Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong
Feed and Feed Requirement in Ruminant

บทที่ 6
อาหารและความต้องการอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Feed and Feed Requirement in Ruminants
หลักโภชนะศาสตร์ เป็นหลักการให้อาหารเพื่อให้สัตว์ได้รับโภชนะหรือสารอาหารที่เหมาะสมต่อ
การดารงชีพ (การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ) การสร้างผลผลิต (การเจริญเติบโต นม ไข่ เนื้อ ขน การสืบพันธุ์
ฯลฯ) และการทางาน การให้อาหารสัตว์อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทาให้ผู้ประกอบการเลี้ยง
สัตว์ได้รับผลตอบแทนหรือกาไรสูงสุด การให้อาหารในสัตว์ก็เช่นเดียวกับในคนคืออาหารจะมีผลโดยตรง
กับสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความรู้สึก ความสามารถทางกายภาพ การมีความรู้สึกไวต่อโรค และการฟื้นตัว
จากโรค รวมถึงโอกาสและอันตรายของโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม (metabolic
disorders) อาหาร (food ในทางอาหารสัตว์นิยมเรียก feed) เป็นสารหรือสิ่งที่ภายหลังสัตว์กิน (ingest /
consume) เข้าไปแล้ว จะถูกย่อย (digest) ถูกเมแทบอไลซ์ (metabolize) ถูกดูดซึม (absorb) และ
นาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ (utilize) เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายสัตว์ได้ เช่น เพื่อการดารงชีพ
(maintenance) เพื่อการเจริญเติบโต (growth) เพื่อการสร้างผลผลิต (production) เช่น เนื้อ นม ไข่ ขน
หนัง เขา ในสัตว์บางประเภทอาจใช้เพื่อการทางาน เช่น โค กระบือ ม้า เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
อาหารที่กินเข้าไป สัตว์ก็ไม่สามารถย่อยได้ทั้งหมดสารอาหารส่วนที่ย่อยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในร่างกาย
จะถูกขับออก (excrete) หรือสูญเสียไปในรูปของมูล (feces) ปัสสาวะ (urine) และความร้อนเพิ่ม (heat
increment) ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ruminants) จะมีการสูญเสียในรูปของแก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วย ส่วนสารอาหารส่วนที่สัตว์ย่อยได้และ นาไปใช้ประโยชน์ได้เราจะเรียกว่าโภชนะ (nutrients)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร
ในทางโภชนศาสตร์สัตว์ (animal nutrition) ได้จัดสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น
สารประกอบ 6 กลุ่ ม ที่ เรี ย กว่า “สารอาหาร” (nutrient) ได้ แก่ น้ า (water), คาร์โ บไฮเดรต
(carbohydrate), ไขมัน (lipid), โปรตีน (protein), วิตามิน (vitamin), แร่ธาตุ (mineral) นอกจากนี้ยัง
แบ่งกลุ่มหรือประเภทของโภชนะออกเป็นกลุ่มให้พลังงาน เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกลุ่ม
ไม่ให้พลังงาน เช่น น้า เกลือแร่ และวิตามิน
หน้าที่

ให้พลังงาน

Carbohydrate
Lipid
Protein
li

ไม่ให้พลังงาน

Minerals
Vitamins
water

Maintenance (ดารงชีพ)
Growth (เจริญเติบโต)
Production (ให้ผลผลิต)
Reproduction (สืบพันธุ์)
li

ช่วยปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกาย

li
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ภาพที่ 6.1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีในอาหารสัตว์
การจาแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feedstuffs) หมายถึง สารใด ๆ ก็ตามที่ให้โภชนะที่เกิดประโยชน์แก่สัตว์ที่กิน
เข้าไป โดยวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจได้มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ ฯลฯ หรืออาจได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมี เช่น กรดอะมิโน วิตามินต่าง ๆ หรือทางชีววิทยา เช่น โปรตีน จากพืชหรือสัตว์เซลล์
เดียวก็ได้ ซึ่ง จรัส สว่างทัพ (2539) ได้จาแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. อาหารหยาบ (roughages)
อาหารหยาบ หมายถึง วัตถุดิบที่มีโภชนะต่อหน่วยน้าหนักต่า มีเยื่อใยสูงกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็น
3 พวก คือ
1.1 อาหารหยาบสด (green roughages หรือ green forages) อาหารหยาบที่อยู่ในสภาพสด มี
ความชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ พืชที่ตัดสดมาให้สัตว์กิน (soilage) และพืชอาหารสัตว์ในทุ่งที่สัตว์
เข้าไปแทะเล็ม (pasture) อาหารหยาบสดประกอบด้วย
1 พืชตระกูลหญ้า (gramineae) ได้แก่ หญ้าขน (para grass หรือ mauritius grass) หญ้ากินนี
(guinea grass) หญ้าเนเปียร์ (napier grass) หญ้ารูซี่ (ruzi grass) ฯลฯ พืชตระกูลหญ้าเป็นพืชที่ให้
คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก (แป้งหรือเยื่อใย) บางทีจึงเรียกว่า carboneceous plants
2 พืชตระกูลถั่ว (leguminosee) ได้แก่ ถั่วลายหรือถั่วเซนโตรซีมา (centrosema) ถั่วชีราโตร
(siratro) ถั่วสไตโล (stylo) ฯลฯ พืชตระกูลถั่วจะให้คุณค่าทางโภชนะ เช่น โปรตีน สูงกว่าพืชอื่น มักนิยม
ปลูกผสมกับหญ้าทาเป็นทุ่งหญ้าผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่สัตว์ บางทีจึงเรียกว่า
proteineceous plants
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3 พืชอาหารอื่น ๆ (others) ได้แก่ ยอดอ้อย ผักตบชวา (water hyacinth) ต้นข้าวโพด (corn
stem) ต้นข้าวฟ่าง (sorghum stem) ต้นถั่วต่างๆ ฯลฯ
1.2 อาหารหยาบแห้ง (dry roughages หรือ dry forages) อยู่ในรูปที่มีความชื้นไม่เกิน 15
เปอร์เซ็นต์ เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหาร โดยนาเอาอาหารหยาบสดมา
ระเหยความชื้นออกด้วยการตากแดด 2 – 3 แดด หรือการอบด้วยความร้อนให้เหลือความชื้นไม่เกิน 15
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในสภาพที่เชื้อราและราเมือกเจริญได้ยาก จึงสามารถเก็บได้นานขึ้น ตัวอย่างของอาหาร
หยาบแห้ง ได้แก่ พืชโอชาหรือ พืชแห้ง (hay) เป็นพืชที่เก็บเกี่ยวในระยะที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วนามา
ระเหยความชื้นออกไป นอกจากนี้อาหารหยาบแห้งยังรวมถึงฟางข้าว (rice straws) ฟางผักบุ้ง เถาว์มัน
ต้นแห้งของถั่วต่างๆ เปลือกหรือฟักข้าวโพด อีกด้วย
1.3 อาหารหยาบหมัก (ensile roughages หรือ ensile forages) อยู่ในรูปที่มีความชื้น 70 – 75
เปอร์เซ็นต์ ระดับ pH ประมาณ 4.2 ในหลุมหมักที่มีสภาพไร้ออกซิเจนเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาไว้
ใช้ในยามขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนับสิบปีถ้าไม่เปิดหลุมหมักโดยการนาอาหาร
หยาบสดที่เก็บเกี่ยวในระยะคุณค่าทางอาหารสูง และมีปริมาณของ คาร์โบไฮเดรตมากพอ มีความชื้น 70
– 75 เปอร์เซ็นต์ นามาสับเป็นท่อนเล็ก ๆ บรรจุอัดแน่นลงหลุมหมักหรือบ่อหมัก (silo) ปิดปากหลุมหมัก
ให้สนิ ทแน่ นป้องกัน ไม่ให้อากาศเล็ดลอดเข้าไป ประมาณ 21 วัน ขบวนการหมักก็จะเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างอาหารหยาบหมัก ได้แก่ พืชหมัก (silage) แต่ถ้าใช้อาหารหยาบสดที่มีความชื้น 55 – 60
เปอร์เซ็นต์มาทาการหมัก เรียกว่า พืชหมักแห้ง (haylages) ในประเทศไทยหลุมหมักที่นิยมใช้กันมาก คือ
หลุมหมักแบบวางนอนใต้ดิน (trench silo)
2. อาหารข้น (concentrate)
อาหารข้น หมายถึง วัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน้าหนักสูง มีเยื่อใยต่ากว่า 18
เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็น 2 พวก ได้แก่
2.1 อาหารหลักหรืออาหารพลังงาน (basal feed หรือ energy feed) คือ วัตถุดิบที่มีพลังงานสูงหรือ
มีคาร์โบไฮเดรตมาก มีโปรตีนต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ที่เรียกว่า “อาหารหลัก” เพราะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
ปริมาณมากถึง 50 – 80 เปอร์เซ็นต์ ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ ได้แก่
1 ได้จากพืช ได้แก่ ธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปลายข้าว ราละเอียด เป็นต้น พืชหัว เช่น มัน
สาปะหลัง (มันเส้น) มันเทศ เป็นต้น และน้ามันพืชต่าง ๆ
2 ได้จากสัตว์ เช่น ไขมันโค – กระบือ (tallow) ไขมันสุกร (lard) เป็นต้น
3 อื่น ๆ เช่น กากน้าตาล (molasses) กากมัน กากเอทานอล (DDGS) เป็นต้น
2.2 อาหารเสริม (supplements) คือ วัตถุดิบที่เสริมลงไปในอาหารหลักในการประกอบสูตรอาหาร
สัตว์เพื่อให้มโี ภชนะครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ แบ่งย่อยออกเป็น
1 อาหารเสริมโปรตีน (protein supplements) คือ วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน มีโปรตีน
มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่
1.1 ได้จากพืช ได้แก่ ผลพลอยได้จากขบวนการแปรรูปอาหาร พลังงาน เช่น ส่าเหล้า ผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมพืชน้ามัน เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากมะพร้าว กากเมล็ดฝ้าย กากเมล็ดนุ่น กาก
เมล็ดปาล์ม กากเมล็ดยางพารา เป็นต้น ใบพืชต่าง ๆ คือ ใบกระถิน ใบมันสาปะหลัง ใบปอ เป็นต้น
1.2 ได้จากสัตว์ เช่น ปลาป่น เนื้อป่น เลือดป่น เครื่องในป่น ขนไก่ป่น เป็นต้น
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1.3 ได้จากการสังเคราะห์ เช่น โปรตีนจากพืชหรือสัตว์เซลล์เดียว (single cell proteins) เช่น ยีสต์
เป็นต้น กรดอะมิโนสังเคราะห์ เช่น ไลซีน เมทไธโอนีฟินิล อะลานีน เป็นต้น
2 อาหารเสริมแร่ธาตุ (mineral supplements) คือ วัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุสูง
เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อให้มีแร่ธาตุครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ ได้แก่
2.1 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียม เช่น หินปูน (CaCO3) ปูนขาว (CaO) เปลือก หอยป่น
2.2 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส เช่น กระดูกป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต
2.3 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโซเดียมและคลอรีน เช่น เกลือทะเล
2.4 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปตัสเซียม เช่น กากน้าตาล
3 อาหารเสริมวิตามิน (vitamin supplements) คือ วัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของวิตามินสูง
เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อให้วิตามินครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ ได้แก่
3.1 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินเอ เช่น พืชสีเขียวที่มีแคโรทีน
3.2 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินดี เช่น พืชแห้งแบบตากแดด (field cured hay)
3.3 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินอี เช่น ราละเอียด กากทานตะวัน
3.4 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินเค เช่น ใบกระถิน
3.5 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินซี เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว (citrus fruits)
3.6 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของวิตามินบีรวม เช่น ธัญพืช พืชสีเขียว
3. สารเสริมอาหาร หรือวัตถุเติมในสูตรอาหารสัตว์ (feed additives)
เป็นสารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอาหาร ทาให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากอาหาร
ได้มากขึ้น ใช้เสริมในสูตรอาหารสัตว์เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้
3.1 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เช่น ยาปฏิชีวนะ อาทิ เพนิซิลลิน (penicillin) อ๊อกซีเต
ตราไซคลีน (oxytetracycline) รูเมนซิน (rumensin) เป็นต้น
3.2 เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เช่น ฮอร์โมนสังเคราะห์หรือสารคล้ายฮอร์โมน อาทิ
ไดเอทธิล สทิลเบสทรอล (diethyl stilbestrol ; DES) เมเลนเจสทรอล อาซีเตท (melengestrol
acetate ; MGA) ซินโนเวกซ์ (synovex) เชอรานอล (zeranol) หรือราลโกร (ralgro)
3.3 เพื่อถ่ายพยาธิ เช่น ไทอาเบนดาโซล (thiabendazole) ปิเปอราซีน (piperazine)
3.4 เพื่อปรุงรสชาติ เช่น กากน้าตาล (molasses)
3.5 เพื่อป้องกันหืน เช่น เอทธอไซควิน (ethoxyquin) บิวทีเลทไฮดรอกซีโทลีน (butylated
hydroxy toluene ; BHT) บิวทีเลทไฮดรอกซีอานีโซล (butylated hydroxy anisole ; BHA)
3.6 เพื่อป้องกันเชื้อรา เช่น เบนโซเอท (benzoate) ควิโนซาลีน (quinoxalene)
3.7 เพื่อป้องกันโรคบิด (coccidiostat) เช่น แอมโพรเลียม (amprolium) บิวทีโนเรท
(butynorate)
3.8 เพื่อรักษาโรค เช่น ฟูราโซลีโดน (furazolidone) จุนสี (copperas)
3.9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกระเพาะรูเมน เช่น สารไฮโอโนฟอร์ สารบัฟเฟอร์ ซาโปนิน
แทนนิน เป็นต้น
3.10 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเสริมยีสต์ สารเสริมชีวนะ (probiotics)
prebiotics เป็นต้น
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สารไอโอโนฟอร์ (Ionophores) มีคุณสมบัติในการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในรูเมน
โดยเฉพาะโปรโตซัวและแบคทีเรี ยแกรมบวก จึงช่วยลดปริมาณของกรดอะซิติกและบิวทีริด ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกรดโปรปิโอนิค ดังนั้นมันจึงช่วยให้โคนมสามารถใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิยม
ใช้อยู่ 2 ชนิด คือ โมเนนซิน (monensin) และลาซาโลซิด (Lasalocid) โดยเติมลงในอาหารจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิการใช้อาหาร และเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลผลิตน้านม
ยิสต์ (Yeast) ใช้เป็นสารที่เติมลงในอาหาร ที่นิยมคือ Saccharomyces cerevisae พบว่ายีสต์ มี
คุณสมบัติช่วยในการควบคุมสภาพนิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมนให้ อยู่ในสภาพปกติมี pH ที่เหมาะสมทา
ให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของโคดีขึ้น โดยเฉพาะอาหารหยาบ ดังนั้นเสริมยีสต์ในอาหารจึงช่วยเพิ่ม
ปริมาณน้านมได้
สารบัฟเฟอร์ (Buffers) การเลี้ยงโคนมต้องใช้อาหารข้นในปริมาณที่สูงทาให้มีกระเพาะรูเมนมีสภาพ
เป็นกรด ดังนั้นเพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในสภาพที่ปกติ จึงได้มีการใช้สารบัฟเฟอร์เติมลงไปใน
อาหารข้น เพื่อปรับ สภาพภายในกระเพาะรูเมน สารบัฟเฟอร์มีหลายชนิด เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต
(NaHCO3) โซเดียมเซสควิคาร์บอเนต (Sodium sesquicarbonate) แมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo)
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นต้น จะใช้สารบัฟเฟอร์เมื่อ มีการให้อาหารข้นสูงกว่า 60% มีการให้
อาหารข้นกับอาหารหยาบแยกจากกัน หรืออาหารหยาบมีการบด หรือสับให้มีขนาดเล็กเกินไป หรืออัด
เป็นเม็ด ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของสารเยื่อใยในอาหารหยาบนั้น
สารเสริมชีวนะ (Probiotics) เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เช่น แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus
spp.), streptococcus faecium บางทีมีการผสมรวมวิตามิน แร่ธาตุปลีกย่อย และ Growth hormone
หน้าที่สาคัญของสารเสริมชีวะคือ จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลิทรีย์ที่เป็นอันตราย เช่น E. coli,
salmonella เป็นต้น probiotics จะให้ผลดีเมื่อใช้ผสมอาหารลูกโค แต่ในโคที่โตเต็มวัยจะไม่ค่อยได้ผล
อาจเป็ น เพราะว่า ปริ มาณของจุ ลิ น ทรีย์ ที่ใช้น้ อยเกินไป หรื อจุลิ นทรี ย์ ที่ใช้ ไม่ส ามารถมีชีวิ ตอยู่ ได้ใ น
กระเพาะรูเมน เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีชีวิตอยู่ได้ในสัตว์เฉพาะ
4 อาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration, TMR)
อาหาร TMR หรือ Complete Ration (CR) หรืออาหารผสมสาเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการนา
อาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยต้องคานวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2
ชนิด จากน้าหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วนาไปเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ แทนการเลี้ยงแบบเดิม
ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้นตามวิธีปกติที่ผู้เลี้ยงโคนมจะให้อาหารหยาบ ตลอดทั้งวันแบบ
ให้กินเต็มที่และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1 - 2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น ปัจจุบันเพื่อความสะดวกใน
การขนส่งและเก็บรักษาบริษัทหลายแห่งได้ผลิตอาหารผสมสาเร็จรูปออกมาจาหน่ายทั้งในรูปอาหารผสม
สาเร็จรูปอัดเม็ด อาหารผสมสาเร็จรูปแบบผงหรืออาหารผสมสาเร็จรูปแบบหมัก ซึ่งในทางปฏิบัติ ถ้าเรา
ทราบปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นที่เหมาะสมกับความต้องการของโคแล้ว ผู้เลี้ยงจะสามารถนามา
ผสมเข้าด้วยกันและให้โคกินได้ทันทีโดยไม่ต้องอัดเม็ดหรือหมักก่อน
วัตถุดิบที่ใช้ผสมในอาหาร TMR
ในการประกอบสูตรอาหาร TMR ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกับ
การประกอบสูตรอาหารข้น อาหาร TMR จะประกอบด้วย
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1.แหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด และเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่เยื่อใยสูง อาหารหยาบที่ใช้ควรมีศักยภาพในด้านการย่อยได้และอัตราการย่อยได้สูง มี
ความสามารถทาให้อัตราการหมักสูง มีอัตราการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนสูงกว่าอัตราการผลิตกรดไขมัน
ที่ระเหยได้
2. แหล่งอาหารข้น ประกอบด้วย แหล่งอาหารโปรตีน เช่น พวกกากถั่วเหลือง กากเมล็ด
ทานตะวัน กากงา กากเมล็ดฝ้าย ใบพืชโปรตีนสูง เช่น ใบกระถินแห้ง ใบมันสาประหลังแห้ง เป็นต้น แหล่ง
อาหารพลังงาน เช่น มันเส้น ข้าวโพด รา ข้าวฟ่าง เป็นต้น

