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เทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

The Production Technology of Elephant Feed in Surin Province 

 การวิจัย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง ในเขต
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตอาหารช้าง 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ ผูว้จัิยดําเนินการวจัิยตามกระบวน
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ซึง่มขีัน้ตอนในการดําเนิน การวจิยัในแตล่ะขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี้
ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
อาหารช้าง ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
อาหารช้าง ขั้นตอนที่ 4 การหาประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่
ใช้ในการผลิตอาหารช้าง โดยมีเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ของเคร่ืองผสมอาหารช้าง เครื่องอัดอาหารช้าง เครื่องอบ
อาหารช้าง ผลผลิตอาหารช้างจะถูกอัดขึ้นรูปให้อยู่ใน
รูปแบบแท่งซ่ึงเหมาะสมสําหรับใช้เป็นอาหารให้กับช้างได้
เป็นอย่างดี 
 ผลการทดสอบประสทิธภิาพเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติ
อาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กระบวนการ
ผสมอาหารชา้งตามสตูรส่วนผสม เครือ่งสามารถผสมอาหาร
ได้ครั้งละ 40 กิโลกรัมต่อครั้งการผสม ที่ความเร็วรอบ 50 
รอบต่อนาที ใช้เวลาในการผสมเฉลี่ย 12.35 นาทีต่อครั้ง
การผสม การกระจายตัวของอาหารช้างทั่วถึงกัน และเกิด
การคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี 

* นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 เมือ่ลาํเลยีงอาหารช้างลงสูเ่ครือ่งอดัอาหารช้าง พบวา่
เครื่องสามารถอัดข้ึนรูปอาหารช้างให้เป็นแท่งได้เฉล่ีย 
77.74 กโิลกรมัตอ่ชัว่โมง เมือ่คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตจ์ะได ้97.17 
เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง เมื่อคิดเป็นแท่งเฉลี่ย 1,438 แท่ง
ต่อช่ัวโมง อาหารท่ีไม่สมบูรณ์แตกหักหรือเกิดรอยร้าว
ในการอัดเฉลี่ย 16 แท่งต่อช่ัวโมง เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การสูญเสียที่เกิดจากอาหารที่ไม่สมบูรณ์แตกหัก หรือเกิด
รอยร้าวจะได้ 2.83 เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง 
 เมื่อนําไปอบแห้งด้วยเครื่องอบอาหารช้างครั้งละ 40 
กิโลกรัม ณ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบคงที่ 65 องศาเซลเซียส 
พบวา่ อาหารช้างมกีารหดตวัจากขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของ
อาหารก่อนอบ เฉลี่ย 28.1 มิลลิเมตร หลังการอบหดตัวอยู่
ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 27.6 มิลลิเมตร อาหารช้าง
มกีารหดตวัลง 0.5 มลิลเิมตร หรือ 1.7 เปอรเ์ซน็ตข์องขนาดเสน้
ผา่นศนูยก์ลาง ดา้นขนาดความยาวของอาหารกอ่นอบ เฉลีย่ 
88.2 มลิลเิมตร หลงัการอบหดตวัลงอยูท่ี่ขนาดความยาว เฉลีย่ 
85.8 มลิลเิมตร อาหารชา้งมกีารหดตวัลงดา้นความยาว 2.4 
มลิลเิมตร หรอื 2.7 เปอรเ์ซ็นตข์องขนาดความยาว ดา้นนํา้หนกั
ของอาหารช้างก่อนอบ เฉลี่ย 70 กรัมต่อแท่ง หลังการอบ
นํ้าหนักของอาหารช้างลดลงเหลือ เฉลี่ย 54 กรัมต่อแท่ง 
อาหารช้างสูญเสียความชื้นไป 22.8 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาใน
การอบเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อครั้งในการอบ 

 คำาสำาคัญ: สูตรอาหารช้าง, เทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง, อาหารช้างแบบแท่ง
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บทนำา

