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อำหำรและควำมส�ำคัญของอำหำรสัตว์1

สาระส�าคัญ

ร้อยละ 60–80 ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์จะเป็นการลงทุนค่าอาหารสัตว์ตลอดช่วงอายุของสัตว์ ซึ่ง
สตัว์แต่ละช่วงอายุจะมคีวามต้องการอาหารทีแ่ตกต่างกนัตามวตัถปุระสงค์ของการน�าไปใช้ในร่างกาย
สัตว์ ดังนั้นผู้เรียนจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ความส�าคัญและความจ�าเป็นในการต้องการอาหารของสัตว์
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ใช ้
เลี้ยงสัตว์ในบทต่อไป

เนื้อหา

1. ความหมายของอาหารสัตว์
2. ความส�าคัญของการศึกษาอาหารสัตว์
3. ความส�าคัญของอาหารต่อช่วงอายุสัตว์
4. ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้อาหารสัตว์

จุดประสงค์ของบทเรียน

1. บอกความหมายของอาหารสัตว์ได้
2. อธิบายความส�าคัญของอาหารสัตว์ได้
3. อธิบายค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ได้
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อาหารสัตว์มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์ 60 – 80% ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์

จะเป็นการลงทุนค่าอาหารสัตว์ อาหารมีความส�าคัญต่อสัตว์แต่ละช่วงอายุแตกต่างกัน ดังนั้น 

ผูเ้ล้ียงสตัว์จงึจ�าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องอาหารทีใ่ช้เลีย้งสตัว์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทีจ่ะด�าเนนิการ 

เลี้ยงสัตว์ให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 ความหมายของอาหารสัตว์

มนีกัวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายค�าว่า อาหารสัตว์ ไว้แตกต่างกนัอย่างหลากหลาย 

ดังนี้ 

อาหารสัตว์ (Feed) หมายถึงวัตถุใดๆ ที่สัตว์กินได้ แล้วน�ามาผสมส่วนหนึ่งในอาหารที่

สัตว์กินทุกๆ วัน (Cullison, 1979)

อาหารสตัว์ (Feedstuff) หมายถงึสารทีเ่หมาะสมส�าหรบัเป็นอาหารสตัว์ ซึง่อาหารหลายๆ 

ชนิดจะถูกน�ามารวมกันเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน (Church and Pond, 1982)

อาหารสตัว์ หมายถงึผลผลติทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิหรอืจากการสงัเคราะห์ ซึง่เมื่อน�ามา

ใช้ ให้ถูกต้องตามวิธีการแล้วจะให้โภชนะแก่สัตว์

อาหารสตัว์ (Animal Feed) หมายถงึสารหรอืสิง่ทีภ่ายหลงัสตัว์กนิเข้าไปแล้วสามารถจะ

ถูกย่อย ถูกดูดซึม และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ได้ (พันทิพา, 2543)

อาหารสตัว์ (Feed) หมายถงึอาหารหรอืสิง่ทีส่ตัว์กนิเข้าไปแล้ว สตัว์สามารถย่อย ดดูซมึ 

และใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ (McDonald, et al., 1996)

ในความหมายค�าว่า Feed หรอื Animal Feed มกัใช้กบัสตัว์ ส่วนค�าว่า Food มกัหมายถงึ 

อาหารคน

จากความหมายที่หลากหลายพอสรุปได้ว่า “อาหารสัตว์” หมายถึงผลิตผลที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาตหิรอืมนษุย์สงัเคราะห์ขึน้มาเพื่อใช้เลีย้งสตัว์ เมื่อสตัว์กนิเข้าไปแล้วสามารถย่อย ดดูซมึ 

และน�าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายสตัว์ได้โดยไม่เป็นพษิต่อร่างกายสตัว์ อย่างไรกต็าม 

อาหารที่สัตว์กินเข้าไปไม่ใช่จะน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ยังมีบางส่วนที่สัตว์ย่อยไม่ได้ หรือ

ย่อยได้แต่ไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสัตว์จะขับออกนอกร่างกาย
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1.2 ความส�าคัญของการศึกษาอาหารสัตว์ 

อาหารนบัว่าเป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการเลีย้งสตัว์ ซึง่เมื่อสตัว์ได้ก�าเนดิขึน้ในท้องของแม่ สตัว์ 

