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บทที ่ 1 

ความส าคญัของโภชนศาสตร์ 

 
1.  ความหมายของอาหารและโภชนาการ 

อาหาร  (Food)  หมายถึง  ของกินหรือเคร่ืองหล่อเล้ียงชีวิต  ในทางอาหารสัตวจ์ะใชค้  าว่า  Feed  ซ่ึง
จะหมายถึง  สารหรือส่ิงของท่ีภายหลงัสัตวกิ์นเขา้ไปแลว้สามารถถูกยอ่ย  (Digested)  ถูกดูดซึม  (Absorbed)  
แลว้จะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ (Utilized)  ต่อร่างกายของสัตวไ์ด ้นอกจากน้ีอาจมีความหมายท่ีหมายถึง วตัถุ
หรือสารใด ๆ  ซ่ึงโดยปกติจะมาจากพืช  หรือสัตวซ่ึ์งมีโภชนประกอบอยู ่ หรือหมายถึงวตัถุใด ๆ  ท่ีสัตวกิ์น
ได ้ แลว้น ามาผสมเป็นส่วนหน่ึงในอาหารท่ีสัตวกิ์นทุก ๆ  วนั  หรือหมายถึงสารหรือวตัถุท่ีสัตวกิ์นไดแ้ละ
สามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานหรือเป็นโภชนแก่สัตว ์  

จากความหมายของอาหารสัตวน้ี์ จะเห็นไดว้่าสารหรือส่ิงของซ่ึงจะถูกย่อยแต่สัตวไ์ม่สามารถย่อย

ไดท้ั้งหมด โดยส่วนของอาหารท่ีถูกย่อยไดแ้ละถูกน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ะเรียกว่าโภชนหรือสารอาหาร  

(Nutrients) 

Nutrients  (สารอาหารหรือโภชน)  หมายถึง  สารเคมี หรือกลุ่มสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั  

ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตวใ์นธรรมชาติหรือน าไปสังเคราะห์เป็นอาหารสัตว ์  เม่ือสัตว์

กินเขา้ไปแลว้ท าให้สัตวมี์ชีวิตตามปกติ  ในทางอาหารสัตวแ์บ่งโภชนออกเป็น 6 อย่าง  ตามความใกลเ้คียง

กนัโภชนแต่ละอยา่งมีหนา้ท่ีโดยเฉพาะเจาะจงในการเสริมสร้างชีวิตสัตวโ์ภชน  6  อยา่งมีดงัต่อไปน้ี 

น ้า (water) 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 

โปรตีน (protein) 

ไขมนัและสารท่ีคลา้ยไขมนั (lipid) 

แร่ธาตุ (mineral or ashe) 

วิตามิน (vitamin) 
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2.  ประเภทของอาหาร 

 อาหารสัตวถ์า้แบ่งตามปริมาณเยื่อใยและปริมาณยอดโภชนย่อยไดท้ั้งหมดแลว้สามารถแบ่งออกได้

เป็น  2  ประเภท  (ภาพท่ี  1.1)  คือ 

2.1  อาหารข้น  (Concentrate)  เป็นอาหารท่ีมีความเขม้ขน้ของโภชนสูงและมีระดบัเยื่อใยต ่า

กวา่  18  เปอร์เซ็นต ์ แต่มีโภชนยอ่ยไดท้ั้งหมด  (TDN)  สูง  อาหารประเภทน้ีไดแ้ก่เมลด็ธญัพืชต่าง ๆ 

2.2  อาหารหยาบ  (Roughage)  เป็นอาหารท่ีมีโภชนย่อยไดท้ั้งหมดต ่า  และมีปริมาณเยื่อใย

สูงกวา่ 

  

3.  บทบาทของสารอาหาร 

การเจริญเติบโตของร่างกายสัตวไ์ดม้าจากการท่ีสัตวกิ์นพืชท่ีมีพลงังานสะสมอยูแ่ละสามารถเปล่ียน 

แปลงสถานะพลงังานจากรูปหน่ึงไปอีกรูปหน่ึงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบต่าง ๆ   เช่น  การเปล่ียน

พลงังานจากเซลล์พืชเพื่อให้เกิดพลงังานกลในการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ  (ภาพท่ี  1.1)  เป็นตน้    เม่ือสัตว์

ไดรั้บอาหารและเปล่ียนเป็นพลงังานในเซลล์  พลงังานท่ีเซลล์ได้รับมาจะท าปฏิกิริยาเพื่อท ากิจกรรมต่าง 

ๆ   ประกอบดว้ย 

กิจกรรมทางเคมี  กิจกรรมขนส่งและกิจกรรมการท างานดว้ยกลไกโดยมีเอนไซม ์ (enzyme)  ชนิดต่าง ๆ  เร่ง 

ปฏิบติัและช่วยท างานของปฏิกิริยาเคมีและน าไปใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย  ดงัน้ี 

3.1 เพื่อการด ารงชีพ  อาหารสัตวท่ี์สัตวกิ์นเขา้ไปจะท าให้ร่างกายท ากระบวนการต่าง ๆ  ใน

ร่างกายท่ีจ าเป็นต่อการมีชีวิต ไดแ้ก่  การให้พลงังานในการท างานของอวยัวะต่าง ๆ  เพื่อการหายใจ การ

เคล่ือนไหวการขับถ่าย   การสูบฉีดโลหิต การกินและการย่อย  นอกจากน้ีอาหารยงัให้สารอาหารเพื่อ

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย  เพื่อใหก้ารท างานของระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย  ใหเ้ป็นปกติ 

3.2  เพื่อการเจริญเติบโต  อาหารสัตว์ถูกใช้ในการสร้างเน้ือเยื่อของร่างกาย  หนัง โครง

กระดูกและอวยัวะภายใน  เม่ือสัตวอ์ายุยงันอ้ยสัตวแ์ต่ละวยัมีการสะสมชนิดของเน้ือเยือ่  แตกต่างกนั  ระยะ

ต่อมาเป็นการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือ  และเม่ือสัตวเ์ติบโตเต็มท่ีจะมีแนวโน้มสะสมไขมนั  ดงันั้นการ

ทราบความตอ้งการอาหารในแต่ละวยัก็สามารถจดัหาอาหารใหถู้กตอ้งและประหยดัค่าอาหาร 

3.3  เพือ่การสืบพันธุ์  เม่ือสัตวเ์ขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์  สัตวต์อ้งการอาหารเพื่อใหก้ระบวนการของ

อวยัวะสืบพนัธุ์ท างานไดเ้ป็นปกติ  เช่น  การผสมพนัธุ์เป็นปกติ  การผสมติด  การเป็นสัดตามเวลา  ความ 
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สามารถในการอุม้ทอ้งจนครบก าหนดคลอด  การตกไข่หรือความสมบูรณ์พนัธุ์ ของสัตวเ์พศผู ้ เป็นตน้ 

3.4  เพื่อการให้ผลผลิต  อาหารท่ีสัตวน์ าเขา้สู่ร่างกายท่ีเหลือจากการน าไปใชป้ระโยชน์ใน

กระบวนการต่าง ๆ  ของร่างกายแลว้จะถูกน ามาสร้างเป็นผลผลิตต่าง ๆ  เช่น  การสร้างเน้ือ   การใหน้ม  การ

ใหไ้ข่  การสร้างขน  การเพิ่มความอว้น ตลอดจนใหก้ าลงังานเพื่อการท างาน  ของสัตว ์ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.1  การเปล่ียนแปลงรูปพลงังานผา่นระบบท างานของเซลลพ์ืชเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 

ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 

 

4.  ค าจ ากดัความเพ่ือการศึกษาเพิม่เติม 

4.1  ประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสัตว์  (Feed  efficiency)  คือความสามารถท่ีสัตวมี์เพื่อ

เปล่ียนอาหารท่ีกินเขา้ไปหน่ึงหน่วย  ไปท าให้น ้ าหนกัตวัเพิ่มขึ้น  สัตวแ์ต่ละชนิด  แต่ละวยัมีประสิทธิภาพ

การใชอ้าหารไม่เท่ากนั  เช่น  ประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสัตวจ์ะลดต ่าลงเม่ือสัตวมี์อายมุากขึ้น ฯลฯ 

 

สูตรประสิทธิภาพการใชอ้าหาร =
น ้าหนกัตวั

ปริมาณอาหารท่ีกิน
× 100 

                                มีหน่วยเป็น  %  เสมอ  ค่าน้ียิง่สูงยิง่ดี 
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4.2  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  (Feed  conversion  rate) คือ  ค่าท่ีแสดงถึงสัดส่วน

ระหวา่งปริมาณอาหารทั้งหมดท่ีสัตวกิ์นเขา้ไปต่อน ้าหนกัของสัตวเ์พิ่มขึ้น 1  หน่วย 

 

สูตร อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ =
น ้าหนกัอาหารท่ีกินทั้งหมด

น ้าหนกัตวัท่ีเพิ่ม
 

 
เป็นอตัราส่วนอย่างต ่าเสมอ  ไม่แสดงหน่วย  ขั้นแปลความหมายจึงค่อยเติมหน่วยเขา้ไปเพื่อ

ประกอบการอธิบาย  ทั้งสองค่าน้ียิง่ต่างกนันอ้ยยิง่ดี  ในการเขียนแสดงค่าสัดส่วนน้ีให้แสดงสัดส่วนอาหาร

ท่ีกินไวห้นา้เสมอ  และปัจจุบนัไม่นิยมเขียนเลข  1  ท่ีแสดงถึงค่าน ้ าหนกัตวัท่ีเพิ่มขึ้นแลว้จะละไวใ้นฐานท่ี

เขา้ใจ   

4.3  โปรตีนรวม  (Crude  protein)   คือปริมาณโปรตีนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นอาหาร  เป็นค่าท่ีไดม้า

จากการวิเคราะห์และการค านวณ   

 

โดยหาไดจ้าก ปริมาณ 𝑁ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นอาหาร × 6.25 
 

ค่าน้ีไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าปริมาณ  N  ทั้ งหมดท่ีมีในอาหารจะถูกร่างกายใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้มากนอ้ยเพียงใด 

 

4.4  โปรตีนท่ีย่อยได้  (Digestible  crude  protein)   

 

สูตร  𝐷𝐶𝑃 = 𝐶𝑃ในอาหาร − 𝐶𝑃ในมูล 
 

ค่าท่ีไดส้ามารถบอกไดว้า่  N  ในอาหารนั้น ๆ  มีประโยชน์ต่อร่างกายเพียงใด 

 

4.5  เปอร์เซ็นต์การย่อยได้  หรือ ประสิทธิภาพการย่อย (Digestible  efficiency) การย่อย

อาหารเป็นขบวนการท าให้อาหารแตกตวัเล็กลงเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ  พอท่ีสัตวจ์ะดูดซึมไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
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การหาการย่อยไดข้องอาหารจึงเป็นวิธีการวดัและประเมินคุณค่าของอาหารท่ีดีวิธีหน่ึง  อาหารท่ีย่อยไดม้าก

เป็นประโยชน์ต่อสัตวม์ากกวา่อาหารท่ียอ่ยไดน้อ้ย  สูตรหาการยอ่ยได ้ คือ 

 

สูตร % การย่อยได้ =
(อาหารที่กิน − อาหารในมูล)

อาหารที่กิน
× 100 

4.6  Digestion  Coefficient  สัมประสิทธ์ิการยอ่ย  หมายถึง  ผลต่างระหวา่งโภชนในอาหารท่ี

สัตวกิ์นเขา้ไปและปริมาณโภชนท่ีสัตวข์บัถ่ายออกมา  คือ  ปริมาณโภชนท่ียอ่ยได ้

 

สูตร         
(นน. อาหารท่ีกิน ×  % โภชนในอาหาร) − (นน. มูล ×  % โภชนะในมูล)

(นน. อาหารท่ีกิน ×  % โภชนในอาหาร)
 

 

4.7  Complete feed  (อาหารส าเร็จรูป)  หมายถึง  อาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้นตามความ

ตอ้งการของสัตว ์ เม่ือสัตวไ์ดรั้บในปริมาณท่ีเพียงพอแลว้สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ใหอ้าหารอ่ืนนอกจากน ้าเท่านั้น 

4.8  Concentrates  diet  (หัวอาหาร)  หมายถึง  อาหารท่ีประกอบดว้ยวตัถุดิบชนิดเดียวหรือ

หลายชนิดรวมกนั  มีคุณค่าทางอาหารสูง  ซ่ึงส่วนมากมกัจะประกอบไปดว้ยโปรตีน   แร่ธาตุและวิตามิน

รวมกันอยู่  เม่ือน าไปผสมกับอาหารชนิดอ่ืน  ซ่ึงมกัได้แก่ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  ตามสัดส่วนท่ี

ก าหนดแลว้  จะมีคุณค่าครบถว้นตามความตอ้งการของ 

4.9  Diet  หมายถึง  อาหารท่ีเตรียมหรือผสมเสร็จแลว้ เพื่อไวใ้ชเ้ล้ียงสัตวเ์ฉพาะอยา่ง ๆ  ไป 

4.10  Dry Matter  (วตัถุแหง้)  หมายถึง  วตัถุแหง้ในอาหาร  วตัถุแหง้เป็นสารท่ีเหลือหลงัจาก

ท าการไล่น ้ าออกไปจนหมดส้ินแลว้  วตัถุแห้งบางทีก็เรียกว่า  dry  substance  หรือ  total  solids  วตัถุแห้ง

ประกอบดว้ยโปรตีน  (crude protein)  ไขมนั  (crude fat)  เยื่อใย  (crude  fiber)  ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก

หรือเอน็เอฟอี  (nitrogen free extract, NFE)  และ  เถา้  (ash) 

4.11 Feed  Additives  (สารเสริม)  หมายถึงสารท่ีใชเ้ติมลงไปในอาหารเพื่อจุดประสงคต์่าง ๆ  

กนั  เช่น  เพื่อให้สัตวมี์การเจริญเติบโตดีขึ้น  เพื่อให้สัตวส์ร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น  หรือเพื่อป้องกนัรักษาโรค  

สารเสริมท่ีใช้กันมาก  ได้แก่   ปฏิชีวนะสาร  (antibiotics)  ฮอร์โมน   (hormones)  น ้ าย่อย  (enzymes)   
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(เช่น Beta-glucanase  และ  PhytaseX)  ยาถ่ายพยาธิ  (wormers)  และสารกระตุน้การเจริญเติบโต  (growth-

stimulating  substances)  หรือสารแต่งกล่ินแต่งรสต่างๆ  (Flavors)  

4.12  Feed  Supplement  (อาหารเสริม)  หมายถึง  วตัถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเด่ียวหรือหลาย

ชนิดผสมกนั  มีความเขม้ขน้ของโภชนชนิดใดชนิดหน่ึงอยูสู่ง  ใชเ้ติมลงในการผสมอาหาร  เพื่อใหเ้กิดความ 

สมดุลของโภชนในอาหารผสมนั้น  ส่วนใหญ่หมายถึงการเพิ่มโปรตีนหรือกรดอะมิโน  รวมไปถึงการเพิ่ม 

แร่ธาตุและวิตามินดว้ย  อาหารเสริมมีดงัต่อไปน้ี 

4.12.1  อาหารเสริมโปรตีน  (protein supplement)  หมายถึง  วตัถุดิบอาหารท่ีมีโปรตีน

สูงกวา่  20%  มีกากหรือเยือ่ใยนอ้ยกวา่  18%  เช่น  ปลาป่น  หางนมผง  กากถัว่เหลือง  และใบกระถิน 

4.12.2  อาหารเสริมกรดอะมิโน   (amino  acid  supplement)  หมายถึง   กรดอะมิโน

สังเคราะห์  ต่าง ๆ  เช่น  ไลซีน  เมทไทโอนีน  ใชเ้ติมลงในอาหารผสมเพื่อใหมี้ปริมาณกรดอะมิโนครบตาม

ปริมาณท่ีร่างกายสัตวต์อ้งการ 

4.12.3  อาหารเสริมแร่ธาตุ  (mineral  supplement)  หมายถึง  วตัถุดิบอาหารท่ีให้แร่ธาตุ

ในปริมาณสูง  เช่น  เกลือ  กระดูกป่น  ไดแคลเซียมฟอสเฟต  และเปลือกหอย 

4.12.4  อาหารเสริมวิตามิน  (vitamin  supplement)  หมายถึง  วตัถุดิบอาหารท่ีใหว้ิตามิน

สูงเช่น  น ้ามนัตบัปลา  วิตามินสังเคราะห์ต่าง ๆ 

4.12.5  สารเสริมชีวนะ  (Probiotics)  หมายถึงสารเสริมอาหารซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์มีชีวิต 

สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีมนัอาศยัอยู่โดยการปรับสมดุลของจุลินทรียใ์นทางเดิน

อาหาร เป็นสารท่ีไดจ้ากจุลินทรียม์กัเป็นเช้ือแบคทีเรีย  รา  หรือยตีส์ท่ีไม่ก่อโรค  เป็นสายพนัธุ์มีความคงตวั  

ทนต่อการเปล่ียนแปลงสภาวะกรด เบส ในทางเดินอาหาร และสามารถถูกสันดาปหรือย่อยสลายไดแ้ละไม่

ตกคา้งในซากสัตว ์ นอกจากน้ีสามารถผลิตไดจ้ านวนมากในระดบัอุตสาหกรรม  โดยมีพนัธุกรรมท่ีคงท่ี  ไม่

มีการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม  และควรมีชีวิตไดน้านพอในสภาพการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม  อาจช่วยให้มี

ภูมิตา้นทานต่อโรคได้มากขึ้น  ให้สัตว์แข็งแรง  เจริญเติบโตดี  ลดอาการทอ้งเสีย  ลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ  จุลินทรีย์ท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นสารเสริมชีวนะมีหลายชนิด  กลุ่มแบคทีเรีย  เช่น  Lactobacillus  

acidophilus,  Streptococcus  thermophilus, Bacillus  subtilis, Bifidobacterium  longum กลุ่มเช้ือราและยีสต์  

เ ช่น   Aspergillus  oryzae , Aspergillus  niger, Saccharomyces  cerevisiae, , Pediococcus  Pentosaceus  
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Pediocuceus  spp. ทั้งน้ีสารเสริม ชีวนะท่ีผสมในอาหารสัตว์มีทั้งชนิดท่ีมีจุลินทรียช์นิดเดียวและชนิดท่ีมี

จุลินทรียต์ั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไป  เช่น  Lactobacillus  spp. กบั Steptococcus  spp. 

4.12.6  Prebiotics  คือ  สารหรือองค์ประกอบท่ีไม่ถูกย่อยหรือถูกดูดซึมในทางเดิน

อาหาร ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างจ าเพาะต่อจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร  

prebiotics  บางชนิดมีต าแหน่งจับจ าเพาะส าหรับจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค  (pathogenic  bacteria)  เช่น  

Salmonella  และ  E.coli  ซ่ึงต่อมาจะถูกก าจัดออกจากระบบทางเดินอาหารไปกับอุจจาระ  ในขณะท่ี  

prebiotics  ชนิดอ่ืน ๆ  ก็กระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์  เช่น  Bifidobacteria  และ  

Lactobacilli  โดยการเป็นแหล่งอาหารให้กบัแบคทีเรีย  ท าให้ล าไส้เกิดความสมดุลและยังช่วยเพิ่มการน า

สารอาหารไปใชด้ว้ย 

4.13  Feeding  Stuffs  (วตัถุดิบอาหารสัตว์)  หมายถึง  อะไรก็ตามท่ีมีคุณค่าทางอาหาร  ท่ี

สัตว์กินเข้าไปท าให้เจริญเติบโต   อาจเป็นส่ิงท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ  อาจได้จากทางพืชและทางสัตว์  

นอกจากน้ี Feeding  stuffs  ยงัหมายรวมไปถึงอาหารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมี 

4.14  Forage  Crops  (พืชอาหารสัตว์)  หมายถึงพืชอาหารสัตวซ่ึ์งอาจไดม้าจากพืชตระกูล

หญา้หรือพืชตระกูลถัว่  หรือพืชตระกูลอ่ืน ๆ  พืชอาหารสัตวท่ี์ไดจ้ากพืชตระกูลหญา้  เช่น  หญา้ขน  หญา้เน

เปียร์  หญ้ากินนี  ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  ฯลฯ  จากพืชตระกูลถั่ว  เช่น  ถั่วลาย  (Centrosema)  ถั่วแลบแลบ  

(Lablab)  ถัว่แระหรือถัว่มะแฮะ  กระถิน  และแค  ฯลฯ  จากพืชตระกูลอ่ืน ๆ  เช่น  สาหร่าย  ผกัตบชวา  

กลว้ย  จอก  และ  แหน  ฯลฯ 

4.15  Premix  (อาหารผสมล่วงหน้า)  หมายถึง  ส่วนผสมของแหล่งอาหารปลีกย่อยหลาย

ชนิด  ซ่ึงจะผสมกบัตวัเจือจางไวล้่วงหน้า  ก่อนน ามาผสมกบัวตัถุดิบอาหารอ่ืน ๆ  เพื่อให้อาหารปลีกย่อย

เหล่านั้นคลุกเคลา้ปนกบัอาหารอ่ืน ๆ  ไดง้่ายขึ้น  เช่น  วิตามินพรีมิกซ์  แร่ธาตุพรีมิกซ์ 

 

5.  ความก้าวหน้าทางวิชาการโภชนศาสตร์สัตว์ 

ในปัจจุบนันกัวิชาการใหค้วามสนใจดา้นชีววิทยาระดบัเซลล์ (cell biology) พนัธุศาสตร์โมเลกุล 

(molecular genetics) พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ (genetic engineering) และเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) 

มากขึ้นท าใหเ้ขา้ใจโภชนศาสตร์ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์มากมาย เช่น 

5.1  ผลิตเอนไซม์ไฟเตส (phytase) เพื่อยอ่ยกรดไฟติค (phytic acid หรือ phytate ท าใหก้ารใช ้
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ประโยชน์ในอาหารดีขึ้น ลดการเสริมฟอสฟอรัสในอาหารลงท าให้สัตวข์บัฟอสฟอรัสออกมาน้อยลง ช่วย

ลดปัญหาดา้นมลภาวะได ้

5.2  ผลิตเอนไซม์โพลีแซคคาไรด์อื่น ๆ  ท่ีไม่ใช่แป้ง  (non starch polysaccharide , NSP) ท าให้สัตว์

กระเพาะเด่ียวสามารถใชป้ระโยชน์จากสารเหล่าน้ี ซ่ึงมีมากในเมลด็ธญัพืชบางชนิดไดดี้ขึ้น 

5.3 ผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยการย่อยอาหารในลูกสุกรเล็กระยะหย่านม เพราะมนัยงัไม่สามารถผลิต

น ้ายอ่ยไดส้มบูรณ์นกั 

5.4 ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในสุกร (porcine somatotropin , pST) เพื่อช่วยเร่งอัตราการ

เจริญเติบโตและปรับปรุงคุณภาพซากท าให้มีการสะสมเน้ือแดงมากขึ้นและมีไขมันน้อยลง bovine 

somatotropin (bST) ท าใหผ้ลิตน ้านมดีขึ้น 

5.5  ผลิตสารโปรไบโอติค (probiotic) เช่น แบคทีเรียกรดแลคติก, ยสีต(์yeast) เพื่อช่วยต่อตา้น 

แบคทีเรียท่ีเป็นโทษในร่างกายท าให้สัตวมี์สุขภาพดีขึ้น  มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารและการให้ผล

ผลิตเพิ่มขึ้น 

5.6 คัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ เพื่อให้ไดส้ายพนัธุ์ใหม่ซ่ึงใช้ปรับปรุงคุณภาพ

ของพืชหมกัและพืชอาหารหยาบคุณภาพเลวให้ดีขึ้น  หรือช่วยในการย่อยเยื่อใยในกระเพาะส่วนหน้าของ

สัตวเ์คี้ยวเอ้ืองลดการสูญเสียพลงังานในรูปคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนท าให้สัตวมี์ประสิทธิภาพการ

ผลิตเพิ่มขึ้น 

สรุป 
อาหาร  (Food)  หมายถึง  ของกินหรือเคร่ืองหล่อเล้ียงชีวิต  ในทางอาหารสัตวจ์ะใชค้  าว่า  Feed  ซ่ึง

จะหมายถึง  สารหรือส่ิงของท่ีภายหลงัสัตวกิ์นเขา้ไปแลว้สามารถถูกยอ่ย  (Digested)  ถูกดูดซึม  (Absorbed)  

แลว้จะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ (Utilized) ต่อร่างกายของสัตวไ์ด ้

ผูท่ี้เร่ิมตน้หรือผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ีจะตอ้งท าความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัท่ีมา

ของสารตั้งตน้ของสารอาหาร  วิธีการย่อยอาหาร  การดูดซึมตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลงสารอาหาร

หลกัก่อน  จึงจะสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาเลือก  หรือดดัแปลงการใชว้ตัถุดิบอาหารสัตว ์ ตลอดจนใช้

ในการแกไ้ขปัญหาหรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น   

ความเขา้ใจในความหมายของค าต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอาหารสัตว ์ เป็นส่ิงจ าเป็นในการ

น ามาปฏิบติัเพื่อใหก้ารใชอ้าหารสัตวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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แบบทดสอบบทที ่ 1 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 
1. 1. Nutrient  หมายถึง 
ก. ก. ธาตุอาหารหรือโภชนท่ีประกอบอยูใ่นอาหาร 
ข. ข. อาหารหยาบและอาหารขน้ 
ค. ค. อาหารต่าง ๆ  ท่ีมาผสมกนัเป็นอาหารผสม 
ง. ง. ถูกทุกขอ้ 

2.   2. ขอ้ใดไม่ใช่อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 

ก. ก. มีหน่วยเป็น% 
ข. ข. ยิง่ต ่ายิง่ดี 
ค. ค. Feed  Ratio 
ง. ง. Feed  Conversion  Rate 
จ. จากโจทย ์ สุกรน ้าหนกัเพิ่มหลงัหยา่นม  90  กก.  ใช้

อาหารไป  270  กก.  ตอบขอ้  3-4 
3. อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของสุกรตวัน้ีคือ 

ก.  1:1   ข.  1:2 

ค.  1:3   ง.  1:4 

4. ประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรตวัน้ี 

ก.  11%  ข.  22% 

ค.  33%  ง.  44% 

5.  5. ขา้วโพดมีโปรตีน  8%  พบโปรตีนท่ีเหลือในมูล  

3.2%  โปรตีนท่ีย่อยได ้ คือ 

ก. ก.    68%        ข.    0.13% 
ค.    0.52%     ง.    4.8% 

6.  6. จากขอ้  5  Digestible  efficiency  ของโปรตีนใน

ขา้วโพด  คือ 

ก. ก.    50%     ข.    60%   ค.    70%     ง.    80% 

7. ปลาป่นสามารถ วิเคราะห์หาปริมาณ  N  ได ้ 9  

%  แสดงวา่ปลาป่นตวัอยา่งน้ีมีโปรตีน 

ก. ก.    36.25%     ข.    46.25% 
ค.    56.25%     ง.    66.25% 

8.    Digestible  efficiency  ขอ้ใดไม่ใช่ 

       ก.    สัมประสิทธ์ิการยอ่ย   

       ข.    =   (อาหารท่ีกิน  -  อาหารในมูล)  x100 

                  อาหารท่ีกิน 

       ค.    ประสิทธิภาพการยอ่ย 

       ง.     เปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยได ้

9.    Digestion  Coefficient  ขอ้ใดไม่ใช่ 

ก.    สัมประสิทธ์ิการยอ่ย   

ข.    ผลต่างระหวา่งโภชนในอาหารท่ีสัตวกิ์นเขา้ไป

และปริมาณโภชนท่ีสัตวข์บัถ่ายออกมา 

ค.    ปริมาณโภชนท่ียอ่ยได ้

ง.    เปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยได ้

10.    ขอ้ใดไม่ใช่  feed  supplement 

       กprotein  

       ข..Basal.feed 

       ค. Prebiotics 

       ง. probiotics 
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แบบฝึกหัด บทที่ 1 
จงเติมค าในช่องวา่ง ใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ 

1. Crude  protein   คือ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2. Digestible protein  คือ  

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

3. Crude  protein   แตกต่างกบั  Digestible  protein  คือ

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

4. Feed  efficiency  คือ 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

5. Feed  ratio  คือ 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

6. Feed  efficiency  แตกต่างกบั  Feed  ratio  คือ 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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บทที ่ 2 

โภชนในอาหารสัตว์ 
 

               เน่ืองจากตน้ทุนการเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารสัตว ์ เช่น  ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงสุกรจะเป็น

ค่าอาหารถึง  80  เปอร์เซ็นต ์  การเล้ียงโคนม   และการเล้ียงไก่จะเป็นค่าอาหารประมาณ  50-60  เปอร์เซ็นต ์ 

ฉะนั้นการศึกษาเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของวตัถุดิบของอาหารสัตวแ์ต่ละชนิดก่อนการ

เล้ียงสัตวจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 
 

1.  การแบ่งประเภทของโภชนในอาหารสัตว์ 
อาหารสัตวจ์ะมีส่วนประกอบทางเคมี  3  ส่วนใหญ่ คือ น ้า  อินทรียส์าร และอนินทรียส์าร  จากส่วนประกอบ
ทางเคมีเหล่าน้ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น  6  ประเภท  คือ  น ้ า  โปรตีน  ไขมนั  คาร์โบไฮเดรต วิตามิน  และแร่ธาตุ  
(ภาพท่ี  2.1-2.2) 

1.1  น ้า  (Water)  น ้ าไม่จัดว่าเป็นโภชนเพราะไม่สามารถให้พลังงานความร้อนหรือเสริมสร้างและ

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  แต่จะขาดไม่ได ้ เพราะถา้ขาดจะท าใหส้ัตวต์าย  

1.2  วัตถุแห้ง  (Dry  matter)  เป็นส่วนของอาหารท่ีไดร้ะเหยเอาน ้าออก  แบ่งได ้ 2  กลุ่มคือ 

1.2.1  อนิทรีย์สาร  (Organic  matter) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ชนิด  คือ  คาร์โบไฮเดรตโปรตีน  

ไขมนั  และวิตามิน   

1.2.2  อนินทรีย์สาร  (Inorganic  matter) คือ แร่ธาตุ  (Minerals) ซ่ึงอาหารก็จะมีแร่ธาตุอยู่ใน

จ านวนไม่มากนกั  แต่มีแร่ธาตุบางชนิดท่ีไม่ใช่อนินทรียส์ารโดยตรง  แต่เป็นส่วนประกอบของอินทรียส์าร 

เช่น  ฟอสฟอรัส  ก ามะถนั  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของโปรตีนในอาหาร  แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของ

คลอโรฟิล  แร่ธาตุแบ่งเป็น  3  กลุ่ม 

ก.  Major  Element  ไดแ้ก่  Ca  P  K  Na  Cl  S  Mg 

ข.  Minor  Element  ไดแ้ก่  Fe  Zn  Cu  Mn  I  Co  Mo  Se 

ค.  Trace  Element  ไดแ้ก่  F  Br  Ba  Sr  
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ภาพท่ี  2.1  แผนภูมิการแบ่งส่วนประกอบของอาหารสัตว ์
ท่ีมา: บุญเสริม (2542) 
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ภาพท่ี  2.2  แผนภูมิจ าแนกองคป์ระกอบของสารอาหาร 
ท่ีมา: บุญเสริม (2542) 
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2.  โภชนชนิดต่าง ๆ  ในอาหาร 

2.1  น ้า 
น ้าเป็นอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายสัตว ์  เป็นสารอาหารท่ีจดัวา่มีราคาถูก  ในร่างกายสัตว ์ มีน ้าประมาณ  

65 –85  เปอร์เซ็นต ์ และเม่ือโตเต็มท่ีจะมีน ้ าในร่างกายประมาณ  45–60  เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงปริมาณน ้ าในร่างกาย

จะลดลงเม่ืออายุมากขึ้น  น ้ าในร่างกายสัตวท่ี์อยู่ภายในเซลลพ์บมากบริเวณกลา้มเน้ือและผิวหนงั ส่วนน ้ าท่ี

อยู่ภายนอกเซลล์  ไดแ้ก่  ของเหลวท่ีอยู่ระหว่างเซลล์  ในพลาสมา  น ้ าเหลือง  และของเหลวในไขสันหลงั 

เป็นตน้  และยงัพบน ้าในทางเดินอาหาร และส่วนขบัถ่ายของร่างกาย 

ในอาหารสัตว์มีน ้ า เ ป็นส่วนประกอบมากน้อยต่างกันแล้วแต่มาจากแหล่งใด   ในพืชสด 

เช่น  หญา้  หรือถัว่สด  จะมีน ้าประมาณ  75 – 85  เปอร์เซ็นต ์ ขึ้นอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศและความอ่อนแก่

ของพืช   พวกเมล็ดพืชและกากเมล็ดพืชมีน ้ าอยู่ประมาณ   10–15  เปอร์เซ็นต์   หรือระหว่าง   10–

95  เปอร์เซ็นต์  ในอาหารหยาบและระหว่าง  12–15 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารข้น สัตว์ต้องการน ้ ามากน้อย

ต่างกนั ปัจจยัท่ีท าให้สัตวกิ์นน ้ าต่างกนัไดแ้ก่  อุณหภูมิและความช้ืน  ถา้อากาศร้อนจะเพิ่มปริมาณการกิน

น ้า  หรือลกัษณะอาหารท่ีให ้  ถา้เป็นอาหารท่ีมีวตัถุแหง้มากจะกินน ้ามากตามไปดว้ย  หรืออาหารมีความช้ืน

มากจะกินอาหารนอ้ยลงปริมาณเกลือหรือโปรตีนในอาหารสูง จะท าให้สัตวกิ์นน ้ าเพิ่มขึ้น  สถานการณ์ ให้

ผลผลิตของสัตว ์ มีผลต่อความตอ้งการน ้ าดว้ย  เช่น  สัตวก์  าลงัให้นมหรือแม่สุกรเล้ียงลูกตอ้งการน ้ ามากกวา่

สัตวป์กติ  นอกจากน้ีลกัษณะการขบัถ่ายของเสียจากร่างกายมีผลต่อความตอ้งการน ้ าดว้ย  เช่น  สัตวปี์ก  กบั

สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมตอ้งการน ้าในอตัราต่างกนั  (ตารางท่ี  2.1) 

ตารางท่ี  2.1  ความตอ้งการน ้าของสัตวบ์างชนิด 

ชนิดสัตว ์
กก.น ้า/ กก.อาหารแห้ง กิโลกรัมต่อวนั 

เฉล่ีย ช่วงระหว่าง เฉล่ีย ช่วงระหว่าง 

มา้ 

ววั  ควาย 

สุกร 

แกะ 

แพะ 

ไก่ 

2.5 

5.0 

4.0 

3.5 

2.5 

2.2 

1.3 - 3.5 

3 - 7 

3 - 5 

2 - 5 

2 - 4 

1.5 - 4.0 

40 

60 

13 

7 

6 

0.2 

25 - 50 

45 - 90 

10 - 26 

3 - 11 

2 - 10 

0.15 - 0.26 

ท่ีมา: ธาตรี (มปท.)  
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2.1.1 ความจ าเป็นของน ้าต่อร่างกายสัตว์  ดังนี้ 

ก. น ้ าเป็นส่ือกลางท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อใช้กับกระบวนการภายในร่างกาย 

เช่น  การย่อย  การดูดซึม  ตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลงของอาหารคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน และไขมนั

ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีดูดซึมเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

ข. น ้าเป็นส่วนประกอบของเลือดและน ้าเหลืองน าอาหารท่ียอ่ยแลว้ไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ  ของ

ร่างกาย และน าของเสียท่ีไม่ตอ้งการขบัถ่ายออกมา  เพื่อไม่ใหส้ะสมจนเป็นพิษ  ต่อร่างกาย  ประมาณวา่มีน ้ า

ในเลือด  90–95 เปอร์เซ็นต ์ และในทุกเซลลมี์น ้าประมาณ  70–90  เปอร์เซ็นต ์

ค. น ้ าปรับระดบัอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี  เพราะน ้ ามีความร้อนจ าเพาะสูงสามารถดูด

เก็บความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย  โดยอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น  เพียงเล็กนอ้ย  และขจดั

ออกโดยการระเหยของเหง่ือและไอน ้าจากการหอบหรือหายใจ 

ง. น ้ าเป็นส่วนประกอบของเหลวในร่างกายตามขอ้ต่อ  ช่วยในการหล่อล่ืนและเป็นตวักนั

กระทบกระเทือนในเซลลแ์ละระหวา่งเซลล ์

2.1.2 แหล่งท่ีมาของน ้า สัตว์ได้รับน ้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายโดยอาศัย 

ก. น ้าท่ีกินเขา้ไปโดยตรง  เช่น  น ้าบ่อ  น ้าบาดาล  น ้าฝน  เป็นตน้ 

ข. น ้ าในอาหารสัตว ์  ซ่ึงมากหรือนอ้ยแลว้แต่ชนิดของอาหาร  เช่น  ในหญา้แห้ง  อาจมีน ้ า

เพียง  5  เปอร์เซ็นต ์ แต่หญา้อ่อนอาจมีน ้าถึง  90  เปอร์เซ็นต ์

ค. น ้ าท่ีได้จากการสลายตัวของอาหารในร่างกาย  ซ่ึงเป็นผลจากการย่อยอาหารไขมัน

คาร์โบไฮเดรต  โปรตีนในร่างกาย 

 

2.2  คาร์โบไฮเดรต  (Carbohydrate)   
วตัถุแห้งของพืชและผลผลิตจากพืชส่วนใหญ่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรต  ซ่ึงใชเ้ป็น  ส่วนประกอบ

หลกัของอาหารท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์(ประมาณ 70 เปอร์เซ็นตข์องอาหารทั้งหมด)  คาร์โบไฮเดรตในพืชเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสง  คือ คาร์บอนไดออกไซด์ รวมกบัน ้ า และพลงังานจากแสงอาทิตยผ์่านการจบั
ของคลอโรฟิลล์ในพืช  เกิดเป็นกลูโคสและออกซิเจน  พลงังานส่วนใหญ่ถูกเก็บไวใ้นเซลล์พืชในรูปของ
พลงังานเคมีและเม่ือสัตวกิ์นพืชจะน าน ้าตาลไปใชใ้นการด ารงชีพและการสร้างเน้ือเยือ่ต่อไป 

องคป์ระกอบของคาร์โบไฮเดรตประกอบดว้ย  ธาตุคาร์บอน  40  เปอร์เซ็นต ์ ไฮโดรเจน  7   
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เปอร์เซ็นต์และออกซิเจน   53  เปอร์เซ็นต์   ในสัดส่วนของไฮโดรเจนและออกซิเจนเหมือนกับ
น ้ า  [(CH2O)n]  โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตประกอบดว้ยคาร์บอนอะตอมเรียงต่อกนัเป็นลูกโซ่ และต่อกบั
อะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจน  และมีกลุ่มคีโตน  (ketone) (คีโตนเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชนั

เป็นหมู่คาร์บอนิล (Carbonyl group :  –CHO)  (สูตรทัว่ไปของคีโตนคือ    หรือ  R-CO-R’  (R  และ  
R’  หมายถึงหมู่  แอลคิล    หรือ  แอริล  ทั้ง  2  หมู่น้ีจะเหมือนกนัหรือไม่ก็ได)้  เช่น  CH3COCH3  คีโตนตวัน้ี
เรียกอีกช่ือว่า  acetone)  หรือกลุ่มอลัดีไฮด์  (aldehyde)  ต่อในโครงสร้างด้วย  (อัลดีไฮด์มีสูตรโครงสร้าง
เหมือนคีโตน  ตวัอย่างของอลัดีไฮด์  เช่น  เมทานาล  มีช่ือสามญัว่าฟอร์มาลดีไฮด์  ส่วนใหญ่เป็นสารให้
ความหอมตามธรรมชาติ) (แอลดีไฮด์จะถูกออกซิไดส์ไดง้่ายกว่าคีโตน)  (สารท่ีมีสูตรโครงสร้างเหมือนกนั  
โมเลกุลเท่ากนั  แต่การเรียงตวัไม่เหมือนกนัเรียกวา่เป็น  Isomer  กนั) 

คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งท่ีให้พลังงานแก่ร่างกาย  ให้ความอบอุ่น  และให้สารท่ีใช้เป็นแบบ  
(building  block)  เพื่อไปสร้างสารอาหารอ่ืน ๆ  ได้  การเก็บพลงังานไวใ้นร่างกายสัตวส์ะสมอยู่ในรูปของ
ไขมันเม่ือคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยกลายเป็นน ้ าตาลเด่ียว  (monosaccharide)  สัตว์จึงสามารถดูดซึมไปใช้
ประโยชน์  ซ่ึงอาศยัเอนไซม์ท่ีสัตวส์ร้างขึ้นในร่างกายหรือจากจุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ในทางเดินอาหาร ส่วน
ใหญ่เอนไซมข์องสัตวส์ามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน ้ าตาลเด่ียวได ้ ยกเวน้พวกท่ีมีโมเลกุลต่อกนัดว้ย
พนัธะเบตา้ เช่น เซลลูโลส 

 จุลินทรียท่ี์อยู่ภายในกระเพาะรูเมนของสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง หรือในไส้ต่ิงของสัตวก์ระเพาะเด่ียวบาง
ชนิด เช่น  ม้าและกระต่าย  สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลส   (cellulase)  เพื่อท าการย่อย  สัตว์พวกน้ีจึง
สามารถใชเ้ซลลูโลสใหเ้ป็นประโยชน์ไดม้าก  การหมกัของคาร์โบไฮเดรตเกิดขึ้นในกะเพาะรูเมนหรือไส้ต่ิง
ในสภาพไร้อากาศ จะเกิดกรดไขมนัท่ีระเหยได้ (volatile fatty acid) ซ่ึงจะน าไปเขา้กระบวนการใช้เป็น
พลงังานได ้ 
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2.2.1  การแบ่งประเภทของคาร์โบไฮเดรต 
การแบ่งประเภทของคาร์โบไฮเดรต (classification of carbohydrates ) ทางเคมี  แบ่งออกไดด้งัน้ี (ภาพท่ี  2.3)   

 

 
 

ภาพท่ี  2.3  แผนภูมิการจดัประเภทคาร์โบไฮเดรตทางเคมี 

ท่ีมา: บุญลอ้ม (2541) 

 

ก. น ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (simple sugars, monosaccharides ) เป็นคาร์โบไฮเดรต 

ท่ีมีรสหวาน พบอยู่ตามธรรมชาติ น ้ าตาลกลุ่มน้ีจะไม่ถูกย่อยอีกต่อไป น ้ าตาล monosaccharides แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) น ้าตาลเพนโตส (pentose) เป็นน ้ าตาลท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอม ซ่ึงมีสูตรทัว่ ๆ  ไป C5H10O5 

น ้าตาลเพนโตส มีหลายชนิดแต่ท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

- ไซโลส (xylose) ไดจ้ากการย่อย (hydrolysis) ซังขา้วโพด เปลือกเม็ดนุ่น เปลือกขา้วโอ๊ต 

ร าขา้ว หญา้แหง้ และไมห้ลายชนิด 

- ไรโบส (ribose) เป็นผลิตผลท่ีไดจ้ากการย่อยของกรดนิวคลีอิก (nucleic acids) น ้ าตาลไร

โบส มีบทบาทส าคญัในการเมตะโบลิซึมของสัตว ์เช่นเป็นส่วนประกอบของสารใหพ้ลงังานสูง เช่น เอดีพี ( 
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adenosine diphosphate, ADP), เอทีพี (adenosine triphosphate, ATP) นอกจากน้ีไรโบสยงัเป็นองคป์ระกอบ

ของไรโบฟลาวิน (riboflavin) อาร์เอ็นเอ (ribonucleic acids, RNA) และ ดีเอ็นเอ ( deoxyribonucleic acids, 

DNA ) ซ่ึงจะพบอยูใ่นเซลลข์องส่ิงมีชีวิต 

- อะราบิโนส (arabinose) เป็นผลิตผลท่ีไดจ้ากการย่อย gum arabic และอาจไดจ้ากการย่อย 

ร าขา้ว และ cherry gum 

2) น ้าตาลเฮกโซส (hexoses) เป็นน ้ าตาลท่ีมีคาร์บอน 6 อะตอม ซ่ึงมีสูตรทั่วไปคือ C6H12O6 

น ้าตาลเฮกโซสท่ีส าคญั เช่น กลูโคส ฟรุกโตส และกาแลคโตส  (ภาพท่ี  2.4-2.5) 

- น ้ าตาลกลูโคส (glucose) มีช่ือเรียกไดห้ลายอย่าง เช่น เดกซ์โตรส (dextrose) น ้ าตาลองุ่น

(grape sugar) น ้ าตาลกลูโคสพบอยู่ตามธรรมชาติ เช่น พบอยู่ตามผลไม  ้น ้ าผ้ึง นอกจากน้ีพบกลูโคสรวมตวั

อยูใ่นน ้าตาล 2 โมเลกุลหลายชนิด เช่น ซูโครส มอลโตส แลคโตส และเซลโลไบโอส น ้าตาล กลูโคสถือเป็น

น ้ าตาลชนิดเดียวท่ีพบอยู่ในเลือด โดยปกติในเลือดมีกลูโคสประมาณ 0.1% ทางอาหารสัตวใ์ห้ความสนใจ

กลูโคสเป็นพิเศษ เพราะวา่ผลผลิตขั้นสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยคาร์โบไฮเดรตท่ีสลบั 

ซับซ้อนในสัตวไ์ม่เคี้ยวเอ้ืองจะไดก้ลูโคส และกลูโคสจะไหลเวียนไปตามเลือด สัตวน์ ากลูโคสไปใช้เป็น

แหล่งพลงังาน น ้าตาลกลูโคสเป็นน ้าตาลท่ีมีรสหวานนอ้ยกวา่น ้าตาลท่ีไดจ้ากออ้ย 

- น ้ าตาลฟรุกโตส (fructose) มีช่ือเรียกได้อย่างอ่ืนอีกคือ ลีวูโลส (levulose) และน ้ าตาล

ผลไม ้(fruit sugar) น ้าตาลฟรุกโตสพบอยูต่ามธรรมชาติในผลไมท่ี้สุก และพบในน ้าผ้ึง น ้าตาลชนิดน้ีมีความ

หวานท่ีสุด และเม่ือถูกหมกับูดโดยยสีตจ์ะไดค้าร์บอนไดออกไซดแ์ละแอลกอฮอล์ 

- น ้ าตาลกาแลคโตส (galactose) เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการย่อยน ้ าตาลแลคโตสซ่ึงพบอยู่ใน

น ้านม ฉะนั้นจะไม่พบกาแลคโตสแยกอยูโ่ดดเด่ียวในธรรมชาติ 

- น ้ าตาลแมนโนส (mannose) ซ่ึงจัดเป็นน ้ าตาลเฮกโซสนั้น ไม่สู้มีความส าคัญในด้าน

อาหารสัตว ์เพราะพบแมนโนสอยูต่ามธรรมชาตินอ้ยมาก 
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ภาพท่ี  2.4  สูตรโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเด่ียว 

ท่ีมา: myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69294 (2557) 

 
น ้ า ต า ล เ ฮ ก
โซส 

สูตรโครงสร้าง ลักษณะและความส าคัญ แหล่งที่พบ 

กลูโคส 
(glucose) 

 
 

 

• มีความส าคัญท่ีสุดในทางโภชนาการ 

• ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน าได้ดี มีรสหวาน 

• เป็นองค์ประกอบของแป้งไกลโคเจนและเซลลูโลส 

น ้าผึ้ง ผลไม้ ผัก ข้าว 
ข้าวโพด ข้าวสาลี 

ฟรักโทส 
(fructose) 

 

 

• เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู้ (sperm) 

• ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน าได้ดี มีรสหวานจัด 

• ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจบริโภคน ้าตาลฟรักโทส แทนน ้าตาล
ทรายได้ เพราะมีความหวานมากกว่าและร่างกายดูดซึมได้
ช้ากว่ากลูโคส ระดับน ้าตาลในเลือดจึงไม่เพิม่มากเกินไป 

ผลไม้สุก น ้ า ผึ้ง  ผัก 
ข้าวโพด   น ้าอสุจิ 

กาแล็กโทส 
(galactose) 

 

• ไม่พบเป็นอิสระในธรรมชาติ มักรวมตัวกับกลูโคสเป็น
น ้าตาลโมเลกุลคู่ 

• ละลายน ้าได้ไม่ดีและมีรสหวานน้อยกว่ากลูโคส 

น ้านม ยางไม้ เมือก 
ในต้นไม้ 

ภาพท่ี  2.5  สูตรโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 

ท่ีมา: vitayasadbs.blogspot.com/ (2553) 
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ข. น ้าตาล 2 โมเลกุล (disaccharides) เป็นน ้ าตาลท่ีเกิดขึ้นจากการรวมตวัของน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว 

2 ชนิด หรือ 2 โมเลกุล โดยการลดน ้ าออก 1 โมเลกุล ฉะนั้นสูตรทั่ว ๆ  ไปของ น ้ าตาล 2 โมเลกุล คือ 

C12H22O11 

 
C6H12O6       +       C6H12O6     C12H22O11        +       H2O 

            (เฮกโซส) (เฮกโซส)        (น ้าตาล 2 โมเลกุล) 
 

น ้ าตาล 2 โมเลกุลสามารถละลายไดใ้นน ้ า แต่การละลายไดจ้ะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบัชนิดของ 

น ้าตาล 2 โมเลกุล ซ่ึงมีหลายชนิด เช่น ซูโครส มอลโตส แลคโตส และเซลโลไบโอส 

1) ซูโครส (sucrose) เป็นน ้าตาลท่ีพบอยูใ่นออ้ย ในหวัผกักาด น ้าตาลท่ีใชใ้นครัวเรือน

ก็เป็นน ้าตาลชนิดน้ี นอกจากน้ีพบซูโครสในผลไมสุ้ก น ้าตาลซูโครสเม่ือถูกยอ่ยดว้ยน ้าย่อยซูเครส (sucrase) 

จะไดน้ ้าตาลกลูโคสและฟรุกโตส ดงัสมการ 

 

C12H22O11         +        H2O   C6H12O6   +  C6H12O6 

            (ซูโครส)      (กลูโคส)     (ฟรุกโตส) 

 

เน่ืองจากพบน ้ าตาลซูโครสมีมากในออ้ยและหัวผกักาด บางทีจึงเรียกช่ือน ้ าตาลชนิดน้ีว่าน ้ าตาลออ้ย (cane 

sugar) หรือ น ้าตาลหวับีท (beet sugar) 

2) มอลโตส (maltose or malt sugar) เป็นน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการย่อยแป้งจากพืช ความ

หวานของ มอลโตสจะหวานเพียง 1ใน 4 ของความหวานของซูโครส น ้าตาลมอลโตสเม่ือถูกย่อยดว้ยน ้ าย่อย 

มอลเตส ( maltase) จะไดน้ ้าตาลกลูโคส 2 โมเลกุล ดงัสมการ 

              

           C12H22O11   + H2O                                       C6H12O6..+..C6H12O6 

           (มอลโตส)                    (กลูโคส)    (กลูโคส) 

 

 

มอลเตส    

ซูเครส    
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3) แลคโตส (lactose or milk sugar) เป็นน ้าตาลท่ีพบอยูใ่นน ้านมสัตว ์มีความหวาน 1 ใน 6 

ของความหวานของซูโครส ฉะนั้นเวลาด่ืมนมจึงไม่รู้สึกหวาน แลคโตสเม่ือถูกย่อยด้วยน ้ าย่อยแลคเตส 

(lactase) จะไดก้ลูโคสกบักาแลคโตสอยา่งละ 1 โมเลกุล ดงัสมการ 

 

C12H22O11  +  H2O    C6H12O6  +  C6H12O6 

  (แลคโตส)             (กลูโคส)    (กาแลคโตส) 

 

ในบรรดาน ้ าตาลดว้ยกนัแลคโตสจดัเป็นน ้ าตาลท่ีถูกดูดซึมไดช้า้ น ้ านมมีแลคโตสโดยเฉล่ียประมาณ 

4.8% แลคโตสมีความส าคัญในอุตสาหกรรมท านมเปร้ียว เน่ืองจาก แลคโตสถูกท าให้สลายตัวได้โดย 

แบคทีเรียท าใหเ้กิดกรดแลคติก ซ่ึงท าใหน้มมีรสเปร้ียว ดงัสมการ 

 

C12H22O11 +  H2O                                      4C3H6O3 

                    (แลคโตส)                             แบคทีเรีย                               (กรดแลคติก) 

 

แบคทีเรียท่ีนิยมน ามาใช้ในการท านมเปร้ียว  เ ช่น  Lactobacilus bulgaricus และ  Streptococcus 

thermophilus นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการท านมเปร้ียวแล้วแลคโตสยงัน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาหารทารก และอาหารพิเศษส าหรับคนไขบ้างประเภท ใชใ้นการท ายาบางชนิด เป็นอาหารเช้ือรา

ในการเตรียมปฏิชีวนะสารพวกเพนนิซิลิน (penicillin) ใชท้ าสี คาราเมล(caramel ) และใชแ้ลคโตสเป็นเช้ือ

ท าใหเ้กิดการตกผลึกละเอียด ในทางอาหารสัตวก์็ไดใ้หค้วามสนใจน ้าตาลแลคโตสมาก เน่ือง 

จากเกือบคร่ึงหน่ึงของ ๆ  แขง็ท่ีอยูใ่นน ้านม จะเป็นแลคโตส น ้านมเป็นอาหารส าหรับลูกสัตว ์แลคโตสช่วย

ท าให้เกิดการเป็นกรดภายในล าไส้ ซ่ึงท าให้แบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ขยายตวั แบคทีเรียกลุ่มน้ีจะเป็นตวั

คอย ชะงกัการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดท่ีไม่เป็นประโยชน์ได้ แต่ถา้ลูกสัตวไ์ดรั้บแลคโตสมากเกินไป 

จะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เป็นโรคทอ้งร่วง (diarrhea) เซลโลไบโอส (cellobiose)โครงสร้าง ประกอบดว้ย

กลูโคส 2 โมเลกุล เช่นเดียวกบัมอลโตส แต่การจบัตวัของกลูโคสจะแตกต่างกนั (ภาพท่ี  2.6) 

 

แลคเตส   
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ภาพท่ี  2.6  สูตรโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลคู่ 

ท่ีมา: myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69294 (2557) 

 

ค. น ้าตาล 3 โมเลกุล (trisaccharides) 

เกิดขึ้นจากการรวมตวัของน ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 3 โมเลกุล โดยการลดน ้าออก 2 โมเลกุล ดงัสมการ 

 

C6H12O6    +    C6H12O6    +    C6H12O6              C18H32O16     +    2H2O 

 

ตวัอย่างของน ้ าตาล 3 โมเลกุล เช่น ราฟิโนส (raffinose) พบในหัวผกักาดหวาน เมล็ดนุ่น ราฟิโนสเม่ือถูก

ยอ่ยจะใหก้ลูโคส ฟรุกโตส และกาแลคโตส อยา่งละ 1 โมเลกุล ดงัสมการ 
 

C18H32O16    +    2H2O          C6H12O6    +    C6H12O6    +    C6H12O6 

(ราฟิโนส)           (กลูโคส)       (ฟรุกโตส)       (กาแลคโตส) 

 
ง. โพลแีซกคาไรด์ (polysaccharides) 

เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน  และพบตามธรรมชาติมากท่ีสุด  โครงสร้าง

ประกอบดว้ยอณูของน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีขนาดของโมเลกุลใหญ่และมีน ้ าหนกั

มาก มีคุณสมบติัแตกต่างจากน ้ าตาล คือไม่มีรสหวาน และไม่เป็นผลึก ละลายน ้ าอยู่ในรูปคอลลอยด์เป็น

ส่วนมาก เม่ือถูกแปรสภาพดว้ยกรดหรือน ้ ายอ่ย จะไดผ้ลิตภณัฑต์วักลาง (intermediate products) ต่าง ๆ  แต่

ผลผลิตขั้นสุดทา้ยจะไดน้ ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวโพลีแซกคาไรด์ท่ีมีความส าคญัทางอาหารสัตว ์ไดแ้ก่ แป้งจาก
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พืช  (starch) เด็กซ์ต ริน  (dextrin) ไกลโคเจน  (glycogen ) เซลลู โลส  (cellulose) และ เฮมิ เซลลู โลส 

(hemicellulose) 

1) แป้ง เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีพืชเก็บส ารองไวใ้นส่วนหัว เมล็ด และ ผลไม ้เม่ือแป้งเม่ือถูก

ยอ่ยดว้ยกรดหรือน ้ายอ่ย ขั้นแรกจะแปรสภาพเป็นเด็กซ์ตริน ต่อมาจะเป็นมอลโตส และผลสุดทา้ยใหก้ลูโคส 

แป้งของพืชแต่ละชนิดมีลกัษณะของเมล็ดแป้งแตกต่างกนั จึงง่ายต่อการพิสูจน์ว่าเป็นแป้งของพืชชนิดใด

แป้งจากพืชโดยปกติไม่ไดเ้ป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีบริสุทธ์ิ  มกัมีสารอ่ืน ๆ รวมอยู่ เช่น มี โปรตีน กรดไขมนั 

(fatty acids ) และฟอสฟอรัส แป้งจากพืชเวลาท าปฏิกิริยากบัไอโอดีนจะไดสี้น ้าเงิน 

2) เด็กซ์ตริน หรือแป้งเปียก เป็นผลิตภณัฑต์วักลางท่ีไดจ้ากการ ยอ่ยแป้ง หรือไดจ้ากการ

เปล่ียนแปลงของไกลโคเจน 

 

แป้ง                                เด็กซ์ตริน             มอลโตส                กลูโคส 

             ไกลโคเจน 

 

เด็กซ์ตรินมีคุณสมบติัแตกต่างไปจากแป้งคือละลายน ้าไดม้ากกวา่ และมีขนาดโมเลกุลเลก็กวา่ เด็กซ์

ตรินเม่ือละลายน ้ าจะมีลกัษณะเหนียวคลา้ยกมั เด็กซ์ตรินพบมีอยู่เพียงชัว่คร้ังชัว่คราวทั้งในพืชและในสัตว ์

ซ่ึงเป็นผลมาจากขบวนการเมตะโบลิซึม ในพืชพบเด็กซ์ตรินอยู่ในราก ล าตน้ และใบ แป้งในเมล็ดพืชท่ีอยู่

ในระยะพกัตวั ( resting stage) จะมีเด็กซ์ตรินอยู่เพียงเล็กนอ้ย แต่เด็กซ์ตรินจะมีมากในเมล็ดพืชท่ีก าลงังอก 

(germinating seeds) เด็กซ์ตรินเม่ือถูกย่อยดว้ยน ้ าย่อยเช่น ไทยาลิน (ptyalin) หรืออะไมโลปซิน (amylopsin) 

และ ไดแอสแตส (diastase) จะไดม้อลโตส และผลสุดทา้ยจะไดก้ลูโคส เช่นเดียวกบัแป้ง 

 

เด็กซ์ติน         มอลโตส 

Ptyalin or Amylopsin or Diastase 

 

