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บทที่ 1 

การจำแนกกลุม่วัตถุดิบอาหารสตัว์ 

 

ชนิดของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 อาหารสัตว์เคี ้ยวเอื ้องสามารถแบ่งได้เป็น 2 

ประเภทหลัก คือ 1) อาหารหยาบ เป็นอาหารที่สัตว์กิน

ตามธรรมชาติ เช่น หญ้า ส่วนต่างๆ ของพืช หรือเศษ

เหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย

สามารถแยกตามองค์ประกอบทางเคมีได้คือ มีเยื่อใย

หยาบสูงกว่า 18% และ 2) อาหารข้น ซึ ่งเป็นแหล่ง

อาหารทีม่ีความเข้มข้นของโภชนะสูง โดยมากเป็นธัญพืช 

พืชหัว และอื่นๆ ซึ่งมีเยื่อใยหยาบต่ำกว่า 18% ชนิดของ

วัตถุดิบอาหารข้นสามารถแยกได้ดังนี้  

 

1. วัตถุดิบแหล่งพลังงาน 

 วัตถุดิบที่เป็นพลังงานเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากใน

สูตรอาหารข้น ซึ ่งแหล่งวัตถุดิบประเภทพลังงานจะ
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ส่งผลทำให้โคนมมีการสร้างน้ำนม ในอดีตการเลือก

วัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับโคนมอาจไม่ยุ่งยาก

เพราะมีวัตถุดิบทางเลือกหลากหลายและมีราคาไม่แพง 

แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงราคามาก มี

หลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องวัตถุดิบพลังงานถูกนำไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น เช่น การแปรรูปใน

อุตสาหกรรมเอทานอล การทำแป้งมัน เป็นต้น การลด

พ ื ้นท ี ่ปล ูกเน ื ่องจากภ ัยแล ้ง  พื ้นท ี ่ปล ูกขาดการ

ชลประทานทำให้ผลผลิตต่ำลง ปริมาณที่ผลิตได้ลดลง 

ราคาจึงสูงขึ้น การเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบพลังงานจึงต้อง

พิจารณาให้ดีทั้งราคาและคุณค่าทางโภชนะ 

 

มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง 

 มันสำปะหลังเป็นพืชที่ให้พลังงานสูง มีสัดส่วน

ของแป้งมาก มีคาร์โบไฮเดรตที ่ย่อยได้ง่ายสูง แต่มี

โปรตีนและไขมันต่ำ อีกทั ้งหัวมันสำปะหลังสดยังมี

สารพิษสำคัญคือ กรดไฮโดรไซยานิค ซึ่งมีความเป็นพิษ 

ต่อสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง ดังนั ้นควรใช้ผ่านกระบวนการให้
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ความร้อนหรือการหมักก่อนเพื ่อทำลายสารพิษให้

น้อยลง 

 มันสด การใช้ม ันสดเป็นอาหารโคนมย่อมมี

ข้อจำกัด ทั้งนี้ Cherdthong et al. (2018) ได้สรุปว่าการ

เสริมกำมะถันระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ในรูปของแร่ธาตุก้อน

ร่วมกับการให้กินหัวมันสดที่ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนัก

ตัวช่วยทำให้การย่อยได้ของวัตถุแห้งดีขึ ้นรวมถึงกรด

ไฮโดรไซยานิคกลายเป็นไธโอไซยาเนทที่ไม่เป็นพิษต่อ

สัตว์ จึงเป็นอีกหนทางหนึง่ของการนำหัวมันสดมาใช้ 

 

 
ภาพที่ 1.1 การให้มันสดสับเป็นอาหารโคนม 

ที่มา: Cherdthong et al. (2018) 
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 มันเส้น คือการแปรรูปหัวมันสำปะหลัง โดยการ

นำมันสดมาหั่นหรือบดเป็นชิ้น จากนั้นนำมาตากแดด 3 - 4 วัน 

เพื่อลดความชื้นและความเป็นพิษลง มันเส้นสามารถใช้

ในสูตรอาหารข้นได้ถึงระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ในสูตร

อาหาร  

 มันป่น คือมันเส้นและส่วนที่แตกหักจากมันเส้น 

หรือมันเส้นที่นำไปบดให้ละเอียด มักมีความเป็นฝุ่นผง

อยู่มาก ในการใช้ควรนำไปผสมกับวัตถุดิบที่มีความชื้น

เพื่อลดความเป็นฝุ่นผง เช่น ใช้ผสมกับน้ำมันพืชหรือ

กากน้ำตาล 

 กากม ันสำปะหล ั ง  ค ือผลพลอยได ้ จาก

กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและอยู่ในรูปเปียก 

แต่เมื่อมาทำให้แห้งจะสามารถเก็บได้นานขึ้น โดยทั่วไป

กากมันสำปะหลังจะมีความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์  

มีแป้งประมาณ 50.2 เปอร ์เซ ็นต ์ แต่ม ีโปรต ีนต่ำ

ประมาณ 2.4 เปอร ์ เซ ็นต ์  (วร ิยาและคณะ ,2552) 

ปัจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการนำไปหมักกับ
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ยีสต์เพื ่อเพิ ่มปริมาณโปรตีนโดยพบว่าสามารถเพิ่ม

ปริมาณโปรตีนได้ถึง 12.7 เปอร์เซ็นต์ 

 กากเอทานอล คือผลพลอยได้จากกระบวนการ

ผลิตเอทานอล ซึ่งมาจากมันสดที่ผ่านการหมักกับยีสต์

และแยกส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ออกไป กากที่หลงเหลือ

อยู่เมื่อถูกนำมาทำให้แห้งจะถูกเรียกว่ากากเอทานอล 

ซึ่งจะมีโปรตีนจากยีสต์และแป้งที่ไม่ถูกย่อยหลงเหลืออยู่ 

โดยมีคาร ์โบไฮเดรตที ่ละลายได ้ง ่ายอย ู ่ประมาณ  

41 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีนอยู่ประมาณ 7.49-10.3 เปอร์เซ็นต์ 

และสามารถใช้ได้ในสูตรอาหารข้น 15-16.5 เปอร์เซ็นต์

ในสูตรอาหารข้น  

 

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 

 การนำมาใช้ต้องพิจารณาถึงความชื้นและราคา 

ซึ่งมีผลพลอยได้จากข้าวหลายรูปแบบดังนี้ 

 ปลายข้าว เป็นส่วนที ่แตกหักจากการสีข้าว  

มีคุณค่าทางโภชนะคือโปรตีน 6.8 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน  

1.4 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 0.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียง
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กับเมล็ดข้าวโพด ดังนั้นในช่วงฤดูกาลที่ข้าวโพดราคาสูง

กว่าปลายข้าว สามารถใช้ปลายข้าวทดแทนในข้าวโพด

ในสูตรอาหารได้ 

 รำข้าว เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสีข้าว 

และนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ รำข้าวสามารถ

จำแนกได้ 3 ประเภทคือ 

- รำหยาบ เป็นส่วนของการขัดสีข้าวในขั้นตอนแรกๆ 

จึงทำให้มีส่วนของแกลบ จมูกข้าว ปลายข้าว หรืออาจ 

มีส่วนของข้าวหลุดออกมาด้วย มักมีโปรตีนต่ำราวๆ  

5.1 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื ่อใยสูงถึง 31.3 เปอร์เซ็นต์  

จึงทำให้มีราคาถูก การย่อยได้ของโภชนะและการใช้

ประโยชน์ได้จริงต่ำ  

- รำละเอียด เป็นส่วนที ่หลงเหลือจากการขัดข้าว

เช่นเดียวกันกับรำหยาบ ได้มาจากการขัดข้าวกล้องให้

ขาวขึ ้น ซึ ่งประกอบไปด้วยส่วนของเยื ่อหุ ้มเมล็ดข้าว

และคัพภะของเมล็ดข้าว รวมถึงอาจมีบางส่วนของเมล็ด

ข้าวติดมาด้วยจึงทำให้มีแป้งอยู่พอสมควร มีข้อแนะนำ
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ในการใช้ค ือสามารถใช้รำข้าวในสูตรอาหารได้ถ ึง  

