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องค์ประกอบทางเคมีในพชือาหารสัตว์(Chemical composition) 

คุณภาพของพชือาหารสัตว์ หมายถึง  

 - ปริมาณพลงังานสุทธิทีม่อียู่ในหน่วยของอาหาร และปริมาณของอาหารทีสั่ตว์
สามารถกนิได้ … Minson(1968)  

 - ปริมาณโภชนะทีสั่ตว์สามารถได้รับจากอาหารในช่วงระยะเวลาทีส้ั่นทีสุ่ด … 
Walton(1984)  



แผนภูมเิกีย่วกบัคุณภาพของพชือาหารสัตว์และปัจจัยต่าง ๆ  
ทีม่ีผลกระทบต่อผลผลติสัตว์ต่อตัว 

- องค์ประกอบทางเคมี 

- การย่อยได้ 

- การยอมรับของสัตว์ 

- อตัราการส่งผ่านอาหาร 

- ปริมาณอาหารทีม่อียู่ 

- สภาพแวดล้อม 

- อายุ ขนาด เพศของสัตว์ 

- ศักยภาพทางพนัธุกรรม 

- สภาพแวดล้อม 

- การดูแลก่อนหน้านี ้

คุณค่าทางอาหาร 

ปริมาณการกนิได้ 

ศักยภาพของสัตว์ 

คุณภาพของอาหารหยาบ 

ผลผลติสัตว์ต่อตัว 

- อาหารข้น 



องค์ประกอบทางเคมีในพชือาหารสัตว์(Chemical composition) 

 ตัววัดคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ จะต้องท า
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีโดยการ 

วดัความช้ืน หรือวดัวตัถุแหง้  
วดัระดบัโปรตีนรวม  
วดัระดบัของเยือ่ใย  
วดัระดบัพลงังาน  
วดัระดบัไขมนั  
วดัระดบัแร่ธาตุ  
วดัปริมาณการยอ่ยได ้
วดัปริมาณการกินไดข้องสัตว ์



ส่วนประกอบทางเคมขีองพชื (Walton,1984) 
1. น า้ 
2. สารประกอบไนโตรเจน 
 2.1 โปรตีน 
 2.2 สารประกอบทีไ่ม่ใช่โปตีน เช่น 

peptide, amino acid, amides, purine, 
pyrimidine, nitrate, และ 
cyanogenetic glucoside 

3. สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และ 
pectin 

 3.1 Non-structural : hexose, 
oligosaccharide, fructosan 

 3.2 Structural : cellulose, 
hemicellulose, pectin 

4. Lignin 

5. Lipid  :  ไขมัน, ไข, phosphatide, 
sterols 

6. กรดอนิทรีย์ 

7. Pigment : Chlorophyll และ 
Carotinoid 

8. Vitamin 

9. Mineral 

 



ระบบการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ดังนี ้
 1. Proximate analysis : Weendee method ระบบนีเ้ป็นระบบที่ใช้กนั

แพร่หลายมากกว่าร้อยปีแล้ว ใช้วิเคราะห์อาหารสัตว์ทั่วไป ซ่ึงใช้ได้ดีกับ
สัตว์กระเพาะเดี่ยว การวิเคราะห์ในระบบนีส้ามารถหาส่วนประกอบทาง
เคมีของพชืได้ 5 ส่วนคอื 

  (1) โปรตนีรวม : Crude protein (CP) 
  (2) ไขมนั : Ether extract (EE) 
  (3) เยือ่ใย : Crude fiber (CF) 
  (4) คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย : Nitrogen Free Extract (NFE) 
  (5) เถ้า : Mineral (Ash)  



Proximate analysis : Weendee method 
(1) โปรตีนรวม : Crude protein (CP) 
  เป็นการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนในพืช ซ่ึงอาจจะมาจากโปรตีน

(Protein nitrogen) หรือสารอื่นที่ไม่ใช่โปรตีน(Non-protein nitrogen) แต่มีไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ 

  *** เป็นที่มาของ  เมลามีน Melamine ปลอมปนในอาหารสัตว์ *** 
 วิธีวิเคราะห์ที่แพร่หลายคือ วิธี micro-kjeldah แล้วน าค่าที่ได้ไปคูณด้วยตัวเลขคงที่คือ 

