ในการรักษาอาการท้องอืด โดยน า
ใบย่านางมาค้ันผสมกับน้ าปลาร้า จากนั้นกรองเอาน้ าไปกรอกให้สัตว์กิน 

ต ารับที่ 2 ใช้สมุนไพรหัวไพล ขมิ้นชัน และหัวกระทือ มาอย่างละ 1 ก ามือ ล้างให้สะอาด 
ต าให้ละเอียด แล้วกรองเอาส่วนน้ ากรอกให้กระบือกิน 

ต ารับที่ 3 มะขามเปียก และหัวไพล น าหัวไพลมาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ ามะขามเปียก 
และน้ าเปล่า จากนั้นน าไปกรอกให้กระบือกิน 

ต ารับที่ 4 กระเพราด า และหัวตะไคร้ น าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมาอย่างละ 1 ก ามือ แล้วต้ม
รวมกัน จากนั้นรินเอาเฉพาะส่วนน้ ามากรอกให้สัตว์กิน 1-2 ครั้ง  

ต ารับที่ 5 น้ าส้มจากต้นจาก (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) และไข่ไก่ โดยน าน้ าส้ม 2 แก้ว ผสมไข่ไก่ 3 

ฟองคนให้เข้ากัน จากนั้นน าไปกรอกให้สัตว์กิน 2 ครั้ง เช้า-เย็น  
1.4 ต ารับรักษาอาการเจ็บตา 
ต ารับที่ 1 เกลือ 

วิชัย จอมไทสงค์ ได้รักษาอาการเจ็บตา หรือตาอักเสบด้วยการอมเกลือแล้วท าการเป่าใส่
ตาข้างที่เจ็บของกระบือ จะท าให้กระบือหายจากอาการเจ็บตา 

ต ารับที่ 2 เปลือกหอยหอม 

วิชัย จอมไทสงค์ ได้น าเปลือกหอยหอม ซึ่งเป็นหอยทากบกกลุ่มที่มีฝาปิดเปลือก 
(operculum) จัดอยู่ในวงศ์ Cyclophoridae อาศัยอยู่บนพ้ืนดินที่ชื้นตามแนวเทือกเขาหรือที่ราบสูง 
โดยเฉพาะภูเขาหินปูน มาเผาไฟจนได้เป็นเถ้า จากนั้นน ามาผสมน้ าและทาตาข้างที่เจ็บจะสามารถ
รักษาอาการเจ็บตาของกระบือได้ 
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ต ารับที่ 3 ข่า 
บรรจงศักดิ์ ลุนสแกวงศ์ กล่าวว่าเมื่อน าหัวข่ามาเคี้ยวให้ละเอียด จากนั้นท าการพ่นใส่ตา

ข้างที่เจ็บ จะสามารถรักษาอาการเจ็บตาได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ นายปัญญา ขะมวดทรัพย์ ยังได้เสนอภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการรักษา

อาการเจ็บตาในกระบือ โดยใช้ต้นปีกแมลงสาบและต้นขวาวดังนี้ 
ต ารับที่ 4 ต้นปีกแมลงสาบ 

ต้นปีกแมลงสาบสามารถรักษาอาการเจ็บตาของกระบือได้ โดยน าต้นปีกแมลงสาบมา
เคี้ยวกับเกลือ จากนั้นพ่นใส่ตาของกระบือ จะท าให้กระบือหายจากอาการเจ็บตา 

ต ารับที่ 5 ต้นเขวา 
ปัญญา ขะมวดทรัพย์ ได้เสนอต ารับการรักษาอาการเจ็บตาของกระบือโดยการน าต้นขวาว

มาเค้ียวกับเกลือและพ่นใส่ตาของกระบือ 

1.5 ต ารับรักษาอาการตาแดง 
ต ารับที่ 1 ยอดต้นข้าว  
เพชร พรช านิ กล่าวว่ายอดต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้องสามารถน ามาบ าบัดอาการเจ็บตาใน

กระบือได้ โดยการน ายอดข้าวมาเคี้ยวให้ละเอียด จากนั้นเป่าใส่ตาของกระบือที่แสดงอาการเจ็บตา
ติดต่อกันประมาณ 3 วัน กระบือจะหายเป็นปกติ 

นอกจากนี้นายเสมียน หมายชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
จังหวัดอุดรธานี ได้เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรรักษาอาการตาแดงในกระบือดังแสดงใน
ต ารับสมุนไพรที่ 2-4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ต ารับที่ 2 น้ าที่เหลือจากการนึ่งข้าว  
ท าการอมน้ าที่เหลือจากการนึ่งข้าวผสมกับเกลือ แล้วพ่นใส่ตาของกระบือในช่วงเช้า 

ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะท าให้อาการตาแดงหายไป 

ต ารับที่ 3 ใบอ่อนของสมอไทย  
น าส่วนยอดหรือใบอ่อนของสมอไทยมาเคี้ยวให้ละเอียด จากนั้นท าการพ่นใส่ตาของ

กระบือ 

ต ารับที่ 4 ใบอ่อนของต้นเขวา  
น ายอดหรือส่วนของใบอ่อนต้นเขวามาเค้ียวให้ละเอียด จากนั้นท าการพ่นใส่ตาของกระบือ 

ต ารับที่ 5 กระเทียมและเกลือ 

ไพรัช อนันตสุข อธิบายว่าเมื่อน ากระเทียมมาเคี้ยวกับเกลือในสัดส่วน กระเทียมต่อเกลือ
เท่ากับ 3: 1 แล้วเป่าใส่ตากระบือข้างที่เจ็บ จะท าให้อาการเจ็บตาหายในเวลา 2-3 วัน 
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บ 

2.1 ต ารับรักษาแผลทั่วไป 

ต ารับที่ 1 มูลกระบือ 

ปัญญา ขะมวดทรัพย์ เสนอว่าเมื่อใช้มูลของกระบือที่ขับออกมาใหม่ๆ ทาท่ีบาดแผล จะท า
ให้บาดแผลแห้งและหายเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับต ารับยาสมุนไพรของไพรัช อนันตสุข ซึ่งกล่าวว่า
ลักษณะแผลที่รักษาด้วยต ารับนี้จะต้องเป็นแผลสดเท่านั้นจึงจะเห็นผล โดยควรน ามูลทาแผลประมาณ 
3 ครั้ง/ วัน เป็นเวลา 2-3 วัน แผลจะแห้งเร็วขึ้น 

ต ารับที่ 2 เปลือกประดู่ 
นายสมาน ศรีวงศ์ศา ท าการรักษาแผลที่เกิดจากของมีคมโดยน าเปลือกของต้นประดู่มา

ต้มกับเกลือ เคี่ยวจนได้ของเหลวสีแดง จากนั้นรอให้เย็นลงแล้วน ามาเทราดที่แผล 

ต ารับที่ 3 ใบสาบเสือ 

เสมียน หมายชัย กล่าวว่าแผลที่เกิดจากของมีคม หรือแผลทั่วไปสามารถรักษาได้โดยน า
ใบสาบเสือมาบดให้ละเอียด จากนั้นน าไปปิดปากแผลติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2.2 ต ารับรักษาแผลเปื่อย 

ต ารับที่ 1 เปลือกประดู่ 
เพชร พรช านิ กล่าวว่ากระบือที่เป็นแผลที่มีลักษณะเปื่อยบริเวณปากและเท้า สามารถ

รักษาได้โดยใช้เปลือกประดู่ โดยการน ามาต้มและเคี่ยวจนเปลือกของประดู่เปื่อยจากนั้นท าการกรอง
เอาส่วนน้ า และน ามากรอกให้สัตว์กินติดต่อกันทุกวันจนกว่าสัตว์จะหาย ขณะที่ มานพ ตาลพรศรี 
กล่าวว่าแผลเน่าเปื่อยสามารถรักษาได้โดยน าเปลือกต้นประดู่มาห่อผ้าแล้วน ามาต้ม น าห่อผ้าที่ต้มมา
ประคบแผลที่เปื่อยติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะท าให้แผลแห้งและหายเป็นปกติ นอกจากนี้ วิชัย 
จอมไทสงค์ และปัญญา ขะมวดทรัพย์ ได้อธิบายต ารับสมุนไพรในการรักษาอาการปากและเท้าเปื่อย
ในกระบือด้วยเปลือกประดู่ โดยเมื่อน าเปลือกประดู่มาต้มให้สุกจนได้ของเหลวสีออกแดง จากนั้นรอให้
หายร้อน น าน้ าต้มเปลือกประดู่ราดบริเวณแผล จะท าให้แผลแห้งและหายเป็นปกติได้ภายใน 1 

สัปดาห์ สอดคล้องกับ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) รายงานว่าในกรณีกระบือเป็นโรคปากเปื่อยลิ้นเปื่อยให้น า
เปลือกประดู่มาต้มเคี่ยวให้ข้น กรองเอาเฉพาะส่วนน้ าแล้วน าไปราดเท้าสัตว์ที่เป็นแผล จะท าให้แผล
ตกสะเก็ดแล้วหายเป็นปกติ และในกรณีที่สัตว์เป็นโรคปากเท้าเปื่อยทั้งฝูงให้ผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมกระบะ
หรืออ่างน้ าที่มีน้ าเปลือกประดู่ไว้ในคอกเพ่ือให้สัตว์ได้ยืนแช่ นอกจากนี้ยังสามรถใช้เปลือกต้นเพกาสด
มาต าให้ละเอียด ผสมน้ าและเกลือเล็กน้อย แล้วน าไปกรอกให้สัตว์กิน หรือน าไปนวดลิ้นที่เป็นแผลเปื่อย 
หรือใช้มะเฟือง (เปรี้ยว) ที่สุกมาคลุกกับเกลือทั้งลูก แล้วน ามานวดลิ้น จะสามารถรักษาอาการปากเปื่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมปศุสัตว์, ม.ป.ป.) 
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ต ารับที่ 2 ผลมะเกลือ  
มานพ ตาลพรศรี เสนอต ารับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการปากและเท้าเปื่อยด้วยการใช้

ผลมะเกลือ โดยบีบเอาน้ าจากผลมะเกลือใส่แผลที่เน่าเปื่อยจะสามารถท าให้แผลแห้งและหายได้
ภายใน 1 สัปดาห์ 

ต ารับที่ 3 เกลือ  
บรรจงศักดิ์ ลุนสแกวงศ์ อธิบายถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการปากและ

เท้าเปื่อยได้โดยการน าเกลือประมาณ 2 ก ามือ มาต้มในน้ า 1 ลิตร  รอให้เกลือละลายจนหมด และรอ
ให้น้ าเกลืออุ่นลงแล้วจึงน ามาราดแผลที่เปื่อย 

ต ารับที่ 4 เปลือกสมอไทย ประดู่ และเกลือ  
เสมียน หมายชัย ได้เสนอว่าเปลือกสมอไทย เปลือกประดู่ และเกลือ เป็นต ารับสมุนไพรที่

ใช้รักษาแผลเน่าเปื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเปลือกของสมอไทย ประดู่ และเกลือมาต้ม
รวมกัน จากนั้นเคี่ยวจนได้ของเหลวที่เข้มข้นด้วยตัวยา รอให้เย็นลง จากนั้นน าไปราดบริเวณแผลของ
กระบือ ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แผลเน่าเปื่อยจะค่อยๆ หายเป็นปกติ 

2.3 ต ารับรักษาแผลหนอนเจาะ 

ต ารับที่ 1 หน่อไม้ไผ่ 
เพชร พรช านิ เสนอแนะว่าบ้องหน่อไม้ไผ่บ้าน (ส่วนที่แข็งของหน่อไม้) สามารถน ามา

รักษาแผลที่เกิดจากหนอนเจาะได้ โดยการน าบ้องไม้ไผ่มาต าให้ละเอียด แล้วน ามาอุดที่แผลหนอนเจาะ
ติดต่อกันประมาณ 3-5 วัน แผลจะเริ่มแห้งและหายเป็นปกติ 

ต ารับที่ 2 ใบสาบเสือ 

เสมียน หมายชัย กล่าวว่านอกจากใบสาบเสือจะสามารถน ามารักษาแผลที่เกิดจากของ
ของมีคม หรือแผลทั่วไปแล้ว ใบสาบเสือยังมีสรรพคุณในการน ามารักษาแผลหนอนเจาะได้ โดยการน า
ใบสาบเสือมาบดให้ละเอียด จากนั้นน าไปปิดปากแผลติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วแผลจะหาย
เป็นปกต ิ

ต ารับที่ 3 ใบยาสูบ 

ไพรัช อนันตสุข กล่าวว่าหนอนเจาะแผลเน่าเปื่อยสามารถก าจัดได้ด้วยใบยาสูบ โดยการ
น าใบยาสูบมาหั่นเป็นฝอย จากนั้นผสมน้ าเล็กเล็กก่อนอุดท่ีปากแผลหนอนเจาะแผลจะค่อยๆ ตายและ
หลุดร่วงไป ตลอดจนสามารถป้องกันหนอนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้  

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) รายงานต ารับสมุนไพรในการรักษาแผลที่มีหนอนเจาะไว้ 
2 ต ารับ คือ น าหัวบุ้งเลนมาต าให้ละเอียด แล้วท าการปิดไว้ที่ปากแผล ส าหรับต ารับที่ 2 จะใช้ใบยาสูบ
ผสมกับปูนกินหมาก แล้วน าไปปิดที่ปากแผลจะท าใหห้นอนที่แผลตาย  
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อีกทั้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้รายงานต ารับสมุนไพรในการรักษาแผลเน่าเปื่อย
และแผลมีหนอนไว้หลายต ารับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ต ารับที่ 1 เปลือกต้นเฮว เปลือกต้นประดู่ เปลือกต้นซ้อ โดยน าเปลือกต้นไม้ทั้ง 3 อย่าง 
มาอย่างละ 2 กิโลกรัม เติมน้ าให้ท่วม และต้มเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นรอให้น้ ายาอุ่นลงแล้ว
น ามาให้สัตว์แช่เท้านานประมาณ 1 ชั่วโมง ติดต่อกันประมาณ 3-4 วัน กีบที่เป็นแผลหรือเล็บหลุดก็จะ
หาย 

ต ารับที่ 2 ส่วนต้นหรือรากของต้นหนามเกี่ยวไก่ ใบยาสูบ และน้ ามันเบนซิน โดยท าการ
ขูดส่วนรากหรือล าต้นของต้นหนามเกี่ยวไก่ ผสมกับใบยาสูบและน้ ามันเบนซินเล็กน้อย แล้วน ามาใส่
บริเวณท่ีเป็นแผล จะท าให้หนอนที่เจาะแผลหลุดร่วงออกจากบาดแผล 

ต ารับที่ 3 ใบยาสูบ และปูนแดง โดยน าใบยาสูบผสมกับปูนแดง แล้วน ามาอุดปากแผล 
โดยก่อนใส่ยาให้เอาตัวหนอนออกก่อน 

2.4 ต ารับรักษาอาการปวดขา 
ต ารับที่ 1 ว่านดักแด ้

เสมียน หมายชัย อธิบายภูมิปัญญาในการรักษาอาการปวดขาของกระบือ โดยน าว่านดักแด้
มาบดให้ละเอียด แล้วผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นบีบเอาเฉพาะส่วนน้ า แล้วน ามากรอกให้กระบือกิน
ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะท าให้กระบือหายเป็นปกติ 

ต ารับที่ 2 เปลือกต้นกระโดนและต้นแดง 
ไพรัช อนันตสุข กล่าวว่าอาการปวดขาของกระบือสามารถรักษาได้โดยน าส่วนเปลือกของ

ต้นกระโดนและเปลือกต้นแดงมาสับให้ละเอียด แล้วน ามาห่อด้วยผ้าแล้วน าไปต้ม จากนั้นน าห่อผ้ามา
ประคบขาบริเวณท่ีเจ็บจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บขา และหายเป็นปกติ 
 

3. ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรเพื่อก าจัดพยาธิ 
เกษตรกรจ านวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงสัตว์

เนื่องจากพยาธิ ทั้งนี้เนื่องจากพยาธิจะส่งผลท าให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม มีอาการซึม ไม่ร่าเริง ท้องป่อง 
แคระแกรน มีการเจริญเติบโตช้า และผลผลิตลดลง ถ้าเป็นมากอาจอุดตันล าไส้ท าให้ตายได้ 
โดยเฉพาะลูกกระบือแรกเกิดจนกระท่ังหย่านมจะได้รับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิไส้เดือนผ่านทางน้ านม
ของแม่ และตามพ้ืนดินทั่วไป ดังนั้นลูกกระบือแรกคลอดต้องได้รับการถ่ายพยาธิ เพ่ือให้ลูกกระบือมี
การเจริญเติบโตที่ดีตามเกณฑ์ ในปัจจุบันสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้เพ่ือถ่ายพยาธิในสัตว์มีหลายชนิด 
เช่น เปลือกสะเดา ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกสะเดามีสารอะซาดิแรดติน (Azadirachtin) ที่สามารถใช้ใน
การก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ วราภรณ์ และคณะ 
(2537) รายงานว่าการใช้ยาเลวามิโซล หรือน้ าสกัดจากเปลือกสะเดา 3 มิลลิลิตร เป็นเวลา 21 วัน ท า
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ให้ไข่พยาธิมีปริมาณน้อยที่สุด เช่นเดียวกันกับ พิรุณรัตน์ (2551) ได้ท าการศึกษาการใช้เมล็ดมะขาม
เพ่ือจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ โดยเปรียบเทียบกับการใช้ยา Ivermectin 1 

เปอร์เซ็นต์ และยาเม็ดถ่ายพยาธิ พบว่าในเมล็ดมะขามจะมีสารแทนนินซึ่งเป็นสารประกอบโพลีฟีนอลิค 
ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ และจาก
ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรในการก าจัดพยาธิของ
ผู้เขียน พบว่าปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้อธิบายต ารับสมุนไพรที่ใช้ถ่ายพยาธิทั้ง
ภายในและภายนอกไว้หลายต ารับ ดังนี้ 

3.1 ยาถ่ายพยาธิภายใน 

ต ารับที่ 1 ใบพลองเหมือด (เหมือดแอ) 
เพชร พรช านิ กล่าวว่าเมื่อน าใบเหมือดแอประมาณ 10 กิโลกรัม ต้มในน้ าปริมาตร 30 ลิตร 