ก็จะได้รับอาหารจากแม่ทางรก จากนั้นเมื่อสัตว์คลอดออกมาสู่โลกภายนอก สัตว์ก็จะยังได้รับ

อาหารบางส่วนจากแม่ โดยได้รบัจากน�า้นมในระยะสตัว์เลก็ ต่อจากนัน้สตัว์จะได้รบัอาหารจาก

ภายนอกตลอดชวีติ อาชพีการเลีย้งสตัว์ในปัจจบุนั มกัจะให้ผลตอบแทนก�าไรต�า่มาก เนื่องจาก 

มปัีจจยัของต้นทนุเข้ามาเกีย่วข้องมากมาย ทัง้สายพนัธุ ์ค่าโรงเรอืนทีปั่จจบุนัต้องเลีย้งในระบบ 

อโุมงค์ลม (Evaporation) ซึง่มต้ีนทนุสงู ค่าเครื่องมอื อปุกรณ์ต่างๆ ปัจจบุนัต้องเป็นเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยั แต่กม็รีาคาแพง ค่าขนส่ง ค่าวคัซนี และยารกัษาโรค ซึง่นบัวนัจะมเีชือ้โรคหลายชนดิ

ที่ดื้อยา กลายเผ่าพันธุ์ ผู้เลี้ยงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันรักษาสูง และค่าขนส่ง ที่ส�าคัญ

ต้นทุนค่าอาหาร ซึ่งประมาณ 60 – 80% ของการเลี้ยงสัตว์จะเป็นต้นทุนอาหารสัตว์

ในปัจจุบนัวตัถดุบิทีน่�ามาเลีย้งสตัว์มรีาคาสงู ในประเทศผลติไม่เพยีงพอทีจ่ะใช้เลีย้งสตัว์ 

เนื่องจากมกีารน�าวตัถดุบิไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อย่างอื่นทีเ่พิม่มลูค่ามากกว่า เช่น แปรรปูเป็น

พลงังานทดแทน ยิง่ท�าให้วตัถดุบิมรีาคาสงู จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่กม็ี

ราคาสงู ทัง้ภาษแีละการขนส่ง ดงันัน้หากผูเ้ลีย้งสตัว์มคีวามรูท้างด้านอาหารสตัว์ สามารถทีจ่ะ

วางแผนและจดัการเกีย่วกบัอาหารทีน่�ามาเลีย้งสตัว์ จะท�าให้การเลีย้งสตัว์นัน้ยิง่มปีระสทิธภิาพ 

และท้ายที่สุด ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสามารถเพิ่มผลก�าไรจากการเลี้ยงสัตว์ได้สูงขึ้น

1.3 ความส�าคัญของอาหารต่อช่วงอายุสัตว์

1.3.1 ความส�าคัญของอาหารต่อสุขภาพระยะสัตว์เล็ก

สตัว์ในระยะเลก็ จะมคีวามต้องการอาหารโปรตนีคณุภาพสงู เพื่อไปสร้างอวยัวะส่วนต่างๆ 

ของร่างกายทีก่�าลงัเจริญเตบิโต ไม่ว่าจะเป็น สมอง เนือ้เยื่อ เส้นประสาท ขน และอวยัวะส่วนอื่นๆ 

แต่เมื่อสตัว์โตขึน้ ความต้องการโปรตนีจะลดลงตามล�าดบั นอกจากนีส้ตัว์เลก็จะมคีวามต้องการ

แร่ธาตจุ�าพวกแคลเซยีมและฟอสฟอรสัสงูตามไปด้วย เนื่องจากสตัว์เลก็ต้องการธาตทุัง้ 2 ชนดิ

นี้เพื่อสร้างและพัฒนากระดูกและฟัน ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย นอกจากน้ียังน�าไป

เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของเซลล์ ฉะนัน้ในอาหารส�าหรบัเลีย้งสตัว์เลก็ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่

โภชนะอาหารพวกนี้ในปริมาณที่สูง 
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รูปที่ 1.1 สัตว์ระยะเล็กจะอาศัยอาหารจากแม่และบางส่วนจากภายนอก 

