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ผูเ้ขยีนจะน าเสนอทุกท่านกลบัไปสูเ่ร ื่องทีเ่ป็นพืน้ฐานสามญัมากๆ ของฟารม์ปศุสตัว ์ เชื่อว่าเกษตรกรสว่นใหญ่
เกอืบ 100% รูจ้กักนัอยู่แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ฟารม์ทีผ่สมอาหารใชเ้ลีย้งสตัวเ์อง ตอ้งคุน้ชนิและใชว้ตัถดุบิชนิดนี้กนัเป็น
อย่างด ี แต่เชื่อเถอะว่า ใชต้ามๆ กนั ทัง้ยงัไมรู่จ้กัมนัดพีอ ว่าจรงิๆ แลว้ ทีใ่ชอ้ยู่มนัคอือะไร มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง มกีี่
ประเภท ท าไมตอ้งเตมิลงไปดว้ย ไมใ่สไ่ดห้รอืไม่ จะเลอืกใชอ้ย่างไร และสารพดัเรื่องราวทีเ่ราควรรูเ้กีย่วกบัฟอสฟอรสั 
หรอืฟอสเฟต หรอืทีเ่กษตรกรเรยีกกนังา่ยๆ ว่า P แลว้ตามดว้ยตวัเลขต่างๆ ทีเ่หน็กนับอ่ยกค็อื 18 หรอื 21  

ฟอสฟอรสั (P) เป็นแรธ่าตหุลกัทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อร่างกายสตัว ์ โดยเมือ่ถูกย่อย และดดูซมึเขา้สู่
เลอืด จะไปท าหน้าทีต่่างๆ มากมาย ทีส่ าคญัอนัดบัแรกคอื ไปเป็นองคป์ระกอบของเน้ือเยื่อตา่งๆ ในร่างกาย โดย
ฟอสฟอรสัในร่างกายประมาณ 80% อยู่ในรปูของโครงสรา้งกระดูก โดยตอ้งรวมอยู่กบัแคลเซยีม (Ca) ในรูปของ
แคลเซยีมฟอสเฟต หรอื Ca3(PO4)2 สว่นทีเ่หลอือกีประมาณ 20% จะอยู่ในรูปของกลา้มเน้ือและเน้ือเยื่อตา่งๆ ในรปูของ
ฟอสโฟลปิิด ซึง่ท าหน้าทีส่ าคญัเป็นเยื่อหุม้เซลล ์ รวมถงึเป็นองคป์ระกอบของลโิปโปรตนี เพือ่ชว่ยในกระบวนการ
เคลือ่นยา้ยไขมนั 

นอกจากนี้ฟอสฟอรสัยงัท าหน้าทีอ่ ื่นๆ คอื เป็นสว่นประกอบของสารพลงังานสงูไดแ้ก่ อะดโีนซนีโมโนฟอสเฟต 
(AMP) อะดโีนซนีไดฟอสเฟต (ADP) และอะดโีนซนีไตรฟอสเฟต (ATP) อนัท าหน้าทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางชวีเคมทีี่
เกดิภายในเซลล ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมตาบอลสิมของพลงังานในร่างกาย ในอกีแงห่นึ่งฟอสฟอรสัยงัเป็นองคป์ระกอบของ
สาร DNA และ RNA อนัท าหน้าทีค่วบคมุ และถ่ายทอดพนัธุกรรมทัง้ของคน และสตัว ์ รวมถงึกระบวนการสงัเคราะห์
โปรตนีในร่างกายอกีดว้ย หน้าทีส่ าคญัสดุทา้ยอนัลมืไมไ่ดเ้ลยคอื ฟอสฟอรสัจะช่วยรกัษาสมดุลอเิลก็โทรไลท ์ กรด-ด่างใน
ร่างกายเพือ่ใหม้สีมดุลคงที ่ไมก่่อเกดิอนัตรายในร่างกาย 

