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กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  



องค์ประกอบโภชนะ 

โภชนะ หรือ

สารอาหาร

หมายถึง สารเคมี หรือกลุ่ม
ขอ ง สา ร เ คมีที่ คุ ณสมบัติ
คลา้ยคลงึกนักบัสารทีม่อียู่ใน
ตวัสตัว์ เมื่อสตัว์กนิเขา้ไปจะ
ชว่ยใหส้ตัวม์ชีวีติและสามารถ
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
สิง่มชีวีติปกตไิดต้ามปกติ

❑ สัตว์กินอาหารแล้วเกิดกระบวนการย่อยอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารหรือโภชนะ 
(Nutrients) ชนิดต่างๆ และดูดซึมเพื่อสนับสนุนการมีชีวิต การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และ
เพื่อการสืบพันธุ์ 

❑น้้าในร่างกายจะอยู่ทั้งในส่วนของภายในเซลล์ (Intracellular fluid) และภายนอกเซลล์ 
(Extracellular fluid) น้้าที่อยู่นอกเซลล์ ได้แก่ น้้าในกระแสเลือด (Intravascular fluid) น้้าที่
อยู่ระหว่างเซลล์ (Interstitial fluid)

❑ พลังงาน โดยตัวของมันเองไม่ใช่โภชนะ แต่มีแหล่งที่มาจากโภชนะและมีความส้าคัญต่อ
กิจกรรมของมีชีวิตทุกๆ กิจกรรม



น า้

(Water)

น า้จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การท างานของ

รา่งกาย การเปล่ียนแปลงของ

ปรมิาณ

น า้ทีส่ตัวปี์กกินสามารถใชเ้ป็นตวั

บง่ชี้ถึงการเปล่ียนแปลงของสุขภาพ

และสมรรถภาพการผลิตในระยะ

เริม่แรกได ้

แหล่งของน  า

ร่างกายสัตว์ได้รับน  ามาจากแหล่งต่างๆ ดังนี 

1. น  าที่สัตว์ดื่มโดยตรง

2. น  าที่มีอยู่ในอาหารสัตว์

3. น  าจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายเนื่องจาก
โภชนะพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เมื่อสลายตัว
แล้วจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน  า

อายุ 

(สัปดาห์)

ปริมาณน  าที่กิน 

(มิลลิลิตรต่อตัวตอ่สัปดาห์)

ไก่เนื อ
ไก่ไข่ที่ให้เปลือก

ไข่สีน  าตาล

1 305 200

2 609 400

3 922 -

4 1,250 700

5 1,530 -

6 1,810 800

7 1,970 -

8 - 900

10 - 1,000

12 - 1,100

14 - 1,100

16 - 1,200

18 - 1,300

20 - 1,500

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการน  าของสัตว์ปีก 
1. อายุของสัตว์
2. อัตราการเจริญเติบโตหรือการให้ผลผลิตไข่ 
3. อุณหภูมิและความชื นรอบตัวสัตว์ สัตว์จะกระหายน  ามากขึ น

เมื่อ อุณหภูมิสูงขึ น
4. ปริมาณอาหารที่กิน 
5. ปริมาณโภชนะหรือวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร



พลงังาน 

(Energy)

พลงังานมีหลายรูปแบบ แต่

ทีมี่ความส าคญัในทางโภชน

ศาสตรค์อื พลงังานชวีเคมี 

(biochemical energy)

❑ สัตว์พลังงานได้จากการเผาผลาญโภชนะประเภทคาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) 
ไขมัน (fats) และโปรตีน (proteins) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายสัตว์ 

❑ สัตว์ต้องการพลังงานปริมาณมากในแต่ละวันเพื่อใช้ในการด้ารงชีวิตและการให้ผลผลิต 

❑ ในการประกอบสูตรอาหารต้องค้านึงถึงระดับพลังงานในอาหารสัตว์เป็นอันดับแรก 
เนื่องจากความต้องการโภชนะตัวอื่นๆ จะผันแปรไปตามระดับพลังงานที่มีอยู่ในสูตรอาหาร
นั้น ๆ 

Carbohydrat
e 4Kcal/g

Protein 
4Kcal/g

Fat 9Kcal/g

เมแทบอลิซึม หรือ กระบวนการสร้างและสลาย
มีความหมายว่า "เปลี่ยนแปลง" เป็นกลุ่มปฏิกิริยาเคมทีี่
เกิดขึ้นในเซลล์สิ่งมีชีวิตเพื่อค้้าจุนชีวิต วัตถุประสงค์หลัก
ของเมแทบอลิซึม ได้แก่ การเปลี่ยนอาหารและเชื้อเพลิงให้
เป็นพลังงานในการด้าเนินกระบวนการของเซลล์ เพื่อให้
สิ่งมีชีวิตเติบโตและเจริญพันธุ์ สืบพันธุ์และให้ผลผลิต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95


โปรตนีและกรดอะมิโน 

(Proteins and amino 

acids)

คุณภาพของโปรตีน ขึ้นอยู่กับทั้งชนิด 
และสัดส่วนของกรดอะมิโนที่จ้าเป็น 
ดังนั้น 
โปรตีนที่มีคุณภาพดี
จึงหมายถึงโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่
จ้าเป็นครบทุกตัวความต้องการของ
ร่างกายสัตว์ และสัตว์สามารถดูดซึมไป
ใช้ประโยชน์ได้ละชนิดมีความแตกต่างที่
หลากหลาย ตามชนิด สัดส่วน และการ
จัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในโมเลกุล

❑ สัตว์ต้องการโปรตีนเพื่อเป็นส่วนประกอบของร่างกาย เช่น เลือด ฮอร์โมน เอ็นไซม์ กล้ามเนื้อ
อวัยวะส่วนต่างๆ รวมถึงผลผลิต  เช่น ไข่ นม หรืออุ้มท้อง

❑ โปรตีนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการเรียงตัวของกรดอะมิโนเป็นสายยาวในเส้นโพลีเปปไทด์ 
(polypeptide chain) ที่ต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (peptide bond) เมื่อโปรตีนถูกย่อยด้วยเอนไซม์ 
กรด หรือด่าง จะได้กรดอะมิโน (amino acids, aâ) 

