การเลี้ยงนกกระจอกเทศ

โดย
ศิริพันธ โมราถม
สวัสดิ์ ธรรมบุตร
ไสว นามคุณ
กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสตั ว

สารบัญ
โรงเรือนสําหรับนกกระจอกเทศ
อาหารนกกระจอกเทศ
การฟกไขนกกระจอกเทศ
การเลี้ยงและการจัดการ
ผลผลิตจากนกกระจอกเทศ
สรุปขอมูลเกีย่ วกับนกกระจอกเทศและนกอีมู

การเลีย้ งนกกระจอกเทศ 2

การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศ
มีถิ่นกําเนิดในทวีปอัฟริกา สําหรับคนไทยแลวจะพบเห็นนกกระจอกเทศก็เฉพาะตาม
สวนสัตวเทานั้น ทั้งนี้ในความเปนจริงแลวนกกระจอกเทศเปนสัตวที่ใหผลตอบแทนหลายอยางที่มี
ประโยชน เชน หนังคุณภาพเยี่ยมดีกวาหนังจระเขเสียอีกเนือ้ รสชาดอรอยเหมือนเนือ้ วัวแตไขมันและ
โคลเลสเตอรอลตํ่ากวามาก ขนทําเครื่องประดับ แถมไขยังใชแกะสลัก หรือวาดลวดลายเปนเครือ่ ง
ประดับอีกดวย ซึง่ ประโยชนดงั กลาวเปนคุณลักษณะของสัตวเศรษฐกิจอยางแทจริง ซึง่ สามารถเปรียบ
เทียบการใหผลผลิตของโคกับนกกระจอกเทศ ไดดงั นี้

ระยะเวลาตัง้ ทอง / ฟกไข (วัน)
ผลิตลูก (ตัว/ป)
อัตราการแลกเนือ้
อายุสง โรงงานแปรรูป (วัน)
ผลผลิตเนือ้ (กก.)
หนัง (ตร.ฟุต)
ขน (กก.)

โค
280
1
5:1
645
250
30
-

นกกระจอกเทศ
42
20
2:1
407
900
280
15-18

อาจจะเปนของแปลก ถาเมืองไทยจะตั้งฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ แตโดยความเปนจริงแลวใน
ตางประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศล อังกฤษ อิสราเอล ออสเตรเลีย เปนตน มีฟารมเลีย้ ง
นกกระจอกเทศมากมาย อยางในอเมริกามีถึง 3,000 กวาฟารม แลวยังตั้งเปนสมาคมผูเลี้ยง
นกกระจอกเทศอีกดวย หนังของนกกระจอกเทศเปนที่นิยมของผูผลิตชั้นนํา เชน คริสเตียนดิออร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เทสทโตนี ฯลฯ เพือ่ ใชผลิตรองเทาบูต เข็มขัด กระเปาถือ กระเปาเดินทาง เปนตน ซึ่งประเทศที่นิยม
สินคาจากหนังนกกระจอกเทศ คือ ญี่ปุน เยอรมัน ฝรัง่ เศล อเมริกา และอิตาลี สําหรับเนือ้ นกกระจอก
เทศก็มีแนวโนมที่จะทดแทนเนื้อวัว โดยเฉพาะในกลุมชนที่ไมนิยมบริโภคเนื้อวัวเพราะรสชาดเหมือน
เนื้อวัว แตโปรตีนสูงกวาและโคเลสเตอรอลตํ่ากวา ดังนัน้ เพื่อเปนขอมูลแกเกษตรกรไทยหรือผูที่สนใจ
เกี่ยวกับ การเลีย้ งนกกระจอกเทศ กลุม งานสัตวปก กองบํารุงพันธุส ตั ว กรมปศุสตั ว จึงไดรวบรวมขอมูล
ตางๆ จากหนังสือของตางประเทศมาเพือ่ ใหทา นไดศกึ ษาเปนขอมูลเบือ้ งตน ซึง่ หวังเปนอยางยิง่ วาจะ
เปนประโยชนแกทานบาง
การเลี้ยงนกกระจอกเทศ ก็เหมือนกับการเลีย้ งสัตวเศรษฐกิจชนิดอืน่ ๆ ไมวาจะเปน โค
สุกร เปด ไก ฯลฯ ยอมจะตองมีโรงเรือนอาหาร การจัดการเลีย้ งดู เปนตน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ผลิตที่ผูเลี้ยงจะตองใหความสนใจและศึกษาเพื่อจะไดจัดใหเหมาะสมพันธุสัตว ดังนี้

