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ชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
คาอธิบายชุดวิชา
อาหารสัตว์และโภชนะในอาหารสัตว์ ความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์เลี้ยง วัตถุดิบอาหารสัตว์
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารสัตว์และโภชนะชนิดต่างๆ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์เลี้ยง
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์และส่วนประกอบทางโภชนะ
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบสูตรอาหารและผสมอาหารสัตว์
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและการให้อาหารสัตว์
หน่วยที่ 2 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารของสัตว์
หน่วยที่ 3 หลักโภชนศาสตร์สตั ว์
หน่วยที่ 4 อาหารและความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์
หน่วยที่ 5 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน
หน่วยที่ 6 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน
หน่วยที่ 7 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามิน แร่ธาตุ และวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
หน่วยที่ 8 พืชอาหารสัตว์และอาหารหยาบชนิดอื่น
หน่วยที่ 9 การตรวจและประเมินคุณภาพอาหารสัตว์
หน่วยที่ 10 การประกอบสูตรอาหารสัตว์
หน่วยที่ 11 กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
หน่วยที่ 12 อาหารและการให้อาหารสุกร
หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
หน่วยที่ 14 อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
หน่วยที่ 15 ธุรกิจอาหารสัตว์

3

แผนผังแนวคิดหน่วยที่ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

13.1.1 องค์ประกอบของอาหารสัตว์ปีก
13.1 อาหารสัตว์ปีก

13.1.2 รูปแบบของอาหารสัตว์ปีก

อาหารและ
การให้อาหาร
สัตว์ปีก
13.2.1 หลักการและวิธีการให้อาหาร
สัตว์ปีก

13.2.2 การให้อาหารสัตว์ปีกให้เนือ้
13.2 การให้อาหารสัตว์ปีก
13.2.3 การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่

13.2.4 การให้อาหารสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์
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หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
1. เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 13.1 อาหารสัตว์ปีก
13.1.1 องค์ประกอบของอาหารสัตว์ปีก
13.1.2 รูปแบบของอาหารสัตว์ปีก
ตอนที่ 13.2 การให้อาหารสัตว์ปีก
13.2.1 หลักการและวิธีการให้อาหารสัตว์ปีก
13.2.2 การให้อาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ
13.2.3 การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่
13.2.4 การให้อาหารสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์
แนวคิด
1. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละชนิดจาเป็นต้องมีโครงสร้างทางเคมีหรือองค์ประกอบของโภชนะที่ตรงตาม
ความต้องการของสัตว์ปีกแต่ละชนิดและแต่ละระยะของการให้ผลผลิตหรือช่วงอายุ เพื่อให้สัตว์ปีกแต่ละ
ชนิดนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เลี้ยงกาหนดไว้
รูปแบบของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกไม่ว่าสัตว์ปีกให้เนื้อหรือสัตว์ปีกให้ไข่ จะมี 2 รูปแบบ คือ อาหารผง
และอาหารที่ ผ่ า นกระบวนการ (Process) เช่ น กระบวนการอั ด เม็ ด กระบวนการเอ็ ก ซ์ แ พน และ
กระบวนการเอ็กซ์ทรูด รูปแบบของอาหารสัตว์ปีกดังกล่าวจัดเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลโดยตรงต่อ ปริมาณ
การกินอาหารของสัตว์ปีก ประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ปีก และต้นทุนค่าอาหารสัตว์ปีก
2. การให้อาหารสัตว์ปีกทั้งสัตว์ปีกให้เนื้อ สัตว์ ปีกให้ไข่ และสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์ จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้น กับ ชนิ ด ของสั ตว์ ปี ก ความต้ อ งการโภชนะของสั ต ว์ปี ก แต่ ลั ช นิ ด วั ตถุ ป ระสงค์ ในการเลี้ ย ง และ
ความสามารถในการจัดการการเลี้ยงสัตว์ปีก ผู้เลี้ยงจะต้องจัดหาอาหารและมีการจัดการให้อาหารแก่
สัตว์ปีกแต่ละชนิดอย่างถู กต้องและเหมาะสม เพื่อให้สัตว์ปีกที่เลี้ยงมีประสิทธิภาพการผลิตสูง ได้รับ
ผลผลิตสูง และมีต้นทุนการผลิตต่า
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 13 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายโภชนะและองค์ประกอบของอาหารสัตว์ปีกได้
2. อธิบายรูปแบบของอาหารสัตว์ปีก ได้
3. อธิบายหลักการและวิธีการให้อาหารสัตว์ปีกได้
4. อธิบายการให้อาหารสัตว์ปีกแต่ละชนิดได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 13.1-13.2
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา ถถ้ามี)
