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1 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

บทท่ี 1 

พืชอาหารสัตว์ 
 

1.1 บทน า 
พืชอาหารสัตว์หลัก ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า ตระกูลถั่ว ซึ่งใช้เป็นหลัก 

นอกจากนี้ยังได้แก่ ไม่พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น หรือพืชใบกว้าง ซึ่งเป็นพืชท่ี

แพะชอบกิน การพิจารณาคัดเลือกพืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับสภาพพื้นท่ีท่ีจะปลูก ให้สัมพันธ์กับคุณลักษณะจ าเพาะของพืช

อาหารสัตว์จึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง และควรจะต้องพิจารณาหลายๆ 

ปัจจัยประกอบกัน เช่น พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ ความน่ากิน อัตราการให้ผล

ผลิต คุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น ตัดมาให้กิน 

ปล่อยแทะเล็ม หรือการปลุกในพื้นท่ีมีระบบชลประทาน กับระบบ

ธรรมชาติ หรือแม้กระท่ังกรรมวิธีในการถนอมอาหาร เช่น หญ้าแห้ง 

อาหารหมัก และยังควรค านึงถึงการงอกกลับมาใหม่หลังจากตัด 

(regrowth) หรือความคงทนในการเหยยีบย่ าหากมกีารปล่อยแทะเล็ม เป็น

ต้น 

 

1.2 การจัดท าแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ 

การเตรยีมดิน 

การเตรียมดนิมคีวามส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะดินท่ีมีวัชพืช หรือเมล็ดวัชพืช 

หนาแนน่สูง ควรมกีารไถกลบวชัพืช การปลูกหญ้าท่ีมีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย และมี
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2 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

อัตราการรอดสูง ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน เชน่ ประมาณเดอืนพฤษภาคม

ถึงเดอืนมถิุนายน พชือาหารสัตวส์่วนใหญ่ชอบดินท่ีมีการระบายน้ าด ีหาก

ตัดพืชอาหารสัตว์ดว้ยรถตัดควรคราดหลังจากการไถ เพื่อใหร้ถสามารถ

เข้าแปลงได้ง่าย และมีการปนเป้ือนของดินมากับหญา้ได้น้อย 

 

การเตรยีมเมล็ดพันธุ์ 

พืชตระกูลถั่วบางชนิดมีเปลอืกหุ้มเมล็ดท่ีแข็ง ซึ่งมีผลท าให้ความชื้นเข้าไป 

ได้น้อย หรือช้า ท าให้อัตราการงอกต่ า หรืออาจจะโดนแมลงท าลายก่อน

การงอก ดังนั้นในการปลุกควรมีวิธีการท าให้ความชื้นมีโอกาสซึมเข้าไป

มากขึ้น ได้แก่ การขัดถู เช่น ใช้การดาษทรายชนิดละเอียดขัด 2-3 นาที 

หรือการแช่ในน้ าอุ่น 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที (กรมปศุสัตว์ , 

2549) 

เมื่อตัดสนิใจท่ีจะปลุกหญ้าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ตามสภาพ

พื้นท่ีแล้ว ควรเลอืกซือ้เมล็ดพันธ์ุจากแหล่งท่ีเชื่อถอืได้ ควรเป็นเมล็ดพันธ์ุ

ใหม ่หากเก็บข้ามปีจะมีอัตราการงอกต่ าลงเร่ือยๆ เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่

ควรต่ ากว่า 50%  

 

การเลือกชนิดพืชที่ปลูก 

การเลอืกชนดิพชืมีความส าคัญมาก โดยเกษตรกร ควรเลอืกชนดิพชืให้

สัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ได้แก่ ประเภทของสัตวท่ี์เลีย้ง เชน่ โคเน้ือ โคนม แพะ 

แกะ หรือ กระบือ ซึ่งมีความชอบ หรือพฤตกิรรมการกินท่ีแตกตา่งกนั 

ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพของพื้นท่ี เชน่ เขต
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ชลประทาน นอกชลประทาน สภาพดินเหนยีว ดินทราย นอกจากนี้ยัง

ขึน้อยูก่ับวัตถุประสงค์ หรือประโยชนข์องการใช ้ เชน่ การปลอ่ยแทะเล็ม 

การตัดมาให้กนิ หรือปลูกเพื่อท าอาหารหมัก ตัวอยา่งชนิดของพืชท่ีเลอืก

ตามสภาพตา่งๆ แสดงในตารางท่ี 1.1 และ 1.2 

 

ตารางที่ 1.1 การเลอืกพันธ์ุหญา้ พันธ์ุถั่ว ตามสภาพพื้นท่ี 

สภาพพืน้ท่ี พันธ์ุหญา้ พันธ์ุถั่ว 

1. ที่ดอนน้ าไม่ท่วม รูซี่ กินนี เนเปียร์  

เนเปียร์แคระ 

เซนโตร ฮามาต้า สะ

ไตโล เดสโมเดียม 

กระถิน มะแฮะ แกรมสะ

ไตโล 

2. ที่สูงตามไหล่เขา กินนี ซิกแนล เนเปียร์ ซี

ตาเรยี 

เซนโตร ไลโตโนนิส 

กรีนลีพเดสโมเดียม 

3. ที่ราบลุ่ม ที่นา ที่น้ า

ท่วมบางคราว 

หญ้าขน พิแคตูลัม ถั่วลิสงนา ถั่วผี 

4. สวนไม้ยืนต้น เช่น สวน

มะม่วง สวนมะพร้าว 

กินนี ซิกแนล กรีนแพนิค เซนโตร 

5. พืน้ที่ชลประทาน เนเปียร์ เฮมิลกินน ี ฮามาต้า สะไตโล  

แลบแลป กระถิน 

6. ที่ลุ่ม มีน้ าในหน้าแล้ง แพงโกล่า หญ้าขน  

เนเปียร์ 

ฮามาต้า สะไตโล  

 

ท่ีมา: สายัณห์ (2540) 
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รูปที่ 1.1 การปลกูหญ้าในสวนไมย้นืต้น (กรมปศุสัตว์, 2545) 
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5 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

ตารางที่ 1.2 การเลอืกพันธ์ุหญา้ พันธ์ุถั่ว ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 

สภาพพืน้ท่ี พันธ์ุหญา้ พันธ์ุถั่ว 

1. ตัดสด รูซี่ กินน ีเนเปียร์ 

หญ้าขน เฮมิล ซีซา

เรีย กัวเตมาลา 

ฮามาตา้ สะไตโล มะ

แฮะ กระถิน 

2. แทะเล็ม กินนี ซิกแนล เนเปียร์  

ซีตาเรีย เฮมิล ซีตา

เรีย 

หญ้าขน กรนีแพนคิ 

บัพเฟล 

เซนโตร ฮามาตา้ สะ

ไตโล แกรมสะไตโล  

ขอนแก่นสะไตโล 

กรนีลพีเดสโมเดียม 

3. ชว่งฤดูร้อน-ฝน ข้าวโพด ขา้วฟ่าง 

หญ้าไข่มกุ จัมโบ้ 

ถั่วแลบแลป 

4. ชว่งอากาศหนาว ข้าวโพด หญ้าจัมโบ้ 

ข้าวสาล ี

ถั่วเขียว ถั่วลิสง แลบ

แลป 

5. ส าหรับท าหญ้า

แห้ง 

แพงโกล่า กินน ี 

กรนีแพนคิ 

ฮามาตา้ สะไตโล  

แกรมสะไตโล 

6. ส าหรับท าอาหาร

หมัก 

ข้าวโพด ฟาง เนเปียร์  

ไข่มุก 

ใบมันส าปะหลัง 

กระถิน 

(ควรเสริมแหลง่

พลังงาน เชน่ มัน 

กากมัน ร า)) 

ท่ีมา: สายัณห์ (2540) 
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การปลูก 

การปลูกหญ้า หรือถั่วแนะน าให้ปลูกในช่วงตน้ฝน ประมาณเดอืน

พฤษภาคม-มถิุนายน หากปลูกในช่วงหนา้แล้งต้องใชน้้ าค่อนขา้งมาก  

 การปลูกโดยใชเ้มล็ด 

พชือาหารสัตวห์ลายชนดิท่ีสามารถปลูกโดยใช้เมล็ด โดยปกตจิะใชอ้ัตรา

ในการปลูก ประมาณ 1-3 กิโลกรัมตอ่ไร ่ท้ังน้ีขึน้อยู่กับอัตราการงอกของ

พชือาหารสัตว ์เชน่ หญ้า รูซี่ สามารถปลูก 1-2 กิโลกรัมตอ่ไร ่ส่วนหญา้

กินนี ใชป้ระมาณ 2-3 กโิลกรัมตอ่ไร ่(กรมปศุสัตว์, 2549) 

 สามารถปลูกโดยการหว่านหลังจากเตรียมดนิแลว้ หรือใชว้ธีิ

หยอดเมล็ด เชน่หยอดห่างกันในหลุมระยะห่าง 25-30 เซนติเมตร หรือโรย

เป็นแถว หากใชเ้ครื่องมือหยอด สามารถท าเป็นแถวซึ่งสามารถท าการ

พรวนดินเมื่อมีการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ดิน 

 การปลูกโดยใชท่้อนพันธ์ุ 

หญ้าหลายชนดิสามารถปลูกโดยใชท่้อนพันธ์ุได้ผลดี หรือหญ้าบางชนิดไม่

ค่อยออกดอกจึงไม่มีเมล็ด เชน่ หญ้ากลุ่มเนเปียร์ ระยะปลูกขึน้อยูก่ับขนาด

ของกอ หากมีกอปานกลาง เชน่ หญ้ากินนสีามารถปลูกระยะระหว่างแถว 

30-50 เซนติเมตร ระยะระหว่างตน้ 25-30 เซนติเมตร (กรมปศุสัตว์, 

2549) หากกอมีขนาดใหญ่ต้นสงู เชน่ หญ้าเนเปียร์ ควรปลูกระยะห่างมาก

ขึน้ เชน่ ระยะระหว่างกอ 50-75 เซนติเมตร ระยะระหว่างตน้ 50-75 

เซนติเมตร 
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1.3 พันธุ์หญ้าส าหรับปลูก 

1. หญ้ากนินีสีม่วง (Pannicum maximum TD58) 

เป็นหญา้ที่มอีายุหลายปี ใบใหญ่ ใบดกออ่นนุม่ ต้นเป็นกอต้ังตรง 

เจรญิเตบิโต ได้ดีท้ังในท่ีแจ้งและรม่เงา ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.5-3.5 ตัน

ตอ่ไรต่อ่ปี โปรตนี 7-10 เปอร์เซ็นต์ สามารถปลูกโดยใชเ่มล็ด หรือแยกกอ 

ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร อัตราการปลูกควรใชเ้มล็ด 2-3 กิโลกรัม

ตอ่ไร ่ก่อนปลูกใชปุ๋้ยรองพืน้สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก. ตอ่ไร ่และ

หลังการตักใชปุ๋้ยยูเรีย อัตรา 10-20 กก. ต่อไร่ (กรมปศุสัตว์, 2549a) 

 

  
                       (a)                                              (b) 

 

  
                       (c)                                                 (d) 
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                      (e)                                                  

รูปที่ 1.2 ลกัษณะของเมล็ดพันธ์ุ (a), ลักษณะของช่อดอก (b), การปลูก

โดยการปรักด า (c), การปลูกโดยการแยกกอ (d), การปลูกโดยระบบน้ า

ฝอย (e) และการใชป้ระโยชนห์ญ้ากินนีสมีว่งโดยตัดครัง้แรกหลังจากปลกู 

60 วัน และตัดทุกๆ 45 วัน (กรมปศุสัตว์, 2545a) 

 

2. หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) 

เป็นหญา้ที่มอีายุหลายปี หญ้าเนเปียร์และลูกผสมเนเปียร์ท่ีนิยมปลูก เช่น  

เนเปียร์ธรรมดา เนเปียร์ยักษ ์ เนเปียร์แคระ เนเปียร์ปากช่อง เป็นต้น เป็น

หญ้าท่ีตอบสนองตอ่การให้ปุ๋ยและน้ าได้ดี ไมค่่อยออกดอก จึงปลูกด้วย

ท่อนพันธ์ุเป็นหลัก ล าต้นสูง ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 3-8 ตันตอ่ไรต่อ่ปี โปรตนี 

8-10 เปอร์เซ็นต์ ระยะปลูก 75 x 75 เซนติเมตร โดยใชท่้อนพันธ์ุ 300-

500 ท่อนพันธ์ุกิโลกรัมตอ่ไร ่กอ่นปลูกใชปุ๋้ยรองพืน้สูตร 15-15-15 อัตรา 

50-100 กก. ตอ่ไร่ และหลังการตักใชปุ๋้ยยูเรีย อัตรา 10-20 กก. ตอ่ไร ่ตัด

ครัง้แรก 60-70 วัน หลังจากนัน้ตัดทุกๆ 30-45 วัน หรือตัดเพื่อท าหญ้า

หมักทุกๆ 45-60 วัน (กรมปศุสัตว,์ 2545b) 
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รูปที่ 1.3 หญา้เนเปียร์แคระ หญ้าเนเปียร์ยักษ ์และหญ้าเนเปียร์ธรรมดา 

(กรมปศุสัตว,์ 2545b) 
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(a)                                      (b) 

    (c) 

  (d)                             

  (e) 

รูปที่ 1.4 หญ้าเนเปียร์อายุ 6 เดือนส าหรับเป็นท่อนพันธ์ุ (a), การปลูกโดย

ใชท่้อนพันธ์ุ (b), การตัดควรตัดให้ชิดดิน (c), การปลูกด้วยระบบน้ าฝอย 

(d) และการตัดไปใช้ท าหญ้าหมกัอายุประมาณ 45-60 วัน (e)  (กรมปศุ

สัตว์, 2545b) 
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3. หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) 

เป็นหญา้ที่มรีากบริเวณขอ้สว่นของต้นออ่นเจรญิไปด้านบนในลักษณะ 

ตัง้ตรงหรือกึ่งตัง้ มลี าต้นเล็ก ไมม่ขีน ใบเล็กเรียวยาว ใบดกอ่อนนุ่มเหมาะ

ส าหรับท าหญ้าแห้ง ขยายพันธ์ุดว้ยท่อนพันธ์ุหรือหนอ่พันธ์ุ ทนน้ าท่วมขัง 

เจรญิเตบิโตดใีนดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะส าหรับปลูกในท่ีลุม่ 

น้ าหนักแห้ง 5.0-7.0 ตันตอ่ไร่ โปรตนี 7-11 เปอร์เซ็นต์ (กรมปศุสัตว,์ 

2545c) 

 
(a)                                  (b) 

 
                                         (c) 

รูปท่ี 1.5  การเตรยีมพื้นที่ส าหรับปลูก (a), หลังจากการปลูกโดยใชท้่อนพันธุ์ 7-

10 วัน หญ้าเร่ิมแทงยอด (b) และแพงโกล่าแห้ง เป็นหญ้าที่แพะ-แกะ ชอบกิน (c) 

(กรมปศุสัตว์, 2545c) 
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4. หญ้าเนเปียร์สีม่วง (Pennisetum purpureum Prince) 

เป็นหญา้ที่มอีายุหลายปี เป็นหญ้าท่ีตอบสนองตอ่การให้ปุ๋ยและน้ าได้ดี  

ไมค่่อยออกดอก จึงปลูกด้วยท่อนพันธ์ุเป็นหลัก ล าต้นสูง ผลผลิตน้ าหนัก

แห้ง 3-5 ตันตอ่ไรต่อ่ปี โปรตนี 8-12 เปอร์เซ็นต์ ระยะปลูก 75 x 75 

เซนติเมตร โดยใชท่้อนพันธ์ุ 300-500 ท่อนพันธ์ุกิโลกรัมตอ่ไร ่กอ่นปลูกใช้

ปุ๋ยรองพืน้สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กก. ตอ่ไร ่และหลังการตักใชปุ๋้ย

ยูเรีย อัตรา 10-20 กก. ตอ่ไร ่ตัดครัง้แรก 60-70 วัน หลังจากนั้นตัดทุกๆ 

30-45 วัน หรอืตัดเพื่อท าหญ้าหมักทุกๆ 45-60 วัน  

 เป็นหญา้ที่มสีารแซนโทไซยานิน (xanthocyanin) สูง ซึ่งมี

คุณสมบัตใินดา้นเป็นสารตอ่ต้านอนุมูลอสิระ ซึ่งอยู่ระหว่างการวจิัยถึงผล

ตอ่ กระบวนการหมักในกระเพาะ ผลตอ่จุลินทรีย์ในรูเมน ผลตอ่การกนิได ้

การย่อยได้ ผลตอ่สุขภาพสัตว์โดยรวม การการสะสมในผลผลติ เชน่ เนื้อ

และน้ านม สายพันธ์ุท่ีปลูกคือ หญ้าเนเปียร์สมีว่ง สายพันธ์ุ มทส. 1 

(Pennisetum purpureum Prince SUT 1) 

  
 

รูปที่ 1.6  หญา้เนเปียร์สมีว่ง สายพันธ์ุ มทส. 1 
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1.4 พันธุ์ถั่วส าหรับปลูกเป็นอาหารแพะ-แกะ 

1. กระถิน (Luecaena leucocephala) 

เป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกาใต ้อเมริกากลาง และหมู่เกาะต่างๆ ใน

มหาสมุทรแปซิฟิค มีการน าเข้ามาในประเทศไทยก่อนสมัยอยุธยา (ชาญ

ชัย, 2526 อา้งโดย สายัณห,์ 2540) 

 กระถินเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีมีระบบรากลึก ทนต่อสภาพแห้งแล้ง

ได้ดี ล าต้นตรง เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ต้นสูงถึง 10-20 เมตร เกษตรกร

นิยมใช้ในการเลี้ยงแพะ-แกะ เป็นพืชท่ีมีโปรตีนสูง ประมาณ 18-22 % 

ย่อยได้สูง และสัตว์กลุ่มแพะ-แกะทนทานต่อสารพิษมิโมซินสูง เนื่องจาก

ในกระเพาะหมักของแพะ-แกะมีจุลินทรีย์กลุ่มท่ีท าลายสารพิษชนิดนี้สูง 

เชน่ แบคทเีรียในกระเพาะหมักกลุ่ม Synergistes jonesii (Kamra, 2005) 

 

 
รูปที่ 1.6  การเลีย้งแพะโดยใหก้ินกระถินสด 
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2. ถั่วไมยรา (Desmanthus virgatus) 

ถั่วไมยรา หรือ เฮดจ์ลูเซอร์น เป็นพืชท่ีมีอายุหลายปี เป็นไม้ทรงพุม่ 

สูงประมาณ 2.0-3.5 เมตร ใบและดอกคล้ายกระถิน แต่มีขนาดเล็กกว่า 

เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว ดินร่วน แต่ไม่ทนสภาพน้ าท่วมขัง ผลผลิต

น้ าหนักแห้ง 2-3 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมาณ 16-20 เปอร์เซ็นต์ ใช้

เมล็ดปลูกอัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ ตัดใช้ประโยชน์คร้ังแรก 60-70 วัน 

หลังจากนัน้ตัดทุกๆ 45 วัน สามารถให้กินสดได้ (กรมปศุสัตว์, 2549d) 

 
รูปที่ 1.7  ลักษณะของตน้ถั่วไมยรา และการปลูกแบบเป็นแถว 

(กรมปศุสัตว,์ 2545d) 

 

3. ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamate cv. Verano) 

เป็นถั่วท่ีมีอายุประมาณ 3-5 ปี ขึน้อยูก่ับการจัดการและการใชป้ระโยชน ์

สามารถปลูกได้ดีในท่ีดอน ทนสภาพแห้งแลง้ ขึน้ได้ท้ังดนิทราย และดิน

เหนยีว ทนต่อการเหยยีบย่ าแทะเล็ม ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1.5-2.0 ตันตอ่ไร่

ตอ่ปี มีโปรตนี 16-18 เปอร์เซ็นต ์(กรมปศุสัตว์, 2549) 
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รูปที่ 2.8  ลักษณะของต้นถั่วฮามาต้า (กรมปศุสัตว,์ 2549) 

 

4. ถั่วท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensia CIAT 184) 

เป็นถั่วอายุ 2-3 ปี มีทรงพุ่มตั้ง ต้านทานโรคแอนแทคโนสได้ดี 

ไม่ชอบดินเค็มและดินด่าง ไม่ทนต่อการเหยียบย่ าแทะเล็ม 

ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1.5-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี อัตราการปลูกใช้