1.3.2 ความส�าคัญของอาหารต่อสุขภาพระยะสัตว์โต

ในสตัว์โตทีม่กีารเจรญิเตบิโตของร่างกายเตม็ทีแ่ล้ว สตัว์จะต้องการอาหารจ�าพวกพลงังาน

สูง เพื่อใช้ในการสร้างผลผลติ การด�ารงชพี และการขนุให้อ้วน ซ่ึงหากสตัว์ขาดอาหารประเภท

นี้จะท�าให้สัตว์ซูบผอม และเจ็บป่วยได้ง่าย

  

รูปที่ 1.2 สัตว์ระยะโตต้องการอาหารพลังงานเพื่อขุนให้อ้วน 
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1.4 ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้อาหาร

ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้อาหาร ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ค�าศัพท์ ความหมาย

โภชนะ (Nutrient) สารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติท�าให้สัตว์ที่ได้รับสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ 

เรชั่น (Ration) ปริมาณอาหารที่ให้สัตว์กินภายในระยะเวลา 1 วัน (24 ชั่วโมง) 

ไดเอท (Diet) อาหารที่เตรียมหรือผสมเสร็จแล้ว เพื่อน�าไปใช้เลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง

วัตถุแห้ง  
(Dry Matter)

หมายถึงส่วนที่เหลือหลังจากไล่น�า้ออกหมดแล้ว จะได้ส่วนอินทรีย์  
(Organic) และอนินทรีย์ (Inorganic) 

อาหารหยาบ  
(Roughage)

พวกต้นพืชและใบซึ่งมีเยื่อใยสูงกว่า 18% มีโภชนะที่ย่อยได้อยู่น้อย  
เป็นอาหารที่เหมาะส�าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์กระเพาะเดี่ยวบางชนิด

อาหารข้น 

(Concentrates)

อาหารพวกเมล็ดธัญพืชและอาหารที่ได้จากผลิตผลสัตว์มีเยื่อใยต�า่กว่า 18%  
มีโภชนะที่ย่อยได้อยู่มาก ใช้เป็นอาหารหลักของสัตว์กระเพาะเดี่ยว

อาหารหลัก  
(Basal Feed)

อาหารที่ใช้ส่วนใหญ่ในอาหารข้น เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง โปรตีนต�า่ 
ได้แก่ พวกเมล็ดธัญพืชต่างๆ และอาหารพวกรากพืชที่ให้แป้ง

เอนไซม์  
(Enzymes)

อินทรียสารที่สามารถเร่งปฏิกิริยา ท�าให้สารอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด  
รูปร่าง หรือองค์ประกอบ โดยที่ตัวมันเองไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

การย่อย  
(Digestion)

กระบวนการที่อาหารถูกท�าให้เปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินอาหารจาก
โมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีทางเคมี และวิธีกล เพื่อที่จะ
ได้ดูดซึมผ่านผนังของทางเดินอาหารเข้าสู่ระบบน�า้เลือดและน�้าเหลือง

เมทโบลิซึม  
(Metabolism)

กระบวนการเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เป็นทั้งการแยกสารที่ 
ซับซ้อนเป็นสารง่ายๆ และการสังเคราะห์สารง่ายๆ เป็นสารที่ซับซ้อนขึ้น 
สุดท้ายได้พลังงานเพื่อการใช้งานและสังเคราะห์สิ่งต่างๆ ในร่างกาย

การดูดซึม  
(Absorption) 

กระบวนการที่ผนังของทางเดินอาหารยอมให้สารโมเลกุลที่แตกตัวให้เล็ก
ที่สุด แล้วผ่านเข้าสู่ระบบน�้าเหลืองและระบบเลือด

อาหารเสริม  
(Feed Additives)

สารที่เติมลงในอาหารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง อาจจะมีคุณค่าทางอาหาร
หรือไม่มีก็ได้

อัตราแลกเนื้อ  
(Feed Conversion  
Ratio; FCR)

ปริมาณของอาหารทั้งหมดที่สัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นผลผลิต  
1 หน่วย เช่น สัตว์กินอาหาร 2.5 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ 1 กิโลกรัม

สารพิษ (Toxin) สิ่งที่สัตว์กินเข้าไปแล้วท�าให้เกิดพิษกับสัตว์ เช่น สารแทนนินในข้าวฟ่าง  
กรดไฮโดรไซยานิคในมันส�าปะหลัง และสารกอสซิปอลในกากเมล็ดฝ้าย