โรงเรือนสําหรับนกกระจอกเทศ
ลักษณะของโรงเรือน
เนื่องจากนกกระจอกเทศเปนสัตวปามากอน กินหญาและแมลงหรือสัตวเล็กๆ เปน
อาหาร ดังนัน้ โรงเรือนของนกกระจอกเทศจึงมี 2 สวน คือ

1.
สวนที่เปนบริเวณโรงเรือน (Shed) โดยจะตองกั้นเปนหองมีประตูปดเปด
สําหรับขังนกกระจอกเทศเพื่อการรักษา หรือกั้นไมใหนกกระจอกเทศรบกวนขณะที่เขาไปเก็บไขออกไป
ฟก เพราะชวงผสมพันธุแ ละออกไข นกกระจอกเทศ คอนขางจะดุ ตลอดจนเปนทีว่ างภาชนะใหนาและ
้ํ
อาหาร
2.
สวนทีเ่ ปนบริเวณสําหรับวิง่ เลน หรือออกกําลังกาย ซึ่งควรจะปลูกหญาไวใหนก
ไดจิกกินดวย

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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อัตราสวนของพื้นที่
พื้นที่ที่ใชเลี้ยงนกกระจอกเทศ จะไมสามารถระบุตายตัวแนนอนวาจะตองเปนเทาไร ทั้ง
นี้ข้ึนกับความสมบูรณของพืชหรือหญาเล็กๆ และพื้นที่เหลือใชดวย แตสามารถกําหนดคราวๆ ได ดังนี้
ภายในโรงเรือน
ลานสําหรับวิง่ เลน
อายุ
(ตร.ม/ตัว)
(ตร.ม/ตัว)
1-12 วัน
1.20
22-90 วัน
1.20-2.40
10
4 เดือน – สงตลาด
1.50
250
(12-14 เดือน)
2 ปขน้ึ ไป
8.00
500
รั้ว ควรสูง 1.50-2.00 เมตร โดยใชลวดทีไ่ มมหี นามแหลมคม เพราะจะทําให
นกกระจอกเทศไดรับอันตรายได อาจใชเปนตาขายถัก หรือลวดกั้นเปนชวงๆ ก็ได เพราะปกติ
นกกระจอกเทศจะไมบินหนีอยูแลว การจะใชวัสดุอะไรจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนกกระจอก
เทศ และทุนทรัพยของผูเลี้ยงดวย

อาหารนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศเปนสัตวกินพืช (Herbivorous) กระเพาะจะแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่
เปนกระเพาะบด (Gizzard) เหมือนไก แตไมมี Crop และกระเพาะพัก (Proventriculus) เหมือนสัตว
เคีย้ วเอือ้ ง (Ruminant) เชน โค กระบือ ดังนัน้ อาหารของนกกระจอกเทศจึงเปนพืช ผัก หญา และสัตว
เล็กๆ เชน ลูกกบ จิ้งจก หรือแมลงตางๆ นอกจากนีย้ งั จิกกินกอนหิน หรือหินเกล็ดเล็กๆ เพื่อชวยในการ
บดยอยอาหารที่บริเวณกระเพาะบด สําหรับการเลี้ยงในระบะฟารมอาหารของนกกระจอกเทศมีความ
สําคัญเปนอยางมาก ซึง่ จะตองคํานวณใหตรงตามความตองการของนกกระจอกเทศอายุตา งๆ กัน โดย
จะตองมีแรธาตุครบถวน และเพียงพอโดยเฉพาะแคลเซียม ความตองการอาหารขนในแตละชวงอายุ
สามารถแบงออกไดเปน ดังนี้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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0-3 เดือน
3-23 เดือน
กําลังไข/ผสมพันธุ
พลังงาน (กิโลแคลอรี่/กก.)
2,700
2,400
2,400-2,600
โปรตีน (%)
20
18
15-17
เซลลูโลส (%)
9
9
10
แรธาตุ (%)
8
8
9
นอกจากนี้จะตองมีหญาแหงหรือหญาสดและหินเกล็ดตั้งไวใหนกกระจอกเทศจิกกิน
ดวย

การฟกไขนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศถาปลอยเลีย้ งตามธรรมชาติ (Wild Ostrich) จะถึงอายุผสมพันธุเ มือ่
เพศผูอ ายุ 3-4 สวนเพศเมีย 2.5 ปขน้ึ ไป แตนกกระจอกเทศที่เลี้ยงในระบบฟารม (Intersive) จะใช
ผสมพันธุไ ดเมือ่ เพศผูอ ายุ 2.5 ป ขึน้ ไป สวนเพศเมียอายุ 2 ปขน้ึ ไป ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั อาหารและการจัด
การเปนหลัก อัตราสวนทีใ่ ชผสมพันธุ เพศผู 1 ตัวตอเพศเมีย 1-3 ตัว นกกระจอกเทศจะผสมพันธุใน
ชวงที่มีอากาศเย็นและจะออกไขปล ะไมเกิน 6 เดือน โดยออกไขทุก 2 วันตอ 1 ฟอง ไขหนักฟองละ
900-1,600 กรัม และมีความยาว 6-8 นิว้ เปลือกไขสขี าวครีม จนไขได 12-16 ฟอง ก็จะหยุดฟกไข
(Clutch) โดยตัวเมียจะฟกไขในตอนกลางวัน ตัวผูจ ะชวยฟกในตอนกลางคืน ซึ่งจะใชเวลาฟกไข 42 วัน
ในแต ละปแมนกกระจอกเทศจะใหไขประมาณ 36-42 ฟอง แตถาเก็บไขออกจะทําใหแมนกกระจอก
เทศออกไขไดมากขึ้น ซึ่งบางตัวใหไขถึง 90 ฟอง สําหรับการเลีย้ งในระบบฟารม จะไมปลอยให
นกกระจอกเทศฟกไขเอง แตจะนําไขไปฟกดวยเครื่องฟกไข ซึง่ มีวธิ กี ารคลายการฟกไขเปด ไขไก ดังนี้

การดูแลไขฟก
ไขที่จะใชสํ าหรับฟกหลังจากเก็บจากรังไขแลว จะตองทําการรมควันฆาเชื้อดวยกาซ
ฟลอมาดิไฮดกอ นนําไปไวในหองทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 20°C-22°C และเก็บนานไมเกิน 7 วัน ในระหวางที่เก็บ
จะตองทําการกลับไขอยางนอยวันละหนึง่ ครัง้
ก อ นที่ จะนํ าไข เขาตูฟกจะตองนํ าไขฟกออกจากหองควบคุมอุณหภูมิมาไวที่หองที่มี
อุณหภูมปิ กติ (prepheat) เสียกอนประมาณ 8-10 ชั่วโมง เพือ่ ปรับความเย็นของไขสอู ณ
ุ หภูมปิ กติ
(ประมาณ 35°C) ถานําไขเขาตูฟกทันที่จะทําใหเชือ้ ตาย (Embryonic shock) เนื่องจากอุณหภูมเิ ปลีย่ น
แปลงอยางรวดเร็วจากเย็นไปรอน

