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อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

 มีความก้าวหน้าด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก และอุตสาหกรรมการเลี้ยง

สัตว์ปีกในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) และของโลก โดยเฉพาะ ไก่

เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ

 มีการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และมีการนําเอา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 

การจัดการดูแลที่ทันสมัย คอกและโรงเรือน การจัดการเรื่องอาหารสัตว์

และการให้อาหารที่ประสิทธิภาพ การจัดการเรื่องโรคและการป้องกันโรค

สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ



 ทําให้การเลี้ยงสัตว์ปีกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความเสี่ยงในการทํา

ธุรกิจการเลี้ยงลดลง เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ปีกได้คุณภาพตาม

ความต้องการของตลาด ตัวสัตว์ใช้อาหารน้อยในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 

กก. สัตว์ปีกมีการสูญเสียหรือการตายน้อย

เกษตรกรหันมายึดอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักมากขึ้น และมี

การลงทุนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์กันเป็นจํานวนมาก พัฒนาเป็นธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมการเลี้ยงมากยิ่งขึ้น



ปริมาณการผลิตสัตว์ปีกบางชนิดของประเทศไทย ปี พ.ศ.2550-2557 (ล้านตัว)

ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ไก่เนื้อ 811 923 945 986 1,086 1,210 1,235 1,350

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 10.04 11.42 11.57 12.07 13.3 13.46 13.73 15.33

ไก่ไข่เล็กรุ่น 30.63 30.63 28.96 30.46 35.33 33.1 36.69 49.4

ไก่ไข่ให้ไข่ 37.05 37.05 34.52 36.31 40.12 44.13 46 51

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 0.52 0.5 0.44 0.47 0.55 0.6 0.67 0.72

เป็ดเนื้อ 25.12 25.12 30 30 30 30 30 31.5

เป็ดพันธุ์ 0.25 0.25 0.3 0.3 0.3 03 0.3 0.315

เป็ดไข่ 2 2 2 2 2.5 2.6 2.6 2.6

ที่มา : ดัดแปลงจาก สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2558



การผลติและการบริโภคไก่เนือ้รายใหญ่ของโลก



การผลิตและการบริโภคไก่เนือ้รายใหญ่ของโลก

ที่มา :  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2560)



การส่งออกไก่เนื้อของโลก



การส่งออกไก่เนื้อของโลก



การนําเข้าไก่เนื้อของโลก



การนําเข้าไก่เนื้อของโลก



สัตว์ปีกมีชีวิตในอาเซียน

ที่มา : คํานวณจากข้อมูล FAOstat



สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกของประเทศไทย

ไก่เนื้อ : ปริมาณการผลิต อันดับ 7 ปริมาณการส่งออก อันดับ 4 ของโลก 

แต่ ละ ปีจะผ ลิต ไก่ รวม ทั้ ง สิ้นประมาณ  1,200 ล้ านตั ว  ใ ช้บริ โภค

ภายในประเทศ 60% ส่งออก 40%

เดิมส่งออกในรูปเนื้อไก่สดแช่แข็ง แต่หลังจากการระบาดของไข้หวัด

นกในสัตว์ปีกปี พ.ศ. 2546-47 การส่งออกอยู่ในรูปเนื้อปรงุสุกหรือกึ่งสุก

การเลี้ยงมักเป็นธุรกิจครบวงจรดําเนินการโดยบริษัทอาหารสัตว์ 

หรือผู้ประกอบการไก่เนื้อแบบครบวงจรอย่างจริงจังจึงจะสามารถแข่งขันกัน

ได้ การผลิตทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก ทําให้โอกาสที่

เกษตรกรอิสระทั่วไปแข่งขันได้ยาก ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องเข้าอยู่ในเครือ

ผู้ประกอบการครบวงจร



การผลิต การบริโภค และส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ของไทย

ที่มา :  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2560)



ไก่ไข่ : ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ระยะหลังเริ่ม

มีการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศบ้าง เป็นการระบายไข่หรือเพื่อการป้องกัน

การล้นตลาดของไข่ในประเทศ

ประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะแข่งขันการส่งออกไข่ไก่กับประเทศใน

ยุโรปได้ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีการให้การสนับสนุนทางการค้าแก่ผู้

ส่งออกเพื่อให้สามารถขายไข่ในราคาต่ําในตลาดต่างประเทศได้



เป็ดเนื้อ : ปริมาณการเลี้ยงเป็ดเนื้อน้อยกว่าการเลี้ยงไก่เนื้อ ส่วนใหญ่เลี้ยง

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อส่งออกบางส่วน แต่ความนิยม

บริโภคเนื้อเป็ดน้อยกว่าเนื้อไก่

เป็ดไข่ : ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการบริโภคไข่ภายในประเทศ ความนิยมบริโภค

น้อยกว่าไข่ไก่ เพราะไข่เป็ดมีกลิ่นคาว ปัจจุบันไข่เป็ดนิยมริโภคในรูปของไข่

เค็ม และไข่เยี่ยวม้า จึงทําให้ปริมาณการบริโภคไม่มาก มีผลต่อปริมาณการ

เลี้ยงเป็ดในเชิงธุรกิจ

นกกระทาไข่ : มีการเลี้ยงเพื่อนําไข่นกกระทามาต้มสุก เพื่อใช้บริโภค

ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

ไก่ลูกผสมพื้นเมือง : สําหรับกลุ่มผู้บริโภคเนื้อไก่ที่เนื้อมีความเหนียวเล็กน้อย 

ไม่นิ่ม ไม่ชุ่มน้ํา รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา : อุทัย  คันโธ, 2559



การเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจ หรือเชิงอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการเลี้ยงสัตว์ปีก
ผลสําเร็จ