10 เปอร์เซ็นต์ 

- รำข้าวขาว เป็นส่วนที่เกิดจากการขัดข้าวขาวที่มีผิว

ขรุขระให้เรียบขึ้น จึงมีส่วนของแป้งจากเมล็ดข้าวติด

ออกมาด้วย ทำให้มีสีขาวมากกว่ารำละเอียด มีส่วนของ

แป้งมากกว่ารำละเอียด มีคาร์โบไฮเดรตที ่ย่อยง่าย 

63.93 เปอร์เซ็นต์  

- รำสกัดน้ำมัน เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันรำข้าว 

สามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยทั่วไปรำสกัดจะ 

มีโปรตีนสูงกว่ารำละเอียด และมีกรดอะมิโนสูงขึ้นตาม

ระดับของโปรตีนที่เพิ ่มขึ ้น แต่มีไขมันและพลังงานใช้

ประโยชน์ได้ต่ำกว่ารำละเอียด รำสกัดน้ำมันมีความฟ่าม

และเป็นฝุ่นสูง เมื ่อใช้ในระดับที ่สูงในอาหารจะทำให้

อาหารเป็นฝุ่นมากขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้ในระดับสูงในสูตร

อาหาร จึงควรแก้ปัญหา เช่น ใช้อาหารในรูปอาหาร

อัดเม็ด หรือใช้กากน้ำตาลในสูตรอาหาร เพื่อเพิ่มความ

น่ากินและลดความเป็นฝุ่น เป็นต้น 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด 

 ข้าวโพดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถ

นำมาใช้เลี้ยงโคได้ทุกส่วน ทั้งเมล็ด ลำต้น ใบ รูปแบบ

การใช้ข้าวโพดและผลพลอยได้จากข้าวโพดมีหลากหลาย

รูปแบบ ขึ ้นอยู ่กับชิ ้นส่วน เช่น ลำต้นและใบของต้น

ข้าวโพดหวานหรือต้นข้าวโพดฝักอ่อนสามารถนำไปใช้ใน

การหมักเพื่อเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนมได้ 

เมล็ดข้าวโพด เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี

คุณภาพสูง เมล็ดข้าวโพดมีข้อจำกัดสำคัญคือต้องบด

เพราะเมล็ดข้าวโพดย่อยยาก นอกจากนี ้หากทำการ

เอ็กซ์ทรูดข้าวโพดจะสามารถนำไปผสมอาหารได้ถึง 

70-80 % โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์  

ฝุ่นข้าวโพด เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสี

ข้าวโพด แต่จะมีส่วนประกอบของกลีบเลี้ยงและผิวด้าน

นอกที ่ห ุ ้มเมล็ดบริเวณปลายคัพภะของเมล็ด เมล็ด

แตกหักร่วมกับซังข้าวโพดประมาณ 2 เปอร์เซ ็นต์  

และในการใช ้ฝ ุ ่นข ้าวโพดสามารถใช ้ ได ้ถ ึ งระดับ  

60 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

คอร์นกลูเตนมีล เป ็นผลพลอยได้จากการ 

ทำแป้งข้าวโพดหรือไซรัป มีโปรตีนสูง 40-60 เปอร์เซ็นต์ 

โดยแป้งและรำจะถูกสกัดออกไป แต่หากไม่มีการสกัด

รำออกมาจะเรียกว่าคอร์นกลูเต็นฟีด ซึ่งจะมีโปรตีนอยู่

ในช่วง 20-25 เปอร์เซ็นต ์

 

ผลิตภัณฑ์จากปาลม์น้ำมนั 

 ปาล์มน้ำมันเป็นพืชสำหรับหีบเอาน้ำมันปาล์ม

และจะได ้ส ่วนของกากปาล ์มเป ็นผลพลอยได ้ ใน

กระบวนการผลิตได้หลายชนิด เช่น กากเยื ่อใยปาล์ม 

กากเมล็ดปาล์มน้ำมัน กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม กากผล

ปาล์มน้ำมัน และกากน้ำมันปาล์ม ผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีคุณค่าทางอาหารสัตว์มาก

น้อยแตกต่างกนั และทุกชนิดสามารถนำไปใช้เป็นอาหาร

สัตว์ได้แตกต่างกันตามชนิด ขนาด และระยะการให้ผล

ผลิตของสัตว์  

 กากเยื่อใยปาล์ม เป็นส่วนที่ได้จากเปลือกของ

ปาล์มน้ำมันที่ได้จากการหีบเอาน้ำมันออกแล้ว มีโปรตีน 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงงาน การใช้

กากปาล ์มในส ูตรอาหารข ้นสามารถใช ้ได ้ในระดับ  

10 – 20 เปอร์เซ็นต์  

 เนื้อในเมล็ดปาล์ม เป็นส่วนที่แยกเปลือกและ

กะลาออกแล้ว กากจะมีลักษณะแห้งแข็งหรืออาจเปน็ผง

ละเอียด มีคุณค่าทางโภชนะสูง สามารถใช้ได้ในระดับ 

15 – 30 เปอร์เซ็นตใ์นสูตรอาหารข้น 

 

2. วัตถุดิบแหล่งโปรตีน 

 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนมักมี

ราคาสูง การพิจารณานำไปใช ้จ ึงส ่งผลต่อต ้นทุน

ค่าอาหารโดยตรง แหล่งของโปรตีนมี 4 แหล่ง คือ

โปรตีนจากพืช โปรตีนจากสัตว์ กรดอะมิโนสังเคราะห์ 

และ NPN (Non Protein Nitrogen) 

วัตถุดิบจากถ่ัวเหลือง 

 ถั ่วเหลืองจัดเป็นแหล่งของวัตถุด ิบประเภท

โปรตีนคุณภาพดีที่ได้จากพืช ซึ่งมีโปรตีนและกรดอะมิโน

ที่จำเป็นเมื่อเทียบกับแหล่งของโปรตีนจากพืชชนิดอื่น 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

แต่ไม่นิยมนำเมล็ดดิบมาใช้เป็นอาหารสัตว์เพราะใน

เมล็ดถั่วเหลืองดิบมีสารพิษ (Trypsin inhibitor) ซึ่งจะไป

ยับยั ้งการทำงานของน้ำย่อยกลุ่มทริปซิน มักใช้แทน

โปรตีนจากเนื ้อสัตว์ ผลผลิตจากเมล็ดถั ่วเหลืองที่

นำมาใช้ในอาหารสัตว์มี 2 แบบคือ  

- ถั ่วเหลืองเอ็กซ์ทรูดหรือถั ่วเหลืองไขมันเต็ม 

(Extruded soybean หรือ Full fat soybean) ได้จาก

การนำเมล็ดถั่วไปทำให้สุก โดยไม่มีการสกัดไขมันออก

แต่กรรมวิธีในการผลิตมีหลายวิธีจึงส่งผลทำให้มีคุณค่า

ทางโภชนะแตกต ่างก ันออกไป โดยม ีน ้ ำม ัน เ ป็น

องค์ประกอบถึง 17 – 20 เปอร์เซน็ต์ 

- กากถั่วเหลือง เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการ

ผลิตน้ำมันถั ่วเหลือง และเป็นแหล่งของโปรตีนที ่ม ี

คุณภาพสูง มีกรดอะมิโนจำเป็น มีระดับของโปรตีนอยู่ที่ 

44 – 49 เปอร์เซ็นต์ 

กากเบียร์ เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของ

อุตสาหกรรมเบียร์ ซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ของ

เศษเหลือจากกระบวนการผลิตเบียร์ ภายในกากเบียร์มี
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

