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ค�าน�า

	 คู่มือการผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมือง	ฉบับนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองไว้ใช้เอง	 เพ่ือเป็นหนทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต

ประกอบด้วยข้อมลูลกัษณะทัว่ไปของไก่พืน้เมอืง	สายพันธุไ์ก่พืน้เมอืง	สารอาหารส�าหรบั

ไก่พืน้เมอืง	ความต้องการสารอาหารของไก่พืน้เมอืงระยะต่างๆ	แนวทางการให้อาหารไก่

พื้นเมือง	 ชนิดอาหารข้น	 วัตถุดิบอาหารสัตว์ส�าหรับท�าอาหารข้น	 สูตรอาหารข้น												

การผลิตอาหารข้น	และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

	 ศนูย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	“คูม่อืการผลิตอาหารข้น

ส�าหรับไก่พื้นเมือง”	ฉบับนี้	จะเป็นประโยชน์ส�าหรับเกษตรกร	นักเรียน	และผู้ที่สนใจ

ทั่วไป	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมืองเพ่ือเป็น								

หนทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิต

	 	 	 	 	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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1.	บทน�า

	 “ไก่พ้ืนเมือง”	 ของไทยมีการปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก								

ท�าให้ไก่พ้ืนเมอืงมคีวามหลากหลายทางสายพนัธุ	์แต่ละสายพนัธุมี์จดุเด่นเป็นคณุสมบตัิ

เฉพาะตัวไก่พื้นเมืองจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีส�าคัญของหลายๆ	 จังหวัดในประเทศไทย	

รวมทั้งจังหวัดนราธิวาสด้วย	 เน่ืองจากขายได้ราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด							

การผลิตไก่พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพดี	 มีปัจจัยส�าคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง										

ปัจจยัเรือ่งของอาหาร	เนือ่งจากปริมาณความต้องการอาหารไก่พืน้เมอืงจะมากหรอืน้อย 

ข้ึนอยู ่กับอายุและน�้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง	 อาหารข้นเป็นกลุ ่มอาหารสัตว์ที่ม	ี												

สารอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่มาก	 ย่อยง่าย	 มีกากใยน้อย	 มีสารอาหารที่จ�าเป็น											

ต่อไก่พื้นเมืองอย่างครบถ้วน	ทั้ง	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	วิตามิน	ซึ่งการผลิตอาหารข้น	

ท่ีมคีณุภาพ	เกษตรกรต้องมคีวามรู	้ความเข้าใจและรูจั้กวตัถดุบิอาหารสตัว์	ทีเ่ป็นแหล่ง

ของสารอาหารต่างๆ	 ซึ่งมีความเข้มข้นของสารอาหารแตกต่างกัน	 จึงมีการคิดค้น									

สูตรอาหารที่เหมาะสมส�าหรับไก่แต่ละช่วงอายุ	 ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัด

นราธิวาส	 ส่วนใหญ่ใช้อาหารข้นที่ซื้อในท้องตลาดซึ่งมีราคาแพงท�าให้ต้นทุนการผลิต				

ไก่พ้ืนเมอืงค่อนข้างสงูการผลติอาหารข้นส�าหรบัไก่พ้ืนเมอืงไว้ใช้เอง	ถอืเป็นทางเลอืกหน่ึง	

ท่ีท�าให้เกษตรกรได้อาหารข้นทีม่คุีณภาพ	เหมาะสมกบัไก่พืน้เมอืงและสามารถลดต้นทนุ

ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลงได้
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	 งานปศุสัตว์	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ศึกษาการผลิตอาหารข้น

ส�าหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	 โดยใช้วัตถุดิบอย่างง่ายที่มีในท้องถิ่น	และราคาถูก	ท�าให้

ต้นทุนอาหารข้นถูกกว่าราคาขายปลีกในท้องตลาด	 และมีคุณภาพใกล้เคียงกับอาหาร

ที่ผลิตเป็นการค้า	และงานปศุสัตว์	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ได้จัดท�าคู่มือการ

ผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมือง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับการผลิตอาหารข้น									

โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น

 			2.	ไก่พื้นเมือง

	 “ไก่พื้นเมือง”	 มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย	 ถูกจัดเป็นสัตว์ปีกจ�าพวกนก											

แต่เดิมนั้นเป็นไก่ป่า	(Red	Jungle	fowl)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Gallus gallus	มีหลายวงศ์ 

บินได้ในระยะสั้น	 หากินตามพ้ืนดิน	 ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว	 ตัวผู้หงอนใหญ่และ

เดือยยาวแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะของหงอน	เดือย	สีตา	สีปาก	สีขน	สีผิวหนัง	สีแข้ง

ที่ต่างกัน	 ไก่ต้องการสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต	 ซึ่งปริมาณความต้องการ						

สารอาหารจะขึ้นอยู่กับอายุและน�้าหนักของไก่พื้นเมือง

	 2.1	สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง

	 						ไก่พื้นเมืองของไทยมีการปรับปรุงพันธุ์มาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก	

ท�าให้ไก่พ้ืนเมืองมีความหลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์	 มีจุดเด่นเป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตัว	 เช่น	 ความต้านทานโรค	 สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ในสภาพ

แวดล้อมการเลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบทจึงเหมาะที่จะท�าการอนุรักษ์และพัฒนา								

ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	สามารถจ�าแนกตามลกัษณะภายนอกและสขีน	แบ่งออกได้เป็น

หลายกลุ่ม	 แต่เมื่อส�ารวจในเชิงปริมาณพบว่า	 สามารถแบ่งออกได้เป็น	 4	 กลุ่ม	 คือ				

เหลืองหางขาว	ประดู่ด�า	แดง	และชี	ซึ่งนักวิชาการกรมปศุสัตว์ได้ท�าการศึกษาเพื่อสร้างฝูง

พื้นฐานขึ้น	4	ฝูง	ตามที่กล่าวมา	เพื่อเป็นตัวแทนของไก่พื้นเมือง	4	สายพันธุ์	และจะได้