คุณลักษณะของอาหารสัตว์ปีกคุณภาพดี

อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องมีคุณสมบัติเป็นอาหารคุณภาพดี ดังนี้

1 มีสารอาหาร หรือโภชนะต่างๆ เป็นส่วนประกอบอย่างครบถ้วน

2 สัตว์สามารถย่อย ดูดซึม และใช้ประโยชน์โภชนะต่างๆในอาหารได้ดี

3 อาหารไม่มีสารพิษ สารยับยั้งการใช้โภชนะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์

4 อาหารไม่มีกลิ่น หรือรสชาติที่สัตว์ไม่ชอบ



ความสําคัญของอาหารต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก

อาหารสัตว์มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ 

รวมทั้งการสร้างภูมิต้านทานโรค และมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จในการเลี้ยงสัตว์ 

โดยความสําคัญของอาหารสัตว์มีดังนี้

1 อาหารคือต้นทุน 60-70% ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด

2 อาหารมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์

   2.1 อัตราการเจริญเติบโตของสัตว์

   2.2 คุณภาพซาก

   2.3 ประสิทธิภาพการใช้อาหาร หรือสัดส่วนอาหาร/น้ําหนักเพิ่ม

   2.4 สุขภาพและภูมิต้านทานโรคของสัตว์

   2.5 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์

   2.6 ปริมาณผลผลิต เช่น เนื้อ  ไข่

   2.7 อายุการใช้งานของสัตว์



หลักความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก

เพื่อการดํารงชีพ (maintenance) เป็นความต้องการพื้นฐาน หรือ

ขั้นต่ํา สุดของสัตว์ เพื่อนําไปดํารงชีพ เพื่อช่วยกิจกรรมต่างๆ ในการ

ดํารงชีพ เช่น การหายใจ การขับถ่าย การย่อยและดูดซึมอาหาร การ

ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ การไหลเวียนของโลหิต การปิด

บาดแผล การสร้างเนื้อเยื่อทดแทนส่วนชํารุด



 เพื่อการเจริญเติบโต (Growth) เป็นขบวนการที่ดําเนินต่อจากการ

ดํารงชีพ ซึ่งหมายถึง การขยายของรูปร่าง เพิ่มความสูง และเพิ่ม

ความยาวของลําตัว ร่างกายมีความแข็งแรงสามารถต้านทานต่อโรค

ได้มากขึ้น สัตว์จะมีการเคลื่อนไหว และออกกําลังกายมากขึ้น จึง

ต้องการอาหารเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมของร่างกาย



เพื่อการให้ผลผลิต (Production) เป็นปัจจัยสําคัญของผู้เลี้ยงสัตว์ 

ผลผลิตเป็นเป้าหมายขั้นสุดท้ายในการผลิตสัตว์ ผลผลิตเป็นเป้าหมาย

ขั้นสุดท้ายในการผลิตสัตว์ ซึ่งผลผลิตมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เนื้อ  

ไข่ รวมถึงการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวน



การระบุความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก

ความต้องการโภชนะของสัตว์อาจระบุ ได้ 2 แบบ คือ

1 ความต้องการโภชนะแบบแท้จริง (absolute nutrient requirement)

เป็นการระบุความต้องการโภชนะของสัตว์โดยคิดเป็นปริมาณโภชนะที่

ต้องการในแต่ละวัน ตัวอย่าง เป็นปริมาณความต้องการโภชนะที่สัตว์ปีกเอาไปใช้

เพื่อการดํารงชีพ และการเจริญเติบโต ได้สูงสุดตามศักยภาพพันธุกรรม โดยความ

ต้องการโภชนะแบบแท้จริงนี้ จะติดตัวไปกับสัตว์ ไม่ว่าจะนําสัตว์ไปเลี้ยง ณ ที่ใด 

ไม่มีผลทําให้พันธุกรรมของสัตว์เปลี่ยนแปลง สัตว์มีความจําเป็นต้องได้รับปริมาณ

โภชนะต่างๆ เหมือนเดิม มีคุณสมบัติ 2 ประการคือ

1.1 เมื่อสัตว์โตขึ้น มีขนาดใหญ่ หรืออายุมากขึ้น สัตว์จะมีความต้องการ

โภชนะแต่ละวันมากขึ้น

1.2 เมื่อสัตว์ให้ผลผลิตสูง มีความต้องการโภชนะแบบแท้จริงหรือความ

ต้องการโภชนะในแต่ละวันสูงกว่าสัตว์ที่ให้ผลผลิตต่ํา



2 ความต้องการโภชนะเชิงปฏิบัติ (practical nutrient requirement)

เป็นการระบุความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก โดยคิดเป็นความเข้มข้น 

หรือคิดเป็นระดับของโภชนะต่างๆ ที่ควรมีในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้น ตัวอย่าง เป็น

ความต้องการโภชนะที่ใช้ในการคํานวณสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือระดับโภชนะ

ต่างๆ ที่ควรมีในอาหารที่เมื่อสัตว์กินอาหารนั้นอย่างเต็มที่แล้ว สัตว์ต้องได้รับ

ปริมาณโภชนะต่างๆ ในแต่ละวันครบตามความต้องการแบบแท้จริง

ปริมาณโภชนะตามความต้องการโภชนะแบบแท้จริงในแต่ละวัน = ระดับโภชนะ

ตามความต้องการเชิงปฏิบัติ x ปริมาณอาหารที่สัตว์กินในแต่ละวัน





ความต้องการโภชนะของสัตว์ปีกในระบบอินทรีย์



ความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก

WHAT IS A NUTRIENT REQUIREMENT? 