และเคี่ยวจนกระทั่งได้ของเหลวประมาณ 10 ลิตร (ให้ได้ปริมาตร 1 ใน 3 ของน้ าต้ม) จากนั้นกรอกให้
กระบือกินในปริมาตร 30 มิลลิลิตร ประมาณ 2-3 เดือน/ ครั้ง จะช่วยถ่ายพยาธิภายในให้กับกระบือ 
สอดคล้องกับ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) รายงานว่าเมื่อน าใบของเหมือดแอประมาณ 1 ส่วน ต้มในน้ า 3 ส่วน 
จนเหลือของเหลว 1 ส่วน จากนั้นน าน้ าที่ได้ไปกรอกให้กระบือกินจะสามารถถ่ายพยาธิได้ทุกชนิด 

ต ารับที่ 2 หมากสง 
เพชร พรช านิ ใช้เนื้อในหมากสงอ่อน (ถ้าใช้เนื้อในหมากแก่จะท าให้เมา) ประมาณครึ่งลูก

ต าให้ละเอียด แล้วผสมน้ าเล็กน้อยกรอกให้สัตว์กิน เพ่ือถ่ายพยาธิภายในให้กับกระบือ ทั้งนี้เนื่องจาก
หมากสงเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุน และมีสาร alkaloid เช่น acrecalin, arecaline, guvacin และสารแทนนิน 
พรรณี (2537) พบว่าสมุนไพรหมากดิบจัดเป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์ได้  

ต ารับที่ 3 กาบไผ่ 
บรรจงศักดิ์ ลุนสแกวงศ์  อธิบายว่ากาบของไม้ไผ่สามารถน ามาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิภายใน

ของกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน ากาบไม้ไผ่มาเผาไฟจนได้เป็นขี้เถ้าจากนั้นน าไปผสมกับน้ า 1 แก้ว 
หรือ 250 มิลลิลิตร แล้วกรอกให้กระบือกิน 

ต ารับที่ 4 ผลมะเกลือ 

นายสมาน ศรีวงศ์ศา อธิบายการใช้ผลของมะเกลือในการถ่ายพยาธิภายในของกระบือ โดย
น าผลมะเกลือมาทุบให้ละเอียด จากนั้นน ามาให้สัตว์กินทันที พบว่ามะเกลือจะช่วยถ่ายพยาธิภายใน
ของกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากผลมะเกลือมีสาร diospryrol diglucoside ซึ่งมีฤทธิ์
ในการฆ่าพยาธิ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ (ม.ป.ป.) ยังได้รายงานว่าเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ขอนแก่น เลย นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ใช้ผลมะเกลือก าจัด
พยาธิในกระบือ โดยน าผลมะเกลือประมาณ 10-15 ผล มาต าให้ละเอียดผสมกับเกลือ 1 ก ามือ และน้ า 
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1 แก้ว คั้นเอาเฉพาะส่วนน้ ากรอกให้สัตว์กินก่อนออกจากคอกในตอนเช้า จะช่วยให้สัตว์ขับพยาธิ
ออกมา 

ต ารับที่ 5 ต้นแจ 

เสมียน หมายชัย กล่าวว่าเมื่อน าต้นแจมาบดให้ละเอียด แล้วผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นบีบ
เอาเฉพาะส่วนน้ ามากรอกให้สัตว์กิน เป็นเวลา 6 เดือน/ ครั้ง จะช่วยถ่ายพยาธิภายในได้เป็นอย่างดี 

ต ารับที่ 6 เถาขี้กา (ต้นขี้กา) 
น าต้นขี้กามาบดให้ละเอียด แล้วผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นบีบเอาเฉพาะส่วนน้ ากรอกให้

สัตว์กิน เป็นเวลา 6 เดือน/ ครั้ง (เสมียน หมายชัย) 
ต ารับที่ 7 ผลตะโก 

มานพ ตาลพรศรี กล่าวว่าผลตะโกสามารถน ามาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ โดยน าผลตะโกมา
ต้มในน้ าจนเดือด รอจนเย็นจากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ ามาให้สัตว์กิน ประมาณ 6 เดือน/ ครั้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับต าราสมุนไพรในสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทยที่รายงานว่าผลของตะโกมีฤทธิ์
ในการขับพยาธิได้ โดยน าผลตะโกมาต้มน้ าแล้วกรองเอาน้ าให้สัตว์กิน โดยผลของตะโกมีสารส าคัญ
หลายชนิด ได้แก่ Betulin, Betulinic acid, B-sitosterol, Lupenone, Lupeol, Stigmast-4-en-3-

one, Stigmast4-en-3-one 1 –O-ethyl-B-D-glucopyrahoside, Stigmast-4-en-3-one 1-O-ethyl-B-D-

glucoside, Stigmasterol, Taraxerol, Taraxerol acetate, และ Taraxerone (สมุนไพรในร้ านยา
โบราณ, 2557) 

ต ารับที่ 8 เปลือกกุ่มบก 

ไพรัช อนันตสุข กล่าวว่าเปลือกกุ่มบกหรือผักก่ามสามารถน ามาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิภายใน
ของกระบือได้ โดยน าเปลือกกุ่มบกมาแช่ในน้ าในสัดส่วน 3:1 เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 วัน จากนั้น
กรองเอาเฉพาะน้ ามาให้กระบือกิน  

ต ารับที่ 9 เปลือกกุ่มบก และน้ าปัสสาวะ 

นอกจากเปลือกกุ่มบกที่น ามาแช่น้ าปกติ แล้วกรอกให้สัตว์กินแล้ว เปลือกกุ่มบกยัง
สามารถน ามาหมักในน้ าปัสสาวะของมนุษย์ในสัดส่วน 3:1 เป็นเวลา 2-3 วัน เพ่ือกรองเอาเฉพาะน้ า
มาให้กระบือกิน (ไพรัช อนันตสุข)  

3.2 ยาถ่ายพยาธิภายนอก 

ต ารับที่ 1 ใบสะดา 
ไพรัช อนันตสุข กล่าวว่าเมื่อน าใบสะเดามาหมักประมาณ 1 เดือน จากนั้นน าน้ าหมักทา

ตามล าตัวของกระบือ พบว่าสามารถก าจัดพยาธิภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใบสะเดามี 
margosa oil ซ่ึงเป็นสารประกอบทีม่ีสรรพคุณในการฆ่าพยาธิในสัตว์ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
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ต ารับที่ 2 ใบน้อยหน่า 
เพชร พรช านิ กล่าวว่าใบน้อยหน่ามีฤทธิ์ในการก าจัดพยาธิภายนอก โดยน าใบน้อยหน่ามา

ต าให้ละเอียด แล้วผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นน ามาทาตามล าตัวของกระบือจะช่วยถ่ายพยาธิภายนอกได้
เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน เพชร พรช านิ เสนอว่านอกจากการน าใบน้อยหน่ามาต าให้ละเอียดเพ่ือ
ถ่ายพยาธิแล้ว ยังสามารถน าใบน้อยหน่ามาหมักรวมกับส่วนประกอบอ่ืนๆ เพ่ือท าเป็นน้ าหมักแล้วใช้
เป็นยาถ่ายพยาธิได้อีกด้วย นอกจากนี้ต ารับสมุนไพรในการใช้ใบน้อยหน่าในการก าจัดพยาธิของ
เกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และเลย ยังมีประสิทธิภาพ โดยเกษตรกรใช้ใบน้อยหน่าปริมาณ 1 ก ามือ 
ต าให้ละเอียด ผสมน้ าเล็กน้อย แล้วกรองเอาเฉพาะส่วนน้ า มาผสมกับกะทิแล้วน าไปกรอกให้สัตว์กิน 
(กรมปศุสัตว์, ม.ป.ป.) 

ต ารับที่ 3 ใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัส เถาตดหมา กากน้ าตาล ต้นกล้วย และ พด.1 หมัก  
เพชร พรช านิ อธิบายต ารับยาถ่ายพยาธิภายนอก โดยน าใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัส เถาตดหมา 

กากน้ าตาล ต้นกล้วย และ พด.1 มาหมักรวมกันอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน จากนั้นน าน้ าหมักทา
ตามล าตัวของกระบือ นอกจากนี้ยังสามารถน าใบสะเดา หรือส่วนรากของหนอนตายหยากมาเป็น
ส่วนผสมของการหมักร่วมกับสมุนไพรตัวอ่ืนๆ ได้ ซึ่งจะยิ่งท าให้ได้ตัวยาที่เข้มข้น และมีฤทธิ์ถ่ายพยาธิ
ได้ดีขึ้น ซึ่งจะได้ต ารับยาที่ 4 และ 5 ดังนี้ 

ต ารับที่ 4 ใบสะเดา ใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัส เถาตดหมา กากน้ าตาล ต้นกล้วย และ 
พด.1 หมัก 

ท าการหมักสมุนไพรรวมเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จากนั้นน าน้ าหมักทาตามล าตัวของ
กระบือ  

ต ารับที่ 5 รากของหนอนตายหยาก ใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัส เถาตดหมา กากน้ าตาล 
ต้นกล้วย และ พด.1 หมัก 

โดยท าการหมักรากของหนอนตายหยาก ใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัส เถาตดหมา กากน้ าตาล 
ต้นกล้วย และพด.1 อย่างน้อยประมาณ 1 เดือน จากนั้นน าน้ าหมักทาตามล าตัวของกระบือ 

ต ารับที่ 6 บวบขม 

เพชร พรช านิ กล่าวว่าผลแก่ของบวบขม หรือบวบป่าสามารถน ามาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
ภายนอก โดยการผ่าผลของบวบขม จากนั้นน ามาถูตามล าตัวของกระบือ การที่ผลบวบขมมีรสขมจะ
ท าให้สามารถป้องกันพยาธิภายนอกได้ โดยรสขมของบวบนั้นเป็นผลมาจากบวบมีสารชื่อ คิวเคอร์บิตา
ซิน ซึ่งเป็นสารขมที่เป็นลักษณะเฉพาะของพืชวงศ์คิวเคอร์บิตาซี เป็นสารกลุ่มไทรเทอร์ปีนที่มีออกซิเจน
จ านวนมาก คิวเคอร์บิตาซินหลักในบวบขมเป็นคิวเคอร์บิตาซิน บี และคิวเคอร์บิตาซิน ซี  
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ต ารับที่ 7 ใบยาสูบ 

เพชร พรช านิ กล่าวว่าใบยาสูบที่ผ่านการหมักเป็นเวลา 1 เดือน สามารถน ามาใช้เป็นยา
ถ่ายพยาธิภายนอกได้ โดยท าการบีบเอาน้ าหมักใบยาสูบมาทาล าตัวของกระบือในช่วงเช้า แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้ใบยาสูบในการก าจัดพยาธิในสัตว์ในปัจจุบันจะต้องระมัดระวังเรื่องสารเคมีตกค้างในใบยาสูบ 
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตัวสัตว์ได้ 

ต ารับที่ 8 ใบสะเดา หรือใบน้อยหน่า 
วิชัย จอมไทสงค์ และปัญญา ขะมวดทรัพย์ ได้เสนอภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการ   

ถ่ายพยาธิภายนอก เช่น เห็บ เหา ไร เป็นต้น โดยการใช้ใบน้อยหน่า หรือใบสะเดามาบดให้ละเอียด 
จากนั้นน ามาผสมน้ าเล็กน้อย แล้วน าไปทาบนล าตัวสัตว์ จะท าให้เห็บเหาหลุดออกจากล าตัวของกระบือ 
นอกจากนี้ปัญญา ขะมวดทรัพย์ ยังอธิบายต่อว่านอกจากจะน าน้ าสะเดามาทาบนล าตัวกระบือแล้วยัง
สามารถน าน้ าสะเดาที่ท าการบีบคั้นมากรอกให้กระบือกิน เพื่อเป็นการถ่ายพยาธิภายนอกในกระบือได้
เช่นกัน 

นอกจากนี้ วิชัย จอมไทสงค์ ยังได้อธิบายต ารับยาถ่ายพยาธิภายนอก ดังรายละเอียดใน
ต ารับที่ 9 และ 10 ตามล าดับ 

ต ารับที่ 9 ตะไคร้หอม 

น าตะไคร้หอมมาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ าเล็กน้อยจากนั้นน าไปทาบนล าตัวสัตว์ จะท าให้
เห็บเหาหลุดออกจากล าตัวของกระบือ 

ต ารับที่ 10 ใบสาบเสือ 

น าใบสาบเสือมาบดให้ละเอียด ผสมกับน้ าเล็กน้อยจากนั้นน าไปทาบนล าตัวสัตว์ จะท าให้
เห็บเหาหลุดออกจากล าตัวของกระบือ 

ต ารับที่ 11 ลูกยอสุก และต้นกล้วยเน่า 
เสมียน หมายชัย อธิบายต ารับยาถ่ายพยาธิภายนอกว่า เมื่อน าลูกยอสุก และต้นกล้วยเน่ามา

ผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน แล้วน ามาถูท่ีล าตัวของกระบือ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 
1 สัปดาห์ จะท าให้เห็บเหาหลุดจากตัวสัตว์ 

นอกจากนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รายงานต ารับสมุนไพรในการถ่ายพยาธิทั้ง
ภายนอกและภายใน และโรคผิวหนังของกระบือไว้หลายต ารับ ซึ่งมีรายละเอียดในการใช้สมุนไพรดังนี้ 

ต ารับที่ 1 บอระเพ็ดและเกลือ โดยน าบอระเพ็ดประมาณ 1 กิโลกรัม กับเกลือประมาณ 2 

ก ามือ ต ารวมกันให้ละเอียดและผสมน้ าเล็กน้อย จากนั้นน ามากรอกให้กระบือกิน 

ต ารับที่ 2 เมล็ดน้อยหน่า และน้ า สามารถใช้ถ่ายพยาธิภายใน โดยน าเมล็ดน้อยหน่ามาต า
ให้ละเอียดผสมน้ า แล้วกรอกให้กระบือกิน 
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ต ารับที่ 3 ใช้ใบขี้เหล็กประมาณ 5 ก ามือ มาบดให้ละเอียดผสมกับกะทิ 0.5 กิโลกรัม เกลือ 

3 ก ามือ และน้ า จากนั้นน ามากรอกให้กระบือกิน 

ต ารับที่ 4 น าลูกสะแกประมาณ 2-3 ก ามือ มาต ากับเกลือพอเค็ม เติมน้ า 1 ลิตร จากนั้น
น ามากรอกให้กระบือกินทันที ครั้งละ 1 ลิตร ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิตัวกลม 

ต ารับที่ 5 เมล็ดน้อยหน่า โดยบดเมล็ดน้อยหน่าเป็นผง แช่ผงเมล็ดน้อยหน่าด้วยน้ าที่มี
แอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้น้ า 2 เท่าของผงเมล็ดน้อยหน่า แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นกรองเอา
เฉพาะน้ าไว้เป็นหัวเชื้อ ซึ่งหัวเชื้อสามารถน าไปผสมน้ าที่มีแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเจือจางได้
อีกประมาณ 6 เท่าของหัวเชื้อ น าน้ ามาฉีดพ่นให้โดนเห็บบนตัวสัตว์ ซึ่งสามารถก าจัดเห็บได้ทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย โดยหลังจากฉีดพ่นครั้งแรก อีกประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมาจะมีเฉพาะเห็บตัวอ่อนขึ้นใหม่ 
ซึ่งให้ใช้สารสกัดเมล็ดน้อยหน่าที่เป็นหัวเชื้อมาเจือจางด้วยแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ อีก 300 เท่า พ่น
ฆ่าเห็บตัวอ่อนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 8-16 สัปดาห์ขึ้นไปเพ่ือ
ไม่ให้เห็บตัวอ่อนขึ้นมาใหม่ 

ต ารับที่ 6 ใบน้อยหน่า ยาเส้น ก ามะถัน น้ ามันพืช โดยน าส่วนประกอบทั้งหมดมาต า
รวมกันจากนั้นผสมน้ ามันพืช แล้วน าส่วนผสมไปทาบนล าตัวของกระบือจะช่วยรักษาอาการขี้เรื้อนได้ 

ต ารับที่ 7 ใช้เมล็ดน้อยหน่า 10 เมล็ด มาต าให้ละเอียด จากนั้นน าไปผสมกับเหล้าขาว 
แล้วน ามาทาตามล าตัวของกระบือจะช่วยรักษาอาการขี้เรื้อนได้ 

ต ารับที่ 8 น้ าหน่อไม้ดอง โดยน าน้ าหน่อไม้ดองมาทาบริเวณผิวหนังที่เป็นด่าง ดวง ขนหลุด 
จะช่วยรักษารักษาโรคผิวหนังในกระบือ และช่วยให้ขนขึ้นใหม่ได้ 
 

4. ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรเพื่อบ ารุงร่างกาย 

สัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ผ่านการท างานหนักจนร่างกายผอม โทรม กินอาหารได้น้อย รวมทั้งสัตว์ที่
คลอดลูกใหม่ สัตว์ที่พ่ึงหย่านม หรือพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องได้รับการบ ารุงร่างกาย ส่วนมากปราชญ์ชาวบ้าน 
และเกษตรกรจะใช้ต ารับสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชหลายชนิดในการน ามาบ ารุงร่างกายสัตว์ให้
แข็งแรง กินอาหารได้มากขึ้น ซึ่งแต่ละต ารับจะมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นการกินอาหาร 
โดยมีบอระเพ็ด เป็นองค์ประกอบหลัก และสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ เช่น ผักหนาม, ต้นเอ้ืองหมายนา และ
รากหญ้าขน ฯลฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 

เพชร พรช านิ ได้เสนอต ารับสมุนไพรในการบ ารุงร่างกายไว้หลายต ารับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ต ารับที่ 1 น้ าปลาและน้ ามันพืช 

ใช้ส่วนผสมระหว่างน้ าปลา: น้ ามันพืช ในสัดส่วน 1:1 กรอกให้กระบือกินเดือนละ 2 ครัง้ 
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ต ารับที่ 2 น้ าปลา น้ ามันพืช และไข่ดิบ 