6.25 เพราะในโปรตีนจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าการวเิคราะห์
โดยวิธีนี้ ไม่สามารถบ่งบอกคุณภาพของโปรตีนได้ เน่ืองจากไม่ทราบชนิดของกรดอะมิ
โน อย่างไรกต็ามค่านีม้ีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับค่าโปรตีนที่ย่อยได้ ซ่ึงสามารถน ามา
ค านวณโดยใช้สมการรีเกรชช่ันได้ ดงันี ้(Minson, 1990) 

  ถั่ว : โปรตีนย่อยได้ %(Digestible crude protein :DCP) = 0.93 x CP – 3.99 
  หญ้า : โปรตีนย่อยได้ %(Digestible crude protein :DCP) = 0.90 x CP – 3.25 



Proximate analysis : Weendee method 
(2) ไขมัน : Ether extract (EE) 
  ในพชือาหารสัตว์จะมีอยู่ในปริมาณน้อย 1 – 3% หรืออาจถึง 5 – 6 % 

ซ่ึงไม่มีความส าคญัมากนัก แต่ต้องหาค่านีเ้พือ่ใช้ในการหาค่าคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายได้ ไขมันวเิคราะห์ได้โดยใช้อเีทอร์เป็นตัวสกดั ซ่ึงจะมีทั้งไขมันแท้และ
สารคล้ายไขมันถูกสกดัออกมา เช่น waxes และ pigment ต่าง ๆ ดังน้ันค่า EE 
จึงไม่ใช่ไขมันแท้ 



กรดไขมัน : FATTY ACID 
กรดไขมัน แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างทางชีวเคมี คอื  
       1. กรดไขมันอิม่ตัว (saturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกนัเป็นลูกโซ่

ด้วยพันธะเดี่ยวเท่าน้ัน  โดยที่แขนของคาร์บอนแต่ละตัวจะจับอะตอมของไฮโดรเจน
เตม็ไปหมด ไม่มีแขนว่างอยู่เลย ไขมันชนิดนีจ้ะมีอยู่ในอาหารจ าพวกที่เราเห็นเป็นช้ันสี
ขาวติดอยู่ในเนื้อสัตว์ หรือหนังสัตว์ปีก ไข่แดง น ้ามันหมู เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม 
รวมถึงน า้มันทีไ่ด้จากพชืบางชนิดกเ็ป็นแหล่งไขมันอิม่ตวัด้วย เช่น กรดไขมัน พาลมิติก 
(palmitic) ที่มีมากในน ้ามันปาล์ม น ้ามันมะพร้าว ในไขมันสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย 
กรดไขมนัชนิดนีจ้ะมสีถานะอนัเฉ่ือยเนือยในกระบวนการเคมีของร่างกาย ถ้าไม่ถูกย่อย
ไปใช้เป็นพลงังานก็มีแนวโน้มที่จะตกตะกอนในหลอดเลือด ท าให้ไขมันในเลอืดสูง เกิด
ความเส่ียงที่จะอุดตันในหลอดเลอืดได้ เป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและ
สมองขาดเลอืด เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต ฯลฯ  



กรดไขมัน : FATTY ACID 
       2. กรดไขมันไม่อิ่มตัว(unsaturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์บอนที่เรียงตัวกัน

เกิดมีบางต าแหน่งที่จับไฮโดรเจนไม่เต็มก าลังเกิดมีแขนคู่ (double bond) อยู่บาง
ต าแหน่ง ท าให้มันมีความว่องไวในปฏิกิริยาทางเคมีพร้อมที่จะเปิดรับปฏิกิริยาต่าง ๆ 
ด้านหน่ึงกเ็ป็นประโยชน์แก่ร่างกาย การบริโภคไขมันชนิดนี ้จะช่วยให้คอเลสเตอรอลใน
เลือดลดลง แต่อีกด้านหน่ึงก็พร้อมที่จะท าปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดช่ัน กลายเป็นอนุมูลอสิระตวัก่อปัญหาทางสุขภาพ 



Trans fats 
Trans fats เป็นไขมันที่ท าจากไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเพื่อให้เป็นไขมันที่คงตัวใน

อาหารส าเร็จรูป สามารถเก็บไว้ได้นานๆ ช่ือที่เราเห็นบ่อยๆ บนฉลากอาหารก็คือ 
Hydrogenated oil หรือ Partially hydrogenated oil 

ไขมันชนิด Trans fats นีเ้ป็นอันตรายกับร่างกายเป็นที่สุดเพราะเป็นไขมันที่เกิด
จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่จากธรรมชาติ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เนย
แท่งมาร์การีน หรือ เนยถั่วพนัีทบัตเตอร์ 



