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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

เรื่อง  ความส าคัญของการผลิตสัตว์ปีก 
 
เนื้อหาประจ าบท 

1.1 ประโยชนแและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวแปีก 
1.2 การเริ่มตนเลี้ยงสัตวแปีก 

1.2.1 องคแประกอบของการบริหารงานฟารแมสัตวแปีก 
1.2.2 การวางแผนฟารแม 
1.2.3 การดําเนินงานฟารแม 
1.2.4 การประเมินผล 

1.3 ปัญหาและแนวทางแกไขการเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทย 
1.3.1 ไกเนื้อ 
1.3.2 ไกไข 
1.3.3 เป็ด 
1.3.4 อาหารสัตวแและวัตถุดิบอาหารสัตวแ 
1.3.5 เวชภัณฑแและอาหารเสริม 

1.4 บทสรุป 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. บอกประโยชนแและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวแปีกได 
2. อภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเริ่มเลี้ยงสัตวแปีกได 
3. จําแนกปัญหาและแนวทางแกไขของการเลี้ยงสัตวแสัตวแปีกในประเทศไทยได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. อภิปรายความสําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวแปีกในแงมุมตาง ๆ  
2. ใหนักศึกษานําเสนอผลการคนควาสวนประกอบของโภชนะของมูลสัตวแชนิดตาง ๆ 

และปริมาณ มูลคาการนําเขาและสงออกพันธุแสัตวแ และผลิตภัณฑแจากสัตวแ 
3. อภิปรายการเลี้ยงไกเนื้อ ไกไข เป็ดเนื้อและเป็ดไขในประเทศไทย 
4. จัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแกไขการเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทย 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
2. เอกสารรายงานปริมาณมูลคาการนําเขาและสงออกพันธุแสัตวแและผลิตภัณฑแจากสัตวแ 
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3. Power Point เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกของสัตวแปีกในประเทศไทย ราคาที่ขายได
ของสัตวแปีกแตละชนิด การนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแและอาหารเสริมของประเทศไทย 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการอภิปรายกลุมและการสรุปเนื้อหา 
2. เอกสารรายงานจากการศึกษาคนควา 
3. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 1 
ความส าคัญของการผลิตสัตว์ปีก 

 
สัตวแปีก เป็นสัตวแที่มีความสามารถในการผลิต ขยายพันธุแไดอยางรวดเร็วและเลี้ยงงาย

เจริญเติบโตเร็ว เป็นสัตวแที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก เป็นแหลงโปรตีนของมวลมนุษยแ         
ซึ่งเราสามารถผลิตเพ่ือสรางอาหารโปรตีนใหเพียงพอตอการขยายตัวของประชาชนโลก ดังนั้นผูผลิต
จะตองมีความรูเกี่ยวกับประโยชนแและความสําคัญของสัตวแปีก การเริ่มตนในการเลี้ยงและการหา
แนวทางในการแกไขปัญหาการผลิตสัตวแปีกในประเทศไทยซึ่งจากเดิมการเลี้ยงสัตวแปีกในบานเราเป็น
การเลี้ยงไกใต ถุนบานและโดยมาเป็นไกพ้ืนเมือง เป็ดเทศ ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงการเลี้ยง
สัตวแปีกตองเลี้ยงอยางประณีตมีโรงเรือนที่ดีแข็งแรง ปูองกันอันตรายตาง ๆ จากภายนอกไดอยางดี       
มีการวางแผนการจัดการเลี้ยงดูไดอยางดี การจัดการเป็นระบบใหเป็นที่ยอมรับมาตรฐานฟารแม มีการ
ปูองกันโรคท่ีดีและเครงครัดเนี่องจากโรคของสัตวแปีกสามารถติดตอคนได และเป็นโรคที่ทําใหผูติดเชื้อ
เสียชีวิตจากการติดโรคได ดังนั้นจึงตองเตรียมการอยางเป็นระบบ กอนที่จะทําการเลี้ยงสัตวแปีก        
โดยคํานึงถึงประเภทที่จะเลี้ยง โรงเรือน และทําเลที่เลี้ยง เนื่องจากตองทําใหมีความมั่นคงและ
สามารถใชงานไดตอไป 
 
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ปีก 
 เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ (2544 : 1) ไดกลาวถึงประโยชนแของการเลี้ยงสัตวแปีก ดังนี้ 
 1. ใหผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น (Rapid return of profit) ใชเวลาในการฟักไขเพียง 
21 วัน สามารถเพ่ิมปริมาณจํานวนมาก ๆ นับแสนตัว ไดโดยการใชเครื่องฟักไขชวย 
 2. สามารถนํามาเลี้ยงไดจํานวนมากๆ 
 3. สามารถใหลูกไดในระยะเวลาอันสั้น แมไก 1 ตัว สามารถใหลูกไดปีละ 120 ตัว และแมไก 
1 ตัว สามารถใหไขไดปีละ 280-300 ฟอง 
 4. ไกกระทงสามารถไดน้ําหนักตัวถึง 2 กิโลกรัม โดยใชอาหารเพียงไมถึง 4 กิโลกรัม และใช
เวลาเพียง 6-7 สัปดาหแ 
 5. ไมมีปัญหาเรื่องสภาพดินฟูาอากาศในการเลี้ยง ถามีน้ําและอาหารคุณภาพดีอยางเพียงพอ 
 6. บุคคลในทุกศาสนาสามารถบริโภคท้ังเนื้อไกและไขไกได 

7. สามารถสงลูกไกอายุ 1 วันไปไดระยะไกลๆ โดยทางเครื่องบินครั้งละนับแสนตัว 
8. เนื้อสัตวแปีกและไข เป็นแหลงใหอาหารโปรตีนที่ยอยงายและมีคุณภาพสูง เนื้อไกและ        

ไกงวงมีโปรตีนสูงกวาเนื้อโคและเนื้อสัตวแอ่ืน ๆ  นอกจากมีโปรตีนแลว ไขยังประกอบดวยวิตามิน         
ตาง ๆ ทุกชนิด เป็นแหลงใหแรธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแรธาตุปลีกยอยอ่ืน ๆ ที่จําเป็นตอมนุษยแ
ครบถวน แตใหพลังงานพอประมาณ ไขขนาดกลางมีอาหารพลังงานเพียงประมาณ 77 แคลอรี่เทานั้น 
ดังตาราง 1.1 และ 1.2 

9. สัตวแปีกยังใชประโยชนแดานอุตสาหกรรม ไขมีเชื้อนําไปใชผลิตวัคซีนปูองกันโรคตาง  ๆ        
ไขที่ไมใชบริโภคสามารถนําไปใชเป็นอาหารสัตวแสัตวแและปุย ไขขาวใชในอุตสาหกรรมผลิตยา ผลิตสี 
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น้ํายาขัดเงา กาว หมึกพิมพแ งานอัดรูป งานทําปกหนังสือ การผลิตเหลาไวนแ ฟอกหนัง และยอมผา 
เป็นตน สวนไขแดงก็นําไปใชในทําขนมเคก สบู แชมพู ฟอกหนัง และทําปกหนังสือ เปลือกไขสามารถ
นําไปใชประโยชนแเป็นอาหารสัตวแและปุย ขนไกทําเป็นอาหารสัตวแและปุย ประดับหมวกสตรี              
ยัดหมอน ที่นอน เบาะรองนั่ง ไมขนไกปัดฝุุน และใชทําเป็นฉนวน แมแตผลพลอยไดจากโรงฆาสัตวแ
ปีก เชน เครื่องในก็สามารถนําไปใชเป็นอาหารสัตวแได และฮอรแโมนตาง ๆ ก็ถูกนําไปใชในการทําการ
ผลิตภัณฑแทางชีวะ 

10. ในดานการวิจัยเกี่ยวกับความตองการโภชนะตาง ๆ ของมนุษยแ นับวาลูกไกเหมาะสมกวา
การใชหนูมาก เพราะลูกไกไวตอการขาดโภชนะตาง ๆ จึงทําใหการศึกษาเกี่ยวกับความตองการ
วิตามิน แรธาตุ และกรดอะมิโน มีความถูกตองกวาการทดลองกับหนูและอีกประการหนึ่งความ
ตองการโภชนะตาง ๆ ของไกใกลเคียงกับมนุษยแมากกวาหนูดวย นอกจากนั้นลูกไกยังมีราคาถูกและ
ขยายพันธุแไดงายและสะดวกกวาการใชหนูในการทดลอง 

11. มีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวแปีกจํานวนมากมาย 
นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวแโดยตรงแลว เชน ฟารแมผสมพันธุแ โรงฟัก ฟารแมเลี้ยงไกสาว 
ไกกระทง ฟารแมไกไข โรงงานฆาไก โรงงานจัดหีบหอไข การตลาดไขและเนื้อไกแลว ยังมีธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวของไดแก ธุรกิจอาหารสัตวแ ธุรกิจยาสัตวแ โรงงานผลิตอุปกรณแการเลี้ยงไกและอุปกรณแอยางอ่ืนที่
เกี่ยวกับบรรจุลูกไก เนื้อไก และไข เป็นตน การผลิตปุยอินทรียแจากมูลไกก็กําลังจะเป็นธุรกิจที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่งดังตาราง 1.3 

12. สามารถเพ่ิมรายไดใหกับผูเลี้ยงโดยใหเลี้ยงเป็นงานอดิเรก หรือเลี้ยงเพ่ือเป็นการคา        
ดังตาราง 1.4 1.5 1.6 และ 1.7 

 
ตาราง 1.1 การเปรียบเทียบสวนประกอบของโภชนะตาง ๆ ของเนื้อโค เนื้อไก และเนื้อไกงวง 
 
 

ชนิดของเนื้อ โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

ความชื้น 
(%) 

อาหารพลังงาน 
แคลอรี/กก. 

ไก่งวงอบ 
   เนื้อหนาอก 
   เนื้อขา 

 
34.2 
30.5 

 
7.5 
11.6 

 
58 

56.5 

 
2,035 
2,264 

ไก่อบ 
   เนื้อหนาอก 
   เนื้อขา 

 
31.5 
25.1 

 
1.3 
7.3 

 
66 
67 

 
1,375 
1,674 

เนื้อโคสุก 
    สเต฿ก 
แฮมเบอรแเกอรแ 

 
27.0 
22.0 

 
13.0 
30.0 

 
59 
47 

 
2,323 
5,630 

 
ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 2) 
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ตาราง 1.2 การเปรียบเทียบกรดอะมิโนของอาหารสัตวแชนิดตาง ๆ 
 
 

กรดอะมิโน (%) ไก่งวง ไก่ เนื้อโค เนื้อหมู นม ไข ่
อารแจินีน 6.5 6.7 6.4 6.7 4.3 6.4 
ซีสตีน 1.0 1.8 1.3 0.9 1.0 2.4 
ฮัสติดีน 3.0 2.0 3.3 2.6 2.6 2.1 
ไอโซลูซีน 5.0 4.1 5.2 3.8 8.5 8.0 
ลูซีน 7.6 6.6 7.8 6.8 11.3 9.2 
ไลซีน 9.0 7.5 8.6 8.0 7.5 7.2 
เมทไธโอนีน 2.6 1.8 2.7 1.7 3.4 4.1 
เฟนิลอะลานีน 3.7 4.0 3.9 3.6 5.7 6.3 
ทรีโอนีน 4.0 4.0 4.5 3.6 4.5 4.9 
ทริปโตเฟน 09 0.8 1.0 0.7 1.6 1.5 
ไทโรซีน 1.5 2.5 3.0 2.5 5.3 4.5 
เวลีน 5.1 6.7 5.1 5.5 8.4 7.3 

 
ที่มา : สุวรรณ  เกษตรสุวรรณ (2522 : 255) 
 
ตาราง 1.3 คาเฉลี่ยปริมาณแรธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม ในมูลสัตวแชนิดตาง ๆ 
 
 

ชนิดของปุ๋ย (สภาพสด) Nitrogen (N) Phosphorus (P) Potassium (K) 
มูลสัตวแปีก 1.0-1.8 1.4-1.8 0.8-0.9 
มูลโค 0.3-0.4 0.1-0.2 0.1-0.3 
มูลแกะ 0.5-0.7 0.4-0.6 0.3-1.0 
มูลมา 0.4-0.5 0.3-0.4 0.3-0.4 

 
ที่มา : เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ (2545 : 4) 
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ตาราง 1.4 จํานวนสัตวแปีกในประเทศไทย ปี 2553-2557 
หนวย:ตัว 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 2557 
ไกพ้ืนเมือง 1,207,000 76,155,430 82,290,082 67,386,455 72,617,407 
ไกเนื้อ 139,589,756 173,869,082 225,930,564 235,595,019 228,815,966 
ไกไข 41,840,933 49,403,372 51,124,240 51,028,772 52,950,672 
ไกเนื้อพันธุแ 11,525,033 14,737,437 21,631,230 19,749,529 21,372,790 
ไกไขพันธุแ 1,871,665 2,371,043 3,206,604 3,803,423 5,179,833 
เป็ดเทศ 6,033,357 6,092,135 6,777,312 5,380,977 5,464,509 
เป็ดเนื้อ 7,796,761 8,949,007 9,629,798 8,094,596 8,533,070 
เป็ดไข 7,412,077 8,174,988 9,872,297 6,807,777 6,047,001 
เป็ดเนื้อไลทุง 870,583 986,974 925,559 921,056 680,945 
เป็ดไขไลทุง 7,120,197 7,976,123 9,489,829 7,170,392 6,509,809 
นกกระทาเนื้อ 504,519 1,077,663 1,480,680 852,509 1,736,249 
นกกระทาไข 5,551,592 7,301,413 7,936,378 6,748,001 6,886,379 

 
ที่มา : กลุมงานสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศ (2558 : 2) 
 
ตาราง 1.5 ราคาสัตวแและผลิตผลจากสัตวแที่เกษตรกรขายไดปี 2553-2557 
 

สัตว์ 2553 2554 2555 2556 2557 
โค (กิโลกรัม) 43.29 49.76 57.87 70.37 93.00 
กระบือ(กิโลกรัม) 45.61 52.49 63.91 92.21 98.88 
ไกไข (ตัว) 170 170 180 180 190 
ไขไก (บาท) 2.50 2.70 2.10 2.50 3.00 
เป็ดไข (ตัว) 170 113 118 120 130 
ไขเป็ด (ฟอง) 3.50 4.30 3.50 4.30 4.00 
นกกระทา (ตัว) 25 30 33 33 35 
ไกเนื้อ (กิโลกรัม) 30.29 36.91 39.18 40.69 46.47 
เป็ดเนื้อ (กิโลกรัม) 49.32 56.61 60.00 68.16 72.49 