เมือ่เหน็ความส าคญัยิง่ของฟอสฟอรสักนัขนาดนี้แลว้ และร่างกายสตัวก์จ็ าเป็นตอ้งไดร้บัฟอสฟอรสัในปรมิาณ
สงู สงสยัไหมครบัว่าปศุสตัวท์ีส่ าคญัทางเศรษฐกจิทีเ่ราเลีย้งกนัอนั ไดแ้ก่ สกุร ไก่ ได้รบัฟอสฟอรสัมาจากแหลง่ไหนบา้ง 
โดยทัว่ไปฟอสฟอรสัทีส่ตัวจ์ะไดร้บักม็อียู่ 2 รปูแบบหลกัคอื อนิทรยีฟ์อสเฟต (Organic phosphate) และอนินทรยี์
ฟอสเฟต (Inorganic phosphate) ซึง่มอียู่ในสิง่มชีวีติต่างๆ พชื สตัว ์ และเกดิขึน้ในธรรมชาต ิ เช่น หนิ ซึง่มรีายละเอยีด

 

 



 

 

แตกต่างกนัออกไป ทัง้แหลง่ ความสามารถในการน าไปใช ้ และผลขา้งเคยีงจากการใช ้ ซึง่ในปจัจบุนัสตัวก์ไ็ดร้บั
ฟอสฟอรสัจากฟอสเฟตทัง้สองแหลง่ควบคูก่นัไปอยูแ่ลว้ มากน้อยแตกต่างกนัไป แตแ่นวโน้มทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื ตอ้งมกีาร
เสรมิอนินทรยีฟ์อสเฟตในทุกสตูรอาหารของทุกฟารม์อยู่แลว้ เน่ืองจากปลอดภยัจากเชือ้ก่อโรค และม ี% ของฟอสฟอรสัที่
แน่นอนคงตวั ท าใหส้ามารถค านวณสตูรอาหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

อนิทรยีฟ์อสเฟต พบไดท้ัง้ในพชื และสตัว ์ ในสว่นของพชืนัน้มกัพบในเมลด็ธญัพชืต่างๆ ในรปูของฟอสโฟลปิิด 
ฟอสโฟโปรตนี กรดนิวคลอีกิ ซึง่สตัวก์ระเพาะเดีย่วเช่น สกุร ไก่ ย่อยไดด้ ี แต่กไ็ดป้รมิาณฟอสฟอรสัไมม่ากนัก เพราะ
พบว่าฟอสฟอรสัในพชื (มากกว่า 50-80%) มกัอยู่ในรปูของกรดไฟตกิ หรอืเกลอืไฟเตท ทีส่ตัวก์ระเพาะเดีย่วแทบไม่
สามารถใชฟ้อสฟอรสัจากรปูนี้ไดเ้ลย เน่ืองจากสตัวก์ระเพาะเดีย่วผลติเอนไซมไ์ฟเตสไดใ้นปรมิาณต ่ามาก มกัไมท่ างาน 
หรอืผลติไมไ่ดเ้ลย ในขณะทีส่ตัวก์ระเพาะรวม หรอืสตัวเ์คีย้วเอือ้ง โค กระบอื แพะ แกะ สามารถใชฟ้อสฟอรสัจากรปูไฟ
เตทนี้ไดด้กีว่ามาก เน่ืองจากจลุนิทรยีใ์นกระเพาะรูเมนสามารถผลติเอนไซมไ์ฟเตสมาย่อย ใหฟ้อสฟอรสัในรปูอสิระ
ออกมาได ้ จากตารางที ่ 1 แสดงใหเ้หน็วา่วตัถุดบิจากพชืนัน้ให ้ % ฟอสฟอรสัทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิไมค่อ่ยสงูมากนัก 
อนุมานไดว้่าประมาณ 1 ใน 3 จากทีม่อียู่เท่านัน้เอง ในขณะทีต่ารางที ่ 2 แสดงใหเ้หน็ว่าวตัถดุบิจากสตัวน์ัน้ให ้ % 
ฟอสฟอรสัทีใ่ชป้ระโยชน์ หรอืย่อยไดส้งูกว่ามาก เน่ืองจากวตัถดุบิจากสตัวน์ัน้มปีรมิาณฟอสฟอรสัในระดบัทีสู่ง (แต่กย็งั
ต ่ากว่าอนินทรยีฟ์อสเฟตทีน่ิยมใชเ้สรมิกนัมาก) ทีนิ่ยมน ามาใชก้นัไดแ้ก่ กระดูกป่น เน้ือป่น ปลาป่น นมผง ซึง่ในปจัจบุนั
วตัถดุบิจากสตัวม์กัใชใ้นสตูรอาหารทีค่อ่นขา้งต ่า (ประมาณ 5%) ถอืว่าน้อยกว่าวตัถดุบิจากพชืมากทเีดยีว เน่ืองจากราคา
ทีส่งู และบางชนิด บางแหลง่อาจมปีญัหาเรื่องความปลอดภยัในแงม่เีชือ้ก่อโรคต่างๆ ปนเป้ือนมาได ้ ดงันัน้วตัถดุบิจาก
สตัวจ์งึใหฟ้อสฟอรสัใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่พยีงพอกบัทีส่ตัวต์อ้งการ อนัท าใหก้ารเสรมิฟอสฟอรสัจากอนินทรยีฟ์อสเฟตมี
ความจ าเป็นตอ้งท าอยู่เสมอ 

