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อาหารหยาบ 



 



ระบบย่อยอาหารในสัตว์กระเพาะรวม 



สัตว์เคีย้วเอือ้งหรือสัตว์กระเพาะรวม 

• กระเพาะรูเมน (Rumen) 

- มขีนาดใหญ่และเป็นส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ด ในสัตว์โตเตม็ทีม่ี
ขนาดประมาณ 80% ของกระเพาะรวมทั้งหมด หรือ 30% 

ในสัตว์เลก็ 

- มกีารหมกัย่อยอาหาร โดยการท างานของจุลนิทรีย์ทีไ่ม่ใช้
ออกซิเจน ทั้งคาร์โบไฮเดรท (ละลายและไม่ละลายในน า้) 
โปรตีน และไขมนั เพือ่ให้ได้ผลผลติสุดท้าย คอืกรดไขมนั
ระเหยง่าย (Volatile fatty acid, VFA) 



สัตว์เคีย้วเอือ้งหรือสัตว์กระเพาะรวม 

• เรทตคูิลัม่ (Reticulum) 

 - มขีนาดความจุประมาณ 5% ของความจุกระเพาะทั้งหมด 
  - มหีน้าทีค่ล้ายกบักระเพาะรูเมน 

• โอมาซ่ัม (Omasum) 

 - มขีนาดความจุประมาณ 7-8% ของความจุกระเพาะทั้งหมด 
  - มหีน้าทีค่ล้ายกบักระเพาะรูเมน 

• อะโบมาซ่ัม (Abomasum) 

  - มขีนาดความจุประมาณ 7-8% ของความจุกระเพาะทั้งหมด 
  - มหีน้าทีค่ล้ายกบักระเพาะจริงของสัตว์กระเพาะเดีย่ว 



Characteristic Property 
Physical 

   pH 

   Temperature 

   Dry matter 

Chemical  

   Gas phase  

   VFA (mM) 

   Non-VFA (mM) 

   Ammonia    

   Soluble carbohydrates 

   Insoluble carbohydrates 

   Minerals 

   Vitamins 

 

5.5 – 6.9 (mean 6.4) 

38 – 41 ◦C  
10 – 18 % 
 
65%CO2, 27%CH4, 7%N2, 0.6%O2, 0.2%H2  

60-90 Acet, 15-30 Propi, 10-25 Buty. 

< 10 Lactate 

2 – 12 mM 

< 1 mM present 2-3 h postfeeding 
Always present 

High Na 

B vitamins always present 

ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีในกระเพาะรูเมน 



การย่อยอาหารในสัตว์เคีย้วเอือ้ง 
• สัตว์เคีย้วเอือ้งไม่มกีารหลัง่เอนไซม์อะไมเลสออกมากบัน า้ลาย 
• แบคทเีรีย โปรโตชัว และเช้ือรา ในกระเพาะรูเมนสามารถหลัง่
เอนไซม์ออกมาย่อยแป้ง น า้ตาล เยือ่ใย โปรตนี ไขมนั และ
สารอาหารอืน่ๆ 
- จุลนิทรีย์เมื่อท าการย่อยแล้ว จะผลติกรดไขมันระเหยง่าย 

(VFA) และดูดซึมโดยเนือ้เยือ่ของกระเพาะรูเมน เพือ่
น าไปใช้เป็นแหล่งงานหลกัของสัตว์เคีย้วเอือ้ง 
• acetic, propionic and butyric acids 



Rumen Microorganisms 

Bacteria  1010-11 per ml 

Protozoa  104-6 per ml 

Fungi  103-6 per ml 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของจุลนิทรีย์ 
ชนิดของสัตว์ 
อายุของสัตว์ 
อาหารทีสั่ตว์ได้รับ 
สภาวะแวดล้อมรอบตวัสัตว์  
สภาวะของตัวสัตว์ เช่น สัตว์ป่วย  



ความจ าเพาะในการหมกัย่อยอาหารโดยจุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมน 

Plant polymers 

Monomers and oligomers 

Hydrolysis 
- Fibrolytic (cellulolytic) 

- Hemicellulolytic (xylanolytic) 

