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 1.	การผสมอาหารด้วยมือ เป็นวิธีการผสมอาหารซ่ึงเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ที่ผสมอาหารจ�านวนน้อยๆ 
ใช้กันมาก ซึ่งมีขั้นตอนการผสมดังนี้
  1) ชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดตามสูตรอาหารสัตว์ที่ค�านวณไว้
  2) เทวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้จ�านวนมากลงบนพื้นเกลี่ยให้หนา 2 - 3 นิ้ว
  3) หลังจากนั้นเทวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ลงข้างบน
  4) วัตถุดิบที่ใช้จ�านวนน้อย เช่น ไวตามิน - แร่ธาตุพรีมิกซ์ ให้คลุกเคล้ากับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เนื้อฟู
ละเอียดก่อน เช่น ร�าละเอียด กากถั่วเหลือง เพื่อช่วยกระจายได้ทั่วถึง
  5) ใช้พลั่วผสมคลุกเคล้าอาหารให้ทั่ว ตักอาหารที่ผสมย้ายไปตั้งกองใหม่แล้วผสมคลุกเคล้ากันอีก
  6) ถ้ามีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นของเหลว เช่น กากน�้าตาล ให้ท�ากองอาหารที่ผสมเข้ากันดีแล้วเป็น
แอ่ง เทของเหลวข้างบนกอง แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนการผสมปูนซีเมนต์
  7) ถ้าต้องการใช้ไขววัในการผสมอาหาร ให้เอาไขววัตัง้ไฟจนละลายก่อน แล้วน�ามาผสมเหมอืนการผสม
กากน�า้ตาล
  8) น�าอาหารที่ผสมเสร็จแล้วบรรจุไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ เขียนชื่อวันเดือนปีที่ผสม ติดไว้ให้เรียบร้อย 
น�าไปเก็บในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดด ไม่อับชื้น 
 2.	การผสมอาหารด้วยเครื่อง แบบไม่ได้ใช้การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ การเทวัตถุดิบอาหารใส่
เครื่องผสม จะใช้คนเป็นผู้ชั่งและเท ใช้กับการผสมอาหารครั้งละมากๆ มีขั้นตอนการผสม ดังนี้
  1) ชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดตามสูตรอาหารสัตว์ที่ค�านวณไว้
  2) เปิดเครื่องผสมอาหารสัตว์ให้ท�างานก่อน ใส่วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีน�้าหนักมากลงไปหาน้อย
  3) ถ้ามีอาหารเหลว เช่น กากน�้าตาล ให้ผสมกับวัตถุดิบที่แห้งก่อน เช่น ร�าละเอียด กากถั่วเหลือง จึง
ตักเทใส่เครื่องผสมอาหาร หลังจากอาหารผสมในเครื่องผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 15 -20 
นาที แล้วแต่ชนิดของเครื่องผสมอาหาร
  4) น�าอาหารที่ผสมเสร็จแล้วบรรจุไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ เขียนชื่อวันเดือนปีที่ผสม ติดไว้ให้เรียบร้อย 
น�าไปเก็บในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดด ไม่อับชื้น อาหารผสมแต่ละครั้งควรใช้ให้หมดภายใน 14 วัน

ตวัอย่างวตัถดุบิอาหารสตัว์

ขั้นตอนในการผสมอาหารสัตว์เอง

ตวัอย่างสตูรผสมอาหารสตัว์อย่างง่าย

 สิง่ทีเ่กษตรกรจะสามารถลดต้นทนุได้มากคอื ค่าอาหารทีใ่ช้เลีย้งสตัว์ เน่ืองจากต้นทนุส่วนใหญ่ในการเลีย้ง
สัตว์จะเป็นค่าอาหาร การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยหลักการคือ การลดราคาของสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ให้ต�่า
ลงในขณะที่คุณค่าทางโภชนะของสูตรอาหารยังคงเดิม ส�าหรับแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ท�าได้ ดังนี้ 
 1. ต้องค�านวณสูตรอาหารให้มีโภชนะหรือสารอาหารต่าง ๆ พอดีกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง
 2. เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงในสูตรอาหารในกรณีที่
เกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เอง 
 3. หมั่นดูแลการให้อาหารสัตว์เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นสูญเสีย 
 4. ลดต้นทุนค่าอาหารโดยการปรับลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์กิน