สวนผสมหลักคือข้าวบาร์เลย์ซึ่งมีเยื่อใยสูง และมีโปรตีน

ร้อยละ 20 การใช้กากเบียร์ต้องคำนึงถึงเยื่อใย  

กระถินป่น เป็นวัตถุดิบที ่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

เนื ่องกระถินเป็นพืชทนต่อทุกสภาพอากาศ มักมีการ

นำมาใช้ในเป็นแหล่งของอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยว

เอื้องสามารถใช้ได้ทั้งในรูปของสด ตากแห้ง และแบบ

หมัก แต่การนำมาใช้ควรมีการคำนึงถึงสารพิษที่สำคัญ

คือ มิโมซิน (Mimosine) แต่สารพิษนี้สามารถทำลายได้

โดยการนำไปให้ความร้อนโดยการตากแดด ในสัตว์เคี้ยว

เอื้องสามารถใช้กระถินได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

ปลาป่น เป ็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม

ประมง ได้มาจากกระบวนการผลิตน้ำปลา หรืออาจเป็น

ปลาทั้งตัว โดยมักจะนำมาทำให้แห้งแล้วบดเพื่อนำไปใช้

เป็นอาหารสัตว์ ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีการไหล

ผ่านได้ด ี ม ีแคลเซ ียม ฟอสฟอรัส และไอโอดีนสูง 

โดยทั ่วไปนิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมมากกว่าเป็น

แหล่งโปรตีนหลัก เนื่องจากมีราคาแพง และการใช้ปลา

ป่นในระดับสูงจะทำให้น้ำนมโคมีกลิ่นคาวปลา  
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ยูเรีย เป็นแหล่งของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนแต่จัดอยู่

ในกลุ่มของโปรตีนที่ไม่ใช่โปรตีนแท้ (non-protein nitrogen, NPN) 

(เมธาและคณะ, 2547) และหากมีการใช้ยูเรียควรมีการ

ใช้ในระดับที่ต่ำและควรใช้ร่วมกับวัตถุดิบในกลุ่มของ

คาร์โบไฮเดรต เช่น มันเส้น เนื่องจากมีการสลายตัวได้

รวดเร็วในกระเพาะหมักของโค  

 

เอกสารอ้างอิง  

เมธา วรรณพัฒน์, ปิ ่น จันจุฬา, ฉลอง วชิราภากร, 

ศักดิ ์สิทธิ์ จันทร์ไทย, และ นิโรจน์ ศรสูงเนิน. 

2547. ผลของระดับยูเร ียและมันเส้นในสูตร

อาหารข้นสำหรับโคนม. น. 239-254. ใน: การ

ประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 

2547 “ปศุสัตว์อาหารมาตรฐานโลก” (สาขาสัตว

ศาสต ร์ /ส ั ตวบาล ), 27-28 มกราคม  2547, 

โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด,ขอนแก่น. 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

วริยา โกสุม, นารีรัตน์ เจริญวัฒนสกุล, ยุวเรศ เรือง

พานิช, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, และเสกสม 

อาตมางกูร. 2552. คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ ของกากมันสำปะหลัง. น. 117 – 124. 

ใน: การประช ุมว ิชาการของมหาว ิทยาลัย- 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสัตว์ วันที่ 17-20 

ม ีนาคม 2552 มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์, 

กรุงเทพฯ.  

Cherdthong,A., B. Khonkhaeng,A. Seankamsorn, C. 

Supapong, M. Wanapat,  N. Gunun,  P. Gunun,  

P. Chanjula,  and S, Polyorach. 2018. Effects of 

feeding fresh cassava root with high-sulfur feed 

block on feed utilization, rumen fermentation, 

and blood metabolites in Thai native cattle. Trop. 

Anim. Health Prod. 50:1365–1371. 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

บทที่ 2 

สารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 

สารพิษและสารยับยั้งการใช้โภชนะในอาหารสัตว์ 

สารพิษและสารยับยั้งการใช้โภชนะในอาหารสตัว์ 

คือสารในอาหารที่เป็นพิษต่อสัตว์ หรือสารยับยั้งการใช้

โภชนะ (Feed inhibitor) หรือก่อให้เกิดโทษอื่นๆกับสัตว์

เม ื ่อส ัตว ์ก ินเข ้าไป มีท ี ่มาจาก 2 แหล ่งหล ัก ค ือ  

สารที่พืชสังเคราะห์ขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น กรด

ไฮโดรไซยานิกในมันสำปะหลัง มิโมซินในกระถิน แทนนิน

ในข้าวฟ่าง เป็นต้น ส่วนอีกแหล่งหนึ่งมาจาก 

การปนเปื้อนจากภายนอก เช่น การปนเปื้อนยาฆ่า

แมลงและโลหะหนัก สารพิษที ่ผล ิตโดยจุล ินทร ี ย์

โดยเฉพาะเชื ้อราที ่ปนเปื ้อนหรือเจริญในวัตถุดิบใน

ภายหลัง เป็นต้น ดังนั ้นสารพิษในอาหารสัตว์จึงอาจ

เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บ

เกี่ยว การเก็บรักษาวตัถุดิบ รวมทั้งการผลิตและการเกบ็
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

รักษาอาหารผสมสำเร็จ โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ใน

เขตร้อนชื้นส่งผลให้มีการปนเปื้อนสารพิษและสารยับยั้ง

การใช้โภชนะในอาหารสัตว์โดยทั่วไป ดังนั้น การทราบ

ข้อมูลที่รอบด้านจึงเป็นประโยชนต์่อผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 

ความเป็นพิษ แหล่งที่พบ และวิธีการลดสารพิษหรือ

สารยับยั้งการใช้โภชนะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิ

1. กรดไฮโดรไซยาน ิก  (Hydrocyanic acid, 

HCN) หรือกรดพรัสสิก (Prussic acid) พืชที่มีสารพิษ

นี้ ได้แก่  มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง หญ้าเพ้ก หญ้าซอกั้ม 

เป็นต้น ขณะที่ถั ่วมะแฮะ กระถินณรงค์ ใบประดู่ หญ้าโคไร 

หญ้าร ูซ ี่จะม ีกรดไฮโดรไซยาน ิกในปร ิมาณน ้อย 

มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีระดับของกรดไฮโดรไซยานิกสูง

ถึงประมาณ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กรมปศุสัตว์, 2538) 

อย่างไรก็ตามปริมาณสารพิษจะขึ้นอยู่กับอายุของพืช

และส่วนของพืช เช่น ในใบมีมากกว่าลำต้นและหัว  

การลดปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกสามารถทำได้โดยการ
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ตากแดดหรือการอบแห้ง รวมทั้งการหมัก ทั้งนี ้กรด

ไฮโดรไซยานิกจะระเหยไปเพราะความร้อน 

 พิษจากกรดไฮโดรไซยานิกมีผลต่อระบบหัวใจ

และระบบทางเดินโลหิต ทำให้ออกซิเจนเข้าสู ่เซลล์

น้อยลง ทำให้กล้ามเนื้อขาดออกซิเจน สัตว์จะมีอาการ

หายใจขัด ตัวสั่น ชักกระตุกเป็นอัมพาตเฉียบพลันและ

หากสัตว์ได้รับเข้าไปในปริมาณมากอาจตายได้ภายใน 

2-3 นาที ระดับต่ำสุดของกรดไฮโดรไซยานิกที่สามารถ

ทำให้เกิดพิษต่อสัตว์คือ 2.32 มลิลกิรัม/กโิลกรัมนำ้หนักตัว 

และหากได้รับปริมาณ 4.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว จะ

ทำให้เกิดพิษรุนแรง  

2. ไนเตรท (Nitrate) ไนเตรทจะยังไม่เป็นพิษต่อ

สัตว ์จนกว่าจะถูกเปลี ่ยนเป็นไนไตรท์ (Nitrite) โดย

จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน พชือาหารสัตว์ที่มีปริมาณไนเตรท