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5.ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
6.ทากิจกรรมประจาชุดวิชา ถถ้ามี)
7.เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1.เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3.รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา ถถ้ามี)
4.กิจกรรมประจาชุดวิชา ถถ้ามี)
5.การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1.ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา ถถ้ามี)
4.ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 13 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดกล่าวถึงความต้องการพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ปีกได้ถูกต้อง
ก. ไก่เนื้อต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงที่สุดในช่วงระยะสุดท้ายของการเจริญเติบโต
ข. เป็ดเนื้อต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงที่สุดในช่วงระยะสุดท้ายของการเจริญเติบโต
ค. ไก่ไข่ระยะไข่ต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงกว่าในระยะรุ่น
ง. เป็ดไข่ระยะรุ่นต้องการอาหารที่มีพลังงานต่ากว่าระยะไข่
จ. ลูกไก่เนื้อต้องการอาหารที่มีพลังงานต่า
2. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโภชนะในอาหารของสัตว์ปีก
ก. พันธุกรรม อายุ และเพศสัตว์ปีก
ข. อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
ค. จุดประสงค์ในการเลี้ยง
ง. ระยะการให้ผลผลิตและสุขภาพของสัตว์ปีก
จ. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีก
ก. อาหารผงและอาหารสาเร็จ
ข. อาหารอัดเม็ดและอาหารทีเอ็มอาร์
ค. อาหารข้นและอาหารทีเอ็มอาร์
ง. อาหารผงและอาหารอัดเม็ด
จ. อาหารทีเอ็มอาร์และอาหารสาเร็จ
4. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีผลทาให้สัตว์ปีกกินอาหารได้น้อยลง
ก. ได้รับอาหารที่มีพลังงานต่า
ข. เกิดความเครียดจากอากาศร้อน
ค. มีขนาดตัวใหญ่
ง. มีอัตราการให้ไข่สูง
จ. ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูง
5. สัตว์ปีกในข้อใดควรให้กินอาหารอย่างเต็มที่และตลอดเวลา
ก. ไก่เนื้อ
ข. ไก่ไข่ระยะสาว
ค. เป็ดไข่ระยะรุ่นสาว
ง. ไก่แม่พันธุ์ระยะรุ่นสาว
จ. ไก่พ่อพันธุ์ระยะรุ่น
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6. สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการให้อาหารไก่เนื้อระยะรุ่น คือข้อใด
ก. ให้อาหารและน้าวันละสองครั้ง
ข. มีอาหารให้กินตลอดเวลา
ค. ผสมยาป้องกันโรคในอาหาร
ง. แยกพื้นทีใ่ ห้อาหารสาหรับไก่ตัวโตและตัวเล็ก
จ. งดให้อาหารผสมยาป้องกันโรคบิด
7. ข้อใดกล่าวถึงการให้อาหารลูกไก่ไข่ในช่วงอายุ 3 วันแรกได้ถูกต้องที่สุด
ก. ให้อาหารอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
ข. ให้อาหารที่มีระดับแคลเซียมสูง
ค. ให้อาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
ง. ให้อาหารที่ปลอดจากยาปฏิชีวนะ
จ. ปรับความสูงของถาดอาหารให้อยู่สูงกว่าหลังลูกไก่
8. ปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการให้อาหารไก่ไข่ก่อนระยะไข่คือข้อใด
ก. การสะสมแคลเซียมในกระดูกอย่างเพียงพอ
ข. การสะสมไขมันช่องท้องอย่างเพียงพอ
ค. ระดับของกรดไขมันลิโนลีอิกในอาหาร
ง. การขาดแร่ธาตุแมงกานีส
จ. ความสดใหม่ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
9. จุดประสงค์ของการให้อาหารของสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์คือ ข้อใด
ก. อัตราการเจริญเติบโต
ข. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
ค. อัตราการให้ไข่ต่อวัน
ง. ความสม่าเสมอของฝูง
จ. อัตราการฟักออก
10. การให้อาหารพ่อพันธุ์ควรพิจารณาปัจจัยใดเป็นสาคัญ
ก. น้าหนักตัวพ่อพันธุ์
ข. ปริมาณอาหารที่ให้กิน
ค. จานวนภาชนะให้อาหาร
ง. คุณภาพอาหาร
จ. ความสมบูรณ์พันธุ์
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ตอนที่ 13.1 อาหารสัตว์ปีก
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
13.1.1 องค์ประกอบของอาหารสัตว์ปีก
13.1.2 รูปแบบของอาหารสัตว์ปีก
แนวคิด
1. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละชนิดจาเป็นต้องมีโครงสร้างทางเคมีหรือองค์ประกอบของโภชนะที่
ตรงตามความต้องการของสั ตว์ปีกแต่ล ะชนิดและแต่ล ะระยะของการให้ ผลผลิ ตหรือช่ว งอายุ
เพื่อให้ สัตว์ปีกแต่ละชนิดนั้น สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ที่ผู้เลี้ยงกาหนดไว้ โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ผลต่อความต้องการโภชนะใน
อาหารร่วมด้วย การที่อาหารจะมีโภชนะตรงตามความต้องการสัตว์ปีก ผู้เลี้ยงจะต้องมีการเลือกใช้
วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโภชนะแต่ละชนิดให้เหมาะสม