ใช้ส่วนผสมระหว่างน้ าปลา: น้ ามันพืช ในสัดส่วน 1:1 ผสมกับไข่ กรอกให้กระบือกินเดือนละ 
2 ครั้ง พบว่าสามารถกระตุ้นการกินได้ของกระบือ นิยมใช้ในกระบือพ่อพันธุ์และโคผอม 

ต ารับที่ 3 บอระเพ็ดและเกลือ 

สับบอระเพ็ดให้ได้ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ผสมกับเกลือในสัดส่วน 10:1 แล้วน ามาให้
กระบือกินโดยตรง ซึ่งต ารับยาบ ารุงดังกล่าวสอดคล้องกับตารับยาสมุนไพรของ วิชัย จอมไทสงค์ และ 
สมาน ศรีวงศ์ศา ที่เสนอแนะว่าเมื่อกระบือได้กินบอระเพ็ดผสมเกลือแล้วจะท าให้กินอาหารได้มากขึ้น 

ต ารับที่ 4 บอระเพ็ด เกลือ และดีน้ าตาล 

สับบอระเพ็ดให้ได้ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ปริมาณ 10 กิโลกรัม ผสมกับเกลือ 1 

กิโลกรัม ผสมกับดีน้ าตาล 0.5 กิโลกรัม และน้ ามะนาว 500 มิลลิลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้น
น ามาให้กระบือกินโดยตรง 

ต ารับที่ 5 บอระเพ็ด กะทิ เกลือ และดีน้ าตาล 

สับบอระเพ็ดให้ได้ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร ปริมาณ 10 กิโลกรัม ผสมกับเนื้อกะทิ
มะพร้าว ปริมาณ 5 กิโลกรัม ผสมกับเกลือ 1 กิโลกรัม ผสมกับดีน้ าตาล 0.5 กิโลกรัม และน้ ามะนาว 
500 มิลลิลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นน ามาให้กระบือกินโดยตรง 

ต ารับที่ 6 บอระเพ็ด 

บัวเฮียง โคตรมะณี ได้อธิบายต ารับสมุนไพรในการใช้บอระเพ็ดเพ่ือบ ารุงร่างกายของกระบือ 
โดยน าบอระเพ็ดมาสับเป็นท่อนความยาวประมาณท่อนละ 10-15 เซนติเมตร จากนั้นท าการทุบท่อน
บอระเพ็ดก่อนน ามาแช่ในน้ า แล้วกรองเอาเฉพาะน้ ามากรอกให้สัตว์กินประมาณวันละ 500 มิลลิลิตร 
ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ขณะเดียวกันกากของบอระเพ็ดสามารถให้สัตว์กินได้โดยตรง จะท าให้
กระบือกินอาหารได้มากขึ้น 

ต ารับที่ 7 บอระเพ็ด และเกลือ 

วิชัย จอมไทสงค์, บรรจงศักดิ์ ลุนสแกวงศ์ และเคน ประวิสารัตน์ อธิบายต ารับยาบ ารุง
ร่างกายกระบือว่า เมื่อน าบอระเพ็ดมาสับเป็นท่อนความยาวประมาณท่อนละ 10-15 เซนติเมตร แล้ว
น ามาผสมกับเกลือ จากนั้นน าไปใส่ในอ่างน้ าที่ให้กระบือกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะท าให้กระบือ       
กินอาหารได้มากขึ้น 

 นอกจากนี้ ปัญญา ขะมวดทรัพย์  ได้อธิบายต ารับสมุนไพรในการบ ารุงร่างกายกระบือไว้ 3 

ต ารับ ดังแสดงรายละเอียดในต ารับสมุนไพรที่ 8, 9 และ 10 ดังนี้ 
ต ารับที่ 8 บอระเพ็ด และน้ าปัสสาวะ 

น าบอระเพ็ดมาสับเป็นท่อนให้มคีวามยาวประมาณท่อนละ 15 เซนติเมตร แล้วทุบให้ละเอียด 
จากนั้นน าไปแช่ในน้ าปัสสาวะ เป็นเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนของน้ าแล้ว
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กรอกให้กระบือกิน ซึ่งสอดคล้องกับ เสมียน หมายชัย ที่ใช้บอระเพ็ด 1 กิโลกรัมมาแช่ในน้ าปัสสาวะ
ปริมาตร 2 ลิตร เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ จากนั้นน ามากรองเอาเฉพาะส่วนน้ ากรอกให้สัตว์กินติดต่อกัน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งจะท าให้กระบือกินอาหารได้มากข้ึน 

ซึ่งจากการรายงานของ จันทนา และคณะ (2539) รายงานว่าบอระเพ็ดมีสารให้รสขม คือ 
columbin และ picroretoside  ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการขับน้ าย่อยและท าให้มีการเจริญอาหาร 
โดย หนึ่งนุช (2557) ยังได้ศึกษาการเสริมบอระเพ็ดในอาหารของแพะนมพันธุ์ซาเนนต่อการกินได้และ
ผลผลิตน้ านม พบว่าแพะกลุ่มที่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดมีปริมาณการกินได้และผลผลิตน้ านมเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับ หนึ่งนุช (2558) พบว่าแพะที่ได้รับการเสริมบอระเพ็ดมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 

 นอกจากนี้ มนัส (2553) อธิบายถึงวิธีในการน าบอระเพ็ดมาใช้ประโยชน์ในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
โดยบอระเพ็ดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการช่วยให้เจริญอาหาร โดยได้เสนอต ารับในการบ ารุงร่างกาย ดังนี้ 

ต ารับที่ 1  น าบอระเพ็ด 1 กิโลกรัม มาทุบและผสมกับเกลือ 3 กรัม น้ าซาวข้าวและน้ าปัสสาวะ 
ท าการผสมให้เข้ากันทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน  สูตรนี้ช่วยในการท าให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น ขนจะเป็น
มันเงางาม และสุขภาพแข็งแรง 

ต ารับที่ 2  น าบอระเพ็ด ลูกยอ เถาตูดหมูตูดหมา ใบขี้เหล็ก ใบชุมเห็ดเทศ ตาลหม่อน เกลือ ใน
ปริมาณเท่าๆ กัน เติมน้ าให้ท่วม แล้วดองไว้อย่างน้อย 3 วัน ถ้าน้ าหมดสามารถเติมน้ าได้จนกว่ายาจะ
จืด น าน้ าที่ได้จากการดองมากรอกให้สัตว์กินประมาณ 2-3 วัน จะท าให้สัตว์ไม่เลือกกินอาหาร 
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีพยาธิ ขนเป็นมันเงางาม สัตว์มีสุขภาพดี 

ต ารับที่ 3  น าบอระเพ็ด หัวหญ้าแห้วหมูและรากหญ้าคามาบดให้ละเอียด จากนั้นน าไปแช่
ปัสสาวะ แล้วกรองเอาแตส่่วนน้ าไปกรอกให้สัตว์กิน 

ต ารับที่ 4  น าบอระเพ็ด เปลือกตูมกา หัวผักหนาม เกลือ น้ า มาต าให้ละเอียด ใส่เกลือ
เล็กน้อย คั้นเอาเฉพาะส่วนน้ ามาให้สัตว์กินเป็นยาบ ารุง  

ต ารับที่ 5 น าบอระเพ็ดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมเกลือแล้วแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 9-10 วัน  แล้ว
น ามากรอกให้สัตว์กิน สรรพคุณเป็นยาบ ารุงและยาถ่ายพยาธิ (มนัส, 2553) 

ต ารับที่ 9 น้ าซาวข้าว และเกลือ 

ปัญญา ขะมวดทรัพย์ ได้น าน้ าซาวข้าวผสมกับเกลือในสัดส่วนน้ าซาวข้าวครึ่งถังต่อเกลือ 1 ก ามือ 
เมื่อเกลือละลายแล้วน าน้ าซาวข้าวที่ผสมเกลือมาทาตามตัวของกระบือจะท าให้ผิวหนังของกระบือเงา
เป็นมันสวยงาม ขณะเดียวกัน บรรจงศักดิ์ ลุนสแกวงศ์ ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าน้ าซาวข้าวที่ผสมเกลือ
นอกจากจะน ามาทาล าตัวของกระบือแล้ว ยังสามารถน ามาให้กระบือกินได้ในปริมาณ 500 มิลลิลิตร 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กระบือกินอาหารได้มากขึ้น 
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ต ารับที่ 10 ต้นยาก าเย็น 

ปัญญา ขะมวดทรัพย์ อธิบายว่าเมื่อน าต้นยาก าเย็นมาฝนละลายน้ าปริมาตร 1-2 ลิตร จากนั้น
น าน้ ายาที่ได้กรอกให้กระบือกิน จะช่วยบ ารุงน้ านมของแม่กระบือแรกคลอด 

ต ารับที่ 11 ผักหนาม 

สมาน ศรีวงศ์ศา อธิบายว่าเมื่อน าล าต้นผักหนามมาบดแล้วท าการตากแห้ง แล้วท าการผสมน้ า
กรอกให้พ่อพันธุ์กิน จะช่วยบ ารุงร่างกายพ่อพันธุ์ให้แข็งแรง 

ต ารับที่ 12 ข้าว และเกลือ 

เสมียน หมายชัย อธิบายว่ากระบือที่ได้กินข้าวที่ต้มใส่เกลือ ในปริมาณ 1 กิโลกรัม/ วัน จะมี
ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์มาก ซึ่งต ารับนี้จะนิยมท าให้กระบือที่ พ่ึงท าการหย่านมกินเพ่ือเป็นการ
บ ารุงร่างกาย 

ต ารับที่ 13 ต้นเอื้องหมายนา 
เมื่อน าต้นเอ้ืองหมายนามาบดให้ละเอียดแล้วผสมน้ าเล็กน้อย คั้นเอาเฉพาะส่วนน้ ากรอกให้

แม่กระบือที่คลอดลูกกินติดต่อกันประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ านมได้อย่างดี 
(เสมียน หมายชัย) 

ต ารับที่ 14 รากหญ้าขน 

 ไพรัช อนันตสุข กล่าวว่าแม่กระบือคลอดลูกใหม่ที่ได้กินส่วนรากของหญ้าขนจะมีปริมาณ
น้ านมสูงกว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องจากรากของหญ้าขนจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ านมได้ 

ต ารับที่ 15 ต้นผักหนาม และเกลือ 

เสมียน หมายชัย อธิบายว่าเมื่อน าต้นห้วยผักหนามมาบดให้ละเอียด จากนั้นน ามาผสมเกลือ
และแช่น้ าเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แล้วน ามากรองเอาเฉพาะส่วนน้ ามากรอกให้กระบือเพศเมียกิน จะ
ช่วยให้กระบือมีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงถือว่าสมุนไพรต ารับนี้เป็นยาบ ารุงฮอร์โมนกระบือ
เพศเมีย 

นอกจากนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์เสนอต ารับสมุนไพรในการบ ารุงร่างกาย ดังนี้ 
ต ารับที่ 1 ใช้บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม เกลือ 3 ก ามือ ปัสสาวะ น้ าซาวข้าว และไข่ไก่หรือไข่เป็ด 

โดยใช้บอระเพ็ดหมักร่วมกันกับเกลือ น้ าปัสสาวะ และน้ าซาวข้าว ประมาณ 7 วัน โดยก่อนน าไปใช้ให้
รินน้ าที่หมักไว้มาผสมกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดจ านวน 1 ฟอง แล้วกรอกให้สัตว์กินตอนเช้าจะท าให้โค และ
กระบืออ้วนขึ้น และกินอาหารได้มากขึ้น 

ต ารับที่ 2 ลูกยอสุก ข้าวบูด เกลือ และน้ า โดยน าลูกยอสุกดองกับข้าวบูด เกลือ และน้ า ใน
การน ามาใช้ให้รินเอาน้ ากรอกให้สัตว์กินในตอนเช้า หรือตั้งไว้ให้กินทั้งเนื้อและน้ า 
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ต ารับที่ 3 เปลือกสะเดา น้ าซาวข้าว เกลือ ไพล ขมิ้น มะกรูด โดยน าเปลือกสะเดามาทุบให้แตก 
จากนั้นน ามาต ารวมกับขมิ้น และหัวไพลให้ละเอียด แล้วน ามาแช่รวมกับผลมะกรูดที่ผ่าแล้วในถัง 
จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ ามากรอกให้สัตว์กิน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพ่ือการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเป็นมรดกที่มีการสืบทอดกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านความหลากหลายของพันธุ์พืชที่สามารถเลือก
น ามาใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรักษาอาการบาดเจ็บ การ
ป้องกันและก าจัดพยาธิ การกระตุ้นการกินอาหาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรในรูปแบบ
ของต าราสมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาชาวบ้านยังขาดข้อมูลเรื่องการออกฤทธิ์ของสารส าคัญที่อยู่ ใน
สมุนไพร ดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นจุดที่ท้าทายความสามารถของนักวิจัยเพ่ือจะช่วยพัฒนาการใช้
สมุนไพรในการผลิตสัตว์ให้แพร่หลายในอนาคต 

 

สรุป 

 การใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ได้มีการน ามาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นเวลานานในการเลี้ยงสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง แต่ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่ายังไม่ค่อยมี
การใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะรูเมนซึ่งมีทั้ง
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นเพ่ือช่วยในการกระตุ้นการกินอาหาร การย่อยอาหาร กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และ
ลดผลผลิตแก๊สเมทเธนที่เกิดจากกระบวนการหมัก เป็นต้น ซึ่งมีการศึกษาวิจัยมาในระดับหนึ่งแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรในรูปแบบของต าราสมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษา
อาการบาดเจ็บ การก าจัดพยาธิ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านความหลากหลายของ
พันธุ์พืชที่สามารถเลือกน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองยังต้องอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยอีกมากเพ่ืออธิบายการออกฤทธิ์ของ
สารส าคัญในสมุนไพร เพื่อเป็นการยกระดับสมุนไพรไทยให้สามารถน ามาใช้ในห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ปลอดสาร อาหารปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีก าลังให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพในอนาคต  
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ค าถามทบทวน 

1. เพราะเหตุใดจึงมีการน าสมุนไพรมาใช้ในการผลิตสัตว์ 
2. วัตถปุระสงค์ของการใช้สมุนไพรในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้แก่อะไรบ้าง 
3. เพราะเหตุใดการใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องจึงยังไม่แพร่หลายเหมือนสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
4. เพราะเหตุใดบอระเพ็ดจึงมีสรรพคุณในการเพ่ิมปริมาณการกินอาหารของสัตว์ 
5. จงยกตัวอย่างสารออกฤทธิ์ที่มีสรรพคุณในการก าจัดพยาธิในตัวสัตว์ 
6. จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์กลุ่มน้ ามันหอมระเหย 

7. จงยกตัวอย่างต ารับสมุนไพรพื้นบ้าน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ที่ใช้ในการผลิตสัตว์ มาอย่างน้อย 3 ต ารับ 

8. จงวิเคราะห์ข้อเด่น และข้อด้อยของการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ 
9. จงเสนอแนวทางในการพัฒนาการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการผลิตสัตว์ในอนาคต 

10. จงวิเคราะห์แนวโน้มการใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ในอนาคตว่าจะมีทิศทางอย่างไร 

 

 



บทท่ี 8 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบคุณภาพต่่า 
 

อาหารหยาบเป็นอาหารหลักที่มีความส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เนื่องจากอาหารหยาบ
จะช่วยกระตุ้นการเคี้ยวเอ้ือง และมีความจ าเป็นต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน โดยแหล่งอาหารหยาบ
ที่ส าคัญส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองประกอบด้วยหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ ซึ่งจะมีผลผลิตสูง และโภชนะ
ครบถ้วนในช่วงฤดูฝน แต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีปริมาณไม่เพียงพอส าหรับการผลิตสัตว์ตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงมีการน าผลพลอยได้ทาง
การเกษตร และเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ฟางข้าว  ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด 
ชานอ้อย เปลือกสับปะรด กากมันส าปะหลัง เปลือกมันส าปะหลัง ฯลฯ มาใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม
อาหารสัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพค่อนข้างต่ า หากน ามาใช้โดยตรงจะท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากท าการปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปใช้จะช่วยให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากอาหารได้
มากขึ้น  
 

วิธีในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบคุณภาพต่่า 
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีปริมาณและ

คุณภาพสูงในช่วงฤดูฝน ขณะที่ในฤดูแล้งจะขาดแคลน ดังนั้นเกษตรกรจึงน าเศษเหลือทางการเกษตร
และผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต่ า ดังนั้นก่อนน าอาหารเหล่านี้
มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ
สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การปรับปรุงโดยวิธีทางกายภาพ หรือวิธีกล การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมี, 
การปรับปรุงโดยวิธีทางกายภาพร่วมกับเคมี และการปรับปรุงโดยวิธีทางชีวภาพ ดังแสดงในภาพที่ 8.1 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางกายภาพ สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การแช่น้ า การบด การอัดเม็ด การต้ม การนึ่งภายใต้ความดันสูง การฉายรังสี ส าหรับการปรับปรุงโดย
วิธีทางเคมี จะเป็นวิธีการในการทรีทด้วยสารเคมี ซึ่งสารเคมีที่ใช้อยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส ส าหรับการปรับปรุงโดยวิธีทางกายภาพร่วมกับเคมีเป็นการน าเทคนิคในการเพ่ิมคุณภาพของ
อาหารหยาบของทั้ง 2 วิธีมาใช้ เช่น การลดขนาดอาหารหยาบแล้วน ามาหมักด้วยสารเคมี เป็นต้น 
และการปรับปรุงโดยวิธีทางชีวภาพเป็นการใช้เชื้อรา เอนไซม์ และเชื้อเห็ดมาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารหยาบ ซึ่งแต่ละวิธีที่ใช้มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันดังจะขอกล่าวตามรายละเอียดดังนี้ 
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        Crop residues 

 

Pretreatment 

 

 
 

     Physical               Chemical     Physico-chemical         Biological 

 -Soaking      -Sodium hydroxide -Particle size/chemical       -Addition of 

 -Grinding      -Calcium hydroxide -NaOH/pelleting         enzymes, 

 -Pelleting      -Potassium hydroxide -Urea/pelleting         white rot 

 -Boiling      -Ammonium hydroxide -Lime/pelleting         fungi, 

 -Steaming      -Anhydrous ammonia -Chemicals/steaming         mushroom 

 Under pressure     -Urea/Ammonia  -NaOH/temp. 

