4.4 ความตองการโภชนะของสัตวเลี้ยง
สัตวแตละชนิดตองการโภชนะแตกตางกันออกไป สัตวบางชนิดตองการอาหารขนที่มี
โภชนะครบถวนมากกวาอาหารหยาบที่มเี ยื่อใยสูง เชน สุกร ไก เปนตน แตสัตวบางชนิด
ตองการอาหารที่มีเยื่อใยสูงเปนหลักแลวเสริมดานอาหารขน เชน โค กระบือ แพะ แกะ เปนตน
สัตวตางเพศและตางอายุกนั ก็มีความตองการโภชนะทีแ่ ตกตางกันออกไป สัตวที่อยูคนละ
สภาพแวดลอมก็ตองการโภชนะที่แตกตางกันออกไป เชน สัตวเขตหนาวจะตองการพลังงาน
มากกวาสัตวเขตรอน แตโดยสรุปแลวสัตวจะตองการโภชนะไปเพื่อการดํารงชีพ การสืบพันธุและ
การใหผลผลิต ซึ่งสามารถกลาวถึงรายละเอียดความตองการโภชนะในสัตวเลี้ยงไดดงั นี้
4.4.1 จุดประสงคของความตองการโภชนะ
การคํานวณสูตรอาหารเพื่อใชเลี้ยงสัตวดงั ที่ทําเปนอุตสาหกรรมนั้น จําเปนตอง
ใหมีโภชนะครบถวนตามความตองการของสัตว เพื่อสัตวจะไดนาํ ไปใชในดานตาง ๆ สัตว
จําเปนตองไดอาหารครบทั้ง 5 หมู และไดรับน้ําที่สะอาดสําหรับดื่มกิน เมื่อสัตวกนิ อาหารก็จะ
ไดรับโภชนะตาง ๆ เขาสูรางกายเพื่อนําไปใชประโยชน ดังนี้
ก. เพื่อการดํารงชีพ (maintenance) เพื่อใหรางกายมีชวี ติ อยูได โดยให
กระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ (vital process) สามารถดําเนินไปได โดยสัตวไมมี
การเพิ่มหรือสูญเสียน้ําหนักตัว กระบวนการดังกลาวไดแก การหายใจ การสูบฉีดโลหิต การยอย
อาหาร การขับถาย รวมทั้งกิจกรรมปกติ เชน การยืน เดิน กิน และนอน เปนตน (บุญเสริม
และบุญลอม, 2542)
ข. เพื่อการเจริญเติบโต (growth) สัตวที่อายุนอยจะตองการอาหารที่มี
โภชนะครบถวนมากกวาสัตวอายุมาก ทั้งนี้เพื่อนําสารอาหารที่ไดไปสรางเปนโครงสรางของ
รางกาย ไดแก กระดูก และกลามเนื้อ ทําใหสัตวเจริญเติบโตไดเปนปกติ (ภาพที่ 5.59)

ภาพที่ 5.59 แสดงเสนโคงการเจริญปกติของสัตว
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2537)
ค. เพื่อการสืบพันธุ (reproduction) สัตวจะมีการเจริญพันธุเมื่อเขาสูวัย
หนุมสาว สัตวเพศผูตองการอาหารไปเพือ่ สรางระบบสืบพันธุที่สมบูรณและผลิตเชือ้ อสุจิ สวน
สัตวเพศเมียจะนําอาหารไปสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียทีเ่ รียกวา ไข หากสัตวไดรับสารอาหารไม
ครบถวน ระบบสืบพันธุและความสมบูรณพันธุของสัตวก็จะไมเกิด สัตวอาจจะไมแสดงอาการ
เปนสัด หรือผสมไมติดได
ง. เพื่อการใหผลผลิต (production) สารอาหารที่สัตวกนิ เขาไปนอกจาก
ใชเพื่อการดํารงชีพ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อการสืบพันธุแลว สัตวยังใชอาหารไปสรางเปน
ผลผลิตตาง ๆ ไดแก เนื้อ นม ไข ขน เขา เปนตน ถาสัตวไดรับสารอาหารไมเพียงพอสัตวก็จะ
ใหผลผลิตต่ําหรือไมใหผลผลิตเลยก็ได (ภาพที่ 5.3)
จ. เพื่อทําใหอว น (fattening) ในกรณีที่เราเลี้ยงสัตวไวเพือ่ ตองการเนื้อ
การใหอาหารจําเปนมากเนือ่ งจากรางกายสัตวจะเปลี่ยนอาหารใหเปนกลามเนื้อและไขมัน หากเรา
ขุนสัตวแลวสัตวไดรับอาหารดีเพียงพอก็จะทําใหสัตวเลีย้ งอวนเพื่อรอการชําแหละนําไปเปนอาหาร
และแปรรูปตอไป