 
ที่มา : กลุมงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558ก : 138) 
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ตาราง 1.6 ปริมาณและมูลคาการนําเขาพันธุแสัตวแและผลิตภัณฑแจากสัตวแเพ่ือใชผลิตและบริโภค  
 ปี 2553–2557 

 

ปี 
น าเข้าไก ่ น าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ 

กิโลกรัม บาท กิโลกรัม บาท 
2553 1,704,363 614,900,740 1,005,611 57,890,823 
2554 2,152,480 778,456,831 1,492,856 88,387,773 
2555 1,434,512 613,003,125 1,117,765 80,394,981 
2556 2,173,745 689,407,794 9,891,701 462,762,998 
2557 1,975,137 824,195,640 8,048,620 456,648,957 

 
ที่มา : กลุมงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558ข : 187) 
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                 ปริมาณ : กิโลกรัม 
ตาราง1.7 ปริมาณและมูลคาการสงออก ปี2553 – 2557              มูลคา : บาท 
 
 

 สถิติการส่งออก และมูลค่าการส่งออก 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ไกเนื้อ 234,460 17,423,948 296,635 24340230 343,551 31,785,047 225,737 22,073,394 729,274 39,706,418 
ผลิตภัณฑแ
จากเนื้อไก 

432,216,172 52,223,358,227 466,869,836 60,294,949,336 538,104,761 67,751,358,160 504,405,838 66,799,694,919 545,558,515 73,963,333,772 

สุกร 442,631 1,036,040,967 1,182,406 1,579,755,327 533,593 2,018,791,545 243,261 925,676,017 31,408,616 1,765,355,876 
โค 179,007 1,173,034,416 111,954 942,045,646 353,757 1,021,503,311 219,515 1,480,815,242 210,265 1,428,125,896 
กระบือ 12,805 721,186,783 4,014 33,953,952 134,203 91,887,737 13,311 72,480,771 67,996 491,217,939 

 
ที่มา : กลุมงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558ค : 185)

8 
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การเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ปีก 
 การเริ่มตนเลี้ยงสัตวแปีกควรมีการดําเนินงานการทํางานอยางเป็นระบบและกําหนดเป็น
แผนงานใหชัดเจน ดังนี้ 

องค์ประกอบของการบริหารงานฟาร์มสัตว์ปีก การบริหารงานฟารแมสัตวแปีก เป็นการ
ทํางานกันเป็นทีม โดยมีการกําหนดนโยบายของฟารแม วัตถุประสงคแและเปูาหมายของฟารแม มีการ
จัดการองคแกรฟารแม พรอมทั้งมอบอํานาจและหนาที่ไดรับผิดชอบ เพ่ือใหมีระเบียบและวิธีปฏิบัติ         
ที่ชัดเจนการบริหารงานฟารแมจึงมีปัจจัยที่สําคัญ คือ (ปิลันธนา  แปูนปลื้ม, 2558 : 5) 

1. นโยบายฟารแม นโยบายเป็นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะกําหนดโดย 
เจาของฟารแมหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งควรมีการควบคุมยืดหยุนไดพอสมควร 

2. วัตถุประสงคแหรือเปูาหมายของฟารแม วัตถุประสงคแของฟารแมควรมีลักษณะที่ชัดเจนและมี
ความเป็นไปได โดยทั่วไปมักจะมีวัตถุประสงคแใหมีกําไรหรือมีรายไดสูงสุดในแตละปี เชน ตองการเพ่ิม
รายไดอีกรอยละ 10 ของรายไดของฟารแมในปัจจุบัน 

3. การจัดการองคแกรฟารแม เป็นการกําหนดโครงสรางของงาน และจําแนกงานใหชัดเจน โดย
กําหนดสายการบังคับบัญชา พรอมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบ ใหมีสิทธิในการสั่งการการ
กําหนดรูปแบบการทํางาน รวมทั้งระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ใหราบรื่นและสอดคลองกัน 

4. ตําแหนงและอัตราเงินเดือน ควรมีการกําหนดตําแหนงตางๆ ใหเหมาะสมกับงานเพ่ือ
คัดเลือกคนไดเหมาะกับงานท่ีจะทํา พรอมทั้งกําหนดเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับ
ความรูและความสามารถของบุคคล 
 5. ความรับผิดชอบ และอํานาจความรับผิดชอบ ผูปฏิบัติที่รับมอบหมายใหทํางาน ผูบริหาร
ควรมอบหมายความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน และควรมอบอํานาจใหดวย 
 6. ความพอเพียงของเจาหนาที่ ปัญหานี้คือมีเงินจางแตไมมีผูปฏิบัติงานเต็มอัตราที่กําหนด 
 7. สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน การทํางานมีหลายสวนที่เกี่ยวของกัน ตางจิตตางใจ แตละ
คนมีความรูความสามารถแตกตางกัน ผูบริหารควรสรางมนุษยสัมพันธแ และบรรยากาศในการทํางาน 

การวางแผนฟาร์ม  เป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานฟารแมวาจะมีปัญหา
และอุปสรรคอะไรบาง มีแนวทางแกไขปัญหาอยางไร มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมิน
ฟารแมกอนที่จะมีการดําเนินธุรกิจฟารแม ขั้นตอนการวางแผนที่ดี ประกอบดวย (ปิลันธนา  แปูนปลื้ม, 
2558 : 7) 

1. การศึกษาสภาพทั่วไปของธุรกิจฟารแม เป็นการศึกษาถึงปัจจัยตาง ๆ ที่มีอยูปัจจุบัน เชน 
เงินทุน ที่ดิน โรงเรือนและอุปกรณแ สภาพแรงงาน แหลงสินเชื่อ แหลงน้ํา ขอมูลดานการตลาดการ
ขนสง เป็นตน เพ่ือนําขอมูลเหลานี้มาใชตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกิจของฟารแม 

2. การจําแนกและเลี่ยงปัญหาเป็นการจําแนกปัญหาของฟารแมที่จะเกิดขึ้น เพ่ือใหมองเห็น
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจฟารแม จะไดแนวทางแกไขไวหลาย ๆ ทาง โดยตองลําดับ
ความสําคัญของปัญหา เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไขที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจตามลําดับ
ความสําคัญกอนและหลัง 
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3. การกําหนดวัตถุประสงคแ วัตถุประสงคแของฟารแม ควรมีความสอดคลองกับนโยบายของ
ธุรกิจฟารแมใหมีความเป็นไปไดและชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง โดยใชทรัพยากรของฟารแมที่มีอยู 
นอกจากนี้จะตองวัดหรือสามารถประเมินผลในการปฏิบัติงานได เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงและแกไข
การปฏิบัติงานในโอกาสตอไปได เชน การใหอาหารสูตรใหม ทําใหไดไขไกมากขึ้นหรือปริมาณไขไก
เทาเดิม แตตนทุนการผลิตลดลง 

4. การทบทวนปัญหาและขอจํากัดตาง ๆ เป็นการทบทวนปัญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้น
อยางรอบคอบอีกครั้ง เพ่ือเป็นประโยชนแในการแกไขปัญหาและอุปสรรค โดยการพิจารณาหลาย ๆ
ดานประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและเลือกปฏิบัติในการผลิตตอไป 

5. การเตรียมแผน เป็นการกําหนดกิจกรรมตาง  ๆ ในการดําเนินฟารแมเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคแและนโยบายของธุรกิจฟารแม เพ่ือไมใหงานซ้ําซอนและงายตอการตรวจสอบทั้งทางดาน
บุคคล ดานการผลิต การเงิน และการตลาด เป็นตน 

6. การวางแผนฟารแม เป็นการลงรายละเอียดในการทําฟารแมใหชัดเจนขึ้น ซึ่งจําแนกได ดังนี้ 
6.1 พ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตวแปีกท้ังหมดและควรใชประโยชนแใหมากที่สุด 
6.2 การวางโครงการ และงบประมาณประจําปี 
6.3 การวางรูปแบบการบริหารงานและการดําเนินงานฟารแม 
6.4 การกําหนดแบบการประเมินผล ติดตามผลงานและวิธีการแกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

การด าเนินงานฟาร์ม เป็นการปฏิบัติงานตามแผนงานฟารแมที่ไดวางแผนไว โดยมีการใช
บุคคล ทรัพยากร และสถิติขอมูลทุกอยางที่ไดศึกษามาปฏิบัติ ไดแก (มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ, 2536 
: 4-5) 

1. การปฏิบัติงานในฟารแม เป็นการปฏิบัติงานประจําวันตามแผนที่ใหวางไวใหไดมาตรฐาน
ตามท่ีตองการ อาจะตองมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนที่ปฏิบัติในบางรายการ 
 2. การใชและพัฒนาบุคคล ตองมีการจัดองคแกรฟารแม กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบให
ชัดเจน จะชวยลดความขัดแยงในการทํางานและมีการประสานงานที่ดี เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติมี
ความสอดคลองและสนับสนุนกัน นอกจากนี้ผูบริหารฟารแมควรสรรหาบุคคลใหเหมาะสมกับงานที่
จะตองปฏิบัติ สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดกระตือรือรนและใฝุหาความรูพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานใหดีขึ้น 

3. การจัดทรัพยากรในฟารแม ไดแก ที่ดิน ทุน โรงเรือนและอุปกรณแตาง ๆ เป็นตน มีหลักใน
การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม มีการบันทึกบัญชีฟารแม เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหแระบบการผลิต 
ใชในการตัดสินใจขยายหรือเพ่ิมทุนในการทําธุรกิจ 

4. การประมวลสถิติขอมูลตาง ๆ ของฟารแม ไดแก สถิติเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ตนทุน         
การผลิตและผลผลิตที่ได เพ่ือใชในการตัดสินใจของผูดําเนินการฟารแม 

การประเมินผล  เป็นการวัดผลสําเร็จของงานที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
วาไดบรรลุวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด ซึ่งวิธีการประเมินผลไดหลายวิธี 
ไดแก (มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ, 2536 : 10) 

1. การกําหนดมาตรฐานในการประเมินผล เชน กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นไขตอ
โหล หรืออัตราแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
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2. การวัดผลการดําเนินงาน เป็นการวัดความสําเร็จของงานในชวงใดชวงหนึ่ง เชน ชวง         
ไตรมาสแรกของปี 2557 กําไรสุทธิของฟารแม มีมูลคา 300,000 บาท ซึ่งนอยกวาในปี 2556 ชวงเวลา
เดียวกันซึ่งมีมูลคา 312,000 บาท ดังนั้น ตองพิจารณาถึงปัญหาและแนวทางแกไขเพ่ือใหมีกําไรสุทธิ
ของฟารแมเพ่ิมข้ึน 

3. การประเมินผลการจัดการ เป็นการพิจารณา เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ฟารแม เชน ระบบการวางแผนฟารแม การจัดองคแกร การมอบหมายงาน การประสานงาน เป็นตน 
ผูบริหารฟารแมตองใจกวาง รับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรวมงาน ใหขวัญและกําลังใจแก
พนักงาน จะชวยเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและลดตนทุนการผลิตใน
การปฏิบัติงานได 
 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศไทย 

การเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด ซึ่งในปัจจุบันปัญหากลิ่นจากฟารแมสัตวแปีก 
โดยเฉพาะฟารแมเลี้ยงไกและเป็ดกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนบริเวณใกลเคียงมากขี้น 
เนื่องจากการจัดการฟารแมที่ไมมีประสิทธิภาพ และการขยายตัวของชุมชนเขาใกลฟารแมมากขึ้น จน
เกิดเป็นความขัดแยงในบางพ้ืนที่ (สํานักจัดการคุณภาพน้ํา, 2554 : 1) ดังนั้นเพ่ือใหการเลี้ยงสัตวแปีก
ประสบผลสําเร็จควรมีการกําหนดปัญหาและแนวทางในการแกไข ดังนี้ 

ไก่กระทง 
อรวรรณ ชินราศรี (2547 : 82) ไดกลาวถึงการเลี้ยงไกกระทงไวดังนี้ 
1. ขนาดและลักษณะการเลี้ยงสามารถแบงออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

1.1 การเลี้ยงไกแบบพ้ืนบาน เกษตรกรนิยมเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เชน ไกอู ไกแจไกชน และไก
ตะเภา ไวบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน และหากมีมากเกินความตองการก็จะนําไปขายเพ่ือเป็น
รายไดเสริม 

1.2 การเลี้ยงแบบกึ่งอุตสาหกรรม เกษตรกรจะเลี้ยงไวเป็นอาชีพเสริมขนาดฟารแม
ประมาณ 10-1,000 ตัว พันธุแไกท่ีนิยมเลี้ยงไดแกพันธุแไกดํา ไกพ้ืนเมืองลูกผสม และไกกระทง เป็นตน 
แหลงของการผลิตกระจายอยูทั่วประเทศตามแหลงชุมชนที่นิยมบริโภคไกประเภทนั้น ๆ 

1.3 การเลี้ยงไกกระทงแบบอุตสาหกรรม สวนใหญเป็นธุรกิจแบบครบวงจร โดยมีบริษัท
อาหารสัตวแขนาดใหญ เขามาดําเนินธุรกิจดานการคาพันธุแสัตวแ และดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหครบ
วงจร เชน การดําเนินธุรกิจดานเครื่องมือและอุปกรณแตาง ๆ ในการเลี้ยงไก โรงฆาไกการแปรรูปเนื้อ
ไกตลอดจนธุรกิจการสงออกเนื้อไกแชแข็ง 

2. การเลี้ยงไกกระทงของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปี 2537  
3. พันธุแไกกระทงไกกระทงที่จําหนายในประเทศทั้งหมด ไดจากการสั่งระดับปูุ-ยาพันธุแ หรือ

พอแมพันธุแจากตางประเทศเขามาเลี้ยง เพ่ือจําหนายใหแกผูเลี้ยง สวนใหญนําเขาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฮอลแลนดแ เป็นตน 

