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มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญอีกชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย ผลผลิตจากมันส าปะหลัง เช่น กากมัน เป็นต้น  
นับว่าเป็นวัตถุดิบส าคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ที่เกษตรกร
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน เช่น  
การน ามาท าเป็นกากมันส าปะหลังหมักยีสต์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะ
ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โคเนื้อ โคนม โคขุน แพะ แกะเป็ด
เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และปลากินพืชทุกชนิด  

ค าแนะน าส าหรับเกษตรกร : กากมันส าปะหลังหมัก
ยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ได้จากการวิจัยร่วมในฟาร์ม
เกษตรกรตัวอย่าง ประกอบด้วย โภชนะพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ 
และวิตามิน  ใช้ผสมร่วมกับอาหารเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และสุกรระยะ
รุ่น-ขุน ที่มีน้ าหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไปจนถึงจับส่งขายตลาด  

ส่วนประกอบ : มีวิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับ
สัตว์และกรดอะมิโนจากยีสต์ (1) ยีสต์ (2) น้ าตาลทรายแดง  
(3) กากน้ าตาล (4) ยูเรีย (5) กากมันส าปะหลังสด (6) วิตามิน เอ 

(7) วิตามิน ดี3 (8) วิตามิน อี (9) วิตามิน เค3 (10) วิตามิน บี1 

(11) วิตามิน บี2 (12) วิตามิน บี6 (13) วิตามิน บี12 (14) กรด
แพนโททีนิก (15) กรดนิโคทีนิก (16)กรดโพลิค (17) ไบโอติน 
(18) เหล็ก (19) สังกะสี  (20) ทองแดง (21) แมงกานีส  
(22) ไอโอดีน (23) โคบอลต์ (24) ทรีโอนีน (25) ทริปโตฟาน (26) 
ซีลีเนียม (27) ไลซีน (28) เมทไธโอนีน 

ขนาดและวิธีใช้ : ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารส าหรับสุกร
แม่พันธุ์แลสุกรระยะรุ่น -ขุน น้ าหนักตัวตั้งแต่ 40 กิโลกรัม 

ขึ้นไปในอัตราส่วนของอาหารข้นต่อกากมันหมักยีสต์ = 1:2-5 
กิโลกรัม 

องค์ประกอบทางโภชนะของกากมันหมักยีสต์ 
องค์ประกอบทางเคมี กากมันหมักยีสต์ กากมันสด 

ความชื้น (%) 79.1 70.3 

โปรตีน (%)* 16.4 2.8 

พลังงาน (Mcal/kg) 2.5 2.8 

เยื่อใยหยาบ (%) 20.7 21.9 

          *หมายเหตุ : กรณีหมัก 10 20 30 วัน คุณค่าโปรตีนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 

12 16 20 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดขอนแก่น กรมปศุสัตว์ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น) 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      (1) กากมันหมักยีสต์สูตรสุกรสามารถใช้เป็นอาหารใน
สัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น เป็ด ไก่ โค กระบือ แพะ แกะได้ แต่กาก
มันหมักยีสต์สูตรดั้ งเดิมส าหรับโคเนื้อ -โคนม ไม่แนะน าให้
เกษตรกรน ามาเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตต่ า 

(2) การใช้กากมันหมักยีสต์ส าหรับสุกรที่ไม่เคยกินมาก่อน 
เกษตรกรควรเสริมในปริมาณน้อยและปรับเพิ่มขึ้นตามความ
เหมาะสม 



(3) กรณีเกษตรกรใช้หัวอาหารชนิดผง โปรตีนตั้งแต่  
35 เปอร์เซ็นต์ แนะน าใช้ผสมดังนี้ หัวอาหาร 2 กิโลกรัม และ
ปลายข้าวหรือข้าวโพดบด 4 กิโลกรัม และกากมันหมักยีสต์  
60 กิโลกรัม สามารถใช้เลี้ยงสุกรระยะขุน ได้จ านวน 10 ตัวต่อวัน 