เมล็ด 1.5-2.0 กิโลกรัมต่อไร่ แช่ในน้ าอุ่น 80 องศาเซลเซียส 

นาน 5 นาที ตัดหรือปล่อยสัตว์หลังจากปลูก 80-90 วัน 

หลังจากนั้นตัดหรือปล่อยแทะเล็มได้ทุกๆ 45-60 วัน (กรมปศุ

สัตว์, 2549) 

 
รูปที่ 1.9  ลักษณะของตน้ถั่วท่าพระสไตโล (กรมปศุสัตว,์ 2549) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fthailand-an-field.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fblog-post_21.html&ei=YhVnVeXAMcKWuAT9x4PwDg&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNFUXMHAV0nsP_EIZOgBsBOouxLHsw&ust=1432905390529617
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บทท่ี 2 

พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและ 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

2.1 บทน า 

ผู้เลีย้งสัตวจ์ าเป็นต้องมคีวามเข้าใจ และมีประสบการณ์ดใีนการให้อาหาร

ตลอดช่วงให้ผลผลิต การเลี้ยงสัตว์ในเขตร้อนนั้นจะมีความแตกต่างกัน

การเลี้ยงสัตว์ในเขตอบอุ่นต้องมีแปลงหญ้าให้สัตว์ตลอดปีหรือการใช้

อาหารข้นเสริมในระดับสูง แต่ในทางตรงกันข้ามการเลี้ยงสัตว์ในเขตร้อน

ต้องอาศัยวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีอยู่ตามฤดูกาลต่างๆ มีการจัดการแปลง

หญ้าขนาดเล็ก การน าผลพลอยได้ทางการเกษตร และการน าเศษเหลือ

จากการท าเกษตรกรรมมาใช้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในช่วงระยะท่ีขาด

แคลนพืชอาหารสัตว์สเีขียวซึ่งเป็นกลยุทธ์การให้อาหาร ตามลักษณะ และ

ชนิดของอาหารท่ีมีอยู่ในช่วงฤดูกาลต่างๆ เป็นส าคัญ เป็นท่ีทราบกันดีว่า

พืชอาหารสัตว์เขตร้อนนั้นมีคุณค่าทางโภชนะท่ีต่ ากว่าพืชในเขตอบอุ่น 

โดยเฉพาะค่าพลังงาน และโปรตีนท่ีใช้ประโยชน์ได้ ส่วนประกอบเยื่อใยมี

ในปริมาณท่ีสูง เช่น cellulose hemicellulose และ lignin โดยเฉพาะ lignin 

ซึ่งมีการจับตัวกันแน่น เป็น lignocellulose compound ท าให้จุลินทรีย์ใน

กระเพาะไม่สามารถย่อยได้ ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้ส่งผล

กระทบต่อปริมาณการกินได้ ท าให้การกินได้ลดลง เกิดผลเสียคือ สัตว์

ได้รับโภชนะท่ีไม่เพียงพอ และยังขาดความสมดุลอีกด้วย เกษตรกรส่วน
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ใหญ่ท่ีเลี้ยงเลี้ยงสัตว์จะให้หญ้าสดในช่วงฤดูฝนรวมไปถึงการใช้เศษเหลอื

ทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพดสด ข้าวโพดฝักอ่อน เปลือกข้าวโพดฝัก

อ่อน เป็นต้น ส่วนในช่วงหน้าแล้งนับวา่เป็นเวลาที่ยาวนาน ประมาณ 4-6 

เดือน เกษตรกรต้องมีการเตรียมอาหารไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ 

ท้ังนี้ยังเป็นช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนหญ้าสด วัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกร

น ามาเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นเศษเหลือ และผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น 

ฟางข้าว ยอดออ้ย และเปลอืกสับปะรด เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ในการให้อาหารสัตว์โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีได้

จากผลพลอยได้ทางการเกษตรนั้นต้องค านึกถึงจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้คือ 

(Preston and Leng, 1987 อา้งโดย ปราโมทย์, 2555)  

1. โปรตนีไหลผ่านรูเมน (by-pass protein, BPP) 

2. คาร์โบไฮเดรตท่ีไหลผ่านกระเพาะ (by-pass starch) หรือมีการ

ปรับสภาพภายในรูเมนให้มีการผลิตกรดโพรพิออนิกสูงขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามการท่ีจะน าผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้เป็น

อาหารสัตว์ต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ จะต้องปรับการให้อาหาร

เพื่อให้เกิดความสมดุลทางโภชนะ 

3. สัตว์ต้องได้รับไนโตรเจนท่ีหมักได้ง่าย (fermentable nitrogen) 

โดยจะต้องได้รับไนโตรเจนในสัดส่วน 3 กรัมต่อคาร์โบไฮเดรทท่ี

ยอ่ยได้งา่ย 100 กรัม 

4. จะตอ้งปรับสภาพภายในรูเมนให้เหมาะสมและเพียงพอ 

5. ปรับให้เกิดความสมดุลของผลผลิตสุดท้าย (end-products) 
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 จากการศึกษาการตัดของหญ้ากินนี หญ้าซิกแนว ถั่วซิราโตร 

และถั่วเวอราโน (Wanapat and Topark-Ngarm, 1985; Wanapat, 1988) 

พบว่าปริมาณโปรตีนของหญ้า และถั่วมีค่าสูงสุดเมื่ออายุการตัดท่ี 4 

สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาคุณค่าทางด้านโภชนะ การใช้

ประโยชน์ ตลอดจนผลผลิต ควรท าการตัดหญ้าท่ีอายุ 8 สัปดาห์ แต่

อย่างไรก็ตามในการท าแปลงหญ้าเกษตรกรควรตัดหญ้าในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ท้ังนี้ควรพิจารณาคุณค่าทาง

โภชนะ ปริมาณการกินได้อสิระด้วย (Devendra and Wanapat, 1986) 

 

2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้อาหารสัตว์ในท้องถิ่น 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดว่าสมบูรณ์ไปด้วยอาหารท่ีสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็กชอบกิน โดยเฉพาะใบพชืถงึแมใ้นช่วงฤดูแล้งยังมใีบพชืในท้องถิ่น

เป็นจ านวนมาก เหมาะส าหรับเกษตรกรรายย่อย แตส่ าหรับในอนาคตท่ีจะ

เลี้ยงเป็นระบบจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์หลัก ไม่ว่าจะเป็นพืช

ตระกูลหญ้า หรือพชืตระกูลถั่ว  
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รูปที่ 2.1 การเสริมกระถินเพื่อเป็นแหลง่โปรตนีในฟาร์มเกษตรกร 

(ปราโมทย์, 2555)  

 

2.3 พืชที่ประกอบด้วยสารประกอบแทนนิน 

พืชอาหารสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนมากท่ีประกอบด้วย

สารประกอบคอนเดนส์แทนนิน ซึ่งจับกับโปรตีน (condensed tannins-

protein complex) โดยสมมติฐานท่ีอธิบายผลของแทนนินท่ีมีผลต่อการลด 

หรือก าจัดพยาธ ิสามารถแบง่ได้ 2 ลักษณะ คือผลตรง และผลทางอ้อม 

 ผลทางอ้อมเป็นผลท่ีมีต่อตัวสัตว์แล้วมีผลต่อพยาธิอีกทีหนึ่ง 

จากการท่ีสารประกอบแทนนิน-โปรตีนเกาะกันท าให้จุลินทรีย์ในรูเมนเข้า

ย่อยได้น้อยจึงเกิดการไหลผ่านไปท่ีกระเพาะจริงมากขึน้ โปรตีน และแทน

นินจึงคลายพันธะ โปรตีนถูกย่อยและดูดซึมท่ีล าไส้เล็ก ท าให้สัตว์ได้รับ

โปรตีนหรือกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นมากขึ้น ผลดังกล่าวท าให้ร่างกายสัตวเ์กิด

สภาพสมดุล (homeostasis) และเพิ่มระบบภูมิต้านทาน (immune) รวมท้ัง
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ต้านทานต่อพยาธิ (Coop and Kyriazakis, 2001) และยังมีรายงานว่า 

อาหารท่ีมีองค์ประกอบของแทนนินช่วยให้สัตว์ลดโอกาสในการติดเชื้อได้ 

(Min, 2003; Waghorn and McNabb, 2003) 

 

ตารางที่ 2.1 การใชพ้ชืในท้องถิน่เป็นอาหารสัตวเ์คีย้วเอื้องขนาดเล็ก  

 

 

ความสามารถในการ

ยอ่ยได้ (%) 

อัตราการ

เจรญิเตบิโต 

(g/d) 

แหลง่ข้อมูล 

 DM CP NDF  

กลุ่มควบคุม 

(กากถั่วเหลอืง) 

68.3 59.2 55.0 50.5 Paengkoum (2011) 

ใบข่อย  66.9 59.8 54.5 48.0 

ใบกระถิน  67.0 59.5 55.2 47.5 

กลุ่มควบคุม 

(กากถั่วเหลอืง) 

59.1 56.3 50.0 59.3 Paengkoum and 

Paengkoum (2010) 

ใบมะขามเทศ  56.1 55.1 49.5 62.9 

ใบกระถิน  56.9 49.5 49.2 62.5 

กลุ่มควบคุม 

(กากถั่วเหลอืง) 

69.3 58.6 51.7 55.5 Paengkoum (2010) 

ใบสะเดา  67.6 57.9 50.6 52.0 

ใบกระถิน  68.9 57.3 51.8 53.5 

ใบขนุน  64.1 71.0 - - Paengkoum and 

Traiyakun (2011) ใบกระถิน  53.2 55.0 - - 
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ตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ใบพชืท่ีพบมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ได้แก่ ใบกระถิน ใบข่อย ใบมะขามเทศ ใบสะเดา หรือ

ใบขนุน สามารถน ามาใชท้ดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง เชน่ กากถั่ว

เหลอืง โดยไม่มีผลกระทบด้านลบตอ่ความสามารถในการย่อยได้ สมดุล

ไนโตรเจน และอัตราการเจรญิเตบิโต และท่ีส าคัญคือ สามารถลดตน้ทุน

การผลิตได ้

 

    
    (ก)   (ข) 

รูปที่ 2.2 เปรียบเทียบส่วนผิวคิวตเิคิล (cuticle surface) ของ

พยาธTิrichostrongylus colubriformis ของกลุม่ควบคุม (ก) 

และกลุ่มสารสกัดแทนนินจาก chestnut (ข)(Hoste et al. 

2006 อา้งโดย ปราโมทย ์และคณะ, 2555) 
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 ผลทางตรงของสารประกอบแทนนินต่อพยาธิ โดยท าให้อัตรา

การขยายจ านวนของพยาธิลดลง ความสมบูรณ์พันธ์ุของพยาธิลดลง 

สันนิษฐานว่าแทนนินมีผลต่อ cuticle ซึ่งมีโครงสร้างเป็น praline- หรือ 

hydroxyproline ซึ่งท าหน้าท่ีในการห่อหุ้ม และป้องกันอวัยวะต่างของ

พยาธ ิเชน่ ระบบการล าเลียงสารอาหาร ระบบการย่อย ระบบการขับถ่าย 

และอวัยวะอื่นๆ (Thompson and Geary, 1995) จากรูปท่ี 3.2 แสดงให้เห็น

ถึ งผลของสารสกัดแทนนินต่อ  cuticle ของพยาธิ  Trichostrongylus 

colubriformis ท่ีถูกท าลายท าให้พยาธิไม่สามารถเจริญเติบโตหรือแบ่ง

เซลล์ต่อ โดยเฉพาะท าให้ตัวอ่อนของพยาธิไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระยะท่ี 

3 ได้ (Bahuand, 2006) 

การใช้สารประกอบท่ีได้จากพชื เพื่อใชใ้นการลดการปลดปลอ่ย 

CH4 สารประกอบจะพบได้ในพชืตระกูลถั่วในเขตร้อน ซึ่งสารประกอบ

ดังกล่าวมคีวามสามารถในการยับยัง้การเจรญิเตบิโตจุลินทรีย์กลุ่มท่ี

สังเคราะห ์ CH4 โดยจะมีท้ังผลยังย้ังโดยตรงตอ่ methanogens หรือมผีล

ทางอ้อมตอ่การยับยัง้การเจรญิเตบิโตของโปรโต ท้ังน้ีเนื่องจาก CT มี

น้ าหนักโมเลกุลท่ีต่ าและมสีายพนัธะของ H มาก ดังนัน้จึงสามารถแทรก

ซึมเข้าสูเ่ซลล์ของจุลินทรีย์ และเขา้ยับยัง้การท างานเอนไซมใ์นเซลล์ สาร

สกัด CT จากพชื เชน่ Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus และ Acacia 

mearnsiir พบวา่สามารถลดการผลิต CH4 ในแกะหรือแพะมากกว่า 30% 

โดยไม่มีผลกระทบตอ่การย่อยได้ ส่วนการเสริม CT จาก Terminalia 

chebula โดยการสกัดด้วยเมทานอล ในการศึกษาแบบ in vitro พบวา่ลด

การผลิต CH4 มากถึง 90% (Patra et al., 2011)  
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2.4 การปรับปรุงคุณภาพของอาหารหยาบ 

การใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบท่ีมีคุณค่าโภชนะการต่ าและการเสริม

เพื่อเพิ่มระดับโภชนะอาหารหยาบท่ีมีคุณค่าทางโภชนะต่ านั้น ส่วนใหญ่จะ

เป็นพวกผลพลอยได้ทางการเกษตรหรือเศษพืชจากการเกษตร และ

อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะน าไปใช้เป็น

อาหารสัตว์ในช่วงท่ีขาดแคลนอาหารในช่วงฤดูแล้งท่ีไม่มีหญ้าสด ซึ่ง

ผลกระทบท่ีตามมา คือ สัตว์ได้รับโภชนะไม่เพียงพอกับความต้องการ 

โดยเฉพาะระดับโปรตีน กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น และพลังงานท่ีใชป้ระโยชน์ได้ 

ดังนั้นการท่ีจะน าผลพลอยได้ทางการเกษตรไปใช้เป็นอาหารสัตว์ควรมี

การเสริมอาหารข้นร่วมด้วย เช่นการปรับปรุงโภชนะของฟางข้าว โดยการ

หมักด้วยยูเรีย 5% (รูปท่ี 2.3) โดยสามารถเพิ่มระดับโปรตีนจาก 2-3% 

เป็น 7-8% ปริมาณการกินได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% (เมธา, 2528) การใช้เศษ

เหลือทางการเกษตรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการอาหารสัตว์เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพท่ีสูงสุดโดยเฉพาะเป็นการเพิ่มโปรตีน และพลังงาน 

วัตถุดบิบางชนิดก็อาจจะน าไปให้สัตวก์ินได้เลย เชน่ ใบมันแห้ง ข้าวโพดป่น 

หรืออาจผสมกับยูเรียในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้อาหารท่ีมีระดับ

โภชนะท่ีเพยีงพอต่อความตอ้งการของสัตว ์ 

 

การท าฟางหมักยูเรีย 5 % (เมธา, 2533) 

1. ฟางข้าว  100 กิโลกรัม 

2. ชั่งยูเรีย 5 กิโลกรัม 

3. ตวงน้ า 100 ลติร 
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4. เทยูเรียลงในน้ า กวนให้ละลาย 

5. เทราดฟางข้าวเป็นช้ันๆ 

6. ปิดดว้ยพลาสตกิให้มิดชิด 

7. หมักเป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 วัน 

8. เปิดน าออกให้สัตวก์ิน และปิดไวใ้ห้สนทิเมื่อเอาออกให้พอกิน 
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     รูปที่ 2.3 การท าฟางหมกัยูเรีย เพื่อช่วยเพิ่มโภชนะและการยอ่ยได้ 
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บทท่ี 3 

การใช้ผลพลอยได้จากมันส าปะหลัง 
 

3.1 บทน า 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดย

ในแต่ละปีมผีลผลิตมันส าปะหลงั ออกมามากท าให้เกษตรกรขายได้ใน

ราคาต่ า โดยมีการปลูกทัง้ประเทศประมาณ 6 ล้านไร่ ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับท่ี 3 รองจากบราซิลและไนจีเรีย หัวมันสดของไทยท่ี

ผลิตได้ถกูแปรรูปเป็นมันเส้น (cassava chips), มันอัดเม็ด (cassava pellets) 

และแป้งมัน (cassava starch) และส่งออกไปขายยังกลุ่ม  ประเทศสหภาพ

ยุโรป และเอเชยีในบางประเทศ ซึ่งประเทศเหลา่นีส้่วนใหญ่น าไปใชใ้นการ

เลีย้งสัตว ์ ในขณะท่ีประเทศไทยกลับน าไปใชเ้ลีย้งสัตวเ์พยีงจ านวนนอ้ย

เท่านัน้ ซึ่งอาจจะมสีาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัย เชน่ ไมท่ราบถึงวิธีการ

น ามาใช ้ น าไปเปรียบเทียบกับวัตถุดบิอาหารอื่นท่ีมีคุณภาพดกีว่า ขาด

ความรู้ทางด้านวชิาการ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีนักวจิัยจ านวนหนึ่งได้

ท าการศกึษาวจิัยการใช้ประโยชนจ์ากมันส าปะหลัง และผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พบวา่ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ โดยสามารถใช้ไดใ้น

สัตว์หลายชนดิ เชน่ โคเน้ือ โคนม แพะ แกะ สุกร เป็ด ไก ่และปลา (ฉลอง 

และคณะ, 2542; จีรชัย และคณะ, 2542) แตส่ าหรับการใชใ้นวงกว้างท่ัวๆ 

ไปยังการใชเ้พยีงปริมาณน้อยเท่านั้น จึงมคีวามจ าเป็นย่ิงท่ีจะส่งเสริมให้
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เกิดการใชเ้พิ่มขึ้น เพื่อพยุงราคามันส าปะหลัง และเพิ่มมูลคา่กับผลผลิต

จากการน าไปใชเ้ลีย้งสัตว ์

 กากมันส าปะหลังท่ีได้จากกระบวนการผลิตแป้งมัน และไดจ้าก

กระบวนการผลิตแอลกอฮอร์ ซึง่มปีริมาณเพ่ิมขึน้ตามปริมาณการผลิตมัน

ส าปะหลัง   จากการส ารวจของ กฤตพล (2546) พบวา่โรงงานผลิตแป้งมัน

ส าปะหลังจ านวน 10 โรงงาน ซึง่มกี าลังการผลิต 200-2,000 ตันตอ่วัน มี

ผลพลอยได้ 40-50 ตันตอ่วัน หรือคิดเป็นกากมันส าปะหลังสด 23.39 % 

ทางโรงงานตอ้งหาวธีิการก าจัดท้ิง   หรือหาแนวทางการใชป้ระโยชนโ์ดย

ได้มีการน ามาเป็นอาหารสัตวโ์ดยเกษตรกรบางส่วน   รวมท้ังการน าไปเป็น

ส่วนผสมอาหารสัตว์ในโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ ่   ขณะนีร้ายงาน

ศกึษาเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนะส าหรับสัตว์เคีย้วเอื้องยังจ ากัด 

มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีสามารถเจริญได้ดีในเขตร้อน เป็นไม้พุ่มมี

อายุค้างปี อาจสูง 2-3 เมตร ล าต้นตรง ใบมีลักษณะคล้ายฝ่ามือ 

(palmatey divided leaves) มีก้านยาว มีรากซึ่งเจริญเป็นหัวลักษณะยาว

ใหญ่ และมีแป้งสูง ขนาดของรากขึ้นอยู่กับอายุและสภาพแวดล้อม อาจ

ยาวถึง 40 เซนติเมตร และมีน้ าหนักกว่า 5 กิโลกรัม รากมักมีเส้นใยสูง

เมื่อมีอายุมากกว่า 12 ถึง 14 เดอืน โดยปกติจะเก็บเกี่ยวรากมันในขณะท่ีมี

เส้นใยต่ า การปลูกควรใช้ท่อนพันธ์ุจากต้นยาวประมาณ 25 เซนติเมตร 

ควรตัดต้นถอนโคนท้ิงประมาณ 20 เซนติเมตร และตัดส่วนยอดท่ีมีขนาด

เล็กกว่า 2.5 เซนติเมตรท้ิง ท่อนพันธ์ุจะงอกรากตรงข้อท่ีอยู่ใต้ และจะ

แตกยอดตาตรงข้อท่ีอยูสู่งสุด รากจะแตกแขนงได้อย่างดแีละหยั่งลึกในผิว

ดิน หลังจาก 2-3 เดือน รากตรงบริเวณต้นจะเร่ิมพองตัว และสะสมแป้ง
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และจะเจริญขึ้นเร่ือย ๆ ในช่วงท่ีมีความชื้นเพียงพอส าหรับการงอกของ