❑ การวิเคราะห์ทางโภชนศาสตร์ ได้แก่ Crude Protein ที่ประกอบด้วยโปรตีนแท้ (True protein) 
และสารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (Non protein nitrogen) รวมทั้งกรดอะมิโนอิสระ

❑ การประกอบสูตรอาหารสัตวะพาะเดี่ยว นิยมใช้โปรตีนรวม (crude protein) เป็นบรรทัดฐานใน
การประกอบสูตรอาหาร อาจก้าหนดให้มีต้่าสุดตามความต้องการของสัตว์ แล้วเพิ่มเติมกรดอะมิโน
บริสุทธิ์บางชนิดลงไป

❑ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ปีก ทั่วไปมักค้านึงถึงกรดอะมิโน 4 ชนิด ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ส้าคัญ ได้แก่ เมทไธ
โอนีน ไลซีน ทริปโตเฟน และทรีโอนีน

โปรตีนจากพืช

NOVEL PROTEINโปรตีนจากสตัว์



คารโ์บไฮเดรต 

(carbohydrate)

มีความหลากหลายทั้งในด้านของ
โครงสร้างทางเคมีและบทบาททาง
ชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว และ

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 

หน่วยท่ีเล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตก็คือ น  าตาลโมเลกุลเดี่ยว
หรือโมโนแซคคาร์ไรคาร์โบไฮเดรต



เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีสารอื่น
ประกอบอยู่ ในโมเลกุล ได้แก่ 
น้้าตาลเดี่ยว น้้าตาล 2 โมเลกุล 
(disaccharide) และพวกน้า้ตาล
ต่าง ๆ ที่ มีน้้ าตาลเดี่ ยวเป็น
องค์ ป ร ะกอบ มากกว่ า  10
โมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1) โมโนแซคคาไรด์ (monosaccharide) หรือน  าตาล เป็นหน่วยเล็กที่สุด
ของคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ได้เป็นอิสระในธรรมชาติ ตัวอย่างของน้้าตาล
ประเภทนี้ ได้แก่ กลูโคส (glucose) กาแลคโตส (galactose) และฟรุกโตส
(fructose) 

2) โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (oligosaccharide) เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด์ระหว่าง 
2-15 หน่วยมาต่อกัน สัตว์กระเพาะเดี่ยว หรือสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องไม่มีเอนไซม์
ย่อยโอลิโกแซคคาไรด์

3) พอลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) ประกอบด้วยโมโนแซ็กคาไรด์จ้านวน
นับร้อยถึงนับพัน มีทั้งที่ต่อกันเป็นลูกโซ่สายตรง เช่น เซลลูโลส (cellulose) 
หรือมีกิ่งก้านสาขา เช่น แป้ง (starch) ไกลโคเจน (glycogen) อินูลิน
(Inulin)

คารโ์บไฮเดรตเชงิเดีย่ว 

(Simple carbohydrate)

แป้ง และ น ้ำตำล
รวมถึง...เยื่อใย 



POS กลไกการท างาน มีหลายวิธี สรุปได้ดังนี้

❑ กระตุ้นการเจริญเติบโตและการท างานของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ โดยท้างานผ่าน 2 กลไก (สาโรช, 
2547)

1. การแก่งแย่งเพื่อขจัด (CE) POS ถูกย่อยได้โดยเอนไซม์จ้าเพาะ อาทิ เอนไซม์ ß-fructosidase 
และ ß-glucosidase เป็นต้น

2. POS จับเกาะกับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ ท้าให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถยึดเกาะและตั้งถิ่นฐานที่
เยื่อบุผนังล้าไส้ได้ จึงถูกขจัดออกไป 

❑ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดย POS ท้าปฏิกิริยากับ protein receptor บนผนังเซลล์ สร้างภูมิคุ้มกันของเยื่อบุ
ผนังล้าไส้ ยังมีผลให้มีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่ม (Savage et al., 1996)

❑ เพิ่มจ านวนของเซลล์ goblet ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเยื่อเมือก (mucins) ของผนังล้าไส้เล็ก ช่วยปกป้อง
ล้าไส้จากการติดเชื้อ (Savage et al., 1997)

❑ เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิด จากกระบวนการหมักของแบคทีเรียในล้าไส้จะได้กรดไขมันสายสั้น 
ความเป็นกรดจะช่วยดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และสังกะสีในล้าไส้ใหญ่ 
(Lutz and Scharrer, 1991)

โอลิโกแซคคาไรด์ที่มี
ความส้าคัญในแง่ใช้เป็นอาหาร 
เสริมชีวนะ (prebiotics) กล่าวคือ 
เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ย่อยไม่ได้
โดยเอนไซม์ของสัตว์กระเพาะเดี่ยว แต่เป็น
ประโยชน์ต่อสัตว์โดยการเลือกกระตุ้นการ
เจริญเติบโตและการท้างานของจุลินทรีย์ที่
มีประโยชน์ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วในล้าไส้
ใหญ่ 

Fong et al. (2020)

พรีไบโอตกิ 

Prebiotic oligosaccharides; 

POS



- เย่ือท่ีถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในล้าไส้ใหญ่ของมนุษย์และสัตว์ จะได้ผลผลิตเป็นกรดไขมันสายสั้นท่ีระเหยได้ (short 
chain fatty acid) และแก๊ส เช่น มีเทน ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือดและใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ได้

-NSP ที่ละลายน  าได้จะก่อให้เกิดความหนืดของสิ่งย่อยในทางเดินอาหาร และเมื่อแตกตัวจะมีลักษณะเป็น

สารเหนียวคล้ายวุ้นซึ่งจะไปห่อหุ้มสารอาหารชนิดอื่นท้าให้เอนไซม์จากสัตว์ไม่สามารถเข้าไปย่อยได้ ลดการดูด

ซึมของสารอาหารโดยเฉพาะไขมัน NSP จึงเป็นสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ของโภชนะอื่น (anti-nutrients) ท้าให้

มีผลลดการเจริญเติบโตและสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ และเนื่องจากความหนืดที่เกิดขึ้นท้าให้อาหารเคลื่อนตัว

ช้าลงจึงอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานขึ้นท้าให้อิ่มนาน อย่างไรก็ตามพบว่าอาหารท่ีมีเยื่อใยสูงสามารถใช้เป็น

อาหารควบคุมน้้าหนักไก่พ่อแม่พันธุ์ และกระตุ้นการผลัดขนในไก่ไข่เพ่ือให้สามารถกลับมาให้ผลผลิตไข่ได้อีกด้วย 

(Montagne et al., 2003)

-NSP ที่ไม่ละลายน  ามีความสามารถในการดูดซึมสารอินทรีย์ได้ เช่น คอเลสเตอรอล และสารพิษต่างๆ 

ลิกนินมีบทบาทส้าคัญในการดูดซับกรดน้้าดี ส้าหรับเซลลูโลสมีผลในการดูดซับน้อยมาก สารต่างๆ ท่ีถูกดูดซึมนั้น

จะถูกขับออกทางอุจจาระ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้การมีเย่ือใยระดับสูงในอาหารสัตว์จึงอาจมีผลรบกวนการย่อย

และการดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้

เยื่อใย หมายถึงส่วนของโพลีแซคคา
ไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (non-starch 
polysaccharide; NSP) ซึ่งเยื่อใย
อาหาร เป็นส่วนประกอบของพืชที่
โดยปกติร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถผลิต
เอนไซม์มาย่อยได้

เยือ่ใยรวม 

(Crude fiber)

NSP ที่ไม่ละลายน  า NSP ที่ละลายน  าได้ 

เซลลูโลส กาแลคโตแมนแนน ไซแลน ไซโลกลูแคน และ
ลิกนิน 

เพคติน อะราบิโนกาแลคแตน อะราบิโนไซแลน 
และเบต้ากลูแคน (ß-(1,3)(1,4)-D-glucan; ß-glucan)



❑การย่อยคาร์โบไฮเดรตทางเคมีเกิดขึ้นที่ปากเป็นจุดแรกโดยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 

❑ ล้าไสเล็กเป็นส่วนหลักของท่อทางเดินอาหารที่ย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ทั้งนี้โดยอาศัย
เอนไซม์จากตับอ่อน (แอลฟาอะไมเลส) และเอนไซม์จากผนังของล้าไสเล็กเอง 

❑ถึงแม้ว่าสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องจะใช้ประโยชน์จากเยื่อใยในอาหารไม่ได้ แต่เยื่อใยมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพของสัตว์ 

❑ ผลผลิตสุดท้ายจากการย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยเอนไซม์จากร่างกายสัตว์คือน้้าตาลโมลกุลเดี่ยว 
และจากการหมักของจุลินทรีย์คือกรดไขมันที่ระเหยได้ง่าย 

❑ การดูดซึมน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นที่ล้าไสเล็กส่วนต้นและส่วนกลาง กรดไขมันที่ระเหยได้จะ
ถูกดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะหมัก 

คารโ์บไฮเดรต 

(Carbohydrate)

ใยอาหารหรือเยื่อใย ช่วยในการ
ขับถ่ายให้เป็นปกติ สนับสนุนการ
เจริญของจุลนิทรีย์ที่มปีระโยชน์ และ
ยับยั้งการเจริญของจุลนิทรีย์ที่มโีทษ 
ป้องกันการเกดิความผิดปกติกับลา้ไส้



ไขมนั (Fats)

ไขมนัจดัเป็นโภชนะท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์
ในการผลิตอาหารสัตวม์กัเติม
ไขมนัลงในอาหารของสัตว์

เพ่ือเพ่ิมพลงังานในสูตร
อาหาร 

❑ ไขมันเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของเซลล์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) โดยรวม

กับโปรตีนในรูปของไลโพโปรตีน (lipoprotein)ช่วยในการดูดซึมและเป็นแหล่งของวิตามินกลุ่มที่ละลายได้

ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค

❑ หากอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแข็งหรือเป็นไขที่อุณหภูมิห้อง (มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 15oC) เรียกว่า ไขมัน 

(fat) หากอยู่ในสภาพเหลวที่อุณหภูมิห้อง (มีจุดหลอมเหลวต่้ากว่า 15oC) เรียกว่า น้้ามัน (oil) ซึ่งการที่

ไขมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปน้ีเกิดจากชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบ 

❑ ผลของการขาดไขมันเหมือนกับการขาดคาร์โบไฮเดรต คือ สัตว์เกิดการขาดพลังงาน มีผลท้าให้สัตว์เติบโต

ช้าลง ประสิทธิภาพของการใช้อาหารลดลง และการให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ยังอาจท้าให้สัตว์ขาด

สารอาหารที่ละลายได้ในไขมันด้วย เช่น วิตามินต่างๆ ที่ละลายได้ในไขมัน



กรดไขมนั 

(Fatty Acid )

กรดไขมนัทีล่ะลายน ้าไดจ้ะเป็น
กรดไขมนัสาย (chain) สัน้ 

หมายถงึมจี านวนอะตอมของ
คารบ์อนทีม่าต่อกนัน้อย เมือ่กรด

ไขมนัมสีายยาวเพิม่ขึน้
ความสามารถในการละลายน ้าจะ

คอ่ยๆ ลดลง

กรดไขมัน จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) และ กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)

ค าว่า “อิ่มตัว (saturated)” หมายถึงการที่ไม่ปรากฏพันธะคู่ (double bond) ในโมเลกุลของกรด

ไขมัน อะตอมของคารบ์อนในกรดไขมันชนิดอิ่มตัวจะต่อกันเป็นเสน้ยาวด้วยพันธะเดี่ยว (single bond)

ส่วนอะตอมของคาร์บอนในกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตวัจะตอ่กันด้วยพันธะคู่ซึ่งอาจมีตั งแต่ 1 คู่ขึ นไป

