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อาหารสัตวส์ าหรับการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ 

 

คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

การประเมินค่าวัตถุแห้งของวัตถุดิบอาหารสัตว ์

 

ความต้องการทางโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด 

หัวข้อการน าเสนอ 



อาหารสัตว ์
สําหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 



“อาหารสัตว์”  
หมายความว่า วัตถทุี่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนําเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใดๆ 
หรือ วัตถทุี่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 



การตรวจประเมินและรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ในส่วนของ      

อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ จึงต้องใช้วัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เล่ม 1 และ 2  



4.1 แหล่งที่มา 
ของสัตว ์

4.2 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เป็น 
ระบบการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ 

4.3 อาหารสัตว์ 
 

4.4 การจัดการ 
สุขภาพสัตว ์

4.5 การจัดการฟาร์ม  
การขนส่ง และการฆ่าสัตว ์

4.6 โรงเรือนและ 
การเลี้ยงปล่อย 

4.7 การจัดการ 
ของเสีย 

4.8 การจัดเก็บบันทึกข้อมูล 
  



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 6.2 

 

อาหารสัตวส์ าหรับการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย ์



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 4 

 

อาหารสัตว์ส าหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย ์



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 4 

 



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 4 

 



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 4 

 



• มกษ. 9000 เล่ม 1 ข้อ 4 

 













สารประกอบไนโตรเจนสงัเคราะห ์หรือ 

สารประกอบไนโตรเจนที่ไมใ่ชโ่ปรตนี 

 ยูเรีย ไบยูเรท (biuret) เกลือแอมโมเนีย และมูลสัตว์  

 จุลินทรียใ์น Rumen สามารถนําไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนของตัวมันเองได้
เช่นเดียวกับโปรตีนแท้จากอาหาร 

 การเสริมสารดังกล่าวในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อช่วยลดต้นทุน เพราะสามารถให้
ไนโตรเจน ในราคาถูก  

 ใช้ด้วยความเข้าใจและระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจเป็น อันตรายได้  

 ไม่ควรใช้ยูเรียผสมอาหารคิดเป็นวัตถุแห้งเกิน 3% ของอาหารข้น  

   หรือ 1% ของปริมาณวัตถุแห้ง ที่กินได้ หรือ เกิน 30 กรัมต่อน้ําหนักตัว 100 กก.  



อาหารสัตวส์ าหรับการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ 



อาหารสัตวส์ าหรับการผลิตปศุสัตวอ์ินทรีย์ 







คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว ์

เป็นส่วนสําคัญที่จะใช้ในการออกแบบสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์ม  
เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของสัตว์และทําให้สัตว์ให้ผลผลิตสูงสุด 



ตารางแสดงรายการของโภชนะต่างๆ 
ที่จําเป็นสําหรับสัตวจะมีเปนแตละ
ชนิดของสัตว ในแตละตารางจะ
ประกอบดวยองค์ประกอบทางโภชนะ
ต่างๆ เช่น ความชื้นหรือวัตถุแห้ง 
พลังงาน โปรตีน  ไวตามิน แร่ธาตุที่
สําคัญ รวมทั้งกรดอะมิโนและกรด
ไขมัน  

ปัจจุบันนี้มีมาตรฐานอาหารสัตวที่ใช
กันหลายระบบ เชน  
ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาโดย
National Research Council (NRC) 
และของประเทศองักฤษโดย  
Agricultural Research Council 
(ARC) เช่น  
ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มแรกจะใช TDN ในการวัดค่า
พลังงาน และกําลังเปลี่ยนมาใชระบบ
ใหมคือ Net energy (NE) สวนระบบ
ของอังกฤษจะใชการวัดคาเปน ME  
และยังคงใชกันอยูในปจจุบัน 

ในประเทศไทย มีรายงานผลงานวิจัยและ 
หนังสือที่รวบรวมข้อมูลคุณค่าทางโภชนะ
ของวัตถุดิบที่มีใช้ในประเทศเช่นเดียวกัน 

คุณค่าทางโภชนะ  
ปริมาณสารอาหารประกอบด้วย พลังงาน โปรตีน ไขมัน ไวตามัน แร่ธาตุ กรดไขมันและกรดอะมิโน ที่มีอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารสัตว์  





การประเมนิคณุคา่ทางโภชนะในอาหารสตัว.์..  