บทบาทของอาหาร TMR
ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 และ 4 ว่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ในกระเพาะรูเมนมีความสาคัญ
ต่อขบวนการย่อยอาหารของโค การควบคุมให้ความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนคงที่ได้จะสามารถเพิ่ม
การย่อยอาหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงของความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมควรเป็น 6.0 - 6.5
ซึ่งความเป็นกรด-ด่างนี้จะมีผลโดยตรงมาจากอาหาร
ถ้าให้โคได้กินอาหารแบบแยกกันระหว่างอาหาร
หยาบและอาหารข้น ความเป็นกรด-ด่างในรูเมนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่ให้ตลอดเวลา กล่าวคือ ถ้า
ให้โคกินอาหารข้น ซึ่งปกติอาหารชนิดนี้จะมีพลังงานที่ย่อยได้สูง สภาพในกระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมี
ความเป็นกรด-ด่างต่าลง ถ้าให้อาหารข้นปริมาณมากโอกาสที่กระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมากขึ้น ถ้าความ
เป็นกรด-ด่างต่ากว่า 5 โคจะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลงในโคนมไขมันในน้านมจะต่าและโคจะแสดง
อาการป่วยมีกรดในกระเพาะสูง และเมื่อโคได้กินหญ้าหรืออาหารหยาบความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรู
เมนจะสูงขึ้น เนื่องจากโคจะมีการเคี้ยวเอื้อง ทาให้เกิดการหมุนเวียนของน้าลาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง
ไหลกลับเข้ากระเพาะรูเมน จะช่วยปรับสภาพในรูเมนให้ความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้น ดังนั้นการให้อาหาร
หยาบและอาหารข้นพร้อมๆ กันในรูปของอาหาร TMR (อาหารผสมสาเร็จรูป) จึงเป็นวิธีหนึ่งจะสามารถ
ควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนให้คงที่ได้ดีกว่าการให้อาหารแยกกัน
สารพิษและสารยับยั้งการใช้ประโยชน์โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดอาจมีสารพิษหรือสารยับยั้งการเจริญเติบโตอยู่ ส่วนใหญ่แล้วสาร
เหล่านี้เป็นสารที่พืชผลิตขึ้นมาหรือพืชอาจดูดซึมมาจากดินแล้วสะสมตกค้างอยู่ เมื่อสัตว์กิน เข้าไปจะมีผล
ชะงักการเจริญเติบโต สัตว์อาจแสดงอาการเป็นพิษและอาจถึงตายได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จาเป็นจะต้อง
ทราบว่ามีวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน เมื่อทราบแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้วัตถุดิบเหล่านั้นมี
ความปลอดภัยเมื่อสัตว์กินเข้าไป นอกจากพิษจะอยู่ในพืชแล้ว แร่ธาตุบางชนิด ก็ เป็นพิษต่อสัตว์ได้เช่นกัน
สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์มีหลายชนิดดังนี้
สารต้านโภชนะตามธรรมชาติหรือจากพืชอาหารสัตว์ (anti-nutritional factors) เป็นสารที่มีอยู่
ในส่วนประกอบของพืชที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติ บางชนิดจะแสดงอาการเป็นพิษ เมื่ออยู่ในตัวสัตว์
บางชนิดจะสลายไปได้เองเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง บางทีเรียกว่า Endogenous toxicants สารต้าน
โภชนะที่พบในพืช และนามาใช้เป็นอาหารสัตว์ที่สาคัญๆ มีดังนี้
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1. สารยับยั้งทริปซิน (Trypsin inhibitor)
Trypsin inhibitor พบในพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลืองดิบ กากถั่วเหลืองที่สุกไม่พอ ถั่ว
beans, winged beans pigeon pea และ ถั่วพุ่ม เป็นต้น ในเมล็ดข้าวไรด์ ข้าวบาร์เล่ย์ จะมี Trypsin
inhibitor สูงกว่าในข้าวโอ้ตและข้าวสาลี และสารนี้จะถูกทาลายด้วยการผ่านไอน้าร้อน 110 องศา
เซลเซียส นาน 3 นาที หรือให้ความร้อนแห้ง ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะได้
ผลของ Trypsin inhibitor ต่อการผลิตสัตว์
การย่อยได้ของโปรตีนและกรดอะมิโน ทาให้การย่อยได้ของโปรตีนและกรดอะมิโนลดลง มีผลต่อ
การเจริญเติบโต และผลผลิตของสัตว์ จากการศึกษาในถั่วเหลือง 3 ชนิด คือผ่านความร้อน ถั่วเหลืองที่มี
สาร Trypsin inhibitor ต่า และถั่วเหลืองธรรมดาที่ไม่ผ่านขบวนการใดๆ พบว่ามีโปรตีนหยาบไม่ต่างกัน
แต่คุณภาพโปรตีนต่างกัน โดยความสามารถย่อยได้ของกรดอะมิโนต่างกัน เป็น 92, 83 และ 68
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ความร้อนจะลดการทางานของ Trypsin inhibitor ลดลง จึงทาให้เพิ่มการย่อยได้
ของกรดอะมิโน และโปรตีน และในไก่ที่เลี้ยงด้วย ถั่วเหลืองที่ผ่านความร้อน หรือ ที่มี Trypsin inhibitor
ต่า จะให้สมรรถภาพการผลิตสูงกว่าในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองธรรมดา ในไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองที่
ผ่านความร้อนเปรียบเทียบกับที่ไก่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองที่ไม่ได้สกัดไขมันและถั่วเหลืองที่มีสาร
Trypsin
inhibitor ก็พบว่า ไก่จะให้ผลผลิตไข่ น้าหนักไข่ สูงกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารได้ดีกว่าด้วย
ซึ่งมีรายงานว่าศึกษาในข้าวไรด์ และข้าวบาร์เล่ย์เมื่อผ่านความร้อนจะทาให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น เพิ่มการ
กินได้ เพิ่มการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ และส่วนการเลี้ยงไก่กระทงและไก่ไข่ด้วยถั่วเหลืองที่ผ่านและไม่ผ่าน
ความร้อน พบว่า จะสามารถเพิ่มน้าหนักตัวต่อวัน และ ผลผลิตไข่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าในถั่วเหลืองที่
ผ่านความร้อนจะให้พลังงานใช้ประโยชน์ (metabolisable energy) สูงกว่าด้วย
ผลต่อตับอ่อน ทาให้ตับอ่อนทางานมาก จนมีขนาดโตขึ้น (pancreas hypertrophy) เกิดการ
กระตุ้นการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนออกมามากทาให้สูญเสีย Trypsin และ Chymotrypsin สูญเสีย
กรดอะมิโนในร่างกายออกมากับมูล
ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีกามะถันเป็น
องค์ประกอบ (sulphur-containing amino acids) ส่งผลให้เกิดการขาด Methionine ซึ่งเป็นกรดอะมิ
โนจาเป็นอันดับแรก (first limiting amino acid) ในกากถั่วเหลือง ส่งผลทาให้ลดประสิทธิภาพการผลิต
สัตว์ลง จากการศึกษาในถั่วเหลือง 3 ชนิด คือผ่านความร้อน ถั่วเหลืองที่มีสาร Trypsin inhibitor ต่า
และถั่วเหลืองธรรมดา
พบว่าไก่เนื้อกลุ่มที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองที่ไม่ได้สกัดไขมันและถั่วเหลืองที่มีสาร
Trypsin inhibitor ตับอ่อนของไก่จะมีน้าหนักมากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองที่ผ่านความ และน้าหนัก
ตับอ่อนของไก่จะเพิ่มขึ้นตามเวลาให้ความร้อนที่ลดลง และในไก่พบว่า Trypsin inhibitor จะมีผลทาให้
ค่า protein efficiency ratio ลดลงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และในหนู และสุกร ก็พบว่า Trypsin
inhibitor สามารถลดความสามารถย่อยได้ของอาหารโปรตีนและกรดอะมิโนลง กว่า 50 เปอร์เซ็นต์
2. เลคติน (Lectins / Phytohaemag glutinins)
lectins พบในเมล็ดพืชตระกูลถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วพร้า ถั่ว White
clover, Lima bean , Faba bean, Broad bean เป็นต้น และถูกทาลายด้วยการต้มนาน 30 นาที ถูก
ทาลายด้วยความร้อนชื้นได้ดีกว่าความร้อนแห้ง เลคติน เป็นสารประกอบพวกไกลโคโปรตีน และสามารถ
ที่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพรูปร่างของลาไส้เล็กได้ โดยการจับหรือทาลายชั้น Bush border
membrane ของลาไส้เล็ก แต่โดยทั่วไปของอาหารโปรตีนพบว่าเลคตินจะต้านทานการแตกตัวในทางเดิน
อาหาร ทาให้พบในมูลสัตว์ที่กินพวกเมล็ดถั่ว
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กลไกความเป็นพิษของเลคติน
ตัวที่เป็นพิษของเลคตินคือ concanavalin A ซึ่งเป็นส่วนประกอบในถั่ว Jack bean winged
bean และ ถั่วเหลือง โดยที่ concanavalin A ส่งเสริมให้เกิดสลัดหรือปลดของ Bush border
membrane ของลาไส้เล็ก และลดความยาวของวิลลัส (villus) ซึ่งจะเป็นการลดพื้นที่ผิวสัมผัสสาหรับการ
ดูดซึมในลาไส้เล็กลง หรือ เลคตินอาจเกาะจับกับเซลล์เยื่อบุที่ Bush border ของลาไส้เล็ก จึงขัดขวาง
การดูดซึมสารอาหาร เช่น โปรตีน ทาให้การเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้เลคตินอาจจะแทรกซึมเข้าไป
ส่วน lamina propria ของลาไส้เล็ก มีผลต่อ eosinophils และ lymphocytes และอาจมีผลทาให้การ
ทาหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มเสียหายได้ และเลคตินจะจับตัวกับ Glycoprotein ของผนังเซลล์เม็ดเลือดแดง
ทาให้เม็ดเลือดแดงเกาะตัวกันเป็นก้อน
ผลต่อการผลิตสัตว์
เลคตินในถั่วเหลือง ระดับ 0.048 เปอร์เซ็นต์ พบว่าทาให้ประสิทธิการใช้อาหาร และ ระดับ
เอนไซม์ของ Bush border ต่าลง ในไก่งวงอายุ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อการพัฒนาของลาไส้เล็ก
ในไก่งวงอายุ 2 สัปดาห์ด้วย กล่าวคือทาให้ลดความยาวลาไส้เล็กและลดน้าหนักต่อมไธมัส จากการใช้ถั่ว
เหลืองที่ไม่ผ่านบวนการใดๆ ซึ่งมีเลคตินประกอบอยู่ เป็นแหล่งโปรตีนเลี้ยงลูกไก่และสุกร เปรียบเทียบกับ
กากถั่วเหลือง (soy bean meal) หรือถั่วเหลืองที่ไม่มีเลคติน พบว่าการเจริญเติบโตต่อวันในลูกไก่และ
สุกรจะต่าในกลุ่มที่ได้รับถั่วเหลืองธรรมดา และมีรายงานว่า การใช้ถั่วเหลืองที่ไม่มีเลคตินเป็นแหล่งโปรตีน
เปรียบเทียบกับถั่วเหลืองธรรมดาซึ่งมีเลคติน 7.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าการเจริญเติบโตในลูกไก่อายุ
2 สัปดาห์ ในกลุ่มที่ไม่มีเลคตินจะสูงกว่า และประสิทธิภาพการย่อยได้ของกรดอะมิโนสูงกว่าประมาณ 8
เปอร์เซ็นต์
3. ไมโมซีน (Mimosine)
Mimosine เป็นกรดอะมิโนที่ไม่ใช่โปรตีน พบในพืชตระกูลถั่ว เช่น กระถิน (Leucaena
leucocephala) ในใบกระถินมี mimosine ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ของโปรตีนทั้งหมดในใบกระถิน
