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ตัง้แต่ชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมานี้ เกษตรกรและคนในวงการปศสุตัว์คงพอรบัรู ้ สมัผสั และประสบกนัถว้นทัว่หน้า นัน่กค็อื 

ราคาวตัถุดบิอาหารสตัวม์แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ รวมถงึวตัถุดบิบางชนิดในบางชว่งเวลากเ็กดิภาวะขาดแคลน หามาใชไ้ด้
ยากขึน้ อนัมสีาเหตุหลากหลายปจัจยัซ ้าเตมิกนัมาเรือ่ยๆ ตัง้แต่โรคระบาดโควดิ-19 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก
อยา่งรนุแรงเชน่ ปรากฎการณ์ลานีญาทีส่ง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อหลายประเทศในทวปีอเมรกิาใต ้ และลา่สดุสงครามรสัเซยี-
ยเูครนทีส่ง่ผลกระทบมากมาย โดยนอกจากเป็นผูส้ง่ออกวตัถุดบิอาหารบางชนดิเป็นรายใหญ่แลว้ ยงัรวมถงึน ้ามนั และปุ๋ ยทีใ่ช้
ในการเกษตรกรรมเพาะปลกู กล็ว้นมรีาคาทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้สิน้ ทัง้หมดทัง้มวลจงึสง่ผลกระทบต่อปรมิาณ และราคาวตัถุดบิอาหาร
สตัวใ์นบา้นเราคอ่นขา้งมากอนัไดแ้ก ่ ขา้วโพด กากถัว่เหลอืง ขา้วสาล ี เป็นตน้ ซึง่ลว้นเป็นกลุ่มทีเ่ราปลกูหรอืผลติไดเ้องน้อย 
หรอืไมไ่ดเ้ลย ซึง่นอกจากรฐัออกนโยบายเพือ่ชว่ยเหลอื หรอืบรรเทาทกุขเ์ดอืดรอ้นใหแ้ลว้ แต่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวก์จ็ าเป็นตอ้ง
ปรบัตวัเองขนานใหญ่เชน่เดยีวกนั เพือ่ใหอ้ยูร่อดได ้แนวทางมดีงันี้ 

ในแงข่องวตัถุดบิหลกั ทีคุ่น้เคยกนัด ี จะมบีางชนิดทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณการใชใ้หม้ากขึน้ หรอืใชเ้พือ่ทดแทนชนิดที่
ราคาสงู หรอืหายากขึน้ในสตูรอาหารเดมิ โดยควรเป็นวตัถุดบิทีเ่ราผลติไดเ้อง และมมีากในประเทศ สามารถใชไ้ดง้า่ย เป็นชนิด
ทีใ่ชก้นับ่อยอยูแ่ลว้ มขีอ้มลูการใชม้าก และทีส่ าคญัคอื ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบว่าเมือ่ใชแ้ลว้ ตน้ทนุคา่อาหารจะถกูลงจรงิ นัน่
คอืตอ้งใชใ้หถ้กูชว่ง (ชว่งทีร่าคาถกู) ทีอ่าจเหมาะสมในชว่งนี้ไดแ้ก ่ ปลายขา้ว มนัเสน้ เป็นตน้ แต่กอ็าจมขีอ้จ ากดั มปีจัจยั
ควบคมุปรมิาณการใช ้ รวมถงึคณุภาพ จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นสูตรโดยเพิม่ปรมิาณ เพิม่ชนิดใหม ่ ลดปรมิาณ ตดัออก ใน
วตัถุดบิชนิดอืน่ๆ ทีป่ระกอบอยูใ่นสตูรเดมิ เนื่องจากวตัถุดบิทกุชนิดในสตูรมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัทัง้หมด จงึเป็นไปไมไ่ด้
เลยทีจ่ะใชว้ตัถุดบิชนดิหนึ่งเขา้มาทดแทนอกีชนิดหนึ่งไดเ้ลย โดยใชป้รมิาณเทา่เดมิ และไม่ตอ้งเปลีย่นแปลงอืน่ใดเลย หากท า
เชน่นัน้กอ็าจมผีลกระทบต่ออตัราการกนิได ้การเจรญิเตบิโต และผลผลติของสตัว ์ไมท่างใดกท็างหนึ่ง 