         มอลโตส                กลูโคส 

maltase 

เด็กซ์ตินเป็นอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับจุลินทรียก์ลุ่ม Acidophilicในทางเดินอาหารเช่นเดียวกบั แลคโตส 
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3) ไกลโคเจน  (glycogen or animal starch) แป้งชนิดน้ีปรากฏอยู่ในตับ กล้ามเน้ือ และ

เน้ือเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีร่างกายสัตวเ์ก็บสะสมไว้ เม่ือร่างกายตอ้งการใช้ ไกลโคเจน 

จะถูกเปล่ียนเป็น กลูโคส จากนั้น กลูโคส ถึงจะถูกน าไปใช้ในรูปของพลงังาน  ไกลโคเจน ท่ีบริสุทธ์ิมี

ลกัษณะเป็นผงสีขาว ละลายน ้ าไดง้่าย เม่ือละลายน ้ าจะอยู่ในรูปของคอลลอยด์ ไกลโคเจน ท าปฏิกิริยากบั

ไอโอดีน จะใหสี้น ้าตาลจนถึงสีแดง ( brown to red color ) 

4) เซลลูโลส (cellulose) พบอยู่ตามส่วนท่ีเป็นเยื่อใยของพืช  โครงสร้างของ  เซลลูโลส 

ประกอบไปดว้ยกลูโคส ต่อกนัเป็นลูกโซ่ เซลลูโลส ทนต่อการเปล่ียนแปลงโดยสารเคมีมากกว่าแป้ง เช่น 

ทนต่อกรดและด่างท่ีเจือจาง แต่จะสลายตวัไดโ้ดยกรดอย่างแรง เซลลูโลส ไม่ถูกย่อยดว้ยน ้ ายอ่ยท่ีสร้างจาก

ทางเดินอาหารหรืออวยัวะท่ีอยู่นอกทางเดินอาหาร เซลลูโลส จึงจดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยยาก ยกเวน้สัตว์

เคี้ ยวเอ้ืองและสัตว์พวกม้า ลา ฬ่อ สามารถย่อยได้โดยอาศยัการกระท าของจุลินทรียใ์นกระเพาะผา้ขี้ ร้ิว 

(rumen ) ของสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง หรือจุลินทรียใ์นไส้ต่ิง และปลายล าไส้ใหญ่ (colon) ของมา้ จุลินทรียจ์ะท าการ

หมกับูด ( fermentation ) เซลลูโลส ให้เป็นกรดไขมนัระเหยง่าย volatile fatty acids ( VFA ) เช่น กรดอะซิ

ติก (acetic) กรดโพรพิโอนิค (propionic) และ บิวทีริค (butyric) ซ่ึงร่างกายสัตว์จะน ากรดเหล่าน้ีไปใช้

ประโยชน์อีกทีหน่ึง  นอกจากน้ีการหมักบูดดังกล่าวมีแก๊สต่าง ๆ เกิดขึ้ น เช่น คาร์บอนไดอ๊อกไซด์  

ไฮโดรเจน มีเทน และ ไอโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) 

5) เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses) เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีรวมอยู่กบั เซลลูโลส ในใบและส่วน

อ่อนของพืชนอกจากน้ียงัมีอยูใ่นเมลด็ของพืช เฮมิเซลลูโลสนอกจากจะเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลข์อง

พืชแลว้ บางคร้ังบางคราว ยงัเป็นแหล่งเก็บอาหารส ารองของพืช เช่น ในรากของพืชจะมี เฮมิเซลลูโลสอยู่

เป็นจ านวนมากคาร์โบไฮเดรตชนิดน้ีมีความตา้นทานสารเคมีไดน้อ้ยกว่า เซลลูโลส ฉะนั้น เฮมิเซลลูโลสจึง

สลายตัวได้โดยกรดเจือจางหรือด่างเจือจาง  ซ่ึงปกติจะให้ ไซโลส, กลูโคส, กาแลคโตส , อะราบิโนส 

(arabinose) และ  uronic acid ดังนั้ น  จึงจัด  เฮมิเซลลูโลส  เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีสัตว์ย่อยได้และเป็น

คาร์โบไฮเดรตท่ีมีมากในพืชอ่อน และจะลดนอ้ยลงเม่ือพืชแก่ขึ้น 

6) ลิกนิน (lignin) ไม่จดัเป็นคาร์โบไฮเดรต แต่มกัจะพบเป็นส่วน ประกอบอยู่ตามส่วนแข็ง 

ๆ  ของพืช เป็นสารท่ีไม่มีน ้ าย่อยชนิดใดสามารถย่อยได ้จึงไม่มีประโยชน์ในทางอาหาร โครงสร้างทางเคมี

ของลิกนิน ยงัไม่ทราบแน่นอน ลิกนินประกอบดว้ยธาตุ C, H, และ O แต่สัดส่วนของ H ในลิกนิน สูงกว่า

คาร์โบไฮเดรต นอกจากน้ีลิกนินมี N อยู่ตั้งแต่ 1-5 % ถา้มีลิกนินอยู่ในอาหารชนิดใดก็ตามจะท าให้การย่อย
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ไดข้องโภชนต่าง ๆ  ในอาหารนั้นลดลงนอกจากน้ีคุณค่าทางอาหารของลิกนินยงัไม่ทราบแน่ชดั ทราบแต่

เพียงวา่ลิกนินมีคุณสมบติัเป็น bulk factor  (เป็นกอ้นใหญ่) 

2.2.1  แหล่งท่ีมาของคาร์โบไฮเดรต 

ก. เมลด็พืชและผลิตผลพลอยไดข้องเมลด็พืช  เช่น  ขา้วโพดและร า 

ข. รากหรือหวัของพืช  เช่น  มนัส าปะหลงั  และมนัเทศ 

ค. ตน้และใบพืช  เช่น  หญา้  และฟาง 

 

2.3  โปรตีน  (Protein)   
โปรตีนเป็นสารอาหารท่ีประกอบด้วยธาตุท่ีส าคญั คือ คาร์บอนประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์ 

ไฮโดรเจน  7  เปอร์เซ็นต ์ ออกซิเจน 23 เปอร์เซ็นต ์และไนโตรเจน  16  เปอร์เซ็นต ์และอาจมีธาตุก ามะถนั 

ฟอสฟอรัส  เหลก็  ทองแดงและแมงกานีสปนอยูบ่า้ง   

2.3.1  องค์ประกอบของโปรตีน   

โดยทัว่ไปโปรตีนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ  16  เปอร์เซ็นต์  ดงันั้น การหา

ปริมาณของโปรตีนจึงใช้การวิเคราะห์หาจ านวนไนโตรเจน  และคูณด้วย  6.25  โปรตีนประกอบขึ้นด้วย

กรดอะมิโนหลายชนิด  เกาะเก่ียวกนัดว้ยพนัธะเพปไทด์ โดยเอาอะมิโนกรุ๊ป  (-NH 2)  ของกรดอะมิโนตวั

หน่ึงมาต่อกบั  carboxyl  group  (- COOH )  ของกรดอะมิโนอีกตวัหน่ึง  โดยสูญเสียน ้ าไป  1  โมเลกุล  ต่อ

การเกิด  1  peptide  bond  ดงัสูตร  การต่อแบบน้ีเรียกวา่  peptide  linkage  1  peptide  bond  จะประกอบดว้ย

กรดอะมิโน  2  โมเลกุล  ถา้  2  peptide  bond  จะมีกรดอะมิโน  3  โมเลกุล  มาต่อกนั   

(ภาพท่ี  2.5-2.7)  ดงันั้นเม่ือโปรตีนถูกยอ่ยแลว้ขั้นสุดทา้ยจะใหก้รดอะมิโน  

การแบ่งกรดอะมิโนตามความตอ้งการใชข้องสัตว ์ ได ้ 2  พวก  คือ 

ก. กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น(essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายขาดไม่ได้ท าให้

ร่างกายเติบโตไม่เป็นปกติและสัตวไ์ม่สามารถสร้างขึ้นเองจ าเป็นตอ้งได้รับจากอาหาร ไดแ้ก่ เมไทโอนีน  

(methionine)  อาร์จินีน  (arginine)  ทริปโตเฟน  (tryptophane)  ทรีโอนีน  (threonine)  วาลีน  (valine)  ไอโซลู

ซีน  (isoleucine)  ลูซีน  (leucine)  เฟนิลอะลานีน  (phenylalanine)  ฮีสติดิน  (histidine)  และไลซีน (lysine) 

ส่วนสัตวปี์กตอ้งการกรดอะมิโนเพิ่มเติมอีกสองชนิดคือ  ไกลซีน  (glycine)  และกลู่ตามิก  (glutamic  acid) 
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ข. กรดอะมิโนท่ีไม่จ าเป็น  (non–essential amino acid)  มีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้

ประโยชน์ในร่างกายเช่นกนั  แต่เป็นกรดอะมิโนท่ีร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองไดจ้ากสารท่ีมีไนโตรเจนหรือ

จากกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นในอาหาร  แมว้า่ร่างกายไม่ไดรั้บจากอาหารก็ไม่แสดงอาการ   ไดแ้ก่  

- อะละนีน (Alanine) 

- ไทโรซีน (Tryrosine) 

- กลูตามีน (Glutamine) 

- ซีรีน (Serine) 

- ซีสเทอีน (Cystein) 

- ไกลซีน Glycine) 

- กรดแอสปาติก (Aspartic acid) 

- แอสพาราจีน (Asparagine) 

- กรดกลูตามิก (Glutamic acid) 

- โพรลีน (Proline)  

 

 

 

 

                             

 

 

ภาพท่ี  2.5  สูตรโครงสร้างของอะมิโน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.6  สูตรโครงสร้างของกรดอะมิโน 
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ภาพท่ี  2.7  สูตรโครงสร้างของอะมิโนกรุ๊ฟชนิดต่าง ๆ 
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 2.3.2  ประเภทของโปรตีน   

การแบ่งโปรตีนตามลกัษณะการเรียงล าดับของกรดอะมิโนและความยาวของสายเพปไทด์  ได้  

2  ประเภทใหญ่ ๆ  (ภาพท่ี  2.8)  คือ 

ก . โปรตีน เ ชิ ง เดี่ ย ว  (simple  protein) เ ป็นโปร ตีน ท่ี มีลักษณะโครงส ร้ า งง่ าย  ๆ  

ประกอบด้วยกรดอะมิโนเท่านั้น  ไม่มีอย่างอ่ืนปะปน  พบมากในธรรมชาติ เม่ือย่อยแลว้จะได้กรดอะมิ

โน แยกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ   ตามลกัษณะการละลาย  ไดอี้ก  2  กลุ่ม  คือ 

1. โปรตีนรูปเส้นใย  (fibrous protein)  เป็นเน้ือเยื่อเก่ียวพนั  ท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง  มี

ความแข็งแรง  ยืดหยุ่นสูง  ไม่ละลายน ้ า  ย่อยยาก  พบประมาณ  30  เปอร์เซ็นตข์องโปรตีนในร่างกาย  แยก

เป็นแบบต่าง ๆ  คือ 

ก)โคลลาเจน  (collagen)  ไม่ละลายในน ้ า  จะย่อยได้หลงัจากการเปล่ียนสภาพไป

เป็นเจลาติน (gelatin)  ในสารละลายกรดหรือด่าง 

ข)  อลีาสติน  (elastin)  คลา้ยกบัโคลลาเจน  แต่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเจลาติน 

ค)  เคราติน  (keratin)  ละลายยากและยอ่ยไม่ได ้

2. โปรตีนรูปก้อน  (globular  protein)  มีลกัษณะเป็นกอ้น  เน่ืองจากมีสายเพปไทด์พนักนั

ไปมาและอดัแน่น  ส่วนใหญ่ละลายน ้าได ้ ไดแ้ก่  พวกเอนไซม ์ สารสร้างภูมิคุม้กนั  ฮอร์โมนบางชนิด  และ

โปรตีนท่ีใชใ้นการน าพาสารอ่ืน ๆ  เช่น  ฮีโมโกลบินในเลือด  อลับูมินในซีรัม(น ้าเลือด) 

 

ข. โปรตีนเชิงซ้อน  (conjugated  protein)  เป็นโปรตีนท่ีเกาะอยูก่บัสารอ่ืน 

1.  นิวคลีโอโปรตีน  (nucleoprotein)  เกาะติดกบักรดนิวคลีอิก 

2.  ไกลโคโปรตีน  (glycoprotein , mucoprotein)  เกาะติดกบัคาร์โบไฮเดรต 

3.  ฟอสโฟโปรตีน  (phosphoprotein)  เกาะติดกบัฟอสฟอรัส 

4.  ฮีโมโปรตีน  (hemoprotein)  เกาะติดกบัฮีมาติน 

5.  เลซิโทโปรตีน  (lecithoprotein)  เกาะติดกบัเลซิติน 

6.  ลิโพโปรตีน  (lipoprotein)  เกาะติดกบัไขมนั 

7.  เมทลัโลโปรตีน  (metalloprotein)  เกาะติดกบัโลหะ 
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ภาพท่ี  2.8  แผนภูมิการแบ่งประเภทโปรตีนตามองคป์ระกอบทางเคมี 

ท่ีมา: บุญลอ้ม (2541) 

 

2.3.3  หน้าที่ของโปรตีน   

โปรตีนท าหน้าท่ีในการซ่อมแซม  เสริมสร้างส่วนประกอบของเซลล์ในร่างกาย

และท าหน้าท่ีเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ มีบทบาทช่วยในการย่อยอาหารและการเมแทบอลิซึม   เป็น

ส่วนประกอบของฮอร์โมนและภูมิคุม้กนัโรค  โดยมีหนา้ท่ีท าลายพิษและสารก่อโรค  โปรตีนเป็นสารอาหาร

ท่ีจ าเป็นต่อสัตวท์ุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นสัตวท่ี์อยู่ในระหว่างการเจริญเติบโต  ก าลงัให้ผลผลิต หรือสัตว์ท่ีโต

เตม็ท่ีแลว้  ความตอ้งการโปรตีนในสัตวท่ี์มีอายนุอ้ยมากกวา่ในสัตวอ์ายมุาก  ซ่ึงจะลดลงตามอายท่ีุมากขึ้น  

2.3.4  คุณภาพของโปรตีน 
โปรตีนท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง  โปรตีนท่ีประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นพร้อมทั้ง

ชนิดและจ านวนท่ีสัตวต์อ้งการและมีความสมดุลกนัดว้ย   โปรตีนเกือบทุกชนิดถูกเปล่ียนแปลงสภาพจาก
เดิมได ้ โดยเปล่ียนไปทั้งคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพตลอดจนทางชีววิทยา  ซ่ึงเกิดจากการท่ีโปรตีนไดรั้บ
ผลกระทบจาก  ความร้อน  กรด  ด่าง  แอลกอฮอล์  ยูเรียหรือเกลือของโลหะหนัก ในการผลิตอาหารสัตว์
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ความร้อนมีผลกระทบมากต่อคุณภาพโปรตีนมาก เพราะวิธีการต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการเตรียมอาหารหรือการ
ผสมอาหาร  มกัเกิดความร้อนมาเก่ียวขอ้ง  เช่น  การอบหรือการอดัเม็ด  โปรตีนจะเกิดการเกาะรวมตวักบั
คาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้น ๆ  ท าให้อาหารมีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาล  และส่วนใหญ่จะท าให้กรดอะมิโนไล
ซีนสูญเสียไปโดยเร็ว จึงตอ้งระมดัระวงัการใชค้วามร้อนใหเ้หมาะสม 

2.3.5  โปรตีนท่ีน ามาเป็นอาหารสัตว์ แหล่งท่ีมาของโปรตีนท่ีน ามาเป็นอาหารสัตว ์  มีดงัน้ี 
ก.  จากพืชและผลติผลพลอยได้  เช่น  กากเมลด็พืชน ้ามนัต่าง ๆ 

ข.  จากสัตว์  เช่น  ปลาป่น  เน้ือป่น 
              ค.  จากพืชหรือสัตว์เซลล์เดียว  เช่น  ยีสต ์ ไดจ้ากการสังเคราะห์  เช่น  แอลไลซีน 
เมทไธโอนีน 

 
2.3.6  สารประกอบไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีน (Non-protein  nitrogenous  compounds  หรือ  

NPN) 
มีสารประกอบไนโตรเจนหลายชนิดท่ีอยู่ในพืชและสัตว ์ แต่ไม่จดัอยู่ในพวกโปรตีน  เน่ืองจาก

โมเลกุลไม่ไดเ้ช่ือมโยงกนัดว้ยพนัธะเพปไทดเ์หมือนโปรตีนแท ้ สารประกอบเหล่าน้ีไดแ้ก่   
ก.  แอมีน  (Amine)  เป็นสารประกอบท่ีอยูใ่นพืชและสัตว ์ หลายชนิดเกิดจากการ

เน่าเป่ือยของสารอินทรีย ์ มีคุณสมบติัเป็นพิษ  สารฮีสตามีนเป็นสารแอมีนท่ีไดจ้ากกรดอะมิโนฮีสติดีน 
ข.  แอไมด์  (Amide)  เป็นอนุพนัธุ์ของกรดอะมิโนแอสพาติกและกลูตามิก  ท า

หน้าท่ีในกระบวนการ  transamination  สารพวกยูเรียก็จดัเป็นแอไมด์ชนิดหน่ึง  เป็นผลผลิตขั้นสุดทา้ยใน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของไนโตรเจนในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  ยูเรียยงัพบในพืชพวก  ถัว่เหลือง  มนัเทศ  
และกระหล ่าปลี  ฯลฯ 

ค.  กรดยูริค  (Uric  acid)  เป็นผลผลิตสุดทา้ยของกระบวนการเมตาบอลิซึมของพิ
วรีน  ในสัตวปี์กจะขบัถ่ายของเสียเป็นกรดยริูค 

ง.  ไนเตรต  (Nitrate)  อาจมีอยู่ในพืช  ไนเตรตไม่เป็นพิษต่อสัตว์  แต่เม่ือถูก
เปล่ียนแปลงเป็นไนไตรต ์ (nitrite)  ในกระเพราะรูเมนสารน้ีจะเป็นพิษ 

จ.  อัลคาลอยด์  (Alkaloids)  สารประกอบเหล่าน้ีมีเฉพาะในพืชเท่านั้น  บางชนิด
เป็นสารพิษ 

ฉ.  กรดนิวคลีอิค  (Nucleic  acid)  เป็นส่วนประกอบของสารพนัธุกรรม  (RNA  
และ  DNA)  
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2.4  ไขมัน  (Lipids)   
ไขมนัเป็นค ารวมท่ีหมายถึง อาหารท่ีให้ไขมนัซ่ึงอยู่ในสภาพของแข็งท่ีอุณหภูมิห้องซ่ึง

เรียกว่า ไข  (fat)  และท่ีอยู่ในสภาพของเหลวซ่ึงเรียกว่า  น ้ ามนั (oil) ไขมนัมีความหมายครอบคลุมถึงสาร

หลายชนิดท่ีไม่สามารถละลายในน ้า  แต่ละลายไดดี้ในสารละลายไขมนั  เช่น  พวกอีเทอร์และคลอโรฟอร์ม 

ไขมันประกอบด้วยคาร์บอน  77 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรเจน 12 เปอร์เซ็นต์ และออกซิเจน 

11 เปอร์เซ็นต ์ ไขมนัเป็นสารอาหารใหพ้ลงังานมากท่ีสุด ไขมนั  1  กรัม ใหพ้ลงังาน  9.45  แคลอร่ี  ในขณะ

ท่ีโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตจ านวน  1  กรัม  ใหเ้พียง  4.2  แคลอร่ี  หรือนอ้ยกวา่ประมาณ  2.25   เท่า   

ไขมนัแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  ไขมนัส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง  พบในส่วนของเซลล์และ

เน้ือเยือ่  และอีกกลุ่มหน่ึงเป็นไขมนัท่ีสะสมไว ้ ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นแหล่งสะสมพลงังานส่วนใหญ่ของร่างกาย   

ไขมนัท าหนา้ท่ีให้พลงังานแก่ร่างกายตลอดจนให้ความอบอุ่น  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งให้

กรดไขมนัท่ีจ าเป็น  (essential  fatty  acid)  สารไขมนับางประเภทยงัเป็นตวัช่วยในการดูดซึมวิตามินท่ีละลาย

ในไขมนัซ่ึงไดแ้ก่  วิตามินเอ  ดี  อี  และ  เค   

การย่อยไขมนัในร่างกายเป็นไปไดช้า้กว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจึงท าให้มีความรู้สึก

อ่ิมอยู่นาน  ในการผสมอาหารหากมีไขมนัปนอยู่ดว้ยจะท าให้การอดัเม็ดอาหารเกาะตวัแน่นดียิ่งขึ้น  ลดการ

เป็นฝุ่ นฟุ้งกระจายขณะผสมอาหาร  และยงัลดการสึกหรอของเคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอดัเมด็  

 
2.4.1  ลกัษณะทางกายภาพของไขมัน 

อาหารไขมันท่ีใช้กันส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีเรียกว่า  ไตรกลีเซอไรด์  (triglyceride)  ซ่ึง
ประกอบดว้ยสาร  2 ชนิดรวมกนั  คือ  กลีเซอรอลและกรดไขมนั  กลีเซอรอลเป็นสารประกอบ  ประกอบดว้ย
ธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจนและออกซิเจน  กรดไขมนัประกอบขึ้นดว้ยธาตุทั้งสามชนิดน้ีเช่นเดียวกนั  แต่มีการ
เรียงตวัแตกต่างกนั  กรดไขมนั  3 ชนิด  ท่ีมาเกาะติดกบักลีเซอรอล  อาจเป็นชนิดเดียวกนัหมดหรือต่างชนิด
กนั  ซ่ึงถา้เป็นชนิดเดียวกนัหมดเรียกว่า  กลีเซอไรด์เชิงเด่ียว  (simple  glyceride)  ถา้กรดไขมนั 3 ชนิดนั้น
แตกต่างกันเพียงหน่ึงตัวหรือทั้ งหมด  เรียกไขมันชนิดนั้นเป็น  กลีเซอไรด์ผสม   (mixed  glyceride)   
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ภาพท่ี  2.9  แผนภูมิการจ าแนกสารไขมนั 

ท่ีมา: ธาตรี (มปท.)  

 
กรดไขมนัเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของไขมนัท่ีสามารถซึมผ่านผนังทางเดินอาหารเขา้สู่ระบบหมุนเวียน

เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับร่างกายแยกเป็น 
ก. กรดไขมันท่ีจ าเป็น มี  3  ชนิด  คือ  กรดลิโนเลอิก  กรดลิโนเลนิก  และกรด 

อะราชิโดนิก  พบมากในน ้ ามันถั่วเหลือง น ้ ามันข้าวโพด  น ้ ามันฝ้าย  น ้ ามันถั่วลิสง  กรดไขมันเหล่าน้ี

ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได ้ หรือสังเคราะห์ไดแ้ต่ไม่พอเพียง 

ข. กรดไขมันท่ีไม่จ าเป็น  เป็นกรดไขมนัท่ีร่างกายสังเคราะห์ไดพ้อเพียงกบัความตอ้งการกรดไขมนั

มีอยู่หลายชนิด  ต่างมีหน่วยคาร์บอกซิล  (carboxyl  group) เหมือนกนั  ส่วนท่ีแตกต่างกนั  คือ  ลกัษณะทาง

เคมีในส่วนของห่วงโซ่คาร์บอน    
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ปริมาณของคาร์บอนในห่วงโซ่คาร์บอนมีมากน้อยแตกต่างกันไป   เม่ือรวมกันแล้วให้นับธาตุ

คาร์บอนท่ีมีอยูใ่นหน่วยคาร์บอกซิลนั้น ๆ  เขา้ดว้ยแลว้  สามารถแบ่งกรดไขมนัตามจ านวนของธาตุคาร์บอน

ท่ีมีอยูใ่นกรดไขมนัทั้งหมดออกไดเ้ป็น  2  พวก  คือ  

ก.  พวกท่ีมีธาตุคาร์บอน 4–12 ตัว เรียก กรดไขมนัท่ีมีห่วงโซ่สั้น (short chain fatty acid) 

ข. พวกท่ีมีธาตุคาร์บอนมากกว่า  12  ตัวขึ้นไป  เรียกว่า  กรดไขมันท่ีมีห่วงโซ่ยาว  (long chain  

fatty acid)   

ความยาวของห่วงโซ่น้ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะกายภาพของไขมนั  เม่ือตั้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องพวกท่ีมีห่วง

โซ่สั้ นจะเป็นของเหลว  เรียกว่า  น ้ ามนั  เช่น  น ้ ามนัมะพร้าว  น ้ ามนัถัว่เหลือง  ส่วนพวกห่วงโซ่ยาวจะมี

ลกัษณะแขง็เป็นไข  เช่น  ไขมนัหมู  ไขววั  เป็นตน้   

พบว่าการใช้กรดไขมนัท่ีมีห่วงโซ่ยาว   เป็นอาหารของสัตว์  มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กรด

ไขมนัระเหยได ้เพราะสามารถน าไปใชเ้ป็นไขมนันมไดโ้ดยตรง  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพนัธุ์และมี

แนวโนม้ลดการเป็นคีโตซิส  ลดการสูญเสียน ้าหนกัระหวา่งการใหน้ ้านมในช่วงตน้และท าใหมี้น ้านมนาน 

 

2.4.2  ลกัษณะความอิม่ตัวและไม่อิม่ตัวของกรดไขมัน 

ลกัษณะความอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวัของกรดไขมนัเกิดขึ้นจากพนัธะ  (bond)  ท่ียึดเหน่ียวซ่ึงกนัและกนั

ระหว่ า ง ธ า ตุ ค า ร์บอนใน ส่ วนของ ห่ ว ง โ ซ่ ค า ร์บอนนั้ น   ถ้ า ยึ ด เห น่ี ย วกันด้ ว ยพันธ ะ เ ด่ี ย ว 

(single  bond) เรียกว่า กรดไขมนัอ่ิมตัว (saturated  fatty  acid)  สูตรโครงสร้างจะมีพนัธะ  (bond)  ท่ีเป็น

พนัธะเด่ียวยดึต่อระหวา่ง C เขา้ดว้ยกนั และแต่ละ C จะมี  H 2 อะตอม  มาเกาะอยูต่ลอดเวลา  (-CH 2 – CH 2 

-) จะเปล่ียนแปลงยาก  ไดแ้ก่  Butyric  acid,  Acetic  acid,  Palmitic  acid,  Stearic  acid,  Arachidonic  acid 

ถ้ายึดเหน่ียวกันด้วยพันธะคู่หรือมากกว่า  เรียกว่า  กรดไขมันไม่อ่ิมตัว  (unsaturated  fatty acid)  สูตร

โครงสร้างจะมีพนัธะ  (bond)  ท่ีเป็นพนัธะคู่  ยึดต่อระหว่าง  C  เขา้ดว้ยกนั  อย่างนอ้ย  1  พนัธะ  (- CH 2 -

CH=CH- CH 2   - ) ทั้งน้ีเพราะ  H  ถูกขจดัออกจากโมเลกุล  ท าใหก้รดไขมนัอยูใ่นสภาพ  free  radical    ตรง

ต าแหน่งของพนัธะคู่  ซ่ึงปฏิกิริยาน้ีจะถูกกระตุน้หรือเร่งโดยพวกแร่ธาตุในบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนอยู่ดว้ย  

ถา้อาหารนั้นไม่ไดเ้ติมสารป้องกนัการหืน  ท าให้กรดไขมนัเปล่ียนแปลงได ้ ไดแ้ก่  Oleic  acid,  Linolenic  

acid  
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กรณีของกรดโอเลอิกมีการไม่อ่ิมตวัอยู่ท่ีพนัธะคู่ของคาร์บอนเพียงต าแหน่งเดียว  ส่วนกรดไลโนเล

อิกมีความไม่อ่ิมตวั  ดว้ยมีพนัธะคู่สองต าแหน่ง  ลกัษณะพนัธะของกรดไขมนัมีผลต่อลกัษณะทางกายภาพ

ของไขมนั  เช่นเดียวกบัความยาวของห่วงโซ่คาร์บอน  พวกกรดไขมนัอ่ิมตวัจะมีลกัษณะแขง็ท่ีอุณหภูมิ 

หอ้งในขณะท่ีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเหลวเป็นน ้ามนั  

 

ตารางท่ี  2.2  คุณสมบติัท่ีต่างกนัของกรดไขมนั 

คุณลกัษณะ กรดไขมนัอ่ิมตวั กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 

การถูกท าลายดว้ยความร้อน  แสงสวา่ง  ความช้ืน     

ออกซิเจน และโลหะบางชนิด ไม่ถูกท าลาย ถูกท าลายและเหมน็หืน 

จ านวนคาร์บอนเท่ากนั น ้าหนกัโมเลกุลมากกวา่ นอ้ยกวา่ 

คุณสมบัติทางกายภาพ   เ ม่ือจ านวนคาร์บอน

เท่ากนัท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

  

แขง็กวา่ 

  

เหลวกวา่ 

จุดหลอมเหลวเม่ือคาร์บอนเท่ากนั สูงกวา่ ต ่ากวา่ 

ท่ีมา : นงเยาว ์(2546) 

 

2.4.3  แหล่งท่ีมาของไขมัน 

แหล่งท่ีไดม้าของไขมนั  โดยทัว่ไปไดจ้ากบริเวณใตผิ้วหนงั  (subcutaneous)  จากไขมนัท่ีเกาะตาม

อวยัวะภายใน และไขมนัแทรกในเน้ือ  (marbling)  และในนม ส่วนในพืชพบในเมล็ดพืชบริเวณจุดงอกของ

เมล็ด  (seed  germ)  และตน้อ่อน  (embryo)  การให้  ไขมนัเพื่อเป็นการเพิ่มพลงังานในอาหารสัตวน์ั้น อาจให้

ในรูปของน ้ ามนัหมูและไขววั  น ้ ามนัท่ีไดจ้ากการสกดั  อดัหรือบีบจากเมล็ดพืชต่าง ๆ  เช่น  น ้ ามนัถัว่ต่าง 

ๆ  น ้ามนัร า  น ้ามนัฝ้าย  น ้ามนัมะพร้าว   น ้ามนัปาลม์  เป็นตน้ 
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2.5  แร่ธาต ุ
แร่ธาตุมีบทบาทส าคญัในอาหารสัตว์  ซ่ึงนอกจากจะเป็นสารท่ีประกอบเป็นโครงสร้าง   เพื่อการ

เจริญเติบโตของกระดูก ฟัน  และเน้ือเยื่อต่าง ๆ  ของร่างกายแลว้  แร่ธาตุยงัเป็นตวัควบคุมกระบวนการ

เปล่ียนแปลงหลายอยา่งภายในร่างกาย  เพื่อการมีชีวิต  การเจริญเติบโต  และการเพิ่มผลผลิตอีกดว้ย  ร่างกาย

สัตว์มีปริมาณแร่ธาตุอยู่ ถึง   3  เปอร์เซ็นต์   ของน ้ าหนักตัว   และในจ านวนน้ี   80  เปอร์เซ็นต์  เป็น

ส่วนประกอบของกระดูก  ท่ีเหลือเป็นส่วนประกอบอยู่ในเซลล์  ละลายอยู่ในเลือดและน ้ าเหลือง แร่ธาตุจึง

จ าเป็นต่อกระบวนการท างานทางชีวเคมีให้เป็นปก ติ   โดยใช้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต   การ

สืบพนัธุ์  และท าให้สุขภาพเป็นปกตินอกจากน้ีการให้แร่ธาตุแก่สัตวย์งัท าให้คุณภาพของผลผลิตดีขึ้นได้

ดว้ย  และยงัมีผูพ้บว่าการเติมโครเมียมในรูปของโครเมียม พิโคลิเนต ท าให้สุกรรุ่นและสุกรขุนมีไขมนัสัน

หลงัลดลง  เพิ่มพื้นท่ีกลา้มเน้ือหนา้ตดัเน้ือสันและกลา้มเน้ือ   

 

2.5.1  ลกัษณะโดยท่ัวไปของแร่ธาตุ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของแร่ธาตุเป็นสารอนินทรีย ์  ปริมาณของแร่ธาตุทั้งหมดในร่างกายเม่ือน ามา

วิเคราะห์  เรียกว่า  เถ้า การขาดแร่ธาตุแม้แต่เพียง  1  ในจ านวนแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย   15-16  ชนิด

นั้น  ท าให้เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น ไม่กระปร้ีกระเปร่าเซ่ืองซึม ความอยากกินอาหารลดลง ประสิทธิภาพ

การเปล่ียนอาหารลดลง  อัตราการเจริญเติบโตลดลง  สมรรถภาพในการสืบพันธุ์น้อยลง ผลผลิต เช่น 

แรงงาน นม เน้ือ และไข่ลดลงดว้ย และยงัมีผูพ้บพบว่า ซีลีเนียม ทองแดง สังกะสี โคบอลต ์และเหลก็ มีส่วน

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบระบบภูมิคุม้กนัหลายอย่างของสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง ดงันั้น  การเสริม

แร่ธาตุในอาหารสัตว์จึงมีความส าคญั แต่ผูเ้ล้ียงสัตว์มกัให้ความสนใจในเร่ืองน้ีไม่มากเท่าท่ีควร อาจเป็น

เพราะวา่การขาดแร่ธาตุโดยฉับพลนัและท าใหส้ัตวต์ายนั้นพบนอ้ยมาก ผูเ้ล้ียงมกัไม่ไดส้ังเกตและนึกถึงผลเสีย

อันน้ี ผูเ้ล้ียงมักจะค านึงถึงก็ต่อเม่ือสัตว์มีอาการผอมแห้ง   หรือใช้ผสมพันธุ์ต่อไปไม่ได้  หรือผลผลิต

ลดลง  หรืออาการหนกัไปแลว้  ซ่ึงก็มกัจะสายเกินไปท่ีจะแกไ้ขใหก้ลบัคืนมาได ้

   

2.5.2  การแบ่งกลุ่มของแร่ธาตุ 

การแบ่งแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อสัตวอ์อกเป็น  3  กลุ่ม  ดงัน้ี 

ก.  แร่ธาตุ ท่ีใช้ เป็นปริมาณมาก  (macro  element)  หรือมีหน้าท่ี เก่ียวข้องในร่างกาย

มาก  ไดแ้ก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส  โซเดียม  คลอรีน  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  และก ามะถนั 
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ข.  แร่ธาตุปลีกย่อย   (trace  element)  ใช้ เป็นปริมาณน้อยหรือท าหน้า ท่ีในร่างกาย

นอ้ย  ไดแ้ก่  ไอโอดีน เหลก็  ทองแดง  แมงกานีส  สังกะสี  โคบอลต ์ และโครเมียม 

ค. แร่ธาตุท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย  (toxic  element)  เป็นแร่ธาตุท่ีถา้ใชใ้นปริมาณมาก  จะท า

ใหเ้ป็นพิษ  ไดแ้ก่  ฟลูออรีน  ซีลีเนียมและโมลิบดีนมั 

 

2.3.3  หน้าท่ีของแร่ธาตุแต่ละชนิด 

แร่ธาตุแต่ละชนิดมีหน้าท่ีเฉพาะอย่างแต่ก็มีจ านวนไม่น้อยมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับธาตุและวิตามิน

อ่ืน  หรือการท างานตอ้งอาศยัธาตุอ่ืนหรือสารอ่ืนท างานร่วมกนั  อย่างไรก็ตามไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้ง

เพิ่มแร่ธาตุทั้ งหมดน้ีเสริมในอาหารสัตว์ เพราะวตัถุดิบอาหารสัตว์ในธรรมชาติท่ีใช้เป็นอาหารหลัก

เช่น  ร า  ปลายขา้ว  ขา้วโพด  กากถัว่ ปลาป่น  ฯลฯ  นั้น  มีแร่ธาตุเหล่าน้ีอยู่บา้งแลว้  แต่อาจจะมีในปริมาณ

นอ้ยต่างกนัและแร่ธาตุบางอยา่งท่ีสัตวต์อ้งการมีพอเพียงแลว้ในอาหาร  อยา่งไรก็ตาม  การใชป้ระโยชน์จาก

แร่ธาตุนั้น  อาจมีสารหรือแร่ธาตุบางอย่างในอาหารท่ีสัตวกิ์นเขา้ไปดว้ยนั้น  มีปฏิกิริยาต่อการดูดซึมหรือการ

คงอยู ่หรือการเหลือสะสมเพื่อเก็บไวใ้ชใ้นร่างกาย  พอสรุปไดด้งัน้ี 

ก. เกลือ (NaCl)  ช่วยรักษาระดบัความดนัออสโมซิสในเซลล์  ซ่ึงมีผลต่อการขนถ่ายสารอาหารเขา้

ไปในเซลล ์ การถ่ายเทของเสียออกจากเซลล ์ ช่วยรักษาสมดุลของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ  โซเดียม 

เป็นแคทอิออน  (cation)  ส่วนใหญ่ของของเหลวภายนอกเซลลซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัแรงดนัออสโมซิส  และความ

สมดุลของกรด – ด่าง  ในร่างกาย  ท าหนา้ท่ีคงสภาพการซึมผ่านของเหลวเขา้สู่เซลล์  และยงัมีความส าคญั

ต่อการสร้างน ้ าดีเพื่อช่วยย่อยไขมนั  และคาร์โบไฮเดรต  คลอไรด์  เป็นแอนอิออน  (anion)  ส่วนใหญ่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแรงดนัออสโมซิส  และรักษาสมดุลกรด – ด่างของของเหลวในร่างกายและถูกน าไปใช้สร้าง

กรดในกระเพาะเพื่อยอ่ยโปรตีน 

ข. แคลเซียม (Calcium,Ca)  จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต การคงสภาพให้ปกติของกระดูกและ

ฟัน  มีความส าคญัต่อการแขง็ตวัของเลือดและต่อการหลัง่น ้านม  กระตุน้การท างานของหัวใจ  ประสาทและ

กลา้มเน้ือ  ควบคุมการผา่นเขา้ออกของของเหลวในเซลล ์  มีผลต่อการใชส้ังกะสีภายในร่างกายและการสร้าง

เปลือกไข่  สารท่ีคอยรบกวนการใชป้ระโยชน์ของแคลเซียม  คือ  ฟอสฟอรัส  วิตามินดี 

กรดออกซาลิก 

ค. ฟอสฟอรัส (Phosphorus , P)  จ าเป็นในการสร้างกระดูกและฟัน  จ าเป็นต่อการเมแทบอลิซึม

ของคาร์โบไฮเดรต   และไขมัน   เป็นส่วนประกอบส าคัญของเซลล์และของเหลวภายในเซลล์ของ
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ร่างกาย  จ าเป็นส าหรับการท างานของเอมไซม์  ท าหนา้ท่ีเป็นบพัเฟอร์ในเลือดและในเน้ือเยื่อ  รักษาสมดุลกรด–

ด่าง  เป็นส่วนประกอบของสาระส าคญัในขบวนการท่ีก่อให้เกิดพลงังาน  สารท่ีคอยรบกวนการใชป้ระโยชน์

ของฟอสฟอรัส  คือ  แคลเซียม  วิตามิน ดี  กรดไฟติก 

ง. เหล็ก (Iron , Fe)  จ าเป็นในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง  ซ่ึงเป็นตวัขนส่งออกซิเจนใน

เลือดและเหล็กยงัมีความส าคญัต่อเอ็นไซม์บางชนิด   สารท่ีคอยรบกวนการใช้ประโยชน์ของเหล็ก  คือ  

แคลเซียม ฟอสฟอรัส  ทองแดง  สังกะสี 

จ .  ทองแดง  (Copper , Cu)  ธาตุทองแดง   เหล็กและวิตา มินบี  12 จ า เ ป็นต่ อการส ร้ า ง

ฮีโมโกลบิน  เป็นโคแฟคเตอร์  (co-factor)  ในระบบออกซิเดชนั–รีดกัชนั ท าหนา้ท่ีส าคญัในระบบเอนไซม ์

หลายชนิด  จ าเป็นต่อการเจริญของขนและต่อการเกิดเม็ดสี (pigmentation)  จ าเป็นต่อการสร้างกระดูก ต่อ

ระบบสืบพนัธุ์ และการให้นม  สารท่ีคอยรบกวนการใช้ประโยชน์ของทองแดง  คือ  โมลิบดีนัม   สาร

ก ามะถนัอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ สังกะสีและเหลก็ 

ฉ. สังกะสี (Zinc , Zn)  เป็นโคแฟคเตอร์ในระบบเอนไซมห์ลายชนิด  เช่นเพปซิเดสและคาร์บอนิค

แอนไฮเดรส  มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของผิวหนงั  ขน  กระดูก  และขอ้ต่อ 

ช .  แมกนี เ ซียม  (Magnesium , Mg)  จ า เ ป็นส าห รับการท างานของระบบเอนไซม์หลาย

ชนิด  เช่น  ระบบการสลาย  ไกลโคเจนให้เป็นกลูโคส  (glycolytic  system)  และการสร้างกระดูก 

ซ. แมงกานีส (Manganese , Mn)  จ าเป็นในการสร้างกระดูกบริเวณท่ีเป็นเน้ือกระดูกควบคุมการ

เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือ เป็นโค-แฟคเตอร์ของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ

โน การสังเคราะห์กรดไขมนัและการเมแทบอลิซึมของโคเลสเตอรอล จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและระบบ

สืบพนัธุ์  สารท่ีคอยรบกวนการใชป้ระโยชน์ของแมงกานีส  คือ  โพแทสเซียม 

ฌ.  โพแทสเซียม  (Potassium , K)  ควบคุมการรักษาระดับความสมดุลของกรดและด่างใน

ร่างกาย  โดยเป็นแคทอิออน (cation) ท่ีส าคญัในของเหลวภายในเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแรงดนัออสโมซิส 

และความสมดุลกรด–ด่าง 

ญ. ซีลีเนียม (Selenium , Se)  ไม่ปรากฏหนา้ท่ีชดัเจน แต่เก่ียวขอ้งกบัการดูดซึมหรือการคงอยู่ของ

วิตามินอี เก่ียวขอ้งกบัการท างานของกลา้มเน้ือ  สารท่ีคอยรบกวนการใชป้ระโยชน์ของซีลีเนียม  คือ  วิตามิน

อี และเหลก็เฟอรัส 
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ฎ. โครเมียม (Chromium , Cr)  ช่วยการท างานของฮอร์โมนอินซูลิน  เพิ่มการน ากลูโคสออกจาก

เลือด  ลดไขมนัในซากและเพิ่มเน้ือแดง  ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่  เพิ่มภูมิคุม้กนัและความตา้นทาน

โรค 

ฏ. โคบอลต์ (Cobalt , Co)  เป็นส่วนประกอบของวิตามินบี   12  จ าเป็นต่อจุลินทรีย์ในกระเพาะรู

เมน  เพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตและน าไปสร้างวิตามินบี 12   

ฐ. โมลิบดีนัม  (Molybdenum , Mo)  จ าเป็นต่อการเมแทบอลิซึมของสารพิวรีน  (purine)  และ

กระตุน้การท างานของจุลินทรียภ์ายในกระเพาะรูเมน 

 

2.6  วิตามิน  (Vitamin)   
วิตามิน  เป็นสารประกอบอินทรีย์ในอาหารธรรมชาติทั่วไปแต่มีอยู่เป็นจ านวนน้อยและใช้ใน

ร่างกายสัตวเ์ป็นจ านวนน้อยเช่นกนั  แต่เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสัตวข์าดไม่ได ้ วิตามินท าให้เน้ือเยื่อของร่างกาย

เจริญเติบโตเป็นปกติและจ าเป็นต่อการเมแทบอลิซึม  แต่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนโครงสร้างของร่างกาย  การ

ไม่ได้รับจากอาหารหรือน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่พอเพียง   ท าให้มีอาการผิดปกติ เ ป็น

ลกัษณะเฉพาะ  โดยทัว่ไปร่างกายสัตวไ์ม่สามารถสังเคราะห์ได ้ ยกเวน้วิตามินบางตวัท่ีอาศยัการสังเคราะห์

ของจุลินทรีย์ภายในระบบทางเดินอาหาร   เช่น  ววั ควาย  แพะ  แกะ  สามารถสังเคราะห์วิตามินบีรวม

ได้  สารบางอย่างในพืชหรือสัตว์มีลกัษณะเป็นแหล่งตั้งต้นเพื่อเปล่ียนแปลงเป็นวิตามิน  เรียกว่า  โพรวิ

ตามิน  (provitamin)  ซ่ึงมีลกัษณะทางเคมีสัมพนัธ์กับวิตามินนั้น  แต่ไม่ท าปฏิกิริยาเป็นวิตามินจนกว่าจะ

ไดรั้บการกระตุน้  เช่น  แคโรทีน  (carotene)  มีคุณสมบติัเป็นโพรวิตามินเอ  (provitamin  A)    

 

2.6.1การแบ่งกลุ่มวิตามิน 

                           ก .  วิ ต า มิ น ท่ี จ า เ ป็ น ต่ อ ร่ า ง ก า ย สั ต ว์  คื อ วิ ต า มิ น ท่ี ล ะ ล า ย ใ น

ไขมนั (fat soluble  vitamins)  ไดแ้ก่  วิตามินเอ ดี  อี  เค 

ข. วิตามินละลายในน ้า  (water  soluble  vitamins)  ได้แก่  วิตามินบีต่าง ๆและวิตามิน

ซี  รวมทั้งสารวิตามินบีอ่ืน ๆ  เช่น  กรดแพนโททินิค  โคลีน  และอิโนซิทอล  (inositol)  

 

 



39 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

2.6.2  หน้าที่ของวิตามิน 

การท างานของวิตามินโดยทัว่ไป  เป็นตวักลางในกระบวนการสังเคราะห์และการ

เมแทบอลิซึมของอาหารในเซลล์ของร่างกาย   วิตา มินเป็นตัวควบคุมระบบเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและโปรตีน  ดงันั้น  วิตามินช่วยให้ร่างกายท างานไดเ้ป็นปกติ  แต่ในขณะท่ีเจ็บป่วย

ซ่ึงการท างานของระบบต่าง ๆ ผิดปกติไป  วิตามินยงัช่วยประคบัประคองใหก้ารท างานนั้นไม่เลวลงไปและ

ช่วยเสริมให้ดีขึ้น  ในเวลาปกติวิตามินช่วยเร่งการเจริญเติบโต  เพิ่มประสิทธิภาพการใชอ้าหาร เพิ่มผลผลิต

และช่วยการตา้นทานโรค  การขาดวิตามินชนิดหน่ึงชนิดใดหรือมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ

ร่างกาย ท าให้กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีเก่ียวข้องกับวิตามินชนิดนั้นๆ  ท างานไม่เต็มท่ีหรือผิดปกติ

ไป  อนัมีผลต่อการเจริญเติบโต  ต่อการสร้างผลผลิตและเส่ียงต่อการเกิดโรคไดง้่ายดว้ย 

2.6.3  ความต้องการวิตามิน 

ความตอ้งการเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเมแทบอลิซึม  เช่น  ขณะท่ีสัตวท์ างานหนัก

หรือออกก าลงัมาก ในระยะเร่งการเจริญเติบโต ระยะการผลิตไข่ ระยะผลิตน ้ านม หรือแมแ้ต่ในระยะท่ีสัตว์

เจ็บป่วยท่ีตอ้งต่อสู้กบัเช้ือโรค ตลอดจนระยะหายป่วยแลว้ตอ้งซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกายหรือใน

ระยะ ท่ีสัตว์ เ กิดความเครียด   เ ช่น   การตอน  การขนย้าย   การหย่านม    อากาศร้อนและอากาศ

หนาว  กระบวนการเมแทบอลิซึมจะเพิ่มขึ้น  ดงันั้น  ความตอ้งการวิตามิน  จึงสูงขึ้น เช่น ในการขนุสุกรเพื่อ

เร่งการเจริญเติบโต และมีการให้อาหารท่ีมีโปรตีนสูง   การเมแทบอลิซึมของโปรตีนตอ้งเพิ่มขึ้น  ซ่ึงใน

กระบวนการน้ีตอ้งใชเ้อนไซมท่ี์วิตามินบี 6  เป็น 

ส่วนประกอบ  จึงตอ้งมีการเสริมวิตามินบี 6  ให้สัตวกิ์นมากขึ้นเพื่อจะได้ผลเต็มท่ี  และถา้ให้อาหารแป้ง

เพิ่มขึ้นกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตตอ้งการวิตามินบี 1 มากขึ้นเช่นกนั  ยงัมีผูใ้หค้  าแนะน า

วา่ในทางปฏิบติัการให้วิตามินควรใหม้ากกวา่ก าหนดไว ้  2  ถึง  5  เท่า เพื่อกระตุน้สมรรถภาพการเติบโตให้

ถึงจุดสูงสุด 

2.6.4  หน้าที่ของวิตามินแต่ละชนิด 

ก. วิตามิน เอ  (Retinol)  จ าเป็นต่อการสร้างกระดูก  จ าเป็นส าหรับการคงสภาพ

ตามปกติ  และการท าหน้าท่ีของเน้ือเยื่อผิว (epithelial  tissue)  ของอวยัวะต่าง ๆ  เช่น  ตา  ระบบทางเดิน

หายใจทางเดินอาหาร  ระบบประสาท  ระบบสืบพนัธุ์และระบบขบัถ่ายของเสีย  จ าเป็นต่อการสังเคราะห์

กลูโคส  โดยเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติคอยด์  (adrenocorticoid  hormone) 
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ข.  วิตามิน  ดี   (Ergocalciferol , D2 ; Cholecalciferol , D3)  ช่วยการดูดซึม

แคลเซียมและฟอสฟอรัสในการสร้างกระดูกและกระดูกอ่อน  ซ่ึงรวมถึงการสร้างกระดูกของลูกในทอ้งดว้ย 

ช่วยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาหารคาร์โบไฮเดรต 

ค.  วิตามิน อี   (a-Tocopherol)  ส าคัญต่อระบบสืบพันธุ์   มีผลต่อท่อก า เ นิด

อสุจิ  การสร้างน ้ าเช้ือในตวัผูแ้ละการตกไข่  การผสมติดในตวัเมีย  ป้องกนัการออกซิไดด์ของวิตามินเอ  เพิ่ม

ความตา้นทานของเมด็เลือดแดง 

ง. วิตามินเค  (Menadione)  ช่วยให้เลือดแข็งตัวด้วยการสร้างโพรทรอมบิน 

(prothrombin)  และเก่ียวขอ้งกบัการตกตะกอนของเลือด 

จ. วิตามิน ซี (Ascorbic  acid)  สร้าง และควบคุมการท างานของสารท่ีอยู่ระหวา่ง

เซลลท่ี์มีโคลลาเจน  หรือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระดูกหรือเหงือกท าหนา้ท่ีเป็นสารกนัหืนต่อสารภายในร่างกาย

(bioantioxidant)  กระตุน้การท างานของกระบวนการป้องกนัโรค  ช่วยในการดูดซึมธาตุเหลก็ในล าไส้ 

ช่วยกระตุน้การท างานของกรดโฟลิค  

ฉ.  วิตามินบี  1 (ไทอะมีน  , Thiamine)  เพิ่มความอยากกินอาหารและการ

เติบโต  จ าเป็นส าหรับเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน   โดยท าหน้าท่ีเป็นโคเอนไซม์

ไทอะมีนไพโรฟอสเฟต ( thiamine pyrophosphate)  จ าเป็นต่อระบบประสาทและการสืบพนัธุ์ 

ช.  วิตามิน บี  2 (ไรโบฟลาวิน  , Riboflavin)  ท าหน้าท่ีเป็นส่วนของเอนไซม์

มากกว่า  12 ชนิด  จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเน้ือเยื่อในสัตว ์ เร่งการเจริญเติบโตส าคญัต่อ

เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน 

ซ. วิตามินบี 6 (ไพริดอกซีน , Pyridoxine)  เก่ียวขอ้งกบัเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ

โนและไขมนัโดยท าหนา้ท่ีเป็นโคเอนไซม ์

ฌ. วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามีน  , Cyanocobalamin)  มีธาตุโคบอลต์เป็น

องค์ประกอบ  กระตุ้นความอยากกินอาหาร   เพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร  มี

ความส าคญัต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมของ  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั และโปรตีน  มีความส าคญัต่อการน า

กรดโพรพิโอนิกมาใชเ้ป็นพลงังานของสัตวก์ระเพาะรวม  

ญ. ไนอาซีน (B3 , Nicotinamide , Niacin)  จ าเป็นส าหรับเซลล์ของร่างกายใน

ขบวนการสังเคราะห์  กรดไขมนัคาร์โบไฮเดรต  และกรดอะมิโน  โดยให้กลุ่มเมธิล  (methyl)ส าหรับการ
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สร้างกรดอะมิโนเมทไทโอนีน จากสารอ่ืน  ในโคนมพบว่า  การเติมไนอาซีนจะเพิ่มผลผลิตนมไดโ้ดยการ

ช่วยเพิ่มปริมาณการเติบโตของจุลินทรียท่ี์สร้างโปรตีน  

ฎ. กรดแพนโทเทนิค (B5,  ฺ  Pantothenic acid)  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของโค

เอนไซมเ์อ  (coenzyme  A)  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในกระบวนการเมแทบอลิซึม  การเปล่ียนแปลงของไขมนั 

คาร์โบไฮเดรต  และการสร้างกรดอะมิโน 

ฏ. โคลนี (Choline )  เก่ียวกบัเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและไขมนั  และจ าเป็น

ส าหรับการสืบพนัธุ์ตามปกติ ป้องกนัการสะสมไขมนัในตบั  โดยการเพิ่มอตัราการใชห้รือการขนยา้ยไขมนั

ไม่ไดท้ าหนา้ท่ีเป็นโคเอนไซมเ์หมือนกบัวิตามินอ่ืน  แต่จ าเป็นต่อการสร้างสารอะเซทิลโคลีน (acetyl 

choline)  ท่ีส าคญัต่อการน ากระแสประสาท 

ฐ. ไบโอตีน  (Biotin)  เก่ียวกบัเมแทบอลิซึมของไขมนัและโปรตีนมาเป็นพลงังาน 

ฒ. กรดโฟลคิ (Folic  acid)  ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการน าคาร์บอนในกรดอะมิโนไปใช้

เป็นแหล่งคาร์บอนในการสังเคราะห์สารหลายชนิด  เช่น  พิวรีน (purine) ซ่ึงเป็นสารส าคญัในเซลลเ์มด็เลือด

แดงเก่ียวขอ้งกบัการเมแทบอลิซึมของวิตามินบี 12 

 

3.  ความผิดปกติท่ีมีสาเหตุมาจากอาหารสัตว์ 
 ความผิดปกติจากอาหารสัตวบ์างสาเหตุสามารถแยกแยะไดช้ดัเจนแต่บางสาเหตุแยกแยะไดล้ าบาก

มาก  สาเหตุความผิดปกติจากอาหารสัตวส์ามารถแยกออกไดเ้ป็น  2  สาเหตุ  ไดแ้ก่  ความผิดปกติท่ีมีสาเหตุ

จากการขาดสารอาหาร  หรือไดรั้บสารอาหารบางตวัสูงเกินไป  และความผิดปกติท่ีมาจากการไดรั้บสารพิษ 

3.1  ความผิดปกติท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกนิไป 

3.1.1  การขาดน ้า  สัตวจ์ะทอ้งผกู  ผลผลิตลด  ช็อค  

3.1.2  น ้าไม่สะอาด  การกินน ้ามากเกินไป   จะท าใหส้ัตวท์อ้งร่วง  

3.1.3  สุกรท่ีขาดกรดไขมันท่ีจ าเป็น จะมีแผลท่ีผิวหนงั  โตชา้  การสืบพนัธุ์ลม้เหลว  ในไก่

พบวา่โตชา้  ขนงอกชา้  และมีจุดเลือดใตผ้ิวหนงั 

3.1.4  อาหารท่ีมีปลาป่นเค็มมาก  ท าใหสุ้กรกินน ้ามาก  ขี้ไหล 

3.1.5  สุกรและโคมีไขมันแข็ง  เน่ืองจากไดรั้บกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวัมาก  (ส่วนใหญ่เป็น

ไขมนัจากสัตว)์ 
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3.1.6  สัตวท่ี์กรดอะมิโนไม่สมดุลจะท าให้สัตวไ์ม่เจริญเติบโต  ผลผลิตลด  ความสมบูรณ์

พนัธุ์ลดทั้งเพศผูเ้พศเมีย 

3.1.7  การขาดวิตามินเอ  ท าให้มองไม่เห็นในท่ีสลวั  (Night  blindness)  (ภาพท่ี  2.10)  ไก่

จะเบ่ืออาหาร  น ้าหนกัลด   

3.1.8  การขาดไวตามมินดี  ท าใหลู้กสัตวอ่์อนเป็นโรคกระดูกอ่อน  (Ricket)  (ภาพท่ี  2.11)  

และสัตวอ์ายมุากเป็นโรคกระดูกผ ุ (Osteomalacia)  (ภาพท่ี  2.7)  โคเป็นโรคไขน้ม  (Milk  Fever)  เน่ืองจาก

จะมีผลจากระดบัแคลเซียมในเลือดต ่าลงดว้ย 

3.1.9  การขาดวิตามินอี  อาจเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางได ้ ท าให้สัตวเ์ป็นหมนั  ท าให้

เกิดโรคกลา้มเน้ือลีบ  (Muscular  dystrophy)  (ภาพท่ี  2.12)  โรคประสาทในไก่  (Crazy  chick  disease)  

(ภาพท่ี  2.13)  ไก่จะไวต่อการขาดวิตามินอีท่ีสุด 

3.1.10  การขาดวิตามินเค  ท าให้เลือดแข็งตวัช้า  ท าให้โลหิตไหลไม่หยุด  หรือเลือดไม่

แขง็ตวั (Hemophilia)  (ภาพท่ี  2.14) 

3.1.11  การขาดวิตามินบีรวม  ท าใหเ้กิดโรคเหน็บชาในคน  (Beri-beri)  โรคแหงนดูดาวใน

ไก่  (Star  gazing)  (ภาพท่ี  2.15)  โรคขาอมัพาตในไก่  โรคโลหิตจาง  ระบบน ้ายอ่ยท างานไม่ปกติ 

3.1.12  ลักษณะอาการขาดวิตามินซี   ท าให้เกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน  หรือโรค

ลกัปิดลกัเปิด  (Scurvy)  (ภาพท่ี  2.16) 

3.1.13  การขาดเเคลเซียม  ท าใหเ้ปลือกไข่บาง  กระดูกสัตวไ์ม่แขง็แรง 

3.1.14  การขาดธาตุเหลก็ ท าใหลู้กสุกรเป็นโรคโลหิตจาง เบ่ืออาหาร ความตา้นทานโรคต ่า   

3.1.15  สุกรขี้ไหลเพราะขาดธาตุทองแดงและเหลก็ 

3.1.16  การขาดก ามะถนั  ท าใหข้าดกรดอะมิโนบางตวัดว้ย  ท าใหไ้ก่โตชา้ ขน เลบ็  งอกชา้ 

3.1.17  การขาดธาตุสังกะสี  ท าให้สุกรเป็นโรคขี้ เร้ือนชนิดไม่มีตวั  โคจะมีอาการขนร่วง

อยา่งรุนแรง 
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ภาพท่ี 2.10  แสดงโรค  Night  blindness  ในมา้ 