Todd  J. Applegate และ Roselina Angel (2014) อธิบายว่า 

“the minimum amount of the nutrient required to produce 

the best weight gain, feed efficiency, etc. and the lack of 

any signs of nutritional deficiency” ปริมาณของความต้องการโภชนะที่

ต่ําสุดที่ใช้ในการเพิ่มน้ําหนัก, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ฯลฯ ที่ดีที่สุด และหากขาด

จะก่อให้เกิดสัญญาณของการขาดสารอาหาร

“minimum nutrient needs.” ความต้องการโภชนะขั้นต่ําสุด



ข้อกําหนดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในด้านอาหารสัตว์

อาหารสัตว์อินทรีย์

   1 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ต้องคํานึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ และ

ควรใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากฟาร์ม ตนเองมากที่สุด หรืออาจใช้วัตถุดิบจาก

พื้นที่ อื่นๆ ได้ โดยวัตถุดิบนั้นต้องมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดของเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมา

จากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ทําการเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย 

3 ปี โดยผู้ผลิตต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อหน่วยรับรอง



2 ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน อาหารสัตว์ที่ใช้้ต้องมีวัตถุดิบที่

ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในปริมาณไม่ต่ํากว่า 65% ของวัตถุแห้ง (dry 

matter) สําหรับสูตรอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว สําหรับอาหารที่ไม่ได้มา

จากระบบเกษตรอินทรีย์ ต้องเป็นวัตถุดิบจากพืช สัตว์์ หรือแร่ธาตุตาม

ธรรมชาติ

   

ไม่ต่ํากว่า 65% ไม่ต่ํากว่า 70%



3 ในกรณีที่พื้นที่การผลิตไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์์ได ้

100% อาหารสัตว์ที่ใช้้จะต้องมีวัตถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์์ใน

ปริมาณไม่ต่ํากว่า 80% ของวัตถุแห้งสําหรับอาหารสัตว์์กระเพาะเดี่ยว 

โดยคํานวณจากความต้องการอาหารสัตว์ทั้งปี ี และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหน่วยรับรองก่อน 

ไม่ต่ํากว่า 80% ไม่ต่ํากว่า 90%



Nicolas Lampkin, 1997
1. มาตรฐานของ UKROFS อนุญาตให้ใช้แหล่งไม่ใช่อินทรีย์ได้ 30% (จากการ

คํานวณในอาหารที่ให้กินแต่ละวัน) ที่เหลือเป็นแหล่งอินทรีย์ 50% อีก 20% มา

จากแหล่งพื้นที่อินทรีย์

2. มาตรฐานของ EU ควบคุมอย่างเข้มงวดโดยลดการใช้แหล่งไม่ใช่อินทรีย์ 20% 

และต้องการให้ใช้ถึง 60% ที่เป็นแหล่งอินทรีย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองของ 

IFOAM

Tony Little et al., 2010
ปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งหมดควรจะกินอาหารอินทรีย์ 100% แต่เนื่องจากความ

ยากลําบากในการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ สัดส่วนของวัสดุที่ไม่เป็นสารอินทรีย์

สามารถนํามาใช้ในอาหารหมูและสัตว์ปีก ปัจจุบันสัดส่วนนี้อยู่ที่ 10% แต่จะลดลง

เหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2010 จนถึง 31 ธันวาคม 2011 อาหารทั้งหมด

จะต้องเป็นแบบอินทรีย์



4 หากผู้ผลิตสามารถแสดงรายละเอียดที่บ่งชี้ว่าไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบอาหารสัตว์์ตามที่กําหนดได้้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม เช่น 

การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพอากาศไม่อํานวย สามารถใช้้วัตถุดิบอาหาร

จากการผลิตแบบปกติได้ในสัดส่วน และระยะเวลาที่หน่วยรับรองกําหนด

เป็นกรณีไป

   5  สูตรอาหารที่ใช้ควรคํานึงถึงความต้องการทางโภชนะของสัตว์์ และ

ทางสรีระของระบบย่อยอาหาร เช่น ช่วงการเลี้ยงขุนของสัตว์ปีก ต้องการ

อาหารประเภทธัญพืชเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน หรือ ต้องจัดหาอาหารหยาบ 

ประเภทสด แห้ง หรือหมักให้สัตว์ปีกทุกวัน 



6 มีน้ําสะอาดให้สัตว์กินอย่างเพียงพอ

   7 วัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้องเป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(1) เป็นวัตถุดิบหรือเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ขัดกับ

หลักการของเกษตรอินทรีย์

(2) เป็นวัตถุดิบหรือเป็นสารที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 

สุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์



(3) เป็นวัตถุดิบหรือเป็นสารที่จําเป็นสําหรับความต้องการทาง

สรีระและพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งมีต้นกําเนิดจากพืช แร่ธาตุธรรมชาติ หรือ

สัตว์

(4) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแหล่งกําเนิดจากพืชที่ไม่ได้ผลิตจาก

ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ สามารถใช้ได้ตามที่กําหนดในข้อ 2, 3 และ 4 และต้อง

ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ

(5) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งแร่ธาตุ วิตามิน หรือสารตั้ง

ต้นของวิตามิน (provitamin) ในสูตรอาหารต้องมีแหล่งกําเนิดจากธรรมชาติ 

กรณีขาดแคลนหรือเหตุสุดวิสัย สามารถใช้สารสังเคราะห์แทนได้แต่ต้องมี

รายละเอียดของแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน



(6) ไม่ควรใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแหล่งกําเนิดจากสัตว์ ยกเว้น 

นมและผลิตภัณฑ์นม สัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นกับกฎระเบียบของแต่ละ

