
อาหารเป็ด
 เน่ืองจากเป็ดเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ดังนั้น เกษตรกร

สามารถลดต้นทนุโดยการผสมอาหารข้นกบัวตัถดิุบในท้องถิน่ได้ ดังนี้

 1.	สตูรอาหารส�าเรจ็รปู  สามารถน�าไปใช้โดยค�านงึถงึราคาต้นทนุ

ของวตัถดุบิและปรมิาณความต้องการโปรตีนของเป็ดแต่ละช่วงอายุ

วัตถุดิบ
อายุ	(สัปดาห์)

0-3 4-12 พ่อแม่พนัธุ์
ปลายข้าว 59 54 52.13
ร�าละเอียด 11 15 10
ร�าหยาบ - 10 -
กากถั่วเหลือง (44%) 22 13 23.73
ปลาป่น (55%) 5 5 5
เปลือกหอย 1 1 5
ไดแคลเซียมฟอสเฟส 1 1 6
เกลือป่น 0.5 0.4 2
พรีมิกซ์เป็ดไข่ 0.28 0.37 0.5
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.1 0.1 0.14
แอล-ไลซีน 0.12 0.13 0.5
รวม 100 100 100
โปรตีนในอาหาร	(%) 18.7 15.4 18.7
พลงังานในอาหาร	(kcal/kg) 2,890 2,730 2,730

 2.	สูตรอาหารอย่างง่าย สามารถน�าไปใช้และหาซื้อวัตถุดิบใน 

ท้องถิน่ทีม่รีาคาไม่แพงมากนกั

วัตถุดิบ
อายุ

1	–	2	เดือน 2	เดือนขึ้นไป
อาหารเป็ด 30 30
ร�าข้าว 20 40
ปลายข้าว 5 5-10

***อาหารเป็ดจะต้องไม่มข้ีาวโพดเป็นส่วนผสม เพราะท�าให้การไข่ 

การผสมติด การฟักออกต�า่ และไม่ไข่เลย

สอบถามรายละเอียดได้ที่

กองงานพระราชดำาริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3371   โทรสาร 0 2653 4930

E-mail : drasa2@dld.go.th

www.royal.dld.go.th

การป้องกันโรค
 โรคทีส่�าคญัในเป็ดเทศ	ได้แก่

 1)	 โรคอหวิาต์ ควรท�าการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคอหวิาต์ ปีละ 4 ครัง้ 

โดยฉดีเข้ากล้ามเนือ้หรอืน�ายาปฏชิวีนะละลายน�า้ให้กนิ ตดิต่อกนั 2-3 วนั

โปรแกรมวัคซีนอหิวาต์

 2)	กาฬโรคเป็ด  ควรท�าการฉีดวัคซีนป้องกันกาฬโรคเป็ด ปีละ 

2 ครั้ง โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ ดูแลความสะอาดเล้าและ

อุปกรณ์ต่างๆ เสมอ ก็จะท�าให้การป้องกันโรคได้ผลดียิ่งขึ้น

โปรแกรมวัคซีนกาฬโรคเป็ด

 3)	การให้แสงสว่างวนัละ	14-16	ชัว่โมง จะช่วยให้เป็ดไข่ดขีึน้ 

จึงต้องเปิดไฟสว่างขนาด 20 วัตต์ ต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 

วนัละ 2-4 ชัว่โมง คอื หวัค�า่เปิดไฟถงึ 3 ทุม่ และอกีครัง้หนึง่เวลาเช้ามดื 

5-6 โมงเช้า

16	สปัดาห์

อายุสตัว์

ฉดีซ�า้ทกุๆ	3	เดอืน8	สปัดาห์ 12	สปัดาห์

เข็มที	่1 เข็มที	่2

24	สปัดาห์

อายุสตัว์

ฉดีซ�า้ทกุๆ	6	เดอืน

3-4	สปัดาห์ 10-12	สปัดาห์

เข็มที	่1 เข็มที	่2 เข็มที	่3

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

การเลี้ยงเป็ดเนื้อ

ก ร ม ป ศุ สั ต

ว์



การเลี้ยงเป็ดเนื้อ 
 เป็ดเป็นสตัว์ทีเ่ลีย้งง่าย เติบโตเรว็ สามารถใช้อาหารและวตัถดุบิ

