บทที่ 5
อาหารและการใหอาหารสัตว
การเลี้ยงสัตวจะประสบผลสําเร็จไดนนั้ นอกจากจะมีการจัดการที่ดแี ละใชพันธุสัตวทดี่ ีแลว
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ใชอาหารที่ดี ทั้งนี้เพราะวาตนทุนในการเลี้ยงสัตว 70 – 80
เปอรเซ็นตเปนคาอาหาร ดังนั้นอาหารจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูเลี้ยงสัตวทุกคนจะตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชอาหารและการใหอาหารสัตวที่ถูกตอง ทั้งนี้ก็มจี ุดประสงคสําคัญคือ ลด
ตนทุนคาอาหารใหมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ตองจัดการใหสัตวไดผลผลิตสูงสุดดวย อาหารสัตว
(feeds) หมายถึง สิ่งที่สัตวกินเขาไปแลวไมเกิดโทษตอสัตว สามารถยอย (digested) และดูดซึม
(absorbed) ในรางกายของสัตวได สัตวจะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนผลผลิตตาง ๆ เชน เนื้อ นม
ไข ขน เขา และอื่น ๆ นอกจากนี้สัตวยังใชอาหารเพื่อการดํารงชีพและซอมแซมสวนที่สึกหรออีก
ดวย ดังนัน้ การเลือกใชอาหารที่ดีและมีคุณภาพมาเลี้ยงสัตวจะทําใหผูเลี้ยงไดรับผลตอบแทนสูงสุด
ประเภทของโภชนะในอาหารสัตว
โภชนะในอาหารสัตวมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป
บางประเภทใหโปรตีน บางประเภทใหแรธาตุ บางประเภทใหคารโบไฮเดรต เปนตน และเมื่อพูด
ถึงอาหารสัตวมักจะมีคําที่เกีย่ วของอยูห ลายคํา เชน คําวา food จะหมายถึง อาหารของคนทั่ว ๆ
ไป feed ก็จะหมายถึง อาหารสัตว คําวา mash จะหมายถึง อาหารปนหรืออาหารผสม pellet จะ
หมายถึง อาหารอัดเม็ด diet หมายถึง อาหารที่เตรียมหรือผสมไวแลว เปนตน (พานิช ทินนิมิตร,
2535) นักวิชาการดานอาหารสัตวไดแบงอาหารออกเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามความใกลเคียงกัน
ขององคประกอบทางเคมี ดังแสดงในภาพที่ 5.1 ได 6 ประเภท ดังนี้
1. น้ํา (water)
น้ําเปนสิ่งจําเปนตอรางกายของสัตวทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ เซลลใชน้ํา
สําหรับปฏิกิริยาในเซลล ทางออมคือ เปนตัวพาสารอาหารและออกซิเจนไปในเซลลและพาของ
เสียและคารบอนไดออกไซดออกจากเซลล (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2542) ในรางกายสัตวจะมีน้ําเปน
องคประกอบ 60 – 80 เปอรเซ็นต ในสัตวอายุนอยรางกายจะมีน้ําเปนสวนประกอบอยูมากกวา
สัตวอายุมาก หากสัตวขาดน้ําเพียง 10 เปอรเซ็นตของน้ําในรางกายสัตวจะรูสึกไมสบาย เยื่อชุม
ตาง ๆ แหง กระวนกระวาย กลามเนื้อทํางานไมปกติ หายใจขัด (ธาตรี จีราพันธุ, 2548) และ
หากสัตวขาดน้ํา 20 เปอรเซ็นตของน้ําที่มีอยูในรางกาย สัตวอาจตายได ความตองการน้ําในสัตว
ชนิดตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 5.1
1.1 แหลงที่มาของน้ําที่สัตวไดรับ น้ําที่สตั วไดรับในแตละวันมาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 จากน้ําที่สัตวดื่มโดยตรง

1.1.2 น้ําที่มีอยูในอาหารสัตว
1.1.3 จากขบวนการเมแทบอลิซึมในรางกาย เนื่องจากสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน เมื่อสลายตัวแลวจะไดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา เปนตน (สุวิทย เฑีย
รทอง, 2536)
1.2 บทบาทและหนาที่ของน้ํา น้ํามีหนาที่ในรางกายสัตวดังตอไปนี้
1.2.1 เปนสวนประกอบของเซลลและเปนตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล
1.2.2 รักษาอุณหภูมิของรางกาย
1.2.3 เปนตัวกลางในการขนสงโภชนะไปหลอเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย
1.2.4 ชวยในการขับถายของเสียทางปสสาวะ
1.2.5 ชวยในการยอยสลายอาหารและขบวนการเมแทบอลิซึม
1.2.6 เปนสวนประกอบของผลผลิต เนื้อ นม ไข
1.2.7 ชวยในการหลอลื่นของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย
ตารางที่ 5.1 ความตองการน้าํ ในสัตวชนิดตาง ๆ (ลิตร : วัน)

ตารางที่ 5.1 ความตองการน้ําในสัตวชนิดตาง ๆ (ลิตร : วัน) (ตอ)

ที่มา (ศรีสกุล วรจันทรา และรณชัย สิทธิไกรพงษ, 2539, หนา 200)

1.3 ปจจัยที่มผี ลตอความตองการน้ําของสัตวเลี้ยง ศรีสกุล วรจันทรา และรณชัย สิทธิ
ไกรพงษ (2539) ไดบอกถึงปจจัยที่มีผลตอความตองการน้ําของสัตวเลี้ยงไวดังนี้
1.3.1 สายพันธุของสัตว สัตวแตละสายพันธุจะมีความตองการน้ําแตกตางกันออกไป
1.3.2 อายุของสัตว สัตวอายุนอยจะตองการน้ํานอยกวาสัตวที่โตเต็มวัย
1.3.3 อุณหภูมิรอบตัวสัตว สัตวจะกระหายน้ํามากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
1.3.4 ชนิดของอาหารที่สัตวกิน
สัตวเลี้ยงควรไดรับน้ําที่สะอาดอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีอากาศรอนจะมี
ความตองการน้ําสูงเปนพิเศษ ปริมาณน้ําในวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดจะมีความแตกตางกัน
และมีผลตอลักษณะของอาหารดวย ยกตัวอยาง เชน หญาสด จะมีน้ําเปนองคประกอบอยูสูงทํา
ใหประกอบดวยสวนที่เปนวัตถุแหง (dry mattes) ต่ํา ตรงกันขามกับอาหารสัตวพวกธัญพืชจะมี
องคประกอบที่เปนน้ําอยูน อ ย เปนตน (กฤตพล สมมาตย, 2543) น้ําที่ใหสัตวกนิ ตองเปนน้ําที่
สะอาด ไมมีสิ่งเจือปน หากสัตวไดรับน้ําที่ไมสะอาดจะมีผลตอสุขภาพของสัตวได

ภาพที่ 5.1 แผนผังสวนประกอบของอาหาร
ที่มา (พันทิพา พงษเพียจันทร, 2535, หนา 5)
2. โปรตีน (protein)

โปรตีนเปนสารประกอบเชิงซอนของสารอินทรีย ประกอบไปดวย คารบอน (C)
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) บางครั้งอาจจะมีกํามะถัน (S) ฟอสฟอรัส
(P) และเหล็ก (Fe) รวมอยูด วย จะพบโปรตีนในเซลลที่มีชีวิตทุกเซลล เมื่อโปรตีนถูกสลายตัว
ดวยน้ํา (hydrolysis) ในกรดหรือในดางเขมขน หรือความรอน หรือน้ํายอยจะแตกตัวออกเปนสาร
เล็ก ๆ ซึ่งมีปฏิกิริยาไดทั้งกรดและดาง เรียกวา กรดอะมิโน หรือ amino acid (สิริพันธุ จุลกรัง
คะ, 2542) ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโปรตีนมีดังตอไปนี้
2.1 ชนิดของกรดอะมิโน กรดอะมิโนแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
2.1.1 กรดอะมิโนที่จําเปน (essential or indispensable amino acids) ไดแก กรดอะมิ
โนที่รางกายสังเคราะหไมไดหรือสังเคราะหไดแตไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย
จําเปนตองไดรับจากอาหาร ซึ่งมีความจําเปนตอรางกายของสัตว สัตวจะขาดไมได ดังตารางที่ 5.2
2.1.2 กรดอะมิโนที่ไมจําเปน (nonessential or dispensable amino acids) ไดแก
กรดอะมิโนทีร่ างกายสังเคราะหขึ้นมาไดเพียงพอกับความตองการไมจําเปนตองไดรับจากอาหาร
อาจจะสังเคราะหไดจากสารประกอบพวกไนโตรเจน หรือไขมัน หรือคารโบไฮเดรต ดังตารางที่
5.2
ตารางที่ 5.2 กรดอะมิโนทีจ่ ําเปนและกรดอะมิโนที่ไมจําเปน

ที่มา (จรัส สวางทัพ, 2539, หนา 139-140)
2.2 หนาที่ของโปรตีน โปรตีนมีหนาทีห่ ลายอยางดังนี้
2.2.1 เปนเอ็นไซม (enzyme)
2.2.2 เปนฮอรโมน (hormones)
2.2.3 เปนภูมคิ ุมกัน (immunological action)