ฉ. เพื่อเปนแรงงาน (work) มีสัตวหลายประเภทที่มนุษยนํามาใช
แรงงาน เชน ชาง มา โค กระบือ ลา และลอ เปนตน สัตวเหลานี้ตองใชแรงงาน ดังนั้นจึงมี
ความตองการอาหารที่มีโภชนะครบถวน เพื่อเปลี่ยนโภชนะเหลานั้นใหเปนพลังงานไวสําหรับการ
ใชงานของมนุษยได (ภาพที่ 5.60)

ภาพที่ 5.60 ระดับโภชนะตาง ๆ ที่ใหแกสตั วเพื่อจุดประสงคการเลี้ยงสัตว
ที่มา: จรัส (2539)
4.4.2 ปจจัยทีม่ ีผลตอความตองการโภชนะของสัตว
มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความตองการโภชนะของสัตวเลี้ยงซึ่งมีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมตอความตองการโภชนะของสัตว ทั้งเพื่อการดํารงชีพ (ภาพที่ 5.61) การ
เจริญเติบโต การสืบพันธุ การใหผลผลิต การทําใหอว น และการใหแรงงาน ซึ่งปจจัยตาง ๆ
เหลานั้นมีดังตอไปนี้
ก. ชนิดของสัตว จะมีผลตอความตองการโภชนะ สัตวเล็ก เชน ไก จะ
มีความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพตอหนึ่งหนวยน้าํ หนักมากกวาสัตวใหญ เชน โค กระบือ
ทั้งนี้เพราะอัตราการใชพลังงานพื้นฐานจะมีความเกีย่ วของกับพื้นที่ผิวของรางกาย ซึ่งพื้นที่ผิวก็จะ
เกี่ยวพันกับขนาดของสรีระของสัตวชนิดตาง ๆ ดวย (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
ข. เพศ อายุ และขนาด สัตวเพศผูจะตองการอาหารมากกวาสัตวเพศเมีย
และเติบโตเร็วกวา สัตวอายุนอยจะตองการอาหารที่มีโปรตีนสูงกวาสัตวอายุมาก สัตวที่มีขนาด
ลําตัวใหญ จะตองการอาหารมากกวาสัตวที่มีขนาดลําตัวเล็กกวา

ค. ชนิดและระดับของผลผลิต สัตวที่ทองจะตองการโภชนะมากกวา
สัตวที่ไมทอง และในชวงสุดทายของการตั้งทองจะตองการโภชนะมากกวาระยะแรกของการตั้ง
ทอง สัตวที่กําลังใหนมลูกจะตองการโภชนะมากกวาสัตวที่ไมใหนม เปนตน
ง. สุขภาพของสัตว ถาสัตวมีสุขภาพไมดหี รือปวยก็จะกินอาหารลดลง
จ. สภาพของสัตว สัตวอวนจะกินอาหารมากกวาสัตวผอม สัตวเขต
หนาวจะกินอาหารมากกวาสัตวเขตรอน เปนตน
ฉ. สภาพแวดลอม สวนใหญจะหมายถึงสภาพภูมิอากาศ ถาอากาศรอน
สัตวจะกินน้ํามากมีผลทําใหกินอาหารลดลง ถาอากาศหนาวสัตวจะตองการอาหารพลังงานสูงเพื่อ
สรางความอบอุนใหกับรางกาย การเลี้ยงสัตวในสภาพคอกที่ชื้นแฉะจะทําใหสัตวเสียความรอน
ออกจากรางกายมากกวาสภาพคอกที่แหง ดังนั้นจึงตองการพลังงานสูงกวา