4. การผลิตลูกไกกระทงสามารถผลิตไดจากพันธุแไกเนื้อ 2 ระดับ ดังนี้ 
4.1 ไกรุนปูุ-ยาพันธุแ เป็นลูกไกระดับปูุ-ยาพันธุแ อายุ 1 วัน ที่สั่งเขามาจากตางประเทศ 

เลี้ยงประมาณ 6 เดือน ไกยาพันธุแจะเริ่มใหไขและจะใหไข เป็นระยะเวลา 9 เดือน จึงปลดจําหนาย 



12 

 

นําไขไปฟักนานประมาณ 21 วัน จะไดลูกไกพอ-แมพันธุแ เลี้ยงไกพอ-แมพันธุแอีก 6 เดือน จึงจะเริ่มให
ไข และจะใหไข เป็นระยะเวลา 9 เดือน จึงปลดออกจําหนาย นําไขไปฟักนานประมาณ 21 วัน จะได
ลูกไกกระทงซึ่งเลี้ยงประมาณ 2 เดือน สามารถนําออกขายไดโดยมีน้ําหนักประมาณ  2.00-2.50
กิโลกรัม ยาพันธุแไกเนื้อ 1 ตัว จะใหลูกไกระดับพอ-แมพันธุแ ประมาณ 80 ตัว 

4.2 ไกรุนพอพันธุแ-แมพันธุแ เป็นลูกไกที่สั่งเขามาจากตางประเทศ หรือนําลูกไกระดับปูุ-ยา
พันธุแมาเลี้ยง เพ่ือเป็นพอ-แมพันธุแ เลี้ยงประมาณ 6 เดือน ไกแมพันธุแจึงเริ่มใหไข และใหไขเป็น
ระยะเวลา 9 เดือน จึงปลดออกจําหนาย นําไขไปฟักนานประมาณ 21 วัน จะไดลูกไกกระทงเลี้ยง
ประมาณ 2 เดือน จะสามารถนําออกขายไดโดยมีน้ําหนักประมาณ 2.00-2.50 กิโลกรัมรวมระยะเวลา
ตั้งแตนําลูกไกพอ-แมพันธุแจากตางประเทศเขามาจนกระทั่งขายเป็นเนื้อไก ใชเวลาประมาณ 9 เดือน 
แมพันธุแไกเนื้อ 1 ตัว จะใหลูกไกเนื้อประมาณ 140 ตัว 

5. ไกเนื้อหรือไกกระทง หมายถึง การเลี้ยงไกที่อยูในชวงที่เป็นไกวัยรุน เป็นระยะกึ่งกลาง
ระหวางระยะที่เป็นลูกไกกับไกที่โตเต็มวัย ดังนั้น ระยะเวลาในการเลี้ยงจึงสั้นเพียง 42-45 วัน ได
น้ําหนักประมาณ 2.00-2.50 กิโลกรัม ในปีหนึ่ง ๆ จึงสามารถเลี้ยงไกไดหลายรุนตอเนื่องกันไปตลอด
ทั้งปี เทคนิคการเลี้ยงไมยุงยาก เหมือนกับการเลี้ยงไกไข เนื่องจากพันธุแ ไกกระทงไดผานการคัดเลือก
มาแลวเป็นอยางดีแลวสําหรับการตานทานโรค อัตราการเจริญเติบโตดี หาซื้อลูกไกไดงาย มีอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับไกระยะตาง ๆ การเลี้ยงไกกระทงมีขอเสีย คือ กําไรตอตัวคอนขางต่ํา  ทําใหเลี้ยงใน
ปริมาณมากผูเลี้ยงตองติดตามภาวะตลาดไกกระทงตลอดเวลา ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการเลี้ยงไก
กระทงมากท่ีสุด คือ ราคาอาหารไกและราคาลูกไก ภาวะโรคระบาด ภาวะการตลาดและฤดูกาล 

6. การเลี้ยงไกกระทงสามารถแบงประเภทของการเลี้ยงไกไดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
6.1 ประเภทผูเลี้ยงไกเนื้ออิสระ ผูเลี้ยงใชเงินทุนของตนเองหรือกูเงินมาลงทุนในการสราง

โรงเรือน อุปกรณแ คาจางแรงงานและคาใชจายอ่ืน ๆ ตลอดจนซื้อลูกไก อาหาร และยาจากบริษัทใด 
ก็ได สวนทางดานการตลาดนั้น ผูเลี้ยงสามารถจะเลือกขายในตลาดตาง ๆ ได และราคาที่ขายได
ขึ้นอยูกับสภาพตลาด รับจางเลี้ยงไกใหกับบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือหารายไดแทน ตนทุนการผลิตเนื้อไก 
สามารถแบงออกไดเป็นตนทุนคงที่ ซึ่งประกอบดวย คาที่ดิน คาเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณแ        
คาเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณแ ประมาณ 1-3 เปอรแเซ็นตแ กับตนทุนผันแปร 97-99 เปอรแเซ็นตแ 
คาอาหารสัตวแ 65-75 เปอรแเซ็นตแ คาลูกไก 15-30 เปอรแเซ็นตแ คาจางแรงงาน 1-2 เปอรแเซ็นตแ สวนที่
เหลือเป็นคาใชจายอยางอ่ืน 

6.2 ประเภทผูเลี้ยงที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัทเอกชนมี 2 ประเภท ดังนี้ 
6.2.1 ประเภทรับจางเลี้ยง ผูเลี้ยงประเภทนี้ตองมีสถานที่ เลี้ยงเป็นของตนเอง

ทั้งหมด ยกเวนคาพันธุแไก อาหาร และเวชภัณฑแ ผูจางจะลงทุนให 
6.2.2 ประเภทประกันราคา ผูเลี้ยงไกประเภทนี้มีการทําสัญญากับบริษัทซื้อขายไว

ลวงหนา ผูเลี้ยงจะไมมีความเสี่ยงเรื่องการขึ้นลงของตลาด 
7. ปริมาณการผลิตเนื้อไก ขึ้นกับปัจจัยที่สําคัญหลายประการ เชน ปริมาณการนําเขาแมพันธุแ 

ในปีกอนหนาและชวง 6 เดือนของปีนั้น ปริมาณการนําเขายาพันธุแ ในชวง 6 เดือน หลังจากปีกอน
หนานั้น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมในปีนั้น สภาวะทางดานราคา และการตลาดโดยเฉพาะ
ราคานั้น จะมีผลตอการกําหนดปริมาณผลผลิตมากที่สุด การผลิตเนื้อไกของประเทศไทยตองพ่ึงพา
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ตลาดตางประเทศเป็นหลัก จึงทําใหราคาตางประเทศเขามามีบทบาทในการกําหนดราคาไกกระทงใน
ประเทศไทยคอนขางมาก ถาหากตลาดตางประเทศเกิดปัญหา ภาวการณแเลี้ยง การตลาดและราคาไก
กระทงภายในก็จะมีปัญหาตามไปดวยเชนกัน 

8. โรงงานฆาและชําแหละเนื้อไกเพ่ือสงออก จะตองใหกรมปศุสัตวแรับรองวาเป็นโรงฆาที่
ทันสมัย มีอุปกรณแการฆาและวิธีการฆาที่ถูกตอง สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ และเป็นที่
ยอมรับของตางประเทศ ปัจจุบันมีจํานวน 23 บริษัท 

9. ตลาดเนื้อไกของประเทศไทยแบงไดเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ ดําเนินการโดยบริษัทประมาณ 20 บริษัท ดังนี้ โดยธุรกิจการผลิตและรับซื้อพืชอาหาร
สัตวแ การผลิตอาหารสําเร็จรูป การผลิตและจําหนายเวชภัณฑแไก มีฟารแมลูกคาและฟารแมไกกระทง
ของตนเอง มีโรงฆาไก มีตลาดสงและขายปลีกไกชําแหละ มีธุรกิจสงออกเนื้อไกแชเย็น มีการแปรรูป
เนื้อไกเป็นผลิตภัณฑแ หลายชนิด เพ่ือจําหนายไปยังตลาดภายในและตางประเทศ เชน  

9.1 บริษัทผูผลิตและสงออกไกเนื้อ (เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ, 2544 : 192) 
 9.1.1 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑแ 
 9.1.2 บริษัทเครือเบทาโกร จํากัด 
 9.1.3 บริษัทสหฟารแม จํากัด 
 9.1.4 ฟารแมแหลมทอง 
 9.1.5 บริษัท ไทย ฟููด โพลทรี่ อินเตอรแเนชั่นแนล จํากัด 
 9.1.6 บริษัท ซีเอฟฟารแม จํากัด 
 9.1.7 หางหุนสวนจํากัด ฟารแม 9 ไกสด 
 9.1.8 บริษัท มิตรฟารแม จํากัด 
 9.1.9 บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จํากัด 
 9.1.10 หางหุนสวนจํากัด ปพุฒ ไกสด 
 9.1.11 สุริยันตแฟารแม  
 9.1.12 ฟารแมไกสด เมืองพล 
 9.1.13 หางหุนสวนจํากัด ไกแสงทอง (2000) 
 9.1.14 บริษัท ฟารแมสัตวแปีกลานนา จํากัด 
 9.1.15 บริษัท ฟููด ฟอรแ เดอะ เวิลดแ จํากัด 
 9.1.16 บริษัท โกเดนฟููดสยาม จํากัด 
 9.1.17 บริษัท คารกิลลแ มีทสแ (ไทยแลนดแ) จํากัด 
 9.1.18 บริษัท ฟููด ฟอรแ เดอะ เวิลดแ จํากัด 
 9.1.19 ราน นําหลี 
 9.1.20 ราน ชุนอวด 

9.2 การจําหนายไกชําแหละแบงออกได 3 ประเภท คือ ไกสดทั้งตัวไมแยกเครื่องใน ไกสด
ทั้งตัวแยกเครื่องใน และไกชําแหละเป็นชิ้นสวน ไดแก หัว คอ ขา นอง ปีก อก และเครื่องใน 
นอกจากนี้บริษัทเอกชนยังไดแปรรูปเนื้อไกเป็นผลิตภัณฑแออกจําหนายอีกหลายชนิด เชน ไสกรอก 
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ลูกชิ้น และแฮม เป็นตนโรงงานที่ชําแหละสัตวแปีกที่ทันสมัยในประเทศไทย มีดังนี้ (เกียรติศักดิ์   
สรอยสุวรรณ, 2544 : 194) 

9.2.1 บริษัท บี.ฟููด โปรดักสแ อินเตอรแเนชั่นแนล จํากัด 
9.2.2 บริษัท ไพโรจนแ โพลทรี่ จํากัด 
9.2.3 บริษัท ซันฟููด อินเตอรแเนชั่นแนล จํากัด 
9.2.4 บริษัท ยูสูงอุตสาหกรรม จํากัด 
9.2.5 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑแอาหาร จํากัด 
9.2.6 บริษัท โกลเดน ไลนแ บิสซิเนส จํากัด 
9.2.7 อํานาจฟารแม 
9.2.8 หางหุนสวนจํากัด สามรอยยอด ฟููดสแ 
9.2.9 บริษัท สยาม ชิกเคน โปรดักสแ จํากัด 
9.2.10 พี.เอส.หนองกรดฟููด 
9.2.11 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด 
9.2.12 บริษัท พี เอส. โพลทรี่ จํากัด 
9.2.13 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสแ จํากัด (มหาชน) 
9.2.14 บริษัทสหฟารแมจํากัด 
9.2.15 บริษัท พี เอส.โพลทรี่ จํากัด 
9.2.16 บริษัท ไทยโพลทรี่ กรุ฿ป จํากัด 
9.2.17 บริษัท เจริญโภคภัณฑแอีสาน จํากัด (มหาชน) 
9.2.18 บริษัท แหลมทองโพลทริ่ จํากัด 
9.2.19 บริษัท ไกสดเซนทาโก จํากัด 
9.2.20 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด(มหาชน) 
9.2.21 บริษัท เมืองพลการเกษตร จํากัด 
9.2.22 บริษัท ก.เสรีฟารแมโคราช จํากัด 
9.2.23 บริษัท วรานนทแทรัพยแเจริญ คาสัตวแปีก จํากัด 

การตลาดตางประเทศ สงออกในรูปเนื้อไกสดแชแข็ง ผลิตภัณฑแและอาหารสําเร็จรูป ซึ่งมีการ
สงออกขยายตัวตอเนื่องทั้งปริมาณและคุณคา 

10.ปัญหาของเนื้อไก 
10.1 ตนทุนการผลิตสูง เพราะตองนําเขาปูุ-ยา-และพอแมพันธุแ ไกเนื้อเพ่ิมข้ึนทุกปี 
10.2 วัตถุดิบอาหารสัตวแในประเทศ ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการใชในธุรกิจ

อาหารสัตวแและการเลี้ยงปศุสัตวแภายในประเทศ ตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศในปริมาณ
คอนขางมาก รวมทั้งตองเสียคาใชจายในการขนสง การประกัน ทําใหวัตถุดิบนําเขามีราคาสูงสงผลให
ตนทุนอาหารสัตวแซึ่งมีอยูประมาณ 60 เปอรแเซ็นตแ ของตนทุนการผลิตสัตวแปรับตัวสูงขึ้น  

10.3 ปัญหาการแขงขันดานการตลาดกับประเทศคูแขงทางการคา โดยเฉพาะความ
เสียเปรียบดานตนทุนการผลิต  เป็นปัญหาที่ตองแกไข  เนื่องจากเป็นสินคาปศุสัตวแที่สําคัญ มีมูลคา
สงออกเนื้อไกประมาณ ปีละไมต่ํากวา 70,000 ลานบาท 
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10.4 การเปิดเสรีทางการคาตามขอตกลงขององคแกรทางการคาโลก ทําใหมีขอกีดกัน
ทางการคามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานสุขอนามัย ที่ประเทศผูนําเขาใชเป็นขออางในการกีดกัน
การนําเขา 

10.5 คาเวชภัณฑแเพ่ิมขึ้นตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ไมแนนอน ประมาณรอย
ละ 30-40 เปอรแเซ็นตแ เพราะตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด และมีสัดสวนในตนทุนการผลิต
ปริมาณรอยละ 1.6เปอรแเซ็นตแ 

11. แนวทางพัฒนาเนื้อไก 
11.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุแเนื้อไกในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือลด

ปริมาณและมูลคาการนําเขาลูกไกพันธุแจากตางประเทศ 
11.2 การกําหนดทิศทางและมาตรการในเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตวแ ใหเอ้ืออํานวยตอการ

สงเสริมการเลี้ยงไกในประเทศ ตลอดจนคนควาวิจัยหาวิธีเพ่ิมผลผลิต วัตถุดิบอาหารสัตวแ และ
ปรับเปลี่ยนสูตรอาหารสัตวแ โดยใชวัตถุดิบอาหารสัตวแตัวใหม ที่สามารถทดแทนกันได 

11.3 ใหหนวยงานของรัฐเจรจาตอรองเงื่อนไขทางการคาที่เสียเปรียบ 
11.4 ขยายตลาดโดยเจรจาการเปิดตลาดคูคารายใหมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาดที่มีกําลัง

ซื้อมาก ตลอดจนแปรรูปผลิตภัณฑแเนื้อไกใหมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบและรสชาติ ใหมีมูลคาเพ่ิม  
รวมทั้งภาครัฐบาลจัดทําเกณฑแมาตรฐานการผลิตสินคาสําเร็จรูปเพ่ือกําหนดรูปแบบใหผูประกอบการ
ดําเนินการบริหารและการผลิตสินคาไดตรงตามมาตรฐาน 

11.5 ลดการใชเวชภัณฑแที่ไมจําเป็น โดยเนนการจัดการฟารแม ซึ่งในอนาคต การสงออก
สินคาปศุสัตวแจะถูกกําหนดดวยเงื่อนไขดานสุขอนามัย คุณภาพสินคา และการปนเปื้อนสารเคมี ตอง
นอยที่สุดจึงสามารถสงออกได 
 
 ไข่ไก่ 

อุทัย คันโท (2559 : 4) ไดกลาวถึงไขไก ดังนี้ 
 1. การเลี้ยงไกไขในประเทศไทยแบงออกเป็น 3 ลักษณะ ไดแก การเลี้ยงไกพันธุแเพ่ือผลิตไขไก
พันธุแจําหนาย โดยนําเขาลูกไกพันธุแไขจากตางประเทศ การเลี้ยงไกรุน โดยนําลูกไกไขอายุระหวาง 1-7 
วัน มาเลี้ยงจนอายุครบ 16-18 สัปดาหแ เพ่ือจําหนายเป็นแมไก และการเลี้ยงไกไขเพ่ือผลิตไข ซึ่งแบง
ออกเป็น 2 กลุมคือ กลุมที่เลี้ยงลูกไกไข อายุระหวาง 1-7 วัน จนใหไข และอีกกลุมจะซื้อไกรุนมาเลี้ยง
จนใหไข 
 2. ผลผลิตไขไกเพ่ือใชบริโภคภายในประเทศอยูในรูปไขไกสดเกือบทั้งหมด ประมาณ 95-99 
เปอรแเซ็นตแ ของการผลิต ปี 2555 
 3. การซื้อขายไขไก 

3.1 การซื้อขายไขไก แบงตามขนาดน้ําหนักไขไก คือเบอรแ 0-6 และไขคละไขเบอรแ 0 จะ
ขนาดใหญสุด มีน้ําหนักเฉลี่ย 70-75 กรัมข้ึนไป และลดลงตามลําดับเบอรและ 5 กรัม 

3.2 ภาวะการซื้อขายอยูในเกณฑแดี ราคาไขไกคละที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยฟองละ 3.00 
บาท ตลาดสงออกไขไกที่สําคัญ คือ ประเทศฮองกง และปี 2557 นี้สามารถขยายตลาดสงออกได
เพ่ิมข้ึนในประเทศแถบตะวันออกกลาง 
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 4. ปัญหาของไกไข 
4.1 ขาดการวิจัยพันธุแไกไข และรับรองพันธุแที่เหมาะสม ตลอดจนไมสามารถผลิตลูกไกไข

พันธุแใหแกเกษตรกรได จึงตองนําพันธุแจากตางประเทศเขามาขยายการผลิต ทําใหเสียเงินตรา
ตางประเทศมูลคามากกวาปีละ 80 ลานบาท 

4.2 ตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะตนทุนคาอาหารสัตวแ คิดเป็น 70.29 เปอรแเซ็นตแ ของ
ตนทุนผลิตไขไกทั้งหมด และคาแรงงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้งปัญหาภาวะวิกฤติการเงินในปี 2540 ทําใหผู
เลี้ยงขาดทุนและไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ทําใหผูประกอบการรายยอยตองลดการผลิต
และเลิกเลี้ยงไปในที่สุด 

4.3 การขยายตัวของผูเลี้ยงไกไขรายใหมอยูในอัตราคอนขางต่ํา เนื่องจากตองใชเงินทุนสูง
เพ่ือสรางโรงเรือนและอุปกรณแการเลี้ยงไกไข 

4.4 ปริมาณการผลิตไขไก ไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในแตละชวง
ระยะเวลา สงผลใหราคาไขไกมีความผันผวนไมสอดคลองกับตนทุนการผลิต ทําใหราคาไขไกขาด
เสถียรภาพ 

4.5 ตลาดรองรับภายในประเทศมีจํากัด ปริมาณการสงออกไขไก มีสัดสวนเพียง  2 
เปอรแเซ็นตแ ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคาได 

5. แนวทางการพัฒนาไกไข 
5.1 ประสานความรวมมือระหวางบริษัทเอกชนที่นําเขาไกพันธุแและกรมปศุสัตวแ เพ่ือวิจัย

พัฒนาพันธุแไกไข ผลิตสายพันธุแที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพอากาศ ทําการทดลองเพ่ือรับรองสาย
พันธุแที่ดีที่สุด เพ่ือใชในบริษัทและสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง 

5.2 วิจัยหาวัตถุดิบอาหารสัตวแ ที่มีคุณภาพใกลเคียง มาทดแทนเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง
มากขึ้น ตลอดจนหาแหลงวัตถุดิบจากประเทศใกลเคียง 

5.3 รวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขรายยอย ใหอยูในรูปขององคแกรใหมากที่สุดในแตละ
จังหวัด ที่เป็นแหลงผลิตที่สําคัญ เชน สหกรณแผูเลี้ยงไก ชมรมผูเลี้ยงไก เพ่ือชวยเหลือดานการผลิต
และการตลาดแกสมาชิกดวย ตลอดจนสรางอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิต รวมทั้งการสงออก 

5.4 ประสานความรวมมือกับกระทรวงพาณิชยแในการขยายตลาดเพ่ือการสงออก 
 
 เป็ดเนื้อ 

อภิชาติ ศรีสะอาด และเตชินี ชวลิต (2556 : 7) ไดกลาวถึงเป็ดเนื้อ ดังนี้ 
 1. การผลิตเป็ดเนื้อสวนใหญเพ่ือการบริโภคภายในประเทศประมาณ 80-90 เปอรแเซ็นตแ ที่
เหลือสงจําหนายตางประเทศ การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศมีหลายพันธุแ และที่นิยมเลี้ยงไดแก พันธุแ
พ้ืนเมือง พันธุแปักกิ่ง พันธุแโปฺยฉาย และเป็ดเทศ สําหรับพันธุแที่ใชเลี้ยงเป็นการคา สวนใหญเป็นลูกเป็ด
พันธุแนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอังกฤษ ฮองกง ฝรั่งเศส จีน และสาธารณรัฐ
ประชาชนเช็ค 
 2. ภาวะตลาดการซื้อขายเป็ดเนื้อ  

ภาวะตลาดการซื้อขายเป็ดเนื้อ นับวาไมมีปัญหา เนื่องจากคนไทยนิยมรับประทานอาหาร
อีสาน เชน ลาบเป็ด และในเมืองก็มีการนําเนื้อเป็ดมาทําเป็ดตุเน เป็ดอบ และเป็ดพะโล ซึ่งคนไทยเชื้อ
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สายจีนนิยมบริโภค และในปัจจุบันนี้มีการรวมกลุมกัน 10 ประเทศอาเซียน บริเวณชายแดนที่ติดกับ
ประเทศตาง ๆ จะมีการซื้อขายเป็ดกันมาก เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลายคลึงกัน จึง
ทําใหอาชีพผูเลี้ยงเป็ดเนื้อไมมีปัญหาเมื่อกับการเลี้ยงสัตวแปีกประเภทอ่ืน ๆ 
 3. ปัญหาของเป็ดเนื้อ 

3.1 การเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศสวนใหญ ยังนําเขาลูกเป็ดพันธุแตองเสียเงินตรา
ตางประเทศเป็นมูลคาหลายลานบาท ทําใหประเทศไทยเสียดุลการคาเพ่ิมข้ึน 

3.2 ตนทุนการผลิตเป็ดเนื้อขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุจากราคาอาหารสัตวแ  ซึ่ง
มีสัดสวนประมาณ 70 เปอรแเซ็นตแ ของตนทุนการผลิตทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้นคอนขางมาก รวมทั้งคา
วัสดุอุปกรณแและการสรางโรงเรือน เป็นอุปสรรคตอการขยายการผลิตของเกษตรกรรายใหมแมวา
ราคาเป็ดเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายไปไดปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม แตสัดสวนการเพ่ิมของราคาที่เกษตรกร
ขายไดนอยกวาราคาตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 

3.3 ตลาดเป็ดเนื้อภายในประเทศคอนขางจํากัด และมีการบริโภคไมแพรหลายเนื่องจาก
ราคาสูง กวาเนื้อสัตวแปีกชนิดอื่น 

3.4 ตลาดสงออกรายใหมเพ่ิมขึ้น แตถูกตอรองราคารับซื้อ ทําใหปริมาณและมูลคาการ
สงออกไมเพ่ิมข้ึนตามเปูาหมาย 
 4. แนวทางการพัฒนาเป็ดเนื้อ 

4.1 วิจัยและพัฒนาพันธุแเป็ดเนื้อจากหลายพันธุแเดิมที่มีอยู เพ่ือลดการนําเขาและปรับปรุง
พันธุแใหเหมะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศ และขยายผลผลิตลูกเป็ดเพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกร
อยางพอเพียง หรือผลิตเพ่ือการสงออกในอนาคต 

4.2 ใชวัตถุดิบอาหารสัตวแอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพใกลเคียงทดแทนมากขึ้น เพ่ือลดตนทุนดาน
อาหารสัตวแ 

4.3 รวมมือกับกระทรวงพาณิชยแในการสํารวจตลาด และราคาเป็ดเนื้อในประเทศ 
ตลอดจนกําหนดราคามาตรฐานตามคุณภาพใหชัดเจน 

4.4 ประสานความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยแ กรมปศุสัตวแ ผูประกอบการ สงออก
เนื้อเป็ดและสมาคมเป็ดเพ่ือการสงออก เพ่ือขยายตลาดคูคารายใหมเพ่ิมข้ึน 

 
 อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 อุทัย  คันโธ (2559 : 585) ไดกลาวถึงอุตสาหกรรมดานการเลี้ยงสัตวแปีกของประเทศไทยมี
ความกาวหนาเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีการจัดการดูแลที่ทันสมัย ทั้งการจัดการเรื่องอาหารสัตวแและ
วัตถุดิบอาหารสัตวแ ไวดังนี้ 

1. ชนิดของอาหารสัตวแแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก ประเภทหัวอาหาร ผูเลี้ยงจะตอง
นํามาผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตวแกอนแลวจึงนําไปเลี้ยงสัตวแ และประเภทอาหารสําเร็จรูป จะมี 2 ชนิด 
คือ ชนิดเม็ดและชนิดผง ซึ่งผูเลี้ยงสามารถนําไปเลี้ยงสัตวแไดโดยตรง 

2. การผลิตอาหารสัตวแ โรงงานจะผลิตอาหารสําเร็จรูป และหัวอาหารในสัดสวน 22 :1 หรือ 
95.3 และ 4.7 เปอรแเซ็นตแ ตามลําดับ แตธุรกิจอาหารสัตวแในปัจจุบันขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเลี้ยงปศุสัตวแที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง และพัฒนารูปแบบเป็นธุรกิจการเลี้ยง
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ปศุสัตวแ ความตองการใชอาหารสัตวแมีความสม่ําเสมอในปริมาณคอนขางมาก ในชวง 10 ปี ที่ผานมา 
การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวแในประเทศไทย ผลิตไดไมตรงตามเปูาหมาย ทําใหเกิดการขาดแคลนและ
ตองนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแจากตางประเทศจํานวนมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ปีที่เกิดภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกจิคาเงินบาทออนตัวลง สงผลใหราคาวัตถุดิบอาหารสัตวแนําเขาเพ่ิมสูงขึ้นกวาทุกปี เป็นสาเหตุ
ใหผูประกอบธุรกิจอาหารสัตวแภายในประเทศขอปรับราคาอาหารสัตวแ 

3. นโยบายและมาตรการการนําเขาปี 2540 รัฐบาลกําหนดใหนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแเสรี 
แตยังมีขอจํากัดอยูบางประการ เพ่ือคุมครองผูผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวแในประเทศ ซึ่งไมอาจทําได
ตลอดไปในอนาคต เนื่องจากขอตกลงการเปิดลาดสินคาการเกษตร ภายใตเงื่อนไขขององคแกรการคา
โลก ซึ่งประเทศสมาชิกตองเปิดเสรีทางการคาในปี 2547 

4. การจําหนายอาหารสัตวแตามขนาดที่บรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม ราคาหนาถุงจะเป็นราคา
เดียวกันกับราคาประกาศที่ขออนุญาตจากกรมการคาภายใน สวนการซื้อขาย จะมีการใหสวนลด       
คิดเป็นเปอรแเซ็นตแ ตามราคาที่ตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายแตละกลุมราคาแตกตางกันตามแตละ
ชนิดของสินคา เชน ราคาหัวอาหารจะสูงกวาอาหารสําเร็จรูป หรือราคาอาหารสัตวแเล็กจะแพงกวา
อาหารสัตวแใหญ เป็นตน 

5. ปัญหาที่เกี่ยวกับอาหารสัตวแและวัตถุดิบอาหารสัตวแ 
5.1 ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวแในประเทศไทยขยายตัวไมสอดคลองกับภาคปศุสัตวแ จึง