2. รูป แบบของอาหารที่ใช้เลี้ย งสั ตว์ปีกไม่ว่าสั ตว์ปีกให้เนื้อหรือสั ตว์ ปีกให้ไข่ จะมี 2 รูปแบบ คือ
อาหารผสมในรู ป ผง และอาหารผสมที่ผ่ านกระบวนการ (Process) เช่น กระบวนการอัดเม็ด
กระบวนการเอ็กซ์ทรูด และกระบวนการเอ็กซ์แพน รูปแบบของอาหารสัตว์ปีกดังกล่าวจัดเป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณการกินอาหารของสัตว์ปีก ประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ปีก
และต้นทุนค่าอาหารสัตว์ปีก
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายโภชนะและความต้องการโภชนะแต่ละชนิดของสัตว์ปีกได้
2. อธิบายรูปแบบของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกได้
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ตอนที่ 13.1 อาหารสัตว์ปีก
องค์ประกอบของอาหารสัตว์ปีก
สัตว์ปีกที่เลี้ยงโดยทั่วไป มีทั้งการเลี้ยงเพื่อต้องการผลผลิตเนื้อ ไข่ และต้องการลูกสัตว์ปีก การที่สัตว์
ปีกเหล่านี้ให้ผลผลิตได้ตามที่ผู้เลี้ยงต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้เลี้ยงต้องมีการจัดการการเลี้ยงสัตว์
ปีกเหล่านี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่การเลี้ยงดูในแต่ละระยะ การให้อาหารและน้า รวมทั้งการจัดการ
ด้านสุขภาพ อาหารสัตว์ปีกจัดเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุดประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ และจัดเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการให้ผลผลิตของสัตว์ปีก ดังนั้น การจัดการด้านอาหารและการให้อาหารสัตว์
ปีกจึงนับว่ามีความสาคัญมาก ซึ่งในการผลิตอาหารสัตว์ปีกผู้ผลิตจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของอาหารสัตว์
ปีกทั้งในด้านโภชนะและความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก และวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ปีก
1. โภชนะและความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละชนิด จาเป็นต้องมี
โครงสร้างทางเคมีหรือองค์ประกอบของโภชนะที่ตรงตามความต้องการของสัตว์ปีกแต่ละชนิดและแต่ละระยะ
ของการให้ผลผลิตหรือช่วงอายุ เพื่อให้สัตว์ปีกแต่ละชนิดนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นไปตาม
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เลี้ยงกาหนดไว้ โภชนะที่สาคัญสาหรับสัตว์ปีก ได้แก่
1.1 พลังงานและความต้ อ งการพลังงาน พลั งงานเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่มีผ ลต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์ปีก โดยสัตว์ปีกต้องการพลังงานเพื่อการดารงชีพ การเจริญเติบ โต และการให้ผลผลิตทั้ง
เนื้อและไข่ ความต้องการพลังงานของสัตว์ปีกจะแตกต่างกันในสัตว์ปีกแต่ละชนิด เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการ
เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละชนิดแตกต่างกัน
1.2 โปรตีนและความต้องการโปรตีน โปรตีนเป็นโภชนะที่จาเป็นสาหรับสัตว์ปีกทุกชนิด และทุก
ระยะการผลิต โดยจาเป็นสาหรับการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตไข่ และการเจริญของระบบสืบพันธุ์ นอกจาก
ปริมาณโปรตีนแล้ว ผู้เลี้ยงยังจาเป็นต้องพิจารณาถึงความเข้มข้นของกรดอะมิโนที่จาเป็นในอาหารสัตว์ปีก
ควบคู่ไปด้วย โดยอาหารจะต้องมีปริมาณของกรดอะมิโนจาเป็นครบทั้งชนิดและในสัดส่วนที่สมดุลตามที่สัตว์ปีก
แต่ละชนิดและแต่ละช่วงอายุต้องการ
1.3 แร่ธาตุและความต้องการแร่ธาตุ แร่ธาตุที่จาเป็นที่สัตว์ปีกต้องการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
แร่ ธ าตุห ลั ก และแร่ ธ าตุป ลี กย่ อย ซึ่ง แร่ ธ าตุ แต่ล ะชนิด เป็น โภชนะที่สั ตว์ปี กต้องการในปริมาณน้ อย แต่ มี
ความสาคัญ เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโต โครงสร้างร่างกาย น้าหนักตัว การทางานของระบบสืบพันธุ์ การ
ให้ผลผลิตไข่ คุณภาพของไข่ฟัก และอัตราการฟักออกของไข่ฟัก นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนใน
ร่างกาย หรือเป็นตัวกระตุ้นการทางานของเอนไซม์ในการย่อยอาหาร หรือในกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกายสัตว์ปีก ความต้องการแร่ธาตุแต่ละชนิดในสัตว์ปีกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ปีก และช่วงอายุ
เป็นสาคัญ
1.4 วิตามินและความต้องการวิตามิน วิตามินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิตามินที่ละลายใน
ไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามิน ดี วิตามินอี และวิตามินเค และวิตามินที่ละลายในน้า ได้แก่ วิตามินบี และ
วิตามินซี สัตว์ปีกต้องการวิตามินในอาหารในปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับโภชนะชนิดอื่น แต่จัดเป็นโภชนะที่
สาคัญเนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ การให้ผลผลิตไข่ และอัตราการฟักออกของไข่