Trans fats 
ไขมันที่ร้านฟาสต์ฟูด(KFC & McDonald’s)ใช้ในการทอดน้ัน เป็นไขมันที่ได้

จากการดัดแปลงน ้ามันพืช ให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นานขึ้น ด้วยวิธีทางเคม ี
เรียกว่าไฮโดรจิเนช่ัน (เพิ่มไฮโดรเจน) Hydrogenation แต่ผลคือได้ไขมันซ่ึงมี
ลักษณะเดียวกับไขมันจากสัตว์เท้ากีบ (มีปริมาณน้อยในธรรมชาติ) อันเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพหากมีการสะสมในปริมาณมาก (โรคเส้นเลอืดหัวใจตบี) 



Trans fats 



Proximate analysis : Weendee method 

(3) เยือ่ใย : Crude fiber (CF) 
 ระบบนี้ถือว่า เยื่อใยเป็นส่วนที่ย่อยไม่ได้ ดังน้ันพืชที่มีเยื่อใยต ่า ถือว่ามีคุณค่าทาง
อาหารสูง แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามน้ัน ซ่ึงการวิเคราะห์แบบนี้ไม่สามารถ
แยกชนิดของเยื่อใยได้ ค่าที่ได้เรียกว่า Crude fiber เป็นค่าเยื่อใยรวม ท่ีรวมท้ังเซลลูโลสและ
ลกินินด้วย ดังน้ันการวเิคราะห์หาเยือ่ใยโดยวิธีนีจ้ึงใช้ประโยชน์ได้น้อยลงในสัตว์เคีย้วเอือ้ง 

 พืชอาหารสัตว์ที่มีค่าเยื่อใยเท่ากัน ไม่จ าเป็นต้องมีค่าการย่อยได้เท่ากัน เช่น 
Ademosun(1973) แสดงให้เห็นว่าหญ้ามาการิการิ(Panicum colorotum) และหญ้ากินนี
(Panicum maximum) ที่มีค่าเยื่อใยเท่ากัน 43% แต่มีค่าการย่อยได้แตกต่างกันคือ 48.3 และ 
56.3 ตามล าดบั 

 ในพชืวงศ์ตระกูลถ่ัว Sampet and Pattaro(1987) แสดงให้เห็นว่า แคฝร่ัง มีค่าเยื่อ
ใยใกล้เคียงกับ กระถิน (12.15 กับ 11.90%) แต่กลับมีค่าอินทรียวัตถุที่ย่อยได้สูงกว่า (แคฝร่ัง 
70.6% ส่วน กระถิน 64.2%) 



Proximate analysis : Weendee method 
(4) คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย : Nitrogen Free Extract (NFE) 
 ได้จากการเอาค่าองค์ประกอบอืน่ ๆ คอื โปรตีน เยื่อใย เถ้า และไขมัน ไป
ลบจาก 100 จะได้ค่านี้  คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่ายจัดเป็นแหล่งพลังงานที่
ส าคัญส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ในการด ารงชีวิต เช่น การเดิน การเคีย้ว 
และการรักษาระดบัอุณหภูมิต่าง ๆ  
 เน่ืองจากการวิเคราะห์แบบ Proximate จะมีข้อผิดพลาดจากการ
ประมาณ ค่าเยือ่ใย โปรตีน  และไขมัน คอื 
      - ค่าเยือ่ใย จะต า่กว่าความจริง เพราะสูญเสีย  hemicellulose ไปบางส่วน 
      - ค่าโปรตีน จะสูงกว่าความเป็นจริง เพราะรวม non-protein nitrogen ด้วย 
      - ค่าไขมัน สูงกว่าความจริง เพราะสารคล้ายไขมัน เช่น pigment ถูกสกัด
ออกมาด้วย 



Proximate analysis : Weendee method 

(5) เถ้า : Mineral (Ash)  
 เป็นส่วนของแร่ธาตุ ได้จากการเผาตัวอย่างที่ อุณหภูมิ 600๐ 
เซลเซียส จะได้ค่าโดยประมาณของแร่ธาตุทั้งหมด การวัดดังกล่าวมีคุณค่า
จ ากัดในแง่ของคุณภาพอาหารสัตว์ และคุณค่าทางอาหาร แต่ใช้ประโยชน์
มากในแง่ของการใช้ปุ๋ย และเป็นแนวทางในการให้แร่ธาตุเสริมแก่สัตว์ 
อย่างไรก็ตาม ธาตุอาหารที่ มักได้รับการวิ เคราะห์ ได้แก่ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ ซัลเฟอร์ 