ข้อแตกต่างระหว่างกรดไขมันทั้งสองกลุ่มได้แก่

1) กรดไขมันที่มีจ านวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน ถ้าเป็นกรดไขมันที่ไม่อิม่ตัวจะมีน  าหนักโมเลกลุน้อยกว่า

และมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่า ท าให้ไขมันมีลักษณะน่ิมหรือเหลวที่อุณหภูมิห้อง

2) กรดไขมันที่มีจ านวนอะตอมคาร์บอนมากกว่าจะมจีุดหลอมเหลวสูงกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นชนิดอิ่มตัว

หรือไม่อิ่มตัวก็ตาม

พันธะคู่ทีอ่ยู่ในกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสามารถถูกออกซิไดซ์ (oxidized) ได้ง่าย จึงท้าให้ไขมันเกิดการหืน

(rancidity) ได้เร็ว รวมทั งท าใหวิตามินที่ละลายได้ในไขมันโดยเฉพาะวิตามินเอและวิตาอีถูกท าลาย



❑ ไขมันในสูตรอาหารท้าให้อาหารมีกลิ่นหอม ช่วยเพิ่มความน่ากินและลดความเป็นฝุ่น

ของอาหาร ช่วยหล่อล่ืนในการอัดเม็ดอาหาร 

❑ ในสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้ไขมันมากเกินร้อยละ 5-7 ในสูตรอาหารจะท้าให้อาหารมีลักษณะ

เป็นมันมากและสัตว์ไม่ชอบกิน เม็ดอาหารร่วน และเม็ดอาหารแตกง่ายท้าให้มีปริมาณ

อาหารผงมากขึ้น

❑การเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารที่ประกอบด้วยแหล่งของไขมันต่างชนิดกันจะท้าให้ไขมันในซาก

สัตว์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนื่องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันของกรดไขมันในอาหาร

การเปลี่ยนแหลง่ไขมนัใน

สูตรอาหารจะท าให ้

องคป์ระกอบของกรดไขมนั

ในซากหรอืในไข่เปลี่ยนแปลง



วติามิน 

(Vitamins)

วติามินแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

วติามินทีล่ะลายในไขมนั (fat-soluble 

vitamins) ไดแ้ก ่วติามินเอ วติามินด ี

วติามินอ ีและวติามินเค และวติามินที่

ละลายในน า้ (water-soluble vitamins) 

ไดแ้ก ่วติามินบีรวม (B-complex)

และวติามินซ ี(ascorbic acid) 
เป็นโภชนะที่มีองค์ประกอบทางเคมีซับซ้อน และสัตว์มีความต้องการเป็นจ้านวนไม่มาก 
หากแต่จ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับปฏิกิริยาเคมีเคมีภายในร่างกาย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการวิตามินของสัตว์ปีก

✓ อายุ  เพศ สายพันธุ์ ขนาดตัว

✓ ปริมาณอาหาร น้้าที่กิน การใช้ประโยชน์ได้ของวิตามิน (vitamin availability) 

ความเข้มข้นของสารอาหาร (nutrient concentration) สารพิษ (Toxin)

✓ สภาพทางสรีรวิทยา (physiological condition)
ความเครียด โรค ระยะการให้ผลผลิต

✓ สภาพการจัดการ ลักษณะโรงเรือน สิ่งแวดล้อม



หนา้ท่ีท่ีส าคญั
ของวติามินชนิด
ต่าง ๆ โดยยอ่



แรธ่าตุ (Minerals)

แรธ่าตุหลกัเป็นแรธ่าตุกลุม่ทีส่ตัวต์อ้งการ

ในอาหารปรมิาณสงูกวา่ 100 ppm หรอื 

100 มก./กก. 

แรธ่าตุปลีกยอ่ยหรอืแรธ่าตุรอง (trace 

minerals) เป็นแรธ่าตุทีส่ตัวต์อ้งการนอ้ย 

คอืต า่กวา่ 100 ppm ของอาหาร

❑แร่ธาตุ หมายถึง ธาตุอนินทรีย์ซึ่งไม่อาจท้าให้สลายตัว หรือสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ โดยปฏิกิริยาทาง

เคมีธรรมดา และอาจพบได้ในสิ่งมีชีวิตในรูปเกลืออนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ 

❑ในเชิงโภชนศาสตร์แร่ธาตุคือ ส่วนที่ประกอบอยู่ในเถ้า (ash) ภายหลังจากการเผาอาหารหรือ

เนื้อเยื่อสัตว์แล้ว 

❑แร่ธาตุเป็นองค์ประกอบของระบบโครงร่าง (แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม) เนื้อเยื่อ

เกี่ยวพัน (connective tissue)

❑เป็นโคแฟคเตอร์ในการท้างานของเอนไซม์ต่างๆ (สังกะสี แมงกานีส ทองแดง) 

❑การควบคุมสมดุลกรด-ด่างภายในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์) 

❑การควบคุมความดันของของเหลวภายในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์) 

❑การต้านอนุมูลอิสระ (ซีลีเนียม) 

❑เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่มีสี อาทิ ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และไมโอโกลบินในกล้ามเนื้อ 

(เหล็ก) เป็นต้น 

❑ในร่างกายสัตว์อาจพบแร่ธาตุต่างๆ อยู่กว่า 40 ชนิด สัตว์ต้องการแร่ธาตุในอาหารอย่างน้อย 22

ชนิด เพื่อใช้ในกิจกรรมการด้ารงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต 



แรธ่าตุ (Minerals)

แรธ่าตุหลกั เป็นกลุม่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ

ของระบบโครงรา่งและของเหลวภายใน

รา่งกายสตัว ์แรธ่าตุกลุม่น้ีมี 7 ธาตุคอื

แคลเซยีม (Ca) คลอรนี (Cl) โพแทสเซยีม 

(K) แมกนีเซยีม (Mg) โซเดยีม (Na) 

ฟอสฟอรสั (P) และซลัเฟอร ์(S)