ต่อ 
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ค�าศัพท์ ความหมาย

พลังงาน (Energy) ความสามารถในการท�างานได้ ในทางอาหารสัตว์พลังงานของอาหารจะ
เปลี่ยนออกมาในรูปของพลังงานความร้อน โดยได้จากการน�าเอาอาหาร
ไป เผาผลาญในเครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานความร้อนของอาหารที่เรียกว่า 
บอมบ์แคลอรีมิเตอร์ (Bomb Calorimeter) มีหน่วยเป็น แคลอรี (Calorie) 
โดย

1 calorie (cal) ความร้อนสามารถท�าให้น�้า 1 กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 °C 

1 Kilocalorie เท่ากับ 1,000 cal

1 Megacalorie เท่ากับ 1,000 Kcal

อาหารสัตว์  
(Animal Feed)

ผลิตผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ 
เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถย่อย ดูดซึม และน�าสารอาหารไปใช้ประโยชน์
ต่อร่างกายสัตว์ได้ โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายสัตว์

1.5 สรุป

อาหารสัตว์ หมายถึงผลิตผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้

เลี้ยงสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วสามารถย่อย ดูดซึม และน�าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ โดย

ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

การเลีย้งสตัว์ผูเ้ลีย้งควรให้ความส�าคญักบัอาหารสตัว์ เนื่องจาก 60 – 80% ของการเลีย้ง

สัตว์จะเป็นต้นทุนค่าอาหาร หากผู้เลี้ยงไม่มีความรู้เรื่องอาหารสัตว์จะท�าให้ประสบความส�าเร็จ

ได้ยาก แม้ว่าการเลี้ยงสัตว์จะด�าเนินไปได้ แต่ว่าโอกาสที่จะท�าให้เกิดความเสียหายก็จะมีสูง

ความต้องการอาหารของสตัว์ในแต่ละช่วงอายจุะแตกต่างกนั สตัว์เลก็จะต้องการอาหาร

โปรตีนเพื่อสร้างอวัยวะต่างๆ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ต้องการแร่ธาตุอาหารโดยเฉพาะ

แคลเซยีมและฟอสฟอรัสเพื่อสร้างกระดกูและฟัน ส่วนสตัว์โตจะต้องการอาหารประเภทพลงังาน

เพื่อสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย และเพื่อขุนร่างกายให้อ้วน

ความหมายของค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้อาหารที่ควรรู้เช่น อาหารหลัก 

อาหารสมดุล พลังงาน อัตราแลกเนื้อ ฯลฯ
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ค�ำถำมท้ำยบทที่ 1

จงตอบค�าถามต่อไปนี้

1. เพราะอะไรในการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความส�าเร็จ ผู้เล้ียงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้

เรื่องอาหารสัตว์

 

 

 

 

 

2. มีความแตกต่างอย่างไรในความต้องการสารอาหารระหว่างสัตว์เล็กและสัตว์โต

 

 

 

 

 

3. จงให้ความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้อาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้

3.1 อาหารสัตว์

 

 

 

3.2 อาหารข้น 
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3.3 อาหารหยาบ 

 

 

 

3.4 อัตราแลกเนื้อ

 

 

 



กำรจ�ำแนกวัตถุดิบอำหำรสัตว์2

สาระส�าคัญ

วตัถดิุบทีส่ามารถใช้เลีย้งสตัว์ได้มมีากมายหลากหลายชนดิ แต่ละชนดิมอีงค์ประกอบของสารอาหาร 
ที่ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกนั แหล่งที่ได้มาของวัตถดุบิกแ็ตกต่างกนั นอกจากนีวั้ตถดุบิยงัมีความแตกต่าง 
ในวิธีการน�าไปใช้ประโยชน์ บางชนิดสามารถน�ามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้เลย แต่บางชนิดจะต้องแปรรูปก่อน
ที่จะน�าไปเลี้ยงสัตว์ได้ ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้ถึงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะอย่างของวัตถุดิบให้
เข้าใจก่อนน�าไปใช้เลี้ยงสัตว์

เนื้อหา

1. หลักเกณฑ์การแบ่งอาหารสัตว์
2. องค์ประกอบของอาหารสัตว์
3. อาหารหยาบ
4. อาหารข้น