ท�าการจดทะเบียนในฐานะเป็นพ่อพันธุ์	แม่พันธุ์ต่อไป
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	 1)	สายพันธุ์เหลืองหางขาว
     เพศผู้	มีหงอนแบบถั่ว	ร้อยละ	95	
สีหน้าแดง	 ร้อยละ	 99	 สีตาเหลืองอมน�้าตาล
ทั้งหมด	 สีปากเหลือง	 และเหลืองปนด�า	 ร้อยละ	
93	สขีน-สร้อยคอ-หลงัเหลอืง	และเหลอืงอมแดง	
ร้อยละ	95	สีขนหางด�าแกมขาว	ร้อยละ	92	สีขน
ล�าตัวด�ามีกะขาว	 ร้อยละ	 93	 สีผิวหนังขาว										
อมเหลืองทั้งหมด	 สีแข้งเหลืองและเหลืองปนด�า	
ร้อยละ	86
     เพศเมีย	มีลักษณะหงอนแบบถั่ว
ร้อยละ	 99	 สีหน้าแดง	 ร้อยละ	 99	 สีตาเหลือง				
อมน�้าตาลทั้งหมด	สีปากเหลืองและเหลืองปนด�า	
ร้อยละ	 72	 สีขนสร้อยด�า	 ร้อยละ	 71	 สีขนหาง
และขนล�าตัวสีด�า	มีจุดขาวทั้งหมด	สีผิวหนังขาว
อมเหลืองทั้งหมด	 สีแข้งเหลืองและเหลืองปนด�า	
ร้อยละ	71
	 2)	สายพันธุ์ไก่แดง
     เพศผู้	มีลักษณะหงอนแบบถั่ว	
ร้อยละ	 94	 สีหน้าแดงทั้งหมด	 สีตาเหลืองอม
น�้าตาล	ร้อยละ	87	สีปากน�้าตาล	ร้อยละ	99	สี
ขนสร้อยคอ-หลังแดง	ร้อยละ	80	สีขนหางมีทั้งสี
ด�าและสแีดง	สขีนล�าตวัแดง	ร้อยละ	92	สผีวิหนงั
ขาวอมเหลืองทั้งหมด	 ร้อยละ	 97	 และมีสีแข้ง
เหลือง	ร้อยละ	95
     เพศเมีย	มีลักษณะแบบหงอนถั่ว	
ร้อยละ	 98	 สีหน้าแดงทั้งหมด	 สีตาเหลืองอม
น�้าตาล	ร้อยละ	83	สีปากน�้าตาล	ร้อยละ	97	สี
ขนสร้อยแดงและแดงอมด�า	ร้อยละ	96	สีขนหาง
ด�าและแดง	 ร้อยละ	 98	 สีผิวหนังขาวอมเหลือง	
ร้อยละ	82	และสีแข้งเหลือง
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	 3)	ไก่ประดู่หางด�า
     เพศผู้	มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ
93	สีหน้าแดง	ถึงแดงอมด�า	ร้อยละ	98	สีตาเหลือง				
อมน�้าตาลถึงน�้าตาลอมด�า	 ร้อยละ	 89	 สีปากด�า								
ร้อยละ	98	สีขนสร้อยคอ-หลังแดง	ร้อยละ	68	สีขน
หางด�า	ร้อยละ	82	สีขนล�าตัวด�า	ร้อยละ	80	สีผิวหนัง
ขาวอมเหลอืงทัง้หมด	และสแีข้งเขยีวอมด�าถงึด�า	ร้อยละ	98
     เพศเมีย	มีลักษณะแบบหงอนถั่ว	ร้อยละ	
97	 สีหน้าแดงถึงด�าทั้งหมด	 สีตาเหลืองอมน�้าตาล
จนถึงน�้าตาลอมด�า	 ร้อยละ	 93	 สีปากด�า	 ร้อยละ	 98						
สีขนสร้อยด�า	 ร้อยละ	 93	 สีขนหางด�า	 ร้อยละ													
83	สีขนล�าตัวด�า	ร้อยละ	90	สีผิวหนังขาวอมเหลือง
ทั้งหมด	 และสีแข้งเขียวอมด�าถึงด�า	 ร้อยละ	 94	
ลกัษณะภายนอกมสัีดส่วน	ร้อยละ	90	ขึน้ไปถอืว่านิง่	
ในไก่เพศผู้	ได้แก่	ลักษณะหงอน	สีหน้า	สีตา	สีปาก	
สีผิวหนัง	 และสีแข้ง	 ส่วนในไก่เพศเมียมีลักษณะที่มี
สัดส่วนประมาณ	 ร้อยละ	 80-90	 ถือว่าค่อนข้างนิ่ง			
ในไก่เพศผู้	คือสีขนหางและสีขนล�าตัว	ส่วนในไก่เพศ
เมีย	คือ	สีขนหาง	ในส่วนที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ	
80	ถือว่าไม่นิ่ง	ได้แก่	สีขนสร้อยหลังของไก่เพศผู้

	 4)	ไก่ชี
     เพศผู้	มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ	
95	 สีหน้าแดง	 ร้อยละ	 96	 สีตาเหลืองทั้งหมด																	
สีปากเหลือง	 ร้อยละ	 99	 สีขนสร้อยคอ	 สีขนหาง									
สีขนล�าตัวขาวท้ังหมด	 สีผิวหนังเหลือง	 ร้อยละ	 88	
และมีสีแข้งเหลือง	ร้อยละ	98
      เพศเมีย มีลักษณะหงอนแบบถั่วร้อยละ 
99	สีหน้าชมพู	ร้อยละ	86	สีตาเหลืองทั้งหมด	สีปาก
เหลือง	 ร ้อยละ	 99	 สีขนสร ้อยคอ	 สีขนหาง																								
สีขนล�าตัวขาวทั้งหมด	สีผิวหนังขาว	ร้อยละ	94	และ
มีสีแข้งเหลือง	ร้อยละ	93
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	 2.2	สารอาหารส�าหรับไก่พื้นเมือง
       องค์ประกอบส�าคัญที่มีอยู่ในอาหารส�าหรับไก่พื้นเมือง	นั้นคือสารอาหารต่างๆ 
ทีม่อียูใ่นวตัถดุบิ	ทีน่�ามาผสมเป็นอาหารไก่	ซึง่ไก่ต้องการสารอาหารเพ่ือน�าไปใช้ในการ
เจริญเติบโต	 และการให้ผลผลิตสารอาหารที่จ�าเป็นส�าหรับไก่	 แบ่งออกเป็นหมวดหมู่
ต่างๆ	ได้	5	หมู่	คือ
              1) โปรตีน	ประกอบด้วยกรดอะมิโนต่างๆ	ไก่ต้องการน�าไปใช้ในการ
สร้างเป็นโปรตีนตามส่วนต่างๆ	ของร่างกาย
                2) คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารจ�าพวกแป้งและน�้าตาล	ให้พลังงาน
แก่ร่างกายเพือ่น�าไปใช้ในการท�างานของอวยัวะต่างๆ	เพ่ือการเจรญิเตบิโต	และการให้ผลผลติ
              3) ไขมัน	เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกาย
              4) วิตามิน-แร่ธาตุ เป็นสารอาหารที่จ�าเป็นยิ่ง	แต่ร่างกายต้องการ
ในปรมิาณทีน้่อยมาก	หากขาดไก่จะโตช้าและแสดงอาการขาดวติามนิ-แร่ธาตุชนดินัน้ๆ
             5) น�้า เป็นสารอาหารที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญที่สุด	เพราะถ้าไก่
ขาดน�้าจะท�าให้ไก่อยากกินอาหาร	และอาจตายในที่สุด
	 2.3	ปริมาณความต้องการสารอาหารของไก่พื้นเมืองระยะต่างๆ
	 						ปริมาณความต้องการสารอาหารของไก่ในแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกัน
เพิ่มขึ้น	 ตามอายุ	 และน�้าหนักของไก่พื้นเมือง	 ปริมาณความต้องการสารอาหารของไก	่
แต่ละระยะ	แสดงเป็นเปอร์เซน็ต์ในสตูรอาหาร	โดยสมัพันธ์กบัการเจรญิเตบิโตแต่ละช่วง	ดงันี้