ประเทศ

(7) ห้ามใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากผลพลอยได้จากสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนม เช่น เนื้อป่น กระดูกป่น เพื่อเป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ยกเว้น นม

และผลิตภัณฑ์นม

(8) ห้ามใช้สารประกอบไนโตรเจนสังเคราะห์ หรือสารประกอบ

ไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (non-protein nitrogen; NPN)



   3.8 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และสารช่วยกรรมวิธีการผลิต (feed 

additives and processing aids) ต้องเป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(1) สารที่ช่วยในการอัดเม็ด (binders) สารที่ช่วยไม่ให้เป็นก้อน 

(anti-caking agents) สารที่ช่วยให้แตกตัว(emulsifiers) สารที่ช่วยให้คงตัว 

( stabilizers) สา รที่ ช่ ว ย ใ ห้ ข้ น  ( thickeners) สา ร ที่ ช่ ว ยลดก า รตึ ง ผิ ว

(surfactants) และสารที่ช่วยให้เกิดการรวมตัว (coagulants) ต้องมาจาก

ธรรมชาติ

(2) สารกันหืนต้องมาจากธรรมชาติ

(3) สารถนอมอาหารต้องมาจากกรดธรรมชาติ



(4) สารปรุงแต่งสี กลิ่น รส และสารกระตุ้นความอยากอาหาร 

(appetite stimulants) ต้องมาจากธรรมชาติ

(5) ให้ใช้สารเสริมชีวนะ (probiotics) เอนไซม์ และจุลินทรีย์ได้

(6) ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ ยากันบิด ยาแผนปัจจุบัน สารเร่งการ

เจริญเติบโต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเร่งการ

เจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต



(7) สารเสริมในหญ้าหมักและสารช่วยกรรมวิธีการผลิต ต้องไม่

เป็นสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม สารที่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ เกลือ

ทะเล เกลือสินเธาว์ เอนไซม์ ยีสต์ หางนม น้ําตาล หรือผลพลอยได้จากน้ําตาล 

(เช่น กากน้ําตาล) น้ําผึ้ง

(8) แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก อะซิติก ฟอร์มิก และโปรปิโอนิก 

หรือกรดธรรมชาติอื่นๆ สามารถใช้ได้ในกรณีที่ใช้เมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย

ต่อการหมัก และได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์



มาตรฐานอาหารปศุสัตว์อินทรีย์

หลักการ : อาหารอินทรีย์ 100% และสูตรอาหาร

เหมาะสมกับสัตว์

ข้อปฏิบัติ

1 อาหารสัตว์ควรปลูกภายในฟาร์มหรือเครือข่าย

บริเวณใกล้เคียง เช่น รํา ปลายข้าว ข้าวโพด มัน

สําปะหลัง หยวกกล้วย

2 สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ เช่น พืชผักสีเขียว 

แมลง  หนอน  ปลวก  ใ ห้สัตว์ ได้ คุ้ ย เ ขี่ย กินตาม

ธรรมชาติมากที่สุด

3 หากพื้นที่ไม่มีพืชสีเขียว ควรมีอาหารหยาบสดให้

กินทุกวัน เช่น พืช ผัก สมุนไพร

4 หากไก่ได้รับอาหารธรรมชาติ เช่น พืช ผักสีเขียว 

ผลไม้  สมุนไพร  และแมลง  ไม่ เพียงพอ  ผู้ เลี้ ยง

จําเป็นต้องเรียนรู้การทําน้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมัก

สมุนไพร ให้ไก่ได้กินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เพิ่มภูมิ

ต้านทานโรคและช่วยย่อยอาหาร

ข้อห้าม

1 ห้ามใช้วัตถุดิบที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรม เช่น 

ข้าวโพด ถั่วเหลืองนําเข้า

2 ห้ามใช้ปฏิชีวนะ ยากันบิด ฮอร์โมนสังเคราะห์ สาร

เร่งการเจริญเติบโต

3 ห้ามใช้เนื้อกระดูกป่นจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

4 ห้ามใช้กรดอะมิโนสังเคราะห์ ยกเว้น กรณีจําเป็น



ความต้องการโภชนะของไก่เนื้อ

ไก่เนื้อที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบัน เป็นไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสมทางการค้า 

(commercial hybrid) เช่น พันธุ์อาเบอร์ เอเคอร์ (Arber Acre) พันธุ์รอส 308 

(Ross 308) พันธุ์คอปป์ 500 (Cobbs 500) 

ไก่ลูกผสมทุกสายพันธุ์ที่เลี้ยงมีสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ การเจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) รวมทั้งคุณภาพซากไม่แตกต่างกันมากนัก ส่งผล

ให้ความต้องการอาหารมีความใกล้เคียงกันมาก หรือไม่แตกต่างกัน

Arber Acre



ความต้องการโภชนะใน

สูตรอาหาร

ไก่เนื้อระยะแรก 

(0-3 สัปดาห์)

ไก่เนื้อระยะรุ่น 

(3-6 สัปดาห์)

ไก่เนื้อระยะขุน 

(6 สัปดาห์ขึ้นไป)

โปรตีน (%) 23.00 20.00 18.00

พลังงาน (ก.แคล/กก.) 3180.00 3180.00 3200.00

แคลเซียม (%) 1.00 0.90 0.80

ฟอสฟอรัสที่ใชไ้ด้ (%) 0.45 0.40 0.35

ไลซีน (%) 1.20 1.00 0.85

เมท+ซีส (%) 0.93 0.72 0.60

ความต้องการโภชนะของไก่เนื้อ

ที่มา : กรมปศสุตัว์ (ม.ป.ป.)