อุณหภูมแิ ละความชืน้
อุณหภูมิที่ใชในการฟกไข คือ 36°C ที่ความชื้น 40% จะใชเวลาฟกไขนาน 41-43 วัน
แตถาอุณหภูมิ 35°C ความชืน้ 40% จะใชเวลาฟกไข 43-47 วัน หากเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นจะทําให
อัตราการตายของลูกนกกระจอกเทศระยะแรกเพิม่ สูงขึน้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การสองไข
สองไข 2 ครัง้ เพือ่ คัดเลือกไขทไ่ี มมเี ชือ้ หรือเชือ้ ตายออกโดยครัง้ แรกจะทําการสองไข
หลังจากฟกไปแลว 2 สัปดาห หรือหากชํานาญอาจสองไดเมือ่ ฟกไขไปแลว 7-10 วัน สวนครัง้ ทีส่ องจะ
สองกอนยายจากตูฟก (Setter) ไปตูเกิด (Hatcher) หรือเมือ่ ฟกไขไปแลว 35 วัน

การกลับไข
การกลับไขมีความสําคัญตอการพัฒนาและเจริญเติบโตของตัวออนเปนอยางยิง่ จํานวน
ครั้งของการกลับไขขน้ึ กับองศาของไข คือ
กลับไข (ครัง้ )
กลับไขทามุ
ํ ม (องศา)
2
90
6
45
ทุกชั่วโมง
45
เมื่อยายไปตูเกิดแลวไมจาเป
ํ นตองกลับไขอกี

การเลี้ยงและการจัดการ
การเลี้ยงสัตวทุกชนิด ไมวา จะเปนสุกร โค กระบือ ไก และอืน่ ๆ ยอมตองการอาหาร
และวิธีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมในแตละชวงอายุของสัตวการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็เชนเดียวกันวิธีการ
เลี้ยงดูในแตละชวงอายุกจ็ ะแตกตางกันดวย ดังนี้