               1) ลูกไก่เล็ก	ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ	6	

สปัดาห์	ควรให้อาหารทีม่โีปรตีนประมาณ	18-20	เปอร์เซ็นต์	

พลงังานใช้ประโยชน์ได้	ประมาณ	2,900	กโิลแคลอรี/่กก.

              2) ไก่รุ่น	ตั้งแต่อายุ	6	สัปดาห์ขึ้นไป

จนถงึขายตลาด	หรอืเลีย้งถงึอาย	ุ23	สปัดาห์ขึน้ไป	ควรให้

อาหารที่มีโปรตีนประมาณ	 16	 เปอร์เซ็นต์	 พลังงานใช้

ประโยชน์ได้ประมาณ	2,900	กิโลแคลอรี่/กก.

               3) ไก่พ่อแม่พันธุ์	ตั้งแต่อายุ	23	สัปดาห์

ขึน้ไป	ควรให้อาหารทีม่โีปรตนีประมาณ	15	-16	เปอร์เซน็ต์ 

พลังงานใช้ประโยชน์ได้ประมาณ	2,800	กิโลแคลอรี่/กก.
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	3.	อาหารข้น

	 อาหารส�าหรับเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไปมีอยู่	2	ประเภท	คืออาหารหยาบและอาหารข้น 
โดยอาหารหยาบเป็นอาหารที่มีปริมาณกากหรือเส้นใยสูงกว่า	 18	 เปอร์เซ็นต	์																
ซึ่งไม่เหมาะกับไก่เน่ืองจากเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวมีความสามารถในการย่อยอาหาร
ประเภทนี้ได้น้อย	 ส่วนอาหารข้นเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของกากหรือเส้นใยน้อย
กว่า	18	เปอร์เซ็นต์	เหมาะส�าหรบัไก่พืน้เมอืง	เนือ่งจากเป็นอาหารท่ีย่อยง่ายและมคีวาม
เข้มข้นของสารอาหารสงู	โดยอาหารข้นสามารถแบ่งเป็นชนดิตามระดบัของสารอาหาร
และวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับท�าอาหารข้นซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ	ดังนี้
 3.1	ชนิดของอาหารข้น
       อาหารข้นเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณลักษณะของกาก	หรือเยื่อใยน้อยกว่า
18	เปอร์เซ็นต์	เป็นอาหารที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อหน่วยน�้าหนักอยู่สูง	สามารถ							
แบ่งออกเป็น	5	ชนิด	ดังนี้
       1) อาหารพลังงาน จัดเป็นอาหารหลักหรืออาหารฐาน	(basal	feed)	
มีลักษณะเฉพาะ	คือ	มีระดับโปรตีนในอาหารน้อยกว่า	20	เปอร์เซ็นต์	และกากหรือเยื่อใย
น้อยกว่า	 18	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นอาหารที่มีค่าของพลังงานที่ย่อยได้สูง	 เช่น	 เมล็ดธัญพืช						
พืชข้าว	มันส�าปะหลัง	ไขมันพืช	ไขสัตว์	กากน�้าตาล	เป็นต้น
       2) อาหารเสริมโปรตีน	เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ	คือ	มีโปรตีน								
ในอาหารมากกว่า20	เปอร์เซ็นต์	และกากหรือเย่ือใยน้อยกว่า18เปอร์เซน็ต์	ซึง่ได้มาจาก
โปรตีนจากพืช	เช่น	กากถั่วต่าง	ๆ 	ใบกระถิน	เป็นต้นมาจากสัตว์	เช่น	ปลาป่น	เลือดป่น	
ขนไก่ป่น	เป็นต้น	หรือมาจากโปรตนีสงัเคราะห์	เช่น	กรดอะมโินสงัเคราะห์	ยเูรยีเป็นต้น
       3) อาหารเสริมแร่ธาตุ	เป็นอาหารสัตว์ที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุ
เฉพาะอยู่	ซึ่งมาจากแหล่งธรรมชาติและผลพลอยได้จากโรงงาน	เช่น	เกลือแกงกระดูกป่น               
ไดแคลเซียมฟอสเฟต	หินปูน	เป็นต้น
       4) อาหารเสริมวิตามิน	เป็นอาหารที่มีลักษณะเฉพาะของความเข้มข้น											
ของวิตามิน	ซึ่งได้มาจากอาหารสัตว์โดยตรงหรือจากการสังเคราะห์ขึ้นมา	เช่น	วิตามิน	
A,	D,	E	น�้ามันตับปลา	แคโรทีนจากเมล็ดข้าวโพด	เป็นต้น
       5) สารเติมพิเศษ	เป็นสารที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้เติมลงในอาหาร
สัตว์โดยไม่ได้โภชนะแก่สัตว์โดยตรง	 แต่ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้อาหาร						
เพิ่มความน่ากิน	กระตุ้นให้สัตว์ย่อยอาหารดีขึ้น	ป้องกันและลดอันตรายจากเชื้อโรคใน
อาหาร	เช่น	ยาปฏชิวีนะ	ฮอร์โมน	เอนไซม์	สารส	ีสารกนัหืน	สารอดัเมด็	กรดผสมอาหาร
สัตว์	และจุลินทรีย์ผสมอาหารสัตว์	เป็นต้น
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	 3.2	วัตถุดิบอาหารสัตว์ส�าหรับท�าอาหารข้น
	 						วัตถุดิบอาหารสัตว์	เป็นแหล่งของสารอาหารต่างๆ	ซึ่งมีความเข้มข้นของ
สารอาหารแตกต่างกนัไป	การทีจ่ะให้ไก่ได้รบัสารอาหารทกุชนดิพอดกัีบความต้องการ											
จึงต้องน�าเอาวัตถดุบิอาหารสตัว์หลายๆ	ชนดิมาผสมกนัในสดัส่วนทีพ่อเหมาะ	เมือ่แบ่ง
วัตถุดิบอาหารตามปริมาณสารอาหารที่มีอยู่	สามารถแบ่งออกได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้
       1)	วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ
            วัตถุดิบประเภทนี้จะใช้ปริมาณมากที่สุดในสูตรอาหารโดยใช้สูงถึง	
70	-	80	เปอร์เซ็นต์มีระดับโปรตีนค่อนข้างต�่ากว่า	16	เปอร์เซ็นต์เยื่อใยต�่า	(ต�่ากว่า	18	
เปอร์เซ็นต์)	มีพลังงานสูง	ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดธัญพืชและพืชหัว	ได้แก่	