สมรรถภาพการผลิตและปริมาณอาหารที่กินของไก่เนื้อ ของช่วงปี ค.ศ. 1994

ที่มา : NRC (1994)



ที่มา : Poultry CRC (2015)

สมรรถภาพการผลิตและปริมาณอาหารที่กินของไก่เนื้อ ของปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา



, 2016
NRC, 1994



ที่มา : Poultry CRC (2015)

Nutrient levels for broiler diets





ความต้องการโภชนะของไก่ไข่

ไก่ไข่ที่เลี้ยงทั่วไปจะเป็นพันธุ์ลูกผสมทางการค้า ที่ให้ไข่สีน้ําตาล ตาม

ความนิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ไฮเซกบราวน์ (Hisex Brown) 

พันธุ์อีซา บราวน์ (Isa Brown) พันธุ์โลมันห์บราวน์ (Lohmann Brown)

ไก่ไข่ทุกพันธุ์ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ผลผลิตสูง และสามารถ

ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยได้ดีพอสมควร และต้องการความเอาใจ

ใส่ในการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี จึงจะให้ผลผลิตตามเป้าหมาย แม่ไก่มีสมรรถภาพการ

ผลิตสูง มีความไวต่อความเครียดมากขึ้น ต้องการพื้นที่ต่อตัวมากขึ้น
Isa Brown Lohmann Brown



ความต้องการอาหารไก่ไข่

ความต้องการโภชนะใน

สูตรอาหาร

ไก่ไข่สาวก่อนไข่

(14-20 สัปดาห์)

ไก่ระยะไข่ (ปริมาณกินได้ 

90-100 กรัม/วัน)

ไก่ระยะไข่ (ปริมาณกินได้ 

100-110 กรัม/วัน)

โปรตีน (%) 14.5 17.7 16.0

พลังงาน (ก.แคล/กก.) 2800 2900 2900

แคลเซียม (%) 1.05 4.15 3.75

ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ (%) 0.50 0.39 0.35

ไลซีน (%) 0.80 0.79 0.71

เมทไธโอนีน*ซีสทีน 

(%)

0.56 0.67 0.61

ที่มา : กรมปศสุตัว์ (ม.ป.ป.)



ความต้องการอาหารไก่ไข่ระยะต่างๆ

ไก่ไข่ระยะต่างๆ 

(สัปดาห์)

ไก่ไข่เล็ก

0-6

ไก่ไข่รุ่น

6-12

ไก่ไข่สาว

12-18

ไก่ไข่สาวก่อน

ไข่ 18-ไข่ฟอง

แรก

แม่ไก่ไข่ระยะ

ให้ไข่

องค์ประกอบ

โปรตีน (%) 17 15 14 16 15

พลังงานทีใ่ช้

ประโยชน์ได้ 

(kcal MEn/ 

kg.diet)

2800 2800 2850 2850 2900

ที่มา : NRC (1994)



ที่มา : NRC (1994)



, 2016











แสดงน้ําหนักและปริมาณอาหารที่กินของไก่ไข่ระยะต่างๆ

อายุ (สัปดาห์) น้ําหนัก (กรัม) ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/สัปดาห์)

0 37 70

2 120 160

4 325 280

6 500 350

8 750 380

10 900 400

12 1100 420

14 1240 450

16 1380 470

18 1500 500

20 1600 550 NRC, 1994 p. 21





ความต้องการโภชนะของเป็ดเนื้อ

การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทยมีการผลิตเป็ดเนื้อเพื่อการบริโภคใน

ประเทศ และเพื่อส่งออก ซึ่งการเลี้ยงเป็นการค้ายังมีความผันแปรอยู่มาก เนื่องจาก

มีอัตราการเจริญเติบโตและการให้เนื้อแตกต่างกัน ซึ่งมีผลทําให้ปริมาณโภชนะที่

ต้องการในอาหารแตกต่างกัน โดยเป็ดเนื้อที่เลี้ยงกันทั่วไปมี 4 พันธุ์ คือ 1) เป็ด

พื้นเมือง 2) เป็ดปักกิ่ง (peking duck) เช่น พันธุ์เชอรี่วอลเลย์ (Cherry Valley) 

3) เป็ดเทศ (Muscovy duck) และ 4) เป็ดลูกผสมพื้นเมือง/เป็ดเทศ หรือปักกิ่ง/

เป็ดเทศ หรือเรียกว่า เป็ดโป๊ยฉ่าย (Mullard duck)



ความต้องการโภชนะของเป็ด

ที่มา : กรมปศสุตัว์ (ม.ป.ป.)



ความต้องการโภชนะของเป็ด

ที่มา : Poultry Hub, 2017



ความต้องการโภชนะของเป็ดเนื้อ

E. Baéza (2015) รายงานว่า เป็ดมีระดับความต้องการโปรตีนหยาบ

235, 154 and 138 g CP /kg ในช่วงระยะ starting (0 to 3 weeks 

of age), growing (3 to 7 weeks of age) และ finishing (7 to 10 

weeks of age) โดยมีพลังงาน 2,900 kcal/kg.

Wu et al., (2011) รายงานว่า เป็ดมีระดับความต้องการพลังงาน 

3,012 kcal ME/kg. และโปรตีนหยาบ 182 g CP/kg 





ที่มา : NRC (1994)



ที่มา : NRC (1994)



ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนของเป็ดปักกิ่ง

ดัดแปลงจาก : NRC, 1994 และ Adeola, 2006



ความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนของเป็ดเทศ

ที่มา : INRA, 1989



ความต้องการโภชนะของเป็ดไข่

เป็ดไข่ที่เลี้ยงเพื่อการผลิตไข่เป็ดมีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ เป็ดไข่พันธุ์

พื้นเมือง เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ (Khaki Campbell) เป็ดไข่พันธุ์แอเลสเบอรี 

(Aylesbury) และเป็ดไข่พันธุ์อินเดียนรันเนอร์ (Indian Runner) โดยแต่ละพันธุ์

จะให้สมรรถภาพการไข่ไม่แตกต่างกันมากนัก เฉลี่ยประมาณ 300 ฟอง/ปี เริ่มออก

ไข่เมื่ออายุ 125-140 วัน



ความต้องการโภชนะของเป็ดไข่

ที่มา : กรมปศสุตัว์ (ม.ป.ป.)