จุดประสงค์ของบทเรียน

1. จ�าแนกอาหารสัตว์ตามลักษณะ องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของอาหารได้
2. อธิบายลักษณะของอาหารหยาบและอาหารข้นได้
3. บอกลักษณะความแตกต่างของอาหารแห้งและอาหารหมักได้
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การแบ่งประเภทอาหารสัตว์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะอาหาร แบ่งตามส่วนประกอบ 

และแบ่งตามแหล่งท่ีมา องค์ประกอบพืน้ฐานของอาหารสตัว์ แบ่งได้เป็น วตัถแุห้ง และความชืน้

2.1 หลักเกณฑ์ในการแบ่งอาหารสัตว์

การแบ่งประเภทของอาหารสัตว์สามารถแบ่งได้หลายอย่าง เช่น แบ่งตามลักษณะ  

ส่วนประกอบ และแหล่งที่มา ดังนี้

2.1.1 แบ่งตามลักษณะอาหาร 

การแบ่งอาหารตามลกัษณะของอาหาร ท่ีสงัเกตจากภายนอกและการตรวจสอบ แบ่งได้ 

2 กลุ่ม ดังนี้

1. อาหารหยาบ (Roughage) หมายถึง สารอาหารที่เหมาะส�าหรับเป็นอาหารพวก 

สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์กระเพาะเดี่ยวบางชนิด มีเยื่อใยมากกว่า 18% ขึ้นไป มีโภชนะที่ย่อย

ได้อยู่น้อย 

2. อาหารข้น (Concentrates) เป็นอาหารพวกเมล็ดธัญพืชและอาหารที่ได้จาก 

ผลิตผลสัตว์ มีเยื่อใยต�่ากว่า 18% มีโภชนะที่ย่อยได้อยู่มาก ใช้เป็นอาหารหลักของสัตว ์

กระเพาะเดี่ยว

2.1.2 แบ่งตามส่วนประกอบ 

การแบ่งตามส่วนประกอบของอาหาร จะพจิารณาถงึชนดิของโภชนะทีม่อียู่ในอาหาร ดงันี้

1. อาหารให้โปรตนี (Protein) เช่น ปลาป่น เนือ้ป่น เลอืดป่น หางนมผง กากถัว่ลสิง 

กากถั่วเหลือง กากงา และใบกระถิน

2. อาหารให้พลงังาน (Energy) เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ร�าละเอยีด มนัส�าปะหลงับด 

กากปาล์ม ปลายข้าว และกากเบียร์

3. อาหารให้แร่ธาต ุ(Minerals) เช่น ไดแคลเซยีมฟอสเฟต หนิปนูบด เปลอืกหอย

ป่น เกลือป่น กระดูกป่น และหินเกล็ดบด

4. อาหารให้วิตามิน (Vitamin) เช่น น�้ามันตับปลา และ ผักสีเขียวบางชนิด
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2.1.3 แบ่งตามแหล่งที่มาของอาหาร

การแบ่งอาหารตามแหล่งที่มา แยกได้ดังนี้

1. อาหารจากพืช (Plant Feed) เช่น ปลายข้าว ร�า มันส�าปะหลัง กากงา และ

ข้าวโพด

2. อาหารจากสัตว์ (Animal Feed) เช่น ปลาป่น เนื้อป่น แกลบกุ้ง และหางนมผง

3. อาหารจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ (Chemical Feed) เช่น แร่ธาตุ 

วิตามิน เกลือ ยูเรีย และกรดอะมิโน

2.2 องค์ประกอบอาหารสัตว์ 

องค์ประกอบพื้นฐานอาหารสัตว์ แยกได้ 2 จ�าพวก ดังนี้

1. น�า้และความชืน้ (Water or Moisture) เป็นน�า้ทีป่ระกอบอยู่ในอาหารทกุชนดิ

2. วตัถุแห้ง (Dry Matter) เป็นส่วนทีเ่หลอืหลงัจากไล่น�า้ออกหมดแล้ว จะได้ส่วนอนิทรย์ี 

(Organic) และอนินทรีย์ (Inorganic) เขียนแผนผังองค์ประกอบได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.1

อาหารสัตว์

วัตถุแห้ง น�้า

สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์

แร่ธาตุ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน

รูปที่ 2.1 แผนผังการจ�าแนกประเภทของอาหารสัตว์

(ที่มา : McDonald et al., 1995)
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ถาม: อยากรู้ว่าอาหารข้นต่างจากอาหารหยาบอย่างไร?

