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คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

การผลิตกากมันหมกัยีสตแ์ละปลายข้าวเทียมเป็นอาหารสัตว์ 
 

จังหวัดนครพนมที่มีความต้องการได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ าใช้เองภายในกลุ่ม ที่สามารถน าความรู้จาก
ผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในกลุ่ม เรื่องการผลิตกากมันส าปะหลังหมักใช้
เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และการผลิตปลายข้าวเทียม (ปลายข้าววิทยาศาสตร์) 
เป็นวัตถุดิบที่ใช้เสริมหรือทดแทนปลายข้าว หรือข้าวโพดที่เป็นวัตถุดิบหลัก 
ในด้านพลังงานพวกคาร์โบไฮเดรต ที่มีปริมาณที่ใช้สูงประมาณร้อยละ 50-60 
ในสูตรอาหาร เป็นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพ่ือท าให้สมาชิกใน   
แต่ละกลุ่มมีความมั่นใจในการผลิตสัตว์ 

การใช้กากมันส าปะหลังหมักด้วยยีสต์จะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้แก่กาก
มันส าปะหลังและสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ ายทั้งหมด
ของการผลิตกากมันส าปะหลังหมัก เฉลี่ย 1.2 บาท/กก. ระดับโปรตีนร้อยละ 
12 ใช้เป็นส่วนผสมเลี้ยงสัตว์ แต่วิธีการน ามาใช้ของสัตว์ในแต่ละประเภท 
แตกต่าง คือ กลุ่มสัตว์ใหญ่ (สัตว์เคี้ยวเอ้ือง) ใช้กากมันที่ผ่านกระบวนการ
หมัก 10 วันขึ้นไป – 3 เดือน และกลุ่มสัตว์ปีกและสุกร ใช้กากมันที่ผ่าน
กระบวนการหมัก 25 วันขึ้นไป – 3 เดือน แต่ควรใช้กับสัตว์ระยะรุ่น ระยะ
ขุน และระยะพ่อแม่พันธุ์ เสริมอาหารผสมร้อยละ 30 ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยง
ได้มาก  

ส่วนนวัตกรรมการใช้มันส าปะหลังแห้งมาผ่านกระบวนการผลิตเป็น
ปลายข้าวเทียมที่มีคุณสมบัติทางโภชนะเท่าเทียมกับปลายข้าวและข้าวโพด
ได้จริง แต่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าปลายข้าวและข้าวโพดถึง 2 เท่า ปัจจุบัน
ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ 11.35 บาท/กก. ราคาปลายข้าว 13.24 บาท/กก. 
แต่เมื่อมีการพัฒนาดัดแปลงผลิตมันส าปะหลังแห้งมาเป็นปลายข้าวเทียม 
ราคาต้นทุนการผลิต 7.84 บาท/กก. สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ทุก
ชนิด  



 
 

 

1. การใช้กากมันส าปะหลังหมักยีสต์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์  
มันส าปะหลัง (Cassava หรือ Tapioca) ปัจจุบันประเทศไทยสามารถ

ผลิตได้ประมาณ 34 ล้านตันใช้ในอุตสาหกรรมแป้งประมาณ 19 ล้านตัน 
(56% ของผลผลิตทั้งหมด) ไทยมีปริมาณการผลผลิตเป็นอันดับ 3 ของโลก 
และเป็นผู้ส่งออกแป้งมันส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ปัจจุบันวงการอาหารสัตว์ใช้มันเส้นแทน
ข้าวโพด ปลายข้าว กากถั่วเหลืองที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นผลพวงของวิกฤติขาด
แคลนอาหารและพลังงานของโลก ปริมาณการใช้มันส าปะหลังในสูตรอาหาร
โค สุกร สัตว์ปีก และปลา (เพิ่มขึ้นตามล าดับ) สาเหตุการใช้มันส าปะหลังเป็น
ส่วนผสมในอาหารสัตว์เพ่ิมมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 1 การใช้มันส าปะหลังมาสร้างผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 



 
 

 

1.1 องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะ 
 มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีการสะสมอาหารในส่วนรากโดยส่วนใหญ่

จะประกอบด้วยแป้งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย สามารถน ามาใช้
เป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์ จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะพบว่า แป้ง
มัน มันเส้น มันอัดเม็ด เปลือกมัน กากมันส าปะหลัง มีระดับของโปรตีนต่ า 
แต่มีส่วนของแป้ง หรือพลังงานสูง  
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคุณค่าโภชนะของกากมันส าปะหลังกับวัตถุดิบ
อาหารต่างๆ 
 

ชนิดมันส าปะหลัง 
องค์ประกอบ (%) 