 

ตวัอยา่งการใชป้ลายขา้วเพือ่ทดแทนขา้วโพด มขีอ้ดคีอื ปลอดภยั มสีารพษิจากเชือ้ราน้อยกว่ามาก เยือ่ใยต ่า ให้
พลงังานสงู แต่มไีขมนัทีน้่อยกว่า อาจมปีญัหาคอื ความน่ากนิ คณุภาพซากอาจไมด่ ีไมส่วย ไมเ่ป็นไปตามทีต่ลาดสกุรตอ้งการ 
แต่แนวโน้มการใชใ้นสกุรกย็งัใหผ้ลตอบแทนโดยรวมทีคุ่ม้คา่กว่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 
สว่นในสตัวปี์กเชน่ ไก ่ มกัมปีญัหาเรือ่งสซีาก และไขแ่ดง สว่นการใชม้นัแทนขา้วโพดนัน้ จะสง่ผลใหอ้าหารรว่น ฟา่ม เป็น
ฝุน่ผงมากขึน้ อดัเมด็ยาก จดัเกบ็ยาก มหีนิดนิทรายปลอมปนมาก สง่ผลต่อโภชนะโดยรวมของสตูร อาจพบขอ้เสยีคอืคณุภาพ
ซากทีม่สีารสลีดลง และสตัวปี์กจะมไีขแ่ดงซดีเชน่เดยีวกบัการใชป้ลายขา้ว รวมถงึตอ้งเสรมิโปรตนีเพิม่มากขึน้ เชน่ กากถัว่
เหลอืง จงึตอ้งปรบัสตูรเพือ่ทดแทน หรอืแกไ้ขขอ้เสยีนี้ และพจิารณาว่าคุม้คา่ทีจ่ะท าหรอืไม่ 