ตองพ่ึงการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมากข้ึน ถาไมเรงเพ่ิมผลผลิตอาหารสัตวแในประเทศ จะสงผล
กระทบตอการเลี้ยงสัตวแ และเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาภาคปศุสัตวแใหเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแ
เนื้อสัตวแเพ่ือสงออกในอนาคต ซึ่งไมสามารถแขงขันดานตนทุนการผลิตได 

5.2 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวแและอาหารสําเร็จรูป ที่นํามาใชในการผลิตสัตวแเศรษฐกิจ  
เมื่อราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง ผูผลิตอาหารสัตวแจะปรับราคาอาหารสัตวแเพ่ิมข้ึนทันที สงผลโดยตรงตอ
ตนทุนการผลิตและราคาเนื้อสัตวแ 

5.3 ตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแ เชน ขาวโพด กากถั่วเหลือง และปลาปุน 
5.4 ผลกระทบจากการปรับคาเงินบาทเป็นระบบลอยตัว ทําใหตนทุนการผลิตอาหารสัตวแ

เพ่ิมข้ึนทันทีจากการนําเขาวัตถุดิบ 
6. แนวทางพัฒนาอาหารสัตวแและวัตถุดิบอาหารสัตวแ  

6.1 ควรสงเสริมการเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวแ ทั้งขาวโพด ถั่วเหลือง และขาวฟุางใน
พ้ืนที่ทีมีศักยภาพการผลิตและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมแกเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพการผลิต 

6.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรวิจัยหาสูตรอาหารสัตวแที่ใชวัตถุดิบชนิดอ่ืนทดแทน 
เนื่องจากมีพืชหลายชนิดที่สามารถทดแทนไดในประเทศ 

6.3 กระทรวงพาณิชยแ จัดใหมีการประชุมอุตสาหกรรม จํานวน 8 กลุม รวมกับสํานักงาน
พาณิชยแในตางประเทศตามโครงการจัดหาแหลงวัตถุดิบ เพ่ืออุตสาหกรรมการสงออก 1 ใน 8 กลุม       
มีอุตสาหกรรมอาหารสัตวแรวมดวย เพ่ือลดตนทุนการสงออก 

6.4 รัฐบาลควรเรงพัฒนาองคแกรตาง ๆ เป็นตัวแทน ใชมาตรการชวยเหลือ สงเสริมการ
ผลิตและสามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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6.5 การนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแ เชน ขาวโพด กากถั่วและปลาปุน ยังมีความจําเป็น
คอนขางมาก จึงควรวางแผนการนําเขาที่ตองผูกพัน ตามขอตกลงสินคาเกษตรขององคแกรการคาโลก
ไวลวงหนาอยางเป็นระบบ ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขตางๆ เพ่ือคุมครองผูผลิตภายในประเทศไมสามารถ
ทําไดตลอดไป 
 
 เวชภัณฑ์และอาหารเสริม 
 อุทัย  คันโธ (2559 : 480) ไดกลาวถึง เวชภัณฑแและอาหารเสริม ดังนี้ 

1. การใชเวชภัณฑแสัตวแและอาหารเสริม มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปีตามอัตราการขยายตัวของ      
ปศุสัตวแแตละชนิด ปัจจุบันการเลี้ยงปศุสัตวแในประเทศขยายตัวในรูปธุรกิจมากขึ้น และพัฒนารูปแบบ
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีมากขึ้น เวชภัณฑแและอาหารเสริมเหลานี้ตองนําเขาจากตางประเทศท้ังหมด 

2. ปัญหาเกี่ยวกับเวชภัณฑแและอาหารเสริม 
2.1 เวชภัณฑแและอาหารเสริมตองนําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด ทําใหตองสูญเสีย

เงินตราตางประเทศจํานวนมาก 
2.2 ปริมาณการใชเวชภัณฑแตาง ๆ ในระดับเกษตรกรมีสัดสวนไมเหมาะสมกับสภาพการ

เลี้ยงและความจําเป็นที่ควรใช 
2.3 การใชเวชภัณฑแและอาหารเสริมสําหรับสัตวแปริมาณมากเกินไป จะเป็นอุปสรรคตอ

การสงออกสินคาปศุสัตวแในอนาคต เนื่องจากประเทศคูคาใชเงื่อนไขดานสุขอนามัยกําหนด มาตรฐาน
การนําเขาสินคาปศุสัตวแมากขึ้น 

3. แนวทางแกไขเวชภัณฑแและอาหารเสริม 
3.1 พิจารณานําเขาเวชภัณฑแและอาหารเสริมสําหรับสัตวแเทาท่ีจําเป็น 
3.2 ใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแแกเกษตรกรใหถูกวิธีโดยชี้แจงให

ทราบถึงปริมาณการใชเวชภัณฑแแตละชนิดในปศุสัตวแตามความเหมาะสม 
3.3 ใหความรูแกเกษตรกร เกี่ยวกับขอจํากัดและเงื่อนไขการนําเขาสินคาปศุสัตวแแตละ

ชนิดของประเทศคูคา 
 
บทสรุป 
 สัตวแปีก ไดแก ไก ไกงวง เป็ด หาน หงษแ ไกต฿อก นกพิราบ นกยูง นกกระจอกเทศ ไกฟูา และ
นกกระทา เป็นตน แตที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวแปีกในปัจจุบัน มีอยู 3 ชนิดเทานั้น 
คือ ไก เป็ด และนกกระทา โดยเฉพาะไกเนื้อและไกไขมีความสําคัญที่สุด 
 ในขณะที่โลกกําลังขาดแคลนอาหารจนพลเมืองบางประเทศในอาฟริกาตองลมตายปีละ       
นับลาน ๆ คน และที่ยังมีชีวิตอยูแตเป็นโรคขาดสารอาหาร อยูอีกนับรอยลานในประเทศที่กําลัง
พัฒนาทั่วไป สัตวแปีกเป็นสัตวแที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายกําลังใหความสนใจ
และนําไปเลี้ยงเพ่ือแกปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนและรายไดสําคัญของประเทศ 
 การตัดสินใจเริ่มตนเลี้ยงสัตวแปีก จะตองพิจารณาถึงการดําเนินฟารแมอยางมีระบบ ตั้งแตเริ่ม
กระบวนการผลิต กําหนดกิจกรรมและวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม เชน การเลือกชนิดและพันธุแสัตวแปีก 
การจัดการโรงงานและอุปกรณแ การคัดเลือกพันธุแสัตวแ การผสมและวิธีการใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู 
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การปูองกันและรักษาโรค เป็นตน เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแของธุรกิจฟารแม จะตองมีการบริหาร
ปัจจัยเหลานี้ใหเกิดประโยชนแสูงสุด โดยอาศัยขอมูลการผลิต การตลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เครื่องมือวิเคราะหแ เพ่ือชี้ทิศทางในการเลี้ยงสัตวแปีก จึงทําใหธุรกิจการเลี้ยงสัตวแปีกประสบผลสําเร็จ 
 การเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทยมีปัญหาหลายดาน ไดแก ตนทุนการผลิตสูง  เนื่องจากตอง
นําเขาพันธุแสัตวแ นําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวแ เวชภัณฑแและอาหารเสริ ม ซึ่งมีแนวทางแกไข ไดแก 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสัตวแปีก คนควาวิจัยหาวิธีเพ่ิมผลผลิต วัตถุดิบอาหารสัตวแและปรับเปลี่ยน
สูตรอาหารสัตวแ โดยใชวัตถุดิบอาหารสัตวแตัวใหมที่ทดแทนกันได ลดการใชเวชภัณฑแที่ไมจําเป็น        
โดยเนนการจัดการฟารแม รัฐเจรจาตอรองเงื่อนไขทางการคาที่เสียเปรียบ เปิดตลาดคูคารายใหม
เพ่ิมข้ึน เป็นตน 
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ค าถามท้ายบทที่ 1 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงบอกประโยชนแของการเลี้ยงสัตวแปีก 
 2. จงอธิบายการเริ่มตนเลี้ยงสัตวแปีกจะทําอยางไร 
 3. อธิบายแนวทางการแกไขปัญหาการเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทย 
 4. ทําไมธุรกิจสัตวแปีกจึงเป็นธุรกิจผูกขาดจากธุรกิจเอกชน 
 5. การแกปัญหาการผูกขาดธุรกิจสัตวแปีกทานมีหลักการแกปัญหาอยางไร 
 6. ธุรกิจการเลี้ยงไกกอใหเกิดอาชีพตาง ๆ ตามมาอีกมากมายมีอาชีพอะไรบาง 
 7. จงใหความหมายของคําวา“ไกกระทง”มาตามที่ทานเขาใจ 
 8. ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงไกมีกี่ประเภทอะไรบาง 
 9. ปัญหาของไกไขในประเทศไทยที่พบมีอะไรบาง 

10. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตไกเนื้อมีอะไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
เรื่อง  ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 2.1 การจัดลําดับสัตวแปีก 

2.1.1 อารแคีออปเทอริกซแ 
2.1.2 การจําแนกบรรพบุรุษไก 
2.1.3 การจําแนกสัตวแปีกทางวิทยาศาสตรแ 
2.1.4 การจําแนกสัตวแปีกในปัจจุบัน 

 2.2 พันธุแไก 
2.2.1 ประเภทไกอเมริกา 
2.2.2 ประเภทไกเอเชีย 
2.2.3 ประเภทไกเมดิเตอรแเรเนียน 
2.2.4 ประเภทไกอังกฤษ 

 2.3 ไกพันธุแลูกผสม 
2.3.1 สายพันธุแใหเนื้อ 
2.3.2 สายพันธุแใหไข 

 2.4 พันธุแเป็ด 
2.4.1 ประเภทพันธุแเป็ดใหเนื้อ 
2.4.2 ประเภทพันธุแเป็ดใหไข 

 2.5 เป็ดพันธุแลูกผสมไฮบรีด 
2.5.1 เป็ดเนื้อลูกผสมไฮบรีด 
2.5.2 เป็ดไขลูกผสมไฮบรีด 

 2.6 เป็ดพันธุแพื้นเมือง 
2.6.1 เป็ดพันธุแนครปฐม 
2.6.2 เป็ดพันธุแปากน้ํา 

 2.7 พันธุแนกกระทา 
 2.8 บทสรุป 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
 1. บอกการจัดลําดับสัตวแปีกและมาตรฐานพันธุแสัตวแปีกได 
 2. อภิปรายลักษณะของไกพันธุแตาง ๆ ได 
 3. นําเสนอผลการคนควาลักษณะของเป็ดพันธุแตาง ๆ ได 
 4. เปรียบเทีบบและจําแนกลักษณะของนกกระทาญี่ปุุนได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผูสอนอธิบายการจัดอันดับของสัตวแปีกและมาตรฐานพันธุแสัตวแปีกท้ัง 4 ประเภท 
 2. ใหผูเรียนแบงกลุม คนควา อธิบายจําแนกความแตกตางของพันธุแไก พันธุแเป็ดและพันธุแ                 
นกกระทาแตละพันธุแ 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. สไลดแแสดงภาพ ประเภทและพันธุแสัตวแปีก 
 3. วีดีทัศนแเกี่ยวกับพันธุแสัตวแปีก 
 4. เครื่องคอมพิวเตอรแ ศึกษาพันธุแสัตวแปีกจากอินเทอรแเน็ต 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการอภิปรายและสรุปเนื้อหา 
 2. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อดูวีดีทัศนแ 
 3. ประเมินจากรายงานที่คนควาจากอินเทอรแเน็ต 

4. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 2 
ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก 

 
สัตวแปีกในโลกนี้มีหลายชนิด จึงตองมีการจําแนก การจัดลําดับ และการจําแนกพันธุแสัตวแปีก

ชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และแมนยํา และควรมีความรู ประวัติ การวิวัฒนาการของการเกิดสัตวแปีก 
โดยเฉพาะสัตวแปีกที่เป็นประโยชนแตอมวลมนุษยแชาติ ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ไก เพราะ
เป็นสัตวแปีที่มีความสําคัญในการเป็นอาหารมากที่สุด มีทั้งไกเนื้อ ไกไข ไกสวยงามและไกกีฬา และยัง
มีสัตวแปีกอ่ืน ๆ อีก เชน เป็ด ที่นิยมเลี้ยงกันมากในบานเราก็คือ เป็ดเนื้อ เป็ดไขและเป็ดสวยงาม 
นอกจากนั้นก็ยังมีพันธุแนกกระทาญี่ปุุนที่ชอบเลี้ยงเอาไข และหลังจากปลดระวางไปแลวก็ยังนําไปทํา
เป็นอาหารที่คนนิยมกินทั่วไปในบานเรา สัตวแปีกดังกลาวที่นิยมเลี้ยงในขณะนี้ก็ลวนแลวแตมีการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุแ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการผลิตใหสูงขึ้น เชน ใหเนื้อ ใหไข ที่มีคุณสมบัติดีโตเร็ว 
ใหไขฟองโตกินอาหารนอย มีอัตราการตายต่ําและมีการผลิตสายพันธุแตาง ๆ ออกมามากมาย แตก็
ตองมีการศึกษาความรูและประวัติวิวัฒนาการของสัตวแปีกอยางละเอียดถี่ถวน เพ่ือทําใหทราบจุด
กําเนิดการปรับตัวจนเป็นสัตวแเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 
การจัดล าดับสัตว์ปีก 

การจัดลําดับสัตวแปีกมีความจําเป็นเพื่อจะไดจําแนก จัดลําดับ ชนิดของสัตวแปีก ควรรูจักประวัติ
และวิวัฒนาการของการเกิดสัตวแปีก ดังนี้ 

อาร์คีออปเทอริกซ์ (Archaeopteryx) 
Wellnhofer (2009 : 19) ไดกลาวถึงอารแคีออปเทอริกซแ ดังนี้ 