ภาพที่ 5.61 แสดงความสัมพันธของความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพของสัตวในรูปของ
อัตราการใชพลังงานต่ําสุดที่สัตวตองการเพื่อการดํารงชีพ (basal metabolic rate) กับขนาดของตัว
สัตว
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2537)

การประกอบสูตรอาหารสัตว
(ศึกษาตอในวิชาอาหารและการใหอาหารสัตว)
ระบบทางเดินอาหารของสัตว
(ศึกษาตอในวิชาอาหารและการใหอาหารสัตว)
4.5 การจัดการใหอาหารสัตวชนิดตาง ๆ
สัตวแตละชนิด เพศ และวัย จะมีความตองการอาหารที่แตกตางกันออกไป ตลอดจน
วิธีการใหอาหารก็แตกตางกันเชนเดียวกัน ผูเลี้ยงสัตวจะตองรูวิธีการใหอาหารแตละชนิด เพศ
และวัยที่ถูกตอง มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลเสียกับสัตวเลี้ยงตามมาได ซึ่งสามารถแยกการใหอาหาร
สัตว แตละชนิดไดดังนี้
4.5.1. การจัดการใหอาหารสุกร
สุกรแตละเพศและแตละชวงอายุจะมีความตองการอาหารและวิธีการใหอาหารที่
แตกตางกันออกไป สุกรพอแมพันธุจะตองมีการควบคุมอาหารไมใหสกุ รกินจนอวนเกินไป ซึ่ง
อาจจะมีผลทําใหความสมบูรณพันธุของพอแมพันธุลดลง สุกรขุนจะตองมีอาหารใหกินตลอดเวลา
เพื่อเรงการเจริญเติบโต การใหอาหารสุกรแบงออกไดดังนี้
ก. สุกรแมพันธุและแมสุกรระยะอุมทอง การใหอาหารแมพันธุสุกร
โดยทั่วไปจะให 2 มื้อ เชาและเย็น โดยจํากัดอาหารไมใหแมสุกรอวนเกินไป อาจจะใหอาหารที่มี
เยื่อใยสูงใหแมสุกรกินบางก็ไดเพื่อควบคุมน้ําหนักตัวของพอแมสุกร การใหอาหารสุกรแมพันธุ
และแมสุกรอุม ทอง มีขอปฏิบัติตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) แนะนําดังนี้
1) ปรับระดับอาหารเพื่อใหแมสุกรสมบูรณพรอมที่จะผสมพันธุ
คือ ไมอวนเกินไปไมผอมเกินไป โดยใหอาหารไมเกิน วันละ 2 กิโลกรัมตอตัว แตถาแมสุกร
ผอมจะปรับเพิม่ ใหไดถึง 3 กิโลกรัมตอตัว อาหารควรมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต (มีไลซีน 7–8
กรัมตอกิโลกรัมหรือ 0.7–0.8 เปอรเซ็นต) พลังงานใชประโยชนได 2,900–3,050 กิโลแคลอรีตอ
กิโลกรัม
2) เพิ่มอาหารเปน 2 เทา ในชวง 1 สัปดาห (การปรน) กอน
การผสมพันธุเพื่อกระตุนการหลั่งฮอรโมน ทําใหมีจํานวนไขตกลงมาเพิ่มขึ้น การปรนไดผล
เฉพาะสุกรที่ไมอวนมากและสุกรสาวเทานั้น
3) เมื่อไมกลับสัดหลังผสม 21 วัน นั่นคือ สุกรผสมติดให
อาหารที่มีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต และเยื่อใย 12 เปอรเซ็นต ประมาณ 2 กิโลกรัม หรือถึง 2.5
กิโลกรัมสําหรับแมที่ไมสมบูรณไปจนตัง้ ทองไดประมาณ 94 วัน ซึ่งการปรับระดับอาหารที่ใหจะ
ปรับตามสภาพแมพันธุเปนเกณฑ หากแมสุกรสาวไดรับอาหารระดับสูงในชวงตนของการตั้งทอง
จะมีผลกระทบตอการพัฒนาและการอยูรอดของตัวออนลดลง แตไมมีผลตอแมสุกรนาง