 -Gramma      -Sodium carbonate 

 Irradiation      -Sodium chlorite 

       -Chlorine gas 

       -Sulphur dioxide 

 

  ภาพที่ 8.1 วิธีในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ 

ที่มา: Ibrahim (1983) 
  

การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางกายภาพ 

การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีการน าพลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนะต่ ามาใช้เป็นอาหารหยาบ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
ก่อนการน ามาใช้ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางกายภาพหรือวิธีกลมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละ
วิธีมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การลดขนาดชิ้นอาหาร 
การท าให้อาหารมีขนาดเล็กลงสามารถท าได้โดยการสับ การบด การหั่น ซึ่งจะช่วยให้สัตว์กิน

อาหารได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นการลดความฟ่าม (เพ่ิมความหนาแน่น) ให้อาหารหยาบ ซึ่งปริมาณเยื่อใย
ในอาหารหยาบเป็นอีกปัจจัยที่มีผลในการจ ากัดปริมาณการกินได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง (ฉลอง, 2541) 
Kmicikewycz and Heinrichs (2015) พบว่าการสับอาหารหยาบให้มีขนาดเล็กจะมีผลท าให้สัตว์  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030214007693#!
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กินอาหารได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Puggaard et al. (2013) ที่รายงานว่าการลดขนาดของอาหารมี
ผลท าให้ปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของอาหารเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราจะ
เข้ายึดเกาะและท าให้ผนังของอาหารแตกเปราะและช่วยสนับสนุนให้แบคทีเรียเข้าย่อยอาหารได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เมธา, 2533) Bal et al. (2000) รายงานว่าการสับข้าวโพดก่อนน าไป
หมักมีผลท าให้การย่อยได้ของเยื่อใย NDF เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีบางรายงานพบว่าการลดขนาด
ของอาหารหยาบไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ Asadi Alamouti et al. (2009) พบว่าการ
ใช้ถั่วอัลฟาฟ่าบดขนาด 20 และ 40 มิลลิเมตรเพ่ือเป็นอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จของโคนม
ไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน และผลผลิต
น้ านม ดังแสดงในตารางที่ 8.1  

 

ตารางท่ี 8.1 ผลของขนาดของอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ ค่าความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมน และผลผลิตน้ านม 

 

ชนิดและขนาด
ของอาหาร 

ชนิดสัตว์ การกินได ้ การย่อยได้ ค่า pH ผลผลิตนม อ้างอิง 

ต้นข้าวโพด 1.95 ซม. โคนม     Bal et al. (2000) 
อัลฟาฟ่า 20 มม. โคนม     Asadi Alamouti et al. 

(2009) 
ฟางข้าว 4 ซม. โคนม     Gunun et al. (2013a) 
ฟางข้าว 4 ซม. โคนม    - Gunun et al. (2013b) 
อัลฟาฟ่า 3.57 มม. โคนม   -  Kahyani et al. (2013) 
อัลฟาฟ่า 3 มม. ลูกโคนม  - - - Nemati et al. (2015) 
ต้นข้าวโพด 1, 2, 3, 4 ซม. โคเนื้อ   - - ทรงศักดิ์ และคณะ (2545) 

หมายเหตุ:      หมายถึง เพ่ิมข้ึน,        หมายถึง ไม่เปลี่ยนแปลง และ – หมายถึง ไม่ได้ท าการศึกษา 
 

นอกจากนี้ Allen (1997) รายงานว่าขนาดของอาหารจะมีอิทธิพลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมน โดย Zhao et al. (2009) พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนจะแปรผันตรง
กับขนาดของอาหาร กล่าวคือถ้าขนาดของชิ้นอาหารลดลง ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนก็จะ
ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากขนาดชิ้นของอาหารที่เล็กลงของฟางข้าวจะท าให้กิจกรรมการเคี้ยวเอ้ือง
ของสัตว์ลดลง ซึ่งส่งผลให้การหลั่งน้ าลายซึ่งเป็นแหล่งของบัฟเฟอร์ไหลสู่กระเพาะสัตว์ลดลงไปด้วย 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030213006310#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021500569X#!
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Nemati et al. (2015) รายงานว่าการใช้ถั่วอัลฟาฟ่าบดขนาด 1 มิลลิเมตร ในสูตรอาหารของลูกโคนม
ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนลดลง  

จากประสบการณ์ในการร่วมด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธี
ทางกายภาพ โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้อาหารของโคนมเพศผู้ตอนและโครีดนมที่
ได้รับฟางข้าวธรรมดากับฟางข้าวสับขนาด 4 เซนติเมตร พบว่าโครีดนมมีปริมาณการกินได้ การย่อยได้ 
และผลผลิตเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 เซนติเมตร หมักยูเรีย (Gunun et al., 2013a) 
นอกจากนี้ Gunun et al. (2013ab) พบว่าการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนของโครีดนม และโคนมเพศผู้ตอน
ที่ได้รับฟางข้าวสับขนาด 4 เซนติเมตร มีค่าสูงกว่ากลุ่มโคที่ได้รับฟางข้าวที่ไม่ได้ท าการสับ โดยพบว่าค่า
ความเป็นกรด-ด่างของกระเพาะรูเมนอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก 

2. การอัดเม็ดอาหารหยาบ 

การอัดเม็ดอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสัตว์เป็น   
กลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบอีกวิธีที่สามารถเพ่ิมการกินได้ของสัตว์ Peterson et al. 
(2015) ท าการศึกษาปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของโคเพศผู้ตอนโดยให้กินอาหาร
ผสมส าเร็จเปรียบเทียบกับเศษเหลือจากข้าวโพดอัดเม็ด พบว่าโคที่ได้รับเศษเหลือจากข้าวโพดอัดเม็ด
มีปริมาณการกินได้สูงกว่ากลุ่มโคที่ได้รับอาหารพ้ืนฐาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ส่งผลท าให้สัตว์มี
อัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการอัดเม็ดเป็นวิธีการลดขนาดของอาหารหยาบ เมื่อสัตว์
กินเข้าไปแล้วอาหารจะผ่านทางเดินอาหารในอัตราที่เร็วขึ้น ท าให้จุลินทรีย์และน้ าย่อยจากตัวสัตว์เข้า
ท าปฏิกิริยากับอาหารได้ลดลง ซึ่งไม่ท าให้การย่อยได้ดีขึ้น Schingoethe et al. (1981) รายงานว่า
การใช้ Populus tremuloides อัดเม็ดเป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จในระดับ 30 

เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการผลิตโคนมเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารผสมส าเร็จที่ใช้ต้นข้าวโพด
หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ นอกจากนี้  Pi et al. (2005) ท าการศึกษาการใช้ฟางข้าว อัดเม็ด
เปรียบเทียบกับฟางข้าวสับขนาด 3-5 เซนติเมตร เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จของ
แพะเนื้อ พบว่าแพะกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ใช้ฟางข้าวอัดเม็ดมีปริมาณการกินได้ และการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้อาหาร ตลอดทั้งมีคุณภาพซากดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 8.2 ขณะที่ 
Jahani-Moghadam et al. (2015) รายงานว่าการใช้ถั่วอัลฟาฟ่าอัดเม็ดเป็นแหล่งอาหารหยาบใน
อาหารผสมส าเร็จไม่มีผลท าให้การกินได้ และการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021500569X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203028182632X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021500226X#!
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ตารางที่ 8.2 ผลของการอัดเม็ดและการแช่น้ าต่อกินการกินได้ การย่อยได้ และประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
 

ทรีทเมนต์ 
การกินได ้

(กรัม/วัน) 
การย่อยได้ 

(เปอร์เซ็นต์) 
การเจริญเติบโต 

(กรัม/ตัว/วัน) 
ประสิทธิภาพ
การใช้อาหาร 

อ้างอิง/ 
ชนิดสัตว์ 

Ryegrass สับ 3-5 ซม. 608b - 40.3 b  15.1a Pi et al.  
ฟางข้าวอัดเม็ด 914a - 87.6a 10.8b (2005)   
ฟางข้าวอัดเม็ด+Zn-Met 910a - 88.8a 10.5b (แพะ) 
S.E.M. 26.0 - 5.7 1.01  

กระถินไม่แช่น้ า 557 47.6a  38.9a 18.1b Wina et  

กระถินแช่น้ า 615 54.0b 44.7a 16.2b al. (2005) 
กระถินแช่น้ า+แป้งมัน 719 52.ab 71.0b 10.4a (แพะ) 
S.E.M. 57.7 0.02 7.8 2.2  

ยูคาลิปตัสนึ่ง 0% 9,670 - 803 15.2 Castroa  
ยูคาลิปตัสนึ่ง 35% 9,870 - 675 16.5 et al.  
ยูคาลิปตัสนึ่ง 75% 9,470 - 780 14.2 (1995) 
S.E.M. 0.46 - 0.15 3.49 (โคสาว)   

  

3. การแช่น้่า การอบไอน้่าหรืออบภายใต้ความดัน 

การน าอาหารหยาบแช่น้ าก่อนน ามาใช้เลี้ยงสัตว์เป็นวิธีการที่ช่วยให้อาหารมีความชื้นและ    
มีความอ่อนนุ่ม  ซึ่งจะท าให้สัตว์กินอาหารหยาบได้มากขึ้น จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสัตว์มี
ปริมาณการกินได้ของฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้ ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟางแห้ง Wina et al. 
(2005) รายงานว่าแพะที่ได้รับกระถินแช่น้ ามีการย่อยได้ของอินทรีย์วัตถุ, โปรตีน และเยื่อใย NDF 

เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแพะที่ได้รับกระถินที่ไม่ได้แช่น้ า ขณะที่แพะกลุ่มที่ได้รับกระถินแช่น้ าร่วมกับ
การเสริมแป้งมันส าปะหลังมีปริมาณการกินได้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับกระถินแช่น้ าและกระถินที่ไม่ได้แช่น้ า 
ตามล าดับ (ตารางที่ 8.2) ทั้งนี้เนื่องจากการแช่น้ าจะเป็นการก าจัดสารแทนนิน และสารประกอบฟีนอลิค 
ซึ่งแทนนินในพืชจะมีผลท าให้ความน่ากินของอาหารลดลง ตลอดจนการแช่น้ าเป็นการก าจัดสารยับยั้ง
การใช้โภชนะ โดยฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบที่ไม่ใช่โปรตีน (Wina et al., 2005) นอกจากนี้การอบไอน้ า
หรืออบภายใต้ความดันจะช่วยให้การย่อยได้ของอาหารหยาบดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีผลท าให้
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสแตกตัวออก (สายันต์, 2540) และจุลินทรีย์จะสามารถเข้าย่อยสลายเยื่อใย
ได้ง่ายขึ้น Castroa et al. (1995) รายงานว่าการย่อยสลายในหลอดทดลอง ณ ชั่วโมงที่ 48 ของเศษเหลือ
ของยูคาลิปตัสที่ไม่ผ่านการนึ่งด้วยความดันไอ, เศษเหลือของยูคาลิปตัสที่ผ่านการนึ่ง และชานอ้อยมีค่า
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เท่ากับ 11.3, 51.5 และ 55.3 เปอร์เซ็นต์, ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนึ่งหรืออบสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้อาหารของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน และเมื่อน าเศษเหลือของยูคาลิปตัสที่ผ่าน
การนึ่งมาใช้ในสูตรอาหารในระดับต่างๆ ต่อประสิทธิภาพในการใช้อาหาร และสมรรถภาพในการ
เจริญเติบโตของโคสาว พบว่าสามารถใช้ในสูตรอาหารได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการใช้อาหาร 

การปรับปรุงอาหารหยาบคุณภาพต่ าด้านกายภาพหรือวิธีกลสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การลดขนาดชิ้นของอาหาร เช่น การบด การสับ การหั่น เป็นต้น การเพ่ิมความหนาแน่นของอาหาร 
เช่น การอัดเม็ด และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของอาหาร เช่น การแช่น้ า การอบและการนึ่ง
ภายใต้ความดัน ซึ่งแต่ละวิธีมีศักยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอาหารหยาบที่
แตกต่างกัน ประกอบกับแต่ละวิธีจะต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายในระดับที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์หรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมส าหรับความพร้อมของตนเอง
มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของการเพ่ิมค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนมากเกินไป 

 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางเคมี 
 การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางเคมีนั้นมีการน าสารเคมีทั้งในรูปของแข็ง และ
ของเหลว มาใช้ในการเพ่ิมโปรตีน และลดเยื่อใย ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ
มีอยู่หลายชนิด เช่น แอมโมเนีย ซึ่งนิยมใช้ในรูปของแข็ง เช่น ยูเรีย และมีสารเคมีอ่ืนๆ ที่นิยมใช้ ได้แก่ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึ่งหลักการในการใช้
และคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใช้แอมโมเนียในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ 

แอมโมเนียที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบจะอยู่ในรูปของของแข็ง เช่น ยูเรีย 
ซึ่งพบว่ามีการน ายูเรียมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวมาเป็นเวลานาน โดยพบว่าสามารถ
เพ่ิมโปรตีน, การย่อยได้ของโภชนะ, ความเข้มข้นของแอมโมเนีย -ไนโตรเจน, กรดไขมันที่ระเหยได้ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดโพรพิออนิค) และไขมันในน้ านม (Hart and Wanapat, 1992; Djibrillou et 

al., 1998; García-Martínez et al., 2009; Wanapat et al., 2009ab) นอกจากนี้ Balgees et al. 
(2015) พบว่าการใช้ยูเรียหมักชานอ้อยสามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพ่ิม
เปอร์เซ็นต์โปรตีน และยังท าให้การย่อยได้ของอาหารหยาบเพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการท างาน
ของเอนไซม์ยูรีเอสในการย่อยยูเรียได้ผลผลิตเป็นแอมโมเนีย และแอมโมเนียจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผนังเซลล์ของชานอ้อย และเป็นการเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนในอาหารเยื่อใย 
นอกจากนี้  Ahmed et al. (2013) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพชานอ้อยด้วยยูเรียในการ
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ทดลองแบบ in situ พบว่าเยื่อใยของชานอ้อยหมักยูเรียมีค่าลดลง ขณะที่การย่อยสลายของเยื่อใยมี
ค่าเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในตารางที่ 8.3 และ 8.4  
 

ตารางท่ี 8.3 ผลของใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบต่อคุณค่าทางโภชนะ 

 

ทรีทเมนต์ 
องค์ประกอบทางเคมี, (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

อ้างอิง 
DM CP NDF ADF ADL 

ชานอ้อย+6% urea 57.9 10.8 86.7 62.8 4.9 กันยา และคณะ (2555) 
ฟางข้าว+3% urea 51.0 5.4 77.4 54.6 - Gunun et al. (2013b) 
ฟางข้าว+5.5% urea 55.1 7.8 72.0 53.5 - Wanapat et al. (2009b) 
ฟางข้าว+2.2% urea+2.2% Ca(OH)2 50.1 5.8 74.6 55.1 -  

ฟางข้าว+5% urea 52.3 7.6 68.0 41.3 2.8 Polyorach and  

ฟางข้าว+2% urea+2% Ca(OH)2 49.8 5.8 70.1 42.0 3.3 Wanapat (2015) 
ฟางข้าว+3% urea+2% Ca(OH)2 53.5 6.5 69.5 41.8 3.1  

ชานอ้อย+10% urea 96.4 10.4 67.6 53.9 10.0 Ahmed et al. (2013) 
เปลือกถ่ัวลิสง+6% urea - 10.9 73.6 65.6 23.6 Abdel Hame et al. (2012) 
ฟางข้าว+2% urea+2% Ca(OH)2 55.0 5.6 69.9 52.5 - Khejornsart et al. (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2067898423_AA_Abdel_Hame


196 
 

 

ตารางที่ 8.4 ผลของใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบต่อสมรรถภาพในการผลิตสัตว์  
  

ทรีทเมนต์ การกินได ้

(กก./วัน) 
การย่อยได้ 

(เปอร์เซ็นต์) 
ไขมันนม 

(เปอร์เซ็นต์) 
จ่านวนแบคทีเรีย 
(×1010 เซลล์/มล.) 