แร่ธาตุหลัก (Macrominerals) ในเชิงโภชนศาสตร์แร่ธาตุคือ ส่วนที่ประกอบอยู่ในเถ้า (ash) 
ภายหลังจากการเผาอาหารหรือเนื้อเยื่อสัตว์แล้ว 
1) โพแทสเซียม (K) คลอรีน (Cl) และโซเดียม (Na) ควบคุมสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย เพื่อช่วย
ในการท้างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยควบคุมสมดุลของเหลว โดยการมีบทบาทใน
การควบคุมแรงดันออสโมซิสของเซลล์ การขาดโพแทสเซียมจะส่งผลต่อการตายที่สูงและการ
เจริญเติบโตช้า ในไก่ไข่ท้าให้เกิดการลดลงของไข่ (NRC, 1994)
2) แมกนีเซียม (Mg) เมื่ออาหารขาดแมกนีเซียมมาก ลูกไก่จะเติบโตช้า แล้วหยุดการเจริญเติบโต
และมีอาการเซื่องซึม ระดับของแมกนีเซียมในพลาสม่าลดลง มีอาการชัก และตายได้ การขาด
แมกนีเซียมในไก่ไข่ให้ผลผลิตไข่ลดลง ไก่อาจเซื่องซึม หมดสติ และตาย (NRC, 1994)
3) ฟอสฟอรัส (P) และ แคลเซียม (Ca) เป็นส่วนประกอบและเสริมสร้างความแข็งแรงของโครง
กระดูกและโครงร่าง การสร้างกระดูกจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียม 
ฟอสฟอรัสและปริมาณที่เพียงพอของวิตามิน D3 ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของสารอาหารเหล่านี้จะมีผล
ในโรคกระดูกอ่อน การเจริญเติบโตที่ไม่ดี ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขาดแคลเซียมหรือฟอสฟอรัส 
การรับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในจ้านวนที่มากเกินไปสามารถขัดขวางการดูดซึมของล้าไส้ของแร่ธาตุ
อื่นๆ ได้ 
ไก่ในระยะวางไข่ต้องการแคลเซียมทุกวันเพื่อใช้ส้าหรับการสร้างเปลือกไข่ หากขาดแคลเซียมในช่วงนี้
ไก่จะดูดซึมแคลเซียมจากกระดูกและอาจท้าให้กระดูกปราศจากแร่ธาตุ ท้าให้ไก่ไม่สามารถยืนและ
กลายเป็นอัมพาต กระดูกซี่โครงและกระดูกมีการผิดปกติจะหักได้ง่าย (NRC, 1994)



แรธ่าตุ (Minerals)

แรธ่าตุกลุม่น่ีมี 14 ธาตุ คอื โคบอลท ์

(Co) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) 

ฟลูออรนี (F) เหล็ก (Fe) ไอโอดนี (I) 

แมงกานีส (Mn) โมลิบดนีมั (Mo) นิคเกิล 

(Ni) ซลีิเนียม (Se) ซลิิคอน (Si) ดบุีก 

(Sn) เวเนเดยีม (V) และสงักะส ี(Zn) 

(สาโรช, 2547) 

แร่ธาตุปลีกย่อย (Micromineral) มีบทบาทส้าคัญในร่างกายสัตว์โดยเป็นตัวเร่งหรือตัว
ยับยั้งหรือเป็นสารประกอบของเอนไซม์ชนิด metalloenzyme ซึ่งมีบทบาทในเมแทบอลิซึมของ
สารอาหารหลักต่างๆ ในร่างกาย 
 ร่างกายจะได้รับแร่ธาตุเหล่านี้จากอาหารและจากการปลดปล่อยของอวัยวะต่างๆ ซึ่งร่างกายจะมี

กลไกในการควบคุมระดับของแร่ธาตุเหล่านี้จากการขับทิ้งออกทางปัสสาวะและมูล 
 ร่างกายจะเริ่มกลไกในการควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการดูดซึม โดยการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้จะต้องอยู่

ในรูปแบบที่เหมาะสมและต้องอาศัยโปรตีนที่เป็นตัวพาที่เฉพาะเจาะจง จนกระทั่งถึงขั้นตอนการ
น้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย เช่น รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเป็น metalloenzyme และสาร
อื่นๆ ในร่างกาย (นวลจันทร์ และ สินชัย, 2544) 

 เป็นแร่ธาตุกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมต่างๆ เป็นองค์ประกอบของเลือด เอนไซม์ 
และฮอร์โมน เป็นต้น
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Fat Carbohydrate Protein 

Fatty acid + Glycerol Glucose + Glycogen 

Amino acid 

Pyruvate 

Acetyl -CoA 

Vitamin C, Folate, Vitamin B6,
Vitamin B12, Niacine, Co

Niacine, Biotin, 
Pantothenic acid, Mg2+ , K+

Vitamin C, Folate, Vitamin B6,
Vitamin B12, Niacine, Mn2+ Fe2+ , Se, Ni2+ , Co

Vitamin B6,

Niacine,  Thiamine 
Pantothenic acid

Deamination

Folate, Vitamin B6, 
Vitamin B12,  Niacine, 

Co

Vitamin B6 

Lactate
Niacine,  Biotin 

Pantothenic acid, Mg2+

Ammonia

Urea

Niacine, 
Riboflavin 

Niacine,  
Riboflavin, Fe2+ ,

Fe3+, Cu2+

Energy
TCA cycle

Niacine, Zn+



วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

วตัถุดบิพลงังาน

วตัถุดบิโปรตนี

สารเสริมที่เกีย่วกบัโภชนะ

สารเสริมที่ไม่เกีย่วกบัโภชนะ

การค านวณและ
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 

• พลังงานและโภชนะ
• ความสมดุลโภชนะ 
• คุณภาพ 
• ราคา 

องค์ประกอบทางเคมีอาหารสัตว์ 



โปรตีน 16 – 20 % CP 
• สุกร 22-15 % CP
• ไก่เนื้อ  22-18 % CP 
• ไก่ไข่สาว  18-13 % CP
• ไก่ไข่ 18-16 % CP 

ความชื้น 9 - 12 % 
(ก าหนด <13 % )

