
การปรบัเปลี่ยนระบบการใหอ้าหารเลี้ยงสตัวเ์พื่อลดตน้ทนุ

โดย..ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวส์ตูล



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
แผนการผลิตพืชอาหารสัตว์ ปี 2561 (เพิ่มเติมใน ศวอ.สตูล)

ปลูกกระถิน พื้นทีป่ลูก จ านวน 20 ไร่

ปลูกหม่อน พื้นที่ปลูก จ านวน 20 ไร่

ปลูกมันส าปะหลัง พื้นที่ปลูก จ านวน 30 ไร่

ปลูกข้าวโพด พื้นทีป่ลูก จ านวน 10 ไร่

รวมทั้งหมด 90 ไร่



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
แผนการผลิตพืชอาหารสัตว์ ปี 2561 (เพิ่มเติมของเกษตรกร)

ปลูกกระถิน พื้นทีป่ลูก จ านวน 10 ไร่

ปลูกมันส าปะหลัง พื้นที่ปลูก จ านวน 10 ไร่

ปลูกข้าวโพด พื้นทีป่ลูก จ านวน 60 ไร่

รวมทั้งหมด 80 ไร่



ปลูกกระถิน



ปลูกมันส าปะหลัง



ปลูกหม่อน



ปลูกหม่อน



ปลูกข้าวโพด



ปลูกข้าวโพด



ขา้วโพด

• ปลูกพนัธุส์วุรรณ 5

• พื้นที่ปลูก สง่เสรมิการเลี้ยงแพะนม

และโคเน้ือ     จ.ปตัตานี สตูล 

สงขลา ยะลา  

• จ.สตูล 100 ไร่

• จ.ยะลาและปตัตานี 70ไร่

มนัส าปะหลงั

• พันธุ์ที่ส่งเสริม ได้แก่ ระยอง 5 และห้วยบง 60
• ผลผลติ 

หม่อน

• พนัธุท์ี่ปลูก บรุีรมัย6์0

• โปรตีน 22 %

• ผลผลติใบ 2,300 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี

• ปลูกในศูนยฯ์สตูล 20 ไร่ 

พชือาหารสตัวห์ลกัที่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลูกในพื้นที่เขต9 ปี 61



กระถนิ

• พนัธุท์ี่ปลูก

• พนัธุ ์ k636

• ปลูกในศูนยฯ์สตูล 20 ไร่

• โปรตีน 16-19 %

พชือาหารสตัวอ์ืน่ๆ

• หญา้เนเปียร ์

• พนัธุเ์นเปียรป์ากช่อง1

• สง่เสริมปลูกในพื้นที่รบัผิดชอบ มากกว่า 1,000 ไร่

ทางปาลม์

• การใชท้างปาลม์ เลี้ยงสตัว ์กนิสด หรือหมกั ใหก้นิ

เต็มที่ เสริมดว้ยอาหารขน้

• สามารถน าไปเป็นแหลง่อาหารหยาบ ส าหรบัสตัว ์

เคี้ยวเอื้อง 

• มีวตัถแุหง้ 31 %

• โปรตีน 4 %

• TDN 70 %

พชือาหารสตัวห์ลกัที่สง่เสรมิใหป้ลูกในพื้นที่เขต9 (ต่อ) 



การใชใ้บหม่อนเสรมิในสูตรอาหารไกเ่บตง

สถานที่ด าเนินการทดลอง

ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวส์ตูล 

147 ม.11 ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 



วิธีการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด

ภายในบลอ็ก มี 4 ซ ้า ๆ 9 ตวั สิง่ทดลอง 

ไดแ้ก ่ระดบัการใชใ้บหม่อนป่นเสรมิใน

อาหารขน้ (0% 15% 30% และ 45%

ระยะเวลาทดลอง

ระยะเวลาเลี้ยงไก ่164 วนั



วตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาผลของการใชใ้บหม่อนป่นทดแทนอาหาร

ขน้ที่มีต่อสมรรถนะการเจรญิเติบโตและลกัษณะซาก

ของไก่เบตง



การใชใ้บหม่อนเสรมิในสูตรอาหารไก่เบตง(ต่อ)