 
อนินทรยีฟ์อสเฟตนัน้กพ็บในพชืดว้ย แต่ไมไ่ดส้ าคญัมากนัก แหลง่ทีส่ าคญัของอนินทรยีฟ์อสเฟตนัน้คอื เกดิขึน้

ในธรรมชาต ิ อยู่ในรปูของหนิฟอสเฟต ซึง่เป็นแหลง่ฟอสฟอรสัปรมิาณสงู และใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิมากกว่าแหลง่อื่นๆ ใน
รูปแบบธรรมชาตดิัง้เดมิ หรอืหนิฟอสเฟตทีไ่มผ่่านกระบวนการใดๆ เลยนัน้ ไมค่วรทีจ่ะน ามาใชผ้สมอาหารสตัว ์  แมจ้ะมี
ฟอสฟอรสัใชป้ระโยชน์ไดส้งูกต็าม แต่มฟีลอูอรนี (F) ในระดบัปรมิาณสงูเช่นกนั ผลท าใหเ้กดิพษิตอ่ตวัสตัว ์ โดยเมือ่ดดู
ซมึเขา้สูร่่างกาย 95% จะไปสะสมทีก่ระดูก ท าใหก้ระดูกพรนุ ทัง้ยงัจะเสีย่งต่อแร่ธาตุทีเ่ป็นโลหะหนักอื่นๆ ปนเป้ือนมาอกี



 

 