ABSTRACT

 The research of Production Technology of 
Elephant Feed in Surin Province have objective to 
build and efficacy of The Production Technology 
of Elephant Feed in Surin
 Province. The researcher operations method 
are Research and Development which done by 
using procedure to doing research are 1) Study 
foundation information and research concerned 
2) the designing technology to produced elephant 
feed Elephant Feed in Surin Province 3) to building 
of technology to produced elephant feed Elephant 
Feed 4) to examine the efficacy of technology which 
produce elephant feed machine. There is a technology
of mixing food, technology of compressor 
elephant feed, technology of baking elephant feed 
which make stick shape feeds has appropriate when 
its eating food. 
 The Conclusions to efficacy test of Production
Technology of Elephant Feed in Surin Province 
that the process of Formula to mixing Elephant 
Feed. The machine can mix 40 kilograms of feeds 
per time. The speed is 50 rounds per minute. The 
average timing to mix is 12.35 minutes per one time 
of mixing. The distributions of food are consistency, 

 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่ีมีช้างเป็นสัญลักษณ์ 

มีช่ือเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศว่าเป็นถิ่น

ช้างใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญ และมีชื่อเสียงมาก 

คือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม 

ซึง่มชีา้งเลีย้งมาก คนสรุนิทร์เลีย้งชา้งเสมอืนหน่ึงเปน็สมาชิก

steadily and good mixing.
 The process of put the feeds to compressor 
elephant feed machine that have average time to 
make stick shape is 77.74 kilogram per hour, 97.17 
percent per hour and 1,438 stick per hour. The 
average incomplete or destroyed sticks are 16 stick 
per hour and 2.83 percent per hour.
  The process of baking elephant feed 40 
kilogram per time at 65 Celsius that retracting 28.1 
millimeter from stick diameter before baking. And 
after retracting stick diameter is 27.6 millimeter. 
The elephant feed have retracting 0.5 millimeters 
or 1.7 percent of sticks diameter .The average stick 
length before baking 88.2 millimeter then before 
baked which retracting that reduced stick length is 
85.8 millimeter. There is retracting 2.4 millimeter or 
2.7 percent of stick length. The average weight of 
elephant feed per stick 70 gram per stick. Before 
baked retracting that reduced sticks have average 
weight 54 gram per stick. The elephant feed have 
loosed humidity at 22.8 percent and average time 
for baked 11 hours per time. 

Keywords:  Elephant feed formulation, The Production Technology of Elephant Feed , 
 Viscous feed in pipe shape.

ของครอบครวั มวีถิชีวีติ มคีวามผกูพนัระหวา่งคนกบัช้าง ซึง่

แตกต่างจากการเลี้ยงช้างในจังหวัดอื่นๆ และเป็นที่รู้จักกัน

โดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ในนาม “สุรินทร์เมืองช้าง” และเป็นที่อาศัยของกลุ่มผู้เลี้ยง

ช้างที่เรียกตัวเองว่า “กวย” หรือ “กูย” ปัจจุบัน เป็นที่รู้จัก
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ในนาม“หมู่บ้านช้าง” (จารุณี ทาศรี, 2545, หน้าที่ 10)   

 ชา้งเปน็สัตวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมทีมี่ขนาดใหญท่ีส่ดุ มอีายุ

เฉลี่ยประมาณ 80 ปี อาหารช้าง คือ ดินโป่ง หญ้าต่างๆ ไผ่ 

เถาวัลย ์ผลไมส้กุฯ และชา้งจะกนิอาหารประมาณ ร้อยละ 10 

ของนํา้หนกัตวัตอ่วนั หรอืประมาณวนัละ 250-280 กโิลกรมั

ต่อเชือก (อารีย์ ทองแก้ว, 2537, หน้า 30) บ้านตากลาง

บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอทา่ตูม จังหวัดสริุนทร์ มชีา้ง

เลีย้งมากทีส่ดุ ปญัหาทีพ่บสว่นใหญค่อืขาดแคลนพชือาหาร

ช้าง และมปีรมิาณอาหารชา้งลดลงไมพ่อใหช้า้งกนิ ประกอบ

กบัควาญชา้งไมม่อีาชพีอืน่ทํา ต้องนําชา้งออกเรร่อ่น อาหาร

มคีวามสาํคญัตอ่สุขภาพของชา้งการได้รบัอาหารในปรมิาณ

ที่เหมาะสมมีผล ทําให้ช้างมีสุขภาพดี และต้านทานต่อโรค 

อาหารทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ หรอืมอีาหารไมเ่พยีงพอและการกนิ