แร่ธาตุ 3-6 %

เยื่อใย  3-6 % 

พลังงาน 50 – 60 % 
• 2,800 – 3,100 Kcal/kg
• ส่วนใหญ่มาจาก คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน  3-4 % 

องค์ประกอบทางเคมี 
ต่อคุณภาพอาหารสัตว์  

องค์ประกอบทางเคมใีนอาหารสตัว์



• กากถั่วเหลือง

• ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 

• ปลาป่น

• เนื้อและกระดูกป่น  

• ร าสกัดน้ ามัน 

• กากเรปซีด

• กากปาล์ม 

• กากเมล็ดฝ้าย 

• กากเมล็ดทานตะวัน 

วัตถุดิบโปรตีน

• ข้าวโพด

• ปลายข้าว 

• มันเส้น

• กากมันส าปะหลัง 

• ร าสด 

• ข้าวฟ่าง 

• น้ ามันปาล์ม 

• น้ ามันร าข้าว 

• น้ ามันถั่วเหลือง 

• น้ ามันไก่ 

วัตถุดิบพลังงาน

• DL-Met

• L-Lys

• L-Thr

• L-Try

• LMA

• DCP

• MDCP

• CaCO3

• เกลือ 

• โคลีน 

• บีเทน 

สารเสริมที่เกี่ยวกับโภชนะ

• เอนไซม์ 

• สารกันหืน 

• กรดอินทรีย์ 

• พรีไบโอติกส์ /โปรไบโอติกส์

• สารแต่งกล่ิน 

• สารจับสารพิษจากเชื้อรา 

• สารสี 

• แร่ธาตุอินทรีย์ 

• สารปรับคุณภาพซาก 

• สารจับกลิ่นในมูล

• พืชสมุนไพร 

สารเสริมที่ไม่เกี่ยวกับโภชนะ

Grain : 40-60% 
Oil : 2-6%

Plant : 10-30% 
Animal : 2-8 %

10-15 %
Synthetic / Natural 

< 1-2%
Synthetic / Natural 



คารโ์บไฮเดรต ไขมนัหรือน า้มนั 

วตัถดิุบอาหารสตัวแ์หลง่พลงังาน 



วตัถดิุบอาหารสตัวแ์หลง่โปรตีน 



รำคำ?



สารเสรมิในอาหารสตัว ์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) สารเสริมในอาหารสตัวท์ี่จดัอยู่ในกลุม่สารอาหารหลกั 

2) สารเสริมในอาหารสตัวท์ี่ไมจ่ดัเป็นสารอาหารหลกั แตใ่ชเ้พื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ

Association of American Feed Control Officials

ใหน้ยิามไวว้่าเป็นวตัถหุรือสารใดๆ ซ่ึงเป็นชนดิเดยีวกนัหรือหลายชนดิรวมกนัท่ี

ใชเ้ตมิในอาหารสตัวเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลตามวตัถปุระสงคอ์ย่างใดอย่างหนึง่ 



สารเสรมิในอาหารสตัวท่ี์จดัอย ูใ่นกล ุม่สารอาหารหลกั
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• ไวตามนิ

• แร่ธาตุ

• ไวตามนิผสม

• แร่ธาตผุสม

• สารผสมลว่งหนา้
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• ดแีอล - เมทไธโอนนี

• แอล - ไลซีน

• แอล - ทรีโอนนี

• แอล - ทริบโตเฟน

• เมทไธโอนนีเหลว

• ยีสต์

• กรดไขมนั (CLA)



องคป์ระกอบสารผสมล่วงหนา้

ไวตามิน

• A,D,E,K,B,C,

• ไบโอติน,

• กรดโฟลิค,

• กรดแพนโททินิค,

• ไนอาซีน ,

• โคลีนคลอไรด์

แร่ธาตุ

• ทองแดง, 
• สงักะสี,

• แม
• แมงกานีส,

• โคบอลท,์

• เหลก็
• อ่ืนๆ

แคโรทีนอยด์

• บีตา - แคโรที
นอยด์

กรดอินทรีย์

• กรดโปรปิโอนิค

ส่ือ

• แกลบ,

• ปูนขาว,
• ซงัขา้วโพด

สำรผสมล่วงหน้ำ (พรีมิกซ)์
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•ไดแคลเซียมฟอสเฟตโมโน
•แคลเซียมฟอสเฟต
•โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต

M
a
cr

o
 M

in
e
ra

l-
C

a
 &

 P

• กระดกูป่น

• หินฝุ่น หินแป้ง หินเกล็ด

• เปลือกหอยป่น

สารเสรมิในอาหารสตัวท่ี์จดัอย ูใ่นกล ุม่สารอาหารหลกั



สารเสรมิในอาหารสตัวท่ี์ไม่จดัเป็นสารอาหารหลกั แต่ใช้

เพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ เช่น

เพ่ือเพ่ิมคณุภาพ

สารถนอมคุณภาพอาหาร

ช่วยเพิ่มการย่อยของโปรตีนใน
ลูกสัตว์ 

กรดอินทรีย์ (Organic Acids)

พรีไบโอติกเป็นอาหารที่ไม่ถูก
ย่อย และจ าเพาะต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

พรีไบโอติกมักเป็น
คาร์โบไฮเดรตสายสั้น หรือโอลิ
โกแซคคาไรด์

พรีไบโอติก (Prebiotics)

จุลินทรีย์ที่มีชีวิตไม่ก่อให้เกิด
โรค สามารถให้สัตว์กินเพื่อ
ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และท าให้สุขภาพดี 

โปรไบโอติก (Probiotic)



เสริมในอาหารสัตว์เพื่อกระตุ้นการกิน 

มักใช้กับสุกรหลังหย่านม 

มีการใช้ในสัตว์กระเพราะรวม เช่น 
กลิ่นมะพร้าว 

สารแต่งกลิ่น (Flavors)

เสริมเอนไซม์ลงไปในอาหารจะท าให้ได้
ค่าโภชนะต่างๆ ปลดปล่อยออกมาจาก
วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น เรียกว่า ค่า Matrix 
Value 

NSP enzyme และ Phytase ควรลด
ต้นทุนอาหารได้  0.3-0.6 บาทต่อ
กิโลกรัม

เอนไซม์ (Enzyme)