การเลีย้ งลูกนกกระจอกเทศอายุ 0-4 สัปดาห
อุปกรณตา งๆ ที่จําเปนสําหรับการเลีย้ งลูกนกกระจอกเทศระยะนีค้ อื อุปกรณสาหรั
ํ บ
ใหนํ้า ใหอาหาร เครือ่ งกกลูกนก วัสดุรองพืน้ เปนตน ซึ่งผูเลี้ยงจะตองเตรียมไวใหพรอมกอนที่จะทําการ
กก นอกจากนีอ้ ปุ กรณดงั กลาวจะตองสะอาด และผานการฆาเชือ้ โรคแลว สําหรับเครื่องกกลูกนกก็จะ
ตองตรวจสอบการทํางานใหเรียบรอยเสียกอนลูกนกมาถึงอยางนอย 24 ชั่วโมง สําหรับขอควรปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการจัดการและเลี้ยงดูลูกนกกระจอกเทศระยะนี้ มีดงั นี้
1. ติดไฟเครื่องกกกอนที่ลูกนกกระจอกเทศมาถึง 3-4 ชั่วโมง โดยตั้งไว ที่อุณหภูมิ
90-95°F
2. เติมวิตามินในนําสํ
้ าหรับเลี้ยงลูกนกกระจอกเทศ กอนลูกนกมาถึง 1-2 ชั่วโมง
เพื่อปรับใหอุณหภูมิของนํ้า มีความแตกตางจากสภาพแวดลอมไมมากนัก และใหกินนํ้าผสมวิตามิน
10-14 วัน
3. ลูกนกกระจอกเทศ อายุ 2-3 วันแรก อาจจะไมจาเป
ํ นตองใหอาหาร เพื่อใหลูก
นกกระจอกเทศดูดซึมและยอยไขแดงใหหมดเสียกอน จากนัน้ ใหอาหารขนทีม่ โี ปรตีน 20% พลังงาน
2,700 กิโลแคลอรี่ แคลเซี่ยม 1.4% ฟอสฟอรัส 0.7% หลังจาก 7-10 วัน อาจใหหญาสดที่สับเปนชิ้น
เล็กๆ แกนกกระจอกเทศเพิ่มขึ้น และควรตัง้ หินเกล็ดไวใหกนิ ตลอดเวลา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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4. ระยะแรกลูกนกกระจอกเทศจะยังไมรูจักที่ใหนํ้าที่ใหอาหาร โดยนําลูกไปที่ที่ให
นําแลวจับปากจุม นํ้า 2-3 ครัง้
เนื่องจากนกกระจอกเทศเปนสัตวชอบเลน ดังนัน้ ในภาชนะใหอาหารจะตองมีลกู บอล
พลาสติก ลูกปงปอง หรือลูกกอลฟ เพื่อใหลูกนกเลนไปดวยจิกกินอาหารไปดวย ซึ่งจะทําใหลูก
นกกระจอกเทศกินอาหารไดมากยิ่งขึ้น
5. ควรขยายวงลอมกกออกทุกๆ 3-4 วัน การขยายกกออกมากหรือนอยขึน้ กับ
สภาพอากาศและควรลดอุณหภูมิในการกกลงครั้งละ 5°F โดยจะใชเวลากกลูกนกกระจอกเทศนาน
ประมาณ 4 สัปดาหทง้ั นี้ ใหสงั เกตความสมบูรณของลูกนกดวย
6. อัตราสวนของรางอาหารและรางนํา้ 4 เซนติเมตรตอลูกนกกระจอกเทศหนัก 1
กิโลกรัม
7. อัตราการเจริญเติบโตระยะแรกประมาณเดือนละ 1 ฟุต จนนกกระจอกเทศสูงถึง
5-6 ฟุต อัตราการเจริญเติบโตจะนอยกวาเดือนละ 1 ฟุต
8. ใหแสงสวางในโรงเรือนตลอด 24 ชัว่ โมงในระยะ 2 สัปดาหแรก หลังจากนัน้ ให
แสงสวางลดลงเหลือ 20-23 ชั่วโมง โดยใชความเขมของแสง 5 ลักซตอ พืน้ ทีต่ ารางเมตร
9. ควรตรวจดูวัสดุรองพื้นจะตองไมชื้ นแฉะหรือแข็งเปนแผนหรือมีกลิ่นของกาซ
แอมโมเนีย ถามีตอ งรีบแกไขทันที่
10. ควรสังเกตอุจจาระของนกกระจอกเทศตลอดเวลานกกระจอกเทศที่ปกติจะถาย
อุจจาระออน ไมแข็งแหงหรือเปนเม็ดเหมือนแพะ ปสสาวะจะตองเปนนําใสไม
้
เหนียวหรือขุน ขน
11. ควรเขมงวดเรือ่ งสุขาภิบาล เมือ่ นกกระจอกเทศแสดงอาการผิดปกติจะตองรีบหา
สาเหตุ เพื่อหาทางแกไขโดยดวนตอไป

การเลีย้ งนกกระจอกเทศเล็ก (อายุ 1-3 เดือน)
เมื่อครบกํ าหนดกกลูกนกกระจอกเทศหรือเห็นวาลูกนกแข็งแรงดีแลวใหยกเครื่องกก
ออก แตตอ งทําดวยความระมัดระวังอยาใหตน่ื ตกใจ โดยมีการจัดการ ดังนี้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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1.
ยกเครื่องกกออกและสังเกตอาการของลูกนกกระจอกเทศหากพบอาการผิด
ปกติใหรีบหาสาเหตุและแกไขโดยทันที
2.
ภาชนะที่ใหอาหารควรทําความสะอาดอยางนอยวันละ 1 ครัง้ และใหอาหาร
นกกระจอกเทศเล็กครัง้ ละนอยๆ วันละ 4-5 ครัง้ สวนภาชนะที่ใหนาควรทํ
ํ้
าความสะอาดอยางนอยวัน
ละ 2 ครัง้ และมีนาให
้ํ นกกระจอกเทศกินตลอดเวลาดวย
3.
เมื่อลูกนกกระจอกเทศสมบูรณและแข็งแรงดีแลว ควรปลอยใหลกู นก ออกไป
เดินเลนดวย ซึ่งจะทําใหลกู นกแข็งแรงมากยิง่ ขึน้
4.
ตรวจสุขภาพของลูกนกกระจอกเทศเปนประจําทุกวัน ตลอดจนสภาพแวดลอม
การระบายอากาศและสภาพของวัสดุรองพื้นใหอยูในสภาพที่เหมาะสม
5.
บันทึกอัตราการตาย การกินอาหาร การใหยาหรือวัคซีน การเจริญเติบโต
ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพิจารณาแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้น