ท่ีมา: Horsetalk.co.nz (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11  แสดงโรค  Rickets  ในลูกแกะ 

ท่ีมา: Dittmer et.al (2009) 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997509000528##
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ภาพท่ี 2.12  แสดงโรค  Osteomalacia  ในแพะสาว 

ท่ีมา: Anjum (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13  แสดงโรค  Muscular  dystrophy  ในแกะ 

ท่ีมา: Sheep and Goat.com (2012) 

 

http://www.kashvet.org/
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ภาพท่ี 2.14  แสดงโรค  Crazy  chick  disease 

ท่ีมา: Dinev (n.d) 

 

 

 
ภาพท่ี 2.15  แสดงโรค  Hemophilia  ในหนู 

ท่ีมา: Lozier and Nichols (2013) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037196313000474##
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037196313000474##
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ภาพท่ี 2.16  แสดงโรค  Star  gazing  ในไก่ 

ท่ีมา: Bender (2012) 

 

 
ภาพท่ี 2.17  แสดงโรค  Scurvy  ในสัตว ์

ท่ีมา: Mansfield  and Weston-Murphy (2009) 
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3.2  ความผิดปกติท่ีมีสาเหตุมาจากสารพษิในอาหาร 

3.2.1  ท้องอืด  (Bloat)  จากการกินอาหารท่ีมีใบอ่อนหรือพืชตระกูลถัว่มากเกินไป 

3.2.2  สุกรได้รับใบกระถินมากเกินไป  ท าให้เป็นหมัน  การสืบพนัธุ์ต ่า  ในไก่ไข่จะไข่ชา้  

ไข่ลด 

3.2.3  สารพษิ  Aflatoxin  (ภาพท่ี  2.18)  ท าใหสุ้กรโตชา้  สุกรทอ้งอาจแทง้ลูก  

3.2.4  สารซีราลิโนน  (จากเช้ือราในอาหารสัตว์)  สารน้ีมีฤทธ์ิคล้ายฮอร์โมนเพศเมีย

(Estrogen)ถา้เกินระดบั  150  พีพีบี. สารจะไปกระตุน้การเติบโตของท่อน าไข่  ท าให้เป็ดกน้ทะลกั  ท าให้

สูญเสียทางเศรษฐกิจ  

3.2.5  ลูกสุกรกนินมแม่ท่ีได้รับ  Aflatoxin  สูงก็จะขี้ไหล 

3.2.6  สัตว์ท่ีได้รับกากมะพร้าวในอาหารสูงไขมนัซากจะแขง็ 

3.2.7  ถั่วเหลืองดิบสัตวช์ะงกัการเติบโต  การเจริญเติบโตต ่า 

3.2.8  สุกรได้รับแกลบกุ้ งมากท าให้สมดุลแคลเซียม  ฟอสฟอรัสเสีย  อาจเกิดโรค  

Parakeratosis  (ขี้ เร้ือนในสุกร) 

3.2.9  สุกรได้รับปลาป่นเน่ามากเกินไปท าใหข้ี้ไหล  จากผลของแบคทีเรีย   

 

 
ภาพท่ี 2.18  แสดงเช้ือราในขา้วโพด 

ท่ีมา: บลอ็กสป็อตดอทคอม (2553) 

http://2.bp.blogspot.com/_AYFASRbCMj0/TCG7IJ0OBsI/AAAAAAAAAYg/v2d401FQukc/s1600/I.jpg


48 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

 

สรุป 
สัตวไ์ดรั้บพลงังานและสารอาหาร  ดว้ยการกินพืชและสัตวต์ลอดจนผลิตผลพลอยได้   สารอาหาร

เหล่าน้ี  ไดแ้ก่  น ้ า คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  โปรตีน  วิตามินและแร่ธาตุ  เพื่อน าไปใช้  ในการด ารงชีพ  การ

เจริญเติบโตการสร้างผลผลิตและการสืบพนัธุ์  สัตวเ์ก็บพลงังานไวใ้นรูปของไขมนั  ซ่ึงให้พลงังานมากกว่า

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  2.25  เท่า  ไขมนัในร่างกายสัตวแ์ละในอาหารอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์  กรด

ไขมนั  และสารไขมนัอ่ืน ๆ  ส่วนโปรตีนนอกจากเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของเซลล์ต่าง ๆ  

แล้ว  ยงัเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และภูมิคุ ้มกัน   โปรตีนมีกรดอะมิโนมากกว่า  20 ชนิด  แต่เป็น

กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นเพียง10  ชนิด  ยกเวน้ในสัตวปี์กตอ้งใช้เพิ่มเติมอีก  2  ชนิด  ร่างกายสัตวต์อ้งการวิตามิน

เป็นจ านวนนอ้ย  แต่ส่วนใหญ่สังเคราะห์ไม่ไดห้รือไม่เพียงพอ  มีบทบาทในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ

พ ลั ง ง า น แ ล ะ มี ห น้ า ท่ี เ ฉ พ า ะ ตั ว  แ ร่ ธ า ตุ ท่ี สั ต ว์ ต้ อ ง ก า ร เ ป็ น จ า น ว น

มาก  ไดแ้ก่  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  โปตสัเซียม  ก ามะถนั  โซเดียมและคลอไรด์ซ่ึงใช้เป็นส่วนประกอบ

โครงร่างและการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย  ปัจจุบนัมีการใช้สารเติมพิเศษซ่ึงเป็นสารท่ีได้จาก

ส่ิงมีชีวิตและสารสังเคราะห์  เพื่อช่วยใหส้ัตวเ์จริญเติบโต  ใหผ้ลผลิตสูงและใหคุ้ณภาพของผลผลิตดีขึ้น  และยงั

มีสารบางชนิดพบในอาหารสัตวท่ี์กิน  ซ่ึงยงัจ าแนกโครงสร้างหรือกลไกการท างานไม่ชดัเจน  แต่ให้ผลดีกบั

สัตวเ์ม่ือผสมลงในอาหารใหส้ัตวกิ์น   
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แบบทดสอบบทที ่ 2 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  น ้าท่ีไดจ้ากขบวนการเผาผลาญอาหารคือพวกใด 

ก.   metabolic  water     

ข.   Synovial  fluid 

ค.   H20     

ง.   น ้าปัสสาวะ    

2. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของน ้า 

ก.   ช่วยขบัของเสีย   

ข.   ช่วยระบายความร้อน 

ค.   ช่วยให้เป็นหนุ่มสาว   

ง.   ช่วยขนส่งโภชนต่าง ๆ    

3.  คาร์โบไฮเดรตประกอบดว้ยธาตุ    

ก.        ก. CHON     ข.   CHO 
ข.        ค. CHONP   ค.   CHN 

4.  Monosaccharide  ไดแ้ก่ 

ก.        ก. Sucrose  Fructose 
       ข.Maltose  Galactose 

ข.        ค.Lactose  Mannose 
ค.        ง.Glucose  Fructose 

5.  ขอ้ใดเป็น  monosaccharide 

       ก.   แป้ง               ข.   เซลลูโลส  

       ค.   น ้าตาลออ้ย ง.  กาแลกโตส 

6.  ขอ้ใดคือน ้าตาลในนม 
ก.        ก. Glucose               ข. Mannose 
ข.        ค. Lactose                ง. Cellobiose 

7.  สูตรโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต  คือ 

ก.   [(CH1O)n]   ข.   [(CH2O)n]   

ค.   [(CH3O)n]    ง.   [(CH4O)n]                                                                                                                                                                        

8.  Star    8. starch เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดใด 

          ก.   Polysaccharide    ข.   Monosaccharide 

           ค.   Hemicellulose     ง.   Glycogen 

            9.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของ  Hemicellulose 

        ก.   เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีรวมอยูก่บัเซลลูโลส  

        ข.   เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีสัตวย์อ่ยได ้

        ค.  คาร์โบไฮเดรตชนิดน้ีมีความต้านทานสารเคมีได้

มากกว่าเซลลูโลส 

        ง.  เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีมากในพืชอ่อน/ลดน้อยลงเม่ือ

พืชแก่ 

           10.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของ  Cellulose 

 ก.   พบอยูต่ามส่วนท่ีเป็นเยื่อใยของพืช 

ข.   ทนต่อการเปล่ียนแปลงโดยสารเคมีมากกว่าแป้ง 

ค.   จะสลายตวัไดโ้ดยกรดอยา่งแรง 

ง.   จดัเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยง่าย 

          11.  ขอ้ใดเป็นน ้าตาล  Disaccharide 

ก.   Fructose   ข.   Sucrose   

ค.   Glucose    ง.   Galactose   

           12.  ขอ้ใดเป็นน ้าตาล  Trisaccharide 

ก.   Sucrose    ข.   raffinose 

ค.   Lactose   ง.   Glucose 
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13.  ไขมนัแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรต  คือ 

ก.   มี HC นอ้ยกว่าคาร์โบไฮเดรต   ข.   มี H=C 

ค.   มี H:C=5:1    ง.   มี H มากกว่า O นอ้ยกว่าคาร์โบไฮเดรต 

14.  ไขมนัมีพลงังานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต 

ก.   1.25 เท่า                   ข.   2.25 เท่า 

ค.   3.25 เท่า                   ง.   4.25 เท่า 

15.  ขอ้ใดไม่ใช่กรดไขมนัท่ีจ าเป็น 

ก.   กรดลิโนเลอิก            ข.   กรดลิโนเลนิก   

ค.   กรดอะซีติค  แอซิด   ง.   กรดอะราชิโดนิก    

16.  ขอ้ใดเป็นกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั  

ก.   Butyric  acid        ข.   Oleic  acid 

ค.   Palmitic  acid      ง.   Stearic  acid 

17.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติักรดไขมนัไม่อ่ิมตวั 

ก.   ถูกท าลายและเหมน็หืนง่าย 

ข.   จ านวนคาร์บอนนอ้ยกว่า 

ค.   ท่ีอุณหภูมิห้องเหลวกว่า 

ง.   จุดหลอมเหลวสูงกว่า 

18.  ข้อใดไม่เป็นไขมนัท่ีมีห่วงโซ่ส้ันหรือคุณสมบัติของ

ไขมนัท่ีมีห่วงโซ่ส้ัน 

ก.   ไดแ้ก่  น ้ามนัมะพร้าว  น ้ามนัถัว่เหลือง 

ข.   เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสัตว ์

ค.   ช่วยสร้างน ้านม 

ง.   ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นของแขง็ 

19.  ลกัษณะเด่นของสูตรโครงสร้างของไขมนัอ่ิมตวัคือ 

ก.   ยึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะเด่ียว 

ข.   แต่ละ C จะมี  H 2 อะตอม  มาเกาะอยูต่ลอดเวลา   

ค.   แร่ธาตุในบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนอยู่ดว้ย  มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลง 

ง.   หืนยาก 

 

20.  ลกัษณะเด่นของสูตรโครงสร้างของไขมนัไม่อ่ิมตวัคือ 

ก.   ยึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะคู่หรือมากกว่า 

ข.    กรดไขมันอยู่ ในสภาพ  free  radical    ตรง

ต าแหน่งของพนัธะคู่   

ค.   แร่ธาตุในบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนอยู่ดว้ย  มี

ผลต่อการเปล่ียนแปลง 

ง.   หืนยาก 

21.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของกรดไขมนัอ่ิมตวั 

ก.   ไม่ถูกท าลายโดยอากาศและโลหะ 

ข.   มีน ้าหนกัโมเลกุลนอ้ยกว่า 

ค.   ท่ีอุณหภูมิห้องจะแขง็กว่า 

ง.   จุดหลอมเหลวสูงกว่า 

22.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของไขมนั 

ก.   ไขมนัส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง  พบในส่วนของ

เซลลแ์ละเน้ือเย่ือ  

ข.   ไขมันท่ีสะสมไวส่้วนน้ีจะเป็นแหล่งสะสม

พลงังานส่วนใหญ่ของร่างกาย   

ค.   ไขมันช่วยในการดูดซึมวิตามินท่ีละลายใน

ไขมนัซ่ึงไดแ้ก่  วิตามินเอ  ดี  อี  และ  เค   

ง.   ไม่ละลายในน ้า  แต่ละลายไดดี้ในกรดเกลือ 

23.  ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของ  Protein  

ก.   มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ  16  

เปอร์เซ็นต ์      

ข.   โปรตีนประกอบขึ้นด้วยกรดอะมิโนหลาย

ชนิด  เกาะเก่ียวกนัดว้ยพนัธะเพปไทด์ 

ค.   เอาอะมิโนกรุ๊ป  (-NH 2)  ของกรดอะมิโนตวั

หน่ึงมาต่อกบั  carboxyl  group  (- COOH )  ของอีกตวัหน่ึง 

ง.   ขบวนการขา้งตน้จะสูญเสียน ้ าไป  2  โมเลกุล  

ต่อการเกิด  1  peptide  bond   
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24.  ขอ้ใดเป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น… 

ก.   ลูซีน  (leucine)     

ข.   อะละนีน  (Alanine)-    

ค.   ไทโรซีน  (Tryrosine)-    

            ง.   ซีรีน  (Serine)-   

25.  หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดของโปรตีน  คือ 

ก. กรดไขมนั     ข.   กลูโคส 

ค.    กลีเซอรอล    ง.   กรดอะมิโน 

26.  Essential  amino  acid  หมายถึง  กรดอะมิโนท่ี 

ก. สัตวส์ร้างขึ้นเองไดไ้ม่ตอ้งเพ่ิมในอาหาร 

ข. สัตวส์ร้างขึ้นเองไดแ้ต่ใชไ้ม่ได ้

ค. สัตวส์ร้างขึ้นเองไม่ไดต้อ้งเพ่ิมเติมในอาหาร 

ง. สัตวส์ร้างขึ้นเองไดใ้ชไ้ม่ได ้

27.  ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของโปรตีน 

ก.   เป็นแหล่งพลงังาน 

ข.   เป็นส่วนประกอบของภูมิคุม้กนัโรค 

ค.   ขนส่งโภชน    

ง.   กนัการกระทบกระเทือน 

28.  สัตวปี์ก  ตอ้งการกรดอะมิโนเพ่ิมเติมอีกสองชนิด  คือ   

ก.   ไกลซีน  (glycine)  และกลูตามิก  (glutamic  acid) 

ข.   อะละนีน  (Alanine)  ไทโรซีน  (Tryrosine) 

ค.   กลูตามีน  (Glutamine)   ซีรีน  (Serine)-  

ง.   กรดแอสปาติก  (Aspartic acid)  แอสพาราจีน 

(Asparagine) 

29.  Macro  element   ไดแ้ก่ 

ก. Ca  P                           ข.   Cu  Zn 

ค.    Mo  Co                        ง.   As  Se 

30.  แร่ธาตุเหล่าน้ีจดัเป็น toxic  element 

ก.   Zn                               ข.   Cu 

ค.   Na                    ง.   Mo    

31.  โรคเหน็บชาเกิดจากการขาด 

ก. Ca  P                          ข.   B   รวม 

ข. วิตามิน  A  และ  D  ง.   Manganese 

32.  สัตวท่ี์ใชป้ระโยชน์จาก  เซลลูโลส  ไดดี้ท่ีสุดคือ 

ก.   กระต่าย    ข.   สุกร 

         ค.   ไก่                 ง.   เป็ด  

33.  แร่ธาตุต่อไปน้ีถา้ขาดท าให้เกิดโรคโลหิตจาง 

ก.   Fe  ข.   Ca 

ค.   Cl  ง.   Co    

34.  วิตามินขอ้ใดละลายไดใ้นน ้า 

ก.   วิตามิน  เอ   ข.   วิตามิน  อี 

ค.   วิตามิน  บี ง.   วิตามิน  ดี   

35.  วิตามินขอ้ใดมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างกระดูก 

ก.   วิตามิน  เอ  และ  บี   

ข.   วิตามิน  เอ  และ  ดี 

ค.   วิตามิน  ซี  และ  อี   

ง.   วิตามิน  ดี  และ  เค   

36.  การขาดวิตามิน  เอ  ท าให้เกิดโรค 

ก.   Night  blindness         ข.   Encephalomalacia 

         ค.   Beri-beri                      ง.   Parakeratosis 

37.  การขาดธาตุสังกะสีท าให้เกิดโรคอะไรในสุกร 

ก.   Night  blindness         ข.   Encephalomalacia 

         ค.   Beri-beri                     ง.   Parakeratosis 

38.  การขาดวิตามิน  อี  ท าให้เกิดอะไร 

ก.   เป็นหมนั               ข.   เลือดออกตามไรฟัน 

         ค.   เลือดไม่แขง็ตวั       ง.   เปลือกไข่บาง 

39.  การขาดวิตามิน  เค  ท าให้เกิดอะไร 

ก.   เป็นหมนั             ข.   ลกัปิดลกัเปิด 

         ค.   เลือดไม่แขง็ตวั     ง.   กระดูกไม่แขง็แรง 
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40.  การขาดวิตามิน  ซี  ท าให้เกิดอะไร 

ก.   เป็นหมนั            ข.   เลือดออกตามไรฟัน 

         ค.   เลือดไม่แขง็ตวั    ง.   เปลือกไข่บาง 

41.  โรคกลา้มเน้ือลีบ  (Muscular  dystrophy) 

เกิดจากการขาด 

ก.   วิตามิน  เอ   ข.   วิตามิน  อี 

ค.   วิตามิน  บี ง.   วิตามิน  ดี  

42.  ผลผลิตขั้นสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการย่อยคาร์โบไฮเดรตพบ

ไดใ้นเลือด  คือ 

ก. Glucose                 ข.   Mannose 

Lactose                  ค.   Cellobiose 

43.  สารท่ีเป็น  Natural  Antioxidant  คือ 

              ก.   วิตามิน  A    ข.   วิตามิน  E 

              ค.   Fe                                ง.   Cu      

44.  วิตามินท่ีละลายในน ้ามนัไดแ้ก่คือ 

              ก.   วิตามิน  A    ข.   วิตามิน  B1 

              ค.   วิตามิน  B12                 ง.   วิตามิน  C      

45.  สุกรขี้ไหลเพราะ 

              ก.   รับCaCl  มากไป ข.   รับCaPO4  มากไป 

              ค.   รับNaCl  มากไป                ง.   รับCuSO4  มากไป 

46.  ไขมนัในซากสุกรแขง็เพราะ 

              ก.   รับCaCl  มากไป ข.   รับCaPO4  มากไป 

              ค.   ไชไ้ขมนัอ่ิมตวัมากไป       ง.   ใชN้aClมากไป 

47.  แร่ธาตุต่อไปน้ีถา้ขาดท าให้เกิดโรคขี้ไหลในลูกสุกร 

              ก.   Cu  ข.   Ca 

              ค.   Cl  ง.   Co   

48.  สารพิษ  Aflatoxin  ท าให้สุกรแสดงอาการ 

โตชา้  สุกรทอ้งอาจแทง้ลูก                

              ก.   โตชา้                    ข.   กน้ทะลกั 

              ค.   ขี้ไหล                                ง.   ไขมนัซากแขง็ 

49.  สุกรไดรั้บปลาป่นเน่ามากไปท าให้ 

              ก.   โตชา้                    ข.   กน้ทะลกั 

              ค.   ขี้ไหล                                ง.   ไขมนัซากแขง็ 

50.  การขาดน ้าท าให้สุกรมีอาการ 

              ก.   ช็อค                     ข.   กน้ทะลกั 

              ค.   ขี้ไหล                                ง.   ไขมนัซากแขง็ 
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แบบฝึกหัดบทที่ 2 

 แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนประกอบของอาหารสัตว์  ตามไดอะแกรมท่ีก าหนดให้  
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บทที ่ 3 

วตัถุดิบอาหารสัตว์ 
 

               เน่ืองจากตน้ทุนการเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารสัตว ์ เช่น  ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงสุกรจะเป็น

ค่าอาหารถึง  80  เปอร์เซ็นต์  การเล้ียงโคนมและการเล้ียงไก่จะเป็นค่าอาหารประมาณ  50-60  เปอร์เซ็นต์ 

ฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของวตัถุดิบของอาหารสัตวแ์ต่ละชนิดก่อนการ

เล้ียงสัตวจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 

 
3.1  การแบ่งประเภทอาหารสัตว์ 
 อาหารสัตวถ์า้แบ่งตามปริมาณเยื่อใยและปริมาณยอดโภชนย่อยไดท้ั้งหมดแลว้สามารถแบ่งออกได้

เป็น  2  ประเภท  คือ 

  ก)  อาหารข้น  (Concentrate)  เป็นอาหารท่ีมีความเขม้ขน้จองโภชนสูงและมีระดบัเยื่อใย

ต ่ากวา่  18  เปอร์เซ็นต ์ แต่มีโภชนยอ่ยไดท้ั้งหมด  (TDN)  สูง  อาหารประเภทน้ีไดแ้ก่เมลด็ธญัพืชต่าง ๆ 

    ข)  อาหารหยาบ  (Roughage)  เป็นอาหารท่ีมีโภชนย่อยไดท้ั้งหมดต ่า  และมีปริมาณเยื่อใย

สูงกว่า  18  เปอร์เซ็นต ์ อาหารประเภทน้ีไดแ้ก่  หญา้สด  หญา้แห้ง  ถัว่  ฟางขา้ว  เป็นตน้ ในท่ีน้ีการศึกษา

เร่ืองวตัถุดิบอาหารจะเนน้ไปทางอาหารหยาบเป็นหลกั 

 

3.2  วัตถุดิบอาหารข้นและสารเสริมในอาหารสัตว์ 
วตัถุดิบอาหารสัตวเ์ป็นแหล่งใหส้ารอาหารหรือโภชนทั้ง  6  ประเภท  โดยวตัถุดิบอาหารแต่ละชนิด

จะมีปริมาณสารอาหารชนิดต่าง ๆ  แตกต่างกนั  หากแบ่งวตัถุดิบอาหารตามปริมาณสารอาหารท่ีมีอยู่  อาจ

แบ่งออกได้เป็น  4  ประเภท  คือ  1.  แหล่งพลงังาน  2.  แหล่งโปรตีน  3.  แหล่งวิตามิน  และแร่ธาตุ  4.  

แหล่งสารเสริมอาหาร    

3.2.1  แหล่งพลังงาน  วตัถุดิบประเภทน้ีแบ่งย่อยได ้ 2  ประเภท  คือ   แหล่งพลงังานประเภทแป้ง

หรือน ้าตาล  และแหล่งพลงังานประเภทเขม้ขน้ 

3.2.1.1  แหล่งพลงังานประเภทแป้งหรือน ้าตาล   
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วตัถุดิบประเภทน้ีจะใช้ปริมาณมากท่ีสุดในสูตรอาหารถึง  70-80 เปอร์เซ็นต์  โดยมีระดบัโปรตีน

ค่อนขา้งต ่ากว่า  20  เปอร์เซ็นต์  เยื่อใยต ่า (ต ่ากว่า  18  เปอร์เซ็นต์)  มีพลงังานสูง ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดธญัพืช

และพืชหวั  ไดแ้ก่ 

ก.  ข้าวโพด  (corn)   

ขา้วโพดเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะแก่การเล้ียงสุกรทั้งน้ีเพราะขา้วโพดมีปริมาณมาก  และราคา

ถูก  มีคาร์โบไฮเดรตถึง  68 เปอร์เซ็นต์  มีโปรตีน  8 เปอร์เซ็นต์  และเป็นโปรตีนคุณภาพต ่าเพราะขาด

กรดอะมิโนไลซีน และทริปโตเฟน แต่ปัจจุบนัน้ีมีขา้วโพดพนัธ์โอเพก 2 (Oppaque-2) ซ่ึงมีไลซีนและทริป

โตเฟนสูงกว่าขา้วโพดธรรมดาเกือบ  2  เท่า  นอกจากน้ีขา้วโพดจะพบปัญหาเร่ืองเช้ือราแอสเปอจิลลัส  

ฟลาวสั  (Aspergillus  flavus)  ซ่ึงสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน  (Aflatoxin)  ซ่ึงจะท าให้สุกรมีอัตราการ

เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง  สุกรอาจแทง้ลูก  ขา้วโพดท่ีจะใช้เล้ียงสุกรตอ้งสะอาด

ปราศจากส่ิงแปลกปลอม  หรือเช้ือรา  และตอ้งน ามาบดให้ละเอียดก่อนใชเ้ล้ียงสัตว ์ ขา้วโพดถือว่ามีคุณค่า

ทางพลงังานเป็นมาตรฐานคือ  100  เน่ืองจากมีคาร์โบไฮเดรตสูงและระดบัเยือ่ใยต ่า  (ภาพท่ี  3.1) 

 

 
ภาพท่ี 3.1  แสดงขา้วโพดป่น 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ข.  ผลพลอยได้จากข้าวโพด  (corn  by  product)  

ผลพลอย ไ ด้ จ า ก ก า รปลู ก ข้ า ว โพดประ กอบด้ ว ย เ ม ล็ ด ข้ า ว โพดบดปนกับ

ซัง (corn and cob meal) ซ่ึงมีสัดส่วนซังประมาณ 20–25 เปอร์เซ็นต์และเมล็ด  70–75  เปอร์เซ็นต์  โดย

น ้ าหนัก  เหมาะส าหรับน าไปเล้ียงสัตว์เคี้ ยวเอ้ือง  โดยทั่วไปไม่น าไปเล้ียงสุกรและสัตว์ปีก  มีโปรตีน
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ประมาณ  7–8  เปอร์เซ็นต์ และการย่อยได้ทั้ งหมดของโภชน 73–75 เปอร์เซ็นต์  ส่วนผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับข้าวโพด   ได้แก่  ร าข้าวโพด   (corn  bran)  ซ่ึงเป็นส่วนเยื่อหุ้มของเมล็ด

ขา้วโพด  มีโปรตีนประมาณ  12–16  เปอร์เซ็นต ์ และเยือ่ใย  10–12  เปอร์เซ็นต ์  ถา้น าเมลด็ขา้วโพดไปสกดั

เอาน ้ามนัออกเหลือส่วนท่ีเรียกวา่  คอร์นเยอร์มมีล  (corn  germ  meal)  เป็นส่วนของจมูกขา้วโพด  มีโปรตีน

ประมาณ  20  เปอร์เซ็นต์  ส่วนกากขา้วโพดเป็นเศษของขา้วโพด ท่ีเหลือประกอบดว้ยซัง จมูกขา้วโพดและ

แป้งส่วนท่ีเหลือโดยทั่วไปมีน ้ ามันน้อยกว่า  4  เปอร์เซ็นต์  และโปรตีนประมาณ   10–11 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากน้ียงัมีผลพลอยไดท่ี้เหลือจากการน าขา้วโพดไปท าแป้งและท าน ้าตาลหรือไซรับ ไดแ้ก่ คอร์นกลูเตน

มีล (corn  gluten  meal)  มีโปรตีนประมาณ  40–60  เปอร์เซ็นต ์ ไดจ้ากการน าขา้วโพดไปสกดัเอาแป้ง เยอร์ม 

(germ)  และร าท่ีหุม้ออกแต่ถา้ยงัคงมีส่วนร าท่ีหุม้เมล็ดปนอยู่  เรียกวา่  คอร์นกลูเตนฟีด  (corn  gluten  feed)  

มีโปรตีนประมาณ  20–25  เปอร์เซ็นต ์

 

  
ภาพท่ี 3.2  ซงัเขา้วโพดป่น 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ค.  ปลายข้าว  (broken  rice)   

ปลายขา้วเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถใช้เป็นอาหารได้เลยไม่ตอ้งน ามาบดให้ละเอียดก่อน  มี

คุณค่าทางอาหารใกลเ้คียงกบัขา้วโพด  คือมีโปรตีนประมาณ  8  เปอร์เซ็นต์  ย่อยง่าย  เก็บไวไ้ดน้าน  ปลาย

ขา้วเหนียวมีคุณค่าทางอาหารใกลเ้คียงกบัขา้วเจา้  แต่ปลายขา้วเหนียวอาจท าให้ทอ้งผูกได ้ ปลายขา้วน่ึงจะ

ยอ่ยไดง้่ายกวา่ปลายขา้วธรรมดา  (ภาพท่ี  3.3) 



57 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

 

  
ภาพท่ี 3.3  แสดงปลายขา้ว 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ง.  ร าข้าวละเอยีด  (rice  polish)  ร าหยาบ  (rice  bran)   

ร าข้าวเป็นผลพลอยได้จากโรงสีเช่นเดียวกับปลายข้าว   ร ามีโปรตีนประมาณ  11-13  

เปอร์เซ็นต ์  ร าละเอียดจะมีวิตามิน  บี  1  มากกว่าร าหยาบ  ร าสกดัน ้ ามนั  (rice  polish,  solvent  extracted)  

จะมีโปรตีนประมาณ  14  เปอร์เซ็นต ์ ร าขา้วมีเยือ่ใยสูง  ฟ่าม  ไขมนัสูง  หืนง่าย  ร าขา้วนาปรังมีความช้ืนสูง

และมียาฆ่าแมลงปะปนมามาก  ร าสกดัน ้ ามนัแลว้  มีไขมนันอ้ย  เก็บไดน้าน  ยาฆ่าแมลงลดปริมาณลง  แต่

ระดบัพลงังานอาจจะต ่า  (ภาพท่ี  3.4) 

 

  
ภาพท่ี 3.3  แสดงร าละเอียด 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 
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จ.  ข้าวเปลือกบด  (paddy – rice)  

ขา้วเปลือกมีโปรตีนประมาณ  8–9  เปอร์เซ็นต ์ เยื่อใย  9–10  เปอร์เซ็นต ์ขา้วเปลือกมกัจะมี

แกลบปนประมาณ 20  เปอร์เซ็นต์  ท าให้มีกากหรือเยื่อใยสูง  และมีสารซิลิกา  (silica)  ท าให้ส่วนท่ีจะให้

พลงังานลดลง  ไม่ควรใชเ้ป็นอาหารของสัตว์ท่ีมีอายุน้อย  เช่น  ลูกไก่หรือลูกสุกร  ขา้วเปลือกเม่ือบดแลว้มี

ลกัษณะเป็นฝุ่ น อาจเกิดการระคายเคืองท าใหกิ้นอาหารไดน้อ้ยลงและอาจมียาฆ่าแมลงปนติดมากบัเปลือก 

 

 
ภาพท่ี 3.4  ขา้วเปลือกบด 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ฉ.  ข้าวฟ่าง  (sorghum)   

ข้าวฟ่างมีโปรตีน 11 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าข้าวโพด แต่เป็นโปรตีนคุณภาพต ่าไม่ เป็น

ประโยชน์ต่อสัตวก์ระเพาะเด่ียวนกั ในขา้วฟ่างมีสารแทนนิน (tannin) ท าให้รสขมและท าให้ประสิทธิภาพ

การเจริญเติบโตลดลง  ขา้วฟ่างเมลด็ขาวและเมล็ดเหลืองจะมีปริมาณสารแทนนินนอ้ยกวา่ขา้วฟ่างเมล็ดแดง  

ขา้วฟ่างอ่อนมีแทนนินมากกวา่ขา้วฟ่างแก่  (ภาพท่ี  3.4) 
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ภาพท่ี 3.5  แสดงขา้วฟ่างป่นหยาบ 

ท่ีมา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มทร.ลา้นนา (2556) 

 

ช. มันส าปะหลงั  (cassava)   

มนัส าปะหลงัมีคุณค่าทางอาหารต ่า มีโปรตีน 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ มนัส าปะหลงัสดมีสารพิษ

กรดไฮโดรไซยานิค  (hydrocyanic  acid)  (หรือ  prussic  acid)  สูง  จึงไม่ควรใชม้นัส าปะหลงัสดเล้ียงสัตว ์ 

เพาะสารน้ีจะไปรวมกบัเมด็เลือดแดง  เมด็เลือดแดงไม่สามารถน าออกซิเจนไปใชไ้ด ้ ท าใหส้ัตวต์ายได ้ การ

น ามนัส าปะหลงัไปหั่นเป็นแว่น  หรือบดตากแดด  (เรียกว่ามนัเส้น)  3-5  แดด  หรือน าไปหมกัสามารถลด

ระดบัสารพิษได ้ (ภาพท่ี  3.6) 

 

  
ภาพท่ี 3.6  มนัส าปะหลงั 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 
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ฌ.  มันเทศ  (sweet  potato)  
มันเทศสดจะมีน ้ าประมาณ   60–70   เปอร์เซ็นต์   โปรตีนในสภาพแห้งประมาณ 

1–2  เปอร์เซ็นต ์ใชเ้ล้ียงสัตวไ์ด ้ถา้มีราคาต ่าหรือปลูกใชเ้อง แต่เก็บไวไ้ม่ไดน้านเพราะแมลงกดักินง่ายเม่ือท า
ใหแ้หง้จะใหพ้ลงังานสูง  การใชไ้ม่ควรเกินในอตัรามนัเทศต่อเมล็ดธญัพืช 1:1 หรือ  20– 25 เปอร์เซ็นต ์การท า
มนัเทศใหแ้หง้ไม่คุม้ค่าและใชป้ระโยชน์ไดเ้พียง  1  ใน  3  ของขา้วโพด 
 

 
ภาพท่ี 3.7  แสดงมนัส าปะหลงั  (มนัเส้น) 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ญ.  ผลพลอยได้จากผลติภัณฑ์อาหารแป้ง  (flour  by  product)   

ผลพลอยไดจ้ากผลิตภณัฑอ์าหารแป้ง  เป็นผลพลอยไดจ้ากโรงงานท่ีท าอาหารและขนมจาก

แป้ง เช่น จากการท าขนมปัง   (bakery  by  product)  หรือโรงงานท าเส้นหม่ี (noodle by product)สามารถ

น ามาใชเ้ล้ียงสัตวไ์ด ้  โดยทัว่ไปคุณภาพใกลเ้คียงกบัขา้วโพด  แต่มกัมีไขมนัสูง  (12–16 เปอร์เซ็นต)์ และอาจ

มีเกลือมาก  ดงันั้นในการใชไ้ม่ควรเกิน  20  เปอร์เซ็นต ์ ของอาหารทั้งหมด 

 

3.2.1.2  แหล่งพลงังานประเภทเข้มข้น  

ก.  ไขมัน  (fat , oil)   

ไขมนัใชผ้สมในอาหารสัตวเ์พื่อยกระดบัพลงังาน  เป็นวตัถุดิบอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับสุกร  

มีพลงังานสูงกว่าแป้ง  2.5  เท่า  ช่วยลดการเป็นฝุ่ นในอาหาร  ท าให้อาหารอดัเม็ดง่าย  เพิ่มความน่ากิน  เพิ่ม

ปริมาณกรดไขมนัท่ีจ าเป็น  แต่มีปัญหาคือท าให้อาหารหืนง่าย  และถา้สุกรได้รับเกิน  5-7  เปอร์เซ็นต์  ของ
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สูตรอาหารอาจท าให้ลกัษณะไขมนัของซากมีปัญหา  เช่น  เกิดไขมนัมีลกัษณะแข็ง  ถา้อาหารมีไขมนัววั  

น ้ ามนัหมู  น ้ ามนัมะพร้าว  น ้ ามนัปาล์ม  มาก  ไขมนัมีลกัษณะเหลว  ถา้มีน ้ ามนัร าขา้ว  น ้ ามนัขา้วโพด  

น ้ามนัถัว่ชนิดต่าง ๆ  มาก 

 

 
ภาพท่ี 3.6  แสดงตะกอนน ้ามนัปาลม์  (palm-sludge-oil) 

ท่ีมา: ไทย อาลีบาบาดอทคอม (2556) 

 

 
ภาพท่ี 3.7  ไขมนัววัเจียว 

ท่ีมา: เมเนเจอร์ดอทซีโอดอททีเฮช (2553) 
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ข.  น ้าตาลทราย  (sugar  cane)   

น าตาลทรายเป็นวตัถุดิบท่ีให้พลงังานแต่เพียงอย่างเดียว  มีพลงังานใกลเ้คียงกบัขา้วโพด

และปลายขา้ว  และเพิ่มความน่ากินในอาหาร  มกัใชใ้นอาหารลูกสุกรหยา่นม   
 

  
ภาพท่ี 3.8  น ้าตาลทราย 

 

ค.  กากน ้าตาล  (molasses)   

กากน ้ าตาลเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้ าตาลจากออ้ย  มีสีน ้ าตาลปนด า  มีโปรตีน  4  

เปอร์เซ็นต ์ มีพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นสุกรเพียง  2,100  กิโลแคลอรี/กก.  ซ่ึงต ่ากวา่ปลายขา้วและขา้วโพด  

จึงไม่เหมาะท่ีจะใช้เป็นแหล่งพลังงาน  การใช้ในอาหารจึงเพื่อเพิ่มความน่ากินในกรณีท่ีสูตรอาหาร

ประกอบดว้ยวตัถุดิบท่ีมีความน่ากินต ่าอยูสู่ง  และลดการเป็นฝุ่ น  ท าใหอ้ดัเมด็ไดง้่าย  แต่อาหารจะเก็บไวไ้ด้

ไม่นานเพราะจะเกิดเช้ือราและเหมน็เปร้ียว  ในอาหารสุกรสามารถใชไ้ด ้ 5-7  เปอร์เซ็นต ์ ของสูตรอาหาร  

  

  
ภาพท่ี 3.8  แสดงกากน ้าตาล 

ท่ีมา: บริษทัน ้าตาลไทยกาญจนบุรี จ ากดั (2552) 
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3.3  แหล่งโปรตีน 
เป็นวัตถุดิบอาหารท่ีใช้น้อยในสูตรอาหาร  (20-30  เปอร์เซ็นต์)  มีระดับโปรตีนสูงกว่า  20  

เปอร์เซ็นต์  อีกทั้งยงัเป็นโปรตีนคุณภาพดี  มีเยื่อใยต ่า  (ต ่ากว่า  18  เปอร์เซ็นต์)  สามารถแบ่งออกเป็น  2  

ประเภทตามแหล่งก าเนิด  คือ  โปรตีนจากสัตว ์ และ  โปรตีนจากพืช 

3.3.1  แหล่งโปรตีนจากสัตว์ 

 วตัถุดิบโปรตีนจากสัตวเ์ป็นผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมเช่น  ปลาป่น  เน้ือป่น  เน้ือและกระดูกป่น  

ขนไก่ป่น  นมและผลิตภณัฑ ์ วตัถุดิบโปรตีนจากสัตวมี์คุณภาพสูง  เพราะมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นปริมาณมาก

และสมดุลกวา่แหล่งโปรตีนจากพืช 

ก. ปลาป่น  (fish  meal)   

ปลาป่นมีโปรตีนสูงประมาณ  50-60  เปอร์เซ็นต ์ มีกรดอะมิโนไลซีน  และเมทไธโอนีนสูง  

มีแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง  มีราคาแพง  จึงมกัถูกปลอมปนดว้ยทรายละเอียด  ยูเรีย  ขนไก่ป่น  

และมกัมีปัญหาเร่ืองความเค็ม  ซ่ึงสามารถท าให้สุกรขี้ ไหลได้  ปลาป่นท่ีท าจากปลาเน่าก็จะท าให้สุกร

ทอ้งร่วงเช่นเดียวกนั  การใชป้ลาป่นในสุกรเกิน  10-15  เปอร์เซ็นต์  จะท าให้สุกรกินอาหารลดลง  เน้ือสุกร

จะมีกล่ินคาวปลา   

 

  
ภาพท่ี 3.9  แสดงปลาป่น 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค อาหารสัตว ์(2555) 
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ข.  เน้ือป่น  เน้ือและกระดูกป่น  (meat  meal  ,  meat  and  bone  meal)   

เน้ือป่น  เน้ือและกระดูกป่น  ไดจ้ากเศษเน้ือ  ขน  เอ็น  พงัผืด  เลือดและเคร่ืองในสัตว ์ มี

โปรตีนประมาณ  45-50  เปอร์เซ็นต์  มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสอยู่สูง   จึงควรใชใ้นอาหารสุกรไม่เกิน  10  

เปอร์เซ็นต ์  

 

  
ภาพท่ี 3.10  แสดงเน้ือและกระดูกป่นซ่ึงจะมีทั้งปนและไม่ปนเคร่ืองใน 

ท่ีมา: Hi wtc.com (n.d.)   

 

ค.  ผลพลอยได้จากผลติภัณฑ์นม  (milk  by  product)   

ผลพลอยได้จ ากการท าผ ลิตภัณฑ์นม  ท่ี นิ ยมน ามา เ ล้ี ย งสั ตว์   ได้แ ก่   หางนม

ผง  (dried  skim  milk)  และหางเนย  (dried  whey)  หางนมผงยอ่ยไดเ้กือบ  100 เปอร์เซ็นต ์  มีความสมดุลย์

ของกรดอะมิโน  วิตามินและแร่ธาตุท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของสัตว ์ มีไขมนัต ่าหรือแทบไม่มีไขมนั

และวิตามินท่ีละลายในไขมนั  มีโปรตีนประมาณ  33  เปอร์เซ็นต ์  เป็นอาหารโปรตีนมีคุณภาพดี  มีความน่า

กินสูง อุดมไปดว้ยแร่ธาตุและวิตามินท่ีสัตวต์อ้งการ  แต่มีราคาแพงมาก ควรใชเ้ฉพาะกบัลูกสัตวก่์อนหย่า

นม  หรือกรณีแม่สัตวใ์ห้นมเล้ียงลูกไม่พอ  ส่วนหางเนยประกอบดว้ยโปรตีนประมาณ  13  เปอร์เซ็นต ์ เป็น

ส่วนของนมท่ีสกดัเอาไขมนัและเคซีน  (casein)  ออก  เพื่อน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการท าเนยแขง็  มีน ้าตาล

แลคโตสประมาณ  65-70  เปอร์เซ็นต์  ใช้เล้ียงลูกสุกรอ่อน  ไม่เกิน  25 เปอร์เซ็นต์  เน่ืองจากมีราคาแพง  

และตอ้งสั่งจากต่างประเทศ  

 



65 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

  
ภาพท่ี 3.11  ผลพลอยไดจ้ากผลิตภณัฑน์ม 

  

ง.  ขนไก่ป่น  (feather  meal)   

ขนไก่ป่นมีโปรตีนสูงประมาณ  85-87  เปอร์เซ็นต์  แต่สัตว์ไม่สามารถย่อยได้ง่าย ๆ  

เน่ืองจากเป็นโปรตีนประเภทเคอราติน  (keratin)  ฉะนั้นก่อนน าไปใชจ้ าเป็นตอ้งน าไปผ่านขบวนการย่อย

สลายโปรตีนก่อน  โดยการน่ึงท่ีอุณหภูมิ  130  องศาเซลเซียส  นาน  3  ชั่วโมง  30  นาที  หรือต้มด้วย

สารละลายโซเดียมซัลไฟด์และแอลกอฮอลล ์ ซ่ึงสามารถเพิ่มค่าความย่อยไดใ้นสัตวไ์ดถึ้ง  75  เปอร์เซ็นต์  

ปัจจุบนักฎหมายควบคุมใหใ้ชข้นไก่ผา่นกรรมวิธีเหล่าน้ีแลว้เท่านั้นในการใชป้ระกอบอาหารสัตว ์ เน่ืองจาก

คุณภาพโปรตีนต ่าและกรดอะมิโนท่ีส าคัญหลายตัวน้อยจึงแนะน าให้ใช้ไม่เกิน  5  เปอร์เซ็นต์  ในสูตร

อาหาร  

 

  
ภาพท่ี 3.11  แสดงขนไก่ป่น 

ท่ีมา: Agriculturesource.com (n.d.)   
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จ.  แกลบกุ้ง  (shrimp  meal)   

แกลบกุ้งประกอบด้วยหัวกุ้งและเปลือกกุ้งเป็นส่วนใหญ่  มีโปรตีนในช่วง  30-50  

เปอร์เซ็นต์  มีโปรตีนคุณภาพต ่า  มีเกลือสูง  และมีธาตุแคลเซียมสูงเกินไปและมีธาตุฟอสฟอรัสท่ีใช้

ประโยชน์ได้ต ่า  ถา้ใช้ในปริมาณมากในสุกรอาจท าให้สุกรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัส  ท าให้แสดงอาการขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส  มีอาการขี้ เร้ือน  (parakeratosis) ได ้ ฉะนั้นไม่

ควรใชเ้กิน  10  เปอร์เซ็นต ์ ในสูตรอาหาร 

 

  
ภาพท่ี 3.12  แสดงแกลบกุง้ และแกลบกุง้บด 

 

ฉ.  เลือดป่น  (blood  meal)   

เลือดป่นไดจ้ากการเอาเลือดซ่ึงเป็นเศษเหลืออีกชนิดหน่ึงจากโรงฆ่าสัตว ์ มาน่ึงจากนั้นจึง

อบให้แห้ง แลว้ป่นละเอียดพร้อมจะใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารสัตว ์มีโปรตีนประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นตแ์ต่เป็น

โปรตีนไม่มีคุณภาพ  มีไลซีนและทริปโตเฟนสูง  แต่มีเมทไธโอนีนและไอโซลูซีนต ่ามาก  จึงแนะน าให้ใช้

ในสูตรอาหารสุกรและสัตวปี์กเพียง  5  เปอร์เซ็นต ์  ของสูตรอาหาร  การใชเ้ลือดป่นในสัตวร์ะดบัสูงเกินไป

ยงัท าใหส้ัตวท์อ้งเสียได ้ 
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ภาพท่ี 3.13  แสดงเลือดป่น 

ท่ีมา: ไทย อาลีบาบาดอทคอม (2556) 
 

ช.  ไก่ตายและเศษเหลือทิง้จากห้องฟักไข่  (hatchery  waste)   

ไก่ท่ีตายดว้ยสภาวะเครียด  เช่น  อากาศร้อนหรือเหยียบย  ่ากนั  สามารถน ามาใช้ได้  โดย

น ามาน่ึงแลว้บด  ผึ่งแดดให้แห้งแต่ตอ้งใช้โดยเร็วเพราะมีไขมนัมากเหม็นหืนง่าย   ส่วนไข่ฟัก  ท่ีตายโคม

และไข่ท่ีฟักไม่ออก  น ามาตากแห้งหรือท าใหสุ้กสามารถใชเ้ป็นอาหารสัตวไ์ดแ้ต่ถา้ไข่ขาวไม่สุกเม่ือสัตวกิ์น

เขา้ไปจะท าใหส้ัตวมี์อาการขาดวิตามินไบโอติน คือ พื้นกีบหรือฝ่าเทา้แตก  เพราะมีสารอะวิดีน  (avidin)  ใน

ไข่ขาวจบัตวักบัไบโอตินท าใหก้ารดูดซึมไบโอตินไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย 

 

  
ภาพท่ี 3.14  เศษเหลือทิ้งจากหอ้งฟักไข่ 

 

ซ.  มูลสัตว์  (manure)   
มูลสัตวมี์ส่วนของอาหารท่ีเหลือจากการย่อย  เศษน ้ าย่อยหรือเอนไซม ์ และส่วนของเซลล์ท่ี

หลุดออกจากทางเดินอาหาร  การน าไปใชค้วรท าใหแ้หง้หรือน าไปหมกัรวมกบัอาหารอ่ืนเสียก่อน 
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เพราะอาจมีเช้ือโรคบางอย่างปะปน  เช่น  พวกซาโมเนลลา (Samonella  spp.) หรือมียาปฏิชีวนะตกคา้งปน
อยู่ ส่วนประกอบทางโภชนค่อนขา้งแตกต่างกนัขึ้นกับชนิดของอาหารท่ีกิน เช่น โปรตีนในมูลสุกรแห้ง 
ประมาณ 19.5  เปอร์เซ็นต์ ในมูลไก่แห้ง  ประมาณ  20  เปอร์เซ็นต์  โดยทัว่ไปใช้ผสมอาหารในอตัรา  5–
10  เปอร์เซ็นต์  ส าหรับสุกรหรือสัตว์ปีก   และใช้ได้  20–30  เปอร์เซ็นต์  ส าหรับสัตว์เคี้ ยวเอ้ือง  จาก
การศึกษาพบวา่  การใชมู้ลนกกระทาเน้ือผา่นการท าแหง้โดยวิธีตากแดด  วิธีน่ึงแลว้ตาก  และวิธีคัว่  ใชผ้สม
อาหารเล้ียงไก่กระทงระยะหลงัได ้ 10  เปอร์เซ็นต ์ โดยมีตน้ทุนต ่ากวา่การใชอ้าหารส าเร็จรูป 
 

3.2.2  แหล่งโปรตีนจากพืช 

ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยไดจ้ากเมลด็พืชน ้ ามนั  เช่น  ถัว่เหลือง  ถัว่ลิสง  ทานตะวนั  ซ่ึงสามารถผลิต
ไดใ้นประเทศเป็นส่วนใหญ่  ยกเวน้ถัว่เหลืองท่ียงัตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  เพราะความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศมีมาก 

 
ก.  ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง  (soybean  , soybean  meal)   

ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง  เป็นวตัถุดิบท่ีส าคัญในอาหารสัตว์  ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดมี

โปรตีนประมาณ  38  เปอร์เซ็นต์  แต่เมล็ดถัว่เหลืองดิบไม่เหมาะท่ีจะน าไปใช้เล้ียงสัตว์เพราะมีสารพิษ  

(Trypsin  inhibitor)  ขัดขวางน ้ าย่อยโปรตีนในล าใส้เล็กไม่ให้สามารถย่อยกรดอะมิโนทริปซิน  มาใช้

ประโยชน์ได ้ ถัว่เหลืองดิบท่ีเก็บไวน้านจะมีเอนไซมย์รีูเอส (Urease) คอยยอ่ยท าลายโปรตีนในถัว่เหลืองไป

เร่ือย ๆ  ฉะนั้นการน าถัว่เหลืองมาใชเ้ล้ียงสัตวค์วรท าให้สุกก่อน  เช่น  การตม้  การน่ึง  การคัว่  และการอดั

น ้ ามนั  แต่หากเมล็ดถัว่เหลืองไดรั้บความร้อนมากเกินไปจะมีผลท าให้กรดอะมิโนไลซีนรวมตวักบัน ้ าตาล  

ซ่ึงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ ถัว่เหลืองท่ีผ่านขบวนการต่าง ๆ  มีคุณค่าทางอาหารสูงใกลเ้คียงกบัหางนม

ผง  การอดัน ้ ามนัและการสกดัน ้ ามนัดว้ยสารเคมีท าให้ปริมาณสารพิษลดลง  ปริมาณน ้ ามนัเหลืออยู่นอ้ย  มี

โปรตีนเฉล่ีย  44-50  เปอร์เซ็นต ์แต่การสกดัน ้ามนัท าใหไ้ดก้ากถัว่เหลืองท่ีมีน ้ามนัเหลืออยูน่อ้ยกวา่  ปริมาณ

สารพิษนอ้ยกวา่กากถัว่ชนิดอดัน ้ามนั  ท าใหเ้ก็บไวไ้ดน้านกว่า  เน่ืองจากกากถัว่เหลืองใชม้ากในอาหารสัตว์

ควรระวงัเร่ืองปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นบางตวัอยูต่ลอดเวลา  ถา้พบการขาดกรดอะมิโนแกไ้ขโดยการเติม

กรดอะมิโนสังเคราะห์ตามความจ าเป็นและควรระมดัระวงัการขาดวิตามินบีรวมด้วย  ในสัตว์เคี้ ยวเอ้ือง

สามารถใช้ประโยชน์จากถัว่เหลืองดิบหรือถัว่เหลืองผ่านกรรมวิธีท่ีคุณภาพต ่าได้เพราะขั้นตอนการย่อย
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สลายโปรตีนมีหลายรูปแบบและโปรตีนอยู่ในระบบทางเดินอาหารเป็นเวลานานกว่า   การใช้กากถัว่เป็น

แหล่งโปรตีนในอาหารไก่และสุกรสามารถใชไ้ดถึ้ง  25  เปอร์เซ็นต ์ ของสูตรอาหาร  
 

   
ภาพท่ี 3.15  แสดงกากถัว่เหลือง 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ข.  กากถั่วลสิง  (peanut  meal)   

กากถั่วลิสงเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน ้ ามันถั่วลิสง  มีระดับโปรตีนสูงถึง  45-50  

เปอร์เซ็นต์  แต่มีระดบักรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนต ่าและมีกรดอะมิโนอาร์จินีนสูงมาก  ถัว่ลิสงมี

ปัญหาเร่ืองเช้ือรา  Aspergillus  flavus  ซ่ึงจะสร้างสารพิษ  Aflatoxin  พบในถัว่เหลืองท่ีมีความช้ืนสูง  ใน

สุกรสารพิษน้ีจะท าให้สุกรโตช้า  สุกรทอ้งอาจแทง้ลูก  ลูกสุกรอ่อนท่ีดูดนมแม่ท่ีไดรั้บสารอะฟลาท็อกซิ

นสูง ๆ  อาจท าใหลู้กสุกรขี้ไหลได ้ สารยบัย ั้งทริปซินยงัมีปัญหาในถัว่ลิสงดิบ  หรือถัว่ลิสงท่ีผา่นความร้อน

ไม่เพียงพอเช่นกนั  กากถัว่ลิสงอดัน ้ ามนัมกัมีไขมนัตกคา้งประมาณ  6  เปอร์เซ็นต์  ท าให้เกิดการหืนง่าย  

กากถัว่ลิสงจึงไดรั้บความนิยมนอ้ยกว่ากากถัว่เหลือง  สามารถใชร่้วมกบักากถัว่เหลือง  50:50  โดยน ้ าหนกั  

และควรใชเ้ม่ือกากถัว่ลิสงมีราคาถูกกว่ากากถัว่เหลืองมาก ๆ  เพื่อความประหยดั  หากใชร่้วมกบักากเมล็ด

ฝ้ายตอ้งเสริมกรดอะมิโนอีก  2  ชนิด  คือ  เมทไธโอนีนและไลซีน  หากอาหารมีความช้ึนเกิน  16  เปอร์เซ็นต ์ 

ควรเติมสารแคลเซียมโปรพิโอเนตลงในอาหารเพื่อยบัย ั้งการเกิดเช้ือรา 
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ภาพท่ี 3.16  แสดงกากถัว่ลิสงบด 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค  อาหารสัตว ์(2555) 

 

ค.  กากเมลด็ยางพารา  (pararubber seed  meal)   

เมล็ดยางพาราประกอบด้วยเปลือก  37-40  เปอร์เซ็นต์  และส่วนเน้ือในเมล็ด  60-63  

เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีน ้ามนัอยูป่ระมาณ  50  เปอร์เซ็นต ์ หรือประมาณ 25  เปอร์เซ็นต ์ของทั้งเมลด็ ถา้

ไม่กะเทาะเปลือก  จะมีโปรตีนเพียง  16  เปอร์เซ็นต ์ จึงควรท่ีควรจะน าไปกะเทาะเปลือกก่อนใชเ้ล้ียงสัตว์

เพื่อเพิ่มความน่ากิน  และลดอันตรายจากเปลือก  หลังกะเทาะเปลือกแล้วจะมีโปรตีนประมาณ  28-30  

เปอร์เซ็นต ์ กากเมล็ดยางพารามีกรดอะมิโนไลซีนและทริปโตเฟนอยู่ในระดบัสูงและมีสารพิษไฮโดรไซยา

นิค  (hydrocyanic  acid)  สูง  สามารถลดปริมาณสารพิษเหล่าน้ีได้  90 เปอร์เซ็นต์  โดยการเก็บเมล็ดยาง

เอาไวเ้ฉย ๆ  1  เดือน  การตม้–แช่น ้ าไว ้ 12  ชัว่โมง–อบดว้ยอุณหภูมิ  350  องศาเซลเซียส  นาน  15  นาที  

สามารถลดพิษได้ทั้ งหมด  กากยางพาราชนิดกะเทาะเปลือกใช้ได้ถึง  50  เปอร์เซ็นต์ และใช้ได้  20-25  

เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารสุกรทัว่ไป  แต่ระดบัดีอยู่ท่ี  10  เปอร์เซ็นต ์  ในอาหารไก่ไข่และไก่กระทงใช้ได ้ 

20  เปอร์เซ็นต ์ ของสูตรอาหาร  
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ภาพท่ี 3.17  แสดงกากเมลด็ยางพารา 

ท่ีมา: ส านกังานปศุสัตวเ์ขต9  กรมปศุสัตว ์(2555)   
 

ง.  กากปาล์มน ้ามัน  (oil  palm  meal)   

กากปาล์มน ้ ามนัเป็นผลพลอยไดจ้ากขบวนการผลิตน ้ ามนัปาลม์  กากปาล์มท่ีผลิตไดมี้  2  

ชนิด  คือ 

1)  กากเมล็ดปาล์มน ้ามัน  (oil  palm  seed  meal)  เป็นส่วนท่ีเหลือจากการบีบ

เมล็ดปาล์มทั้งผล  แต่ไม่รวมส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดซ่ึงมีเยื่อใยสูงมาก  มีคุณค่าทางอาหารต ่า  กากท่ีไดจ้ะมี

โปรตีน  12  เปอร์เซ็นต ์ กากปาลม์ชนิดน้ีใชเ้ป็นอาหารไก่ไดไ้ม่เกิน  20  เปอร์เซ็นต ์

2)  กากเน้ือในเมล็ดปาล์มน ้ามัน  (oil  palm  kernel  meal)  เป็นส่วนท่ีไดจ้ากการ

กะเทาะเอาเปลือกหุ้มเมล็ดทั้ง  2  ชั้นออกหมดแลว้  จึงน าส่วนเน้ือในท่ีเหลือมาบีบน ้ ามนั  กากชนิดน้ีจึงมี

คุณค่าอาหารสูงประมาณ  16-18  เปอร์เซ็นต ์  แต่ยงัมีเยือ่ใยอยู่สูงถึงถึง  14-15  เปอร์เซ็นต ์  จึงไม่ควรใชเ้ล้ียง

สุกรเกิน  30  เปอร์เซ็นต ์ ของสูตรอาหาร 
 

  
ภาพท่ี 3.16  แสดงกากเน้ือในปาลม์น ้ามนั 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค  อาหารสัตว ์(2555) 
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จ.  กากมะพร้าว  (coconut  meal)   

กากมะพร้าวเป็นผลได้จากการอัดน ้ ามันมะพร้าว มีโปรตีนประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต ์

มีไขมนัประมาณ  6  เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง  ท าใหเ้หมน็หืนง่าย หากไม่เติมสารกนัหืน จะหืนภายใน  6-8 

สัปดาห์  ไขมนัในกากมะพร้าวเป็นชนิดอ่ิมตวั  ซ่ึงท าให้ไขมนัในซากสุกรเป็นชนิดมนัแข็ง  โปรตีนในกาก

มะพร้าวมีระดบักรดอะมิโนไลซีนต ่า  มีเยื่อใยค่อนขา้งสูง  มีลกัษณะฟ่าม  สัตวกิ์นไดน้อ้ย  จึงควรใชไ้ม่เกิน  

20  เปอร์เซ็นต ์ ในสุกร  และไม่เกิน  15  เปอร์เซ็นต ์ ในไก่   
 

  
ภาพท่ี 3.17  แสดงกากมะพร้าว 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค  อาหารสัตว ์(2555) 

 

ฉ.  กากเมลด็ฝ้าย  (cotton  seed  meal)   