อ้างอิง/ 
ชนิดสัตว์ 

ฟางข้าว 9.9a 49.5a 3.8a  0.7a  Wanapat et  

ฟางข้าว+5.5% urea 12.3b 60.5b 4.1b 1.2b al. (2009b) 
ฟางข้าว+2.2% urea     11.8b 61.6b 4.3c 1.5b (โครีดนม) 
+2.2% Ca(OH)2      

 การกินได ้

(กก./วัน) 
การย่อยได้ 

(เปอร์เซ็นต์) 
กรดโพรพิออนิค 
(เปอร์เซ็นต์) 

จุลินทรีย์โปรตีน 

กรัม/วัน 

อ้างอิง/ 
ชนิดสัตว์ 

ฟางข้าว 5.1a  54.9a  16.3a  30.0a  Polyorach  

ฟางข้าว+5% urea 6.7b 59.1ab 21.2b 62.1b and Wanapat  

ฟางข้าว+ 2% urea    

+2% Ca(OH)2 
6.5b 57.7ab 19.1ab 58.0b 2015) (โคเนื้อ) 

 

ฟางข้าว+ 3% urea    

+2% Ca(OH)2 
6.5b 60.6b 22.2b 63.1b  

 การกินได ้

(กก./วัน) 
การย่อยได้ 

(เปอร์เซ็นต์) 
การเจริญเติบโต 
(กก./ตัว/วัน) 

ประสิทธิภาพ
การใช้อาหาร 

อ้างอิง/ 
ชนิดสัตว์ 

ชานอ้อย+0% NaOH 4.6b 71.5c 0.46c  10.1a ณัฐพงษ์ (2556)  
ชานอ้อย+2% NaOH 5.0ab 73.8c 072b 6.7b (โคนมรุ่น) 
ชานอ้อย+4% NaOH 5.3a 77.1b 0.94a 5.4b  

ชานอ้อย+6% NaOH 4.6b 80.9a 0.82b 5.6b  

 

2. การใช้สารเคมีอ่ืนๆ ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ 

 นอกจากการใช้ยูเรียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบแล้วยังมีการใช้สารเคมีชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
โซเดียมไฮดอกไซด์ และแคลเซียมไฮดอกไซด์ เป็นต้น ณัฐพงษ์ และคณะ (2556) ได้ปรับปรุงคุณภาพ
ชานอ้อยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จ
ของโคนมรุ่น พบว่าชานอ้อยหมักโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้เป็น
แหล่งอาหารหยาบและมีผลท าให้การกินได้ การย่อยได้ การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการใช้
อาหารดีขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ Jähn et al. (2002) ที่ท าการศึกษาโครงสร้างของเยื่อใยเมื่อท า
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การหมักอาหารหยาบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับต่างๆ ซึ่งพบว่าอาหารหยาบที่ไม่หมัก และหมัก
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นโครงสร้างของเยื่อใยยึดเกาะกันแน่นระหว่างเพคติน,   
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ส าหรับโครงสร้างเยื่อใยที่หมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ จะ
เห็นผลึกของเซลลูโลสแยกออกมาจากโครงสร้างเยื่อใย และเมื่อเพ่ิมระดับโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น 15-

20 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้ผลึกของเซลลูโลสแยกออกมาจากโครงสร้างเยื่อใยมากขึ้นตามล าดับ  (ภาพที่ 
8.2) นอกจากนี้ Wanapat et al. (2009b) ได้ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับยูเรียในการปรับปรุง
คุณภาพฟางข้าว พบว่าสามารถเพ่ิมการย่อยได้ ไขมันในน้ านม และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยูเรียเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ Carvalho et al. (2013) รายงานว่า
แกะที่ได้รับชานอ้อยหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีปริมาณการกินได้ และน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากด่างจะมีผลท าให้พันธะเอสเทอร์ระหว่างลิกนิน, เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสแยกออกจากกัน 
และท าให้โครงสร้างของเยื่อใยขยายตัว หรือพองตัว (Wanapat et al. 2009b) ซึ่งท าให้จุลินทรีย์เข้า
จับยึดและย่อยได้ง่ายขึ้น (Castañón-Rodríguez et al. 2015) (ตารางท่ี 8.3, 8.4) 
 

 

(A) untreated (B) 5% NaOH (C) 10% NaOH (D) 15% NaOH (E) 20% NaOH 

 

ภาพที ่8.2 โครงสร้างเยื่อใยของอาหารหยาบที่ไม่ได้รับและได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยโซดยีมไฮดรอกไซด์  
ที่มา: Jähn et al. (2002) 

 

จากประสบการณ์ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ โดยใช้ยูเรียและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
หมักชานอ้อยของผู้เขียน สามารถสรุปได้ว่ายูเรียมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมคุณค่างทางโภชนะของ 
ชานอ้อย โดยท าให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนเพิ่มขึ้น ขณะทีก่ารใช้ยูเรียร่วมกับแคลเซียมไฮดอกไซด์ในสัดส่วน 
2:2 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพ่ิมโปรตีน และลดเยื่อใยในชานอ้อย และโคเนื้อที่ได้รับชานอ้อยหมักยูเรีย
ร่วมกับแคลเซียมไฮดอกไซด์เป็นอาหารหยาบมีปริมาณการกินได้ การย่อยได้เพ่ิมขึ้น และสามารถ
ปรับปรุงผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และกรดโพรพิออนิค ตลอดจนสามารถลดต้นทุนอาหารหยาบ
ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักด้วยยูเรียเพียงอย่างเดียว (Gunun et al. 2016) ดังแสดงในตารางที่ 
8.5 
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ตารางที่ 8.5 ผลของใช้ยูเรียและแคลเซียมการปรับปรุงคุณภาพชานอ้อยต่อคุณค่าทางโภชนะและการ
กินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักของโคเนื้อ 

 

 

ค่าสังเกต 

ทรีทเมนต์ 
ฟางข้าว ชานอ้อย ชานอ้อย+ 

ยูเรีย 4%  
ชานอ้อย+ยูเรีย 2%  

+Ca(OH)2 2% 

องค์ประกอบทางเคมี, (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 
   DM 92.5 91.5 34.0 34.8 

   OM 89.8 93.2 95.8 92.0 

   CP 2.8 2.7 6.5 4.5 

   NDF 77.0 73.9 71.7 67.2 

   ADF 58.5 69.9 65.8 60.8 

   ADL 9.8 10.3 7.5 6.9 

ปริมาณการกินได้ (กก.วัน) 5.8a 4.1b 5.2a 5.1a 

การย่อยได้ของโภชนะ (เปอร์เซ็นต์)   

   OM 62.2ab 55.8b 66.5a 63.9ab 

   CP 53.4b 54.6b 73.2a 62.8ab 

   NDF 48.5b 47.1b 57.4a 65.6a 

   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) 
ที่มา:  Gunun et al. (2016) 
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การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยการทรีทด้วยสารเคมีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
ที่มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่อง สารเคมีที่นิยมน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
อาหารหยาบสามารถน ามาใช้ได้ทั้งในรูปของแข็ง และของเหลว ซึ่งลักษณะในการน าสารเคมีมาใช้นั้น
จะเป็นการหมักเพ่ือเพ่ิมโปรตีน โดยใช้แอมโมเนีย (ของเหลว) และยูเรีย (ของแข็ง) และการใช้กรดและด่าง
เพ่ือลดการจับกันของพันธะเอสเทอร์ระหว่างเยื่อใยในอาหารหยาบ ซึ่งจะช่วยให้สัตว์สามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารหยาบได้เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยสารเคมีเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่าย
และไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพง แต่อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีอาจจะมีข้อด้อยใน
เรื่องของการสะสมของสารเคมีในตัวสัตว์ หรือมีความกังวลในการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางกายภาพร่วมกับเคมี 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางกายภาพ ได้แก่ การสับ 
การบด การอัดเม็ด เป็นการลดขนาดของอาหาร ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถลดความฟ่ามของอาหารหยาบ 
ท าให้สัตว์กินได้มากขึ้น นอกจากนี้การอบภายใต้ความดัน โดยใช้ความร้อนที่ความดันสูงๆ จะท าให้
พันธะทางเคมีของเยื่อใยแตกออก ท าให้การย่อยได้ดีขึ้น ขณะที่การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วย
วิธีทางเคมี เช่น การหมักด้วยแอมโมเนียจะสามารถท าให้โปรตีนเพ่ิมขึ้น เยื่อใยลดลง ส่งผลให้การย่อยได้
เพ่ิมขึ้น หรือการใช้สารเคมีอ่ืนๆ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น เป็นการท า
ให้ลิกนินแตกออกจากเซลลูโลส ซึ่งท าให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการน าเอาวิธีการทั้ง 2 

วิธีมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบร่วมกัน 

และจากประสบการณ์ในการร่วมด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ
โดยวิธีทางกายภาพร่วมกับเคมี โดยท าการสับฟางข้าวขนาด 4 เซนติเมตร แล้วหมักด้วยยูเรีย 3 

เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 14 วัน ดังแสดงในภาพที่ 8.3 ตามวิธีการของ Wanapat (2000) เพ่ือใช้เป็น
อาหารหยาบส าหรับโคนม  พบว่าฟางข้าวสับหมักยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพ่ิมปริมาณการกินได้ 
การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนของโคนม ขณะที่
โคท่ีได้รับฟางสับหมักยูเรียมีค่าความเป็นกรดด่างลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฟางไม่สับ แต่อย่างไรก็ตาม
ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมของจุลินทีรย์
ในกระเพาะรูเมน และสัตว์ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ตลอดช่วงเวลาในการด าเนินงานทดลอง 
(Gunun et al., 2013b) ดังแสดงในตารางที่ 8.6 
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(ก)                   (ข)       (ค) 

   
(ง)               (จ)         (ฉ) 

 

 ภาพที่ 8.3 ขั้นตอนการท าฟางสับหมักยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ในถังหมัก 

(ก) สับฟางด้วยเครื่องสับให้มีความยาวขนาด 4 เซนติเมตร 
(ข) ละลายยูเรีย อัตรา 3 กิโลกรัม/ น้ า 100 ลิตร/ ฟาง 100 กิโลกรัม 

(ค) บรรจุฟางลงในถังหมัก และราดน้ าละลายยูเรียลงในฟางให้ทั่วและสม่ าเสมอ 

(ง) อัดฟางในถังหมักให้แน่น และท าทีละชั้นจนเต็มถัง 
   (จ) ปิดถังหมักให้มิดชิดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

   (ฉ) เมื่อครบ 14 วัน จะได้ฟางหมักยูเรียที่สามารถน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

ตารางท่ี 8.6 การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยวิธีทางกายภาพร่วมกับวิธีเคมีต่อการกินได้ การย่อยได้ 
และกระบวนการหมักของโคนม 

 

ค่าสังเกต 
ฟางข้าว ฟางข้าวหมักยูเรีย 3% 

SEM 
ไม่สับ สับ ไม่สับ สับ 

ปริมาณการกินได้, กก./ วัน 4.7b 4.9b 5.7a 5.7a 0.11 

การย่อยได้ของโภชนะ, เปอร์เซ็นต์    

   OM 61.7b 61.5b 67.3a 67.6a 1.13 

   CP 50.9b 50.6b 67.9a 68.4a 1.42 

   NDF 55.8b 60.0b 65.7a 64.7a 1.02 

   ADF 51.3b 55.6b 60.2a 60.0a 1.26 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.3bc 6.6a 6.4b 6.2c 0.02 

แอมโมนีย-ไนโตรเจน, มล./เดซิลิตร 14.1b 12.4b 19.6a 22.8a 1.50 

ยูเรียในกระแสเลือด,  มล./เดซิลิตร 3.2b 4.6b 12.5a 12.4a 0.57 

กรดอะซิติค, เปอร์เซ็นต์ 71.3 69.8 70.0 70.5 0.47 

กรดโพรพิออนิค, เปอร์เซ็นต์ 20.1b 20.3b 21.5a 21.4a 0.15 

กรดบิวทิริค, เปอร์เซ็นต์ 8.5 10.0 8.4 8.2 0.73 

จุลินทรีย์โปรตีน, ก./ วัน 345.9c 389.2b 401.2 b 433.7 a 8.37 

ที่มา: Gunun et al. (2013b)      

 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยใช้วิธีทางกายภาพร่วมกับเคมีเป็นการน าเอาผลการ
ตอบสนองที่ดีของสัตว์ที่ได้รับอาหารหยาบที่ปรับปรุงด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีมาใช้ร่วมกัน เพ่ือ
วัตถุประสงค์ให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีเครื่องสับย่อย
อาหารหยาบก็สามารถน ากลยุทธ์ดังกล่าวไปปรับใช้ในการเตรียมอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้  ซึ่ง
พบว่าการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีดังกล่าวสามารถท าให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากอาหารได้
เพ่ิมข้ึน  
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การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางชีวภาพ 

 ในปัจจุบันมีการใช้จุลินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่
อาจจะมีการตกค้างในตัวสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมทั้งเป็นวิธีที่ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจุลินทรีย์ที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ กลุ่มของเชื่อรา ซึ่งเชื้อราพวก white rod fungi (Gandoderma 

applanatum และ Armillariella spp.) เป็นกลุ่มที่สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบได้ดีพอสมควร โดย
จะมีผลท าให้โครงสร้างของอาหารหยาบแยกออกจากกันได้ง่าย และท าให้จุลินทรีย์เข้าย่อยได้ง่ายขึ้น 
ท าให้การย่อยสลายของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของอาหารเพ่ิมขึ้น (Salman et al., 2011; Tuyen 

et al., 2013; Florencio et al., 2016) สอดคล้องกับการศึกษาของ Bento et al. (2014) พบว่า
การหมักชานอ้อยด้วย PLO06 และ L. edodes UFV73 สามารถเพ่ิมโปรตีนหยาบ และลดเยื่อใยใน
ชานอ้อย ส่งผลให้การย่อยได้เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกันกับ Okano et al. (2006) พบว่าเชื้อรากลุ่ม 
L. edodes มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบได้ดีที่สุด และท าให้การย่อยสลายของ
อาหารในหลอดทดลองเพ่ิมข้ึนอีกด้วย นอกจากนี้ Fazaeli et al. (2009); Shrivastava et al. (2012) 
พบว่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง, อินทรียวัตถุ, โปรตีนหยาบ และเยื่อใยมีค่าเพ่ิมขึ้นในแกะและแพะที่
ได้รับอาหารหยาบที่ปรับปรุงด้วยเชื้อรา P. Ostreatus Ramli et al. (2005a) ท าการปรับปรุงชานอ้อย
ด้วยเชื้อราเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมส าเร็จ พบว่าปริมาณการกินได้ และการย่อยได้
ของแพะเพ่ิมขึ้น ขณะที่แพะที่เลี้ยงด้วยชานอ้อยหมัก Aspergillus sojae เป็นอาหารหยาบแบบเต็มที่
มีปริมาณการกินได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการใช้อาหาร และคุณภาพซาก 
(Ramli et al., 2005b) ดังแสดงในตารางที่ 8.7 

ถึงแม้การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางชีวภาพจะได้ผลดี แต่พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่
จะอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ แต่พบว่ายังมีการ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการท างานของจุลินทรีย์ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างนาน
ในการท าปฏิกิริยากับเยื่อใยในอาหาร อีกทั้งมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์  (Wan and Li, 2010) ดังนั้นวิธีดังกล่าว     
จึงยากต่อการประยุกต์ใช้ในระดับฟาร์ม และขยายผลเพ่ือใช้ในระดับอุตสาหกรรม (Chaturvedi and 

Verma, 2013)  
การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบโดยวิธีทางชีวภาพเป็นวิธีที่ก าลังได้รับความสนใจจาก

นักวิจัย เนื่องจากเป็นวิธีการที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นผลท าให้เกิดสะสมในตัวสัตว์ และ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการตกค้างในผลภัณฑ์เนื้อและนม แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ
ด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อก าจัดหลายอย่างในการขยายผลในการปฏิบัติในระดับฟาร์ม ดังนั้นแนวทางในการลด
ข้อก าจัดเหล่านี้จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับนักวิจัยที่จะต้องช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้สามารถใช้วิธี การ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยเทคนิคทางชีวภาพให้เกิดข้ึนได้จริงในระดับฟาร์มในอนาคต 
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ตารางที่ 8.7 ผลของการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยเชื้อราต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ 
 

ชนิดของเชื้อรา การศึกษา การกินได ้ การย่อยได้ การเจริญเติบโต 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) 

Aspergillus oryzae, 

Aspergillus sojae 

Aspergillus awamori 

20% in TMR  

(goat)   - 

Ramli et al. 
(2005a) 

Aspergillus sojae ad libitum 
(goat) 

 -  
Ramli et al. 
(2005b) 

 

สรุป 

 อาหารหยาบเป็นอาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ซึ่งอาหารหยาบในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณมาก
และมีคุณภาพดี แต่ในฤดูแล้งมักขาดแคลนและมีคุณภาพต่ า ดังนั้นจึงมีการใช้เศษเหลือทางการเกษตร
หรือผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีคุณภาพต่ ามาใช้ในการ
ผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ซึ่งส่งผลท าให้สัตว์มีการกินได้ และผลผลิตต่ า ดังนั้นก่อนน าอาหารเหล่านี้มาใช้
เลี้ยงสัตว์ควรมีการปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน โดยการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบสามารถท าได้
หลายวิธี ได้แก่ การปรับปรุงด้วยวิธีทางกายภาพหรือวิธีกล, เคมี, กายภาพร่วมกับเคมี และชีวภาพ ซึ่ง
การปรับปรุงด้านกายภาพนั้นผู้ปฏิบัติงานหรือเกษตรกรจะต้องมีเครื่องมือในการลดขนาดชิ้นของ
อาหาร หรือเครื่องอัดเม็ด ซึ่งเกษตรกรที่มีงบลงทุนน่าจะไม่มีปัญหาในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าว ส าหรับ
การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางเคมีจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาจจะมีข้อก าจัดในเรื่องของการสะสม
ของสารเคมีในตัวสัตว์ หรืออาจจะมีการตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ

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


204 
 

ด้วยวิธีทางชีวภาพนั้นนับว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี แต่ยังมีข้อก าจัดในการประยุกต์ใช้ใน
ระบบฟาร์ม และถึงแม้ว่าการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบแต่ละวิธีจะมีข้อก าจัดแต่ทุกวิธีล้วนแต่
สามารถเพ่ิมคุณภาพอาหารหยาบ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาหารหยาบของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมส าหรับตนองเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

ค่าถามทบทวน 

1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบก่อนน าไปใช้ในการผลิตสัตว์ 
2. การปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบสามารถท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง  
3. จงยกตัวอย่างวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วยวิธีทางกายภาพ และวิธีกล  
4. จงอธิบายกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบด้วยวิธีการลดขนาด
ของชิ้นอาหาร 

5. จงยกตัวอย่างสารเคมีที่น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบ 

6. จงอธิบายกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบด้วยวิธีการปรับป รุง
คุณภาพอาหารด้วยสารเคมีท่ีเป็นด่าง 
7. การเพ่ิมปริมาณโปรตีนในอาหารหยาบสามารถท าได้โดยวิธีการใดบ้าง 
8. จุลินทรีย์ที่นิยมน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบเป็นจุลินทรีย์กลุ่มใด 

9. จงอธิบายกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบด้วยวิธีการปรับป รุง
คุณภาพอาหารหยาบด้วยจุลินทรีย์ 
10. จงอธิบายข้อเด่น และข้อด้อยของการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบแต่ละวิธีมาโดยละเอียด 



 

 