ตอบ: อาหารหยาบจะประกอบด้วยเย่ือใย 18% เหมาะส�าหรับเลี้ยงสัตว์กระเพาะรวม 

ส่วนอาหารข้นจะประกอบด้วยเยื่อใยต�า่กว่า 18% ได้แก่ จ�าพวกเมล็ดธัญพืช และ

ผลพลอยได้จากสัตว์

ถาม–ตอบ

2.3 อาหารหยาบ (Roughage)

อาหารหยาบ เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเยื่อใยมากกว่า 18% ซึ่งแบ่งออกได้เป็น อาหาร

พืชสด พืชแห้ง และพืชหมัก นอกจากนี้ อาหารพืชสดยังแบ่งย่อยได้เป็น พืชตระกูลหญ้า 

พืชตระกูลถั่ว และพืชอื่นๆ 

อาหารหยาบ (Roughage) หมายถึงสารอาหารที่เหมาะส�าหรับเป็นอาหารพวกสัตว์ 

เคี้ยวเอื้อง และสัตว์กระเพาะเดี่ยวบางชนิด มีเยื่อใยมากกว่า 18% ขึ้นไป มีโภชนะที่ย่อยได้ 

อยู่น้อย

อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ แบ่งออกได้ ดังนี้

1. อาหารพืชสด (Green Roughage) หมายถึงพืชตระกูลหญ้า ถั่ว และพืชอ่ืนๆ 

ท่ีตดัให้กนิสด รวมถงึเศษผกัตามสวนผกัหรอืโรงงานผลไม้ ผกักระป๋อง ซึง่คณุภาพของอาหาร

พืชสดขึ้นอยู่กับอายุของพืช ชนิดของพืช ปริมาณน�า้ การใส่ปุ๋ย และระยะเวลาการตัด

2. ทุ่งหญ้าหรือแปลงหญ้า (Pasture) กลุ่มของพืชที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่อาจสร้างขึ้น 

หรือเกดิขึน้ธรรมชาต ินบัเป็นอาหารหยาบทีม่รีาคาถกูทีส่ดุ แปลงหญ้าจะมคีณุภาพแตกต่างกนั 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนประกอบของพืช (Plant Component) หากแปลงหญ้ามีพืชตระกูลถั่ว จะท�าให้

คุณค่าอาหารสูงกว่ามีหญ้าเพียงอย่างเดียว

2. ระยะการเจรญิเตบิโต (Growing Period) พชือ่อนจะมโีปรตนีและแร่ธาตสุงู เมื่ออายุ

เพิ่มขึ้นท�าให้มีคุณภาพลดลง
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3. ฤดกูาล (Season) ฤดฝูนหญ้าจะเจรญิเตบิดกีว่าในฤดแูล้ง ท�าให้มคีณุค่าทางอาหารสงู

4. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หญ้าที่เจริญเติบโตในดินที่อุดมสมบูรณ์สูงจะมีคุณค่าทาง

อาหารสูง

5. การแทะเล็ม ควรให้สัตว์แทะเล็มหญ้าอายุอ่อนจะดีกว่าหญ้าที่มีอายุมาก

  
รูปที่ 2.2 สภาพทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นมะพร้าว และปลูกเป็นทุ่งกว้าง

3. พชืแห้ง (Hay) หมายถงึต้นพชืหรอืใบพชืทีท่�าให้แห้ง หรอืท�าให้น�า้ออกส่วนหนึง่เพื่อ 

เก็บไว้ใช้ยามจ�าเป็น ปกตจิะมคีวามชืน้ประมาณ 15% หญ้าทีน่ยิมใช้คอื หญ้าขน หญ้าบลแูพน

นคิ หญ้าแพรกฝรัง่ รวมไปถงึผลพลอยได้ของพชืทีม่เียื่อใยมากกว่า 18% เช่น ซงัข้าวโพด และ

ชานอ้อย 

4. พชืหมกั (Silage) หมายถงึส่วนของต้นพชืทีน่�ามาเกบ็ไว้ในสภาพทีอ่วบน�า้ ในที่ไม่มี 