  (1) ข้าวเปลือก	 ใช้เป็นแหล่ง
พลังงาน	มีคุณค่าทางอาหารต�่า	เนื่องจากข้าวเปลือก
มีส่วนของแกลบถึง	 20	 เปอร์เซ็นต์	 มีโปรตีน	 6	
เปอร์เซ็นต์
  (2) ร�าข้าว	 เป็นผลพลอยได้จาก
การสีข้าว	 สามารถแยกได้หลายชนิด	 เช่น	 ร�าหยาบ	
ร�าละเอียด	และร�าสกัดน�้ามัน	ร�าหยาบมีโปรตีนรวม
ประมาณ	 7-8	 เปอร์เซ็นต์	 ร�าละเอียดมีโปรตีน
ประมาณ	12	เปอร์เซ็นต์
  ( 3 )  ปล ายข ้ า ว 	 เ ป ็ น วั ต ถุ ดิ บ																													
ให้พลังงาน	 มีโปรตีน	 8	 เปอร์เซ็นต์	 ให้พลังงานใช้
ประโยชน์ได้ในสตัว์ปีกเท่ากับ	3,500	กโิลแคลอรี/่กิโลกรมั
  (4)   ข้าวโพด เป็นแหล่งอาหารสตัว์
ท่ีส�าคัญเพราะสามารถน�ามาเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งต้น									
ใบและเมล็ด	 เป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญในอาหารไก่
นิยมใช้มากเพราะนอกจากเป็นแหล่งให้พลังงานแล้ว	
ในข้าวโพดเมล็ดสเีหลอืงยงัมสีารทีจ่ะช่วยท�าให้สขีอง
เนื้อไก่และไข่แดงเข้มขึ้น	 ซึ่งตรงตามความนิยมของ				
ผูบ้รโิภค	ในข้าวโพดมีโปรตนีประมาณ	8	-	9	เปอร์เซ็นต์
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  (5) มันส�าปะหลัง หรือมันเส้น						
มันส�าปะหลังคุณภาพดีจะมี โปรตีนไม ่ต�่ ากว ่า																			
2	 เปอร์เซ็นต์	 ให้พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปีก
เท่ากับ	3,500	กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
  (6) ต ้นสาคู เป ็นพืชท ้องถิ่น										
ขึ้นตามธรรมชาติในภาคใต้	 ส่วนที่สามารถน�ามาใช้
เป็นอาหารสัตว์ได้	คือ	ส่วนแกนกลางล�าต้นซึ่งมีแป้ง
มากเป็นแหล่งพลังงาน	มีโปรตีน	1-2	เปอร์เซ็นต์

	 						2)	วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีน
      วตัถุดบิอาหารสตัว์ประเภทนีจ้ะให้โปรตนีมากกว่า	18	เปอร์เซน็ต์ส�าหรับ
พลังงานจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป	 โปรตีนจากสัตว์คุณภาพจะดีกว่าโปรตีนจากพืช	
แต่จะมีราคาแพงกว่า	แหล่งอาหารโปรตีนที่ใช้ทั่วไป	ได้แก่

  (1) ปลาป่น	 ผลิตจากปลา
ขนาดเล็กหลายชนิดผสมกันเรียกว่า	 ปลาเป็ด				
ปลาป่นที่ดีควรมีสีน�้าตาลออกเหลือง	 โปรตีนไม่
น้อยกว่า	50-60	เปอร์เซ็นต์
  (2) หางนมผง	 เป็นวัตถุดิบที่
จดัได้ว่ามคีณุภาพโปรตนีดีทีส่ดุ	มกีารย่อยได้	100	
เปอร์เซ็นต์	 แต่มีราคาแพงมาก	 มีโปรตีน	 33	
เปอร์เซ็นต์	และเป็นโปรตีนทีม่คีณุภาพดี	ย่อยง่าย

  (3) เนือ้ป่น เนือ้และกระดกูป่น 
เนือ้ป่นเป็นวตัถดุบิอาหารสตัว์ท่ีได้จากการป่นเนือ้ 
หรือเศษเนื้อทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์โปรตีนสูงกว่า	
55	เปอร์เซ็นต์
  (4) ขนไก่ป ่น	 มีโปรตีนสูง
ประมาณ	75	-	80	เปอร์เซ็นต์	แต่สัตว์ไม่สามารถ
ย่อยได้โดยง่าย
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  (5) กากถัว่เหลอืง เป็นวตัถดุบิ