หรือ 20-48 มิลลิกรัมต่อกรัม หรือประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักแห้ง ใบกระถินอ่อนมีปริมาณไม
โมซีนสูงกว่าใบกระถินแก่ประมาณ 3 เท่า ไมโมซีนจะแตกตัวในกระเพาะหมักเป็น 3- Hydroxy-4(1H)pyridone (3,4-Dihydroxypyridine; 3,4-DHP) การทาลายสารพิษของไมโมซีน โดยการอบที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณของไมโมซีนในใบกระถินได้ 50 เปอร์เซ็นต์
หรือการเสริม FeSO4 ในอัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ ลงในอาหารที่มีใบกระถิน
กลไกความเป็นพิษของ mimosine
Mimosine สามารถเปลี่ยนเป็น 3, 4 –DHP ( Dihydroxypyridine) โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะ
หมักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งจะมีผลยับยั้งการสร้างฮอร์โมน Thyroxine ไมโมซีนจะทาให้ขนร่วง ส่วน 3, 4
–DHP จะทาให้เป็นคอพอกได้ และไมโมซีนจะสกัดกั้นการทางานของ Metabolites บางตัว เช่น
Pyridoxine, Niacin
ผลของไมโมซีนต่อสัตว์กระเพาะเดี่ยว
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จะทาให้สัตว์กินอาหารได้น้อยลง อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง
ปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายลดลง
ความสามารถในการย่อยลดลง และอาจทาให้ถึงตายได้
นอกจากนี้ยังพบว่าทาให้หงอนและอัณฑะของไก่มีการเจริญน้อยลง ในสัตว์ปีกไม่ควรใช้ใบกระถินในสูตร
อาหารมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินในสูตรอาหารมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใน
กระต่ายไม่ควรใช้เกิน 7 เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งของอาหาร ความเข้มข้นของไมโมซีน 1 เปอร์เซ็นต์ มีผล
ต่อโรคกระดูกในไก่เนื้อ โดยทาให้ความเข้มข้นและความหนาแน่นของแร่ธาตุ ในกระดูกต้นขาลดลง จึง
ส่งผลต่อความแข็ง ความอ่อนน่วม ความเหนียวของกระดูกก็ลดลงด้วย และเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
หมุนเวียนของกระดูกต่าลง การใช้ใบกระถินป่นเลี้ยงลูกไก่ในอัตรา 5-15 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเสริม FeSO4
พบว่าการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดี อาจเป็นเพราะว่าการเสริม FeSO4 ในอาหารที่ใช้
ใบกระถินป่นปริมาณสูง จะทาให้ลดพิษของไมโมซีนได้ ส่วนในสุกรขุนน้าหนักอยู่ในช่วง 20-60 กิโลกรัม
เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นในอาหาร 10-20 เปอร์เซ็นต์ เสริมและไม่เสริม FeSO4 พบว่าการย่อยได้ของ
โปรตีนจะต่าในอาหารที่เสริมใบกระถินสูง แต่การใช้ประโยชน์ได้ของไนโตรเจนไม่ต่างกัน ส่วนกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยกระถิ่นป่นสูงแต่ไม่เสริม FeSO4 จะทาให้การกินได้ อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนอาหารลดลง อาจเนื่องมาจากไมโมซีนทาให้ความน่ากินของอาหารลดลง นอกจากนี้ยังมีอาการ
ขนร่วง
ผลของไมโมซีนต่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ไมโมซีนจะเปลี่ยนเป็น 3, 4 - DHP ทาให้การสร้าง Thyroxine น้อยลง ต่อม
ไทรอยด์จะขยายใหญ่ สัตว์จะกินอาหารได้น้อยลง การเจริญเติบโตลดลง และขนร่วง ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
สามารถใช้ใบกระถินในสูตรอาหารได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่หากใช้เป็นพืชหลักนาน 5-12 เดือน จะทาให้
เกิดพิษของไมโมซีนได้ จากการศึกษาการใช้ใบกระถินป่นในสูตรอาหาร ในลูกวัวพบว่ามีผลทาให้ลดระดับ
ของฮอร์โมนไทรอยด์ thyroxine (T3) และ triodothyronine (T4) และการกินได้ลดลงเมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของใบกระถินขึ้น และระดับที่กินได้สูงสุดเมื่อเสริมใบกระถิน 50 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาการใช้
สารไมโมซีน 40 มิลลิกรัมต่อน้าหนักเมแทบอลิก ในแพะโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
พบว่าการกินได้ลดลง กินน้าลดลง และในระหว่างการให้ไมโมซีนจะทาให้กรดอะมิโน เมทไธโอนีน และไล
ซีนในกระแสเลือดต่าลงเกือบครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ ฮอร์โมน thyroxine และ
triodothyronine ก็ลดลงด้วย และจากการเลี้ยงแพะด้วยกระถินเป็นเวลานาน 2 ปี ก็ไม่มีผลทาให้เกิด
ความเสียหายต่อการผลิตและประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแพะพันธุ์ Nguni ในแอฟฟริกาใต้ อัน
เนื่องมาจากการปรับตัวของสัตว์ต่อสารไมโมซีน โดยแบคทีเรียในกระเพาะหมักที่ชื่อ Synergistes jonesii
มีรายงานว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องจะสามารถปรับตัวได้ โดยการทางานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก จะสลาย
สาร 3, 4 – DHP และป้องกันการเกิดพิษได้ อย่างไรก็ตามในลูกโคเนื้อลูกผสมที่เลี้ยงด้วยกระถินเดี่ยวๆ
พบว่าลูกโคหนึ่งในสามตัว มีอาการเป็นพิษจากไมโมซีน หลังจากเลี้ยง 24 วัน คือ น้าหนักลด การ
เจริญเติบโตต่า ซูบผอม ขนร่วง หูและตาเป็นแผลฟกช้า ปากเป็นแผลมีหนอง น้าลายไหล ส่วนในโค
ลูกผสมบาร์มันเพศผู้ ก็มีอาการเป็นพิษ 1 ตัว โดยพบว่ามีขนร่วง เป็นโรคคอพอก น้าลายไหล หลังจาก
ปล่อยแทะเล็มกระถิน และโคจะมีอัตราการเจริญสูงเมื่อปล่อยแทะเล็มในระยะเวลาสั้น แต่ถ้าใช้เวลานาน
(2 เดือน) อัตราการเจริญเติบโตจะลดลง และโคจะมีระดับ thyroxine ในเลือดต่า
4. กรดไฮโดรไซยานิก / กรดพรัสสิก (Hydrocyanic acid, HCN / Prussic acid)
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Cyanogens เป็นสารประกอบพวก
ไกลโคไซด์ (glycoside) ซึ่งเป็นสารที่มีน้าตาลเป็น
องค์ประกอบ สารพิษที่พบ คือ Cyanogenetic glucoside ซึ่งทาให้มี HCN 2 ชนิด คือ
1. Linamarin พบ Glucoside ชนิดนี้ถึง 97 % เปอร์เซ็นต์ ในมันสาปะหลัง เมื่อสัตว์กินเข้าไป
Linamarin ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ Linamarase ที่มีอยู่ในตัวสัตว์ จะให้ D-glucoside, acetone และ HCN
เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์
2. Lotaustralin พบ Glucoside ชนิดนี้เพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ในมันสาปะหลัง เมื่อสัตว์กินเข้าไป
Lotaustralin ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ Linamarase ได้ D-glucose, methyl ethylketone และ HCN
เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์ ซึ่งมีพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบการหายใจล้มเหลว และ หัวใจหยุดเต้น
ชะงัก
HCN พบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ มันสาปะหลัง เมล็ดยางพาราและกากเมล็ดยางพารา ใน
หัวมันสาปะหลังจะพบ HCN 2.4-15.6 มิลลิกรัมต่อน้าหนักสด 100 กรัม เฉลี่ย 6.98 มิลลิกรัมต่อน้าหนัก
100 กรัม (ในมันสาปะหลัง ไม่ควรมี HCN มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อน้าหนักสด 100 กรัม) ในเมล็ด
ยางพารา พบ HCN 200 มิลลิกรัมต่อน้าหนักเมล็ดสด 100 กรัม ในกากเมล็ดยางพารามีเปลือก พบ HCN
0.002 เปอร์เซ็นต์
การทาลายพิษในมันสาปะหลัง โดยการหั่นแล้วผึ่งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ที่ 60 องศาเซลเซียส HCN
จะสูญเสียไปถึง 83 เปอร์เซ็นต์ หรือโดยการหมัก โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวทาลาย HCN ซึ่งเปลี่ยนเป็น
แอมโมเนีย และน้า
การทาลายพิษในกากเมล็ดยางพารา การอบด้วยความร้อน 105 องศาเซลเซียส 18 ชั่วโมง จะ
สามารถลดปริมาณ HCN ได้ 84 เปอร์เซ็นต์ หรือ ในเมล็ดยางพารา โดยการนาไปแช่น้า แล้วนาไปต้ม ผึ่ง
ให้แห้ง แล้วนาไปอัดน้ามันจะลด HCN ลงได้ 97 เปอร์เซ็นต์
ความเป็นพิษของ HCN ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
สาร Linamarin เป็นพวก cyanoginic glycosides ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีปริมาณสูง
ในมันสาปะหลัง และมีความเป็นพิษเมื่อแตกตัวได้ HCN จากการศึกษาในกระต่ายรุ่นพบว่า การเลี้ยงด้วย
มันสาปะหลังสามารถใช้ได้สูงถึง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการ
เจริญเติบโต การกินได้ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต หัวใน และตับอ่อน เป็น
ต้น จากการกาจัดสารพิษในมันสาปะหลัง 2 วิธี โดยการสับแล้วทาให้แห้งเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และทาให้
แห้งช้า ภายใน 72 ชั่วโมง พบว่าระดับของสารไซยาไนจะลดลงเหลือ 38 และ 482 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สาหรับวิธีแห้งช้าและแห้งเร็ว ตามลาดับ อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อจะสูงกว่าถ้าเลี้ยงด้วยมัน
สาปะหลังที่กาจัดสารพิษโดยวิธีแห้งช้า และในกลุ่มที่ให้มันสาปะหลังที่แห้งเร็วไก่จะมีน้าหนักของตับอ่อน
น้อยกว่า และมีการหลั่งของน้าดีสูงกว่าด้วย ดังนั้นการที่อาหารมีสารไซยาไนสูงจะมีผลประสิทธิภาพการ
ผลิตได้ และในไก่เนื้อสามารถทนสารไซยาไนได้ที่ระดับต่ากว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ส่วนแม่ไก่
สามารถทนต่อระดับ HCN ได้ถึง 135 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในไก่ถ้าได้รับอาหารที่มีมัน
สาปะหลังที่ไม่ผ่านการทรีทจะทาให้ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้มีแนวโน้มต่าลง และถ้าได้รับ HCN 100
ppm การเจริญเติบโตจะลดลง ถ้าได้รับ 280 ppm การกินได้จะลดลง
ในไก่ อาการและอัตราการตายเนื่องจาก HCN มี 3 ลักษณะ คือ
1. หงอยซึม ง่วงนอน และตาย จะป่วย 12 – 16 ชั่วโมง ก่อนตาย มันเกิดกับไก่อายุประมาณ 4 สัปดาห์
2. ตายอย่างรวดเร็วโดยไม่มีอาการป่วย ผ่าซากพบเลือดออกเป็นปื้นระหว่างชั้นของผิวหนังกับกล้ามเนื้อ
หรือตามพังผืดรอบๆ กล้ามเนื้อ เกิดกับไก่อายุ 5 สัปดาห์ขึ้นไป
Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