นอกจากนี้ยงัม ีวตัถุดบิทางเลอืก หรอืวตัถุดบิอืน่ๆ ทีไ่มคุ่น้เคย หรอืไมค่่อยไดใ้ชก้นั เชน่ กากปาลม์ กากมะพรา้ว กาก
เบยีร ์ กากมนั มนัหมกั ขา้วเปลอืกบด กระถนิ เป็นตน้ สามารถน ามาใชโ้ดยตอ้งมงีานวจิยัรองรบั ตอ้งเขา้ใจวธิใีช ้ และรูข้อ้มลู
ทางวชิาการใหถ้่องแทใ้นแงคุ่ณภาพ กายภาพ ชวีภาพ และเคม ีรวมถงึผลเสยีทีว่ตัถุดบินัน้ม ีท าความเขา้ใจจดุเด่น จดุดอ้ยทีจ่ะ
กระทบต่อโครงสรา้งใหถ้่องแทเ้สยีกอ่น เริม่ตน้ใชท้ลีะน้อยๆ ขอ้จ ากดัทีอ่าจพบไดค้อื ความน่ากนิต ่า และมปีรมิาณมากเฉพาะ
บางชว่ง หรอืบางฤดกูาล ขอ้จ ากดัในภาพรวมกลุ่มนี้อาจมผีลต่อคณุภาพอาหาร และสขุภาพสตัว ์ เชน่ สารเคม ี โภชนะ เยือ่ใย 
สว่นวตัถุดบิทางเลอืกทีต่อ้งระวงัเชน่ เนื้อปน่ กระดกูปน่ เลอืด ซึง่มคีวามเสีย่งในการน าโรคเขา้ฟารม์ โดยเฉพาะในสกุรทีต่อ้ง
ระวงัโรค ASF ในชว่งนี้เป็นอยา่งยิง่ ซึง่โอกาสทีฟ่ารม์ผสมเองทัว่ๆ ไปจะใชว้ตัถุดบิในสว่นนี้มาเพือ่ทดแทน หรอืลดตน้ทนุนัน้ 
เป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก ไมว่่าจะเป็นปญัหาในเรือ่งแหล่งทีจ่ะหาซือ้ได ้  ปญัหาคณุภาพและโภชนะ ปญัหาการปรบัเพิม่หรอื
ทดแทนในสตูรเดมิอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตรงตามหลกัการ และส าคญัทีส่ดุคอื ตอ้งมผีลกระทบต่อตวัสตัวใ์นดา้นลบน้อยมาก 
สตัวย์งัคงเจรญิเตบิโต มปีระสทิธภิาพใหผ้ลผลติเทา่เดมิ หรอืในระดบัทีย่อมรบัได ้ แต่ในระดบัของโรงงานผลติอาหารสตัว์
ส าเรจ็รปู ไมว่า่จะผง หรอืเมด็ กต็าม แทบจะไมม่ ี ไมพ่บปญัหานี้ หรอืสามารถแกป้ญัหาทีก่ล่าวมาไดเ้กอืบทัง้หมด จงึสามารถ
ใชก้ลุ่มนี้ไดม้ากกว่า อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อาหารเมด็ส าเรจ็รปู เป็นทางเลอืกหนึ่งทีเ่หมาะสมมากในชว่งเวลานี้ เนื่องจากอาหารจะไดร้บัการปรบัสตูร ปรบั
โภชนะ เลอืกใชว้ตัถุดบิทัง้หลกั หรอืปรบัใชว้ตัถุดบิทางเลอืกไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึเตมิสารเสรมิต่างๆ ทีจ่ะกลา่วตอ่ไป ได้
อยา่งเหมาะสมกบัตน้ทนุราคาอาหารทีต่อ้งจ่าย ผา่นกระบวนการคดิ ค านวณ วเิคราะห ์ จากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีม่ี
ประสบการณ์ ท าใหต้น้ทนุอาหารเมด็นี้จะถกูกว่า หรอือยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดใ้นแงข่องความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์อกีทัง้เป็น
วธิทีีง่า่ย สะดวก ไมวุ่่นวาย หรอืสลบัซบัซอ้นเหมอืนผลติและตอ้งปรบัสตูรเอง อาหารเมด็ส าเรจ็รปูจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งที่
ชว่ยแกป้ญัหาไดด้ใีนภาวะเชน่นี้ เนื่องจากผูผ้ลติเป็นระดบัอตุสาหกรรม มเีงนิลงทนุทีส่งู สามารถซือ้วตัถุดบิไดท้ลีะปรมิาณ
มากๆ มสีตอ็กส ารองไวใ้นไซโล นอกจากเกบ็แลว้ ยงัสามารถลงทนุเรือ่งการเลอืกแหล่งซือ้ และเรือ่งระบบจดัการดแูลควบคมุ
คณุภาพใหด้ ีคงสภาพ ปราศจากการปนเป้ือนทัง้สารเคม ีและเชือ้โรค ไมเ่น่าเสยี ไมม่เีชือ้ราขึน้ ไมม่มีอด ท าใหม้รีาคาตน้ทนุที่
ต ่ากว่าซือ้ปลกีใชเ้อง  

 
 
 



 

ทัง้วตัถุดบิจะคอ่นขา้งมคีณุภาพด ี เนื่องจากตอ้งมรีะบบตรวจสอบควบคมุคณุภาพใหผ้า่นมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดทัง้ดา้น
เคม ี หรอืชวีภาพ อกีทัง้ระบบการผลติแบบอตุสาหกรรมจะมกีารสญูเสยีน้อย อกีทัง้เมื่อผา่นความรอ้นจากกระบวนการอดัเมด็ 
จะท าใหอ้าหารบางสว่นสกุ เชน่ แป้งทีส่กุ สตัวส์ามารถยอ่ย และน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดม้ากกว่า อกีทัง้ความรอ้นจากการ
อดัเมด็กส็ามารถฆา่เชือ้โรคไดบ้างสว่น การใชอ้าหารรปูแบบเมด็มขีอ้ดอีกีในแงอ่ตัราการสญูเสยี จากสตัวค์ุย้เขีย่จนกระจายหก
หล่น หรอืกลายเป็นผงฟุ้งลอย หรอืสตัวไ์มก่นิ กนิไม่ไดน้้อยกว่ารปูแบบผง จากการเกบ็ขอ้มลูในฟารม์ หรอืภาคสนามหลายๆ 
ครัง้ มกัพบว่าฝงูทีใ่ชอ้าหารเมด็จะมอีตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ทีด่กีว่า แต่ทัง้นี้ข ึน้กบัปจัจยัของแต่ละงานวจิยั 
ทดลอง หรอืสงัเกตดว้ย การเลอืกใชอ้าหารเมด็ส าเรจ็รปูนอกจากเรือ่งราคาแลว้ ควรพจิารณาจากคา่ FCR ทีด่กีว่ารว่มดว้ย  