การเลีย้ งนกกระจอกเทศรุน (อายุ 4-23 เดือน)
การเลี้ยงและการจัดการในระยะนีม้ คี วามสําคัญมาก เพราะเปนชวงที่นกกระจอกเทศมี
การเจริญเติบโตเร็วมาก ซึง่ มีน้าหนั
ํ กตัวไมสอดคลองกับขานกทีม่ ขี นาดเล็ก จึงมักจะเกิดปญหาเกี่ยวกับ
ขารับนํ้าหนักไมไหว หรือขาผิดปกติ ดังนัน้ เพือ่ ใหไดนกกระจอกเทศทีด่ ี จึงตองเอาใจใสเปนอยางมาก
ซึ่งมีแนวทางการเลีย้ งดู ดังนี้
1.
ใชอาหารสํ าหรับนกกระจอกเทศรุนที่ประกอบดวยพลังงาน 2,400 กิโล
แคลลอรี โปรตีน 18% แคลเซียม 1.6% ฟอสฟอรัส 0.8% และเสริมดวยหญาแหงหรือหญาสด นอก
จากนี้ควรคุมนําหนั
้ กตัวนกกระจอกเทศ อยาใหนาหนั
้ํ ก เพิ่มเร็วเกินไปเพราะขายังพัฒนาไมเต็มที่ที่จะ
รับนําหนั
้ กตัวนกกระจอกเทศที่เพิ่มอยางรวดเร็ว

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.
ควบคุมการระบายอากาศภายในโรงเรือน สวนบริเวณภายนอกสํ าหรับให
นกกระจอกเทศเดินเลน จะตองระมัดระวังอยาใหมเี ศษวัสดุ เชน เศษผา เหล็ก ตะปู ฯลฯ ตกหลนอยู
เพราะนกจะจิกกิน ซึ่งอาจจะทําใหนกกระจอกเทศตายได (Hardware Disease)
3.
จัดอัตราสวนพื้นที่ใหเหมาะสมกับจํานวนนกกระจอกเทศ ซึ่งกําหนดพื้นที่ใหตัว
ละ 1.5 ตารางเมตร สําหรับในบริเวณทีเ่ ปนโรงเรือนและบริเวณดานนอกทีว่ ง่ิ เลนตัวละอยางนอย 200
ตารางเมตร และไมควรเลีย้ งรวมเปนฝูงเดียวกันมากกวา 40 ตัว
4.
เพิ่มภาชนะใหนํ้าและอาหารใหเหมาะสมกับจํานวนนกกระจอกเทศ ทีเ่ ลีย้ งใน
แตละฝูง และควรทําความสะอาดภาชนะทีใ่ หนาและอาหารเป
้ํ
นประจําทุกวัน
5.
ไมจําเปนตองใหแสงไฟในเวลากลางคืน นกกระจอกเทศ จะไดรบั แสงสวางตาม
ธรรมชาติก็เพียงพอแลว
6.
จดบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการใชอาหาร อัตราการตาย การเจริญ เติบโต
และอาการผิดปกติตา งๆ