ตารางแสดงความต้องการโภชนะของสุกรและสัตว์ปีก

ความต้องการ
โภชนะใน
สูตรอาหาร

ความต้องการโภชนะของสุกร ความต้องการโภชนะของไก่ไข่

สกุรหย่านม 
(นน.15-25 กก.)

สกุรรุน่ 
(นน.25-50 กก.)

สกุรขนุ 
(นน.25-90 กก.)

ไก่ไข่อายุ
14-20 สป.

ไก่ระยะไข่ 
(กนิได้ 90-100 
กรัม/ตัว/วนั)

ไก่ระยะไข่ 
(กนิได้ 100-110 

กรัม/ตัว/วนั)
โปรตีน (%) 18.00 16.00 14.00 14.50 17.70 16.00
พลังงาน (กิโล
แคลอรี่/กิโลกรัม) 3,50.00 3,150.00 3,150.00 2,800.00 2,900.00 2,900.00

แคลเซียม (%) 0.70 0.60 0.60 1.05 4.15 3.75

ความต้องการ
โภชนะใน
สูตรอาหาร

ความต้องการโภชนะของเป็ดไข่ ความต้องการโภชนะของเป็ดเทศ
เป็ดสาวก่อนไข่ 
(อาย ุ9-20 สป.)

เป็ดไข่
(อาย ุ24-48 สป.)

เป็ดไข่ 
(อายุ 48-72 สป.)

เป็ดเทศเลก็ 
(อาย ุ0-3 สป.)

เป็ดเทศรุน่
(อาย ุ3-12 สป.)

เป็ดเทศใหญ่ 
(อายุ 12-25 สป.)

โปรตีน (%) 15.00 18.00 16.00 18.00 15.00 14.00
พลังงาน  
(กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม)

2,600.00 2,700.00 2,700.00 3,050.00 2,900.00 2,800.00

แคลเซียม (%) 1.10 2.50 2.10 1.00 1.00 1.00

การค�านวณสูตรอาหารสัตว์วิธีการเปียสัน	-	สแควร์
 ตัวอย่าง ค�านวณสูตรอาหารไก่ไข่ให้มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้หัวอาหาร
ไก่ไข่ (โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์) ร�าละเอียด (โปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์) และข้าวโพด (โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์) 
	 ขั้นที่	1	ก�าหนดส่วนผสมของร�าละเอียด	:	ข้าวโพดให้มีอัตราส่วน
	 =	1	:	2
	 หาเปอร์เซ็นต์โปรตีน	ของวัตถุผสม	ดังนี้
 ร�าละเอียด ให้โปรตีน = 1/3 X 12 =  4 เปอร์เซ็นต์
 ข้าวโพด ให้โปรตีน = 2/3 X 8 =  5.3 เปอร์เซ็นต์
	 รวมวัตถุผสมมีโปรตีน	 =	 4	+	5.3	 =	 9.3	เปอร์เซ็นต์
	 ขั้นที่	2	ใช้วิธีการเปียสัน	-	สแควร์	ดังนี้

 ดังนั้น จะได้อาหารผสมรวม 30.7 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุผสม 24 ส่วน และหัวอาหาร 6.7 ส่วน ซึ่งเมื่อ
คิดเป็นอาหารผสม 100 ก.ก. แล้วจะมี
 วัตถุผสม = 24/30.7 X 100 = 78.2 ก.ก.
 หัวอาหาร = 6.7/30.7 X 100 = 21.8 ก.ก.
 ขั้นที่	3	น�าวัตถุผสมมาเทียบกลับเพื่อหาปริมาณของร�าละเอียดและข้าวโพด
 ใช้ร�าละเอียด = 1/3 X 78.2 = 26.1 ก.ก.
 ใช้ข้าวโพด = 2/3 X 78.2 = 52.1 ก.ก.
ดังนั้น จะได้สูตรอาหารดังนี้
 หัวอาหาร 21.8 ก.ก. ให้โปรตีน = 21.8 X 40/100 = 8.72 %
 ร�าละเอียด 26.1 ก.ก. ให้โปรตีน = 26.1 X 12/100 = 3.13 %
 ข้าวโพด 52.1 ก.ก. ให้โปรตีน =  52.1 X 8/100 = 4.17 %
รวมอาหารผสม	100	ก.ก.	มีโปรตีน	=	16.02	%	หรือคิดเป็นอาหารผสมที่มีโปรตีน	16.02	% 