อาหารเมด็ส าเรจ็รปูจะได้รบัการปรบัสตูรอาหารให้ถกูต้อง แม่นย า และเหมาะสมมากขึน้ โดยค านึงถงึขอ้มลูที่
เป็นปจัจุบนัของสายพนัธุส์ตัว ์ สภาพฟารม์ ความตอ้งการของการผลติ เชน่ การเจรญิเตบิโต FCR คณุภาพซากและเนื้อ หรอื
ตรงความตอ้งการทางเศรษฐศาสตรท์ีต่ ัง้ไวม้ากทีส่ดุ เชน่ ตน้ทุนคา่อาหารต่อการผลติเนื้อ (FCG) ลดตน้ทนุ เพิม่ก าไร สญูเสยี
น้อยทีส่ดุ คา่ ROI เป็นตน้ จงึมกีารท าสตูรอาหารทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ตอบสนองแต่ละวตัถุประสงคท์ีล่กูคา้ตัง้ไว ้โดยตอ้งค านึงอยู่
เสมอว่าอตัราการกนิอาหารได ้ น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ อตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนั (ADG) FCR FCG และคา่ ROI นัน้มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งลกึซึง้ ในภาวะเชน่นี้จะไมท่ าสตูรแบบเผือ่ไวเ้หมอืนกอ่น ยกตวัอยา่งแนวทางนี้ไดแ้ก ่การลดสเปคโภชนะ
บางคา่ใหต้ ่าลง เชน่ พลงังาน โปรตนี ใชว้ตัถุดบิทีห่ายากหรอืไดม้าน้อย หรอืราคาแพง ใหม้ปีรมิาณต ่าลง หรอืเปลีย่นไปเลย 
โดยทีผ่ลผลติออกมาอยูใ่นระดบัทีย่งัยอมรบัได ้แต่สามารถลดตน้ทนุไดจ้รงิ  ทัง้นี้การปรบัสตูรอาหารตอ้งค านึงถงึเรื่องส าคญัคอื 
อตัราการกนิได ้ หากสตัวก์นิไดน้้อยลง ยอ่มกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโต สขุภาพ อาจท าให ้ % การเสยีหาย หรอืสญูเสยี
มากขึน้ ซึง่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ อาจท าใหต้น้ทนุโดยรวมสงูมากขึน้ไปอกี เสยีมากกว่าได ้จงึตอ้งระวงัขอ้นี้ไวใ้หด้ ีการปรบัจงึ
ตอ้งท าอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไปทลีะน้อยๆ คอ่ยๆ เพิม่ แลว้พจิารณาผลตอบสนองทีเ่กดิขึน้ หา้มท าแบบกา้วกระโดด  

การจะปรบัสตูรอาหารใหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบคณุภาพวตัถุดบิทัง้ทีใ่ชอ้ยูแ่ลว้ และทางเลอืกทีจ่ะ
น ามาเพิม่ หรอืทดแทน ใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิมากทีส่ดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคป์ระกอบทางเคม ี เพือ่จะไดน้ ามาค านวณ 
และสรา้งสตูรอาหารทีป่รบัลดคา่ต่างๆ ใหต้ ่าลงได ้อนัจะสง่ผลกระทบดา้นลบต่อตวัสตัวน้์อยทีส่ดุ ทีน่ิยมท ากนั และไดผ้ลด ีเชน่ 
ลดโปรตนีหยาบ (Crude protein) หรอืลด % โปรตนี แต่เพิม่หรอืค านวนสมดุลกรดอะมโินทดแทน ใหผ้ลดคีอื ประสทิธภิาพการ
ใชโ้ปรตนีดขีึน้ สรา้งเนื้อไดม้ากขึน้ โปรตนีทีใ่ชป้ระโยชน์ไมไ่ดจ้ะลดน้อยลง จลุชพีกอ่โรคกล็ดน้อยลง  สขุภาพทางเดนิอาหารดี
ขึน้  ของเสยีหรอืไนโตรเจนทีถ่กูขบัถ่ายออกมาน้อยลง   สภาพแวดลอ้มดขีึน้จากแก๊สแอมโมเนีย เอมนี ทีม่ปีรมิาณน้อยลง สตัว์
เครยีดน้อยลง ผลระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจลดน้อยลง ลดโอกาสเกดิแผลทีฝ่า่เทา้สตัวปี์กเชน่ ไก ่ ใหน้้อยลง สขุภาพ
ทางเดนิอาหารของไกก่อ็าจดขีึน้ดว้ย จากการลดกากถัว่ทีเ่ป็นแหล่งโปรตนียอ่ยยากใหม้ปีรมิาณน้อยลง ซึง่การท าตาม Ideal 
protein concept นี้ พบว่าสตัวจ์ะโต และใหผ้ลผลติทีด่ ีแตต่อ้งสมดุลกบัพลงังานทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้เพราะการจะน ากรดอะมโินที่
ไดร้บัไปสรา้ง หรอืสงัเคราะหโ์ปรตนีไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัพลงังาน สดัสว่นตอ้งสมัพนัธก์นัเสมอ โดยในแงว่ตัถุดบิทางเลอืก
ทดแทนนัน้ พบว่าการใชป้ลายขา้วนัน้จะสามารถปรบัสมดลุกรดอะมโินไดด้กีว่าการใชม้นั ในแงข่องโปรตนีนี้ อาจพจิารณา
ความตอ้งการกรดอะมโินว่าจะเลอืกใชใ้นรปูแบบ Total basis หรอื SID basis ถา้วตัถุดบิใดไมท่ราบคา่ กอ็าจสง่ตรวจ หรอื
อา้งองิจากวตัถุดบิอืน่ทีใ่กลเ้คยีงแทนได ้ซึง่ทีก่ล่าวมานัน้  

 



 

อกีขอ้ทีน่ิยมท ากนักค็อื ลดพลงังานใหต้ ่าลง ค านวณพลงังานในสตูรอาหารโดยค านึงถงึพลงังานทีส่ญูเสยีไปดว้ย เชน่ 
พลงังานทีห่ายออกไปกบัอจุจาระ ปสัสาวะ และความรอ้น แนะน าควรใชค้า่พลงังานในรปูแบบ พลงังานใชป้ระโยชน์ไดส้ทุธ ิ
(NE) มาค านวณในสตูร วตัถุดบิทางเลอืกทีด่คีวรมคีา่พลงังาน NE ใกลเ้คยีงกบัคา่พลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ (ME) คา่พลงังานนี้
จงึเป็นอกีเกณฑ ์ หรอืปจัจยัทีน่ ามาเลอืกใชว้ตัถุดบิทางเลอืกไดเ้ป็นอยา่งด ี กรณีวตัถุดบิทีไ่มส่ามารถหาคา่ NE ได ้ กใ็หเ้ทยีบ
จากคา่ ME แทน ถา้หากเทา่กนั กค็วรเลอืกชนิดทีม่ไีขมนัสงูกว่า เยือ่ใยต ่ากว่า เพราะมแีนวโน้มใหค้า่ NE สงูกว่า ในสว่นของ
เยือ่ใย หากวตัถุดบิมเียือ่ใยสงู กจ็ะยอ่ยไดไ้มด่ ีกรณีเยือ่ใยใกลเ้คยีงกนั และตอ้งเลอืกนัน้ ใหพ้จิารณาว่าถา้ใชเ้อนไซมช์นิดยอ่ย
โพลแีซคคาไรดท์ีไ่มใ่ชแ่ป้ง (NSP) ในสตูร กใ็หเ้ลอืกเยือ่ใยชนิดทีล่ะลายน ้า ถา้ไมใ่ชก้เ็ลอืกเยือ่ใยทีไ่มล่ะลายน ้า จะดกีว่า ซึง่
หลายประการอนัเป็นประโยชน์นี้ กเ็ป็นทีน่ิยมปฏบิตักินัอยูแ่ลว้ในโรงงานอาหารสตัวส์ว่นใหญ่ 