สูงได ้แก่  ข ้าวฟ ่าง  เถาม ัน เทศ  ผ ักโขม  ไมยราบ  

ใบทองหลาง ต้นข้าวโพด เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะสะสม

อยู ่ที ่ลำต้นและใบ ไนเตรทที ่สะสมอยู ่ในพืชนี ้ได้รับ

โดยตรงจากการดูดซึมสารประกอบไนโตรเจนจากดิน
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

และปุ๋ย ดังนั้นปริมาณการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจึงสัมพันธ์

โดยตรงกับปริมาณของไนเตรทที่สะสมในพืช ปัญหาของ

สารพิษจากไนเตรทจึงสามารถป้องกันได้โดยการลดการ

ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโดยเฉพาะในฤดูแล้ง  หรือไม่ควรเก็บ

เกี่ยวพืชหากยังโตไม่เต็มที่เนื่องจากมีปริมาณของไนเตรท

สูง นอกจากนี ้การหมักพืชอาหารสัตว์อาจทำให้เกิด

สารพิษกลุ่มไนโตรเจนนี้ได้หากกระบวนการหมักเกิดขึ้น

อย่างไม่เหมาะสม ไนไตรท์เป็นพิษต่อสัตว์โดยตรงโดยจะ

ทำให้ฮีโมโกลบินในเลือดไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้

เลือดจะมีสีน้ำตาลไหม้ ทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ตับ 

ม้าม ไต และปอดมีสีเปลี่ยนไป ร่างกายจะขาดออกซิเจน 

สัตว์จึงแสดงอาการเดินโซเซ หายใจเร็ว หอบ และอาจ

ถึงตายได้ นอกจากนี้ไนไตรท์ยังยับยั้งการทำงานของ

วิตามินเอ ทำให้สัตว์แสดงอาการขาดวิตามินเอร่วมด้วย 

(พันทิพา, 2543) ปริมาณต่ำสุดของไนเตรทที่มีผลต่อโค

และกระบือ คือ 88-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว 

การรักษาการเกิดพิษจากไนเตรทสามารถทำได้โดยการ
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ให้สารละลาย Methylene blue ทางเส้นเลือด เพื่อไปทำ

ให้ฮีโมโกลบินทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนได้ตามปกติ 

 3. ออกซาเลท (Oxalate) กรดออกซาลิก (Oxalic 

acid, C2H2O4) เมื ่อรวมตัวกับแร่ธาตุจะกลายเป็นผลึก

ออกซาเลต เช่น แคลเซียมออกซาเลต แมกนีเซียมออก

ซาเลต โพแทสเซียมออกซาเลต โซเดียมออกซาเลต  

ทำให้แร่ธาตุเหล่านี้ไม่สามารถถูกดูดซึมได้ในระบบลำไส้

ของสัตว์ โดยเฉพาะแคลเซียมซึ ่งเป็นแร่ธาตุที ่สัตว์

ต้องการ ในปริมาณมาก ในสัตว์เคี้ยวเอื้องมีจุลินทรีย์ที่

สามารถย่อยและปลดปล่อยแร่ธาตุออกจากออกซาเลต 

พืชส่วนใหญ่มีออกซาเลตในปริมาณน้อยและไม่ถึงระดับ

ที ่เป็นพิษ พืชอาหารสัตว์ที ่มีออกซาเลต เช่น ผักโขม 

กระถิน เป็นต้น 

 ระดับต่ำสุดของออกซาเลตที่จะส่งผลกระทบต่อ

โค-กระบือ คือ 685 กรัม/วัน ออกซาเลตนอกจากจะทำ

ให้การใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุลดลงแล้วยังเป็นพิษต่อ

สัตว์โดยตรงอีกด้วยโดยจะไประคายเคืองกระเพาะ

อาหารและลำไส้ ไตถูกทำลายและอาจเป็นนิว่ได้ 
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4. มิโมซิน (Mimosine) เป็นสารประกอบคล้าย

กรดอะมิโนเนื่องจากถูกสังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนไลซีน 

พบมากในพ ืชตระก ูลกระถ ิน (Leucaena spp.) และ

ไมยราบ โดยในใบมีประมาณ 3.0-9.5% และลำต้น

ประมาณ 1.7-6.5% ของวัตถุแห้ง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของ

กระถิน ความร้อนจากการตากแดด การอบหรือการ

หมักสามารถลดปริมาณมิโมซินลงได้มากกว่า 50%  

การเพิ่มเฟอรัสซัลเฟตในสูตรอาหารสามารถลดพิษจาก

มิโมซินได้  

5. แทนนิน (Tannin) เป็นสารที ่มีโมเลกุลใหญ่

และโครงสร้างซับซ้อน เปนสารประกอบโพลีฟนิลชนิด

หนึ่งซึ ่งพบไดในพืชหลายชนิด มีสถานะเป็นกรดอ่อน  

รสฝาด แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน (condensed 

tannins) หร ือเร ี ยกอ ีกอย ่ างว ่ าโปรแอนโทรไซยานิน 

(Proanthrocyanin) พบมากในเปลือกผลไม้เช่น มังคุด 

กล้วยและใบไม้บางชนิด เช่น ใบมะรุม แค เป็นต้น และ

สารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) คือแบบที่

สามารถถูกแยกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆได้ พบมากในข้าว
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ฟ่าง ใบกระถิน และใบมันสำปะหลัง แทนนินมีคุณสมบัติ

ตกตะกอนโปรตีน มีฤทธิ์ฝาดสมาน จึงใช้เป็นยารักษา

โรคท้องเสียได้ และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 

แทนนินทําให้สัตว์กินอาหารลดลงเนื่องจากแทนนินมีรส

ขม ทําใหประสิทธิภาพในการยอยและใชโปรตีนและ

พลังงานลดลง อย่างไรก็ตามพบว่าคอนเดนซ์แทนนินมี

ประโยชน์เมื่อใช้ในระดับที่เหมาะสมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

โดยมีผลทำให้โปรตีนไหลผ่านกระเพาะรูเมน (Rumen 

by-pass protein) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการผลิต

แก๊สมีเทนซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานจากอาหาร  

 

สารยับยั้งการใช้โภชนะที่เกิดจากการปนเปื้อน 

 ได้แก่สารพิษจากเชื ้อรา (Mycotoxins) เป็นสาร

จำพวก Toxic secondary metabolites ที ่สร้างขึ ้นโดยเชื ้อรา

เมื่อมีอากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมทั้งในแปลง

ปลูกและระหวางการเก็บรักษา โดยเฉพาะในอาหาร

จำพวกเมล็ดธัญพืช ถั ่ว และกากพืชสกัดน้ำมันต่างๆ 

สารพิษจากเชื้อราได้แก่  
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1. อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เป็นสารพิษที่

ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรากลุ่ม Aspergillus 

flavus, A. parasiticus และ A. nomius แต่ส่วนใหญ่เกิด

จากเชื้อราชนิด Aspergillus flavus ที่เจริญเติบโตอยู่บน

เมล็ดธัญพืช เช่น ถั่วลิสงข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี 

รวมถึงมันสำปะหลัง รำ เป็นต้น โดยเฉพาะในสภาวะ

การเก็บรักษาที่มีความชื้นสูงและอบอ้าว อะฟลาทอกซิน

มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมเหลือง สามารถทนความร้อนสูง 