เพ่ิมการดูดซึม และสะสมในร่างกาย

ลดการขาด ซึ่งมักเป็นกลุ่มแร่ธาตุ ท่ี
จ าเป็นต่อระบบสืบพันธ์ุ

มักเสริมทดแทนแร่ธาตุจากแหล่ง
อนินทรีย์ 5 – 10 % เนื่องจากมีราคา
สูง 

แรธ่าตุคีเลต (Cheated minerals)



• การเสริมสารสี (Color pigment) ใน
อาหารนิยมใช้กับสัตว์ปีกโดยเฉพาะใน
ไก่ไข่ เพราะจะมีผลท าให้ไข่แดงมีสี
เหลือง-ส้ม 

• ตัวอย่างสารสี เช่น Xanthophyll, 
Zeaxanthin, Canthaxanthin และ
ß-apo-8-carotenoic acid

สารสี (Color pigment) 

สารต่างๆ เหล่านี้จะท าหน้าที่ดดูซับ
สารพิษเพ่ือขับออกนอกร่างกาย 

สารจับสารพิษมักใช้ได้ผลกับ Aflatoxin
(มากกว่า 90%) ส่วน สารอื่นๆ จะต่ าลง 
(70-85%) 

ประสิทธิภาพการจับสารพิษจะแตกตา่ง
กันตามชนิดของสารจับสารพิษ ชนิดของ
สารพิษรวมถึงชนิดสัตว ์

สารจับสารพิษ (Toxin binder) 

การใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตวม์ีอยู่ 2 
รูปแบบ คือ

1) การใช้ในรูปแบบหยาบ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการท าให้แหง้แล้วบดละเอียด 

2) การสกัดสารเคมใีนพืชสมุนไพรออกมา
ใช้ วิธีนี้จะได้ชนิดและจ านวนของสารสกัด
ที่ชัดเจน แต่ราคาแพง  

สารสกัดจากพืชสมุนไพร 
(Phytochemicals)



องคป์ระกอบเชิงโภชนะเพ่ือใชใ้นการค านวณสตูรอาหารสตัว์

รายการ วิธีการ/อุปกรณ์

GE (Gross energy) พลังงานรวม Bomb Calorimeter
ME. for Poultry พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปีก ประเมินจากการค้านวณ
ME. for Swine พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกร ประเมินจากการค้านวณ
Moisture ความชื น Proximate Analysis/AOAC

Protein โปรตีนรวม Proximate Analysis/Kjeldahl Method

Fat ไขมันรวม Proximate Analysis/AOAC

Fiber เยื่อใยรวม Proximate Analysis/AOAC

Ash เถ้า Proximate Analysis/AOAC
NFE คาร์โบไฮเดรทที่ย่อยได้ง่าย ประเมินจากการค้านวณ
Calcium แคลเซียม Spectrophotometer

Total Phosphorus ฟอสฟอรัสทั งหมด Spectrophotometer
Avail. P for Poultry ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ ประเมินจากการค้านวณ
Salt เกลือ AOAC
Arginine, Isoleucine, Lysine, Methionine , 
Cystine, Methionine, Threonine, 
Tryptophan, Valine กรดอะมิโน

HPLC



ความต้องการโภชนะไก่ไข่ระยะต่างๆ

▪ โปรตีน และกรดอะมิโน
▪ พลังงาน (carbohydrate, fat) 
▪ วิตามิน แร่ธาตุ 

▪ ไข่ขาว (โปรตีน) 
▪ ไข่แดง (ไขมัน คอเลสเตอรอล phospholipids)
▪ เปลือกไข่ (calcium carbonate) 

ราคา และคุณภาพ 
จ านวนไข่และคุณภาพไข่ 
(เปลือกไข่ ไข่แดง ไข่ขาว) 

น  าหนักไก่



น ้าหนกัตวัและปริมาณอาหารท่ีไก่ไข่ควรไดรั้บตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงใหไ้ข่ฟองแรกของไก่ไข่พนัธ์ุเลก็ฮอร์นหรือไก่พนัธ์ุเบา











การค านวณสูตรอาหารไก่ไข่

** ในกำรผลิตสัตว์ (เศรษฐกิจ) กำรประกอบสูตรอำหำรนอกจำกค้ำนึงถึงคุณภำพ
แล้วต้องค้ำนึงถึงรำคำอำหำรด้วย

สูตรอำหำรนั นต้องมีรำคำต่้ำ/ถูกที่สุด? 

สัตว์ต้องกำรสำรอำหำร และพลังงำนเท่ำไร
แล้วต้องกินอะไรบ้ำง ปริมำณมำก-น้อยแค่ไหน 



** ในกำรผลิตสัตว์ (เศรษฐกิจ) กำรประกอบสูตรอำหำรนอกจำกค้ำนึงถึงคุณภำพ
แล้วต้องค้ำนึงถึงรำคำอำหำรด้วย

สูตรอำหำรนั นต้องมีรำคำต่้ำ/ถูกที่สุด? 

สัตว์ต้องกำรสำรอำหำร และพลังงำนเท่ำไร
แล้วต้องกินอะไรบ้ำง ปริมำณมำก-น้อยแค่ไหน 



การค านวณสตูรอาหารสตัว ์

✓ ต้องสำรอำหำร และพลังงำนเท่ำไร
✓ วัตถุดิบแต่ละชนิด มีพลังงำนและสำรอำหำรเท่ำไร



วัตถุดิบ จ านวน (กก.) โปรตีน พลังงาน Kcal/กก

พรีมิกซ์/สารผสมล่วงหน้า 1.0 1 x 0.0 = 0.00 1 x 0.0 = 0.00

ร้าละเอียด 15.0 15 x 12/100 = 1.80 15 x 2,500/100 = 375

ปลาป่น 4.0 4 x 60/100 = 2.40 4 x 2,900/100 = 116

กากถั่วเหลือง 20.8 20.8 x 44/100 = 9.15 20.8 x 2,800/100 = 582

ปลายข้าว 58.0 58 x 8/100 = 4.64 58 x 3,500/100 = 2,031

น้้ามันปาล์ม 1.17 1.17 x 0.0 = 0 1.17 x 8,200/100 = 96

รวม 100 17.99 3,200

การค านวณสตูรอาหารสตัว์

จ้ำนวนวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ใช้ x ระดับพลังงำน และโภชนะต่ำงๆ ในวัตถุดิบอำหำรสัตว์