ความต้องการโภชนะของเป็ดไข่

ที่มา : ดัดแปลงจาก อุทัย  คันโธ (2559)

โภชนะที่ต้องการ

(%)

เป็ดไข่เล็ก

0-4 สป.

เป็ดรุ่น

5-10 สป.

เป็ดสาว

11-20 สป.

เป็ดไข่ เป็ดไข่

พ่อแม่พันธุ์

โปรตีน 20 18 16 18 20

   ไลซีน 1.26 0.8 0.7 0.8 0.9

   เมทไธโอนีน 0.43 0.37 0.32 0.35 0.4

พชด. (กค.ฝกก.) 2,900 2,850 2,700 2,700 2,600

แคลเซียม 0.85 0.9 0.9 2.5 3

ฟอสฟอรัส 0.43 0.35 0.35 0.42 0.4

เยื่อใย (ไม่เกิน) 4 6 9 9 9



อาหารทั่วไปสําหรับวางไข่มีโปรตีนขั้นต่ําประมาณ 15-16% และแคลเซียม 3%, 

สมาคมถั่วเหลืองของอเมริกาได้ให้ข้อเสนอแนะระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของเป็ดไข่ 

มีระดับโปรตีนหยาบ 17-19%

(Jacquie Jacob, 2014)



สรุประดับความต้องการอาหารสัตว์ปีกเพื่อใช้ในระบบอินทรีย์

ความต้องการโภชนะในสตูรอาหาร

(ที่มา : กรมปศุสตัว์, * อุทัย)

โปรตนี % พลังงาน

ME kcal/kg.

แคลเซียม

%

ฟอสฟอรสัที่ใช้

ประโยชน์ได ้ %

ไลซีน

%

เมทไธโอนีน

+ซีสทีน %

ไก่

ไก่เนื้อระยะแรก (0-3 wk.) 23 3180 1 0.45 1.2 0.93

ไก่เนื้อระยะรุ่น (3-6 wk.) 20 3180 0.9 0.4 1 0.72

ไก่เนื้อระยะขุน (6 wk.ขึ้นไป) 18 3200 0.8 0.35 0.85 0.6

ไก่สาวก่อนไข่ (14-20 wk.) 14.5 2800 1.05 0.5 0.8 0.56

ไก่ระยะไข่ (ปริมาณการกินได ้90-100 g./d.) 17.7 2900 4.15 0.39 0.79 0.67

ไก่ระยะไข่ (ปริมาณการกินได ้100-110 g./d.) 16 2900 3.75 0.35 0.71 0.61

เป็ด

เป็ดเนื้อระยะแรก (0-2 wk.) 22 3080 1 0.45 1.2 1

เป็ดเนื้อระยะรุ่น (2-4 wk.) 18 2900 0.8 0.4 1 0.8

เป็ดเนื้อระยะขุน (4-7 wk.) 16 2900 0.8 0.35 0.9 0.8

เป็ดเล็กไข่เลก็ (0-6 wk.)* 20 2900 0.85 0.43 1.26

เป็ดสาวก่อนไข่ (9-20 wk.) 15 2600 1.1 0.42 0.82 0.58

เป็ดไข่ (24-48 wk.) 18 2700 2.5 0.5 0.88 0.89

เป็ดไข่ (48-72 wk.) 16 2700 2.1 0.42 0.65 0.59



การให้อาหารสัตว์ปีกระยะต่างๆ

หลักการเบื้องต้นในการให้อาหารสัตว์

1 ให้อาหารตรงตามความต้องการของสัตว์ แต่ละชนิด เพศ อาย ุ

และขนาด

2 ให้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง จะทําให้การเลี้ยงประสบ

ผลสําเร็จสูง

3 พยายามปรับสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงให้ตรงกับเวลา ฤดูกาล

4 ให้อาหารตรงเวลา ตามที่ได้ปฏิบัติที่สัตว์ปรับตัวจนเคยชิน

5 เลือกใช้วัตถุดิบอาหารที่สัตว์ชอบกินมาใช้ เพื่อสัตว์จะสามารถ

กินอาหารได้มากขึ้น



6 พยายามปรุงแต่งหรือแปรรูปอาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับการกิน

อาหารของสัตว์ จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของอาหาร 

เพิ่มการเจริญเติบโต น้ําหนัก และผลผลิต เป็นต้น

7 หลีกเลี่ยงการนําวัตถุดิบอาหารที่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบมา

ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือต้องนําไปทําการลด หรือกําจัดสารพิษต่างๆ ก่อน และ

ควรเป็นวัตถุดิบอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

8 จัดหารางน้ํา และรางอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับสัตว์



การให้อาหารไก่เนื้อ

ไก่เนื้อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ผลิตได้เร็ว (30-45 วัน น.น. 

1.5-2 ก.ก.)

