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หัวขอบรรยาย   อาหารสัตวสําหรับการผลติปศุสตัวอินทรยี 

 คุณคาทางโภชนะของพชือาหารสัตว 

  การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสตัว

ที่ใชในฟารมปศสุตัวอินทรีย 

 

 

อาหาร            
ที่ใชเลี้ยงสัตว

ในระบบการ

ผลิตปศุสัตว

อินทรีย 
 



อาหารสัตว 
สําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

การตรวจประเมินและรับรองปศุสัตวอินทรีย ในสวนของ      

อาหารที่ใชเลี้ยงสัตว จึงตองใชวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิต โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐาน

สินคาเกษตรอินทรียเลม 1 และ 2  



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 



อาหารสัตวสําหรับการผลิตปศุสัตวอินทรีย 







คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวแตละชนิด 

      -   ตัด-ห่ันสดใหกินท่ีอายุ 45 วัน แบงใหวันละหลายๆครั้ง   

      -   ตัด-ห่ันทําหญาหมักท่ีอายุ 60 -70 วัน  

  -   โปรตีนตั้งแต  7 -13 % WSC 2-4 % ยอยได  51-60 %(โดยนน.แหง)   

(ข้ึนอยูกับอายุหญา,การจัดการแปลง และการใหนํ้า/ใสปุย)  

หญาเนเปยรปากชอง 1 



คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวแตละชนิด 

เหมาะสําหรับตัดเก่ียวใหกินสด 

- ตัด-เก่ียวใหกินท่ีอายุ 45 วัน แบงใหวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา 

- ตัด-ห่ันทําหญาหมัก ท่ีอายุ 

    60 วัน  

- โปรตีน 7.5 -11 % ยอยได  49 - 55 % (โดยนน.แหง)  

ข้ึนอยูกับการจัดการแปลง 

 

หญากินีสีมวง 



คุณคาทางโภชนะ 
ของพืชอาหารสัตวแตละชนิด 



คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวแตละชนิด 

     - ตัดสดใหกิน / เขาแทะเล็ม ท่ีอายุ 45 วัน 

     - เหมาะสําหรับทําหญาแหงคุณภาพ 

     - โปรตีน 9 -11 % ยอยได  55 - 58 % (โดยนน.แหง)                                                   

ข้ึนอยูกับการจัดการแปลง             

หญาแพงโกลา 



คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวแตละชนิด 

เหมาะสําหรับแทะเลม็และตดัเก่ียวใหกินสด 

- ตัดเก่ียวใหกิน/แทะเล็มท่ีอายุ 45 วัน หรือทําหญาแหง                                                                                                                

- ตัด-ห่ันทําหญาหมัก ท่ีอายุ 

    60 วัน  

- โปรตีน 8.5-9.5 % ยอยได  50 - 55 % (โดยนน.แหง) 

ข้ึนอยูกับการจัดการแปลง 

 

หญารูซี่ 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตว 

ที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 
 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

 ในอาหารสัตวมีสวนประกอบหลักอยู 2 สวน คือ ความชื้น (moisture) และสวนที่เปนวัตถุ

แหง (dry matter , DM) โดยมีองคประกอบท่ีแตกตางกัน สามารถจําแนกคุณคาของอาหารสัตว

ออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. สวนประกอบที่เปนความชื้นสารอาหาร 

           สวนประกอบที่เปนความชื้นสารอาหาร ไดแก น้ํา 

2. สวนประกอบที่เปนวัตถุแหงหรือสิ่งแหง  

           สวนประกอบที่เปนวัตถุแหงหรือส่ิงแหง หมายถึง สวนที่เหลือจากการนําเอาอาหารสัตวไปอบ

ในหองปฏิบัติการจนไดน้ําหนักคงที่ มีสารอาหารเปนองคประกอบคือ 

           2.1 พวกที่มีองคประกอบเปนสารอินทรีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 