ทีม่ใีนท้องถิน่ได้เป็นอย่างด ี ให้ผลตอบแทนในระยะเวลาสัน้ จ�าหน่าย 

ได้ง่าย สามารถเลีย้งเป็นอาชพีเสรมิร่วมกบัอาชพีอืน่ได้

 1)	พันธุ์บาร์บารี	 (Barbary) ขนสีขาวตลอดล�าตัว และมีขน 

สีด�าอยูก่ลางหวั ปากสชีมพ ูเท้าสเีหลอืงอ่อน ใบหน้าสชีมพมีูผวิขรขุระ 

นูนเด่น ไม่มีขน แรกเกิดมีขนสีขาว 

อมเหลอืง มจีดุด�าอยูก่ลางหวั ปากสชีมพู 

แข้งสเีหลอืง เริม่ไข่เมือ่อาย ุ 28 สปัดาห์  

โตเต็มที่ตัวผู้หนัก 5-6 กิโลกรัม ตัวเมีย 

หนัก 2.5-3.5 กิโลกรัม ผลผลิตไข่ปีละ 

150-158 ฟอง/แม่ ฟักไข่เองได้ดี

 2)	พนัธ์ุกบนิทร์บรุ	ี(Kabinburi)  ขนสขีาวตลอดล�าตวั และมขีน

สีด�าอยูก่ลางหวั ปากสชีมพ ูเท้าสเีหลอืงอ่อน ใบหน้ามีสชีมพผูวิขรขุระ

นนูเด่น ไม่มขีน เริม่ไข่เมือ่อาย ุ6 – 7 เดอืน 

ผลผลติไข่ปีละ 160 - 180 ฟอง/แม่ โตเต็ม

ท่ีเพศผูห้นกั 4.5 - 5.1 กโิลกรมั เพศเมีย

หนกั 2.8 - 3.2 กโิลกรมั สามารถเลีย้งขนุ

โดยใช้เวลา 10 – 12 สปัดาห์

 3)	พันธุ์ท่าพระ	 (Tha	 pra) ขนเป็นสีด�ามีขนสีขาวแซมที่ปีก 

และหน้าอก หน้าเป็นปุ่ม หนังย่นสีแดง ปากสีด�าแซมชมพู แข้งสีด�า  

ตาสดี�า เร่ิมไข่เมือ่อาย ุ210 วนั ผลผลติไข่

ปีละ 98 ฟอง/แม่ น�้าหนักเพศผู้เมื่ออายุ 

12 สปัดาห์ 3,184 กรมั เพศเมยี 1,915 กรมั 

โตเต็มที่เพศผู้หนัก 4.1 - 4.5 กิโลกรัม  

เพศเมียหนัก 2.5 - 3.2 กิโลกรัม

โรงเรือนและการเลี้ยงดู
 โรงเรือนควรท�าจากไม้หรือวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น หลังคามุง 

ด้วยหญ้าคาหรอืแฝก มพีืน้ที ่7 ตวั/ตร.ม. ตัง้อยูใ่นทศิตะวนัออก - ตก 

มีรางน�้า – รางอาหารที่เพียงพอกับจ�านวนเป็ดที่เลี้ยง พื้นควรเป็น 

พืน้ทรายหรอืพืน้ซเีมนต์จะท�าความสะอาดได้ง่ายและควรปเูปลอืกข้าว 

หรอืแกลบเป็นวสัดรุองพืน้

การเลีย้งเป็ดเนือ้	แบ่งออกตามวตัถปุระสงค์ของการเลีย้งได้	ดงันี้

 1. เลีย้งเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน  ไม่ค่อย  
ค�านึงถึงผลก�าไร เช่น การเล้ียงเป็ดไข่ตัวผู้ 
เป็ดเทศ และเป็ดป๊ัวฉ่าย อาหารทีใ่ช้เลีย้งเป็ด 