รากและยอดในระยะเวลาอันสั้น ท่อนท่ีไม่งอกอาจสังเกตได้ภายใน 3 

อาทิตยแ์ละควรปลูกซ่อมดว้ยท่อนพันธ์ุใหม่ มันส าปะหลังเป็นพืชหัวท่ี

ปลูกกันอย่างแพร่หลายเกือบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในภาคอีสาน สามารถปลูกได้ง่ายจนได้รับฉายาว่าพืชเทวดา มัน

ส าปะหลังถอืเป็นพืชเขตร้อน ถือเป็นแหล่งพลังงานและเป็นวัตถุดิบอาหาร

ชนิดหนึ่ง ท่ีเหมาะสมกับการใช้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะในประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้มาก จนบางคร้ังมีปัญหา

เร่ืองราคา มันส าปะหลังในประเทศไทยมีราคาถูกมาก แต่แทนท่ีจะถูก

น ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างแพร่หลายกลับถูกมองข้ามมีการใช้

น้อยมาก ซึ่งมันส าปะหลังท่ีปลูกส่วนมากจะถูกน ามาท าแป้งมันส าปะหลัง 

และอัดเม็ดส่งขายต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงหันมาใช้มันส าปะหลังในการ

ผสมอาหารสัตว์ ถึงแม้ว่ามันส าปะหลังจะมีข้อด้อยคือ โปรตีนต่ าและมี

กรดไฮโดรไซยานิค  

 

3.2 คุณค่าทางโภชนาการของมันส าปะหลัง 

มันส าปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก มีโปรตีน

ต่ า พลังงานสูง โดยมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME) 3300 kcal/kg มีเยื่อใย

ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ (อุ ทัย และคณะ , 2540) แต่อย่างไรก็ตาม

องค์ประกอบทางเคมี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และขึ้นอยู่กับชนิดของมัน

ส าปะหลังดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 3.1 คุณค่าของอาหารของมันส าปะหลัง ข้าวโพด ปลายขา้ว โดย

มันส าปะหลังปรับโปรตนีโดยกากถั่วเหลอืง หรือปลาปน่ 

องคป์ระกอบ มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปลายขา้ว 

โปรตนี (%) 2.00 8.00 8.00 

พลังงานสุกร (Kcal/kg) 3260 3300 3596 

ไขมัน (%) 0.75 4.00 0.90 

เยื่อใย (%) 4.00 2.50 1.00 

แคลเซี่ยม (%) 0.12 0.01 0.03 

ฟอสฟอรัส (%) 0.05 0.10 0.04 

ไลซีน (%) 0.09 0.25 0.27 

เมทไธโอนิน-ซีสตนี (%) 0.06 0.39 0.32 

ทริปโตเฟน (%) 0.02 0.09 0.10 

ทริโอนนี (%) 0.07 0.32 0.36 

ราคา (บาท/กก.) 2.80 5.50 6.50 

ที่มา: อุทัย และคณะ (2540) 

 

มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีมีการสะสมอาหารในส่วนราก  โดยส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยแป้ง เป็นแหล่ง    คาร์โบไฮเดรทท่ีย่อยได้ง่าย  สามารถ

น ามาใชเ้ป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์  จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะ

พบว่า แป้งมัน  มันเส้น  มันอัดเม็ด เปลือกมัน กากมันส าปะหลัง มีระดับ

ของโปรตีนต่ า  แต่มีส่วนของแป้ง หรือพลังงานสูง (เมธา และคณะ ,  

2538)  และนอกจากนี้ เมธา และฉลอง (2533) รายงานว่า จากการน า
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ส่วนของใบมันส าปะหลังไปตากแห้ง พบว่าสามารถใช้เป็นอาหารเสริม

โปรตีนส าหรับการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้ในสัตว์เคี้ยว

เอื้อง เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนะตา่ง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะเป็นแหล่ง

โปรตีนเสริม มี วัตถุแห้ง (dry matter, DM) 90% และมีโภชนะต่าง ๆ เมื่อ

คิดเป็นวัตถุแห้ง พบว่า มีโปรตีนท่ีย่อยได้ (digestible protein, DP) 18.3%  

โภชนะท่ีย่อยได้ท้ังหมด ( total digestible nutrient, TDN) 56%  โปรตีน

หยาบ (crude protein, CP) 24.7% ether extract (EE) 5.9%  เยื่อใยหยาบ 

(crude fiber, CF) 17.3% โภชนะท่ีไม่ใช่ไนโตรเจน (nitrogen free extract, 

NFE) 44.2% เถ้า (Ash) 7.9%  แคลเซียม (calcium, Ca) 1.5%  ฟอสฟอรัส 

(phosphorus, P) 0.4%  เยื่อใย NDF (neutral detergent fiber) 29.6% และ 

เยื่อใย ADF (acid detergent fiber) 24.1%  และนอกจากนี ้Wanapat et al. 

(2000a) ศึกษาวิจัยโดยท าการเก็บมันท้ังต้น โดยหักเหนือจากพื้น 15-30 

cm ท่ีอายุประมาณ 3 เดือน น ามาตากแห้งเพื่อผลิตมันเฮย์ (cassava hay, 

CH) พบวา่มีคุณค่าทางโภชนะสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับ alfalfa hay และ

กากถั่วเหลือง (soybean meal) พบว่ามีส่วนประกอบของกรดอะมิโนใน

ปริมาณท่ีสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง methionine (Met) isoleucine (Ile) 

และ lysine (Lys) 

 

3.3 ข้อดีของการใช้มันส าปะหลัง/ผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์ 

มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ย่อย โดยเฉพาะในกระเพาะหมักของ

โค เพราะแปง้ในมันส าปะหลังเป็นแป้งออ่น จึงยอ่ยได้งา่ย สัตว์จึงสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้งา่ย มันส าปะหลังมีผนังเซลล์ต่ า ไมม่ปัีญหาเร่ือเยื่อใย 
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ระดับเยื่อใยประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือวา่มีระดับเหมาะสมกับการใช้

เป็นอาหารสัตวไ์ด้ หากใชใ้นอาหารโคจะสามารถลดความเครยีดเนื่องจาก

ความร้อนได้ด้วยเนื่องจากมีผนังเซลล์ต่ า ความร้อนท่ีเกิดขึ้นจาก

ขบวนการหมัก โดยจุลนิทรีย์ในกระเพาะหมักจะมคี่าต่ าตามไปด้วย  ราคา

ถูกเมื่อน าไปประกอบสูตรอาหารท าให้ต้นทุนอาหารต่ าหากใช้เป็นแหล่ง

พลังงานหลักในสูตรท่ีมียูเรยี กากน้ าตาล กากผงชูรส จะท าให้สูตรอาหาร

มรีาคาต่ ากว่าสูตรอาหารท่ีใชข้้าวโพดหรือปลายขา้ว 

 

3.4 ข้อจ ากัดในการใช้มันส าปะหลัง/ผลพลอยได้ส าหรับเป็นอาหาร

สัตว์ 

มันส าปะหลังประกอบด้วย ไวตามนิ แร่ธาตุ ต่ าดังนัน้ควรเสริมให้ครบตาม

ความต้องการของสัตว์สูตรอาหารท่ีใช้มันส าปะหลังจะต้องมีการเสริม

กากน้ าตาล หรือไขมันเพื่อลดความเป็นฝุ่นของอาหร เพราะหากอาหาร

เป็นฝุ่นมากเกินไป จะมีผลต่อสุขภาพของสัตว์ ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

กินอาหารลดลง  มันส าปะหลังท่ีน ามาใช้เป็นอาหารสัตวจ์ะตอ้งท าการลด

พิษของไฮโดรไซยาไนด์ให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ โดยการ

ตากแดด การหมักหรอืการต้ม 

 

3.5 การเพิ่มไนโตรเจนหรือโปรตีนโดยการเสริมสารประกอบ

ไนโตรเจน 

มันส าปะหลังประกอบด้วยไนโตรเจนหรือโปรตนีในระดับท่ีต่ ามาก ดังนัน้

ในการน ามาใชจ้ึงตอ้งมีการเสริมแหลง่ไตรเจนเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
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โปรตนีต่อพลังงาน เพื่อสง่เสริมการท างานของจุลินทรีย์ในรูเมน เพื่อสร้าง

เป็นสารอาหารท่ีสัตวเ์คีย้วเอื้องน าไปใชป้ระโยชนใ์นการสร้างเป็นผลผลิต

ตอ่ไป ดังนัน้ในการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมวีัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มการใช้

ประโยชนข์องกากมัน โดยน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกวา่ casarea 

(cassava + urea) อาจจะเรียกทั่วไปวา่ starea ซึ่งเป็นการน ากากมันมา

ผสมกับยูเรีย แลว้อัดเม็ดซึ่งระหว่างการอัดเม็ดจะเกดิกระบวนการ 

gelatinization กระบวนการดังกล่าวช่วยให้กากมันย่อยได้ดขีึน้และยูเรียจะ

ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ท าให้จุลนิทรีย์ในรูเมนท างานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  การศึกษาในคร้ังน้ีจะได้ทดสอบการย่อยได้ของผลิตภัณฑ ์

casarea ในรูเมนโดยใชเ้ทคนิคการย่อยได้ในถุง จากนั้นการศกึษาในล าดับ

ตอ่ไปจะมีการน าผลิตภัณฑ ์ casarea มาใชใ้นการเสริมในอาหารแพะเนือ้ 

โดยการทดแทนแหล่งของโปรตนีราคาแพง เชน่ กากถั่วเหลอืง ในการ

ทดแทนท่ีระดับต่างๆ เพื่อศึกษาผลท่ีมีต่อปริมาณการกินได ้ การย่อยได ้

การใช้ประโยชนข์องโภชนะ กระบวนการหมักในรูเมน และการสังเคราะห์

จุลินทรีย์โปรตนี ในแพะเนือ้ ซึ่งเป็นการน าผลพลอยได้หรือของเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชนใ์นการลดตน้ทุนค่าอาหารและลด

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มได้ด้วย 

 

3.6 การผลิตใบมันส าปะหลังแห้งเพื่อใชเ้ป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์  

      1) เก็บใบมันส าปะหลัง ควรเก็บใบมันส าปะหลังจากต้นก่อน ท าการ

เก็บเกี่ยวหัวมัน เนื่องจากการเก็บใบมันส าปะหลังหลังการเกี่ยว แลว้นัน้ 

อาจท าไดไ้มส่ะดวก และไมส่ามารถเก็บใบมันส าปะหลังใน แปลงได้หมด 
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แตค่วรเก็บใบมันก่อนการขุดหัวมันไมเ่กิน 12– 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มี

ผลกระทบตอ่เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันส าปะหลัง 

        2) การเก็บใบมันน้ันควรเด็ดจากส่วนยอดบริเวณท่ีมีสเีขียว ยาว

ลงมาประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนท่ีเหลอืเด็ดเฉพาะใบกับก้าน ใบ

เท่านัน้ ไมค่วรเก็บสว่นของล าตน้ติดมาด้วย เนื่องจากจะท าให้ 

ใบมันส าปะหลังท่ีได้มคีุณภาพต่ า คือโปรตนีต่ า เยื่อใยสูง และสว่น ก้าน

กับล าต้นยังท าให้แห้งได้ช้าอกีดว้ย 

         3) เมื่อเก็บใบมันมาแลว้ควร ตาก / ผึ่งแดดให้เร็วท่ีสุด เนื่องจาก

การเก็บไว้ในกระสอบหรือกองไว ้ ท าให้เกิดความร้อนขึ้นส่งผลให้ใบมัน

ส าปะหลังมีลักษณะตายนึ่งใบมนัส าปะหลังท่ีได้เป็นสนี้ าตาล ไม่เป็นสี

เขียวไม่นา่ใชอ้กีทัง้ท าให้มีการสญูเสียไวตามนิเอและสารสใีนใบมันไป

ด้วย 

         4) น าใบมันส าปะหลังท่ีเก็บได้มาตาก / ผึ่งแดด ใหแ้ห้ง โดยอาจ

สับเป็นช้ิน ซึ่งจะท าให้ตากแห้งเร็วขึน้ ระหว่างการตาก ควรกลับใบมัน

ส าปะหลังไปมาเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้สว่นใบและก้าน แห้งได้ท่ัวถงึ โดยตาก 

/ ผึ่งแดด นาน 2 – 3 แดด ซึ่งใบมันแห้งท่ี ได้น้ีสามารถน าไปใชเ้ป็น

วัตถุดบิอาหารโค – กระบือ ไดทั้นทีโดยไม่ตอ้งท าการบดส าหรับในสัตว์

กระเพาะเด่ียวพวกสุกรและสัตวปี์กตอ้งน าไปบดให้ละเอียดก่อนน าไปใช้

ผสมกับวัตถุดบิชนิดอ่ืน  
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3.7คณุคา่ทางโภชนะของใบมันส าปะหลังแห้ง 

ส าหรับคุณค่าทางโภชนะของ ใบมันส าปะหลัง มคีวามผันแปรตาม

ปริมาณส่วนใบกับก้าน และล าตน้ท่ีติดมา ถ้ามีสว่นใบมากโปรตนีก็จะสูง 

โดยคุณคา่ทางโภชนะของใบมันส าปะหลังแห้ง แมว้า่ใบมันส าปะหลังจะ

มสีารพิษส าคัญ 2 ชนิด คือกรดไฮโดรไซยานิคและสารแทนนิน แตใ่นใบ

มันแห้งจะมีกรดไฮโดรไซยานิคเหลอือยูใ่นระดับต่ ามากไมเ่กิน 30 ส่วน

ในลา้นส่วน (ppm) เชน่เดียวกับในมันเส้นท่ีสารพษิระเหยออกไประหว่าง

ผึ่งแดด จนเหลอืในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายส าหรับสัตว์ และกรดไฮโดรไซ

ยานคิในระดับต่ าดังกลา่วนี้กลับชว่ยกระตุน้ให้เกิดระบบท่ีท าให้สัตวม์ี

ความตา้นทานโรคเพ่ิมขึน้ดว้ย ส่วนปริมาณแทนนนิท่ีมีอยูใ่นระดับต่ า 

14.79 มลิลกิรัม/กก. ก็มีประโยชนส์ามารถควบคุมพยาธใินตัวสัตวไ์ด้

ด้วยนอกจากนี้ใบมันส าปะหลังแห้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งของไวตามนิ

เอ (แคโรทีน) และสารสีแซนโทฟิลล์ให้กับสัตว์โดยมปีริมาณสูงกว่า คือ

ประมาณ 660 มก./ กก. เทียบกับ 318 มก./ กก. ที่มอียู่ในใบกระถิน 

 

3.8 การใชใ้บมันส าปะหลังแหง้ในสูตรอาหารสัตว์ 

ข้อจ ากัดในการใช้ใบมันส าปะหลังคือระดับเยื่อใยหรือความฟา่ม จึงแนะน า

ให้ใชใ้นสูตรอาหารสกุรรุ่น-ขุน และแม่พันธ์ุในระดับไม่เกิน 10-15 

เปอร์เซ็นต์ อาหารสัตว์ปีกไมเ่กิน 5-7 เปอร์เซ็นต์ อาหารผสมรวม (TMR) 

ส าหรับโค-กระบือ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับท่ีจะไมม่ปัีญหาจาก

สารพิษท้ังสองชนดิดังกล่าว 



คู่มือการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและผลพลอยได้จากมันส าปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง  

  
 

 

35 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

3.9 คุณคา่ของใบมัน สร้างรายได้เสริมให้แกเ่กษตรกร 

มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่เกษตรกรนิยมปลูก  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในภาคอสีาน  เนื่องจากเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทนแลง้ สามารถเก็บ

เกี่ยวได้ต้ังแต่อายุ 8 เดอืนขึน้ไป และหากเกษตรกรไม่พอใจราคามัน

ส าปะหลังก็สามารถรอการเก็บเกี่ยวได้ถงึ 2 ปี  การปลูกมันส าปะหลังใน

ประเทศไทยมมีานานหลายสิบปี  พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังค่อนขา้ง

แปรปรวนขึ้นอยู่กับราคาท่ีเกษตรกรขายได้ โดยในปี 2551  พื้นท่ีปลูกมัน

ส าปะหลังท้ังประเทศ 7.4 ล้านไร่  ผลผลิตหัวมันสด 25.6 ลา้นตัน  ท้ัง

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนไดม้กีารด าเนนิงานวิจัยพัฒนาทัง้ดา้นพันธ์ุ 

เทคโนโลยกีารผลิต รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากใบมันส าปะหลังท่ีมีคุณค่า

โปรตนีสูงกวา่หัวมัน แตเ่กษตรกรสว่นใหญ่จะใชป้ระโยชนเ์ฉพาะส่วนท่ีอยู่

ใตด้ินของต้นมันส าปะหลังคอืหวัมันเป็นหลักเท่านัน้   ส่วนท่ีอยูบ่นดนิหาก

ไมใ่ชต้น้เป็นท่อนพันธ์ุก็จะปลอ่ยท้ิงไวใ้นแปลง 

วธีิการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง  เกษตรกรจะท าการตัดตน้มันแลว้

งัดช่วงตอ่ระหว่างโคนต้นและราก เพื่อแยกเอาหัวมันออกจากดนิ   ในอดีต

เกษตรกรมักตัดหัวมันส าปะหลังตดิโคนต้นซึ่งจะติดส่วนของเหง้ามันมา

ด้วย  แตปั่จจุบันท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงค์การท ามันเส้น

สะอาด ท าให้ผู้ประกอบการเขม้งวดการตัดหัวมันไม่ให้ติดเหง้า ผลิตภัณฑ์

มันเส้นท่ีได้มคีุณภาพดมีเีปอร์เซ็นต์แป้งสูง  ท าให้เหง้ามันถูกทิง้ไวใ้นแปลง

มากขึ้น  ซึ่งเกษตรกรบางรายอาจใชเ้หง้ามาเผาเป็นเชื้อเพลงิแทนฟืน  ท้ังน้ี

เหง้ามันมคี่าความร้อน 7,451 กโิลจูนตอ่กิโลกรัม ใกล้เคียงกับฟืนจากยูคา
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ลิปตัสท่ีมีคา่ความรอ้น 8,514 กโิลจูนตอ่กิโลกรัม     การเผาเหง้ามันท้ิงใน

แตล่ะปเีทียบเท่ากับการใชน้้ ามันเตาประมาณ 3,000 ล้านลิตร 

 ส่วนท่ีอยูเ่หนอืดนิของมันส าปะหลัง  นอกจากต้นมันแล้วยังมีใบ

มันส าปะหลัง  ซึ่งในพืน้ท่ี 1 ไร่ ของการเก็บเกี่ยวจะมใีบมันสดคิดเป็น

น้ าหนักประมาณ 660-700 กิโลกรัม  โดยใบมันสดมโีปรตนีอยู ่6%  และ

ยังมีไซยาไนตใ์นปริมาณสูง  แตก่ารผึ่งแดด 2-3 แดด   หรืออบแห้งจะชว่ย

ลดปริมาณไซยาไนต์จนอยูใ่นระดับท่ีปลอดภัยตอ่การน าไปใชเ้ป็นอาหาร

สัตว์ได้  นอกจากนี้ใบมันยังเป็นแหล่งสารสีหรือสารแซนโทฟิลล์อีกดว้ย   

เมื่อเทียบคุณค่าทางโภชนาการของใบมันแหง้และใบกระถินแห้ง  จะมี

คุณค่าใกล้เคียงกันโดยมโีปรตนีสูงถงึ 23% 

 

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบโภชนาการของใบมันส าปะหลัง และใบ

กระถินพื้นเมอืง 

คุณค่าทาง

โภชนาการ(%) 

ใบมันแห้ง 1/     ยอดและใบ

มันแห้ง2/ 

                        

ใบกระถินแห้ง3/ 
ความชืน้ 

โปรตีนรวม 

เยื่อใบ 

ไขมัน 

เหง้า 

9.28 

23.10 

21.11 

7.24 

5.72 

10.05 

18.78 

16.20 

6.18 

9.27 

10.00 

23.50 

7.70 

7.70 

9.70 

ท่ีมา     1/อุทัยและสุกัญญา (2547)   2/สุมันและคณะ (2547) 