4) เพิ่มอาหารเปน 2 เทาในระยะ 94–110 วัน ในระยะสัปดาห
สุดทาย กอนคลอดเสริมไขมัน 3–5 เปอรเซ็นตของอาหาร เพื่อชวยใหไดลูกสุกรตัวโตและ
สมบูรณ และแมสุกรไมทรุดโทรมหลังคลอด
ข. สุกรระยะใหนมเลี้ยงลูก ควรใหอาหารที่มีความฟามมากขึ้นเพื่อ
ปองกันไมใหแมสุกรทองผูก ในระยะที่กาํ ลังใหนมและเลี้ยงลูกควรใหอาหารจํานวนมากขึ้น และ
เปอรเซ็นตของเยื่อใยในอาหารลดลง เพื่อใหมีน้ํานมเพียงพอตอการเลี้ยงลูกและสามารถฟนตัวเร็ว
หลังการคลอด จนสามารถเปนสัดไดภายหลังการหยานม 1 สัปดาห การใหอาหารอาจจะตองให
ถึง 3 มื้อตอวัน เพื่อใหแมสกุ รนําอาหารทีก่ ินไปเปลี่ยนเปนน้ํานมสําหรับเลี้ยงลูกไดเพียงพอ ซึ่ง
การปฏิบัติในการใหอาหารแมสุกรระยะใหนมเลี้ยงลูก ควรปฏิบัติดังนี้
1) ใหอาหารแมสุกรในระดับปานกลาง (1.5–2 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว) และเพิ่มอาหาร 0.3 กิโลกรัมตอลูกสุกรดูดนม 1 ตัว โดยใหยึดระดับพลังงานที่แม
สุกรควรไดรับตอวันเปนหลัก (ตารางที่ 5.4) และใหปฏิบัติดังนี้
ตารางที่ 5.4 ปริมาณอาหารที่ใหแมสกุ รในชวงตาง ๆ

ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2545)

2) ใหอาหารที่มีโปรตีนสูง 16–18 เปอรเซ็นต และมีสาร
ปฏิชีวนะและวิตามินแรธาตุปลีกยอยสูงโดยเฉพาะวิตามิน A และ D
3) ลดอาหารแมสุกร 5–7 วันกอนหยานม เพื่อปองกันนมคัด
ค. สุกรพอพันธุ การใหอาหารสุกรพอพันธุปฏิบัติคลาย ๆ กับการให
อาหารสุกร แมพันธุ กลาวคือ อยาใหพอสุกรอวนเกินไป ตองมีการควบคุมอาหาร อาหารที่ให
ตองมีคุณภาพดี และมีโปรตีนเพียงพอกับความตองการของพอพันธุ (ตารางที่ 5.5) ซึ่งมีขอปฏิบัติ
ในการใหอาหารสุกรพอพันธุดังนี้
1) ใหอาหารประมาณไมเกิน 2 กิโลกรัมตอตัวตอวัน และอาจ
ปรับไดตามสภาพรางกายและการใชงานของพอสุกรตัวนั้น
2) อาหารควรเปนอาหารที่มคี ุณภาพ โดยเฉพาะมีโปรตีน
วิตามินและแรธาตุในระดับทีค่ วบคุม สําหรับปริมาณโปรตีนในอาหารจะอยูใ นระดับเดียวกับแม
พันธุอุมทอง
3) พอสุกรตองออกกําลังกายอยูเสมอ เชน ปลอยในแปลงหญา
ง. สุกรหยานม หลังหยานม กอนหยานมลูกสุกรจะเริม่ หัดกินอาหารไว
บางแลว จึงควรจัดอาหารไวใหลกู สุกรกินเพื่อใหเกิดความคุนเคย โดยมีอาหารใสไวในรางใหลกู
สุกรกินไดตลอดเวลา หลังจากหยานมใหแยกลูกสุกรออกมาเลี้ยงตางหาก โดยใหอาหารกินแบบ
ใหกนิ เต็มที่เพือ่ เรงการเจริญเติบโต โดยทั่วไปอาหารลูกสุกรจะมีโปรตีนอยูระหวาง 20 – 24
เปอรเซ็นต ควรเปนอาหารที่ยอยงาย มีกากหรือเยื่อใยต่ํา ใชประโยชนไดสูง เพราะระบบการยอย
อาหารของลูกสุกรยังไมพัฒนามาก จากนัน้ จึงเริ่มใชอาหารเริ่มแรก สําหรับสุกรหลังหยานมจนถึง
อายุประมาณ 8 สัปดาห จึงเปลี่ยนเปนอาหารสุกรรุนซึ่งมักมีเปอรเซ็นตของโปรตีนในอาหาร
ลดลงกวาอาหารเริ่มแรก 1 – 2 เปอรเซ็นต อาหารระยะนีจ้ ะเปนอาหารอัดเม็ดหรืออาหารปนก็ได
(ตารางที่ 5.5)
จ. สุกรรุนและสุกรขุน สุกรรุนถึงสุกรขุนจะเปนระยะที่สุกรตองการ
อาหารมากเพือ่ เรงการเจริญเติบโต วิธีการใหอาหารนัน้ ควรใหวันละ 2 – 3 ครั้ง แตละครั้งที่ให
อาหารนั้นควรใหในปริมาณที่สุกรสามารถกินไดหมดในแตละมื้อเทานัน้ ไมควรใหมากจนเหลือ
เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียอาหารไปโดยเปลาประโยชน นอกจากนี้แลวการจํากัดอาหารยังทํา
ใหคุณภาพซากสุกรดีกวาการใหอาหารแบบเต็มที่ เพราะไดหมูมันบางและเนื้อแดงมากกวา และใช
อาหารสุกรขุนเลี้ยงตั้งแต 4 เดือนจนถึงระยะขาย สวนใหญจะเปนอาหารที่มีพลังงานมาก แต
โปรตีนลดต่ําลงกวาในระยะขุนหรือใกลเคียงกับอาหารสําหรับพอพันธุ อาจใชแบบหากินเองแบบ
อัตโนมัติหรือแบบใหเลือกกิน (ตารางที่ 5.6)