สารเสริมท่ีนิยมน ามาใช้กนั เช่น เอนไซม ์ ไมว่่าจะเดีย่ว หรอืรวม หลกัการทีน่่าสนใจคอื การปลดปล่อยสารอาหาร
ออกมา เชน่ ชนิดยอ่ย NSP ไดพ้ลงังานออกมา ชนิดยอ่ยไฟเตทไดฟ้อสฟอรสัออกมา ชนิดยอ่ยโปรตนีไดก้รดอะมโินออกมา 
การใชเ้อนไซมจ์ะท าใหใ้ชว้ตัถุดบิทางเลอืกไดห้ลากหลาย และผนัแปรไดม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีร่าคาถูกกว่า หรอืใน
กรณีลดโภชนะบางประเภท เชน่ โปรตนี ท าใหม้ชีอ่งว่างของราคาใหม้าใชเ้อนไซมไ์ด ้อนัสง่ผลใหช้ว่ยลดตน้ทนุการผลติได้ และ
ยงัชว่ยเรือ่งของเสยีทีข่บัถ่ายออกมาโดยทีส่ตัวย์อ่ยไม่ได ้ หรอืดดูซมึไมห่มดใหน้้อยลงด้วย สตัวก์จ็ะมสีขุภาพทางเดนิอาหารทีด่ี
ข ึน้ อาจชว่ยปรบัรปูแบบของวตัถุดบิใหเ้อนไซมท์ างานไดง้า่ยขึน้ เชน่ บดปลายขา้ว หรอืกากถัว่เหลอืงใหม้ขีนาดเลก็ลง การ
เลอืกใชเ้อนไซมใ์หเ้หมาะสมกบัสตูรอาหารจงึคอ่นขา้งเป็นตวัเลอืกทีด่ ี และน่าสนใจในภาวะขาดแคลนวตัถุดบิอาหารสตัว์ โดย
ในแต่ละครัง้ทีม่กีารใชเ้อนไซมค์วรตรวจสอบ ตดิตาม หรอืประเมนิผลทัง้ในดา้นการเจรญิเตบิโต การใหผ้ลผลติ และผลทาง
เศรษฐศาสตรก์ารลดตน้ทนุ และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึความคุม้คา่ ROI เอนไซมจ์งึจดัเป็นสารเสรมิทีน่ิยมผสมลงในอาหารเมด็
ส าเรจ็รปูหลายๆ ยีห่อ้ 