3/กองอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว์ 
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แมว้า่ที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายจะมีการใชใ้บมันส าปะหลังเพื่อ

เลีย้งสัตว ์เชน่ เลีย้งโคบา้งก็ตาม  แตปั่จจุบันมกีารค้าใบมันส าปะหลังบ้าง

แลว้ ท้ังนี ้จากการสอบถามผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีพบวา่ ลาน

มันได้รับซื้อใบมันสดและใบมันแห้งจากเกษตรกรและจ าหนา่ยให้แกผู่้เลี้ยง

สัตว์ในรูปใบมันแห้งและใบมันหมัก  ราคารับซื้อใบมันสดตันละ 700 บาท  

และใบมันแห้งตันละ 4,000 บาท  โดยน าใบสดมาตาก 2-3 แดด  ให้

ความชื้นเหลอืประมาณ 8-10%  แลว้บดเป็นช้ินเล็กๆ รอจ าหนา่ยหรือน า

ใบสดมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ  หมักร่วมกับกากแป้งในถุงพลาสติกปิดปากแน่น  

เป็นเวลา 15 วัน  สามารถลดปริมาณไซยาไนต์ได้กวา่รอ้ยละ 90   ราคา

จ าหนา่ยใบมันแห้งบดตันละ 6,000 บาท และราคาใบมันหมักตนัละ 2,000 

บาท ซึ่งสามารถใชใ้นสูตรอาหารสัตว์ได้ประมาณ 5% 

การเก็บเกี่ยวใบมัน สามารถเกบ็ท้ังใบและก้าน รวมถึงส่วนยอด

ของล าต้นความยาวประมาณ 20-50 เซนตเิมตร โดยสามารถเก็บใบมันได้

เมื่อต้นมันมีอายุ 6 เดอืนขึน้ไป  ซึ่งในการเก็บใบมันเกษตรกรทยอยเก็บคร้ัง

ละ 10-15 ใบตอ่ต้น จะไมก่ระทบตอ่ผลผลิตหัวมัน  และหลังจากนั้นเก็บอีก

ครัง้ในช่วงขุดหัวมัน การเก็บเกี่ยวใบมันใชแ้รงงานและเวลาไมม่าก และ

หากเกษตรกรมีการจัดช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมก็จะ

สามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้อยา่งเหมาะสมและสร้างรายได้เสริม

ให้แกเ่กษตรกรได้ด ี

Xu et al. (1994) ได้ท าการทดลองถึง ผลของการเสริมบัฟเฟอร์

ในอาหารผสมส าเร็จรูปท่ีมีธัญพืชสูง เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรด - ด่าง

ภายในกระเพาะรูเมนของโคนม โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่มการ
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ทดลอง คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม ท่ีไม่ผสมบัฟเฟอร์ลงในสูตรอาหาร

ผสมส าเร็จรูป กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเสริมบัฟเฟอร์ท่ีได้จาก

แหลง่ท่ีต่างกันลงในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูป กลุ่มควบคุมเมื่อวัดค่าความ

เป็นกรด - ด่าง ณ ชั่วโมงท่ี 0 พบวา่ ค่าความเป็นกรด - ด่างของกลุ่มท่ี 1, 

2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 6.84, 6.90 และ 6.87 ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานของ 

พีรพจน์ และคณะ (2547) ท่ีกล่าวว่าท่ีได้รับอาหารท่ีมีมันส าปะหลังเส้น 

และกากมันส าปะหลัง 50 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารมีค่าความเป็นกรด – 

ดา่ง ประมาณ 6.88 6.93 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ เมธา (2533) และ 

ฉลอง (2541) ท่ีรายงานว่า ระดับความเป็นกรด – ด่าง ภายในกระเพาะ

หมักของโคในสภาพปกติอยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 – 7.0 ซึ่งเป็นระดับท่ี

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก เมื่อระดับ

ความเป็นกรด – ด่างมีค่าต่ าลง จะท าให้สภาพภายในกระเพาะหมักมี

แบคทเีรียกลุ่มท่ียอ่ยแป้งและแบคทีเรียท่ีทนกรดเพิ่มมากขึ้น (วลัยลักษณ์, 

2543) จากรายงานของ ไพบูลย์ และคณะ (2537) ท่ีกล่าวว่า ความเป็น

กรด – ด่าง จะลดลงมีความเป็นกรดมากภายหลังกินอาหารข้น และจะ

เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในสภาวะท่ีเป็นกลางถึงด่างน้อยลง ภายหลังท่ีกินอาหาร

หยาบ เนื่องจากมีการกระตุ้นให้หลั่งน้ าลายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

Allen (1997) ท่ีกลา่วว่าความเป็นกรด – ด่างจะลดลงตอบสนองตอ่อาหาร

ท่ีได้รับ 
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3.10 การใช้คาซาเรียเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Casarea เป็นผลิตภัณฑท่ี์ได้จากการน าเอากากมันส าปะหลังผสมกับยูเรีย 

และแปรรูปโดยการอัดเม็ด ระหว่างการอัดเม็ดจะเกดิความร้อนช้ืนท าให้

แป้งเกิดกระบวนการ gelatinization ซึ่งผลิตภัณฑท่ี์ได้จะเรียกชื่อแตกต่าง

กันไป เชน่ หากท าจากแปง้มันส าปะหลังเรียก casarea หรืออาจจะเรียก

รวมๆ วา่ starea เมื่อผลิตภัณฑท่ี์ได้ผ่านกระบวนการ gelatinization 

อุณหภูมแิละความชื้นท่ีเหมาะสม เม็ดแป้งจะมีคุณสมบัตไิมล่ะลายในน้ า

เย็น จะท าให้เม็ดแป้งบวม และเมื่อให้ความร้อนและความชืน้ต่อไป จะได้

สารแขวนลอยท่ีมีความขน้เหนยีว ในขณะเดียวกันภายในเม็ดแป้งจะ

เกิดปฏกิิริยาไฮโดรไลซีสขึน้ระหวา่งโมเลกุลของแป้งกับโมเลกุลของน้ า

ส่งผลให ้ อะไมโลสท่ีอยูใ่นสภาพท่ีเป็นโมเลกุลสายยาว ถูกย่อยให้เป็นสาย

สั้นลง ท าให้อะไมโลสสามารถละลายออกมาภายนอกเม็ดแป้งได้ และอะ

ไมโลเพคตินท่ีมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุล คล้ายกับโครงสร้างผลึก 

(crystalline) อยู่ภายในเม็ดแป้ง และจะถกูย่อยโดยปฏกิิริยาไฮโดรไลซีสกับ

โมเลกุลของน้ า ท าให้อะไมโลเพคตนิมรูีปร่างผลึกที่เล็กลง (Waniska and 

Gomez, 1992) แตเ่มื่ออุณหภูมิลดลงภายหลังการเกิด gelatinization 

แลว้อะไมโลสจะอยู่ในรูปเจล (gel) ภายนอกแป้งและอะไมโลเพคตนิท่ีอยู่

ภายในเม็ดแป้งจะกลับมาอยู่ในรูปผลึกอีกคร้ังหน่ึง จะได้เม็ดแป้งสนี้ าตาล 

เพื่อใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มการใชป้ระโยชนข์องยูเรียส าหรับ

สัตว์เคีย้วเอื้อง เมื่อสัตวก์ินผลิตภัณฑ ์starea เข้าไปจะมจีุลินทรียก์ลุ่มท่ีผล

แอมโมเนยีในรูเมน (ammonia-producing bacteria) ท าการไฮโดรไลซ์ยูเรีย

ให้ได้แอมโมเนยีอยา่งชา้ๆ และจากการย่อยแป้งจะได้กรดไขมนัระเหยได้
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ง่าย (volatile fatty acids, VFAs) และกรดคโีต (keto acid) สัตว์สามารถใช ้

VFAs เป็นแหล่งพลังงานหลักโดยดูดซึมผ่านผนังรูเมน ในขณะที่กรดคโีตจะ

ถกูน าไปใชร่้วมกับแอมโมเนยีเพื่อสังเคราะห์เป็นเซลล์ของจุลินทรีย์  

จุลินทรีย์เหลา่นีเ้มื่อผ่านไปท่ีกระเพาะจริง (abomasums) และล าไส้เล็กจะ

ถูกย่อยและดูดซึม ซึ่งจัดวา่เป็นแหล่งหลักของโปรตนีท่ีสัตวเ์คีย้วเอื้อง

ได้รับ (เมธา, 2533) 

Helmer et al. (1970) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ starea ยูเรีย 

และกากถั่วเหลอืงเป็นแหล่งโปรตนี ในโคนมพบวา่ โคกลุ่มท่ีไดรั้บ starea 

และกากถั่วเหลอืงมีปริมาณการกินได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

รายงานของ Thompson et al. (1972) พบวา่การใช ้starea ยูเรีย และกาก

ถั่วเหลอืงเป็นแหล่งโปรตนีในโคเนื้อเพศผู้ตอน มคี่าการสังเคราะห์ VFAs 

และอัตราการเจรญิเตบิโตไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิต ิ  นอกจากนี้การ

ใช ้ caked grain+ยูเรีย กับ starea ในอาหารโคนม พบวา่การสังเคราะห์

จุลินทรีย์โปรตนีของกลุ่ม starea สูงกว่ากลุ่มแรก (Stiles et al., 1970) ซึ่ง

จากผลการศึกษาดังกลา่วอาจจะกล่าวได้ว่าการใช ้ casarea มศีักยภาพท่ี

จะใชใ้นการเสริมในอาหารสัตวเ์คีย้วเอื้อง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ starea 

จากแปง้ท่ีได้จากวัตถุดิบอาหารสัตวจ์ะมคีุณภาพท่ีแตกตา่งกัน (Barr et 

al., 1974) ดังนัน้การน าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้แต่ละชนดิก่อนน ามาใชค้วรจะมี

การศึกษาก่อน  การสร้างผลิตภัณฑ ์ Casarea ในคร้ังน้ียงัเป็นการใช้

ประโยชนจ์ากยูเรีย ซึ่งเป็นแหล่งของไนโตรเจนท่ีมีราคาถูก แตห่ากมีการ

ผสมยูเรียให้สัตวโ์ดยตรง ยูเรียจะเกิดการแตกตังและย่อยอยา่งรวดเร็ว ซึ่ง

มผีลกระทบตอ่จุลนิทรีย์ในรูเมน แตห่ากยูเรียถูกปลดปล่อยออกมาอย่าง
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ชา้ๆ จะท าให้การเจรญิเตบิโตและการท างานของจลุินทรีย์ในรูเมนเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ และไมเ่กดิปัญหายูเรียเป็นพิษ นอกจากนี้การปรับ

สมดุลของไนโตรเจนและพลังงานยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผล

ผลิต (Tamminga, 1996; Moss and Givens, 2002) และลดปัญหา

สิ่งแวดลอ้มได้ด้วย (Kebreab et al., 2002) 

 

  
 

     รูปที่ 3.1 มันส าปะหลังอายุ 3 เดอืน และใบรวมก้านมัน 

                 ส าปะหลังตากแห้ง 
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บทท่ี 4 

การแปรรูปและถนอมอาหารสัตว์ 

4.1 บทน า 

ราคาอาหารสัตว์นั้นเป็นส่วนท่ีส าคัญในต้นทุนของกระบวนการผลิตสัตว์

แมใ้นสัตวเ์คีย้วเอื้อง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะประกอบสูตรอาหารให้มีโภชนะ

ครบถ้วนและมีความเอร็ดอร่อยเป็นท่ียอมรับของสัตว ์กระตุน้ให้สัตวก์ินให้

ได้มากๆ โดยไม่ท้ิงเศษเหลือ จะท าให้การใชป้ระโยชน์จากอาหารชนิดนั้นๆ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.2 จุดประสงค์หลักของการแปรรูปอาหาร 

1. เพิ่มพื้นท่ีผิว (surface area) ท าให้สัตว์กินได้มากขึ้น การย่อยได้

ของอาหารดขีึน้ 

2. เพิ่มอัตราการไหลผ่าน (rate passage) ท าให้สัตว์กินอาหารได้

เพิ่มขึ้น ได้รับโภชนะเพิ่มขึ้นด้วย 

3. เพิ่มความจุแน่น (density) กระเพาะของสัตว์จะสามารถจุอาหาร

ได้เพิ่มขึ้น ท าให้สัตว์กินได้มาก นอกจากนี้ยังสะดวกในการเก็บ

และการขนสง่อาหารอกีด้วย 

4. เพิ่ มการย่อยได้  (digestibility)  การย่อยได้ของอาหารจะ

เปลี่ยนแปลงไป ขึน้อยูก่ับกรรมวิธีในการแปรรูป เชน่ การย่อยได้
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อาจเพิ่มขึ้นถ้าท าการสับฟางให้เล็กลง แต่การย่อยได้อาจลดลง

ถ้ามีการอัดเม็ด แตพ่ลังงานสุทธิท่ีสัตว์ได้รับอาจเพ่ิมขึน้ 

5. เพิ่มความเอร็ดอร่อย (Palatability) สัตว์จะยอมรับอาหารท่ีถูก

แปรรูปได้ดีขึ้น สามารถกินได้มากขึ้น 

6. ป้องกันการเลือกกินอาหาร (sorting out) การแปรรูป เช่น การ

อัดเม็ดจะท าให้สัตว์ไม่สามารถเลือกกินได้ และยังเป็นการ

ป้องกันการสูญเสียอาหารในช่วงท่ีสัตวก์ินได้ดว้ย 

7. เพิ่มระดับการกินอาหาร (feed intake) อาจเป็นผลต่อเนื่องของ

การเพิ่มการย่อยได้ และการเสียอัตราการไหลผ่านของอาหาร

เกิดการเปลี่ยนแปลงผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการย่อย 

(digestive and products) การเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีท่ีใช้ เช่น ผลต่อเนื่องจาการบด จะท าให้ความ

เข้มข้นของกรดโพรพิออนิค (propionic acid, C3) มากกว่าความ

เข้มข้นของกรดอะซิติก (acetic acid,C2) เมื่อเปรียบเทียบกับการ

สับหรือการใช้ฟางในรูปแบบปกติ 

8. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากอาหารนั้นๆ (utilization) ท าให้การใช้

ประโยชน์จากชนิดนั้นๆดีขึ้นโดยอาจท าให้สัตว์เจริญเติบโตดี ท า

ให้มีก าไรในการผลิต  

4.3 อิทธพิลของการแปลรูปทีม่ตี่อคุณค่าทางโภชนะของอาหาร 

ในอาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง การแปรรูปอาหารส่วนใหญ่จะใช้ความร้อน 

(heating)  หรือ/และการบด นอกจากนั้นโดยวิ ธีการอัด เม็ด จึงขอ

ยกตัวอย่างผลของกรรมวธีิท่ีมีคุณค่าทางโภชนะดังตอ่ไปน้ี 
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1. การใช้ความร้อน การใชค้วามร้อนในการแปรรูปมผีลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี 

-สามารถเก็บอาหารไว้ได้ยาวนานและสะดวกยิ่งขึน้ 

-เป็นการเก็บถนอมอาหาร 

-เป็นการฆ่าเชื้อท่ีอาจผสมอยูใ่นอาหาร 

-ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมขีองสารประกอบพวกโปรตนี 

หรือ คารโ์บไฮเดรท 

-เป็นการลดพษิ (detoxify) ที่อาจมีอยูใ่นสว่นประกอบของ

อาหาร 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตนีเนื่องจากความร้อนน้ัน การ

ใช้ความร้อนหรืออุณหภูมิสูงเกินไป จะท าให้เกิดกระบวนการ Browning 

reaction (Maillard reaction) ซึ่งมีผลท าให้กรดแอมมิโนไลซีนหรือตัวอื่นๆ 

ท าปฏิกิริยากับสารประกอบพวกน้ าตาล ท าให้การใชป้ระโยชนข์องกรดแอ

มมิโนเหล่านั้นเป็นไปได้ยากมาก โดยเฉพาะโปรตีนในสารอาหารจากพืช 

โปรตนีในนม หรือผลผลิตนม ส่วนแหลง่โปรตนีอ่ืนๆมีปัญหาน้อย ดพราะมี

สารประกอบคาร์โบไฮเดรทประกอบอยู่เป็นสว่นน้อยการใชค้วามร้อนทรีท 

(treat) พวกเมล็ดถั่วต่างๆ ท าให้การใชป้ระโยชนด์ีขึ้นเพราะเป็นการช่วยลด

สารพิษท่ีมีอยู่ในเมล็ด ส่วนการใช้ความร้อนทรีทกากถั่วเหลืองจะท าให้

การใช้ประโยชน์ของโปรตีนดีขึน้ โดยเฉพาะในสัตว์เคีย้วเอื้อง เพราะท าให้

โปรตีนถูกย่อยได้ท่ีล าไส้เล็ก การใช้ความร้อนทรีทเมล็ดธัญพืชซึ่งมี

ความชื้นพอเหมาะจะท าให้แป้งเกิดการแตกตัว (gelatinization) ท าให้การ

ใช้ประโยชน์สูงขึ้นและสัตว์ชอบกิน เช่น การผลิตสตาเรีย (starea) เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามการใชค้วามร้อนสูงๆอาจท าให้สารอาหารพวกแร่ธาตุและไว

ตามนิสูญเสียไป 

2. การบด และการอัดเม็ด  

การบดเป็นการลดขนาดของสารอาหาร (paricle zite) ซึ่งเป็นการ

เพิ่มพื้นท่ีผิว ท าให้น้ าย่อยเข้าย่อยได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น ท าให้สัตว์กินได้

เพิ่มขึ้น แต่การบดละเอียดเกินไปจะท าให้อาหารเป็นฝุ่นสัตว์ไม่ชอบกิน 

ส่วนการอัดเม็ดให้ประโยชน์มากในอาหารสุกรและอาหารไก่ ท้ังนี้เป็นการ

เพิ่มความจุแนน่ของอาหารท าให้สัตวก์ินได้เพิ่มขึ้นถ้าอาหารนัน้มีรสชาติไม่

ดี การอัดเม็ดจะช่วยท าให้สัตวไ์มส่ามารถเลือกกินได้และเพิ่มปริมาณการ

กิน แต่อย่างไรก็ตาม การบดหรือการอัดเม็ดจ าเป็นต้องใช้ความร้อนร่วม

ด้วย อาจจะท าให้เกิดผลเสียต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารนั้นๆได้ เช่น 

การอัดเม็ดอาหารท่ีมีเมล็ดข้าวโพดและกากถั่วเหลือง อาจท าให้เกิด

กระบวนการ Browning ได้ 

 

4.4 กรรมวิธีในการแปรรูปเมล็ดธัญพืชใชใ้นสัตว์เคี้ยวเอื้อง การแปร1. 