ตารางที่ 5.5 ปริมาณอาหารที่ใหอาหารลูกสุกรกอนหยานม หลังหยานม สุกรรุนและสุกรขุน

ที่มา: บุญลอม (2541)
4.5.2 การจัดการใหอาหารไกไข
ระยะไกไขนั้นจะนับตั้งแตยายไกสาวขึ้นกรงตับจนไขได 5 เปอรเซ็นต ซึ่งแมไก
จะมีอายุประมาณ 5 ถึง 6 เดือน ระยะนีแ้ มไกจะตองการอาหารมากเพื่อนําไปเปลี่ยนเปนไข
ดังนั้น ผูเลี้ยงจะตองมีความเขาใจเรื่องการใหอาหารพอสมควร โดยปกติกอนแมไกจะไขเราจะให
อาหาร วันละ 100–110 กรัมตอตัวตอวัน แตเมื่อแมไกเริ่มใหไขได 5 เปอรเซ็นต ระยะนี้เราตอง
ใหอาหารแบบเต็มที่เพื่อใหแมไกเพิ่มจํานวนไขจนใหไขสูงสุด (peak) หลังจากแมไกใหไขสูงสุด
แลวจะลดอาหารลงเหลือไมเกิน 120 กรัมตอตัวตอวัน โดยปกติแมไกจะใหไขไปไดเปนเวลา 1
ถึง 1 ปครึ่ง ซึ่งมีขอปฏิบัติในการใหอาหารแมไกไขดังนี้
ก. ใหเพิ่มอาหารเสริมหรือวิตามินในอาหาร
ข. ใหอาหารตรงเวลาอยางนอยวันละ 3 ครั้ง ถาเปนกรงตับที่ใสไก 4
ตัวตอชอง ควรเพิ่มเปน 4–5 ครั้ง เพื่อใหไกสนใจอาหาร จะชวยลดการจิกกันไดมาก
ค. สุมชั่งน้ําหนักแมไกทุก ๆ 14 วัน อยาปลอยใหแมไกอวนหรือผอม
เกินไป
ง. ใหกรวดแมไกอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชวยยอยอาหาร
จ. ใหอาหารเสนใย เชน หญาขนสับ สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อใหระบบ
ทางเดินอาหารเปนปกติ
ฉ. กักแมไกทไี่ มใหไขออกทุก ๆ เดือน เพื่อลดรายจายจากคาอาหาร
ช. เกลี่ยอาหารวันละ 2 ครั้ง เพื่อแมไกจะไดกินอาหารที่ใหจนหมด
ซ. ในชวงอากาศรอนไกจะกินอาหารลดลงมีผลทําใหไขลดลงดวย ผู
เลี้ยงควรปฏิบัติดังนี้