           2.2 พวกที่มีองคประกอบเปนสารอนินทรีย ไดแก พวกแรธาตุ ซึ่งไดมาจาก แหลงธรรมชาติ

และแรธาตุที่พบวาปนอยูในอาหารสัตว และแรธาตุที่รวมอยูเปนองคประกอบของสารอินทรีย เชน ใน

โปรตีนมีกํามะถันและฟอสฟอรัสอยู เปนตน 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสตัวที่ใชในฟารมปศสุตัวอินทรีย 

การคํานวณหรือประเมินคาวัตถุ

แหงของอาหารสัตวท่ีใชในฟารม

ปศุสัตวอินทรีย   



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสตัวที่ใชในฟารมปศสุตัวอินทรีย 

• ในสัตวกระเพาะเดี่ยว กินอาหารขนเปนหลัก  

• ในสัตวเคี้ยวเอ้ือง กินท้ังอาหารหยาบสด อาหารหยาบแหง อาหารพลังงาน (เมล็ด

ธัญพืช) อาหารขน (อาหารผสม)  

• อาหารสัตวแตละชนิดมีความชื้นแตกตางกัน 10 - 85% แลวแตมาจากแหลงใด  

•  ในพืชสด เชน  หญา  หรือถั่วสด  จะมีน้ําประมาณ  75 – 85  เปอรเซ็นต  ขึ้นอยูกับ

สภาพดินฟาอากาศและความออนแกของพืช   

• จึงจําเปนตองปรับหนวยใหเปนหนวยเดียวกัน คือ คิดในรูปน้ําหนักแหง 

• สามารถคํานวณยอนกลับ ไปมาไดระหวางน้ําหนักแหง น้ําหนักสด หรือน้ําหนักอาหาร

จริง 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

ตวัอย่างสตูรอาหารโคนมอินทรีย ์  อาหารหยาบ ผลิตเองในฟารมเพียงพอ  

อาหารขน  100 กก ประกอบดวย 

มันสําปะหลัง 15.9 กก. คิดเปน DM = (15.96 x 89.6/100 ) = 14.30 

กก. 

ถั่วเหลืองตม เสริมรายตัว  

ใบกระถินตากแหง 9.5 กก. คิดเปน DM = (9.5 x 92.5/100) = 8.79 กก. 

รําหยาบ 33.8 กก. คิดเปน DM = (33.8 x 90.3/100) = 30.25 กก.  

รําออน 25.4 กก. คิดเปน DM = (25.4 x 89.9/100) = 22.83 กก. 

จมูกขาว 11.1 กก. คิดเปน DM = (11.1 x 88/100) = 9.77 กก.  

กากเบียรแหง 1.5 กก. คิดเปน DM = (1.5 x 91.5/100) = 1.37 กก. 

ไวตามินแรธาตุ 2.6 กก. คิดเปน DM = (2.6 x 98/100) = 2.548 กก. 

คิดเปน DM รวม 89.85 กก. 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

โดยทั่วไป โคแตละระยะการใหนมมีความตองการสารอาหารและพลังงานแตกตางกัน 

• ระยะแรกของการใหนม 0-60 วันหลังคลอด แมโคควรไดรับอาหารหยาบตออาหารขน 40:60 

• ระยะรักษาระดับการใหนม 60-100 วันและชวงปลายการใหนม (200-305 วัน) แมโคควรไดรับอาหารหยาบ
ตออาหารขน 60:40 

• ระยะกลางของการใหนม 100-200 วันแมโคควรไดรับอาหารหยาบตออาหารขน 50:50 

 

จากสูตรอาหาร ดังกลาว หากคิดกากเบียรและแหลงไวตามินแรธาตุเปนสัดสวนอาหารท่ีไมใชอินทรีย คือ 
ประมาณ 3.918 กก. 

 ในอาหารขน DM  89.85 กก. มี สัดสวนอาหารท่ีไมใชอินทรีย ประมาณ 3.918 กก.  