จะเป็นวตัถดุบิในท้องถิน่

 2. การเลีย้งเชงิธรุกจิหรอืเลีย้งเพือ่การค้า การเลีย้งในลกัษณะนี้ 

ผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงเป็ดในปริมาณมาก มีตลาดรองรับที่แน่นอนและ

สม�า่เสมอ สามารถแบ่งออกตามรปูแบบการเลีย้งได้ ดงันี้

  2.1 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง โดยการไล่ฝูงเป็ดไปตามแหล่งที่ 

มีอาหาร ให้อาหารเสริมตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละม้ือ และต้อง 

กกลกูเป็ดให้แข็งแรงเสยีก่อนประมาณ 1-2 

สัปดาห์ เมื่อถึงระยะก่อนส่งตลาด 1-2 

สปัดาห์ อาจจะน�ามาขนุด้วยปลายข้าวหรอื

อาหารข้น (ปัจจบุนัไม่ค่อยนยิมเสีย่งเกดิโรค

ไข้หวดันกระบาด) 
  2.2 การเลี้ยงแบบปล่อย

ลาน โดยการเล้ียงในโรงเรอืนและมี

ลานดนิหรือแหล่งน�า้ใกล้กบัโรงเรอืน 

เป็ดจะถูกปล่อยออกมากินอาหาร

และน�า้ภายนอกโรงเรอืน

  2.3 การเลี้ยงเป ็ดภายใน 

โรงเรือน โดยให้เป็ดอยู่ในโรงเรือน 

ให้กนิน�า้ อาหารตลอดเวลา

การเลี้ยงดู
 การดแูลลกูเป็ด 0-7 วนั ควรมอีปุกรณ์ให้น�า้ ให้อาหาร แผงกัน้กก 

และเครือ่งกก ควรตดิตัง้แผงกัน้กกให้มขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 

4 เมตร ซึ่งสามารถกกได้ 500 ตัว หรือใช้พื้นที่ในการกกประมาณ  

40 ตวั/ตร.ม.

 ข้อควรระวงั เน่ืองจากลกูเป็ดเน้ือมอีตัราเจรญิเตบิโตเรว็มากและ

ตืน่ตกใจง่าย เมือ่ตกใจกจ็ะวิง่ไปสมุรวมกนัและอาจจะทบักนัตายและ 

ขาบาดเจบ็จนเดนิไม่ได้ 

 การดูแลเป็ดระยะรุ ่น-ใหญ่  

(7 วัน - จับขาย) ภายในโรงเรือน

ควรจะใช้ตาข่ายก้ันแบ่งเป็นห้องๆ  

โดยเลีย้งเป็ด 500 ตวั/ห้อง การให้น�า้  

ควรจะย้ายออกไปอยู่ด้านข้างของ 

โรงเรอืน ซึง่จะท�าเป็นพืน้สแลท เพือ่

ให้น�้าที่หกไหลออกไปนอกโรงเรือน 

หรอือาจวางไว้บรเิวณลาน

การบันทึกข้อมูล
	 ในการเลีย้งเป็ดเทศ	ผูเ้ลีย้งควรจดบนัทกึข้อมลู	ดงันี้

 1. วนัรบัลกูเป็ด อายลุกูเป็ด ราคา/ตวั

 2. ชนดิอาหาร จ�านวน ราคา/กก.

 3. ก�าหนดการท�าวคัซนีป้องกนัโรค บนัทกึวนัทีท่�า ชนดิวคัซนี

 4. บนัทกึการไข่ตัง้แต่ฟองแรกจนถงึแสดงอาการฟักไข่ จ�านวน

วนัทีฟั่ก 