104

Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong
Feed and Feed Requirement in Ruminant

3. มีอาการทางประสาท คอบิดไปทางด้านข้าง ศีรษะห้อยต่าลง ซักและตาย เกิดในไก่อายุ 6-7 สัปดาห์ มี
อาการ 10-14 วันก่อนตาย
ความเป็นพิษของ HCN ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การสร้างสารพิษ cyanogens ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้น จะเกิดจากการสลายตัว
เป็นสารประกอบไกลโคไซด์ (glycosides) เช่น amygdalin, prunasin และ linamarin เป็นต้น ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับอัตราการสลายตัวของอะไกลโคน (aglycones) เช่น benzaldehyde cyanohydrin และ
acetone cyanohydrin ออกจากสารพวกน้าตาล โดยอัตราการเกิด cyanogens ก็ขึ้นอยู่กับ
cyanodrins ซึ่งสารตัวกลางจากการแตกตัวของ cyanoginic glycosides ได้เป็นสารพิษ hydrogen
cyanide (HCN) และอัตราการสลายตัวของ cyanodrins ก็ขึ้นอยู่กับ pH ในกระเพาะหมัก โดยทั่วไปจะ
แตกตัวได้ดีที่ pH 6 และอัตราการสลายตัวจะช้าลงถ้า pH 5-6 ยังพบว่าถ้าสัตว์อยู่ในสภาวะอิ่มและ pH
สูงจะสลายตัวได้ดีกว่าสภาวะกาลังกินหรือย่อยอาหาร และอัตราการสร้าง cyanogens สูงสุดที่เวลา 24
ชั่วโมงหลังอาหารเย็น ดังนั้นสัตว์จะแสดงอาการอ่อนแอต่อพิษของ HCN จากพืชจะเกี่ยวข้องกับ pH และ
การทางานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ที่สร้างน้าย่อย β –glucosidase สาหรับสลายพันธะ ไกลโคซิ
ดิก (glycosidic bonds)
ระดับที่เป็นพิษของ HCN ในสัตว์จะประมาณ 1.4 มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม
5. กลูโคสิโนเลท (Glucosinolates)
กลูโคสิโนเลท เป็นสารประกอบไกลโคไซด์ ซึ่งมีน้าตาลกลูโคส จับกับสารประกอบที่มีซัลเฟอร์เป็น
ส่วนประกอบ (sulfur –containing) และพบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากคาโนลา เรปซีด ซึ่งกากคา
โนลามีสารกลูโคสิโนเลท ประมาณ 12 – 16 ไมโครโมลต่อกรัม ซึ่งสารนี้มีหลายชนิด ตัวสาคัญ ได้แก่
progoitrin, gluconapin และ glucobrassicanapin ทั้งกากคาโนลาและเรปซีด เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีน ซึ่งมีโปรตีนหยาบ 30-38 เปอร์เซ็นต์
การทาลายพิษของกูลโคสิโนเลท การใช้วิธีสกัดน้ามันที่เหมาะสม โดยใช้อุณหภูมิ 100 -105
องศาเซลเซียส นาน 15-20 นาที สามารถทาลายเอนไซม์ไมโรซิเนส ทาให้ลดการเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสา
รกลูโคสิโนเลท
กลไกความเป็นพิษ เนื่องจากในกากเมล็ดพืชพวกนี้มีเอนไซม์ไมโรซิเนส (myrosinase) หรือผลิต
โดยจุลินทรีย์ในลาไส้ และในกระเพาะหมัก จะทาการย่อยสลายสารต้านโภชนะเหล่านีใ้ ห้แตกตัวได้สารที่
เป็นพิษต่อสัตว์ ได้แก่ ไอโซไธโอไซยาเนท (Isothiocyanates) ไธโอไซยาเนท (Thiocyanates) ออกซาโซ
ลิดีนไธออน (Oxazolidinethiones) และไนทริล (Nitriles) ความเป็นพิษของสารเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ กลู
โคสิโนเลท และการทางานของเอนไซม์ไมโรซิเนส สารเหล่านี้จะมีผลทาให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้น และผลิต
ฮอร์โมน Thyroxine ลดลง ทาให้เกิดคอพอก (goiter) โดยเฉพาะ ไธโอไซยาเนท ไอออน จะขัดขวาง
ฮอร์โมนไทรอยด์จับกับไอโอดีน ส่งผลให้ฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทางานเมื่อปล่อยสู่กระแสเลือดดังนั้นการมี
สารกลูโคสิโนเลทสูงจึงทาให้เกิดโรคคอพอก และยังทาให้ ตับและไต มีขนาดใหญ่ขึ้น ขบวนการเมตาโบลิ
ซึมผิดปกติ การกินได้ลดลงโดยเฉพาะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เจริญเติบโตช้าลง ความสมบูรณ์ พันธุ์เลวลง
กลไกยังไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น การเกิดจากผลของกลูโคสิโนเลท
การขาดอาหารของแม่ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการทางานของฮอร์โมนไทรอยด์ การเคลื่อนย้ายสารก่อโรคคอ
พอกไปยังลูก และการลดการเคลื่อนย้ายสารโภชนะ เช่น ไอโอดีน ผ่านรกของแม่สู่ลูก เป็นต้น อย่างไรก็
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ตามความรุนแรงของผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ เช่น ในสุกรก็ที่ระดับกลูโคสิโนเลท
4 มิลลิโมลต่อกับอาหาร จะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์พันธุ์ และที่ระดับ 8 มิลลิโมลต่อกรัมอาหาร จะมี
ผลต่อการกินได้
ผลของกูลโคสิโนเลทในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
กลูโคสิโนเลท และสารที่ได้จากการแตกตัวของกลูโคสิโนเลท อาจจะสามารถตกค้างในผลิตภัณฑ์
สัตว์ เช่น ไข่ เนื้อ และนม ได้โดยไม่สามารถวัดได้จากรสชาติ โดยในไก่ไข่ พันธุ์สีน้าตาล จะไวต่อกลูโคสิโน
เลทที่ ระดับ 0.5 ไมโคกรัมต่อกรัมอาหาร ทาให้มีกลิ่นคาวในไข่ ส่วนในไก่ไข่พันธุ์สีขาวจะทนได้สูงกว่า
ประมาณ 3 เท่า ในไก่ที่ได้รับเรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลทจะทาให้ระดับ thyroxine ในกระแสเลือดลดลงและ
ต่อมไทรอยด์มีน้าหนักเพิ่มขึ้น และในสุกรรุ่นที่ให้กลูโคสิโนเลทสูง และเสริมไอโอดีนร่วมด้วย พบว่ากลุ่มที่
ได้รับกลูโคสิโนสูง 3.2- 148 มิลลิโมลต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ง โดยไม่เสริมไอโอดีน จะลดประสิทธิภาพการ
ผลิต และจะแสดงอาหารขาดไอโอดีน น้าหนักตับและไทรอยด์จะเพิ่ม แต่ปริมาณ thyroxine ในกระแส
เลือดจะลดลง แต่เมื่อมีไอโอดีนเสริมด้วย พบว่าสารก่อโรคคอพอกจะลดลง และ thyroxie จะเพิ่มขึ้น
ในขณะที่การเลี้ยงไก่ไข่ด้วยเรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลทสูงจะทาให้มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไข่ โดยทาให้
การผลผลิตลด และตับขยายใหญ่ และการใช้เรปซีด 50 เปอร์เซ็นต์ในอาหารจะทาให้ยับยั้งการผลิตไข่
สูตรอาหารที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ ไนทริลและกลูโคสิโนเลท จะยับยั้งการกินได้และการผลิตไข่ในไก่
ไข่ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดเลือดออก (haemorrhages) ที่ตับด้วย เลือดจะกระจายออกมาจากรอย
แตกของเส้นเลือดดาภายในตับและจากเส้นเลือดฝอยร่วมด้วย ซึ่งเกิดจากการเสื่อมทรามของเซลล์ผนังเส้น
เลือด การใช้กากเรปซีดในอาหารสัตว์ ในไก่รุ่นไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะให้การกินได้ลดลง ไก่ไข่
ไม่ควรใช้เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในสูตรอาหารสุกรเล็ก (5-20 กิโลกรัม) ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์
อาหารสุกรรุ่น (20 -60 กิโลกรัม) ไม่ควรใช้เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ หากไม่เสริมไอโอดีน (0.1-0.2 มิลลิกรัมต่อ
อาหาร) ร่วมด้วย เพราะจะทาให้การกินได้และการเจริญโตลดลง และอาหารขุน (60 -100 กิโลกรัม) ไม่
ควรใช้เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ในสุกรกาลังท้อง และให้นมที่ให้เรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลท 2-10 มิลลิโมลต่อ
กิโลกรัมอาหาร และมีการเสริมไอโอดีน 0.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร พบว่า ในกลุ่มไม่เสริมไอโอดีน
จะทาให้น้าหนักหย่านมลดลง และลดระดับ thyroxine ในลูกสุกร แต่ไม่เปลี่ยนแปลงในแม่สุกร ไฮโอดีน
ในน้านมก็ลดลง นั่นแสดงว่า กลูโคสิโนเลท มีผลขัดขวางสมดุลของฮอร์โมนและไอโอดีนในลูกสุกร สาร
goitrin ในเรปซีน ก็ให้ผลคล้ายกับกลูโคสิโนเลท โดยในสุกรที่ได้รับ goitrin 4.6 มิลลิโมลต่อวัน จะทาให้
การกินได้ลดลง น้าหนักตับ และไทรอยด์จะเพิ่มขึ้น และไทรอยด์จะลดลงเมื่อได้รับ goitrin เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ thyroxine และ triiodothyronine ลดลง มีผลกระทบต่อการทางานของไทรอยด์
ผลของกูลโคสิโนเลทในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
เรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลทต่า เมื่อใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนในอาหารข้นของโค กลูโคสิโนเลทจะ
แตกตัวได้เป็น oxazolidinethione, unsaturated nitriles และ thiocynate ประมาณ 0.1 , 10 และ
100 ไมโครโมลต่อลิตร และสารเหล่านี้อาจจะตกค้างในน้านม และมีผลต่อซาก ถึงแม้จะยังไม่มีรายงาน
ยืนยัน แต่พบว่า ในหนูที่เลี้ยงน้านมจากโคที่ได้รับอาหารเรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลทสูง จะทาให้หนูมีต่อม
ไทรอยด์ขยายใหญ่ขึ้น แต่เมื่อเสริมไอโอดีน 61 ไมโครกรัมต่อวัน ก็พบว่าสามารถป้องกันการขยายของ
ไทรอยด์ได้ มีรายว่าการเสริมเรปซีด 25 เปอร์เซ็นต์ในอาหารโคนม จะทาให้ลดปริมาณไอโอดีนในน้านม
และลด thyroxine ในกระแสเลือด ส่วนในลูกโคก็พบว่าทาให้ลด thyroxine และเพิ่มน้าหนักตับและ
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ไทรอยด์ นอกจากนี้การเสริมเรปซีดที่มีกลูโคสิโนเลทสูงจะทาให้การกินได้ และการเจริญเติบโตลดลงด้วย
จากการศึกษาการใช้เรปซีดที่มีกูลโคสิโนเลทสูงและต่าในโคเนื้อเพศผู้ พบว่าประสิทธิการใช้อาหาร การ
ย่อยได้ของวัตถุแห้งและสารเยื่อใยสูงขึ้นเมื่อเสริมเรปซีดที่มีกูลโคสิโนเลทสูง โดยการเสริมเรปซีด 100
เปอร์เซ็นต์ จะทาให้การกินได้และอัตราการเจริญเติบโตลดลงเกือบ 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่เสริม 50