CP Fat NDF ADF CF Ash NFC 
มันส าปะหลัง 2.21 0.45 10.72 5.74 4.45 3.66 82.96 
กากมันส าปะหลังแห้ง 1.64 - 25.65 17.79 - 1.79 - 
กากมันส าปะหลังสด 3.18 0.18 27.05 18.58 - 2.33 55.30 
กากมันส าปะหลังหมัก 12.76 0.17 27.71 18.70 - 3.38 40.83 
ปลายข้าว 7.74 1.11 - - 0.55 1.42 - 
เมล็ดข้าวโพด 8.2 3.97 79.38 8.32 3.66 2.07 3.28 
หมายเหตุ: โปรตีนหยาบ (Crude Protein, CP), ไขมัน (fat), ส่วนของผนัง
เซลล์ (neutral detergent fiber, NDF), ลิกนินและเซลลูโลส (acid 
detergent soluble, ADF), เยื่อใย (Crude Fiber, CF), เถ้า (Ash), 
คาร์โบไฮเดรต (Nitrogen Free Extract, NFE) 
 

1.2 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังและการน าใช้
ประโยชน์ จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ผลพลอยได้ในขั้นตอนต่าง ๆ 
เกิดข้ึน ได้แก่ 

 1.2.1) เปลือกดิน (Tails and stalk) เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจาก
ขั้นตอนการน าหัวมันสดเข้าเครื่องร่อนเพ่ือล้างเอาทรายออก ซึ่งจะประกอบ



 
 

 

ไปด้วย ส่วนของดิน เปลือกผิวนอก หัวมันที่หัก-เศษมันขนาดเล็ก และเหง้า
หรือขั้วของมัน ที่มคีวามแข็งถูกตัดออกโดยอาศัยแรงงานคน 

1.2.2) เปลือกล้าง (Cassava peel) ได้จากขั้นตอนที่หัวมันเข้าสู่
เครื่องล้าง ที่ท าหน้าที่ในการปลอกเปลือกมัน โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีเนื้อ
แป้งมันติดมาด้วยเล็กน้อยและมีความสะอาด 

1.2.3) กากมันส าปะหลัง (Cassava pulp) เกิดขึ้นจากขั้นตอนที่
หัวมัน ที่ผ่านการล้างและปอกเปลือกแล้วผ่านเข้าสู่เครื่องโม่ละเอียด ส่งเข้า
เครื่องแยกกากออกจากน้ าแป้ง กากของหัวมันที่ได้จะถูกส่งไปยังลานตาก 
ส่วนของกากมันนี้ประกอบด้วย ส่วนของเยื่อใยและแป้งที่ไม่สามารถสกัดให้
ออกไปจากหัวมัน 
 

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
 

กากขาวมนัส าปะหลัง 

เปลือกล้าง 



 
 

 

1.3 ศักยภาพของการน าใช้ประโยชน์กากมันส าปะหลังมาเป็น
อาหารสัตว ์
 คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีเป็นสิ่งส าคัญในการ
พิจารณาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและเป็นแนวทางพิจารณาในการน าไปใช้
ประโยชน์ กากมันส าปะหลังมี เถ้า 1-11% โปรตีนหยาบ 1-3.5% เยื่อใย
หยาบ 5-28% ไขมัน 0.1-0.8% และแป้ง 65-90% เมื่อเปรียบเทียบกากมัน
ส าปะหลังแห้งกับแหล่งวัตถุดิบอาหารพลังงานชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ มันเส้น 
ข้าวโพดบด และปลายข้าว พบว่ากากมันส าปะหลังแห้ง มีเยื่อใยอยู่ในระดับที่
สูงกว่าแหล่งวัตถุดิบอาหารพลังงานที่ใช้โดยทั่วไป ชี้ ให้เห็นว่ากากมัน
ส าปะหลังมีศักยภาพสูงส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามกากมันส าปะหลังก็มีเยื่อใยอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างสูง 
 

1.4 การเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการหมักมันส าปะหลัง 
เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) เป็น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่น าเอาจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม    
โดยอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นให้จุลินทรีย์
เจริญเติบโตและสร้างน้ าย่อยหรือผลิตเอ็นไซม์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้
เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการจากกระบวนการอาจเป็น
เซลล์ของจุลินทรีย์เอง เช่น โปรตีนเซลล์เดียว (Single cell protein) ที่ใช้
เป็นแหล่งโปรตีน หรือเอ็นไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น เช่น เต้าเจี้ยวและซีอ้ิว    
ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองและแป้งสาลีหรือแป้งข้าวจ้าว หรือแป้งสาลีผสม
แป้งข้าวจ้าว ส่วนการผลิตไวน์ เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ืนๆ ซึ่งได้
จากการหมักผลไม้ ข้าว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ส าคัญ เช่น เอ็นไซม์ 
วิตามิน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ยาปฏิชีวนะ และวัคซีน เป็นต้น  การหมัก
มันส าปะหลังด้วยเชื้อยีสต์ สามารถเพ่ิมระดับโปรตีนจาก 2.5% เป็น 9.5% 
  



 
 

 