การเลีย้ งนกกระจอกเทศพอ-แมพันธุ (อายุ 2 ป ขึ้นไป)
นกกระจอกเทศทีไ่ ดรบั การเลีย้ งดูอยางถูกตอง จะเริม่ ใหผลผลิตและผสมพันธุไ ด เมือ่
เพศเมียอายุ 2 ปขน้ึ ไป และเพศผู 2.5 ปขน้ึ ไปและจะใหผลผลิตติดตอกันนานถึง 40 ป ดังนัน้ เพื่อใหได
รับผลผลิตอยางสมําเสมอ
่
จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1.
ใหอาหารที่ประกอบดวยโปรตีน 15-17% พลังงาน 2,300-2,600 กิโล
แคลลอรี แคลเซี่ยม 1.8% ฟอสฟอรัส 0.9% ใหอาหารวันละ 2-3 กิโลกรัมตอตัว และควรเสริมดวย
หญา นอกจากนีจ้ ะตองมีหนิ เกล็ดตัง้ ไวใหนกจิกดวย เพื่อจะชวยในการยอยที่กระเพาะบด
2.
ภาชนะที่ใหนํ้าและอาหาร ควรทําความสะอาดทุกวันและมีนํ้าตัง้ ใหกนิ ตลอด
เวลา
3.
อัตราสวนทีใ่ ชผสมพันธุ คือ เพศผู 1 ตัว ตอเพศเมีย 1-3 ตัว
4.
จัดพื้นที่ใหเหมาะสม โดยใชพน้ื ทีด่ า นภายในโรงเรือนตัวละ 5-8 ตารางเมตร
และบริเวณลานตัวละ 400-500 ตารางเมตร และควรเลีย้ งฝูงละ 2-4 ตัว (เพศผู 1 ตัว เพศเมีย 1-3
ตัว) เทานัน้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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5.
เก็บไขออกทุกวัน และนําไปรวบรวมไวในหองทีค่ วบคุมอุณหภูมิ เพือ่ รอการเขา
ตูฟก แตจะตองมีไขปลอมวางไวเพือ่ ใหแมนกกระจอกเทศไขตดิ ตอไปเรือ่ ยๆ และควรจะขังนกกระจอก
เทศไวดานนอกโรงเรือนกอนที่จะเก็บไขออก เพราะนกกระจอกเทศชวงผสมพันธุจะดุราย อาจทํา
อันตรายได
6.
ตรวจสุขภาพนกกระจอกเทศทุกวัน หากมีปญหาหรือผิดปกติตองรีบแกไขโดย
ทันที
7.
ตรวจดูสขุ ภาพภายในโรงเรือนเปนประจําทุกวัน หากอุปกรณใดชํารุดจะตองรีบ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดทันทีหรือแกไขใหเหมาะสมที่จะใชงานตอไป
8.
จดบันทึกการใหผลผลิต การตาย การกินอาหาร การใหยาและวัคซีน และอืน่ ๆ
เปนประจําทุกวัน

ผลผลิตจากนกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศจะสงเขาโรงงานแปรรูปเมือ่ อายุ 12-14 เดือน ซึง่ จะมีนาหนั
้ํ กประมาณ
85-110 กิโลกรัม ผลผลิตที่สําคัญคือ
1.
หนัง ประมาณตัวละ 1.2-1.4 ตารางเมตร ซึง่ หนังของนกกระจอกเทศมี
คุณภาพดีและราคาสูงมาก แพงกวาหนังจระเขนยิ มนําไปทํารองเทาบูต กระเปา เข็มขัด เสื้อแจ็คเกต
สวนประกอบของเฟอรนเิ จอร เปนตน ซึง่ ราคาในสหรัฐอเมริกาประมาณ 7,500-8,250 บาทตอ
1 ตารางเมตร
2.
เนือ้ มีสีแดงและรสชาดคลายเนื้อวัว แตไขมันและโคลเลสเตอรอลตํากว
่ าเนือ้
วัวมาก ซึง่ จะเหมาะสมสําหรับผูมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และผูไ มนยิ มรับประทานเนือ้ วัว ซึง่ ราคา
ในตางประเทศประมาณกิโลกรัมละ 240-450 บาท
3.
ขน นกกระจอกเทศสามารถใหขนไดปล ะ 2 ครัง้ ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม ซึ่ง
นําไปใชทํ าเครื่องประดับ ตบแตงเสื้อผา ดอกไม และที่สําคัญคือ ใชทํ าไมปดฝุน ใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือเครือ่ งอิเล็คโทรนิคทีบ่ อบบาง ซึง่ ขนนกกระจอกเทศมีราคาสูงมาก ประมาณกิโลกรัม
ละ 600-1,100 บาท
4.
ไข
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ข 
นกกระจอกเทศมีขนาดใหญหนักประมาณฟองละ
900-1,450 กรัม และเปลือกมีสสี วยจึงนิยมนํา
ไขที่ไมใชฟก หรือไขเชือ้ ตายมาแกะสลักหรือวาด
ลวดลายบนเปลือกไข ขายไดถงึ ฟองละ 1,0003,000 บาท