- Proteolytic 
- Amylolytic 

 H2          CO2            VFA                   Lactate 

Fermentation All species of bacteria 

Lactate fermentation 

(Lactate-utilization bacteria) 

CH4 

Acetate synthesis 

(Acetate-formation 

bacteria) 

Methane synthesis (Methanogens) 



การจ าแนกแบคทเีรียในกระเพาะรูเมนตามหน้าทีก่ารท างาน 
1) แบคทเีรียกลุ่มทีย่่อยเยือ่ใย (Fibrolytic bacteria) 

    Fibrobacter succinogenes  

    Ruminococcus flavefacians  

    Ruminococcus albus  

    Some strains of Butyrivibrio fibrisolvens and 

Prevotella ruminicola 

Acetic acid 



1) ความต้องสารอาหารในการเจริญเติบโต :   
    - Cellulose, Hemicellulose, Pectin 

 - Ammonia, Iso-acids, Branched-Chain  

 - Amino Acids 

 - B-vitamins  

2) ผลผลติสุดท้ายจากการหมกัย่อย :   
 - Acetate, Butyrate 

 - Succinate 

 - Hydrogen (H2), Carbon Dioxide (CO2) 

ลกัษณะของแบคทเีรียกลุ่มทีย่่อยเยือ่ใย  



3) ความเป็นกรด-ด่างที่ต้องการ : 
 - High pH  (above 6.0) 

4) ผลของปริมาณไขมันในอาหาร :   
    - Low Fat Tolerance  

5) การเพิม่จ านวนเซลล์ :   

    - Slow  

ลกัษณะของแบคทเีรียกลุ่มทีย่่อยเยือ่ใย  



2) กลุ่มทีย่่อยแป้ง (Amylolytic bacteria) 

 Ruminobacter amylophilus 

 Streptococcus bovis 

 Selenomonas ruminantium 

 Succinimonas amylolytica 

การจ าแนกแบคทเีรียในกระเพาะรูเมนตามหน้าทีก่ารท างาน 

Lactic acid 

Propionic acid 



1) ความต้องสารอาหารในการเจริญเติบโต :   
    - Sugar, Starch 

 - Peptides, Amino Acids 

 - Ammonia 

 - B-vitamins  

2) ผลผลติสุดท้ายจากการหมกัย่อย :   
 - Propionate, Butyrate, Acetate 

 - Lactate 

 - Hydrogen (H2), Carbon Dioxide (CO2) 

ลกัษณะของแบคทเีรียกลุ่มทีย่่อยแป้ง  



3) ความเป็นกรด-ด่างที่ต้องการ : 
 - Low pH  ( 5.5 – 6.5) 

4) ผลของปริมาณไขมันในอาหาร :   
    - Higher than fiber digesters  

5) การเพิม่จ านวนเซลล์ :   

    - Faster than fiber digesters  

ลกัษณะของแบคทเีรียกลุ่มทีย่่อยแป้ง  



3) กลุ่มทีย่่อยโปรตนี (Proteolytic bacteria) 

  Butyrivibrio fibrisolvens 

  Prevotella ruminicola 

  Ruminobacter amylophilus 

  Streptococcus bovis 

การจ าแนกแบคทเีรียในกระเพาะรูเมนตามหน้าทีก่ารท างาน 

30-50 % ของแบคทเีรียในกระเพาะรูเมน 
        สามารถย่อยโปรตีนได้ 



5) กลุ่มทีผ่ลติแก๊สมเีทน (Methanogens) 

 Methanobacterium sp. 

 Methanobrevibacter sp. 

 Methanosarcina spp. 

