2) อาหารเสริมแรธาตุ (mineral supplements) คือ
วัตถุดิบที่มีความเขมขนของแรธาตุสูง เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อใหมีแรธาตุครบสมบูรณตาม
ความตองการของสัตว ไดแก
- วัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียม เชน หินปูน
(CaCO3) (ภาพที่ 5.54) ปูนขาว (CaO) (ภาพที่ 5.55) เปลือกหอยปน (ภาพที่ 5.56)
- วัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมและฟอสฟอรัส
เชน กระดูกปน (ภาพที่ 5.57) ไดแคลเซียมฟอสเฟต (ภาพที่ 5.58)
- วัตถุดิบที่เปนแหลงโซเดียมและคลอรีน เชน
เกลือทะเล (ภาพที่ 5.59)
- วัตถุดิบที่เปนแหลงโปตัสเซียม เชน
กากน้ําตาล

ภาพที่ 5.54 แสดงหินปูน
ที่มา: ไทยกูดวิวดอทคอม (2554)

ภาพที่ 5.55 แสดงปูนขาว
ที่มา: ดีดีโปรโมตดอทคอม (2556)

ภาพที่ 5.56 แสดงเปลือกหอยปน
ที่มา: เจเอ็ฟเค อาหารสัตว (2555)

ภาพที่ 5.57 แสดงกระดูกหมูปน
ที่มา: เจเอ็ฟเค อาหารสัตว (2555)

ภาพที่ 5.58 แสดงไดแคลเซียมฟอสเฟต
ที่มา: ไทย อาลีบาบาดอทคอม (2556)

ภาพที่ 5.59 แสดงเกลือทะเล
ที่มา: เจเอ็ฟเค อาหารสัตว (2555)
3) อาหารเสริมวิตามิน (vitamin supplements) คือ
วัตถุดิบที่มีความเขมขนของวิตามินสูง เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อใหวิตามินครบสมบูรณตาม
ความตองการของสัตว ไดแก
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินเอ เชน พืชสีเขียว
ที่มีแคโรทีน
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินดี เชน พืชแหง
แบบตากแดด (field cured hay)
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินอี เชน รําละเอียด
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินเค เชน ใบ
กระถิน
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินซี เชน ผลไมรส
เปรี้ยว (citrus fruits)
- วัตถุดิบที่เปนแหลงวิตามินบีรวม เชน
ธัญพืช พืชสีเขียว

4.2.3 สารเสริมอาหาร หรือวัตถุเติมในสูตรอาหารสัตว (feed additives)
ไมใชโภชนะโดยตรง เปนสารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพอาหาร ทําใหสัตวใช
ประโยชนจากอาหารไดมากขึ้น ใชเสริมในสูตรอาหารสัตวเพื่อจุดประสงคตาง ๆ ดังนี้
ก. เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เชน ยาปฏิชีวนะ
อาทิ เพนิซิลลิน (penicillin) ออกซีเตตราไซคลีน (oxytetracycline) รูเมนซิน (rumensin) เปน
ตน
ข. เพื่อเรงการเจริญเติบโต เชน ฮอรโมนสังเคราะหหรือสาร
คลายฮอรโมน อาทิ ไดเอทธิล สทิลเบสทรอล (diethyl stilbestrol ; DES) เมเลนเจสทรอล อาซี
เตท (melengestrol acetate ; MGA) ซินโนเวกซ (synovex) เชอรานอล (zeranol) หรือราลโกร
(ralgro)
ค. เพื่อถายพยาธิ เชน ไทอาเบนดาโซล (thiabendazole) ปเปอ
ราซีน (piperazine)
ง. เพื่อปรุงรสชาติ เชน กากน้ําตาล (molasses)
จ. เพื่อปองกันหืน เชน เอทธอไซควิน (ethoxyquin) บิวทีเล
ทไฮดรอกซีโทลีน (butylated hydroxyl toluene ; BHT) บิวทีเลทไฮดรอกซีอานีโซล (butylated
hydroxy anisole ; BHA)
ฉ. เพื่อปองกันเชื้อรา เชน เบนโซเอท (benzoate) ควิโนซาลีน
(quinoxalene)
ช. เพื่อปองกันโรคบิด (coccidiostat) เชน แอมโพรเลียม
(amprolium) บิวทีโนเรท (butynorate)
ซ. เพื่อรักษาโรค เชน ฟูราโซลีโดน (furazolidone) จุนสี
(copperas)
4.3 สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว
ในวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดอาจมีสารพิษหรือสารยับยั้งการเจริญเติบโตอยู
สวนใหญแลวสารเหลานี้เปนสารที่พืชผลิตขึ้นมาหรือพืชอาจดูดซึมมาจากดินแลวสะสมตกคางอยู
เมื่อสัตวกินเขาไปจะมีผลชะงักการเจริญเติบโต สัตวอาจแสดงอาการเปนพิษและอาจถึงตายได
ดังนั้น ผูเลี้ยงสัตวจําเปนจะตองทราบวามีวัตถุดิบชนิดใดบางที่มีสารพิษตกคางอยูภ ายใน เมื่อทราบ
แลวก็หาวิธีแกไขใหวัตถุดิบเหลานั้นมีความปลอดภัยเมื่อสัตวกินเขาไป นอกจากพิษจะอยูใ นพืช
แลว แรธาตุบางชนิด ก็เปนพิษตอสัตวไดเชนกัน สารพิษและสารยับยัง้ การเจริญเติบโตในอาหาร
สัตวมีหลายชนิดดังนี้