 ดังน้ันโคกินอาหารขน 40 สวน คิดเปนสัดสวนอาหารท่ีไมใชอินทรีย  

   = (3.918/89.85) x 40 = 1.74% 

***ถือว่าเป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานปศสุตัวอิ์นทรีย*์** 

เน่ืองจากมีสว่นของวตัถดิุบอาหารสตัวท่ี์ผลิตในระบบอินทรียม์ากกว่า 90% 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

อยางไรก็ตาม หากคิดกากเบียร ใบกระถินตากแหง และแหลงไวตามินแรธาตุเปนสัดสวนอาหารที่

ไมใชอินทรีย คือ ประมาณ 12.708 กก. 

 ในอาหารขน DM  89.85 กก. มี สัดสวนอาหารที่ไมใชอินทรีย ประมาณ 12.71 กก.  

 ดังนั้นโคกินอาหารขน 60 สวน คิดเปนสัดสวนอาหารที่ไมใชอินทรีย  

   = (12.71/89.85) x 60 = 14.14% 

 

***ถือว่าไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานปศสุตัวอิ์นทรยี*์** 



การประเมินคาวัตถุแหงของวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในฟารมปศุสัตวอินทรีย 

ตัวอยางสูตรอาหาร TMR โคนม รีดนํ้านมที่ใชหญาเนเปยรเปนหลัก (นน.สด) 

วัตถุดิบอาหารสัตว DM (%) ปริมาณวัตถุดิบ (กก.) ปริมาณวัตถุแหง (DM, %) 

กากถ่ัวเหลือง 88.0 4.4 =4.4 x 88/100 = 3.872 

กากปาลมเน้ือใน 91.1 1.1 =1.1 x 91.1/100 = 1.00 

เมล็ดขาวโพด 87.5 2.2 = 2.2 x 87.5/100 = 1.93 

มันสําปะหลัง 89.6 20.2 = 20.2 x 89.6/100 = 18.16 

รําออน 89.9 1.6 =1.6 x 89.9/100 = 1.44 

กากนํ้าตาล 73.3 2.7 = 2.7 x 73.3/100 =  1.98 

ยูเรีย 99.0 0.6 = 0.6 x 99/100 = 0.59 

แรธาตุรวม 99.0 0.1 = 0.1 x 99/100 =0.09 

หญาเนเปยรหมัก 18.0 67.0 = 67 x 18/100 = 12.06 

รวม 100 



 

 

ขอบคุณและสวัสดี 



1. อาหารที่ใชในการเลี้ยงสัตวตองมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับขอกําหนดของเกษตรอินทรีย 
หรือเปนวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติซ่ึงมาจากพ้ืนที่ที่ไมเคยใชทําการเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่
หามใชอยางนอย ก่ี ป 

ก. 1 ป  

ข. 2 ป  

ค. 3 ป  

ง. 4 ป  

เฉลย อาหารที่ใชในการเล้ียงสัตว ตองคํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว และควรใชวัตถุดิบทีผ ลิตจากฟารม 

ตนเองมากที่สุด หรืออาจใชวัตถุดิบจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ได โดยวัตถุดิบนั้นตองมีกระบวนการผลิตที่สอดคลอง 

กับขอกําหนดของเกษตรอินทรีย หรือเปนวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติซึ่งมาจากพ้ืนที่ที่ไมเคยใชทํา 

การเกษตรหรือไมเคยใชสารเคมีที่หามใชอยางนอย 3 ป โดยผูผลิตตองแสดงหลักฐานประกอบการ 

พิจารณาตอหนวยรับรอง  

คําถาม:  
อาหารท่ีใชเลี้ยงสัตวในระบบการผลติปศุสัตวอินทรีย 



2. สูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน ตองมีวัตถุดิบที่ที่ผลิตในระบบ