ไดจ้ากการสกดัน ้ ามนัเมล็ดฝ้าย  มีโปรตีนสูงประมาณ  30-36  เปอร์เซ็นต์  มีกรดอะมิโนท

ริปโตเฟนสูงแต่มีกรดอะมิโนไลซีนต ่า  นอกจากน้ีกากเมล็ดฝ้ายมีสารพิษกอสซิปอล  (gossypol)  ซ่ึงจะเป็น

อันตราย  ถ้ามีสารน้ีในรูปอิสระ  (free  gossypol)  มากกว่า  0.01  เปอร์เซ็นต์  ในอาหาร  ท าให้การ

เจริญเติบโตลดลง  สัตวอ์าจทอ้งผูก  ในไก่ไข่จะท าใหไ้ข่แดงออกสีเขียวและไข่ขาวออกสีชมพู  สารพิษน้ีจะ

ลดลงไดโ้ดยการน าเมล็ดฝ้ายแช่ในสารละลายเฟอรัสซัลเฟต  ประมาณ  10  ชัว่โมง  หรืออาจแกไ้ขโดยการ

เติมสารเฟอรัสซัลเฟตลงในกากเมล็ดฝ้ายท่ีผสมในอาหารสัตว ์ สารกอสซิปอลอิสระเม่ือถูกท าให้ร้อนจาก

ขบวนการอดัน ้ ามนัจะไปรวมตวักบัไลซีนท าให้ปริมาณกอสซิปอลท่ีจะเกิดพิษไดล้ดลง  ในท านองเดียวกนั

ขบวนการน้ีก็ท าให้ปริมาณไลซีนท่ีเป็นประโยชน์ไดก้็จะลดลง  จ าเป็นตอ้งเสริมกรดอะมิโนในอาหารท่ีใช้
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กากเมล็ดฝ้ายอดัน ้ ามนัเล้ียงสัตว์  ปกติกากเมล็ดฝ้ายสามารถใช้แทนโปรตีนจากกากถัว่เหลืองได้ถึง  75 

เปอร์เซ็นต ์สามารถใชก้ากฝ้ายในสูตรอาหารสุกรรุ่น สุกรขนุ สุกรพนัธุ์ และอาหารไก่เกือบ 50 เปอร์เซ็นต ์

ของโปรตีนในสูตรอาหาร  แต่ในอาหารแม่สุกรให้นมไม่ควรให้เกิน  25  เปอร์เซ็นต์  ของโปรตีนในอาหาร

และไม่ควรใชใ้นอาหารสุกรอ่อน  ส่วนสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองสามารถใชไ้ดท้ั้งเมล็ดโดยใชเ้ป็นทั้งแหล่งโปรตีนและ

พลงังาน  โดยการบดแลว้โรยบนพืชหมกัในอตัรา  2-4  กก./ตวั/วนั  

 

  
ภาพท่ี 3.18  แสดงกากเมลด็ฝ้าย 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 

 

ช. กากเมลด็ทานตะวัน  (sunflower  seed  meal)   

กากเมลด็ทานตะวนัเป็นผลพลอยไดจ้ากการสกดัน ้ามนั  ถา้ไม่ปนเปลือกมีโปรตีนประมาณ  

37  เปอร์เซ็นต์  ถา้ปนเปลือกมีโปรตีน  25  เปอร์เซ็นต์  ไม่พบสารพิษใด ๆ  ในเมล็ด  มีปริมาณกรดอะมิ

โนไลซีนต ่าแต่มีเมทไธโอนีนสูง  และสูงกว่ากากถัว่เหลืองถึง  2  เท่า  อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้เกิน  25  

เปอร์เซ็นต ์  ในพ่อแม่พนัธุ์สุกร  ในสุกรรุ่น-ขนุไม่เกิน  15  เปอร์เซ็นต ์  ไม่ควรใชเ้ป็นอาหารแทนนม  (creep  

หรือ  starter  feed)  ควรตรวจสอบไลซีนในสูตรอาหารดว้ย 
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ภาพท่ี 3.19  แสดงกากเมลด็ทานทะวนั 

 

ซ. กากเมลด็ดอกค าฝอย  (safflower  meal)   

เมลด็ดอกค าฝอย (Carthamus tinctorius) มีน ้ามนัประมาณ  36–40  เปอร์เซ็นต ์

และมีเปลือกอยู่ประมาณ  40 เปอร์เซ็นต์ ของเมล็ด กากเป็นผลิตผลพลอยไดจ้ากการสกดัน ้ ามนั มีโปรตีน

ระหวา่ง18–22  เปอร์เซ็นต ์ และกาก  40  เปอร์เซ็นต ์ ปกติแลว้สัตวก์ระเพาะเด่ียว  ไม่ควรใชเ้น่ืองจากเปลือก

แข็งและมีลิกนินสูง  ดังนั้ นจึงควรใช้ชนิดท่ีกะเทาะเปลือกแล้วซ่ึงสามารถน าน ้ ามันออกได้ถึง  60–

70  เปอร์เซ็นต ์ และกากจะมีโปรตีนถึง   42–46  เปอร์เซ็นต์ และมีกาก ลดลง  15–16  เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็

ตาม ในเมล็ดดอกค าฝอยขาดกรดอะมิโนไลซีนมากจึงไม่ควรใชร่้วมกบักากถัว่ลิสงซ่ึงขาดกรดอะมิโนชนิดน้ี

มากอยู่แล้ว  เม่ือน าไปเล้ียงสัตว์ไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ของสูตรอาหาร  และควรใช้เล้ียงสัตว์ท่ีมีอายุ

เจริญเติบโตพอสมควรแลว้ 
 

  
ภาพท่ี 3.20  แสดงกากเมลด็ดอกค าฝอย 
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ฌ. กากงา  (sesame  meal)   

กากงาได้จากเศษเหลือจากการสกัดน ้ ามันงา  มีโปรตีนระหว่าง  42-46  เปอร์เซ็นต์  

แปรปรวนมากแล้วแต่สายพนัธุ์ของงา  การกะเทาะเปลือกก็ท าได้ยาก   ในสุกรหย่านมไม่ควรใช้เกิน  5  

เปอร์เซ็นต์  เพราะเยื่อใยมาก  ความน่ากินต ่า  แคลเซียมฟอสฟอรัสต ่า  ไลซีนต ่า  สุกรรุ่น -ขุน  ใช้ได ้ 15  

เปอร์เซ็นต ์ แต่ใหร้ะวงัระดบัแคลเซียมและฟอสฟอรัส 

 

  
ภาพท่ี 3.21  แสดงกากงา 

 

ญ. กากนุ่น  (kapok  meal)   

กากนุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสกัดน ้ ามันนุ่นเพื่อท าสบู่  มีโปรตีนตั้ งแต่  22-29  

เปอร์เซ็นต ์  ในกากนุ่นจะมีสาร  ไซโคลโพรพินอยด ์ (Cyclopropenoid)  สูง  จะท าใหไ้ขมนัในซากสัตวแ์ข็ง  

และเป็นพิษต่อสัตว ์ ถา้เก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง  4-5  เดือน สามารถน าไปเล้ียงไก่กระทงไดถึ้ง 15 เปอร์เซ็นต ์

ของสูตรอาหาร  แต่ถา้หากทิ้งไวเ้พียง  1  สัปดาห์  ท่ีระดบั  7.5  เปอร์เซ็นต์  ของสูตรอาหาร  สัตวจ์ะแสดง

อาการเป็นพิษ เช่น สารจากไข่แดงหลุดสู่ไข่ขาว ไข่ขาวเป็นสีชมพู และสัตวอ์าจแสดงการขาดธาตุเหลก็  
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ภาพท่ี 3.22  แสดงกากเมลด็นุ่น และกากเมลด็นุ่นแผน่ 

ท่ีมา: ไทยฟีดดอทเน็ต (2552) 

 

ฎ. ใบมันส าปะหลงัแห้ง  (cassava  leaf  meal)   

ใบมนัส าปะหลงัแห้งได้จากการน าใบมนัส าปะหลงัรวมทั้งกา้นมาตาก  2–3แดด เพื่อให้

แห้งและลดสารพิษท่ี เกิดจากกรดไฮโดรไซยานิค  (hydrocyanic acid)  มีโปรตีนอยู่ระหว่าง   16.7–

23.1  เปอร์เซ็นต ์ ใบมนัส าปะหลงัป่นจะมีกรดอะมิโนเมทไธโอนีนต ่า  มีปริมาณทริปโตเฟน พอสมควรแต่

มีไลซีนสูง ควรเติมโซเดียมไทโอซัลเฟต กรดอะมิโนเมไทโอนีน กากน ้ าตาล และน ้ ามนั โปรตีนในใบมนั

ส าปะหลงักว่า  75  เปอร์เซ็นต์  เป็นโปรตีนชนิดท่ีมีกรดอะมิโน  เป็นองคป์ระกอบลว้นคุณค่าทางอาหารจึง

สูง  มีรายงานว่าใชไ้ดผ้ลดีทดัเทียมกบักากมะพร้าวและ  ใชท้ดแทนกากถัว่เหลืองไดบ้างส่วนและมีคุณค่าสูง

กว่าใบกระถิน  แต่ไม่ควรใชเ้กิน  20  เปอร์เซ็นตข์องสูตรอาหารการใชใ้บมนัส าปะหลงัผสมกบัฟางขา้วเป็น

อาหารยงัสามารถท าใหว้วัควายเจริญเติบโตเป็นปกติ 
 

  
ภาพท่ี 3.23  แสดงใบมนัส าปะหลงัแหง้ และใบมนัส าปะหลงับด 
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ฏ. ใบกระถิน  (leucaena  leaf  meal)   

ใบกระถินเป็นวตัถุดิบท่ีวางจ าหน่ายทัว่ไปในร้านวตัถุดิบมีโปรตีนประมาณ  20 เปอร์เซ็นต ์ 

และอาจสูงถึง  30เปอร์เซ็นต์  ถา้เป็นใบกระถินแห้งลว้น ๆ  ใบกระถินมีสารเบตา้-แคโรทีนสูงซ่ึงเป็นแหล่ง

ของวิตามินเอ  และมีสารแซนโทฟิลซ่ึงเป็นสารใหสี้ส าหรับไข่แดง  และท าใหข้าและหนงัไก่มีสีเหลือง   แต่

ใบกระถินสดมีสารพิษไมโมซิน  (mimosine)  ซ่ึงถา้หากสุกรไดรั้บในปริมาณมากการเจริญเติบโตจะลดลง  

สุกรเพศผูจ้ะสร้างน ้ าเช้ือลดลง  สุกรเพศเมียการเป็นสัดชา้และการผสมติดต ่าและสุดทา้ยจะเป็นหมนัได ้ ไก่

ไข่จะวางไข่ชา้และไข่ลด  ใบกระถินท่ีดีตอ้งมีกล่ินหอม  สีออกเขียว  มีก่ิงกา้นปนนอ้ย  เดิมแนะน าใหใ้ชไ้ม่

เกิน  4  เปอร์เซ็นต์  ในสูตรอาหาร  จากการศึกษาต่อมาพบว่า  ใบกระถินยกัษ์มีระดบัสารพิษน้อยกว่าใบ

กระถินพื้นเมืองประมาณคร่ึงหน่ึงจึงสามารถใช้ได้  2  เท่าของกระถินพื้นเมือง  และกระถินพื้นเมือง

สามารถชไ้ดใ้นอาหารสุกรถึง  15 เปอร์เซ็นต์  แต่จ าเป็นตอ้งเสริมสารเฟอรัสซัลเฟตจ านวน  0.2 เปอร์เซ็นต์  

ลงไปในสูตรอาหารแต่ถา้น าใบกระถินพื้นเมืองมาสับให้ละเอียดแลว้แช่น ้ านาน  12-24  ชัว่โมง  จึงท าให้

เเหง้จะใชใ้นอาหารสุกรเพิ่มขึ้นไดถึ้ง 25  เปอร์เซ็นต ์ เพียงแต่ตอ้งปรับระดบัพลงังานใหสู้งขึ้น  สารเบตา้-แค

โรทีนถูกท าลายระหว่างแช่น ้ าแต่สารแซนโทฟิลไม่ถูกท าลาย  อย่างไรก็ตามไม่แนะน าให้ใช้กระถินใน

ระดบัสูง ๆ  ในสัตวก์ระเพาะเด่ียว  ยกเวน้ในสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองสามารถใชไ้ดเ้ตม็ท่ี   

 

  
ภาพท่ี 3.24  แสดงใบกระถินสดและใบกระถินป่น 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์(2555) 
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ฐ. กากมันส าปะหลงัจากการผลติแอลกอฮอล์   
กากมนัส าปะหลงัจากการผลิตแอลกอฮอล์มีพลงังานใช้ประโยชน์เท่ากบั  2229.85   กิโล

แคลอรีต่อกรัม  และโปรตีนเท่ากบั  24.93  เปอร์เซ็นต์  การใช้เป็นอาหารไก่ไข่โดยผสมถึง  30เปอร์เซ็นต์
ของสูตรอาหาร  พบว่า  มีความสามารถในการผลิตไม่แตกต่างจากพวกท่ีไดรั้บอาหารปกติและคุณภาพของ
ผลผลิต  ยกเวน้สีไข่แดงจะซีดกวา่  

 

  
ภาพท่ี 3.25  แสดงใบกระถินสดและใบกระถินป่น 
 

ฑ. ส่าเหล้า  (distilled  dry  yeast)  

ส่าเหลา้เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตสุราและเบียร์มีหลายชนิดคุณภาพอาจแปรปรวนตาม

ขบวนการผลิต  โดยทัว่ไปมีโปรตีนประมาณ  20-25  เปอร์เซ็นต์  แต่เป็นโปรตีนคุณภาพต ่า  จึงไม่ใช้เป็น

แหล่งโปรตีนหลกั  จุดประสงคใ์นการใชส่้าเหลา้ประกอบสูตรอาหารจึงใชเ้พื่อเป็นแหล่งวิตามินบีรวม  เป็น

แหล่งแร่ธาตุต่าง ๆ  และเพิ่มความน่ากินเท่านั้น และลดความเครียดในสัตวไ์ด ้ไม่ควรใชเ้กิน 15 เปอร์เซ็นต ์

ในสูตรอาหารสุกร  และ  20  เปอร์เซ็นต ์ ในสูตรอาหารสัตวปี์ก  

  
ภาพท่ี 3.26  แสดงส่าเหลา้ 
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ฒ. ส่าเบียร์  (brewer  by  product)   
ส่าเบียร์เป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเบียร์ท่ีใช้ขา้วบาร์เลยห์มกักบัเช้ือยีสต์  ผลิตผล

พลอยไดมี้หลายชนิด  เช่น  มอลตบ์าร์เลย ์(malt  barley) ไดจ้ากขา้วบาร์เลยท่ี์น าไปเพาะให้งอก จนมีความ
สูงตามท่ีตอ้งการ  แลว้จะถูกผ่านความร้อนท าให้ต้นท่ีงอกตาย   คุณค่าทางอาหารใกลเ้คียงกับเมล็ดข้าว
บาร์เลย ์คือ โปรตีน  11–12  เปอร์เซ็นต ์การยอ่ยไดข้องโภชนทั้งหมด  0–75  เปอร์เซ็นตแ์ละเยือ่ใยประมาณ 
5–6  เปอร์เซ็นต์  ส่วนตน้อ่อนบาร์เลย  ์ (malt  sprout)  เป็นส่วนท่ีน าเมล็ดและเปลือกรวมทั้งรากของตน้ขา้ว
มอลตอ์อก  ท าใหแ้หง้  มีโปรตีนประมาณ  25–27  เปอร์เซ็นต ์  และเยือ่ใยประมาณ 14 เปอร์เซ็นต ์ ภายหลงัการ
หมักบาร์ เลย์รวมกับยีสต์จนได้แอลกอฮอล์แล้ว   น าส่า ท่ี เ กิดขึ้ นมาท าให้แห้ง   เ รียกว่าส่า เบีย ร์   
(brewer  dried  grain)ส่วนรากขา้วมอลตท่ี์ตดัออก  (malt  root)  ก็ยงัคงมีคุณค่าทางอาหาร น าไปเล้ียงสัตวไ์ด ้  
 

 
 
ภาพท่ี 3.27  แสดงตวัอยา่งขา้วสาลี  ขา้วบาร์เลยท่ี์น ามาใชใ้นการหมกัเบียร์ 

ท่ีมา: http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/nutrition.htm (ม.ป.ป.)   

  
ภาพท่ี 3.24  แสดงกากเบียร์ 

ท่ีมา: http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/feed_stuff/nutrition.htm (ม.ป.ป.)   
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ณ.  โปรตีนจากพืชหรือสัตว์เซลล์เดียว  (single  cell  protein, SCP)   

โปรตีนจากพืชหรือสัตวเ์ซลล์เดียวสร้างจากการท างานของแบคทีเรีย   รา  สาหร่าย  หรือ

ยีสต์  ซ่ึงสามารถใช้คาร์บอนจากผลพลอยได้ของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  (petroleum  by  

product) เ ป็นแหล่งพลังงานร่วมกับสารท่ีให้ไนโตรเจนและแร่ธาตุ ท่ี เหมาะสมกับสภาพ   การ

เจริญเติบโต  และเก็บเก่ียวเอาเซลล์ท่ีท าให้ตายแลว้มาใช้  เช่น  ใช้คาร์บอนจากน ้ ามนัดิบเป็นแหล่งอาหาร

ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย พ ว ก แ ค น ดิ ด า   เ ช่ น   Candida  lipotica  ห รื อ ยี ส ต์ พ ว ก แ ซ ค ค า โ ร ไ ม

ซิส  เช่น Saccharomyces   cerevisiae  ใช้กากน ้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอน  อาหารโปรตีนชนิดน้ีมีปริมาณ

โปรตีนระหว่าง   50–85   เปอร์เซ็นต์ไขมัน   5–8   เปอร์เซ็นต์  เยื่อใย   7–9   เปอร์เซ็นต์  และเถ้า  6–8 

เปอร์เซ็นต ์ มีฟอสฟอรัสสูง  (1.5–2.0  เปอร์เซ็นต)์ แต่มีแคลเซียมต ่า  (0.1–0.2  เปอร์เซ็นต)์  โปรตีนคุณภาพดี

แต่พลงังานต ่ามาก  ส่วนพวกท่ีเพาะเล้ียงด้วยเช้ือรา ใช้อาหารเพื่อการเจริญเติบโตเร็วมากและยงัสามารถ

สร้างน ้ าย่อยขึ้นมาใช้ได้อีก  เช้ือราท่ีนิยมใช้  ได้แก่  พวกไรโซพสั  (Rhizopus  spp.)  และพวกแอสเพอร์

จิรัส (Aspergillus  spp.)  ปัญหาท่ีพบจากการใชม้กัเกิดจากการมีความน่ากินต ่า  รสขื่น  เป็นสาเหตุท าให้สัตว์

กินอาหารไดน้้อย  การย่อยไดข้องโปรตีนค่อนขา้งผนัแปรมาก  การเก็บเก่ียวน ามาใช้ควรท าลายวงจรชีวิต

เสียก่อน  โปรตีนมกัขาดกรดอะมิโนท่ีมีก ามะถนัเป็นองคป์ระกอบ อาจมีสารพิษปะปนมาดว้ยซ่ึงอาจเกิดจาก

ตวัจุลินทรียห์รือการปะปนจากจุลินทรียอ่ื์น  หรือไดรั้บมาจากผลตกคา้งในวตัถุดิบท่ีน ามาเพาะเล้ียง 

 

  
ภาพท่ี 3.25  แสดงยสีตห์มกั 
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3.2.3  แหล่งโปรตีนจากสารสังเคราะห์   

ก.  ยูเรีย  (urea)   
ยูเรียเป็นการใชไ้นโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีนแท ้(Non-Protein Nitrogen หรือ NPN.) เช่น  ปุ๋ ย

ยูเรียท่ีใชก้บัพืชหาซ้ือไดง้่าย  และยูเรียท่ีสังเคราะห์มาใชก้บัสัตวโ์ดยตรง  (feed  grade  urea)  ชนิดหลงัน้ีมี
คุณภาพสูงกว่าชนิดแรกแต่หาซ้ือได้ยากในประเทศไทย  ยูเรียท่ีใช้กับพืชเป็นสารท่ีให้ไนโตรเจนได้
ถึง  45  เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงคิดเป็นปริมาณโปรตีน  262–281  เปอร์เซ็นต์  สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ ยว
เอ้ืองโดยพวกจุลินทรียใ์นกระเพาะรูเมนน าไปใชส้ังเคราะห์โปรตีน  สามารถน าไปผสมกบัอาหารจากพืชท่ีมี
โปรตีนต ่า  เช่น  หญา้แห้งหรือฟาง  มีความน่ากินต ่า  โดยทัว่ไปใช้ไม่เกิน  10–15  เปอร์เซ็นต์ของโปรตีน
ทั้งหมดท่ีสัตวต์อ้งการใช ้  หรือประมาณ  1 ใน  3 ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  ในทางปฏิบติัใชใ้นอาหาร
ผสมไม่เกิน  1–3  เปอร์เซ็นต ์ และในอาหารพืชคุณภาพต ่าไม่เกิน  5  เปอร์เซ็นต ์

 

  
ภาพท่ี 3.26  แสดงยเูรียน 

 

3.3  แหล่งวิตามินและแร่ธาตุ 
ในวตัถุดิบอาหารทัว่ ๆ  ไปจะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ  อยู่แลว้ตามธรรมชาติ  แต่มกัจะมีใน

ปริมาณท่ีนอ้ยกว่าความตอ้งการของสัตว ์ หรืออยู่ในรูปท่ีสัตวไ์ม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากน้ี
ขบวนการแปรรูปวตัถุดิบเหล่าน้ี  มกัจะมีขบวนการท่ีท าลายหรือการเปล่ียนรูปของวิตามินและแร่ธาตุไป  
เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีสัตวจ์ะขาดทั้งวิตามินและแร่ธาตุ  จึงมกัจะไม่ค  านึงถึงปริมาณของแร่ธาตุและ
วิตามินท่ีมีอยูใ่นวตัถุดิบอาหาร  ยกเวน้ปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีจะเติมเฉพาะส่วนท่ีขาด  วตัถุดิบท่ี
เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุมีดงัน้ี 
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3.3.1  กระดูกป่น  (bone  meal)   

เป็นวตัถุดิบอาหารท่ีให้ทั้งธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส  เป็นผลพลอยไดจ้ากโรงฆ่าสัตว์โดยน า

กระดูกมาตม้หรือน่ึงเพื่อฆ่าเช้ือโรครวมทั้งเป็นการท าให้ไขมนัส่วนใหญ่ท่ีกระดูกละลายออกมา  จากนั้นจึง

อบหรือผึ่งกระดูกให้แหง้แลว้จึงน ามาบด  มีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ  24  

และ  12  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดบั  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งหมด  นอกจากน้ีกระดูกยงัมีโปรตีนเป็น

องคป์ระกอบอยู ่ 13  เปอร์เซ็นต ์ แต่เป็นโปรตีนคุณภาพต ่า 

 

  
ภาพท่ี 3.27  แสดงกระดูกป่น 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค  อาหารสัตว ์(2555) 

 

3.3.2  ไดแคลเซียมฟอสเฟต  (dicalcium  phosphate)   

เป็นวตัถุดิบอาหารท่ีให้ทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัส  โดยมาแหล่งท่ีมา  คือ  กระดูกสัตว ์ และ  หิน  

ทั้งสองชนิดมีธาตุแคลเซียม  24  เปอร์เซ็นต์  และฟอสฟอรัส  18  เปอร์เซ็นต์  มีลกัษณะเป็นเมด็เลก็ ๆ  กลม  

ขาว  แข็งคลา้ยกรวด  ไม่ละลายน ้ า  ละลายในกรดเกลือหรือกรดไนตริคเจือจาง  ไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีท า

จากหิน  และปราศจากธาตุฟลูออรีน  สามารถใชเ้ป็นอาหารสัตวไ์ดดี้พอ ๆ  กบัแหล่งท่ีท าจากกระดูก  และ

ราคาก็ถูกกว่า  การใช้ไดแคลเซียมฟอสเฟตควรระวังการปลอมปนดว้ยเปลือกหอยป่นหรือหินฝุ่ น  ซ่ึงให้

เพียงธาตุแคลเซียมเท่านั้น  
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ภาพท่ี 3.28  แสดงไดแคลเซียมฟอสเฟต 

ท่ีมา: ไทย อาลีบาบาดอทคอม (2556) 

 

3.3.3  เปลือกหอยป่น  หินปูน  (oyster  shell ,   lime  stone)    

 เป็นวตัถุดิบท่ีให้เฉพาะธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว  ในระดับ  38-40  เปอร์เซ็นต์  จ าเป็น

ส าหรับไก่ไข่  เพื่อการสร้างเปลือกไข่  หินปูนย่อยสลายให้ธาตุแคลเซียมเร็วกว่าเปลือกหอย ฉะนั้นในไก่ไข่

ควรใชเ้ปลือกหอยเป็นแหล่งแคลเซียมเพื่อให้ แน่ใจวา่ไก่จะไม่ขาดแคลเซียม  หินปูนส าหรับอาหารไก่ไข่ไม่

ควรบดละเอียดจนเกินไปเพราะจะย่อยง่ายและอาจถูกขบัทิ้งจากร่างกายทางปัสสาวะไวจนเกินไป  อาจท าให้

ไก่ขาดแคลเซียมเปลือกไข่จะบางได ้ เปลือกหอยท่ีบดขายตามทอ้งตลาดอาจปลอมปนดว้ยหินฝุ่ น 

 

  
ภาพท่ี 3.29  แสดงเปลือกหอยป่น 

ท่ีมา: เจเอฟ็เค  อาหารสัตว ์(2555) 
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ภาพท่ี 3.30  แสดงหินปูน 

ท่ีมา: ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (2554) 

 

3.3.4  เกลือแกง  (salt , NaCl)   

เป็นวตัถุดิบอาหารท่ีใหธ้าตุโซเดียมและคลอรีน  ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงชีพและการเจริญเติบโต  การ

เติมเกลือแกงลงในสูตรอาหารควรระวงัถึงวตัถุดิบอาหารสัตวบ์างชนิด  เช่น  ปลาป่น  แกลบกุง้  ซ่ึงมกัจะมี

เกลือปนมาแลว้ในระดบัสูง  จึงควรลดเกลือแกงใหน้อ้ยลงในสูตรอาหาร  สุกรสามารถใชเ้กลือไม่เกิน  0.35  

เปอร์เซ็นต ์สัตวปี์กใชเ้กลือไม่เกิน  0.5  เปอร์เซ็นต ์ ของสูตรอาหาร  สามารถใชเ้กลือผสมไอโอดีนเล้ียงสัตว์

ได ้ ส าหรับไก่หากใช้เกลือแกงมากจะท าให้สัตวด่ื์มน ้ ามาก  มูลเละ  อาจใช้โซเดียมในรูปอ่ืนเช่นโซเดียม    

ไบคาร์บอเนตแทนบางส่วนก็ได ้

 

   
ภาพท่ี 3.31  แสดงเกลือแกง 
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3.3.5  พรีมิกซ์  (premix)  หรือหัววิตามินและแร่ธาต ุ  

เน่ืองจากสุกรมีความต้องการวิตามินและแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ  ในจ านวนเพียงเล็กน้อย  แต่มี

ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตจึงไม่สะดวกในการท่ีจะน ามาผสมกบัอาหารผสม  แต่ปัจจุบนัไดมี้ผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายตามทอ้งตลาด   ซ่ึงมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุ เรียกรวมกนัว่า  ฟรีมิกซ์  (premix)  แต่จากการท่ีน าแร่

ธาตุและวิตามินมาผสมรวมกนั  ท าให้วิตามินบางชนิดมีการเส่ือมสลายไปบางส่วน   ฉะนั้นฟรีมิกซ์จึงไม่

สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  นอกจากน้ีฟรีมิกซ์จะถูกท าลายไดง้่ายดว้ยความร้อน  ความช้ืนและแสงสว่าง  การ

อดัเม็ดอาหารก็เป็นอีกขบวนการหน่ึงท่ีท าให้ฟรีมิกซ์เส่ือมสลาย  ฉะนั้นควรเติมฟรีมิกซ์ให้สูงขึ้นอีก  10-15  

เปอร์เซ็นต ์ ในสูตรอาหาร 

 

  
ภาพท่ี 3.32 แสดงพรีมิกซ์ 

 

3.4  แหล่งสารเสริมในอาหาร  (feed  additive) 
สารเสริมในอาหารเป็นสารท่ีเติมเพื่อยบัย ั้งการเจริญเติบโตหรือท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นโทษ  ซ่ึงท าให้

สัตวมี์อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้น  นอกจากน้ียงัมีสารกนัหืน  ฮอร์โมนชนิด

ต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

3.4.1  ยาปฏิชีวนะ (antibiotic)  

จะยบัย ั้งการเจริญเติบโตหรือท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นโทษซ่ึงจะเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรียท่ี์ก่อ

ประโยชน์ในทางเดินอาหาร  การใชย้าปฎิชีวนะจะไดผ้ลดีในสภาพการสุขาภิบาลท่ีเลว  ในสุกรและไก่จะ
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เพิ่มการเจริญเติบโตถึง  5-10  เปอร์เซ็นต์  เพิ่มประสิทธิภาพการใชอ้าหาร  1-5  เปอร์เซ็นต์  ส่วนแม่สุกรจะ

เพิ่มขนาดครอก  อตัราการรอดชีวิต  น ้ าหนักแรกคลอดและน ้ าหนักหย่านมลูกสุกร  การใช้ยาปฎิชีวนะใน

อาหารสัตวข์ึ้นอยู่กบัชนิดยา  อายุของสัตว ์ ในสัตวอ์ายุนอ้ยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าสัตวอ์ายุมาก  สัตวใ์น

ภาวะเครียดจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะดีกว่าสัตว์ปกติ  ไม่ควรเสริมยาชนิดใดชนิดหน่ึงในสัตวต์ัวหน่ึง

ติดต่อกันเป็นเวลานาน  ก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ให้งดใช้ยาระยะหน่ึง  สัตว์ระยะขุนซ่ึงแข็งแรงอยู่แล้วจะ

ตอบสนองต่อยาประเภทน้ีนอ้ยมาก  ควรใชย้าในปริมาณก าหนดตาม  วตัถุประสงคเ์ช่นเพื่อกระตุน้การเจริญ 

เติบโตใชอ้อกซีเตตร้าซยัคลินใชข้นาด  7.5-50  กรัม/ตนัอาหาร  สเตรปโตมยัซิน  27.5  กรัม/ตนัอาหาร  สาร

หนู  (Arsenical)  50-99  กรัม/ตนัอาหาร  รักษาโรคล าไส้อกัเสบ  เพราะเช้ือแบคทีเรีย  ใชย้าซลัฟาควิน็อกซา

ลีน  (Sulphaquinoxalene) ในระดบั  0.25-0.50  เปอร์เซ็นต์  ของสูตรอาหารนาน  2-5  วนั  และสามารถใช้

ร่วมกบัยาปฏิชีวนะอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

3.4.2  ฮอร์โมน  (hormone)   

ฮอร์โมนท่ีนิยมใช้ในอาหาร  เช่น  ไทโรโปรตีน  (Thyroprotein)  หรือ  Protamone  มีคุณสมบัติ

เหมือนฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ ช่วยในการเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พนัธุ์ของโคนม  

ไ ก่และสุกร   การ เส ริมด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน  (Estrogen)  หรือ   ได เอทธิลสติล เบสโตรล  

(Diethylstilbestrol)  ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศเมียใชฝั้งใตผิ้วหนงัโคเพศผู ้  ไก่เพศผูจ้ะมีผลท าให้ไก่สะสมไขมนั

ใตผิ้วหนงัมากขึ้น 

3.4.3  สารกนัหืน  (Antioxidant)  การหืน  (Rancidity)  

 เกิดจากการท าปฏิกิริยาของไขมนักบัอากาศ  แสง  ความร้อน  ปกติแลว้วิตามินอีจะมีฤทธ์ิเป็นสาร

กนัหืนตามธรรมชาติ  (Natural  Antioxidant)  อยู่แลว้  แต่บางคร้ังอาจจะไม่เพียงพอจึงมกัจะเติมสารกนัหืน

เพิ่มเติมในอาหารท่ีมีระดบัไขมนัสูง  เพื่อรักษาคุณภาพ  และความน่ากินของอาหาร  เช่น  BHT  (Butylated  

Hydroxy  Toluence) , BHA  (Butylated  Hydroxy  Anisole)  ในระดบั  125  กรัม/ตนัอาหาร  

3.4.4  เอน็ไซม์ต่าง ๆ  (Enzyme , Co-enzyme)   

ลูกสัตวอ์ายุนอ้ยยงัมีระบบการย่อยอาหารไม่พฒันาเพียงพอ  อาจเสริมเอ็นไซมเ์พื่อช่วยให้การย่อย

อาหารดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามถา้วตัถุดิบอาหารไดรั้บการเตรียมมาอย่างถูกวิธีมีอตัราการย่อยไดสู้งการเติม

สารช่วยยอ่ยเหล่าน้ีก็ไม่จ าเป็น   
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3.4.5  ยาถ่ายพยาธิ  (Anthelmintic)  

เป็นสารเสริมในอาหารสัตวช์นิดหน่ึงเพื่อขจดัพยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร  เช่น  เปปเปอร์รา

ซีน  (Piperazine)  ไธอาเบนดาโซล  (Thiabendazole)  ฯลฯ 

3.4.6  จุนสี  (Copper  Sulphate)   

เป็นสารประกอบจ าพวกทองแดงชนิดหน่ึง  ใชเ้พื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชอ้าหารของสุกร  แต่ไม่เหมาะท่ีจะเติมลงในอาหารของแกะ 

3.4.7  สารให้สี  (Pigment) 

ในการเล้ียงไก่เน้ือ  ไก่ไข่และเป็ดไข่  ผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผลผลิตมีสีตามตอ้งการเพื่อความน่ากิน  

ใบกระถิน  ใบมนัส าปะหลงั  ดอกดาวเรือง  ขา้วโพด  แกลบกุง้มกัมีสารแซนโทฟิล   (Xanthophyll)  เป็น

องคป์ระกอบอยูสู่ง  จดัเป็นสารให้สีตามธรรมชาติ  ถา้ผลผลิตยงัไม่มีสีตามท่ีตอ้งการผูเ้ล้ียงสัตวอ์าจเติมสาร

สังเคราะห์  ไดแ้ก่  สารแคนตา้แซนติน (Canthaxanthin)  สารซิตร้านาแซนติน  (Citranaxanthin)  หรือสาร

แคโรทิโนอิค  แอซิด  (Carotinoic  acid)  อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอยา่งรวมกนั  ในอตัรา  2-8  กรัม/ตนั

อาหาร 

 

3.5  คุณภาพวัตถุดิบและผลเสียต่อคุณภาพอาหาร 
คุณภาพของวตัถุดิบส าหรับใชใ้นการผสมอาหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากต่อคุณภาพอาหาร  เน่ืองดว้ย

สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนช้ืนของประเทศ  การเส่ือมของอาหารเกิดขึ้นไดเ้สมอโดยเร่ิมจากการปลูก  การเก็บ

เก่ียวขั้นตอนในการผลิต   การแปรรูป   การประกอบ   การบรรจุ   การขนส่งและการเก็บรักษาก่อน

ใช ้ ดงันั้น  จึงควรมีการตรวจคุณภาพของวตัถุดิบก่อนการผลิตและคุณภาพอาหารหลงัการผลิต 

3.5.1  การปลอมปนของวัตถุดิบ 

การปลอมปนของวตัถุดิบท่ีมีราคาแพง  เช่น  ปลาป่น  กากถัว่เหลือง  ถา้ตรวจสอบ  ไม่ได้

จะเกิดปัญหาติดตามมาถึงตัวสัตว์  เกิดโรคขาดสารอาหารบางชนิด  เช่น  โปรตีน  ส าหรับวสัดุท่ีน ามา

ปลอมปน  ไดแ้ก่ 

ก)  ทรายละเอียด  มกัปนในพวกปลาป่น  กากถัว่ลิสง  ใบกระถิน  ร าสดและร าสกดั  มนั

ส าปะหลงับด  กระดูกป่น  และไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีท าจากกระดูกและหินภูเขา 

ข)  เปลือกหอยบดและเปลือกหอยผุ   มักปนในปลาป่น   กุ้งป่น   และไดแคลเซียม-

ฟอสเฟต  ท่ีท าจากกระดูกและหินภูเขา 
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ค) ยูเรียและสารไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีน  มกัปลอมปนในปลาป่น  กากถัว่เหลือง  เพื่อท า

ให้ผลการวิเคราะห์โปรตีนมีค่าสูงขึ้น  และมีการพ่นยูเรียป้องกันการตรวจสอบความสุกดิบของกากถั่ว

เหลืองไม่ไดผ้ล 

ง) เปลือกกุ้งป่น  เปลือกปูป่นและหัวปลาป่น  น ามาปนในปลาป่น 

ค) ขนไก่ป่นและขนไก่ไฮโดรไลซ์  เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบท่ีมีโปรตีนสูง  แต่คุณภาพของ

โปรตีนและการยอ่ยไดต้ ่า  นิยมมาปลอมปนในปลาป่นและเน้ือป่น  เพื่อปรับระดบัโปรตีน 

ง) โปรตีนจากถั่วและเมล็ดธัญพืชท่ีสกัดแป้งออก  เช่น  กากวุน้เส้น  โปรตีนขา้วโพด  นิยม

น ามาปนในปลาป่นและกากถัว่เหลือง  เพื่อปรับระดบัโปรตีนใหสู้งขึ้น 

จ) เศษหัวปลา ไส้ปลา และกากน ้ามันหมู  มกันิยมน ามาปนในปลาป่น  และเน้ือป่น 

  

3.5.2 ความผันแปรของสารอาหารในวัตถุดิบ 

ความผนัแปรของสารอาหารอาจเกิดจากการแปรรูป การผลิตและการเก็บวตัถุดิบ  ไดแ้ก่ 

ก) ปลาป่นไม่สุก  ใชค้วามร้อนต ่าเกินไป  มีสารยบัย ั้งท าใหวิ้ตามินบี 1  ไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้

ข) ปลาป่นไหม้   เกิดขึ้ นได้ระหว่างการผลิตและการเก็บ  ท าให้คุณภาพของโปรตีน

ต ่า  นอกจากน้ียงัพบสารกีสซาโรซีน  เกิดจากความร้อนท่ีสูงท าให้กรดอะมิโนฮิสทิดีนแตกตวัไปจบักบั

กรดอะมิโนไลซีน ท าให้ไก่มีอาการของโรคอาเจียนเป็นสีด าและก๋ึนเป็นแผล การใช้อาหารท่ีมี  ไลซีนสูง

หรือโปรตีนสูงช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้

ค) ความสุกดิบของถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง  สารยบัย ั้งน ้ายอ่ยทริพซินในถัว่เหลืองท่ีผ่าน

ความร้อนไม่พอ  ท าให้สัตวโ์ตชา้  สัตวร์ะยะวยัอ่อนและระยะเล็กจะมีตบัขยายใหญ่  แต่ถา้ใชค้วามร้อนสูง

เกินไปจะท าลายกรดอะมิโนโดยเฉพาะไลซีนจะถูกท าลายไดง้่าย 

ง) ไดแคลเซียมฟอสเฟต ท่ีท ามาจากกระดูกและหินภูเขา มีความผนัแปรของแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสมาก และการน าไปใชป้ระโยชน์ของฟอสฟอรัสผนัแปรมากในตวัสัตว์  และอาจมีโลหะหนักท่ี

เป็นพิษและฟลูออรีนในระดบัสูง  ตอ้งก าจดัออกก่อน  ถา้มีระดบัสูงเกินไปท าให้เขาอ่อน  กระดูกเปราะเดิน

ไม่ได ้
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จ) การเกิดสีน ้าตาล   ในระหว่างการอัดเม็ดอาหารหรือการเก็บในสภาวะท่ีร้อนนาน

ติดต่อกนั อาจก่อใหเ้กิดการจบัตวักนัของกรดอะมิโนไลซีนและน ้าตาลกลูโคสหรือฟรุคโตส  ท าใหอ้าหารมี

ลกัษณะเป็นสีน ้าตาล 

 

3.5.3 สารพษิในวัตถุดิบ 

ส่วนใหญ่มีมากในพืชมากกว่าสัตว์  บางชนิดอาจท าให้สัตวถึ์งตาย  บางชนิดท าให้ ตอ้งใช้

สารอาหารเพิ่มขึ้น  บางชนิดท าใหเ้กิดโรคขาดอาหารได ้  การเกิดสารพิษนั้นอาจเกิดจาก  เช้ือจุลินทรียเ์ขา้ไป

ท าลายและคายพิษออกมา  หรือมีสารพิษท่ีเกิดขึ้นเองในวตัถุดิบ  ตารางท่ี  3.1 

 

ตารางท่ี  3.1  สารพิษในวตัถุดิบอาหารสัตว ์
ชนิดสารพษิ วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
1. กรดไฮโดรไซยานิก  (hydrocyanic  acid , HCN)  

 

2. แทนนิน  (tannin) 

3. มิโมซีน  (mimosine) 

4. กอสสิบพอล  (gossypsol) 

5. สารยบัย ั้งทริพซิน  (trypsin  inhibitor) 

6. กลูโคซิโนเลต 

7. ไซยาโนเจนิกกลูโคไซด ์ (cyanogenic  glucoside) 

8. ออกซาเลต  (oxalate) 

9. ซาโพนีน  (saponin) 

10. ลิโมนีน  (limonin) 

  11. สารระบาย  (laxative  agent) 

12. เฮเมกกลูทินีน  (haemagglutinine) 

13. ไอโซเฟวอน  (isoflavon) 

14. สารก่อคอหอยพอก  (goitrogen) 

15. สารไซโคลโพรพรินอยด ์ (cyclopropinoid) 

ใบและรากมนัส าปะหลงั และกากเมลด็ยางพารา 
ขา้วฟ่าง  และกลว้ยดิบ 

ใบกระถิน 

กากเมลด็ฝ้าย 
ถัว่เหลือง   

ถัว่ลิสง 

กากเรฟซีด 

เมลด็ยางและกากเมลด็ยาง 

กากงา 

ถัว่เหลือง  อลัฟัลฟา 

กากส้ม 

กากน ้าตาล 

กากถัว่เหลือง  ท าให้เมด็เลือดตกตะกอน 

ถัว่เหลืองดิบ 

มีผลต่อมดลูกและความสมบูรณ์พนัธ์ุ  ถัว่เหลืองดิบ 
กากเมลด็นุ่น 

ท่ีมา: นงเยาว ์(2547) 
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สรุป 
วตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์พื่อใชใ้นกิจกรรมในการด ารงชีพ  การเจริญเติบโตและการสร้าง

ผลผลิตของสัตวน์ั้น  วตัถุดิบท่ีเป็นแหล่งพลงังาน  โปรตีนส่วนใหญ่ไดม้าจากพืชและสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่  ซ่ึง

มีทั้งท่ีผลิตขึ้นมาโดยตรงและไดม้าจากผลิตผลพลอยได้หรือท่ีเหลือจากการใช้ของมนุษย  ์  เช่น  ขา้วโพด  

กากถัว่เหลือง กากปาลม์  ส่าเบียร์  กากน ้ าตาล  เปลือกสับปะรด  ซ่ึงวตัถุดิบแต่ละอย่างมีคุณค่าแตกต่างกนั

ทางส่วนประกอบของสารอาหารและลกัษณะทั้งกายภาพ  มีขอ้จ ากดัในการใช ้ การปลอมปน  อาหารหลกั

ของสัตวปี์กและสุกรมา จากพวกเมล็ดธญัพืชต่าง ๆ  ส่วนแร่ธาตุไดม้าจากธรรมชาติ  เช่น  กระดูกป่น  เกลือ

แกง  หินปูน  แต่ส่วนหน่ึงเป็นสารอินทรียเ์ช่นเดียวกบัวิตามินท่ีสัตวไ์ดรั้บจากธรรมชาติ  จากการสังเคราะห์

ของจุลินทรียใ์นร่างกาย  และสารอินทรียส์ังเคราะห์  ไดแ้ก่  สารเสริมลงในอาหารสัตว ์เป็นสารอาหารท่ีใช้

จ านวนนอ้ยและมีการเส่ือมสภาพไดง้่าย   
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แบบทดสอบบทที ่ 3 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  วตัถุดิบต่อไปน้ีไม่ใช่ผลพลอยไดจ้ากขา้วโพด 

ก. ร าขา้ว                         ข.  Corn  germ  meal 

ค. Corn  glueten  meal    ง.  ซงัขา้วโพด 

2.  วตัถุดิบท่ีเป็นผลผลพลอยไดจ้ากขา้วโพดเหมาะส าหรับใชเ้ล้ียง 

ก.  ไก่            ข.  ปลา 

ค.  โค            ง.  สุกร 

3.  วตัถุดิบต่อไปน้ีถา้สัตวกิ์นมากเกินไปทอ้งผกู 

ก.  ขา้วโพด  ข.  ปลายขา้วเหนียว 

ค.  ร า            ง.  มนัส าปะหลงัแห้ง 

4.  วตัถุดิบอาหารท่ีมีความฟ่ามสูง 

ก.  ขา้วโพด  ข.  ปลายขา้วเหนียว 

ค.  ร า            ง.  มนัส าปะหลงัแห้ง 

5.  วตัถุดิบอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อยาฆ่าแมลง 

ก.  ขา้วโพด  ข.  ปลายขา้วเหนียว 

ค.  ร า            ง.  มนัส าปะหลงัแห้ง 

6.  วตัถุดิบต่อไปน้ีอาจเป็นสาเหตุให้สุกรมีไขมนัแขง็ 

ก.  กากยางพารา  ข.  กากถัว่เหลือง 

ค.  กากมะพร้าว   ง.  กากถัว่ลิสง 

7.  มนัส าปะหลงัสดมีสารพิษ 

ก. Mimosine   ข.  Hydrochloric  acid 

ค.  Aflatoxin    ง.  Tannin 

8.    ขา้วฟ่างบางชนิดมีรสชาดไม่อร่อยเน่ืองจากมีสาร 

ก.  Mimosine  ข.  Gossypol 

ค.  Lysine       ง.  Tannin 

9.    อาหารสัตวต์่อไปน้ีชนิดใดมีโปรตีนต ่าสุด 

ก. มนัส าปะหลงั  ข.  ปลายขา้ว 

ค.  ร าขา้ว              ง.  ขา้วโพดบด 

 

10.  สารพิษ  Gossypol  มีอยูใ่นเมลด็ 

ก. ถัว่เหลือง 

ข. มนัส าปะหลงั 

ค. กากเมลด็ฝ้าย 

ง. ขา้วฟ่าง 

11.  พืชชนิดใดมีสาร  Mimosine 

ก. ขา้วฟ่าง       ข.  กระถิน 

ค.  มนัเทศ    ง.  มนัส าปะหลงั 

12.  สัตวช์นิดใดท่ีไม่มีอนัตรายจากใบกระถิน 

ก. โคนม     ข.  สุกร 

ค.             เป็ด         ง.  ไก่ 

13.  Sesame  meal  คือ 

ก. ขา้วฟ่าง  - ข.  กากงา 

ค.  กากนุ่น     ง.  กากเมลด็ฝ้าย 

14.  สารประกอบฮอร์โมนท่ีนิยมใชข้นุสัตว ์

ก. Relaxin 

ข. Landon 

ค. Diethyl  Stilbestrol 

ง. L.H. 

15.  สารท่ีใชป้้องกนัการเหมน็หืน 

ก. Vitamin  D,Cu 

ข. Vitamin  E,B.H.T. 

ค. Ergosterol,NaOH 

ง. Calciferol,CaOH 

16.  Sorghum  คือ 

ก.  กากงา           ข.  ขา้วฟ่าง 

ค.  กากเมลด็นุ่น  ง.  กากเมลด็ฝ้าย 
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17.  โดยปกติแลว้ปลาป่นจืดอดัน ้ามนัมีโปรตีนประมาณ 

ก. 20-30%      ข.  30-40% 

ค.  40-50%      ง.  50-60% 

18.  กากถัว่เหลืองมีโปรตีนอยูร่ะหว่าง 

ก. 10-20%    ข.  20-30% 

ค.  30-40%    ง.  40-50% 

19.  วตัถุดิบต่อไปน้ีอาจเป็นสาเหตุให้สุกรมีไขมนัเหลว 

ก.  น ้ามนัถัว่       ข.  น ้ามนัมะพร้าว 

ค.  น ้ามนัปาลม์   ง.  น ้ามนัหมู 

20.  วตัถุดิบอาหารท่ีใชม้ากเกินไปอาจท าให้สุกรเป็นขี้ เร้ือนได ้

ก.  ปลาป่น    ข.  แกลบกุง้ 

 ค.  เน้ือป่น    ง.  ขนไก่ป่น 

21.  Cyclopropenoid  พบใน 

ก.  ขา้วฟ่าง  -ข.  กากงา 

ค.  กากนุ่น     ง.  กากเมลด็ฝ้าย 

22.  คุณสมบติัของเลือดป่นขอ้ใดผิด 

        ก.  มีโปรตีน  25-30%  - 

        ข.  โปรตีนคุณภาพต ่า 

        ค.  ในสุกรและไข่ใชเ้พียง  5%   

        ง.  ใชม้ากทอ้งเสีย 

23.  Trypsin  inhibitor  พบใน 

        ก.  ขา้วฟ่างดิบ             ข.  กากงาดิบ 

         ค.  กากถัว่เหลืองดิบ     ง.  กากถัว่ลิสงดิบ 
 

24.  เช้ือรา  Aspergillus  flavus  พบมากใน 

        ก.  ขา้วฟ่าง             ข.  กากงา 

        ค.  กากถัว่เหลือง     ง.  กากถัว่ลิสง 

25.  กากยางพารามีสารพิษ 

ก.  ก Mimosine   ข.  Hydrochloric  acid 

 ค.  Aflatoxin    ง.  Tannin 

26.  การสืบพนัธ์ุลด  เป็นหมนัอาจเกิดจาก 

       ก.  ขา้วฟ่าง  ข.  กระถิน 

      ค.  มนัเทศ    ง.  มนัส าปะหลงั 

27.  ยเูรียมีโปรตีนประมาณ 

       ก.  6-8%              ข.  60-80% 

     ค.  160-180%      ง.  260-280% 

28.  ยเูรียในทางปฏิบติัควรใชใ้นอาหาร 

       ก.  ไก่              ข. โค 

     ค.  สุกร          ง.  ปลา 

29.  ยเูรียในทางปฏิบติัใชไ้ม่เกิน 

         ก.  1-3%              ข.  4-6% 

ค.  7-9%             ง.  10-12% 

30.  Canthaxanthin  คือ 

        ก.  สารให้สี   ข.  ยาปฏิชีวนะ 

        ค.  ฮอร์โมน     ง.  ยาถ่ายพยาธิ 
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แบบฝึกหัด บทที่ 3 
จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ สมบูรณ์ 
1.  การแบ่งประเภทอาหารสัตวไ์ด ้ 2  ประเภท  คือ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

2.  วตัถุดิบอาหารสัตวเ์ป็นแหล่งใหส้ารอาหารหรือโภชนทั้ง  6  ประเภท  คือ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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บทที ่ 4 

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์  การย่อยอาหารและการดูดซึม 
 

การย่อยอาหาร  (Digestion)  คือ  กระบวนการท่ีอาหารถูกเปล่ียนแปลงในทางเดินอาหารจากสาร

โมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง  เพื่อจะไดดู้ดซึมผ่านผนังล าไส้เขา้ไปในน ้ าเลือดและน ้ าเหลืองได้  

การเคล่ือนยา้ยโภชนท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีผ่านการย่อยแลว้เขา้สู่น ้ าเลือดและน ้ าเหลืองเรียกว่า  การดูดซึม  

(Absorption)  การยอ่ยอาหารจะมีขบวนการต่าง ๆ  3  วิธี  คือ                  

1.  การย่อยทางวิธีกล  (mechanical  method)  ไดแ้ก่การเคี้ยว  การบีบรัดกลา้มเน้ือ 
2.  การย่อยทางเคมี  (chemical  method)  ไดแ้ก่การยอ่ยของน ้ายอ่ยในกระเพาะอาหารและ

ล าไส้เลก็โดยน ้ายอ่ย 
3.  การย่อยทางจุลินทรีย์  (microbial  action)  ไดแ้ก่การย่อยท่ีเกิดท่ีกระเพาะรวม  ล าไส้

ใหญ่หรือไส้ต่ิงของสัตว ์ โดยการกระท าของจุลินทรียแ์ละโปรโตซวั 
 

4.1 ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ 
ระบบการยอ่ยอาหารของแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ส่วนใหญ่ ๆ  คือ  ระบบท่อทางเดินอาหาร  (Alimentary  

tract) และอวยัวะประกอบของระบบยอ่ยอาหาร  (Accessory  organs) 

 
ภาพท่ี  4.1  แสดงระบบทางเดินอาหารของสุกร 
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ภาพท่ี  4.2  แสดงระบบทางเดินอาหารของสัตวปี์ก 

 

 
ภาพท่ี  4.4  แสดงระบบทางเดินอาหารของโค 

 

4.1.1  ท่อทางเดินอาหาร 

ท่อทางเดินอาหาร  ประกอบดว้ย 

ก)  ปาก  (Mouth)   

ปากเร่ิมจากส่วนท่ีถดัเขา้ไปจากริมฝีปากและฟันจนถึงบริเวณท่ีติดต่อกบัคอหอยฟันสัตว์

เล้ียงลูกด้วยนมมี  2  ชุด  คือ  ฟันแทแ้ละฟันน ้ านม  ส่วนบนตอนหน้าของช่องปากเป็นเพดานแข็ง  และ

ส่วนทา้ยเป็นเพดานอ่อน  ดา้นขา้งของช่องปากเป็นส่วนของแกม้  ดา้นล่างเป็นท่ีอยู่ของลิ้น  (Tongue)  ลิ้น

ของสัตวท์ัว่ไปจะมีปุ่ มรับรส  มีหนา้ท่ีตวดัอาหารและคลุกเคลา้อาหาร   
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ภายในปากมีต่อมส าหรับผลิตน ้ าย่อย  Ptyalin  หรือ  Amylase  ออกมาช่วยย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต  

และมีต่อมน ้ าลาย  (Salivary  gland)  ซ่ึงมีอยู่  3  คู่  ท าหน้าท่ีผลิตน ้ าลาย  (Saliva)  ออกมาช่วยคลุกเคลา้

อาหารใหส้ะดวกต่อการกลืนลงหลอดอาหาร 

ไก่ไม่มีริมฝีปาก  ไม่มีแกม้  ไม่มีฟัน  ไก่จะใชจ้งอยปากในการจิกและฉีกอาหารเขา้ปาก  แลว้ใชลิ้้น

ช่วยตวดัอาหารลงสู่หลอดอาหาร  ภายในปากมีต่อมส าหรับผลิตน ้ าย่อย  Amylase  ออกมาช่วยย่อยอาหาร

พวกคาร์โบไฮเดรต  แค่มีบทบาทน้อยมาก  และมีต่อมน ้ าลาย  (Salivary  gland)  ท าหน้าท่ีผลิตน ้ าลาย  

(Saliva)  ออกมาช่วยคลุกเคลา้อาหารใหส้ะดวกต่อการกลืน  

สัตวเ์คี้ยวเอ้ืองไม่มีขากรรไกรบนเหมือนสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน ๆ  จึงไม่มีฟันบน  การกินอาหารจึง

อาศยัขากรรไกรและฟันล่างท างานร่วมกบัริมฝีปากและลิ้นเพื่อตวดัอาหารเขา้ปาก  การเคล่ือนไหวของปาก

และการเคี้ยวของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองแต่ละชนิดแตกต่างกนัขึ้นกบัลกัษณะอาหารท่ีกิน  ในปากมีต่อมน ้าลายซ่ึงจะ

ผลิตน ้ าลายออกมาได้เป็นจ านวนมาก  ในน ้ าลายจะเป็นแหล่งไนโตรเจนด้วยคือยูเรียและมิวโคโปรตีน  

นอกจากน้ีมี  P  และ  Na  ซ่ึงจุลินทรียจ์ะน าไปใชไ้ด ้  นอกจากน้ีน ้าลายจะท าหนา้ท่ีเป็น  Buffer  รักษาระดบั  

pH  ในรูเมนและกระเพาะอ่ืน ๆ  ต่อไป 

ข) หลอดคอ  (Pharynx)   

หลอดคอมีลกัษณะเป็นหลอดปลายบนกวา้ง  ขา้งล่างแคบ  ผนงัของคอหอยเป็นกลา้มเน้ือ

ลาย  มีเยื่อเมือกหุ้มไว ้ ท่ีคอหอยมีต่อมน ้ าเหลือง  เรียกว่าต่อมทอนซิล  (Tonsil)  มีกลไกจดัระเบียบอาหาร

ใหผ้า่นหลอดอาหารและอากาศผา่นสู่กล่องเสียง 

ค) หลอดอาหาร  (Esophagus)  

เป็นกลา้มเน้ือลายลกัษณะเป็นท่อเร่ิมตน้จากคอหอย  (Pharynx) ดา้นบนเป็นกลา้มเน้ือหูรูด  

หลอดอาหารน้ีจะยืดขยายตัวได้มาก  ผ่านทะลุกระบังลม  (Diaphrage)  จนถึงกระเพาะจริง  (Stomach , 

Proventriculus)    ส าหรับไก่จะขยายออกกลายเป็น กระเพาะพกั  (Crop)   ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีพกัอาหารชัว่คราว

เพื่อใหอ้าหารอ่อนตวัลงดว้ยน ้าลายท่ีคลุกเคลา้มาจากปาก 

ง) กระเพาะอาหาร  (Stomach)   

กระเพาะอาหารสุกรแบ่งออกเป็นส่วน ๆ  ได ้ 4  ส่วน  (ศึกษาเพิ่มเติม)  นอกจากยอ่ยอาหาร

แลว้ยงัตอ้งเก็บอาหารดว้ย  ผนงัดา้นในของกระเพาะจะเป็นรอยพบัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีและเต็มไปดว้ยเซลล์ท่ีขบั

น ้ าย่อย  น ้ าย่อยประกอบดว้ยเกลืออนินทรีย ์ เมือก  และกรดเกลือ  (HCL)  น ้ าย่อยท่ีส าคญัในกระเพาะคือ  
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pepsinogen  ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น  pepsin  ในภายหลัง  ท าหน้าท่ีย่อยโปรตีนในอาหารและโปรตีนในนม

เช่นเดียวกบั  rennin   

ในสัตว์ปีกเร่ิมจาก  กระเพาะพกั  (Crop)  เป็นส่วนปลายของหลอดอาหารใกลก้บั

กระเพาะจริงซ่ึงขยายตวัออกเป็นรูปกระเปาะ  ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีพกัอาหารชัว่คราวเพื่อให้อาหารอ่อนตวัลงดว้ย

น ้าลายท่ีคลุกเคลา้มาจากปาก 

   A) กระเพาะจริง  (Proventriculus)   