ไก่เนื้อเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่ใช้อาหารข้นเป็นหลักในทุกระยะ 

ทุกขนาด มักเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง มีคุณภาพดี

อาหารไก่เนื้อ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ตามอายุ ดังนี้ คือ

1. ลูกไก่ระยะแรก (แรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห์)

2. ไก่รุ่น (15-35 วัน)

3. ไก่กระทงระยะขุน (35 วันขึ้นไป)



รูปแบบของอาหารที่นิยมใช้เลี้ยงไก่เนื้อ

1. หัวอาหาร หมายถึง อาหารที่ผสมที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่างๆ ในอาหารสูง 

ก่อนที่จะนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ต้องนํามาทําให้เจือจางลงด้วยวัตถุดิบอาหารแหล่ง

พลังงาน ตามที่บริษัทผู้ผลิตอาหารกําหนดไว้ เช่น เจือจางกับรําข้าว ปลายข้าว 

ข้าวโพด และมันสําปะหลัง

2. อาหารผสมสําเร็จรูป มีทั้งอาหารที่ผสมขึ้นเองในฟาร์ม และอาหารผสมของ

บริษัท

3. อาหารเม็ดใหญ่ เป็นอาหารชนิดอัดเม็ดขนาดใหญ่ เหมาะสําหรับไก่รุ่น หรือไก่ที่

มีร่างกายขนาดใหญ่

4. อาหารอัดเม็ดเล็ก เป็นอาหารอัดเม็ดขนาดเล็ก เหมาะสําหรับใช้เลี้ยงลูกไก่



5. อาหารที่เตรียมไว้จะต้องนําบรรจุลงในรางอาหาร หรือถังอาหารอยู่ตลอดเวลา 

แต่ละถังบรรจุได้ 10 ก.ก. หากต้องเลี้ยงไก่กระทง 1,000 ตัว ต้องใช้อาหาร

ประมาณ 25-30 ถัง ไม่ควรเติมอาหารให้เต็มจะทําให้เกิดการหกหล่น และ

เสียหายได้ ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

6. โภชนะที่ต้องการ สําหรับอาหารระยะแรก (0-4 สัปดาห์) โปรตีนร้อยละ 23  

ไขมัน ร้อยละ 5.5-8 เยื่อใย ไม่เกินร้อยละ 2.7 พลังงาน 3,200 กิโลแคลอรีต่อ

กิโลกรัมอาหาร

7. โภชนะที่ต้องการ สําหรับอาหารระยะขุน (4-8 สัปดาห์) โปรตีนร้อยละ 21  

ไขมัน ร้อยละ 18 เยื่อใย ไม่เกินร้อยละ 2.7 พลังงาน 3,245 กิโลแคลอรีต่อ

กิโลกรัมอาหาร





การให้อาหารไก่ไข่

ข้อควรพิจารณาในการให้อาหารไก่ไข่ มีดังนี้ คือ

1 ดุลยภาพของกรดอะมิโนในอาหาร

2 มีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบถ้วน และมีความต้องการกรดอะมิโนบางชนิด

สูง เช่น ไกลซีน ซีสตีน

3 ควรเพิ่มแหล่งพลังงานลงไปในอาหารไก่ไข่ให้มาก หากใช้ข้าวโพดมา

ประกอบสูตรอาหารเป็นเวลานานๆ อาจทําให้ไก่ขาดกรดอะมิโนทริปโตเฟนได้ จึง

ควรเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์

4 มีความต้องการธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง เพื่อนําไปใช้ในการสร้าง

เปลือกไข่



การให้อาหารไก่ไข่ โดยทั่วไปมีการปฏิบัติกันอยู่ 3 รูปแบบ คือ

1. การให้อาหารในรูปของหัวอาหาร ต้องนํามาเจือจางกับแหล่งอาหารพลังงาน

เสียก่อนไปให้ไก่กิน เหมาะกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างไกล และมีวัตถุดิบอาหาร

ในท้องถิ่น

2. การให้อาหารในรูปอาหารผสมสําเร็จรูป โดยบริษัทผู้ผลิตจะทําสูตรอาหาร

สําหรับไก่ไข่ ซึ่งกําหนดจํานวนโปรตีน และอื่นๆ ตามความต้องการของไก่ไข่ มี

ความสะดวกต่อการใช้มาก ลดภาระการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารและไม่ต้องคํานวณ

สูตรอาหาร

3. อาหารที่ผสมขึ้นใช้เองในฟาร์ม เป็นอาหารผสมที่ทําขึ้นเองโดยเจ้าของฟาร์ม ซึ่ง

ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ และเข้าใจวิธีการคํานวณสูตร

อาหารสัตว์ เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เสียเวลาในการจัดหาวัตถุดิบอาหาร

สัตว์



วิธีการให้อาหารไก่ไข่ มีการปฏิบัติกันอยู่ 4 วิธี คือ

1. ให้กินอาหารตลอดเวลา เป็นวิธีการให้อาหารประเภทที่จัดเตรียมอาหารตั้งไว้

ให้สัตว์กินตลอดเวลา ให้สัตว์กินอาหารอย่างเสรี นิยมสําหรับการปฏิบัติการ

เลี้ยงแม่ไก่ไข่ที่ขังรวมกันหลายๆ ตัว ส่วนใหญ่เป็นระยะแม่ไก่สาวหรือกําลัง

เริ่มไข่

2. ให้อาหารเป็นเวลา โดยกําหนดเวลาอาหาร เช่น วันละครั้งหรือสองครั้ง เช่น 

ให้อาหารแม่ไก่ไข่เวลา 7.00 น. และ 15.30 น. การให้วิธีนี้ต้องคํานึงถึงเวลา 

ปริมาณและคุณภาพของอาหาร เพราะหากไม่ตรงเวลาหรืออาหารคุณภาพ

ต่ําจะทําให้ไก่เครียดมีผลต่อการให้ไข่ได้

3. ให้อาหารแบบวันเว้นวัน เป็นวิธีการให้อาหารที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้