2.2.4 เปนสวนประกอบและโครงรางของรางกาย เชน กลามเนื้อ กระดูก ขา ผม เล็บ
หนัง เอ็น เขา จงอยปาก เปนตน
2.2.5 ชวยในการยืดหด และเคลื่อนไหวกลามเนื้อ
2.2.6 สรางผลผลิตในสัตว และซอมแซมสวนที่สึกหรอ
2.2.7 สะสมไวเปนอาหารสํารองของรางกาย
2.3 การประเมินคุณภาพโปรตีน คุณภาพของโปรตีนในอาหารขึ้นอยูก ับปจจัยหลายอยาง
ดังนี้
2.3.1 ชนิดของกรดอะมิโนที่นํามาสรางเปนโปรตีน ถานํากรดอะมิโนมาประกอบเปน
โปรตีนก็จะไดโปรตีนคุณภาพสูง
2.3.2 สวนประกอบของอาหาร ถาในอาหารประกอบไปดวยอาหารทีม่ ีเยื่อใย (fiber) สูง
รางกายจะยอยโปรตีนไดนอยลง
2.3.3 ชนิดของอาหารโปรตีนที่นํามาใชเลีย้ งสัตว เชน พืชตระกูลถั่วมีเมทไทโอนีนต่ําแต
มีไลซีนสูง แตขาวโพดมีเมไทโอนีนสูงแตไลซีนต่ํา เปนตน
โปรตีนจัดเปนโภชนะที่สําคัญตัวหนึ่ง สัตวตองไดรับในปริมาณที่เพียงพอใน แตละวัน
เพื่อใหไดผลผลิตสูงตามตองการ โปรตีนทําหนาที่หลายอยางในรางกายสัตวซึ่งสัตวตอ ง ไดรับใน
ปริมาณที่เพียงพอจึงจะทําใหสัตวดํารงชีวิตและใหผลผลิตไดเต็มที่ ในอาหารแหลงของโปรตีนจาก
สัตวจะไดมาจากปลาปน สวนแหลงอาหารโปรตีนจากพืชสวนมากจะไดมาจากเมล็ดธัญพืช เชน
ถั่วเหลือง เปนตน
3. คารโบไฮเดรต (carbohydrate)
คารโบไฮเดรตเปนโภชนะหลักที่ใหพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหพลังงานในการ
ดํารงชีวิตของสัตว ประกอบไปดวยธาตุหลัก 3 ธาตุ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
โดยมีสัดสวนของไฮโดรเจนตอออกซิเจนเทากับ 2 ตอ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคารโบไฮเดรตมี
ดังนี้
3.1 ประเภทของคารโบไฮเดรต คารโบไฮเดรตแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 คารโบไฮเดรตอยางงาย (simple carbohydrate) ไดแก พวกน้ําตาลที่ไดจาก
ธรรมชาติและทําใหบริสุทธิ์ มีดังนี้
3.1.1.1 น้ําตาลเชิงเดี่ยว (simple sugar) เปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กสุด ไดแก
น้ําตาลกลูโคส (glucose) กาแลคโตส (galactose) และฟรักโตส (fructose) เปนตน
3.1.1.2 น้ําตาลสองชั้น (secondary sugar) ประกอบดวยน้ําตาลเชิงเดีย่ ว 2 ตัวมาเชื่อมตัว
ตอกัน ไดแก ซูโครส (sucrose) แลคโทส (lactose) และมอลโทส (maltose)

3.1.2 คารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrates) เปนคารโบไฮเดรตที่
ประกอบดวยน้ําตาลเชิงเดีย่ วจํานวนมากมาเชื่อมตอกัน สวนใหญจะเรียกวา น้ําตาลหลายชั้น
(polysaccharides) เมื่อรางกายสัตวยอยแลวจะไดนา้ํ ตาลเชิงเดี่ยว แบงออกเปน
3.1.2.1 แปง (starch) ประกอบดวย กลูโคสมาเชื่อมตอกันเปนเสนยาว ถาเชื่อมตอกัน
เปนเสนตรงจะเรียกวา อะมิโลส (amylose) แตถาเชื่อมตอกันเปนกิ่งแขนงจะเรียกวา อะมิโลเพ
คติน (amylopectin)
3.1.2.2 ใยอาหาร (dietary fiber) เปนสวนของเสนใยพืชสวนใหญสัตวกระเพาะเดีย่ วจะ
ยอยใยอาหารไมได แตสัตวกระเพาะรวมสามารถยอยไดโดยมีจุลินทรียในกระเพาะเปนตัวชวยยอย
เปนน้ําตาลหลายชั้น ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เปนตน
3.1.2.3 ไกลโคเจน (glycogen or animal starch) ประกอบดวย กลูโคส รางกายจะ
สะสมไกลโคเจนไวที่ตับซึ่งสามารถดึงมาใชเปนพลังงานได
3.1.2.4 ไคติน (chitin) เปนองคประกอบของเปลือกนอกของแมลง เชน กุง ปู เปนตน
แหลงของคารโบไฮเดรตในอาหารสัตวสวนใหญจะอยูใ นพืชประเภทหัว หรือพวกเมล็ด
ธัญพืช ไดแก ขาว ขาวโพด ถั่วตาง ๆ เผือก มันตาง ๆ เปนตน รางกายสัตวจะตองยอย
คารโบไฮเดรตเปนกลูโคสกอนจึงจะดูดซึมไปใชได
3.2 หนาที่ของคารโบไฮเดรต คารโบไฮเดรตมีหนาที่หลายประการดังนี้
3.2.1 เปนแหลงพลังงาน นอกเหนือไปจากโปรตีนและไขมัน คารโบไฮเดรต 1 กรัม ให
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
3.2.2 ปองกันและทําลายสารพิษตาง ๆ
3.2.3 เก็บสะสมไวในรูปพลังงานสํารอง เชน ไกลโคเจน เปนตน
3.2.4 ชวยใหไขมันเผาไหมอยางสมบูรณ
3.2.5 ประหยัดการใชโปรตีนในรางกาย
3.2.6 ชวยในการดูดซึมโภชนะบางตัว เชน แรธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส
3.2.7 ชวยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง
4. ไขมัน (lipids)
ไขมันมีพลังงานสูงกวาคารโบไฮเดรต 2.25 เทา จากความแตกตางระหวางสัดสวนของ
ไขมันที่อิ่มตัว ณ ที่อุณหภูมหิ องไขมันจะแข็งตัว สวนน้ํามันจะเปนของเหลว (liquid) โดยทัว่ ไป
หากไขมันอยูในสภาพแข็งตัวเรียกวา ไข (fat) และเมื่ออยูในสภาพของเหลวเรียกวา น้ํามัน (oil)
ไขมันประกอบไปดวยธาตุหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีสัดสวนของไฮโดรเจน
ตอออกซิเจนเทากับ 2 ตอ 1 ไขมัน ไมละลายน้ําแตละลายไดใน อีเทอร คลอโรฟอรม และ
เบนซิน รายละเอียดเกีย่ วกับไขมันมีดังนี้
4.1 ประเภทของกรดไขมันตามความตองการของรางกาย แบงออกได 2 ประเภทคือ

4.1.1 กรดไขมันที่จําเปนตอรางกาย (essential fatty acid) เปนกรดไขมันที่รางกายสัตว
สังเคราะหไดไมเพียงพอ จําเปนตองไดรบั จากอาหารสวนใหญเปนกรดไขมันที่ไมอิ่มตัว เชน กรด
โอลิอิค (oleic acid) กรดลีโนเลอิค (Linoleic) สวนใหญจะพบในน้ํามันพืช และน้ํามันตับปลา
4.1.2 กรดไขมันที่ไมจําเปน (non – essential fatty acid) เปนกรดไขมันที่รางกายสัตว
ไดรับจากอาหารและสามารถสังเคราะหขึ้นเองไดดวย สวนมากเปนกรดไขมันที่อิ่มตัว พบทั้งใน
พืชและในสัตว ไดแก กรดบิวทีริค (butyric acid) ซึ่งพบในไขมันนม กรดคาโปรอิค (caproic
acid) พบในน้าํ มันพืช กรดอะแรคซิดิค (aracchidic acid) พบในน้ํามันถั่ว เปนตน
4.2 หนาที่ของไขมัน ไขมันมีหนาทีห่ ลายประการ ดังนี้
4.2.1 เปนสวนประกอบของรางกาย เซลลและเนื้อเยื่อ
4.2.2 ใหพลังงานความรอนกับรางกาย ไขมันจะใหพลังงานสูงกวาคารโบไฮเดรตถึง 2.25
เทา
4.2.3 ชวยดูดซึมวิตามินที่ละลายไดในไขมัน ไดแก วิตามินเอ ดี อี และเค
4.2.4 ชวยปองกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
4.2.5 ชวยดูดซึมแรธาตุและแคลเซียม
4.2.6 จําเปนตอการเจริญเติบโตของตัวออน
4.2.7 เปนแหลงของกรดไขมันที่จําเปนตอรางกายของสัตว
4.3 แหลงของไขมัน ไขมันพบในอาหารหลายชนิด เชน
4.3.1 น้ํามันและไขมันจากพืช เชน ขาวโพด เมล็ดฝาย งา เมล็ดทานตะวัน ถั่วตาง ๆ
เปนตน
4.3.2 น้ํามันจากสัตว ไดแก ไขมันจากนม ไขมันจากสัตว และน้ํามันตับปลา เปนตน
5. แรธาตุ (minerals)
แรธาตุเปนโภชนะที่มีความจําเปนตอสุขภาพและการใหผลผลิตของสัตวเลี้ยง ซึ่งถาผูเลี้ยง
สัตวขาดการดูแลเอาใจใสในเรื่องแรธาตุในอาหารแลวก็อาจจะมีผลกระทบตอการใหผลผลิตทํา
ใหผลผลิตต่ําลง และขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดปญหาเรื่องโรคและปญหาทางดานการสืบพันธุ
ตามมาอีกดวย (กฤตพล สมมาตย, 2543) แรธาตุมีจํานวนมากมายหลายชนิด แตที่มคี วามสําคัญ
ตอรางกายของสัตวมีอยูประมาณ 17 ชนิด รายละเอียดเกี่ยวกับแรธาตุมีดังตอไปนี้
5.1 ประเภทของแรธาตุ แรธาตุแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
5.1.1 แรธาตุหลัก (major minerals หรือ macro minerals) เปนแรธาตุที่รางกายตองการ
มากกวา 100 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป หรือเปนแรธาตุที่มอี ยูในรางกายสัตวมากกวา 5 กรัม ไดแก
แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โซเดียม (Na) โปตัสเซียม (K) คลอรีน (Cl) แมกนีเซียม (Mg)
และกํามะถัน (S)