มีต าแหน่งอยู่ระหว่างปลายสุดของหลอดอาหารกบักระเพาะบด  (Gizzard)  ผนัง

หนามาก  ภายในมีต่อมส าหรับผลิตน ้ าย่อย  Pepsin  ซ่ึงจะย่อยอาหารพวกโปรตีน  นอกจากน้ียงัมีการผลิต

กรดไฮโดรคลอริค(Hydrochloric  acid)  ซ่ึงช่วยให้การย่อยอาหารพวกโปรตีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

B) กระเพาะบด  (Gizzard)   

อยู่ถัดจากกระเพาะจริง  ปลายข้างหน่ึงเปิดติดต่อกับล าไส้เล็ก  ประกอบด้วย

กลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงช่วยให้มีก าลงับดย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงท าให้สะดวกต่อการย่อยของน ้ าย่อยใน

อวยัวะส่วนต่อไป 

C) กระเพาะ  (Compound  stomach)   

ในสัตว์เคี้ยวเอื้องมี   4  กระเพาะ   ได้แก่  กระเพาะผ้าขี้ ร้ิว  (Rumen)  รังผ้ึง  

(Reticulum)  สามสิบกลีบ  (Omasum)  และกระเพาะแท ้ (Abomasum)  3  กระเพาะแรกไม่มีน ้ ายอ่ย  ยกเวน้

กระเพาะท่ี  4  ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนกระเพาะแท ้

กระเพาะรูเมนและเรติคิวลมัไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างสมบูรณ์เพียงแต่ท างานต่างกนัเท่านั้น  

โดยท่ีเรติคิวลมัจะมีหนา้ท่ีเคล่ือนอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ให้กลบัไปยงัรูเมน  และส่งอาหารขนาดเล็กไปยงัโอ

มาซัม  และไม่ให้ส่ิงแปลกปลอมผ่านต่อไป  ส่วนรูเมนจะท าหนา้ท่ีหมกัอาหารโดยจุลินทรียแ์ละส่งอาหาร

บางส่วนกลบัออกไปเคี้ยวเอ้ือง  กระเพาะสามสิบกลีบท าหนา้ท่ีดูดซึมน ้าและโภชนบางตวัออกจากอาหารท า

ใหอ้าหารเลก็และขน้พอท่ีจะส่งไปยงักระเพาะท่ีส่ีหรือกระเพาะแทซ่ึ้งท าหนา้ท่ีเหมือนกระเพาะแทข้องสัตว์

อ่ืน ๆ  เอนไซม์ของร่างกายสัตวท่ี์ขบัเขา้สู่ยริเวณน้ีนอกจากย่อยอาหารแลว้ยงัท าหน้าท่ีย่อยจุลินทรียท่ี์ตาย

ดว้ย  ท าใหส้ัตวไ์ดรั้บกรดอะมิโนตลอดจนวิตามินต่าง  ๆ จากซากเซลลจุ์ลินทรีย ์  
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  ในลูกววัท่ียงักินนมเป็นอาหารหลกั  สามกระเพาะแรกจะยงัไม่ท างาน  อาหารจะไหลตรง

ไปยงักระเพาะท่ีส่ีเพื่อย่อยและดูดซึม  และส่งต่อไปยงัล าไส้เล็กต่อไป  น ้ าย่อยในกระเพาะในช่วงน้ีเป็น

น ้ าย่อยจากตวัสัตวเ์อง  เม่ือลูกโคเร่ิมกินอาหารแข็ง  กระเพาะทั้งสามจะเร่ิมขยายใหญ่ขึ้นและเร่ิมท างาน  ยิ่ง

ท าให้ลูกววักินอาหารแข็งเร็วเท่าใดลูกววัจะไดล้ดการกินนมเร็วเท่านั้น  จุลินทรียส์ าหรับตวัลูกววัมีอยู่ใน

ธรรมชาติจากอาหารท่ีกินและจากการเลียตวัแม่ 

ค) ล าไส้เลก็  (Small  intestine)   

ล าไส้เล็กแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ล าไส้เล็กตอนตน้  (Duodenum)  ส่วนกลาง  (Jejunum)  

และส่วนปลาย  (Ileum) หนา้ท่ีของล าไส้เลก็คือ  ยอ่ยและดูดซึมอาหารท่ียอ่ยแลว้เขา้สู่กระแสเลือด   ซ่ึงล าไส้

เลก็ส่วนตน้จะมีบทบาทมากท่ีสุดเพราะจะมีต่ิงเยือ่ออกมาเรียก  Villi  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิว   

ในช่วง  2-3  วนัแรกคลอดลูกสัตวจ์ะมีผนงัล าไส้ท่ีสามารถดูดซึมโปรตีนตามธรรมชาติได้

ดียิ่ง  จึงเป็นช่วงท่ีสัตว์สามารถถ่ายทอดภูมิคุม้กันจากแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (-globulin)  ผ่านทาง

น ้ านมสู่ลูกท่ีเกิดใหม่  และความสามารถน้ีจะลดลงอย่างรวดเร็ว  การท างานของเอนไซมเ์ปปซิน   แอลฟาอ

มิเลส    มอลเทส  และซูเครส  จะมีบทบาทนอ้ย  ในขณะท่ีเอนไซมแ์ลคเตสจะมีบทบาทสูงและค่อย ๆ  ลด

บทบาทการท างานลง  เม่ือสัตวโ์ตขึ้นเร่ือย ๆ  จนโตเตม็วยั 

ง) ไส้ติ่ง  (Cecum , Ceca)   

อยู่ตรงรอยต่อระหว่างล าไส้ใหญ่กบัล าไส้เล็ก  สัตวท์ัว่ไปจะมีเพียงขา้งเดียว  ในสัตวท่ี์กิน

หญา้เป็นอาหารไส้ต่ิงจะมีขนาดใหญ่และช่วยในการหมกัอาหาร  ในไก่ไลต่ิ้งมีลกัษณะเป็นถุงคู่ยาวประมาณ  

6  น้ิว  แยกออกสองขา้งภายในจะมีของเหลวและอาหารท่ียงัไม่ย่อย  หนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงยงัไม่ทราบชดั  เพราะ

สามารถตดัทิ้งไดโ้ดยไม่ท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย     การย่อยอาหารในส่วนน้ีเกิดขึ้นโดยการหมกัของ

จุลินทรีย ์ (Fermentation)  ท าใหก้ากอาหารท่ีถูกขบัถ่ายออกมาจากในส่วนน้ีมีกล่ินเหมน็ 

จ) ล าไส้ใหญ่  (Large  intestine) 

ล าไส้ใหญ่แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  Colon  กับ  Rectum อยู่ระหว่างล าไส้เล็กกับส้วง

ทวารหนัก  มีขนาดใหญ่กว่าล าไส้เล็กประมาณ  2  เท่า  ในสัตวท่ี์กินหญา้เป็นอาหารล าไส้ใหญ่จะยาวกว่า

สัตวกิ์นเน้ือเพราะในช่วงน้ีจะยงัคงมีการหมกัและดูดซึมอาหารไดอี้กเล็กน้อย  ล าไส้ใหญ่ท าหนา้ท่ีหลกัคือ

รับกากอาหารจากล าไส้เล็กส่งไปยงัส้วงทวารหนัก  และท าหน้าท่ีดูดซึมน ้ ากลบั  ในไก่มีขนาดใหญ่กว่า

ล าไส้เลก็ประมาณ  2  เท่า  มีความยาวประมาณ  4-5  น้ิว   
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ในสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง  ก็แบ่งออกเป็นสองส่วน   ท าหนา้ท่ีดูดซึมน ้า  และใหจุ้ลินทรียย์อ่ยอาหาร

พวกเยื่อใยต่อไป  และยงัมีการสังเคราะห์วิตามิน  จุลินทรียส์ังเคราะห์วิตามินบีรวมและวิตามินเค  มากนอ้ย

ตามระดบัวิตามินท่ีมีในอาหาร  วิตามินบี  12  จะสังเคราะห์ไดเ้ม่ือในอาหารมีธาตุ  Co  อยู่ดว้ย  เพราะ  Co  

เป็นส่วนประกอบส าคญัของบี  12 

ฉ) ส้วงทวารหนัก  (Cloaca)   

ส้วงทวารหนักเป็นท่อทางเดินอาหารท่ีขยายขนาดขึ้นในไก่  ซ่ึงเป็นทางร่วมระหว่าง

อุจจาระจากล าไส้ใหญ่  ปัสสาวะจากไต  ไข่จากท่อน าไข่และน ้าเช้ือและน ้าเช้ือจากท่ออสุจิ  ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ี

จะผา่นส้วงทวารหนกัไปสู่ทวารหนกั 

ช) ทวารหนัก  (Anus)   

ทวารหนกัประกอบดว้ยกลา้มเน้ือหูรูด  เป็นส่วนปลายสุดของท่อทางเดินอาหาร  ท าหนา้ท่ี

ปล่อยส่ิงต่าง ๆ  ท่ีผา่นส้วงทวารหนกัออกไปสู่นอกร่างกาย ในไก่ก่อนถึงทวารหนักจะเป็นส้วงทวารหนัก  

(Cloaca)  เป็นท่อทางเดินอาหารท่ีขยายขนาดขึ้น  ซ่ึงเป็นทางร่วมระหว่างอุจจาระจากล าไส้ใหญ่  ปัสสาวะ

จากไต  ไข่จากท่อน าไข่และน ้าเช้ือจากท่ออสุจิ  ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะผา่นส้วงทวารหนกัไปสู่ทวารหนกั 

4.1.2  อวัยวะประกอบระบบย่อยอาหาร 

 เป็นอวยัวะท่ีมีหนา้ท่ีช่วยในการย่อยอาหาร  โดยท่ีอาหารซ่ึงสัตวกิ์นเขา้ไปไม่ไดผ้่านอวยัวะเหล่าน้ี
โดยตรง  ประกอบดว้ยอวยัวะต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

ก)  ตับ  (Liver)  

 มี  2  ช้ิน  ในไก่จะอยู่ขา้งก๋ึนกบับ่วงล าไส้เล็ก  เป็นท่ีสร้างน ้ าดีซ่ึงมีสีเขียว  มีฤทธ์ิเป็นด่าง  

นอกจากน้ีตบัยงัมีหนา้ท่ีกลัน่กรองอาหารท่ีย่อยแลว้ก่อนผ่านเขา้สู่กระแสเลือด  เป็นท่ีเก็บ  glycogen  หรือ

แป้งในสัตว ์ และเป็นท่ีเปล่ียนสภาพโปรตีนใหเ้ป็นกรดยริูค  รวมทั้งจากส่ิงต่าง ๆ  อีก  เพื่อใหส้ะดวกต่อการ

ขบัถ่ายของไต 

ข) ตับอ่อน  (Pancreas)   

มีลกัษณะเป็นแผน่เลก็เรียวยาว  ในไก่อยูท่ี่บ่วงล าไส้เลก็ท าหนา้ท่ี 

สร้างน ้ายอ่ย  Amylase ,  Trypsin , และ  Lipase  ส่งไปยงัล าไส้เลก็ส่วนตน้  เพื่อยอ่ยอาหารพวกแป้ง  โปรตีน

และไขมัน  นอกจากน้ีตับอ่อนยงัสร้างฮอร์โมน  Insulin  ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีช่วยรักษาระดับของการใช้

ประโยชน์จากน ้าตาล  (Sugar  metabolism) 
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ค) ถุงน ้าดี  (Gall  bladder)   

ท าหนา้ท่ีเก็บน ้าดีท่ีสร้างขึ้นโดยตบั  แลว้ส่งไปช่วยยอ่ยอาหารในล าไส้เลก็ส่วนตน้  โดยท า

ใหอ้าหารไขมนัเกิดการแตกตวั  ท าใหก้ารยอ่ยอาหารอาหารไขมนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ง) ม้าม  (Spleen)   

มีลกัษณะเป็นกอ้นกลมสีน ้ าตาลแกมแดง  ท าหนา้ท่ีแยกเม็ดเลือดแดงท่ี เสีย  เป็นท่ีเก็บธาตุ

เหลก็และเมด็เลือดเสียในตวัไก่  หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบยอ่ยอาหารนั้นยงัไม่ทราบแน่ชดั 

 

4.2  การย่อยอาหาร 
การย่อยอาหาร  (Digestion)  คือ  กระบวนการท่ีอาหารถูกเปล่ียนแปลงในทางเดินอาหารจากสาร

โมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง  เพื่อจะไดดู้ดซึมผ่านผนังล าไส้เขา้ไปในน ้ าเลือดและน ้ าเหลืองได้  

การเคล่ือนยา้ยโภชนท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีผ่านการย่อยแลว้เขา้สู่น ้ าเลือดและน ้ าเหลืองเรียกว่า  การดูดซึม  

(Absorption)  การย่อยอาหารจะมีขบวนการต่าง ๆ  3  วิธีคือ1)การย่อยทางวิธีกล  (mechanical  method)  

ไดแ้ก่การเคี้ยว  การบีบรัดกลา้มเน้ือ 2) การย่อยทางเคมี  (chemical  method)  ไดแ้ก่การย่อยของน ้ าย่อยใน

กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กโดยน ้ ายอ่ย 3)การย่อยทางจุลินทรีย ์ (microbial  action)  ไดแ้ก่การย่อยท่ีเกิดท่ี

กระเพาะรวม  ล าไส้ใหญ่หรือไส้ต่ิงของสัตว ์ โดยการกระท าของจุลินทรียแ์ละโปรโตซวั 
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4.2.1  เอนไซม์ท่ีส าคัญท่ีเกีย่วข้องกบัการย่อยอาหารในร่างกายสัตว์   
เอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ีในสัตวต์่าง ๆ  ส่วนใหญ่จะมีแหล่งผลิตและหนา้ท่ีท่ีเหมือนกนั  (ตารางท่ี  4.1) 

ตารางท่ี  4.1  เอนไซมท่ี์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยอาหารในร่างกายสัตว ์
ชนิดเอนไซม์ แหล่งผลิต สารท่ีถูกย่อย บริเวณที่ท างาน ผลที่ได้จากการย่อย 

น ้ายอ่ยคาร์โบไฮเดรต 

Salivary  amylase 

Pancreatic   amylase 

Maltase  

Lactase 

Sucrase   

 

ต่อมน ้าลาย 

ตบัอ่อน 

ล าไส้เลก็ 

ล าไส้เลก็ 

ล าไส้เลก็ 

 

แป้ง,ไกลโคเจน 

แป้ง 

มอลโทส 

แลกโตส 

ซูโครส 

 

ปาก 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

 

มอลโทส 

มอลโทส 

กลูโคสและกลูโคส 

กลูโคสและกาแลกโตส 

กลูโคสและฟรุกโตส 

น ้ายอ่ยไขมนั 

   Salivary  Lipase 

   Pancreatic  Lipase 

  

ต่อมน ้าลาย 

ตบัอ่อน 

  

ไตรกลีเซอไรด ์

โมโนกลีเซอไรด,์กรดไขมนั 

 

 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

  

กรดไขมนัอิสระ 

กรดไขมนัอิสระ/กลีเซอไรด ์

น ้ายอ่ยโปรตีน 

   Pepsin 

   Rennin 

   Trypsin 

   Chymotrypsin   

   Carboxypeptidase 

   Aminopeptidase 

   Dipeptidase 

   Nuclease 

   Nucleotidase 

   Deoxyribonuclease 

   Phosphatase 

   Enterokinase 

  

กระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหาร 

ตบัอ่อน 

ตบัอ่อน 

ตบัอ่อน 

ล าไส้เลก็ 

ล าไส้เลก็ 

ตบัอ่อน 

ล าไส้เลก็ 

ตบัอ่อน 

ล าไส้เลก็ 

ล าไส้เลก็ 

  

เปปซิโนเจน (โปรตีน) 

ช่วยท าให้นมท่ีเป็นล่ิม 

พอล่ีเพปไทด ์(โปรตีน) 

ไคโมทริปซิโนเจน (โปรตีน) 

พอล่ีเพปไทด,์กรดอะมิโน 

ไดเพปไทด ์(โปรตีน) 

ไดเพปไทด ์

RNA,DNA 

นิวคลีโอไทด ์

ดี.เอน็.เอ.  (โปรตีน) 

นิวคลีโอไทด ์(ในน ้าตาล) 

เปล่ียนทริปซิโนเจนท่ีใชง้านไม่ได ้

 

กระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

ล าไส้เลก็ส่วนตน้ 

  

พอลีเพปไทด ์

แคลเซียมเคซีเนต 

เพปไทดข์นาดส้ัน 

กรดอะมิโน 

กรดอะมิโน 

เพปไทด,์กรดอะมิโน 

กรดอะมิโน 

นิวคลีโอไทด ์

พิวรีน/ไพริมีดิน/น ้าตาลแพนโตส 

พิวรีน/ไพริมีดิน/น ้าตาลแพนโตส 

พิวรีน/ไพริมีดิน/น ้าตาลแพนโตส 

เป็นเปปซินท่ีใชง้านได ้

ท่ีมา: ปรับปรุงจากกรมอาชีวศึกษา (2535) 
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4.3  การย่อยอาหารของไก่ 
 ก่อนท่ีสัตวจ์ะสามารถใชป้ระโยชน์จากอาหารได ้ จะตอ้งผ่านขบวนการย่อยอาหาร  ในเบ้ืองตน้จะ

ย่อยอาหารท่ีมีโมเลกุลใหญ่ ๆ  เช่น  โปรตีน  ไขมนั  และคาร์โบไฮเดรต  โดยขบวนการเกิดจะเกิดโดยมีน ้ า

ร่วมอยูด่ว้ย  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการขยายตวัของสาร  ในขบวนการยอ่ยนั้นขบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด  คือ  การรวม

กบัน ้า  (Hydrolysis) 

 อวยัวะการย่อยอาหารของไก่แตกต่างไปจากสัตวอ่ื์น ๆ  หลายประการ  ไก่ไม่มีฟัน  แต่มีจงอยปาก

แหลมใช้จิกอาหาร  ไก่มีลิ้นปลายแหลมและแยกเป็นสองแฉกทางด้านหลงัส าหรับใช้จิกอาหาร  และส่ง

อาหารไปยงัล าคอและหลอดอาหาร  ซ่ึงหลอดอาหารมีขนาดใหญ่  และตอนล่างของหลอดอาหารขยายใหญ่

เป็นถุงใชส้ าหรับเป็นท่ีพกัอาหาร  เรียกกระเพาะพกั  (Crop)  มีต่อมขบัน ้าเมือกเพื่อให้อาหารเปียก  และอ่อน

นุ่ม  ขณะท่ีอาหารอยู่ในกระเพาะพกัจะเกิดการหมกัจากการกระท าของจุลินทรีย ์ กระเพาะพกัจะส่งอาหาร

เขา้ไปในกระเพาะหน้า  (Proventriculus)  ซ่ึงท าหน้าท่ีเหมือนกระเพาะจริงของสัตว์อ่ืน ๆ  คือมีการหลัง่

น ้ าย่อยกระเพาะ  ถัดจากกระเพาะหน้าเป็นกระเพาะหลัง  หรือกระเพาะบด  หรือก๋ึน  (Gizzard)  ซ่ึง

ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือแข็งและหนาเป็นแถบ  ไม่มีต่อมขบัน ้ าย่อย  มีกรวด  (Grit)  อยู่ภายในเพื่อท าหน้าท่ี

บดแทนฟัน  อาหารท่ียงัหยาบอยู่  เช่น  เมล็ดพืช  จะถูกบดให้ละเอียดก่อนท่ีจะถูกส่งเขา้ล าไส้เลก็  กรวดจะ

อยูใ่นก๋ึนจนกระทัง่สึกจนเรียบและมีขนาดเลก็ลงก็จะผา่นออกไปจากกึ๋นไปยงัล าไส้เลก็ 

ล าไส้เล็กเป็นส่วนส าคญัในการย่อยอาหารของไก่  อาหารจ าพวกแป้งจะเร่ิมถูกย่อยท่ีปากเร่ือยไป

จนถึงกระเพาะพกั  และถูกย่อยโดยสมบูรณ์ท่ีล าไส้เลก็  ผลผลิตขั้นสุดทา้ยของการย่อยแป้งจะไดก้ลูโคสซ่ึง

ถูกดูดซึมในส่วนล าไส้เล็ก  น ้ าตาลพวก  Disaccharides ไดแ้ก่  Maltose  และ  Lactose  ถูกย่อยเป็นน ้ าตาล

อยา่งง่ายในล าไส้เลก็  

ไขมนั  ถูกย่อยในล าไส้เล็ก  การย่อยไขมนัจ าเป็นตอ้งอาศยัน ้ าดี  ซ่ึงผลิตจากตบั  แลว้เก็บอยู่ท่ีถุง

น ้าดี  เอนไซม ์ Lipase  จากตบัอ่อนจะยอ่ย  Triglycerides  ใหเ้ป็น  Fatty  acid  และ  Monoglycerides 

เอนไซมท่ี์ใชใ้นการย่อยโปรตีนมีมาก  เพราะว่าเอนไซมแ์ต่ละตวัมีความจ าเพาะต่อการ  Hydrolyze  

ในโมเลกุลของโปรตีน 

 การยอ่ยโดยเอนไซมใ์นระบบทางเดินอาหาร  จะเปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิและความ

เป็นกรดด่างของร่างกาย  ในการยอ่ยโปรตีนในห้องปฏิบติัการตอ้งใชเ้วลาหลาย ๆ  ชัว่โมงในการตม้กบักรด  

ในขณะท่ีการยอ่ยในร่างกายใชเ้วลาท่ีสั้นกวา่ 
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ตอนท่ีล าไส้เล็กต่อกบัล าไส้ใหญ่มีไส้ต่ิง  (Ceca)  ขนาดใหญ่กว่าธรรมดา  2  อนั  เป็นอวยัวะท่ีช่วย

ดูดซึมน ้ าและย่อยเยื่อใยแต่ไม่มีความส าคญัในไก่  ซ่ึงปกติจะกินอาหารท่ีมีเยื่อใยต ่า  เช่นอาหารขน้  ล าไส้

ใหญ่มีขนาดโตแต่สั้นมาก  ต่อไปอาหารจะเปิดออกทางทวารหนกั 

 

4.4  การย่อยอาหารของสุกร   
ในช่วง  2-3  วนัแรกคลอดลูกสุกรจะมีผนงัล าไส้ท่ีสามารถดูดซึมโปรตีนตามธรรมชาติไดดี้ยิ่ง  จึง

เป็นช่วงท่ีสุกรสามารถถ่ายทอดภูมิคุม้กนั  (-globulin)  จากแม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านทางน ้ านมสู่ลูก

ท่ีเกิดใหม่  และความสามารถน้ีจะลดลงอยา่งรวดเร็ว  การท างานของเอนไซมเ์ปปซิน  แอลฟาอมิเลส    มอล

เทส  และซูเครส  จะมีบทบาทนอ้ย  ในขณะท่ีเอนไซมแ์ลคเตสจะมีบทบาทสูง  และค่อย ๆ  ลดบทบาทการ

ท างานลง  เม่ือสัตวโ์ตขึ้นเร่ือย ๆ  จนโตเตม็วยั 

 น ้าลายสุกรมีเอนไซมไ์ทอะลินหรือแอลฟาอะมายเลส  ท าใหอ้าหารถูกยอ่ยในปากเป็นอยา่งมาก  แต่

อาหารจะถูกกลืนอย่างรวดเร็วลงสู่กระเพาะ  ซ่ึง  pH  ในกระเพาะไม่เหมาะแก่การย่อยแป้ง  แต่อะมาย         

เลสส่วนหน่ึงจะยงัท าหนา้ท่ีไดบ้า้งในกระเพาะ  ก่อนท่ีอาหารจะถูกคลุกเคลา้กบัน ้ายอ่ยกระเพาะอยา่งทัว่ถึง 

 กระเพาะอาหารสุกรนอกจากยอ่ยอาหารแลว้ยงัตอ้งเก็บอาหารดว้ย  ผนงัดา้นในของกระเพาะจะเป็น

รอยพบัเพื่อเพิ่มพื้นท่ีและเต็มไปดว้ยเซลลท่ี์ขบัน ้ าย่อย น ้ าย่อยประกอบดว้ยเกลืออนินทรีย ์เมือก และกรด

เกลือ น ้ าย่อยท่ีส าคญัในกระเพาะคือ  pepsinogen  ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น  pepsin  ในภายหลัง  ท าหน้าท่ีย่อย

โปรตีนในอาหารและโปรตีนในนมเช่นเดียวกบั  rennin  ซ่ึงเป็นน ้ าย่อยท่ีพบมากในลูกสัตวอ่์อน  ลูกโคและ

ลุกสัตว์เคี้ ยวเอ้ืองอ่ืน ๆ  รวมทั้งลูกสุกรและทารกด้วย  สัตว์กระเพาะเด่ียวอ่ืน ๆ  ไม่มีเอ็นไซม์ชนิดน้ี  

เอ็นไซมน้ี์จะท าให้โปรตีนในนมท่ีเรียกว่า  casein  เปล่ียนเป็นรูปล่ิม  ซ่ึงจะท าให้ผ่านกระเพาะชา้ลง  จนท า

ให ้ pepsin  ไดย้อ่ยโปรตีนน้ีไดน้านขึ้น 

ในล าไส้เลก็จะมีต่ิงเยือ่ออกมาเรียก  Villi  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิว  น ้ายอ่ยท่ีถูกขบัเขา้มามี  4  ชนิด  คือ   

Duodenal  juice  ผลิตจากผนงัล าไส้เลก็มีฤทธ์ิเป็นด่างเพื่อท าหนา้ท่ีปรับ  pH  ของอาหาร  

Bile  salt ผลิตท่ีตบัเก็บไวท่ี้ถุงน ้าดีเพื่อท าหนา้ท่ีกระตุน้เอนไซมไ์ลเปส  และท าใหไ้ขมนัมี 

ขนาดเลก็ลงเพื่อเอนไซมจ์ะไดเ้ขา้ยอ่ยสะดวกขึ้น 

Pancreatic  juice  ได้แ ก่   Proenzyme , Trypsinogen , Chymotrypsinogen , Procarboxypeptidase ,  

 -amylase , Lipase , Lecithinase , Nuclease 
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Succus  entericus  (น ้ายอ่ยท่ีหลัง่จากล าไส้เลก็)  ผลิตในล าไส้เลก็ประกอบดว้นเอนไซมย์อ่ย 

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  เช่น  Sucrase , Maltase , Lactase , Aminopeptidase ,   และ  Dipeptidase 

 การย่อยในล าไส้ใหญ่  อาหารท่ีย่อยแลว้จะดูดซึมท่ีล าไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่  ส่วนกากจะถูกส่งต่อมา

ยงัล าไส้ใหญ่  กากพวกน้ีเป็นส่วนท่ีทนต่อน ้ายอ่ยอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  Cellulose  เช่น  กระดาษ  ฝ้าย , Hemicellulose 

เช่น ผิวเมล็ดถั่ว  ในผกั  (Hemicellulose  ย่อยง่ายกว่า  Cellulose  แต่ยากกว่าแป้ง)  ส่วน  Mucilace  และ  

Gum  ซ่ึงเป็นส่วนของเปลือกไม ้ ไม่มีน ้ าย่อย  หรือจุลินทรียช์นิดไม่ใชอ้อกซิเจนท่ีอยูใ่นร่างกายย่อยได ้ แต่

รา  และจุลินทรียใ์นอากาศสามารถย่อยจนสลายเน่าเป่ือยได้)  ต่อมท่ีฝังอยู่ในผนงัล าไส้ส่วนใหญ่จะขบัแต่

เยื่อเมือก  ดงันั้นการย่อยท่ีล าไส้ใหญ่จึงมีแต่น ้ าย่อยท่ีติดมากบัอาหารจากล าไส้เล็ก  และจุลินทรียใ์นระบบ

ทางเดินอาหาร    

 อาหารพวกโปรตีนเม่ือถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จะได้เป็น  Indole , Skatole , Phenole , Hydrogen  

sulfide  (สารเหล่าน้ีท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็)  กรดไขมนั  และกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ 

 ผลจากการย่อยแป้งหรือเยื่อใยของจุลินทรียจ์ะไดก้รดไขมนัระเหยได ้ (Volatile  fatty  acid)  ไดแ้ก่  

Acetic  Propionic  และ  Butyric  เป็นหลกั  จะไม่ไดน้ ้าตาล  การยอ่ยอาหารเยือ่ใยในมา้จะท าไดดี้กวา่ในสุกร

นอกจากน้ีการหมกัจุลินทรียใ์นล าไส้ใหญ่ยงัเกิดการสังเคราะห์วิตามินบี  และถูกดูดซึมทนัทีท่ีล าไส้ใหญ่ 

 

4.5  การย่อยอาหารในสัตว์เคีย้วเอ้ือง 
เร่ิมจากปาก  ปากของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองไม่มีขากรรไกรบนเหมือนสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน ๆ  จึงไม่มีฟัน

บน  การกินอาหารจึงอาศยัขากรรไกรและฟันล่างท างานร่วมกบัริมฝีปากและลิ้นเพื่อตวดัอาหารเขา้ปาก  การ

เคล่ือนไหวของปากและการเคี้ยวของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองแต่ละชนิดแตกต่างกนัขึ้นกบัลกัษณะอาหารท่ีกิน  ใน

ปากมีต่อมน ้ าลายซ่ึงจะผลิตน ้ าลายออกมาไดเ้ป็นจ านวนมาก  ในน ้ าลายจะเป็นแหล่งไนโตรเจนดว้ยคือยูเรีย

และมิวโคโปรตีน  นอกจากน้ีมี  P  และ  Na  ซ่ึงจุลินทรียจ์ะน าไปใชไ้ด ้  นอกจากน้ีน ้ าลายจะท าหนา้ท่ีเป็น  

Buffer  รักษาระดบั  pH  ในรูเมนและกระเพาะอ่ืน ๆ  ต่อไป 

กระเพาะ  สัตว์เคี้ ยวเอ้ืองมี  4  กระเพาะ  ได้แก่  กระเพาะผา้ขี้ ร้ิว  (Rumen)  รังผ้ึง (Reticulum) 

สามสิบกลีบ  (Omasum)  และกระเพาะแท ้ (Abomasum)  3  กระเพาะแรกไม่มีน ้ ายอ่ย  ยกเวน้กระเพาะท่ี  4  

ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนกระเพาะแท ้

กระเพาะรูเมนและเรติคิวลมัไม่ไดแ้ยกจากกนัอยา่งสมบูรณ์เพียงแต่ท างานต่างกนัเท่านั้น  โดยท่ีเรติ

คิวลมัจะมีหนา้ท่ีเคล่ือนอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ใหก้ลบัไปยงัรูเมน  และส่งอาหารขนาดเลก็ไปยงัโอมาซมั  และ
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ไม่ใหส่ิ้งแปลกปลอมผา่นต่อไป  ส่วนรูเมนจะท าหนา้ท่ีหมกัอาหารโดยจุลินทรียแ์ละส่งอาหารบางส่วนกลบั

ออกไปเคี้ยวเอ้ือง  กระเพาะสามสิบกลีบท าหนา้ท่ีดูดซึมน ้าและโภชนบางตวัออกจากอาหารท าให้อาหารเล็ก

และข้นพอท่ีจะส่งไปยงักระเพาะท่ีส่ีหรือกระเพาะแท้ซ่ึงท าหน้าท่ีเหมือนกระเพาะแท้ของสัตว์อ่ืน ๆ  

เอนไซมข์องร่างกายสัตวท่ี์ขบัเขา้สู่บริเวณน้ีนอกจากยอ่ยอาหารแลว้ยงัท าหนา้ท่ีย่อยจุลินทรียท่ี์ตายดว้ย  ท า

ใหส้ัตวไ์ดรั้บกรดอะมิโนตลอดจนวิตามินต่าง ๆ  จากซากเซลลจุ์ลินทรีย ์  

 ในลูกววัท่ียงักินนมเป็นหลกั  สามกระเพาะแรกจะยงัไม่ท างาน  อาหารจะไหลตรงไปยงักระเพาะท่ี

ส่ีเพื่อยอ่ยและดูดซึม  และส่งต่อไปยงัล าไส้เลก็ต่อไป  น ้ายอ่ยในกระเพาะในช่วงน้ีเป็นน ้ายอ่ยจากตวัสัตวเ์อง  

เม่ือลูกโคเร่ิมกินอาหารแข็ง  กระเพาะทั้งสามจะเร่ิมขยายใหญ่ขึ้นและเร่ิมท างาน  ยิ่งท าให้ลูกววักินอาหาร

แข็งเร็วเท่าใดลูกววัจะไดล้ดการกินนมเร็วเท่านั้น  จุลินทรียส์ าหรับตวัลูกววัมีอยู่ในธรรมชาติจากอาหารท่ี

กินและจากการเลียตวัแม ่

 การย่อยคาร์โบไฮเดรตของสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง  คาร์โบไฮเดรตท่ีสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองกินจะมีพวก  Cellulose  

และ  Hemicellulose  ซ่ึงเอนไซมจ์ากสัตวย์่อยไดน้อ้ยมากตอ้งอาศยัเอนไซมจ์ากตวัจุลินทรียเ์ป็นตวัช่วยยอ่ย  

โดยอาศยัการหมกันั่นเอง   ส่วนแป้งและน ้ าตาลเอนไซม์จากตวัสัตวส์ามารถย่อยไดเ้อง  แต่ตอ้งกลายเป็น

อาหารให้จุลินทรียเ์ช่นกนั  การย่อยหรือหมกัคาร์โบไฮเดรตของจุลินทรียข์ั้นสุดทา้ยจะได ้  Volatile  fatty  

acid  ไดแ้ก่  Acetic,  Propionic , Butyric  ,  Valeric  acid    และแก๊สมีเทน  และ คาร์บอนไดออกไซด์   และ

ในระหวา่งการหมกัจะมีสาร  Succinic  และ  Lactic  acid  ขึ้น  มากนอ้ยตามสัดส่วนอาหารท่ีไดรั้บ  เช่น  ถา้

สัตวไ์ดรั้บหญา้มากจะเกิด  Acetic  มากเป็นผลดีต่อนม  ถา้สัตวไ์ดรั้บอาหารขน้มากจะเกิด  Propionic  มาก

เป็นผลดีต่อเน้ือ 

 กรดไขมนัท่ีระเหยไดจ้ะถูกดูดซึมผ่านผนงัรูเมนและผนงักระเพาะต่าง ๆ  และผนงัล าไส้เลก็ ทนัทีท่ี

เกิดขึ้นการย่อยโปรตีนของสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง  จุลินทรียช่์วยย่อยโปรตีนและสารประกอบ  NPN  (Non-protein  

nitrogen)  ไดเ้ป็น  Peptide , Amino  acid  กรดอะมิโนจะถูกย่อยสลายต่อให้แก๊สแอมโมเนีย  (NH 3 )    กรด

อินทรีย ์ และคาร์บอนไดออกไซด ์ แอมโมเนียท่ีเกิดขึ้นส่วนหน่ึงจะถูกจบัเพื่อไปสร้างเซลล ์ อีกส่วนหน่ึงจะ

ถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด (ถา้มีปริมาณมากอาจเป็นอนัตรายต่อสัตวไ์ด)้ ไปยงัตบั  ตบัจะเปล่ียนใหเ้ป็นยูเรีย

เพื่อขบัออกทางไต  ยูเรียบางส่วนถูกส่งไปยงัต่อมน ้ าลาย  และถูกขบัออกมาพร้อมกบัน ้ าลายคลุกเคลา้กบั

อาหารใหม่ 

 การย่อยไขมนัในสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง  ไขมนัในอาหารสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองส่วนมากจะมีลกัษณะนุ่ม  และเป็น

กรด  Linoleic , Linolenic  มาก  แต่จะเกิดขบวนการ  Hydrogenation  ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัจากการหมกั
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ของจุลินทรีย ์ ท าให้ไดก้รดไขมนัอ่ิมตวั  คือ  Stearic  acid  ไขมนัจึงมีลกัษณะแข็งกว่าไขมนัสัตวก์ระเพาะ

เด่ียวท่ีกินหญา้เป็นอาหาร  ตามปกติสูตรอาหารสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองจะมีไขมนัประกอบอยู่ต ่า  เน่ืองจากไขมนัไป

ชะงกัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์

 การสังเคราะหว์ิตามิน  จุลินทรียส์ังเคราะห์วิตามินบีรวมและวิตามินเค  มากนอ้ยตามระดบัวิตามินท่ี

มีในอาหาร  วิตามินบี  12  จะสังเคราะห์ไดเ้ม่ือในอาหารมีธาตุ  Co  อยู่ดว้ย  เพราะ  Co  เป็นส่วนประกอบ

ส าคญัของบี  12 

 

4.6  การดูดซึมโภชน  (Absorption)   
 ในสัตวมี์การดูดซึมท่ีกระเพาะน้อยมาก  (ในสัตวก์ระเพาะรวมมีการดูดซึมท่ีกระเพาะรูเมนด้วย )  

โภชนส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมท่ีล าไส้เล็ก  ในสัตวก์ระเพาะเด่ียวท่ี  Cecum  และ  Colon  ท างานไดดี้  มีบา้งท่ี

โปรตีนและกรดอะมิโนอาจจะถูกดูดซึมในส่วน  Cecum  และ  Colon  แต่ส่วนใหญ่การดูดซึมในล าไส้ใหญ่

จะดูดซึมเฉพาะน ้า  และสารอิเลคโตรไลท ์ (สารประกอบอาหารท่ีมีประจุไฟพา้  บวกหรือลบอยูด่ว้ย) 

 ล าไส้เล็กจึงเป็นอวยัวะท่ีส าคญัในการดูดซึมโภชนท่ียอ่ยแลว้  โดยลกัษณะท่ีปรับตวัพิเศษ  ส าหรับ

การดูดซึมเพราะมีการเพิ่มพื้นท่ีผิวโดยเป็นรอยหยกัและมีวิลไล  (Villi)  อยู่  กลไกของการดูดซึมโภชนมี

หลายชนิดขึ้นอยูก่บัขนาดทางกายภาพของอนุภาค   

4.6.1  คุณสมบัติทางเคมีของโภชนและต าแหน่งท่ีดูดซึมแยกได้ดังนี ้

4.6.1.1  Passive  transport  หรือ  Simple  diffusion  หรือการแพร่  เป็นกลไกท่ีโมเลกุลใน

สารละลาย  2  ชนิด  (อาจเป็นแก๊ส  ของเหลว  หรือของแข็ง)  ถูกกั้นดว้ยเน้ือเยื่อผนังเซลล์ซ่ึงยอมให้สาร

บางอย่างซึมผ่านได ้ โดยสารท่ีอยูน่อกเซลลมี์ความเขม้ขน้ทางเคมีหรือประจุสูงกว่าสารละลายท่ีอยูใ่นเซลล ์ 

การ  diffusion  จึงเกิดขึ้น  อย่างช้า ๆ  อตัราการดูดซึมมากน้อยขึ้นกับขนาด  รูปร่าง  ประจุ  จนกระทั่ง

สารละลายทั้งสองดา้นเท่ากนั  (ส่วน  osmosis  เป็นกลไกท่ีสารละลาย  2  ชนิด  มีความเขม้ขน้ไม่เท่ากนั  ถูก

กั้นดว้ยเน้ือเยือ่ท่ีเลือกใหส้ารซึมผา่น  การเคล่ือนท่ีเป็นเพียงดา้นเดียว  เกิดท่ีใดก็ได)้ 

4.6.1.2  Active  transport  ในขบวนการ  diffusion  ไม่มีพลงังาน  แต่ขบวนการน้ีโภชนห

ลายชนิดสามารถเคล่ือนยา้ยขา้มผนังเซลล์สวนทางกบัความเขม้ขน้ของสาร  ซ่ึงตอ้งมีพลงังานเขา้มาช่วย  

ส่วนใหญ่เป็นการเคล่ือนท่ีในรูปของประจุไฟฟ้า 
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4.6.1.3  Pinocytosis  หรือ  Cell  drinking  เป็นขบวนการท่ีเซลล์สามารถจะกลืนโมเลกุล

ขนาดใหญ่ในสารละลาย  ขบวนการน้ีมีความส าคญัมากในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมแรกเกิด  เป็นวิธีท่ีภูมิคุม้โรค  

(immunoglobulin)  ในต่อมน ้าเหลืองถูกดูดซึม   

 

4.7 การขนส่งโภชน 
 เม่ือโภชนถูกย่อยและถูกดูดซึม  จะถูกขนส่งไปยงัเน้ือเยื่อท่ีสัตวต์อ้งการจะเก็บสะสม  หรือไวใ้ช้
งาน  ได ้ 2  เส้นทาง  คือ 

4.7.1  การขนส่งทางเลือด   

ส่วนใหญ่โภชนจากการย่อยท่ีมีน ้ าหนักโมเลกุลต ่าจะดูดซึม  และขนส่งเขา้สู่เลือด  โภชนเหล่าน้ี

ไดแ้ก่  น ้ า  เกลือ  กลีเซอรอล  กรดไขมนัท่ีมีความยาวโซ่คาร์บอนสั้น  น ้ าตาลmonosaccharide  และวิตามิน  

โภชนเหล่าน้ีจะดูดซึมเขา้ไปใน  capillary  system  (ระบบเส้นโลหิตฝอย)  ของล าไส้เล็กไหลเขา้สู่ระบบ

เลือดด าของตบั  และเขา้สู่ระบบเลือดด าหลกั  (Posterior  vena  cava) ไปยงัปอด  และหวัใจต่อไป 

4.7.2 การขนส่งทางน ้าเหลือง   

ภายในเซลล์  mucosa  ของล าไส้จะมี   Lacteal  (ต่อมน ้ าเหลือง)  อยู่  โภชนหลายชนิด  เช่น  

cholesterol  น ้า  กรดไขมนัท่ีมีความยาวโซ่คาร์บอน  และโปรตีนบางชนิด  สารอาหารเหล่าน้ีจะผา่นจากผนงั

ล าไส้เขา้สู่  Lacteal  ภายใน   Villi  และเขา้สู่ท่อน ้าเหลือง  (Lymph  duct)  ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น  และเขา้สู่ระบบ

เลือดส่วนหนา้   (Thoracic  duct)  เขา้สู่หวัใจ 
 

4.8 ลกัษณะโภชนท่ีดูดซึม 
4.8.1 การดูดซึมคาร์โบไฮเดรต   

การย่อยคาร์โบไฮเดรตในสัตวก์ระเพาะเด่ียวจะได ้ monosaccharides  พวก  Hexose  เช่น  glucose , 

fructose , galactose , mannose  เป็นตน้  ส่วนน ้ าตาล  Pentose  มีบา้ง  แต่น้อย  น ้ าตาลเหล่าน้ีจะดูดซึมผ่าน

ผนงัล าไส้เลก็ท่ี  Jejunum  เขา้สู่เลือดแลว้ส่งต่อไปยงัตบั  น ้าตาลท่ีไม่ใช่  glucose  จะเปล่ียนเป็น  glucose  ท่ี

ตบั 

4.8.2 การดูดซึมโปรตีน   

การย่อยโปรตีนจะไดก้รดอะมิโน  จะถูกดูดซึมผ่านผนงัล าไส้เล็กส่วน  Duodenum  และ  Jejunum  

ส่วน  Ileum  จะดูดซึมไดต้ ่า  ท่ีผนงัล าไส้เล็กของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขณะคลอดใหม่มีความสามารถดูดซึม
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โปรตีนบางชนิด  เช่น  -globulin  ในน ้านมเหลืองทั้งโมเลกุลไดเ้ลย  โดยขบวนการ  Pinocytosis  เขา้ไปใน

ระบบน ้าเหลือง  แต่ความสามารถน้ีจะหมดลงอยา่งรวดเร็วใน  2-3  วนั  หลงัคลอด 

4.8.3 การดูดซึมไขมัน   

ไขมนัส่วนใหญ่ถูกดูดซึมในล าไส้เล็ก  ส่วน  Jejunum  อาหารไขมนัหลงัจากถูกย่อยในขั้นสุดทา้ย

จะไดก้รดไขมนัอิสระ  monoglyceride , glycerol ,lysolecithin  และ  cholesterol  พบวา่กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวัดูด

ซึมไดช้า้กว่ากรดไขมนัไม่อ่ิมตวั  (กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัรวมตวักบัน ้ าดีไดดี้กว่า)  กรดไขมนัท่ีมีความยาวโซ่

คาร์บอนยาวดูดซึมไดช้า้กวา่กรดไขมนัท่ีมีความยาวโซ่คาร์บอนสั้น 

4.8.4 การดูดซึมวิตามิน   

ส่วนใหญ่วิตามินจะถูกดูดซึมท่ีล าไส้เล็กตอนบน  ยกเวน้วิตามินบี  12  ถูกดูดซึมท่ี  Ileum  วิตามิน

จะตอ้งอยู่ในรูปสารละลายก่อนจึงจะดูดซึมได ้  วิตามินท่ีละลายในไขมนั  เช่น  เอ  ดี  อี  และ  เค  ดูดซึม

โดยรวมเป็นองค์ประกอบใน  mixed  micelle  (การรวมตวัของสารท่ีละลายในไขมนั)  เม่ืออยู่ภายในเซลล์

ของล าไส้เล็กจะรวมกบัโปรตีน  และผ่านเขา้สู่ระบบหมุนเวียนเลือดในรูป  Lipoprotein  วิตามินท่ีละลายน ้า

จะถูกดูดซึมโดย  Simple  diffusion  การดูดซึมวิตามินบี  12  ตอ้งอาศยั  intrinsic  factor  (สารพวกโปรตีนท่ี

ผลิตท่ีกระเพาะมาท าหนา้ท่ีท่ี  Ileum)  โดยเม่ือจบักนัแลว้ดูดซึมท่ี  ileum  จากนั้นก็จะแยกจากกนั 

4.8.5 การดูดซึมแร่ธาตุ   

เกิดขึ้นตลอดทั้งล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่  อตัราการดูดซึมขึ้นกบัหลายปัจจยั  เช่น  pH  ตวัพา  เป็น

ตน้  กลไกการดูดซึมเป็นแบบ  active  transport  และ  simple  diffusion  ในสัตวโ์ตเตม็วยัการดูดซึมจะมีนอ้ย

กวา่สัตวอ่์อน  เม่ือสัตวป่์วย  เสียเลือด  ตั้งครรภ ์ ความตอ้งการแร่ธาตุเพิ่มขึ้น  การดูดซึมจะเพิ่มขึ้น   
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                       ภาพท่ี 4.5  การไหลเวียนของโลหิต ล าเลียงสารอาหาร 
 

สรุป 
ระบบการยอ่ยอาหารของแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ส่วนใหญ่ ๆ  คือ  ระบบท่อทางเดินอาหาร  (Alimentary  

tract)  และอวยัวะประกอบของระบบยอ่ยอาหาร  (Accessory  organs) 

การย่อยอาหาร  (Digestion)  คือ  กระบวนการท่ีอาหารถูกเปล่ียนแปลงในทางเดินอาหารจากสาร

โมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลง  เพื่อจะไดดู้ดซึมผ่านผนังล าไส้เขา้ไปในน ้ าเลือดและน ้ าเหลืองได้  

การเคล่ือนยา้ยโภชนท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีผ่านการย่อยแลว้เขา้สู่น ้ าเลือดและน ้ าเหลืองเรียกว่า  การดูดซึม  

(Absorption)   

ล าไส้เล็กจึงเป็นอวยัวะท่ีส าคญัในการดูดซึมโภชนท่ียอ่ยแลว้  โดยลกัษณะท่ีปรับตวัพิเศษ  ส าหรับ

การดูดซึมเพราะมีการเพิ่มพื้นท่ีผิวโดยเป็นรอยหยกัและมีวิลไล  (Villi)  อยู่  กลไกของการดูดซึมโภชนมี

หลายชนิดขึ้นอยูก่บัขนาดทางกายภาพของอนุภาค   
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แบบทดสอบบทที่  4 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  สัตวต์่อไปน้ีสัตวช์นิดใดท่ีไม่เป็นสัตวก์ระเพาะรวม 

ก. โค                 ข.    กระบือ 
ค.             มา้                 ง.    แพะ 

2.  สัตวก์ระเพาะเด่ียว  (Simple  stomach)  ไดแ้ก่ 

ก. สุกร  มา้          ข.    โค  ไก่ 
ข. แกะ  กระบือ   ง.    แพะ  แกะ 
3.  ก๋ึน  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

ก. Crop 
ข. Proventriculus 
ค. Gizzard 
ง. Cecum 
4.  ข้อใดมีกรวด  หิน  ทราย  ช่วยในการท าหน้าท่ีอยู่

ดว้ย 
ก. Crop 
ข. Proventriculus 
ค. Gizzard 
ง. Cecum 
5.  หนา้ท่ีของไส้ต่ิงทั้งสองอนัของไก่  คือ 

ก. เป็นท่ีพกัเศษอาหาร 
ข. ช่วยยอ่ยอาหาร 
ค. อาจจะมีหนา้ท่ีช่วยยอ่ยอาหารเยื่อใย 
ง. ถูกทั้งขอ้  ก  และ  ค 
6.  กระเพาะท่ีผลิตน ้ าย่อยออกมาย่อยอาหารเป็นคร้ัง

แรกสุดในไก่ 
ก.    Crop       ข.  Proventriculus 

   ค.   Gizzard    ง.  Cecum 
 

7.  กระเพาะพกั  (Crop)  ในไก่มีหนา้ท่ี 

ก. เป็นท่ีพกัของอาหาร 
ข. ท าให้อาหารอ่อนนุ่ม 
ค. เป็นท่ีบดอาหารดว้ยกอ้นกรวด 
ง. ถูกทั้งขอ้  ก  และ  ข 
8.  กระเพาะท่ีมีความจุมากท่ีสุดของสัตวก์ระเพาะรวม  

คือ 
ก. Abomasum  ข.    Reticulum 
ค.     Omasum      ง.    Rumen 

9.  กระเพาะยอ่ยหญา้ของสัตวก์ระเพาะรวมคือ 

ก. Rumen    ข.    Reticulum 
     ค.    Omasum   ง.    Abomasum 

10.  น ้ายอ่ยท่ียอ่ย  Protein  ได ้ พอล่ีเพปไทด,์ไคโมทริป

ซิโนเจน คือ 

ก. Trypsin    ข.    Lipase 
ค.     Esterase    ง.    Rennin 

11.  ข้อใดผิด  เก่ียวกับการย่อยโปรตีนของสัตว์เคียว

เอ้ือง 

ก. จุลินทรียช่์วยย่อยโปรตีนและสารประกอบ  
NPN 
ข. โปรตีนและสารประกอบ  NPN  ถูกย่อยได้  
Peptide  และกรดอะมิโน 
ค. กรดอะมิโนจะถูกย่อยต่อให้แก๊สแอมโมเนีย  
กรดอินทรียแ์ละCO2 
ง. แอมโมเนียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกน าไปสร้าง
เซลล ์
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12.  น ้ายอ่ยท่ีท าให้โปรตีนในนมแขง็ตวั  คือ 
ก. Pepsin    ข.    Trypsin 
ค.    Rennin    ง.    Chymotrypsin 

13.  กรด  HCL  ผลิตท่ี 

ก. ถุงน ้าดี      ข.    กระเพาะอาหาร 
ค.    ตบั            ง.    ล าไส้เลก็ 

14.  กรด  HCL  มีหนา้ท่ี 

ก.    ยอ่ยโปรตีน    ข.    เสริมการยอ่ยโปรตีน 

ค.    ยอ่ยไขมนั       ง.    เสริมการยอ่ยไขมนั 

15.  Bile  salt  มีหนา้ท่ี 

ก.    ยอ่ยโปรตีน    ข.    เสริมการยอ่ยโปรตีน 

ค.    ยอ่ยไขมนั       ง.    เสริมการยอ่ยไขมนั 

16.  Bile  salt  ผลิตท่ี 
ก. ถุงน ้าดี      ข.    กระเพาะอาหาร 

ค.    ตบั            ง.    ล าไส้เลก็ 

17.  แ ป้ ง   Glycogen  และ   Dextrin  ถู กย่ อยด้วย  

Amylase  ผลท่ีได ้ คือ 

ก. Maltose  +  Glucose 
ข. Proteose  +  Glucose 
ค. Glycerol  +  Fatty  acid 
ง. Glucose  +  Galactose 
18.  สมการต่อไปน้ี  ขอ้ใดถูกท่ีสุด 

ก. Lactose  ยอ่ยดว้ย  Lactase  
                 =  Glucose  +  Fructose 
ข. Sucrose  ยอ่ยดว้ย  Sucrase   
                =  Glucose  +  Maltose 

ค. Sucrose  ยอ่ยดว้ย  Sucrase   
                =  Glucose  +  Fructose 

ง. Lactose  ยอ่ยดว้ย  Amylase   
                 =  2  Glucose 

19.  Lipid  ถูกยอ่ยดว้ย  Lipase  ผลท่ีได ้ คือ 
ก. Polypeptide,  Fatty  acid 
ข. Peptide,  Amino  acid 
ค. Monoglyceride,  Glycerol,  Fatty  acid 
ง. Glyceror,  Amino  acid 
20.  อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีเก็บส ารองไวใ้น

ร่างกายสัตวใ์นรูป 

ก. Glucose    ข.    Glycogen 
     ค.     Maltose    ง.    Lactose 

21.  น ้ายอ่ยใดจะค่อย ๆ  หมดไป 

     ก.     Glucose    ข.    Glycogen 

     ค.     Maltose    ง.    Lactose 

22.  แหล่งท่ีส ารองคาร์โบไฮเดรตในสัตวม์ากท่ี 

ก. ตบั    ข.    ไต 
ค.    มา้ม   ง.    ล าไส้เลก็ 

23.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัการดูดซึม 

ก. คาร์โบไฮเดรตถูกดูดซึมแต่ในรูปน ้ าตาล  
Glucose 
ข. โปรตีนส่วนใหญ่ถูกดูดซึมในรูปกรดอะมิโน 
ค. กรดไขมนัถูกดูดซึมในรูปกรดไขมนั 
ง. การดูดซึมวิตามินจะดูดซึมในรูปสารละลาย
เท่านั้น 
24.  การดูดซึมไขมนัส่วนใหญ่เกิดท่ี 

     ก.    Stomach    ข.    Jejunum 

ค.    Cecum       ง.    Colon 

25.  โภชนส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมท่ี 

ก. Stomach    ข.    Duodenum 
ค.     Cecum       ง.    Colon 
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บทที ่ 5 

การวดัค่าอาหารสัตว์และการวเิคราะห์อาหารสัตว์ 

 
การประเมินคุณค่าทางอาหารสัตวห์มายถึง  การตรวจสอบหรือวดัคุณค่าของโภชนท่ีมีอยูใ่นอาหาร  

ซ่ึงสัตวน์ั้นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นการประเมินคุณค่าทางอาหารสัตว ์ นอกจากจะ

พิจารณาถึงชนิดและปริมาณของโภชนท่ีมีอยู่ในอาหารแลว้  ยงัตอ้งพิจารณาถึงการน าโภชนท่ีมีอยูใ่นอาหาร

นั้นไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  เม่ือสัตวน์ั้นกินอาหารเขา้ไป  เน่ืองจากอาหารชนิดเดียวกนัเม่ือน าไปใชเ้ล้ียงสัตว์

ต่างชนิดหรือต่างประเภทหรือต่างตวักนัอาจให้คุณค่าทางอาหารไดไ้ม่เท่ากนั  เพราะสัตวต์่างชนิดหรือต่าง

ประเภทหรือต่างตวักนั  สามารถน าโภชนท่ีมีอยูใ่นอาหารนั้นไปใชป้ระโยชน์ไดต่้างกนั  ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมา

จากความแตกต่างของระบบการย่อยอาหาร  อายุ  ขนาดและสุขภาพของสัตว ์ ตลอดจนสภาพการจดัการ

เล้ียงดู  ฯลฯ  

5.1  การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์   
การประเมินคุณค่าทางอาหารสัตวท์ าได ้ 3  ทาง  คือ  คุณสมบติัทางกายภาพของอาหาร 

คุณสมบติัทางชีวภาพของอาหาร  และคุณสมบติัทางเคมีของอาหาร 

5.1.1  การประเมินทางกายภาพของอาหาร 

การประเมินทางกายภาพของอาหาร  ไดแ้ก่การสังเกตรูปทรง  สี  การดมกล่ิน  ฯลฯ 

 5.1.2  การประเมินคุณค่าทางอาหารสัตว์ทางชีวภาพ 

ไดแ้ก่  การประเมินจากค่าการยอ่ยได ้  การประเมินจากการใชป้ระโยชน์ได ้ การประ 

เมินโดยใชส้ัตวท์ดลอง 

5.1.3  การค านวณหาการย่อยได้ของโภชน 

อาหารหรือโภชนท่ีกินเขา้ไปส่วนท่ีย่อยไดจ้ะถูกดูดซึม  ส่วนท่ียอ่ยไม่ไดจ้ะถูกขบัออกในมูล  ดงันั้น

เม่ือน าโภชนในมูลมาหักออกจากโภชนในอาหารแลว้ค านวณเป็นร้อยละของโภชนในอาหารนั้น  ก็จะเป็น

ค่าสัมประสิทธ์ิการยอ่ยไดห้รือเรียกสั้น ๆ  วา่การยอ่ยได ้ มีหลายสูตร  ยกตวัอยา่งสูตรท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย  

%การยอ่ยไดห้รือสัมประสิทธ์ิการย่อยของโภช =
ปริมาณโภชนท่ีกิน − ปริมาณโภชนในมูล

ปริมาณโภชท่ีกิน
× 100 
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สัมประสิทธ์ิการย่อยไดข้องโภชนทุกตวัค านวณไดโ้ดยการใชสู้ตรดงักล่าวน้ีเช่นกนั เทคนิคการด าเนินการ

ทดลอง เพื่อการค านวณหาค่าโภชนท่ียอ่ยไดใ้นอาหารสัตว ์สามารถจะกระท าไดใ้น 2 วิธี 

ก.  การทดลองกับตัวสัตว์โยตรง  (In  vivo  technique)  เป็นวิธีการและขั้นตอนในการหา

การย่อยไดข้องโภชนโดยให้สัตวกิ์นอาหารแลว้เก็บตวัอย่างอาหาร มูล และปัสสาวะมาเพื่อวิเคราะห์หาค่า

โภชนแลว้จึงค านวณหาเปอร์เซ็นตก์ารย่อยไดต่้อไป วิธีการทดลองในลกัษณะน้ี เรียก Feeding  experiment 

(การทดลองการใหอ้าหาร) มีหลายลกัษณะเช่น 

1) การทดลองเปรียบเทียบ  (Comparative  feeding  trial)  เช่น การทดลอง

เปรียบเทียบการยอ่ยไดร้ะหวา่งอาหารสัตวช์นิดต่าง ๆ  เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งเพศ  เป็นตน้ 

2) การทดลองโดยใช้สัตว์เล็กในห้องปฏิบัติการ  (Feeding  trial  with  laboratory  

animal)  การศึกษาทดลองโดยใชห้นูเป็นสัตวท์ดลอง กระต่าย เป็นตน้ 

3) การทดลองโดยใช้อาหารสังเคราะห์บริสุทธิ์  (Purified  diet  method) 

4) การทดลองแบบ  Germfree  Techniques  สัตวท่ี์จะน ามาทดลองเล้ียงในสภาพ

ท่ีปราศจากจุลินทรีย์ทุกชนิด นอกจากน้ียงัมีการทดลองแบบอ่ืน ๆ  เช่น Slaughter  Experiment, Group  