บทท่ี 9 

ปัญหาที่เกิดจากโภชนาการในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการย่อยและการดูซึม หรือการให้
อาหารที่ขาดความระมัดระวังจะส่งผลกระทบท าให้เกิดความผิดปกติต่อสัตว์ และท าให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลดลงของผลผลิต คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนท าให้สัตว์แสดงอาการ
บาดเจ็บ และตายได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากโภชนาการในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และมี
ความรุนแรงของอาการผิดปกติที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องความสมดุล
ของอาหาร และแร่ธาตุ ซึ่งหากผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้และความเข้าใจในระบบการใช้ประโยชน์ของ
อาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องก็จะสามารถช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสัตว์ได้ 

  
การเป็นพิษเนื่องจากกรด  
 การเป็นพิษเนื่องจากกรด (acidosis) เป็นอาการผิดปกติที่มีผลท าให้สัตว์ได้รับอันตราย ซึ่งหากมี
ความรุนแรงจะสามารถท าให้สัตว์ตายได้ โดยส่วนใหญ่จะพบมากในโคขุน โคนมที่ได้รับอาหารข้นใน
ระดับสูง หรือโคที่ไม่เคยได้รับอาหารข้นมาก่อน ซึ่งอาการผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุและอาการดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ 

 1. สาเหตุ 
 การเป็นพิษเนื่องจากกรดมีสาเหตุมาจากการที่สัตว์ได้รับอาหารข้นซึ่งมีสัดส่วนของ

คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น แป้ง และน้ าตาล ในระดับสูง โดยที่สัตว์ไม่มีเวลาปรับตัว ซึ่งเป็น
ผลท าให้แบคทีเรียกลุ่ม Streptococus bovis และ Lactobacilli sp. สามารถเข้าย่อยสลาย หรือ
เกิดกระบวนการหมักอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดกรดแลคติคซึ่งเป็นกรดที่มีความรุนแรง (pK 3) ใน
ปริมาณสูงกว่าผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ ซึ่งในกรณีที่รุนแรงมากๆ จะมี
ปริมาณกรดแลคติคในกระเพาะรูเมนสูงถึง 50-90 เปอร์เซ็นต์ จากการรายงานของ Luo et al. 
(2017) พบว่าประชากรของแบคทีเรียที่ใช้กรดแลคติคมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเมื่อให้อาหารข้นสูงถึง 80 

เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการร่วมด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อาหารข้นใน
ระดับสูงในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง พบว่าโคที่ได้รับอาหารข้นในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ มีค่า pH ลดลงถึง 5.7 

หลังจากได้รับอาหารไปแล้ว 4 ชั่วโมง ซึ่งมีผลท าให้การย่อยได้ของเยื่อใยลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
ให้อาหารข้นในระดับสูงจะส่งผลให้การเคี้ยวเอ้ืองลดลง ท าให้การหลั่งน้ าลายลดลงไปด้วย ซึ่งท าให้ไม่
มีบัฟเฟอร์จากน้ าลายเพ่ือปรับความเป็นกรด -ด่างในกระเพาะรูเมนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 
(Gunun et al. 2013a) ซึ่งถ้าค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนต่ ามากจนถึง 4.0 จะเป็นสาเหตุ
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ท าให้รูเมนอักเสบ (rumenitis), กีบอักเสบ (laminitis) และสัตว์มีอาการเซื่องซึมและตาบอด 
(cerebrocortical necrosis) 

 

2. อาการ 
กรดแลคติคปริมาณสูงที่เกิดจากกระบวนการหมักอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่าง

รวดเร็ว ท าให้เกิดความเป็นกรดอย่างรุนแรง (acidosis) (pH ต่ ากว่า 5) และท าให้เม็ดเลือดแดงไม่
สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์เบื่ออาหาร กระเพาะรูเมน
ไม่บีบตัว ท้องร่วงและสูญเสียน้ า ส่งผลให้ระดับน้ าในเซลล์ ของเหลวระหว่างเซลล์และระดับของน้ าใน
เลือดลดลง มูลที่ขับออกมามีมูกเลือดปน ประกอบกับมีอาการทางประสาท และตายในที่สุด 

นอกจากอาการดังกล่าวแล้ว ปริมาณกรดแลคติคในกระเพาะรูเมนระดับสูงจะเหนี่ยวน าให้
เกิดอาการผิดปกติอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ 

2.1 การเกิด rumenitis  
rumenitis เป็นอาการผิดปกติที่เกิดจากพิษของกรดแลคติค ซึ่งท าให้ผนังของกระเพาะรูเมน

เปื่อยเน่า และหลุดออกมา ตลอดจนอาจท าให้ตับเน่าเปื่อยและเกิดหนอง 
2.2 การเกิด laminitis  

laminitis เป็นอาการที่เกิดขึ้นต่อจากการเกิดอาการพิษของกรดแลคติค โดยสัตว์จะเกิด
การคั่งของเลือด มีการสูญเสียเม็ดเลือดขาว และเนื้อเยื่อจะบวมน้ าและอาจมีเนื้อเยื่อแข็งในเบ้าตา กีบเท้า
งอกยาว (ภาพท่ี 9.1) นอกจากนี้ยังพบสารฮีสตามีนในของเหลวในกระเพาะรูเมน  

 

 
 

ภาพที่ 9.1 กีบเท้าของสัตว์ที่แสดงอาการ laminitis 

ที่มา: Pollitt and Collins (2013); Carmona et al. (2017) 
 

2.3 การเกิด cerebrocortical necrosis  
cerebrocortical necrosis เป็นอาการที่เกิดขึ้นต่อจากการเกิดอาการพิษของกรดแลคติค 

โดยสัตว์จะมีอาการเซื่องซึมและตาบอด โดยตาจะจ้องกับวัตถุโดยไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ  
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3. การป้องกันรักษา 

 การป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดอาการเป็นพิษเนื่องจากกรดสามารถท าได้โดยการไม่ให้สัตว์ได้รับ
อาหารข้นในระดับสูงเกินไป โดยที่ไม่ได้ท าการปรับสัตว์ก่อน นอกจากนี้พบว่าการเสริมโมเนนซินใน
อาหารที่ระดับ 30 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง สามารถป้องกันการเกิดการเป็นพิษเนื่องจากกรดใน
แกะที่ได้รับอาหารข้นระดับสูง โดยโมเนนซินจะช่วยป้องกันการลดลงของความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมนได้ (Safaei et al., 2014) นอกจากนี้ Luo et al. (2017) พบว่าการเสริมไนอะซินใน
ระดับ 800 มิลลิกรัม/ กิโลกรัมวัตถุแห้ง สามารถบรรเทาการเกิดการเป็นพิษเนื่องจากกรดได้ โดย
ไนอะซินจะยับยั้งการขยายเซลล์ของ  Streptococcus bovis, การผลิต NAD+ เพ่ือยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์แลคเตทดีไฮโดรจีเนส และส่งผลท าให้การผลิตกรดแลคติคลดลง โดยไนอะซินจะช่วย
รักษาระดับความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนได้หลังจากได้รับไปแล้ว 14 ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 9.2  
 

 
 

ภาพที่ 9.2 อิทธิพลของอาหารต่อค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ 

HF = high forage 

HC = high concentrate 

HCN = high concentrate+ niacin 

ที่มา: Luo et al. (2017) 
 

ส าหรับสัตว์ที่แสดงอาการเป็นพิษเนื่องจากกรดสามารถรักษาได้โดยการฉีดสารประกอบเกลือ
คาร์บอเนตให้แก่สัตว์ 
 จากอาการของการเป็นพิษเนื่องจากกรดจะเห็นว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีปัญหาเรื่องสุขภาพ 
และอาจท าให้สัตว์ตายได้ ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้อาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารข้นในปริมาณสูง
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กับสัตว์โดยที่ไม่ได้ท าการปรับสัตว์มาก่อน ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจาก
อาการผิดปกติดังกล่าวผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องระมัดระวังในการใช้อาหารข้นในระดับสูง และคอยสังเกต
อาการผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์หลังจากการให้อาหารดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังสัตว์ที่อาจเกิดอาการผิดปกติ 
 

การเป็นพิษเนื่องจากยูเรีย  
 การเป็นพิษเนื่องจากยูเรีย (urea toxicity) พบว่าโดยปกติแล้วยูเรียเองนั้นไม่ได้เป็นพิษต่อสัตว์ 

แต่ผลผลิตที่ได้จากการย่อยสลายของยูเรียคือแอมโมเนียจะเป็นพิษต่อสัตว์ ซึ่งสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะใช้
แอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญส าหรับ
ตัวสัตว์เอง Satter and Slyter (1974) รายงานว่าจุลินทรีย์มีความต้องการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเพ่ือ
ใช้ในการเจริญเติบโตในระดับ 4-5 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร ขณะที่ Wanapat and Pimpa (1999) รายงานว่า
เมื่อแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของกระบือปลักเพ่ิมขึ้นในช่วง 13.3-33.4 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน แต่หากสัตว์มีปริมาณความเข้มข้นของแอมโมเนีย-

ไนโตรเจนในปริมาณสูงเกินไป และไม่มีความสมดุลกับแหล่งพลังงาน จะส่งผลเสียต่อสัตว์ได้อย่าง
รุนแรงเช่นกัน 

 1. สาเหตุ 
การเป็นพิษเนื่องจากยูเรียมีสาเหตุมาจากการที่สัตว์ได้รับยูเรียซึ่งเป็นสารประกอบที่ไม่ใช่

โปรตีน (non protein nitrogen, NPN) ในปริมาณมากเกินไป โดยยูเรียจะถูกละลายในน้ าและย่อย
โดยน้ าย่อยยูรีเอสได้แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแอมโมเนียจะถูกใช้โดยจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน และแอมโมเนียส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เป็นพิษน้อยลง โดยเปลี่ยนเป็นยูเรีย 
หรือกรดยูริคโดยตับ แต่ถ้าในบางครั้งที่มีการดูดซึมแอมโมเนียจ านวนมากไปยังตับ จนถึงระดับที่ไม่
สามารถจะเปลี่ยนไปเป็นยูเรียได้หมด หรือประสิทธิภาพของตับที่จะสังเคราะห์ยูเรียจากแอมโมเนีย  
ลดน้อยลง จะท าให้แอมโมเนียเข้าสู่กระแสโลหิตที่เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ โดยจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการขับ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดลดลง ท าให้มีการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือดมากกว่าปกติ 
(เทิดชัย, 2548) 

 

2. อาการ 
หากสัตว์ได้รับอาหารที่มียูเรียสูงจะท าให้สัตว์กินอาหาร และการเจริญเติบโตลดลง สัตว์มี

อาการกระสับกระส่าย กล้ามเนื้อกระตุก เดินโซเซ เป็นตะคริว ตัวแข็ง ล้มตัวลงนอน ขับถ่ายปัสสาวะและ
มูลมากกว่าปกติ น้ าลายฟูมปาก (เทิดชัย, 2548) และถ้าในเลือดของสัตว์มีแอมโมเนียสูงกว่า 4 
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มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือในของเหลวของกระเพาะรูเมนสูงกว่า 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจท าให้สัตว์
ตายได้  

 

3. การป้องกันรักษา 

 สัตว์ที่แสดงอาการเป็นพิษเนื่องจากยูเรียสามารถรักษาได้โดยการให้สัตว์ได้รับอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตในระดับสูง หรือสามารถใช้สารต่อต้านการท างานของเอนไซม์ยูรีเอส เพ่ือลดอัตราการ
ผลิตแอมโมเนีย นอกจากนี้แล้วยังสามารถลดความเป็นพิษได้โดยการใช้กรดอะซิติคท่ีเจือจางด้วยน้ าเย็น
ประมาณ 2-3 ลิตร กรอกปากให้เร็วที่สุด (เทิดชัย เวียรศิลป์, 2548) หากไม่มีกรดอะซิติคสามารถใช้
น้ าส้มสายชูประมาณ 6-7 ลิตรและน้ าเย็นกรอกปาก (Church, 1979) ซึ่งการใช้น้ าเย็นในการเจือจาง
กรดอะซิติคจะท าให้อุณหภูมิภายในกระเพาะรูเมนลดลงด้วย 

 การเป็นพิษเนื่องจากยูเรีย (แอมโมเนีย) มีความรุนแรงจนสามารถท าให้สัตว์ตายได้ หากผู้ใช้
ไม่มีความรู้และขาดความระมัดระวังในการให้อาหาร ดังนั้นในการใช้ยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
จะต้องมีความระมัดระวัง และควรศึกษาระดับที่เหมาะสมในการใช้ในสูตรอาหารหรือการน ามาทรีทใน
อาหาร เช่น การหมักอาหารหยาบ เป็นต้น 

 

ท้องอืด  
 ท้องอืด (bloat) เป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยความ
ผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ชนิดของพืช สิ่งแวดล้อม สัตว์ และจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน โดยเกิดจากการที่สัตว์ไม่สามารถขับแก๊สที่เกิดจากกระบวนการหมักที่สะสมไว้ออกจาก
กระเพาะรูเมนและกระเพาะรังผึ้งได้ (Wang et al., 2012) ท าให้เกิดความดันภายในและท าให้
กระเพาะรูเมนพองตัวออก  

1. สาเหตุ  
โดยทั่วไปแล้วการเกิดท้องอืดในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ท้องอืดที่เกิดจาก

การกินถั่ว (legume grain bloat) หรือท้องอืดที่เกิดจากฟองอากาศ (frothy bloat) และท้องอืดที่
เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืช (grain bloat) (Wang et al., 2012) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ท้องอืดที่เกิดจากการกินถั่วหรือสาเหตุจากฟอง (legume or frothy bloat)  
ท้องอืดชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสัตว์กินพืชอาหารที่มีโปรตีนสูงที่สามารถย่อยได้สูงหรือถั่ว

ในปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะถั่วในเขตอบอุ่น เช่น ถั่วอัลฟัลฟ่า, ข้าวสาลี เป็นต้น ดังแสดงในตาราง
ที่  9.1 (Wang et al., 2012) ทั้งนี้ เนื่องจากในถั่วมีสารประกอบจ าพวกโปรตีนและเพกติน เป็น
องค์ประกอบ ซ่ึงเพกตินเป็นสารที่ส่งเสริมการเพ่ิมความเหนียว ขณะที่โปรตีนท าให้เกิดความคงตัวของ
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การเกิดฟอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าถั่วในเขตร้อนไม่ท าให้สัตว์ท้องอืด ทั้งนี้เนื่องจากในถั่วเหล่านั้นจะมี
สารแทนนินเป็นองค์ประกอบ โดยสารแทนนินจะขัดขวางการเกิดฟองโดยการตกตะกอนของโปรตีน 

 

ตารางท่ี 9.1 พืชอาหารสัตว์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องอืดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

ระดับความเสี่ยงในการเกิดท้องอืด 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่่า 

Alfalfa (Medicago sativa)  Arrowleaf clover (Trifolium 

vesiculosum) 
Sainfoin (Onobrychis 

viciifolia) 
Sweet clover (Melilotus 

albus)  
Berseen clover (Trifolium 

alexandrinum) 
Birdsfoot trefoil (Lotus 

corniculatus) 
Red clover (Trifolium 

pretense)  
Persian clover (Trifolium 

resupinatum L.) 
Cicer milkvetch 

(Astragalus cicer L.) 
White clover (Trifolium 

repens)  
Spring wheat (Triticum spp.) Crownvetch (Coronilla 

varia L.) 
Alsike clover (Trifolium 

hybridum)  
Oats (Avena sativa) Lespedeza (Lespedeza 

cuneata) 
Kura clover (Trifolium 

ambiguum)  
Rape (canola) (Brassica napus L.) Fall rye (Secale cereale L.) 