หรือ 

การประเมนิคณุคา่อาหารสตัว”์ (feed evaluation) 

 

การประเมินคณุค่าทางโภชนะ  

• การประเมินค่าท่ีตวัอาหาร 

• การประเมินค่าท่ีตวัสตัว ์



• การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการโดยวธิกีารทางเคมี 
   (Chemical Analysis) 

• Proximate Analysis 
• Van Soest Scheme 
• Specific Approach 

  - Bomb calorimeter 
  - Spectrophotometer/colorimeter 
  - Atomic absorption spectrophotometer  
  - Chromatography  
  - Infrared light rays  
 
 



• การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการโดยวิธีการทางเคมี 
   (Chemical Analysis) 

• Proximate Analysis 
• ความชื้น (Moisture) 
• โปรตีนหยาบหรือโปรตีนรวม (Crude protein หรือ N x 6.25) 
• ไขมันรวม หรือ สิ่งที่สกัดได้ในไขมัน (Crude fat หรือ Ether extract) 
• เยื่อใย (Crude fiber) 
• สารไร้ไนโตรเจนที่ละลายได้ในน้้า (Nitrogen-free extract) 
• เถ้าถ่าน หรือ แร่ธาตุ (Ash หรือ Minerals) 

 
 
 



•การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการโดยวิธีการทางเคม ี

   (Chemical Analysis) 

• Van Soest Scheme 
• Neutral Detergent Fiber 

• Acid Detergent Fiber   

• Cellulose 

• Hemicellulose 

• Lignin  

 

 

 

 





Online source .....http://www.feedipedia.org/ 

  



• ตวัอยา่งรายงานผลการวิเคราะห์วตัถดุิบอาหารสตัว์อินทรีย์ 
วัตถุแห้ง  

(Dry matter) ? 



รายการ วัตถุแห้ง % โปรตีน % พลังงาน 
Mcal/kg 

NDF % ADF % Ca % P % TDN % 

   ฟางข้าว 88.8 3.2 - 61.2 37.7 0.28 0.11 39 
   เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน 15.7 1.8 - 9.1 4.3 0.04 0.05 10 
   ต้นข้าวโพดฝักอ่อน (55 วัน) 25.6 2.1 - 15.9 9.6 0.09 0.06 15 
   ต้นข้าวโพดหวาน (80 วัน) 25.5 2.2 - 15.6 8.8 0.09 0.08 16 
   ยอดอ้อย 28 2 0.58 20 12.5 0.08 0.04 15 
   เปลือกและไส้สับปะรด 14.2 0.8 - 8.1 4.3 0.4 0.06 9 
   ต้นถั่วลิสงแห้ง 86.6 11.5 - 44.3 36.4 - - 48 
   กากถั่วเหลือง 90.7 41.6 - 15.7 12.1 0.39 0.47 80 
   กากน้ าเต้าหู้ 12.3 3.7 0.58 3.1 2.3 0.07 0.04 10 
   เปลือกหุ้มเมล็ดถ่ัวเหลือง 89.8 5.6 - 52.9 40.3 0.44 0.11 50 
   กากน้ าตาล 73.7 3.3 2.70 - - 0.59 0.04 47 
   กากผลปาล์มอัดน้ ามัน 87.3 5.3 - 47.8 40.3 0.36 0.13 39 
   กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม (สกัด) 91.3 15.2 - 54.6 38.3 0.35 0.52 72 
   มันเส้น 89.8 2.1 3.15 9.1 5.1 0.16 0.09 71 
   มันอัดเม็ด 89.0 2.3 14.7 7.7 0.24 0.06 69 
   กากมะพร้าวอัดน้ ามัน 92.3 15.8 - 47.4 31.3 0.24 0.46 76 
   กากมะพร้าวคั้นกะทิ 91.3 5.9 - 49.1 34.9 0.43 0.22 86 
   กระถิน - ใบและกิ่งอ่อน สด 38.7 8.9 1.80 14.9 9.6 0.41 0.07 23 
   ใบมันส าปะหลังแห้ง 90.6 20.1 2.54 34.6 25.8 0.61 0.05 62 

Source: Nutrient Requirement of Beef Cattle in Thailand  

คุณค่าทางโภชนะ 
ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น วัสดุเศษเหลอื หรือผลพลอยได้ทางการเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตรทีส่ าคัญ 