Feeding 

ข.  การทดลองในห้องปฏิบัติการ  (In  vitro  Technique)  เป็นวิธีการและขั้นตอนในการ

หาการย่อยไดข้องโภชนภายนอกร่างกายสัตว ์เช่น การหาการย่อยไดข้องหญา้ โดยน ามาแช่ในของเหลวท่ี

แยกมาจากรูเมน หรือการสกัดเอาเอ็นไซม์มาย่อยตวัอย่างอาหาร เป็นตน้  รายละเอียดในการด าเนินการ

ทดลองให้อาหารทดลองแก่สัตวน์ั้น เราจะตอ้งให้สัตวค์ุน้เคยต่ออาหารทดลองเสียก่อนระยะหน่ึง เพื่อให้

ภายในระบบทางเดินอาหารปราศจากอาหารชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ตอ้งการ ระยะน้ีเราเรียก  preliminary  period  

จากนั้นจึงเร่ิมรวบรวมขอ้มูล และเก็บตวัอยา่งเพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าทางเคมี เช่น ตวัอยา่งอาหารสัตว ์ตวัอยา่ง

มูล ตวัอยา่งปัสสาวะ แลว้จึงค านวณหาค่าการยอ่ยไดข้องอาหารหรือสัมประสิทธ์ิการยอ่ยได ้
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5.2  การประเมินคุณภาพโปรตีนในอาหารสัตว์ 
 ก.  โปรตีนรวม 

ปริมาณโปรตีนรวมในอาหารหรือท่ีเรียกสั้ น ๆ  ว่าโปรตีน  นิยมหาโดยการวิเคราะห์

ไนโตรเจน  แลว้คูณดว้ย  6.25  ดงัสูตร 

 

%โปรตีนรวม (CP) = %ไนโตรเจน × 6.25 

 

ทั้งน้ีถือหลกัวา่ไนโตรเจนทั้งหมดในอาหารอยูใ่นรูปของโปรตีน  และโปรตีนในอาหารทุก

ชนิดมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบโดยอนุโลมประมาณร้อยละ  16 

ข.  โปรตีนท่ีย่อยได้   

เน่ืองจากค่าโปรตีนในอาหารไม่ได้ระบุว่าโปรตีนนั้นจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์

ไดม้ากน้อยเพียงใด  ดงันั้นการท่ีจะทราบค่าดงักล่าวในขั้นแรกจึงตอ้งหาปริมาณโปรตีนท่ีย่อยไดเ้สียก่อน  

ซ่ึงมีหลายทฤษฎี  ตัวอย่างเช่น  ทฤษฎีการสมดุลไนโตรเจน  (nitrogen  balance)  ท าโดยวัดปริมาณ

ไนโตรเจนท่ีกินเขา้ไปในอาหารแลว้หักลบดว้ยไนโตรเจนท่ีถูกขบัออกทางมูล  ปัสสาวะ  และผลผลิต  (ถา้

มี)  ฯลฯ  เรียกค่าท่ีไดน้ี้วา่ค่าชีวภาพ  (biological  value)  (BV)  เป็นค่าท่ีบ่งวา่ไนโตรเจนหรือโปรตีนท่ีถูกดูด

ซึมเข้าไปจะถูกสะสมไวใ้นร่างกายร้อยละเท่าใด  ถ้าสะสมได้มาก  (ค่า  BV  สูง)  แสดงว่าโปรตีนนั้น

คุณภาพดี  ดงัสูตร 

ค่าชีวภาพ (𝐵𝑉) =
ไนโตรเจนท่ีถูกสะสมไว้

ไนโตรเจนท่ีถูกดูดซึมได้
× 100 

 

ถา้ปริมาณไนโตรเจนท่ีกินเขา้ไปมีมากกว่าท่ีขบัออกมาสัตวจ์ะมีสมดุลของไนโตรเจนเป็นบวก  คือ

มีการสะสมไนโตรเจนไวใ้นร่างกาย 

 

ค่าชีวภาพท่ีแทจ้ริง (𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐵𝑉) =
𝑁ท่ีกิน − (𝑁ในมูล − 𝑀𝐹𝑁) − (𝑁ในปัสสาวะ − 𝐸𝑈𝑁)

𝑁 ท่ีกิน − (𝑁ในมูล − 𝑀𝐹𝑁)
× 100 
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หมายเหต ุ ไนโตรเจนท่ีถูกสะสมไวค้ือไนโตรเจนท่ีกินเขา้ไปไนโตรเจนท่ีถูกดูดซึมไวไ้ม่มีค่าไนโตรเจนใน

ปัสสาวะมาหักลบ  เพราะส่วนใหญ่ของไนโตรเจนในปัสสาวะจะถูกขบัทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ไดแ้ลว้  

MFN  คือ  ไนโตรเจนท่ีเกิดจากเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ท่ีพบในมูลไม่รวม  N  จากอาหาร 

EUN  คือ  ไนโตรเจนท่ีเกิดจากเซลล ์ เน้ือเยือ่และเมทาบอลิซึมท่ีพบในปัสสาวะไม่รวม  N  จากอาหาร 

 

5.3  การวัดค่าพลงังานในอาหารสัตว์ 
ก.  Gross  Energy  (GE)   

คือค่าพลงังานท่ีมีอยูใ่นอาหารทั้งส้ิน ไดจ้ากการน าตวัอยา่งอาหารไปวดัค่าใน Bomb  calorimeter 

การวดัค่าพลงังานในอาหารสัตวเ์ป็นค่าต่าง ๆ  ออกมาไดน้ั้น  โดยการน าตวัอยา่งต่าง ๆ  ไปวดัค่าพลงังานใน 

Bomb calorimeter แลว้อ่านค่าความร้อนท่ีเกิดขึ้น น าไปค านวณออกมาในรูปของพลงังานความร้อน มีหน่วย

เป็นแคลอร่ี  (Calorie)  กิโลแคลอร่ี  (Kilocalorie)  จูลและ  B.T.U 

1) แคลอร่ี (Calorie) คือปริมาณของพลังงานในรูปของความร้อน ท่ีท าให้น ้ า 1 กรัม มี

อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (ณ 14.5 องศาเซลเซียส เป็น 15.5 องศาเซลเซียส) 

2) กิโลแคลอร่ี (Kilocalorie) คือปริมาณของพลงังานในรูปของความร้อน ท่ีท าให้น ้ า 1 

กิโลกรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส 

3) B.T.U  คือพลงังานความร้อนท่ีท าใหน้ ้า 1 ปอนด ์ร้อนขึ้น 1  องศาฟาเรนไฮต ์

4) จูล  (Joule)  คือหน่วยพลงังานท่ีใช้กันอยู่ในประเทศองักฤษ  ฯลฯ  ซ่ึงท าการวดัด้วย

ไฟฟ้าโดยอาศยัการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน ้า 

1  กิโลแคลอร่ี =   1,000  แคลอร่ี  

1  เมกะแคลอร่ี =   1,000  กิโลแคลอร่ี 

1  B.T.U  =   1,000,000  แคลอร่ี 

1  B.T.U  =   252  แคลอร่ี 

1  จูล  =   0.233  แคลอรี 
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ข.  พลงังานท่ีย่อยได้  (Digestible  Energy)  (DE)   

คือค่าพลงังานท่ียอ่ยไดข้องอาหาร ไดจ้ากการน าค่าพลงังานท่ีขบัออกนอกร่างกายในรูปของอุจจาระ 

(Fecal  Energy) (FE) ไปหักออกจากพลงังานทั้งหมดท่ีมีอยู่ในอาหารพลงังานท่ีขบัออกในรูปของอุจจาระ 

วดัค่าไดโ้ดยน าตวัอย่างของอุจจาระไปวดัค่าใน Bomb  calorimeter แลว้คูณดว้ยปริมาณของอุจจาระท่ีขบั

ออกทั้งหมด ก็จะทราบค่า F.E 

 

เพราะฉะนั้น 𝐷𝐸   =     𝐺𝐸 − 𝐹𝐸  
 

ค.  พลงังานใช้ประโยชน์ได้  (Metabolizable  energy) (ME)  

คือค่าพลังงานของอาหารท่ีร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ภายในร่างกาย ค านวณได้จากการน าค่า

พลงังานท่ีสูญเสียออกมาในรูปของปัสสาวะ ไปหักออกจากพลงังานท่ีย่อยไดข้องอาหาร (DE) พลงังานท่ี

สูญเสีย หรือถูกขบัออกมาในรูปของปัสสาวะ UE หรือ Urinary  Energy วดัไดจ้ากการน าเอาตวัอย่างของ

ปัสสาวะไปวดัค่าใน Bomb  calorimeter แลว้คูณดว้ยปริมาณปัสสาวะทั้งหมดท่ีขบัออกมาก็จะไดค้่า UE ท่ี

สูญเสียออกไป 

 เพราะฉะนั้น 𝑀𝐸 = 𝐷𝐸 − 𝑈𝐸 
หรือ 𝑀𝐸 = 𝐺𝐸 − 𝐹𝐸 − 𝑈𝐸 

 

ง.  พลงังานสุทธิ  (Net  Energy)  (NE)   

เป็นค่าพลงังานแทจ้ริงท่ีสัตวน์ าไปใช้ประโยชน์ภายในร่างกายเพื่อการด ารงชีพ การเจริญเติบโต 

การสร้างผลผลิต การสืบพนัธุ์ และการท างานพลงังานในอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไปนอกเหนือ จะสูญเสีย

ออกไปในรูปของอุจจาระ (FE) และปัสสาวะ (UE) แลว้ยงัสูญเสียออกไปในลกัษณะของความร้อนแฝง 

(Hide  Heat  increment) (HI)  เช่น เน่ืองมาจากการท างานของระบบย่อยอาหารในการบีบรัด การกลัน่สร้าง

น ้ายอ่ย และยงัสูญเสียออกไปในรูปของแก๊ส  (Gaseous  energy) (GE)  เช่น ในสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองท่ีเรอแก๊สมีเทน 

(CH4) คาร์บอนไดออกไซด ์ออกมาจากรูเมน  สูตรค านวณพลงังานสุทธิ  คือ 

 
พลงังานสุทธิ = พลงังานท่ีกิน − พลงังานท่ีมีในมูล − พลงังานในปัสสาวะ − พลงังานในก๊าซ − ความร้อน 
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5.4  การวัดค่าระบบพลงังาน 
ก.  ระบบยอดโภชนท่ีย่อยได้  (Total  Digestible  Nutrients) (TDN) 

เป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งในสหรัฐอเมริกาและไทย  TDN  หมายถึง  ปริมาณโภชนท่ียอ่ยได้

ทั้งหมดท่ีมีในอาหาร  ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตร 

 
𝑇𝐷𝑁 = โปรตีนที่ยอ่ย + เยื่อใยท่ียอ่ยได้ + คาร์โบไฮเดรทยอ่ยง่ายท่ียอ่ยได ้(𝑁𝐹𝐸) + (ไขมนัที่ยอ่ยได้ × 2.25) 

 

หมายเหต ุ โปรตีนท่ียอ่ยได ้             =  จ านวนโปรตีนในอาหารxสัมประสิทธ์ิการยอ่ยไดข้องโปรตีน 

                  คาร์โบไฮเดรทท่ียอ่ยได ้ =  ปริมาณการยอ่ยไดข้องสารเยือ่ใย+ปริมาณการยอ่ยไดข้อง N.F.E 

                  ค่า 2.25 ท่ีน ามาคูณปริมาณการย่อยไดข้องไขมนั เพราะไขมนัให้ค่าพลงังานสูงกว่า คาร์โบไฮเด

รทและโปรตีน 2.25 เท่า 

มิใช่เป็นการวดัค่าพลงังานในอาหารสัตวโ์ดยตรง แต่เป็นการค านวณหาค่าโภชนท่ีย่อยไดแ้ลว้น ามา

ประเมินในลกัษณะของค่าพลงังาน  TDN  มีหน่วยเป็น กิโลกรัมหรือปอนด์  หรือถา้หารดว้ย  100  ก็จะมี

หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์

ข.  ระบบพลงังานสุทธิ  (Net  Energy)  (NE)   

เป็นค่าพลงังานแทจ้ริงท่ีสัตวน์ าไปใชป้ระโยชน์ภายในร่างกาย  ในโคเน้ือมี  2  ค่า  คือ  เพื่อการด ารง

ชีพ (NEm) และเพื่อการเจริญเติบโต (NEg)  เพราะโคเน้ือและโคท่ีไม่ให้นมจะใช้พลงังานเพื่อการด ารงชีพ

และเพื่อการเจริญเติบโตไดมี้ประสิทธิภาพไม่เท่ากนั  NEm  จะสูงกว่า  NEg  เสมอ  ในโคนมมีเพียงค่าเดียว  

คือ  NE1  เพราะโคท่ีให้นมใช้พลังงานเพื่อการด ารงชีพ  เพื่อการเจริญเติบโตและเพื่อกา รให้นมได้มี

ประสิทธิภาพเท่า ๆ  กนั 

 

5.5  การวัดค่า SE (Starch  Equivalent) 
เป็นวิธีการวดัคุณค่าอาหารโดยถือเอาแป้ง (Starch) บริสุทธ์ิเป็นมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ เม่ือ

ใชแ้ป้งเล้ียงววัขนุในปริมาณเกินกวา่ค่าด ารงชีพนั้น พบวา่ 1 กรัม ของแป้งจะเกิดการสะสมไขมนั 0.248 กรัม 

ดงันั้นถา้ในการทดลองเล้ียงววัดว้ยขา้วบาร์เล่ย ์เกิดมีการสะสมไขมนัวดัได ้0.2 กรัม  
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ค่า 𝑆𝐸 ของขา้วบาร์เล่ยจ์ะมีค่า =
0.2

0.248
× 100 = 81 ค่าน้ีคือ 𝑆𝐸 ของขา้วบาร์เล่ย ์

 

ดงันั้นสูตรหา  

𝑆𝐸 =
น ้าหนกัไขมนัสะสมในร่างกายต่อหน่วยน ้าหนกัอาหาร

น ้าหนกัไขมนัสะสมในร่างกายต่อหน่วยน ้าหนกัแป้ง
× 100 

 

5.6  การประเมินคุณค่าทางอาหารสัตว์โดยวิธีเคมี 
วิธีการประเมินคุณสมบติัทางเคมี  หรือเคมีวิเคราะห์ของอาหารเพื่อหาส่วนประกอบของโภชนขั้น

พื้นฐาน  วิธีท่ีนิยมใช้  เช่น  การกรอง  การกลัน่  การใช้โครมาโทกราฟี  (การแยกของผสมท่ีมีคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกนัออกจากกนั  โดยอาศยัการดูดซับและการคายออก)  คลัเลอรีมีเตอร์  สเปกโทรโฟโตเมทรี  (การ

แยกสารโดยอาศัยคุณสมบัติการดูดหรือผ่านของแสงในสารละลายท่ีต้องการตรวจสอบ)  หรือ  เนียร์

อินฟราเรดรีเฟล็กแทนซ์สเปกโทรสโกปี  (การแยกสารโดยอาศยัการสะทอ้นกลบัของแสงอินฟราเรดหรือ

ใกลอิ้นฟราเรด  ใชว้ิเคราะห์ของแขง็)  ฯลฯ   

วิธีการและเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ท่ีนิยมใชใ้นการประเมินคุณค่าทางอาหารสัตว ์เช่นการวิเคราะห์

แบบพรอกซิเมท (Proximate  analysis) ซ่ึงประกอบดว้ยการหาค่าของความช้ืน เถา้ โปรตีนไขมนั เยือ่ใยและ

คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยง่าย แมว้า่การวิเคราะห์แบบพรอกซิเมทจะใหผ้ลการวิเคราะห์โดยประมาณ แต่เป็นวิธีท่ี

ปฏิบติักนัโดยทัว่ไป 

5.6.1  วิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยประมาณ 

การวิเคราะห์อาหารสัตวโ์ดยวิธีประมาณ  (proximate  analysis)  มีดงัน้ี 

ก.  การวิเคราะห์ความช้ืน การวิเคราะห์หาความช้ืนท าไดห้ลายวิธี  เช่น   

1)  การอบ  โดยน าตวัอยา่งอาหารใส่ในถว้ยอบท่ีทราบน ้าหนกัแลว้ บนัทึกน ้าหนกัถว้ยและ

ตวัอย่างอาหารแลว้น าไปอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิประมาณ 102-105 องศาเซลเซียส จนน ้ าหนกัคงท่ี ชัง่น ้ าหนกั

อีกคร้ัง  น ามาหักลบกบัน ้ าหนกัเม่ือเร่ิมตน้ น ้ าหนกัท่ีหายไปคือ น ้ าหนกัน ้ าหรือความช้ืน ซ่ึงสามารถน ามา

ค านวณหาปริมาณวตัถุแหง้ไดโ้ดยใชสู้ตร 

%วตัถุแหง้(𝐷𝑀) =
น ้าหนกัก่อนอบ − น ้าหนกัหลงัอบ

น ้าหนกัก่อนอบ
× 100 
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ในการวิเคราะห์ดงักล่าว น ้ าหนักท่ีหายไปอาจไม่ใช่ความช้ืนทั้งหมด แต่อาจมีสารท่ีระเหยไดง้่าย 

เช่น กรดไขมนัระเหยได้ หรือแอมโมเนียปนอยู่ดว้ย อย่างไรก็ดีพบว่าอาหารโดยทัว่ไปมีสารเหล่าน้ีอยู่น้อย 

ยกเวน้บางชนิด เช่น พืชหมกั ฟางหมกัดว้ยยเูรีย หรือของเหลวจากกระเพาะหมกั เป็นตน้ นอกจากน้ีตวัอย่าง

บางชนิดท่ีมีน ้ าตาลสูงอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างน ้ าตาลกบัโปรตีนไดส้ารสีน ้ าตาล ซ่ึงท าให้คุณค่าทางอาหาร

ลดลง เพราะสัตวไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ในกรณีเช่นน้ีควรเล่ียงไปหาความช้ืนโดยวิธีอ่ืน  

2)  อบในตู้อบสุญญากาศ (vacuum  oven) น ้ าจะกลายเป็นไอท่ีอุณหภูมิต ่ากว่า 100 องศา

เซลเซียส ท าใหส้ารอ่ืนไม่ระเหยไปดว้ย ค่าท่ีไดจึ้งถูกตอ้งมากกวา่   

3)  ท าให้แห้งโดยวิธีแช่แข็ง (freeze  drying) วิธีน้ีไดรั้บความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ  เพราะได้

ค่าท่ีถูกตอ้ง แต่เน่ืองจากตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคาแพง จึงนิยมใชเ้ฉพาะในการวิจยัท่ีตอ้งการความถูกตอ้งสูง 

หลกัของวิธีการน้ีก็คือ ตวัอย่างจะถูกท าให้เยน็จนเป็นน ้ าแขง็ (freeze) แลว้น ้ าแข็งจะถูกท าให้เปล่ียนสถานะ

ให้กลายเป็นไอโดยการระเหิด สารระเหยไดอ่ื้น ๆ  ท่ีอยู่ในตวัอย่างจะไม่ระเหยไปดว้ย น ้ าหนกัท่ีหายไปจึง

เป็นน ้าหนกัของน ้ าอย่างแทจ้ริง นอกจากวิธีการดงักล่าวยงัป้องกนัการออกซิเดชนัซ่ึงมกัเกิดขึ้นเน่ืองจากการ

ท าแหง้โดยใชค้วามร้อนสูงดว้ย 

4)  อบท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ท าให้น ้ าถูกระเหยไปอย่างช้า ๆ  อุณหภูมิต ่า

สามารถลดการระเหยของสารบางชนิดท่ีระเหยได ้และช่วยป้องกนัการเกิดสารสีน ้ าตาลได ้วิธีน้ีนิยมท าใน

หอ้งปฏิบติัการทัว่ไป เพราะไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษ    

5)  ใช้เคร่ืองวิเคราะห์หาความช้ืนในอาหารระดับเปอร์เซ็นต์   ดว้ยเทคนิค volumetric  โดย

ใชห้ลกัการของ  Karl  Fischer  ซ่ึงการวิเคราะห์หาความช้ืนโดยวิธีน้ีสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  า  

แต่เหมาะกบัวตัถุดิบท่ีละลายไดห้รือเกิดปฏิกิริยาขา้งเคียง  ถา้เป็นวตัถุดิบทัว่ไปจะยงัคงใชตู้อ้บ 
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ภาพท่ี  5.1  แสดงเคร่ืองชัง่ไฟฟ้า 

 

  

ภาพท่ี  5.2  แสดงตูอ้บ  

 

  
ภาพท่ี  5.3  แสดงเคร่ืองวดัความช้ืนแบบอินฟราเรด  
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ภาพท่ี  5.4  แสดงโถดูดความช้ืน  

 

   
ภาพท่ี  5.5  แสดงเคร่ืองท าแหง้ภายใตค้วามเยน็และสุญญากาศ 

 

  
ภาพท่ี  5.6  แสดงเคร่ืองมือวิเคราะห์หาความช้ืนในอาหารระดบัเปอร์เซ็นต ์ ดว้ยเทคนิค  volumetric   
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ข.  การวิเคราะห์เถ้า  

แร่ธาตุท่ีนิยมท าการวิเคราะห์ในอาหาร  คือ  แคลเซียมและฟอสฟอรัส  ในบางคร้ังอาจ

วิเคราะห์หาปริมาณโซเดียม  โพแตสเซียมและแมกนีเซียมดว้ย  ในกรณีท่ีตอ้งการทราบปริมาณแร่ธาตุหลาย

ชนิดมกันิยมวิเคราะห์โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ชนัสเปกโทรโฟโตเมทรี   ท าโดยน าตวัอย่างอาหารใส่ใน

ถว้ยทนไฟท่ีทราบน ้ าหนกัแลว้ บนัทึกน ้ าหนกัถว้ยพร้อมตวัอย่าง น าไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ  

500-600 องศาเซลเซียส จนตวัอย่างกลายเป็นเถา้ ทิ้งไวใ้ห้เยน็ชัง่น ้ า หนักอีกคร้ัง ส่วนของอินทรียส์ารจะ

สลายตวัไป ส่วนท่ีเหลือคืออนินทรียส์ารหรือเถา้ ซ่ึงมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบอยู่ ดงันั้นจึงสามารถน าไป

วิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุต่อไปได ้ยกเวน้ไอโอดีนและซีลีเนียม ซ่ึงจะถูกปลดปล่อยออกไปในขณะท่ีเผา  

ส่วนค่าอินทรียวตัถุค  านวณไดจ้ากสูตร 

 

%อินทรียวตัถุ (𝑂𝑀) =
น ้าหนกัก่อนเผา − น ้าหนกัหลงัเผา

น ้าหนกัก่อนเผา
× 100 

 

 
ภาพท่ี  5.7  แสดงเตาเผา   

 

ค.  การวิเคราะห์โปรตีนรวม  

การวิเคราะห์หาโปรตีนรวมท าโดยวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน โดยชัง่ตวัอย่างใส่ลงใน

หลอดแก้ว น าไปย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกเขม้ขน้ในสภาพท่ีมีความร้อนและสารเร่งปฏิกิริยา จนกระทัง่ได้

สารละลายใส ส่วนของอินทรียวตัถุจะสลายตวัไป สารประกอบไนโตรเจนทั้งท่ีเป็นส่วนของโปรตีนแทแ้ละ
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ไม่ใช่โปรตีน (ยกเวน้ท่ีอยูใ่นรูปของไนเทรตและไนไทรต)์ จะถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นแอมโมเนียมซลัเฟต หลงัจาก

ทิ้งไวใ้ห้เยน็แลว้เติมสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีความเขม้ขน้ 30 เปอร์เซ็นต์ลงไป แลว้ท าการ

กลัน่ แอมโมเนียจะถูกไล่ออกมา ท าการจบัไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดด์ว้ยกรดบอริกท่ีมี

ความเขม้ขน้ 2-4 เปอร์เซ็นต์ แลว้น าไปไตเตรทกับกรดเกลือมาตรฐานท่ีมีความเขม้ขน้ 0.1 นอร์มอล จะ

สามารถค านวณหาความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดเ้น่ืองจากโปรตีนมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบโดยเฉล่ีย 

16 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นจึงค านวณหาค่าโปรตีนรวมไดโ้ดย 

 

%โปรตีนรวม (𝐶𝑃) = %ไนโตรเจน × 6.25 
 

เช่น  ปลาป่นมีไนโตรเจน  9.24%   

ดงันั้นมีโปรตีนรวม = 9.24 x 6.25  

= 57.75% 

 

วิธีวิเคราะห์โปรตีนรวมเรียกว่า วิธีคเจลดาล (kjeldahl  method) ค่าโปรตีนท่ีได้น้ีรวมส่วนของ

โปรตีนแทแ้ละสารประกอบไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีน เช่น ยเูรีย ดว้ย   

 

 
ภาพท่ี  5.8  แสดงอุปกรณ์วิ เคราะห์โปรตีนท่ีเรียกว่า  kjeldahl  method  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ    

                   บลอ็กยอ่ยและเคร่ืองกลัน่ 
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ง.  การวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 

ไขมนัเป็นสารประกอบพวกอินทรีย ์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของพืชอาหารสัตว์ สามารถ

ละลายไดใ้น ether , benzene ,acetone และ chlorofome แต่ไม่สามารถละลายไดใ้นน ้ า ไขมนัประกอบดว้ย

ธาตุคาร์บอน ,โฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต และบางคร้ังยงัมีธาตุอ่ืน ๆ  เป็น

องค์ประกอบ อยู่ด้วยเช่นไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ส่วนคาร์โบไฮเดรตไม่มีธาตุอ่ืนเลย สารประกอบ

ประเภทไขมนั เม่ืออยู่ในสภาพของเหลว ท่ีอุณหภูมิปกติเรียกว่า น ้ ามนั (Oil) ไดแ้ก่ น ้ ามนัร า น ้ ามนัมะพร้าว 

ถ้าอยู่ในสภาพคร่ึงเหลวท่ีอุณหภูมิปกติเรียกว่า ไขมัน (Fat) ได้แก่ไขมันจากสัตว์ แต่ถ้าเป็นของแข็งท่ี

อุณหภูมิ ปกติเรียกว่า ไข (Wax) เช่น ไขผ้ึง การวิเคราะห์หาไขมนัในอาหารสัตวท์ าไดโ้ดยใชต้วัท าละลายท่ี

เป็นสารอินทรียเ์ป็นตวัสกดั ซ่ึงคุณสมบติัท่ีส าคญัของตวัท าละลาย ท่ีใชค้ือ ตอ้งระเหยง่ายและไวไฟ ตวัท า

ละลายท่ีนิยมใช้กันมากมี 4 ชนิด  คือ diethyl ether  petroleum ether  dichloromethane  หรือ  chloroform  

ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่าซอกเลท (soxhlet) หรือซอกเทค (soxtech) สารสกดัดว้ยตวัสกดัในกลุ่มอีเธอร์น้ีเรียก

อีกช่ือวา่  Ether  extract  (EE) สารท่ีถูกสกดัไดแ้บ่งเป็น 2 พวกคือ  

สารพวกไขมนั คือกลีเซอไรด์ของกรดไขมนั ,กรดไขมนัอิสระ ,สเตอรอล ,เลคซิติน และ

ไขมนัท่ีระเหยได ้  และสารพวกท่ีไม่ใช่ไขมนั แต่ตวัท าละลายสามารถสกดัออกมาไดด้ว้ยคือ เมด็สีต่าง ๆ  เร

ซิน สารประกอบพวกอลัคาไล และพวกวิตามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ A  D  E  และ K เน่ืองจากสารท่ี

ไม่ใช่ไขมนัน้ีมีปริมาณนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัสารพวกไขมนั ดงันั้น สารพวกท่ีไม่ใช่ไขมนั  จึงไม่มีผลต่อการ

วิเคราะห์หาปริมาณไขมนัจากการท่ีสารท่ีถูกสกดัมีทั้งพวกท่ีเป็นไขมนัและไม่ใช่ไขมนั จึงเรียกสารทั้งสอง

พวกน้ีว่า Crude fat   ไขมนัและสารท่ีละลายได้ในตวัท าละลายอินทรีย ์เช่น วิตามินท่ีละลายได้ในไขมนั 

ฮอร์โมนจ าพวกสเตอรอยด์และสารสี เช่น คลอโรฟีลล ์และแคโรทีนอยด ์ตลอดจนลิพิดประเภทอ่ืน ๆ จะถูก

ชะออกมาในขวดท่ีรองรับ เม่ือกลัน่แยกเอาตวัท าละลายน้ีออกไปแลว้ ส่วนท่ีเหลืออยูถื่อวา่เป็นไขมนั 

การวิเคราะห์หาลิพิดมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ชัง่ตวัอยา่งอาหารท่ีตอ้งการวิเคราะห์ (ปกติจะใชน้อ้ยกวา่ 5 กรัม) 

2) ท าการไล่น ้าท่ีมีอยูใ่นอาหารออกโดยการน าไปอบใน Oven 

3) ท าการสกดัดว้ยอีเทอร์ใน Soxhlet extractor เป็นเวลา 16 ชัว่โมง 

4) ท าการระเหยอีเทอร์ออกจากตวัอยา่งหลงัจากไดท้ าการสกดัเสร็จแลว้ ชัง่น ้าหนกัตวัอย่าง

ท่ีเหลือ ก็จะไดน้ ้าหนกัของ ลิพิด  

5) ค านวณหาเปอร์เซ็นตข์องลิพิด จากสูตร  
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%ลิพิด  =
น ้าหนกัของลิพิด

น ้าหนกัของตวัอยา่งอาหารท่ีใช้
× 100 

 

  

 
ภาพท่ี  5.9  แสดงเคร่ืองวิเคราะห์ไขมนั และขั้นตอนการวิเคราะห์ไขมนั 
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จ.  การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย 

1) การแบ่งคาร์โบไฮเดรตในทางวิเคราะห์  

ในทางวิเคราะห์แบ่งคาร์โบไฮเดรต ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เยื่อใย (crude fiber, CF)  และไนโตรเจนฟรีเอกซ์

แทรก (nitrogen free extract, NFE) 

- เยือ่ใย หมายถึงคาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นโครงสร้างยอ่ยไดย้าก เป็นส่วนของผนงัเซลลพ์ืช ประกอบดว้ย

เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (แต่ลิกนินไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต)   แต่มกัอยู่รวมกบัคาร์โบไฮเดรต  ใน

ผนังเซลล์พืช ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืช สารเหล่าน้ีทนต่อการย่อยด้วยกรดและด่าง ดังนั้นการ

วิเคราะห์จึงท าโดยน าตวัอย่างท่ีสกดัเอาไขมนัออกแลว้มาตม้กบัสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางภายในเวลา

ท่ีก าหนดให้ (10 นาที) ท าการกรองแลว้ลา้งเอากรดออก จากนั้นน าไปตม้กบัด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

เจือจาง กรอง และลา้งเอาด่างออก กากท่ีเหลืออยู่คือส่วนของเยื่อใยและเถา้ น าส่วนน้ีไปอบให้แห้งในตูอ้บ

ให้ความช้ืนระเหยไป ชัง่น ้ าหนกัไวแ้ลว้น าไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ส่วนของเยื่อใยซ่ึง

เป็นสารอินทรียจ์ะสลายตวัไป เหลือเพียงเถา้ ชัง่น ้าหนกัอีกคร้ังน ามาหกัลบกบัของเดิมจะสามารถค านวณหา

ปริมาณเยือ่ใย (CF) ได ้

- ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกน ้าตาล, แป้ง, เฮมิเซลลูโลส ท่ียอ่ยไดง้่าย 

แต่อาจมีส่วนของเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ปนอยูบ่า้ง การวิเคราะห์หา NFE ท าไดห้ลายวิธี แต่เป็นการยุง่ยาก

และส้ินเปลืองเวลาและเงินทอง ฉะนั้นการวิเคราะห์หา NFE จึงใชว้ิธีออ้ม คือ ไปท าการวิเคราะห์หา % น ้ า, 

% โปรตีนรวม, % ไขมนัรวม, % เยื่อใย และ % เถา้ เสียก่อน จากนั้น น าเปอร์เซ็นต์ท่ีวิเคราะห์ได้ดงักล่าว

รวมกนั ลบออกจาก 100 ก็จะได ้% NFE 

 

% NFE = 100 - (% น ้า + % โปรตีนรวม + % ไขมนัรวม + % เยือ่ใยรวม + % เถา้) 

 

สูตรท่ีแสดงมาทั้งหมดน้ีเป็นการค านวณปริมาณโภชนของตวัอย่างในสภาพแห้งตามปกติ (air  dry  

basis) ถา้ตอ้งการค านวณเป็นค่าร้อยละของวตัถุแห้ง (dry matter basis) คือไม่มีความช้ืนอยู่ในตวัอย่างเลย 

ให้แทนค่า%วตัถุแห้งดว้ย 100 และค่าของโภชนอ่ืน ๆ  ท่ีน ามาเขา้สูตรก็ตอ้งค านวณไวเ้ป็นร้อยละของวตัถุ

แหง้เช่นกนั  
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ตวัอยา่งเช่น  หญา้เนเปียร์มีโภชนคิดเป็นร้อยละของวตัถุแหง้ดงัน้ี 

โภชน เถา้ โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย 

วตัถุดิบ     

หญา้เนเปียร์ 5.3 7.8 1.1 39.0 

 

ดงันั้นมี NFE  =  100 – 5.3 – 7.8 – 1.1 – 39.0  =  46.8% ของวตัถุแหง้ 

 

2)  ประโยชน์ของ NFE และ เย่ือใย 

NFE เป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตท่ีละลายได ้จึงเรียกว่า soluble carbohydrates ประกอบดว้ย 

น ้าตาล, แป้ง, เฮมิเซลลูโลส และบางส่วนของ เซลลูโลส และ เพนโตแซน (pentosan) ท่ีละลายได ้ฉะนั้น เม่ือ

สัตวกิ์นอาหารดงักล่าวเขา้ไป ก็จะถูกย่อยดว้ยน ้ าย่อยต่าง ๆ ในทางเดินอาหาร แปรสภาพของ NFE ให้เป็น 

monosaccharide ก่อนจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารเขา้สู่ร่างกาย ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ให้เป็นพลงังาน

และความร้อน ในการท างานต่าง ๆ  ของร่างกายให้เป็นปกติ เน่ืองจาก  NFE เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยไดง้่าย 

เม่ือมีมากในอาหารใดก็จะท าให้อาหารนั้นมีพลงังานสูง  คาร์โบไฮเดรตกลุ่มน้ีมีมากใน เมล็ดธัญพืช เช่น 

ขา้วจ้าว ขา้วฟ่าง ขา้วโพด ในขา้วโพดและขา้วฟ่างมี  NFE อยู่ประมาณ 70% นอกจากน้ี NFE มีอยู่ในราก 

และหวัของพืช หญา้แหง้และอาหารหยาบอ่ืน ๆ  มี NFE ต ่า ส่วนใบและตน้พืชทั้งถัว่และหญา้ มี NFE ต ่า จึง

ไม่เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารหลกัของสัตวพ์วกเป็ด ไก่ และสุกร 

เยื่อใย เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบดว้ย เซลลูโลส และคาร์โบไฮเดรต ส่วนอ่ืน ๆ  ท่ีมี

ความทนทาน ไม่ละลายในกรดและด่างอยา่งจาง ในกลุ่มอาหารหยาบ จะมีเยือ่ใยสูงกวา่เมลด็พืช อาหารกลุ่ม

เยื่อใยจึงจดัเป็นอาหารท่ีย่อยไดย้ากและเป็นประโยชน์ต่อสัตวน์อ้ย แต่ในสัตวบ์างกลุ่มจะย่อยเยื่อใยได้โดย

อาศยัจุลินทรีย ์เช่นแบคทีเรีย จึงสามารถน าเยือ่ใยไปใชเ้ป็นประโยชน์ 

 

5.6.2  วิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธีอ่ืน ๆ  

ก.  การวิเคราะห์หาเย่ือใยโดยวิธีการของ Van Soest 

NDF (Neutral Detergent Fiber) เป็นส่วนของเยื่อใยท่ีอยู่ตามผนงัเซลล์ (cell wall) NDF ไม่

ละลายใน detergent ท่ีเป็นกลาง NDF ประกอบดว้ย  เซลลูโลส, ลิกนิน, Silica, เฮมิเซลลูโลส และโปรตีนอยู่

บา้ง การวิเคราะห์หา NDF โดยวิธีการของ Van Soest  หรือ  detergent method  ท าไดเ้ป็นขั้น ๆ  ดงัน้ี 
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1) ชัง่อาหารท่ีตอ้งการวิเคราะห์ซ่ึงไดต้ากแหง้แลว้จ านวน 1 กรัม 

2) น าตวัอย่างอาหารไปต้มกับ acid detergent solution (49.04 กรัม conc.  H2SO4  และ 20 

กรัม cetyl trimethyl ammonium bromide /ลิตร) เป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้ท าการกรอง น าตะกอนท่ีกรองไดใ้ส่

ลงใน crucible (ท่ีทราบน ้ าหนักแน่นอน) แลว้น าไปท าให้แห้ง ชั่งน ้ าหนัก จะได้น ้ าหนัก crucible + NDF 

(น.น.คงท่ี) 

3) ลา้งตะกอนท่ีอยู่ใน crucible ให้หมด แลว้น า crucible ไปอบ ท่ีอุณหภูมิ 1000C นาน 8 

ชัว่โมง น า crucible ออกมาทิ้งใหเ้ยน็ แลว้ชัง่หาน ้าหนกัคงท่ี 

4) ค านวณหา NDF จากสูตร 

 

%𝑁𝐷𝐹  =
(𝐴 − 𝐵)

𝑆
× 100 

 

     A = น.น. crucible + NDF 

B = น.น. crucible 

S = น.น. ตวัอยา่งอาหารแหง้ 

เม่ือได ้% NDF แลว้ก็สามารถค านวณหา % NDS ไดจ้ากสูตร  % NDS = 100 - % NDF 

NDS = Neutral Detergent Solubles เ ป็นส่วนท่ีอยู่ภ ายใน เซลล์  (cell contents) NDS 

ประกอบดว้ย ลิพิด, Sugars, Starches และโปรตีน  
 

  
ภาพท่ี  5.10  แสดงอุปกรณ์วิเคราะห์เยือ่ใย  ตามวิธีดีเทอร์เจนท ์(detergent method) 

                     และเคร่ืองวิเคราะห์เยือ่ใยแบบอตัโนมติั 
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ภาพท่ี  5.11  ขั้นตอนการวิเคราะห์เยือ่ใยตามวิธีของ  Van  Soest 

ท่ีมา: http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/an431/content/lesson07.htm 

http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning47/section2/an431/content/lesson07.htm
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ข.  วิธีการหาเย่ือใยด้วยเคร่ืองอตัโนมัติ 

เน่ืองจากวิธีการหาเยือ่ใยตามวิธีท่ีกล่าวมาแลว้ใชเ้วลานาน  จึงมีการผลิตเคร่ืองมือ

วดัหาปริมาณแป้งโดยตรงออกมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือขายวตัถุดิบประเภทแป้ง   

 

                                
 

ภาพท่ี  5.12  แสดงเคร่ืองวดัความหนืดของสารอาหารท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลกั   

ท่ีมา: http://cste.sut.ac.th/lsu/index.php?option=com_content&view=category&id=60 

 

ค.  การวิเคราะห์หาพลงังานในอาหาร   

โดยใชเ้คร่ืองบอมบแ์คลอริมิเตอร์  (Bomb  Calorimeter)   

  

      
ภาพท่ี  5.13  แสดงอุปกรณ์วิเคราะห์หาพลงังานในอาหารดว้ยเคร่ืองบอมบแ์คลอริมิเตอร์   

http://cste.sut.ac.th/lsu/index.php?option=com_content&view=category&id=60
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ง.  การวิเคราะห์หาโภชนช้ันสูง  

 ในบางคร้ังการวิเคราะห์หาค่าโภชนในอาหารอาจตอ้งวิเคราะห์หาค่าอ่ืน ๆ  ดว้ย  

เช่น  การวิเคราะห์หาโปรตีน  ตอ้งหาค่ากรดอะมิโนดว้ย  เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของโปรตีน  การวิเคราะห์

หาไขมนั  ตอ้งวิเคราะห์หาค่ากรดไขมนัดว้ย  รวมทั้งในบางคร้ังตอ้งวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินหรือสารตน้

ตอของวิตามิน  เช่น  แคโรทีน  หรืออาจหาปริมาณสารสี  เช่น  คลอโรฟิลล ์ หรือแซนโธฟิลล ์ ใชว้ิธีการคลั

เลอรีเมทรี  โครมาโทกราฟีหรือสเปกโทรโฟโตเมทรี  การวิเคราะห์หากรดอะมิโนแอซิดใชเ้คร่ืองอะมิโนแอ

ซิดอะนาไลเซอร์  (amino  acid  analyzer)  

 

 
ภาพท่ี  5.19  แสดงอุปกรณ์วิเคราะห์หากรดอะมิโนแอซิดในอาหาร   

 

จ.  การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ   

เช่น  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  ฯลฯ  โดยใชเ้คร่ือง  อะตอมมิกแอบซอร์ชนัสเปกโทร

โฟโตเมทรี 

ฉ.  การวิเคราะห์หาสารเคมีที่เจือปนในอาหาร  

 สารเคมีดงักล่าวไม่ใช่องคป์ระกอบของโภชน  แต่เป็นสารท่ีเจือปนในอาหารแลว้

ส่งผลกระทบต่อคุณค่าอาหาร  เช่น  สารเคมีท่ีใชฆ้่าแมลง  โลหะหนกับางชนิด  สารหนู  ฯลฯ  วิธีการท่ีใช้

ในการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่อาศยัโครมาโทกราฟี  หรือสเปกโทรโฟโตเมทรี  ฯลฯ 
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สรุป 
สัตว์ต้องได้รับสารอาหารต่าง ๆ  จากอาหารท่ีกินเข้าไป  เพื่อน าไปใช้สร้างเน้ือเยื่อ  เพื่อการ

เจริญเติบโต  เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัระหว่างการขุนหรือการอุม้ทอ้ง  และการสร้างน ้ านมหรือการผลิตไข่ ปริมาณ

ของสารอาหารท่ีถูกน าไปใช้เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านั้น  หมายถึง  ความตอ้งการเก่ียวกับน ้ า พลงังาน  

โปรตีน  กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น  แร่ธาตุและวิตามิน  ความตอ้งการเหล่าน้ีและปริมาณอาหารท่ีกินไดข้ึ้นกบั

ชนิดของสัตวแ์ละชนิดอาหารท่ีกิน  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มและการจดัการต่าง ๆ  และผนัแปรตามสภาพ

สรีระและสุขภาพของสัตว ์ ปริมาณอาหารท่ีสัตวกิ์นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการย่อยได ้ การเปล่ียนแปลงอาหาร

และการน าไปใช้ประโยชน์  ความรอบรู้เก่ียวกับปริมาณของสารอาหารแต่ละอย่างเพื่อการน าไปใช้ใน

สภาวะต่าง ๆ  ของสัตวก์ระเพาะเด่ียวและสัตวก์ระเพาะรวม  ไดมี้ก าหนดไวด้ว้ยผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยั

เป็นตารางมาตรฐานท่ีแสดงเป็นความเขม้ขน้ของสารอาหารแต่ละชนิดในสูตรอาหาร  ซ่ึงจะพบว่าเม่ือสัตว์

เติบโตขึ้นมกัใช้สารอาหารเป็นปริมาณน้อยลง  เน่ืองจากกินอาหารไดม้ากขึ้น  ท าให้ปริมาณสารอาหารท่ี

ไดรั้บมีปริมาณพอเพียง  นอกจากน้ี  ยงัมีปัจจยัหลาย ๆ  ประการท่ีมีผลต่อความตอ้งการอาหารของสัตว ์ เช่น  

ตวัสัตวเ์อง  สภาพภูมิอากาศ  อาหารสัตวท่ี์ไดรั้บการจดัการฟาร์ม  และความตอ้งการของน ้าดว้ย 
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แบบทดสอบบทที ่5 

จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 
1.  การทดลองโดยใชส้ัตวต์่างเพศใหกิ้นอาหารสูตรเดียวกนัแลว้วดัอตัราการเจริญเติบโต เป็นการทดลอง

แบบใด 

ก.  Comparative  feeding  trial  ข.  Germ  Technique 

ค.  Purified  diet  method   ง.  Slaughter  experiment 

2.  ค่าใดท่ีใชค้่ามาตรฐานจากการสะสมไขมนัในร่างกายจากแป้งเป็นมาตรฐานการเปรียบเทียบ 

ก.  T.D.N     ข.  S.E 

ค.  D.E     ง.  N.F.E 

3.  ค่าใดท่ีไดจ้ากการใช ้Bomb  Calorimeter เป็นเคร่ืองมือช่วยวดั 

ก.  C.P     ข.  G.E 

ค.  D.E     ง.  N.F.E 

4.  ค่าพลงังานท่ีมีอยูใ่นอาหารทั้งส้ิน  คือ 

ก.    Digestible  Energy    ข.   Gross Energy 

ค.    Net  Energy     ง.    Urinary  Energy 

5.  ขอ้ใดไม่ใช่การประเมินทางกายภาพของอาหาร 

ก.    รูปทรง       ข.    สี   

ค.    การดมกล่ิน    ง.    การยอ่ย 

6.  ขอ้ใดไม่ใช่  Proximate  analysis  

ก.    การวิเคราะห์หาปริมาณเถา้ดว้ยเตาเผา     

ข.    การวิเคราะห์หาโปรตีน kjeldahl  method 

ค.    การวิเคราะห์หาพลงังานดว้ยเคร่ืองฺ Bomb  calorimeter  

ง.    การวิเคราะห์ไขมนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ซอกเลท (soxhlet) 

7.  เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์ชนัสเปกโทรโฟโตเมทรีใชห้าอะไร 

ก.    เมด็สี     ข.    แคลเซียม  ฟอสฟอรัส 

ค.    ยาฆ่าแมลง    ง.    กรดอะมิโนแอซิด 
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8.  เคร่ือง  amino  acid  analyzer  ใชว้ิเคราะห์หาค่าอะไร 

ก.    เมด็สี     ข.    แคลเซียม  ฟอสฟอรัส 

ค.    ยาฆ่าแมลง    ง.    กรดอะมิโนแอซิด 

9.  EE  คือ 

ก.    การวิเคราะห์หาปริมาณเถา้ดว้ยเตาเผา     

ข.    การวิเคราะห์หาโปรตีน kjeldahl  method 

ค.    การวิเคราะห์หาพลงังานดว้ยเคร่ืองฺ Bomb  calorimeter  

ง.    การวิเคราะห์ไขมนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ซอกเลท (soxhlet) 

10.  ค่าใดหาไดโ้ดยใชว้ิธีค  านวณไม่ตอ้งวิเคราะห์ 

ก.    การวิเคราะห์หา  NFE   ข.    การวิเคราะห์หาเยื่อใย 

ค.    การวิเคราะห์หาไขมนั   ง.    การวิเคราะห์โปรตีน 

11.  ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของ  NFE   

ก.    ประกอบดว้ยเซลลูโลสเป็นหลกั 

ข.    ประกอบดว้ยลิกนินเป็นหลกั 

ค.    ประกอบดว้ยแป้งและน ้าตาลเป็นหลกั 

ง.    ประกอบดว้ยเยื่อใยเป็นหลกั 

12.  การหา  NFE  ตวัอยา่งเช่น หญา้เนเปียร์มีโภชนคิดเป็นร้อยละของวตัถุแหง้ดงัน้ี 

เถา้               โปรตีน               ไขมนั               เยือ่ใย 

หญา้เนเปียร์ 5.3                  7.7                      1.0                39.0 

ดงันั้นมี  NFE  =  เท่าไร 

ก. -25%    ข.  25% 
ค.  47%     ง.  53% 
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บทที่  6 

ความต้องการโภชนของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
 

การท่ีสัตวจ์ะมีการสร้างอวยัวะต่าง ๆ  เพื่อการเจริญเติบโตได้นั้น  จะตอ้งไดรั้บโภชนได้แก่  น ้ า  
โปรตีน  วิตามินและแร่ธาตุ  ในปริมาณท่ีเพียงพอแก่ความตอ้งการ  นอกจากน้ียงัตอ้งการโภชนท่ีใหพ้ลงังาน
เพื่อช่วยในการประกอบโภชนต่าง ๆ  ขา้งตน้  เพื่อเป็นอวยัวะตามท่ีสัตว์ตอ้งการอีกดว้ย  หากมีพลงังาน
เหลือ  สัตวก์็จะเก็บสะสมพลงังานเหล่าน้ีไวใ้นรูปของไขมนั  โดยทัว่ ๆ  ไปความตอ้งการโภชนของสัตว์
แตกต่างกนั  

 

6.1  ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโภชนของสัตว์ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการโภชนของสัตวโ์ดยทัว่ไปขึ้นอยูก่บัเหตุผลท่ีคลา้ยคลึงกนัเช่น 

6.1.1  ชนิดของสัตว์  เช่น  สุกรตอ้งการชนิดและปริมาณอาหารแตกต่างจากววั 

6.1.2  ประเภทของสัตว์  เช่น  ววันมตอ้งการอาหารต่างจากววัเน้ือ 

6.1.3  ขนาดหรือน ้าหนัก  คือ  สัตวต์วัใหญ่ตอ้งการอาหารมากกวา่สัตวต์วัเลก็ 

6.1.4  อายุของสัตว์  คือ  สัตวอ่์อนตอ้งการอาหารท่ีมีคุณภาพดี  หรือมีปริมาณน้อยกว่าสัตวโ์ตเต็ม

วยั 

6.1.5  สัตว์ท้องหรือไม่ท้อง  คือ  สัตวอุ์ม้ทอ้งตอ้งการอาหารเพิ่มเพื่อลูกอ่อนดว้ย 

6.1.6  ระยะของการให้นม  ววัอยู่ในระยะปลายของการให้นมตอ้งการอาหารน้อยกว่าระยะเร่ิมให้

นม 

6.1.7  ระดับการผลติ  เช่น  ววัใหน้มสูงก็ตอ้งการอาหารมาก  ววัใหไ้ขมนัสูงก็ตอ้งการอาหารเพิ่มขึ้น  

ไก่ไข่ดกตอ้งกินอาหารมาก 

6.1.8  สภาพความอ้วนผอมของสัตว์  ตามปกติสัตวอ์ว้นกินอาหารมากกวา่สัตวผ์อม 

6.1.9  การเคล่ือนไหวของสัตว์  สัตว์อยู่น่ิงกินอาหารน้อยกว่าสัตว์ท่ีเคล่ือนไหว  แต่สัตว์ท่ีอยู่ใน

ระหวา่งเคล่ือนยา้ยหรือขนส่ง  กลบัไม่อยากกินอาหาร 

6.1.10  ปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ  เช่น  ถัว่ดีกว่าหญา้  ดงันั้นววักินถัว่จึงไดโ้ภชนมากก

วา่กินหญา้ 
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6.1.11  ปริมาณและคุณภาพของอาหารข้น  เช่น  กากถัว่เหลืองมีคุณค่าสูงกว่ากากมะพร้าวเม่ือใช้

ผสมอาหารกากถัว่เหลือง จะใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยกวา่กากมะพร้าว   

6.1.12  เพศของสัตว์  เช่น  ในบางกรณีสัตวต์วัผูกิ้นอาหารมากกวา่สัตวต์วัเมีย 

6.1.13  โรคและพยาธิสัตว์  สัตวท่ี์มีโรคและพยาธิรบกวนจะกินอาหารไดน้อ้ยลง 

6.1.14  อากาศและความร้อนหนาว  คือถา้อากาศภายในคอกร้อนมากสัตวจ์ะกินอาหารไดน้้อยลง

(ตอ้งใหอ้าหารมีโปรตีนสูง) 

6.1.15  ปัจจัยต่อต้านอ่ืน ๆ  เช่น  ถา้แร่ธาตุชนิดหน่ึงมีมากเกินไปอาจจะท าใหก้ารใชแ้ร่ธาตุชนิดอ่ืน

ลดลง  หรือความตอ้งการแร่ธาตุชนิดอ่ืนลดลง 

 

6.2.  ประเภทของความต้องการโภชนของสัตว์ 
ความตอ้งการโภชนของสัตวแ์บ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 

6.2.1  ความต้องการเพ่ือการด ารงชีพ  (maintenance  requirement)  

ความตอ้งการเพื่อการด ารงชีพ  หมายถึง  ความตอ้งการอาหารเพื่อการรักษาชีวิตสัตวใ์ห้อยู่

ในสภาพท่ีดีหรือมีสุขภาพดี  อาหารท่ีสัตวต์อ้งการเพื่อการด ารงชีพเป็นจ านวนโภชนท่ีนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงจ าเป็น

ต่อการท างานของระบบต่าง ๆ  ภายในร่างกายให้ด าเนินไปอย่างปกติ  เพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยท่ีสัตว์

ไม่มีการสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ  เช่น  ไม่มีการผลิตลูกสัตว ์ ไม่มีการเจริญเติบโต  ไม่มีการสะสมไข 

มนั ไม่มีการผลิตน ้านมหรือผลิตผลอ่ืนใด โดยเฉล่ียประมาณคร่ึงหน่ึงของอาหารท่ีใหส้ัตวกิ์นจะถูกน าไปใช้ 

เพื่อการด ารงชีพ  โภชนท่ีตอ้งการมากท่ีสุดจะเป็นพลงังาน  ส่วนโปรตีนและแร่ธาตุจะตอ้งการรองลงมา  

สามารถจ าแนกโภชนต่าง ๆ  ท่ีถูกน าไปใชใ้นดา้นการด ารงชีพ  ไดด้งัต่อไปน้ี 

6.2.1.1  เป็นพลงังานเพ่ือท าหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ   

พลงังานเพื่อการด ารงชีพแบ่งเป็น  2  ค่า  คือ 

ก.  พลงังานพื้นฐาน  เป็นจ านวนพลงังานต ่าสุดท่ีสัตวต์อ้งการเพื่อด ารงกิจกรรมใน

สภาพท่ีสัตวมี์สุขภาพปกติ  ไม่เจ็บป่วย  ภาวะทางสรีระเป็นปกติ  เช่น  ไม่เป็นสัด  อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมไม่มีการดึงเอาพลงังานมาสร้างความอบอุ่น  อยู่ในสภาพมีการท างานของกลา้มเน้ือนอ้ยท่ีสุด และ

สามารถตรวจสอบจ านวนพลงังานน้ีได้ภายหลงัการกินอาหารไม่น้อยกว่า  12  ชั่วโมง  (เพื่อให้แน่ใจว่า



137 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

พลงังานท่ีเกิดจากการย่อยและการดูดซึมหมดแลว้)  สัตวต์อ้งการพลงังานพื้นฐานน้ีไปใชใ้นการหายใจ  การ

หมุนเวียนโลหิต และการท างานของระบบประสาท 

ข.  พลังงานใช้ในการเคล่ือนไหว  เป็นพลงังานท่ีนอกเหนือจากพลงังาน พื้นฐาน  

แต่จ าเป็นตอ้งใช้เพื่อการด ารงชีพซ่ึงเป็นปกติวิสัยของสัตวเ์ล้ียง  ไดแ้ก่  เพื่อการกินอาหาร  การเคี้ยวเอ้ือง  

การเดินหาอาหาร  การลุกยนืหรือนอน  ค่าน้ีจะประมาณ  1  ใน  3  ของพลงังานท่ีใชใ้นการด ารงชีพ 

ดงันั้น  ความตอ้งการพลงังานเพื่อด ารงชีพนั้น  ผนัแปรไปตามปัจจยัหลายอย่าง  

ไดแ้ก่  พลงังานท่ีใชเ้ม่ือมีการอดอาหาร  พลงังานท่ีใชใ้นกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย  ซ่ึงผนัแปร

ไปตามขนาด  กิริยาอาการของสัตว ์ และสภาพอากาศ  ตลอดจนขนาดหรือน ้าหนกัของสัตว ์ สัตวท่ี์มีน ้า 

หนกัมากมกัตอ้งการพลงังานเพื่อด ารงชีพสูงกวา่สัตวท่ี์มีน ้าหนกัต ่ากวา่  อาจเป็นเพราะมีเน้ือเยือ่ของร่างกาย 

ท่ีตอ้งด ารงกิจจกรมของร่างกายมากกว่า พลงังานท่ีใชท้ าหนา้ท่ีส าคญัต่าง ๆ  เหล่าน้ีในท่ีสุดจะถูกขบัออกมา

เป็นความร้อนเพื่อน าไปใช้รักษาอุณหภูมิของร่างกายพลงังานท่ีตอ้งการจะอยู่ในรูปของพลงังานสุทธิ (net 

energy)การท างานของหน้าท่ีท่ีส าคัญต่าง  ๆ  มักกล่าวเป็น basal metabolism ซ่ึงวดัหรือค านวณจากการ

แลกเปล่ียนระหว่าง  O2  และ  CO2  ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าท่ีแสดงถึงความเป็นปฏิภาค  (สอดรับ)  กบัพื้นท่ีผิวของ

ร่างกายสัตว ์ (body surface)  ไม่ไดเ้ป็นปฏิภาคกบัน ้าหนกัสัตว ์

6.2.1.2.  เป็นความร้อนเพ่ือรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี 

สัตวเ์ล้ียงเป็นสัตวเ์ลือดอุ่น  ฉะนั้นจึงตอ้งมีความตอ้งการความร้อนเพื่อใช้รักษาอุณหภูมิ

ของร่างกายให้คงท่ี  อุณหภูมิปกติของร่างกายสัตว์  มีดงัน้ี  มา้  100.2๐ F  โค  101.5๐ F   สุกร  102.6๐F  แกะ  

103.5๐F  และสัตวปี์ก  105๐F   

ความร้อนท่ีใชรั้กษาอุณหภูมิของร่างกายใหเ้ป็นปกติมาจากแหล่งต่าง ๆ  คือ 

ก.  ความร้อนจากการท างานของอวยัวะท่ีส าคญัต่าง ๆ 

ข.  ความร้อนจากการใชป้ระโยชน์จากโภชน 

ค.  ความร้อนจากการท างานของกิจกรรมต่าง ๆ 

ง.  ความร้อนจากการหนาวสั่นของสัตว ์

ขณะท่ีสัตว์มีการ  oxidation  ภายในร่างกายสัตว์ต้องใช้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิของ

ร่างกายใหเ้ป็นปกติ  เรียกอุณหภูมินั้นวา่อุณหภูมิวิกฤติ  (critical temperature)  ปกติอุณหภูมิวิกฤตมกัไม่ค่อย

เกิดกบัสัตว ์ เวน้เสียแต่วา่จะมีอากาศหนาวเยน็มาก  อุณหภูมิวิกฤติจะผนัแปรไดม้ากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บั 

ก.  ชนิดของสัตว ์(species of animal) 
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ข.  ขนท่ีห่อหุม้ตวัสัตว ์(hair or wool coat of animal) 

ค.  การสะสมไขมนัของสัตว ์(fatness of animal) 

ง.  ระดบัของอาหาร (level of feed animal) 

จ.  กิจกรรมของสัตว ์(activity of animal) 

ฉ.  การเคล่ือนไหวของอากาศ (air movement) 