Winter wheat (Triticum 

spp.)  
Perennial ryegrass (Lolium 

perenne) 
Most perennial grasses 

ที่มา: Wang et al. (2012) 
 

1.2 ท้องอืดที่เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืช (grain bloat)  
ท้องอืดชนิดนี้เกิดจากการที่สัตว์ได้รับอาหารข้นมากเกินไป (Wang et al., 2012) โดยอาจ

อยู่ในรูปผงหรือเมล็ดซึ่งลักษณะของอาหารในกระเพาะรูเมนมีความเหนียวมาก และมีฟองเกิดขึ้นจาก
เมือกที่ผลิตโดยแบคทีเรียชนิดที่ใช้อะไมโลส แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามิวซิน (mucin) ในน้ าลายมีผล
ป้องกันการเกิดฟอง แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลการขัดขวางของน้ าย่อยที่ผลิตโดยแบคทีเรียที่ใช้มิวซิน 
จึงท าให้ไม่สามารถป้องกันการเกิดฟองได้ ยิ่งกว่านั้นพบว่าการเกิดฟองจะมีมากข้ึนถ้ามีการผลิตน้ าลาย
ในระดับต่ าต่อหน่วยอาหาร และอัตราการพักตัวของอาหารข้นในกระเพาะรูเมนต่ า  
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2. ระดับการเกิดท้องอืดและอาการ 
ระดับความรุนแรงของอาการท้องอืดมีทั้งระดับเรื้อรัง (chronic) ระดับรุนแรง (subacute) 

และระดับฉับพลัน (acute) โดยพบว่าในบางกรณีจะเกิดอาการท้องอืดแบบรุนแรงได้เรื่อยๆ โดยไม่
พัฒนาต่อไปถึงระดับฉับพลัน ซึ่งท้องอืดที่เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืชจะมีความรุนแรงในระดับเรื้อรัง 
ขณะที่ท้องอืดที่เกิดจากการกินถั่วหรือสาเหตุจากฟองจะมีความรุนแรงแบบฉับพลัน ซึ่งสัตว์จะมี
อาการอ่อนเพลีย ล้มตัวนอนราบกับพ้ืน ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนและเลือดลดต่ า การ
หายใจล้มเหลว และสัตว์จะตายในที่สุด 

 

3. การป้องกันรักษา 

 การป้องกันการเกิดท้องอืดในสัตว์สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
3.1 การป้องกันอาการท้องอืดทีเ่กิดจากการกินถั่วหรือสาเหตุจากฟอง 

3.1.1 การเลือกใช้พืชอาหารสัตว์ที่จะไม่ท าให้เกิดท้องอืด การป้องกันโดยวิธีนี้สามารถ
ท าได้โดยการเลือกพืชอาหารสัตว์ที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องอืด โดยการเลือกใช้พืชอาหารสัตว์ที่
แสดงดังตารางที่ 9.1 เช่น Sainfoin (Onobrychis viciifolia) เป็นต้น  

3.1.2 การใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีสารแทนนิน พบว่าคอนเดนส์แทนนินช่วยลดการเกิด
ท้องอืดได้ (Min et al., 2006) จากการศึกษาของ Wang et al. (2006) พบว่า Sainfoin เป็นพืชอาหารสัตว์
ที่มสีารประกอบคอนเดนส์แทนนินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งโคเพศผู้ตอนที่เลี้ยงโดยการปล่อยให้แทะเล็มใน
แปลงถั่วอัลฟาฟ่าที่ปลูกร่วมกับ Sainfoin 35 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเกิดท้องอืดในโคได้ ดังแสดง
ในภาพที่ 9.3  

 

 
 

ภาพที่ 9.3 ความสัมพันธ์ของการเกิดอาการท้องอืดเมื่อโคได้รับ sainfoin    

ที่มา: Wang et al. (2006) 
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3.1.2 การเลือกใช้หญ้าหรือหญ้าหมักร่วมกับถั่ว พบว่าโคเนื้อที่ได้รับการเสริมข้าวโพดหมัก
ก่อนที่จะแทะเล็มถั่วอัลฟาฟ่าแสดงอาการท้องอืดลดลง ทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดหมักจะมีผลท าให้การ
ย่อยได้ของถั่วอัลฟาฟ่าลดลง (Bretschneider et al., 2007) 

3.1.3 การเลือกใช้ถั่วที่มีระยะการเติบโตที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดท้องอืด พบว่าระยะการ
เจริญเติบโตของถั่วอัลฟาฟ่ามีความส าคัญต่อการเกิดอาการท้องอืดในสัตว์ โดยพบว่าความเสี่ยงในการ
เกิดท้องอืดจะสูงสุดในพืชระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ (Thompson et al., 2000) 

3.2 การป้องกันอาการท้องอืดที่เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืช (grain bloat) 
3.2.1 การแปรรูปธัญพืชที่เหมาะสม อาการท้องอืดที่เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืชเกิด

จากสัตว์ได้รับอาหารข้นที่มีธัญพืชที่ย่อยได้เร็วในปริมาณสูง เช่น ข้าวบาร์เล่ย์ หรือข้าวสาลี ดังนั้นหาก
มีกระบวนการในการแปรรูปธัญพืชที่เหมาะสมน่าจะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดท้องอืดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พบว่าการสับอาหารให้ได้ขนาดที่เหมาะสมร่วมกับการนึ่งหรืออบให้ความร้อนจะช่วย
ลดอาการท้องอืดในสัตว์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการอบให้แห้งจะท าให้โปรตีนในพืชจะถูกแปรสภาพให้อยู่ใน
รูปที่ไม่ละลายได้ง่าย นอกจากนี้การบดธัญพืชให้แตกก่อนน าไปใช้ก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ท าให้การเกิด
ท้องอืดลดลง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวิธีการป้องการการเกิดท้องอืดจะมีประสิทธิภาพแต่ก็มีข้อด้อย
เนื่องจากเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการแปรรูปอาหาร (Wang et al., 2012) 

3.2.2 การเพ่ิมระดับอาหารเยื่อใย การเพ่ิมระดับการใช้หญ้าหรือธัญพืชหมักจะ
สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการท้องอืด ทั้งนี้เนื่องจากจะท าให้กระบวนการหมักโดยรวมเกิดขึ้น
ช้าลง และเป็นการกระตุ้นให้สัตว์มีการหลั่งน้ าลาย แต่อย่างไรก็ตามการใช้อาหารเยื่อใยในระดับสูงจะ
ส่งผลให้ผลผลิตของสัตว์ลดลง เนื่องจากอาหารมีพลังงานลดลง ดังนั้นอาจใช้วิธีการสับ หรือบดอาหาร
เยื่อใยให้มีขนาดลดลงเพื่อแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าว 

3.3.3 การปรับสัตว์ การเกิดอาการท้องอืดในสัตว์มักเกิดระหว่างช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาหารของสัตว์จากช่วงที่ได้รับอาหารหยาบมาเป็นช่วงที่ให้อาหารข้นระดับสูง Tajima et al. (2001) 
รายงานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประชากรของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนอย่างรวดเร็วในช่วง 3 วันแรก  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาหาร ดังนั้นควรท าการปรับสัตว์เพ่ือเป็นการปรับจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน
ประมาณ 14-21 วัน แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการปรับสัตว์จะข้ึนกับหลายปัจจัย ได้แก่ ความถี่
ในการให้อาหาร, ชนิดและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์, ชนิดของธัญพืช, กระบวนการในการแปรรูป
ธัญพืช และสายพันธุ์สัตว์ 

3.3.4 การเสริมเกลือ พบว่าการเสริมเกลือในระดับ 40 กรัม/ กิโลกรัม ในอาหาร
สามารถป้องกันการเกิดอาการท้องอืดได้ เนื่องจากเกลือจะช่วยท าให้สัตว์กินน้ าเพ่ิมขึ้น และท าให้
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อัตราการไหลของของเหลวเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้เกลือในระดับสูงเพ่ือป้องกันอาการท้องอืดก็
จะส่งผลท าให้การกินได้และการเจริญเติบโตของสัตว์ลดลง (Wang et al., 2012) 

ในกรณีที่สัตว์แสดงอาการท้องอืดสามารถรักษาได้โดยใช้สารประกอบจ าพวกน้ ามันและสารฟอก 
ซึ่งจะช่วยลดแรงตึงผิวและสภาวะการคงตัวของฟองในกระเพาะรูเมน (Wang et al., 2012) โดยสาร
เหล่านี้จะท าหน้าที่เข้าจับกับโปรตีน ส าหรับกรณีที่เกิดอาการท้องอืดแบบฉับพลันนั้น สามารถช่วยสัตว์
โดยใช้ท่อแทงผ่านรูเมนเพื่อช่วยระบายแก๊ส และฟองที่เกิดในกระเพาะรูเมน 

 อาการท้องอืดในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี 2 ประเภทหลักๆ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่สัตว์จะแสดง
อาการท้องอืดชนิดที่เกิดจากการกินเมล็ดธัญพืชหรือได้รับอาหารข้นในระดับสูงเกินไป ในขณะที่
อาการท้องอืดที่เกิดจากการกินถั่วจะไม่ค่อยพบ เนื่องจากถั่วอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในทวีปเอเชีย
เป็นถั่วเขตร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคอนเดนส์แทนนินเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นหากผู้เลี้ยงสัตว์มีความเข้าใจ 
และมีความระมัดระวังในการให้อาหารข้นก็จะสามารถป้องกันการเกิดท้องอืดได้ 
 

คีโตซีส  
 คีโตซีส (ketosis) เป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารพลังงานในระยะหลังคลอด โดยมาก
จะพบในโคระยะ 10-30 วันหลังคลอด โดยทั่วไปจะพบในแม่โคที่ให้น้ านมปริมาณสูง (Grummer, 

1993; Grummer, 1995) หรือในแม่โคอ้วน Suthar et al. (2013) รายงานว่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ของโคนมสายพันธุ์ยุโรปที่อยู่ในระยะต้นของการให้นม (early lactation) จะแสดงอาการคีโตซีสแบบ
ไม่แสดงอาการ (subclinical ketosis) (เบต้า-ไฮดรอกซีบิวทีเรท (ß-hydroxybutyrate)  1.2-1.4 

มิลลิโมล/ ลิตร) ซึ่งการเกิดคีโตซีสแบบเรื้อรังจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดคีโตซีสแบบแสดงอาการ 
(clinical ketosis), ความผิดปกติทางด้านความสมบูรณ์พันธุ์ และเต้านมอักเสบ  

1. สาเหตุ 
คีโตซีสเกิดจากการที่ร่างกายสัตว์ดึงไขมันที่สะสมไว้มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน และสารพิษที่เกิด

จากกระบวนการดังกล่าวจะได้สารคีโตนซ่ึงจะเข้าสู่กระแสเลือดท าให้สัตว์แสดงอาการป่วยออกมา 
 

2. อาการ  
โคทีป่่วยจะแสดงอาการ 2 ลักษณะ คือ 

2.1 อาการทางประสาท (nervous form)  
สัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึมหรือดุร้าย เคี้ยวฟันโดยไม่มีอาหารในปากคล้ายกับอาการสัตว์

ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พิษของสารตะก่ัวหรือบาดทะยัก 

2.2 อาการทางระบบย่อยอาหาร (digestive form)  
โคจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร ท้องอืด น้ าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณน้ านมที่รีดได้ 
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ลดลง จากการศึกษาของ Abuajamieh et al. (2016) พบว่าโคนมหลังคลอดที่แสดงอาการคีโตซีสมี
ปริมาณการกินได้และผลผลิตน้ านมลดลง โดยพบว่าโคมีผลผลิตน้ านมลดลงจาก 38.6 เป็น 28.3 

กิโลกรัม/ วัน ในขณะที่มีความเข้มข้นของสาร ß-hydroxybutyrate, serum amyloid A และ 
haptoglobin สูงกว่าโคท่ีมีสุขภาพดี ดังแสดงในตารางที่ 9.2  

 

ตารางท่ี 9.2 อิทธิพลของสุขภาพสัตว์ต่อการเกิดคีโตซีส 

 

ค่าสังเกต 
สุขภาพสัตว์ 

P-value 
สุขภาพดี คีโตซีส 

ปริมาณการกินได้, กิโลกรัมวัตถุแห้ง     

    ก่อนคลอด 9.8 9.5 0.54 

    หลังคลอด  13.3 9.8 0.01 

สมดุลของพลังงาน, เมกะแคลอรี/ วัน  −16.4 −17.3 0.84 

ผลผลิตน้ านม, กิโลกรัม/ วัน  38.6 28.3 <0.01 

ß-hydroxybutyrate, มิลลิโมล/ ลิตร  0.86 1.20 0.16 

Serum amyloid A, ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร 17.2 72.7 0.03 

Haptoglobin, ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร 139 841 0.04 

ที่มา: Abuajamieh et al. (2016) 
 

โดยทั่วไปโคจะแสดงอาการป่วยแบบแสดงอาการ เพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งส่วน
ใหญ่ที่พบจะเป็นชนิดแบบไม่แสดงอาการ แต่สามารถตรวจหาสารคีโตนได้จากปัสสาวะหรือน้ านมของ
แม่โค โดยน ามาทดสอบกับแผ่นตรวจปัสสาวะ (uristick or combur 9 test) ถ้าปัสสาวะมีสารคีโตน
อยู่ช่องที่ตรวจสารคีโตนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินหรือม่วงแดง นอกจากนี้โคที่ป่วยด้วยโรคนี้ยังส่งผล
ต่อเนื่องถึงระยะการเป็นสัดครั้งแรกหลังคลอด โดยท าให้การเป็นสัดครั้งแรกหลังคลอดยาวนานขึ้นกว่า
ปกติ (มากกว่า 60 วัน) บางครั้งอาจจะท าให้เกิดปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ต่างๆ ตามมา เช่น ไม่เป็นสัด 
มีถุงน้ าที่รังไข่ มดลูกอักเสบ เป็นต้น 

 

3. การป้องกันรักษา 

 โรคคีโตซีสในโคสามารถป้องกันได้โดยระวังไม่ให้แม่โคในระยะพักรีดนมอ้วนเกินไป ทั้งนี้
เนื่องจากอาหารที่ปริมาณมากเกินความต้องการจะไปสะสมในร่างกายในรูปไขมันท าให้โคมีแนวโน้ม
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เกิดโรคนี้ได้ง่ายในระยะหลังคลอด และควรเฝ้าระวังโคโดยหมั่นตรวจสอบสารคีโตนในปัสสาวะโค
ระยะหลังคลอด โดยเฉพาะในกรณีที่โคมีอาการเบื่ออาหาร และปริมาณน้ านมลดลงอย่างกระทันหัน 

ส าหรับโคที่มีอาการคีโตซีสสามารถรักษาได้โดยฉีดสารละลายกลูโคสเข้าเส้นเลือดร่วมกับยา
กลุ่มพวกเด็กซามีทาโซน (dexamethasone) และยากระตุ้นการท างานของระบบทางเดินอาหาร เช่น 
เฮปาเจน (hepagen) หรือคาโตซาล (catosal) นอกจากนี้ควรกรอกกลีเซอรีน (glycerine) หรือ
โซเดียมโพรพริโอเนท (sodium proprionate) เพ่ือช่วยเพ่ิมพลังงานให้แม่โคด้วย และควรให้สารอาหาร
พลังงานที่มีการย่อยสลายง่าย เช่น ร า มันเส้น เป็นต้น ท าให้แม่โคกินเสริมจะช่วยให้แม่โคหายได้อย่างรวดเร็ว 
 นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สารสกัดจากสมุนไพรก็เป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคีโตซีส
ได้ Dorn et al. (2016) ได้ท าการเรียบเทียบการใช้โซเดียมโพรพิออเนทร่วมกับสารสกัดสมุนไพร กับ
โซเดียมโพรพิออเนท เพียงอย่างเดียว และการใช้ยาหลอก (placebo) พบว่าความเข้มข้นของ ß-

hydroxybutyrate ในเลือดโคในวันที่ 28 มีความแตกต่างกัน โดยโคที่ได้รับโซเดียมโพรพิออเนท
ร่วมกับสารสกัดสมุนไพรมีแนวโน้มน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพที่ 9.4 

 

 
 

ภาพที่ 9.4 ความเข้มข้นของ ß-hydroxybutyrate ในเลือดโคที่ได้รับการเสริมทรีทเมนต์ต่างๆ 

SP-H = โซเดียมโพรพิออเนทร่วมกับสารสกัดสมุนไพร 

SP = โซเดียมโพรพิออเนท 

PL = ยาหลอก 

 ที่มา: Dorn et al. (2016) 
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 คีโตซีสเป็นความผิดปกติเนื่องจากสัตว์หลังคลอดขาดสมดุลของพลังงาน ซึ่งปกติหลังคลอด
สัตว์จะมีการกินได้ลดลง ท าให้ได้พลังงานจากอาหารไม่เพียงพอเพ่ือใช้ในการผลิตน้ านม ดังนั้นสัตว์จึง
มีการดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกายมาใช้ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวจะเกิดสารคีโตน และเมื่อสาร
ดังกล่าวเข้าสู่กระแสเลือดจะส่งผลให้สัตว์แสดงอาการป่วย ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องจัดการด้านอาหาร
ของโคตั้งแต่ก่อนคลอด เพ่ือไม่ให้โคสะสมไขมันมากเกินไปเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติ
ดังกล่าว 

 

ไขมันในน้่านมต่่า  
 ไขมันในน้ านมนับว่าเป็นองค์ประกอบน้ านมที่มีความส าคัญต่อคุณภาพนม โดยไขมันเป็น
แหล่งพลังงานที่ส าคัญ และมีผลต่อการก าหนดราคาของน้ านม ไขมันในน้ านมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี
ความผันแปรสูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายย่าง โดยปัญหาไขมันในน้ านมต่ า (low milk fat syndrome) 
นั้นนับว่าเป็นข้อบกพร่องระหว่างกระบวนการย่อยอาหารสัตว์ร่วมกับกระบวนการเมทาบอลิซึมของ
เนื้อเยื่อ เนื่องจากไขมันในน้ านมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้จากการสังเคราะห์ขึ้นในเนื้อเยื่อ และการได้รับ
ไขมันจากอาหาร (Bauman and Griinari, 2001) 
 1. สาเหตุ 
 ปัญหาไขมันในน้ านมต่ าเกิดจากการที่สัตว์ในระยะให้นมได้รับอาหารที่มีสัดส่วนของอาหารหยาบ
ในระดับต่ า หรือได้รับอาหารข้นในระดับสูงเกินไป รวมทั้งโคได้รับอาหารหยาบที่มีการแปรสภาพ เช่น 
การบด การสับ เป็นต้น  
 

 2. อาการ 
 สัตว์ที่ได้รับอาหารหยาบในระดับต่ าจะส่งผลให้ปริมาณไขมันในน้ านมลดลง 
 

 3. การป้องกันรักษา 

 การป้องกันการลดลงของไขมันในน้ านมสามารถท าได้โดยการจัดสัดส่วนอาหารหยาบต่อ
อาหารข้นส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่เหมาะสม ตลอดจนการเลือกใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพก็เป็น
กลยุทธ์ที่ดีในการป้องกันอาการดังกล่าว Liu et al. (2016) รายงานว่าโคนมที่เลี้ยงด้วยต้นข้าวโพดมี
กรดไขมันสูงกว่าโคที่ได้รับพืชอาหารผสม โดยที่ไม่ท าให้เกิดปัญหาไขมันในน้ านมต่ า นอกจากนี้พบว่า
การเสริมกรดไขมันแต่ละชนิด (เช่น กรดปาล์มิติค และกรดสเตียริค) ในอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
ในระยะให้น้ านมสามารถเพ่ิมไขมันนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Loften et al., 2014; Boerman et al., 
2017) ขณะที่การใช้กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวจะท าให้ไขมันในน้ านมลดลง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการไบโอ
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ไฮโดรจีเนชั่น (Biohydrogenation) จะยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไขมันนม (milk fat synthesis) 
(Erdman, 1999) ดังแสดงในภาพที่ 9.5 สอดคล้องกับการรายงานของ Toral et al. (2017) ที่ท าการเสริม
น้ ามันปลาซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัว เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมน้ ามัน, เสริมน้ ามันปลา
ร่วมกับกรดสเตรียริคในระดับ 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่าการเสริมน้ ามันปลาทั้ง 3 กลุ่มท า
ให้ความเข้มข้นของไขมันในน้ านมแกะลดลง ดังแสดงในตารางที่ 9.3 

 

 
  

ภาพที่ 9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไขมันนมกับกรดไขมันในน้ านมโคที่ได้รับการเสริมน้ ามัน
ทานตะวัน 