ดว้ย จงึตอ้งน ามาแปรรูปผ่านกระบวนการใหใ้ชไ้ด ้ ดว้ยการเผาทีอุ่ณหภูมไิมน้่อยกว่า 1,000 C เพือ่แยกฟลอูอรนี และ
โลหะหนักอื่นๆ ออกไป บางแหลง่อาจลดขัน้ตอน หรอืลดอณุหภูมลิงไป เพือ่ลดตน้ทุนการผลติ อาจท าใหใ้ชป้ระโยชน์จาก
ฟอสฟอรสัไดไ้มเ่ตม็ที ่ และยงัอนัตรายจากฟลอูอรนี และโลหะหนักทีต่กคา้งอกี หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการนี้ยงัสามารถเตมิ
กรดฟอสฟอรกิเพือ่เพิม่ระดบัฟอสฟอรสัไดต้ามตอ้งการอกีดว้ย เช่น ไดแคลเซยีมฟอสเฟต (P14, P16, P18) นอกจากหนิ
ฟอสเฟตแลว้ ยงัสามารถผลติไดจ้ากแหลง่กระดูกสตัวอ์กีดว้ย ซึง่มฟีอสฟอรสัอยูป่ระมาณ 10-12% มขีอ้ดคีอื ใชป้ระโยชน์
จากฟอสฟอรสัไดเ้ตม็ที ่ และไมม่โีลหะหนักหรอืแรธ่าตอุื่นๆ ตกคา้งมากดงัเช่นหนิฟอสเฟต และสามารถน ามาเตมิกรด
ฟอสฟอรกิ เพือ่เพิม่ระดบัฟอสฟอรสัไดด้งัเช่นเดยีวกบัหนิฟอสเฟต สว่นอกีประเภทคอื ฟอสเฟตทีผ่ลติหรอืสงัเคราะหข์ึน้ 
โดยมกัจะผลติขึน้มาจากแคลเซยีมคารบ์อเนต ทีน่ ามาเตมิกรดฟอสฟอรกิลงไปจนไดร้ะดบัฟอสฟอรสัทีต่อ้งการ ซึง่ตอ้ง
เตมิมากกว่าใชว้ตัถดุบิเริม่ตน้อื่นๆ เน่ืองจากไมม่ฟีอสฟอรสัเป็นองคป์ระกอบอยู่เลย แต่ขอ้ดขีองวธินีี้กค็อื ลดความเสีย่ง
จากโลหะหนัก โดยเฉพาะฟลอูอรนี ขอ้ดทีีเ่กีย่วเน่ืองกนักค็อื ไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามรอ้นสงูในการเผาดว้ย ท าใหล้ดตน้ทุน
การผลติในสว่นน้ีลงได ้ อนินทรยีฟ์อสเฟตทีผ่ลติออกมาในปจัจบุนัมมีากมายหลายหลากรปูแบบเช่น โมโนแคลเซยีม
ฟอสเฟต ไดแคลเซยีมฟอสเฟต โมโนไดแคลเซยีมฟอสเฟต ไตรแคลเซยีมฟอสเฟต โมโนโซเดยีมฟอสเฟต ไดโซเดยีม
ฟอสเฟต ไตรโพลโีซเดยีมฟอสเฟต โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นตน้ ซึง่แต่ละชนิดน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนัไป
ตามวตัถุประสงคเ์ช่น การเกษตร เลีย้งสตัว ์อุตสาหกรรมเคม ีโดยตอ้งมคีวามรูเ้ลอืกใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมดว้ย 

การใชฟ้อสฟอรสั หรอืฟอสเฟตเพือ่น ามาเลีย้งสตัว ์ ใหส้ตัวก์นิไดน้ัน้ ควรเลอืกชนิดทีป่ลอดภยั ผ่านการก าจดั
ฟลอูอรนี และโลหะหนักอื่นๆ ออกแลว้ และอยู่ในรปูแบบทางเคมทีีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อสตัว์ ทีใ่ชก้นัมากในปจัจบุนัจะนิยม
แหลง่ทีผ่ลติมาจากกระดูกสตัว ์ หรอืหนิฟอสเฟตทีผ่า่นกระบวนการกรรมวธิกีารผลติทีถู่กตอ้งเหมาะสมแลว้เท่านัน้ 
ผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ละจ าหน่ายกนัในทอ้งตลาดกจ็ะมรีะดบัของฟอสฟอรสัอยู่หลายคา่ ชนิดและรปูแบบทีนิ่ยมมากในปจัจบุนั
ไดแ้ก่ โมโนแคลเซยีมฟอสเฟต (MCP) หรอื P21 มรีะดบัของฟอสฟอรสั 21% สว่นแคลเซยีมม ี18% ซึง่มคีา่การย่อยไดส้งู 
แตร่าคากจ็ะสงูกว่าดว้ยเช่นกนั สว่นไดแคลเซยีมฟอสเฟต (DCP) หรอื P18 กไ็ดร้บัความนิยมมากเช่นกนั โดยมรีะดบัของ
ฟอสฟอรสั 18% สว่นแคลเซยีมม ี24% ซึง่ไดแคลเซยีมฟอสเฟตนี้อาจม ี% ของฟอสฟอรสัทีห่ลากหลายน้อยลงอกีเช่นกนั 
ทีพ่บมากไดแ้ก่ 14% (P14) 16% (P16) โดยจะมรีาคาทีถ่กูลงกว่า P18 ซึง่ระดบัฟอสฟอรสัทีต่ ่าลงกจ็ะบง่บอกถงึการใช้
ประโยชน์ไดข้องฟอสฟอรสัทีต่ ่าลงดว้ยเช่นกนั กลา่วคอื P18 จะมกีารใชป้ระโยชน์ของฟอสฟอรสัไดป้ระมาณ 95-100% 
P16 ประมาณ 80% และ P14 ประมาณ 16% และอกีชนิดทีน่ิยมใชก้นัมากคอื โมโนไดแคลเซยีมฟอสเฟต (MDCP) ซึง่
เกดิจากการผสมกนัของสองชนิดแรกทีก่ลา่วมา มขีอ้ดคีอื มคีา่การย่อยไดส้งูกว่าไดแคลเซยีมฟอสเฟต แต่มรีาคาถูกกว่า
โมโนแคลเซยีมฟอสเฟต              