  



ระบบการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

 2. Detergent fiber analysis : Van Soest method ระบบนีเ้ป็น
ระบบที่ใช้วิเคราะห์พืชอาหารสัตว์ ซ่ึงใช้ได้ดีกับสัตว์ 4 กระเพาะ(สัตว์
เคี้ยวเอื้อง) การวิเคราะห์ในระบบนี้ ได้แบ่งส่วนประกอบของอาหาร
ออกเป็น 2 ส่วนคอื 

  (1) ส่วนของเซลล์ที่ละลายได้ : Cellular content (CC) หรือ Cell soluble 
ซ่ึงประกอบด้วย แป้ง โปรตนี น า้ตาล และส่วนประกอบอืน่ ๆ ทีย่่อยได้สูง 

  (2) ส่วนของเซลล์ที่ท าหน้าที่โครงสร้าง : Cell wall content (CWC) ซ่ึง
ประกอบด้วย Cellulose   Hemicellulose   Lignin   โปรตีนส่วนที่ถูกสลายด้วย
ความร้อน    Keratin    Siliga  เป็นต้น  ซ่ึงย่อยได้ต ่า แต่ในส่วนนีจุ้ลนิทรีย์สามารถ
ย่อยได้ แต่ขึน้กบัสัดส่วนของ Lignin  Cellulose   Hemicellulose   และ  Siliga  
ดังน้ัน ส่วนของผนังเซลล์พืช (CWC) จึงเรียกอีกอย่างว่า Neutral Detergent 
Fiber (NDF) 



ระบบการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

ผนังเซลล์พืช (CWC) หรือ Neutral Detergent Fiber (NDF)  เมื่อน าไปสกดัด้วย
สารละลายที่เป็นกรด (acid detergent solution) จะแยกสลาย Hemicellulose 
ออกไป ส่วนทีเ่หลอืคือ acid detergent fiber (ADF) ซ่ึงส่วนของ ADF ที่เหลอืนีจ้ะ
รวมเอา เซลลูโลส  โปรตนีส่วนทีถู่กสลายด้วยความร้อน ลกินิน และควิตนิด้วย  

 

 Acid detergent fiber (ADF)  เมื่อน าไปย่อยด้วย  72%H2SO4 ส่วนที่ถูกแยกออกไป
คือ Cellulose ส่วนที่เหลือจะประกอบไปด้วย Lignin เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงเรียกว่า 
Acid detergent Lignin (ADL) 

 

Acid detergent Lignin (ADL) ซ่ึงจะประกอบด้วย ลิกนิน  คิวติน และ ซิลิก้า ซ่ึง
สามารถเอาไปแยกลกินิน ออกจาก คิวตินและซิลก้ิาได้ ซ่ึงส่วนของ ADL นีสั้ตว์ไม่
สามารถย่อยได้ และเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพพชือาหารสัตว์ในการย่อยได้ด้วย 



โปรตีนในพชือาหารสัตว์ 

 Walton(1984) กล่าวว่า สัตว์เคีย้วเอือ้งต้องการโปรตีน 8-10% ส าหรับการด ารงชีพ  
และถึง 15% ส าหรับโคนมทีใ่ห้น า้นมสูง ซ่ึงจัดเป็นการให้ผลผลติ 

 สัตว์แทะเลม็หญ้าในเขตร้อนมักจะขาดโปรตีน ท าให้การเจริญเติบโตของสัตว์ลดลง 
และถ้าโปรตีนในอาหารหยาบอยู่ในระดับต ่ากว่า 7% จะท าให้ความสามารถในการ
กินอาหารลดลง เน่ืองจากการลดกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระเพาะ และลดความ
อยากกนิลง 

 พชือาหารสัตว์ในเขตหนาวจะมโีปรตนีเฉลีย่ 13.3%  

 พชือาหารสัตว์ในเขตร้อนจะมโีปรตนีเฉลีย่ 10.6% 

 เมือ่พชืมอีายุเพิม่ขึน้ ผลผลติและเยือ่ใยจะเพิม่ขึน้ 

      แต่ระดบัโปรตนีและเปอร์เซ็นต์ใบในพชืลดลง  



กราฟแสดงพชืมีอายุเพิม่ขึน้ ผลผลติและเยือ่ใยจะเพิม่ขึน้แต่ระดับโปรตีน
และเปอร์เซ็นต์ใบในพชืลดลง 