อาหารโปรตนีจากพืชทีม่คีณุภาพดท่ีีสดุ	กากถัว่เหลอืง

ที่อัดหรือสกัดน�้ามันออกด้วยสารเคมีท�าให ้					

น�้ามันเหลืออยู ่น้อย	 มีโปรตีนเฉลี่ย	 44	 -	 50	

เปอร์เซ็นต์

  (6) กากปาล์มน�้ามัน	 เป็น

ผลพลอยได้จากขบวนการผลิตน�้ามันปาล์ม						

กากปาล์มที่ผลิตได้เป็นส่วนท่ีได้จากการกะเทาะ

เอาเปลือก	 ซึ่งเป็นเส้นใยหุ้มเมล็ดและกะลาออก

หมดแล้ว	 จึงน�าส่วนเน้ือในที่เหลือมาบีบน�้ามัน	

กากชนิดนี้มีโปรตีนประมาณ	18	เปอร์เซ็นต์

  ( 7 )  กากมะพร ้ า ว 	 เป ็ น

ผลพลอยได้จากการสกัดน�้ามันมะพร้าวของ

โรงงานผลิตน�้ามันพืช	มีโปรตีนประมาณ	18	-	21	

เปอร์เซ็นต์

  (8) ใบมันส�าปะหลังแห้งป่น 

เป็นส่วนใบมันส�าปะหลังที่อยู ่บริเวณยอดต้น						

น�ามาตากแห้งแล้วป่น	มโีปรตนีประมาณ	20	-	25	

เปอร์เซ็นต์	มีสารพิษกรดไฮโดรไซนานิคเช่นเดียว

กับในหัวมันส�าปะหลัง

  (9) ใบกระถินป่น ได้จากการ

เอาใบกระถนิมาท�าให้แห้งแล้วน�าไปบดในกระถนิ

ป่นที่ขายในท้องตลาดมีกิ่งก ้านปนมีโปรตีน												

14	-	30	เปอร์เซ็นต์	ในใบล้วนมีโปรตีน	30	-	33	

เปอร์เซ็นต์
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	 				3)	แหล่งโปรตีนจากกรดอะมิโน
         กรดอะมิโนสังเคราะห์เป็นที่รู้จักกันดีและมีจ�าหน่ายทั่วไป	ราคาไม่แพง	
ได้แก่	กรดอะมิโนไลซนีและเมทไธโอนนีกรดอะมโินทัง้สองชนดินีเ้ป็นกรดอะมโินทีจ่�าเป็น
ต้องมใีนอาหารและสตัว์ทีต้่องการในปรมิาณมาก	แต่ในวตัถดุบิหลกั	คอื	เมลด็ธญัพชืต่างๆ 
มักจะมีกรดอะมิโนทั้งสองชนิดนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์กระเพาะเดี่ยว
	 				4)	วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้แร่ธาตุ
                สัตว์ได้รับแร่ธาตุจากอาหารแต่อาจไม่เพียงพอจึงต้องมีการเสริมแหล่งแร่ธาตุ
ในอาหารผสม	การใช้แร่ธาตสุามารถให้ในรปูของวติามินและแร่ธาตพุรีมกิซ์	ยกเว้น แคลเซยีม
และฟอสฟอรสั	เป็นแร่ธาตุทีส่ตัว์ต้องการในปริมาณมาก	ต้องเสรมิต่างหากในสตูรอาหาร
	 				5)	วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้วิตามิน
	 									สัตว์กระเพาะเดียวไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินได้	หรือสังเคราะห์ได้ใน
ปริมาณจ�ากดั	ไม่เพียงพอ	จงึจ�าเป็นต้องมกีารเสรมิวติามนิลงในอาหาร	การเสรมิแร่ธาตุ
และวิตามินให้แก่สัตว์	มีการเสริมในรูปของพรีมิกซ์	ซึ่งมีหลายประเภท

					4.	การผลิตอาหารข้น

	 การผลิตอาหารข้น	 เป็นการน�าวัตถุดิบอาหารสัตว์	 ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามสูตรอาหารที่ค�านวณคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสม
กับสัตว์แต่ละช่วงวัย	 งานปศุสัตว์	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ศึกษาการผลิต
อาหารข้นส�าหรบัการเล้ียงไก่พืน้เมอืงโดยใช้วตัถดิุบอย่างง่ายในท้องถ่ิน	ซึง่มรีายละเอยีด
ของวัตถุดิบที่จ�าเป็น	สูตรอาหารข้น	ขั้นตอนการผลิตและแนวทางการให้อาหารข้นแก่
ไก่พื้นเมือง	ดังนี้
	 				4.1วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จ�าเป็น
	 									วัตถุดิบอาหารสัตว์	ที่จ�าเป็นส�าหรับเตรียมอาหารไก่พื้นเมือง	นั้นบางชนิด								
สามารถหาได้ในท้องถิ่น	 เช่นปลายข้าว	 ร�าละเอียด	 แต่บางชนิดจ�าเป็นต้องจัดซ้ือจาก
พื้นที่ภาคอื่นๆ	ของประเทศ	เช่น	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	เนื่องจากนราธิวาสไม่ได้เป็นแหล่ง
ปลูกพืชเหล่านี้	 อย่างไรก็ตามวัตถุดิบส�าหรับการผลิตอาหารข้น	 สามารถจัดซื้อได้ตาม
ร้านจ�าหน่ายอาหารสัตว์ทั่วไป	 ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จ�าเป็นต้องเตรียมก่อนการผสม
อาหารข้น	มีดังนี้
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  1) ปลายข้าว	เป็นผลพลอยได้จากการสข้ีาว	ซึง่จะได้ส่วนของปลายข้าว 

ประมาณ	 15	 เปอร์เซ็นต์	 ส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาส	 สามารถหาซื้อปลายข้าว													

พันธุ์ซีบูกันตัง	 และข้าวหอมกระดังงา	 จากโรงสีข้าวในพื้นที่ได้ที่เกษตรกร	 เนื่องจาก						

เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในพื้นที่

  2) ร�าละเอียด/ร�าข้าว เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเช่นเดียวกัน					

กับปลายข้าว	ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากโรงสีข้าวในพื้นที่

  3) ข้าวโพดบด	 สามารถจัดซื้อได้จากร้านจ�าหน่ายอาหารสัตว์	

เนื่องจากแหล่งปลูกใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

  4) มันเส้นบด	 เป็นการน�ามันส�าปะหลังท่ีแห้งมาบดก่อนการผสม

อาหาร	 สามารถจัดซื้อได้จากร้านจ�าหน่ายอาหารสัตว์	 เน่ืองจากแหล่งปลูกส่วนใหญ	่				

อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

  5) กากถั่วเหลือง เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน�้ามันถ่ัวเหลือง	

การเลือกซ้ืออาจสังเกตได้ง่ายจากการดู	หรอืการชมิ	เช่น	กรณท่ีีสกุเกนิไป	กากถ่ัวเหลอืง

จะมีสีน�้าตาลไหม้	และกรณีที่ดิบหากชิมจะมีรสและกลิ่นเหม็นเขียว

  6) ปลาป่น	 ให้โปรตีนสูงและมีคุณภาพดี	 ท�ามาจากปลาเล็ก															

โดยการน�าปลาสดมาตากแดดให้แห้ง	และน�ามาบด	เป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายในพื้นที่

