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บทคัดยอ 

การทดลองครั้งนี้เปนการศึกษาการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

อาหารสัตว โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงเปน 3 ทรีทเมนต 3 ซ้ํา คือกลุมควบคุม กลุมที่เติมกรด  

โพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต 200 กรัมตอตัน และเพิ่มความชื้น 1 % และกลุมที่เติมกรดโพรพิโอนิครวมกับ

ไตรโพลีฟอสเฟต 300 กรัมตอตัน และเพิ่มความชื้น 1.5 % ผลการทดลองพบวาการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับ  

ไตรโพลีฟอสเฟตที่ระดับ 200 และ 300 กรัมตอตัน สามารถลดปริมาณไฟฟาในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตวได

ประมาณ 6.19 และ 12.70 เปอรเซ็นตตามลําดับ (P<0.05) อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการผลิตอาหารสัตวประมาณ 1.06 

และ 3.09 เปอรเซ็นตตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (P>0.05) นอกจากนี้ยังพบวาการใชกรดโพรพิโอนคิ 

รวมกับไตรโพลีฟอสเฟตทั้ง 2 ระดับ สามารถเพิ่มคุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหาร ปริมาณความชื้น และ  

คา Water Activity ในอาหารสัตวมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไมมีผลตอการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณเชื้อราและคาความคงตัวของความชื้นในอาหารสัตว (P>0.05) 

 
ABTRACT 

The study assesses the effect of propionic acid and Tripolyphosphate to improve feed 

production efficiency. This experiment was use Completely Randomized Design (CRD). The feed 

sampled from process were divided into 3 treatments 3 replications. Treatments were: control, added  

1 and 1.5 % along with 200g/ton and 300g/ton of propionic acid and tripolyphosphate, respectively. 

Result of this experiment show that using on 200 and 300 g/ton of propionic acid and tripolyphosphate 

can be saving energy with 6.19 and 12.70 % (P<0.05). and increase production rate with 1.06 and 

3.09 % respectively than the control. Physical quality, moisture content and water activity in feed were 

significantly among two level of propionic acid and Tripolyphosphate than the control (P<0.05).  

Total mould count and moisture retention in feed were not significantly among treatment (P>0.05) 
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คํานํา 
ความชื้นหรือน้ํามีความสําคัญมากในอาหารสัตว เนื่องจากน้ํามีหนาที่ในการขนถายสารอาหารที่มีประโยชน

ตอตัวสัตวเขาออกเซลลเพื่อใหสัตวนําไปใชประโยชน  นอกจากนี้น้ํายังจําเปนตอปฎิกิริยาเคมีของรางกาย เชน การยอย

อาหาร การแปรรูปโภชนะตางๆ อีกทั้งยังมีสวนสําคัญในการควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที่เสมอ นอกจากในแง

ของโภชนศาสตรแลว ความชื้นหรือน้ําก็ยังเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตอาหารสัตวอีกดวย (สาโรช, 2547) 

กลาวคือในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตวนั้น จะตองอาศัยไอนํ้ารอนในกระบวนการขึ้นรูปเม็ดอาหาร ทั้งนี้ความชื้น

ในอาหารนั ้นมีผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของคุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหาร  และยังชวยในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการอัดเม็ดอาหารสัตวใหสูงขึ ้น นอกจากนั ้นแลวความชื ้นในอาหารสัตวยังมีสวนสําคัญใน               

การชวยลดพลังงานไฟฟาที่ใชในการอัดเม็ดอีกดวย (ณัฐชนก, 2551) 

ปจจุบันนี้การผลิตอาหารสัตวนั้นมีการพัฒนาเขาสูระบบอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีการมองไปถึง

การเพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารสัตว และการเพิ่มผลกําไรจากกระบวนการผลิตหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตคือการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว ดังนั้นทฤษฎีการเติมน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นใน

อาหารสัตวก็ถูกนํามาประยุกตใชกันอยางแพรหลายกลาวคือ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตวนั้น นอกจากความชื้นใน