ช.  ความช้ืน (humidity) 

6.2.1.3  โปรตีนเพ่ือการซ่อมแซมเน้ือเย่ือของร่างกาย 

โปรตีนเพื่อการซ่อมแซมเน้ือเยื่อของร่างกายเป็นมีความส าคญัและจ าเป็นเพราะโปรตีนเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของเน้ือเยื่อ  ซ่ึงจะมีการช ารุดเสียหายและสูญเสียอยู่ตลอดเวลา  เช่น  สูญเสียทางมูล  

ทางปัสสาวะ  ทางฮอร์โมน  น ้ าย่อย  ผิวหนังล าไส้ท่ีสึกกร่อน  ขน  เล็บท่ีร่วงหลุด   ฯลฯ  ร่างกายจึง

จ าเป็นตอ้งซ่อมแซมใหม่โดยใช้โปรตีนท่ีมีคุณภาพดีท่ีไดรั้บจากอาหาร   และโปรตีนนั้นตอ้งมีสัดส่วนของ

กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อสัตวอ์ยู่อย่างเพียงพอความตอ้งการโปรตีนส าหรับการด ารงชีพของสัตวจ์ะเท่ากับ

จ านวนไนโตรเจนท่ีขบัออกทางปัสสาวะ  ทางมูล  ในระหว่างท่ีสัตวอ์ดอาหาร  และสูญเสียทาง  ขน หนัง 

และกีบ  ไม่วา่สัตวจ์ะอดอาหารหรือไม่ก็ตาม  ปริมาณไนโตรเจนทั้ง  3  ส่วนน้ี  เม่ือรวมกนัแลว้คูณดว้ย  6.25  

จะเป็นปริมาณของโปรตีนเพื่อการด ารงชีพ  โปรตีนเพื่อการด ารงชีพเป็นปฏิภาคกับพื้นท่ีผิวของร่างกาย  

(Body surface area)   

6.2.1.4  แร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ  เพ่ือการด ารงชีพ 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัสัตว์จ าเป็นตอ้งใช้แร่ธาตุไปจ านวนหน่ึง  ร่างกายจึงมีความ

ตอ้งการแร่ธาตุเพื่อชดเชยแร่ธาตุท่ีสูญเสียไปแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  ท่ีสูญเสียและจ าเป็นตอ้งไดรั้บกลบัคืน

เพื่อให้อยู่ในระดบัคงท่ี  เช่น  แคลเซียมและฟอสฟอรัส  เพราะถูกเปล่ียนไปเป็นส่วนประกอบของกระดูก  

โซเดียมสูญเสียไปกบัเหง่ือ  เป็นตน้อาหารท่ีสัตวต์อ้งการเพื่อการด ารงชีพจึงตอ้งมีแร่ธาตุท่ีจ าเป็นอยู่อย่าง

เพียงพอเพื่อชดเชยจ านวนแร่ธาตุท่ีสูญเสียไป  อาหารของสัตวโ์ดยทัว่ไปจะมีจะมีแร่ธาตุอยู่อย่างเพียงพอ  

ยกเวน้เพียงเกลือท่ีจะต้องให้เพิ่มเติมแก่สัตวเ์คี้ยวเอ้ืองเป็นพิเศษอีกส าหรับวิตามินทุก ๆ  อยา่งจ าเป็นส าหรับ

ชีวิตสัตว ์ วิตามินทุกชนิดมีการถูกท าลายหรือสูญเสียไปจากร่างกายในระดบัค่อนขา้งคงท่ี   ตอ้งให้วิตามิน

แก่สัตวเ์พื่อชดเชยจ านวนท่ีสูญเสียไป 

อน่ึง  ความตอ้งการสารอาหารสองประเภทดงักล่าวน้ี  มกัถูกกล่าวรวมไปกบัความตอ้งการ

ของการใหผ้ลผลิต  เน่ืองจากแร่ธาตุหลายชนิดเม่ือใชแ้ลว้จะไม่ถูกขบัถ่ายทิ้งไปหมด  มีบางส่วนถูก 
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ดูดซึมกลบัไปใชไ้ดอี้ก  จึงเป็นการยากท่ีจะหาปริมาณเพื่อการด ารงชีพจริง ๆ  นอกจากน้ี  สัตวบ์างชนิดยงั

สะสมแร่ธาตุและสังเคราะห์วิตามินบางอยา่งในร่างกายไดอี้ก 

6.2.1.5  กรดไขมันบางชนิดเพ่ือการด ารงชีพ 

สัตวต์อ้งการกรดไขมนัท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ  เพื่อรักษาสุขภาพ  กรดไขมนัท่ีสัตว์

ตอ้งการเป็นประเภทกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั  เช่น  linoleic, linolenic  และ  arachidonic 

6.2.1.6  น ้าเพ่ือการด ารงชีพ 

น ้ ามีความจ าเป็นแก่สัตว์ท่ีสุดเพราะสัตว์เม่ือขาดน ้ าจะตายได้อย่างรวดเร็วกว่าการขาด

โภชนอ่ืน ๆ  สัตวต์อ้งการน ้ าเพื่อการท างานท่ีส าคญัต่าง ๆ  ภายในร่างกาย  การสูญเสียน ้ าจากร่างกายสัตว์

ค่อนขา้งคงท่ี  เช่น  การสูญเสียน ้าทางปัสสาวะ  มูล  เหง่ือ  และการหายใจ 

 

6.2.2  ความต้องการสารอาหารเพ่ือการให้ผลผลติ  (Production  requirement) 
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากสัตวมี์หลายชนิด  ไดแ้ก่  เน้ือ  นม  ไข่  ขน  การเจริญเติบโต  การให้ก าลงังาน  

ตลอดจนการสืบพนัธุ์  โดยทัว่ไปปริมาณสารอาหารท่ีตอ้งให้คิดไดจ้ากปริมาณท่ีตอ้งการเพื่อด ารงชีพ  รวม

กบัปริมาณของสารอาหารท่ีมีในผลผลิตนั้นและปริมาณของสารอาหารท่ีสูญเสียไปในระหวา่งมีกิจกรรมการ

กิน  การยอ่ย  การดูดซึมอาหารและการเปล่ียนแปลงอาหารเป็นผลผลิตดว้ย  ดงันั้น  ความตอ้งการสารอาหาร

ส าหรับการใหผ้ลผลิตจึงแตกต่างกนัไปตามชนิดของผลผลิตท่ีใหห้รือตามจุดประสงค์ของการผลิต  ซ่ึงความ

ตอ้งการสารอาหารเหล่าน้ีขึ้นกบัจุดประสงคข์องการผลิตดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงไดแ้ก่ 

6.2.2.1  ความต้องการเพ่ือการเจริญเติบโต  (growth  requirement)   

ความตอ้งการโภชนเพื่อการเจริญเติบโต  หมายถึง  กระบวนการทางสรีรวิทยาในการเพิ่ม

กลา้มเน้ือ  กระดูก  อวยัวะต่าง ๆ  (organs)  และเน้ือเยื่อเก่ียวพนั  (connective  tissue)  การท าให้สัตวมี์อตัรา

การเจริญเติบโตสูงเป็นกุญแจส าคญัในการเล้ียงสัตว ์

 

อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย  =
𝑊2 − 𝑊1

𝑡2 − 𝑡1
 

 

W1  =  นน.  เร่ิมตน้ของสัตว ์ W2  =  นน.  สุดทา้ยของสัตว ์

t1    =  เวลาเร่ิมการทดสอบ t2       =  เวลาส้ินสุดการทดลอง 
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เปอร์เซ็นตข์องอตัราการเจริญเติบโต  =
𝑊2 − 𝑊1

𝑊2
× 100 

 

สัตวจ์ะใชอ้าหารท่ีเหลือจากการด ารงชีพไปใชเ้พื่อการเจริญเติบโต  โดยปกติสัตวอ่์อนมกั 

จะมีประสิทธิภาพการใชอ้าหาร  (feed  efficiency)  ดีกวา่สัตวท่ี์โตแลว้  เพราะสัตวอ่์อนก าลงัอยูใ่นวยัท่ีก าลงั

เจริญเติบโต  (ภาพท่ี  6.1)  ประสิทธิภาพการใชอ้าหารค านวณไดจ้ากสูตร 

 

ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร =
นน.  ท่ีเพิ่มตลอดการศึกษา

จ านวนอาหารท่ีกินทั้งหมด  
× 100 

 

 

 
ภาพท่ี  6.1  ลกัษณะเส้นกราฟการเจริญเติบโตของสัตว ์
ท่ีมา: บุญเสริม และบุญลอ้ม (2542) 
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โภชนต่าง ๆ  ท่ีสัตวต์อ้งการเพื่อการเจริญเติบโต  มีดงัต่อไปน้ี 

ก.  โปรตีนเพ่ือการเจริญเติบโต 

เน่ืองจากกลา้มเน้ือ  เน้ือเยือ่เก่ียวพนั  และกระดูก  มีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบ ดงันั้น  โปรตีนจึงเป็น

โภชนท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต  และตอ้งเป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี  มีสัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีจ า

เป็นอยูเ่พียงพอตามความตอ้งการของสัตว ์

ข.  พลงังานเพ่ือการเจริญเติบโต 

การสร้างเน้ือเยือ่เพื่อการเจริญเติบโตตามปกติ  ตอ้งการพลงังานสุทธิ 

ค.  แร่ธาตุต่าง ๆ  เน่ืองจากการสร้างกระดูกเป็นกิจกรรรมขั้นแรกของการเจริญเติบโต  กระดูกมีธาตุ

แคลเซียม  และธาตุฟอสฟอรัสเป็นองคป์ระกอบอยูสู่ง  ดงันั้นแร่ธาตุทั้งสองจึงจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต  

ส่วนแร่ธาตุอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการย่อยอาหารและการใชป้ระโยชน์จากอาหารก็มีความจ าเป็นส าหรับการ

เจริญเติบโต 

ง.  วิตามินต่าง ๆ  เพื่อการเจริญเติบโต 

วิตามิน  ดี  ส าคญัส าหรับการสร้างกระดูก  วิตามินอ่ืน ๆ  มีหนา้ท่ีส าคญัในขบวนการ  metabolism  

ซ่ึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการใชโ้ภชนอ่ืน ๆ  ส าหรับการเจริญเติบโต 

จ.  น ้าเพ่ือการเจริญเติบโต 

เน้ือเยือ่ของกลา้มเน้ือท่ีปราศจากไขมนั  มีน ้าเป็นองคป์ระกอบประมาณ  79 - 80 %  ดงันั้นน ้าจึงเป็น

โภชนท่ีส าคญัส าหรับการเจริญเติบโต 

6.2.2.2  ความต้องการเพ่ือการสืบพันธ์ุ  (reproductive  requirement)  การพฒันาลูกสัตว์

ในทอ้ง (fetal development) 

เป็นการเพิ่มหรือทวีจ านวนสัตวใ์หม้ากขึ้น  การสืบพนัธุ์เป็นการผลิตรูปหน่ึง ก่อนท่ีสัตวจ์ะ

สืบพนัธุ์ได ้ สัตวจ์ะตอ้งสร้างความเป็นหนุ่มเป็นสาว  แลว้จึงผลิตไข่และน ้าเช้ือมาผสมกนัโภชนเป็นปัจจยัท่ี

ส าคัญปัจจัยหน่ึงท่ีจะท าให้สัตว์โตเป็นหนุ่มเป็นสาว   (puberty)  เพื่อพร้อมท่ีจะผสมพนัธุ์ให้ลูกสืบไป  

ฉะนั้นจึงจ าเป็นท่ีสัตวใ์นระยะผสมพนัธุ์ตอ้งไดรั้บอาหารตรงความตอ้งการของร่างกาย  และตอ้งมีจ านวน

อาหารเพียงพอท่ีจะใช้สร้างลูกสัตว์  การให้อาหารไม่ถูกตอ้งแก่แม่พนัธุ์ท่ีอยู่ในระยะผสมพนัธุ์  ท าให้ลูก

สัตวท่ี์เกิดออกมาไม่สมบูรณ์  เล้ียงยาก  ส าหรับการใหอ้าหารแก่พ่อพนัธุ์ก็ตอ้งจดัใหเ้พียงพอและถูกตอ้งเพื่อ

จะใหพ้่อพนัธุ์มีความสมบูรณ์พนัธุ์สูง  (high  fertility) 
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โภชนส าหรับแม่พนัธุ์ 

ก.  โปรตีนเพ่ือการสืบพนัธ์ุ  

ความตอ้งการโปรตีนระหว่างการอุม้ท้องมกัเพิ่มขึ้น  ทั้งน้ีก็เน่ืองจาก  ลูกสัตว์ประกอบไปด้วย

โปรตีน  ความตอ้งการโปรตีนมีมากท่ีสุดระหว่างช่วงท่ีสามของการตั้งทอ้ง  เพราะในระยะน้ีลูกสัตวมี์การ

เจริญเติบโตเร็วมากท่ีสุด  โปรตีนท่ีตอ้งการส าหรับการตั้งทอ้งนอกจากจะมีจ านวนเพียง 

พอแลว้ตอ้งเป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี 

ข.  แคลเซียมและฟอสฟอรัสเพ่ือการสืบพนัธ์ุ 

ตอ้งมีจ านวนอยา่งเพียงพอ  เพราะลูกสัตวก์ าลงัเจริญเติบโตตอ้งการใชแ้คลเซียมและฟอสฟอรัสเป็น

ส่วนประกอบของกระดูก 

ค.  วิตามินและแร่ธาตุเพ่ือการสืบพนัธ์ุ 

วิตามิน  เอ  หรือแคโรทีน  เพื่อการสืบพนัธุ์  ตอ้งมีจ านวนเพียงพอแก่ความตอ้งการ  เพราะเป็น

วิตามินท่ีจ าเป็นต่อการสร้างไข่  และสร้างลูกสัตว ์ การขาดวิตามิน  เอ  นอกจากจะกระทบกระเทือนต่อลูก

สัตวใ์นทอ้งแลว้ยงักระทบกระเทือนต่อนมน ้าเหลือง  (colostrum)  จะท าใหน้มน ้า 

เหลืองขาดวิตามิน  เอ  หรือแคโรทีน วิตามิน  ดี  วิตามิน  อี  และวิตามินอ่ืน ๆ  ซ่ึงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต

ของ embryo แร่ธาตุอ่ืน ๆ  เช่น  ไอโอดีน  เหล็ก  ทองแดง  และโคบอลต์  จ าเป็นส าหรับบางทอ้งท่ีซ่ึงอาจ

ขาดธาตุใดธาตุหน่ึง  ผูเ้ล้ียงจะตอ้งจดัธาตุท่ีขาดใหแ้ก่สัตว ์

 

โภชนส าหรับพ่อพนัธุ์ 

สัตวท่ี์ใชเ้ป็นพ่อพนัธุ์ควรไดรั้บการเล้ียงดูใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  มีอ านาจในการผสม 

พนัธุ์  หรือมีความสมบูรณ์พนัธุ์สูง  ฉะนั้นต้องจัดให้พ่อพนัธุ์ได้รับอาหารตรงตามความต้องการและมี

จ านวนอาหารเพียงพอ  อาหารท่ีพ่อพนัธุ์ตอ้งการเช่น  โปรตีน  แร่ธาตุ  และวิตามินต่าง ๆ 

โภชนส าหรับลูกสัตว์ในท้อง 

ก.  ควรจดัโภชนเพียงพอส าหรับการพฒันาของลูกสัตว์และการพฒันาของเน้ือเยื่อ  การ

พฒันาของลูกสัตวใ์นทอ้งเป็นการเจริญเติบโตก่อนท่ีจะคลอดออกมา  ความตอ้งการโภชนเพื่อพฒันาลูกสัตว ์  

ใกล้เคียงกับการเจริญเติบโต   โภชนท่ีต้องการ  ได้แก่  โปรตีน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และวิตามิน  ดี  

รวมทั้งโภชนอ่ืน ๆ  ปริมาณความตอ้งการโภชนเพื่อพฒันาลูกสัตวเ์ป็นจ านวนไม่มากมายนัก  ลูกโคท่ีเกิด



143 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

ออกมาใหม่ ๆ  มีน ้ าหนกัประมาณ  37  กิโลกรัม  จะมีส่วนประกอบท่ีเป็นวตัถุแห้งเพียง  25 %  ( ซ่ึงเท่ากบั

น ้ าหนกัแห้งต ่ากว่า  10  กก.)  หรือเท่ากบัน ้ านมเพียง  75  กิโลกรัมเท่านั้น  ถา้สัตวไ์ดรั้บโปรตีน  และ/หรือ

พลงังาน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  ไม่เพียงพอสัตวจ์ะดึงเอาโภชนดงักล่าว  จากร่างกายไปเพื่อพฒันาลูกสัตว์  

ถา้สัตวท่ี์ตั้งทอ้งใหม่ ๆ  (ภาพท่ี  6.2)  ไดรั้บโภชนไม่เพียงพอ  ลูกสัตวท่ี์อยู่ในทอ้งจะไม่พฒันาหรือหยุด

พฒันา  ร่างกายของแม่จะดูดซึมตวัอ่อนกลบัคืนหรือเกิดแทง้ลูก 

ข.  ควรจดัอาหารให้แก่สัตวร์ะหว่างการอุม้ทอ้งให้เพียงพอ  เพื่อสัตวจ์ะไดน้ าเอาโภชนต่าง 

ๆ  ไปเก็บส ารองไวใ้นร่างกาย  แลว้สัตวจ์ะน าอาหารท่ีเก็บส ารองไวน้ั้นมาผลิตเป็นน ้ านมภายหลงัคลอดลูก  

สัตวเ์ล้ียงบางตวัมีความสามารถกินอาหาร  ย่อยอาหารและใช้อาหาร  ให้เพียงพอแก่ความตอ้งการระหว่าง

การให้น ้ านมมาก ๆ  แต่สัตว์ส่วนมากแลว้มกัจะดึงเอาอาหารท่ีเก็บส ารองไวใ้นร่างกายในรูปของไขมนั   

โปรตีน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  วิตามิน  เอ  และโภชนอ่ืน ๆ  มาใช้สร้างผลิตผลดังกล่าว ดังนั้นการให้

อาหารแก่แม่สัตวร์ะหวา่งการตั้งทอ้ง  ตอ้งเผ่ืออาหารไวใ้หส้ัตวไ์ดเ้ก็บส ารองไวใ้ชใ้นช่วงปลายของระยะการ

ใหน้ม  โภชนท่ีเหลือใชจ้ะถูกน าไปเก็บส ารองไว ้ แต่การใหอ้าหารแก่สัตวม์ากเกินไปในระยะปลาย ๆ  ของ

การใหน้ม  มีผลท าใหลู้กสัตวใ์นทอ้งมีขนาดใหญ่เกินไป  ซ่ึงเป็นปัญหาท าใหค้ลอดยาก 

 

 

ภาพท่ี  6.2  การเจริญเติบโตของลูกโคในทอ้งแม่ 

ท่ีมา: บุญเสริม และ บุญลอ้ม (2542) 
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6.2.2.3  ความต้องการเพ่ือการสร้างนม  (lactation  requirement)  

การผลิตนม  (milk  production)  น ้ านมส่วนใหญ่ไดม้าจากโคนม  แต่สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม

ทุกชนิดมีการผลิตนมเพื่อใช้เล้ียงลูกสัตว ์ บางชนิดมีประสิทธิภาพในการผลิตไดดี้พอ ๆ  กบัโคนม น ้ านม

สัตวป์ระกอบดว้ย  2  ส่วนใหญ่ ๆ  คือ  น ้ า  (water)  และวตัถุแห้ง  (dry  matter)  ส่วนท่ีเป็นวตัถุแห้ง  บางที

เรียกว่าส่วนท่ีเป็นของแข็ง  (solids)  ส่วนน้ีจะประกอบไปดว้ย  ไขมนันม  (milk-fat)  โปรตีน  น ้ าตาลแลค

โตส  และแร่ธาตุ  โดยทัว่ไปน ้านมประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี น ้า  87.25 % และวตัถุแหง้12.75 %  โดยวตัถุ

แหง้ประกอบดว้ยไขมนั  3.80 %  โปรตีน  3.50 %  แลคโตส  4.80 %  และ 

แร่ธาตุ  0.65 %  (ตารางท่ี  6.1) 

ก.  โปรตีนเพ่ือการสร้างนม   

ตอ้งเป็นโปรตีนมีคุณภาพดี  ตรงตามความตอ้งการในการผลิตน ้านม  หาก

อาหารมีโปรตีนไม่เพียงพอ  โปรตีนท่ีเก็บไวต้ามเน้ือเยื่อจะถูกน าไปสร้างเป็นน ้ านมแทน  การขาดโปรตีน

เป็นเวลานาน ๆ  จะท าใหก้ารผลิตน ้านมลดลง 

ข.  พลงังานเพ่ือการสร้างนม   

ต้องเป็นพลังงานสุทธิ   (net  energy)  พลังงานอาจได้มาจากอาหาร

คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  หรือจากโปรตีนท่ีเหลือใชภ้ายในร่างกาย  สัตวจ์ะไม่ผลิตนมหรือผลิตน้อยถา้ได้รับ

พลงังานไม่เพียงพอ  ถา้อาหารท่ีไดรั้บมีพลงังานต ่า  สัตวจ์ะใช้พลงังานท่ีเก็บสะสมไวใ้นร่างกายไปผลิต

น ้านม  การขาดพลงังานเป็นเวลานาน ๆ  จะท าใหก้ารผลิตนมลดนอ้ยลง 

ค.  แคลเซียมและฟอสฟอรัสเพ่ือการสร้างนม   

ไดจ้ากอาหารหรือจากอาหารเสริม  สัตวจ์ะไม่ผลิตนมถา้มีธาตุทั้งสองน้ี

ต ่า  ถา้สัตว์ได้รับแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่เพียงพอ  สัตว์จะถอนเอาแคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีอยู่ใน

กระดูกมาใช้เป็นส่วนประกอบของน ้ านม  ซ่ึงจะท าให้กระดูกเปราะหักง่าย  การขาดแคลเซียมและ / หรือ

ฟอสฟอรัส เป็นเวลานาน ๆ  ท าใหก้ารผลิตนมต ่าลง 

ง.  วิตามินและแร่ธาตเุพ่ือการสร้างนม   

วิตามิน  เอ  และ / หรือแคโรทีนอาจไม่ส าคญัเป็นพิเศษส าหรับการผลิต

น ้านม  สัตวส์ามารถผลิตน ้านมได ้แมจ้ะไดรั้บวิตามินดงักล่าวต ่า  นมท่ีมีวิตามิน  เอ  และ / หรือแคโรทีนสูง 

เป็นท่ีตอ้งการของตลาด  แคโรทีน  และ / หรือวิตามิน  เอ  ส าหรับการผลิตนมไดม้าจากอาหาร  หรือจากการ

สะสมไวใ้นร่างกาย  จ านวนวิตามิน  เอ  และแคโรทีนในน ้ านมจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มวิตามิน  เอ  และแคโร
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ทีนให้แก่สัตวว์ิตามิน  ดี  จากหลกัฐานบางแห่งเช่ือไดว้่าวิตามิน  ดี  จ าเป็นส าหรับการดูดซึมแคลเซียมและ

ฟอสฟอรัสเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของน ้ านม  วิตามิน  ดี  ในน ้ านมสามารถเพิ่มได้โดยการเพิ่มวิตามิน

ให้แก่สัตวท์างอาหาร โซเดียมและคลอรีน (เกลือ) ส าคญัส าหรับการย่อยโภชน เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบ

ของน ้านม  ตามปกติน ้านมจะมีเกลือบางชนิดอยู่แร่ธาตุและวิตามินอ่ืน ๆ  แร่ธาตุหลายอยา่งเก่ียวขอ้งกบัการ

ใช้ประโยชน์จากโภชน  แร่ธาตุและวิตามินอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นส าหรับสร้างนมไดม้าจากอาหาร  น ้ า  หรือจาก

การสังเคราะห์ของกระเพาะผา้ขี้ ร้ิวหรือจากการสังเคราะห์ของร่างกาย 

ตารางท่ี  6.1  เปรียบเทียบส่วนประกอบของน ้านมสัตวช์นิดต่าง ๆ 

 % น ้า % วัตถุแห้ง 

น ้านมโค  

น ้านมแกะ  

น ้านมแพะ  

น ้านมมา้  

น ้านมสุกร  

น ้านมกระบือ  

น ้านมคน  

87.2 

80.8 

86.8 

90.6 

79.9 

81.6 

87.8 

12.8 

19.2 

13.2 

9.4 

20.1 

18.4 

12.2 

ท่ีมา: ทองเลียน (2551) 

 

6.2.2.4  ความต้องการเพ่ือการผลติไข่  (egg  requirement)   

สัตวปี์กมีความตอ้งการสารอาหารในการสร้างไข่สูงมาก  เน่ืองจากองคป์ระกอบของไข่มี

สารอาหารอยู่ในรูปเข้มข้นมาก  โดยเฉพาะพลังงานท่ีเก็บไว้ในรูปของไขมันมีประมาณ  11.5–14.3  

เปอร์เซ็นต ์ และยงัมีปริมาณสารอาหารอ่ืน ๆ  สูงดว้ย  เพื่อน าออกมาใชใ้นระหวา่งการฟักออกเป็นตวั 

ไก่ตอ้งการพลงังานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบัอตัราการผลิตไข่  ไข่แต่ละฟอง  มีพลงังาน

ประมาณ  90  กิโลแคลอรี  ไก่ไข่จะกินอาหารเหมือนไก่เลก็  คือ  กินตามระดบัพลงังาน  ดงันั้น  จึงกินอาหาร

ท่ีมีพลงังานสูงในปริมาณท่ีนอ้ยกว่าการกินอาหารท่ีมีพลงังานต ่า  ประมาณว่าถา้มีการเพิ่มหรือลดพลงังาน

ลง  1  เปอร์เซ็นต์  จะท าให้อตัราการกินอาหารลดลงหรือเพิ่มขึ้น  0.5  เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตาม  ถา้กิน

อาหารท่ีมีพลงังานต ่าก็ไม่อาจกินอาหารให้มีปริมาณสูงขึ้นไดต้ามสัดส่วนเน่ืองจากความจุของกระเพาะมี

จ ากดั  การใหพ้ลงังานในอาหารสูงกวา่ปกติจะท าให้น ้าหนกัตวัเพิ่มขึ้นมากกวา่ท่ีจะท าให้อตัราการไข่สูงขึ้น  
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แมว้่าไข่อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตาม  นอกจากน้ี  ถา้ไดรั้บอาหารท่ีมีพลงังานสูงจะกินอาหารไดน้้อยลงท าให้

ไดรั้บสารอาหารอ่ืนต ่าลง  จนอาจเป็นปัญหาการขาดสารอาหารชนิดอ่ืน ๆ  ได ้ จึงตอ้งมีการปรับสมดุลของ

สารอาหารอ่ืน ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณท่ีกินไดอี้กดว้ย 

ความตอ้งการอาหารโปรตีนส าหรับการผลิตไข่  ควรใชแ้หล่งโปรตีนจากสัตว ์ ไม่นอ้ยกว่า  

5  เปอร์เซ็นต์  มิฉะนั้นอตัราการไข่อาจลดลง  ถา้เป็นไก่พนัธุ์ไข่อาจฟักออกไม่ดี  ปริมาณกรดอะมิโนท่ี

จ าเป็นตอ้งพอเพียงและท าให้ลดเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสูตรอาหารลงได ้ ยงัมีผูพ้บว่าการให้กรดอะมิโนท่ี

พอเพียงโดยเฉพาะเมทไทโอนีนและไลซีน  ท าให้ลดเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในสูตรอาหารลงโดยไม่ท าให้อตัรา

การไข่ลดลง  แต่อาจมีแนวโนม้ท าให้น ้ าหนกัไข่ลดลง  ส่วนระดบัของธาตุฟอสฟอรัสมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

เปลือกไข่และการผลิตไข่  โดยท่ีสมรรถภาพการผลิตไข่ลดลงและมีอตัราการตายเพิ่มขึ้น  ถา้ไก่ไดรั้บอาหาร

มีแคลเซียมพอเพียงแต่ระดบัของฟอสฟอรัสต ่า 

6.2.2.5  ความต้องการเพ่ือการเพิม่ไขมันของสัตว์ (fattening  requirement) 

ความตอ้งการเพื่อการเพิ่มไขมนัของสัตว์  หมายถึงการสะสมไขมนัไวใ้นเซลล์

หรือระหวา่งเซลลข์องร่างกาย  ท าใหส้ัตวอ์ว้นขึ้น  การสะสมไขมนัของสัตวมี์  2  ประเภท  คือ 

ก .  Abdominal , intramuscular  and  subcutaneous  deposition  เ ป็นการสะสม

ไขมนัไวต้ามทอ้งระหวา่งกลา้มเน้ือ  และตามใตผ้ิวหนงั 

ข.  Intramuscular  deposition  เป็นไขมนัท่ีแทรกอยูต่ามเน้ือสัตว ์ เรียกวา่ marbling   

จุดประสงคใ์นการท าใหส้ัตวอ์ว้นหรือท่ีเรียกวา่การขุนสัตวน์ั้น  ก็เพื่อท าใหเ้น้ือนุ่ม

ชุ่ม  และมีรสดี  แต่เน่ืองจากการเพิ่มไขมนัในสัตวส้ิ์นเปลืองเงินทองมาก  ฉะนั้น  ในการขุนสัตวค์วรขุนให้

สัตวอ์ว้นอยูใ่นขอบเขตเพียงเพื่อให้เน้ือมีไขมนัแทรกเพียงพอส าหรับความนิยมของผูบ้ริโภคเท่านั้น  ไม่ควร

ขนุสัตวใ์หอ้ว้นมากเกินไป  ความตอ้งการอาหารเพื่อขนุสัตว ์ มีดงัน้ี 

ก.  พลงังานท่ีตอ้งการเป็นพลงังานสุทธิ   (net  energy)  ซ่ึงจะได้มาจาก

อาหารท่ีใหพ้ลงังานต่าง ๆ  เช่น  แป้ง  น ้าตาล  เซลลูโลส  โปรตีน  และไขมนั 

ข.  การขนุสัตวเ์ป็นการเพิ่มความตอ้งการโปรตีนใหม้ากกวา่ความตอ้งการ

โปรตีนส าหรับการด ารงชีพและการเจริญเติบโต 

ค.  การขุนสัตวอ์าจเพิ่มความตอ้งการวิตามินต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์

กบัenergy  metabolism   

ง.  อาหารตอ้งมีโปรตีนเพียงพอ  โดยเฉพาะเวลาขนุสัตวอ่์อน 
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จ.  อาหารตอ้งมีแร่ธาตุเพียงพอแก่ความตอ้งการเปรียบเทียบการขุนสัตว์

กบัการเจริญเติบโตน ้าหนกัเพิ่มของสัตวไ์ดม้าจากการเจริญเติบโต  การขนุสัตว ์  และจากน ้าหนกัของอาหาร

และน ้ าท่ีสัตว์ได้รับ  การผลิตสัตว์เพื่อให้ได้น ้ าหนักเพิ่มไปจากเดิมนั้น  พบว่าน ้ าหนักเพิ่มท่ีได้จากการ

เจริญเติบโตผลิตได้ในราคาถูกกว่าน ้ าหนักเพิ่มท่ีได้จากการขุนสัตว์  (เม่ือเปรียบเทียบด้วยน ้ าหนักเพิ่มท่ี

เท่ากนั)  น ้าหนกัเพิ่มจากการเจริญเติบโตจะอยูใ่นรูปเน้ือเยื่อ  โปรตีน  และกระดูก  ส่วนน ้าหนกัเพิ่มจากการ

ขนุสัตวอ์ยูใ่นรูปของไขมนั   

เน้ือเยื่อโปรตีนประกอบดว้ยโปรตีน  25 %  และน ้ า  75 %  โภชนโปรตีน

มีราคาแพง  แต่น ้ ามีราคาถูก  ดงันั้นจึงท าให้น ้ าหนกัเพิ่มท่ีผลิตไดจ้ากการเจริญเติบโตมีราคาถูก  การเติบโต

ของกระดูกตอ้งการธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสมาก  แต่ธาตุทั้งสองมีราคาถูกจึงท าใหน้ ้าหนกัเพิ่มท่ีผลิตได้

ส้ินเปลืองเงินทองนอ้ย  น ้ าหนกัเพิ่มจากไขมนัโดยทัว่ไปผลิตไดใ้นราคาท่ีแพง  เน่ืองจากการสร้างไขมนั  1  

กิโลกรัมตอ้งใชพ้ลงังานมากกว่าการสร้างโปรตีน 1  กิโลกรัม  ถึง  2.25  เท่า  เน่ืองจากการเพิ่มน ้ าหนกัท่ีได้

จากการเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพมากกวา่และผลิตไดใ้นราคาถูกกวา่เพิ่มน ้าหนกัจากการขนุสัตว ์  และสัตว์

มีอายุยงันอ้ยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด  ผูท่ี้ผลิตสัตวเ์พื่อหวงัให้ไดน้ ้ าหนักเพิ่มมากควรกระท าขณะสัตว์อายุ

นอ้ย  เพราะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  นอ้ยกว่าการผลิตสัตวท่ี์มีอายุมาก  แต่สัตวท่ี์มีอายุมากจะขุนให้อว้น

ไดเ้ร็วกวา่สัตวอ์ายุนอ้ย  เพราะวา่พลงังานส่วนใหญ่ท่ีเหลือจากการด ารงชีพถูกน าไปเก็บสะสมเป็นไขมนัได้

ง่าย 

6.2.2.6  ความต้องการเพ่ือการผลติขนสัตว์ (wool  production) 

ขนสัตวป์ระกอบดว้ย 

ก.  Wool  fiber  เป็นส่วนท่ีประกอบดว้ยโปรตีนบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีธาตุก ามะถนั

เป็นองคป์ระกอบ  ส่วนท่ีเป็น  wool  fiber  มีอยู่ประมาณ  20–75 %  องคป์ระกอบทางเคมี  มีดงัน้ี  C  50 %, 

N  18 %, S  3 %, H  7 %  และ  O  22 % 

ข.  Yolk  or  grease  ประกอบดว้ย 

1)  Suint  คือสารประกอบของโปแตสเซียมกับกรดอินทรียล์ะลายในน ้ าได้มีอยู่

ประมาณ  15–50 % 

2)  Wool  fat  ส่วนน้ีรู้จกัในช่ือของ  lanolin  ซ่ึงเป็นสารพวกขี้ ผ้ึงไม่สามารถละลาย

ในน ้า  มีอยูป่ระมาณ  8–30 %  องคป์ระกอบมี  C  H  และ  O  
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ความต้องการอาหารส าหรับการผลิตขนสัตว์ 

ก.  โปรตีน   

โปรตีนเพื่อการผลิตขนเป็นโปรตีนท่ีมีธาตุก ามะถนั  หรือโปรตีนท่ีมีการ

สังเคราะห์ภายในกระเพาะผา้ขี้ ร้ิว  สัตวจ์ะเอาโปรตีนไปสร้าง  yolk  และ  wool  

ข.  พลงังาน  

ตอ้งจดัพลงังานให้แก่แกะมากและเกินความตอ้งการ  พลงังานตอ้งเป็น

พลงังานสุทธิซ่ึงไดม้าจากอาหารต่าง ๆ  ท่ีใหพ้ลงังาน 

ค.  แร่ธาตุและวิตามิน 

ธาตุโปแตสเซียม  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ  suint  ในขนสัตว ์ แต่ใน

อาหารสัตวโ์ดยทัว่ไปมีธาตุโปแตสเซียมเพียงพอแก่ความตอ้งการ 

แร่ธาตุและวิตามินอ่ืน ๆ  อีกหลายอย่าง  ส าคญัโดยทางตรงและทางออ้ม

ในการผลิตขนสัตว ์

6.2.2.7  ความต้องการเพ่ือการท างาน  (work  production  requirement)  

การผลิตแรงงานจากสัตว ์ (Work  Production)  ยงัมีความจ าเป็นส าหรับประเทศท่ี

มีอาชีพทางการเกษตร  แรงงานของสัตวเ์ป็นการเคล่ือนไหวของสัตว ์  

ประเภทของแรงงานมีดงัน้ี 

ก.  Involuntary  เช่นการท างานของหัวใจและอวยัวะท่ีส าคญั  involuntary  

เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของการด ารงชีพ 

ข.  Voluntary  เช่นแรงงานท่ีใชส้ าหรับการพกัผอ่น 

โภชนท่ีต้องการส าหรับแรงงานมีดังนี้ 

ก.  พลงังานเพ่ือการท างาน   

ตอ้งเป็นพลงังานท่ีอยู่ในรูปของพลงังานสุทธิ  พลงังานส าหรับแรงงาน

ตอ้งมากกว่าและเหนือกว่าพลงังานท่ีตอ้งการเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ  พลงังานส าหรับแรงงานได้มาจาก

อาหารพวกคาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  และ / หรือ  โปรตีนท่ีเหลือใช้  ถา้พลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารไม่เพียงพอ 

สัตวจ์ะดึงเอาไขมนัท่ีเก็บไวใ้นร่างกายมาใช ้
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ข.  โปรตีน  แร่ธาตุและวิตามิน 

ความตอ้งการโปรตีน  แร่ธาตุและวิตามินส าหรับการท างานของสัตว ์

เพิ่มขึ้นเพียงเลก็นอ้ย  โปรตีนจ าเป็นในการสร้างน ้ายอ่ย  และฮอร์โมน  สัตวท่ี์ใชแ้รงงานจึงขาดโปรตีนไม่ได ้

สัตวต์อ้งการธาตุโซเดียม  คลอรีน  ซ่ึงจะสูญเสียทางเหง่ือ  ธาตุเหล็กสูญเสียเน่ืองจากเม็ดเลือดมีการแตก

สลาย  ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของน ้ายอ่ย 

วิตามิน  ตอ้งมีเพียงพอ  เพราะถูกใช้เป็นส่วนประกอบของน ้ าย่อย  ส่วน

วิตามิน  เอ  ดี  และ  เค  ต้องการเพิ่มไม่มากนักการยืดหดตัวของกล้ามเน้ือสัตว์  (muscle  contraction)  

เก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน  ดงัน้ี 

เซลล์ของสัตว์จับพลังงานน ้ าตาลกลูโคส   (glucose)  ในรูปของ   adenosine 

triphosphate  (ATP)  โดย  ATP  ไดม้าจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีของ  ADP  (adenosine  diphosphate)  กบั 

inorganic  phosphate  (HPO=
4)  ดงัสมการ 

 

ADP  +  HPO=
4   +  energy    ATP 

ATP  +  muscle  protein            muscle  contraction  +  ADP 

 

โดยสรุป  ความตอ้งการโภชนของสัตวช์นิดต่าง ๆ  มากนอ้ยแตกต่างกนัตามบทบาทและหนา้ท่ี  แต่

ก็เพื่อวตัถุประสงค์หลกั  2  อย่างคือ  เพื่อการการด ารงชีพและการสร้างผลผลิต  ในวตัถุประสงค์เพื่อการ

สร้างผลผลิตยงัประกอบดว้ย  เพื่อเจริญเติบโต  การขุน  การผลิตนม  การพฒันาลูกสัตว์  การผลิตขนสัตว์  

และการผลิตแรงงาน  ดงัตารางท่ี  6.2 
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ตารางท่ี  6.2  สรุปความตอ้งการโภชนส าหรับการผลิตสัตว ์

 

 
หมายเหตุ  /  =   ตอ้งการ             =   ไม่ตอ้งการ 

ท่ีมา: ทองเลียน (2551) 
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6.2.3.  ความต้องการสารอาหารของสัตว์ 
ความตอ้งการสารอาหารของสัตวแ์ต่ละชนิดในตารางมาตรฐานมีการแสดงค่าต่างกนั  แบ่ง

ออกเป็น  2  อยา่ง  คือ  

6.2.3.1  แสดงค่าเป็นความต้องการสารอาหารท่ีแท้จริง  (Absolute  nutrient  requirement) 

  เป็นการแสดงค่าความต้องการท่ีสัตว์ควรได้รับทุก ๆ  ด้านในแต่ละวัน  เพื่อกา ร

เจริญเติบโตหรือการให้ผลผลิตตามปกติ  เน่ืองจากการกินอาหารไดข้องสัตวใ์นแต่ละวนัจ านวนไม่เท่ากนั  

จึงมีผลท าให้ไดรั้บสารอาหารไม่เท่ากนัดว้ย  ดงันั้น  จึงก าหนดเป็นปริมาณสารอาหารท่ีตอ้งไดรั้บในแต่ละ

วนั  แต่ในทางการน าไปใช้จะมีปัญหายุ่งยากมากเพราะตอ้งตรวจสอบกนัเป็นรายวนัในแง่ของการเตรียม

อาหารและการกินอาหารไดข้องสัตว ์

6.2.3.2  แสดงความต้องการเป็นความเข้มข้นของสารอาหาร  (Practical  nutrient  

requirement)   

หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ ในสูตรอาหาร  เป็นการระบุระดบัความเขม้ขน้ของสารอาหารชนิด

ต่าง ๆ  เพื่อให้การสร้างสูตรอาหารมีสารอาหารเป็นเปอร์เซ็นต์ตามท่ีก าหนด  เม่ือสัตวกิ์นเขา้ไปสามารถ

เจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตไดต้ามเป้าหมาย  ท าใหง้่ายต่อการน าไปใชเ้ลียงสัตว ์ ง่ายต่อการเตรียมอาหารตาม

สูตรต่าง ๆ  ท่ีค  านวณไวค้วามตอ้งการของสารอาหารในสัตวแ์ต่ละชนิด  ไดแ้สดงไวใ้น ตารางท่ี  6.1-6.10  

ในการศึกษาจากตารางเหล่าน้ี  เม่ือพิจารณาแลว้จะพบวา่  เม่ือสัตวมี์อายมุากขึ้น  ความเขม้ขน้ของสารอาหาร

ในสูตรนอ้ยลง  ทั้งน้ีเป็นเพราะเม่ือสัตวเ์ติบโตขึ้นจะกินอาหารมากขึ้นท าให้ไดรั้บสารอาหารเพียงพอ  แมว้่า

ในสูตรอาหารมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ในสูตรอาหารท่ีกินเม่ือสัตวอ์ายุนอ้ย  วิธีน้ีค่อนขา้งนิยมใชม้ากกวา่  แต่

ถา้การกินอาหารของสัตวผ์ิดปกติอาจมากกว่าหรือนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็นตอ้งมีการปรับระดบัสารอาหารให้

เหมาะสม  เพื่อใหส้ัตวน์ าไปใชป้ระโยชน์ไดพ้อเพียงและประหยดั 
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ตารางท่ี  6.1  ความตอ้งการพลงังาน โปรตีน กรดอะมิโนและแร่ธาตุของสุกร  
  ระยะการเจริญเติบโต 

ลูกสุกร ลูกหยา่นม สุกรรุ่น สุกรขนุ สุกรพนัธ์ุ สุกรเล้ียงลูก 

              

น ้าหนกั  (กก.) 5-10 10-20 20- 50 50-110     

อาย ุ (วนั) 21-40 40-70 70-130 130-180     

ความตอ้งการพลงังาน  ME  

(กก. แคลอรี/กก.)* 3220 3240 3250 3260 3210 3210 

ความตอ้งการโปรตีน  (%) 20 18 15 13 12 13 

กรดอะมิโน             

ไลซีน 1.15 0.95 0.75 0.60 0.43 0.63 

เมทไธโอนีน + ซีสตีน 0.58 0.48 0.41 0.34 0.23 0.36 

ทรีโอนีน 0.68 0.56 0.48 0.40 0.30 0.43 

ลูซีน 0.85 0.70 0.60 0.50 0.30 0.48 

ไอโซลูซีน 0.65 0.53 0.46 0.38 0.30 0.39 

วาลีน 0.68 0.56 0.48 0.40 0.32 0.60 

ฮีสทีดีน 0.31 0.25 0.22 0.18 0.15 0.25 

อาร์จินีน 0.50 0.40 0.25 0.10 - 0.40 

เฟนิลอะลานีน + ไทโรซีน 0.94 0.77 0.66 0.55 0.45 0.70 

แร่ธาต ุ             

แคลเซียม 0.80 0.70 0.60 0.50 0.75 0.75 

ฟอสฟอรัสรวม 0.65 0.60 0.50 0.40 0.60 0.60 

ฟอสฟอรัสใชป้ระโยชน์ 0.40 0.32 0.23 0.15 0.35 0.35 

โซเดียม 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 

คลอรีน 0.08 0.08 0.08 0.08 0.12 0.16 

โพแทสเซียม 0.28 0.26 0.23 0.17     

* หรือใช ้ME เท่ากบั 0.95 เท่าของ DE  

ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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ตารางท่ี  6.2  ความตอ้งการแร่ธาตุปลีกยอ่ยและวิตามินของสุกร 
  ระยะการเจริญเติบโต 

ลูกสุกร ลูกหยา่นม สุกรรุ่น สุกรขนุ สุกรพนัธ์ุ สุกรเล้ียงลูก 

              

แร่ธาตุปลีกย่อย  (มิลลิกรัม) 

เหลก็ 100 80 60 40 80 80 

ทองแดง 6.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 

สังกะสี 100 80 60 40 50 50 

แมงกานีส 4.0 3.0 2.0 2.0 10 10 

ซีลีเนียม 0.3 0.25 0.15 0.1 0.15 0.15 

ไอโอดีน 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

วิตามินที่ละลายในไขมัน             

วิตามินเอ  (หน่วยสากล) 2200 1750 1300 1300 4000 2000 

วิตามินดี  (หน่วยสากล) 220 200 150 150 200 200 

วิตามินอี  (มก.) 16 11 11 11 22 22 

วิตามินเค  (มก.) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

วิตามินที่ละลายในน ้า  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 

วิตามินบี 2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.75 3.75 

แคลเซียมแพนโททิเนท 10.0 9.0 0.3 0.3 0.3 0.3 

วิตามินบี 12 (ไมโครกรัม) 17.5 15.0 10.0 5.0 15.0 15.0 

โคลีนคลอไรด ์ (กรัม) 0.5 0.4 0.3 0.3 1.25 1.0 

ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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       ตารางท่ี  6.3  ความตอ้งการโปรตีน พลงังาน และแร่ธาตุของไก่กระทง 
อาย ุ 0-3  อาทิตย ์ 3-6  อาทิตย ์ 6-8  อาทิตย ์

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
3200 3200 3200 

โปรตีน  (%) 23 20.0 18.0 

กรดอะมิโน       

ไลซีน % 1.10 1.00 0.85 

เมทไธโอนีน % 0.50 0.38 0.32 

กรดอะมิโนท่ีมีก ามะถนั % 0.90 0.72 0.60 

ทริปโตเฟน % 0.20 0.18 0.16 

ทรีโอนีน % 0.80 0.74 0.68 

ไกลซีน + เซอรีน % 1.25 1.14 0.97 

ลูซีน % 1.20 1.09 0.93 

ไอโซลูซีน % 0.80 0.73 0.62 

วาลีน % 0.90 0.82 0.70 

ฮีสทีดีน % 0.35 0.32 0.27 

อาร์จินีน% 1.25 1.10 1.00 

เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน % 1.34 1.22 1.04 

แร่ธาต ุ       

แคลเซียม % 1.00 0.90 0.80 

ฟอสฟอรัสรวม % 0.45 0.40 0.34 

โซเดียม % 0.20 0.15 0.12 

โปแตสเซียม % 0.30 0.30 0.30 

คลอไรด ์% 0.20 0.15 0.12 

แมกนีเซียม  (มก./กก.) 600 600 600 

เหลก็  (มก./กก.) 80 80 80 

ทองแดง  (มก./กก.) 8 8 8 

สังกะสี  (มก./กก.) 40 40 40 

ซีลีเนียม  (มก./กก.) 0.15 0.15 0.15 

      ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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       ตารางท่ี  6.4  ความตอ้งการวิตามินของไก่กระทง 
อาย ุ 0-3  อาทิตย ์ 3-6  อาทิตย ์ 6-8  อาทิตย ์

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
3200 3200 3200 

วิตามินท่ีละลายในไขมนั       

วิตามินเอ  (หน่วยสากล) 1500 1500 1500 

วิตามินดี  (หน่วยสากล) 200 200 200 

วิตามินอี  (มก.) 10 10 10 

วิตามินเค  (มก.) 0.5 0.5 0.5 

วิตามินท่ีละลายน ้า  (มิลลิกรัม)       

วิตามินบี  1 1.80 1.80 1.80 

วิตามินบี  2 3.60 3.60 3.60 

แคลเซียมแพนโททิเนท 10 10 10 

ไนอาซีน 35 30 25 

ไบโอดีน 0.15 0.15 0.12 

โฟลาซิน 0.55 0.55 0.50 

วิตามินบี 12 0.01 0.01 0.007 

โคลีนคลอไรด ์ 1300 1000 750 

ไพริดอกซิน 3.5 3.5 3.0 

       ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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       ตารางที่  6.5  ความตอ้งการโปรตีน พลงังานและแร่ธาตุของไก่ไข่และไก่พนัธุ์ 

  
ไก่ไข่และไก่พนัธ์ุไก่ของ

กระทงขนาดเลก็ 

ไก่พนัธ์ุของไก่กระทง 

ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่ 

เขตร้อน 

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
2600 2800 2600 2800 2800 

โปรตีน  (%) 14.0 15.0 12.0 13.0 18.5 

กรดอะมิโน           

ไลซีน % 0.63 0.68 0.51 0.55 0.93 

เมทไธโอนีน % 0.28 0.30 0.24 0.26 0.41 

แร่ธาต ุ           

แคลเซียม % 3.4 3.6 2.8 3.0 4.0 

ฟอสฟอรัสรวม % 0.56 0.58 0.53 0.56 0.65 

ฟอสฟอรัสใชป้ระโยชน์ % 0.31 0.33 0.28 0.31 0.40 

โซเดียม % 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 

คลอไรด ์% 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 

เหลก็  (มก./กก.) 40 40 40 40 40 

ทองแดง  (มก./กก.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

สังกะสี  (มก./กก.) 40 40 40 40 40 

ซีลีเนียม  (มก./กก.) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

ไอโอดีน  (มก./กก) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

กรดลิโนเลอิก  (%) 0.80 0.90 0.60 0.70 1.0 

แซนโทฟิลล ์ (มก./กก.) 23 25     30 

ปริมาณท่ีคาดว่าจะกินไดต้่อวนั  (กรัม)  ท่ีอุณหภูมิ  18 o ซ 

  127 120 170 160   

      ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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     ตารางที่  6.6  ความตอ้งการวิตามินของไก่ไข่และไก่พนัธุ์ 

  
ไก่ไข่และไก่พนัธ์ุไก่ของ

กระทงขนาดเลก็ 

ไก่พนัธ์ุของไก่กระทง 

ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่ 

เขตร้อน 

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
2600 2800 2600 2800 2800 

วิตามินละลายในไขมัน           

วิตามินเอ  (หน่วยสากล) 10000 10000 10000 10000 8000 

วิตามินดี  (หน่วยสากล) 1500 1500 1500 1500 1000 

วิตามินอี  (มก.) 15 15 15 15 5 

วิตามินเค  (มก.) 4 4 4 4 2 

วิตามินละลายในน ้า           

วิตามินบี  2 4 4 4 4 4 

แคลเซียมแพนโททิเนท 8 8 8 8 4 

ไนอาซีน 0.1 0.1 0.1 0.1 0 

โฟลาซิน 0.2 0.2 0.2 0.2 0 

วิตามินบี 12 0.008 0.008 0.008 0.008 0.004 

โคลีนคลอไรด ์ 500 500 500 500 250 

ไพริดอกซิน 1 1 1 1 0 

       ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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     ตารางท่ี  6.7  ความตอ้งการวิตามินของไก่กระทง 
อาย ุ 0-3  อาทิตย ์ 3-6  อาทิตย ์ 6-8  อาทิตย ์

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
3200 3200 3200 

วิตามินที่ละลายในไขมัน       

วิตามินเอ  (หน่วยสากล) 1500 1500 1500 

วิตามินดี  (หน่วยสากล) 200 200 200 

วิตามินอี  (มก.) 10 10 10 

วิตามินเค  (มก.) 0.5 0.5 0.5 

วิตามินที่ละลายน ้า  (มิลลิกรัม)       

วิตามินบี  1 1.80 1.80 1.80 

วิตามินบี  2 3.60 3.60 3.60 

แคลเซียมแพนโททิเนท 10 10 10 

ไนอาซีน 35 30 25 

ไบโอดีน 0.15 0.15 0.12 

โฟลาซิน 0.55 0.55 0.50 

วิตามินบี 12 0.01 0.01 0.007 

โคลีนคลอไรด ์ 1300 1000 750 

ไพริดอกซิน 3.5 3.5 3.0 

      ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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      ตารางที่  6.8  ความตอ้งการโปรตีน พลงังานและแร่ธาตุของไก่ไข่และไก่พนัธุ์ 

  
ไก่ไข่และไก่พนัธ์ุไก่ของ

กระทงขนาดเลก็ 

ไก่พนัธ์ุของไก่กระทง 

ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่ 

เขตร้อน 

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
2600 2800 2600 2800 2800 

โปรตีน  (%) 14.0 15.0 12.0 13.0 18.5 

กรดอะมิโน           

ไลซีน % 0.63 0.68 0.51 0.55 0.93 

เมทไธโอนีน % 0.28 0.30 0.24 0.26 0.41 

แร่ธาต ุ           

แคลเซียม % 3.4 3.6 2.8 3.0 4.0 

ฟอสฟอรัสรวม % 0.56 0.58 0.53 0.56 0.65 

ฟอสฟอรัสใชป้ระโยชน์ % 0.31 0.33 0.28 0.31 0.40 

โซเดียม % 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 

คลอไรด ์% 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 

เหลก็  (มก./กก.) 40 40 40 40 40 

ทองแดง  (มก./กก.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

สังกะสี  (มก./กก.) 40 40 40 40 40 

ซีลีเนียม  (มก./กก.) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

ไอโอดีน  (มก./กก) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

กรดลิโนเลอิก  (%) 0.80 0.90 0.60 0.70 1.0 

แซนโทฟิลล ์ (มก./กก.) 23 25     30 

ปริมาณท่ีคาดว่าจะกินไดต้่อวนั  (กรัม)  ท่ีอุณหภูมิ  18 o ซ 

  127 120 170 160   

       ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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      ตารางที่  6.9  ความตอ้งการวิตามินของไก่ไข่และไก่พนัธุ์ 

  
ไก่ไข่และไก่พนัธ์ุไก่ของ

กระทงขนาดเลก็ 

ไก่พนัธ์ุของไก่กระทง 

ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่ 

เขตร้อน 

ระดบัพลงังาน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
2600 2800 2600 2800 2800 

วิตามินละลายในไขมัน           

วิตามินเอ  (หน่วยสากล) 10000 10000 10000 10000 8000 

วิตามินดี  (หน่วยสากล) 1500 1500 1500 1500 1000 

วิตามินอี  (มก.) 15 15 15 15 5 

วิตามินเค  (มก.) 4 4 4 4 2 

วิตามินละลายในน ้า           

วิตามินบี  2 4 4 4 4 4 

แคลเซียมแพนโททิเนท 8 8 8 8 4 

ไนอาซีน 0.1 0.1 0.1 0.1 0 

โฟลาซิน 0.2 0.2 0.2 0.2 0 

วิตามินบี 12 0.008 0.008 0.008 0.008 0.004 

โคลีนคลอไรด ์ 500 500 500 500 250 

ไพริดอกซิน 1 1 1 1 0 

       ท่ีมา: ธาตรี (มปท.) 
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ตารางท่ี  6.10  ความตอ้งการโภชนของโคนม 

 
ท่ีมา: ทองเลียน (2551) 
 

6.2.4  ปริมาณการกนิอาหารของสัตว์ 
แมว้า่จะไดมี้การกล่าวถึงความส าคญัของสารอาหารต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการด ารงชีพ  ตลอด 

จนการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตแลว้  ปัจจยัท่ีส าคญัอนัหน่ึง  คือ  ปริมาณอาหารท่ีสัตวกิ์นไดใ้น 

ขณะนั้น  ซ่ึงเป็นการใหอ้าหารแบบปล่อยใหกิ้นเตม็ท่ี  (ad  libitum)  สัตวกิ์นอาหารไดม้ากมกัจะสร้างผล 

ผลิตไดม้าก  ยกเวน้สัตวบ์างพวกท่ีกินอาหารมากจะมีไขมนัมาก  ผลท่ีได ้ คือ  เพิ่มไขมนั  ท าใหร้าคาผลผลิต

ต ่า  เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  การให้อาหารสัตวต์ามปริมาณท่ีกินไดจึ้งเป็นประโยชน์มากกว่า  เป็นการ

ให้ท่ีเหมาะสม  ท าให้สัตวกิ์นไดห้มด  อาหารไม่คา้งราง  และไม่ปนเป้ือนกบัส่ิงอ่ืน  เพราะถา้เหลือสัตวอ์าจ

คุย้เขี่ยเล่นตกหล่นหรือเหลือเป็นเศษ  เป็นการส้ินเปลืองอาหารท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 
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6.2.4.1  ปริมาณการกนิอาหารของวัวนม 

ปริมาณของการกินอาหารของววันม  ถ้าคิดจากวตัถุแห้งจะกินประมาณ  2–3  

เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  หรืออาจคิดจากน ้าหนกัตวัและปริมาณการให้นม  มีสูตรดงัน้ี 

 

ปริมาณการกินอาหาร  =  10.7x(น ้าหนกัตวั–1000)+0.058x(น ้าหนกัตวั)+0.33x(ปริมาณการใหน้ม)+.53 

 

6.2.4.2  ปริมาณการกนิอาหารของลูกโคนม 

ปริมาณการกินอาหารของลูกโคนมจะกินอาหารประมาณ  3.2–3.4  เปอร์เซ็นต์

ของน ้าหนกัตวั  เม่ืออายปุระมาณ  2  เดือน  และประมาณ  3  เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  เม่ืออายปุระมาณ  3  

เดือน 

6.2.4.3  ปริมาณการกนิอาหารของโคเน้ือ 

ปริมาณการกินอาหารของโคเน้ือประมาณ  2.1–2.7  เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั 

6.2.4.4  ปริมาณการกนิอาหารของแกะ 

ปริมาณการกินอาหารของแกะประมาณ  4.3  เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  เม่ือน ้า 

หนกัตวันอ้ยกวา่  30  กิโลกรัม  แต่ลดลงเหลือประมาณ  3.5  เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  เม่ือน ้าหนกัเพิ่มขึ้น 

6.2.4.5  ปริมาณการกนิอาหารของสุกร 

ปริมาณการกินอาหารของสุกรประมาณ  5  เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนักตวั  แต่อาจ

มากกวา่น้ีเม่ือเป็นสุกรเลก็และกินนอ้ยลงเม่ืออายมุากขึ้น  (ตารางท่ี  6.11) 

 

ตารางท่ี  6.11  ปริมาณการกินอาหารของสุกรในระยะต่าง ๆ 

น ้าหนกัตวั  (กก.) 25 30 40 50 60 70 80 90 100-110 

น ้าหนกัอาหาร  (กก.ต่อวนั) 1.3 1.55  1.9 2.2 2.5 2.75 2.9 3.0 3.1 

สุกรอุม้ทอ้ง 2.5 

สุกรเล้ียงลูก 4.5-5.5 

ท่ีมา: (ดดัแปลงจาก  Wiseman, 1987, p. 45) 
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6.2.4.6  ปริมาณการกนิอาหารของไก่ 
ปริมาณการกินอาหารของไก่ในระยะต่าง ๆ  ดงัตารางท่ี  6.12 