ฟัก ความต้องการวิตามินของสัตว์ปีกจะขึ้ นกับสายพันธุ์ อายุ ช่วงการให้ผลผลิต สุขภาพ การจัดการเลี้ยงดู
สภาพแวดล้ อ มในการเลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก กรรมวิ ธี ในการประกอบสู ต รอาหาร การแปรรู ปอาหาร ความชื้ น ใน
กระบวนการผลิต และการเก็บรักษาอาหารสัตว์ปีก
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1.5 น้าและความต้องน้า น้าเป็นโภชนะที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ในร่างกายสัตว์มีน้าประมาณ
ร้อยละ 70 ของน้าหนักตัว ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกาย สัตว์ ปีกจาเป็นต้องได้รับน้าใน
ปริมาณที่เพียงพอ มิฉะนั้นจะมีผลเสียต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และอาจทาให้สัตว์ปีกตายได้
ถ้าขาดน้าเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ความต้องการโภชนะแต่ละชนิดในอาหารของสัตว์ปีกจะแตกต่างกันไปในสัตว์ปีกแต่ละ
ชนิดและแต่ละระยะ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความต้องการโภชนะในอาหารของสัตว์ปีก ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ตัวสัตว์ สภาพแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ปีก
2. วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสัตว์ปีก วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์ปีกจาแนกตามแหล่งของ
โภชนะ ได้แก่ วัตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งของพลังงาน ตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีน และวัตถุดิบอาหารที่
เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุ
รูปแบบของอาหารสัตว์ปีก
ปัจจุบันอาหารสัตว์ปีกทางการค้ามีรูปแบบของอาหารที่แตกต่างกันตามอายุของสัตว์ปีก โดยรูปแบบ
ของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกไม่ว่าสัตว์ปีกให้เนื้อหรือสัตว์ปีกให้ไข่ จะมี 2 รูปแบบ คือ อาหารผสมในรูปผง และ
อาหารผสมที่ผ่านกระบวนการ (Process) เช่น กระบวนการอัดเม็ด กระบวนการเอ็กซ์ทรูด และกระบวนการ
เอ็กซ์แพน รูปแบบของอาหารสัตว์ปีกดังกล่าวจัดเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลโดยตรงต่อ ปริมาณการกินอาหารของ
สัตว์ปีก ประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ปีก และต้นทุนค่าอาหารสัตว์ปีก
อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละรูปแบบมีทั้ง ข้อดีและข้อเสีย และมีความแตกต่างในด้านของการย่อยได้
และประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ปีก การเลือกใช้อาหารรูปแบบใดจะขึ้นกับชนิดและอายุของสัตว์ปีก เงินทุน
และความสะดวกในการจัดการของผู้เลี้ยงสัตว์ปีกแต่ละราย
----------------------------------------------------------------กิจกรรม 13.1.1
1. เพราะเหตุใดไก่เนื้อระยะแรกจึงต้องได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนสูง
2. โภชนะใดที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในไก่ไข่ระยะให้ไข่ เพราะเหตุใด
บันทึกตอบกิจกรรม 13.1.1
1.
2.
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กิจกรรม 13.1.2
จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยระหว่างอาหารผสมสาเร็จในรูปอาหารผงและอาหารอัดเม็ด
บันทึกตอบกิจกรรม 13.1.2
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ตอนที่ 13.2 การให้อาหารสัตว์ปีก
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
13.2.1 หลักการและวิธีการให้อาหารสัตว์ปีก
13.2.2 การให้อาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ
13.2.3 การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่
13.2.4 การให้อาหารสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์
แนวคิด
1. อาหารสัตว์ปีกจัดเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุดประมาณ 60-70% และจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการให้ผลผลิตของสัตว์ปีก ดังนั้น การจัดการด้านอาหารและการให้อาหาร
สัตว์ปีกจึงนับ ว่ามีความส าคัญมาก ซึ่งการจัดการในการให้ อาหารสัตว์ปีกต้องมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก สูตรอาหารสัตว์ปีก พื้นที่ในการ
ให้อาหารสัตว์ปีก การให้น้าสัตว์ปีก และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการกินอาหารของสัตว์ปีก
2. การให้อาหารสัตว์ปีกมีวิ ธีการให้อาหาร 2 วิธีหลักๆ คือ การให้อาหารแบบให้กินเต็มที่ และการ
จากัดอาหารหรือการควบคุมอาหาร ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์ปีกจะเลือกใช้วิธีการใด ขึ้นกับวัตถุประสงค์ใน
การเลี้ยง หรือชนิดของสัตว์ปีกเป็นสาคัญ
3. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อจาเป็นต้องมีโภชนะที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของสัตว์ปีกให้