รูปแบบแห้ง  

1.1 การใช้ท้ังเมล็ด (whole grain)  การให้สัตว์กินท้ังเมล็ด โดยไม่

มกีารแปรรูป มแีนวโนม้ท าให้เมล็ดผ่านระบบทางเดินอาหารโดยถูกยอ่ยได้

นอ้ยลง แตส่ัตว์แต่ละชนดิมีความสามารถแตกตา่งกัน เชน่ แกะและแพะมี

แนวโน้มท่ีจะเคี้ยวได้ดีกว่าโคและกระบือ จึงอาจไม่จ าเป็นต่อการแปรรูป

อาหาร 
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1.2 การบด (grinding) การบดเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เพราะ

ง่ายและลงทุนน้อยท่ีสุด โดยท่ัวไปจะท าให้การยอ่ยได้เพิ่มขึ้น การบดอย่าง

ละเอยีดเกินไปจะท าให้อาหารเป็นฝุ่นผง สัตว์จะชอบกินน้อยลง 

1.3 การทุบ (dry rolling หรือ cracking) ท าได้โดยการผ่านเมล็ด

ธัญพืชเข้าไปในเคร่ืองมือท่ีล้อบุบหมุนตลอด ท าให้เมล็ดแตกขยายออก 

เหมาะในการใชก้ับสัตวท่ี์ได้รับอาหารหยาบในระดับสูงๆ 

1.4 การคั่ว (popping และ micronizing) 

- Popping เป็นการคั่วเมล็ดธัญพืชด้วยความร้อนแห้ง อุณหภูมิประมาณ 

700-800 องศาฟาเรนไฮ เป็นเวลา 15-30 วินาที มีผลท าให้การใช้

ประโยชนจ์ากแปง้ในกระเพาะหมักสูงขึ้น 

- Micronizing เป็นการคั่วเมล็ดธัญพืชด้วยแสงอินฟาเรด ซึ่งมีอุณหภูมิ

ประมาณ 300 องศาฟาเรนไฮ เมล็ดจะผ่านตกลงไปยังตะแกรง ท าให้ผล

ผลิตมีลักษณะขยายตัวออกเป็นแผ่น มีลักษณะโค้งงอเหมือนกับการคั่ว

ด้วยไอน้ า 

1.5 การอัดเส้น (extruding) เตรียมได้โดยการผ่านเมล็ดธัญพืช

ผ่านเข้าไปในเคร่ืองซึ่งมลีักษณะเป็นเกลียวแหลมคม ซึ่งจะท าให้เมล็ดแตก

ออกมีลักษณะละเอียด มีการเพิ่มความร้อน ผลผลิตท่ีได้มลีักษณะเป็นเส้น

บางๆคลา้ยริบบ้ิ 

1.6 การอบ (roasting) เตรียมได้โดยการอัดเมล็ดด้วยความร้อน

อุณภูมิ 300 องศาฟาเรนไฮต์ ความชื้นของเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 5% 

ท าให้ผลผลิตท่ีได้มีรสชาติดีขึ้น เหมาะส าหรับแหล่งอาหารท่ีมี heat-labile 

inhibitor เช่น ในกากถั่วเหลืองซึ่งมีสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ของทริปซิน 
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(trypsin-inhibitor) ท าให้การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในอาหารสุกรและในไก่

ดีขึ้น 

1.7 การอัดเมล็ด (pelleting) เป็นการบดเมล็ดธัญพืชให้ละเอียด

ก่อน บางคร้ังอาจมีการเพิ่มความชื้นก่อนเพื่อวามสะดวกในการอัดเม็ด 

อาหารจะถูกบังคับผ่านตะแกรงท่ีมีรูขนาดต่างๆ ซึ่งสามารถปรับได้ว่าจะ

อัดเม็ดให้มเีส้นผ่านศูนยก์ลางเท่าไร 

2. การแปรรูปแบบเปียก (wet processing) 

2.1 การแช่น้ า (soaking) เป็นการแช่อาหารไว้ในน้ าเป็นเวลา 

ประมาณ 12-24 ชม. บางคร้ังใช้ความร้อนร่วม ท าให้เมล็ดมลีักษณะอ่อน

นุม่ สัตว์ชอบกิน แตเ่มื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆแลว้ไมท่ าให้ผลเพิ่มขึน้มาก

นัก และยังมีปัญหาในเร่ืองการเก็บ ถ้าเตรียมไว้ในปริมาณมาอาจท าให้มี

กลิ่นถา้เก็บนานๆ 

2.2 การเพิ่มความชืน้ (reconstitution) ถ้าเมล็ดแห้งมากควรมกีาร

เพิ่มความชืน้เพื่อให้มคีวามชื้นประมาณ 25-30% หลังจากนั้นจึงเก็บเมล็ด

ไว้ท่ีเก็บ อาจจะเป็นไซโล ทิ้งไว้ประมาณ 14-21 วันก่อนน าไปเลี้ยงสัตว์ 

ข้อเสียคือ ต้องใชเ้นื้อทีในการเก็บก่อนน าไปเลีย้งสัตว์ 

2.3 การอบด้วยไอน้ า (steam rolling) เตรียมได้โดยการอบเมล็ด

ด้วยไอน้ า ใช้เวลา 3-5 นาที ที่อุณหภูมิ 180องศาฟาเรนไฮต์เสร็จแล้วยุบ

ด้วยเครื่อง 

2.4 การอบด้วยไอน้ าและอัดแผ่น (steam processed and flaked) 

วธีินีท้ าการอบด้วยไอน้ าก่อนเป็นเวลา 10-25 นาที เมล็ดธัญพชืมีความช้ืน

เพิ่มขึ้นเป็น 16-20 เปอร์เซ็นต์ และท าการอัดเป็นแผ่น 
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2.5 การอบด้วยความดัน (pressure cooking) เตรียมโดยการอบ

เมล็ดด้วยความดันไอน้ าใช้เวลา 1-2 นาทีและท าการอัดแผ่น 

2.6 Exploding เป็นการอบเมล็ดธัญพืชด้วยความดันไอน้ าสูงใน

ถังปิด เป็นเวลา 20 วินาที และลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วภายใต้สภาพ

อุณหภูมปิกติ วธีิน้ีท าให้เปลอืกของเมล็ดขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว 

2.7 การเก็บเกี่ยวก่อนก าหนด (early harvesting) เนื่องจากต้นทุน

ในการผลิตวิธีอื่นๆสูงมาก ในการแปรรูปเมล็ดธัญพืชท่ีมีความชื้นนอ้ย จึง

หันมาใช้วิธีเก็บเกี่ยวก่อนก าหนด และท าการเก็บถนอมด้วยกรดโพรพิออ

นิคเข้มข้น 1-1.5 เปอร์เซ็นต์ หรือส่วนผสมของโพรพิออและกรดอะซีติก

หรือส่วนผสมของกรดฟอร์มิค และกรดโพรพิออนิค เพื่อป้องกันการเกิด

เชื้อรา และป้องกันการสูญเสียความชืน้ของเมล็ด 

 

4.5 การแปรรปูอาหารหยาบใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

1. การสับและการบด  

การสับหรือการบดอาหารหยาบซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่าง

ของอาหาร จะเป็นการช่วยให้สัตว์กินอาหารได้สม่ าเสมอ และเป็นการลด

การไม่ยอมรับของสัตว์ ตลอดจนการสูญเสียอาหาร อย่างไรก็ตามต้นทุน

ในการผลิตจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน การบดละเอียดเกินไปจะท าให้

อาหารเป็นฝุ่น มกีารสูญเสียในช่วงบดโดยการปลิวออก โดยเฉพาะการบด

โดยใช้ hammer mills การสูญเสียโดยการปลิวออกอาจแก้ได้โดยอาจแก้

ได้โดยการพ่นน้ ามัน (ไขมัน) ลงบนฟ่อนฟางก่อนบด การบดพวกหญ้า

โดยท่ัวไปจะเป็นฝุ่นมากท าให้สัตว์ยอมรับได้ยาก  การเติมกากน้ าตาล 
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น้ ามัน หรือน้ าจะช่วยส่งเสริมให้การยอมรับดีขึ้น การบดจะดีกว่าแต่จะ

ผสมในอาหารผสมได้ไม่ดเีหมอืนกับอาหารบด 

2.การอัดเม็ด  

 อาหารหยาบท่ีอัดเม็ดแล้วสัตว์เคี้ยวเอื้องจะชอบกิน เพราะ

ลักษณะของตัวมันเอง แตถ่้าเม็ดมขีนาดใหญ่เกินไปไม่ควรใชเ้ลีย้งสัตวท่ี์ยัง

มอีายุนอ้ย อาหารหยาบบางอย่าง เชน่ ฟางจะตอ้งมีการบดก่อนท่ีจะน าไป

อัดเม็ด ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก เมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมพวก

เมล็ดธัญพืชโดยท่ัวไปแล้ว การอัดเม็ดอาหารหยาบคุณค่าต่ า จะให้

ผลประโยชน์เพิ่มสูงสุดในการเจริญเติบโต ท้ังนี้เป็นผลเนื่องจากการเพิ่ม

ความจุแน่น การเพิ่มอัตราการไหลผ่านและการเพิ่มของการย่อยได้ (เพิ่ม

บ้าง) การเมทธาโบไลซ์ของอาหารหยาบท่ีอัดเม็ดแล้ว ปรากฏว่าแตกต่าง

ออกไปเนื่องจากไหลผ่านของอาหารออกจากรูเมนเร็ว ท าให้เซลยูโลส ถูก

ยอ่ยสลายน้อยลง ความเข้มข้นของกรด อะซิตคิในรูเมนมีน้อย แตก่ารย่อย

ได้ท่ีระดับล าไส้เล็กมีมากกวา่ จึงท าให้การใช้ประโยชนข์องพลังงานเมทธา

โบไลซ์มปีระสิทธิภาพมากขึ้น  

1. การย่อยได้ของโภชนะจะลดลงเนื่องจากการบด/อัดเม็ด 

2. การย่อยได้ของโภชนะเนื่องจากการให้อาหารในระดับต่ า 

(600 กรัม/วัน) จะสูงกว่าการให้อาหารระดับสูง (1,500 กรัม/วัน) 

3. สูญเสียพลังงานทางมูล เนื่องจากการให้อาหารระดับสูงสุด

กว่าการให้ระดับต่ าถึง 4-10 เปอร์เซ็นต์ 

4. สูญเสียพลังงานทางมูลเนื่องจากการบดละเอียดสูงกว่าผล

ของการสับถึง 5-10 เปอร์เซ็นต ์



คู่มือการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและผลพลอยได้จากมันส าปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง  

  
 

 

50 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

5. สูญเสียพลังงานในรูปแก๊สเมทเธนเนื่องจากการบดละเอียด 

และการอัดเม็ดน้อยกวา่ผลของการสับ 

6. สูญเสียพลังงานในรูปความร้อนเนื่องจากการบดละเอียด

และการอัดเม็ดน้อยถึง 5-7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลของการสับ 

7. แต่การสูญเสียพลังงานในข้อ 5 และข้อ 6 จะช่วยทดแทน

ค่าพลังงานซึ่งสูญเสียไปทางมูล 

 

3.การอัดก้อนอาหารหยาบ  

การอัดก้อนเป็นกรรมวิธีท่ีค่อนข้างใหม่ โดยการอัดก้อนหญ้าแห้งให้มี

ลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม (ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร) มีความยาวและ

ความแนน่แตกต่างกัน การบดก่อนการอัดก้อนน้ันไมจ่ าเป็นแต่ปกติแล้วจะ

มีการพ่นน้ าใส่ด้วยในขณะท่ีมีการอัดก้อนหญ้าแห้ง จากการวิจัยพบว่า 

การอัดก้อนอาหารหยาบนั้นง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา การขนส่ง 

ตลอดจนการใช้เลีย้งสัตว ์

 

4.6 การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์

1. หญา้แหง้และการท าหญา้แห้ง  

หญ้าแห้ง หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่างๆ ท้ังพืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่ว 

หรือหญ้าผสมถั่ว ท่ีน ามาแปรรูปปรับปรุงสภาพโดยการท าให้แห้งทันที

หลังจากการเก็บเกี่ยว วิธีท าให้แห้งท่ีนิยมคือการตากให้พืชได้รับความ

ร้อนจากแสงแดดต่อเนื่องกัน 1-3 วัน ท าให้ความชื้นในพืชลดลงเหลือไม่

เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ แลว้จึงมัดเป็นฟอ่นเก็บไว้เป็นเสบียงส าหรับน ามาเลี้ยง
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สัตว์ในช่วงเวลาท่ีต้องการ ข้อดีของหญ้าแห้ง ได้แก่ (1) เก็บรักษาพืช

อาหารสัตว์ไว้ใชใ้นยามขาดแคลน เนื่องจากหญ้าแห้งสามารถเก็บรักษาไว้

ได้เป็นเวลานานหลายปี โดยคุณภาพของหญ้าแห้งมีการเปลี่ยนแปลงนอ้ย

มาก (2) หญ้าแห้งมีปริมาณวัตถุแห้งกินได้สูง เนื่องจากการระเหยน้ า

ออกไป ท าให้น้ าหนักเบา เก็บรักษาและขนย้ายไม่ยุ่งยาก (3) คุณค่าทาง

อาหารสูญเสียระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษานอ้ย หากมีการผลิตหญ้า

แห้งในช่วงท่ีพืชอาหารสัตวม์คีุณภาพดีท่ีสุด และใชว้ธีิผลิตท่ีถูกต้อง ท าให้

พืชแห้งอย่างรวดเร็ว คุณค่าทางอาหารในพชืจะสูญเสียนอ้ย คุณภาพของ

หญ้าแหง้จึงต่ ากว่าหญา้สดเพียงเล็กนอ้ย ระหว่างการขนยา้ยและการเก็บ

รักษาหญ้าแห้งมีโอกาสเสื่อมคุณภาพและสูญเสียน้อย (4) ค่าใช้จ่ายใน

การผลิตหญา้แห้งค่อนขา้งต่ า โดยเฉพาะการผลิตหญ้าแหง้โดยใชแ้สงแดด 

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่ ากว่า

การผลิตหญา้หมัก และ (5) หญ้าแหง้มคีุณภาพคงท่ี เนื่องจากในการผลิต

หญ้าแห้งนั้นตัดหญ้าในช่วงท่ีหญ้ามีผลผลิตและคุณภาพสูงท่ีสุด โดยตัด

หญ้าท้ังแปลงพร้อมกัน คุณภาพของหญ้าแห้งจึงเท่ากันและมีความคงท่ี 

เมื่อน ามาใช้เลี้ยงสัตว์จะท าให้สัตว์ได้รับโภชนะสม่ าเสมอ แต่จุดอ่อนของ

การผลิตหญ้าแห้งส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ (1) ต้องอาศัยความ

เหมาะสมของดินฟ้าอากาศ การผลิตหญ้าแห้งจ าเป็นตอ้งอาศัยความร้อน

จากแสงแดดในการท าแห้ง ช่วงเวลาการท าหญ้าแห้งจะต้องมีแสงแดด

และฝนไม่ตกต่อเนื่องกัน 2-3 วัน หากเกิดฝนตกหญ้าแห้งท้ังหมดท่ีผลิต

ในช่วงนั้นจะเสีย การผลิตหญ้าแห้งจึงท าได้เพียงบางฤดูเท่านั้น (2) การ

เก็บรักษาและขนสง่ หญ้าแหง้มนี้ าหนักเบา ปริมาตรมาก การเก็บรักษาจึง
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ใช้พื้นท่ีกว้าง การขนส่งได้น้ าหนักน้อยแต่ปริมาตรมาก จึงไม่เหมาะท่ีจะ

ขนส่งเป็นระยะทางไกลๆ การผลิตหญ้าแห้งเพื่อการจ าหน่ายจึงขึ้นอยู่กับ

ระยะทางขนส่ง (3) ความน่ากินต่ า หญ้าแห้งท่ีเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน 

หรือผลิตจากพืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ า มักมีความน่ากินต่ า สัตว์บางตัว

อาจจะปฏเิสธการกิน  

หลักการผลิตพืชอาหารสัตว์ท่ีส าคัญมี 3 ประการ คือ 1) ให้ได้

ผลผลิตวัตถุแห้งต่อหนว่ยพื้นท่ีสูงสุด 2) ให้ได้ผลผลิตโปรตนีต่อหนว่ยพื้นท่ี

สูงสุด 3) ให้ได้ผลผลิตเยื่อใยรวมต่อหนว่ยพื้นท่ีต่ าสุด แต่ในทางปฏิบัตแิลว้

เป็นการยากมากท่ีจะรวมจุดประสงค์ ท้ังสามอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้

ตามเป้าหมาย จึงตอ้งมีการเสียประกอบกันท้ังสามอย่าง เชน่ ในขณะท่ีจะ

ได้ผลผลิตของสิ่งแหง้ตอ่หน่วยพืน้ท่ีสูงสุด ปริมาณเย่ือใยต่อหนว่ยของวัตถุ

แห้งเร่ิมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อพืชโตเต็มท่ีแล้วปริมาณวัตถุแห้งสูงตาม

ด้วย รวมท้ังปริมาณเยื่อใยก็เพิ่มขึ้นท าให้ต้นพืชแข็งแรง ปริมาณของคาร์

โบไฮเดรทจะสูงขึ้น แตก่ารย่อยได้ของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) และ

การย่อยของเยื่อใยหยาบ (CV) ลดลงเนื่องจากการเพิ่มของอายุพืช 

ปริมาณโปรตีนจะเร่ิมลดลงด้วยเนื่องจากอายุพืชเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นจริง

เสมอไปในพืชพวกหญา้มากกว่าพวกถั่วอาหารสัตว์ 

 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมใีนช่วงการตากแห้งของหญ้าแห้ง 

เทคนิคในการตากแห้งใช้เวลาสั้นมากเท่าใด การสูญเสียโภชนะก็จะ

น้อยลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามการตากแห้งท่ีใช้เวลายาวนานเป็นการ

สูญเสียโภชนะมากเท่านั้น สาเหตุท่ีส าคัญในการสูญเสียโภชนะนั้นเกิดขึ้น
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เนื่องจากออกซิเจน หลังจากการตัดแล้วการหายใจยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีก

เป็นเวลานาน การตากแห้งจะลดการหายใจลง การได้รับความชื้น

เนื่องจากหมอกหรือเม็ดฝนจะกระตุ้นการเกิดต่อของการหายใจ โภชนะท่ี

สูญเสียคือพวกแป้งท่ีละลายได้ (soluble carbohydrate) ปริมาณของ

น้ าตาลซูโครสและเดกสโตรสอาจสูญเสียท้ังหมด รวมไปถึงปริมาณแป้ง

และเดกสตริน (dextrin) ถ้ามีการตากนานเกินไปการสูญเสียของโปรตีน

มักจะไม่เกิดขึ้นนอกจากมีการตากแห้งนานเกินไปหรือมีการตากท่ีไม่

สม่ าเสมอ เช่น มีฝนตกระหว่างการตาก อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยน

โปรตนีแท้ให้เป็นไนโตรเจนของโปรตนีไม่แท้ (NPN) และมีการสูญเสียไขมัน 

แตไ่มม่กีารสูญเสียเยื่อใยรวมหรือเถ้า 

การสูญเสียพวกไวตามินหรือสารเร่ิมตน้ของมันเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ

มาก ไวตามินเอซึ่งอยูใ่นรูปของแคโรทีนจะถูกท าลายในระยะการตากแห้ง 

นอกจากนั้นอัตราการถูกท าลายของแคโรทีนจะเร็วมากท่ีอุณหภูมิสูง 

ความชื้นสูง และถูกเผาของแสงอาทติย์เป็นเวลานานๆใ ในทางตรงกันข้าม

การผึ่งแดดของหญ้าแหง้จะท าให้สารเร่ิมตน้ของไวตามนิ คือ เออโกสะเตอ

โรล (ergosterol) ถูกเปลี่ยนให้ยุในรูปของแคลซิเฟอโรล (calciferol) หรือไว

ตามินดี 2 ซึ่งสามารถท าหน้าที่ได้ ถ้ามีฝนตกจะท าให้มีการสูญเสียโภชนะ 

เช่น โปรตีนและน้ าตาล ไปโดยการชะล้าง ( leaching) สูงถึง 25 และ 30 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
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3.ลักษณะของหญ้าแห้งที่มีคุณภาพดี 

 1. เป็นหญ้าแห้งท่ีตัดท าจากพืชท่ีมีอายุพอเหมาะจะท าให้มีปริมาณธาตุ

อาหารสูง 

  2. มีใบมาก ส่วนของล าต้นอ่อนนิ่ม ส่วนของใบพืชจะมีธาตุ

อาหารสูงและมลีักษณะนิ่มนา่กิน 

  3. มีสีเขียวอ่อนและกลิ่นหอม เป็นหญา้แห้งท่ีมีคุณภาพด ีสีเขียว

ปนเหลืองมีคุณภาพปานกลาง สีเหลืองคุณภาพต่ า สีเหลืองขาว เสื่อม

คุณภาพไม่เหมาะน ามาใชเ้ลีย้งสัตว์ 

  4. ปราศจากวัชพืชอื่น ๆ เพราะจะท าให้สัตว์กินหญ้าแห้งน้อยลง 

โดยเฉพาะจะต้องไม่มีวัชพืชท่ีระบาดร้ายแรงและวัชพืชท่ีเป็นพิษกับสัตว์ 

เชน่ หญ้าขจรจบ ต้นสาบเสอื ตน้กระเพราะป่า ต้นไมยราบ เป็นต้น 

 5. ไม่เป็นรา และมีความชื้นมากเกินไป จนเกิดลักษณะการหมักเน่า จะ

เป็นอันตรายตอ่สัตว ์หรือสัตว์ไม่กิน 

6. ไมม่วีัตถุตา่ง ๆ ปลอมปน เชน่ เศษไม ้ถ่าน ฝุ่น เป็นต้น 

 