4.3.1 สารพิษอะฟลาทอกซิน (aflatoxin)
อะฟลาทอกซินเปนสารพิษที่เกิดจากการผลิตของเชื้อราพวก Aspergillus
spp. ที่ขึ้นอยูใ นอาหารสัตวที่เก็บไวในสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
เชน เมล็ดพืชที่มีความชื้นมากกวา 9 เปอรเซ็นต และเก็บไวในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ 85
เปอรเซ็นต และอุณหภูมิอยูใ นระหวาง 25 – 45 องศาเซลเซียส ทําใหเชื้อราพวก Aspergillus
spp. ที่มีอยูทวั่ ไปในอากาศและวัตถุดิบมีการเจริญเติบโตแพรขยายอยางรวดเร็ว และเกิดการสราง
สารพิษอะฟลาทอกซินขึ้นมา (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) ในเปดโดยเฉพาะลูกเปดมีความ
ทนทานตอพิษของอะฟลาทอกซินต่ําสุด สวนในแกะจะตานทานพิษไดสูงสุด สัตวที่ไดรับพิษ
ของอะฟลาทอกซินเขาไปสัตวจะกินอาหารไดนอยลง เติบโตชา ซึม ซีด เกิดอาการดีซาน
วิธีแกไขไมใหเกิดอะฟลาทอกซินวิธีที่งายและประหยัดทีส่ ุดก็คือ นําวัตถุดิบอาหาร เชน ขาวโพด
ขาวฟาง มัน ถั่วตาง ๆ ไปตากแดดใหแหงสนิทใหเหลือความชื้นไมเกิน 12 เปอรเซ็นต จะ
แกปญหาการเกิดพิษอะฟลาทอกซินได (ภาพที่ 5.60)

ภาพที่ 5.60 แสดงเชื้อราในขาวโพด
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2553)