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เปรียบเทียบคุณคาทางอาหารของเนือ้ สัตวชนิดตางๆ โดยคํานวณจากเนือ้ สัตวชนิดละ
85 กรัม
1. โปรตีน (กรัม)
2. พลังงาน (กรัม)
3. โคลเลสเตอรอล
(มก.)
4. ไขมัน (กรัม)
5 . ไ ข มั น อิ่ ม ตั ว
(กรัม)
6. แปง (กรัม)
7 . แ ค ล เ ซี ย ม
(มก.)

เนือ้ นกกระจอกเทศ

เนือ้ ไก

เนือ้ วัว

เนือ้ หมู

เนือ้ แกะ

เนือ้ นกอีมู

22.0
96.9
58.0

27.0
140.0
73.0

23.0
240.0
77.0

24.0
275.0
84.0

22.0
205.0
78.0

22.8
94.4
52.6

2.8
2.0

0.9
3.0

6.4
15.0

7.0
19.0

5.6
13.0

0.5
4.0

2.1
5.2

13.0

9.0

3.0

8.0

5.2

สรุปขอมูลเกีย่ วกับนกกระจอกเทศและนกอีมู
นกกระจอกเทศ

1. สีขนเพศผู

เพศเมีย

2. ขนาด
สูง (ซม.)
นําหนั
้ ก (กก.)
3. นิ้วเทา
4. อายุเริม่ ไข (ป)
5. ฤดูผสมพันธุ
6. อัตราสวน
ผสมพันธุ (ผูเ มีย)
7. การใหผลผลิตไข
(วัน/ฟอง)

นกอีมู

ลําตัวมีขนสีดาํ ยกเวนปลายปก ทั้ ง เพศผู  แ ละเพศเมี ย จะมี ข น
หยาบแข็ง สีน้ําตาลเทา แต
และขนหางสีขาว
บริเวณลําคอจะมีขน
ลํ าตัวมีขนสีน้ําตาลเทา ยกเวน สีขาวเปนวงแหวน รอบลําคอ
ปลายป ก และขนหางจะมี ข นสี ตัวเมียใหญกวาตัวผู
ออนกวา
175-270
100-165
ขางละ 2 นิว้
2
ฤดูหนาว
1:1-3

150-180
40-60
ขางละ 3 นิว้
3
ฤดูหนาว
1:1

2

3

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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8. ปริมาณไข
เฉลีย่ ตอป (ฟอง)
9. ขนาดโรงเรือน
พอ-แมพันธุ (เมตร)
10. ระยะเวลา ฟกไข (วัน)
11. การใหผลผลิต
อายุ (เดือน)
หนัง 1.3 (ตร.เมตร)
เนื้อ (กก.)
ขน (กก.)
นํามั
้ น (ลิตร)
12. นําหนั
้ กไข (กรัม)
13. ระยะการใหผลผลิต (ป)

นกกระจอกเทศ

นกอีมู

40

30

15 x 60

12 x 25

42

56

12-24
0.7
55-60
1.5-2
900-1,450
40-50

14-14

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

12-15
0.75
4.5
500-700
7-12