      -   ตัด-หั่นสดให้กินท่ีอายุ 45 วัน แบ่งให้วันละหลายๆครั้ง   

      -   ตัด-หั่นท าหญ้าหมักที่อายุ 60 -70 วัน  

  -   โปรตีนตั้งแต่  7 -13 % WSC 2-4 % ย่อยได้  51-60 %(โดยนน.แห้ง)   
(ขึ้นอยู่กับอายุหญ้า,การจัดการแปลง และการให้น้้า/ใส่ปุ๋ย)  

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 



เหมาะส าหรับตัดเกี่ยวให้กินสด 

- ตัด-เกี่ยวให้กินที่อายุ 45 วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้งหรือมากกว่า 

- ตัด-หั่นท าหญ้าหมัก ที่อายุ 

    60 วัน  

- โปรตีน 7.5 -11 % ย่อยได้  49 - 55 % (โดยนน.แห้ง)  

ขึ้นอยู่กับการจัดการแปลง 

 

หญ้ากินนสีีม่วง 



     - ตัดสดให้กิน / เข้าแทะเล็ม ที่อายุ 45 วัน 

     - เหมาะส าหรับท าหญ้าแห้งคุณภาพ 

     - โปรตีน 9 -11 % ย่อยได้  55 - 58 % (โดยนน.แห้ง)                                                   
ขึ้นอยู่กับการจัดการแปลง             

หญ้าแพงโกล่า 



 เหมาะส าหรับลงแทะเล็ม หรือตัดเกี่ยว 

- เกี่ยว / ตัดสดให้กิน ที่อายุ 45 วัน      

- แทะเล็มควรให้หญ้ามีอายุ 60 วันและ 

     หลังจากน้ีทุกๆ 45 วัน  

-     โปรตีนประมาณ 8 -10% ย่อยได้ 56%  (โดยนน.แห้ง)                

 (ในที่ลุ่มดินชุ่มน้้า จะเจริญเตบิโตดี) 

หญ้าขน หรือ มอริชัส 



เหมาะส าหรับแทะเลม็และตดัเกี่ยวให้กินสด 

- ตัดเกี่ยวให้กิน/แทะเล็มที่อายุ 45 วัน หรือท าหญ้าแห้ง                                                                                                                

- ตัด-หั่นท าหญ้าหมัก ที่อายุ 

    60 วัน  

- โปรตีน 8.5-9.5 % ย่อยได้  50 - 55 % (โดยนน.แห้ง) 
ขึ้นอยู่กับการจัดการแปลง 

 

หญ้ารูซี่ 



การประเมินค่าวัตถแุห้ง 



ในอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ความชื้น (moisture) และส่วนที่เป็นวัตถุแห้ง (dry 
matter , DM) โดยมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน สามารถจําแนกคุณค่าของอาหารสัตว์ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
 
1. ส่วนประกอบที่เป็นความชื้น 
           ส่วนประกอบที่เป็นความชื้น ได้แก่ น้ํา 
 
2. ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุแห้งหรือสิ่งแห้ง  
           ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุแห้งหรือสิ่งแห้ง หมายถึง ส่วนที่เหลือจากการนําเอาอาหารสัตว์ไปอบใน
ห้องปฏิบัติการจนได้น้ําหนักคงที่ มีสารอาหารเป็นองค์ประกอบคือ 
           2.1 พวกที่มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 
           2.2 พวกที่มีองค์ประกอบเป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ พวกแร่ธาตุ ซึ่งได้มาจาก แหล่งธรรมชาติและแร่ธาตุ
ที่พบว่าปนอยู่ในอาหารสัตว์ และแร่ธาตุที่รวมอยู่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ เช่น ในโปรตีนมีกํามะถันและ
ฟอสฟอรัสอยู่ เป็นต้น 



การคํานวณหรือประเมิน
ค่าวัตถุแห้งของอาหาร

สัตว์ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย ์  



การคํานวณหรือประเมิน
ค่าวัตถุแห้งของอาหาร

สัตว์ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์   



• ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว กินอาหารข้นเป็นหลัก  

• ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินทั้งอาหารหยาบสด อาหารหยาบแห้ง อาหารข้น (อาหารผสม)  