1.4.1 การหมักด้วยยีสต์ในอาหารสัตว์ 
            ยีสต์เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดแรก
เป็นยีสต์ที่ตายแล้วกับชนิดหลังเป็นยีสต์เป็นหรือยีสต์มีชีวิต การใช้ยีสต์ที่ตาย
แล้วเป็นเพียงการเพ่ิมคุณค่าทางอาหารสัตว์ แต่การใช้ยีสต์มีชีวิตในอาหาร 
ยีสต์จะสามารถเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนเซลล์ในกระเพาะและระบบทางเดิน
อาหารของสัตว์ ซึ่งสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ ช่วยเสริมเอ็นไซม์ที่มี
อยู่แล้วในทางเดินอาหาร จึงช่วยให้เพ่ิมอัตราการย่อยได้ ท าให้การกินอาหาร
เพ่ิมขึ้น ผลที่ได้คือการเพ่ิมน้ าหนักหรือผลผลิต ช่วยสนับสนุนสมดุลของ    
จุลชีพในล าไส้ การใช้ยีสต์ในอาหารสัตว์นั้นส่วนใหญ่ใช้ในรูปอาหารเสริม
โปรตีนในปัจจุบันมีการใช้แพร่หลายมากขึ้น  
  1.4.2 กระบวนการเตรียมและการหมักกากมันส าปะหลัง
ด้วยยีสต์ เพื่อผลิตเป็นอาหารไก่งวง 

กากมันหมัก คือ วัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง น ามาผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ใน
สภาวะไร้ออกซิเจน แทนการใช้หัวมันส าปะหลังที่แปรรูปไปเป็นมันเส้นและ
มันอัดเม็ดในสูตรอาหารสัตว์ ซึ่งมันเส้นและมันอัดเม็ดมีราคาสูงขึ้น เพราะ
ตลาดต้องการมาก แต่ถูกกว่าวัตถุดิบอาหารประเภทเดียวกัน เช่น ปลายข้าว 
ข้าวโพด การใช้มันส าปะหลัง หรือกากมันส าปะหลังหมักในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตสัตว์ให้ต่ าลง เพ่ือเพ่ิมช่องว่างก าไรให้กับผู้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์สูงขึ้น 

กากมันหมักยีสต์ นับว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
หรือ อาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและคุณภาพสูง ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน คือ กากมันส าปะหลังเปียก (กากเปียก) และ
น ามาแปรรูปหมักร่วมกับน้ าหมักยีสต์ เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณค่าโภชนะโปรตีน 
พลังงานและโภชนะอาหารอ่ืนๆตามความต้องการของสัตว์ ซึ่งเกษตรกร
สามารถผลิตใช้ได้เองในฟาร์มและสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์
ราคาแพงในปัจจุบัน 



 
 

 

ตารางท่ี 2 แสดงองค์ประกอบโภชนะของกากหมักยีสต์ 
 

องค์ประกอบทางเคมี  กากมันธรรมดา   กากมันหมักยีสต์  
โปรตีน (%) * 2.5  12.1  
พลังงาน (Kcal/Kg)  3,450  3,547.6  
เยื่อใย (%)  17.9  20  
หมายเหตุ   *1 กากมันหมักยีสต์ 20 วัน มีคุณค่าโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 11% 

     *2 กากมันหมักยีสต์ 30 วัน มีคุณค่าโปรตีนเพิ่มข้ึนเป็น 14% 
 

1) วัสดุและอุปกรณ์ในการท ากากมันส าปะหลังหมักยีสต์ 
ส่วนผสมที่เตรียมในการสาธิต การใช้กากมันส าปะหลังและเปลือกล้างสด 
6,000 กิโลกรัม 

1.1) ยีสต์ขนมปัง หรือยีสต์เบียร์ 2.5 กิโลกรัม    
1.2) กากน้ าตาล 54 กิโลกรัม 
1.3) ปั้มลมออกซิเจน 
1.5) ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร จ านวน 32 ใบ และ

ขนาดบรรจุ 70 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
1.6) บ่อหมักก่อฉาบด้วยซีเมนต์ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 

3 x 5 x 0.6 เมตร (ขนาด 9 ลบ.ม.) จ านวน 3 บ่อ พร้อมโครงสร้างหลังคามุง
ด้วยสังกะสี 

1.7) ปั้มน้ าไดโว่ขนาด 1 นิ้ว   
1.8) น้ าสะอาด  
1.9) ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 40 กิโลกรัม (สูตรเลี้ยงโค-กระบือ) 

 หรือ ปุ๋ยเกลือ (21-0-0) 80 กิโลกรัม (สูตรเลี้ยงสุกร-สัตว์ปีก) 
1.10) กากมันส าปะหลังและเปลือกล้างสด 6,000 กิโลกรัม 
1.11) ถุงพลาสติก ความจุ 30 กิโลกรัม จ านวน 400 ใบ 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3 ค านวณปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตกากมันส าปะหลังหมัก 
 