ทำให้ยากแก่การกำจัดออกจากอาหารเมื ่อเกิดการ

ปนเปื้อน นอกจากจะปนเปื้อนในอาหารสำหรับสัตว์แล้ว 

สารพิษอะฟลาทอกซินยังตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วย 

โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์จากน้ำนม  

 สารพิษอะฟลาที่ทอกซิน พบมีอยู่ 4 ชนิด คือ 

B1, B2, G1 และ G2 โดยชนิด B1 มีความเป็นพิษรุนแรง

มากที่สุด อะฟลาทอกซินเป็นพิษต่อร่างกายสัตว์โดยตรง 

โดยมีความไวต่อการจับกับสารชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน 

DNA หรือ RNA ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้ 

ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและสาร



23 
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พันธุกรรม การเกิดพิษแบบเฉียบพลันจะแสดงอาการชัก 

และตายภายใน 2-5 วันหลังจากไดรับสารพิษ มีจุด

เลือดออกใต้ผิวหนังและอวัยวะภายใน ตับโตสีเหลืองซีด 

ไต ตับอ่อนและม้ามขยายใหญ่ มีอาการบวมน้ำรอบ

หัวใจและน่อง ในขณะที่การเกิดพิษแบบเรื้อรังเซลล์ตับ

จะถูกทำลาย และมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง ระบบ

ภูมิคุ้มกันลด เจ็บป่วยง่าย ซึม เบื่ออาหาร จึงส่งผลให้สัตว์

เจริญเติบโตช้า ผลผลิตลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในคนยัง

พบว่าอะฟลาทอกซินเหนี่ยวนำให้เกิดโรคตับอักเสบ โรค

ตับแข็ง โรคสมองอักเสบ เซลล์หลอดลมและเซลล์ปอด

ผิดปกติ เนื่องจากอะฟลาทอกซินเป็นสารที่ก่อให้เกิด

โรคมะเร็งจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมปริมาณอะฟลา

ทอกซินที่มีในอาหารสัตว์ ระดับอะฟลาทอกซินที่เป็นพิษ

ต่อโคเนื ้อคือ 0.66-1.00 ppm และโคนม 1.50 ppm 

อย่างไรก็ตามเนื ่องจากการปนเปื ้อนอะฟลาทอกซิน

สามารถสังเกตและประเมินได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น จึง

ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบอาหารที่ขึ้นราแล้วมีสีต่างๆ 

(สิริพันธ์ุ, 2553) 
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2. โอคราทอกซิน (Ochratoxins) สารพิษนี้สราง

โดยเชื้อรากลุ่ม Aspergillus โดยเชื้อรากลุม Aspergillus 

นี้จะมีการสรางสารพิษในที่อากาศรอนชื้น และสารพิษ

Ochratoxins นี้มีพิษตอไต ตับ และเปนสารก่อมะเร็งใน

ระบบทางเดินปสสาวะ 

3. ซีราลิโนน (Zearalenone) เปนสารพิษที่สราง

โดยเชื้อรา Fusarium graminearum ซึ่งมักพบในขาวโพด 

ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และอาหารสัตว สารพิษนี้มีผลต่อ

ฮอร์โมนเพศหญิง ทําให้สัตว์เกิดการแทงลูกได ในมนุษย

มีรายงานวาสารพิษนี้มีผลตอเด็กผูหญิงด้วย  

4. ฟูโมน ิซ ิน (Fumonisins) เป นสารจ ําพวก 

polyalcohols ที ่เกิดจากเชื ้อรากลุม Fusarium ที ่สําคัญ

ได้แก่ Fusarium moniliforme และ F. proliferatum  

พบในขาวโพด ขาว และขาวฟาง สารพิษกลุมนี้ที่

มักพบตามธรรมชาติ ได้แก่ FmB1, FmB2 และ FmB3 

สารพิษ Fumonisins เปนสารก่อมะเร็ง ทําใหเกิดโรค 

Equeie Leukoenophulonalaeia (ELEM) ก ับม  าท ํ า ให ม 
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าเสียการทรงตัวและตายเนื่องจากสมอง ถูกทําลาย และ

ทําใหเกิดโรค Porcine pulmonary edema (PPE) กับหมู 

5. ไตรโคทีซีน (Trichothecenes) เปนสารพิษที่

เกิดจากเชื ้อราหลายชนิด ที ่พบตามธรรมชาติไดแก่ 

Deoxynivalinol, Nevalenol diacetoxyscirpenol และ T-2 

toxin สวนมากพบในขาวโพด ขาวบารเลย ขาวไรท และ

ข้าวสาลี สารพิษกลุมนี้สามารถยับยั้งการสรางโปรตีน

และ DNA ความเปนพิษของสารพิษกลุมนี ้มีทั ้งระดับ

เล็กนอยไปจนถึงระดับรุนแรง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสูตรโครงสร

างทางเคมีของสารพิษนั้น ลักษณะอาการที่ไดรับสารพิษ

เขาไปคือจะมีอาการคลื่นไส ไมอยากอาหาร เม็ดเลือด

ผิดปกติ มีอาการตกเลือดในลำไส้ 
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บทที่ 3 

ชนิดของอาหารโคนม 

 

ชนิดและประเภทของอาหารโคนม จำแนกได ้ดังนี้  

1. อาหารหยาบ (roughages) หรืออาหารเยื ่อใย 

หมายถึง อาหารที่มีโภชนะต่อหน่วยน้ำหนักต่ำ มีเยื่อใย

สูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาหารหยาบถือเป็นอาหาร

หลักของโคนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็น

เพื ่อเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย ์ท ี ่อาศัยอยู ่ภายใน

กระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีบทบาทสำคัญต่อ

กระบวนการหมักย่อยอาหาร ช่วยกระตุ้นให้มีการเคี้ยวเอื้อง

และหลั่งน้ำลาย เป็นการปรับสมดุลของระบบนิเวศน์ใน

กระเพาะรูเมน ประเภทของอาหารหยาบมีดังนี้  

1.1 อาหารหยาบสด (green roughages 

หรือ green forages) เป็นอาหารหยาบที่อยู ่ในสภาพสด 

ได้แก่ พืชที่ตัดสดมาให้สัตว์กิน และพืชอาหารสัตว์ในทุ่ง

ที่สัตว์เข้าไปแทะเล็ม อาหารหยาบสดประกอบด้วย  
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- พืชตระกูลหญ้า ได้แก่ หญ้าขน หญ้ากินนีสีม่วง 

หญ้าเนเปียร์ และหญ้ารูซี่ เป็นต้น  

- พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วสไตโล ถั่วฮามาต้า ถั่วลาย

หรือถั่วเซนโตรซีมา ถั่วชีราโตร เป็นต้น พืชตระกูลถั่ว 

จะมีคุณค่าทางโภชนะ เช่น โปรตีน สูงกว่าพืชอื่น  

- ผลพลอยได้ทางการเกษตร เป็นผลพลอยได้

จากการเก็บเกี่ยวพืชในฤดูกาลต่างๆ ในสภาพสด เช่น 

ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ต้นข้าวโพดหวาน ยอดอ้อย 

เป็นต้น ซึ่งผลพลอยได้ทางการเกษตรเหล่านี้สามารถ

นำมาใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนมได้เช่นกัน 

1.2 อาหารหยาบแห ้ ง  (dry roughages 

หรือ dry forages) เป็นการเก็บถนอมอาหารสัตว์ให้อยู่

ในรูปแห้ง โดยนำเอาอาหารหยาบสดมาทำให้แห้งด้วย

การตากแดด 2-3 วัน ให้เหลือความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่มีเชื ้อรา จึงสามารถเก็บไว้ได้นาน 

เพื่อไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารสัตว์ได้ เช่น หญ้าแห้ง 