1) ในกรณีที่อยูในชวงที่มีการจํากัดอาหาร จะตองงดโปรแกรม
การจํากัดอาหารใหกลับมาใชวิธีการใหอาหารแบบเต็มที่ จนกวาไกจะหายเครียดจึงเริ่มการจํากัด
อาหารใหมอีกครั้ง
2) ปรับปริมาณโภชนะในสูตรอาหารใหเขมขนขึ้น เนือ่ งจากไก
กินอาหารนอยลง ในการปรับปริมาณโภชนะในอาหารตองใหความระมัดระวังเกีย่ วกับปริมาณ
พลังงานใชประโยชนไดในสูตรอาหาร เพราะถาพลังงานใชประโยชนไดเพิ่มขึน้ ไกจะกินอาหาร
ลดลง เนื่องจากจะกินอาหารใหไดปริมาณเพียงพอแลวจะหยุดกินอาหาร ทําใหไกกินอาหารได
นอยลง
3) ในชวงอากาศรอน ควรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบใหพลังงานเปน
วัตถุดิบพลังงานที่สามารถยอยไดงาย เพราะไกตองการพลังงานที่ยอยงายระหวางชวงรอน
ฌ. เปลือกหอยปนโดยใหในรางอาหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
เสริมแคลเซียมจะทําใหเปลือกไขแข็งแรง
4.5.3 การจัดการใหอาหารไกเนื้อ
ไกเนื้อหรือบางทีเราเรียกวา ไกกระทง (broiler) เปนไกลูกผสมที่เจริญเติบโตเร็ว
สวนใหญจะมีขนสีเทา ใชเวลาเลี้ยง 45 วัน จะไดน้ําหนักตัว 1.8 ถึง 2.0 กิโลกรัม โดยทั่วไป
การใหอาหารไกเนื้อจะใหแบบเต็มที่ใหไกกินอาหารได 24 ชั่วโมง โดยเปดไฟใหไกในชวงเวลา
กลางคืน อาหารที่ใชเลี้ยงไกเนื้อในปจจุบนั จะเปนอาหารเม็ดผสมเสร็จ เปอรเซ็นตโปรตีนใน
อาหารระยะตนจะสูงกวาในระยะตอ ๆ มา ปริมาณกากหรือเยื่อใยก็เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาดวย
คือ ระยะตน ๆ อาหารควรมีกากหรือเยื่อใยนอยแตเมื่อโตมากขึ้นปริมาณเยื่อใยสามารถมีมากขึ้น
ได แตไมควรเกิน 6 เปอรเซ็นต การจัดการใหอาหารไกเนื้อตามที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) แนะนํามีดังตอไปนี้
1) อาหารไกเนื้อระยะแรก (starter feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงลูกไก
อายุ 1–21 วัน อาหารระยะนีจ้ ะเปนอาหารเม็ดขบที่มีโปรตีนประมาณ 22–23 เปอรเซ็นต มี
พลังงานใชประโยชนไดประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมอาหาร อาหารระยะแรกจะใช
ประมาณ 25 เปอรเซ็นต ของปริมาณอาหารที่ไกกนิ ทัง้ หมดตลอดชวงอายุ
2) อาหารไกเนื้อระยะที่สอง (grower feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงไก
รุน อายุ 22–35 วัน โดยเปนอาหารอัดเม็ด มีโปรตีนประมาณ 20 เปอรเซ็นต และมีพลังงานใช
ประโยชนไดประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม อาหารระยะนีจ้ ะใชประมาณ 50 เปอรเซ็นต
ของปริมาณอาหารที่ไกกนิ ทัง้ หมด
3) อาหารไกเนื้อระยะสุดทาย (finisher feed) เปนอาหารสําหรับเลี้ยงไก
เนื้อระยะสุดทายกอนจับขาย อายุ 3 –45 วัน อาหารระยะนี้เปนอาหารอัดเม็ดที่มีโปรตีนประมาณ
18 เปอรเซ็นต และมีพลังงานประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม อาหารไกเนือ้ ระยะสุดทาย