วัตถุดิบ ปริมาณการใช้กากมันส าปะหลังในการหมัก 
1. กากมันส าปะหลัง (กก.) 6,000 5,000 3,000 2,000 1,000 
2. น้ าตาลทราย (กก.) 4 3.33 2.00 1.33 0.67 
3. น้ าสะอาด (ลิตร) 40 33.33 20.00 13.33 6.67 
4. ยีสต์หมักขนมปัง (กก.) 2.5 2.08 1.25 0.83 0.42 
                       (ก้อน) 5 4.17 2.50 1.67 0.83 
5. น้ าสะอาด (ลิตร) 1,000 833 500 333 167 
6. ยูเรีย (กก.) 40 33.33 20.00 13.33 6.67 
  หรือ ปุ๋ยเกลือ (กก.) 80 66.66 40.00 26.66 13.34 
7. กากน้ าตาล (กก.) 50 41.67 25.00 16.67 8.33 

 
 

2) ขั้นตอนการผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ (มันหมักยีสต์) 
2.1) ชั่งกากน้ าตาล จ านวน 4 กก. ผสมในน้ าสะอาด

ปริมาตร 40 ลิตร ละลายให้เข้ากัน (ภาชนะบรรจุควรมีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 
70 ลิตร) 

 

 
 

ภาพที่ 3 การละลายกากน้ าตาล 
 



 
 

 

2.2) เติมผงยีสต์จ านวน 2.5 กิโลกรัม หรือ 5 ก้อน ลงใน
สารละลายน้ าตาลแดงและผสมขยี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 
10 นาท ี 

 

 
ภาพที่ 4 ละลายยีสต์ตามจ านวนการใช้เตรียมผลิตกากมันหมัก 

 

  
 

ภาพที่ 5 ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาท ียีสต์จะฟูตัว 
 

2.3) เตรียมสารละลายกากน้ าตาล + ยูเรีย/ปุ๋ยเกลือ เพ่ือ
เป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ ดังนี้  

2.3.1) เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกที่เตรียมไว้
จ านวนปริมาตร 1,000 ลิตร 

2.3.2) ชั่งยูเรีย จ านวน 40 กิโลกรัม หรือ ปุ๋ยเกลือ 
จ านวน 80 กิโลกรัม + กากน้ าตาลจ านวน 50 กิโลกรัม เทลงในถังพลาสติก 
ขนาด 200 ลิตรที่เตรียมไว้และผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 



 
 

 

 

  
 

   ภาพที่ 6 เตรียมกากน้ าตาล          ภาพที่ 7 เตรียมและละลายปุ๋ยยูเรีย 
 

 
 

ภาพที่ 8 ได้สารละลายผสมด้วยกากน้ าตาลกับยูเรีย/ปุ๋ยเกลือ 
 

2.4) เมื่อครบเวลาที่ก าหนด 20 นาที ท าการเทหัวเชื้อน้ า
ยีสต์ที่เลี้ยงไว้ ลงในถังพลาสติกขนาด 1 ,500 ลิตร และใช้ปั้มลมเพ่ือเติม
ออกซิเจนหรือใช้ไว้กวนบ่อยๆ เพ่ือให้ยีสต์กระจายทั่วอาหารเลี้ยงเชื้อเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

 



 
 

 

 
 

 ภาพที่ 9 เทยีสต์ลงในถังสารละลาย     ภาพที่ 10 เติมออกซิเจน 1 ชม. 
 

2.5) น ากากมันส าปะหลังเทลงในบ่อหมักที่ได้สร้างและ
เตรียมไว้ที่ใช้หมัก จ านวน 6,000 กิโลกรัม/บ่อ เมื่อครบเวลาที่ก าหนดใช้ปั้ม
น้ าไดโว่ดูดน้ าหมักยีสต์ที่เตรียมไว้ฉีดลงในกากมันในบ่อหมัก หลังจากเสร็จ
สิ้นกระบวนการทั้งหมด  
 

  
 

ภาพที่ 11 รดน้ าสารละลายยีสต์ลงบนกากมันส าปะหลังให้ทั่วถึง 
 

2.6) ให้น าผ้าพลาสติกมาคลุมบนกากมันส าปะหลังที่ใช้หมัก                     
ให้แน่น ไมส่ามารถให้อากาศจากภายนอกเข้าได้ 

 



 
 

 

    
 

ภาพที่ 12 ใช้ผ้าไวนิลหรือพลาสติกคุมปากบ่อให้สนิท 
 

2.7) การหมักกากมันส าปะหลัง ไว้เลี้ยงสุกรหรือสัตว์ปีก 
อย่างน้อย 25 วัน และหมักใช้เลี้ยงโค-กระบือ อย่างน้อย 15 วัน 
 

ตารางท่ี 4 สูตรอาหารสัตว์ปีกโดยใช้กากมันหมักยีสต์ 
 

รายการ ปริมาณ 

1. ข้าวโพด หรือ ปลายข้าว (ใช้แทนกันได้)  2 กก. 