4.การท าหญ้าเฮย ์

หญ้าเฮย์ หรือเฮย์เลจ หมายถึง พืชอาหารสัตว์ท่ีเก็บถนอมไว้หรือหมักไว้ 

โดยให้มีความชื้นประมาณ 40-50% ลักษณะท่ีแตกต่างของเฮย์เลจจาก

อาหารหมัก คือ ปริมาณความชื้นซึ่งพืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีความชื้น

ประมาณ 60-75% 

การเตรียมเฮย์เลจ  การเตรียมพืชอาหารสัตว์ให้มีความชื้น

ประมาณ 40-50% นั้น ต้องลดความชืน้โดยการตากแดด น าพชือาหาร 
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ตารางที่ 4.1 แสดงระดับโปรตนีหยาบของหญ้าแหง้บางชนิดในประเทศ

ไทยในปัจจุบัน 

อาหารหยาบ วัตถุแหง้ () โปรตนีหยาบ 

( ในวัตถุแห้ง) 

ฟางข้าว 88.8 3.6 

ฟางหมักยูเรีย 57.9 7.8 

หญ้ากินนสีีม่วงอายุ 60 วัน 89.5 5.7 

หญ้าเซทาเรียอายุ 30 วัน 89.0 10.0 

หญ้าเรเปียร์แคระอายุ 30 วัน 90.6 11.8 

หญ้าแพงโกล่า อาย ุ 45 วัน 87.0 9.5 

หญ้ารูซี่ อายุ 60 วัน 88.0 5.6 

ชานออ้ย 91.5 3.8 

ถั่วฮามาตา้ อายุ 60 วัน 87.9 15.2 

ใบมันส าปะหลัง 24.9 13.9 

ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมปศุสัตว ์(2551)  

 

สัตว์มาตัดหรือสับให้เล็กได้ขนาดและน าไปหมักต่อ การหมัก

จ าเป็นต้องกองพืชอาหารให้แน่นดีในท่ีเก็บท่ีมีออกซิเจนอยู่อย่างจ ากัด 

โดยการปิดให้สนิท ขนาดของพืชท่ีน ามาท าเฮย์เลจควรจะเล็กเพื่อช่วยใน

การอัดแน่น ขบวนการหมักของเฮย์เลจนั้นจะแตกต่างไปจากขบวนการ

หมักของพืชอาหารหมัก เฮย์เลจท่ีได้จะมี pH (4.5-4.8) ซึ่งต่ าจากของพชื

อาหารหมัก (5 หรือมากกวา่นี)้ ท้ังน้ีเป็นเพราะคารโ์บไฮเดรทในพืชท่ีมีการ
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ตากลดความชื้นแลว้ สามารถเป็นประโยชนไ์ด้ดีต่อขบวนการหมักท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างของการท าเฮย์เลจคือ น้ าหมักของพืชท่ีท าจะเบา

ลงเมื่อเทียบกับการท าพืชหมัก ซึ่งเป็นการทุ่นแรงงานอกีด้วย 

 

5.วิธีการท าหญา้แห้ง 

หลักการส าคญัในการท าหญ้าแห้ง คือ การลดความชื้น ซึ่งสามารถท าได้ 

2 วธีิ คือ 

1. การท าหญ้าแห้งแบบวธีิผึ่งแดด เป็นวิธีท่ีท ากันโดยท่ัวไปในประเทศไทย 

เพราะค่าใช้จ่ายน้อยและสะดวก ซึ่งส าหรับขั้นตอนการท าหญ้าแห้งแบบ

ผึ่งแดดสามารถแบง่ออกได้ 3 ขั้นตอนคอื 

ขั้นตอนที่ 1 การตัดหญ้า จะท าการตัดหญ้าในวันท่ีอากาศแห้ง การตาก

และการเก็บควรเป็นช่วงเวลาเชา้หลังน้ าค้างแห้ง เพื่อให้หญา้ได้ตากตลอด

วันซึ่ งจะท าให้ความชื้นลดลงเร็วขึ้น อีก ท้ังยังป้องกันการสูญเสีย

คารโ์บไฮเดรตอันเนื่องจากการหายใจของพชื 

ขั้นตอนที่ 2 การตาก หลังจากตัดควรตากจนหญ้าเหี่ยวหรือหมาด และ

ควรกระจายหญ้าเพื่อให้แห้งเร็วควรมีการกลับหญ้าอย่างน้อยวันละ 1-3 

ครัง้เพื่อให้หญา้แห้งเร็วขึน้ 
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ขั้นตอนที่ 3 การอัดฟ้อน ซึ่งจะด าเนินการหลังหญ้าแห้ง ส่วนมากมักจะ

อัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร น้ าหนัก 10 – 15  

กิโลกรัมตอ่ก้อน โดยใชเ้ครื่องอัดหญ้า ซึ่งปัจจุบันม ี2 ชนิด คือ แบบตดิรถ

แทรกเตอร์ และแบบตดิตัง้อยู่กับท่ี 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงเครื่องเก็บหญา้และอัดฟอ้นหญ้าแบบตดิกับรถ

แทรกเตอร์ (กลุ่มพัฒนาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร, ม.ป.ป.) 

 

2. การท าหญ้าแห้งแบบวิธีใช้เครื่องมอืช่วย ปกตจิะม ี2 วิธี คือ 

 2.1 การใช้ลมเป่า ซึ่งอาจเป็นลมธรรมดาหรือลมร้อนก็ได้ ท าได้

โดยการกองหญ้าไว้อย่างโปร่งๆ ในโรงเก็บหรืออาจท าเป็นชั้นๆ มีท่อลม

ผ่าน ซึ่งการท าวิธีน้ีตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 7-14 วัน ขึน้อยูก่ับหญา้ที่ตัด

มาว่ามีการปล่อยให้แห้งในแปลงมากน้อยแค่ไหน และการใช้ลมธรรมดา

หรือลมร้อน ท้ังนี้การท าหญ้าแห้งด้วยวิธีการนี้สามารถท าหญ้าแห้ง
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คุณภาพดีขณะท่ีดิน ฟ้า อากาศไม่อ านวย มีการสูญเสียจากการท าลาย

ของแสงแดดน้อยลง ท าให้ได้หญ้าแห้งทีคุณภาพดีกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายสูง 

ท้ังคา่อุปกรณแ์ละค่าแรงงานในการขนพชืในกระบวนการท า 

 2.2 การใช้เครื่องอบแห้ง วิธีการน้ีจะชว่ยลดการสูญเสียเกือบ

ท้ังสิ้น และได้หญา้แห้งท่ีมีคุณภาพสูง โดยสาเหตุท่ีตัดพชืและน ามาท าให้

แห้งทันที แตค่่าใชจ้่ายสูงมาก 

 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะรูปแบบของการอัดหญ้าแห้งแบบสี่เหลี่ยม และ

ทรงกลม (Anuratli in Dairy Production, 2011) 

 

 ปัจจุบันเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์มีความต้องการอาหารหยาบ

คุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ดังนั้นจึง

มีความจ าเป็นต้องเพิ่มพื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์ แต่ใน

ขณะเดียวกันทรัพยากรท่ีดินได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาขึ้น เกษตรกรมี

เวลาในการจัดการน้อยลง บวกกับแรงงานท่ีลดลงในแต่ละปี ดังนั้นการ
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ผลิตพืชอาหารสัตว์ท่ีสามารถเก็บรักษาได้ในช่วงท่ีขาดแคลนอาหาร หรือ

การผลิตหญ้าแห้ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ข้อดีของหญ้าแห้ง คือ 

การผลิตไม่นุ่งยากมากนักในแง่ปฏิบัติ ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม

สามารถท าให้เสร็จได้ภายใน 2-3 วัน เมื่อน าไปให้สัตว์กิน ส่วนท่ีเหลือไม่

สูญเสียโดยง่ายเมื่อเทียบกับหญ้าหมัก ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าการท าหญ้า

หมัก ทัง้ในแงแ่รงงานหรืองบประมาณลงทุน และสามารถใช้เลีย้งสัตว์และ

จ าหนา่ยได้ทันที อย่างไรก็ดีปัญหาหรอืขอ้จ ากัดของการผลิตหญา้แห้ง คือ

การท าให้แห้งตอ้งขึน้กับดินฟา้อากาศ ยกเว้นมีเคร่ืองอบแห้ง การสูญเสีย

จากใบร่วงหล่นมีมาก และสูญเสียคุณภาพง่ายเมื่อถูกฝน และในการเก็บ

ตอ้งระวังเร่ืองอัคคีภัย 

 

6.พืชอาหารหมัก  

พืชอาหารหมัก (silage) เป็นอาหารท่ีเตรียมโดยอาศัยกระบวนการหมัก 

ของพืชอาหารท่ีมีความช้ืนสูง ขบวนการท าอาหารหมักเรียกว่า ensilage ท่ี

หมักเรียกว่า silo ซึ่งมีหลายแบบและสามารถดัดแปลงน ามาใช้ได้ 

ขบวนการหมักเกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมให้มีการท างานของแบคทีเรียท่ี

ผลิตกรดแลคติค ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะมีติดอยู่กับพืชสด หือเกิดขึ้นโดย

การจ ากัดขบวนการหมักโดยการตากลดความชื้น (pre-wilting) ของพืช

หรือจ ากัดโดยการเตมิสารเคม ี(additive) ซึ่งกระบวนการหมักนี้จะต้องอยู่

ในสภาพปราศจากออกซิเจน (anaerobic) พืชเกือบทุกชนิดจะสามารถ

น ามาหมักได้ ท่ีนิยมน ามาใช้มากท่ีสุด คือ หญ้า ถั่วต่างๆพวกธัญพืช และ

เศษเหลอืของผลไม้ เป็นต้น  



คู่มือการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและผลพลอยได้จากมันส าปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง  

  
 

 

60 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

 

ประโยชน์ของการท าพืชอาหารสัตว์หมัก 

ข้อดี 

1. เพิ่มความน่ากิน สัตว์จะสามารถกินอหารหมักได้ในปริมาณมาก 

ยิ่งถ้าให้ร่วมกับเมล็ดธัญพชืแล้วจะท าให้สัตวก์ินได้มากยิ่งขึน้ 

2. ถ้าให้ร่วมกับอาหารท่ีมีลักษณะแห้งมาก จะชว่ยลดความเป็นฝุ่น

ของอาหารนัน้ ท าให้สัตว์กินได้มาก 

3. ชว่ยลดแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดโรคท้องอดืได้ (bloat) โดยเฉพาะถ้า

พชืท่ีน ามาหมักนั้นเป็นพวกตระกูลถั่ว 

4. อาจจะเป็นวิธีในการลดสารพิษ (detoxifying) ท่ีมีอยู่ในพืชนั้นๆ 

เชน่กรดไซยานคิในมันส าปะหลัง 

5. สามารถถนอมเก็บรักษาพืชอาหารไว้ใช้ได้เป็นเวลานานๆ

โดยเฉพาะในช่วงท่ีขาดแคลนอาหารสัตว์ 

ข้อเสีย 

1. สัตว์ ท่ีกินพืชอาหารหมักเข้าไปแล้วอาจจะท าให้มูลเหลว 

(laxative effect) บางคร้ังจึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการให้อาหารหมัก เช่น 

ชว่ยก่อนคลอดหรือหลงัคลอด 

2. ในสภาพท่ีมีอากาศร้อน ถ้าสัตว์กินอาหารหมักไม่หมดจะท า

ให้เกิดเชื้อราและเน่าเสียได้งา่ย 

3. จะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของพืชก่อนน ามา

หมัก เช่น การสับ มิฉะนั้นจะท าให้สัตวเ์ลอืกกินได้ 
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คุณสมบัติของพืชที่น ามาหมัก 

1. มีความชื้นประมาณ 60-75% เพื่อเพิ่ม osmotic pressure ซึ่งจะ

ขัดขวางการท างานของจุลินทรีย์ท่ีย่อยโปรตนี 

2. มีคุณค่าทางโภชนะท่ีดี คือ อยู่ ในช่วงการเจริญเติบโตท่ี

เหมาะสมเชน่ ข้าวโพด ควรอยู่ในระยะเมล็ดเป็นน้ านม 

3. ควรสับพชืให้มีความยาวประมาณ 3-5 ซม. 

4. ควรกองอัดพชืให้แน่นโดยปราศจากอาหาร 

 

จุลินทรีย์วิทยาของพืชอาหารหมัก (silage microbiology)  

แบคทเีรียและเชื้อราพวกใชอ้อกซิเจนมตีดิอยู่ตามพชือาหารสดเป็นสว่น

ใหญ ่ แตใ่นสภาพปราศจากออกซิเจนในไซโลจุลินทรีย์กลุ่มอื่นจะ

เจรญิเตบิโตมาแทน คือ สปีซีส ์ Escherichia, Klebsiella, Bacillus, 

Clostridium, streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, และ  Pediococcus 

นอกจากนั้นมียีสต์พวกท่ีสามารถอยู่ได้ท้ังสองสภาพ (facultative 

anaerobes) 

แบคทเีรียพวกท่ีผลิตกรดแลคตกิ (Lactic acid bacteria) เป็นพวก 

facultative ซึ่งอยู่ติดกับผิวนอกของพชือาหารสดในปริมาณมาก แบคทีเรีย

พวกนี้แล่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พวก homofermentative เป็น

พวกท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตกรดแลคตกิและพวก hoterofermentative 

เป็นพวกท่ีผลิตกรดแลคติก คาร์บอนไดออกไซด์ และเอธานอลชนิดต่างๆ

ของแบคทเีรีย 
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ตารางที่ 1 ชนิดของแบคทเีรียท่ีผลิตกรดแลคตกิและพบตามผิวของพืช

อาหารสด 

Homofermentative heterofermentative 

Lactobacillaus plantarum Lactobacillus brevis 

Pediococcus acidilactice Lactobacillus buchneri 

Streptococcus duran Lactobacillus fermentum 

Streptococcus faecalis Lactobacillus viridescens 

Streptococcus faecium Leuconostoc mesenteroides 

ท่ีมา : McDonald et al. (1981) 

 

หลังจากท่ีเร่ิมมีการหมักแล้ว แบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีการแบ่งตัว

อย่างรวดเร็ว และหมักจะสลายพวกแป้งท่ีละลายน้ าได้ (water soluble 

carbohydrate) จะได้กรดอนิทรีย์ ส่วนใหญ่ คือ กรดแลคตกิ ความเป็นกรด

เป็นด่าง (pH) ของอาหารหมักจะลดลงทันที pH นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ

มากในระดับความชื้นท่ีไม่เหมาะสม pH จะแสดงความวิกฤตท่ีจุดหนึ่งๆ 

โดยกรดอินทรีย์จะชงักการเจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ี pH 3.8-4 

กิจกรรมของจุลินทรีย์จะหยุดท้ังหมด ท าให้ได้พืชอาหารหมักท่ีมีสภาพดี

และลักษณะเหมาะสม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานถ้ายังคงสภาพปราศจาก

ออกซิเจน 

ถ้า pH ไม่คงท่ีแบคทีเรียพวก Saccharolytic clostridia ซึ่งติดมา

กับอาหารในรูปของสปอร์ต้ังแต่แรกจะท าการแบ่งตัว และใชป้ระโยชนจ์าก

กรดแลคติกและแป้ง ท าให้ pH สูงขึ้น นอกจากนี้แบคทีเรียพวก less-
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acid-tolerant Proteolytic clostridia จะเร่ิมมรสมรรถภาพพวก Clostridia นี้

จะมีสมรรถภาพสูงในสภาวะท่ีมีความชื้นสูง ถ้าน าพืชท่ีมีความชื้นสูงถึง 

85% มาหมักจนได้อาหารหมักท่ีมี 

 

การสูญเสียโภชนะในช่วงการหมัก 

1. การสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยว (field losses)  

   ถ้ามีการเก็บเกี่ยวและหมักในวันเดียวกัน ปริมาณโภชนะจะ

สูญเสียนอ้ยมาก หรือมกีารตากลดความชื้น สิ่งแห้งท่ีเสียไปจะไมม่ากกว่า 

1 หรือ 2% ถ้ามีการตากนานกว่า 48 ซม. โภชนะจะสูญเสียมากน้อย

เพยีงใดขึน้อยูก่ับลักษณะอาการ ถ้าตากแดดเป็นเวลา 5 วัน จะสูญเสียสิ่ง

แห้งไป 6% ถ้าตากนาน 8 วัน จะสูญเสียสิ่งแห้งไป 10% โภชนะท่ีสูญเสีย

มากที่สุดคอื พวกแป้งและโปรตนี ซึ่งถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดแอมมโิน 

 

2. การสูญเสียเนื่องจากการหายใจ (respiration losses) 

เป็นการสูญเสียเนื่องจากการท างานของน้ าย่อยในพืช และของ

จุลินทรีย์ในการย่อยพวกแป้งในสภาวะท่ีมีออกซิ เจน ผลท่ีได้คือ 

คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า ปกติแล้วถ้ามีการกองพืชอัดแน่นดีจะมีการ

สูญเสียประมาณ 1% การท่ีส่วนของพืชหมักถูกออกซิเจนเป็นระยะ

เวลานาน โดยเฉพาะด้านข้างและด้านบนของกองหมักจะท าให้ส่วนน้ันเสีย 

สัตว์ไม่ชอบกิน การตรวจดูการสูญเสียในส่วนนี้อาจท าให้เข้าใจผิดพลาด

ได้ เพราะอาจมกีารสูญเสียมากถึง 75% ของสิ่งแห้ง 
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3. การสูญเสียเนื่องจากการหมัก (fermentation losses) 

การสูญเสียของสิ่งแห้งจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 5% ส่วนพลังงานนั้น

สูญเสียน้อยกว่าอีก ท้ังนี้เพราะมีการผลิตสารประกอบท่ีให้พลังงานสูง 

เช่น เอธานอล ถ้ามีแบคทีเรียพวก Clostridia จะท าให้มีการสูญเสีย

มากกว่าเพราะมีการผลิตแก๊ชต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน 

และแอโมเนยี  

 

4. การสูญเสียในสว่นของของเหลวท่ีร่ัวไหลออก (effluent losses) 

การไหลซึมของของเหลวจากท่ีเก็บ จะเป็นกาน าเอาพวกโภชนะ

ออกไปด้วย การสูญเสียของโภชนะในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของพืชท่ี

น ามาหมัก โภชนะท่ีประกอบอยูใ่นของเหลว คือ พวกน้ าตาล สารประกอบ

ไนโตรเจน แรธ่าตุ และกรดท่ีเกิดขึ้นจากการหมัก ซึ่งสารประกอบเหลา่นี้มี

คุณค่าทางโภชนะมาก ถ้าน าพืชท่ีมีความชื้นประมาณ 85 % มาหมักจะ

สูญเสียสิ่งแห้งไปประมาณ 10 % แต่ถ้าพืชนั้นมีความชื้นประมาณ 70 % 

จะมกีารสูญเสียสิ่งแห้งน้อยมาก 

 

การเตมิสารเสริมในพืชอาหารหมัก  

การเติมสารเสริมเข้าไปในอาหารหมัก จะช่วยเร่งให้ขบวนการหมักเกดิขึน้ 

และมีการผลิตพชือาหารหมักท่ีมีคุณสมบัตท่ีิดีเหมาะสมตามต้องการ สาร

เสริมแบ่งเป็น 2 ประเภท 
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1. สารเสริมกระตุน้ (stimulating additive) 

สารพวกนี้จะท าให้ขบวนการการหมักขึ้นดี และเป็นการเพิ่มพลังงานด้วย 

ท่ีนิยมใช้มากคือ กากน้ าตาล (molasses) แต่การใช้อาจจะท าให้มีกรดแล

คติกในปริมาณสูงเกินไป สารเสริมอื่นๆ มี limestone ยูเรีย แอมโมเนีย 

เป็นต้น 

 

2. สารเสริมเพื่อควบคุม (inhibiting additive) 

มีการใช้กรดชนิดต่างๆเพื่อเป็นการรักษาสภาพของอาหารหมัก และให้มี

การหมักท่ีเหมาะสม กรดท่ีใช้อยู่ในรูปของเกลือคอมเพลสและมีลักษณะ

แข็ง จะเป็นท่ีนิยมน ามาใช้ เช่น sodium metabisulphite, calcium formate, 

sodium nitrite, sulphamic acid เป็นต้น 

 

คุณสมบัติทีด่ีของอาหารหมัก 

1. ม ีpH อยู่ระหว่าง 3.8-4.1 

2. มสีีน้ าตาลเข้ม 

3. มกีลิ่นหอมออกเปร้ียว 

4. มคีวามชื้นอยู่ระหว่าง 60-67% 
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บทท่ี 5 