กราฟแสดงพชืมีอายุเพิม่ขึน้ ผลผลติและเยือ่ใยจะเพิม่ขึน้แต่ระดับโปรตีน
และเปอร์เซ็นต์ใบในพชืลดลง 



ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดบัโปรตีนในพชื 

1. ชนิดพชื และทรงพุ่ม หญ้าแต่ละพนัธ์ุจะมีระดับโปรตีนแตกต่างกนั และส่วนต่าง 
ๆ โดยแบ่งทรงพุ่มออก เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนยอด ซ่ึงจะมี
ระดบัของโปรตนีทีแ่ตกต่างกนัด้วย โดยเฉพาะส่วนยอดจะมโีปรตนีสูง 

2. อายุ และระยะการเจริญเติบโต หญ้าอายุมากขึน้ระดับโปรตีนจะลดลง เน่ืองจาก
การเพิ่มสัดส่วนของล าต้นเพิ่มมากขึน้ และส่วนของล าต้นจะระดับมีโปรตีนต ่า
กว่าใบ 

3. ความถี่ห่างของการตัด หญ้าถ้ามีการตัดบ่อยคร้ังจะท าให้มีระดับโปรตีนสูงกว่า
การตัดไม่บ่อยคร้ัง 

4. การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ระดบัโปรตนีเพิม่ขึน้ตามอตัราปุ๋ยไนโตรเจนทีใ่ช้ 

5. ฤดูกาล หญ้าที่ตัดใน เดือนตุลาคม จะมีระดับโปรตีนต ่ากว่าเดือนอื่น ๆ ทั้งนีเ้พราะ
เน่ืองจาก เดอืนกนัยายน เป็นต้นไป เป็นระยะทีห่ญ้าก าลงัออกดอก 









ลกัษณะหญ้าอาหารสัตว์เพือ่การเลีย้งสัตว์ 
1. พจิารณาจากความน่ากนิของหญ้าอาหารสัตว์ หรือความชอบกนิของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง โดยสังเกตจากการปล่อยสัตว์แทะเล็มในแปลง โดยสัตว์จะใช้
ความรู้สึกในการดมกลิน่ การสัมผสั และการรับรส  ซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดในการ
เลอืกกนิอาหาร 
2. พจิารณาจากความต้องการของผู้เลีย้งสัตว์ ประกอบด้วย 
 - การให้ผลผลติ 
 - คุณค่าทางโภชนาการ โดยดูจากปริมาณโปรตีนเป็นส าคญั  
 - ความทนทานต่อการตัด  
 - การแทะเลม็ และการเหยียบย า่ของสัตว์เลีย้ง  
 - ความสามารถในการแข่งขันและการอยู่ร่วมกบัพชืชนิดอืน่ๆ 



ถูกควบคุมโดยปัจจัยทางพฤติกรรมของตัวสัตว์เลีย้ง ประกอบด้วย  
 - ความสามารถการใช้อาหาร  
 - ปริมาณการกนิได้  
 - ประสิทธิภาพการย่อยได้  
 - กระบวนการ Metabolism ในการย่อยอาหาร  
 - คุณค่าทางโภชนะของอาหารทีสั่ตว์ได้รับ 

สมรรถภาพการผลติ และการให้ผลผลติ ของสัตว์เคีย้วเอือ้ง 



ระบบประเมินความต้องการอาหารของสัตว์เคีย้วเอือ้ง 
ทีใ่ช้กนัในประเทศไทย ส่วนใหญ่อ้างองิจาก  
 1. NRC (National Research Council) ของสหรัฐอเมริกา 
 2. ARC (Agricultural Research Council) ของสหราชอาณาจักร 
o คุณภาพของอาหารหยาบ จะเป็นตวัก าหนดคุณภาพของอาหารข้น  ถ้าอาหารหยาบ