(4)  กรณี เกษตรกรใช้อาหารข้นส า เร็จรูปโปรตีน  

16 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สามารถใช้กากมันหมักยีสต์ทดแทนได้  
50 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่สุกรขุนได้รับในแต่ละวัน (อาหารข้น
ส าเร็จรูป 1 กิโลกรัม ต่อกากมันหมักยีสต์ 5 กิโลกรัม) 

(5) กรณีใช้กากมันหมักยีสต์เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนสามารถใช้
เป็นอาหารหลักเพื่อขุนเป็นระยะเวลา  3-4 เดือน โดยให้กินเต็มที่ 

(6) กรณีใช้เลี้ยงเป็ด-ไก่ แนะน าให้ใช้กากมันหมักยีสต์ใน
สัตว์ช่วงระยะกลาง โดยผสมร่วมกับอาหารเดิมที่เป็ดเคยได้รับ
และปรับปริมาณเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม 

(7) สุกรที่กินกากมันหมักยีสต์จะมีเนื้อแดงเพิ่มขึ้นและ
ไขมันต่ า 

(8) ช่วยก าจัดกลิ่นและแมลงวันในฟาร์มได้แน่นอน 

กระบวนการผลิตกากส าปะหลงัหมักยีสต์    
(1) ขั้นตอนการกระตุ้นยีสต์ : ชั่งน้ าตาลทรายแดงและ

ยีสต์ ละลายในน้ าอัตราส่วน 1 : 10 : 0.5 จ านวน 4 กิโลกรัม 
ผสมในน้ าสะอาดปริมาตร 40 ลิตร ท าการละลายให้เข้ากันและ
เติมยีสต์ จ านวน 2 กิโลกรัม (Barker yeast 4 ก้อน) แล้วท าการ
ละลายผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที 
หรือปล่อยจนยีสต์เกิดฟอง

(2) ขั้นตอนการเตรียมอาหารยีสต์ : (2.1) เติมน้ าสะอาด
ปริมาตร 1,000 ลิตร ลงในถังพลาสติกขนาดมากกว่า 1,000 ลิตร 
ที่เตรียมไว้ให้ครบ (2.2) ชั่งยูเรีย จ านวน 40 กิโลกรัม และ
กากน้ าตาลจ านวน 50 กิโลกรัม เทลงในถังพลาสติกและผสมให้
เป็นเนื้อเดียวกัน (2.3) เทน้ ายีสต์ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ  

(3) ผสมยีสต์ในน้ าหมัก : เมื่อครบเวลาที่ก าหนดท าการ
เทน้ ายีสต์ที่เลี้ยงไว้ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อและเติมออกซิเจนและ
ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที  

 

 
การใช้กากมันส าปะหลังเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์  

(ภาพ : http://trub-ubt.dld.go.th) 

 
ตัวอย่างภาพกากมันส าปะหลังหมักยีสต์  

(ภาพ : http://www.chiangraifocus.com) 
 

 (4) การบรรจุกากมันลงในบ่อหรือบรรจุถุง : (4.1) 
บรรจุกากมันจ านวน 6 ตัน ลงในบ่อขนาด (กว้าง x ยาว x สูง = 

3 x 4 x 0.5 เมตร)(4.2) ท าการบรรจุกากมันส าปะหลังใส่ในถุง
กระสอบที่มีถุงพลาสติกสีด าซ้อนอยู่ภายในจ านวน 30 กิโลกรัม 

เติมน้ าหมักยีสต์ลงในกากมัน : (5.1) เติมน้ าหมักยีสต์
ปริมาตร 1,000 ลิตร ฉีดลงในกากมันจ านวน 6 ตัน แล้วปิดหมัก
ไว้ 10 วัน เมื่อครบแล้วน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ต่อไป (5.2) เติมน้ าหมัก
ยีสต์ปริมาตร 5 ลิตร เทราดลงในถุงกระสอบที่บรรจุกากมัน 30 
กิโลกรัม แล้วรัดปากกระสอบให้แน่นและหมักไว้เป็นเวลา 10 วัน 
เมื่อครบแล้วน าไปเลี้ยงสัตว์ ต่อไป 
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