5.1.2 แรธาตุรองหรือแรธาตุปลีกยอย (minor minerals หรือ micro minerals หรือ trace
minerals) เปนแรธาตุที่รางกายตองการนอยกวา 100 มิลลิกรัมตอวัน หรือเปนแรธาตุที่มีอยูใน
รางกายสัตวนอ ยกวา 5 กรัม ไดแก เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) แมงกานิส (Mn) ไอโอดีน (I)
สังกะสี (Zn) ฟลูออลีน (F) โคบอลท (Co) โมลิบดีนัม (Mo) ซีลีเนียม (Se) ซิลิกอน (Si) และ
นิเกิล (Ni) เปนตน ในกลุมธาตุรองหรือแรธาตุปลีกยอยนี้มีแรธาตุบางตัวถาสัตวไดรบั มากเกินไป
จะเปนพิษหรือเปนอันตราย เรียกวา แรธาตุที่เปนพิษ (toxic minerals) ไดแก ทองแดง
โมลิบดีนัม ฟลูออลีน สารหนู และซีลีเนียม เปนตน (ดํารง กิตติชยั ศรี และคนอืน่ ๆ, 2546)
5.2 หนาที่ของแรธาตุ แรธาตุมีหนาที่หลายประการดังตอไปนี้
5.2.1 เปนสวนประกอบที่สาํ คัญของโครงสรางรางกายสัตวในสัตวที่กาํ ลังเจริญเติบโต
แคลเซียมมีความจําเปนในการสรางกระดูก ในไกไขแคลเซียมจําเปนในการสรางเปลือกไข
5.2.2 เปนตัวเรงปฏิกิริยาชีวเคมี โดยเปนองคประกอบของน้ํายอย
5.2.3 เปนองคประกอบของของเหลวในรางกาย
5.2.4 มีความจําเปนตอระบบการทํางานของประสาท
5.2.5 เปนสวนประกอบของฮอรโมนและวิตามิน
5.2.6 รักษาสมดุลของน้ําในรางกายและความเปนกรดเปนดางในรางกาย
5.2.7 ควบคุมการหดรัดตัวของกลามเนื้อ
5.2.8 ชวยในการแข็งตัวของเลือด
5.3 แหลงของแรธาตุ แหลงของแรธาตุในอาหารสัตว ไดแก เปลือกหอยปน หินปูนปน
กระดูกปน และแกลบกุง เปนตน
6. วิตามิน (vitamins)
วิตามินจัดวาเปนโภชนะที่เปนสารอินทรียที่รางกายมีความตองการในแตละวันในปริมาณ
เพียงเล็กนอยเทานั้น เพื่อทําหนาที่เฉพาะอยางในรางกาย จําเปนสําหรับการดํารงชีวติ ใหเปนปกติ
จําเปนตอการเจริญเติบโตและการสืบพันธุข องสัตว วิตามินบางอยางรางกายไมสามารถสังเคราะห
ไดจําเปนตองไดรับจากอาหาร วิตามินจะไมใหพลังงานหรือเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อใด ๆ
แตมีความสําคัญสําหรับรางกาย ทําหนาทีเ่ ปนโคเอนไซม (coenzyme) ทําใหน้ํายอยทํางานได
อยางสมบูรณ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิตามินมีดังตอไปนี้
6.1 ประเภทของวิตามิน วิตามินแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
6.1.1 วิตามินที่ละลายไดในไขมัน (fat soluble vitamins) ไดแก วิตามินเอ ดี อี และเค
ตามธรรมชาติมันจะอยูรวมกับไขมันในวัตถุดิบอาหารสัตว การดูดซึมตองอาศัยน้ําดี (bile)
วิตามินพวกนีส้ ะสมในรางกายสัตวไดในรูปของเนื้อเยื่อ ไขมัน และสามารถดึงมาใชไดในยาม
รางกายขาดอาหาร

6.1.2 วิตามินที่ละลายไดในน้ํา (water soluble vitamins) ที่สําคัญไดแก วิตามินบี 1 บี
2 บี 6 บี 12 ไนอะซิน กรดแพนโธทินกิ กรดโฟลิค ไบโอติน และโคลีน วิตามินพวกนี้ละลาย
น้ําได ในอากาศมักพบในปริมาณที่มากพอ ไมสามารถสะสมในรางกายสัตวได ถาสัตวไดรับมาก
เกินจะถูกขับออกมาทางปสสาวะ ยกเวนวิตามินบี 12 ซึ่งรางกายสัตวสามารถสะสมไวได
6.2 หนาที่ของวิตามิน วิตามินมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
6.2.1 เปนสวนประกอบของน้ํายอยและชวยใหน้ํายอยทํางานไดเต็มที่
6.2.2 ชวยในการสรางกระดูก เชน วิตามินดี และเอ
6.2.3 ชวยใหเลือดแข็งตัว เชน วิตามินเค
6.2.4 ปองกันการเหม็นหืนหรือไขมันแตกตัว เชน วิตามินอี
6.2.5 ชวยใหระบบสืบพันธุเปนปกติ เชน วิตามินเอ ดี และอี
6.2.6 ปองกันการเกิดโรคในสัตว
6.3 ลักษณะอาการขาดวิตามินชนิดตาง ๆ
6.3.1 ลักษณะอาการขาดวิตามินเอ ทําใหเกิดโรคตาบอดในเวลากลางคืน (night
blindness) กระดูกออน และระบบสืบพันธุผิดปกติ
6.3.2 ลักษณะอาการขาดวิตามินดี ทําใหเกิดโรคกระดูกออน (ricket) โรคกระดูกผุ
(osteomalacia) ระบบสืบพันธุผิดปกติ
6.3.3 ลักษณะอาการขาดวิตามินอี ทําใหเกิดโรคกลามเนือ้ ลีบ (muscular dystrophy) โรค
ประสาทในไก (crazy chick disease)
6.3.4 ลักษณะอาการขาดวิตามินเค ทําใหโลหิตไหลไมหยุด หรือเลือดไมแข็งตัว
(hemophilia)
6.3.5 ลักษณะอาการขาดวิตามินบีรวม ทําใหเกิดโรคเหน็บชาในคน (beri-beri) โรค
แหงนดูดาวในไก (star gazing) โรคขาอัมพาตในไก โรคโลหิตจาง ระบบน้ํายอยทํางานไมปกติ
6.3.6 ลักษณะอาการขาดวิตามินซี ทําใหเกิดโรคเลือดออกตามไรฟน หรือโรค
ลักปดลักเปด (scurvy)
การจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตว
วัตถุดิบอาหารสัตว (feedstuffs) หมายถึง สารใด ๆ ก็ตามที่ใหโภชนะที่เกิดประโยชนแก
สัตวที่กินเขาไป โดยวัตถุดบิ อาหารสัตวอาจไดมาจากแหลงธรรมชาติ เชน พืช สัตว ฯลฯ หรือ
อาจไดจากการสังเคราะหทางเคมี เชน กรดอะมิโน วิตามินตาง ๆ หรือทางชีววิทยา เชน โปรตีน
จากพืชหรือสัตวเซลลเดียวก็ได ซึ่ง จรัส สวางทัพ (2539) ไดจําแนกวัตถุดิบอาหารสัตวออกเปน
3 กลุมใหญ ดังนี้
1. อาหารหยาบ (roughages)

อาหารหยาบ หมายถึง วัตถุดิบที่มีโภชนะตอหนวยน้ําหนักต่ํา มีเยื่อใยสูงกวา 18
เปอรเซ็นต แบงออกเปน 3 พวก คือ
1.1 อาหารหยาบสด (green roughages หรือ green forages) อาหารหยาบที่อยูในสภาพ
สด มีความชืน้ สูง 70 – 85 เปอรเซ็นต ไดแก พืชทีต่ ัดสดมาใหสัตวกิน (soilage) และพืชอาหาร
สัตวในทุงที่สตั วเขาไปแทะเล็ม (pasture) อาหารหยาบสดประกอบดวย
1.1.1 พืชตระกูลหญา (gramineae) ไดแก หญาขน (para grass หรือ Mauritius grass)
หญากินนี (guinea grass) หญาเนเบียร (napier grass) หญารูซี่ (ruzi grass) ฯลฯ พืชตระกูล
หญาเปนพืชทีใ่ หคารโบไฮเดรตเปนหลัก (แปงหรือเยื่อใย) บางทีจึงเรียกวา carbonaceous plants
1.1.2 พืชตระกูลถั่ว (leguminosae) ไดแก ถั่วลายหรือถั่วเซนโตรซีมา (centrosema) ถั่ว
ชีราโตร (siratro) ถั่วสไตโล (stylo) ฯลฯ พืชตระกูลถั่วจะใหคุณคาทางโภชนะ เชน โปรตีน สูง
กวาพืชอืน่ มักนิยมปลูกผสมกับหญาทําเปนทุงหญาผสมเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหารใหแกสัตว บางที
จึงเรียกวา proteineceous plants
1.1.3 พืชอาหารอื่น ๆ (others) ไดแก ผักตบชวา (water hyacinth) ตนขาวโพด (corn
stem) ตนขาวฟาง (sorghum stem) ฯลฯ
1.2 อาหารหยาบแหง (dry roughages หรือ dry forages) อยูในรูปที่มีความชื้นไมเกิน
15 เปอรเซ็นต เพื่อจุดประสงคในการเก็บรักษาไวใชในยามขาดแคลนอาหาร โดยนําเอาอาหาร
หยาบสดมาระเหยความชื้นออกดวยการตากแดด 2 – 3 แดด หรือการอบดวยความรอนใหเหลือ
ความชื้นไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในสภาพที่เชื้อราและราเมือกเจริญไดยาก จึงสามารถเก็บได
นานขึ้น ตัวอยางของอาหารหยาบแหง ไดแก พืชโอชาหรือ พืชแหง (hay) เปนพืชที่เก็บเกีย่ วใน
ระยะที่มีคณ
ุ คาทางอาหารสูงแลวนํามาระเหยความชื้นออกไป นอกจากนี้อาหารหยาบแหงยัง
รวมถึงฟางขาว (rice straws) อีกดวย
1.3 อาหารหยาบหมัก (ensile roughages หรือ ensile forages) อยูในรูปที่มีความชื้น 70
– 75 เปอรเซ็นต ระดับ pH ประมาณ 4.2 ในหลุมหมักที่มีสภาพไรออกซิเจนเพือ่ จุดประสงคใน
การเก็บรักษาไวใชในยามขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บรักษาไวไดนานนับสิบปถาไมเปดหลุม
หมักโดยการนําอาหารหยาบสดที่เก็บเกีย่ วในระยะคุณคาทางอาหารสูง และมีปริมาณของ
คารโบไฮเดรตมากพอ มีความชื้น 70 – 75 เปอรเซ็นต นํามาสับเปนทอนเล็ก ๆ บรรจุอัดแนนลง
หลุมหมักหรือบอหมัก (silo) ปดปากหลุมหมักใหสนิทแนนปองกันไมใหอากาศเล็ดลอดเขาไป
ประมาณ 21 วัน ขบวนการหมักก็จะเสร็จสมบูรณ ตัวอยางอาหารหยาบหมัก ไดแก พืชหมัก
(silage) แตถาใชอาหารหยาบสดที่มีความชื้น 55 – 60 เปอรเซ็นตมาทําการหมัก เรียกวา พืชหมัก
แหง (haylages) ในประเทศไทยหลุมหมักที่นิยมใชกันมาก คือ หลุมหมักแบบวางนอนใตดิน
(trench silo)
2. อาหารขน (concentrate)