ที่ใช้เลีย้งสัตว์มีคุณภาพต ่า ปริมาณอาหารข้นที่จะใช้เสริมจ าเป็นต้องมีคุณค่าทาง
อาหารสูง 

o อาหารหยาบมีผลต่อ ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง ปริมาณการกินได้ของ
พลังงาน การหมักของกระเพาะรูเมน และระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันในน ้านม  ถ้าโค
นมได้รับอาหารหยาบไม่เพียงพอและคุณภาพต ่า (โปรตีนน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์) 
หรืออาหารหยาบมีความละเอียดมาก มีผลท าให้ค่าpHในกระเพราะรูเมนต ่า 
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์จุลินทรีย์ลดลง ท าให้ผลผลิตน ้านม และเปอร์เซ็นต์
ไขมันในน า้นมลดลง เน่ืองจากการสร้างไขมันในน า้นมใช้กรดไขมันระเหยง่ายเป็น
สารตั้งต้น โดยเฉพาะกรดอะซิติค (NRC, 1988) 



หลกัการประเมนิคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์ 
1. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ : เป็นการประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ 
โดยพจิารณาจากลกัษณะภายนอกและคุณภาพโดยรวมของหญ้าอาหารสัตว์
ด้วยตาเปล่า  
 - การประเมินจากชนิดของหญ้า สัดส่วนของใบต่อล าต้น ไม่ควรมี
ส่ิงปลอมปน เช่น วชัพชื 
 - การประเมินจากความน่ากิน โดยการวัดจากความรู้สึกของสัตว์
จากประสาทสัมผัสในด้านการดมกลิ่น ด้านการชิมรส และด้านการสัมผัส 
โดยการปล่อยสัตว์แทะเล็มในแปลงหญ้า และพิจารณาจากปริมาณหญ้าที่
สัตว์แทะเลม็ 
 



2. การประเมินคุณภาพทางเคมี หรือการวเิคราะห์ปริมาณโภชนะ :  
 - วธีิวเิคราะห์ของKjeldahl Method (Proximate analysis) 
 - วิธีวิเคราะห์ของ Van Soest  ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า
Neutral Detergent Fiber; NDF( ค่า NDF ใช้เป็นตัวช้ีวัดประโยชน์ต่อการ
กนิได้ของสัตว์) และการวิเคราะห์หาค่าAcid Detergent Fiber; ADF (ค่า 
ADF ใช้ค านวณการย่อยได้ของสัตว์) 
 

 หญ้าอาหารสัตว์ทีม่ีคุณภาพด ีควรมีระดับ 
 - โปรตีนรวมไม่ต ่ากว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ และ 
 - เยื่อใย NDF ไม่มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และ  
 - เยื่อใย ADF ไม่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  



2.การประเมินคุณภาพทางชีวภาพ :  
 - การประเมินด้วยตัวสัตว์ (in vivo) สัตว์จะเป็นผู้ตัดสินว่า หญ้า
อาหารสัตว์ชนิดใดมีความน่ากินมากน้อยเพียงใด มีผลต่อสุขภาพของสัตว์
อย่างไร และผลผลิตที่ได้จากสัตว์เป็นอย่างไร เช่น การวัดอัตราการเจริญ
ของสัตว์ และประสิทธิภาพการใช้อาหาร แต่วิธีนีไ้ม่ค่อยนิยมปฏิบัติในสัตว์
เคีย้วเอือ้ง เน่ืองจากการประเมินด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องใช้แรงงาน เวลา และ
ค่าใช้จ่ายสูง 
 - การประเมินด้วยการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (in vitro) การ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คือ การประเมินคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์เพื่อ
แสดงถึงความเป็นประโยชน์จริงๆ ของหญ้าอาหารสัตว์ต่อสัตว์ 



ปัจจัยทีม่ผีลต่อคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์ 
1. พนัธุกรรม : หญ้าอาหารสัตว์  เขตร้อน เทยีบกบั เขตหนาว 
2. ชนิดพืช และต าแหน่งในทรงพุ่ม : หญ้าเขตร้อนจะมีโปรตีนประมาณ 10–20 % 
ขึน้อยู่กบัอายุและการจัดการ และต าแหน่งที่แตกต่างกนัในทรงพุ่มจะมีระดับโปรตีน
แตกต่างกนั ทั้งส่วนของโคนต้น ส่วนกลาง และปลายยอด โดยที่ส่วนของโคนต้นจะ
มีระดบัโปรตนี และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ ต ่ากว่าส่วนอืน่ๆ 