(hay) นอกจากนี้อาหารหยาบแห้งยังรวมถึงผลพลอยได้

ทางการเกษตร เช ่น ฟางข้าว ต้นแห้งของถั ่วต่างๆ 
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เปล ือกหร ือฝ ักข ้าวโพดหลังเก ็บเก ี ่ยว  และใบมัน

สำปะหลังตากแห้งหรือมันเฮย์ เป็นต้น  

1.3 อาหารหยาบหม ั กหร ื อ พ ื ช ห มั ก 

(silage) เป็นการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ในหลุมหมัก

หรือบ่อหมักในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้พืชหมักมี

ความชื้น 65-75 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ประมาณ 4.2 วัตถุประสงค์ของการหมักเพื่อเก็บรักษา

พืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหาร ซึ่งสามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นานหลายปีถ้าไม่เปิดหลุมหมัก โดยการ

นำอาหารหยาบสดที่เก็บเกี ่ยวในระยะที ่มีคุณค่าทาง

อาหารสูง และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมากพอ 

นำมาสับให้มีขนาดเล็ก บรรจุอัดแน่นลงหลุมหมักหรือ

บ่อหมัก ปิดปากหลุมหมักให้สนิทแน่นป้องกันไม่ให้

อากาศเล็ดลอดเข้าไปได้ กระบวนการหมักจะเกิดขึ้น

อย่างสมบูรณ์ในสภาพไร้ออกซิเจนภายในระยะเวลา

ประมาณ 21 วัน พืชอาหารสัตว์ที่นิยมนำมาหมักได้แก่ 

ข้าวโพด และต้นข้าวฟ่าง ซึ่งพืชเหล่านี้เมื่อนำมาหมักจะ

ได้พืชหมักที่มีคุณภาพดีมาก นอกจากนี้อาจใช้พืชอาหาร
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สัตว์ที ่มีอยู ่มากในช่วงฤดูฝน ซึ ่งเจริญงอกงามดีและ 

มีปริมาณมากเกินพอสำหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บถนอมไว้

ในใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ขาดหญา้สด เช่น หญา้เนเปยีร์ หญา้ขน 

หรือหญ้าอื่นๆ ที่มีลักษณะอวบน้ำ 

  

2. อาหารข้น (concentrate) หมายถึง อาหารทีม่ีความ

เข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้ำหนักสูง มีเยื ่อใยต่ำกว่า  

18 เปอร์เซ็นต์ สัตว์สามารถย่อยได้ง่าย ถือเป็นอาหาร

เสริมสำหรับเป็นแหล่งพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุและ

วิตามินสำหรับสัตว์ เพื ่อให้สัตว์ได้ร ับสารอาหารที่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต อาหาร

กลุ ่มนี ้อาจจะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเดียวหรือ

หลายชนิดประกอบกันเป็นสูตรอาหารเพื่อให้มีโภชนะ

พวกพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินในปริมาณที่

สัตว์ต้องการ ซึ่งประเภทของอาหารข้นจำแนกได้ดังนี้ 

2.1 อาหารให ้พล ังงาน อาหารฐานหรือ

อาหารหลัก (basal feed) คือ วัตถุดิบที ่มีพลังงานสูง

หรือมีคาร์โบไฮเดรตมาก มีโปรตีนต่ำ มีปริมาณโปรตีนรวม 
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(crude protein) น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื ่อใย

หยาบต่ำกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่า “อาหารหลัก” 

เพราะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณมากถึง 50-80 เปอร์เซ็นต์ 

ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ เพื ่อให้ส ัตว ์ได ้ รับ

พลังงาน ซึ ่งวัตถุดิบอาหารประเภทนี ้ได้จากวัตถุดิบ

หลายชนิด ดังนี้ 

- อาหารพล ังงานจากพ ืช  ได ้แก่  ธ ัญพ ืช  เช่น 

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปลายข้าว รำละเอียด และพืชหัว เช่น 

หัวมันสำปะหลัง (มันเส้น) เป็นต้น  

- อาหารพลังงานจากสัตว์ เช่น ไขมันโค-กระบือ 

(tallow) ไขมันสุกร (lard) เป็นต้น  

- อาหารพลังงานอื่นๆ เช่น กากน้ำตาล (molasses) 

กากมันสำปะหลัง กากเอทานอล (DDGS) เป็นต้น 

2.2 อาหารเสริมโปรตีน (protein supplements) 

คือ วัตถุดิบที ่เป็นแหล่งโปรตีน มีโปรตีนรวมตั ้งแต่  

20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป มักใช้ผสมกับอาหารพลังงานเพื่อ

ยกระดับโปรตีนในอาหารพลังงานให้สูงขึ้น จนเพียงพอ
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กับความต้องการของสัตว์ แหล่งของอาหารเสริมโปรตีน 

ได้แก่  

- อาหารโปรตีนจากพืช ได้แก่ ผลพลอยได้จาก

ขบวนการแปรรูปอาหารพลังงาน เช่น ส่าเหล้า ผลพลอย

ได้จากอุตสาหกรรมพืชน้ำม ัน เช ่น กากถั ่วเหลือง  

กากถั่วลิสง กากมะพร้าว กากเมล็ดฝ้าย กากเมล็ดนุ่น 

กากเมล็ดปาล์มน้ำมัน กากเมล็ดยางพารา เป็นต้น  

ใบพืชต่างๆ คือ ใบกระถิน ใบมันสาปะหลัง ใบปอ เป็นตน้  

- อาหารโปรตีนจากสัตว์ เช่น ปลาป่น เนื ้อป่น 

เลือดป่น เครื่องในป่น ขนไก่ป่น หางนมผง เป็นต้น 

- สารประกอบไนโตรเจนที ่ไม ่ใช ่โปรตีน (non-

protein nitrogen) ซึ ่งนิยมใช้เป็นแหล่งเสริมไนโตรเจน

ให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ ยูเรีย ไบยูเรท และมูลไก่แห้ง 

เป็นต้น ซึ ่งสารประกอบที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ยูเรีย 

เนื ่องจากหาซื ้อได้ง ่ายและมีราคาถูก เมื ่อเทียบกับ

ปริมาณโปรตีนที ่ ได ้ร ับ แต่การใช ้ย ูเร ียมีข ้อจำกัด

โดยเฉพาะในโคนมที่ให้ผลผลิตน้ำนมสูง เนื่องจากยูเรีย

ให้เฉพาะไนโตเจน แต่ไม่ให้พลังงานแร่ธาตุ และวิตามิน 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ดังนั้นการใช้ยูเรียในสูตรอาหารโคนมต้องคำนึงถึงความ

สมดุลของอาหารเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของ

โคด้วย (เมธา, 2533) 

2.3 อาหารเสร ิมแร ่ธาต ุและไวตาม ิน 

(mineral and vitamin supplement) เป็นอาหารที่ให้

สัตว์กินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและไวตามินให้กับสัตว์ ซึ่งเป็น

อาหารที่มีปริมาณแร่ธาตุและไวตามินบางชนิดมากกว่า

อาหารทั่วไป เช่น เกลือ กระดูกป่น เปลือกหอยป่น และ

ยีสต์ เป็นต้น 

 

3. อาหารผสมสำเร ็จ (total mixed ration, TMR) 

อาหาร TMR หร ือ complete Ration (CR) หร ืออาหาร

ผสมครบส่วน ที่ผลิตจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้น

มาผสมกันในอัตราส่วนที ่เหมาะสม โดยต้องคำนวณ

สัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิด จากน้ำหนักแห้งให้ได้ตาม

ความต้องการของโค แล้วนำไปเลี ้ยงโคนม-โคเนื ้อ  

แทนการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบ

และอาหารข ้นตามว ิธ ีปกต ิท ี ่ผ ู ้ เล ี ้ยงโคนมจะให ้ 



34 
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อาหารหยาบ ตลอดทั้งวันแบบให้กินเต็มที่และให้อาหาร