ปญัหาทีพ่บมากของการใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นแหลง่ฟอสฟอรสั หรอืฟอสเฟตรูปแบบต่างๆ ในปจัจบุนั คอื ระดบัหรอื
ปรมิาณของฟอสฟอรสัทีว่เิคราะห ์หรอืตรวจไดจ้รงิ ต ่ากว่าทีร่ะบไุว ้ จากหอ้งปฏบิตักิารดา้นอาหารสตัวพ์บว่ามทีัง้แบบปน
หนิทีไ่มผ่่านกรรมวธิกีารผลติทีถู่กตอ้ง ปนหนิฝุ่น เมือ่น ามาผสมอาหาร และสตัวก์นิเขา้ไปจะพบอาการความผดิปกตอินั
เน่ืองมาจากขาดฟอสฟอรสั สมดุลฟอสฟอรสัและแคลเซยีมไมไ่ดส้ดัสว่นทีถู่กตอ้ง ทัง้ยงัสง่ผลเสยีต่อสมดุลแรธ่าตอุืน่ๆ 
ตามมาเช่น ขาดสงักะส ี เหลก็ ทองแดง เป็นตน้ อาการความผดิปกตมิกัเกดิขึน้ชา้ๆ อนัไดแ้ก่ สตัวก์นิอาหารลดลง โตชา้ 
ขนหยาบ ผวิหนังหยาบกรา้น ขาเจบ็ กระดูกอ่อน กระดกูเปราะหกังา่ย และหากเลอืกใชช้นิดทีม่โีลหะหนักปนเป้ือนมา
ดว้ย มกัพบว่าสตัวแ์สดงอาการป่วยเช่น โตชา้ กระดูกพรุน โก่งงอผดิรปู แตกหกังา่ย ทัง้ยงัแสดงอาการป่วยดว้ยโรคระบบ
ต่างๆ อกีมากมาย ตามแต่ชนิดแรธ่าตหุรอืโลหะหนักทีไ่ดร้บัเขา้ไป จนอาจท าใหส้ตัวต์ายไดใ้นทีส่ดุ ดงันัน้เราควรเลอืกซือ้
ผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากระบชุดัเจนของระดบัฟอสฟอรสั และแคลเซยีม รวมถงึแหลง่ผลติและจดัจ าหน่าย มยีีห่อ้น่าเชือ่ถอื เพือ่
ประโยชน์สดุทา้ยตอ่ตวัสตัว ์และตวัเราเอง ถูกตอ้งไหมครบั 

 
เอกสารอ้างอิง 
นฤมล อ่างกระโทก. 2547. วิทยานิพนธเ์รื่อง การใช้ประโยชน์ของโมโนไดแคลเซียมฟอสเฟตท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ีต่างๆ กนัในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน.   
                                          บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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