3. อายุและระยะการเจริญเติบโต : หญ้าเมื่อมีอายุมากขึน้ ระดับโปรตีนจะลดลง แต่
ปริมาณเยือ่ใยจะสูงขึน้ ขณะทีค่่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งจะลดลง ส่งผลให้ปริมาณการ
กนิได้ของสัตว์ลดลง 
4. อายุและความถี่ของการตัด : การตัดหญ้าบ่อยคร้ังจะท าให้หญ้ามีระดับโปรตีนรวม 
และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ สูงขึน้ 
5. การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน : จะช่วยให้หญ้าอาหารสัตว์มีระดับโปรตีนรวม และปริมาณ
การกนิได้ของสัตว์ เพิม่ขึน้ แต่ไม่ท าให้ค่าการย่อยได้เพิม่ขึน้ 



ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์โปรตีน เยือ่ใย และการย่อยได้ ของหญ้าอาหารสัตว์ท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

ชนิดพชื 

อายุพชื 

เอกสารอ้างองิ 
30 วนั 45 วนั 60 วนั 

%
โปรตนี 

% 
เยือ่ใย 

% การ
ย่อยได้ 

%
โปรตนี 

% 
เยือ่ใย 

% การ
ย่อยได้ 

%
โปรตนี 

% 
เยือ่ใย 

% การ
ย่อยได้ 

หญ้าพาสพาลมั
อุบล 

10.9 28.4 63.9 7.2 28.0 56.3 6.9 29.3 57.5 
สุรชัย และคณะ 

(2544) 

หญ้าอะตราตมั 6.2 27.8 63.3 5.7 30.2 57.1 5.5 29.8 56.8 
แพรวพรรณ 
และคณะ 
(2548) 

หญ้ารูซ่ี 15.1 24.8 57.7 9.1 28.3 52.3 7.9 28.6 48.7 สุรชัย และคณะ 
(2544) หญ้ากนินี 12.8 28.9 54.5 7.6 34.6 51.2 5.2 36.9 50.2 

หญ้าขน 11.3 26.6 52.7 6.5 30.7 49.3 5.7 29.9 49.1 
แพรวพรรณ 
และคณะ 
(2548) 

หญ้าพแิคทูลัม่ - - - 6.8 28.1 39.1 5.7 31.6 38.2 
อนันต์ และ
คณะ (2533) 



ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์โปรตีน และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ ของหญ้าอาหารสัตว์ท่ีอายุ 42 วนั 

ชนิดพชื 
ต าแหน่งใน
ทรงพุ่ม 

% โปรตนี 
% การย่อยได้ 

ใบ ล าต้น 

หญ้าขน โคน 14.1 5.8 44.4 

  กลาง 16.8 6.6 45.4 

  ยอด 19.4 7.4 46.2 

หญ้ากนินี โคน 13.4 10.8 51.8 

  กลาง 15.4 11.9 52.2 

  ยอด 17.3 12.8 51.0 

หญ้ารูซ่ี โคน 10.1 5.6 52.1 

  กลาง 11.9 6.3 51.5 

  ยอด 14.3 7.3 52.4 



แสดงตัวอย่างชนิด และโภชนะอาหารหยาบคดิเป็นต่อน า้หนักแห้ง (%) 



แสดงคุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบแต่ละชนิด 



แสดงองค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์เคีย้วเอือ้งคดิเป็นร้อยละของ
วตัถุแห้ง (% dry matter basis) 



แสดงส่วนประกอบทางเคมีของยอดอ้อยเปรียบเทยีบกบัฟางข้าว หญ้าขน
และหญ้ารูซ่ี (% วตัถุแห้ง) 



แสดงการเปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของใบและเปลอืกสับปะรดต่อ
อาหารแหล่ง อืน่จากการวิเคราะห์ (%วตัถุแห้ง) 



แสดงการใช้ใบสับปะรดเป็นส่วนประกอบอาหารผสมเสร็จต่อปริมาณน า้นมที่ได้ ปริมาณอาหารทีก่นิ 
ประสิทธิภาพการเปลีย่นอาหาร ส่วนประกอบทางเคมขีองน า้นม และต้นทุนค่าอาหาร 



แสดงผลผลติหญ้าสด หญ้าแห้ง และเปอร์เซ็นต์โปรตนีของพนัธ์ุหญ้าแต่ละชนิด 

แสดงผลระดบัโปรตนีในหญ้าทีใ่ห้ปุ๋ยไนโตรเจน 



แสดงผลผลติและการย่อยได้ของหญ้าเขตร้อนบางชนิดทีอ่ายุแตกต่างกนั 