อาหารซํ้าๆ กันเพียง 1-2 ชนิด จะทําให้ไม่สมดุลทาง

โภชนาการ ในที่สุดก็จะเกิดภาวะขาดอาหาร (ปรีชา พวงคํา

และคณะ, 2548, หน้า 14-19) 

 จากขอ้มูลการตรวจโรคของช้างทีเ่ขา้รบัการตรวจ ของ

สถาบันวิจัยและบริการช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ระหว่าง ปี 2541-2551 จํานวนช้าง

ทั้งหมดของจังหวัดสุรินทร์ (ที่ติดไมโครชิพ) จํานวน 1,030 

เชอืก ทีเ่ขา้รับการตรวจจํานวน 942 เชอืก พบวา่ ชา้งจงัหวดั

สุรินทร์เป็นโรคขาดสารอาหารถึง 560 เชือก หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 59.4 ซ่ึงมีลักษณะอาการระบบขับย่อยอาหารไม่ดี

ช้างผอม อ่อนแรง สาเหตุเกิดจากการได้รับอาหารไม่

หลากหลาย ขาดสารอาหารกลุม่พลงังาน ไดแ้ก ่ราํ, นํา้ตาลปีบ๊,

กล้วย, อ้อย, และธาตุเหล็ก (สถาบันวิจัย และบริการช้าง

แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2552) 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชน

คนเลีย้งชา้งจงัหวดัสรุนิทรข์าดความรูพ้ืน้ฐานทางเทคโนโลย ี

และแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนเกี่ยวกับการผลิตอาหารช้าง 

จุดสําคัญที่จะช่วยทําให้ชุมชนคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์

สามารถมีชวีติทีด่ขีึน้ทัง้คนและชา้งกคื็อการนาํเอาเทคโนโลยี

ที่เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กและเป็นเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วย

ในขัน้ตอนของการผลติอาหารชา้งเพือ่ใหเ้กดิผลดใีนทอ้งถิน่

และชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะนําเอาความรู้ทาง

ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีไปผลิตอาหารช้างแบบควบวงจร

กระบวนการผลิตให้แก่ชุมชนคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อใช้สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งคนและช้างให้ดีขึ้น 

ตามลําดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการผลิต

อาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านสูตรอาหารช้าง

 ผู้วิจัยใช้สูตรอาหารช้าง จากผลงานวิจัยของ ศุภชัย 

แก้วจันทร์. (2552 : 119) ซึ่งมีส่วนผสมของอาหารที่เหมาะ

สําหรับช้าง ประกอบไปด้วย รําละเอียดร้อยละ 30 ข้าวโพด

ร้อยละ 20 ปลายข้าวร้อยละ 10 กากถั่วเหลืองร้อยละ 5 

นํา้รอ้ยละ 15 กากนํา้ตาลรอ้ยละ 15 แรธ่าตวุวัเนือ้รอ้ยละ 3

เกลอืร้อยละ 1 แป้งมนัรอ้ยละ 1 ถกูอดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบแทง่

ใช้เป็นอาหารเสริม สําหรับช้าง

 ขอบเขตด้านการสรา้งเทคโนโลยีท่ีใชผ้ลิตอาหารชา้ง

 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการออกแบบเทคโนโลยี

ที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งใช้

เทคโนโลยใีนการผลติตามลําดับของ เครือ่งผสมอาหารชา้ง, 

เครื่องอัดอาหารช้าง, และ เคร่ืองอบอาหารช้าง, ผลผลิต

ถูกอัดให้อยู่ในรูปแบบแท่ง ใช้เป็นอาหารให้กับช้างซ่ึงเป็น

อาหารข้นที่มีองค์ประกอบ ทางโภชนาการต่างๆ ครบถ้วน 

ตามความต้องการของช้าง 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

 ในขัน้ตอนนีผู้ว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากงานวจิยั

ที่ เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโดยศึกษาในด้านความ

ตอ้งการอาหารและเทคโนโลยใีนการผลิตอาหารชา้ง ขอ้มลู

ดา้นสขุภาพช้างและการขาดสารอาหาร ข้อมลูดา้นงานวจิยัท่ี

เกีย่วข้อง ขอ้มลูดา้นการศกึษาสตูรอาหารเสริม ขอ้มลูดา้นการ

เลอืกรปูทรงอาหารช้าง และการยอมรบัรูปทรงของอาหารช้าง 
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 ขัน้ตอนที่2การออกแบบเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการผลติ

อาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร ์

 ในขัน้ตอนน้ี ผู้วิจยัได้นาํผลจากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 

1 มาเป็นแนวทางในการออกแบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติ

อาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยออกแบบเครื่อง

ผสมอาหารช้าง เครื่องอัดอาหารช้าง เครื่องอบอาหารช้าง 

ตามลําดับการผลิต 

แผนภูมิที่1 ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์

ทดสอบประสทิธภิาพขัน้ตน้ของเทคโนโลยทีีใ่ชผ้ลติอาหารชา้งในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์

ได้เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตอาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ต.กระโพอ.ท่าตูมจ.สุรินทร์สุรินทร์

การสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง จังหวัดสุรินทร์

แบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง

การสร้างเครื่องผสมอาหารช้าง การสร้างเครื่องอัดอาหารช้าง 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

การสร้างเครื่องอบอาหารช้าง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

อาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  การสรา้งเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติอาหารชา้ง ในเขต

พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยนําผล การออกแบบ 

และเขยีนแบบ มาเปน็แนวทางในการสรา้งเทคโนโลยตีน้แบบ

ทีกํ่าหนด และทดลองประสทิธภิาพเครือ่งข้ันตน้โดยมอีาจารย์

ที่ปรึกษา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด โดยมีขั้นตอน

การสร้างดังรายละเอียดในแผนภูมิ
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 ขั้นตอนที่4การทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่
ใช้ในการผลิตอาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตอาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ โดยนําเครื่องผสมอาหารช้าง เครื่องอัดอาหารช้าง 
เครื่องอบอาหารช้างที่ผ่านการประเมินจาก ที่ปรึกษาใน
ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง 
ไปทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพทางด้าน 
 ความสามารถในการผสมอาหารชา้ง ทีกํ่าลงัการผสม
ต่อครั้ง เวลาในการผสม และผลการผสมของอาหารช้างที่มี
การกระจายตัวของส่วนผสมที่คลุกเคล้าเข้ากันจนสามารถ
นําไปอัดเป็นแท่งได้ 
 ความสามารถในการอัดอาหารช้างที่กําลังการอัด
เวลาในการอัด ผลผลิตที่ได้ต่อชั่วโมง และเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพที่ได้ของกระบวนการผลิต โดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมของประสิทธิภาพ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่า
เครื่องอัดอาหารช้างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่1การสัมภาษณ์ นายหมิว ศาลางาม หมอช้างระดับ
ครูบาวัย 85 ปี

 2.ผลการศึกษาด้านสุขภาพช้าง และการขาดสาร

อาหาร

 พบวา่จากข้อมูลการตรวจโรคของช้างท่ีเข้ารบัการตรวจ 

ของสถาบันวจัิย และบรกิารช้างแหง่ชาต ิกรมปศสุตัว ์กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ระหวา่ง ปี 2541-2551 จาํนวนช้างท้ังหมด

ของจังหวัดสุรินทร์ (ที่ติดไมโครชิพ) จํานวน 1,030 เชือก 

ท่ีเข้ารบัการตรวจจํานวน 942 เชือก พบว่า ช้างจงัหวดัสรุนิทร์

เปน็โรคขาดสารอาหารถงึ 560 เชอืก หรอื คดิเปน็รอ้ยละ 59.4

ซึ่งมีลักษณะอาการระบบขับย่อยอาหารไม่ดี ช้างผอม 

อ่อนแรง สาเหตุเกิดจากการได้รับอาหารไม่หลากหลาย 

ขาดสารอาหารกลุม่พลงังาน ไดแ้ก ่ราํ,ขา้ว,นํา้ตาลปีบ๊, กลว้ย, 

อ้อย, และธาตุเหล็ก (สถาบันวิจัย และบริการช้างแห่งชาติ 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3.ผลการศึกษาด้านสูตรอาหารเสริม สำาหรับช้าง