วัตถุดิบอาหารสัตวแลวก็ยังจะตองมีการเพิ่มความชื้นเขาสูกระบวนการอัดเม็ดดวย โดยจะตองควบคุมใหมีปริมาณ

ความชื้นของอาหารในคอนดิชั่นเนอรประมาณ 16 เปอรเซนต (Schosield, 2005) และจะตองมีเวลาการคลุกเคลา

อาหารในคอนดิชั่นเนอร (Retention Time) ประมาณ 30-40 วินาที หลังจากนั้นเมื่ออาหารอัดเม็ดและผานขั้นตอน

การอบเย็นแลว ความชื้นในเม็ดอาหารสัตวสําเร็จรูปจะตองลดลงและมีคาไมเกิน 13 เปอรเซนต ตามพระราชบัญญัติ

อาหารสัตวป 2525 นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงคา Water Activity (Aw) ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการควบคุมและ

ปองกันการเสื่อมเสียอาหาร ที่มีผลโดยตรงตอการกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารสัตว เนื่องจากคา 

Aw เปนปจจัยที่ชี้ระดับปริมาณน้ําต่ําสุดในอาหาร ที่เชื้อจุลินทรียสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตและใชในการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ เราสามารถใชคา Aw เปนตัวชี้วัด (Indicator) ในการประเมินวาเชื้อจุลินทรียชนิดใดเปน

หรือไม เปนสาเหตุที่ทําใหอาหารเสียตลอดจนใชในการควบคุมและปองกันการเสื่อมเสียของอาหารที่เกิดขึ้น                

จากเชื้อจุลินทรียได เพราะเชื้อจุลินทรียจะเจริญเติบโตไดภายใตคา Aw ที่จํากัด โดยเราจะทําใหอาหารมีคา Aw 

ต่ํากวาที่เชื้อจุลินทรียจะเจริญเติบโตได ตัวอยางเชน แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตไดที่คา Aw ต่ํา

กวา 0.9 และเชื้อราสวนใหญจะไมเจริญเติบโตที่คา Aw ต่ํากวา 0.7 (ศุภชัย, 2547) ซึ่งถาหากสามารถควบคุมสภาพ

ของกระบวนการอัดเม็ดใหอยูในสภาพอุดมคติ (Ideal Condition) ดังกลาวได ก็จะสงผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของ

คุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหารและประสิทธิภาพการอัดเม็ด รวมถึงการเพิ่มผลกําไรจากการผลิตอาหารสัตว  

หากแตในสภาพความเปนจริงของกระบวนการผลิตอาหารสัตว เราไมสามารถควบคุมใหสภาพการอัดเม็ดของ

อาหารสัตวอยูในสภาพที่เปนอุดมคติได ดังนั้นนักวิชาการอาหารสัตวจึงไดมีการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อ          

เพิ่มความชื้นในอาหารสัตวดวยวิธีการตางๆมากมาย เชน 

  1. การเติมน้ําเขาไปในเครื่องผสม (Mixer) โดยตรง ซึ่งวิธีการนี้สามารถเพิ่มปริมาณความชื้นใน

อาหารได แตก็เกิดปญหาการเกิดเชื้อราและเชื้อจุลชีพตางๆตามมา อีกทั้งน้ําที่เติมเขาไปก็ไมสามารถคงตัวอยูใน

อาหารไดเปนระยะเวลานานเนื่องจากมีการระเหยของน้ําเกิดขึ้น นําไปสูการเกิดปญหาน้ําหนักบรรจุอาหารสําเร็จ          

ที่ไมคงที่ตามมา 
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 2. การเติมน้ํารวมกับสารเสริมตางๆ  ซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมมากเนื่องจากการเติมน้ํารวมกับสาร

เสริมนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการอัดเม็ดและคุณภาพของเม็ดอาหาร รวมถึงการเพิ่มปริมาณความชื้นใน

อาหารดวย โดยสารเสริมแตละชนิดก็มีคุณสมบัติและหลักการในการชวยเพิ่มความชื้นในอาหารสัตว และการลด

ปญหาการเกิดเชื้อราหรือเชื้อจุลชีพ รวมถึงชวยเพิ่มการคงตัวของน้ําที่แตกตางกันไป ตัวอยางสารเสริมที่สามารถ