• อาหารสัตว์แต่ละชนิดมีความชื้นแตกต่างกัน 10 - 85% แล้วแต่มาจากแหล่งใด  

•  ในพืชสด เช่น  หญ้า  หรือถั่วสด  จะมีน้ําประมาณ  75 – 85  เปอร์เซ็นต์  ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้า
อากาศและความอ่อนแก่ของพืช   

 เมล็ดพืชและกากเมล็ดพืชมีน้ําอยู่ประมาณ  10 – 15  เปอร์เซ็นต์   

 หรือระหว่าง  10 – 95  เปอร์เซ็นต์ ในอาหารหยาบ  

 และระหว่าง  12 – 15  เปอร์เซ็นต์  ในอาหารข้น   

• จึงจําเป็นต้องปรับหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกัน คือ คิดในรูปน้ําหนักแห้ง 

• สามารถคํานวณย้อนกลับ ไปมาได้ระหว่างน้ําหนักแห้ง น้ําหนักสด หรือน้ําหนักอาหารจริง 

• ซึ่งแตกต่างกันตามนิยาม ดังนี้  

อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 



Dry Basis (DM)/วัตถุแห้ง  
 หมายถึง สิ่งแห้ง หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่คิดเป็นเนื้อแห้งหรือปริมาณวัตถุดิบ
แห้ง 100% ซึ่งจะแห้งได้ 100% นั้น ต้องใช้การอบในห้องปฏิบัติการ  

คิดในรูปไม่มีความชื้น (แห้ง 100%) 

การอบแห้งในห้องปฏิบัติการ หรือการวิเคราะห์ค่าความชื้น การอบที่
อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง  

 



Air Dry Basis (AD) 
 หมายถึงสิ่งแห้งหรอืวัตถุดิบอาหารสัตวท์ี่คิดความชื้นเป็นองค์ประกอบ
เท่ากับความชื้นบรรยากาศ คือ 90% DM 
 คิดในรูปมีความชื้นเท่ากับความชื้นบรรยากาศ โดยมีความชื้นประมาณ 
10-15% บนสมมุติฐานการเก็บรักษาเป็นเวลานานในสภาพอากาศ 
 เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ คิดเป็น Air dry basis  จะมีความชื้นอยู่
ประมาณ 10% นั่นหมายถึงมีปริมาณเนื้อวัตถุดิบอยู่ประมาณ 90% ค่านี้จะใช้กัน
ในกลุ่มพืชอาหารสัตว ์
  
 



As-Fed Basis  
 ปริมาณสิ่งแห้งหรือวัตถุดิบที่มีจริง ตามสภาพของวัตถุดิบที่พูดถึง  

 เช่น ข้าวโพดซ้ือมามี 85% As-Fed ก็จะเท่ากับว่า ข้าวโพดที่ซื้อมีเนื้อเพียง 
85% ที่เหลือเป็นน้ําที่ สะสมอยู่อีก 15%  

 ค่านี้อาจใช้ในกลุ่มสัตว์กระเพาะเดี่ยว เนื่องจากวัตถุดิบท่ีนํามาใช้มีปริมาณ
ความชื้นใกล้เคียงกัน 

  



การค านวณอาหารและโภชนะ  

 

 

                       จ านวนโภชนะ = จ านวนอาหาร x คณุค่าของโภชนะ 

 

หรือ ใชวิ้ธีการเทียบบญัญตัไิตรยางค ์ 

เชน่ ขา้วโพดที่ซ้ือมามคีวามชืน้ 15% หมายถึง  

ในขา้วโพด 100 กก. มสีิ่งแหง้ (DM) 85 กก. 

ในขา้วโพด 15 กก. มสีิ่งแหง้ (DM) 85 x 15   = 12.75 กก. 

                 100  

 



Pre-Layer (17 WOA-5%prod.) Energy = 2763 Kcal/Kg, CP = 16.5% 

Ingredient DM% AMOUT (As fed) 

  Amount of DM (Kg) in  

Diet 100 Kg  

1 NRCs-CORN  87.500 10.050  = 10.050 x (87.50/100) 

2 ORGANIC-SB 88.000 17.500  = 17.500 x (88/100) 

3 RICE BRAN Full Fat  88.000 30.000   

4 BROKEN RICE 88.000 23.000 

5 FISH MEAL 60% 92.000 3.500 

6 PALM OIL 95.000 4.500 

7 LUCEANA MEAL  87.000 0.500 

8 MDCP (Ca16%, P21%) 99.000 1.000 

9 LIMESTONE      98.000 9.500 

10 CURCUMIN 97.000 0.100 

11 SALT                  98.000 0.100 

12 PREMIX                99.000 0.250 

  