เนื้อในแต่ละระยะการเจริญเติบโต การให้อาหารสาหรับสัตว์ปีกให้เนื้อแต่ละระยะจะขึ้นกับผู้เลี้ยง
ว่าจะพิจารณาจากปัจจัยใด ซึ่งอาจจะพิจารณาเปลี่ยนอาหารโดยพิจารณาจาก อายุ น้าหนักตัว
หรือปริมาณอาหารที่ไก่เนื้อกิน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาลอีกด้วย
4. การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่จะแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ตามช่วงอายุหรือช่วงของการให้ผลผลิต ซึ่ง
การจะแบ่งช่วงการให้อาหารเป็นกี่ช่วง จะขึ้นกับจุดประสงค์ในการเลี้ยงเป็นสาคัญ สาหรับวิธีการที่
นิยมคือแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ สัตว์ปีกให้ไข่ระยะแรก สัตว์ปีกให้ไข่ระยะรุ่น-สาว และสัตว์ปีกให้
ไข่ระยะไข่
5. จุดประสงค์สาคัญในการให้อาหารของสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์คือ อัตราการฟักออก ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้อ
คานึงถึงปริมาณโภชนะและคุณภาพของอาหารเป็นสาคัญ เพื่อให้สัตว์ปีก พ่อพันธุ์มีประสิทธิภาพ
การสืบ พันธุ์ที่สมบรู ณ์ และสัตว์ปีกแม่ พันธุ์มีประสิทธิภาพการผลิตไข่ที่ดีทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพของไข่ฟัก ซึ่งจะนาไปสู่อัตราการฟักออกที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายหลักการและวิธีการให้อาหารสัตว์ปีกได้
2. อธิบายการให้อาหารสัตว์ปีกให้เนื้อได้
3. อธิบายการให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่ได้
4. อธิบายการให้อาหารสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์ได้
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ตอนที่ 13.2 การให้อาหารสัตว์ปีก
หลักการให้อาหารสัตว์ปีก
การจั ดการในการให้อาหารสัตว์ปีกต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ ความ
ต้องการโภชนะของสัตว์ปีก สูตรอาหารสัตว์ปีก พื้นที่ในการให้อาหารสัตว์ปีก การให้น้าสัตว์ปีก และปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อปริมาณการกินอาหารของสัตว์ปีก
วิธีการให้อาหารสัตว์ปีก
การให้อาหารสัตว์ปีกมีวิธีการให้อาหาร 2 วิธีหลักๆ คือ วิธีการให้อาหารแบบให้กินเต็มที่เพื่อให้สัตว์ปีก
มีอัตราการเจริญเติบโตสู งสุดและให้ผลผลิตตรงตามความต้องการ แลวิธี การจากัดอาหารหรือการควบคุม
อาหารเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตหรือควบคุมน้าหนักตัวและเป็นการปรับระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ซึ่งผู้เลี้ยง
สัตว์ปีกจะเลือกใช้วิธีการใด ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง หรือชนิดของสัตว์ปีกเป็นสาคัญ
การให้อาหารสัตว์ปีกให้เนื้อ
สัตว์ปีกให้เนื้อทางการค้าในปัจจุบัน เช่น ไก่เนื้อ และเป็ดเนื้อ ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตอบสนองต่อ
การใช้ป ระโยชน์ จากอาหารได้ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ มี
น้าหนักตัวที่สามารถส่งขายตลาดได้เร็วขึ้น หรือมีอายุเมื่อถึงน้าหนักส่งตลาดน้อยลงนั่นเอง ดังนั้น การจัดการ
การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไปของสัตว์
ปีกให้เนื้อแต่ละสายพันธุ์ อาหารนับเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกให้เนื้อ และจัดเป็น
ต้นทุนการผลิตสัตว์ปีกที่สูงสุด ผู้เลี้ยงจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับอาหารสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อมากเป็น
พิเศษ
การให้อาหารสัตว์ปีกให้ เนื้อแต่ล ะช่วงอายุ จะให้อาหารโดยให้ สั ตว์ปีกได้กินอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
เพื่อให้สัตว์ปีกให้ เนื้อมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดตามมาตรฐานสายพันธุ์ โดยมีการเปลี่ ยนอาหารให้มีโภชนะที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในแต่ละระยะ ตั้งแต่ระยะแรก ระยะรุ่น และระยะส่งตลาด ซึ่งวิธีการ
ให้อาหารสัตว์ปีกให้เนื้อหลายวิธี วิธีที่มีการใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การให้อาหารแบบกาหนดเป็นโปรแกรมตาม
อายุหรือน้าหนัก (Phase feeding program) และการให้อาหารแบบกาหนดปริมาณการใช้อาหารเพื่อควบคุม
ต้นทุนอาหาร (Feed Budget)
การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่
ปัจจุบันสัตว์ปีกให้ไข่สายพันธุ์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็น ไก่ไข่ หรือเป็ดไข่ ได้ถูกคัดเลือกทางพันธุกรรมให้
มีประสิทธิภาพการผลิตที่แตกต่างจากสายพันธุ์ในอดีต โดยจะมีน้าหนักตัวที่น้อยกว่า อายุที่เริ่มให้ไข่ 5% เร็ว
ขึ้น ให้ไข่เพิ่มมากขึ้น มีน้าหนักไข่มาก และมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น ดังนั้น การจัดการในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารสัตว์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพการผลิต
ของสัตว์ปีกให้ไข่สายพันธุ์ปัจจุบัน
การให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่มีวิธีการให้อาหารหลายวิธี การที่ผู้เลี้ยงจะเลือกใช้วิธีใดจะต้องพิจารณาถึง
ความรู้ความสามารถของตน และความสะดวกในการจัดการเป็นสาคัญ วิธีการให้อาหารสัตว์ปีกให้ไข่แต่ละวิธีจะ
คานึงถึงการได้รับโภชนะตามความต้องการของสัตว์ปีกให้ไข่ และการลดต้นทุนการผลิตเป็นสาคัญ วิธีการให้
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อาหารสัตว์ปีกให้ไข่ ได้แก่ การให้อาหารชนิดเดียวตลอดช่วงเวลาการให้ผลผลิต การให้อาหารตามระยะการให้
ผลผลิต (Phase feeding) และการให้อาหารตามปริมาณการกินอาหาร (Feeding by consumption)
การให้อาหารสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์
จุดประสงค์ของการให้อาหารของสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์คือ อัตราการฟักออก ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้อคานึงถึง
ปริมาณโภชนะและคุณภาพของอาหารเป็นสาคัญ เพื่อให้สัตว์ปีก พ่อพันธุ์มีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ที่สมบรูณ์
และสัตว์ปีกแม่พันธุ์มีประสิทธิภาพการผลิตไข่ที่ดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของไข่ฟัก ซึ่งจะนาไปสู่อัตรา
การฟักออกที่ดีต่อไป
เนื่องจากการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกพ่อพันธุ์และสัตว์ปีกแม่พันธุ์แตกต่างกัน ดังนั้น ในช่วงอายุตั้งแต่
แรกเกิดจนกระทั่งรุ่นหนุ่มสาวจะเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกกัน และมีการเลี้ยงรวมกับ สัตว์ปีกพ่อพันธุ์เมื่อ
ย้ายเข้าสู่โรงเรือนระยะไข่ ซึ่งการจัดการการให้อาหารของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ก็จะแตกต่างกัน
1. การให้อาหารสัตว์ปีกแม่พันธุ์ จะแบ่งการจัดการให้อาหารออกเป็น 3 ช่วง คือ การให้อาหารสัตว์
ปีกแม่พันธุ์ระยะแรก การให้อาหารสัตว์ปีกแม่พันธุ์ระยะรุ่น-สาว และการให้อาหารสัตว์ปีกแม่พันธุ์ระยะไข่ โดย
ในระยะไข่จะแบ่งการให้อาหารออกเป็น 2 ระยะ คือ การให้อาหารตั้งแต่ก่อนให้ไข่จนให้ผลผลิตสูงสุด (Peak)
และการให้อาหารช่วงหลังจากให้ผลผลิตสูงสุด
2. การให้อาหารสัตว์ปีกพ่อพันธุ์ การจัดการและการให้อาหารสัตว์ปีกพ่อพันธุ์มีจุดประสงค์ในด้าน
การเจริญเติบโต และการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ น้าหนักตัวของพ่อพันธุ์จัดเป็นปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสมบูรณ์พันธุ์ของฝูง ดังนั้น การให้อาหารพ่อพันธุ์จะพิจารณาถึงน้าหนักตัวเป็นสาคัญ เพื่อให้พ่อพันธุ์มี
ความสม่าเสมอของน้าหนักตัวในฝูง
การเลี้ยงสัตว์ปีกพ่อพันธุ์ควรแยกเลี้ยงจากการเลี้ยงสัตว์ปีกแม่พันธุ์ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ
20-21 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงย้ายไปเลี้ยงรวมกับแม่พันธุ์ในโรงเรือนสัตว์ปีกพ่อแม่พันธุ์ โดยควรย้ายพ่อพันธุ์เข้า
เลี้ยงในโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ 3-5 วันก่อนนาแม่พันธุ์เข้าเลี้ยง เพื่อให้พ่อพันธุ์ได้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ให้อาหารของ
พ่อพันธุ์และจะได้ไม่ไปแย่งอาหารแม่พันธุ์ และควรคัดพ่อพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาดออกจากฝูง ไม่ควรนามาเลี้ยงรวม
กับพ่อพันธุ์ตัวอื่นๆ
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 13.2.1
1. ในการให้อาหารสัตว์ปีกจะต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้าง
2. เมื่อพบฝูงเป็ดแม่พันธุ์รุ่นสาวในฟาร์มมีน้าหนักเกินมาตรฐานสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงควรมีการจัดการให้
อาหารอย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 13.2.1
1.
2.
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กิจกรรม 13.2.2
ถ้านักศึกษาต้องการเลี้ยงไก่เนื้อส่งตลาดที่อายุ 42 วัน นักศึกษาจะใช้อาหารไก่เนื้อกี่ชนิด อะไรบ้าง
และจะเลือกใช้วิธีการให้อาหารวิธีใด เพราะเหตุใด
บันทึกตอบกิจกรรม 13.2.2

กิจกรรม 13.2.3
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการให้อาหารไก่ไข่ในแต่ละระยะแตกต่างกัน
2. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการให้อาหารไก่ไข่ระยะไข่แต่ละวิธี
บันทึกตอบกิจกรรม 13.2.3
1.
2.

กิจกรรม 13.2.4
1. การให้อาหารไก่เนื้อแม่พันธุ์ระยะรุ่น-สาว ต้องคานึงถึงปัจจัยใด
2. การให้อาหารไก่เนื้อแม่พันธุ์ระยะให้ไข่ ต้องคานึงถึงปัจจัยใด
3. เพื่อให้ไก่แม่และพ่อพันธุ์เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ควรมีการจัดการให้อาหารไก่แม่
และพ่อพันธุ์อย่างไร
บันทึกตอบกิจกรรม 13.2.4
1.
2.
3.