สตัวท์ดลองและการจดัการ

• ใชไ้ก่เบตงคละเพศอายุ 1 วนั จ านวน 148 ตวั ท า

วคัซีนตามโปรแกรมของกรมปศุสตัว ์ใหอ้าหาร

ส าเร็จรูปจนไก่มีอายุได ้42 วนั จากนั้นจึงแยกไก่

ออกเป็นเพศผูแ้ละเพศเมีย ชัง่น ้ าหนักไก่ 

อาหารและการใหอ้าหาร

• กลุม่ที่ 1 ไม่ไดเ้สริมใบหม่อนป่น

• กลุม่ที่ 2 เสริมใบหม่อนป่น 15%

• กลุม่ที่ 3 เสริมใบหม่อนป่น 30%

• กลุม่ที่ 4 เสริมใบหม่อนป่น 45%

• ปริมาณการกินอาหารของไก่ส าหรบัใชใ้นการค านวณปริมาณการกินได ้ของ

โภชนะ และค านวณตน้ทนุค่าอาหารในการผลติไกเ่บตง



การศึกษาซาก

 เม่ือไก่มีอายุได ้164 วนั น าไป

ศึกษาซากบ ันทึกน ้ าหนักไก่

ก่อนและหลงัฆ่า น ้ าหนักอวยัวะ

ภายใน น ้ าหนักซากรวม และ

น ้ าหนักช้ินส่วนของซาก ไดแ้ก่ 

น ้ าหนักเน้ือหน้าอก น ้ าหนักปีก 

น ้ าหนักสะโพกและน ้ าหนักน่อง



การวเิคราะห์ทางเคมี
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีของอาหารสตัว ์

โดยวธิ ีAOAC (2012)

การวเิคราะห์ทางสถิติ
วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติโิดยวธิกีารวเิคราะหค์วาม

แปรปรวน (analysis of variance) เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างทางสถติขิองค่าเฉลีย่โดยวธิ ี

Duncan’s new multiple range test และ
วเิคราะหก์ารตอบสนองของสมรรถนะการผลติของ

ไกเ่บตงเม่ือไดร้บัอาหารที่มีระดบัการใชใ้บหม่อนที่

เพิม่ข้ึนโดยวธิ ีorthogonal polynomial 
analysis



ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลผลติ (Output)

ได้ข้อมูลสมรรถนะการเจริญเติบโต
และลักษณะซากของไก่เบตงที่เลี้ยง
ด้วยอาหารข้นและมีการทดแทน
อาหารข้นโดยใช้ใบหม่อนแห้งบดใน
ระดับต่าง ๆ และเมื่อมีการเสริมด้วย
ใบหม่อนหมัก

ผลลพัธ์ (Outcome)

ก ารใ ช้ ใบ หม่ อ นซ่ึง เ ป็นวั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์ท่ีมีโปรตีนสูงแต่มีราคา
ถูกสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของระบบการผลิตไก่เบตง

ผลกระทบ (Impact)

การใชใ้บหม่อนซ่ึงวตัถดุิบอาหารสตัวท์ี่

มี โปรตีนสูงและสามารถผลิตได้ใน

ทอ้งถิ่นสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิต

สตัว ์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แ ข่ ง ขัน ข อ ง เ กษตรก ร  แล ะ เพิ่ ม

เสถยีรภาพของระบบการผลติไก่เบตง



ศึกษาผลของการใชใ้บหม่อนป่นทดแทนอาหารขน้ที่มีต่อสมรรถนะการ

เจรญิเติบโตและลกัษณะซากของไกเ่บตง

สูตรที่ 1 ไม่ไดเ้สริมใบหม่อนป่น



สูตรที่ 2 เสรมิใบหม่อนป่น 15%



สูตร 3 เสรมิใบหม่อนป่น 30%



สูตร 4 เสรมิใบหม่อนป่น 45%





ลกัษณะที่ศึกษา ไม่ใชใ้บหม่อนป่น
ทดแทนใบหม่อนป่น

15%
ทดแทนใบหม่อนป่น 30%

ทดแทนใบหม่อนป่น

45%

น ้าหนักสิ้นสดุการทดลอง (ผู)้กรมั/ตวั 2,493 2,316 2,369 1,872

น ้าหนักสิ้นสดุการทดลอง (เมีย)กรมั/ตวั 1,804 1,792 1,686 1,610

น ้าหนักสิ้นสดุการทดลอง (เฉลี่ย)กรมั/ตวั 2149 2,054 1,927 1,741

การผลติไก่เบตง อายุ 164 วนั ที่ไดร้บัอาหารผสมจากใบหม่อนป่นทดแทนอาหารขน้



ลกัษณะที่ศึกษา ลกัษณะที่ศึกษา ไม่ใชใ้บหม่อนป่น ทดแทนใบหม่อนป่น 15% ทดแทนใบหม่อนป่น 30%