อากาศหรือมีน้อยในสภาพการหมักดอง โดยที่คุณค่าทางอาหารเปลี่ยนแปลงน้อย มักเก็บใน

ภาชนะบรรจุที่เรียกว่า ไซโล (Silo)

2.3.1 อาหารพืชสด

อาหารพืชสด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. พืชตระกูลหญ้า เช่น หญ้าขน หญ้ากินนี หญ้าซิกแนลนอน หญ้าซิกแนลตั้ง ฯลฯ

2. พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลาย ใบกระถิน ถั่วฮามาต้า และถั่วผี

3. พืชตระกูลอื่น เช่น ผักตบชวา สาหร่าย และกล้วย
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1. พืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลหญ้าจะแบ่งออกตามลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิด 

(สายัณห์, 2540) ดังนี้

1. หญ้าซิกแนลนอน (Signal)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachiaria decumbens

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกาตะวันออก 

ลักษณะทั่วไป เจริญเตบิโตแบบล�าต้นเลือ้ยขนานไปกบัพืน้ดนิ ล�าต้นอยูเ่หนอืดนิ ตรงข้อ

ของไหลจะมหีน่ออ่อนเกดิขึน้ ข้อทีช่ดิผวิดนิจะมรีากงอกออกมา ปล้องที่

รองรับช่อดอกจะยาวที่สุด ตัวใบมีขนยาวปกคลุม ใบสีเขียวแก่ ทนแล้ง 

ขึ้นในพื้นที่ราบเชิงเขาได้ดี ให้เมล็ดหลังปลูก 12 เดือน

2. หญ้าซิกแนลตั้ง (Signal)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachiaria brizantha

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกา

ลักษณะทั่วไป การเจริญเติบโตแบบต้นตั้ง ล�าต้นใต้ดิน ใบมีขนหรือไม่มี สีเขียวซีด  

สูงประมาณ 75 เซนติเมตร ทนแล้ง ทนร่มเงาได้ดี นิยมปลูกในสวน

มะพร้าว ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

3. หญ้าบลูแพนิค (Blue Panic)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panicum antidotale

แหล่งดั้งเดิม อินเดียตอนเหนือ

ลักษณะทั่วไป เจริญเติบโตแบบล�าต้นตั้งตรง มีเหง้าแบบขิงข่า ล�าต้นอ่อนมีสีขาวปุย  

ข้อไม่มขีน ใบอ่อนนุม่ สเีขยีวแก่ สงูประมาณ 100 เซนตเิมตร เหมาะกบั 

การปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบบรากแข็งแรง ทนแล้งได้ดี 

ทนต่อการแทะเล็ม ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
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4. หญ้ากรีนแพนิค (Green Panic)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panicum maximum var. trichoglume

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกาตะวันออก

ลักษณะทั่วไป เจริญเติบโตแบบต้นตั้งตรง รูปทรงคล้ายกอตะไคร้ สูงประมาณ 100 

เซนติเมตร ใบสีเขียวซีด ขนาดใบเล็ก ปกคลุมด้วยขนเล็ก เมล็ดม ี

ขนขาวยาว สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศได้ดี ทนแล้งได้ด ี

พอสมควร ทนร่มเงา หน่ออ่อนมีความน่ากินสูง 

5. หญ้ารูซี่ (Ruzi Grass)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brachiaria ruziziensis

แหล่งดั้งเดิม ประเทศคองโก

ลักษณะทั่วไป เจริญเติบโตคล้ายหญ้าขน แต่ใบเล็กกว่า หญ้ารูซี่มีเหง้า ข้อสั้น ล�าต้น

สูงเต็มที่ 90 เซนติเมตร กาบใบยาวกว่าปล้องของล�าต้น มีขนปกคลุม 

ใบมีขนยาวนุ่มปกคลุมหนาแน่น ขึ้นได้ดีในเขตร้อน มีฝนชุก ดินมีการ

ระบายน�า้ดี ทนต่อสภาพน�้าค้างแข็ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

6. หญ้าเนเปียร์ (Napier or Elephant Grass)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pannisetum purpureum

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกาเขตร้อน

ลักษณะทั่วไป เจรญิเตบิโตแบบเป็นเหง้า ตัง้ตรง ล�าต้นสงูจากพืน้ 180 – 240 เซนตเิมตร 