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
ตอนที่ 13.1 อาหารสัตว์ปีก
แนวตอบกิจกรรม 13.1.1
1. เนื่องจากไก่เนื้อระยะแรกมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องการอาหารโปรตีนในระดับสูง
ที่จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโต
2. โภชนะที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในไก่ไข่ระยะให้ไข่คือ แร่ธาตุแคลเซียมและแร่ธาตุฟอสฟอรัส
เนื่องจากเนื่องจากในช่วงอายุที่เริ่มให้ไข่ฟองแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเมตาบอลิซึมของกระดูก
เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ผลผลิตไข่ จึงมีความต้องการแคลเซียมเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสะสมไว้ในกระดูกสาหรับในการ
สร้างเปลือกไข่
แนวตอบกิจกรรม 13.1.2
ข้อดีและข้อด้อยระหว่างอาหารผสมสาเร็จในรูปอาหารผงและอาหารอัดเม็ด มีดังนี้
ข้อดี

ข้อด้อย

อาหารผง
อาหารผง
- ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกได้ทุกระยะ
- เกิดการสูญเสียอาหารจากการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ปีก
- ค่าใช้จ่ายถูกกว่า
- เกิดการแยกชัน้ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีขนาด
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถผสมอาหารใช้เอง
อนุภาคต่างกันได้ในระหว่างขนส่ง
ในฟาร์มได้
อาหารอัดเม็ด
อาหารอัดเม็ด
- ลดการสูญเสียอาหารจากการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ปีก - ต้นทุนค่าอาหารเพิม่ สูงขึ้น
- เพิ่มการย่อยได้ของอาหารเพิ่มขึ้น
- ลดการแยกชั้นของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีขนาด
อนุภาคต่างกัน
- เพิ่มความน่ากินของอาหาร
ตอนที่ 13.2 การให้อาหารสัตว์ปีก
แนวตอบกิจกรรม 13.2.1
1. ในการให้อาหารสัตว์ปีกจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก สูตร
อาหารสัตว์ปีก พื้นที่ในการให้อาหารสัตว์ปีก การให้น้าสัตว์ปีก และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการกิน
อาหารของสัตว์ปีก
2. ผู้เลี้ยงควรมีการควบคุมอาหารเป็ดแม่พันธุ์โดยการให้อาหารวันเว้นวัน หรือกาหนดปริมาณอาหารที่
ให้เป็ดกินในแต่ละวัน หรือให้อาหารที่มีพลังงานต่าและมีเยื่อใยสูง
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แนวตอบกิจกรรม 13.2.2
จะใช้อาหารไก่เนื้อ 3 ชนิด คือ อาหารสาหรับลูกไก่เนื้อระยะแรก อาหารไก่เนื้อระยะรุ่น และอาหารไก่
เนื้อระยะสุดท้าย โดยใช้วิธีการให้อาหารแบบกาหนดปริมาณอาหารที่ สัตว์ปีก กินในแต่ละระยะ เนื่องจาก
สามารถคาดการณ์ต้นทุนค่าอาหารที่สัตว์ปีกกินได้ และสามารถนาไปประเมินผลกาไร-ขาดทุน ได้ล่วงหน้า
แนวตอบกิจกรรม 13.2.3
1. เนื่องจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาโครงสร้างของร่างกายไก่ไข่ในแต่ละระยะแตกต่างกัน และ
ในระยะให้ผลผลิตไข่ แม่ไก่ไข่จาเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการสาหรับการสร้างผลผลิตไข่
อีกด้วย
2. ข้อดีและข้อด้อยของการให้อาหารไก่ไข่ระยะไข่แต่ละวิธีมีดังนี้
ข้อดี
การให้อาหารชนิดเดียวตลอดช่วงเวลาการให้ผล
ผลิต
- ง่ายและสะดวกในการจัดการ
การให้อาหารตามระยะการให้ผลผลิต
- ต้นทุนค่าอาหารลดลง เนื่องจากสามารถปรับ
ระดับโภชนะในอาหารตามอัตราการให้ไข่และ
อายุของสัตว์ปีกให้ไข่
การให้อาหารตามปริมาณการกินอาหาร
- ต้นทุนค่าอาหารลดลง เนื่องจากให้อาหารตาม
ปริมาณที่ไก่กิน

ข้อด้อย
การให้อาหารชนิดเดียวตลอดช่วงเวลาการให้ผล
ผลิต
- มีต้นทุนสูง
การให้อาหารตามระยะการให้ผลผลิต
- ยุ่งยากในการจัดการ เพราะต้องมีการเปลี่ยน
อาหารให้เหมาะสมกับอัตราการให้ไข่และอายุ
ของสัตว์ปีกให้ไข่
การให้อาหารตามปริมาณการกินอาหาร
- จาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับปริมาณการกิน
อาหารของแม่ไก่
- ยุ่งยากในการปรับปริมาณโภชนะในอาหาร

แนวตอบกิจกรรม 13.2.4
1. การให้อาหารไก่เนื้อแม่พันธุ์ระยะรุ่น-สาว ต้องคานึงถึง น้าหนักตัว เนื่องจากในระยะนี้เป็นระยะที่
แม่พันธุ์ต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตไข่ จึงมีความจาเป็นที่ต้องควบคุมการเพิ่มน้าหนักตัวของแม่พันธุ์
ถ้าแม่พันธุ์มีน้าหนักตัวสูงจะถึงวัยสืบพันธุ์เร็วกว่าปกติ ทาให้ออกไข่ขนาดเล็กจานวนมาก และไม่เหมาะสาหรับ
การฟัก
2. การให้อาหารไก่เนื้อแม่พันธุ์ระยะให้ไข่ ต้องคานึงถึง คุณภาพของไข่ฟัก อัตราการฟักออก และ