อาหารขน หมายถึง วัตถุดบิ ที่มีความเขมขนของโภชนะตอหนวยน้ําหนักสูง มีเยื่อใยต่ํา
กวา 18 เปอรเซ็นต แบงออกเปน 2 พวก ไดแก
2.1 อาหารหลักหรืออาหารพลังงาน (basal feed หรือ energy feed) คือ วัตถุดิบทีม่ ี
พลังงานสูงหรือมีคารโบไฮเดรตมาก มีโปรตีนต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต ที่เรียกวา “อาหารหลัก”
เพราะเปนวัตถุดิบที่ใชในปริมาณมากถึง 50 – 80 เปอรเซ็นต ในการประกอบสูตรอาหารสัตว
ไดแก
2.1.1 ไดจากพืช ไดแก ธัญพืช เชน ขาวโพด ขาวฟาง ปลายขาว รําละเอียด เปนตน
พืชหัว เชน มันสําปะหลัง (มันเสน) มันเทศ เปนตน และน้ํามันพืชตาง ๆ
2.1.2 ไดจากสัตว เชน ไขมัน ค – กระบือ (tallow) ไขมันสุกร (lard) เปนตน
2.1.3 อื่น ๆ เชน กากน้ําตาล (molasses) เปนตน
2.2 อาหารเสริม (supplements) คือ วัตถุดิบที่เสริมลงไปในอาหารหลัก ในการประกอบ
สูตรอาหารสัตวเพื่อใหมีโภชนะครบสมบูรณตามความตองการของสัตว แบงยอยออกเปน
2.2.1 อาหารเสริมโปรตีน (protein supplements) คือ วัตถุดิบที่เปนแหลงโปรตีน มี
โปรตีนมากกวา 20 เปอรเซ็นต ไดแก
2.2.1.1 ไดจากพืช ไดแก ผลพลอยไดจากขบวนการแปรรูปอาหาร พลังงาน เชน
สาเหลา ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมพืชน้ํามัน เชน กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากมะพราว
กากเมล็ดฝาย กากเมล็ดนุน กากเมล็ดปาลม กากเมล็ดยางพารา เปนตน ใบพืชตาง ๆ คือ ใบ
กระถิน ใบมันสําปะหลัง ใบปอ เปนตน
2.2.1.2 ไดจากสัตว เชน ปลาปน เนื้อปน เลือดปน เครื่องในปน ขนไกปน เปนตน
2.2.1.3 ไดจากการสังเคราะห เชน โปรตีนจากพืชหรือสัตวเซลลเดียว (single cell
proteins) เชน ยีสต เปนตน กรดอะมิโนสังเคราะห เชน ไลซีน เมทไธโอนีน ฟนลิ อะลานีน
เปนตน
2.2.2 อาหารเสริมแรธาตุ (mineral supplements) คือ วัตถุดิบที่มีความเขมขนของแรธาตุ
สูง เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อใหมแี รธาตุครบสมบูรณตามความตองการของสัตว ไดแก
2.2.2.1 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของแคลเซียม เชน หินปูน (CaCO3) ปูนขาว (CaO) เปลือก
หอยปน
2.2.2.2 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของแคลเซียมและฟอสฟอรัส เชน กระดูกปน ไดแคลเซียม
ฟอสเฟต
2.2.2.3 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของโซเดียมและคลอรีน เชน เกลือทะเล
2.2.2.4 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของโปตัสเซียม เชน กากน้าํ ตาล
2.2.3 อาหารเสริมวิตามิน (vitamin supplements) คือ วัตถุดิบที่มีความเขมขนของ
วิตามินสูง เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อใหวิตามินครบสมบูรณตามความตองการของสัตว ไดแก

2.2.3.1 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินเอ เชน พืชสีเขียวที่มีแคโรทีน
2.2.3.2 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินดี เชน พืชแหงแบบตากแดด (field cured hay)
2.2.3.3 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินอี เชน รําละเอียด
2.2.3.4 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินเค เชน ใบกระถิน
2.2.3.5 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินซี เชน ผลไมรสเปรี้ยว (citrus fruits)
2.2.3.6 วัตถุดบิ ที่เปนแหลงของวิตามินบีรวม เชน ธัญพืช พืชสีเขียว
3. สารเสริมอาหาร หรือวัตถุเติมในสูตรอาหารสัตว (feed additives)
ไมใชโภชนะโดยตรง เปนสารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพอาหาร ทํา
ใหสัตวใชประโยชนจากอาหารไดมากขึ้น ใชเสริมในสูตรอาหารสัตวเพื่อจุดประสงคตาง ๆ ดังนี้
3.1 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เชน ยาปฏิชีวนะ อาทิ เพนิซลิ ลิน
(penicillin) ออกซีเตตราไซคลีน (oxytetracycline) รูเมนซิน (rumensin) เปนตน
3.2 เพื่อเรงการเจริญเติบโต เชน ฮอรโมนสังเคราะหหรือสารคลายฮอรโมน อาทิ ไดเอ
ทธิล สทิลเบสทรอล (diethyl stilbestrol ; DES) เมเลนเจสทรอล อาซีเตท (melengestrol acetate
; MGA) ซินโนเวกซ (synovex) เชอรานอล (zeranol) หรือราลโกร (ralgro)
3.3 เพื่อถายพยาธิ เชน ไทอาเบนดาโซล (thiabendazole) ปเปอราซีน (piperazine)
3.4 เพื่อปรุงรสชาติ เชน กากน้ําตาล (molasses)
3.5 เพื่อปองกันหืน เชน เอทธอไซควิน (ethoxyquin) บิวทีเลทไฮดรอกซีโทลีน
(butylated hydroxyl toluene ; BHT) บิวทีเลทไฮดรอกซีอานีโซล (butylated hydroxy anisole ;
BHA)
3.6 เพื่อปองกันเชื้อรา เชน เบนโซเอท (benzoate) ควิโนซาลีน (quinoxalene)
3.7 เพื่อปองกันโรคบิด (coccidiostat) เชน แอมโพรเลียม (amprolium) บิวทีโนเรท
(butynorate)
3.8 เพื่อรักษาโรค เชน ฟูราโซลีโดน (furazolidone) จุนสี (copperas)
สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว
ในวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดอาจมีสารพิษหรือสารยับยั้งการเจริญเติบโตอยู สวนใหญ
แลวสารเหลานี้เปนสารที่พชื ผลิตขึ้นมาหรือพืชอาจดูดซึมมาจากดินแลวสะสมตกคางอยู เมื่อสัตว
กินเขาไปจะมีผลชะงักการเจริญเติบโต สัตวอาจแสดงอาการเปนพิษและอาจถึงตายได ดังนั้น ผู
เลี้ยงสัตวจําเปนจะตองทราบวามีวัตถุดิบชนิดใดบางที่มสี ารพิษตกคางอยูภายใน เมือ่ ทราบแลวก็หา
วิธีแกไขใหวัตถุดิบเหลานั้นมีความปลอดภัยเมื่อสัตวกินเขาไป นอกจากพิษจะอยูใ นพืชแลว แร
ธาตุบางชนิด ก็เปนพิษตอสัตวไดเชนกัน สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตในอาหารสัตวมี
หลายชนิดดังนี้
1. สารพิษอะฟลาทอกซิน (aflatoxin)