ต่ําลง เหมาะกับแม่ไก่ไข่อายุมาก มีอาหารสะสมในร่างกายมาก ช่วยลดไขมัน

ในร่างกายลง ทําให้เปอร์เซ็นต์ไข่และการฟักออกเป็นตัวดีขึ้น  ประหยัด แต่

ต้องระวังอย่าให้ไก่ไข่เกิดความเครียด ต้องฝึกให้เป็นนิสัย และเคยชิน



4. ให้กินอาหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีการที่ทันสมัยโดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม มีเครื่องมือ เครื่องจักรกลทํางาน มีโปรแกรมการ

ให้อาหาร ที่ มีประสิทธิภาพ  นิยมใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่  เ ป็นระบบ

อุตสาหกรรม เหมาะกับฟาร์มที่มีคนงานน้อย และค่าแรงแพงมาก แต่มีมูลค่า

ต้นทุนในการลงทุนด้านอุปกรณ์และโรงเรือนสูง



การใช้วัตถุดิบเสริม หรือทดแทนในอาหารไก่ไข่อินทรีย์

การเสริม : 

การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่น เพิ่ม เสริม เติม เข้าไปในสูตร

อาหารที่ใช้เลี้ยงตามปกติ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ หรือ

ประโยชน์เฉพาะด้าน

การทดแทน :

การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดที่มีราคาถูก ทดแทนชนิดที่มีราคาแพง 

ลดต้นทุน

การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะเท่ากันหรือทัดเทียมกัน 

เพื่อทดแทน เพื่อประโยชน์ในการคงคุณค่าทางโภชนะ หรือใช้ในกรณีเกิดความขาด

แคลน ลดต้นทุน



แหนเป็ด (Lemna minor) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 20-45 % คาร์โบไฮเด

รท 14.1-43.6% ไขมันทั้งหมด 2.32% ใยน้อยกว่า 5 % เป็นพืชที่มีกรดไขมันอิสระอยู่อย่าง

สมบูรณ์ ให้ผลผลิต น้ําหนักแห้ง 73 ตันต่อ 6.25 ไร่  ใช้ทดแทนกากถั่วเหลือง

แหนแดง (Azolla pinnata) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 20.21 % ใยน้อย

กว่า 5 % , แคลเซียม : 0.4-1.0% โพแทสเซียม : 2.0-4.5% เส้นใยทั้งหมด : 9.1% ไขมันทั้งหมด : 

3.0-3.3%



ใบกระถิน (leucaena leaf  meal) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 20-30 % 

ไขมัน 4.2-7.7% กาก 7.68-13.4 % เถ้า 13.8% N.F.E 33.4 % แคลเซียม 2.52% และฟอสฟอรัส 

0.17 %ความชื้น 11.2 % และยังมีอาจีนิน, ไอโซลูซิน,แคโรทีน, ไรดบเฟลวิน,ไนอาซิน และกรด
แพน โตธีนิคสูงด้วย เบต้า‐แคโรทีนสงูซึง่เป็นแหล่งของไวตามินเอ  และมีสารแซนโทฟิลซึง่เป็น

สารให้สีสําหรับไข่แดง  

มันเส้น (Cassava chip) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 2 % เยื่อใย 4 % ,

แคลเซียม : 0.12% ไลซีน : 0.09% ไขมันทั้งหมด : 0.75% ระดับการใช้ 40-45%



ใบหม่อน (Mulberry ; Morus alba Linn.) ใบมีโปรตีน 22.60 %  คาร์โบไฮเดรต 42.25 %  

ไขมัน 4.57 % ใช้เสริมในสูตรอาหาร 2-5% สรรพคุณ มี ส า ร ดี อ็ อ ก ซิ โ น จิ ริ ม า ย ซิ น 

(Deoxynojirimycin) ซึ่งสารนี้มีผลในการลดระดับน้ําตาลในเลือด มีสารกาบา (GABA – Gamma 

amino butyric acid) ที่มีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต และสารฟายโทสเตอรอล 

(Phytosterol) ที่มปีระสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเทอรอลในไข่ลดลง

ใบเตย (Pandom wangi ; Pandanus amaryllifolius Roxb.)  มีโปรตีนประมาณ 2 % 

เยื่อใย 5.2 % ไขมัน : 0.8% การใช้ใบเตยหอมเสริมให้แม่ไก่กินที่ระดับ 5 กรัมต่อตัวต่อวัน 

สามารถช่วยเพิ่มปริมาณการกินอาหารต่อตัวต่อวัน และอัตราการไข่ของแม่ไก่สูงขึ้น



ผักหนาม (Lasia spinosa L.) มีโปรตีนประมาณ 2.1% ไขมัน 0.2% เยื่อใย 0.8% เถ้า 0.8% 

การเสริมใบ และก้านแก่ของผักหนาม ในระดับ 0.5% ช่วยให้มีอัตราการให้ไข่ น้ําหนักฟองไข่สูงขึ้น

ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forssk.), ใบตําลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt) การเสริม

ในกินในรูปสด 5% ของปริมาณการกิน ช่วยให้ขนาดของไข่ ไข่แดงใหญ่ขึ้น



หนอนแมลงวันลาย (flesh  fly; Sacrophaga sp.) หนอนแมลงวันลาย ( Hermetia

illucens L.)   มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 45-55 %  ไขมัน 15-35 % เยื่อใย 

6% และพลังงาน 2,900-5,128 kcal/ kg

ปลวก แมลงเม่า (Termes sp.) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนประมาณ 23.72 % ไขมัน : 

34.87% เยื่อใย 1.24 % , แคลเซียม : 0.05%



แนวทางการประกอบสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนไก่ไข่อินทรีย์
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