     Total Batch 100.00 



ตวัอย่างสตูรอาหารไกไ่ขอิ่นทรีย ์ 
Pre-Layer (17 WOA-5%prod.) Energy = 2763 Kcal/Kg, CP = 16.5% 

Ingredient DM% AMOUT (As fed) Amount of DM (Kg) in Diet 100 Kg  

1 NRCs-CORN  87.500 10.050 8.794 
2 ORGANIC-SB 36% 88.000 17.500 15.400 
3 RICE BRAN Full Fat  88.000 30.000 26.400 
4 BROKEN RICE 88.000 23.000 20.240 
5 FISH MEAL 60% 92.000 3.500 3.220 
6 PALM OIL 95.000 4.500 4.275 
7 LUCEANA MEAL  87.000 0.500 0.435 
8 MDCP (Ca16%, P21%) 99.000 1.000 0.990 
9 LIMESTONE      98.000 9.500 9.310 

10 CURCUMIN 97.000 0.100 0.097 
11 SALT                  98.000 0.100 0.098 

12 PREMIX                99.000 0.250 0.248 

  

   Total Batch 100.00 89.506 18.058 

Non 
organic 
matter 

ในวัตถุแห้ง 89.50 กก. มีส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ 18.058 กก 
ดังนั้น ในวัตถุแห้ง 100 กก. มีส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ (18.06 / 89.51) x 100 = 20.12 

***หรือมีส่วนที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ 100-20.12 = 79.88%*** 



ตวัอย่างสตูรอาหารโคนมอินทรีย ์  
อาหารหยาบ ผลิตเองในฟาร์มเพียงพอ  
อาหารข้น  100 กก ประกอบด้วย 
มันสําปะหลัง 15.9 กก. คิดเป็น DM = (15.96 x 89.6/100 ) = 14.30 
กก. 
ถั่วเหลืองต้ม เสริมรายตัว  
ใบกระถินตากแห้ง 9.5 กก. คิดเป็น DM = (9.5 x 92.5/100) = 8.79 กก. 
รําหยาบ 33.8 กก. คิดเป็น DM = (33.8 x 90.3/100) = 30.25 กก.  
รําอ่อน 25.4 กก. คิดเป็น DM = (25.4 x 89.9/100) = 22.83 กก. 
จมูกข้าว 11.1 กก. คิดเป็น DM = (11.1 x 88/100) = 9.77 กก.  
กากเบียร์แห้ง 1.5 กก. คิดเป็น DM = (1.5 x 91.5/100) = 1.37 กก. 
ไวตามินแร่ธาตุ 2.6 กก. คิดเป็น DM = (2.6 x 98/100) = 2.548 กก. 
คิดเป็น DM รวม 89.85 กก. 



โดยทั่วไป โคแต่ละระยะการให้นมมีความต้องการสารอาหารและพลังงานแตกต่างกัน 
• ระยะแรกของการให้นม 0-60 วันหลังคลอด แม่โคควรได้รับอาหารหยาบต่ออาหารข้น 40:60 
• ระยะรักษาระดับการให้นม 60-100 วันและช่วงปลายการให้นม (200-305 วัน) แม่โคควรได้รับอาหาร

หยาบต่ออาหารข้น 60:40 
• ระยะกลางของการให้นม 100-200 วันแมโ่คควรได้รับอาหารหยาบต่ออาหารข้น 50:50 
 

จากสูตรอาหาร ดังกล่าว หากคิดกากเบียร์และแหล่งไวตามินแร่ธาตุเป็นสัดส่วนอาหารที่ไม่ใช่อินทรีย์ คือ 
ประมาณ 3.918 กก. 
 ในอาหารข้น DM  89.85 กก. มี สัดส่วนอาหารที่ไม่ใชอ่ินทรีย์ ประมาณ 3.918 กก.  
 ดังนั้นโคกินอาหารข้น 40 ส่วน คิดเป็นสัดส่วนอาหารที่ไม่ใชอ่ินทรีย์  
   = (3.918/89.85) x 40 = 1.74% 