จากผลงานวิจัย

 พบวา่ สตูรอาหารเสรมิสําหรบัชา้งของ ศภุชัย แกว้จนัทร.์

(2552, หน้าที่ 119) มีความเหมาะสมกับการนํามาใช้ใน

การผลิตอาหารสําหรับช้างจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็น

สารอาหารกลุ่มพลังงาน ซ่ึงประกอบ ไปด้วย รําละเอียด

 ความสามารถในการอบอาหารช้าง ท่ีกําลังการอบ 
เวลาในการอบ อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบ และผลการสูญเสีย
ความชื้นสุดท้าย เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
และแบคทีเรีย จนสามารถหยิบจับได้โดยไม่แตกหัก 

ผลการวิจัย
 1.ผลการศึกษาความต้องการอาหารช้างและ
เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตอาหารช้าง
 จากการสมัภาษณห์มอชา้ง นายหมวิ ศาลางาม หมอชา้ง
ระดบัครบูาวยั 85 ป ีชาวกวยอาเจยีง หรอืชาวกวยเลีย้งช้าง
แหง่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์
ไดส้อบถามถงึอาหารทีช่า้งไดก้นิในแตว่นั พบวา่ ชา้งจะไดก้นิ
อาหารด ีและสมบูรณก็์ตอนวนัเลีย้งช้างซ่ึงในหนึง่ปีก็จะมคีรัง้
เดียวคือในช่วงงานช้าง ท่ีเหลือส่วนใหญ่ก็เป็นหญ้าเนเปียร
และกอ็อ้ยหรอืผลไมท้ีน่กัท่องเทีย่วซือ้ใหก้นิ อาหารพเิศษหรอื
อาหารเสรมิตา่งๆ ก็ไม่คอ่ยไดกิ้นเท่าไรเนือ่งจากไมม่เีครือ่งมือ
ท่ีจะผลติอาหารใหช้้างเหมอืนปางอืน่ๆ สว่นมากเป็นอาหารสด
แต่ก็จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ถ้ารัฐจะสนับสนุนก็จะดี
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ร้อยละ 30 ข้าวโพดร้อยละ 20 ปลายข้าวร้อยละ 10 กาก

ถั่วเหลืองร้อยละ 5 นํ้าร้อยละ 15 กากนํ้าตาลร้อยละ 15 

แร่ธาตุวัวเนื้อร้อยละ 3 เกลือร้อยละ 1 แป้งมันร้อยละ 1 

เมื่อถูกอัดอยู่ในรูปแบบแท่งใช้เป็นอาหารช้างจะช่วยเพิ่ม

ความสะดวกในการที่จะให้ช้างกิน

 4.ผลการศกึษาดา้นรปูทรงอาหารชา้งและการยอมรบั

รูปทรงของอาหารช้าง

 ปรีชา พวงคํา. (2548, หน้าที่ 14-24) ได้กล่าวไว้ว่า

ถา้พูดถงึอาหารชา้งทกุคนจะนกึถงึออ้ย เปน็อาหารทีช่า้งชอบ

และมีรูปทรงสะดวกที่จะหยิบยื่นให้ช้างกิน

ภาพที่2 พฤติกรรมในการหยิบจับอ้อยกินของช้าง

 อุทัย คันโธ. (2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและทดลอง

อาหารสําเร็จรูปที่อัดเป็นแท่งด้วยเคร่ืองอัดเม็ดนิ่มที่ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 1 นิ้ว ความยาว 3-4 นิ้ว 

 ศุภชัย แก้วจันทร์. (2552, หน้า 119) ได้ศึกษา และ

ประเมินผลอาหารแบบแท่ง ต่อพฤติกรรมการกินของช้าง 

จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 100 แท่ง พบว่า ช้างยอมรับอาหาร