การจ าแนกแบคทเีรียในกระเพาะรูเมนตามหน้าทีก่ารท างาน 

4) กลุ่มทีใ่ช้กรดแลคตกิ (Lactate-utilization bacteria) 

 Selenomonas ruminantium 

 Megasphaera elsdenii 

Lactic acid Succinic acid 



Rumen 

Feed Attachment 

Community 

Degradation Fermentation VFA 

Interaction 

Feed 



Energy Pathways in the Ruminant 

From Rumen to Abomasum 

 Injestion materials 

 

  Cellulose                      Starch      Fat 

Complex Sugars 

  Glucose 

    VFAs 

 



Energy Pathways in the Ruminant 

Liver 

 

VFAs 

Glucose 

 

 

Energy Lactose 





การใช้คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และยูเรียของแบคทีเรีย 

Protein 

Peptides 

Amino acids 

Urea 

NH3  

CO2 

Carbohydrate 

Mono-, di- and 
oligosacchareids 

Monosaccharides 

VFA VFA  

NH3 Microbial protein 

ADP 

ATP 

ADP 

ADP 

ATP 
ATP 

ADP 



การย่อยสลายคาร์โบไฮเดรทชนิดต่างๆในกระเพาะรูเมน 



การย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจนชนิดต่างๆในกระเพาะรูเมน 



เป้าหมายในการหมกัย่อยในกระเพาะรูเมนของโคนม 

1) เพิม่และรักษาระดับของ VFA 
 - กรดอะซิติก ใช้ในการสังเคราะห์ไขมันนม 
 - กรดโพรพโิอนิค ใช้ในการสังเคราะห์น า้ตาลนม  

5) ลดการสูญเสียพลงังานในรูปของแก๊สมเีทน 
4) เพิม่การไหลผ่านของโปรตีนแท้ 
3) เพิม่ปริมาณจุลนิทรีย์โปรตีน 
2) เพิม่ปริมาณการไหลผ่านของกรดไขมันสายยาว 



การปรับปรุงการหมกัย่อยในกระเพาะรูเมน 
1) ลด/ก าจัดปริมาณออกซิเจน 
2) ควบคุม pH > 6.0 

3) อาหารไม่ควรมีไขมันสูง (< 5%) 

4) ลดปริมาณลกินินและซิลก้ิาในอาหาร 
5) ลดการย่อยสลายโปรตีนแท้ 
6) รักษาระดับแอมโมเนียให้คงที่  
7) ควบคุม/ยบัยั้งจุลนิทรีย์ทีผ่ลติ H2, CO2, CH4 



ลกัษณะทั่วไปของอาหารหยาบในเขตร้อนช้ืน 

1) มีองค์ประกอบของเยือ่ใยในรูปผนังเซลล์สูง 
 - โคกนิอาหารได้น้อยลง 
 - การผลิตความร้อนในระบบทางเดนิทางอาหารสูง 

5) มีแร่ธาตุในระดบั ต า่ เช่น ฟอสฟอรัส ก ามะถนั 

4) มีสารต้านการย่อยได้ของโภชนะสูง 
 - ลิกนินสูง 
 - ชิลิก้าสูง 

3) มีองค์ประกอบของโปรตีนต ่า 
2) ความสามารถในการย่อยได้ต ่า 



การประเมนิคุณภาพของอาหารหยาบ 

1) ระยะเวลาในการตัด 
 - หญ้าอ่อน มีคณุค่าทางโภชนะสูง แต่ปริมาณผลผลิตต ่า 
 - หญ้าแก่ มีเยือ่ใย และลิกนินสูง คณุภาพต ่า 

3) การจัดการแปลงหญ้า 
 - แปลงหญ้าทีม่ีการให้น ้าและใส่ปุ๋ ยอย่างเหมาะสม 
 - แปลงหญ้าตามธรรมชาติ (อาจจะมีสารเคมี หรือโลหะหนัก)  

2) ส่วนประกอบของต้นและใบ 
 - ใบมคีณุค่าทางโภชนะทีย่่อยได้สูง (โปรตีน และคาร์โบไฮเดรท) 
 - ล าต้นมคีณุค่าทางโภชนะทีย่่อยได้ต ่า (เยือ่ใย ลกินินสูง) 



แหล่งที่มาของอาหารหยาบ 
1) หญ้าหรือพชือาหารสัตว์ทีป่ลูกในฟาร์ม 
 - หญ้าเนเปียร์ หญ้ากนินี หญ้าขน หรือหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติ 
 - พชืตระกลูถัว่ เช่น กระถนิ ถัว่ฮามาต้า ถัว่สไตโล ถัว่ลิสง 