จะตองไมมีสารเรงการเจริญเติบโต สารปฏิชีวนะและยากันบิด เพื่อปองกันสารตกคางในเนื้อไก
ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค อาหารระยะนี้จะใชประมาณ 25 เปอรเซ็นต ของปริมาณอาหารที่
ไกกินทั้งหมด
4) กอนจับไกขายอยางนอย 12–24 ชั่วโมง ตองอดอาหารไกเพื่อทําให
กระเพาะและลําไสยุบตัว ปองกันอันตรายขณะจับไก
5) ในชวงอากาศรอนตองงดใหอาหารชวงเวลา 9.00–17.00 น โดยการ
ยกอุปกรณการใหอาหาร หรือรางอาหารใหสูงเกินระดับที่ไกจะจิกอาหารกินได หากใหไกกิน
อาหารตลอดเวลาอาจจะช็อคตายได
4.5.4 การจัดการใหอาหารโคนม
โคนมเปนสัตวสี่กระเพาะหรือเรียกอีกอยางวาสัตวเคีย้ วเอื้อง อาหารที่โคนมตอง
ไดรับเปนอาหารหลักในแตละวัน คือ อาหารหยาบพวกหญา ถั่ว ฟางขาว ฯลฯ แตการเลี้ยงโค
นม ถาตองการจะไดปริมาณน้ํานมสูง ๆ แลวจําเปนทีจ่ ะตองเสริมอาหารขนใหกับแมโคนมในแต
ละวันดวย ชวงใหนมเปนชวงระยะเวลาที่แมโคนมตองการอาหารที่มีคุณภาพสูง ผูเลี้ยงจะตองให
แมโคกินอาหารหยาบใหเต็มที่แลวเสริมดวยอาหารขนชวงเวลาเชาและเย็น การจัดการใหอาหารโค
นมมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
ก. การจัดการอาหารหยาบสําหรับโคนม อาหารหยาบหลักของแมโค
คือ หญา แมโคนมตองกินหญาคิดเปนน้าํ หนักแหงไมต่ํากวา 1.4 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว
ตัวอยางเชน แมโคนมตัวหนึง่ หนัก 400 กิโลกรัม ดังนั้น แมโคนมตัวนี้ตองกินหญาเมื่อเทียบเปน
น้ําหนักแหงแลวเทากับ 5.6 กิโลกรัมตอวัน เมื่อเทียบกับเปนน้ําหนักสดซึ่งโดยทั่วไปหญาสดมี
วัตถุแหงอยู 25 เปอรเซ็นต นั่นคือ แมโคนมควรจะไดรบั หญาสดในปริมาณวันละ เทากับ 22.4
กิโลกรัม คุณภาพของอาหารหยาบมีความสัมพันธกับระดับโปรตีนในสูตรอาหารขน ดังนี้
1) ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพดี ระดับโปรตีนในอาหาร
ขนควรมี 12–16 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 14 เปอรเซ็นต
2) ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง ระดับโปรตีน
ในอาหารขนควรมี 16–20 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 18 เปอรเซ็นต
3) ถาแมโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพต่ํา ระดับโปรตีนใน
อาหารขนควรมี 20–24 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 22 เปอรเซ็นต
ข. การจัดการอาหารขนสําหรับแมโคนม ผูเลี้ยงโคนมสามารถเลือกใช
วัตถุดิบ อาหารสัตวไดหลายอยาง เพื่อนํามาผสมเปนอาหารขน แตตองเลือกวัตถุดบิ ที่ใหม
สะอาด ไมมี สิ่งเจือปนและมีคุณภาพสูง โดยทั่วไปเราจะใหอาหารขนกับแมโคนมโดยคิดจาก
น้ํานมที่ไดคือ ใหอาหารขน 1 กิโลกรัมตอปริมาณน้ํานมที่ให 4 กิโลกรัม และควรใหในชวงเวลา
ที่แมโคยืนโรงรีดนม คือ ชวงเชาและเย็น