คุณภาพของลูกไก่ ดังนั้น คุณภาพของอาหารจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะดังกล่าว
3. เพื่อให้ไก่แม่และพ่อพันธุ์เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ควรมีการจัดการให้อาหารไก่แม่
และพ่อพันธุ์แยกกัน โดยแยกอุปกรณ์ให้อาหารระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เพื่อป้องกันพ่อพันธุ์กินอาหารของ
แม่พันธุ์ และในทางกลับกันก็ป้องกันแม่พันธุ์กินอาหารของพ่อพันธุ์ เพื่อให้ไก่แม่และพ่อพันธุ์ได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอและตรงกับความต้องการของไก่แม่และพ่อพันธุ์
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดกล่าวถึงความต้องการพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ปีกได้ถูกต้อง
ก. ไก่เนื้อต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงที่สุดในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต
ข. เป็ดเนื้อต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงที่สุดในช่วงระยะสุดท้ายของการเจริญเติบโต
ค. ไก่ไข่ระยะไข่ต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงกว่าในระยะรุ่น
ง. เป็ดไข่ระยะรุ่นต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงกว่าระยะไข่
จ. ไก่เนื้อระยะสุดท้ายต้องการอาหารที่มีพลังงานสูง
2. ข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโภชนะในอาหารของสัตว์ปีก
ก. พันธุกรรม อายุ และเพศสัตว์ปีก
ข. อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
ค. จุดประสงค์ในการเลี้ยง
ง. ระยะการให้ผลผลิตและสุขภาพของสัตว์ปีก
จ. ชนิดของโรงเรือนสัตว์ปีก
3. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีก
ก. อาหารผงและอาหารสาเร็จ
ข. อาหารอัดเม็ดและอาหารเอ็กซ์ทรูด
ค. อาหารข้นและอาหารทีเอ็มอาร์
ง. อาหารผงและอาหารหยาบ
จ. อาหารทีเอ็มอาร์และอาหารสาเร็จ
4. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีผลทาให้ไก่ไข่กินอาหารได้น้อยลง
ก. ได้รับอาหารที่มีพลังงานสูง
ข. ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูง
ค. ได้รับอาหารที่มีเยื่อใยสูง
ง. มีขนาดตัวใหญ่
จ. มีอัตราการให้ไข่สูง
5. สัตว์ปีกในข้อใดควรจากัดการกินอาหาร
ก. ไก่เนื้อ
ข. ไก่ไข่ระยะสาว
ค. เป็ดไข่ระยะไข่
ง. ไก่แม่พันธุ์ระยะลูกไก่
จ. ไก่พ่อพันธุ์ระยะรุ่น
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6. สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการให้อาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย คือข้อใด
ก. ให้อาหารและน้าวันละสองครั้ง
ข. มีอาหารให้กินตลอดเวลา
ค. ผสมยาป้องกันโรคในอาหาร
ง. แยกพื้นทีใ่ ห้อาหารสาหรับไก่ตัวโตและตัวเล็ก
จ. ให้อาหารผสมยาป้องกันโรคบิด
7. ข้อใดกล่าวถึงการให้อาหารลูกเป็ดไข่ในช่วงอายุ 3 วันแรกได้ถูกต้องที่สุด
ก. ให้อาหารอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
ข. ให้อาหารที่มีระดับแคลเซียมสูง
ค. ให้อาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
ง. ให้อาหารที่ปลอดจากยากันบิด
จ. ปรับความสูงของถาดอาหารให้เหมาะสม
8. ปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในไก่ไข่ระยะไข่คือข้อใด
ก. การสะสมแคลเซียมในกระดูกอย่างเพียงพอ
ข. การสะสมไขมันช่องท้องอย่างเพียงพอ
ค. ระดับของกรดไขมันลิโนลีอิกในอาหาร
ง. อัตราการให้ผลผลิตไข่สูงที่สุด
จ. ความสดใหม่ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
9. จุดประสงค์ของการให้อาหารของสัตว์ปีกแม่พันธุ์ระยะหลังให้ผลผลิตสูงสุด คือ ข้อใด
ก. อัตราการเจริญเติบโต
ข. อัตราการฟักออก
ค. ความสมบูรณ์พันธุ์
ง. ความสม่าเสมอของฝูง
จ. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดกล่าวถึงการจัดการการให้อาหารพ่อพันธุ์ได้ถูกต้อง
ก. มีการแยกอุปกรณ์ให้อาหารระหว่างพ่อและแม่พันธุ์
ข. เลี้ยงพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์รวมกันตั้งแต่แรกเกิด
ค. ให้อาหารพ่อพันธุ์กินอย่างเต็มที่ตลอดเวลา
ง. การให้อาหารต้องคานึงถึงความสมบูรณ์พันธุ์
จ. สารอาหารต้องเพียงพอต่อการเพิ่มน้าหนักตัว
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 10
ก่อนเรียน
1. ง
2. จ
3. ง
4. ข
5. ก
6. ข
7. ค
8. ก
9. จ
10. ก

หลังเรียน
1. ก
2. จ
3. ข
4. ก
5. ข
6. ข
7. ค
8. ง
9. ข
10. ก
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