ภาคใต้	เนื่องจากมีโรงงานท�าปลาป่นอยู่หลายแห่ง

  7) ใบกระถินป่น เป็นวัตถุดิบที่เกษตรกรนิยมใช้มากชนิดหนึ่ง									

เพราะนอกจากจะหาซือ้ได้ง่ายแล้วเกษตรกรยงัสามารถผลติได้เองอกีด้วย	โดยการผลติ

ใบกระถินป่นเพ่ือใช้เองท�าได้จากการน�าใบกระถินมาท�าให้แห้งแล้วน�าไปบดละเอียด	

ก่อนการน�าไปผสมในอาหารข้น

  8) ไดแคลเซียมฟอสเฟต หรือโมโนแคลเซียมฟอสเฟต	 เป็นแหล่ง

ฟอสฟอรัสที่นิยมใช้เติมในสูตรอาหารสัตว์	แต่ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย

  9) ดีแอล-เมทไธโอนีน	เพื่อให้ไก่ได้รับดีแอล-เมทไธโอนีนที่เพียงพอ

ต่อความต้องการจึงจ�าเป็นต้องมีการเสริมดีแอล-เมทไธโอนีนสังเคราะห์ในอาหารสัตว์	

ซึ่งใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย
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  10) เปลือกหอยป่น เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นิยมใช้กันมากในการ
ท�าอาหารไก่	 โดยที่เปลือกหอยนางรม	 เกษตรกรสามารถท�าเอง	 ได้โดยน�าเปลือกหอย
ตากแห้ง	แล้วน�ามาบดหรือต�าให้ละเอียดก่อนน�ามาผสมในอาหารข้นตามสูตร
  11) เกลอืแกง เป็นวตัถดุบิอาหารสตัว์ทีใ่ห้แร่ธาต	ุมธีาตโุซเดยีม	และ
คลอไรด์	หาได้ง่ายมีอยู่ทุกพื้นที่	และใช้ในปริมาณเพียงน้อย
  12) พรีมิกซ์หรือวิตามิน	ผสมล่วงหน้า	เป็นวิตามินเกลือแร่	และสาร
อาหารอื่นๆ	 ที่มีความเข้มข้นของเนื้อสารค่อนข้างสูง	 ผสมกับสื่อท่ีเหมาะสมประเภท					

แร่ธาตุ	น�้าตาล	วิตามิน	กรดอะมิโน	และสารปรุงแต่งต่างๆ	

 
 

 4) มันเสนบดเปนการนํามันสําปะหลังท่ีแหงมาบดกอนการผสมอาหาร 

สามารถจัดซ้ือไดจากรานจําหนายอาหารสัตว เนื่องจากแหลงปลูกสวนใหญอยูใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

 5) กากถ่ัวเหลือง เปนผลพลอยไดจากโรงงานสกัดน้ํามันถ่ัวเหลือง การ

เลือกซ้ืออาจสังเกตไดงายจากการดู หรือการชิม เชน กรณีท่ีสุกเกินไป กากถ่ัว

เหลืองจะมีสีน้ําตาลไหม และกรณีท่ีดิบหากชิมจะมีรสและกลิ่นเหม็นเขียว 

 6) ปลาปน ใหโปรตีนสูงและมีคุณภาพดี ทํามาจากปลาเล็ก โดยการนํา

ปลาสดมาตากแดดใหแหง และนํามาบด เปนวัตถุดิบท่ีหาซ้ือไดงายในพ้ืนท่ี

ภาคใต เนื่องจากมีโรงงานทําปลาปนอยูหลายแหง 

 7) ใบกระถินปนเปนวัตถุดิบท่ีเกษตรกรนิยมใชมากชนิดหนึ่ง เพราะ

นอกจากจะหาซ้ือไดงายแลวเกษตรกรยังสามารถผลิตไดเองอีกดวย โดยการผลิต

ใบกระถินปนเพ่ือใชเองทําไดจากการนําใบกระถินมาทําใหแหงแลวนําไป

บดละเอียด กอนการนําไปผสมในอาหารขน 

 8) ไดแคลเซียมฟอสเฟต หรือโมโนแคลเซียมฟอสเฟต เปนแหลง

ฟอสฟอรัสท่ีนิยมใชเติมในสูตรอาหารสัตว แตใชในปริมาณเพียงเล็กนอย 

 9) ดีแอล-เมทไธโอนีนเพ่ือใหไกไดรับดีแอล-เมทไธโอนีนท่ีเพียงพอตอ

ความตองการจึงจําเปนตองมีการเสริมดีแอล-เมทไธโอนีนสังเคราะหในอาหาร

สัตว ซ่ึงใชในปริมาณเพียงเล็กนอย 

 10) เปลือกหอยปน เปนวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีนิยมใชกันมากในการ

ทําอาหารไก โดยท่ีเปลือกหอยนางรม เกษตรกรสามารถทําเองไดโดยนําเปลือก

หอยตากแหงแลวบดหรือตําใหละเอียดกอนนํามาผสมในอาหารขนตามสูตร 

  11) เกลือแกง เปนวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใหแรธาตุ มีธาตุโซเดียม และ

คลอไรด หาไดงายมีอยูทุกพ้ืนท่ี และใชในปริมาณเพียงนอย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลายขาว รําละเอียด/รําขาว ขาวโพดบด 

มันเสนบด กากถ่ัวเหลือง ปลาปน 

ใบกระถ่ิน ไดแคลเซียมฟอสเฟต ดีแอล-เมทไธโอนนี 

เปลอืกหอยปน 

 

พรีมีกซ เกลือแกง 
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	 4.2	สูตรอาหารข้น	

	 						การค�านวณสูตรอาหารเพื่อผสมอาหารขึ้นใช้เองในฟาร์ม	มีความส�าคัญมาก	

เพราะสามารถเปล่ียนใช้วตัถดิุบได้หลายอย่างตามราคาในฤดกูาลนัน้ๆ	เพือ่จะลดต้นทุน

ค่าอาหารลง	 โดยหลักการคือ	 การลดต้นทุนของสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ให้ต�่าลง											

ในขณะที่คุณค่าทางโภชนาการของสูตรอาหารยังคงเดิม	

ตารางที่	1	สูตรอาหารและต้นทุนอาหารไก่พื้นเมืองระยะต่างๆ

ที่มา:	กลุ่มผลิตอาหารข้นจังหวัดนราธิวาส	(ราคา	ณ	มีนาคม	2563)

 
 

วัตถุดิบ (กก.) 