 อารแคีออปเทอริกซแ (Archaeopteryx) หรือที่รูจักกันในภาษาเยอรมันวา Urvogel        
(ออกเสียง : อูรแฟอเกิล, แปลวา “นกตนกําเนิด” หรือ “นกชนิดแรก”) เป็นสกุลของไดโนเสารแเทอโร
พอดซึ่งเป็นญาติใกลชิดกับนกชื่อมาจากภาษากรีกโบราณ ἀρχαῖος แปลวา “เกาแกโบราณ” และ 
πτέρυξ (ptéryx) แปลวา “ขน” หรือ “ปีก” อารแคีออปเทอริกซแมีชีวิตอยูในชวงปลายของยุคจูแรสซิก
หรือประมาณ 150 ลานปี มาแลว ในสถานที่ท่ีปัจจุบันอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนี ในชวงเวลา
ที่ยุโรปมีสภาพเป็นหมูเกาะ เป็นทะเลตื้น ที่มีภูมิอากาศแบบเขตรอน และอยูใกลกับแนวเสนศูนยแสูตร
มากกวาที่อยูในปัจจุบัน มีขนาดและรูปรางคลายกับนกสาลิกาปากดํา ตัวใหญที่สุดอาจมีขนาดเทา
นกเรเวนอารแคีออปเทอริกซแมีความยาวของลําตัวไดถึง 0.5 เมตร (1.60 ฟุต) กลาวคือเป็นสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก มีปีกกวาง และอนุมานไดวามีความสามารถในการบินหรือรอนได อารแคีออปเทอริกซแมี
ลักษณะกระเดียดไปทางไดโนเสารแ ในมหายุคมีโซโซอิกขนาดเล็กมากกวาลักษณะของนกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมันมีลักษณะหลายประการที่เป็นลักษณะรวมกับไดโนเสารแในกลุมของไดโนนาย      
โคซอรแ (โดรมีโอซอรแ และ ทรูดอนติด) ไดแก ลักษณะของกรามที่มีฟันแหลมคม มีนิ้วสามนิ้ว และมีกง
เล็บ มีกระดูกหางยาว มีนิ้วเทานิ้วที่สองยื่นยาวออกไปมากเป็นพิเศษ (Killing Claws) มีขนแบบนก 
(ซึ่งแสดงลักษณะของสัตวแเลือดอุน) และลักษณะโครงกระดูกอ่ืน ๆ อีกหลายประการลักษณะ ดังกลาว
ขางตน ทําใหอารแคีออปเทอริกซแมีบทบาทสําคัญไมใชเฉพาะในการศึกษาถึงการกําเนิดของนก แตยัง
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รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสารแ ชิ้นตัวอยางของอารแคีออปเทอริกซแที่มีลักษณะที่สมบูรณแครบถวน
ชิ้นแรกถูกเปิดเผยขึ้น ในปีคริสตแศักราช 1861 เพียงสองปีหลังจากที่ชารแลดารแวินตีพิมพแหนังสือเรื่อง 
“On the Origin of Species” และไดกลายเป็นกุญแจสําคัญในการโตแยงถึงเรื่องของวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต หลายปีตอมาไดมีการคนพบฟอสซิลอารแคีออปเทอริกซแเพ่ิมอีก 9 ชิ้น แมมีลักษณะที่  
แปรผันกันไปในหมูฟอสซิลที่พบ แตผูเชี่ยวชาญทั้งหลายก็ยังคงใหฟอสซิลที่พบทั้งหมดเป็นชนิด
เดียวกันแมวาจะยังมีผูโตแยง ในบรรดาฟอสซิล 11ชิ้น ประกอบไปดวยซากเหลือของขนหลายชิ้น       
ซึ่งเป็นหลักฐานของขนท่ีเกาแกที่สุด อยางไรก็ตามเพราะวาขนเหลานี้มีลักษณะที่พัฒนาแลว (เป็นขน
ปีก) จึงเป็นหลักฐานที่ทําใหเขาใจไดวาขนเหลานี้มีวิวัฒนาการมากอนชวงปลายของยุคจูแรสซิก        
ดังภาพที ่2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 อารแคีออปเทอริกซแ 
ที่มา : Wellnhofer (2009 : 20) 
 
 จากการศึกษาซาก สัตวแปีกโบราณ คือ อารแคีออปเทอริกซแ (Archaeopteryx)  
 มีลักษณะตัวเทาอีกา หางเหมือนจิ้งเหลน มีขนดานขางและยังพบวาปลาเป็นตนตระกูลสัตวแ
ปีกตามวิวัฒนาการดังนี้ 
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  ปลา           สัตวแครึ่งบกครึ่งน้ํา            สัตวแเลื้อยคลาน            สัตวแปีก 
        (Fishers)          (Amphibians)                 (Reptiles)               (Aves) 
 
 การจ าแนกบรรพบุรุษไก่ 

ไสว  วังหงษา (2559 : 40) ไดกลาวถึง บรรพบุรุษไกมาจากไกปุา 4 ชนิด ซึ่งไกปุา เป็นนก
โบราณ พบเฉพาะในเขตโลกเกา ของแถบทวีปเอเชีย ในเขตสัตวภูมิศาสตรแตะวันออก (Oriental 
Zoogeographic Region) มีเขตการกระจายพันธุแครอบคลุมตั้งแตตะวันตกเฉียงเหนือของหิมาลัย จีน
ตอนใต เวียดนาม ชวา อินเดีย และศรีลังกาปัจจุบันพบไกปุามี 4 ชนิด ดังนี้ 
 1. ไกปุาลังกา (Gallus lafayettei)  
 2. ไกปุาสีเขียวหรือไกปุาชวา (G. varius) 
 3. ไกปุาสีเทาหรือไกปุาอินเดีย (G. sonnerati) 
 4. ไกปุาสีแดงหรือไกเถ่ือน (G. gallus) 
 ซึ่งไกปุาสีแดงหรือไกเถ่ือนนี้เป็นชนิดที่พบในประเทศไทย ในบรรดาสกุลไกปุาทั้ง 4 สายพันธุแ 
ที่มีอยูในปัจจุบันนี้ ไกปุาสีแดงหรือไกเถื่อนมีการยึดครองพ้ืนที่ไดมากท่ีสุด ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต
อินเดีย บังคลาเทศ จีนตอนใต พมา ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สามารถ
แยกยอยไปตามภูมิภาคตาง ๆ ได 5 สายพันธุแ ไดแก ไกปุาตุมหูขาวอินเดีย (G.g. variety murgha) 
ไกปุาตุมหูแดง (G.g. variety spadeceus) ไกปุาตุมหูขาว (G.g. gallus) ไกปุาตุมหูแดงชวา            
(G.g. bankiva) และไกปุาเวียดนาม (G.g. jabouillei) ดวยทําเลที่ตั้งของประเทศไทยอยูใกล
ศูนยแกลางของเขตสัตวภูมิศาสตรแตะวันออก ไทยจึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสัตวแปุามาก
อีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะไกปุาสีแดง หรือไกเถ่ือนนั้น ในประเทศไทยพบได 2 สายพันธุแยอย คือ ไก
ปุาตุมหูขาว (G.g. variety gallus) และไกปุาตุมหูแดง (G.g. variety spadeceus) โดยปัจจุบันพื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาใหญ เป็นแหลงที่พบไกเถื่อนทั้งสองสายพันธุแยอยดังกลาวอาศัยอยูตามธรรมชาติ 
 

 การจัดอนุกรมวิธานสัตว์ปีก (Classification of Birds) 
อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 3) ไดกลาวถึงการจัดอนุกรมวิธานสัตวแปีก สามารถจําแนกไดดังนี้ 

  สัตวแปีกจัดอยูใน Kingdome Animalia 
     Phylum Chordata 
      Class Aves 
       Sub class Neornithes 
        Super order Neognathae 
 
  และยังแบงเป็น Order ตาง ๆ แต Order ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีดังนี ้
  1. Order Struthioniformes เชน นกกระจอกเทศ 
  2. Order Anseriformes เชน เป็ด เป็ดเทศ หาน และหงสแ 
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  3. Order Galliformes เชน ไก ไกฟูาจีน นกกระทา นกยูง ไกงวง และไกต฿อก 
  4. Order Columbiformes เชน นกพิราบ 
 การจ าแนกสัตว์ปีกในปัจจุบัน 
  ปัจจุบันการจําแนกสัตวแปีก โดยมีองคแการหนึ่งที่เรียกวา The American Poultry 
Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับจดทะเบียนสัตวแปีกพันธุแแท โดยจําแนกสัตวแปีก (อรวรรณ 
ชินราศรี, 2547 : 4) ดังนี้ 

1. Classes โดยใชสถานที่ถูกปรับปรุงพันธุแ เชน Asiatic Class American Class 
และ English Class เป็นตน 

2. Breeds โดยใช รูปราง ขนาด เชน ไกพันธุแเล็กฮอรแน แตกตางจากไกพันธุแบารแ
พลีมัทร็อค 

3. Varieties เป็นสวนหนึ่งของ Breeds โดยใชสีขน รูปแบบของขน และรูปทรง
หงอน เชน ไกเล็กฮอรแน เป็น Breeds แบงไดจาก Varieteis เชน ไกพันธุแเล็กฮอรแนขาวหงอนจักร 
หรือไกพันธุแเล็กฮอรแนขาวหงอนกุหลาบ  
 4. Strains เป็นชื่อของฝูงไกที่ผูผสมพันธุแเป็นผูตั้งให โดยผสมพันธุแมาไมต่ํากวา  5 
Generation เชน เล็กฮอรแนขาวหงอนจักร บาเนอจี Breeds : เล็กฮอรแน Varieties : หงอนจักรสีขาว
Strains : บาเนอจ ี
 
พันธุ์ไก ่

พีรกูร  อนุชานุรักษแ  (2549 : 88-94) และสํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558 : 5) ได
กลาวถึงพันธุแไกตามมาตรฐานสัตวแปีกของอเมริกัน (The American Poultry Association) โดย
จัดแบงออกเป็น 12 กลุม และพันธุแไกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมี 4 กลุม ดังนี้  
 1.ประเภทไก่อเมริกัน ไกทุกพันธุแจะมีผิวหนังสีเหลือง แขงสีเหลือง และแผนหูสีแดง ใหไข
เปลือกสีน้ําตาล มีแขงไมมีขน ไดแก 

1.1 ไกพันธุแพลีมัทรอ็ค (Plymauth Rock) เป็นไกพันธุแคอนขางหนัก นิยมเลี้ยงเป็นไกเนื้อ 
ลําตัวยาว คอนขางลึกและกวาง มีหงอนจักร น้ําหนักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ตามมาตรฐานของพันธุแ
หนักประมาณ 3.50 - 5.00 กิโลกรัม ไกพันธุแซิลเวอรแพลีมัทร็อค แบงสายพันธุแตามสีของขนได 7 สาย
พันธุแ ไดแก บารแพลีมัทร็อค (Barred Plymout Rock) ไวทแพลีมัทร็อค (White Plymouth Rock)  
ซิลเวอรแเพนซิลพลีมัทร็อค (Silver-Penciled Plymout Rock) พารแทริดจแพลีมัทร็อค (Partridge 
Plymout Rock) โคลัมเบียนพลีมัทร็อค (Columbian Plymout Rock) และบูลพลีมัทร็อค (Blue 
Plymout Rock) ไกพันธุแบารแพลีมัทร็อค (Barred Plymout Rock) มีขนสีบารแ คือสีดําสลับขาว ตาม
ขวางของขน หงอนจักร ผิวหนังสีเหลือง ใหไขเปลือกสีน้ําตาล จัดเป็นไกพันธุแกึ่งเนื้อกึ่งไข นิยมใชเป็น
สายแมพันธุแผสมกับไกเพศผูโรดไอสแแลนดแ เพ่ือผลิตลูกผสมไฮบรีดแบบเป็นการคาชนิดคัดเพศไดโดย
อัตโนมัติ สวนไกพันธุแไวทแพลีมัทร฿อค มีขนสีขาว นิยมใชเป็นสายแมพันธุแผลิตลูกผสมไกเนื้อไฮบรีดเป็น
การคาเป็นไกพันธุแที่เจริญเติบโตเร็วขนงอกเร็วดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที ่2.2 ไกพันธุแบารแพลีมัทร็อค 
ทีม่า : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558จ : 2) 
 
 1.2 ไกพันธุแโรดไอสแแลนดแ (Rhode Island) มี 2 ชนิด คือ  โรดไอสแแลนดแเรด (Rhode 
Island Red) และ โรดไอสแแลนดแไวทแ (Rhode Island White) ไกพันธุแโรดไอสแแลน เป็นพันธุแกึ่งเนื้อกึ่ง
ไข ที่ใหไขคอนขางดี มีรูปรางที่คอนขางยาวและเป็นรูปสามเหลี่ยมมีหงอน 2 ชนิด คือ หงอนกุหลาบ 
และหงอนจักร แตที่แพรหลายมากที่สุดคือ หงอนจักรเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 
2.95 - 3.90 กิโลกรัม ขนมีสีแดงเขม ผิวหนังและแขงมีสีเหลือง แผนหูมีสีแดง ใหไขขนาดใหญ เปลือก
ไขมีสีน้ําตาล  สวนไกพันธุแโรดไอสแแลนดแไวทแ มีขนสีขาวไมเป็นที่นิยม ไกพันธุแนี้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
จะมีน้ําหนักประมาณ 2.95 - 3.90 กิโลกรัม ขนสีจางกวาพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด และไมสม่ําเสมอ 
ผิวหนังและแขงมีสีเหลือง แผนหูมีสีแดง หงอนจักรดังภาพที่ 2.3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.3 ไกพันธุแโรดไอสแแลนดแ 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ช : 1) 
 
 1.3 ไกพันธุแนิวแฮมเชียรแ (New Hampshire) เนื่องจากขนออนมีสีเขมหรือดํา ทําให
ผิวหนังไกสวยเมื่อถอนขน สูไกเนื้อท่ีมีขนสีขาวไมได จึงหมดความนิยม ไกพันธุแนี้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
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จะมีน้ําหนักประมาณ 2.95 - 3.90 กิโลกรัม ขนมีสีจางกวาไกพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด และไมสม่ําเสมอ 
ผิวหนังและแขงมีสีเหลือง แผนหูมีสีเหลือง หงอนจักรดังภาพที ่2.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 ไกพันธุแนิวแฮมเชียรแ 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 
 
 2. ประเภทไก่เอเชีย เป็นไกพันธุแที่มีขนาดใหญ แขงมีขน กระดูกใหญ ไกทุกพันธุแมีผิวหนังสี
เหลือง (ยกเวนไกพันธุแแลงซาน) มีแผนหูสีแดง และใหเปลือกไขสีน้ําตาล ไดแก ไกพันธุแบราหแมา
(Brahma)  ไกพันธุแโคชิน (Cochin) และไกพันธุแแลงซาน (Langshan) 