เปอร์เซ็นต์ การใช้กากเรปซีดทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารโคขุน พบว่าเมื่อเพิ่มระดับของกากเรปซีด
ขึ้น จะทาให้การกินได้ของโปรตีนและวัตถุแห้งลดลง และยังทาให้ระดับ thyroxine ในกระแสเลือดลดลง
ด้วย
6. ซาโปนิน (Saponins)
ซาโปนินเป็นสารพวก glycosides compounds ประกอบด้วย steroid (C27) หรือ
triterpenoid (C30) จับกับโมเลกุลของน้าตาล (oligosaccharide) หนึ่งโมเลกุลหรือมากกว่า และจับหนึ่ง
หรือ สองตาแหน่งก็ได้ และโดยทั่วไปจะจับที่ตาแหน่ง C3 เรียกว่า monodesmoside saponins แต่ถ้า
หากว่ามีโมเลกุลของน้าตาล เพิ่มที่ตาแหน่ง C22 หรือ C28 ก็จะเรียกว่า bidesmoside saponins
ซาโปนิน พบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่ว (Acacia) ต่างๆ เช่น
ถั่วอัลฟลาฟ่า ถั่ว pea bean และพืชตระกลูหญ้า เช่น หญ้ากินนี หญ้าซิกแนล นอกจากนี้พบได้ในพืช
ปลูกและพืชป่าทั่วๆ ไป โดยทั่วไปจะพบสารนี้ในส่วนต่าง เช่น ใบ ยอด เปลือกไม้ เมล็ด ราก หัว ผล ซึ่ง
เป็นส่วนของพืชที่มีความอ่อนแอต่อการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืช หรือพวกหอย หรือแม้แต่สัตว์กินพืช
และเชื้อก่อโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น ซาโปนินจึงเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวมันเอง
จากการทาลายแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรค
กลไกความเป็นพิษ ซาโปนินเป็นสารประกอบพวกไขมัน ซึ่งเหมือนกับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์
(membrane) ทาให้สามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และทาให้เยื่อหุ้มเซลล์เสียสภาพได้ เป็นผลให้สาร
ต่างๆ สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้มากขึ้น และอาจทาให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ ทั้งนี้พบว่า steroid หรือ
triterpenoid ของซาโปนินที่ประกอบด้วยน้าตาลสายเดียว (monodesmoside saponins) มี
ความสามารถทาให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้สูงกว่าซาโปนินที่ประกอบด้วยน้าตาลสองสาย
ส่วนระดับ
ความเป็นพิษนั้นพบว่าซาโปนินจะ ถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายน้อยมาก ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว์อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนในสัตว์กระเพาะรวมพบว่ามีประโยชน์มากกว่า
เป็นโทษกล่าวคือ มีผลต่อการกินได้ การเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ และสามารถเป็นสารต้านโปรโตซัว
(anti-protazoa) ช่วยในการย่อยโปรตีน ลดการผลิตก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศ และการดูดซึมวิตามิน
และแร่ธาตุในทางเดินอาหารดีขึ้น และในสัตว์กระเพาะเดี่ยว มีรายงานว่า จะทาให้ลดการกินได้ การ
เจริญเติบโตและลดการผลิตไข่ในไก่ไข่ ลดการย่อยได้ของอาหารโปรตีน ยับยั้งการดูดซึมสารอาหารของ
ผนังลาไส้เล็ก แต่มีรายงานว่าซาโปนินสามารถเพิ่มอัตราการแลกเนื้อในสุกรขุนรุ่นและสุกรช่วงหย่านม
อย่างไรก็ตามยังพบว่าซาโปนินสามารถมีคุณสมบัติเป็นสารต้านการเกิดออกซิไดส์ของไขมัน
(antioxidant) ได้ด้วย จากการศึกษาการใช้สารซาโปนินจากถั่วเหลือง พบว่าสามารถกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน
ไทรอยด์ในซีรั่มได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการออกซิไดส์ของไขมันของเซลล์ตับในหนูได้
7. แทนนิน (Tannins)
แทนนิน หรือกรดแทนนิก เป็นสารประกอบพวก phenolic compounds พบในวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ได้แก่ ข้าวฟ่างสายพันธุ์ Birdresistant hybrids มี Tannin อยู่ระหว่าง 2.36 -7.25 เปอร์เซ็นต์
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และ เมล็ดน้ามันและพืชตระกูลถั่วส่วนใหญ่ ส่วนใน Acacia spp. และ Lotus spp. พบ ว่ามี
condensed tannin อยู่ประมาณ 65 และ 30-40 กรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
การทาลายพิษของแทนนิน การแช่น้า 12 -24 ชั่วโมง และอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 6
ชั่วโมง การให้ความร้อนที่ 250 องศาเซลเซียส 15 นาที ไม่ทาให้ข้าวฟ่างใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นในไก่
ผลของแทนนินในสัตว์กระเดี่ยว
แทนนินจะยับยั้งการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ Trypsin, α-amylase และ
Lipase การเกิดกรดแทนนิก (Tannic acid) ในอาหารไก่ จะทาให้คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงขึ้น
ไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายจะลดลงและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง แทนนิน 0.05 เปอร์เซ็นต์ ทาให้
ไข่แดงมีจุดเหลือง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ไข่แดงมีสี olive green และแทนนิน 0.64 – 0.83 เปอร์เซ็นต์ ลด
อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่ และกรดแทนนิก 0.5- 2 เปอร์เซ็นต์ ในไก่ ลด
อัตราการเจริญเติบโต และเพิ่มไขมันในตับ และกรดแทนนิก 2 -4 เปอร์เซ็นต์ ในไก่ไข่ จะทาให้ไข่แดง
เปลี่ยนสีเป็น greenish tint และถ้าหากว่ากรดแทนนิกสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ทาให้เกิดอัตราการตาย 70
เปอร์เซ็นต์
ผลของแทนนินในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
condensed tannin อาจจะมีผลเสียต่อระบบการทางานภายในกระเพาะหมัก ยับยั้งการกินได้
การเจริญเติบโต ผลผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากใช้ในระดับต่า ประมาณ 30-40 กรัมต่อกิโลกรัม
น้าหนักแห้งของถั่วอาหารสัตว์ ก็เป็นประโยชน์ คือเพิ่มการใช้ได้ของโภชนะ โดยเฉพาะเพิ่ม by pass
protein และยับยั้งการเกิดท้องอืดในโค คอนเดนแทนนินจากถั่วอาหารสัตว์ จะเพิ่มการใช้โภชนะของแกะ
โดยการลดการแตกตัวในกระเพาะหมักของโปรตีนในพืช และเพิ่มโปรตีนหยาบไหลผ่านไปยังลาไส้เล็ก
และจากการเสริม Lotus corniculatus ซึ่งเป็นพืชทีมีคอนเดนแทนนินสูง พบว่าทาให้ประชากรจุลินทรีย์
ลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นในกลุ่มที่ย่อยโปรตีน และแอมโมเนีย เป็นต้น จึงทาให้การย่อยได้ ของ
โปรตีนและไนโตรเจนในกระเพาะหมักลดลง และส่งผลให้เพิ่มการไหลผ่านของโปรตีนที่ไม่ย่อยได้สูงขึ้น
ด้วย เป็นผลให้เพิ่มการไหลผ่านของกรดอะมิโนที่จาเป็นจากกระเพาะหมักสู่ลาไส้เล็กอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสัตว์ เพราะว่าเพิ่มการของกรดอะมิโน ความเป็นไปได้ของผลของแทนนินที่มีต่อไนโตรเจนเมแทบอลิ
ซึ่ม มี 4 ประการ คือ 1) โปรตีนหลบหลีกจากกระเพาะหมักไปสู่ทางเดินอาหารส่วนล่าง 2) เพิ่มจานวน
ประชากรจุลินทรีย์ 3) เพิ่มไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบของภายในทางเดินอาหาร 4) โปรตีนที่ย่อยไม่ได้
จากการจับตัวกับแทนนิน เป็นต้น จากการเสริมคอนเดนแทนนินในการเลี้ยงแพะและแกะด้วยอาหาร
คุณภาพต่า พบว่าการเสริมคอนเดนแทนนินจะทาให้ สมดุลไนโตรเจนดีขึ้น ลดยูเรียไนโตรเจนในซีรั่ม และ
เพิ่มอัตราการไหลผ่านของอาหารโปรตีน และจากการใช้ถั่วอาหารสัตว์ 2 ชนิดที่มีคอนเดนแทนนิน 1 และ
2.3 เปอร์เซ็นต์ ในแพะและแกะ พบว่า อาหารที่มีคอนเดนแทนนินสูงจะป้องกันโปรตีนจากการถูกย่อยใน
กระเพาะหมัก และทาให้อาหารย่อยได้ต่าในกระเพาะหมัก โดยคอนเดนแทนนินอาจจะจับกับโปรตีน เป็น
อิสระ หรือ การจับกับสารเยื่อใย ซึ่งอาจจะรวมตัวกันระหว่างกระบวนการย่อย และเมื่อมีการเสริม
Polyethylene glycol (PEG) ร่วมด้วยจะทาให้การกินได้เพิ่มขึ้น การย่อยได้ของอินทรีย์วัตถุ NDF และ
ADF จะสูงขึ้น แต่โปรตีนไหลผ่านก็จะน้อยลง เพราะว่า PEG จะลดการทางานของคอนเดนแทนนิน
8. กอสซิปอล (Gossypol)
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กอสซิปอล เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้น เพื่อเป็นด่านป้องกันอันตรายจากการเข้า
ทาลายของแมลงต่างๆ จากเชื้อก่อโรคต่าง เป็นต้น พบในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากเมล็ดฝ้าย กอสซิ
ปอล เป็นสารประกอบ polyphenols สีเหลือง ละลายได้ในไขมัน อยู่ในต่อมของสมอฝ้าย และปรากฏอยู่
2 รูป คือ กอสซิปอลที่ยืดจับกับโปรตีนหรือโภชนะอื่นๆ (Bound gossypol , BG) ดูดซึมไม่ได้และไม่เป็น
พิษ กับ กอสซิปอลอิสระ (Free gossypol, FG) ซึ่งเป็นพิษกับสัตว์
การทาลายพิษกอสซิปอล การสกัดโดยใช้ haxane : acetone : water = 44: 55: 3 หลังอัด
น้ามันจะลด กอสซิปอลลงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ การให้ความร้อนจะเปลี่ยน Free gossypol ไปให้อยู่ในรูป
Bound gossypol ซึ่งมีพิษน้อยกว่า การใช้ FeSO4 เติมลงในกากเมล็ดฝ้ายโดยใช้ FeSO4 : gossypol =
1:1
ผลต่อสัตว์กระเพาะเดี่ยว
การต้านทานพิษของกอสซิปอลจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ และอายุ ถ้าสัตว์อายุน้อยก็จะไวต่อพิษ
สูง ในสุกรจะค่อนข้างไวต่อความเป็นพิษของกอสซิปอล การใช้เกลือแร่ธาตุและไลซีนจะช่วยลดพิษได้ และ
กอสซิปอลจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ เช่นอาจลดการผสมติด และขนาดของครอก เป็นต้น
โดยมีผลต่อการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนสเตอรอยด์ ทาให้มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ในทั้ง เพศผู้และเพศเมีย