ใบสีเขียวอ่อน ใบกว้าง เส้นกลางใบใหญ่ กาบใบมีขนเล็กๆ นุ่ม ไม่มี 

เขี้ยวใบ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ฝนชุก ทนแล้ง ไม่ทนต่อสภาพน�้าขัง ปลูกเพื่อ

ตัดกินสด ให้ผลผลิตสูง ขยายพันธุ์โดยใช้ล�าต้น
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7. หญ้าแพสพาลัมหรือแดลลิส (Paspalum or Dallis)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Paspalum dilatatum

แหล่งดั้งเดิม บราซิลตอนใต้ อาร์เจนตินา และอุรุกวัย

ลักษณะทั่วไป เจริญเติบโตแบบเป็นกอ มีใบมาก แพร่กระจายโดยส่วนของเหง้าหรือ
ล�าต้นใต้ดิน เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ หน้าดินลึก และ
บริเวณที่ราบลุ่ม ทนต่อการแทะเล็มและการเหยียบย�่าได้ดี เมื่ออ่อนมี
ความน่ากินสูง แต่หลังจากออกเมล็ดแล้วความน่ากินจะลดลง

8. หญ้าสตาร์ (African Star)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cynodon plectostachyus

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกาตะวันออก

ลักษณะทั่วไป ล�าต้นแบบเถาเลือ้ย มไีหลมากมายประสานเป็นร่างแห ล�าต้นสงูประมาณ 
60 – 100 เซนติเมตร ใบมีขน ขึ้นได้ดีมากในเมืองไทย ทนต่อการ 
แทะเล็มและเหยียบย�่า มีการเจริญเติบโตดี ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน 
ได้ดี

9. หญ้าแพนโกล่า (Pangola Grass)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Digitaria decumbens

แหล่งดั้งเดิม แถบกึ่งร้อนของแอฟริกา

ลักษณะทั่วไป เจริญแบบล�าต้นทอดไปตามพื้นดิน มีรากออกทุกข้อ ล�าต้นตั้งตรงหรือ
กึ่งตั้งตรง มีใบมาก ต้นสูง 60 – 120 เซนติเมตร ล�าต้นไม่มีขน มี 
ข้อมาก ขึน้ได้ดีในพืน้ทีด่นิทรายจนถงึดนิเหนยีวชืน้แฉะ มคีวามน่ากนิ มี
คุณค่าทางอาหารสูง ทนการแทะเล็มได้ดี ขยายพันธุ์โดยใช้ล�าต้น

10. หญ้าโรดส์ (Rhodes)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris gayana

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกาตะวันออกและใต้

ลักษณะทั่วไป เจริญแบบกอตัง้ และรากจะออกทีข้่อทกุข้อ ล�าต้นสงู ใบเรยีว ยาว ล�าต้น
สูงถึง 150 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ ในการปลูกหลังป่าเปิดใหม่ ปรับ
ตวัเข้ากบัสภาพอากาศร้อนได้ด ีทนทานต่อการแทะเลม็ หลงัจากตดิเมลด็
แล้วความน่ากินลดต�า่ลง
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11. หญ้ากินนี (Guinea)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panicum maximum

แหล่งดั้งเดิม แอฟริกา อเมริกากลางและใต้

ลักษณะทั่วไป ล�าต้นคล้ายกอตะไคร้ มเีหง้าเลือ้ยอยู่ใต้ดนิ ใบยาวเรยีว ข้อมสีขีาว ล�าต้น

สงูถงึ 200 เซนตเิมตร ขึน้ได้ดีในดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์สงู ระบบแบบ

รากฝอย เมื่อเจริญเต็มที่ ล�าต้นหยาบ แข็ง สัตว์ไม่ชอบกิน ไม่ทนทาน

ต่อการแทะเล็ม ทนต่อร่มเงาได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยล�าต้น

   
หญ้าซิกแนวตั้ง (Brachiaria brizantha)

   
หญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens)

รูปที่ 2.3 พืชตระกูลหญ้า
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หญ้ากินนีธรรมดา (Panicum maximum)

   
หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum)

   
หญ้ากินนีอุบล

รูปที่ 2.3 (ต่อ) พืชตระกูลหญ้า