สารเสริมสขุภาพทางเดินอาหารสตัวใ์ห้แขง็แรง นอกจากการลดปรมิาณเชือ้กอ่โรคในสิง่แวดลอ้ม ลา้งพกัคอกฆา่
เชือ้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ในน ้าดื่มควรผา่นการฆา่เชือ้โรคดว้ยคลอรนี และไมน่ าเชือ้โรคเขา้ฟารม์ตามหลกัความปลอดภยัทาง
ชวีภาพแลว้ อาจยงัไมเ่พยีงพอ ยงัควรใหส้ตัวก์นิสารกลุม่โปรไบโอตกิส ์ และ/หรอื พรไีบโอตกิส ์ ทีม่ผีลชว่ยเพิม่จุลชพีกลุ่ม
จุลนิทรยีป์ระจ าถิน่ (Normal flora) ซึง่ดมีปีระโยชน์ ใหเ้พิม่มากขึน้ แต่กลบัลดจุลชพีกอ่โรค หรอืกอ่โทษในทางเดนิอาหารให้
น้อยลง เมือ่ใชแ้ลว้ทางเดนิอาหารสตัวม์แีนวโน้มแขง็แรงมากขึน้ สตัวจ์ะสามารถยอ่ย และดดูซมึสารอาหารไปใชไ้ดด้ ี และเพิม่
มากขึน้ จงึใหผ้ลผลติไดเ้ทา่เดมิ แมว้า่จะมโีภชนะทีต่ ่าลงกต็าม ตรงกนัขา้มกบัสตัว์ทีไ่ดร้บัอาหารโภชนะสงู แต่สขุภาพทางเดนิ
อาหารไมด่ ี กไ็มส่ามารถยอ่ย และดดูซมึไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ กลบัขบัถ่ายทิง้ออกมาหมด สขุภาพทางเดนิอาหารทีด่ี
แขง็แรง ท าใหก้ารยอ่ยและดดูซมึดขีึน้ คา่ FCR จะดขีึน้ คา่ ROI มากขึน้ตามมา สารกลุม่โปรไบโอตกิส ์และ/หรอื พรไีบโอตกิส์
จงึจดัเป็นสารเสรมิอกีชนิดทีน่ิยมผสมลงในอาหารเมด็ส าเรจ็รปูหลายๆ ยีห่อ้เชน่กนั 

ทีก่ล่าวมาเป็นสว่นของการผลติอาหาร เชน่ อาหารเมด็ส าเรจ็รปู ซึง่เป็นเพยีงปจัจยัฝา่ยเดยีว เหมอืนตบมอืขา้งเดยีว มิ
อาจดงัไดฉ้นัใด หากไมด่แูล หรอืจดัการในแงฟ่ารม์แลว้ กไ็มอ่าจลดตน้ทนุ หรอืผา่นภาวะยากล าบากนี้ไปไดฉ้นันัน้ จงึควร
ค านึงถงึเรือ่งต่อไปนี้ดว้ยเชน่กนั   

 



 

การจดัการให้อาหาร ถอืเป็นเรือ่งพืน้ฐาน และปรบัไดง้า่ยทีส่ดุในภาวะเชน่นี้ โดยเริม่ตัง้แต่การเกบ็รกัษาอาหารให้
มดิชดิ ไมใ่หห้นู แมลงสาบ หรอืสตัวอ์ืน่มาแอบกนิ หรอืแทะท าลายใหห้ก หล่น เสยีหาย จากนัน้ควรเขม้งวดขัน้ตอนการให ้การ
ตกัอาหารไมใ่หต้ก หก หล่น หรอืเหลอืทิง้ในถุงในรถเขน็ สว่นปรมิาณการใหน้ัน้ควรปรบัใหเ้หมาะสมกบัแต่ละตวั แตล่ะประเภท
หรอืชว่งของสตัว ์ ใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวเ้ชน่ น ้าหนกั คะแนนความสมบรูณ์รปูรา่ง (BSC) ชว่งใหไ้ข ่ หรอืชว่งใหน้ ้านมลกู
สกุร เป็นตน้ โดยเน้นใหม้อีาหารเหลอืทิง้น้อยทีส่ดุ ซึง่นอกจากจะชว่ยลดตน้ทนุคา่อาหารไดแ้ลว้ ยงัชว่ยใหส้ตัวม์สีขุภาพด ี ไม่
เจบ็ปว่ย จากเชือ้โรคในอาหารทีเ่หลอืจนบดูเน่าเสยี 