ทั้งนี้กอสซิปอลจะมีผลยับยั้งกระบวนการสร้างสเปริ์มในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยจะมีผลต่อการเคลื่อนไหว
ของ spermatozoa กลไลของกอสซิปอลต่อการลดการเคลื่อนไหวของสเปริ์มเป็นดังนี้ คือ 1) จะยับยั้ง
การเคลื่อนไหวและการไหลไปตามท่อเก็บสเปริ์มของ spermatozoa ที่เพิ่งสร้างเสร็จ 2) การใช้ออกซิเจน
จะถูกกระตุ้นด้วยความเข้มข้นระดับต่าของกอสซิปอล และจะถูกยับยั้งเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 3) จะ
ยับยั้งการหายใจของ spermatozoa โดยเยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารผ่านได้มากขึ้น จะมีผลยับยั้งโดยตรงต่อ
ขบวนการขนถ่ายอิเล็กตรอนของไมโตคอนเดรีย 4) การลดลงอย่างรวดเร็วของไมโตคอนเดรียมีผลต่อการ
เคลื่อนไหว สรุปว่ากอสซิปอลจะยับยั้งการเคลื่อนไหวของสเปริ์มได้ โดยการปลดไมโตคอนเดรียของสเปริ์ม
นั่นเอง นอกจากนี้กอสซิปอลอาจจะมีผลต่อการสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากกรานู
โลซ่าเซลล์ จากการศึกษาไก่กระทงโดยให้กอสซิปอล 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร พบว่าจะทาให้เกิด
ผิวรอบนอกของท่อน้าเหลืองมีลักษณะอ่อนและไหลรวมกันและเกิดเนื้อเยื่อพอกพูนของชั้น bilary ในตับ
และ ตั้งแต่ 800 มิลลิกรัมขึ้นไป จะทาให้น้าหนักตัวลดอย่างมาก และ การกินได้ลดลงด้วย และถ้าไก่ที่
ได้รับกอสซิปอล 1600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีผลทาให้เกิดอัตราการตาย 28.1 เปอร์เซ็นต์ ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับ ในไก่ไข่ พบว่าเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารที่มีกอสซิปอล 255 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ทาให้การกินได้ลดลงและลดประสิทธิภาพการผลิตไข่ ส่วนการศึกษาในสุกรนั้นพบว่า การเสริม
กากเมล็ดฝ้ายในระดับสูงในสุกรรุ่นจะลดการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ และยังทาให้น้าหนักตับ
และไตจะสูงกว่าที่เลี้ยงด้วยระดับต่า
Free gossypol 0.015 เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่าในอาหาร เชื่อว่าไม่ทาให้เกิดอันตรายกับสัตว์
ถ้ามีมากว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารจะทาให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง อ่อนเพลีย
กระสับกระส่าย ซึม หอบและ ตายได้ ในไก่ไข่ ถ้ามี Free gossypol มากกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร
จะทาให้ไข่มีสีผิดปกติ ส่วนในสุกรรุ่น-ขุน ถ้ามี Free gossypol มากกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารจะไม่
มีผลต่อลักษณะต่างๆ ของสุกร
ผลต่อสัตว์เคี้ยวเอื้อง
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ในโคสาวที่ได้รับกอสซิปอล 12 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 76 วัน พบว่ามีผลต่อความสมบรูณ์พันธุ์ทา
ให้การผสมติดต่าลง และมีผลต่อกระบวนการสร้างสเปริ์มของโคพ่อพันธุ์ ที่ได้รับกอสซิปอลอิสระ (Free
gossypol) 8.2 กรัมต่อตัวต่อวัน โดยทาให้สเปริ์มอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ และถ้าได้รับกอสซิปอล 0.5 และ 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทาให้ลดเปอร์เซ็นต์ การเคลื่อนไหวของสเปริ์ม นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลทาให้เม็ด
เลือดแดงเปราะแตกได้ เมื่อสัตว์ได้รับในอัตรา 0.2 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งในระยะยาวก็จะมีพิษมากขึ้น อย่างไรก็
ตามการเสริมกอสซิปอลอิสระ 0.04-0.09 เปอร์เซ็นต์ ในโครีดนมพบว่า ทาให้การกินได้ และผลผลิตน้านม
เพิ่ม แต่องค์ประกอบน้านมไม่แตกต่างกัน แต่ในบางรายงานพบว่าการกินได้และผลผลิตน้านมไม่ต่างกัน
ส่วนการเสริมเมล็ดฝ้ายทั้งเมล็ด (whole cottonseed , WCS) ในแพะรุ่นในอัตรา 8-24 เปอร์เซ็นต์
พบว่าการเจริญเติบโต การกินได้ของวัตถุแห้งและ โปรตีน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการย่อยได้
ลดลงตามปริมาณของเมล็ดฝ้ายที่เพิ่มในสูตรอาหาร ในโคสาวการให้กอสซิปอลอิสระ 0.5-20 กรัมต่อตัว
ต่อวัน ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ คะแนนร่างกาย แต่ในกลุ่มโคสาวที่ได้รับ 20 กรัม จะมีระดับของ
ฮอร์โมนลูติไนซิ่ง (LH) สูง ส่วนโคกาลังให้นม การเสริมกอสซิปอล 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัวต่อ
วัน น้าหนักและคะแนนร่างกายและฮอร์โมนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ก็ไม่ต่างกัน ส่วนในโคบาร์มันที่กาลังตั้ง
ท้อง หากได้รับกอสซิปอลในอัตรา 4 กรัมต่อตัวต่อวัน ก่อนและหลังคลอด อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบโครงร่างของลูกโค และเมแทบอลิซึมของวิตามินได้
อาการแสดงการเป็นพิษในสัตว์
ลักษณะอาการเป็นพิษในแพะมีดังนี้คือ ริมฝีปากบวมนูน แข็ง ท้องบวมน้า และเบื่ออาหาร
และตายภายใน 2-3 วัน หลังจากเริ่มป่วย ตรวจสภาพศพพบว่ามี เกิดแผลที่ตับ และ กล้ามเนื้อหัวใจ เกิด
จากการกินกอสซิปอลอิสระ 348-414 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน ส่วนในลูกโคเนื้ออายุ
6 เดือน พบว่าเกิดอาการหายใจลาบากและตาย หลังจากแสดงอาหารป่วย 2-3 วัน ลักษณะอาการทาง
กายภาพคือ เนื้อเยื่อหุ้มปอดและช่องท้องมีลักษณะน้าซึมผ่านได้ ทาให้น้าท่วมปอด สภาพร่างกายผาย
ผอม และพบลักษณะหัวใจล้มเหลว เป็นสาเหตุการตาย ส่วนอาการในสุนัขก็พบว่าเกิดความเป็นพิษจาก
กอสซิปอล เมื่อได้รับกอสซิปอลอิสระ 5.4-5.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน คือพบความพิการของกล้ามเนื้อ
หัวใจ การหดตัวผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ นาไปสู่อาการหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีอาการ
ปอดบวมน้า เกิดเป็นแผลอักเสบ ที่ปอด หัวใจ ตับ และไต
9. สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากการผลิตของเชื้อราพวก Aspergillus spp. ที่ขึ้นอยู่ใน
อาหารสัตว์ที่เก็บไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น เมล็ดพืชที่มีความชื้น
มากกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ และเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 85 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 25
– 45 องศาเซลเซียส ทาให้เชื้ อราพวก Aspergillus spp. ที่มีอยู่ทั่วไป ในอากาศและวัตถุดิบมีการ
เจริญเติบโตแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว และเกิดการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินขึ้น มา ในเป็ดโดยเฉพาะลูก
เป็ดมีความทนทานต่อพิษของ อะฟลาทอกซินต่าสุด ส่วนในแกะจะต้านทานพิษได้สูงสุด สัตว์ที่ได้รับพิษ
ของอะฟลาทอกซินเข้าไป สัตว์จะกินอาหารได้น้อยลง เติบโตช้า ซึม ซีด เกิดอาการดีซ่าน วิธีแก้ไขไม่ให้
เกิดอะฟลา-ทอกซิน วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดก็คือ นาวัตถุดิบอาหาร เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มัน ถั่วต่าง
ๆ ไปตากแดดให้แห้งสนิทให้เหลือความชื้นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ จะแก้ปัญหาการเกิดพิษอะฟลา-ทอกซิน
ได้
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10. แร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นพิษ
แร่ธาตุเป็นพิษเกิดเนื่องจากสัตว์ได้รับแร่ธาตุมากเกินไป อาจจะจากอาหารพืชที่ปลูก ในบริเวณที่
มีแร่ธาตุบางชนิดสะสมอยู่มาก หรืออาจได้จากสภาพแวดล้อม โดยหายใจเข้าไปแล้วเกิดการสะสมพิษ
จนถึงขีดอันตราย ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว ฟลูออรีน โมลิบดีนัม ซีลีเนียม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสารที่ก่อให้เกิด
สารพิษ เช่น ไนเตรต ออกซาเลต
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโภชนะของสัตว์
1. ชนิดของสัตว์ เช่น สุกรต้องการชนิดและปริมาณอาหารแตกต่างจากวัว
2. ประเภทของสัตว์ เช่น วัวนมต้องการอาหารต่างจากวัวเนื้อ
3. ขนาดหรือน้าหนัก คือ สัตว์ตัวใหญ่ต้องการอาหารมากกว่าสัตว์ตัวเล็ก
4. อายุของสัตว์ คือ สัตว์อ่อนต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี หรือมีปริมาณน้อยกว่าสัตว์โตเต็มวัย
5. สัตว์ท้องหรือไม่ท้อง คือ สัตว์อุ้มท้องต้องการอาหารเพิ่มเพื่อลูกอ่อนด้วย
6. ระยะของการให้นม วัวอยู่ในระยะปลาย ๆ ของการให้นมต้องการอาหารน้อยกว่าระยะเริ่มให้นม
7. ระดับการผลิต เช่น วัวให้นมสูงก็ต้องการอาหารมาก วัวให้ไขมันสูงก็ต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ไก่ไข่
ดกต้องกินอาหารมาก
8. สภาพความอ้วนผอมของสัตว์ ตามปกติสัตว์อ้วนกินอาหารมากกว่าสัตว์ผอม
9. การเคลื่อนไหวของสัตว์ สัตว์อยู่นิ่งกินอาหารน้อยกว่าสัตว์ที่เคลื่อนไหว
10. ปริมาณและคุณภาพของอาหารหยาบ เช่น ถั่วดีกว่าหญ้า ดังนั้นวัวกินถั่วจึงได้โภชนะมากกว่ากิน
หญ้า
11. ปริมาณและคุณภาพของอาหารข้น เช่น กากถั่วเหลืองมีคุณค่าสูงกว่ากากมะพร้าวเมื่อใช้ผสม
อาหารกากถั่วเหลือง จะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่ากากมะพร้าว
12. เพศของสัตว์ เช่น ในบางกรณีสัตว์ตัวผู้กินอาหารมากกว่าสัตว์ตัวเมีย