2. อาหารสัตว์ปีก (ตามชนิดของสัตว์)  10 กก. 

3. กากถ่ัวเหลือง  1 กก. 

4. เกลือ  400 กรัม 

5. เปลือกหอย หรือ หินฝุ่น  1 กก. 

6. กากน้ าตาล 5 cc. + สาร EM 5 cc.  ผสมน้ า 5 ลิตร 

7. กากมันหมักยีสต์  20 กก. 
 

หมายเหตุ : การผสมวัตถุดิบล าดบัท่ี 1-5 ก่อน แล้วจึงผสมกากมันหมักยีสต์และผสม 
EM ลงไปทีหลัง 



 
 

 

3) ประโยชน์การผลิตกากมันส าปะหลังสดหมักยีสต์ 
3.1) น าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษเหลือ

จากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน มาใช้ประโยชน์ 
3.2) การแปรรูปหมักร่วมกับน้ าหมักยีสต์เพ่ือช่วยเพ่ิม

โปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนะอาหารอ่ืนๆ ตามความ
ต้องการของสัตว์ 

3.3) กากมันหมักยีสต์มีต้นทุนการผลิตต่ า เกษตรกร
สามารถผลิตใช้ได้เอง 

3.4) สามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงใน
ปัจจุบันตลอดจนช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย  

 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ยีสต์สามารถหาซื้อได้ที่ห้างแม็คโครหรือร้านค้าขาย

อุปกรณ์ท าขนมปังท่ัวไป  
4.2) บ่อหมักควรท าให้หนาแน่นและมั่นคงด้วยการเสริมเสา

ปูนระหว่างกลางและฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านในเพ่ือป้องกันการแตกร้าว
และไม่ให้น้ าหมักซึมออกได้  

4.3) กากมันส าปะหลังหมักยีสต์คุณภาพดีจะมีลักษณะสี
น้ าตาล กลิ่นหอมกากน้ าตาล+แอมโมเนีย มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย  

4.4) กากมันหมักยีสต์มีโปรตีนประมาณ 12% 
4.5) ควรมีการเสริม แร่ธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน ร่วมกับ

กากมันหลังหมัก 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. การผลิตปลายข้าวเทียมหรือข้าวโพดเทียมจากมันส าปะหลัง 
2.1 การเตรียมสื่อ ประกอบการอบรม เช่น เอกสารคู่มือ ประกอบ

ค าบรรยาย ให้ความรู้ผ่านภาพ เสียง สื่อ power point และตัวอย่างจริง 
 2.2 การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต (ปริมาณ
ต่อครั้งที่ใช้สาธิต) 
  1) มันส าปะหลังแห้งบด 820.0 กิโลกรัม 
  2) กากถั่วเหลือง 150.0 กิโลกรัม 
  3) แหล่งพลังงาน 20 กิโลกรัม 
  4) กรดอะมิโน 4.0 กิโลกรัม 
  5) แร่ธาตุ 12.0 กิโลกรัม 
  6) พรีมิกซ์ 3.0 กิโลกรัม 
 

ตารางท่ี 5  ส่วนผสมปลายขา้วเทียมและข้าวโพดเทียม 

หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนประกอบ ข้าวโพดเทียม ปลายข้าวเทียม 

มันเส้น/มันเม็ด เกรดมาตรฐาน สมอ. (TISI) 80.00 81.00 
ส่วนผสมของโปรตีน 1 15.00 13.50 
ส่วนผสมของไขมัน 2 2.50 3.50 
ส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน 3 0.30 0.30 
ส่วนผสมของสารปรุงแต่งรสชาติ 4  1.70 1.70 
สารสี 5 0.50 - 

รวม 100.00 100.00 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 6 รายการและปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลายข้าวเทียม 
   

รายการ 
ปริมาณการเตรียม (กก.) 

100 500 1,000 
1) มันส าปะหลังแห้งบด (%) 82.0 410.0 820.0 
2) กากถั่วเหลือง (%) 15.0 75.0 150.0 
3) แหล่งพลังงาน (%) 2.0 10.0 20.0 
4) กรดอะมิโน (%) 0.4 2.0 4.0 
5) แร่ธาตุ (%) 1.2 6.0 12.0 
6) พรีมิกซ ์(%) 0.3 1.5 3.0 

รวมทั้งหมด (%) 100.9 504.4 1000.9 
 

 2.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
  1) ตาชั่งเล็ก ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 
  2) ตาชั่ง ไม่เกนิ 60 กิโลกรัม 
  3) พลั่ว 
  4) ถุงอาหารสัตว์ ขนาด 30 กิโลกรัม 
  5) เครื่องผสมอาหารสัตว์ (ถ้ากลุ่มมี) 
 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตปลายข้าวเทียม 
  1) เตรียมอุปกรณ์ตามรายการให้พร้อม 
  2) การชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณที่
ก าหนดไว้  