4.3.2 สารพิษไมโมซิน (mimosine)
ไมโมซินเปนสารพิษที่มีอยูใ นใบกระถิน มีอยูในปริมาณ 2–4
เปอรเซ็นตของโปรตีนทั้งหมด ในใบกระถินใบออนจะมีประมาณ 4 เปอรเซ็นต ซึ่งมากกวาในใบ
แกประมาณ 3 เทา ในเมล็ดมีมากถึง 7 เปอรเซ็นต พิษของไมโมซินจะทําใหเกิดโรคคอพอกใน
สัตว เนื่องจากรางกายไมผลิตฮอรโมนไทรอกซิน ในสูตรอาหารสัตวถาเปนสัตวปก ไมควรใชเกิน
5 เปอรเซ็นต ในสุกร ไมควรใชเกิน 10 เปอรเซ็นต และในอาหารโค กระบือ ไมควรใชเกิน 50
เปอรเซ็นต การทําลายพิษของไมโมซินทําไดโดยใชความรอนอบใบกระถินที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง (ภาพที่ 5.44)
4.3.3 สารพิษแทนนิน (tannin)
แทนนินพบในพืชอาหารสัตวหลายชนิด โดยเฉพาะพืชตระกูลหญา เชน
ขาวฟาง และในพืชตระกูลถั่ว จะมีรสฝาด ขม ทําใหความนากินลดลง แทนนินจะทําใหโปรตีน
ตกตะกอน การยอยไดของโปรตีนลดลง เพราะจะไประงับการทํางานของเอนไซมอะไมเลส ทริ
ปซินและไลเปส อาจจะทําใหสัตวทองอืดเนื่องจากโปรตีนไมยอยได การลดพิษของแทนนินอาจทํา
ไดโดยการบดเมล็ดขาวฟางใหเล็กลง หรือใชความรอน 70–80 องศาเซลเซียส ก็ทําใหพษิ แทน
นินลดลงได ในสูตรอาหารสัตวควรใชขาวฟางเปนสวนผสมไดไมเกิน 50 เปอรเซ็นต (ภาพที่
5.28)
4.3.4 สารพิษไซยาไนด (cyanide)
ไซยาไนดมีอยูใ นมันสําปะหลัง ขาวโพด และพืชตระกูลถั่วบางชนิด
เมื่อสัตวกินพืชที่มีสารนี้เขาไป น้ํายอยในกระเพาะจะไปทําใหเกิดกรดไฮโดรไซยานิก ซึ่งเปน
สารพิษ สวนของใบพืชจะมีสารนี้อยูมากกวาสวนของลําตนและหัว พิษของกรดไฮโดรไซยานิกจะ
ทําใหระบบประสาทสวนกลางถูกทําลายอาจทําใหสัตวช็อคตายได การแกไขไมใหเกิดพิษของ
ไฮโดรไซยานิกทําได โดยสับมันสําปะหลังเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวตากแดด 3–4 แดด จนแหงก็จะ
ทําลายพิษของไฮโดรไซยานิกได (ภาพที่ 5.31)
4.3.5 ทริปซินอินฮิบิเตอร (trypsin inhibitor)
ทริปซินอินฮิบิเตอรเปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว มีอยูในเมล็ด
ถั่วเหลืองดิบ จะยับยั้งการทํางานของเอนไซมทริปซินในการยอยโปรตีน ทําใหการยอยไดของ
โปรตีนลดลง สัตวจะเกิดอาการทองอืด วิธีแกไขคือ ตองอบหรือนึ่งถั่วเหลืองใหสุกที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ก็จะทําลายพิษทริปซินอินฮิบิเตอรได (ภาพที่ 5.36)
4.3.6 กอสไซปอล (gossypol)
กอสไซปอลเปนสารพิษที่มอี ยูในตอมสีของเมล็ดฝาย สวนที่เปนพิษ คือ
สวนของ กอสไซปอลอิสระ (free gossypol) ถาสัตวไดรับเขาไปมาก ๆ อาจทําใหสตั วตายได
โดยเฉพาะสัตวกระเพาะเดีย่ วพิษของกอสไซปอลจะทําใหสัตวกนิ อาหารลดลง อัตราการ

เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารลดลง พิษของกอสไซปอลจะทําใหสัตวหวั ใจวาย
และตายได การแกไขการเปนพิษจะเสริมเหล็กซัลเฟตในอาหารที่มีกอสไซปอลประมาณ 4 เทา
ของกอสไซปอลที่มีอยู (ภาพที่ 5.40)
4.3.7 แรธาตุตาง ๆ ที่เปนพิษ
แรธาตุเปนพิษเกิดเนื่องจากสัตวไดรับแรธาตุมากเกินไป อาจจะจากธาตุ
อาหารพืชที่ปลูก ในบริเวณที่มีแรธาตุบางชนิดสะสมอยูม าก หรืออาจไดจากสภาพแวดลอม โดย
หายใจเขาไปแลวเกิดการสะสมพิษจนถึงขีดอันตราย ไดแก ปรอท ตะกั่ว ฟลูออรีน โมลิบดีนัม
ซีลีเนียม นอกจากนีย้ ังมีกลุมสารที่กอใหเกิดสารพิษ เชน ไนเตรต ออกซาเลต