13. โรคและพยาธิสัตว์ สัตว์ที่มีโรคและพยาธิรบกวนจะกินอาหารได้น้อยลง
14. อากาศและความร้อนหนาว คือถ้าอากาศภายในคอกร้อนมากสัตว์จะกินอาหารได้น้อยลง(ต้องให้
อาหารมีโปรตีนสูง)
15. ปัจจัยต่อต้านอื่น ๆ เช่น ถ้าแร่ธาตุชนิดหนึ่งมีมากเกินไปอาจจะทาให้การใช้แร่ธาตุชนิดอื่นลดลง
หรือความต้องการแร่ธาตุชนิดอื่นลดลง
ความต้องการโภชนะของสัตว์
1. ความต้องการเพื่อการดารงชีพ (maintenance requirement) ใช้เพื่อให้
สัตว์มีชีวิตอยู่ โดยไม่เพิ่มผลผลิต โภชนะที่ต้องการมากที่สุดเป็นพลังงาน โปรตีนและแร่ธาตุรองลงมา
2. ความต้องการเพื่อการเจริญเติบโต (growth requirement) ใช้เพื่อเพิ่มขนาด
และจานวนเซลล์ โภชนะที่ต้องการมากที่สุดคือโปรตีน รองลงมาคือพลังงาน และแร่ธาตุ
3. ความต้องการเพื่อการสืบพันธุ์ (reproductive requirement) ใช้เพื่อการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์และลูกอ่อน โภชนะที่ต้องการมากที่สุดคือโปรตีน รองลงมาคือแร่ธาตุและไวตามิน
4. ความต้องการเพื่อการสร้างนม (lactation requirement) ใช้เพื่อการ
ผลิตนม โภชนะที่ต้องการมากที่สุดคือพลังงาน รองลงมาเป็นโปรตีน น้าตาลและไขมันนม แร่ธาตุ
5. ความต้องการเพื่อการทางาน (work production requirement)
โภชนะเพื่อการทางานได้แก่ อาหารพลังงาน รองลงมาก็เป็นโปรตีน แร่ธาตุ
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6. ความต้องการเพื่อผลิตขน เขา (wool or horn requirement) เพื่อการผลิต
เขา หรือขน โภชนะที่ต้องการมากคือกว่าปกติคือพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุไวตามิน
ตามลาดับ
(ศึกษาเพิ่มเติมตารางความต้องการอาหารของสัตว์)
มาตรฐานการให้อาหารสัตว์
1. มาตรฐานคณะกรรมการอาหารสัตว์สหรัฐอเมริกา (US. National Research
Council หรือ USNCR หรือ NRC)
2. มาตรฐานคณะกรรมการวิจัยด้านการเกษตรของอังกฤษ (Technical
Committee of Agricultural Research Council หรือ ARC)
3.มาตรฐานประเทศเขตร้อนหรือกาลังพัฒนา เช่น Nutrient requirements of
Ruminants in developing countries (Kearl, 1982)
การประกอบสูตรอาหารสัตว์ (Feed formulation)
โดยสูตรอาหารที่ประกอบขึ้นเรียกว่า ไดเอท (diet) หรือ แรชั่น (ration) ซึ่งแรชั่นหมายถึง
ปริมาณอาหารที่ให้สัตว์กินเต็มที่ในแต่ละช่วงเวลา เช่นแต่ละวัน อย่างไรก็ตามสองคานี้มักใช้ปนกันหรือ
แทนกัน โดยสูตรที่สร้างขึ้นต้องประกอบด้วยวัตถุดิบอาหาร (feedstuff หรือ feed ingredient) ชนิด
ต่างๆ หลายประเภทดังกล่าวมาแล้ว
เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นแต่ละชนิดจะมีโภชนะแตกต่างกันออกไป ไม่มี
วัตถุดิบชนิดใดที่มีโภชนะครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะต้องดาเนินการประกอบสูตร
อาหารหรือผสมอาหารขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ตามชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ ซึ่ งมีขั้นตอน
การดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สิ่งที่ต้องทราบก่อนการประกอบสูตรอาหาร
การประกอบสูตรอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นั้นผู้การประกอบสูตรอาหารจาเป็นต้องทราบข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้ว น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบสู ตรอาหารทาได้ถูกต้อง แม่นยา ตรงกับความ
ต้องการของชนิด เพศ พันธุ์ และอายุของสัตว์ ซึ่งมีสิ่งที่ควรจะต้องทราบดังนี้
1.1 ความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตหรือแต่
ละประเภทของผลผลิตซึ่งสามารถหาได้จากตารางมาตรฐานการให้อาหารสัตว์ (feeding standard) เช่น
จาก NRC (National Research Council) ARC (Agricultural Research Council) หรือจาก สถาบัน
ค้นคว้าอื่น ๆ
1.2 ส่วนประกอบทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือปริมาณโภชนะที่วิเคราะห์ได้
จากวัตถุดิ บ อาหารสั ตว์ที่นามาเข้าประกอบสู ตร โภชนะที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ ง
(เปอร์เซ็นต์ dry matter หรือ DM) เปอร์เซ็นต์โปรตีน เปอร์เซ็นต์โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (total
digestible nutrient) เปอร์เซ็นต์แคลเซียม เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัส
1.3
ราคาของวัตถุดิบที่นาเข้ามาประกอบสูตรอาหารสัตว์ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก
1.4 ขีดจากัดในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์บางตัวในสูตรอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ยูเรีย ใช้ได้ไม่
เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารโคเนื้อ – กระบือ และใช้ได้ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารโคนม ส่วน
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ใบกระถิน ใช้ได้ไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารสุกรและไก่รุ่น และใช้ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตร
อาหารโค
1.5 ปริมาณอาหารที่โคสามารถกินได้ โดยปกติปริมาณอาหารที่โคกินจะแสดงในรูปของน้าหนัก
วัตถุแห้ง (Dry matter) ซึ่งโคจะกินได้มากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งจากตัวสัตว์และสิ่งแวดล้อม
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว (%BW) (ดูจากมาตรฐานความต้องการอาหารของโค NRC, ARC,
Kearl (1982) หรือ มาตรฐานอาหารโคเนื้อของไทย)
2. การพิจารณาเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์
การเลือกวัตถุดิบที่จะนามาประกอบหรือผสมเป็นอาหารสูตรต่าง ๆ สาหรับใช้เลี้ยงสัตว์นั้น
มีความสาคัญมากเพราะถ้าหากเราได้วัตถุดิบที่ดี สะอาด ใหม่ และไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็จะได้อาหารผสมที่มี
คุณภาพสูง ตรงกันข้ามหากเราได้วัตถุดิบอาหารที่เก่า มีสิ่งเจือปน หรือมีกลิ่นเหม็น เมื่อนามาประกอบเป็น
สูตรอาหารแล้วก็จะได้อาหารที่มีคุณภาพต่า การเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้น
1 วัตถุดิบนั้นหาได้ง่ายและมีปริมาณมากในท้องถิ่น ซึ่งราคามักจะถูกกว่า โดยเฉพาะอาหารที่เป็น
พวกอาหารหลัก อันได้แก่อาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งจาเป็นต้องใช้เป็นปริมาณมากในสูตรอาหาร
2 วัตถุดิบนั้นควรมีคุณภาพดีราคาถูก ซึ่งบางชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลิตด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบสูตร
อาหาร ควรคิดด้วยว่าฤดูกาลใดวัตถุดิบชนิดใดราคาถูกก็ควรใช้วัตถุดิบชนิดนั้น ๆ
3 วัตถุดิบควรปราศจากสารพิษ วัตถุดิบที่มีสารพิษทาให้คุณภาพสูตรอาหารต่าลง และมีผลเสีย
ต่อผลผลิตของสัตว์ ดังนั้นก่อนนาวัตถุดิบที่มีสารพิษมาใช้ควรทาลายหรือลดระดับสารพิษให้น้อยลงจนอยู่
ในระดับที่ปลอดภัยแก่สัตว์เสียก่อน
2.4 วัตถุดิบนั้นควรมีลักษณะทางกายภาพที่ดี เพื่อให้สัตว์ชอบกินและสามารถกินอาหารนั้นได้
ตามความต้องการของร่างกาย เช่น ขนาดอนุภาคเหมาะสมตามชนิดและอายุของสัตว์ มีสี กลิ่นและรสชาติ
ชวนกิน เป็นต้น
2.5 คุณภาพของวัตถุดิบมีความสม่าเสมอ ซึ่งมีความสาคัญมากในการควบคุมคุณภาพของอาหาร
สัตว์ที่ผลิต ถ้าวัตถุดิบที่นามาใช้มีคุณภาพไม่สม่าเสมอในแต่ละครั้งที่ผสมจะทาให้ได้อาหารที่ไม่ดีหรือต้อง
ปรับสูตรอยู่เสมอ ๆ มีผลทาให้สัตว์ชะงักการกินอาหารได้
3. การคานวณสูตรอาหารสัตว์สามารถทาได้ 3 วิธี คือ
1. วิธีพีชคณิต (Algebraic method)
2. วิธีเปียร์สันสแควร์ (Pearson , square method)
3. วิธีลองผิดลองถูก (Trial and error method)
วิธีแต่ละวิธีก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ผู้เลี้ยงสัตว์จะเลือกใช้วิธีการคานวณวิธีใดนั้นก็
แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน แต่สุดท้ายก็เพื่อต้องการได้สู ตรอาหารที่ดีที่สุด มีปริมาณโภชนครบถ้วน
ตามที่สัตว์ต้องการ และที่สาคัญจะต้องมีราคาถูกด้วย
3.1 วิธีพีชคณิต (algebraic method) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคานวณ ดังตัวอย่างเช่น ต้องการ
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ประกอบ สูตรอาหารโคนมจานวน 100 กิโลกรัม ให้มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วัตถุดิบ คือ
ข้าวโพดซึ่งมีโปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์ และกากถั่วเหลืองซึ่งมีโปรตีน 44 เปอร์เซ็นต์ มีวิธีคานวณดังนี้
1 กาหนดตัวไม่รู้
x = จานวนข้าวโพดที่ใช้ในสูตรอาหารนี้ (กิโลกรัม)
y = จานวนกากถั่วเหลืองที่ใช้ในสูตรอาหารนี้ (กิโลกรัม)
2 สร้างสมการ จากเงื่อนไข
เงื่อนไขที่ 1 จานวนข้าวโพดกับกากถั่วเหลือง รวมกันเท่ากับ 100 จะได้สมการ
x + y = 100 ......(1)
เงื่อนไขที่ 2 จานวนโปรตีนจากข้าวโพดกับโปรตีนกากถั่วเหลือง รวมกันเท่ากับ 16
3 จะได้สมการ ( )x + ( )y = 16 ......(2)
จาก (2) x 100 จะได้ 8x + 44y = 1600 ......(3)
จาก (1) x 8 จะได้ 8x + 8y = 800 ......(4)
จาก (3) – (4) จะได้ 36y = 800
36y = 800
y=
= 22.22
4 แทนค่า y ในสมการ (1)
x + 22.22 = 100
x = 100 – 22.22
= 77.78
นั่นคือ สูตรอาหารโคนม สูตรนี้ประกอบด้วย ข้าวโพด 77.78 กิโลกรัม กับกากถั่วเหลือง 22.22 กิโลกรัม
5 การตรวจสอบโภชนะ ดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 การตรวจสอบโภชนะ