ตารางแสดงระดับของวัตถุดิบบางประเภท	ที่สามารถใช้ได้ในสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก 

วตัถดุบิ	
ระดบัทีใ่ช้ได้ใน
สตูรอาหาร	(%) ค�าแนะน�า	 วตัถดุบิ	 ระดบัทีใ่ช้ได้ใน

สตูรอาหาร	(%) ค�าแนะน�า	

สกุร สตัว์ปีก สกุร สตัว์ปีก
ประเภทแหล่งโปรตนี

กากถัว่เหลือง เตม็ที่ เตม็ที่ การใช้กากถัว่เหลอืงในระดบัสงู จะต้องเสรมิธาตุ
แคลเซยีม ฟอสฟอรสั และไวตามนิบรีวมให้พอ
เพยีง

กากเต้าหูแ้ห้ง 15-20 10

ใบกระถนิแห้ง 5 5 ไม่ควรใช้ในสตัว์ระยะเลก็หรอืลกูสตัว์ ดกัแด้หนอนไหม 10 5-10 ไม่ควรใช้ในสตัว์ระยะเลก็
ใบมนัส�าปะหลังแห้ง 20 15-20 ไม่ควรใช้ในสตัว์ระยะเลก็หรอืลกูสตัว์ หนอนแมลงวนัแห้ง 10 10 ใช้แทนปลาป่นในสตูรอาหาร 

ได้ทัง้หมด
กากเนือ้ในเมล็ดปาล์ม 20-25 20-25 ใช้ทดแทนร�าละเอยีดได้ ใบผกัตบชวาแห้ง 5-10 5-10 ไม่ควรใช้ในสตัว์ระยะเลก็
กากเมลด็ทานตะวัน 15-20 10 ใช้ทดแทนโปรตนีจากกากถัว่เหลอืงไม่เกนิ 50 % ประเภทแหล่งพลงังาน	
กากเมลด็ยางพารา 20-30 10-20 ควรใช้ทดแทนร�าละเอยีดในสตูรอาหาร ร�าละเอยีด 30 10 ไม่ควรใช้ในสตูรอาหารสกุร 

ระยะหย่านม ถงึ 10 สป.
กากมะพร้าว
(ชนดิสกดัน�า้มัน) 

10 10-30 สามารถทดแทนกากถัว่เหลอืงได้บางส่วนหรอืควร
ใช้ร่วมกบัปลาป่นและกากถัว่เหลอืง

ปลายข้าว เตม็ที่ เตม็ที่

กากถัว่เขยีวหรอืกาก
วุน้เส้น 

20 10 ไม่ควรใช้ในสตูรอาหารสตัว์เลก็หรอืลกูสตัว์ ข้าวฟ่าง เตม็ที่ เตม็ที่ ใช้แทนข้าวโพดหรอืปลายข้าว

กากมะเขอืเทศแห้ง 10-20 10-20 ไม่ควรใช้ในสตูรอาหารสตัว์เลก็หรอืลกูสตัว์ มนัเส้น 50-60 40 ควรเลอืกใช้มนัเส้นทีม่คุีณภาพดี
แกลบกุง้ 5 4-10 ควรใช้ร่วมกบัแหล่งโปรตนีทีม่คีณุภาพเช่นปลาป่น