ปรบัโปรแกรมการให้อาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งทีม่คีวามเสยีหายสงู เชน่ โรคระบาด ASF แต่ราคาสกุรต ่า 
หรอืภาวะโรคระบาดโควดิ-19 ทีร่าคาเนื้อสตัวต์ ่าลง จากก าลงัการบรโิภคลดลง และขาดแคลนแรงงานในระบบอตุสาหกรรมปศุ
สตัว ์ อาจท าใหต้อ้งเลีย้งสตัวน์านขึน้ ตน้ทนุโดยเฉพาะอยา่งยิง่คา่อาหาร จงึสงูขึน้เรือ่ยๆ ชว่งนี้จงึอาจปรบัหรอืบรรเทาปญัหา
ดว้ยการใชอ้าหารทีท่ าใหต้น้ทนุต ่านานมากขึน้กว่าเดมิ ใหส้ตัวก์นิอาหารเบอรท์ีร่าคาถกูกว่าใหย้าวนานขึน้ อยา่เพิง่เปลีย่น
อาหารเป็นเบอรท์ีส่เปคสงู หรอืราคาสงูขึน้ แมว้า่จะถงึก าหนดมาตรฐานตอ้งเปลีย่นแลว้กต็าม แต่วธินีี้ตอ้งค านึงถงึผลกระทบกบั
ผลผลติใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุดว้ย เพือ่ลดผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ จงึควรทดแทน หรอืชดเชยดว้ยการจดัการทีด่ขี ึน้ในดา้นต่างๆ เชน่ 
สภาพแวดลอ้ม โรงเรอืน อณุหภมู ิ การจดัการใดๆ กต็ามทีช่ว่ยลดความเครยีดใหส้ตัวไ์ด ้ 

รปูแบบการเล้ียง หรือรปูแบบฟารม์ ซึง่มหีลายงานวจิยัทีใ่หผ้ลว่าการเลีย้งสกุรแบบ 2 site แทนแบบเดมิ 3 site 
ใหผ้ลในแงบ่วกคอื สกุรจะเครยีดจากการเคลื่อนยา้ยน้อยลง ผลท าใหโ้ตเรว็ขึน้ จะมคีา่ FCR ทีด่ขี ึน้ จงึลดปรมิาณอาหารทีใ่ช้
เลีย้งใหน้้อยได ้ แต่การปรบัแบบนี้อาจตอ้งแลกมาดว้ยการเพิม่ตน้ทนุในดา้นอืน่แทน เชน่ การปรบัปรงุโรงเรอืน อปุกรณ์และคา่
พลงังานในการกกความรอ้นใหล้กูสกุร  

ทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ อาจเป็นเพยีงแคค่วามรูพ้ ืน้ฐานใหเ้หน็ภาพรวมกวา้งๆ มไิดล้งลกึซึง้ในแงร่ายละเอยีด หรอืเทคนิค
ในการปฏบิตัมิากนกั หากแต่ตอ้งการความรูท้ีล่กึซึง้ ข ัน้ตอนวธิกีารในการปรบัตวั และเปลีย่นแปลงอยา่งละเอยีด แนะน าควร
ปรกึษานกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญของกรมปศสุตัว ์ภาควชิาทีเ่กีย่วขอ้งในมหาวทิยาลยัต่างๆ โรงงานผลติอาหารสตัว ์ผูจ้ดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งเชน่ เอนไซม ์ รวมทัง้ทีป่รกึษาอสิระ หรอื Consultant เฉพาะทางดา้นนี้ กน่็าจะไดร้บัค าแนะน าทีด่ ี มี
ประสทิธภิาพถกูตอ้ง เหมาะสม บนพืน้ฐานของหลกัการทางวชิาการ แต่ถา้ไมอ่ยากเจอความยุง่ยาก ซบัซอ้น ผดิพลาด หรอื
เสยีเวลาปฏบิตั ิ หรอืตอ้งทดลองวดัผลเองนัน้ อาหารเมด็ส าเรจ็รปูกค็งเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีต่อบโจทยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี ไมว่่าจะ
เป็นแงข่องความเหมาะสม ความงา่ย ความสะดวก ความรวดเรว็ และทีส่ าคญัคอื คณุภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลต่อตวัสตัว ์ 
ทัง้ยงัสามารถลดตน้ทนุการผลติในสว่นของอาหารไดไ้มน้่อย นี่มใิชห่รอืทีส่ามารถตอบโจทยใ์หญ่ในชว่งนี้ได ้

 
   

  