จ านานไกท่ี่ทดลอง 37 37 37 37

ระยะเวลาที่ทดลอง 164 164 164 164

น ้าหนักสดุทา้ย กรมั/ตวั/วนั 2,149 2,054 1,927 1,741

น ้าหนักที่เพิ่ม กรมั/ตวั/วนั 2,059 2,000 1,974 1,688

ปริมาณอาหารที่กนิได ้ กรมั/ตวั/วนั 62.15 63.50 69.80 63.50

อตัราการเจริญเติบโต กรมั/ตวั/วนั 12.78 12.20 12.03 10.29

ประสทิธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 4.88 5.25 5.92 6.21

ตน้ทนุทนุค่าอาหารในการเพิ่มน าหนัก

ตวั,บาท/กก. 
73.20 71.66 72.82 67.96

รายไดท้ ัง้หมด (บาท) 236.50 226.60 212.30 192.50

ค่าอาหาร (บาท) 146.40 147.62 139.48 118.93

ก าไรสทุธิ (บาท) 90.10 78.98 73.30 73.57

ผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน(บาท/ 1 กก.)* - 11.12 16.80 16.53

การผลติไก่เบตง อายุ 164 วนั ที่ไดร้บัอาหารผสมจากใบหม่อนป่นทดแทนอาหารขน้



สรุปผลการทดลอง

ใบหม่อนป่นสามารถใชท้ดแทนอาหารขน้เพือ่เล้ียงไก่เบตงไดใ้นระดบั 45 เปอรเ์ซ็นตใ์นสูตรอาหาร 

โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและลกัษณะซากของไก่เบตง  สามรถลดตน้ทุนค่าอาหารไม่นอ้ยกว่า 

23 เปอรเ์ซ็นต์ และใหผ้ลตอบแทนที่เพิม่ข้ึน 16-17 บาท / ตวั



ลกัษณะที่ศึกษา
ไม่ใชใ้บ

หม่อนป่น

ทดแทนใบหม่อน

ป่น 15%

ทดแทนใบหม่อน

ป่น 30%

ทดแทนใบหม่อน

ป่น 45%
หมายเหตุ

ซากอุน่ (กรมั) 2,105 1,905 1,995 2,085

ซากตดัแต่ง (กรมั) 2,890 1,770 1,795 1,867.5

น่อง (กรมั) 221.5 222 221 221

สะโพก (กรมั) 272 235 281 225

ปีก (กรมั) 178 143.25 162 161

เน้ือสนันอก (กรมั) 225.5 202.5 212 211.5

เน้ือสนัใน (กรมั) 71.5 67 68.5 75

ไขมนัช่องทอ้ง (กรมั) 79.5 37 50 32.5

หวัใจ (กรมั) 11 9 8.5 7.5

ตบั (กรมั) 45.5 37 41.5 38.5

กระเพาะบด/แท ้(กรมั) 35.5 37 45 42

น ้าหนกัซากของไกเ่บตง อาย ุ164 วนั ที่ไดร้บัอาหารผสมจากใบหม่อนป่นทดแทนอาหารขน้



ทดสอบผลการพงึพอใจของผูบ้รโิภค

สูตร 1 ไม่ไดท้ดแทนดว้ยใบหม่อนป่น

ภาพรวมความพงึพอใจ 73.85 ค่าเฉลีย่ 76.92

สูตร 2 ทดแทนดว้ยใบหม่อนป่นในระดบั 15%

ภาพรวมความพงึพอใจ 66.50 ค่าเฉลีย่ 63.23

สูตร 3 ทดแทนดว้ยใบหม่อนป่นในระดบั 30%

ภาพรวมความพงึพอใจ 78.08 ค่าเฉลีย่ 80.00

สูตร 4 ทดแทนดว้ยใบหม่อนป่นในระดบั 45%

ภาพรวมความพงึพอใจ 82.00 ค่าเฉลีย่ 83.38