ไกแรกเกิดอายุ 

6 สัปดาห 

ไกอายุ 6-23 สัปดาห ไกอายุ 23 สัปดาห 

ข้ึนไป 

สูตร1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

ปลายขาว 51.6 -  51.9 - - 49.1 - - 

ขาวโพดบด - 55 - - 53.7 - - 51 - 

รําละเอียด 18 15 15 25 25 20 20 20 20 

มันเสนบด - - 45.5 - - 49 - - 41.3 

กากถ่ัวเหลือง(44% โปรตีน) 22 21.8 29.5 12 10.2 19.2 12.1 9.4 17.8 

ปลาปน (55% โปรตีน) 6 6 7 5 5 6 6 6 7 

ใบกระถิน - - - 4 4 4 5 5 5 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต (P18) 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 

ดีแอล-เมทไธโอนีน - 0.1 0.1 - 0.1. 0.1 0.1 0.1 0.1 

เกลือปน 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

เปลือกหอย 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 0.4 6.8 6.8 6.5 

ไวตามินแรธาตุ (พรีมิกซ) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

โปรตีนในอาหาร,% 19.64 19.6 19.6 16.2 16.4 16 16 15.6 15.4 

ราคาอาหารท่ีเกษตรกรทําเอง 

(บาท/กก.) 

16.60 14.84 13.25 15.69 13.82 12.24 15.68 13.70 12.40 

ราคาอาหารสําเร็จรูปใน

ทองตลาด (บาท/กก.) 

19 19 19 18 18 18 16 16 16 

ลดตนทุนได (บาท/กก.) 2.40 4.16 5.75 2.31 4.16 5.76 0.32 2.30 3.60 

 

ที่มา: กลุมผลิตอาหารขนจังหวัดนราธิวาส (ราคา ณ มีนาคม 2563) 

 4.3ข้ันตอนการผลิตอาหารขน 

 การผสมอาหารเลี้ยงสัตว จะตองผสมวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดตางๆ มา

ผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกันไมวาสัตวจะบริโภคสวนไหนของอาหารขน สัตว

จะตองไดรับสัดสวนของวัตถุดิบอาหารชนิดตางๆ เหมือนสูตรท่ีไดคํานวณไว การ

ผสมอาหารสัตวมีวิธีการผสม อยู 2 วิธี คือ 

 1) การผสมอาหารดวยมือ เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย

และผสมอาหารสัตวในแตละวันไมเกิน 100-200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเหมาะ

กับฟารมท่ีอยูหางจากระบบไฟฟา โดยใชพลั่วเปนอุปกรณหลัก และใชแรงงาน

จากคน จึงเหมาะสําหรับผูท่ีเพ่ิงเริ่มตนเลี้ยงสัตวใหมๆ สัตวท่ีเลี้ยงมีจํานวนนอย

โดยข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

  (1) การชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว จะใช

เครื่องชั่งน้ําหนัก 60 กิโลกรัม เพ่ือชั่งวัตถุดิบท่ีใชใน

ปริมาณมาก และใชเครื่องชั่ง 2 ตําแหนง เพ่ือชั่งวัตถุดิบท่ี

ใชในปริมาณนอย 

  (2) นํามาเทกองรวมกันใหเปนชั้นๆ 

  (3) ใชพลั่วทยอยตักอาหารท่ีอยูในกอง

ผสมใหเขากันและตั้งกองใหม 

  (4) เม่ือผสมใหวัตถุดิบเขากันดีแลวบรรจุ

กระสอบหรือนําไปเลี้ยงสัตวอาหารท่ีผสมแลวควรกินให

หมด ภายใน 15 วันแตถาเปนฤดูท่ีอากาศแหงอาจเก็บได

นานถึง 1 เดือน 

  (5) ขอปฏิบัติในการผสมอาหารดวยมือ 
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	 4.3	ขั้นตอนการผลิตอาหารข้น
	 						การผสมอาหารเลี้ยงสัตว์	จะต้องผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ	มาผสมให้
เข้าเป็นเน้ือเดยีวกันไม่ว่าสตัว์จะบรโิภคส่วนไหนของอาหารข้น	สตัว์จะต้องได้รบัสดัส่วน
ของวัตถุดิบอาหารชนิดต่างๆ	 เหมือนสูตรที่ได้ค�านวณไว้	 การผสมอาหารสัตว์มีวิธีการ
ผสม	อยู่	2	วิธี	คือ
       1)	การผสมอาหารด้วยมือ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยและ
ผสมอาหารสัตว์ในแต่ละวันไม่เกิน	100-200	กิโลกรัม	นอกจากนี้ยังเหมาะกับฟาร์มที่
อยู่ห่างจากระบบไฟฟ้า	โดยใช้พลั่วเป็นอุปกรณ์หลัก	และใช้แรงงานจากคน	จึงเหมาะ
ส�าหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ใหม่ๆ	สัตว์ที่เลี้ยงมีจ�านวนน้อยโดยขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้

     (1)	การชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว์	จะใช้เครื่อง
ชัง่น�า้หนัก	60	กิโลกรัม	เพือ่ชัง่วตัถุดิบทีใ่ช้ในปรมิาณมาก	และ
ใช้เครื่องชั่ง	2	ต�าแหน่ง	เพื่อชั่งวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณน้อย

				 	 (2)	น�ามาเทกองรวมกันให้เป็นชั้นๆ

				 	 (3)	ใช้พลั่วทยอยตักอาหาร
ที่อยู่ในกองผสมให้เข้ากันและตั้งกองใหม่

     
(4)	 เมื่อผสมให้วัตถุดิบเข้ากันดีแล้ว	 บรรจุ

กระสอบหรือน�าไปเล้ียงสัตว์อาหารที่ผสมแล้วควรกินให้หมด	
ภายใน	15	วนัแต่ถ้าเป็นฤดูท่ีอากาศแห้งอาจเกบ็ได้นานถึง	1	เดอืน