2.1 ไกพันธุแบราหแมา (Brahma) หรือไกเซี่ยงไฮสี่เทา เป็นไกอินเดียแตไปแพรหลายใน
ประเทศจีนเป็นไกเนื้อ ผิวหนังสีเหลือง ไขเปลือกสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาลเขม มีหงอนจักรเมื่อ
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 4.50 กิโลกรัม แตไมเป็นที่นิยมนักดังภาพที ่2.5 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 ไกพันธุแบราหแมา 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 

 
2.2 ไกพันธุแโคชิน (Cochin) หรือไกพันธุแเซี่ยงไฮจีน (Chinese Shanghai) มีถิ่นกําเนิดใน

ประเทศจีน เป็นไกกึ่งเนื้อกึ่งไข ขนาดใหญ ขนฟู ออนนุม สวยงาม มีผิวหนังสีเหลือง ใหไขเปลือกสี
น้ําตาล หงอนจักร น้ําหนักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 3.90 - 5.00 กิโลกรัม ไกพันธุแ
โคชินมี 4 ชนิด คือ โคชิน สีขาว สีดํา สีทองและพารแทริดจแ ดังภาพที ่2.6 
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ภาพที ่2.6 ไกพันธุแโคชิน 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 
 

2.3 ไกพันธุแแลงซาน (Laeng Chan) เป็นไกกึ่งเนื้อกึ่งไข ขนาดลําตัวสั้นกวาไกพันธุแบราหแ
มาและไกพันธุแโคชิน แตมีความลึกและขายาวกวา แขงมีขนพอสมควร ผิวหนังมีสีขาว ไขเปลือกสี
น้ําตาลเขม หงอนจักรไกแลงซาน มี 2 ชนิด คือ แลงซานสีดําและสีขาว น้ําหนักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
จะมีน้ําหนักประมาณ 3.20 - 4.50 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 ไกพันธุแแลงชาน 
ที่มา : อรวิมล บุญคอม (2556ก : 1) 
 
 3. ประเภทไก่เมดิเตอร์เรเนียน มีถิ่นกําเนิดจากแถบเมดิเตอรแเรเนียนทั้งหมด มีรูปรางเล็ก
กวาไกประเภทอเมริกัน ไกอังกฤษและไกเอเชีย ลักษณะทั่วไปของไกประเภทนี้คือ มีทรวดทรงสูง
เปรียว แขงไมมีขน แผนหูสีขาวหรือขาวครีม ไขเปลือกสีขาว ไมชอบกกไข จัดเป็นไกพันธุแไข ไดแก 

3.1 ไกพันธุแเล็กฮอรแนขาวหงอนจักร (Single-Comb White Leghorn) มีถิ่นกําเนิดที่
ประเทศอิตาลี เป็นพันธุแที่แพรหลายไปทั่วโลก นิยมเลี้ยงเป็นไกไขกวาไกพันธุแเล็กฮอรแนอ่ืน  ๆ และ        
ไกพันธุแเมดิเตอรแเรเนียนดวยกัน เป็นพันธุแที่ใหไขดีที่สุด ผิวหนังสีเหลือง ไขเปลือกสีขาว เมื่อ
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 1.80 - 2.70 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.8 
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ภาพที่ 2.8 ไกพันธุแเล็กฮอรแนขาวหงอนจักร 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ข : 2) 
 

3.2 ไกพันธุแไมนอรแกา (Minorka) มีถ่ินกําเนิดจากเกาะไมนอรแกา เดิมเรียกวาไกพันธุแสเปน
ดํา หนาแดง เป็นพันธุแที่มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากที่สุดในบรรดาไกประเภทเมติเตอรแเรเนียน       
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 3.20 - 4.10 กิโลกรัม ลักษณะคลายไกพันธุแเล็กฮอรแน        
แตเกือบทุกสวนมีขนาดใหญกวา ผิวหนังสีขาว ไขเปลือกสีขาวหรือขาวชอรแค เป็นไกกึ่งเนื้อกึ่งไข        
ดังภาพที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.9 ไกพันธุแไมนอรแกา 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 
 

3.3 ไกพันธุแแอนโคนา (Ancona) มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลี มีรูปรางและขนาด
คลายกับไกพันธุแเล็กฮอรแนมาก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีหนักประมาณ 2.00- 2.70 กิโลกรัม มีทั้ง
ชนิดหงอนจักรและหงอนกุหลาบ ไกพันธุแแอนโคนามีขนสีเดียว คือ ขนสีดําเขียวและมีแตมสีขาวที่
ปลายขนบางเสน จัดเป็นไกไข ดังภาพที ่2.10 
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                                                    เพศผู้                     เพศเมีย 
 

ภาพที่ 2.10 ไกพันธุแแอนโคนา 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 
 
 4. ประเภทไก่อังกฤษ เป็นพันธุแไกที่ผสมและคัดเพ่ือใหเนื้อเป็นหลัก มีรูปรางใหญ เนื้อมาก 
ผิวหนังสีขาว (ยกเวนไกพันธุแคอรแนิช) ไขเปลือกสีน้ําตาล ไดแก พันธุแออรแพิงตัน ไกพันธุแคอรแนิช ไกพันธุแ
ออสตราลอรแบ เป็นตน 

4.1 ไกพันธุแคอรแนิช (Cornish) เป็นไกพันธุแใหเนื้อ รูปรางลึก หนาอกกวาง เต็ม เนื้อแนน 
ขนเรียบแนบลําตัว ผิวหนังและแขงสีเหลือง ไขเปลือกสีน้ําตาล และมีหงอนจักร เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
จะมีน้ําหนัก 3.30 - 4.40 กิโลกรัม ดังภาพที่ 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.11 ไกพันธุแคอรแนิช 
ที่มา : อรวิมล  บุญคอม (2556ก : 1) 
 

4.2 ไกพันธุแออรแพิงตัน (Orpington) เป็นไกพันธุแใหไขรูปรางคลายไกพันธุแพลีมัทร฿อค แตมี
ขนาดใหญกวา ลําตัวยาว ลึกและกวาง มีกระดูกใหญ ขนฟูกวาไกอเมริกัน มีหงอนจักร เจริญเติบโต
เต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 3.60 - 4.50 กิโลกรัม มีดวยกัน 4 ชนิด คือ ชนิดสีขาว สีดํา สีทอง และสี
น้ําเงิน ดังภาพที ่2.12 
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ภาพที่ 2.12 ไกพันธุแออรแพิงตัน 
ที่มา : ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 238) 

 
4.3 ไกพันธุแออสตราลอรแบ (Australorp) เป็นไกพันธุแไข ขนาดเล็กและแนบสนิทลําตัวกวา

ไกพันธุแออรแพิงตัน รูปรางคอนขางยาวและลึก ผิวหนังสีขาว แขงและเทาสีดํา ขนสีดํา แผนหูสีแดง 
ปากสีดํา หงอนจักรขนาดปานกลาง ไขเปลือกสีน้ําตาลออน เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนัก
ประมาณ 2.90 - 4.60 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.13 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13 ไกพันธุแออสตราลอรแบ 
ที่มา : Victoria (2011 : 345) 
 
 
 
 
 



37 

 

ลักษณะที่สําคัญของไกท้ัง 4 ประเภท ที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สามารถสรุปได ดังตาราง 2.1 
 

ตาราง 2.1 ลักษณะที่สําคัญของไกประเภทตาง ๆ บางพันธุแ 
 

พันธุ์ น้ าหนัก
มาตรฐาน
(ปอนด์) 

ชนิดของหงอน สี
ของ
แผ่น
หู 

สีของ
หนัง 

สีของ
แข้ง 

ขน
แข้ง 

สีเปลือก
ไข่ 

ผู้ เมีย 
ไก่พันธุ์อเมริกัน         
   พลีมัทร็อค 9.5 7.5 หงอนจักร แดง เหลือง เหลือง ไมม ี น้ําตาล 
   โรดไอสแแลนดแเรด 8.5 6.5 หงอนกุหลาบ

และหงอนจักร 
แดง เหลือง เหลือง ไมม ี น้ําตาล 

   นิวแฮมเชยรแ 8.5 6.5 หงอนจักร แดง เหลือง เหลือง ไมม ี น้ําตาล 
   ไวยันดอททแ 8.5 6.5 หงอนกุหลาบ แดง เหลือง เหลือง ไมม ี น้ําตาล 
   เจอรแซีแบลคไจแอนทแ 13 10 หงอนกุหลาบ แดง เหลือง ดํา ไมม ี น้ําตาล 
ไก่พันธุ์อังกฤษ         
   ออรแพิงตัน 10 8 หงอนจักร แดง ขาว ขาว ไมม ี น้ําตาล 
   คอรแนิช 10 7.5 หงอนปูาน แดง เหลือง เหลือง ไมม ี น้ําตาล 
   ออสตราลอรแบ 8.5 6.5 หงอนจักร แดง ขาว ดํา ไมม ี น้ําตาล 
   ดอรแ 9 7.5 หงอนจักร แดง ขาว ขาว ไมม ี น้ําตาล 
   ซัสเซ฿กซแ 9 7 หงอนจักร แดง ขาว ขาว ไมม ี น้ําตาล 
ไก่พันธุ์เมติเตอร์เรเนียน         
   เล็กฮอรแน 6 4.5 หงอนกุหลาบ

และหงอนจักร 
ขาว  เหลือง ไมม ี ขาว 

   ไมนอรแกา 9 7.5 หงอนจักร ขาว ขาว เหลือง ไมม ี ขาว 
         
   แอนโคนา 6 4.5 หงอนกุหลาบ

และหงอนจักร 
ขาว เหลือง เหลือง ไมม ี ขาว 

   บลูแอนดาลูเซีย่น 7 5.5 หงอนจักร ขาว ขาว น้ําเงิน ไมม ี ขาว 
ไก่พันธุ์เอเชีย         
   บราหแมา 12 9.5 หงอนปูาน แดง เหลือง เหลือง มีขน น้ําตาล 
   โคชิน 11 8.5 หงอนจักร แดง เหลือง เหลือง มีขน น้ําตาล 
   แลงซาน 9.5 7.5 หงอนจักร แดง ขาว ดํา มีขน น้ําตาล 
 
ที่มา : นิพนธแ  สุริยานิติกุล (2541 : 7) 
 
ไก่พันธุ์ลูกผสม 

เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ (2545 : 61-63) ไดกลาวถึง ความหมายของไกลูกผสม หมายถึง การ
ผสมพันธุแเป็นสัตวแตางพันธุแกันทําใหเกิดเฮตเตอโรซิส (Heterosis) หรือพลังอัดเจ (Hybrid Vigor) คือ
ลูกที่ไดจะมีลักษณะดีเดนกวาพอแม ดังนี้ 
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 1. สายพันธุ์ ไก่เนื้อ มีวัตถุประสงคแเ พ่ือผลิตสายพันธุแที่ ให เนื้อมากกวาไข อัตราการ
เจริญเติบโตเร็ว เหมาะที่จะใชเลี้ยงเป็นไกกระทง ทําเป็นไกยาง  หรือไกอบ จึงตองมีการผลิตเลือกสาย
พันธุแพอ หรือสายพันธุแแม ดังนี้ 

1.1 สายแม ตองมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ใหไขคอนขางมาก และมีอัตราการฟัก พันธุแที่
นิยมใช คือ พันธุแโรดไอสแแลนสแ พันธุแนิวแฮมเชียรแ พันธุแไวทแพลีมัธร็อค เป็นตน ในชวงแรก ๆ มีการใช
ไกพันธุแใดพันธุแหนึ่งเป็นทั้งสายพอและสายแม แตตอนหลังจะเนนเฉพาะพันธุแที่เหมาะสมเป็นสายแม 

1.2 สายพอ ควรมีการเจริญเติบโตเร็ว ใชอาหารนอย ประสิทธิภาพการใชอาหารดี สวน
ปริมาณไขและอัตราการฟักดีนัก เชน พันธุแไลทแซัสเซ็กซแ พันธุแบารแพลีมัทร็อค และพันธุแคอรแนิช เป็นตน 

1.3 ตองพิจารณาถึงเรื่อง สีขน สีผิวหนังหรือรูปแบบการงอกขน ซึ่งเป็นลักษณะที่
ถายทอดทางเพศ เพ่ือใหสามารถแยกเพศไดตั้งแตกําเนิดหรือมีวัตถุประสงคแเพ่ือประหยัดอาหาร การ
เพ่ิมจํานวนตอพ้ืนที่ ใหไขมากเมื่อเทียบกับขนาดตัว ก็จะเลือกแมพันธุแเป็นไกพันธุแเล็กฮอรแนขาวแคระ
เป็นตน 

1.4 ไกลูกผสมทางการคาสายพันธุแไกเนื้อ มีแผนผังการผสม ดังภาพที่ 2.14 ซึ่งมีหลายสาย
พันธุแ ดังตาราง 2.2  
 2. สายพันธุ์ไข่ วัตถุประสงคแเพ่ือผลิตสายพันธุแที่ใหไข มากกวาเนื้อ ไกจึงควรมีขนาดเล็ก แต
ใหไขมาก ฟองโต คุณภาพเปลือกไขดี และเปอรแเซ็นการเลี้ยงรอดสูง นิยมใชไก 2 -4 พันธุแผสมกัน จะ
ทําใหไดลูกท่ีมีคุณลักษณะการใหผลผลิตดีกวาพอแม นิยมใชไกพันธุแเล็กฮอรแน ไกพันธุแโรดไอแลนสแ ไก
พันธุแบารแพลีมัทร฿อค เป็นตน 

2.1 สายพอ คัดพันธุแที่อัตราการการเลี้ยงรอดสูง ขนาดตัวคอนขางใหญ ไขฟองโต 
2.2 สายแม ตองเป็นพันธุแที่ใหผลิตไขสูง คุณภาพไขและเปลือกไขดี 
2.3 ไกลูกผสมที่เป็นสายพันธุแใหไข มีดังนี้ คือ ดังตาราง 2.3  
 

สาย Leghorn สาย Rhode สาย White Rock สาย Cornish 
    

พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง 
พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง 
พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง 
พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง พ่ีผสมกับนอง 

    
    