   ตารางท่ี 6.12 ปริมาณการกินอาหารของไก่ในระยะต่าง ๆ  

 
ตารางท่ี  6.12  ปริมาณการกินอาหารของไก่ในระยะต่าง ๆ  (กรัมต่อตวัต่ออาทิตย)์  
ท่ีมา: (ดดัแปลงจาก Wiseman, 1987, p. 71 , 81) 
 

จะเห็นไดว้่า  ในการให้อาหารสัตวจ์ะตอ้งค านึงถึงปริมาณท่ีสัตวกิ์นได ้ การให้อาหารมาก
หรือนอ้ยกวา่ท่ีควรจะท าใหผู้เ้ล้ียงไดก้ าไรขาดทุนต่างกนั  นอกจากน้ีการกินอาหารไดม้ากหรือนอ้ยกว่าน้ีจะ
เป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของสัตวด์ว้ย 
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6.3.  มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ 
มาตรฐานการให้อาหารสัตว์  (feeding standard)  เป็นตารางแสดงถึงปริมาณอาหารและ

สารอาหารชนิดต่าง ๆ  ส าหรับสัตวเ์ล้ียงแต่ละชนิดท่ีตอ้งการน าไปใชใ้นแต่ละช่วงอาย ุ เพื่อการสร้างผลผลิต  

ได้มาจากการรวบรวมขอ้แนะน าหรือรายงานต่าง ๆ  อนัเป็นผลจากการคน้ควา้หรือวิจยัของนักวิชาการ

อาหารสัตว ์ เพื่อช่วยแนะแนวทางการให้อาหารแก่สัตวแ์ต่ละชนิดใหเ้จริญเติบโต  ใหเ้น้ือ  ใหน้ม หรือให้ไข่  

ไดต้ามปกติ  มาตรฐานการใหอ้าหารสัตวใ์นปัจจุบนัท่ีนิยม  มีดงัน้ี 

6.3.1  มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ของสหรัฐอเมริกา  (NRC)  

มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ของสหรัฐอเมริกา  จัดท าโดยคณะอนุกร รมการของ

สถาบนัวิจยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (National  Research  Council)  ซ่ึงได้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับปริมาณ

ความตอ้งการสารอาหารของสัตวเ์ล้ียงชนิดต่าง ๆ  เช่น  การใหอ้าหารของสัตวปี์ก  สุกร  ววัเน้ือ  ววันม  แกะ

และมา้  มีการปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ทุก ๆ  ระยะ  5  ปี  และมีการขยายขอบข่ายชนิด

ของสัตวต์ลอดจน  รายละเอียดของชนิดสารอาหารท่ีแนะน าการใช ้ จดัวา่เป็นมาตรฐานการให้อาหารสัตวท่ี์

สมบูรณ์โดยใชช่ื้อเอกสารวา่  ความตอ้งการสารอาหารของสัตวเ์ล้ียง  (Nutrient  Requirement  for  Domestic  

Animals)  ซ่ึงแต่ละเล่มจะแยกเป็นส าหรับสัตวแ์ต่ละชนิด 

6.3.2  มาตรฐานการให้อาหารสัตว์ของประเทศองักฤษ  (ARC) 

มาตรฐานการให้อาหารสัตวข์องประเทศองักฤษ  จดัท าโดยคณะกรรมการของสถาบนัวิจยั

การเกษตรของประเทศองักฤษ  (Agricultural  Research  Council)  ซ่ึงพิมพเ์อกสารมาตรฐานการให้อาหาร

สัตว ์ ช่ือ  ความตอ้งการสารอาหารของปศุสัตว ์ (Nutrient  Requirements  of  Farm  Livestock)  โดยมากเป็น

การแนะน าในการให้อาหารสัตวปี์ก  สุกรและสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองเป็นหลกั เน่ืองจากมาตรฐานการให้อาหารสัตว์

ท่ีกล่าวมานั้น  เป็นการให้อาหารแก่สัตวท่ี์อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากประเทศในแถบร้อน  ดงันั้น  

จึงจ าเป็นท่ีประเทศในแถบร้อนควรมีมาตรฐานการให้อาหารสัตว์เป็นของตนเอง  เพราะการได้รับ

สภาพแวดลอ้มต่างกนัยอ่มมีผลใหค้วามตอ้งการสาร อาหารบางชนิดของสัตวแ์ตกต่างกนัไปดว้ย  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสัตวใ์นเขตร้อนและช้ืนจะกินอาหารในปริมาณท่ีต ่ากว่าสัตวใ์นแถบหนาว  เพราะการระบายความ

ร้อนจากร่างกายท าไดย้ากกวา่  การประกอบสูตรอาหารสัตวต์ามมาตรฐานของประเทศตะวนัตกจึงตอ้งมีการ

พิจารณาความเหมาะสมของการน าไปใช ้  

ส าหรับประเทศไทยยงัไม่มีการจดัท ามาตรฐานการให้อาหารสัตวอ์ย่างจริงจงั ส่วนใหญ่ใช้

การดัดแปลงจากแนวทางการให้อาหารตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา  (NRC)  เน่ืองจากเป็น
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ประเทศท่ีมีสภาพภูมิอากาศหลายแบบ  ความต้องการสารอาหารท่ีก าหนดไวจึ้งน่าจะครอบคลุมความ

ตอ้งการสารอาหารของสัตวใ์นเขตร้อนได ้ โดยน ามาเป็นแนวความคิดทางการใหอ้าหารสัตว ์   ช่วยใหผู้เ้ล้ียง

สัตวไ์ม่ตอ้งสูญเสียสารอาหารอนัเน่ืองจากการให้อาหารไม่เหมาะสมและไม่ก่อใหเ้กิดการขาดสารอาหารใน

สัตว์  การประกอบสูตรอาหารจึงไม่จ าเป็นต้องท าตามค าแนะน าทั้งหมด  ควรปรับให้เขา้กับสภาพของ

วตัถุดิบอาหารสัตวแ์ละสภาวะแวดลอ้ม  ตลอดจนอาศยัรายงานการวิจยัจากประเทศแถบร้อน  เพื่อช่วยให้

ตน้ทุนการผลิตลดลง  แมว้า่จะมีผลกระทบต่อผลผลิตของสัตวบ์า้ง  แต่อาจก่อใหเ้กิดก าไรสุทธิสูงสุดได ้

 

สรุป 
สัตวต์อ้งไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ  จากอาหารท่ีกินเขา้ไปเพื่อน าไปใชส้ร้างเน้ือเยือ่  เพื่อการเจริญ 

เติบโต  เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัระหว่างการขุนหรือการอุม้ทอ้ง  และการสร้างน ้ านมหรือการผลิตไข่  ปริมาณของ
สารอาหารท่ีถูกน าไปใชเ้พื่อกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านั้น  หมายถึงความตอ้งการเก่ียวกบัน ้ า  พลงังาน  โปรตีน  
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็น  แร่ธาตุและวิตามิน  ความตอ้งการสารอาหารและปริมาณอาหารท่ีกินไดข้ึ้นกบัชนิด
ของสัตวแ์ละชนิดอาหารท่ีกิน  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มและการจดัการต่าง ๆ  และผนัแปรตามสภาพสรีระ
และสุขภาพของสัตว ์ ปริมาณอาหารท่ีสัตวกิ์นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการย่อยได ้ การเปล่ียนแปลงอาหารและ
การน าไปใชป้ระโยชน์   

ความรอบรู้เก่ียวกบัปริมาณของสารอาหารแต่ละอย่างเพื่อการน าไปใช้ในสภาวะต่าง ๆ  ของสัตว์
กระเพาะเด่ียวและสัตวก์ระเพาะรวม  ไดมี้ก าหนดไวด้ว้ยผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัเป็นตารางมาตรฐานท่ี
แสดงเป็นความเขม้ขน้ของสารอาหารแต่ละชนิดในสูตรอาหาร  ซ่ึงจะพบวา่เม่ือสัตวเ์ติบโตขึ้นมกัใชส้าร 
อาหารเป็นปริมาณนอ้ยลง  เน่ืองจากกินอาหารไดม้ากขึ้น  ท าใหป้ริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บมีปริมาณพอเพียง 
นอกจากน้ี  ยงัมีปัจจยัหลาย ๆ  ประการท่ีมีผลต่อความตอ้งการอาหารของสัตว ์ เช่น  ตวัสัตวเ์อง  สภาพภูมิ 
อากาศ  และคุณภาพอาหารสัตวท่ี์ไดรั้บ 
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แบบทดสอบบทท่ี  6 

เลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการโภช
นของสัตว ์
ก.  ชนิดของสัตว ์ เช่น  สุกรตอ้งการชนิดและปริมาณ

อาหารแตกต่างจากววั 

ข.  ประเภทของสัตว์  เช่น  วัวนมต้องการอาหาร

เหมือนกบัววัเน้ือ 

ค.  ขนาดหรือน ้าหนกั  คือ  สัตวต์วัใหญ่ตอ้งการอาหาร

มากกว่าสัตวต์วัเลก็ 

ง  อายุของสัตว์  คือ  สัตว์อ่อนต้องการอาหารท่ีมี

คุณภาพดีกว่าสัตวโ์ตเตม็วยั 
2.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการโภช
นของสัตว ์
ก. สัตว์ท้องหรือไม่ท้อง  คือ   สัตว์อุ ้มท้อง
ตอ้งการอาหารเพ่ิมเพ่ือลูกอ่อนดว้ย 
ข. ระยะของการให้นม  ววัอยู่ในระยะปลาย ๆ  
ของการให้นมตอ้งการอาหารนอ้ยกว่าระยะเร่ิมให้นม 
ค. ระดับการผลิต  เช่น  ววัให้นมสูงก็ต้องการ
อาหารมาก  ววัให้ไขมนัสูงก็ตอ้งการอาหารเพ่ิมขึ้น  ไก่
ไข่ดกตอ้งกินอาหารมาก 
ง. สภาพความอว้นผอมของสัตว ์ ตามปกติสัตว์
อว้นกินอาหารนอ้ยกว่าสัตวผ์อม 
 

3.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการโภช
นของสัตว ์
ก. การเคล่ือนไหวของสัตว์  สัตว์อยู่ น่ิงกิน
อาหารนอ้ยกว่าสัตวท่ี์เคล่ือนไหว 
ข. ปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ  เช่น  
ววักินถัว่ไดโ้ภชนมากกว่ากินหญา้ 
ค. ปริมาณและคุณภาพของอาหารขน้  เช่น  กาก
ถัว่เหลืองมีคุณค่าสูงกว่ากากมะพร้าวเม่ือใชผ้สมอาหาร  
กากถัว่เหลืองจะใชใ้นปริมาณท่ีมากกว่ากากมะพร้าว   
ง. เพศของสัตว ์ เช่น  ในบางกรณีสัตวต์วัผูกิ้น
อาหารมากกว่าสัตวต์วัเมีย 
4.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการโภช
นของสัตว ์
ก. โรคและพยาธิสัตว์  สัตว์ท่ีมีโรคและพยาธิ
รบกวนจะกินอาหารไดน้อ้ยลง 
ข. อากาศและความร้อนหนาว  คือถ้าอากาศ
ภายในคอกร้อนมากสัตวจ์ะกินอาหารไดน้้อยลง(ตอ้ง
ให้อาหารมีโปรตีนสูง) 
ค. การเดินทางหรือการย้ายถ่ินฐานด้วยการ
ขนส่งท าให้สัตวกิ์นอาหารได ้
ง. ปัจจยัต่อตา้นอื่น ๆ  เช่น  ถา้แร่ธาตุชนิดหน่ึง
มีมากเกินไปอาจจะท าให้การใช้แร่ธาตุชนิดอื่นลดลง  
หรือความตอ้งการแร่ธาตุชนิดอื่นลดลง  
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5.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัความตอ้งการโภชนของสัตว ์
ก.  เพื่อการด ารงชีพ  (maintenance ) 
ข.  เพื่อการเจริญเติบโต  (growth) 
ค.  เพื่อการสืบพนัธ์ุ  (reproductive) 

ง.  เพื่อการสร้างนม  (Fattening) 

6.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัโภชนเพื่อการด ารงชีพ   
ก.  ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้โดยท่ีสัตว์ไม่มีการสร้างผลผลิต
เพิม่ขึน้เป็นพเิศษ   
ข.   ไม่มีการเจริญเติบโต  ไม่มีการสะสมไข 

ค.  โดยเฉล่ียประมาณหน่ึงในสามของอาหารท่ีให้สัตว์

กินจะถูกน าไปใชเ้พื่อการด ารงชีพ 

ง.  โภชนท่ีตอ้งการมากท่ีสุดจะเป็นพลงังาน   
7.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัพลงังานพ้ืนฐาน   
ก.  เป็นจ านวนพลงังานต ่าสุดท่ีสัตวต์อ้งการเพื่อด ารง

กิจกรรม 

ข.  ไม่รวมแมพ้ลงังานท่ีเกิดจากการยอ่ยและการดูดซึม 

ค.   ไม่มีการดึงเอาพลงังานมาสร้างความอบอุ่น   

ง.  สามารถตรวจสอบจ านวนพลงังานน้ีไดห้ลงัการกิน

อาหารไม่นอ้ยกว่า  2  ชัว่โมง 

8.  กิจกรรมขอ้ใดใชพ้ลงังานพ้ืนฐาน   
ก.  การสร้างความอบอุ่น   

ข.  การหายใจ   

ค.   การหมุนเวียนโลหิต 

ง.  การท างานของระบบประสาท 

 

 

9.  ขอ้ใดผิดเก่ียวกบัพลงังานท่ีใช้ในการเคล่ือนไหว 
ก.  จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อการด ารงชีพซ่ึงเป็นปกติวิสัยของ

สัตวเ์ล้ียง   

ข.   ค่าน้ีประมาณ 1 ใน 3 ของพลงังานสุทธิ 

ค.  เป็นพลงังานท่ีนอกเหนือจากพลงังานพ้ืนฐาน   

ง.  ใชเ้พ่ือการเคี้ยวเอ้ือง  การเดินหาอาหาร 

10.  อุณหภูมิร่างกายของสัตวใ์นขอ้ใด  105๐F   
ก.  สัตวปี์ก  ข.  โค 

ค.   สุกร      ง.  แกะ 

11.  โปรตีนเพ่ือการด ารงชีพของสัตว์ขอ้ใดผิด 
ก.  เท่ากับจ านวนไนโตรเจนท่ีขบัออกทางปัสสาวะ  

ทางมูล  ในระหว่างท่ีสัตวอ์ดอาหาร 

ข.  โปรตีนท่ีสูญเสียทาง  ขน หนงั และกีบ  ไม่ว่าสัตว์

จะอดอาหารหรือไม่ก็ตาม 

ค.  โปรตีนเพื่อการด ารงชีพเป็นปฏิภาคส่วนกลบักบั

พ้ืนท่ีผิวของร่างกาย   

ง.   ปริมาณไนโตรเจนทั้ง  3  ส่วนน้ี  เม่ือรวมกนัแลว้

คูณดว้ย  6.25  จะเป็นปริมาณของโปรตีนเพื่อการด ารง

ชีพ   

12.  ความตอ้งการอาหารเพื่อขนุสัตวข์อ้ใดผิด 

ก.  น ้าหนกัเพ่ิมจากไขมนัมีตน้ทุนสูง   

ข.   การ เ พ่ิมน ้ าหนัก ท่ีได้จากการ เจ ริญเ ติบโตมี

ประสิทธิภาพมากกว่าและผลิตไดใ้นราคาถูกกว่า 

ค.   การผลิตสัตว์เพ่ือหวงัให้ได้น ้ าหนักเพ่ิมมากควร

กระท าขณะสัตวอ์ายมุาก 

ง.  พลงังานส่วนใหญ่ท่ีเหลือจากการด ารงชีพถูกน าไป

เก็บสะสมเป็นไขมนัไดง้่าย 
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บทที่  7 

การค านวณสูตรอาหารสัตว์เบ้ืองต้น 
 

การผสมอาหารใช้เองในฟาร์มเป็นส่ิงจ าเป็นในการเล้ียงสัตวปั์จจุบนั  เพราะค่าใช้จ่ายในการเล้ียง
สัตว ์ 70  เปอร์เซ็นต์เป็นค่าอาหารสัตว ์ การสร้างสูตรอาหารท่ีเหมาะสม  ให้มีคุณภาพอาหารสูง  ราคาถูก  
ใชว้สัดุท่ีหาไดง้่ายในทอ้งถ่ิน  สามารถลดตน้ทุนในการเล้ียงสัตวไ์ด ้  
 

7.1 หลกัเกณฑ์ประกอบในการค านวณสูตรอาหาร 
ในการค านวณสูตรอาหาร ควรจะไดพ้ิจารณาถึงหลกัเกณฑต์่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

7.1.1  ตอ้งทราบความตอ้งการอาหารของสัตวแ์ต่ละชนิดตามขนาด  อาย ุ น ้าหนกั  และก าลงัผลิต 

ว่ามีความตอ้งการโภชนต่าง ๆ  เท่าไร  จากขอ้มูลของกองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว ์ แสดงให้เห็นว่าสัตวแ์ต่

ละ 

ชนิดมีความตอ้งการแตกต่างกนั 

7.1.2  ในการค านวณสูตรอาหารมกัค านวณวตัถุแหง้  ( Dry  matter )  โปรตีน  (Protein )  พลงังาน 

(Energy)  แคลเซียม  (Calcium)  ฟอสฟอรัส  (Phosphorus)  และแคโรทีน  หรือวิตามิน  เอ  (Carotene  or  

Vitamin 

A)  ส าหรับสุกรและไก่ควรค านวณหากรดอะมิโนท่ีจ าเป็น  (Essential  amino  acids)  และวิตามินอ่ืน ๆ  ดว้ย 

7.1.3  ตอ้งทราบค่าโภชนต่าง ๆ  ท่ีมีอยูใ่นอาหารวา่อาหารแต่ละชนิดท่ีจะใชมี้โปรตีน พลงังาน ฯลฯ 

อยู่เป็นจ านวนเท่าไร  ยกตวัอย่างเช่น  กากถัว่เหลืองมีโปรตีน  44 %  ถา้เราตอ้งใชก้ากถัว่เหลืองจ านวน  15  

กิโลกรัม ในสูตรอาหาร  ก็สามารถค านวณหาวา่กากถัว่เหลือง  15  กิโลกรัม  ใหโ้ปรตีนเท่าใด  ดงัน้ี 

 

กากถัว่เหลือง 15 กิโลกรัม มีโปรตีน  =
44 × 15

100
= 6.6% 
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ดงันั้นโภชนอยา่งอ่ืนก็สามารถค านวณหาไดเ้ช่นเดียวกนั 

7.1.4  เลือกอาหารท่ีจะใชผ้สมในสูตรอาหารใหถู้กตอ้ง  เช่น  เป็นอาหารท่ีใหโ้ภชนสูง  มีคุณภาพสูง 

เป็นอาหารท่ีหาง่าย  ราคาถูก  เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารอ่ืน  มีความน่ากิน  และเป็นอาหารท่ีไม่ท าให้โภชน

อ่ืน ๆเส่ือมค่า  ในกรณีของราคาวตัถุดิบจะแปรผนัตลอดเวลา  ดงันั้นตอ้งใชร้าคาในช่วงเวลาปัจจุบนั 

7.1.5  จดัสัดส่วนวตัถุดิบให้เหมาะสม  เช่น  ให้มีอาหารพลงังาน  70–75 %  โปรตีน  20 %  แร่ธาตุ

วิตามินอ่ืน ๆ  5–10 %  โปรตีนนั้นควรเป็นโปรตีนจากสัตวไ์ม่นอ้ยกวา่  10 % 

7.1.6  จะตอ้งมี  essential  amino  acid  ครบตามความตอ้งการของสัตว ์

7.1.7  จะตอ้งมีวิตามินอยูค่รบโดยเฉพาะวิตามิน  เอ  ดี  อี  และเค 

7.1.8  จะตอ้งมีพลงังานเพียงพอ 

7.1.9  จะตอ้งมีแร่ธาตุเพียงพอ  โดยเฉพาะแคลเซ่ียมและฟอสฟอรัส 

7.1.10  เม่ือค านวณสูตรอาหารออกมาแลว้ตอ้งมีโภชนต่าง ๆ  ตรงตามความตอ้งการของสัตว ์

เช่น   

ก.  ควรมีโภชนต่าง ๆ  ไม่ต ่ากวา่ระดบั  minimum  ท่ีสัตวต์อ้งการมากกวา่  3 % 

ข.  ควรมีพลงังานไม่เกินกวา่ความตอ้งการมากกวา่  5 %  เพราะสัตวมี์ความสามารถใช ้

พลงังานไดจ้ ากดั 

ค.  โปรตีนถา้มีมากเกินความตอ้งการ  ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสัตว ์ แต่เป็นการส้ิน 

เปลืองเงินทองโดยใช่เหต ุ

ง.  แคลเซียมและฟอสฟอรัส  เม่ือค านวณออกมาแลว้มีมากเกินความตอ้งการถา้จะใหดี้ 

ควรค านึงถึงอตัราส่วนระหวา่งแคลเซ่ียม  :  ฟอสฟอรัส  ควรอยูร่ะหวา่ง  1  :  1  และ  2  :  1 

จ.  จ านวนแคโรทีนท่ีค านวณไดอ้าจมีมากเกินความตอ้งการของสัตว์  บางคร้ังไม่สามารถหลีกเล่ียง

ได ้ แต่แคโรทีนถึงจะมีมากก็ไม่เกิดอนัตรายต่อสัตว ์

 

7.2.  การค านวณสูตรอาหารสัตว์แบบต่าง ๆ   
การค านวณสูตรอาหารสัตวใ์นระดบันีนิยมใชก้นัอยู ่ 3  วิธี  คือ  วิธีลองผิดลองถูก  (Trial  and  error  

method)  วิธีเพียร์สันสแควร์  (Pearson , square  method)  และวิธีพีชคณิต  (Algebraic  method)    
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7.2.1  วิธีลองผิดลองถูก  (Trial  and  error  method) 
  ตัวอย่างท่ี 1  การค านวณสูตรแบบลองผิดลองถูก  

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารแพะรีดนม  จ านวน  100  ก.ก.  ให้มีโปรตีน  16  %  โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้
มนัเส้น   โปรตีน     3 %          ราคากก.ละ 4                 บาท   
กากมะพร้าว  โปรตีน  20 % ราคากก.ละ       10      บาท 
กากถัว่ลิสง  โปรตีน  40 % ราคากก.ละ       15       บาท  
แร่ธาตุผสม  โปรตีน    0 % ราคากก.ละ       50       บาท 

เกลือ   โปรตีน    0 % ราคากก.ละ         4       บาท  

กากน ้าตาล  โปรตีน    0 % ราคากก.ละ         8       บาท  

วิธีท า 

วตัถุดิบ %โปรตีน จ านวน ค านวณ ไดโ้ปรตีน ราคา/ก.ก. ค านวณ เป็นเงิน 

 

มนัเส้น 3 40 

ใหม่ 

40.54 

3   x   40/100  

   

3 x  40.54/100 

1.20 

ใหม่ 

1.22 

 

 

4 

 

 

40.54 x 4 

 

 

162.16 

กากมะพร้าว 20 35 20  x  35/100 7.00 (คงเดิม) 10 35      x 10 350 

กากถัว่ลิสง 40 20 

ใหม่ 

19.46 

40  x  20/100 

 

40 x 19.46/100 

8.00 

ใหม่ 

7.79 

 

 

15 

 

 

19.46 x 15 

 

 

291.90 

เกลือ(I) 0 1 - - 4 1         x  4     4 

แร่ธาตุผสม 0 2 - - 50 2        x 50   100 

กากน ้าตาล 0 2 - - 8 2       x 8   16 

รวม - 100 - เดิม 16.20 

ใหม่ 16.01  

- - 924.06 

หมายเหต ุ  

เม่ือน าผลลพัธ์รอบแรกไปเทียบกบัผลการค านวณสูตรอาหาร ตามตารางท่ี 4.7 ถือวา่ใชไ้ดแ้ลว้ แต่ 
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ในท่ีน้ีจะค านวณต่อไปเพื่อปรับผลลพัธ์ใหไ้ดค้่าออกมาเป็น  16.00   ตามท่ีโจทยต์อ้งการ  ท าไดด้งัน้ี 

โปรตีนรวมคร้ังท่ี  1  ได ้ 16.20 %  แสดงวา่โปรตีนเกินไป  =  16.20-16.00       = .20 % 

ถา้โปรตีนเกินลดวตัถุดิบโปรตีนเพิ่มวตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต  (ถา้โปรตีนขาดก็ให้กลบักนั  แต่ไม่มี
การติดลบ) 

จบัคู่วตัถุดิบตรงข้ามกัน   1   คู่   เตรียมไว ้  ในท่ีน้ีลดกากถัว่ลิสงเพิ่มมันเส้น   (ถา้โปรตีนขาดก็ให้

กลบักนั) ลดกากถัว่ลิสง  100  ก.ก.  เพิ่มมนัเส้น  100  กก.  โปรตีนเปล่ียนไปในทางลดลง  =  40–3  =  37  %  

ตอ้งการใหโ้ปรตีนลด  37  %  จะตอ้งแทนกนั  อยา่งละ 100 กก. 

ถา้ตอ้งการใหโ้ปรตีนลดลง  .20  %  จะตอ้งแทนกนัอยา่งละ 100x.20      =   0.54  กก. 

                                       37  

นัน่คือ  ตอ้งค านวณวตัถุดิบใหม่  2  ตวั  คือ  มนัเส้น     จากเดิม  40+.54     เพิ่มเป็น   40.54  กก.  

                                                                                   กากถัว่ลิสง  จากเดิม  20-.54   ลด   

                                                                                                            เหลือ   19.46  กก. 

  ตัวอย่างท่ี 2  การค านวณสูตรแบบลองผิดลองถูก  

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารสุกรขุน  จ านวน  100  ก.ก.  ให้มีโปรตีน  16  %  โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้
ปลายขา้ว               โปรตีน     8 % ราคากก.ละ     6 บาท 
ร าละเอียด    “  12 %        “             5    “ 

กากเน้ือในปาลม์     “.  15 %        “  3      “ 
กากถัว่เหลือง     “  45 %        “            12   “ 
กระถินป่น     “  20 %        “  3     “ 
กากมะพร้าว     “  20 %        “  3   “ 
แร่ธาตุ+พรีมิกซ์     “   - -        “            50    “  
เกลือ          “   - -        “  1   “ 
ปลาป่นจืดอดัน ้ามนั    “   60 %        “            16   “ 
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วิธีท า 

 

วัตถุดิบ 

%โปรตีน จ านวน ค านวณ ได้โปรตีน ราคา/ก.ก. เป็นเงิน 

 

ร าละเอียด 12 20 

 

20-1.06= 

18.94 

12 x  20 
100 

12  x 18.94 

100 

2.40          

ใหม่ 

2.27 

                         

 

5                            

 

 

94.70 

ปลายขา้ว 8 45 8   x   45 

100 

3.60 6 270 

กากปาลม์ 15 10 15  x  10 

100 

1.50 3 30 

ปลาป่น 60 5 60 x  5 
100 

3.00 16 80 

กากถัว่เหลือง 45 7 

 

7+1.06 

=8.06 

 

45 x  7 
100 

45 x  8.06 

100 

3.15   

ใหม่ 

3.63 

 

 

12 

 

 

103.56 

 

 

 กระถินป่น 20 5 20 x  5 
100 

1.00 3 15 

กากมะพร้าว 20 5 20 x  5 
100 

1.00 3 15 

แร่ธาตุ+พรีมิกซ์ - 2.5 - 

 

- 50 125 

เกลือ - 0.5 - 

 

- 1 0.50 
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รวม  100  เดิม 15.65 

ใหม่ 16.02  

 733.86 

หมายเหต ุ

รวมคร้ังท่ี  1  ได ้ 15.65  %  แสดงวา่โปรตีนขาด  =  16.00 - 15.65        = 0.35 % 

ถ้าโปรตีนขาด  เพิม่วัตถุดิบโปรตีนลดวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต 

ในท่ีน้ีเพิ่มถัว่เหลืองลดร า 

เพิ่มถัว่เหลือง  100  ก.ก.  ลดร า 100  ก.ก.  โปรตีนเพิ่ม  = 45 – 12       =  33  %  

ตอ้งการใหโ้ปรตีนเพิ่ม  33  %  จะตอ้งแทนกนั  อยา่งละ 100 ก.ก. 

ถา้ตอ้งการใหโ้ปรตีนเพิ่ม  .35  %  จะตอ้งแทนกนัอยา่งละ 100  x  .35  = 1.06  ก.ก. 

             33  
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7.2.2  วิธีเพยีร์สันสแควร์(Pearson , square   method) 
  ตวัอยา่งท่ี 1  การค านวณสูตรอาหารแบบเพียร์สันสแควร์   

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารโคขุนจ านวน  100  กก.  ให้มีโปรตีน    14  %  จากวัตถุดิบต่อไปน้ี 

หวัอาหารโคขนุ  โปรตีน  35  % 

ร าละเอียด        โปรตีน  12  % 

กากปาลม์   โปรตีน  14  % 

วิธีท า 

ขั้นท่ี  1 

ก าหนดสัดส่วนของวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต 

ใหส้ัดส่วนของร า  :  กากปาลม์  =  2  :  1 

หาโปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต        =  (12 x 2)  +  (14 x 1) 

          2       +        1 

           =       24  +  14 

            3 

           =          38  =  12.67  % 

            3 

ขั้นท่ี  2 

เข้าเพยีร์สันสแคว์ 

 โปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบ    จ านวนส่วนของ 

 หวัอาหาร  =  35  %     หวัอาหาร        =  1.33 ส่วน 

               14  % 

 

 โปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบ    จ านวนส่วนของ 

 คาร์โบไฮเดรต  =  12.67    คาร์โบไฮเดรต              =  21       ส่วน 

        รวมส่วน          =  22.33  ส่วน 
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ขั้นท่ี  3   

แปลงส่วน 

อาหาร  22.33  ส่วน        คิดเป็นหวัอาหาร                1.33               ส่วน 

อาหาร 100      ส่วนคิดเป็นหวัอาหาร                     1.33  x  100      =   5.95    กก. 

          22.33 

ดงันั้นท่ีเหลือจึงเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรต  =  100  -  5.95             =   94.05    กก. 

อาหารคาร์โบไฮเดรต  3  ส่วน  คิดเป็น                       94.05                   กก. 

ร าละเอียด                 2  ส่วน  คิดเป็น  94.05  x  2        =   62.70    กก. 

               3 

ท่ีเหลือเป็นกากปาลม์   =  94.05  -  62.70          =  31.35      กก. 

 

ขั้นท่ี  4 

พสูิจน์สูตร 

วัตถุดิบ %โปรตีน จ านวน ค านวณ ได้โปรตีน 

 

ราคา/กก. รวมเงิน 

หวัอาหาร 35  % 5.95 35 x 5.95 

100 

2.08   

ร าละเอียด 12  % 62.70 12 x 62.70 

100 

7.52   

กากปาลม์ 14  % 31.35 14 x 31.35 

100 

4.38   

รวม  100  13.98(=14)   
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ตัวอย่างท่ี 2  การค านวณสูตรอาหารแบบเพียร์สันสแควร์  

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารไก่ไข่  จ านวน  100  ก.ก.  ให้มีโปรตีน  16  %  โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้

ร าละเอียด โปรตีน  12 % ราคา  ก.ก.  ละ  5 บาท 

ปลายขา้ว โปรตีน   8 % ราคา  ก.ก.  ละ           6 บาท 

ขา้วโพดป่น โปรตีน   8 % ราคา  ก.ก.  ละ  4 บาท 

กากถัว่เหลือง โปรตีน            45 %  ราคา  ก.ก.  ละ  12 บาท 

กากถัว่ลิสง โปรตีน  40 % ราคา  ก.ก.  ละ          10       บาท 

ปลาป่น  โปรตีน  60 % ราคา  ก.ก.  ละ  16   บาท 

กากปาลม์ โปรตีน  18 % ราคา  ก.ก.  ละ   2 บาท 

กระถินป่น โปรตีน  20 % ราคา  ก.ก.  ละ   4 บาท 

เปลือกหอย โปรตีน  _ _ ราคา  ก.ก.  ละ   1 บาท                                                                      

พรีมิกซ์  โปรตีน  _ _ ราคา  ก.ก.  ละ  50 บาท 

เกลือป่น โปรตีน  _ _ ราคา  ก.ก.  ละ    1 บาท 

 

วิธีท า 

ขั้นท่ี  1  หาโปรตีนเฉลีย่ของวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต 

 ก าหนดใหส้ัดส่วนของร า:ปลายขา้ว:ขา้วโพดป่น  =  2:1:1 

 โปรตีนเฉล่ีย  = (12  X 2)  +  (8  X  1)  +  (8  X  1) 

                     2  +  1  +  1 

    =       24  +  8  +  8 

                                4 

    =   40  = 10 % 

                                                                        4 

 

 

 

 



177 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

 

ขั้นท่ี  2  โปรตีนเฉลีย่ของวัตถุดิบโปรตีน 

 ก าหนดใหส้ัดส่วนของ  กากถัว่เหลือง : กากถัว่ลิสง : ปลาป่น : ใบกระถิน : กากปาลม์   

=  2  :  1  :  1  :  1  :  1 

 โปรตีนเฉล่ีย  =(45 X 2) + (40 X 1) +  (60 X1) + (20 + 1) +  (18 X 1) 

                                   2  +  1  +  1  +   1  +  1 

    =  90  +  40  +  60  +  20  +  18 

                          6    

    =   228 = 38      % 

         6 

ขั้นท่ี  3 ก าหนดระดับวัตถุดิบแร่ธาตุ       

 ในท่ีน้ีก าหนดใหใ้ช ้  เปลือกหอย 2 ก.ก.   

       เกลือ  0.50 ก.ก. 

     พรีมิกซ์  5 ก.ก. 

อาหารท่ีคงตอ้งค านวณ  100  - 7.50 = 92.50 ก.ก. 

 

ขั้นท่ี  4  ปรับระดับ  % โปรตีนในสูตรอาหาร 

 อาหาร  92.50   ก.ก. ต้องการโปรตีน  16            %  

             อาหาร            100          ก.ก. ตอ้งการโปรตีน 16  X  100  =  17.30  % 

                     92.50 

 

 

 

 

 

 



178 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
Principles of Animal Nutrition 30503-2002 

 

ขั้นท่ี  5  เข้า  Pearson ,s 

 โปรตีนเฉล่ีย    ส่วนของวตัถุดิบ 

ของวตัถุดิบโปรตีน                                               โปรตีน 

      38                                   7.30  

                                                               17.30 

      10                                 20.70  

 โปรตีนเฉล่ีย                                                         ส่วนของวตัถุดิบ 

ของวตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต    คาร์โบไฮเดรต 

     รวมส่วน  28      ส่วน 

 

ขั้นท่ี  6  แทนค่าตามสัดส่วน    

 อาหาร    28        ส่วน คิดเป็นน.น.     92.50              ก.ก. 

 คาร์โบไฮเดรต    20.72 ส่วน คิดเป็นน.น 92.50  X  20.70   =  68.38 ก.ก. 

                28    

 ท่ีเหลือเป็นอาหารโปรตีนคิดเป็น  92.50  -  68.38    =  24.12 ก.ก. 

 

ขั้นท่ี  7  เทียบกลบัตามสัดส่วน 

 อาหารคาร์โบไฮเดรต       4         ส่วน      คิดเป็นน.น. 68.38   ก.ก. 

 ร าละเอียด  2 ส่วน คิดเป็นน.น. 68.38  X  2    =  34.19  ก.ก. 
              4 

 ปลายขา้ว  1 ส่วน คิดเป็นน.น. 68.38  X  1    =  17.10  ก.ก. 

               4  

 ขา้วโพด  1 ส่วน คิดเป็นน.น. 68.38  X  1    =  17.10  ก.ก. 

               4  

 อาหารโปรตีน  6 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12   ก.ก. 

 กากถัว่เหลือง  2 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12  X  2  =  8.04   ก.ก. 

                6 
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กากถัว่ลิสง  1 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12  X  1  =  4.02  ก.ก.  

                6 

ปลาป่น   1 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12  X  1  =  4.02 ก.ก. 

                                                                                 6            

กากปาลม์  1 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12  X  1  =  4.02 ก.ก. 

                                                                                6 

กระถินป่น  1 ส่วน คิดเป็นน.น. 24.12  X  1  =  4.02 ก.ก. 

                                                                                         6 

พสูิจน์ 
วัตถุดิบ %โปรตีน จ านวนที่ใช้ ค านวณ ได้โปรตีน 

 

ราคา/ก.ก. เป็นเงิน 

ร าละเอียด 12 34.19 12  X 34.19 

100 

4.10 5 171 

ปลายขา้ว 8 17.10 8    X 17.10 

100 

1.37 6 103 

ขา้วโพดบ่น 8 17.10 8    X 17.10 

100 

1.37 4   68 

กากถัว่เหลือง 45 8.04 45  X  8.04 

100 

3.62 12   97 

กากถัว่ลิสง 40 4.02 40  X  4.02 

100 

1.61 10   40 

ปลาป่น 60 4.02 60  X  4.02 

100 

2.41 16   64 

กากปาลม์ 18 4.02 18  X  4.02 

100 

0.72 2     8 

กระถินป่น 20 4.02 20  X  4.02 

100 

0.80 4   16 
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เปลือกหอย - 2 ---- --- 1     2 

 

พรีมิกซ์ - 5 ---- --- 50 250 

 

เกลือ - 0.5 ---- --- 1    0.5 

 

รวม  100.01  16.00  819 

 

ตัวอย่างท่ี 3  การค านวณสูตรอาหารแบบเพยีร์สันสแควร์   

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารไก่ไข่  จ านวน  500  ก.ก.  ให้มีโปรตีน  16  %  โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้

ร าละเอียด โปรตีน  12 %  

ปลายขา้ว โปรตีน   8 %  

ขา้วโพดป่น โปรตีน   9 %  

กากถัว่เหลือง โปรตีน            44 %   

ปลาป่น  โปรตีน  60 %  

กากปาลม์ โปรตีน  18 %  

กระถินป่น โปรตีน  20 % ใหใ้ช ้ 5  % 

เปลือกหอยป่น โปรตีน  _ _  ใหใ้ช ้ 2.5  % 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต    ใหใ้ช ้ 0.5  % 

พรีมิกซ์  โปรตีน  _ _ ใหใ้ช ้ 0.5  % 

เกลือป่น โปรตีน  _ _ ใหใ้ช ้ 0.5  % 

โดยก าหนดให ้ ปลายขา้ว:ร าละเอียด:ขา้วโพดป่น       =  1:2:2 

  และ  ปลาป่น:กากถัว่เหลือง        =  1:2 

อยากทราบวา่ตอ้งใชว้ตัถุดิบแต่ละชนิดอยา่งละเท่าไร 
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วิธีท า 

ขั้นท่ี  1  หาจ านวนวัตถุดิบคงท่ี  ตามโจทย์ก าหนด 

1.1 วตัถุดิบแร่ธาตุ  4  ชนิด  รวมกนั  4  กก. 
1.2 กระถินป่น  100  กก.  มีโปรตีน  20  % 
       กระถินป่น  5  กก.  มีโปรตีน      20  x  5     =  1  % 

           100 

1.3 ปรับระดบัโปรตีนท่ีตอ้งการหาใหม่ 
        จากก าหนดให ้  

       ยงัเหลือจ านวนวตัถุดิบท่ีตอ้งการหาอีก  =  100-9  =  91  กก. 

        ยงัเหลือจ านวนโปรตีนท่ีตอ้งการหาอีก  =  16-1   =  15 

       ค านวณจ านวนโปรตีนใหม่   

                   วตัถุดิบอาหาร  91  กก.  ตอ้งการโปรตีน  15  % 

       ถา้อาหาร  100  กก.  ตอ้งการโปรตีนอีก  =  15  x  100  =  16.48  % 

                  91   

 

ขั้นท่ี  2  หาโปรตีนเฉลีย่ของวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต 

 ก าหนดใหส้ัดส่วนของ  ปลายขา้ว:ร าละเอียด:ขา้วโพดป่น  =  1:2:2 

 โปรตีนเฉล่ีย  = (8  X 1)  +  (12  X  2)  +  (9  X  2) 

                     1  +  2  +  2 

    =       8  +  24  +  18 

                                5 

    =   50  = 10  % 

                                                                        5 
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ขั้นท่ี  3  โปรตีนเฉลีย่ของวัตถุดิบโปรตีน 

 ก าหนดใหส้ัดส่วนของ  กากถัว่เหลือง : ปลาป่น  

=  2  :  1   

 โปรตีนเฉล่ีย  =  (44 X 2) +  (60 X1) 

                                      2  +  1   

    =        88  +  60 

                       3    

    =   148 =  49.33  % 

           3 

 

ขั้นท่ี  4  น าเข้า  Pearson ,s 

 โปรตีนเฉล่ีย     ส่วนของวตัถุดิบ 

ของวตัถุดิบโปรตีน                                                   โปรตีน 

      49.33                                   6.48  

                                                                 16.48 

      10                                      32.85  

 โปรตีนเฉล่ีย                                                             ส่วนของวตัถุดิบ 

ของวตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต               คาร์โบไฮเดรต 

            รวมส่วน  =  6.48  +  32.85  =    39.33      ส่วน 

 

 อาหารผสม  39.33 ส่วน ใชว้ตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต               32.85                              ก.ก. 

 อาหารผสม  91      ส่วน ตอ้งใชว้ตัถุดิบคาร์โบไฮเดรต  32.85  X  91 =  76.00   ก.ก. 

                    39.33    

 ท่ีเหลือเป็นวตัถุดิบโปรตีน   =  91.00  -  76.00   =  15   ก.ก. 
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ขั้นท่ี  5  หาจ านวนวัตถุดิบแต่ละตัวตามสัดส่วน 

 5.1  วัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต 

อาหารผสม        5        ส่วน ใชป้ลายขา้ว      1     ส่วน 

 อาหารผสม        76      กก. ใชป้ลายขา้ว  1  x  76  =  15.20   กก. 
                         5 

ร าละเอียด 2       ส่วนคิดเป็น                น.น.  =              2  X  76              =  30.40  ก.ก. 
           5 

 ขา้วโพดป่น 2       ส่วน  คิดเป็น  น.น.  =  2  X  76    =  30.40  ก.ก. 

            5  

5.2  วัตถุดิบโปรตีน  

อาหารผสม 3      ส่วน ใชป้ลาป่น      1     ส่วน 

 อาหารผสม 15    กก. ใชป้ลาป่น  1  X  15   =  5   ก.ก. 

            3 

การถัว่เหลือง 2      ส่วน คิดเป็น  น.น.  2  X  15   =  10   ก.ก. 

                                                                                                     3            

ขั้นท่ี  6  ทดสอบเปอร์เซ็นต์โปรตีน 
วัตถุดิบ %

โปรตีน 

จ านวนที่ใช้ ค านวณ ได้โปรตีน 

 

ปลายขา้ว 8 15.20           8  X  15.20 

             100 

1.21 

ร าละเอียด 12 30.40         12  X  30.40 

            100 

3.65 

ขา้วโพดป่น 9 30.40          9  X  30.40 

           100 

2.74 

กากถัว่เหลือง 44 10         44  X  10 

            100 

4.40 

ปลาป่น 60 5         60  X  5   

            100 

3.00 
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กระถินป่น 20 5         20  X  5  

            100 

1.00 

เปลือกหอยป่น - 2.5 

 

---- --- 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต - 0.5 

 

---- ---- 

พรีมิกซ์ - 0.5 

 

---- --- 

เกลือป่น - 0.5 ---- --- 

รวม  100.00  16.00 

 

 

ขั้นท่ี  7  ต้องการผสม  500  กก.  ต้องใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้

1. ปลายขา้ว   ใช ้ 15.20  กก. = 15.20  x  500   =  76   กก. 
                                                                                                100 

2. ร าละเอียด   ใช ้ 30.40  กก. = 30.40  x  500  = 152   กก. 
                                                                                         100 

3. ขา้วโพดป่น   ใช ้ 30.40  กก. = 30.40  x  500  = 152   กก. 
                                                                                            100 

4. กากถัว่เหลือง   ใช ้ 10  กก.  = 10  x  500   =  50       กก. 
                                                                                100 

5. ปลาป่น    ใช ้ 5  กก.  = 5  x  500   = 25         กก. 
                                                                               100 

6. กระถินป่น   ใช ้ 5  กก.   =         5  x  500          =25   กก. 
                                                                                        100 

7. เปลือกหอยป่น   ใช ้ 2.5  กก.  =           2.50  x  500      = 12.50 กก. 
                                                                                           100 
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8. ไดแคลเซียมฟอสเฟต  ใช ้ 0.5  กก.  = 0.50  x  500      =   2.50  กก. 
                                                                                                          100 

9. เกลือป่น   ใช ้ 0.5  กก.  = 0.50  x  500       = 2.50  กก. 
                                                                                                          100 

10. ฟรีมิกซ์   ใช ้ 0.5  กก.  = 0.50  x  500      = 2.50  กก. 
                                                                                                             100 

                                                         รวม   500.00 

 

7.2.3  วิธีพชีคณิต  (Algebraic  method)    
 ตวัอยา่งท่ี 1  การค านวณสูตรอาหารแบบพีชคณิต   

โจทย์  จงค านวณสูตรอาหารสุกรขุนจ านวน  100  กก.  ให้มีโปรตีน  16  %  โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี ้

หัวอาหารสุกรขุน  โปรตีน 40 %  ร าละเอยีด   โปรตีน 12 % 

 

วิธีท า 

สมมุติให ้ x คือจ านวนของหวัอาหารท่ีเป็นค าตอบ 

  y คือจ านวนของร าท่ีเป็นค าตอบ 

 ดงันั้น สมการท่ี 1     x        +      y    = 100 กก. 

 และ  สมการท่ี  2   (40x)  +  (12y)  = 16 % 

       100    100 

      0.40x   +   0.12y  = 16  

(เอา  100   x     2  ตลอด)  40x   +   12y  = 1600  เป็นสมการท่ี  3 

(เอา   40    x     1  ตลอด)   40x   +    40y  = 4000  เป็นสมการท่ี  4 

  เอาสมการท่ี  4  -  สมการท่ี  3     28y  = 2400 

  ยา้ยขา้ง            y  = 2400  

                  28 

         = 85.71 

  แทนค่า  y  ในสมการท่ี  1 x    +    85.71  = 100  
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  ยา้ยขา้ง    x   = 100  -  85.71 

         = 14.29 

  นัน่คือ  สูตรอาหารดงักล่าวประกอบดว้ย 

             หวัอาหาร   14.29 กก. 

             ร าละเอียด  85.71   กก. 

 

พสูิจน์สูตร 

วัตถุดิบ %โปรตีน จ านวน ค านวณ 

 

ได้โปรตีน ราคา/กก. เป็นเงิน 

หวัอาหาร 40 14.29 14.29 x 40 

     100 

05.72   

ร าละเอียด 12 85.71 85.71 x 12 

    100 

10.29   

รวม  100  16.01   

 

เม่ือให้อาหารสามชนิดหรือมากกว่าสามชนิด 
โจทย์ท่ี 1  ต้องการผสมอาหารจ านวน  100  กโิลกรัม  โดยใช้ข้าวโพด  (8.8 %  โปรตีน)  ร าข้าว  (12 %   

โปรตีน)  และอาหารเสริม  (40 %  โปรตีน)   เม่ือผสมอาหารท้ังสามชนิดเข้าด้วยกนัแล้วให้ได้โปรตีน 

14 %  (ใช้ข้าวโพด  :  ร าข้าว  =  2  :  1)  อยากทราบว่าจะต้องใช้อาหารแต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด 

 

วิธีค านวณ 

X  =  กิโลกรัมขา้วโพด  +  กิโลกรัมร าขา้ว  /  100  กิโลกรัมอาหารผสม 

Y  =  กิโลกรัมอาหารเสริม  /  100  กิโลกรัมอาหารผสม 

X  +  Y      =  100 ----------- --------(1) 

[(2  x  8.8 )  +  (1  x  12)]  X  +  0.40  Y =    14 ---------     -------(2) 

      3   100 
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0.0987  X  +  0.40  Y    =  14 --------- ----------(3) 

(1) คูณดว้ย 0.0987 

0.0987  X  +  0.0987  Y    =  9.87 ------------------(4 ) 

(3)  –  (4)  0.3013  Y    =  4.13 

Y     =  4.13 

                                                         0.3013 

                                                        = 13.71 

X     =  100  –  13.71 

                                                          =  86.29 

 

∴  ใชข้า้วโพด  2  x  86.29 =  57.53  กิโลกรัม 

                                                3 

                       ใชร้ าขา้ว  1  x  86.29  =  28.76  กิโลกรัม 

           3 

     ใชอ้าหารเสริม   =  13.71  กิโลกรัม 

 

 เม่ือก าหนดจ านวนอาหารบางชนิด 
โจทย์ท่ี 2  ต้องการผสมอาหารจ านวน  100  กิโลกรัม  ให้มีโปรตีน  14 %  โดยให้อาหารท่ีผสมนั้นมีร าข้าว  

17 %  (11.7 %  โปรตีน)  และมีวิตามิน  3 %  ส่วนท่ีเหลือเป็นข้าวโพด  (8.8 %  โปรตีน)  และกากถั่วเหลือง  

(44 %  โปรตีน)  อยากทราบว่าจะใช้อาหารแต่ละชนิดเป็นจ านวนเท่าใด 

 

วิธีค  านวณ 

17  กิโลกรัมของร าขา้วใหโ้ปรตีน   17x0.117   =  1.99 

  3  กิโลกรัมของวิตามินใหโ้ปรตีน  3  x  0      =  0 

โปรตีน / 20  กิโลกรัม                                              =  1.99 

ตอ้งการใหมี้โปรตีน  14 %  ในอาหารผสม 
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14  กิโลกรัมโปรตีน / 100  กิโลกรัม  อาหารผสม 

โปรตีน  1.99  กิโลกรัม  จากอาหารท่ีก าหนดใหใ้ช ้

โปรตีน  12.01  กิโลกรัม  จากอาหารท่ีเหลือ  80  กิโลกรัม 

หรือ  12.01       =  15.0 %  โปรตีนในอาหาร  80  กิโลกรัม 

               80 

X    =  กิโลกรัมขา้วโพด 

80–X    =  กิโลกรัมถัว่เหลือง 

X  (0.088)  +  (80–X)  (0.44)  =  12.01 

0.088 X – 44 + 35.2   =  12.01 

- 352 X     =  -  23.19 

X     =  23.19 

                                                         0.352 

                                                      =  65.88 กิโลกรัม 

∴ใชก้ากถัว่เหลือง   =  80–65.88 

=  14.12  กิโลกรัม 

ตรวจสอบการค านวณ 

ใชข้า้วโพด  65.88  กิโลกรัม  ใหโ้ปรตีน      =  65.08  x  0.088  =  5.80 

กากถัว่เหลือง  14.12  กิโลกรัม  ใหโ้ปรตีน  =  14.12  x  0.44  =  6.21 

ร าขา้ว  17  กิโลกรัม  ใหโ้ปรตีน    =  17  x  0.117  =  1.99 

วิตามิน  3  กิโลกรัม  ใหโ้ปรตีน    =  3  x  0  =  0 

รวม  100  กิโลกรัม  14 % 

 

โจทย์ท่ี  3  จงค านวณสูตรอาหารเพ่ือใช้เลีย้งลูกสุกรหนัก  50  ปอนด์  จ านวน  2,000  ปอนด์ 

โดยก าหนดให้ใช้อาหารดังต่อไปนีข้้าวโพด  (8.8%โปรตีน)  กากถั่วเหลือง  (44%  โปรตีน) 

Dicalcium  phosphate  (22 %  Ca , 18 %  P )  Calcium  carbonate  ( 38%  Ca , 0 %  P ) 

ในสูตรอาหารให้มี   เกลือ   10  ปอนด์ , Vitamin  premix  5  ปอนด์ , Mineral  premix  1  ปอนด์  และ

ปฏิชีวนะสาร  2  ปอนด์   
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วิธีค านวณ 
ก่อนอ่ืนดูความต้องการของลูกสุกรหนัก  50  ปอนด์  พบว่ามีความต้องการดังนี ้ โปรตีน  16 % 

แคลเซียม  0.65 %  และฟอสฟอรัส  0 .50 % 

ในสูตรอาหารให้ใช้ 

เกลือ     10  ปอนด ์

Vitamin  premix   5  ปอนด ์

Mineral premix    1  ปอนด ์

ปฏิชีวนะ    2  ปอนด ์

รวม  18  ปอนด ์

Dicalcium  phosphate  และ  Calcium  carbonate  42  ปอนด ์ (สมมุติเอาเอง) 

รวมเป็น  60  ปอนด ์

 

60  x  100    =  3 %  (อาหารไม่มีโปรตีน) 

  2000 

100 – 3     = 97 %  (อาหารใหโ้ปรตีน) 

X     = จ านวนขา้วโพดท่ีใช ้

97 – X     = จ านวนกากถัว่เหลืองท่ีใช ้

0.088 X + 0.44 (97 – X)   =  16 

0.088 X + 42.68 – 0.44 X  =  16 

0.088 X – 0.44 X   =  16 – 42.68 

- 0.352 X    =  -  26.68 

X     =  26.68 

                                                                         0.352 

                                                       =  75.79 % 
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∴ใชข้า้วโพด    =  75.79 % 

∴ใชก้ากถัว่เหลือง  =  97 – 75.79 

                                                     =  21.21 % 

 

รายช่ืออาหาร   % ท่ีใช้ในสูตรอาหาร  % แคลเซ่ียม  % ฟอสฟอรัส 

ขา้วโพด   75.79   0.0076   0.189 

กากถัว่เหลือง   21.21   0.053   0.127 

รวม    97.00   0.0606   0.316 

 

ความตอ้งการฟอสฟอรัสของลูกสุกร  =  0.50 % 

ขา้วโพดและกากถัว่เหลืองให ้   =  0.316 % 

ยงัขาดอยู ่     =  0.184 % 

 

จากโจทยก์ าหนดให้  Dicalcium  phosphate  มี  22 %  Ca  และ  18 %  P  ส่วน  Calcium carbonate มี 38  % 

Ca  และ  0 %  P 

ดงันั้น     

0.18 X     =  0.184 

      X     =  0.184 

                                                                         0.18 

                                                        =  1.02 % 

ตอ้งใช ้ Dicalciumphosphate  1.02 %  ถึงจะไดฟ้อสฟอรัสครบตามความตอ้งการ 

ความตอ้งการแคลเซียมของสุกร   =  0.65 % 

ขา้วโพดและกากถัว่เหลืองให ้  =  0.0606 % 

ยงัขาดอยู ่     =  0.5894 % 

แต่  Dicalciumphosphate  1.02 %  ให ้ Ca  =  0.2244 % 

ยงัขาด  Ca     =  0.365 % 

0.38 X     =  0.365 
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X     =  0.365 

                                                                       0.38 

                                                        =  0.96 % 

 

ตอ้งใช ้ Calcium  carbonate  0.96 %  ถึงจะไดแ้คลเซียมครบตามความตอ้งการ 

ดงันั้นโดยสรุปตอ้งใช ้

เกลือ      0.5 % 

Vatamin  premix    0.25 % 

Mineral  premix    0.05 % 

Antibiotics    0.10 % 

Dicalcium  phosphate   1.02 % 

Calcium  carbonate   0.96 % 

รวม  2.88 %  (อาหารท่ีไม่ใหโ้ปรตีน) 

 

 100–2.88  =  97.12 % (อาหารใหโ้ปรตีน) 

0.088 X + 0.44 (97.12 – X)    =  16 

0.088 X + 42.7328 – 0.44 X   =  16 

0.088 X – 0.44 X    =  16 – 42.7328 

- 0.352 X     =  -  26.7328 

X  =  26.7328 

                                                                           0.352 

                                                        =  75.94 % 

 

∴ใชก้ากถัว่เหลือง   =  97.12 – 75.94 

                                                        =  21.18 % 
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สูตรอาหารส าหรับลูกสุกรหนกั  50  ปอนด ์ มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ขา้วโพด    =  75.94 % 

2.  กากถัว่เหลือง   =  21.18 % 

3.  เกลือ    =  0.5 % 

4.  Vitamin  premix   =  0.25 % 

5.  Mineral  premix   =  0.05 % 

6.  Antibiotics    =  0.10 % 

7.  Dicalcium  phosphate  =  1.02 % 

8.  Calcium  carbonate   =  0.96 % 

    100 

ตรวจสอบการค านวณ    % โปรตีน  % Ca   % P 

ขา้วโพด  75.94 %   6.68   0.0076   0.1898 

กากถัว่เหลือง  21.18 %   9.32   0.0529   0.1271 

เกลือ  0.5 %    -   -   - 

Vit.  premix  0.25 %   -   -   - 

Mineral  premix  0.05 %   -   -   - 

Antibiotics  0.10 %   -   -   - 

Dicalcium  phosphate  1.02 %  -   0.2244   0.1836 

Calcium  carbonate  0.96 %  -   0.3648   - 

รวม             16.00   0.65   0.50 
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สรุป 
การประกอบสูตรอาหารสัตวเ์ป็นการน าเอาวตัถุดิบอาหารสัตวช์นิดต่าง ๆ  ซ่ึงมีสารอาหาร  เช่น  

โปรตีน พลงังาน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  มารวมกนัตามสัดส่วนท่ีผสมรวมกนัแลว้ได ้ สารอาหารเพียงพอ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อการเจริญเติบโต  การสร้างผลผลิตและการสืบพนัธุ์  ตามความต้องการของสัตว์
แต่ละชนิด  วตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์น ามาใชมี้คุณค่าทางสารอาหารและลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั  การ
ประกอบสูตรอาหารมีวิธีค  านวณหาสัดส่วนการใช้วตัถุดิบหลายแบบ  ตั้งแต่มีวตัถุดิบเพียง  1–2  ชนิด  ไป
จนถึงการใช้วตัถุดิบหลายอย่างส าหรับใช้ประกอบสูตรอาหารท่ีค านวณขึ้นเองหรือดดัแปลงให้เหมาะกบั
วตัถุดิบท่ีมีอยู่  สูตรอาหารนอกจากจะมีสารอาหารครบตามตอ้งการแลว้  ยงัตอ้งมีความน่ากินและราคา
เหมาะสมดว้ย  ส่วนการประกอบสูตรสารผสมล่วงหนา้หรือพรีมิกซ์ซ่ึงไดแ้ก่  กรดอะมิโนและยาปฏิชีวนะ  
แร่ธาตุปลีกยอ่ยและวิตามิน  จ าเป็นตอ้งรู้ลกัษณะทางกายภาพ  ความคงทนต่อการเส่ือมสลาย  ความเขม้ขน้ท่ี
แทจ้ริงของเน้ือสาร  ขอ้จ ากดัในการใชต่้าง ๆ  อยา่งระมดัระวงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