ใชรวมกับการเติมน้ําในอาหารสัตว เชน สารกลุม Liquid Mold Inhibitor สารกลุม Surfactant และ สารกลุม 

Emulsifier เปนตน  

หลักการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดปญหาปริมาณเชื้อราและจุลชีพสูง อันเนื่องมาจากการเติมน้ําในอาหารสัตว

เพราะน้ําที่ถูกเติมเขาไปนั้นจัดเปนน้ําอิสระ (Free Water) ซึ่งเชื้อราและเชื้อจุลชีพสามารถนําไปใชประโยชนในการ

เจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวน โดยสารปองกันเชื้อรานั้นจะถูกผสมกับน้ํากอนที่จะทําการฉีดเขาสูอาหารสัตว                     

ในเครื่องผสม (Mixer) หลังจากนั้นอาหารสัตวก็จะเขาสูกระบวนอัดเม็ดตอไป ดวยเหตุผลความสําคัญของความชื้น        

ที่กลาวมาในขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสถานะความชื้นของอาหารสัตวที่ไดจากการผลิตที่

โรงงานอาหารสัตว รวมถึงนวัตกรรมและวิธีการใหมๆที่จะชวยเพิ่มความชื้นในอาหารสัตว อันจะนําไปสูการพฒันาการ

ผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพและไดผลกําไรสูงสุดตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
1. แผนการทดลอง  
 การทดลองครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design: CRD โดยมีทั้งหมด                     

3 ทรีทเมนต ดังนี้ 

ทรีทเมนตที่ 1 คือ  กลุมควบคุม  (ไม เติมกรดโปรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต  

ในอาหารสัตว) 

ทรีทเมนตที่ 2 คือ กลุมที่เติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต 200 g/ton  

และเพิ่มความชื้น 1 % (เติม P+T 200 กรัม/ตัน) 

ทรีทเมนตที่ 3 คือ กลุมที่เติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต 300 g/ton  

และเพิ่มความชื้น 1.5 % (เติม P+T 300 กรัม/ตัน) 
2. วิธีการทดลอง 
 2.1 ทําการผสมสารละลายกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตามอัตราสวนที่ตางกัน และตอระบบ

การฉีดสารละลายผสมเขากับเครื่องผสม (Mixer) อาหารสัตวของโรงงาน 

2.2 ผลิตอาหารไกเนื้อระยะ 2  โดยจะทําการผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous) ทั้งหมด 8 Batch  ตอการผลิต             

ในแตละทรีทเมนต หลังจากนั้นก็เร่ิมทําการผลิตอาหารสัตวตั้งแตการผสม การอัดเม็ด การอบเย็น และการบรรจุ 

โดยเริ่มจากการผลิตทรีทเมนตที่ 1 กอน แลวจึงผลิตทรีทเมนตที่ 2 และ 3 ตามลําดับ  

 3.3 เก็บตัวอยางอาหารสัตว โดยจะเก็บตัวอยาง ชวงตน ชวงกลาง และชวงทายของการผลิต                

ตามจุดตางๆของกระบวนการผลิต คือ จุดหลังการผสม จุดหลังคอนดิชั่นเนอร จุดหลังอัดเม็ด จุดหลังคูลเลอร                 

จุดบรรจุ จากนั้นนําตัวอยางอาหารสัตวสงไปตรวจวัดคาความชื้น คา Aw และ คา Total Mold Count                    

ทางหองปฏิบัติการ 
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 2.4 บรรจุอาหารที่ผลิตเสร็จใสถุงอาหาร แลวเก็บอาหารที่บรรจุสําเร็จรูปไวเปนเวลา 0 15 และ                

30 วัน เพื่อวิเคราะหหาคาความชื้นที่สูญเสียและคา Total Mold Count ทางหองปฏิบัติการ 
3. ขอมูลและการเก็บขอมูล 
 3.1ขอมูลของคาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องอัดเม็ด 

 3.2คาความชื้น คา Aw และ คา Total Mold Count จากจุดตางๆของกระบวนการผลิต 

 3.3คาความชื้นที่สูญเสียและคา Total Mold Count ของอาหารสําเร็จรูปในวันที่ 0, 7, 14 และ 30  