				 	 (5)	ข้อปฏิบัติในการผสมอาหารด้วยมือ
				 	 	 -	ผู้ที่จะท�าการผสมควรสวมหน้ากากปิดจมูก	สวมหมวก
กันฝุ่น	เพื่อกั้นอันตรายจากฝุ่นละออง
			 	 	 -	 บริเวณผสมอาหารต้องสะอาด	 และกว้างพอที่จะวาง
วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ประมาณ	100	-	200	กิโลกรัมหรือมากกว่า
			 	 	 -	 ไม่ควรเป็นที่โล่ง	 เพื่อป้องกันแสงแดดและลมโกรก								
ถ้าเป็นที่โล่งให้ใช้ฉากกั้นเพื่อป้องกันลมพัดกันเอาวิตามินสูญหาย
			 	 	 -	 ไม่ควรให้น�้ามันหรือไขมันสัมผัสแร่ธาตุโดยตรง														
อาจท�าให้แร่ธาตุบางชนิดเสื่อมได้	 	 	
   -	ควรผสมอาหารให้เป็นเนือ้เดียวกนัโดยดูจากสีของอาหาร
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	 						2)	ใช้เครื่องจักรกล	โดยปกติจะใช้ในการผลิตอาหารในปริมาณมากๆ	
ครั้งละ	 300	 กิโลกรัมข้ึนไป	 จึงไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย	 การผสมอาหารสัตว	์					
ด้วยเครื่องผสมจะช่วยให้ขบวนการผสมอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 4.4	แนวทางการให้อาหารไก่พื้นเมือง

	 						แนวทางการให้อาหารไก่พื้นเมืองจะแปรผันตามอายุและน�้าหนักตัว
ของไก	่ เมื่อไก่มีอายุและน�้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้น	 จะมีความสามารถในการกินอาหารได้
เพ่ิมขึ้น	 ดังนั้นจึงควรมีการปรับปริมาณอาหารตามช่วงอายุของไก่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป					
เพ่ือให้อาหารนั้นมีความเข้มข้นของสารอาหารเหมาะสมกับอายุไก่	 และถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด	 ส�าหรับการให้อาหารข้นในไก่พื้นเมืองนั้น	 พอจะแบ่งออกตาม

ช่วงอายุของไก่ดังแสดงไว้ในตารางที่	2

ตารางที่	2	แสดงน�้าหนักตัวและปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมืองในระยะอายุต่างๆ

 
 

 

อายุ (สัปดาห) นํ้าหนักตัวเฉล่ีย (กรัม) ปริมาณอาหารที่กินเฉล่ียตอวัน 

(กรัม) 

อัตราแลกเน้ือ (กก.) 

1 49 7 0.86 

2 76 11 1.46 

3 115 21 2.18 

4 185 30 2.45 

5 250 32 2.46 

6 370 33 2.48 

7 443 38 2.50 

8 363 55 2.56 

9 676 50 2.62 

10 872 55 2.75 

11 901 57 2.79 

12 1,146 64 2.80 

13 1,248 66 2.97 

14 1,386 69 3.21 

15 1,490 73 3.46 

16 1,689 80 3.50 

 

 

5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง โดยใชอาหารขนท่ีซ้ือ

ในทองตลาดพบวาตนทุนราคาอาหารขน เทากับ 18 บาท/กิโลกรัม หรือ 540 

บาท/กระสอบสวนตนทุนอาหารท่ีเกษตรกรผลิตเอง เทากับ 14 บาท/กิโลกรัม

หรือ 420 บาท/กระสอบ เม่ือพิจารณาราคาอาหารพบวา ราคาอาหารท่ีผลิตเอง

มีราคานอยกวาราคาอาหารในทองตลาด สามารถลดตนทุนได 4 บาท/กิโลกรัม 

หรือ 120 บาท/กระสอบ โดยปริมาณอาหารขนท่ีใชเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ชวงอายุ 7-

16 สัปดาห)จะอยูท่ีปริมาณ 4,256 กรัม/ตัว เกษตรกรจึงสามารถลดรายจายได 

(4.25 กก. X 4 กก.) 17 บาท/ตัว ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
 

ตนทุน 
ปริมาณอาหาร 

ราคาทองตลาด เกษตรกรทําเอง 

18 บาท/กิโลกรัม 

หรือ 

540 บาท/กระสอบ 

14 บาท/กิโลกรัม 

หรือ 

420 บาท/กระสอบ 

อาหารขนท่ีใชเลี้ยงไก

พ้ืนเมือง 

(ชวงอายุ 7-16 สัปดาห)

จะอยูท่ีปริมาณ 4,256 

กรัม/ตัว เกษตรกรจึง

สามารถลดรายจายได 

(4.25 กก. X 4 กก.) 17 

บาท/ตัว 

ลดตนทุนได 4 บาท/กิโลกรัม 

หรือ 

120 บาท/กระสอบ 

 

 

เอกสารอางอิง 
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ต้นทุน

ราคาท้องตลาด	 			 		เกษตรกรท�าเอง 	

18	บาท/กิโลกรัม	 	 	14	บาท/กิโลกรัม

								หรือ	 	 									หรือ

540	บาท/กระสอบ	 420	บาท/กระสอบ

ลดต้นทุนได้	4	บาท/กิโลกรัม

หรือ

120	บาท/กระสอบ

ปริมาณอาหาร

อาหารข้นที่ใช้

เลี้ยงไก่พื้นเมือง

(ช่วงอายุ	7-16	สัปดาห์)

จะอยู่ที่ปริมาณ	

4,256	กรัม/ตัว

เกษตรกรจึงสามารถ

ลดรายจ่ายได้	

(4.25	กก.	X	4	กก.)

	17	บาท/ตัว

		5.	ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

	 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	 โดยใช้อาหารข้นที่ซื้อ								

ในท้องตลาดพบว่าต้นทุนราคาอาหารข้น	เท่ากับ	18	บาท/กิโลกรัม	หรือ	540	บาท/

กระสอบ	ส่วนต้นทุนอาหารทีเ่กษตรกรผลิตเอง	เท่ากบั	14	บาท/กโิลกรัมหรอื	420	บาท/

กระสอบ	 เมื่อพิจารณาราคาอาหารพบว่า	 ราคาอาหารที่ผลิตเองมีราคาน้อยกว่าราคา

อาหารในท้องตลาด	สามารถลดต้นทุนได้	4	บาท/กิโลกรัม	หรือ	120	บาท/กระสอบ	

โดยปริมาณอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง	 (ช่วงอายุ	 7-16	 สัปดาห์)จะอยู่ที่ปริมาณ	

4,256	กรัม/ตัว	เกษตรกรจึงสามารถลดรายจ่ายได้	(4.25	กก.	X	4	กก.)	17	บาท/ตัว	

ดังแสดงไว้ในตารางที่	3

ตารางที่	3	แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

คู่มือการผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมือง16
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นายจักรพงศ์	ขานโบ		 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

นายแทน	รังเสาร์			 หวัหน้างานปศสุตัว์	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ

นางสาวนุรฮาฟีซีน	ดาโอ๊ะ		 นักวชิาการเกษตร	ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ

คู่มือการผลิตอาหารข้นส�าหรับไก่พื้นเมือง18