แบบแทง่ทีผู่ว้จิยันําไปให้ช้างกนิเปน็อยา่งดี ซ่ึงสงัเกตชา้งจาก

ภาพที่3 การทดสอบการยอมรับรูปทรงอาหารแบบแท่งสําหรับช้าง

การใชง้วงหยบิจับกนิอยา่งรวดเรว็ไมว่า่จะวางทีพ่ืน้ หรอืปอ้น

ใหด้ว้ยมอื ชา้งก็สามารถหยบิจบัอาหารแบบแทง่เขา้ปากได้

อย่างสะดวก ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกเฉลี่ย 28.60 

มลิลเิมตร ทีค่วามยาว เฉลีย่ 86.87 มลิลเิมตร ทีน่ํา้หนกัแหง้

หลงัการอบเฉลีย่ 54.33 กรมัตอ่แท่ง ความหนาแนน่เฉลีย่ตอ่

แท่ง 0.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
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 อาหารแบบแทง่สามารถรบัแรงกดอดัได้ 470 นิวตัน และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการทดสอบการรบัแรงกดอดัของออ้ย
พบว่า อ้อยสามารถรับแรงกดอัดได้ 816 นิวตัน จากผลการเปรียบเทียบการรับแรงกดอัดของอ้อย และอาหารแบบแท่ง
ดังกลา่วพบวา่ อาหารแบบแทง่มคีวามสามารถในการรบัแรงกดอดัไดน้อ้ยกวา่ออ้ย ฉะนัน้ อาหารแบบแทง่ของผูว้จัิยสามารถ
นําไปให้ช้างกินได้โดยที่ไม่มีผลต่อการขบเคี้ยวของช้าง
 5.ผลการออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
  5.1. ผลการออกแบบเครื่องผสมอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 5.2 ผลการออกแบบเครื่องอัดอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่4แบบภาพเครื่องผสมอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่5 แบบภาพเครื่องอัดอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ถังผสม

คันบังคับถาดลําเลียง

ถาดลําเลียง

แทน่รองตน้กําลงั

ชุดใบพายผสม

ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า

โครงสร้าง

ชุดลําเลียงอาหารช้าง
แบบทรงปิระมิด

รางเลื่อนเพื่อป้อนอาหาร
ช้างลงกระบอกอัด

กระบอกรับก้านอัด

ก้านรองอัดและแผ่นรองอัด

โครงสร้างส่วนฐานรับชุดอัดและชุดต้นกําลัง

ชุดก้านอัด

ชุดต้นกําลัง

ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า

หน้าแปลนเยื้องศูนย์ 
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 5.3  ผลการออกแบบเครื่องอบอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า

ตะแกรงวางชิ้นงาน

พัดลมเป่าไล่ความชื้น

โครงสร้างตู้อบ

ยางกันร้อน

ช่องระบายความชื้น

ฝาปิดตู้อบ

ภาพที่6แบบภาพเครื่องอบอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 5.4  ผลการแบบภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่7 แบบภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอาหารช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 6.ผลการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิต

อาหารช้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  ผลการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การผลติอาหารชา้ง ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์พบวา่ กระบวน

การผสมอาหารช้างตามสูตรส่วนผสม เครื่องสามารถผสม

อาหารได้ครั้งละ 40 กิโลกรัมต่อครั้งการผสม ท่ีความเร็ว
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รอบ 50 รอบต่อนาที ใช้เวลาในการผสมเฉลี่ย 12.35 นาที

ต่อคร้ังการผสม การกระจายตัวของอาหารชา้งทัว่ถงึกนั และ

เกิดการคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี 

  เมือ่ลาํเลยีงอาหารชา้งลงสูเ่คร่ืองอดัอาหารชา้ง พบวา่ 

เครือ่งสามารถอดัอาหารชา้งใหเ้ปน็แทง่ไดเ้ฉลีย่ 77.74 กโิลกรมั

ต่อชั่วโมง เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ 97.17 เปอร์เซ็นต์ต่อ

ชั่วโมง เมื่อคิดเป็นแท่งเฉลี่ย 1,438 แท่งต่อชั่วโมง อาหารที่

ไม่สมบูรณ์แตกหักหรือเกิดรอยร้าวในการอัดเฉลี่ย 16 แท่ง

ตอ่ชัว่โมงเมือ่คดิเปน็เปอรเ์ซน็ต์การสญูเสยีทีเ่กดิจากอาหาร

ที่ไม่สมบูรณ์แตกหักหรือเกิดรอยร้าวจะได้ 2.83 เปอร์เซ็นต์

ต่อชั่วโมง 

   เมือ่นําไปอบแห้งดว้ยเครือ่งอบอาหารชา้งครัง้ละ 40 

กโิลกรมั ณ อณุหภมูทิีใ่ชใ้นการอบคงที ่65 องศาเซลเซยีส พบว่า

อาหารช้างมีการหดตัวจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

อาหารก่อนอบ เฉลี่ย 28.1 มิลลิเมตร หลังการอบหดตัวอยู่

ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 27.6 มิลลิเมตร อาหารช้าง

มกีารหดตวัไป 0.5 มลิลเิมตร หรอื 1.7 เปอรเ์ซน็ตข์องขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง ด้านขนาดความยาวของอาหารก่อนอบ 