อะฟลาทอกซินเปนสารพิษที่เกิดจากการผลิตของเชื้อราพวก Aspergillus spp. ที่ขึ้นอยูใน
อาหารสัตวที่เก็บไวในสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เชน เมล็ดพืชทีม่ ี
ความชื้นมากกวา 9 เปอรเซ็นต และเก็บไวในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ 85 เปอรเซ็นต และอุณหภูมิ
อยูในระหวาง 25 – 45 องศาเซลเซียส ทําใหเชื้อราพวก Aspergillus spp. ที่มีอยูทั่วไปในอากาศ
และวัตถุดิบมีการเจริญเติบโตแพรขยายอยางรวดเร็ว และเกิดการสรางสารพิษอะฟลาทอกซิน
ขึ้นมา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) ในเปดโดยเฉพาะลูกเปดมีความทนทานตอพิษ
ของอะฟลาทอกซินต่ําสุด สวนในแกะจะตานทานพิษไดสูงสุด สัตวที่ไดรับพิษของอะฟลาทอก
ซินเขาไปสัตวจะกินอาหารไดนอยลง เติบโตชา ซึม ซีด เกิดอาการดีซาน วิธีแกไขไมใหเกิดอะฟ
ลาทอกซินวิธีที่งายและประหยัดที่สุดก็คือ นําวัตถุดิบอาหาร เชน ขาวโพด ขาวฟาง มัน ถั่วตาง
ๆ ไปตากแดดใหแหงสนิทใหเหลือความชืน้ ไมเกิน 12 เปอรเซ็นต จะแกปญหาการเกิดพิษอะฟลา
ทอกซินได
2. สารพิษไมโมซิน (mimosine)
ไมโมซินเปนสารพิษที่มีอยูใ นใบกระถิน มีอยูในปริมาณ 2 – 4 เปอรเซ็นตของโปรตีน
ทั้งหมด ในใบกระถินใบออนจะมีประมาณ 4 เปอรเซ็นต ซึ่งมากกวาในใบแกประมาณ 3 เทา
ในเมล็ดมีมากถึง 7 เปอรเซ็นต พิษของไมโมซินจะทําใหเกิดโรคคอพอกในสัตว เนือ่ งจากรางกาย
ไมผลิตฮอรโมนไทรอกซิน ในสูตรอาหารสัตวถาเปนสัตวปกไมควรใชเกิน 5 เปอรเซ็นต ในสุกร
ไมควรใชเกิน 10 เปอรเซ็นต และในอาหารโค กระบือ ไมควรใชเกิน 50 เปอรเซ็นต การทําลาย
พิษของไมโมซินทําไดโดยใชความรอนอบใบกระถินทีอ่ ุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 12
ชั่วโมง
3. สารพิษแทนนิน (tannin)
แทนนินพบในพืชอาหารสัตวหลายชนิด โดยเฉพาะพืชตระกูลหญา เชน ขาวฟาง และใน
พืชตระกูลถั่ว จะมีรสฝาด ขม ทําใหความนากินลดลง แทนนินจะทําใหโปรตีนตกตะกอน การ
ยอยไดของโปรตีนลดลง เพราะจะไประงับการทํางานของเอนไซมอะไมเลส ทริปซินและไลเปส
อาจจะทําใหสตั วทองอืดเนื่องจากโปรตีนไมยอยได การลดพิษของแทนนินอาจทําไดโดยการบด
เมล็ดขาวฟางใหเล็กลง หรือใชความรอน 70 – 80 องศาเซลเซียส ก็ทําใหพษิ แทนนินลดลงได ใน
สูตรอาหารสัตวควรใชขาวฟางเปนสวนผสมไดไมเกิน 50 เปอรเซ็นต
4. สารพิษไซยาไนด (cyanide)
ไซยาไนดมีอยูใ นมันสําปะหลัง ขาวโพด และพืชตระกูลถั่วบางชนิด เมื่อสัตวกินพืชที่มี
สารนี้เขาไป น้ํายอยในกระเพาะจะไปทําใหเกิดกรดไฮโดรไซยานิก ซึง่ เปนสารพิษ สวนของใบ
พืชจะมีสารนีอ้ ยูมากกวาสวนของลําตนและหัว พิษของกรดไฮโดรไซยานิกจะทําใหระบบประสาท
สวนกลางถูกทําลายอาจทําใหสัตวช็อคตายได การแกไขไมใหเกิดพิษของไฮโดรไซยานิกทําได

โดยสับมันสําปะหลังเปนชิน้ เล็ก ๆ แลวตากแดด 3 – 4 แดด จนแหงก็จะทําลายพิษของไฮโดรไซ
ยานิกได
5. ทริปซินอินฮิบิเตอร (trypsin inhibitor)
ทริปซินอินฮิบิเตอรเปนสารยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว มีอยูในเมล็ดถั่วเหลืองดิบ จะ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมทริปซินในการยอยโปรตีน ทําใหการยอยไดของโปรตีนลดลง สัตว
จะเกิดอาการทองอืด วิธีแกไขคือ ตองอบหรือนึ่งถั่วเหลืองใหสุกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
นาน 20 นาที ก็จะทําลายพิษทริปซินอินฮิบิเตอรได
6. กอสไซปอล (gossypol)
กอสไซปอลเปนสารพิษที่มอี ยูในตอมสีของเมล็ดฝาย สวนที่เปนพิษ คือ สวนของ กอส
ไซปอลอิสระ (free gossypol) ถาสัตวไดรับเขาไปมาก ๆ อาจทําใหสตั วตายได โดยเฉพาะสัตว
กระเพาะเดีย่ วพิษของกอสไซปอลจะทําใหสัตวกนิ อาหารลดลง อัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารลดลง พิษของกอสไซปอลจะทําใหสตั วหวั ใจวายและตายได การ
แกไขการเปนพิษจะเสริมเหล็กซัลเฟตในอาหารที่มีกอสไซปอลประมาณ 4 เทาของกอสไซปอลที่
มีอยู
7. แรธาตุตาง ๆ ที่เปนพิษ
แรธาตุเปนพิษเกิดเนื่องจากสัตวไดรับแรธาตุมากเกินไป อาจจะจากธาตุอาหารพืชทีป่ ลูก
ในบริเวณที่มแี รธาตุบางชนิดสะสมอยูมาก หรืออาจไดจากสภาพแวดลอม โดยหายใจเขาไปแลว
เกิดการสะสมพิษจนถึงขีดอันตราย ไดแก ปรอท ตะกั่ว ฟลูออรีน โมลิบดีนัม ซีลีเนียม
นอกจากนี้ยังมีกลุมสารที่กอใหเกิดสารพิษ เชน ไนเตรต ออกซาเลต
ความตองการโภชนะของสัตวเลี้ยง
สัตวแตละชนิดตองการโภชนะแตกตางกันออกไป สัตวบางชนิดตองการอาหารขนที่มี
โภชนะครบถวนมากกวาอาหารหยาบที่มเี ยื่อใยสูง เชน สุกร ไก เปนตน แตสัตวบางชนิด
ตองการอาหารที่มีเยื่อใยสูงเปนหลักแลวเสริมดานอาหารขน เชน โค กระบือ แพะ แกะ เปนตน
สัตวตางเพศและตางอายุกนั ก็มีความตองการโภชนะทีแ่ ตกตางกันออกไป สัตวที่อยูคนละ
สภาพแวดลอมก็ตองการโภชนะที่แตกตางกันออกไป เชน สัตวเขตหนาวจะตองการพลังงาน
มากกวาสัตวเขตรอน แตโดยสรุปแลวสัตวจะตองการโภชนะไปเพื่อการดํารงชีพ การสืบพันธุและ
การใหผลผลิต ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดความตองการโภชนะในสัตวเลี้ยงไดดงั นี้
1. จุดประสงคของความตองการโภชนะ
การคํานวณสูตรอาหารเพื่อใชเลี้ยงสัตวดงั ที่ทําเปนอุตสาหกรรมนั้น จําเปนตองใหมี
โภชนะครบถวนตามความตองการของสัตว เพื่อสัตวจะไดนําไปใชในดานตาง ๆ สัตวจําเปนตอง
ไดอาหารครบทั้ง 5 หมู และไดรับน้ําที่สะอาดสําหรับดืม่ กิน เมื่อสัตวกินอาหารก็จะไดรับโภชนะ
ตาง ๆ เขาสูรางกายเพื่อนําไปใชประโยชน ดังนี้

1.1 เพื่อการดํารงชีพ (maintenance) เพื่อใหรางกายมีชวี ิตอยูได โดยใหกระบวนการตาง
ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ (vital process) สามารถดําเนินไปได โดยสัตวไมมีการเพิ่มหรือสูญเสีย
น้ําหนักตัว กระบวนการดังกลาวไดแก การหายใจ การสูบฉีดโลหิต การยอยอาหาร การขับถาย
รวมทั้งกิจกรรมปกติ เชน การยืน เดิน กิน และนอน เปนตน (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญ
ลอม ชีวะอิสระกุล, 2542)
1.2 เพื่อการเจริญเติบโต (growth) สัตวทอี่ ายุนอยจะตองการอาหารที่มีโภชนะครบถวน
มากกวาสัตวอายุมาก ทั้งนี้เพื่อนําสารอาหารที่ไดไปสรางเปนโครงสรางของรางกาย ไดแก กระดูก
และกลามเนื้อ ทําใหสัตวเจริญเติบโตไดเปนปกติ

ภาพที่ 5.2 แสดงเสนโคงการเจริญปกติของสัตว
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 247)
1.3 เพื่อการสืบพันธุ (reproduction) สัตวจะมีการเจริญพันธุเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว สัตว
เพศผูตองการอาหารไปเพื่อสรางระบบสืบพันธุที่สมบูรณและผลิตเชือ้ อสุจิ สวนสัตวเพศเมียจะนํา
อาหารไปสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียที่เรียกวา ไข หากสัตวไดรับสารอาหารไมครบถวน ระบบ
สืบพันธุและความสมบูรณพนั ธุของสัตวกจ็ ะไมเกิด สัตวอาจจะไมแสดงอาการเปนสัด หรือผสม
ไมติดได (ภาพที่ 5.3)
1.4 เพื่อการใหผลผลิต (production) สารอาหารที่สัตวกินเขาไปนอกจากใชเพื่อการดํารง
ชีพ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อการสืบพันธุแลว สัตวยงั ใชอาหารไปสรางเปนผลผลิตตาง ๆ