3) การสาธิตตัวอย่างวิธีการผลิตปลายข้าวเทียม 
   3.1) การเทวัตถุดิบลงเครื่องผสมอาหารสัตว์ หรือ 
ฟาร์มเกษตรไม่มีเครื่องผสมอาหารสัตว์ ก็ใช้ลานซีเมนต์ผสมโดยใช้พลั่วพลิก
กลับไปมา  



 
 

 

  3.2) การตรวจสอบส่วนผสมมีการกระจายตัว
หรือไม ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนในการผลิตปลายข้าวเทียมและข้าวโพดเทียม  

 
 
 

มันเส้น / มันอัดเม็ด 

เครื่องผสม Mixer 
  

เครื่องผสม Mixer 
  

 

แหล่งของโปรตีน (เม็ดถั่วเหลือง กาก
ถั่วเหลือง ฯลฯ) 

แหล่งของพลังงาน และกรดไขมัน
จ าเป็น (ร าละเอียด น้ ามันร า น้ ามัน
ปาล์ม น้ ามันหมู ไขวัว) 

สารปรุงแต่งรสชาต ิ

สารส ี

กรดอะมโิน
สงัเคราะห์ 

วิตามินและแร่ธาต ุ

เครื่องเอ็กแพนเดอร์ Expander 

ปลายข้าวเทียม 



 
 

 

ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบคุณค่าทางสารอาหารปลายข้าวกับปลายข้าวเทียม 
 

รายละเอียด 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ปลายข้าว 

1/ 
มัน

ส าปะหลัง 
1/ 

ปลายข้าว
เทียม 

 สูตร 1 2/ 

ปลายข้าว
เทียม 

สูตร 2 2/ 

ราคา (บาท/กก.) 14.23 4.15 7.24 7.38 
ปริมาณวัตถุแห้ง (%) 88.00 91.00 91.50 91.04 
พลังงานสัตว์ปีก  (Kcal/Kg) 3400.00 3250.00 3217.00 3325.00 
พลังงานสัตว์สุกร  (Kcal/Kg) 3500.00 3350.00 3415.00 3487.00 
โปรตีน (%) 8.10 2.00 8.28 8.25 
เถ้า (%) 0.50 5.66 4.68 5.72 
ความช้ืน (%) 12.00 9.00 8.65 8.96 
ไขมัน (%) 1.20 0.60 3.75 1.79 
เยื่อใย (%) 1.00 2.75 2.33 3.30 
แคลเซียม (%) 0.03 0.12 0.14 0.14 
ฟอสฟอรัสรวม (%) 0.18 0.06 0.13 0.14 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ในสตัว์ปีก(%) 0.08 0.02 0.04 0.06 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ในสุกร(%) 0.04 0.03 0.04 0.07 
เกลือ (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 
อาร์จีนีน (%) 0.40 0.12 0.58 0.55 
ไกลซีน (%) 0.50 0.08 0.34 0.41 
ฮีดตดิีน (%) 0.18 0.03 0.19 0.19 
ไอโซลิวซีน (%) 0.35 0.07 0.38 0.39 
ลิวซีน (%) 0.65 0.12 0.61 0.48 
ไลซีน (%) 0.27 0.09 0.47 0.48 
เมทไธโอนีน + ซีสตีน (%) 0.30 0.04 0.24 0.25 
เมทไธโอนีน (%) 0.20 0.03 0.12 0.12 
ฟินินอาร์ลานีน (%) 0.40 0.10 0.42 0.47 
 

หมายเหตุ :  1/ เยาวมาลย์ และ สาโรช (2543ก), 2/ ธนพัฒน์ (2557) 



 
 

 

3. การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมผลิตอาหารเลี้ยงสัตว ์
3.1 วัตถุดิบอาหารพลังงาน เช่น ข้าวโพด  ปลายข้าว ร าข้าว และมัน

ส าปะหลัง เป็นต้น 
 

    
            ภาพที่ 14 ข้าวโพด                     ภาพที่ 15 ปลายข้าว 

    
   ภาพที่ 16 ร าอ่อน     ภาพที่ 17 ร ารวม 

    

3.2 วัตถุดิบอาหารโปรตีน 
 

แหล่งโปรตีนจากพืช  แหล่งโปรตีนจากสัตว์  เซลล์เดียว  
1. กากถั่วเหลือง  1. ปลาป่น 1. ยีสต์ 
2. ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 2. เนื้อป่น (ไก่, สุกร)  2. แบคทีเรีย  
3. ใบกระถินป่น  3. เนื้อและกระดูกป่น  3. รา  
4. กากปาล์ม  4. ขนไก่ป่น   
 5. เลือดป่น   



 
 

 

 

                
   ภาพที่ 18 กากถั่วเหลือง  ภาพที่ 19 กากปาล์ม (เนื้อใน) 