***ถือว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานปศสุตัวอิ์นทรีย*์** 

เน่ืองจากมีสว่นของวตัถดิุบอาหารสตัวท่ี์ผลิตในระบบอินทรียม์ากกว่า 90% 



การประเมินค่าวัตถุแห้งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย ์

อย่างไรก็ตาม หาก ร าอ่อน กากเบียร์ ใบกระถินตากแห้ง และแหล่งไว
ตามินแร่ธาตุเป็นสัดส่วนอาหารที่ไม่ใช่อินทรยี์ คือ ประมาณ 12.708 กก. 
 ในอาหารข้น DM  89.85 กก. มี สัดส่วนอาหารที่ไม่ใช่อินทรีย์ 
ประมาณ 12.71 กก.  
 ดังนั้น หากโคได้กินอาหารข้น 40 ส่วน คิดเป็นสัดส่วนอาหารที่
ไม่ใช่อินทรีย์  
   = (12.71/89.85) x 40 = 15.82% 
 

***ถือว่าไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานปศสุตัวอิ์นทรยี*์** 



การประเมินค่าวัตถุแห้งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย ์

ตัวอย่างสูตรอาหาร TMR โคนม รีดน้ํานมที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นหลัก (นน.สด) 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ DM (%) ปริมาณวัตถุดิบ (กก.) ปริมาณวัตถุแห้ง (DM, %) 

กากถั่วเหลือง 88.0 4.4 =4.4 x 88/100 = 3.872 

กากปาล์มเนื้อใน 91.1 1.1 =1.1 x 91.1/100 = 1.00 

เมล็ดข้าวโพด 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 

รําอ่อน 89.9 1.6 =1.6 x 89.9/100 = 1.44 

กากน้ําตาล 73.3 2.7 = 2.7 x 73.3/100 =  1.98 

ยเูรีย 99.0 0.6 = 0.6 x 99/100 = 0.59 

แร่ธาตุรวม 99.0 0.1 = 0.1 x 99/100 =0.09 

หญ้าเนเปียร์หมัก 18.0 67.0 = 67 x 18/100 = 12.06 

รวม 100 



ความต้องการทางโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด 

• สัตว์มีความต้องการอาหาร เพื่อนําพลังงานและสารอาหารมาใช้เพื่อการดํารงชีพ การ
เจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิต การสืบพันธุ์ และการเลี้ยงลูก เป็นต้น 

• สัตว์มีความต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างกันตามชนิดสัตว์ เพศ อายุ น้ําหนักตัว
หรือช่วงระยะเวลาการให้ผลิต   

• การพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์และความต้องการโภชนะของสัตว์ที่
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อแนะนําความต้องการโภชนะใน
สัตว์แต่ละรายชนิด แต่ละช่วงอายุ หรือช่วงการให้ผลผลิต 

• ข้อแนะนําความต้องการโภชนะในสัตว์แต่ละรายชนิด สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
สูตรอาหาร 



 ตารางแสดงรายการของโภชนะต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับสัตว์จะมีเป็นแต่ละชนิดของสัตว์ ใน
แต่ละตารางจะประกอบด้วย ปริมาณที่ต้องการตามแต่ละระยะของสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์มีความ
จําเป็นต่อการคํานวณสูตรอาหาร เพราะจะทําให้เราทราบ  

  1) ปริมาณของโภชนะทีส่ัตว์ต้องการในแต่ละวัน 

  2) ความเข้มข้นของโภชนะที่ต้องมีในสูตรอาหาร ในปัจจุบันนี้มีมาตรฐานอาหารสัตว์ที่ใช้กัน
หลากหลาย  



ความตอ้งการโภชนะของแพะ: เพ่ือการด ารงชีพ  



  ความตอ้งการโภชนะของแพะ: เพ่ือการด ารงชีพและออกก าลงัเพียงเล็กนอ้ย  



  



  





คุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว ์

อาหาร           
ที่ใช้เลี้ยงสัตว์
ในระบบการ
ผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ 

 

มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เล่ม 1 และ 2 

ครบ และ ตรงตามความต้องการทางโภชนะของสัตว ์

ค่าวัตถุแห้งของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์อินทรีย ์

ผลผลิต และ ผลตอบแทน 



 
 

ขอบคุณค่ะ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

nutrition3@dld.go.th  
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