ไดแก เนื้อ นม ไข ขน เขา เปนตน ถาสัตวไดรับสารอาหารไมเพียงพอสัตวก็จะใหผลผลิตต่ํา
หรือไมใหผลผลิตเลยก็ได (ภาพที่ 5.3)
1.5 เพื่อทําใหอวน (fattening) ในกรณีที่เราเลี้ยงสัตวไวเพื่อตองการเนือ้ การใหอาหาร
จําเปนมากเนือ่ งจากรางกายสัตวจะเปลี่ยนอาหารใหเปนกลามเนื้อและไขมัน หากเราขุนสัตวแลว
สัตวไดรับอาหารดีเพียงพอก็จะทําใหสัตวเลี้ยงอวนเพื่อรอการชําแหละนําไปเปนอาหารและแปรรูป
ตอไป (ภาพที่ 5.3)

ภาพที่ 5.3 ระดับโภชนะตาง ๆ ที่ใหแกสตั วเพื่อจุดประสงคการเลี้ยงสัตว
ที่มา (จรัส สวางทัพ, 2539, หนา 148)
1.6 เพื่อเปนแรงงาน (work) มีสัตวหลายประเภทที่มนุษยนํามาใชแรงงาน เชน ชาง มา
โค กระบือ ลา และลอ เปนตน สัตวเหลานี้ตองใชแรงงาน ดังนั้นจึงมีความตองการอาหารที่มี
โภชนะครบถวน เพื่อเปลี่ยนโภชนะเหลานั้นใหเปนพลังงานไวสําหรับการใชงานของมนุษยได
2. ปจจัยที่มีผลตอความตองการโภชนะของสัตว
มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความตองการโภชนะของสัตวเลี้ยงซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมตอความตองการโภชนะของสัตว ทั้งเพื่อการดํารงชีพ (ภาพที่ 5.4) การเจริญเติบโต
การสืบพันธุ การใหผลผลิต การทําใหอว น และการใหแรงงาน ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานั้นมี
ดังตอไปนี้
2.1 ชนิดของสัตว จะมีผลตอความตองการโภชนะ สัตวเล็ก เชน ไก จะมีความตองการ
พลังงานเพื่อการดํารงชีพตอหนึ่งหนวยน้ําหนักมากกวาสัตวใหญ เชน โค กระบือ ทั้งนี้เพราะ
อัตราการใชพลังงานพื้นฐานจะมีความเกีย่ วของกับพื้นทีผ่ ิวของรางกาย ซึ่งพื้นที่ผิวก็จะเกี่ยวพันกับ
ขนาดของสรีระของสัตวชนิดตาง ๆ ดวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
2.2 เพศ อายุ และขนาด สัตวเพศผูจะตองการอาหารมากกวาสัตวเพศเมียและเติบโตเร็ว
กวา สัตวอายุนอยจะตองการอาหารที่มีโปรตีนสูงกวาสัตวอายุมาก สัตวที่มีขนาดลําตัวใหญ จะ
ตองการอาหารมากกวาสัตวที่มีขนาดลําตัวเล็กกวา

2.3 ชนิดและระดับของผลผลิต สัตวที่ทองจะตองการโภชนะมากกวาสัตวที่ไมทอง และ
ในชวงสุดทายของการตั้งทองจะตองการโภชนะมากกวาระยะแรกของการตั้งทอง สัตวที่กําลังให
นมลูกจะตองการโภชนะมากกวาสัตวที่ไมใหนม เปนตน
2.4 สุขภาพของสัตว ถาสัตวมีสุขภาพไมดีหรือปวยก็จะกินอาหารลดลง
2.5 สภาพของสัตว สัตวอวนจะกินอาหารมากกวาสัตวผอม สัตวเขตหนาวจะกินอาหาร
มากกวาสัตวเขตรอน เปนตน
2.6 สภาพแวดลอม สวนใหญจะหมายถึงสภาพภูมิอากาศ ถาอากาศรอนสัตวจะกินน้ํามาก
มีผลทําใหกินอาหารลดลง ถาอากาศหนาวสัตวจะตองการอาหารพลังงานสูงเพื่อสรางความอบอุน
ใหกับรางกาย การเลี้ยงสัตวในสภาพคอกที่ชื้นแฉะจะทําใหสัตวเสียความรอนออกจากรางกาย
มากกวาสภาพคอกที่แหง ดังนั้นจึงตองการพลังงานสูงกวา

ภาพที่ 5.4 แสดงความสัมพันธของความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพของสัตวในรูปของอัตรา
การใชพลังงานต่ําสุดที่สัตวตองการเพื่อการดํารงชีพ (basal metabolic rate) กับขนาดของตัวสัตว
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 253)

การประกอบสูตรอาหารสัตว
(ศึกษาตอในวิชาอาหารและการใหอาหารสัตว)
ระบบทางเดินอาหารของสัตว
(ศึกษาตอในวิชาอาหารและการใหอาหารสัตว)
การจัดการใหอาหารสัตวชนิดตาง ๆ
สัตวแตละชนิด เพศ และวัย จะมีความตองการอาหารที่แตกตางกันออกไป ตลอดจน
วิธีการใหอาหารก็แตกตางกันเชนเดียวกัน ผูเลี้ยงสัตวจะตองรูวิธีการใหอาหารแตละชนิด เพศ
และวัยที่ถูกตอง มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลเสียกับสัตวเลี้ยงตามมาได ซึ่งสามารถแยกการใหอาหาร
สัตว แตละชนิดไดดังนี้
1. การจัดการใหอาหารสุกร
สุกรแตละเพศและแตละชวงอายุจะมีความตองการอาหารและวิธีการใหอาหารที่แตกตาง
กันออกไป สุกรพอแมพันธุจ ะตองมีการควบคุมอาหารไมใหสุกรกินจนอวนเกินไป ซึ่งอาจจะมีผล
ทําใหความสมบูรณพันธุของพอแมพันธุลดลง สุกรขุนจะตองมีอาหารใหกินตลอดเวลาเพื่อเรงการ
เจริญเติบโต การใหอาหารสุกรแบงออกไดดังนี้
1.1 สุกรแมพนั ธุและแมสุกรระยะอุมทอง การใหอาหารแมพันธุสุกรโดยทั่วไปจะให 2
มื้อ เชาและเย็น โดยจํากัดอาหารไมใหแมสุกรอวนเกินไป อาจจะใหอาหารที่มีเยื่อใยสูงใหแมสุกร
กินบางก็ไดเพือ่ ควบคุมน้ําหนักตัวของพอแมสุกร การใหอาหารสุกรแมพันธุและแมสุกรอุมทอง มี
ขอปฏิบัติตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) แนะนําดังนี้
1.1.1 ปรับระดับอาหารเพื่อใหแมสุกรสมบูรณพรอมที่จะผสมพันธุ คือ ไมอวนเกินไปไม
ผอมเกินไป โดยใหอาหารไมเกิน วันละ 2 กิโลกรัมตอตัว แตถาแมสุกรผอมจะปรับเพิ่มใหไดถึง
3 กิโลกรัมตอตัว อาหารควรมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต (มีไลซีน 7 – 8 กรัมตอกิโลกรัมหรือ 0.7 –
0.8 เปอรเซ็นต) พลังงานใชประโยชนได 2,900 – 3,050 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม
1.1.2 เพิ่มอาหารเปน 2 เทา ในชวง 1 สัปดาห (การปรน) กอนการผสมพันธุเพื่อ
กระตุนการหลั่งฮอรโมน ทําใหมีจํานวนไขตกลงมาเพิ่มขึ้น การปรนไดผลเฉพาะสุกรที่ไมอวน
มากและสุกรสาวเทานั้น
1.1.3 เมื่อไมกลับสัดหลังผสม 21 วัน นั่นคือ สุกรผสมติดใหอาหารทีม่ ีโปรตีน 14
เปอรเซ็นต และเยื่อใย 12 เปอรเซ็นต ประมาณ 2 กิโลกรัม หรือถึง 2.5 กิโลกรัมสําหรับแมที่
ไมสมบูรณไปจนตั้งทองไดประมาณ 94 วัน ซึ่งการปรับระดับอาหารที่ใหจะปรับตามสภาพแม