    
  ภาพที ่20 ใบกระถินป่น     ภาพที่ 21 ปลาป่น 

  

3.3 วัตถุดิบอาหารแร่ธาตุ เช่น เปลือกหอยป่น หินฝุ่น โมโนแคลเซียม
ฟอสเฟส P21 (MCP P21/Ca18) ไดแคลเซียมฟอสเฟส P18 (DCP 
P18/Ca18) ไตรแคลเซียมฟอสเฟส P14 (TCP P14/Ca18) และ เกลือ เป็น
ต้น 

 



 
 

 

    
       ภาพที่ 22 หนิฝุ่น   ภาพที่ 23 เปลือกหอยป่น 

    
 

  ภาพที่ 24 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต  ภาพที่ 25 ไดโนแคลเซียม  
             ฟอสเฟต  

 
3.4 สารเสริมชนิดต่างๆ 

3.4.1 กรดอะมิโนสังเคราะห์ 
       -  ไลซีน  -  ทรโีอนีน 
        -  เมทไธโอนีน       -  ทริปโตเฟน 

3.4.2 เอ็นไซม์ช่วยย่อย   
3.4.3 ยาถ่ายพยาธิ 
3.4.4 สารกันหืน 
3.4.5 สารยั้บยั้งจุลินทรีย์ หรือท าลาย    

 



 
 

 

4. การประกอบสูตรอาหารและค านวณสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ การค านวณ
สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์โดยใช้คอมพิวเตอร์  
 การค านวณสูตรอาหารด้วย Excel วิธีของธนพัฒน์ (Animal Feed 
2013) ลักษณะการท างานเหมือนกับการค านวณสูตรอาหารหรือการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์ด้วย Excel วิธีลองผิดลองถูก แต่มีปริมาณวัตถุดิบที่
หลากหลายใช้ในการค านวณประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีกและสุกร การ
ค านวณถึงรายละเอียดวัตถุแห้ง โปรตีน พลังงาน เถ้า เยื่อใย ไขมัน 
แคลเซียม ฟอสฟอรัสรวม ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ กรดอะมิโนที่จ าเป็น 
10 ชนิด และการเปรียบเทียบราคาอาหารต่อหน่วย (บาท/กก.) มีความ
ละเ อียดและแม่นย าสู ง  การใช้ งานง่ าย  เหมาะกับ เกษตรกรหรื อ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถค านวณเองได้ 
 

ค าอธิบายคอลัมน์ 
คอลัมน์ A หมายถึง  รายการ (A5 ปริมาณที่ใช้ (กก.), A6 ราคา

อาหาร (บาท/กก.), A7 ราคาวัตถุดิบ, A8 
ปริมาณวัตถุแห้ง (%), A9 ถึง A10 ค่า
พลังงาน, A11 ถึง A20 ค่าโภชนะ, A21 ถึง 
A24 กรดอะมิโน) 

คอลัมน์ B   หมายถึง  ความต้องการทางโภชนะ 
คอลัมน์ C   หมายถึง  รวมปริมาณท่ีค านวณได้ 
คอลัมน์ D   หมายถึง  ปลายข้าว 
คอลัมน์ E   หมายถึง  ร าละเอียด 
คอลัมน์ F   หมายถึง  ร ากลาง 
คอลัมน์ G  หมายถึง  ข้าวโพด 
คอลัมน์ H  หมายถึง  มันส าปะหลัง 
คอลัมน์ I   หมายถึง  น้ ามันร าข้าว 
คอลัมน์ J   หมายถึง  กากถั่วเหลือง 



 
 

 

คอลัมน์ K   หมายถึง  ถั่วอบไขมันเต็ม 
คอลัมน์ L   หมายถึง  ปลาป่น 55 % 
คอลัมน์ M  หมายถึง  กากปาล์มเนื้อใน 
คอลัมน์ N  หมายถึง  ใบกระถิน 
คอลัมน์ O  หมายถึง  ยูเรีย 288 % 
คอลัมน์ P  หมายถึง  หัวอาหารข้น 
คอลัมน์ Q  หมายถึง  นมผง 
คอลัมน์ R  หมายถึง  Whey 
คอลัมน์ S  หมายถึง  แอลไลซีน 
คอลัมน์ T  หมายถึง  ดีแอลเมทไธโฮนีน 
คอลัมน์ U  หมายถึง  แอลทรีโอนีน 
คอลัมน์ X  หมายถึง  แอลทริฟโตเฟน 
คอลัมน์ W  หมายถึง  หินฝุ่น 
คอลัมน์ X  หมายถึง  โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (MCP P 21%) 
คอลัมน์ Y  หมายถึง  ไดแคลเซียมฟอสเฟต (D.C.P P 16%) 
คอลัมน์ Z  หมายถึง  เกลือ 
คอลัมน์ AA หมายถึง พรีมิกซ์ 

  
 
 

 



 
 

 

 
 