ข้นเสริมวันละ 1-2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น ปัจจุบัน

เพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษามีการพัฒนา

รูปแบบอาหารผสมสำเร็จหลายรูปแบบทั้งในรูปอาหาร

ผสมสำเร็จอัดเม็ด หรืออาหารผสมสำเร็จแบบหมัก  

เป็นต้น (วิโรจน์, 2546) 

ลักษณะของอาหาร TMR มีลักษณะดังนี้ 

1. ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นใน

สัดส่วนที่เหมาะสม  

2. คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้นต้องมี

คุณภาพดี 

3. การกระจายตัวของอาหารหยาบ และอาหารข้น

ควรสม่ำเสมอท่ัวถึง  

4. โภชนะตา่งๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ 

 

ประโยชน์ของอาหาร TMR  

- ทำให้กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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- อาหารในกระเพาะรูเมนมีการย่อยได้ดีขึ้น 

- ทำให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชนด์ีขึ้น 

- ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมีกรดใน

กระเพาะมากกับโค 

- ทำให้โคสามารถแสดงศกัยภาพการให้ผลผลิตได้

อย่างเตม็ที ่

- ช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบ 

และสะดวกในการจัดการให้อาหาร 

ข้อควรระวังในการใช้อาหาร TMR  

- การให้โคกินอาหาร TMR อาจทำให้โคบางตัว

ได้รับโภชนะมาก หรือน้อยกว่าความต้องการ โดยเฉพาะ

พลังงาน และโปรตีน ทั้งนี้เนื ่องจากการประกอบสูตร 

TMR มักใช้เพื่อเลี้ยงโคในระดับเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้นโคที่มี

ความต้องการโภชนะต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยจะได้รับโภชนะ

มากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจทำให้โคอ้วน และในทาง

กลับกันโคที ่ให ้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี ่ยจะได้ร ับไม่

เพียงพอ  
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- อาหาร TMR อาจทำให้มีต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น 

เพราะมีการใช้เครื่องจักรกลเพื่อผสมอาหาร อัดเม็ดหรือ

บดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารหยาบ อย่างไรก็ตาม ราคาของ 

TMR จะต้องไม่แพงไปกว่าอาหารข้นโดยทั่วไป จึงจะทำ

ให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

- การผลิตอาหาร TMR ต้องคำนึงถึงแหล่งของเยือ่ใย

ใน TMR ที่มีขนาดเหมาะสม โดยมีลักษณะเป็นเส้นใยที่

สัตว์จะสามารถย่อยไปใช้ประโยชน์ได้ดี  

- ในระหว่างการเตรียมอาหาร TMR อาจมีการ

สูญเสียโภชนะระหว่างการผลิต เช่น การอัดเม็ด หรือ

การหมัก โดยเฉพาะการหมักจะมีการทำลายโปรตีน 

และแป้งใน TMR ระหว่างการหมักโดยจุลินทรีย์ทำให้

สัตว์ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ประมาณการไว้  
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บทที่ 4 

การคำนวณและประกอบสูตรอาหารข้น

อย่างงา่ย 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อประกอบ

สูตรอาหารสัตว์ 

เพ ื ่ อ ให ้ ส ู ตรอาหารข ้ นท ี ่ ไ ด ้ ม ี ค ุณภาพด ี   

มีความสมดุลของสารอาหารตามต้องการของสัตว์  

มีราคาเหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัย ดังนี้ 

1. แหล่งวัตถุดิบ วัตถุดิบควรหาได้ง่ายและมี

ปริมาณมากในท้องที ่และมีใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ

อาหารหลักซึ่งได้แก่ อาหารที่เป็นแหล่งพลังงานที่ต้องใช้

ปริมาณมากในสูตรอาหาร แต่บางครั้งการคมนาคมที่

สะดวกก็ทำให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ นอกท้องที่

ได้ง่ายและราคาไม่สูงก็ควรนำมาพิจารณาด้วย 

2. ราคา วัตถุดิบควรมีราคาถูกแต่คุณภาพดี 

อาหารสัตว์บางชนิดราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลิต ราคา
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อาจถูกในบางฤดูกาล เช่น ข้าวโพดในช่วงปลายฝน และ

รำกับปลายข้าวจะมีราคาถูกในช่วงปลายหนาว 

3. สารปนเปื้อน วัตถุดิบควรปราศจากสารพิษ

หรือสารปนเปื้อน วัตถุดิบที่มีสารพิษย่อมมีผลต่อการให้

ผลผลิตของสัตว์  

4. ความสม่ำเสมอของคุณภาพของอาหาร 

วัตถุดิบที่ใช้มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของ

อาหารสัตว์ มิฉะนั้นจะต้อง ปรับสูตรอาหารอยู่บ่อย ๆ  

มีผลทำให้สัตวช์ะงักการกินอาหาร 

 

การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ 

การออกสูตรอาหารเป็นการคำนวณปริมาณ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะให้สัตว์กินในสัดส่วน ที่เหมาะสม 

เพื่อให้สัตว์ได้รับโภชนะครบตามความต้องการในการ

ดำรงชีพและการให้ผลผลิต มีความจำเป็นต้องอาศัย

ข้อมูล พื้นฐาน และควรมีความรู้เบื้องต้นในการคำนวณ

สูตรอาหาร โดยสรุปดังนี้ 
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1. ผู้ออกสูตรอาหารต้องทราบค่าความต้องการ

โภชนะของสัตว์เลี ้ยงที่จะประกอบสูตรอาหาร เพื่อให้

ถูกต้อง และตรงตามความต้องการเพือ่การดำรงชีพและ

เพิ่มระดับของการให้ผลผลิตของสัตว์  

2. ผู ้ออกสูตรอาหารต้องทราบรายการวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ที่จะนำมาประกอบสูตรอาหาร โดยควรเลือก

วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีในฤดูกาล 

ต้องทราบองค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนะ

ของวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบ 

3. คำนวณหาสัดส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน

สูตรต่อกิโลกรัมโดยน้ำหนักแห้งของอาหาร 

4. การตรวจสอบปริมาณโภชนะในสูตรอาหารที่

คำนวณได้ว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

5 .  เม ื ่ อได ้ส ่ วนประกอบของส ูตรอาหารแล้ว  

ควรเปลี่ยนจากน้ำหนักแห้งเป็นน้ำหนักสด เพื่อสะดวก

ในการผสมอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์

สามารถทำได้ 3 วิธี คือ  
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1. ว ิธ ี เพ ียร ์ส ันสแควร์ (Pearson’s square) ใส ่ค่า

ความต้องการโภชนะของสัตว์ไว้ตรงกลางจากนั้น ใส่ค่า

โภชนะ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2 ชนิด ที่เลือกใช้ไว้ตรง

มุมซ้ายบนและล่างของสี่เหลี่ยม อย่างละ 1 ชนิดแล้ว 

นำค่าโภชนะของวัตถุดิบแต่ละตัวลบกับค่าโภชนะที่

ต้องการแล้วใส่ค่าไว้มุมตรงข้าม สุดท้ายนำค่าที่ได้ คือ 

สัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ต้องใช้ในการผสมอาหาร

ให้ได้ระดับโภชนะที่ต้องการ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.1 วิธีการใช้เพยีสันสแควร์ 

 

คำนวณเป็นค่าร้อยละ โดยรวมสัดส่วนวัตถุดิบ

อาหารสัตวทั์้งหมด = 140.9 + 58.62 = 199.52 ส่วน  

อาหารผสม 

29.48 MJ/กก. ความตองการโปรตีน 

88.1MJ/กก. 