พันธุเปนเกณฑ หากแมสุกรสาวไดรับอาหารระดับสูงในชวงตนของการตั้งทองจะมีผลกระทบตอ
การพัฒนาและการอยูรอดของตัวออนลดลง แตไมมีผลตอแมสุกรนาง
1.1.4 เพิ่มอาหารเปน 2 เทาในระยะ 94 – 110 วัน ในระยะสัปดาหสุดทาย กอนคลอด
เสริมไขมัน 3 – 5 เปอรเซ็นตของอาหาร เพื่อชวยใหไดลูกสุกรตัวโตและสมบูรณ และแมสุกรไม
ทรุดโทรมหลังคลอด
1.2 สุกรระยะใหนมเลีย้ งลูก ควรใหอาหารที่มีความฟามมากขึ้นเพื่อปองกันไมใหแมสุกร
ทองผูก ในระยะทีก่ ําลังใหนมและเลี้ยงลูกควรใหอาหารจํานวนมากขึน้ และเปอรเซ็นตของเยื่อใย
ในอาหารลดลง เพื่อใหมนี ้ํานมเพียงพอตอการเลี้ยงลูกและสามารถฟนตัวเร็วหลังการคลอด จน
สามารถเปนสัดไดภายหลังการหยานม 1 สัปดาห การใหอาหารอาจจะตองใหถึง 3 มื้อตอวัน
เพื่อใหแมสุกรนําอาหารที่กินไปเปลี่ยนเปนน้ํานมสําหรับเลี้ยงลูกไดเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติในการ
ใหอาหารแมสุกรระยะใหนมเลี้ยงลูก ควรปฏิบัติดังนี้
1.2.1 ใหอาหารแมสุกรในระดับปานกลาง (1.5 – 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว) และเพิ่ม
อาหาร 0.3 กิโลกรัมตอลูกสุกรดูดนม 1 ตัว โดยใหยดึ ระดับพลังงานที่แมสุกรควรไดรับตอวัน
เปนหลัก (ตารางที่ 5.4) และใหปฏิบัติดงั นี้
1.2.2 ใหอาหารที่มีโปรตีนสูง 16 – 18 เปอรเซ็นต และมีสารปฏิชีวนะและวิตามินแรธาตุ
ปลีกยอยสูงโดยเฉพาะวิตามิน A และ D
1.2.3 ลดอาหารแมสกุ ร 5 – 7 วันกอนหยานม เพื่อปองกันนมคัด
1.3 สุกรพอพันธุ การใหอาหารสุกรพอพันธุปฏิบัติคลาย ๆ กับการใหอาหารสุกร แมพันธุ
กลาวคือ อยาใหพอสุกรอวนเกินไป ตองมีการควบคุมอาหาร อาหารที่ใหตองมีคณ
ุ ภาพดี และมี
โปรตีนเพียงพอกับความตองการของพอพันธุ (ตารางที่ 5.5) ซึ่งมีขอปฏิบัติในการใหอาหารสุกร
พอพันธุดังนี้
1.3.1 ใหอาหารประมาณไมเกิน 2 กิโลกรัมตอตัวตอวัน และอาจปรับไดตามสภาพ
รางกายและการใชงานของพอสุกรตัวนั้น
1.3.2 อาหารควรเปนอาหารที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะมีโปรตีน วิตามินและแรธาตุในระดับ
ที่ควบคุม สําหรับปริมาณโปรตีนในอาหารจะอยูใ นระดับเดียวกับแมพันธุอุมทอง
1.3.3 พอสุกรตองออกกําลังกายอยูเ สมอ เชน ปลอยในแปลงหญา
ตารางที่ 5.4 ปริมาณอาหารที่ใหแมสกุ รในชวงตาง ๆ

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 265)
ตารางที่ 5.5 ปริมาณอาหารที่ใหพอสุกรในชวงตาง ๆ

ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 267)
1.4 สุกรหยานม หลังหยานม กอนหยานมลูกสุกรจะเริ่มหัดกินอาหารไวบางแลว จึงควร
จัดอาหารไวใหลูกสุกรกินเพื่อใหเกิดความคุนเคย โดยมีอาหารใสไวในรางใหลูกสุกรกินได
ตลอดเวลา หลังจากหยานมใหแยกลูกสุกรออกมาเลี้ยงตางหาก โดยใหอาหารกินแบบใหกนิ เต็มที่
เพื่อเรงการเจริญเติบโต โดยทั่วไปอาหารลูกสุกรจะมีโปรตีนอยูระหวาง 20 – 24 เปอรเซ็นต ควร
เปนอาหารที่ยอ ยงาย มีกากหรือเยื่อใยต่ํา ใชประโยชนไดสูง เพราะระบบการยอยอาหารของลูก
สุกรยังไมพัฒนามาก จากนัน้ จึงเริ่มใชอาหารเริ่มแรก สําหรับสุกรหลังหยานมจนถึงอายุประมาณ
8 สัปดาห จึงเปลี่ยนเปนอาหารสุกรรุนซึ่งมักมีเปอรเซ็นตของโปรตีนในอาหารลดลงกวาอาหาร
เริ่มแรก 1 – 2 เปอรเซ็นต อาหารระยะนีจ้ ะเปนอาหารอัดเม็ดหรืออาหารปนก็ได (ตารางที่ 5.6)
1.5 สุกรรุนและสุกรขุน สุกรรุนถึงสุกรขุนจะเปนระยะที่สุกรตองการอาหารมากเพือ่ เรง
การเจริญเติบโต วิธีการใหอาหารนั้นควรใหวันละ 2 – 3 ครั้ง แตละครั้งที่ใหอาหารนั้นควรใหใน
ปริมาณที่สุกรสามารถกินไดหมดในแตละมื้อเทานั้น ไมควรใหมากจนเหลือเพราะจะทําใหเกิดการ
สูญเสียอาหารไปโดยเปลาประโยชน นอกจากนีแ้ ลวการจํากัดอาหารยังทําใหคุณภาพซากสุกร

ดีกวาการใหอาหารแบบเต็มที่ เพราะไดหมูมันบางและเนื้อแดงมากกวา และใชอาหารสุกรขุนเลี้ยง
ตั้งแต 4 เดือนจนถึงระยะขาย สวนใหญจะเปนอาหารที่มีพลังงานมาก แตโปรตีนลดต่ําลงกวาใน
ระยะขุนหรือใกลเคียงกับอาหารสําหรับพอพันธุ อาจใชแบบหากินเองแบบอัตโนมัตหิ รือแบบให
เลือกกิน (ตารางที่ 5.6)
ตารางที่ 5.6 ปริมาณอาหารที่ใหอาหารลูกสุกรกอนหยานม หลังหยานม สุกรรุนและสุกรขุน

ที่มา (บุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2541, หนา 56)
2. การจัดการใหอาหารไกไข
ระยะไกไขนั้นจะนับตั้งแตยายไกสาวขึ้นกรงตับจนไขได 5 เปอรเซ็นต ซึ่งแมไกจะมีอายุ
ประมาณ 5 ถึง 6 เดือน ระยะนีแ้ มไกจะตองการอาหารมากเพื่อนําไปเปลี่ยนเปนไข ดังนั้น ผู
เลี้ยงจะตองมีความเขาใจเรื่องการใหอาหารพอสมควร โดยปกติกอนแมไกจะไขเราจะใหอาหาร
วันละ 100 – 110 กรัมตอตัวตอวัน แตเมื่อแมไกเริ่มใหไขได 5 เปอรเซ็นต ระยะนี้เราตองให
อาหารแบบเต็มที่เพื่อใหแมไกเพิ่มจํานวนไขจนใหไขสูงสุด (peak) หลังจากแมไกใหไขสูงสุดแลว
จะลดอาหารลงเหลือไมเกิน 120 กรัมตอตัวตอวัน โดยปกติแมไกจะใหไขไปไดเปนเวลา 1 ถึง 1
ปครึ่ง ซึ่งมีขอปฏิบัติในการใหอาหารแมไกไขดังนี้
2.1 ใหเพิ่มอาหารเสริมหรือวิตามินในอาหาร
2.2 ใหอาหารตรงเวลาอยางนอยวันละ 3 ครั้ง ถาเปนกรงตับที่ใสไก 4 ตัวตอชอง ควร
เพิ่มเปน 4 – 5 ครั้ง เพื่อใหไกสนใจอาหาร จะชวยลดการจิกกันไดมาก
2.3 สุมชั่งน้ําหนักแมไกทกุ ๆ 14 วัน อยาปลอยใหแมไกอวนหรือผอมเกินไป
2.4 ใหกรวดแมไกอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชวยยอยอาหาร
2.5 ใหอาหารเสนใย เชน หญาขนสับ สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อใหระบบทางเดินอาหาร
เปนปกติ
2.6 กักแมไกที่ไมใหไขออกทุก ๆ เดือน เพื่อลดรายจายจากคาอาหาร
2.7 เกลี่ยอาหารวันละ 2 ครั้ง เพื่อแมไกจะไดกินอาหารที่ใหจนหมด
2.8 ในชวงอากาศรอนไกจะกินอาหารลดลงมีผลทําใหไขลดลงดวย ผูเลี้ยงควรปฏิบัติดังนี้

2.8.1 ในกรณีที่อยูในชวงทีม่ ีการจํากัดอาหาร จะตองงดโปรแกรมการจํากัดอาหารให
กลับมาใชวิธีการใหอาหารแบบเต็มที่ จนกวาไกจะหายเครียดจึงเริ่มการจํากัดอาหารใหมอีกครั้ง
2.8.2 ปรับปริมาณโภชนะในสูตรอาหารใหเขมขนขึ้น เนื่องจากไกกินอาหารนอยลง ใน
การปรับปริมาณโภชนะในอาหารตองใหความระมัดระวังเกี่ยวกับปริมาณพลังงานใชประโยชนได
ในสูตรอาหาร เพราะถาพลังงานใชประโยชนไดเพิ่มขึน้ ไกจะกินอาหารลดลง เนื่องจากจะกิน
อาหารใหไดปริมาณเพียงพอแลวจะหยุดกินอาหาร ทําใหไกกินอาหารไดนอยลง
2.8.3 ในชวงอากาศรอน ควรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบใหพลังงานเปนวัตถุดิบพลังงานที่
สามารถยอยไดงาย เพราะไกตองการพลังงานที่ยอยงายระหวางชวงรอน
2.9 เปลือกหอยปนโดยใหในรางอาหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเสริมแคลเซียมจะ
ทําใหเปลือกไขแข็งแรง
3. การจัดการใหอาหารไกเนื้อ
ไกเนื้อหรือบางทีเราเรียกวา ไกกระทง (broiler) เปนไกลูกผสมที่เจริญเติบโตเร็ว สวน
ใหญจะมีขนสีเทา ใชเวลาเลีย้ ง 45 วัน จะไดน้ําหนักตัว 1.8 ถึง 2.0 กิโลกรัม โดยทั่วไปการให
อาหารไกเนื้อจะใหแบบเต็มที่ใหไกกินอาหารได 24 ชั่วโมง โดยเปดไฟใหไกในชวงเวลากลางคืน
อาหารที่ใชเลีย้ งไกเนื้อในปจจุบันจะเปนอาหารเม็ดผสมเสร็จ เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารระยะตน
จะสูงกวาในระยะตอ ๆ มา ปริมาณกากหรือเยื่อใยก็เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาดวย คือ ระยะตน
ๆ อาหารควรมีกากหรือเยื่อใยนอยแตเมื่อโตมากขึ้นปริมาณเยื่อใยสามารถมีมากขึ้นได แตไมควร
เกิน 6 เปอรเซ็นต การจัดการใหอาหารไกเนื้อตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
แนะนํามีดังตอไปนี้
3.1 อาหารไกเนื้อระยะแรก (starter feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงลูกไก อายุ 1 – 21 วัน
อาหารระยะนีจ้ ะเปนอาหารเม็ดขบที่มีโปรตีนประมาณ 22 – 23 เปอรเซ็นต มีพลังงานใช
ประโยชนไดประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมอาหาร อาหารระยะแรกจะใชประมาณ 25
เปอรเซ็นต ของปริมาณอาหารที่ไกกนิ ทัง้ หมดตลอดชวงอายุ
3.2 อาหารไกเนื้อระยะที่สอง (grower feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงไกรุน อายุ 22 – 35
วัน โดยเปนอาหารอัดเม็ด มีโปรตีนประมาณ 20 เปอรเซ็นต และมีพลังงานใชประโยชนได
ประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม อาหารระยะนีจ้ ะใชประมาณ 50 เ ปอรเซ็นตของปริมาณ
อาหารที่ไกกนิ ทั้งหมด
3.3 อาหารไกเนื้อระยะสุดทาย (finisher feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงไกเนื้อระยะ
สุดทายกอนจับขาย อายุ 35 – 45 วัน อาหารระยะนี้เปนอาหารอัดเม็ดที่มีโปรตีนประมาณ 18
เปอรเซ็นต และมีพลังงานประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม อาหารไกเนื้อระยะสุดทาย
จะตองไมมีสารเรงการเจริญเติบโต สารปฏิชีวนะและยากันบิด เพื่อปองกันสารตกคางในเนื้อไก

ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค อาหารระยะนี้จะใชประมาณ 25 เปอรเซ็นต ของปริมาณอาหารที่
ไกกินทั้งหมด
3.4 กอนจับไกขายอยางนอย 12 – 24 ชั่วโมง ตองอดอาหารไกเพื่อทําใหกระเพาะและ
ลําไสยุบตัว ปองกันอันตรายขณะจับไก
3.5 ในชวงอากาศรอนตองงดใหอาหารชวงเวลา 9.00 – 17.00 น โดยการยกอุปกรณการ
ใหอาหาร หรือรางอาหารใหสูงเกินระดับที่ไกจะจิกอาหารกินได หากใหไกกินอาหารตลอดเวลา
อาจจะช็อคตายได
4. การจัดการใหอาหารโคนม
โคนมเปนสัตวส่กี ระเพาะหรือเรียกอีกอยางวาสัตวเคีย้ วเอื้อง อาหารที่โคนมตองไดรบั เปน
อาหารหลักในแตละวัน คือ อาหารหยาบพวกหญา ถั่ว ฟางขาว ฯลฯ แตการเลี้ยงโคนม ถา
ตองการจะไดปริมาณน้ํานมสูง ๆ แลวจําเปนที่จะตองเสริมอาหารขนใหกับแมโคนมในแตละวัน
ดวย ชวงใหนมเปนชวงระยะเวลาทีแ่ มโคนมตองการอาหารที่มีคุณภาพสูง ผูเลี้ยงจะตองใหแมโค
กินอาหารหยาบใหเต็มทีแ่ ลวเสริมดวยอาหารขนชวงเวลาเชาและเย็น การจัดการใหอาหารโคนมมี
ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
4.1 การจัดการอาหารหยาบสําหรับโคนม อาหารหยาบหลักของแมโค คือ หญา แมโค
นมตองกินหญาคิดเปนน้ําหนักแหงไมต่ํากวา 1.4 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ตัวอยางเชน แมโค
นมตัวหนึ่งหนัก 400 กิโลกรัม ดังนั้น แมโคนมตัวนี้ตอ งกินหญาเมื่อเทียบเปนน้ําหนักแหงแลว
เทากับ 5.6 กิโลกรัมตอวัน เมื่อเทียบกับเปนน้ําหนักสดซึ่งโดยทั่วไปหญาสดมีวัตถุแหงอยู 25
เปอรเซ็นต นัน่ คือ แมโคนมควรจะไดรับหญาสดในปริมาณวันละ เทากับ 22.4 กิโลกรัม คุณภาพ
ของอาหารหยาบมีความสัมพันธกับระดับโปรตีนในสูตรอาหารขน ดังนี้
4.1.1 ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพดี ระดับโปรตีนในอาหารขนควรมี 12 – 16
เปอรเซ็นต หรือประมาณ 14 เปอรเซ็นต
4.1.2 ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง ระดับโปรตีนในอาหารขนควรมี 16 –
20 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 18 เปอรเซ็นต
4.1.3 ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพต่ํา ระดับโปรตีนในอาหารขนควรมี 20 – 24
เปอรเซ็นต หรือประมาณ 22 เปอรเซ็นต
4.2 การจัดการอาหารขนสําหรับแมโคนม ผูเลี้ยงโคนมสามารถเลือกใชวัตถุดิบ อาหาร
สัตวไดหลายอยาง เพื่อนํามาผสมเปนอาหารขน แตตองเลือกวัตถุดิบทีใ่ หม สะอาด ไมมี
สิ่งเจือปนและมีคุณภาพสูง โดยทั่วไปเราจะใหอาหารขนกับแมโคนมโดยคิดจากน้ํานมที่ไดคือ ให
อาหารขน 1 กิโลกรัมตอปริมาณน้ํานมทีใ่ ห 4 กิโลกรัม และควรใหในชวงเวลาทีแ่ มโคยืนโรงรีด
นม คือ ชวงเชาและเย็น
5. การจัดการใหอาหารโคเนื้อ

การจัดการใหอาหารโคเนื้อก็ปฏิบัติคลาย ๆ กับการใหอาหารโคนม แตอาหารหลักของโค
เนื้อก็คือ อาหารหยาบ เชน หญา ถั่ว ฟางขาว ฯลฯ ซึ่งหากไดรับอาหารหยาบที่มคี ุณภาพสูงแลว
อาจจะไมตองเสริมอาหารขนเลยก็ได ทั้งนี้เพราะโคเนื้อไมไดใชอาหารเพื่อการสรางน้ํานม แตถา
หากสรางโคเนื้อแบบโคขุนจําเปนตองเสริมอาหารขนใหกับโคเนื้อเพื่อเรงการเจริญเติบโต การ
จัดการใหอาหารโคเนื้อควรปฏิบตั ิดังนี้
5.1 การจัดการอาหารหยาบสําหรับโคเนื้อ อาหารหยาบหลักของโคเนือ้ คือ หญาสด หรือ
ถั่วพืชอาหารสัตว ในแตละวันตองใหโคเนือ้ กินแบบเต็มที่ อาหารหยาบแบงออกเปน 2 กลุม
ดังนี้
5.1.1 หญาและถั่วพืชอาหารสัตว หญาและถั่วมีหลายชนิดปจจุบนั นิยมทําเปนแปลงหญา
ตัดมาใหโคกินหรือปลอยใหโคลงไปแทะเล็มกินก็ได แปลงหญาผสมถั่วจะเปนอาหารหยาบที่มี
คุณภาพดีที่สุด
5.1.2 วัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว เปลือกสับปะรด ตนขาวโพด ยอดออย
เปลือกถั่ว ซึ่งอาจจะมีคณ
ุ ภาพต่ําแตสามารถนํามาใชเลี้ยงโคเนื้อได
5.2 การจัดการอาหารขนสําหรับโคเนื้อ วัตถุดิบที่นํามาใชผสมเปนอาหารขนก็คลาย ๆ
กับวัตถุดิบทีน่ าํ มาผสมอาหารขนสําหรับโคนม อาจจะแตกตางกันตรงสูตรที่ใชในการผสม โค
เนื้อหากเลี้ยงแบบชาวบานแลวจะไมตองเสริมอาหารขนเพียงแตใหกินอาหารหยาบพวกหญาอยาง
เดียว แตหากเลี้ยงเพื่อขุนจําเปนตองเสริมอาหารขนซึ่งมีสูตรแตกตางกันออกไป การเสริมอาหาร
ขนให โคเนื้อ 0.3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว แตถาอาหารหยาบที่ใหมคี ุณภาพต่ําควรเสริมอาหาร
ขนเปน 0.6 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และควรใหอาหารขนที่มีโปรตีน 14 – 16 เปอรเซ็นต
บทสรุป
อาหารสัตวจัดเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้เพราะตนทุนคาอาหารที่ใชในกิจการเลี้ยง
สัตวสูง 70 – 80 เปอรเซ็นตของตนทุนทั้งหมด ผูเลี้ยงสัตวจะตองมีความรูดานการจัดการให
อาหารสัตว รูจักวิธีการเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว ฯลฯ และรูวิธีการใหอาหารสัตวแตละชนิด พันธุ
เพศ และอายุ อยางถูกตอง ทั้งนี้เพราะถาหากผูเลี้ยงสัตวขาดความรูด า นการจัดการใหอาหารสัตว
แลวจะทําใหการเลี้ยงสัตวไมประสบผลสําเร็จ บางครั้งอาจจะขาดทุนได นอกจากนี้ การเก็บรักษา
อาหารสัตวใหใหมอยูเ สมอนัน้ ก็มีความจําเปน เพราะหากเก็บไมถูกวิธแี ลวอาจจะทําใหอาหารที่
ผสมไวเกิดการเนาเสียได สัตวตองการอาหารที่ใหม สะอาด ไมมีสิ่งเจือปน และไมเปนพิษ ทั้งนี้
เพื่อนําไปสรางเปนผลผลิต เชน เนื้อ นม ไข ดังนั้นผูเลีย้ งสัตวจึงตองตระหนักถึงเรื่องคุณภาพ
ของอาหารเปนอยางมาก เพราะการเลี้ยงสัตวจะประสบผลสําเร็จหรือไม ตนทุนคาอาหารเปนปจจัย
หนึ่งที่เปนตัวกําหนดกําไรและขาดทุน
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