ที่มา: Griinari et al. (1999) 
 

ไขมันในน้ านมต่ าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของกระบวนการย่อยอาหาร
สัตว์กระบวนการเมทาบอลิซึมของเนื้อเยื่อ และชนิดของอาหารที่สัตว์ได้รับ กล่าวคือไขมันในน้ านมของ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นเองในเนื้อเยื่อของสัตว์ และได้รับจากการเสริมในอาหาร ซึ่งถ้า
สัตว์ได้รับอาหารหยาบในระดับสูง หรือได้รับการเสริมไขมันในอาหารจะท าให้ไขมันในน้ านมสูงกว่า
สัตว์ที่ได้รับอาหารข้นในระดับสูง ตลอดทั้งหากกระบวนการเมทาบอลิซึมในร่างกายสัตว์เกิดขึ้นอย่าง
ปกติก็จะท าให้สัตว์ไม่แสดงอาการไขมันในน้ านมต่ า ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์สามารถป้องกันอาการผิดปกติ
ดังกล่าวได้โดยการจัดการการให้อาหารสัตว์ 
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ตารางท่ี 9.3 ผลของการเสริมน้ ามันปลาต่อไขมันในน้ านมแกะ 

 

ค่าสังเกต ไม่เสริม น้่ามันปลา 
น้่ามันปลา + 

กรดสเตียริค 3% 

น้่ามันปลา + 

กรดสเตียริค 4% 
P-value 

ผลผลิต, กรัม/ วัน     

    น้ านม 2,133 2,559 2,307 2,548 0.24 

    ไขมัน 126.6 121.4 109.6 109.7 0.22 

    โปรตีน  114.1 125.4 116.5 119.5 0.52 

    แลคโตส  105.4 127.1 111.7 126.1 0.28 

    ของแข็งทั้งหมด  365.0 395.2 357.0 376.7 0.75 

องค์ประกอบน้ านม, %     

    ไขมัน 5.99 4.84 4.79 4.35 0.01 

    โปรตีน  5.43 5.03 5.06 4.77 0.20 

    แลคโตส  4.95 4.96 4.85 4.96 0.66 

    ของแข็งทั้งหมด  17.24 15.65 15.53 14.90 0.01 

ที่มา: Toral et al. (2017) 
 

แมกนีเซียมในเลือดต่่า 
 การเกิดแมกนีเซียมในเลือดต่ าเป็นความผิดปกติของสัตว์ที่ท าให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจไม่น้อย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์มีกระบวนการเมทาบอลิซึมผิดปกติ, การสูญเสีย
กล้ามเนื้อโครงร่าง, การท างานของไตลดลง (Oh and Deeth, 2017) ผลผลิตน้ านมลดลง หรือท าให้
สัตว์ตาย แมกนีเซียมในเลือดต่ ามักเกิดกับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ให้ผลผลิตน้ านมสูงๆ Haaranen (2003) ได้
สรุปข้อมูลสัดส่วนของแคลเซียม/ แมกนีเซียม ในสถานะต่างๆ ของโค ไว้ในภาพที่ 9.6 พบว่าปกติใน
เลือดของโคจะมีแมกนีเซียมประมาณ 0.7-1.0 มิลลิโมล/ ลิตร ส าหรับโคที่แมกนีเซียมในเลือดต่ าจะมี
แมกนีเซียมในเลือดเพียง 0.5 มิลลิโมล/ ลิตร แต่หากมีแมกนีเซียมในเลือดเพียง 0.3 มิลลิโมล/ ลิตร 
สามารถท าให้สัตว์ตายได ้

1. สาเหตุ 
การเกิดอาการแมกนีเซียมในเลือดต่ ามีสาเหตุมาจากสัตว์ได้รับแมกนีเซียมในอาหารไม่เพียงพอ 

และประสิทธิภาพในการดูดซึมแมกนีเซียมในระบบทางเดินอาหารต่ า ซึ่งมักเกิดในสัตว์ที่มีอายุมากและ
ให้ผลผลิตน้ านมสูง ทั้งนี้เนื่องจากในสัตว์ที่มีอายุมากไม่มีความสามารถในการใช้แมกนีเซียมในกระดูก
ได้มีประสิทธิภาพเหมือนในสัตว์ที่มีอายุน้อย และมีปัญหาเรื่องการดูดซึมและขับออกของแมกนีเซียม 
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และการท างานของไตลดลง (Barbagallo et al., 2009) โดยปัจจัยด้านอาหารก็มีผลต่อการดูดซึมของ
แมกนีเซียม ดังนี้ 

โพแทสเซียม พบว่าอาหารที่มีระดับของโพแทสเซียมมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง มีผล
เหนี่ยวน าให้การดูดซึมแมกนีเซียมลดลง (Wachirapakorn et al., 1996) 

โซเดียม โดยปกติแล้วโซเดียมไม่มีผลต่อการดูดซึมของแมกนีเซียมโดยตรง แต่จะมีผลต่อระดับ
ของโพแทสเซียม กล่าวคือเมื่อสัตว์ได้รับโซเดียมในระดับต่ าจะท าให้ระดับของโพแทสเซียมเพ่ิมขึ้น 
และเม่ือระดับของโพแทสเซียมเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลท าให้การดูดซึมของแมกนีเซียมลดลง 

โปรตีน พบว่าโปรตีนมีผลต่อการดูดซึมของแมกนีเซียมเนื่องจากการจับตัวกันของแอมโมเนียม 
ฟอสเฟต และแมกนีเซียม ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ท าให้มีปริมาณ
แมกนีเซียมอิออนที่จะถูกดูดซึมในกระเพาะรูเมนลดลง 

 

 
 

ภาพที่ 9.6 สัดส่วนของแคลเซียม/ แมกนีเซียม ในสถานะต่างๆ ของโค 

ที่มา: Haaranen (2003) 
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2. อาการ 

สัตว์ที่มีอาการผิดปกติเนื่องจากแมกนีเซียมในเลือดต่ าจะแสดงอาการหูตั้ง มีอาการทางประสาท 
เช่น แสดงอาการตื่นกลัว ตาจ้องไปข้างหน้า ขาแข็ง กล้ามเนื้อกระตุก น้ าลายเป็นฟองฟูมปาก หายใจเร็ว 

 

3. การป้องกันรักษา 

 สามารถป้องกันโดยใช้แมกนีเซียมออกไซด์ผสมลงในอาหาร หรือละลายน้ าให้สัตว์กิน โดยใน
โคใช้ในอัตรา 50-80 กรัม/ วัน และในแพะแกะใช้ประมาณ 7 กรัม/ วัน ส่วนสัตว์ที่แสดงอาการผิดปกติ
แล้วสามารถรักษาได้โดยการฉีดแคลเซียม-แมกนีเซียมโบโรกลูโคเนต เข้าเส้นเลือดในกรณีท่ีเป็นรุนแรง 
หรือใต้ผิวหนังในกรณีที่ไม่รุนแรง 
 แมกนีเซียมในเลือดต่ าเป็นอาการผิดปกติที่มักเกิดในสัตว์อายุมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากสัตว์
ได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอ และสัตว์ไม่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมแมกนีเซียมในระบบทางเดินอาหาร 
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาการผิดปกติซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ลี้ยงสัตว์ได้
ไม่น้อย สามารถใช้แมกนีเซียมเสริมลงในอาหารให้สัตว์กินได้ 
 

ไข้น้่านม  
 โรคไข้น้ านม (milk fever) ในสัตว์พบครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1793  (เมธา, 
2533) ซึ่งโรคนี้เกิดจากความไม่สมดุลของกระบวนการเมทาบอลิซึมของแคลเซียมในโคหลังคลอด 
โดยทั่วไปมีสาเหตุจากอายุและสายพันธุ์สัตว์ พบว่าสัตว์ที่มีอายุมากมีแนวโน้มเกิดโรคไข้น้ านมเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่โคท้องแรกหรือโคที่เคยให้ลูกมาก่อนจะไม่ค่อยพบการเกิดโรคนี้ นอกจากนั้นแล้วพบว่ายังพบ
ในโคที่ให้ผลผลิตสูงๆ โดยเกิดในช่วงหลังคลอด 1-24 ชั่วโมง หรือภายใน 48 ชั่วโมง โคท่ีเป็นไข้น้ านม
จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติหลายๆ อย่าง เช่น อาการเต้านมอักเสบ, กระเพาะอาหารพลิก, รกค้าง, 
คีโตซีส และมดลูกหย่อนในระยะหลังคลอด 30 วัน (DeGaris and Lean, 2008) 

 1. สาเหตุ 
โรคไข้น้ านมเกิดจากการท างานที่ผิดปกติของระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกาย ส่งผลให้

ระดับแคลเซียมในเลือดต่ ากว่าปกติ โดยในโคปกติระดับแคลเซียมในเลือดควรอยู่ระหว่าง 2.1-2.5 

มิลลิโมล/ ลิตร (8.5-10 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) แต่ถ้าโคที่เป็นโรคไข้น้ านมจะมีระดับแคลเซียมในเลือดต่ ากว่า 
2 มิลลิโมล/ ลิตร (8 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) ซึ่งโคที่มีอายุมากจะพบว่าเป็นไข้น้ านมถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่โคที่อายุน้อยที่มีการจัดการอาหารก่อนคลอดที่ดีจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ 
(Goff, 2008) สาเหตุที่ท าให้ระดับแคลเซียมในเลือดอยู่ในระดับต่ ามีดังนี้  

1.1 แม่โคใช้แคลเซียมเพ่ือสร้างนมน้ าเหลืองมากกว่าการดูดซึมแคลเซียมกลับสู่ร่างกายทาง
ล าไส้ 
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1.2 แม่โคหลังคลอดมีการดูดซึมแคลเซียมกลับสู่ร่างกายทางล าไส้ลดลง 
1.3 มีการน าแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับแคลเซียมในเลือด 

1.4 ต่อมพาราไทรอยด์ท างานผิดปกต ิ 
1.5 ในระยะ 1 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด โคได้รับอาหารที่มีแคลเซียมสูงและฟอสฟอรัสต่ า ซึ่ง

อาหารที่มีแคลเซียมสูงจะไปกดต่อมพาราไทรอยด์ท าให้ท างานช้าลง เมื่อโคคลอดลูกปริมาณแคลเซียม
จึงไม่เพียงพอ ดังนั้นแม่โคก่อนคลอดควรให้อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงแคลเซียมต่ า ทั้งนี้เพ่ือจะช่วย
กระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยด์ท างานดีขึ้น 

 

2. อาการ 
โคท่ีเป็นโรคไข้น้ านมมีอาการที่แบ่งออกเป็นระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 สัตว์จะมีอาการตื่นเต้น ไวต่อการกระตุ้นมาก กล้ามเนื้อสั่น ไม่อยากเคลื่อนไหว หัวสั่น 

ไม่กินอาหาร ลิ้นจุกปาก เคี้ยวฟัน ขาหลังแข็ง 
ระยะที่ 2 สัตว์จะล้มลงนอนบนหน้าอก ความรู้สึกจะช้าลง แม่โคจะง่วงซึม คอบิดหันหัวไป

ทางสวาป ลุกยืนไม่ได้ ปากแห้ง จมูกแห้ง ผิวหนัง ปลายหูและปลายเท้าเย็น ม่านตาขยาย นัยน์ตาแห้ง 
ทวารหนักหย่อนยานไม่มีความรู้สึก อุณหภูมิของร่างกายอาจต่ ากว่าปกติ 

ระยะที่ 3 สัตว์ป่วยจะนอนตะแคง ขาอ่อนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ หัวใจเต้นเร็ว อุณหภูมิต่ า 
มักมีอาการท้องอืดแทรก สัตว์จะค่อยๆ หมดความรู้สึก และตายในที่สุด 

 

3. การป้องกันและรักษา 

 วิธีการในการป้องกันไข้น้ านมในสัตว์ช่วงหลังคลอดสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.1 ให้โคก่อนคลอดได้รับแสงแดดยามเช้า  
โคจะสามารถสร้างวิตามินดีที่ผิวหนังจากแสงแดด และวิตามินดีจะช่วยในการดูดซึม

แคลเซียมของล าไส้  
3.2 ให้อาหารที่มีแคลเซียมต่ ากับโคในระยะก่อนคลอด 

การให้อาหารที่มีแคลเซียมในระดับต่ าจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ NRC 

(2000b) รายงานว่าโคนมระยะท้ายของการตั้งท้องควรได้รับแคลเซียมในระดับ 14 กรัม/ วัน ส าหรับโคนม
พันธุ์เจอร์ซี่ และ 22 กรัม/ วัน ส าหรับโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน ดังนั้นในการให้อาหารโคก่อนคลอด
จึงจ าเป็นต้องให้ในระดับต่ าเพ่ือกระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยด์ของโคหลังคลอด (Goff, 2008) 
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3.3 การเสริมวิตามินดีในอาหาร 

มีการศึกษาทดลองมานานเกี่ยวกับการเสริมวิตามินดีในอาหารหรือให้โดยตรงด้วยการฉีด
ให้สัตว์ในระยะ 10-14 วันก่อนคลอดเพ่ือป้องกันไข้น้ านม โดยเป็นการเพ่ิมการดูดซึมแคลเซียมในล าไส้ 
และสามารถป้องกันการเกิดไข้น้ านมได้ส าเร็จ แต่การเสริมวิตามินดีก็เสี่ยงต่อการกระตุ้นท าให้เกิดไข้น้ านม
ได้ในบางกรณี โดยพบว่าการใช้วิตามินดีในระดับต่ าจะไปลดการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (Littledike 

and Horst, 1980) ดังนั้นการเสริม 1, 25-ไดไฮดรอกซีวิตามินดี (1, 25-dihydroxyvitamin D) จะมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันไข้น้ านมได้ดีกว่าการเสริมวิตามินดี (Goff and Horst, 1990) 

ส าหรับโคที่เป็นโรคไข้น้ านมรักษาได้โดยการให้แคลเซียมโบโรกลูโคเนต (ประกอบด้วย
แคลเซียม 8.5-11.5 กรัม/ 500 มิลลิลิตร) ทางเส้นเลือดด า ปริมาณในการให้สัตว์ควรได้รับแคลเซียม
ปริมาณ 2 กรัม/ 100 กิโลกรัมน้ าหนักตัว (ขนาด 400-800 มิลลิลิตร) โดยควรให้ช้าๆ เพราะถ้าให้
แคลเซียมเร็วเกินไปอาจท าให้สัตว์ช็อคตายได้ (Goff, 2008) เนื่องจากแคลเซียมจะท าให้หัวใจเต้นเร็ว 
และในระหว่างให้แคลเซียมควรฟังการเต้นของหัวใจไปด้วย ถ้าพบว่าหัวใจเต้นถี่และเร็ว ควรหยุดให้
แคลเซียมทันที และแก้ไขโดยการให้แมกนีเซียมซัลเฟต 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 300 มิลลิลิตร ทาง
เส้นเลือดด า และเริ่มให้แคลเซียมใหม่อีกครั้งเมื่อหัวใจเต้นปกติ  

 ไข้น้ านมเป็นอาการผิดปกติที่เกิดในสัตว์หลังคลอดที่ให้ผลผลิตน้ านมสูง เกิดจากสัตว์มีระดับ
แคลเซียมในเลือดต่ า เพราะร่างกายดูดซึมแคลเซียมกลับสู่ร่างกายทางล าไส้ได้ลดลง ประกอบกับการท างาน
ของต่อมพาราไทรอยด์ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ลดลง ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์
สามารถป้องกันการเกิดอาการผิดปกติดังกล่าวได้โดยให้แคลเซียมในระดับต่ าแก่โคช่วงก่อนคลอด เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นการท างานของต่อมพาราไทรอยด์ในการดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ในการผลิต
น้ านม 

 

สรุป 

 อาการผิดปกติที่เกิดจากโภชนาการ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องความสมดุลของ
อาหารและแร่ธาตุ ซึ่งหากผู้เลี้ยงสัตว์ให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยขาดความรู้ความเข้าใจ และความ
ระมัดระวัง ก็จะเพ่ิมความเสี่ยงให้สัตว์เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สร้างความเสียหายให้แก่      
ผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย หรือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนท าให้สัตว์ตาย 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของผู้ เลี้ยงสัตว์ 
ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้อาหารสัตว์จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องชนิดของอาหาร 
การให้อาหาร ความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละชนิดและแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตให้เข้าใจ 
เพ่ือจะได้ให้อาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งศึกษาวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
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เกิดจากโภชนาการต่างๆ ไว้ด้วย เพ่ือจะได้ช่วยเหลือสัตว์ได้ทันเวลาในกรณีที่สัตว์แสดงอาการผิดปกติ
ดังกล่าว 

 

ค่าถามทบทวน 

1. ปัญหาที่เกิดจากโภชนาการในสัตว์เคี้ยวเอื้องส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร 

2. การเป็นพิษเนื่องจากกรดมีสาเหตุมาจากอะไร และจะสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เกิดปัญหาดังกล่าว
อย่างไร 
3. ยูเรียเป็นพิษต่อสัตว์ได้อย่างไร และสัตว์จะแสดงอาการอย่างไรเมื่อยูเรียพิษ 
4. หากสัตว์แสดงอาการเป็นพิษเนื่องจากยูเรียจะสามารถรักษาได้อย่างไร 
5. อาการท้องอืดในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง และอาการท้องอืดของสัตว์ที่พบในประเศ
ไทยมีสาเหตุมาจากอะไร  
6. จงบอกวิธีการในการป้องกันและรักษาสัตว์เคี้ยวเอื้องที่แสดงอาการท้องอืด 
7. คีโตซีส มีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีการป้องกันและรักษาสัตว์ที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวอย่างไร 
8. จงอธิบายวิธีในการป้องกันการเกิดไขมันในน้ านมต่ ามาโดยละเอียด 
9. อาหารที่สัตว์ได้รับมีผลกระทบต่อการดูดซึมแมกนีเซียมของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอย่างไร 
10. ไข้น้ านมมีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีวิธีการในการป้องกันและรักษาสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ
ดังกล่าวอย่างไร 
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Production Societies, at the 15th AAAP Animal Science Congress 
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