ที่มา (จรัส สว่างทัพ, 2539, หน้า 151)
3.2 การคานวณด้วยวิธีสี่เหลี่ยมของเพียร์สัน (Peason’s square method) มีหลักเกณฑ์ในการ
คานวณดังนี้
1 จาแนกวัตถุดิบออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอาหารหลัก ได้แก่ ข้าวโพด และกลุ่มอาหารเสริมโปรตีน
ได้แก่ กากถั่วเหลือง
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2 ปรับจานวนของวัตถุดิบที่จะนาเข้าสี่เหลี่ยมเพียร์สันทั้งสองกลุ่มรวมกันเท่ากับ 100 เสมอ
เพื่อคานวณหาเปอร์เซ็นต์โปรตีน นามาใส่ลงไปตรงกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมเพียร์สัน
3 การประกอบสูตรครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบเพียง 2 ชนิด ซึ่งรวมกันเท่ากับ 100 กิโลกรัมอยู่แล้ว

44-16

4 จะได้ส่วนประกอบดังนี้
ข้าวโพด + กากถั่วเหลือง จานวน 36 ส่วน เป็นข้าวโพด 28 ส่วน เป็นกากถั่วเหลือง 8 ส่วน
ข้าวโพด + กากถั่วเหลือง จานวน 100 กิโลกรัม
เป็นข้าวโพด
( ) x 100 กก. = 77.78 กก.
เป็นกากถั่วเหลือง

( ) x 100 กก. = 22.22 กก.

5 ทาการตรวจสอบโภชนะทุกครั้ง เหมือนวิธีคานวณโดยวิธีพีชคณิต

3.3 การคานวณแบบลองผิดลองถูก
ตัวอย่างที่ 1 คานวณแบบลองผิดลองถูก
โจทย์ จงคานวณสูตรอาหารโคขุน จานวน 100
ปลายข้าว
โปรตีน
8
ราละเอียด
โปรตีน
12
หัวอาหาร
โปรตีน
30

ก.ก. ให้มีโปรตีน 16 %
%
ราคากก.ละ
%
ราคากก.ละ
%
ราคากก. ละ

โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้
9
บาท
8
บาท
15
บาท

วิธีทา
วัตถุดิบ

%โปรตีน

จานวน

คานวณ

ปลายข้าว

8

50

ราละเอียด

12

30

8 x 50
100
12 x 30
100
12 x 16.67
100

ได้โปรตีน
4.00

ราคา/
ก.ก.
9

3.60

8

เป็นเงิน
450
240

ใหม่
2.00
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หัวอาหาร

30

รวม

20

30 x 20
100
30 x 33.33
100

100

6.00
ใหม่
10.00

15

300

เดิม 13.60
ใหม่ 16.00

หมายเหตุ
รวมครั้งที่ 1 ได้ 13.60 % แสดงว่าโปรตีนขาด = 16.00 -13.60

= 2.40

990

%

ถ้าโปรตีนขาด ลดวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรตเพิม่ วัตถุดิบโปรตีน
ในที่นี้ลดราเพิ่มหัวอาหาร
ลดรา 100 ก.ก. เพิ่มหัวอาหาร 100 ก.ก. โปรตีนเพิ่ม = 30 – 12
= 18 %
ต้องการให้โปรตีนเพิ่ม 18 % จะต้องแทนกัน อย่างละ 100 ก.ก.
ถ้าต้องการให้โปรตีนเพิ่ม 2.40 % จะต้องแทนกันอย่างละ 100 x 2.40 =
13.33 ก.ก.
18
แบบที่ 1 ลองผิดลองถูก ตัวอย่างที่ 2
โจทย์ จงคานวณสูตรอาหารโคขุน จานวน 100 ก.ก. ให้มีโปรตีน 16 % โดยใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้
ปลายข้าว
โปรตีน
8
%
ราคากก.ละ 9
บาท
ราละเอียด
โปรตีน
12
%
“
8
“
กากเนื้อในปาล์ม
“.
15
%
“
7.5
“
กากถั่วเหลือง
“
45
%
“
21
“
กระถินป่น
“
20
%
“
7
“
กากมะพร้าว
“
20
%
“
7.5
“
แร่ธาตุ+พรีมิกซ์
“
“
50
“
เกลือ
“
“
1
“
ปลาป่นจืดอัดน้ามัน
“
60 %
“
25
“
วิธีทา
วัตถุดิบ
ราละเอียด

%โปรตีน

จานวน

คานวณ

ได้โปรตีน

ราคา/ก.ก.

เป็นเงิน

12

20

12 x 20
100
12 x 18.94
100
8 x 45
100
15 x 10
100
60 x 5
100
45 x 7

2.40
ใหม่
2.27

8

160

3.60

9

405

1.50

7.5

75

3.00

25

125

ปลายข้าว

8

45

กากปาล์ม

15

10

ปลาป่น

60

5

กากถั่วเหลือง

45

7

3.15
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กระถินป่น

20

5

กากมะพร้าว

20

5

แร่ธาตุ+พรีมิกซ์
เกลือ
รวม

-

2.5
0.5
100

100
45 x 8.06
100
20 x 5
100
20 x 5
100
-

ใหม่
3.63

21

147

1.00

7

35

1.00

7.5

37.5

เดิม 15.65
ใหม่ 16.02

50
1

125
0.50
1110

หมายเหตุ
รวมครั้งที่ 1 ได้ 15.65 % แสดงว่าโปรตีนขาด = 16.00 - 15.65

= 0.35

%

ถ้าโปรตีนขาด เพิ่มวัตถุดิบโปรตีนลดวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรต
ในที่นี้เพิ่มถั่วเหลืองลดรา
เพิ่มถั่วเหลือง 100 ก.ก. ลดรา 100 ก.ก. โปรตีนเพิ่ม = 45 – 12
= 33 %
ต้องการให้โปรตีนลด 33% จะต้องแทนกัน อย่างละ
100 ก.ก.
ถ้าต้องการให้โปรตีนลด .35% จะต้องแทนกันอย่างละ 100 x .35 = 1.06 ก.ก.
33
การคานวณอาหารให้โคตามความต้องการ
การที่จะทาให้สูตรอาหารมีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการ
คานวณ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ปริมาณอาหารที่โคสามารถกินได้ โดยปกติปริมาณอาหารที่โคกินจะ
แสดงในรูปของน้าหนักวัตถุแห้ง (Dry matter) โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัว (%BW) ปริมาณ
ความต้องการสารอาหารที่โคต้องการในแต่ ละอายุ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพทางสรีรวิทยาของโคในแต่ละช่วง
เช่น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณนมที่ผลิตได้ การตั้งท้อง เป็นต้น ปริมาณของสารอาหารในวัตถุดิบที่จะ
ใช้ในสูตรอาหาร ซึ่งวัตถุดิบมีหลากหลายชนิดทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น
ตัวอย่างในการคานวณ
โคนมมีน้าหนัก 500 กก. ให้ผลผลิตน้านมที่มีไขมัน FCM (fat corrected milk) 4% ได้เฉลี่ยวัน
ละ 15 กก. เลี้ยงด้วยอาหารหยาบหลักคือหญ้าแพงโกล่าแห้ง ซึ่งมีโปรตีน 8%CP และมีพลังงาน NEL
เท่ากับ 1.56 Mcal/kg และอาหารข้นซึ่งมีส่วนประกอบของข้าวโพดบดและกากถั่วเหลือง ให้อาหารหยาบ
และอาหารข้นในสัดส่วน 60:40 จงหาปริมาณอาหารข้นและหญ้าแห้งแพงโกล่าที่ได้รับที่จะเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งจากข้อมูลโคนมกินได้ 2.8%BW
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ตารางที่ 6.7 ปริมาณความต้องการโภชนะของโคนม
ความต้องการอาหารของโคนม
พลังงานในการสร้างน้านม
โปรตีนที่ใช้ในการสร้างน้านม
(หาได้จาก NRC, 1988)
(NEL) Mcal/kg
กก.
เพื่อการดารงชีวิต
8.46
0.364
เพื่อผลผลิตน้านม 15 kg ไขมัน 4%
11.1
1.35
เพิ่มน้าหนัก 100 กรัมต่อวัน
0.51
0.03
รวมปริมาณสารอาหารที่ต้องการ
20.07
1.744
หญ้าแห้งแพงโกล่า
1.26
80 g/kg
ข้าวโพดบด
1.87
90 g/kg
กากถั่วเหลือง
1.91
510 g/kg
4% FCM (kg) = 0.4 x ปริมาณนมที่ผลิตได้ (กก.) + 15 x (% ไขมันนม x ปริมาณนมที่ผลิตได้)
1. โคนมกินอาหารได้วันละ 2.8% ของน้าหนักตัว ดังนั้นกินได้ (2.8x500)/100 =14 kg (ของน้าหนักวัตถุ
แห้ง)
2. ให้อาหารหยาบต่ออาหารข้นในสัดส่วน 60:40 ดังนั้นโคกินหญ้าแห้งแพงโกล่าได้วันละ (14x60)/100 =
8.4 kg และกินอาหารข้นได้วันละ 14-8.4 =5.6 kg
3. โคได้รับโภชนะจากหญ้าแห้งแพงโกล่า ดังนี้
พลังงานสาหรับสร้างน้านม NEL 1.26x8.4 = 10.58 Mcal
โปรตีน (8x8.4)/100 = 0.672 kg
ดังนั้นโคขาดพลังงาน
= 20.07-10.58 = 9.49 Mcal
ขาดโปรตีน
= 1.744-0.672 = 1.072 kg
โภชนะที่ขาดได้มาจากอาหารข้น ซึ่งประกอบด้วย ข้าวโพดและกากถั่วเหลือง คานวณได้ โดยกาหนด
สมการดังนี้
X=น้าหนักของข้าวโพดที่ต้องใช้ และ y= น้าหนักของกากถั่วเหลืองที่ต้องใช้
1.87X + 1.91Y = พลังงานที่ยังขาดอยู่ = 9.49 ……………………..(1)
0.09X + 0.51Y = โปรตีนที่ขาดอยู่
= 1.072 ……………….….(2)
ทาการค่า x ในสมการที่ (2) ให้เท่าค่า x ในสมการที่ (1) ได้โดยการ ใช้สัมประสิทธิ์ของค่า x จากสมการที่
(2) ไปหารสัมประสิทธิ์ของค่า x ในสมการที่ (1) ได้เท่ากับ 20.78 แล้วนาไปคูณกับสมการที่ (2) ดังนี้
1.87X + 10.60Y = 22.28 ………………………….(3)
สมการที่ (3) – (1)
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8.69Y
= 12.79
Y
= 12.79/8.69 = 1.47………………….(4)
แทนค่า Y จากสมการ (4) ลงในสมการที่ (1) ดังนี้
1.87X + 1.91(1.47) = 9.49
1.87X + 2.81
= 9.49
1.87X
= 9.49-2.81 = 6.68
X
= 3.57
ดังนั้น โคนมต้องได้กินอาหารข้นวันละ 5.04 kgDM ซึ่งต้องมีข้าวโพด 3.57 kgDM และกากถั่วเหลือง
1.47 kgDM (อัตราส่วน ข้าวโพดต่อกากถั่วเหลือง 70.8:29.2) จะทาให้โคนมได้รับโภชนะพลังงานและ
โปรตีนอย่างเพียงพอต่อการสร้างผลผลิตน้านม หลังจากกินหญ้าแพงโกล่าแห้งไปแล้ว 8.4 กก. ดังนั้น โค
นมต้องกินอาหารวันละ 13.44 kgDM ถ้าอาหารมีน้าหนักแห้งเป็น 90% ดังนั้นต้องให้อาหารโควันละ
14.93 kg
ในกรณีต้องการใช้วัตถุดิบหลายชนิดต้องคานวณแบบลองผิดลองถูก
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