 3.4คาคุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหาร ความแข็ง  คาPellet Durability Index และเปอรเซ็นตฝุน 
4. การวิเคราะหและประเมินผลทางสถิติ 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) โดยใชแผนการทดลองแบบ

สุมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวาง กลุมขอมูลโดย

วิธี Duncan’s New Multiple Rang test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (มนตชัย, 2544)  

 

ผลการทดลองและวิจารณผล 
 การใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตที่ระดับ 200 และ 300 กรัมตอตันอาหาร เปรียบเทียบกับ

กลุมควบคุมที่ไมมีการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว 

พบวาคา  Feeding  Speed  (%)  และ  อุณหภูมิอัดเม็ด  (C)  ของทุกกลุมการทดลองมีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) 
 
ตารางที่ 1  ผลการเติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตอคาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องอัดเม็ด 

เติม P+T 200 กรัม/ตัน  เติม P+T 300 กรัม/ตัน  
ขอมูล ควบคุม 

รวมกบัความชืน้ 1% รวมกบัความชืน้ 1.5% 
P-Value 

คาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องอัดเม็ด 

    อุณหภมูิอัดเม็ด (C) 89.95 88.20 89.91 P>0.05 

    Feeding Speed (%) 30.99 31.32 31.95 P>0.05 

    Amps (A) 210.00b 197.00ab 183.33a P<0.05 

การคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 

    การประหยดัคาไฟฟา (%) - 6.19 12.70 - 

    มูลคาคาไฟฟา(บาทตอตัน) 

    (2.5 หนวยตอตัน หนวยละ 4 บาท) 
- 0.62 1.27 - 

    อัตราการผลติอาหารเพิ่มขึน้ (%) - 1.06 3.09 - 

    มูลคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้น(บาทตอตัน) 

    (12 บาทตอกิโลกรมั) 
- 127.20 370.80 - 

    ราคาผลิตภัณฑ (150 บาท/กก.) - 30 45 - 

….มูลคาที่เพิ่มขึ้นรวม (บาท/ตัน)  97.82 328.89 - 

หมายเหต:ุ a,b หมายถึงอักษรในแนวเดียวกันที่แตกตางกันมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 
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สวนคา Amps (A) อันหมายถึงปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิต พบวาจะมีคาลดลงเมื่อใชกรดโพรพิโอนิค             

รวมกับไตรโพลีฟอสเฟตในระดับที่สูงขึ้น (P<0.05) เนื่องจากการเติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตพรอม

การเพิ่มระดับความชื้นเขาสูกระบวนการผลิตอาหารสัตวนั้น จะมีผลตอโดยตรงประสิทธิภาพการอัดเม็ดที่สูงขึ้น                    

คา Amps (A) ของเครื่องอัดเม็ดมีคาต่ําลงแสดงถึงคาไฟฟาที่จะลดลงจากการกระบวนการผลิตอาหารสัตว                    

ดวย เพราะกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตวนั้นเปนกระบวนการผลิตที่ใชปริมาณไฟฟาสูงมากกวากระบวนการผลิต           

อาหารสัตวขั้นตอนอื่น กลาวคือสามารถลดคาไฟฟาไดประมาณ 6.19 และ 12.70 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคา              

0.62 และ 1.27 บาทตอตัน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมที่ใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลี

ฟอสเฟตที่ระดับ 200 และ 300 กรัมตอตันอาหารตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับ                 

ไตรโพลีฟอสเฟตที่ระดับ 200 และ 300 กรัมตอตันอาหารสามารถเพิ่มอัตราการผลิตอาหารสัตวไดเพิ่มขึ้น 1.06        

และ 3.09 คิดเปนมูลคา 127.20 และ 370.80 บาทตอตัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 สวนคาความชื้นในอาหารสัตวจากแตละขั้นตอนการผลิต พบวาอาหารสัตวหลังจากการผสมในทุกกลุม

การทดลองจะมีระดับความชื้นที่ใกลเคียงกัน โดยจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต            

ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (P>0.05) ซึ่งใหผลการทดลองในลักษณะเดียวกันกับคาความชื้น                

ในอาหารสัตวหลังผาน Cooler และจุดบรรจุ แตการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตจะทําใหอาหารสัตว 

หลัง Conditioner และหลังจากอัดเม็ดแตยังไมผาน Cooler มีคาความชื้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม 

(P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ผลการเติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตอคาความชื้นและ Aw ในอาหารสัตว 

เติม P+T 200 กรัม/ตัน  เติม P+T 300 กรัม/ตัน  
ขอมูล ควบคุม 

รวมกบัความชืน้ 1% รวมกบัความชืน้ 1.5% 
P-Value 

ความชื้นของอาหารจากแตละขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว 

    ความชื้นหลัง Mixer (%) 10.65 10.78 10.90 P>0.05 

    ความชื้นหลัง Conditioner (%) 14.73 a 14.90 bc 15.25 c P<0.05 

    ความชื้นหลัง Pellet mill (%) 14.65 a 14.85 bc 15.07 c P<0.05 

    ความชื้นหลัง Cooler (%) 11.52 11.50 11.80 P>0.05 

    ความชื้นที่ Packing station (%) 11.18 11.43 11.93 P>0.05 

คา Water Activity ของอาหารจากแตละขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว 

    Aw หลัง Mixer 0.624a 0.700bc 0.728c P<0.05 

    Aw หลัง Conditioner 0.629a 0.714b 0.726b P<0.05 

    Aw หลัง Conditioner 0.660a 0.724b 0.729b P<0.05 

    Aw หลัง Cooler 0.653a 0.707b 0.733b P<0.05 

    Aw ที่ Packing station 0.649a 0.703bc 0.728c P<0.05 

หมายเหต:ุ a,b,c หมายถึงอักษรในแนวเดียวกันที่แตกตางกันมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 
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เพราะนอกจากความชื้นที่ไดจากวัตถุดิบอาหารสัตวและความชื้นที่เติมเขาไปรวมกับการใชกรดโพรพิโอนิค          

รวมกับไตรโพลีฟอสเฟตแลว ยังมีความชื้นและความรอนจากระบบไอน้ําที่ถูกเติมเขาสูกระบวนการอัดเม็ดที่บริเวณ

คอนดิชั่นเนอรดวย และดวยคุณสมบัติการอุมน้ําของไตรโพลีฟอสเฟตก็ทําใหอาหารสัตวกลุมที่ ใชกรด                    

โพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตมีคาความชื้นที่สูงขึ้น และเมื่ออาหารสัตวผานระบบการใหลมเย็น (Cooler)             

จะสงผลทําใหอุณหภูมิและความชื้นในอาหารสัตวลดลงอยางรวดเร็วสูคาความชื้นที่คงตัวในเม็ดอาหารสัตว 

นอกจากการใหความรอนจากการอัดเม็ดและการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็วแลวนั้น ท้ังสองปจจัยมีผลทําตอปริมาณ

เชื้อจุลชีพในอาหารสัตวดวย  โดยการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตและจะสงผลทําใหคา                    

Water Activity (Aw) ของอาหารสัตวมีคาสูงกวากลุมควบคุม (P<0.05) ในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว 

 การศึกษาถึงผลของการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตอคาความคงตัวของความชื้น พบวา 

ความชื้นในอาหารสัตวที่ผานการเก็บในระยะเวลาที่แตกตางกันคือ 0, 7, 14 และ 21 วัน ไมมีความแตกตางกัน

ระหวางกลุมควบคุมและกลุมที่ใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต (P>0.05) โดยระยะเวลาการเก็บที่ตางกัน

ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความชื้นในอาหารสัตว ในดังแสดงในตารางที่ 4  แตการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับ    

ไตรโพลีฟอสเฟตจะทําใหปริมาณเชื้อราในอาหารสัตว สําเร็จรูปมีปริมาณต่ํากวากลุมควบคุม(P<0.05)                  

ซึ่งแสดงใหเห็นวาแมวาคา Water Activity (Aw) ในอาหารสัตวของกลุมที่ใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟต

จะมีคาสูงกวากลุมควบคุม หากแตไมมีผลตอการเพิ่มขึ้นของเชื้อราในอาหารสัตวสําเร็จรูป 

 

ตารางที่ 3  ผลการเติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตอคาความคงตัวของความชื้นและปริมาณเชื้อรา       

ในอาหารสัตวสําเร็จรูป 

เติม P+T 200 กรัม/ตัน  เติม P+T 300 กรัม/ตัน  
ขอมูล ควบคุม 

รวมกบัความชืน้ 1% รวมกบัความชืน้ 1.5% 
P-Value 

คาความชื้นของอาหารสัตวสําเร็จรูป 

    ความชื้นวันที่ 0 (%) 11.18 11.43 11.93 P>0.05 

    ความชื้นวันที่ 7 (%) 11.04 11.67 11.83 P>0.05 

    ความชื้นวันที่ 14 (%) 11.07 11.52 12.02 P>0.05 

    ความชื้นวันที่ 21 (%) 11.27 11.60 11.97 P>0.05 

ปริมาณเชือ้ราของอาหารสัตวสําเร็จรูป 
    Mold Count วันที่ 0 (CFU/g) - - - - 

    Mold Count วันที่ 7 (CFU/g) 167 <100 <100 P>0.05 
    Mold Count วันที่ 14 (CFU/g) 233b <100a <100 a P<0.05 

    Mold Count วันที่ 21 (CFU/g) 1400b <100 a <100 a P<0.05 

หมายเหต:ุ a,b หมายถึงอักษรในแนวเดียวกันที่แตกตางกันมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 

 

 นอกจากนี้ยังพบวาการใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตจะพัฒนาใหอาหารสัตวมีคุณภาพทาง

กายภาพเพิ่มขึ้น ทั้งความแข็งเม็ดที่เพิ่มขึ้นและลดคาเปอรเซนตฝุนในอาหารสัตวลง (P<0.05) อีกทั้งยังมีแนวโนม
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ในการเพิ่มคา Pellet Durability Index (%)(P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 ปจจัยเหลานี้มีผลโดยตรงตอคาความ

คงทนของเม็ดอาหารเมื่อผานระบบการขนสงและการลําเลียงที่จะทําใหเม็ดอาหารแตกเสียหายไดงาย ซึ่งจะสงผล

ทําใหอาหารสัตวตกหลนเสียหายและสงผลตอสัตวที่จะมีปริมาณการกินไดลดลงดวย เมื่อสามารถพัฒนาคุณภาพ

ทางกายภาพไดก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการกินไดและประสิทธิภาพการใชอาหารสัตวที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย

เชนกัน 

 

ตารางที่ 4  ผลการเติมกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตตอคุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหารสัตว 

เติม P+T 200 กรัม/ตัน  เติม P+T 300 กรัม/ตัน  
ขอมูล ควบคุม 

รวมกบัความชืน้ 1% รวมกบัความชืน้ 1.5% 
P-Value 

คุณภาพทางกายภาพของเมด็อาหารสัตว 

    ความแข็ง (kg/area) 2.450a 2.670ab 2.720b P<0.05 

     Pellet Durability Index (%) 95.520 96.860 96.753 P>0.05 

    เปอรเซ็นตฝุน (%) 5.38b 4.270a 4.100a P<0.05 

หมายเหต:ุ a,b หมายถึงอักษรในแนวเดียวกันที่แตกตางกันมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 การใชกรดโพรพิโอนิครวมกับไตรโพลีฟอสเฟตในอาหารสัตวสามารถเพิ่มปริมาณความชื้นในกระบวนการ

ผลิตอาหารสัตวได สงผลตอการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารสัตว ลดปริมาณไฟฟาในกระบวนการอัดเม็ด                

อาหารสัตวและเพิ่มคุณภาพทางกายภาพของเม็ดอาหารได โดยไมมีผลตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณเชื้อราในอาหารสัตว

นอกจากนี้มีผลตอความสามารถในการเก็บรักษาน้ําหนักที่คงตัวในอาหารสัตวเมื่อเก็บเปนระยะเวลานาน 
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