และกากถัว่เหลอืง
เศษหมี ่เศษ
ก๋วยเตีย๋ว 

เตม็ที่ เตม็ที่

ส่าเหล้าแห้ง 10-20 10-20 ต้นสาค ู(ตากแห้ง) 15-30 15-30
เศษวุน้เส้น เตม็ที่ เตม็ที่

ปลายข้าว ใบกระถินป่น

ร�าละเอียด มันเส้น ใบมันส�าปะหลังแห้ง

กากถั่วเหลือง ส่าเหล้าแห้ง

1.	อาหารไก่พื้นเมือง
	 สูตร	1	ส�าหรับเลี้ยงไก่แรกเกิด	-	2	เดือน
 วัตถุดิบ	: 1. หัวอาหารอัดเม็ดส�าหรับไก่ระยะแรก 8 กิโลกรัม 2. ร�ารวม 8 กิโลกรัม 3. ปลายข้าว 10 กโิลกรมั
 วิธีท�า	 : น�าส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน จากนั้นก็น�าไปเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เลย โดยให้กินวันละ 
    2 ครั้ง (เช้า - เย็น) ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยงครั้งต่อๆ ไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน
	 สูตร	2	ส�าหรับใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ	2	เดือนขึ้นไป
 วัตถุดิบ	: 1. ร�ารวม 38 กิโลกรัม 2. ปลายข้าว 60 กิโลกรัม 3. เปลือกหอยป่น 2 กิโลกรัม
 วิธีท�า	 :	น�าส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน จากนั้นก็น�าไปเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เลย โดยให้กินวันละ  
    2 ครั้ง (เช้า - เย็น) ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยงครั้งต่อๆ ไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน
2.	อาหารเป็ด	
	 สูตร	1	ส�าหรับเป็ดอายุ	1-2	เดือน
 วัตถุดิบ	: 1. อาหารเป็ด 30 กิโลกรัม 2. ร�าข้าว 20 กิโลกรัม 3. ปลายข้าว 5 กิโลกรัม
 วิธีท�า : น�าส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน จากนั้นก็น�าไปเลี้ยงเป็ดได้เลย โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง  
    (เช้า - เย็น) ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยงครั้งต่อๆ ไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน
	 สูตร	2	ส�าหรับเป็ดอายุ	2	เดือนขึ้นไป
	 วัตถุดิบ	: 1. อาหารเป็ด 30 กิโลกรัม 2. ร�าข้าว 40 กิโลกรัม 3. ปลายข้าว 5-10 กิโลกรัม
 วิธีท�า	 : น�าส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน จากนั้นก็น�าไปเลี้ยงเป็ดได้เลย โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง  
    (เช้า - เย็น) ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยงครั้งต่อๆ ไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน
3.	อาหารหมักหมูหลุม
 วัตถุดิบ :	หยวกกล้วยสับ : น�้าตาลทรายแดง : เกลือ = 100 : 4 : 1
 วิธีท�า	 : 1. ใช้หยวกกล้วย เศษผัก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 
    2. แบ่งวัสดุเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย หยวกกล้วย 25 กิโลกรัม น�้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม และ
 เกลือ 2 ขีดครึ่ง
    3. น�าวัสดุแต่ละชั้นหมักในถังปิดด้วยกระดาษหรือถุงปุ๋ยที่อากาศถ่ายเทได้ โดยอย่าใส่ให้เต็มถัง (ประมาณ 
 3/4 ส่วนของถัง) หมักทิ้งไว้ในร่ม 7 วัน (หน้าร้อนอาจหมักเพียง 5 วัน)

การน�าไปใช ้: น�าไปเลี้ยงหมูควรผสมร�าอ่อนและปลายข้าวหรืออาหารข้น ในอัตรา  
1 : 2 (อาหารข้น 1 ส่วน อาหารหมัก 2 ส่วน) ก็จะช่วยให้หมูโตเร็วขึ้น

16
รวม	

30.7	ส่วน

วัตถุผสม	9.3%

หัวอาหาร	40% 16	-	9.3	=	6.7	ส่วน

40	-	16	=	24	ส่วน