4.5.5 การจัดการใหอาหารโคเนื้อ
การจัดการใหอาหารโคเนื้อก็ปฏิบัติคลาย ๆ กับการใหอาหารโคนม แตอาหาร
หลักของโคเนือ้ ก็คือ อาหารหยาบ เชน หญา ถั่ว ฟางขาว ฯลฯ ซึ่งหากไดรับอาหารหยาบที่มี
คุณภาพสูงแลวอาจจะไมตองเสริมอาหารขนเลยก็ได ทั้งนี้เพราะโคเนือ้ ไมไดใชอาหารเพื่อการ
สรางน้ํานม แตถาหากสรางโคเนื้อแบบโคขุนจําเปนตองเสริมอาหารขนใหกับโคเนือ้ เพื่อเรงการ
เจริญเติบโต การจัดการใหอาหารโคเนื้อควรปฏิบัติดังนี้
ก. การจัดการอาหารหยาบสําหรับโคเนื้อ อาหารหยาบหลักของโคเนื้อ
คือ หญาสด หรือถั่วพืชอาหารสัตว ในแตละวันตองใหโคเนื้อกินแบบเต็มที่ อาหารหยาบแบง
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1) หญาและถัว่ พืชอาหารสัตว หญาและถั่วมีหลายชนิดปจจุบัน
นิยมทําเปนแปลงหญาตัดมาใหโคกินหรือปลอยใหโคลงไปแทะเล็มกินก็ได แปลงหญาผสมถั่วจะ
เปนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีที่สดุ
2) วัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว เปลือกสับปะรด
ตนขาวโพด ยอดออย เปลือกถั่ว ซึ่งอาจจะมีคุณภาพต่ําแตสามารถนํามาใชเลี้ยงโคเนื้อได
ข. การจัดการอาหารขนสําหรับโคเนื้อ วัตถุดิบที่นํามาใชผสมเปนอาหาร
ขนก็คลาย ๆ กับวัตถุดิบทีน่ าํ มาผสมอาหารขนสําหรับโคนม อาจจะแตกตางกันตรงสูตรที่ใชใน
การผสม โคเนื้อหากเลีย้ งแบบชาวบานแลวจะไมตองเสริมอาหารขนเพียงแตใหกินอาหารหยาบ
พวกหญาอยางเดียว แตหากเลี้ยงเพื่อขุนจําเปนตองเสริมอาหารขนซึ่งมีสูตรแตกตางกันออกไป
การเสริมอาหารขนให โคเนือ้ 0.3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว แตถาอาหารหยาบทีใ่ หมีคุณภาพต่ํา
ควรเสริมอาหารขนเปน 0.6 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และควรใหอาหารขนที่มีโปรตีน 14–16
เปอรเซ็นต
บทสรุป
อาหารสัตวจัดเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้เพราะตนทุนคาอาหารที่ใชในกิจการเลี้ยง
สัตวสูง 70–80 เปอรเซ็นตของตนทุนทั้งหมด ผูเลี้ยงสัตวจะตองมีความรูดานการจัดการใหอาหาร
สัตว รูจักวิธีการเลือกวัตถุดบิ อาหารสัตว ฯลฯ และรูวิธกี ารใหอาหารสัตวแตละชนิด พันธุ เพศ
และอายุ อยางถูกตอง ทั้งนี้เพราะถาหากผูเลี้ยงสัตวขาดความรูดานการจัดการใหอาหารสัตวแลวจะ
ทําใหการเลีย้ งสัตวไมประสบผลสําเร็จ บางครั้งอาจจะขาดทุนได นอกจากนี้ การเก็บรักษาอาหาร
สัตวใหใหมอยูเสมอนั้นก็มคี วามจําเปน เพราะหากเก็บไมถูกวิธีแลวอาจจะทําใหอาหารที่ผสมไว
เกิดการเนาเสียได สัตวตองการอาหารที่ใหม สะอาด ไมมีสิ่งเจือปน และไมเปนพิษ ทั้งนี้เพื่อ
นําไปสรางเปนผลผลิต เชน เนื้อ นม ไข ดังนั้นผูเลี้ยงสัตวจึงตองตระหนักถึงเรื่องคุณภาพของ

อาหารเปนอยางมาก เพราะการเลี้ยงสัตวจะประสบผลสําเร็จหรือไม ตนทุนคาอาหารเปนปจจัย
หนึ่งที่เปนตัวกําหนดกําไรและขาดทุน