การใช้หัวมันหมักร่วมกับกระถินเพื่อเป็นอาหารสัตว์

เคี้ยวเอ้ือง 
 

5.1 บทน า 

จากการศกึษาผลของ ปราโมทย ์และคณะ (2558) ผลของกระถิน หญ้าเน

เปียร์และหัวมันหมัก ตอ่กระบวนการหมัก จุลินทรีย์ในรูเมน และ

ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตแพะ การหมักหญ้าเนเปียร์ร่วมกับกระถินใน

สัดสว่น 70:30 และเสริมมันส าปะหลังในสัดส่วนต่างๆไดแ้ก่ 0, 5.0 และ 

10.0 % ตามล าดับ โดยได้ตัดหญ้าเนเปียร์ท่ีอายุ 45 วัน และตดักระถินวัด

ความยาวจากยอดประมาณ 45 เซนติเมตร สับโดยใชเ้ครื่องสับขนาดเล็ก 

ส าหรับใชใ้นการหมัก ซึ่งมีคา่การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมดีังแสดง

ในตารางท่ี 5.1  โดยพบวา่ค่าการวิเคราะห์มีคา่ใกล้เคียงกับการศกึษาโดย 

ไกรลาศ (2554) รายงานวา่หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท่ีอาย ุ 60 วัน มี

องคป์ระกอบทางโภชนะได้แก ่โปรตนีหยาบ ไขมัน เยื่อใยรวม เยื่อใย NDF 

เยื่อใย ADF เถ้า และ คารโ์บไฮเดรตท่ีละลายได้เท่ากับ 12.6, 1.3, 35.8, 

38-48, 62-71, 33.3% DM ดังนัน้จะเห็นได้ว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 

เหมาะส าหรับการใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบ ส าหรับการเลีย้งสัตวเ์คีย้ว

เอื้องได้เป็นอยา่งดี โดยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญา้ลูกผสมเนเปียร์

สายพันธ์ุหน่ึง ซึ่งเกิดจากการผสมขา้มพันธ์ุระหว่างหญา้เนเปียร์ยักษแ์ละ

หญ้าไข่มกุ เป็นพืชอาหารสัตว์ท่ีมีศักยภาพสูงท้ังในแงก่ารให้ผลผลิต และมี



คู่มือการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและผลพลอยได้จากมันส าปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง  

  
 

 

67 ปราโมทย์ และศิวพร 
 

คุณค่าทางอาหารสัตวด์ีตามท่ีสัตวต์อ้งการ นอกจากนี้อนุสรณ ์ และคณะ

(2558)  ได้วิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าทางโภชนะของกระถินหมักและ

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ซึ่งพบวา่ปริมาณวัตถุแห้ง อนิทรียวัตถุ 

โปรตนีหยาบ เยื่อใย NDF และ ADF ในกระถินหมกัมีค่าเท่ากับ 31.2, 89.1, 

22.9, 55.8 และ 35.7% DM ในขณะท่ีหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 หมักมคี่า

เท่ากับ 18.2, 88.3, 7.9, 73.1 และ 45.7% DM ตามล าดับ 

   ตารางที่ 5.2 ท าการหมักรว่มกบัหัวมันสดท่ีระดับต่าง ๆ  คือ มจีดั

กลุ่มการทดลองแบบ CRD โดยแตล่ะกลุ่มประกอบด้วย 4 ซ้ า ม ีมกีลุ่มการ

ทดลองดังนี้  T1 = หญ้าเนเปียร์+ใบรวมก้านกระถิน + หัวมันสด 0% , T2 

= หญ้าเนเปียร์+ใบรวมก้านกระถิน+ หัวมันสด 5.0% และ T3 = หญ้าเน

เปียร์+ใบรวมก้านกระถิน+หัวมันสด 10.0%  ผลการทดลองพบวา่ สูตร

อาหารหยาบหมักมอีงคป์ระกอบทางเคมท่ีีส าคัญได้แก่ คา่โปรตนีหยาบใน

สูตรอาหารหมักจะเพิ่มขึ้นในกลุม่ทดลองท่ีมีการเสริมหัวมันส าปะหลังร่วม

ด้วย โดยมีคา่เท่ากับ 8.95, 11.84 และ 13.32 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) 

ตามล าดับ  ท้ังน้ีจากการวัดลักษณะทางคุณภาพ และกายภาพของอาหาร

หยาบหมักพบวา่ อยู่ในเกณฑ์ด ี ท้ังลักษณะสี กลิ่นและค่าความเป็นกรด-

ด่าง คือมคี่า pH อยู่ในช่วง (4.4-4.9) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพ

อาหารหมักตามท่ีรายงานไวโ้ดย ไกรลาศ (2445)  ท้ังน้ี เสมอใจ และคณะ 

(2554) ได้สรุปหลักการท าพืชอาหารหมัก (silage) ท่ีดจีะตอ้งสามารถเก็บ

รักษาพชือาหารให้คงภาพทางโภชนะให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกัน
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กระบวนการหมักยังสามารถท าลายสารพษิบางกลุ่มท่ีมีอยูใ่นพืชอาหาร

บางชนิดได้ กระบวนการหมกัอาศัยการท างานของแบคทเีรียท่ีผลิตกรดแล

คติค (Lactic acid bacteria)ในสภาพไร้อากาศ โดยใชน้้ าตาลที่มใีนพืช

อาหารสัตว์ และใหผ้ลผลิตเป็นกรดแลคตคิในปริมาณมากพอ ท่ีจะท าให้

ค่า pH ลดลงต ่ากว่า 4.2 ซึ่งจะไปมผีลยับยัง้การเจรญิเตบิโตของจุลินทรีย์

ชนิดอ่ืน ท าให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของหญา้หมักไวไ้ด้  
 

ตารางที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบทางเคมขีองหญา้เนเปียร์ปากชอ่ง 1 ท่ีตัด

เมื่ออายุ 45 วัน และกระถิน 

 หญ้าเนเปียรป์าก

ช่อง1 

 กระถิน 

สิ่งแห้ง 23.72 38.4 

                                    ------- % of DM basis----------- 

อนิทรียวัตถุ  91.63 89.9 

เถ้า  8.37 10.1 

โปรตนีหยาบ  6.65 23.1 

เยื่อใยท่ีละลายได้ใน

สารละลายท่ีเป็นกลาง  

72.21 58.2 

เยื่อใยท่ีละลายได้ใน

สารละลายท่ีเป็นกรด  

45.72 34.9 
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ตารางที่ 5.2  องคป์ระกอบทางเคมีของกระถินและหญา้เนเปียร์หมัก

ร่วมกับหัวมันส าปะหลัง (หมัก 21 วัน)  

 ระดับการเสริมหัวมันส าปะหลัง 

(เปอร์เซ็นต์)  

SEM 

 0 5 10  

DM % 73.1 74.3 71.7 0.05 

pH silage 4.9a 4.6ab 4.4b 0.14 

AA, mg% 7.18 11.55 9.56 4.34 

PA, mg% 3.48 3.72 4.56 0.19 

BA, mg% ND ND ND - 

Chemical  Compositions .........%of DM………………  

Ash 14.28 20.37 16.21 3.4989 

OM 90.25 84.32 88.48 3.3632 

CP 8.95b 11.84ab 13.32a 0.4592 

DM =dry matter, OM=organic matter, CP=crude protein, AA=acetic 

acid, PA=propionic acid, BA=butyric acid, ND =not detected, 

SEM=standard error of mean  
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การศึกษาผลของการใชห้ญ้าเนเปียรห์มักร่วมกับกระถินหมักในตัว

สัตว์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน  
จากการศึกษาผลของการใช้หญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับกระถิน

หมักในตัวสัตว์โดยทดลองในแพะเนื้อลูกผสมจ านวน 15 ตัว เป็นแพะหลัว

หย่านมอายุ 3 เดือน แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมี

การเสริมมันส าปะหลังสด ในระดับ 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ

หญ้าเนเปียร์และกระถิน (70:30)  ตามล าดับ  จากการทดลองพบวา่ แพะ

มีปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน อยู่ในช่วง 1.2-1.3 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน

ตามล าดับ โดยท้ัง 3 กลุ่มการทดลองไม่มีผลแตกต่างกันทางสถิติ และ

นอกจากนี้ เมื่อวัดค่าความเป็นกรด ด่าง และค่าความเข้มข้นของ

แอมโมเนยีไนโตรเจน พบวา่ มคี่าอยู่ในช่วง 6.4-6.7 และ 5.19-6.12 mg% 

ตามล าดับ (ตารางที่ 5.3)  โดยในระบบการย่อยอาหารของสัตวเ์คี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็ก มีความแตกต่างกับสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยสัตว์เคี้ยวเอื้องมี

ระบบทางเดินอาหารส่วนหน้า และมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท่ี

สามารถย่อยอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไป เพื่อให้ได้ผลผลิตสุดท้ายท่ีเป็น

ประโยชน์กับตัวสัตว์ต่อไป ภายใน รูเมนมีความเหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มีสภาวะแบบไร้ออกซิเจน (anaerobic) และมี

บางส่วนท่ีสามารถอยูใ่นสภาพท่ีมีออกซิเจนได้บ้าง (facultative anaerobic 

หรือ obligate anaerobic) ม ีpH ประมาณ 5.5–7.0 อุณหภูม ิ38-40°C โดย

ในกระเพาะส่วนหน้าสามารถย่อยวัตถุแห้งได้ถึง 70-85% (Van Soest, 

1982; ฉลอง, 2541; เมธา, 2533) 
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ตารางที่ 5.3  การศึกษาผลของการใช้หญ้าเนเปียร์หมักรว่มกับกระถิน

หมักในตัวสัตวต์อ่กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน  
 ระดับการเสริมหัวมัน

ส าปะหลัง (เปอร์เซ็นต์)  

SEM 

 0 5 10  

ปริมาณการกินได้, กก./วัน 1.2 1.2 1.3 0.03 

ค่าความเป็น-กรดด่าง     

   0 ชั่วโมง (กอ่นให้อาหาร) 6.5 6.4 6.6 0.05 

   4 ชั่วโมง (หลังให้อาหาร)  6.5 6.6 6.7 0.06 

ค่าแอมโมเนยี-ไนโตรเจนใน

กระเพาะรูเมน, mg% 

    

   0 ชั่วโมง (กอ่นให้อาหาร) 5.52 4.79 5.38 0.004 

   4 ชั่วโมง (หลังให้อาหาร)  6.12 6.09 5.19 0.06 

 

การศึกษาผลของการใชห้ญ้าเนเปียรห์มักร่วมกับกระถินหมักในการ

ขุนแพะเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (มะแมร์ฟาร์ม)  

 การทดลองท่ี 3 เป็นการขยายผลการวจิัยสูฟ่าร์มเกษตรกรโดยได้

ศกึษาในแพะเนื้อลูกผสมจ านวน 15 ตัว อยู่ในช่วงหลังหย่านม และท าการ

เก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวันท่ีเก็บขอ้มูล แพะจะมีอายุ 4 เดอืน  
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จากการทดลองพบวา่ สัดสว่นอาหารหยาบหมักทัง้ 3 สัดสว่นมีคา่

แอมโมเนยี เท่ากับ 2.02, 2.17 และ 1.93 mg% ในกลุ่มท่ีมีการเสริมมัน

ส าปะหลัง 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และมคี่าความเป็นกรดดา่ง

อยู่ในช่วง 4.5-5.0 ส่วนโปรตนีหยาบมีคา่ท่ีสูงขึ้นตามระดับการเสริมมัน

ส าปะหลัง (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาพบวา่ มี

องคป์ระกอบทางเคมใีกล้เคียงกบัการศึกษาของ อนุสรณ์และคณะ 

(25552) และ จากการรายงานของ พรชัย พรชัย (2548) และ ไกรลาศ 

(2445)  และกรมปศุสัตว ์(2556) รายงานไว้วา่ค่าความเป็นกรด-ด่างของ

หญ้าหมักควรอยู่ในช่วง pH ประมาณ 3.8 -4.5 (ดังแสดงในตารางที่ 5.4) 

 ตารางที่ 5.5 แสดงผลของการใชส้ัดสว่นอาหารหยาบหมักใน

สัดสว่นต่างๆ ตอ่ปริมาณการกินได้ อัตราการเจรญิเตบิโตต่อวัน จาก

การศึกษาพบวา่ การใช้อาหารหยาบหมักสัดส่วนท่ี 2 คือมกีารเสริมมัน

ส าปะหลัง 5 เปอร์เซ็นต์ มผีลตอ่อัตราการเจรญิเตบิโตต่อวันอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  คือมอีัตราการเจรญิเตบิโตเท่ากับ 58.25 

กรัมตอ่วัน (เลีย้งเป็นเวลานาน 30 วัน)  ปริมาณการกินได้ของอาหารหมัก

ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05)  
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ตารางที่ 5.4 แสดงองค์ประกอบทางเคมขีองสูตรอาหารทดลอง  

 ระดับการเสริมหัวมัน

ส าปะหลัง (เปอร์เซ็น) 

SEM 

 0 5 10  

สิ่งแห้ง  (dry matter, DM %) 28.12 26.82 28.16 0.21 

องคป์ระกอบทางเคมี ..........%of DM……………… 

เถ้า (Ash) 14.02 12.86 12.41 0.21 

อนิทรีย์วัตถุ (Organic matter, 

OM) 

97.13 95.91 97.38 0.13 

โปรตนีหยาบ (Crude protein, CP) 9.59a 10.68b 11.54b 0.03 

ลักษณะทางการยภาพของอาหาร

หมัก 

    

แอมโมเนยี (NH3), mg% 2.02 2.17 1.93 0.01 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.01a 4.64b 4.55b 0.01 

อุณหภูม ิ(Temperature, C) 22.18a 21.54b 21.38b 0.01 
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ตารางที ่5.5 แสดงการเปรียบเทียบผลของการเสริม มันส าปะหลังสด ใน

หญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับกระถินท่ีสัดส่วน 70:30  และ 

มันส าปะหลังสดท่ีระดับ 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อการ

เจรญิเตบิโตของแพะขุน (ระยะการขุน 30 วัน) 

 ระดับการเสริมหัวมัน

ส าปะหลัง (เปอร์เซ็นต์) 

SEM 

 0 5 10  

น้ าหนักเร่ิมตน้ (Initial live 

weight, kg) 

8.46 8.56 8.22 0.54 

น้ าหนักสุดท้าย (Final live 

weight, kg) 

9.24 10.30 8.86 0.59 

อัตราการเจรญิเตบิโต (Average 

dairy gain, ADG) (g/h/d) 

26.25b 58.25a 21.33b 6.78 

ปริมาณการกินได้ ต่อวัน     

อาหารข้น (Concentrate, g) 93 92 85 2.51 

อาหารหยาบ (Roughage , g) 1081.7 1089.0 1183.0 32.63 

ปริมาณการกินได้ท้ังหมด (Total 

feed intake, g) 

1174.7 1181.0 1268.4 30.27 

a, b Means in a Column  with different superscripts differ (P<0.05) 
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 จากข้อมูลในตารางท่ี 5.5 จึงไดน้ ามาค านวณตน้ทุนการผลิตแพะ

เนื้อ และก าไรสุทธิในการเลีย้งแพะเนือ้ต่อตัว (ค านวณจากการขุนจนได้

น้ าหนักที่อายุแตกตา่งกัน)  โดยหากเกษตรกรมีการจัดการการเลีย้งดูแบบ

ปราณีต (ยนืโรง) จะมตีน้ทุนการเลีย้งท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเลีย้งแบบ

ปล่อยแปลง หรือกึ่งปล่อยกึง่ขัง แตจ่ะได้เปรียบเร่ืองการเลีย้งสามารถเพิ่ม

จ านวนแพะไดถ้ึง 100 ตัว ตอ่เกษตรกร 1 คน ส่วนการเลีย้งแบบปล่อย

แปลงนัน้มขี้อจ ากัดเร่ืองบริเวณการเลีย้งเกษตรกรจะเล้ียงได้สูงสุดไม่เกิน 

50 ตัว ตอ่เกษตรกร 1 คน ท าให้มีขอ้เสียเปรียบอกีทั้งอัตราการ

เจรญิเตบิโตก็จะช้ากว่าการเลีย้งแบบปราณีต  โดยการขุนแพะท่ีอายุ 3 

เดอืน (หยา่นม) จะมตีน้ทุน การผลิตเท่ากับ 1,278.42 บาท/ตัว หาก

จ าหนา่ยจะมีรายรับเท่ากับ 1,600 บาท (ขายราคา 100 บาท/กิโลกรัม

น้ าหนักมีชีวิต  ได้ก าไรสุทธิประมาณ 321.58 บาท/ตัว หากเลี้ยงได้ 100 ตัว 

ก็จะมีก าไรเฉลี่ยอยู่ท่ี 32,158 บาทต่อการขาย 1 รอบการผลติ  ในขณะที่

หากเกษตรกรมีการขุนจนแพะมอีายุประมาณ 7 เดอืน น้ าหนักประมาณ 

32 กิโลกรัม จะขายไดใ้นราคา 105 บาท/กิโลกรัมน้ าหนักมีชีวิต การขุนช่วง

อายุนี้จะมีต้นทุนการผลิตเท่ากบั 1,729.94 บาท/ตัว  ขายได้ (รายรับ) 

เท่ากับ 3,360 บาท ก าไรสุทธิเท่ากับ  1,630.06 บาท/ตัว  หากเลีย้งได้ 100 

ตัว จะมีก าไรสุทธิเท่ากับ 163,006 บาทต่อรอบการผลิตเป็นต้น
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บทท่ี 6 

กลยุทธ์ในการจดัการดา้นโภชนะท่ีเหมาะสม

ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 
 

6.1 บทน า 

ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาควบคู่

กันไป ไม่เพียงเฉพาะภาคการผลิตสัตว์เท่านั้น ท่ีจะต้องพิจารณาควบคู่

กันไป เช่น การรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท่ีดิน ท้ังพืช สัตว์ 

และสิ่งมชีีวิตอ่ืนๆ การรักษาสภาพดินไม่ให้ถูกท าลาย การอนุรักษแ์หลง่

น้ า และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การรักษา สภาพอากาศ และบรรยากาศ

รอบตัว และบรรยากาศโดยรวม การหมุนเวยีนสารอาหารตา่งๆ ลดการ

ทิ้งวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร รวมท้ังการหมุนเวียนวัฏจักรของแก๊ส

ระหว่างพืชและสัตว์ การน าระบบชลประทานและการท าฟาร์มแบบ

ผสมผสานมาใช้ เช่น การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องไว้แทะเล็ม แทนการใช้

สารเคมีก าจัดวัชพืช และใช้มูลจากสัตว์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

แทนการใชส้ารเคมี การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต  

เนื่องมาจากประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ี

พื้นท่ีในการใช้ประโยชน์มีอย่างจ ากัด ทรัพยากรท่ีมีอยู่ถูกน ามาใช้อย่าง
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สิ้นเปลือง การน าทรัพยากรมาใช้อย่างผิดวิธียังก่อให้เกิดปัญหาด้าน

สิ่งแวดลอ้มมากมาย ระบบนเิวศและห่วงโซ่อาหารถูกรบกวน จนกระท่ัง

มนุษย์ เ ร่ิม รู้สึกตัวว่า เ ร่ิมได้ รับผลกระทบดังกล่าว จึ ง ได้ เ ร่ิมให้

ความส าคัญท่ีจะฟื้นฟู และหาทางในการป้องกันและแก้ไขมากขึ้น 

ส าหรับการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องก็เช่นเดียวกัน นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องได้

พยายามหาแนวทางเพื่อให้มีการเลี้ยงได้โดยไม่ท าลายระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม และเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดเชื้อเพลิง

ต่อหน่วยการผลิต การปรับสมดุลโภชนะ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โปแทสเซียม และพลังงาน เป็นต้น รวมท้ังการเพิ่มการใช้ประโยชน์เพื่อ

ลดการขับออกมาท าลายสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนสูตรอาหารหรือ

ระบบนิเวศของรูเมน ให้มีการย่อยได้สูงขึ้นหรือขับออกมาน้อยลง การ

ปรับเปลี่ยนชนดิของจุลนิทรีย์ในรูเมนเพื่อลดชนิดท่ีผลิตผลผลิตสุดท้ายท่ี

ไม่ต้องการ เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ

การเพิ่มสว่นท่ีเป็นประโยชนก์ับตัวสัตว ์เชน่ กรดไขมันระเหยงา่ย รวมท้ัง

เซลล์ของจุลินทรีย์เอง รวมถึงการจัดการระบบการก าจัดของเสียออก

จากฟาร์ม การออกแบบโรงเรือนให้มีการถ่ายเทอากาศ ล้วนแต่ท าให้

สัตว์ให้ผลผลิตท้ังในเชงิปริมาณและคุณภาพได้อยา่งเหมาะสม 

 

6.2 กลยุทธ์ในการจัดการด้านโภชนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นักวิชาการด้านอาหารสัตว์มีการวัดปริมาณโภชนะท่ีสัตว์กิน โภชนะท่ี

ย่อยได้ โภชนะท่ีถูกดูดซึม โภชนะท่ีย่อยไม่ได้และขับออกมาท้ังจากทาง

มูล ปัสสาวะ และในรูปแก๊ส และจากผลผลิตเนื้อ และน้ านม เป็นต้น 
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Van Horn et al.  ( 1994)  แ ล ะ  Kebreab et al.  (2004)  ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

ความสัมพันธ์ของระดับของไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) จาก

อาหารและจากระดับการดูดซึมและขับออกนอกร่างกาย (Paengkoum 

et al., 2003) นอกจากนี้  โภชนะท่ีขับออกยังสามารถค านวณหา

ความสัมพันธ์กับความสมดุลของโภชนะ จากการประกอบสูตรอาหารได้ 

และยังสามารถหาความสัมพันธ์ของโภชนะท่ีถูกขับออกมา กับ

คุณลักษณะของผลผลิต เช่น การเจริญเติบโต เนื้อสัตว์ และน้ านม เป็น

ต้น 

 

6.3 การปรับปรุงด้านโภชนะ 

วิธีการก าจัดของเสียท่ีนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น 

เป็นปุ๋ยคอก ของเสียท่ีเป็นของเหลวใชใ้นการรดแปลงหญ้า เป็นต้น หรือ

อาจจะมีการน ามาแปรรูป เช่น การน ามาหมัก การอัดเม็ด ย่อยด้วย

จุลินทรีย์ หรือผสมกับสารอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อน เป็นต้น ซึ่ง

แสดงการน าโภชนะกลับมาใชใ้หม ่ 

1. ไนโตรเจน (N) 

 ไนโตรเจนเป็นโภชนะกลุ่มแรกๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะในฟาร์มโคนม โดยจะสูญเสียในรูปแอมโมเนีย (ammonia; 

NH3) ในรูปแก๊ส และในรูปไนเตรท (nitrate; NO3
-) ลงสู่แม่น้ าล าคลอง

และน้ าใต้ดิน (Tamminga, 1992) แหล่งของไนโตรเจน (nitrogen; N) ท่ี

เกิดจากฟาร์มจะมาจากอาหารท่ีสัตว์กิน และจะถูกน าไปใช้ในกระบวน
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แมแทโบลิซึมของสัตวส์ร้างเป็นผลผลิต เชน่ เนื้อเยื่อและน้ านม โดยในโค

นมจะขับไนโตรเจนออกมากับน้ านมประมาณ 25–35% ของไนโตรเจน

ท้ังหมดท่ีสัตว์กิน (Knowlton, 2002) และส่วนท่ีเหลือส่วนใหญ่จะถูกขับ

ออกมากับมูลและปัสสาวะ อย่างไรก็ตามการลดไนโตรเจนท่ีขับออกมา

ยังสามารถลดลงจากการจัดการด้านอาหาร เช่น การจัดสมดุลของ

โปรตนีท่ีย่อยในรูเมน (rumen degradable protein, RDP) และโปรตนีไหล

ผ่ า น  ( by- pass protein or rumen undegradable protein ( RUP)  or 

escaped protein) และกรดอะมิโน หรือสมดุลระหว่างโปรตีนและ

พลังงาน (Paengkoum et al., 2003) นอกจากนี้การเพิ่มไนโตรเจนใน

น้ านม ยังช่วยลดไนโตรเจนในมูลและปัสสาวะได้ (Kebreab et al., 2004) 

 แอมโมเนียและสารอินทรีย์ไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบหลัก

จากไนโตรเจนจากของเสียจากสัตว์ ซึ่งเป็นไนโตรเจนส่วนท่ีไม่ถูกย่อย 

จุลินทรีย์โปรตีน (microbial protein) ยูเรีย และแอมโมเนียจากปัสสาวะ 

การเสริมยูเรียในสูตรอาหารจึงตอ้งมคีวามรอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ความสมดุลของยูเรียกับคาร์โบไฮเดรทท่ีย่อยได้เร็ว ( rapidly soluble 

carbohydrate) การเสริมยูเรียไม่ควรเกิน 5% ในสูตรอาหาร ในตารางที่ 

6.1 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริมาณไนโตรเจนท่ีกินได้ (N 

intake) ไนโตเจนท่ีขับออกมาทางมูล (faeces N) ไนโตรเจนท่ีขับออกมา

ทางปัสสาวะ (urine N) ไนโตรเจนท่ีถูกดูดซึม (N absorption) และ

ไนโตรเจนท่ีกักเก็บในร่างกาย (N retention) 
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ตารางที่ 6.1 ความสมดุลไนโตรเจนของแพะนมท่ีได้รับอาหารท่ีเสริม

ยูเรียท่ีระดับต่างๆ 

รายการ ระดับของยูเรีย (%)  

 1% 2% 3% 4% 5% SEM 

N intake, (g/d)   9.6c 13.9b 18.8a 19.9a 20.8a 1.25 

N excretion       

   Faeces,  (g/d)  6.1c  8.0bc   8.8b 9.3ab 11.8a 0.31 

   Urine, (g/d)   0.5e   1.9d   2.6c   6.7b   9.4a 0.74 

   Total  excretion (g/d)   6.6e  9.9d 11.4c 16.0b 21.1a 0.99 

N absorption, (%)   3.6b  6.0b 10.0a 10.0a   9.1a 0.98 

N absorption, (%)  36.6b 42.8ab 53.1a 50.5a 43.1ab 0.23 

N retention, (g/d)         3.1b 4.0b  7.4a   3.3b -0.3c 0.49 

N retention, (%)  31.6a 29.0ab 39.3a 16.6b -2.4c 1.85 
a,b,c Values on the same row under each main effect with different 

superscripts differ significantly (p<0.05).  

* contrast effects (L= linear, Q = quadratic and C = cubic).  

ท่ีมา: Paengkoum et al. (2003) 

 

2. ผลของพลังงานในอาหาร 

การเสริมพลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับสมดุลโภชนะ 

สามารถเพิ่มระดับการให้ผลผลิตและช่วยลดการขับไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสท่ีขับออกมาทางมูลและปัสสาวะอีกดว้ย  
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3. ฟอสฟอรัส  

ฟอสฟอรัสเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีกล่าวถึงกันมากในด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะเมื่อฟอสฟอรัสปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ า การจัดการด้านอาหาร

ท่ีดีก็สามารถลดระดับการขับถ่ายมาสู่ภายนอกได้ เช่นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการย่อยได้ และการน าโภชนะไปใชป้ระโยชน ์เชน่การเสริม

พลังงานในอาหาร  และการเสริมเอ็นไซม์ ซึ่งจะได้กลา่วตอ่ไป 

 

4. ผลของโปรตนีไหลผ่าน  

การเสริมอาหารท่ีประกอบด้วยโปรตีนไหลผ่าน (rumen unbendable 

protein; RUP) ซึ่งสว่นท่ีเป็น NPN และโปรตนีท่ีย่อยได้ในรูเมน (ruminally 

degradable protein, RDP) ซึ่งเป็นแหล่ง N ส าหรับจุลินทรีย์ในรูเมน ส่วน

โปรตีนไหลผ่านจะถูกย่อยท่ีล าไส้เล็ก ซึ่งสัดส่วนของ RDP และ RUP มี

ผลต่อประสิทธิภาพการน าโภชนะไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเป็นผลผลิต 

และมีผลตอ่การขับโภชนะออกกับของเสียเชน่เดียวกัน ระดับของ N และ 

P ท่ีขับออกมากับของเสียจะลดลงเมื่อมีการเสริม RUP หรือโปรตีนไหล

ผ่านในระดับท่ีสูงขึ้น (Paengkoum et al., 2004) 

ทางออกหนึ่งในการลดการขับปริมาณไนโตรเจนออกมากับมูล

และปัสสาวะโดยการลดระดับความเข้มข้นของโปรตีนในสูตรอาหารลง 

และเสริมด้วยกรดอะมิโนไหลผ่าน (protected amino acids) ซึ่งจากงาน

ทดลองของ Dinn et al. (1998) ได้ศึกษาการลดโปรตีนในสูตรอาหารลง

จาก 18.3% เป็น 16.7% และ 15.3% และเสริมด้วยกรดอะมโินไหลผ่าน

ในอาหารท่ีมีระดับโปรตีนต่ า (16.7 และ 15.3%) พบว่าไม่มีผลกระทบ
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ต่อการให้ผลผลิตน้ านมของโค แต่พบว่าเสริมกรดอะมิโนไหลผ่าน 

(rumen protected Met and Lys) ท าให้โคมีการขับไนโตรเจนออกมากับ

มูลและปัสสาวะ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 

6.2 

 

ตารางที่ 6.2 อาหาร TMR ส าหรับโคนมท่ีมีการลดความเข้มข้นของ

โปรตนีและเสริมด้วยกรดอะมโินไหลผ่าน  

 ชนิดของอาหาร 

18.3%CP 16.7%CP

+Protecte

d amino 

acids 

15.3%CP+

Protected 

amino 

acids 

N ท่ีกินได้,  

      kg/d 

0.68a 0.58b 0.53c 

N ในน้ านม,  

     % ของ N ท่ีกินได ้

25.8c 29.3b 33.1a 

N ในปัสสาวะ, kg/d 0.264a 0.195b 0.162c 

N ในมูล, kg/d 0.158 0.155 0.151 

การย่อยได้ของ CP, % 76.4a 73.1b 71.0c 
a, b, c, Values on the same row with different superscripts are 

significantly different (P<0.05). ท่ีมา: Dinn et al. (1998) 
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6.4 การลดการผลิตแกส๊เรือนกระจก 

1. การผลิตแกส๊มเีทน (CH4) 

แก๊สท้ังหมดท่ีก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั้น มีเทนมีสัดส่วน

ประมาณ 15% ของแก๊สท่ีก่อให้เกิด ภาวะเรือนกระจก (Johnson et al., 

1996) ในจ านวนนี้มาจากการผลิตปศุสัตว์ประมาณ 32% ของมีเทน

ท้ังหมด (Terada, 2001) มีเทนท่ีมาจากสัตว์นี้มาจากกระบวนการหมัก

ในรูเมนจากสภาพท่ีเหมาะสมกับจุลินทรีย์กลุ่มท่ีสร้างมีเทน ซึ่งมีท้ังสิ้น

ประมาณ 59 ชนิด (Takahashi, 2001) และนอกจากนี้มาจากมูลของ

สัตว์ทุกชนิดท่ีมีการหมักโดยจุลินทรีย์กลุ่มท่ีไม่ต้องการออกซิเจน ใน

สัตว์เคี้ยวเอื้องในการเกิดแก๊สมเีทนจะมีการสูญเสียพลังงานจากอาหาร

พลังงานประมาณ 6% ของพลังงานท้ังหมดท่ีสัตว์ได้รับจากอาหาร 

(Johnson et al., 1996) คาดว่ามปีระมาณ 20-40% ของมีเทนท่ีเกิดจาก

มนุษย์ (OTA 1991) ผลกระทบของมีเทนต่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีผล

ท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ท าให้รังสีจากนอก โลกสามารถเข้ามา

ในโลกมากขึ้นท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น รังสีจากนอกโลกมีผลโดยตรง

ต่อมนุษย์ เช่นท าให้ เกิดมะเร็งผิวหนัง เกิดต้อกระจก และท าให้

เกิดปรากฎการณ์ต่างบนผิวโลก เช่น น้ าแข็งท่ีขั้วโลกละลาย มากขึ้นท า

ให้เกิดน้ าท่วม เกิดพายุท่ีรุนแรง บางพื้นท่ีแห้งแล้งมากขึ้น เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังพับวา่น้ าหนักโมเลกุลของสารประกอบแทนนนิ มี

ผลต่อการผลิตแก๊สมีเทน โดยแบคทีเรียกลุ่ม methanogens โดยการ

ผลิตมเีทนลดลงเมื่อน้ าหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้น  
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แนวทางในการป้องกันและแก้ไขส าหรับในส่วนของการผลิต

สัตว์ ส่วนใหญ่จึงควรเน้นไปท่ีการจัดการ ให้เกิดกระบวนการหมักอย่าง

เหมาะสมในรูเมน โดยลดจุลินทรีย์กลุม่ท่ีสร้างมเีทน และการจัดการของ

เสียเป็นหลัก การจัดการในด้านการให้อาหารสัตว์ เช่น การปรับสมดุล

โภชนะระหว่างโปรตีนและ พลังงานให้เหมาะสม โดยหากมีการเสริม

อาหารจ าพวกท่ีให้พลังงานท่ีย่อยได้เร็ว เชน่ กากน้ าตาล ควรมกีารเสริม

โปรตีนท่ีละลายได้เร็ว เช่น ยูเรีย ยกตัวอย่างเช่น การท าอาหารก้อน      

ยูเรีย-กากน้ าตาล (urea molasses block) พบว่าสามารถลดการผลิต

แก๊สมเีทนได้ (Leng, 1991) 

การส่งเสริมให้มีการเสริมอาหารข้นหรือเมล็ดธัญพืช แก่สัตว์

เคีย้วเอื้องโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการผลิตสัตวฝ์ูงขนาดใหญ่และการเลี้ยง

สัตว์ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับจุลินทรีย์

กลุ่มท่ีสร้างกรดโพรพิออนิค ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถน าแก๊ส

ไฮโดรเจน (H-sink) จากการย่อยอาหารเยื่อใย ซึ่งส่วนใหญ่ให้กรดอะซิ

ติค โดยไฮโดรเจนถูกน ามาร่วมในการสร้างโพรพิออนิค  แทนการน าไป

สร้างมีเทน ขณะเดียวกันก็ควรหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของ

อาหารเยื่อใย โดยการปรับปรุงคุณภาพ เชน่ การสับ การบด การอัดเม็ด 

การทรีทด้วยสารเคมี เชน่  การหมักด้วยยูเรีย แอมโมเนยี การเสริมสาร

พวกไอโอโนฟอร์ เพื่อควบคุมชนิดจุลินทรีย์ในรูเมน โดยสารกลุ่มนี้จะมี

ผลท าลายเจาะจงเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มท่ี

สร้างแก๊สมีเทน ท าให้ปริมาณของแบคทีเรียแกรมลบเพิ่มมากขึ้น การ
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ลดปริมาณโปรโตซัว (defaunation) ซึ่งเป็นการลดประชากรจุลินทรีย์

กลุ่มท่ีสร้างมเีทนท่ีเกาะอยู่กับโปรโตซัวเหลา่นี ้(ปราโมทย์, 2544) 

2. ไนตรสัออกไซด์ (NO2) 

ไนตรัสออกไซด์ เป็นก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง ท่ีอาจจะเกดิ

จากการผลิตปศุสัตวใ์นปริมาณท่ีรองจากก๊าซมเีทน และเกิดขึ้นโดยอ้อม

มากกว่าโดยตรง ไนตรัสออกไซด์จากการเกษตรส่วนใหญ่ปลดปล่อย

ออกมาจากดินและน้ าที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่เกินความต้องการ

ของพืช เกิดจากการเผาชีวมวล และจัดการมูลสัตว์และปฏิกูลจากสัตว์

ไมถู่กต้อง การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราต่ า ให้ปุ๋ยแก่พชืตามช่วงเวลาท่ีพืช

ต้องการธาตุอาหาร ใช้ปุ๋ยจากแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกพืช

ตระกูลถั่วปรับปรุงดินแทนการใช้ปุ๋ย เป็นวิธีลดปริมาณก๊าซไนตรัส

ออกไซด์ท่ีย่ังยนื (Davis 1986; FAO 1997) 

3. คาร์บอนไดออกไซด์  

คาร์บอนไดออกไซด์จากการเกษตรกรรม มีแหล่งเกิดมากที่สุด 

2 แหล่ง คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น เผาป่า ท าลาย

อินทรียวัตถุในดิน และการเผาน้ ามันเชื้อเพลิงของเคร่ืองจักรกลฟาร์ม

ชนิดต่างๆ ส าหรับการผลิตสัตว์นั้น มีโอกาสใช้เคร่ืองจักรและน้ ามัน

เชื้อเพลงิในกระบวนการผลิตซึ่งก่อให้เกิดกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ 

การไถ พรวน เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ การหว่านปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 

การเก็บเกี่ยว ปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ การขนส่ง และการแปรรูป

ผลิตภัณฑ ์เป็นต้น (Davis 1986; FAO 1997) 
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 ในส่วนของมูลและของเสีย การจัดการควรเร่ิมจากการ

ออกแบบโรงเรือนให้เหมาะสม เช่น แยกแหล่ง รวบรวมมูลสัตว์ให้ไกล

จากบริเวณท่ีพัก สามารถน าไปใชผ้ลิตแก๊สชวีภาพ ซึ่งนอกจากสามารถ

น าพลังงานกลับมาใชอ้กี แลว้ยังเป็นการลดแก๊สมีเทนดว้ย และน าส่วนท่ี

ผ่านการหมักไปใช้เพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน ลดการใช้สารเคมี วิธีการอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดแก๊สเรือนกระจก (greenhouse effect; GHC) เช่น 

ลดการเผาหญ้า ตอฟาง ตอธัญพืช และลดการใช้สเปรย์ต่างๆ ท่ีมี

สารประกอบเป็นแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น 

 

6.5 การเสริมเอ็นไซม์เพื่อลดการขับไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  

ได้มีการน าเอาเอนไซม์ชนิดต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การการย่อยอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องมาเป็นเวลานาน ซึ่งเร่ิมต้น

จากการเสริมเอ็นไซม์ท่ีย่อยจ าพวกอาหารเยื่อใย เช่น เซลลูเลส หรือ

อาจจะเสริมจุลินทรีย์กลุ่มเซลลูโลไลติค โดยวัตถุประสงค์หลักของการ

เสริมเอนไซม์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ของอาหารประเภท

ต่างๆ เช่น หากต้องการปรับปรุงการย่อยเซลลูโลส เฮไมเซลลูโลส จะ

เสริมจุลินทรีย์กลุ่มท่ีผลิตเซลลูเลส ไซลาเนส) เอนไซม์ไฟโบรไลติค 

เหล่านี้ถูกคัดแยกจากจุลินทรีย์จากจานเลี้ยงเชื้อและเสริมในอาหาร

หยาบพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ (Yang et el., 2000) 

นอกจากนี้การเสริมจุลินทรีย์กลุ่มดังกล่าวสามารถลดการขับ N และ P 

และยังพบวา่ N และ P ในน้ านมสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เสริม  
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 ของเสียท่ีเกิดจากฟาร์มเลี้ยงสัตวน์ับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น

ตามจ านวนฟารม์ท่ีมากขึ้นและยังกอ่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพโดยตรงและโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตามระบบการ

จัดการท่ีดีสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว กล่าวคือการป้องกันหรือ

แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการจัดการทางโภชนะ

สัตว์เคี้ยวเอื้อง ก็สามารถช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 

เช่น การจัดระบบการให้อาหาร การค านวณโภชนะไม่ให้เกินกว่าท่ีสัตว์

จะน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ การปรับสมดุลโภชนะ เช่นสมดุลระหว่างโปรตนี

และพลังงาน สมดุลแร่ธาตุ เช่น Ca, P และ N เป็นต้น นอกจากนี้การ

จัดการอื่นๆ เพื่อเพิ่มการน าโภชนะไปใช้ประโยชน์ในร่างกายสัตว์ ยัง

สามารถลดการขับโภชนะท่ีออกมากับของเสียได้ เช่น การลดจุลินทรีย์

กลุ่มท่ีสร้างมเีทน การเสริมเอนไซม์ช่วยยอ่ยอาหาร สามารถกล่าวได้ว่า

การจัดการด้านโภชนะนอกจากจะปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของ

ผลผลิตแลว้ยังสามารถลดของเสียท่ีจะเกดิขึน้ได้ 
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