Least Cost Feed Formulation 
Program 









สูตรอาหารไก่ไข่
ควรมีสารอาหารทุกชนิด ครบและเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ 
ตามระยะการเจริญเติบโต ขนาด ชนิดของสัตว์หรือชนิดของผลผลิต

ปริมาณ
สารอาหาร

ความสมดุล
ของสารอาหาร

ความน่ากิน

การใช้
ประโยชน์ได้ปริมาณสารพิษ

ผลที่มีต่อ
คุณภาพ

ราคา

สูตรอาหารที่ดี

เช่น สัดส่วนของพลังงานต่อโปรตีน สัดส่วนของแร่ธาตุแคลเซียม
ต่อฟอสฟอรัส หรือความสมดุลของกรดอะมิโน เป็นต้น

มีความน่ากิน สัตว์มีความชอบกินและกินได้มาก
ตามความต้องการ กินง่าย

สัตว์กินเข้าไปสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ไม่สูญเปล่า
ปราศจากสารพิษ หรือถ้ามีสารพิษ

ก็ควรอยู่ในระดับท่ีไม่มีผลกระทบต่อตัวสัตว์และการให้ผลผลิต

ผลผลิตที่ได้จากการใช้อาหารไม่ควรมีผลเสีย เช่น 
มีกลิ่นหรือลักษณะที่ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค

เป็นสูตรอาหารท่ีราคาประหยัด 
เพ่ือให้มีก้าไรสุทธิในการผลิตสัตว์สูง



Ca ในอาหาร
Ca/P 10:1 

แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)

กนิอาหารกลางวนั (มแีสง) สรา้งเปลอืกไข่ กลางคนื (เชา้มดื)

จ าเป็นต้องเก็บ Ca จากอาหารไว้ที่กระดูก

ย่อย เก็บที่กระดูก 

เพิ่มสัดส่วน Ca เม็ดหรือเกล็ด ให้ Ca ย่อยช้าลง การท างานร่วมกันของฮอร์โมนและวิตามินดี 

ล าเลียงผ่านกระแสเลือด  

Source: Poeikampa(2021)



สารพษิจากเช้ือรา ส่งผลต่อผลผลติ ภูมิคุ้มกนั สีเปลือก  
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Source: Poeikampa(2021)

ผลของการเสริมสารจับเช้ือรา (Calcium bentonite clay) ในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลติไข่ คุณภาพไข่ และภูมคุ้ิมกนัของไก่ไข่



Source: Poeikampa(2021)
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พลังงำน 2,800 กิโลแคลลอร/ีกิโลกรัม
โปรตีน  18.00 เปอร์เซ็นต์
แคลเซียม 3.80 เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.44 เปอร์เซ็นต์

***ไม่มียำปฏิชีวนะ
***ไม่มีฮอร์โมนเร่งกำรให้ผลผลิต 

ข้ำวโพด 43.0 เปอร์เซ็นต์
ถั่วอบ 26.0 เปอร์เซ็นต์
ร้ำสด 13.5 เปอร์เซ็นต์
ปลำป่น 7.0 เปอร์เซ็นต์
หินฝุ่น 9.0 เปอร์เซ็นต์
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.0 เปอร์เซ็นต์ 
พรีมิกซ์ 0.5 เปอร์เซ็นต์
สำรผสมล่วงหน้ำไวตำมินแร่ธำตุ

กินอำหำร 
120 กรัม/ตัว/วัน

** ในกำรผลิตสัตว์ (เศรษฐกิจ) กำรประกอบสูตรอำหำรนอกจำกค้ำนึงถึงคุณภำพ
แล้วต้องค้ำนึงถึงรำคำอำหำรด้วย

สูตรอำหำรนั นต้องมีรำคำต่้ำ/ถูกที่สุด? 



พลังงำน 2,800 กิโลแคลลอร/ีกิโลกรัม
โปรตีน  18.00 เปอร์เซ็นต์
แคลเซียม 3.80 เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.44 เปอร์เซ็นต์

***ไม่มียำปฏิชีวนะ
***ไม่มีฮอร์โมนเร่งกำรให้ผลผลิต 

ข้ำวโพด 43.0 เปอร์เซ็นต์
ถั่วอบ 26.0 เปอร์เซ็นต์
ร้ำสด 13.5 เปอร์เซ็นต์
ปลำป่น 7.0 เปอร์เซ็นต์
หินฝุ่น 9.0 เปอร์เซ็นต์
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.0 เปอร์เซ็นต์ 
พรีมิกซ์ 0.5 เปอร์เซ็นต์
สำรผสมล่วงหน้ำไวตำมินแร่ธำตุ

กินอำหำร 
120 กรัม/ตัว/วัน

** กำรประกอบสูตรอำหำรนอกจำกค้ำนึงถึงคุณภำพ
แล้วต้องค้ำนึงถึงรำคำอำหำรด้วย

สูตรอำหำรนั นต้องมีรำคำต่้ำ/ถูกที่สุด? 





อาหารและการใหอ้าหาร ต้นทุนการผลติต่อฟอง 

ตน้ทุน การกินได้
โปรตีน 

พลงังาน 
สารเสริมท่ี
เก่ียวกบั
โภชนะ สารเสริมท่ี

ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัโภชนะ 

การใหผ้ลิต 

คุณภาพผลผลิต 

การค านวณสูตรอาหารสัตว์



การใหอ้าหารไกไ่ขเ่พ่ือลดตน้ทุน

กลุม่วิจยัและพฒันาอาหารสตัว ์

ส านกัพฒันาอาหารสตัว ์

กรมปศสุตัว์

nutrition3@dld.go.th

02 501 1147

mailto:nutrition3@dld.go.th