อาหารผสม 

229.0 – 88.1 = 140.9 

กากเบียรแหง

229.00 MJ/กก. 

กากเบียรแหง 

88.1 – 29.48 = 58.62 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ดังนั้นอาหารผสมหลัก = (140.9 ÷ 199.52) x 100 = 

70.62 %          

 กากเบียร์แห้ง = (58.62 ÷ 199.52) x 100 = 

29.38 %  

 

ข้อควรระวังในการใช้วิธี Pearson’s square 

ค่าโภชนะของว ัตถุด ิบที ่ เล ือกใช ้ และนำมา

คำนวณโดยวิธี Pearson’s square ต้องมีโภชนะสูงกว่า

ค่าโภชนะที่ต้องการ อย่างหนึ่งต่ำกว่าค่าโภชนะที่ตอ้งการ

อย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น ต้องการโปรตีน 88.1 กรัม/กิโลกรัม 

ต้องใช้วัตถุดิบที่มี โปรตีนสูงกว่า 88.1 กรัม และวัตถุดิบ

ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 88.1 กรัม จงึจะนำมาคำนวณโดยวธินีีไ้ด้ 

2. วิธีลองผิดลองถูก (Trial and error method)  

เป็นวิธีที ่ใช้เวลาในการคำนวณมาก และต้อง

คำนึงถึงระดับความต้องการรวมเสมอ แต่สามารถ

ฝึกฝนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ประกอบสูตร

อาหารใช้เองภายในฟาร์ม ซึ ่งจะคำนวณจากระดับ

โภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด  
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

 

3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น KCF 

ปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตร

อาหารมากมาย และหาซื้อได้ง่าย ราคาถูกมากขึ้น คน

ทั่วไปสามารถซื้อมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสร้าง

โปรแกรมเองโดยใช ้ โปรแกรม Excel ซ ึ ่งโปรแกรม

สำเร็จรูปทั่วไป มีลักษณะของโปรแกรมที่ใช้ 2 ส่วน คือ 

ส่วนโปรแกรมในการคำนวณ ทำหน้าที่ในการคำนวณ 

โดยใช้ข้อมูลดิบสามารถบอกปริมาณของวัตถุดิบแต่ละ

ชนิดที่ต้องการใช้ในสูตรอาหาร ระดับพลังงาน ปริมาณ

โปรตีนแร่ธาตุ และวิตามิน มีความเหมาะสม และราคา

ของอาหารที่คำนวณ ส่วนที่เป็นโปรแกรมข้อมูล ส่วน

บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบต่างๆ

ที่ใช้ รวมทั้งราคาที่ความเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย

ตลอด (วิโรจน์, 2546, 2557) 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

เอกสารอ้างอิง 

วิโรจน์ ภทัรจนิดา. 2546. โคนม. โรงพมิพ์มหาวทิยาลัย 

ขอนแก่น. พิมพ์ครั้งที ่2. 

วิโรจน์ ภทัรจนิดา. 2557. อาหารและฟาร์มโคนมสมยัใหม่. 

หน้าพิมพ์ครัง้ 1. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร 

ศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 502. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

บทที่ 5 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรปูในการ

คำนวณสูตรอาหารข้นสำหรบัโคนม 

อย่างแม่นยำ 

 

การคำนวณสูตรอาหารข้นสำหรบัโคนมโดยใช้

โปรแกรม KCF 2011 

โปรแกรม KCF หร ือ  Khon Kaen Complete 

Feed เป ็นโปรแกรมสำเร ็จร ูปท ี ่ ใช ้ ในการคำนวณ 

ส ูตรอาหารข ้น และอาหารผสมครบส ่วน (TMR)  

ซึ ่งถูกพัฒนาขึ ้นโดย ศ.ดร.มนต์ช ัย ดวงจินดา และ  

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา โดยมีหลายเวอร์ชั่น ได้แก่ 

2000 > 2006 > 2011 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

 
ภาพที่ 5.1 แสดงหนา้ตา่งของโปรแกรม KCF2011 

 

ความต้องการระบบ 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): Pentium หรอืสูงกว่า 

2. หน่วยความจำ (RAM): อย่างน้อย 16 MB 

3. ฮาร์ดดิสก์ (HD): ต้องการพื้นที่อย่างน้อย 1.8 MB 

4. โปรแกรมสนับสนุน (Software): Window 7 และ 

Microsoft excel 2007 หรือสูงกว่า  
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 

1. เปิดหน้าต่างโปรแกรม 

 
2. กรอกข้อมูลกลุ่มโคที่จะต้องการออกสูตร 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

3. เลือกชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 
หากต้องการออกสูตรอาหาร TMR ต้องเลือกชนิดอาหารหยาบ  
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

 
 

 
4. กำหนดค่าความต้องการโภชนะ 

 



50 
 

คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

 
 

 
5. คำนวณสูตรอาหาร 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

 
 

 
ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างสูตรอาหารที่ไดจ้ากการคำนวณ

โดยใช้โปรแกรม KCF 2011 
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คูมือ การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในการประกอบสูตรอาหารขนอยางแมนยำเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

วัตถุดบิอาหาร

 

ความชื้

 

DM CP CF NDF ADF OM Ash 

ใบมันสำปะหลัง 67.49 32.

 

32.0

 

12.0

 

48.9

 

22.9

 

88.

 

6.52 

หญา้เนเปยีร์ 49.20 50.

 

8.24 26.4

 

54.6

 

28.

 

87.3

 

12.6

 ฟางขา้ว 4.88 95.

 

3.62 62.3

 

67.7

 

48.5

 

80.7

 

14.2

 มันเส้น 6.35 93.

 

3.15 - 29.0

 

14.6

 

87.7

 

4.43 

รำละเอยีด 7.94 92.

 

10.3

 

15.7

 

32.1

 

17.5

 

88.1

 

11.8

 ขา้วโพดป่น 11.23 88.

 

11.1

 

2.75 42.6

 

25.6

 

98.

 

1.69 

กากถั่วเหลือง 9.87 90.

 

45.3

 

4.47 27.6

 

8.34 93.

 

6.46 

กากปาล์มรวม 31.28 68.

 

10.3

 

24.5

 

27.7

 

- 95.2

 

4.75 

กากมะพรา้ว 11.64 88.

 

11.3

 

18.0

 

26.

 

16.9

 

95.

 

4.36 

ใบกระถนิป่น 12.04 87.

 

21.2

 

25.2

 

27.9

 

19.2

 

92.1

 

7.89 

กากเตา้หู้ตาก

 

12.79 87.

 

21.1

 

11.8

 

10.9

 

8.87 97.0

 

2.97 

เปลือกสับปะรด 86.53 13.

 

5.27 17.5

 

14.5

 

5.82 94.4

 

5.52 

แปง้เหง้า

 

8.12 91.

 

4.95 10.2

 

9.8

 

6.9

 

94.0

 

5.9

 ถั่วเหลืองไขมัน

 

11.09 88.

 

36.

 

19.8

 

21.7

 

14.5

 

90.

 

9.15 

เปลือกและซัง

 

5.42 94.

 

3.8

 

59.4

 

58.7

 

44.2

 

89.

 

10.4

 เปลือกมันฝรั่ง 12.90 87.

 

18.2

 

31.8

 

30.

 

12.8

 

91.2

 

8.8

 เปลือกมัน

 

13.44 86.

 

5.21 22.1

 

21.7

 

18.9

 

93.2

 

6.76 

ตน้กล้วยสับ 94.79 5.2

 

3.8

 

24.9

 

52.8

 

33.

 

78.8

 

21.1

 DM (dry matter) = วัตถุแห้ง, CP (crude protein) = โปรตนีหยาบ, CF (crude fiber) = เยื่อใย

หยาบ, NDF (neutral detergent fiber) = เยื่อใยที่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง, ADF (acid 

detergent fiber) = เยื่อใยที่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด, OM (organic matter) = 

อนิทรยีวัตถุ, Ash = เถา้ 

 