ภาพที่ 26 โปรแกรม Excel การค านวณสูตรอาหาร



 
 

 

4.1 ก าหนดรายละเอียดการใช้โปรแกรมการค านวณสูตรอาหารสัตว์ 
  1) แถวนอนช่อง C5 ถึง AA5 คือ ช่องที่ก าหนดปริมาณ
จ านวนวัตถุดิบอาหารที่ใช้ (หน่วย : กก.) สามารถใช้ในปริมาณได้ไม่จ ากัด 
เช่น ต้องการค านวณจ านวน 100, 500, 1,000 หรือ 2,000 กิโลกรัม ได้ 
  2) ช่องผลรวมปริมาณวัตถุดิบที่ค านวณ (C6) 
  3) ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละชนิดควรมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน หน่วย : บาท/กก. (D7-Z7) 
  4) ราคาต้นทุนอาหารสัตว์ที่ได้จากการค านวณเฉลี่ย หน่วย 
: บาท/กก. (C6) 
  5) ปริมาณโภชนะต่างๆ ที่ได้จากการเติมวัตถุดิบลงในการ
ค านวณ (C8 – C35) 

4.2 ขั้นตอนในการค านวณ (ภาพท่ี 27) 
1)  การก าหนดปริมาณตัวเลขลงในช่องปริมาณ (จ านวน 

กก. : คอลัมน์ C5-AA5) โดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มี โดยสามารถเลือกใช้
วัตถุดิบที่เหมาะสม 

2)  หลักจากใส่จ านวนวัตถุดิบที่ต้องการเลือกใช้ครบ สูตร
ค านวณก็จะค านวณ แปรผลได้และอ่านค่า จากตัวอย่างได้ดังนี้ 

2.1) สรุปปริมาณผลรวมของวัตถุดิบ ในช่อง (C5: 
100.35 กก.) 

2.2)  ราคาต้นทุนอาหารสัตว์ที่ ค านวณเ พ่ือ
ประกอบสูตร (B6 : 13.88 บาท/กก.)   

2.3) ค่าพลังงานที่ค านวณได้ของสัตว์ปีก (B9 : 
2,898.86 กิโลแคลลอรี่/กก. และ B10 : 2,988.89 กิโลแคลลอรี่/กก.) 

2.4) ค่าปริมาณโภชนะหลัก (C11-C20) 
2.5) ค่าปริมาณกรดอะมิโน (C21-C33) 

3)  จากตัวอย่างการก าหนดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ค่าโภชนะ
ที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือมากกว่าความต้องการที่ก าหนด วิธีการปรับ



 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 27 การค านวณสูตรอาหารในโปรแกรม Excel



 
 

 

3.1)  การอ่านค่าเพ่ือปรับค่าโภชนะที่เกินหรือขาด
จากด้านด้านล่างขึ้นบน (B36-B9) เช่น การตรวจสอบค่า กรดอะมิโน 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม พลังงาน และโปรตีน ตามล าดับ การปรับปริมาณให้
เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์ โดยค่าปริมาณโปรตีน +/- ไม่เกิน 0.2 ค่า
พลังงาน +/- ไม่เกิน 50 ค่าแคลเซียม + ไม่เกิน 0.5 - ไม่เกิน 0.2 ค่าฟอสฟอรัส 
+ ไม่เกิน 0.2 - ไม่เกิน 0.05 ค่าไลซีน - ไม่เกิน 0.15 ค่าเมทไธโอนีน+ซีสตีน 
+/- ไม่เกิน 0.2 ค่าทริปโตเฟน +/- ไม่เกิน 0.05 และค่าทรีโอนีน +/- ไม่เกิน 
0.1 

3.2)  การปรับค่าปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์จากขวา
มาซ้าย (AA5-D5)  

1)  การปรับค่าปริมาณกรดอะมิโนเป็น
อันดับแรก 

2) การปรับค่าปริมาณฟอสฟอรัส ถ้าขาดให้
เพ่ิมไดแคลเซียมฟอสเฟต (DCP) ถ้าเกินก็ปรับไดแคลเซียมฟอสเฟตลดลง  

3)  การปรับค่าแคลเซียม ถ้าขาดให้เพ่ิม
เปลือกหอย ถ้าเกินก็ปรับเปลือกหอยลดลง  

4)  การปรับค่าพลังงาน ถ้าขาดให้เ พ่ิม
น้ ามันร าข้าว ถ้าเกินก็ปรับน้ ามันร าข้าวลดลง  

5)  การปรับค่าโปรตีน ถ้าขาดให้ เ พ่ิม
ปริมาณวัตถุดิบจากแหล่งโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง หรือปลาป่น ถ้าเกินก็ปรับ
วัตถุดิบจากแหล่งโปรตีนลดลง  
   3.3 การตรวจเช็คปริมาณโภชนะให้ใกล้เคียงกับ
ความต้องการของสัตว์ชนิดนั้นๆ 
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