เกษตรอินทรียในปริมาณไมต่ํากวา ก่ี เปอรเซ็นตของวัตถุแหง (dry matter) 

ก. ปริมาณไมตํ่ากวา 50% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ข. ปริมาณไมตํ่ากวา 65% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ค. ปริมาณไมตํ่ากวา 70% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ง. ปริมาณไมตํ่ากวา 85% ของวัตถุแหง (dry matter) 

เฉลย 4.3.2 ในระยะเร่ิมดําเนินการปรับเปล่ียน อาหารสัตวที่ใชตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตร

อินทรียในปริมาณไมตํ่ากวา 70% ของวัตถุแหง (dry matter) สําหรับสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง และ 

65% ของวัตถุแหงสําหรับสูตรอาหารสัตวกระเพาะเด่ียว สําหรับอาหารท่ีไมไดมาจากระบบเกษตร

อินทรีย ตองเปนวัตถุดิบจากพืช สัตว หรือแรธาตุตามธรรมชาติ 

 

 

 



3. ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีการผลิตไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียได 100% อาหารสัตวท่ีใช 

จะตองมีวัตถุดิบท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรียในปริมาณไมตํ่ากวา กี่ เปอรเซ็นตของวัตถุแหงสําหรับอาหาร

สัตวกระเพาะเด่ียว 

ก. ปริมาณไมต่ํากวา 60% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ข. ปริมาณไมต่ํากวา 70% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ค. ปริมาณไมต่ํากวา 80% ของวัตถุแหง (dry matter) 

ง. ปริมาณไมต่ํากวา 90% ของวัตถุแหง (dry matter) 

เฉลย 4.3.3 ในกรณีที่พื้นที่การผลิตไมสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตวอินทรียได 100% อาหารสัตวที่ใช 

จะตองมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียในปริมาณไมต่ํากวา 90% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตว 

เคี้ยวเอื้อง และ 80% ของวัตถุแหงสําหรับอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว โดยคํานวณจากความตองการอาหาร 

สัตวทั้งป และตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยรับรองกอน 



4. ขอใดไมไดจัดเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ตามหลักการปศุสัตวอินทรีย 

ก. วัตถุดิบหรือเปนสารที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว 

ข. วัตถุดิบหรือเปนสารที่จําเปนสําหรับความตองการทางสรีระและพฤติกรรมสัตวแตละชนิด ซึ่งมีตน

กําเนิดจากพืช แรธาตุธรรมชาติ หรือสัตว 

ค. วัตถุดิบอาหารสัตวที่มาจากผลพลอยไดจากสัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน เนื้อปน กระดูกปน เพ่ือ 

เปนอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

ง. วัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชเปนแหลงแรธาตุ วิตามิน หรือสารต้ังตนของวิตามิน (provitamin) ในสูตร

อาหารตองมีแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ 

เฉลย (7) หามใชวัตถุดิบอาหารสัตวที่มาจากผลพลอยไดจากสัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน เนื้อปน กระดูก

ปน เพ่ือเปนอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง ยกเวน นมและผลิตภัณฑนม 



5. ขอใดไมใชสารที่อนุญาตใหใชเปนสารเสริมในหญาหมักและสารชวยกรรมวิธีการผลิต  

ก. เกลือทะเล 

ข. เกลือสินเธาว 

ค. น้ําตาลหรือผลพลอยไดจากน้ําตาล 

ง.  ยูเรีย 

เฉลย สารเสริมในหญาหมักและสารชวยกรรมวิธีการผลิต ตองไมเปนสารที่ไดมาจากส่ิงมีชีวิตดัดแปร 

พันธุกรรม สารที่อนุญาตใหใช ไดแก เกลือทะเล เกลือสินเธาว เอนไซม ยีสต หางนม น้ําตาลหรือ 

ผลพลอยไดจากน้ําตาล (เชน กากน้ําตาล) น้ําผ้ึง 
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