เฉล่ีย 8 8.2 มลิลเิมตร หลงัการอบหดตัวอยูที่ข่นาดความยาว 

เฉลี่ย 85.8 มิลลิเมตร อาหารช้างมีการหดตัวด้านความยาว

ไป 2.4 มิลลิเมตร หรือ 2.7 เปอร์เซ็นต์ของขนาดความยาว 

ด้านนํ้าหนักของอาหารช้างก่อนอบ เฉลี่ย 70 กรัมต่อแท่ง 

หลังอบนํ้าหนักของอาหารช้างลดลงเหลือเฉลี่ย 54 กรัม

ต่อแท่ง อาหารช้างสูญเสียความชื้นไป 22.8 เปอร์เซ็นต์ 

ใช้เวลาในการอบเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อครั้งในการอบ 

การอภิปรายผล

 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้

ในการผลิตอาหารช้าง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 

สตูรอาหารทีเ่หมาะสมสําหรบัชา้งในเขตพืน้ทีจั่งหวดัสรุนิทร ์

ทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ย รําละเอยีดรอ้ยละ 30 ขา้วโพด

ร้อยละ 20 ปลายข้าวร้อยละ 10 กากถั่วเหลืองร้อยละ 5 

นํา้ร้อยละ 15 กากน้ําตาลรอ้ยละ 15 แรธ่าตวุวัเนือ้รอ้ยละ 3

เกลือร้อยละ 1 แปง้มันรอ้ยละ 1 เมือ่ถูกอดัอยูใ่นรปูแบบแทง่

ใช้เป็นอาหารชา้งจะชว่ยเพ่ิมความสะดวกในการทีจ่ะใหช้า้ง

กนิทีข่นาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ 27.6 มลิลเิมตร ความยาว 

เฉลี่ย 85.8 มิลลิเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย คันโธ. (2541 : 

บทคดัยอ่) ได้ศึกษาและทดลองอาหารสําเรจ็รปูท่ีอดัเป็นแท่ง

ท่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 1 นิ้ว ความยาว 3-4 นิ้ว 

สตูรอาหาร, การกนิอาหาร, การเจรญิเตบิโต โดยทาํการวจิยั

อาหารสําเร็จรูปสําหรับช้างได้ทดลองทําขึ้นโดยใช้วัตถุดิบ

อาหารสตัว์จําพวก ขา้วโพด มนัเสน้ กากถัว่เหลอืง กากถ่ัวเขยีว

ชานออ้ย กากนํา้ตาล และอาหารเสริมไวตามนิแรธ่าต ุอาหาร

ดังกล่าวมีโปรตีน ไขมัน ตามลําดับ อาหารทั้งหมดอัดเป็น

แท่งด้วยเครื่องอัดเม็ดนิ่ม 

กิตติกรรมประกาศ

 การวิจัยเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตอาหารช้าง ในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดัสุรนิทร ์ไดส้าํเรจ็ดว้ยด ีในขัน้ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน

จนไดแ้นวทางในการออกแบบเทคโนโลยกีารผลติอาหารช้าง

ด้วยความอนุเคราะห์จาก นายหมิว ศาลางาม หมอช้าง

ระดบัครบูาวยั 85 ป ีชาวกวยอาเจยีง หรอืชาวกวยเลีย้งช้าง 

แหง่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์

ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัย

ขอขอบคุณ

 ศาสตราจารย.์ดร.ฐาปนา บญุหลา้ ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์

ดร.ชูชาติ พยอม และ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ที่ให้

ความช่วยเหลือโดยให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะต่างๆ 

ในการทํางานวิจัยครั้งนี้

 ขอขอบคุณ หนว่ยงานภายนอก ทีผู่วิ้จยัได้นาํขอ้มลูมาใช้

ประกอบงานวจิยั ทาํใหง้านวิจยัมสีาระท่ีสมบรูณม์า ณ โอกาสนี้
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