3) วสัดุเหลอืใช้จากโรงงานแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 
 - เปลือก-แกนสับปะรด เปลือกมะละกอ  

2) วสัดุเหลอืใช้จากการท าไร่ นา และสวน 
 - อาหารหยาบคณุภาพด ีเช่น ยอด-ไหม-ต้นข้าวโพดฟักอ่อน 

ใบมันส าประหลัง  ต้นถัว่ลิสง เถามันเทศ 
 - อาหารหยาบคณุภาพต ่า เช่น ฟางข้าว  



การเลอืกใช้อาหารหยาบส าหรับโคนม 
1) เลอืกใช้อาหารหยาบตามฤดูกาลทีม่ีในท้องถิน่ 
2) เลอืกใช้อาหารหยาบทีม่ีการย่อยได้ด ีหรือคุณภาพด ี
 - คณุภาพด ีเช่น ฝักและต้นข้าวโพด ยอด-ไหม-ต้นข้าวโพด

ฟักอ่อน ใบมันส าประหลัง  ต้นถัว่ลิสง เถามันเทศ หญ้าเน
เปียร์อายกุารตัดน้อยกว่า 60 วัน 

 - คณุภาพปานกลาง เช่น หญ้าเนเปียร์อายกุารตัด 60-90 วัน 
เปลอืก-แกนสับปะรด เปลอืกมะละกอ  

 - อาหารหยาบคณุภาพต ่า เช่น หญ้าเนเปียร์อายกุารตัด
มากกว่า 100 วัน และฟางข้าว  



การเลอืกใช้อาหารหยาบส าหรับโคนม 

3) เลอืกใช้วตัถุดบิอาหารข้นทีม่ีส่วนประกอบของเยือ่ใยสูง 
 - เปลอืกเมลด็ถัว่เหลอืง เปลอืกเมลด็ฝ้าย เปลอืกเมลด็ทานตะวัน 
 - กากมนัส าปะหลงั กากปาล์มรวม กากวุ้นเส้น กากเบียร์  

ข้อจ ากดัในการใช้  
 - เป็นอาหารเยือ่ใยขนาดเล็ก ท าให้โคเคีย้วเอื้องน้อย 
 - ถ้าใช้มากจะท าให้เกดิปัญหาความเป็นกรดสูงในกระเพาะรูเมน 



หลกัการเลอืกใช้วตัถุดบิอาหารข้นส าหรับโคนม 

1) เลอืกใช้วตัถุดบิอาหารข้นทีม่ีสัดส่วนการย่อยได้ง่าย
ระหว่างแป้งกบัโปรตีน 

 - ควรเลอืกใช้วัตถุดบิที่ย่อยได้เร็วทั้งคู่ เช่น กากน ้าตาลกบัยเูรีย 
หรือมันส าปะหลงักบัยเูรีย 

 - เลอืดใช้วัตถุดบิที่ย่อยได้ช้าทั้งคู่ เช่น กากถัว่เหลอืงกบัข้าวโพด 
หรือกากฝ้าย กากนุ่น/กากเบียร์/กากงาร่วมกบัปลายข้าว/ข้าวฟาง 

2. ปริมาณของโปรตีนและแป้งในกระเพาะหมัก 
 - ปริมาณแป้งและโปรตีนในกระเพาะหมักต้องมีความสมดุล 



การย่อยได้ในกระเพาะหมกัของวตัถุดบิอาหารโคนม 

โภชนะที่ย่อยได้ในกระเพาะหมัก วตัถุดบิ 
ระดบั ร้อยละ โปรตีน แป้ง 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 
 
 

ต ่า 

> 90 

60-90 

40-60 

 

 

<40 

ยูเรีย กากยสีต์ 

กากถั่วเหลอืง 

กากถ่ัวลงิสง กากนุ่น 
กากทานตะวัน กากงา 
กากฝ้าย กากเบียร์ 

ปลาป่น เลอืดป่น 
ขนไก่ปน 

กากน า้ตาล 

มันส าปะหลงั 

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ปลายข้าว 
กากมันส าปะหลงั 

- 



ขอบคณุครับ 