 ลูกผสมสองสายเลือด  
    
    
 ไกลูกผสมทางการคา ( 4 สายเลือด)  
    
ภาพที่ 2.14 แผนผังการผลิตไกลูกผสมทางการคา 
ที่มา : เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ (2545 : 61) 
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ตาราง 2.2 ชื่อทางการคา บริษัทและประเภทผลิตพันธุแไกเนื้อ 
 

ชื่อการค้า บริษัทแม่ผู้ผลิต ประเทศ 
เอเอ 707 บ.อารแเบอรแเอเครส จํากัด สหรัฐอเมริกา 
          (AA 707)   
ไฮโบร บ.ยูริบริค ฮอลแลนดแ 
          (Hybro)   
ฮับบารแด บ.เบลเยี่ยมอินเตอรแเนชั่นแนล เอน วี เบลเยี่ยม 
          (Hubbard)   
รอสวัน บ.รอสบรีดเดอรแ จํากัด สก฿อตแลนดแ 
          (Rross 1)   
เอเนค บ.โพลทรี บรีดเดอรแ ยูเนียน อิสราเอล 
          (Anak)   
เชพเวอรแสตารแโบร บ. เชพเวอรแโพลทรีบรีดดิ้งฟารแม จํากัด แคนาดาและอังกฤษ 
          (Shaver Starbro)   
อาซา บ. อาซาซิค จํากัด เดนมารแค 
          (Asa)   
โลหแมานนแ บ.รอทซุเซน ฮอลแลนดแ 
          (Lohmann)   
เอเวียน  สหรัฐอเมริกา 
          (Avian)   

 
ที่มา : เฉลิมชัย  สังขแมณฑล (2552 :  7) 
 
ตาราง 2.3 ชื่อทางการคา บริษัทและประเภทผลิตพันธุแไกไข 
 

ชื่อการค้า บริษัทแม่ผู้ผลิต  
นิวซุปเปอรแฮารแโก บ.อารแเบอรแเอเครส จํากัดประเทศ สหรัฐอเมริกา 
   
บราวนแนิค บ.เอชแอนเอ็น สหรัฐอเมริกา 
   
เอ เอ บราวนแ บ.อารแเบอรแเอเครส จํากัด สหรัฐอเมริกา 
   
ไอเซค บราวนแ 
 

บ.ยูริบนิค ฮอลแลนดแ 
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ตาราง 2.3 ชื่อทางการคา บริษัทและประเภทผลิตพันธุแไกไข (ตอ) 
   

ชื่อการค้า บริษัทแม่ผู้ผลิต  
เชพเวอรแสตารแครอส 579 บ.เชพเวอรแโพลทรีบรีดดิ้งฟารแม แคนนาดาและอังกฤษ 
   
อิซา บราวนแ บ.โกลเดนเลเยอรแ จํากัด ฝรั่งเศส 
   
ฮับบารแด โกลเดนคอมเมท บ.เบลเยี่ยมอินเตอรแเนชั่นแนล เอ็น วี เบลเยี่ยม 
   
แมดํา 501 รุงรักษแฟารแม ไทย 
   
ดีคาลแบ บ.ดีคารแบวาเรนจํากัด สหรัฐอเมริกา 
   
ไฮเซคสีขาว บ.ยูริบริค ฮอลแลนดแ 
   
 
ที่มา : ประภากร  ธาราฉาย (2556 : 1) 
 
พันธุ์เป็ด 

พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 88-94) และ อภิชาต  ศรีสอาด และ เตชินี  ชวลิต (2556 : 7) ได
กลาวถึง พันธุแเป็ด ดังนี้ 

การจ าแนกชนิดของเป็ดที่เลี้ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ประเภทพันธุแเป็ดใหเนื้อ ไดแก เป็ดพันธุแปักกิ่ง เป็ดพันธุแไอเลสเบอรี่ เป็ดพันธุแรูแลง 

เป็ดพันธุแคายูคา เป็ดเทศ หรือเป็ดมัสโควี่ 
2. ประเภทพันธุแเป็ดใหไข ไดแก เป็ดพันธุแอินเดียรันเนอรแ เป็ดพันธุแบิ๊ฟฟ เป็ดพันธุแกากี

แคมเบลลแ เป็ดพันธุแปากน้ํา และเป็ดพันธุแนครปฐม เป็นตน 
 

ประเภทพันธุ์เป็ดให้เนื้อ 
ผูเลี้ยงจะตองรูจักเลือกพันธุแเป็ดเนื้อที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม จะทําใหเป็ด

เจริญเติบโตเร็ว และไดผลผลิตดี เป็ดพันธุแเนื้อมีหลายสายพันธุแ ไดแก เป็ดพันธุแปักกิ่งเป็ดพันธุแ               
ไอเลสเบอรี่เป็ดเทศ (อภิชาติ  ศรีสอาด และเตชินี  ชวลิต, 2556 : 10) ดังตัวอยางพันธุแเป็ด ตอไปนี้ 
  1. เป็ดพันธุแปักกิ่ง (Pekin) กําเนิดจากประเทศจีน เป็นเป็ดใหเนื้อเจริญเติบโตเร็ว และ
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเลี้ยงกันแพรหลายในโลก มีลักษณะประจําพันธุแ คือ ลําตัวกวาง ยาว และ
ลึก หนาอกกลมและเต็ม ขนสีขาวทั้งตัว ผิวหนังสีเหลือง ปากสีเหลือง-สม แขงและเทาสีหมากสุก ไข
เปลือกสีขาว ใหไขดีพอสมควรปีละประมาณ 160 ฟอง ไมชอบฟักไขและเลี้ยงลูกไมเกง มีนิสัย
คอนขางตื่นตกงาย ถาผูเลี้ยงระมัดระวังไมใหตื่นตกใจบอยจะทําใหไดไขดีขึ้น เพศผูเมื่อเจริญเติบโต
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เต็มที่มีน้ําหนักประมาณ 3.50 - 4.00 กิโลกรัม เพศเมียเจริญเติบโตเต็มที่มีน้ําหนักประมาณ 2.50 -
3.00 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.15 เป็ดพันธุแปักกิ่ง 
ที่มา : อมรเทพ  ศรีลาเคน (2556 : 2) 
 

2. เป็ดพันธุแไอเลสเบอรี่ (Aylesbury) เป็นเป็ดเนื้อของประเทศอังกฤษ ใหเนื้อคุณภาพ
เยี่ยม มีขนสีขาว ผิวหนังสีขาว ปาก ขาและเทามีสีสมออน ไมชอบฟักไข ตื่นตกใจนอยกวาพันธุแปักกิ่ง 
และใหไขนอยกวาพันธุแปักกิ่ง เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 3.60 - 4.10 กิโลกรัม ดัง
ภาพที ่2.16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.16 เป็ดพันธุแไอเลสเบอรี่ 
ที่มา : Zivotofsky et.al. (2003 : 81) 
 
  3. เป็ดพันธุแรูแอง (Rouen) มีถิ่นกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส โดยชาวอังกฤษนําเป็ด
จากเมืองรูแอง ไปปรับปรุงพันธุแเป็นเป็ดพันธุแเนื้อ ขนสีน้ําตาล มีขนาดใหญ ลักษณะคลายเป็ดปุามาก 
เพศเมียจะมีขนลายกาบออยสีน้ําตาล สวนเพศผูจะมีสีสันสดใสเหมือนเป็ดปุามากที่สุด จะผลัดขนใน
ฤดูรอนคลายบรรพบุรุษ ลักษณะโครงสรางจะคลายพันธุแเป็ดไอเลสเบอรรี่ คือ มีกระดูกคอที่ยาวแหลม 
อกจะขนานเรี่ยพ้ืน ตัวเตี้ย ขาสั้น มีสีแดง หัวเป็ดจะเล็ก ปากยาวแบน คอตรงตั้ง เพศเมียปากจะมีสี
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สมสด สวนเพศผูจะมีปากสีเขียวสด น้ําหนักเป็ดพันธุแเพศผูเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีน้ําหนัก
ประมาณ 4.50 กิโลกรัม เพศเมียเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีน้ําหนักประมาณ 4.00 กิโลกรัม อัตราการให
ไข 90 - 100 ฟองตอสัปดาหแ ไขมีสีฟูาอมเขียว อัตราการเจริญเติบโตชากวาเป็ดปักกิ่งและพันธุแไอ       
เลสเบอรีด่ังภาพที ่2.17 
 

 
 
 
 
 
           
           
           
           
ภาพที่ 2.17 เป็ดพันธุแรูแอง 
ที่มา : สุภัทรแ  ดายกลาง (2555 : 40) 
 

  4. เป็ดเทศ (Muscovy) เป็นเป็ดที่มาจากอเมริกาใต ชอบนอนบนตนไม กินหญาเกง 
ใหเนื้อแตเจริญเติบโตชา และใหไขนอย จึงไมเหมาะที่จะเลี้ยงเป็นการคา แตมีเป็ดเทศบางพันธุแนํามา
ผสมกับเป็ดพันธุแอื่น เพื่อใหลูกผสมที่มีเนื้อดีมาก และเป็นหมัน เรียกวา เป็ดโปฺยฉาย เป็ดเทศชอบฟัก
ไข และเลี้ยงลูกดี มีผิวหนังที่หนาและศีรษะมีสีแดง ผิวหนังสีขาว แขงมีสีเหลือง -สมออน ปากมีสีขาว 
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 3.20 - 4.50 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.18 เป็ดเทศ 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ข : 1) 
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 ประเภทพันธุ์เป็ดให้ไข่ 
ประเภทพันธุแเป็ดใหไขในเมืองไทย จะนิยมเลี้ยงเป็ดพันธุแไขหลายพันธุแ อาทิ เป็ดพันธุแ

กากีแคมเบลลแ เป็ดพันธุแอินเดียนรันเนอรแ เป็ดพันธุแพ้ืนเมือง และเป็นพันธุแลูกผสม (อภิชาติ  ศรีสอาด 
และ เตชินี  ชวลิต, 2556 : 7) ดังตัวอยางพันธุแเป็ด ตอไปนี้ 
  1. เป็ดพันธุแกากีแคมเบลลแ (Khaki - Campbell) เป็นเป็ดพันธุแอังกฤษ ใหไขที่ดีที่สุดใน
โลก โดยใหไขเฉลี่ย 320 ฟองตอปี ขนโดยทั่วไปเป็นสีกากี สวนเพศผูจะมีสีเขียวแกมน้ําตาล ที่หลัง 
หาง ศีรษะ และที่คอขนสวนอ่ืนจะเป็นสีกากี มีปากสีเขียว แขงและนิ้วเทามีสีสมแก เพศเมียมีขนสี
น้ําตาลที่บริเวณคอและศีรษะ นอกจากนั้นมีสีกากี ปากสีเขียวเขม แขงและนิ้วเทามีสีน้ําตาล  
  เป็ดพันธุแแคมเบลลแ มีอีก 2 ชนิด คือ เป็ดพันธุแแคมเบลลแชนิดสีขาว และสีดํา แตไม
นิยมเทากับเป็ดกากีแคมบแเบลลแ เมื่อเพศผูเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 2.00 - 2.50 
กิโลกรัม เพศเมียเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 1.50 - 2.00 กิโลกรัม ดังภาพที ่2.19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.19 เป็ดพันธุแกากีแคมเบลลแ 
ทีม่า : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ก : 1) 
 
  2. เป็ดพันธุแอินเดียนรันเนอรแก(Indian Runner)กมีถิ่นกําเนิดจากหมูเกาะอินดีส
ตะวันออกแถบทะเลแคริบเบียน หรืออเมริกาใต เป็ดพันธุแนี้รองจากพันธุแกากีแคมเบลลแ เป็ดพันธุแ
อินเดียรันเนอรแ มี 3 ชนิด คือ ชนิดสีขาว สีลาย และชนิดสีเทาขาว เป็ดพันธุแนี้มีเทาและแขงสีสมจนถึง
สีหมากสุก มีรูปรางยาว แหลม ลําตัวตั้งตรง เพศผูเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 1.70 -
2.50 กิโลกรัม และเพศเมียเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ 1.50 - 2.00 กิโลกรัม ดังภาพ
ที ่2.20 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.20 เป็ดพันธุแอินเดียนรันเนอรแ 
ที่มา : อรวิมล  บุญคอม (2556ข : 2) 
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เป็ดพันธุ์ลูกผสมไฮบรีด 
เป็ดพันธุแลูกผสมไฮบรีดเป็นการผสมพันธุแขามสกุล ลูกที่ออกมาจึงไมสามารถขยายพันธุแตอไป

ได เป็ดพันธุแที่ไดรับความนิยมเลี้ยง ดังตัวอยางพันธุแเป็ด ตอไปนี้ (อภิชาติ  ศรีสอาด และ เตชินี  ชวลิต, 
2556 : 7) 
 1. เป็ดเนื้อลูกผสมไฮบรีด ที่กําลังนิยมทั่วโลก คือ เป็ดเชอรรี่วอลเลยแ (Cherry Valley) เป็น
เป็ดที่ผสมพันธุแและคัดพันธุแมาจากเป็ดปักก่ิง ดังภาพที ่2.21 
 2. เป็ดไขลูกผสมไฮบรีด เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเป็ดไข เป็นเป็ดลูกผสมไฮบรีดเชอรี่วอล
เลยแ มีขนสีกากีคลายพันธุแกากีแคมบแเบลลแ ดังภาพที ่2.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.21 ฝูงเป็ดเนื้อเชอรแรี่วอลเลยแ 
ที่มา : Chisholm and Hugh (1991 : 43) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.22 เป็ดปักกิ่งลูกผสม 
ที่มา : อรวิมล  บุญคอม (2556ข : 2) 
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เป็ดพันธุ์พื้นเมือง 
 เป็ดพันธุแพื้นเมือง เป็นเป็ดที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งในประเทศไทยมีเป็ดพันธุแ
พ้ืนเมือง ดังนี้ (อรวิมล  บุญคอม, 2556ข : 2-5) 

 1. เป็ดพันธุ์นครปฐม รูปรางโดยทั่วไปคลายเป็ดปุา นิยมเลี้ยงในแถบจังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และจังหวัดชายทะเลใกลเคียง มีขนาดโตกวาเป็ดพันธุแกากีแคมบแเบลลแ อกกวาง 
ใหไขฟองโต เริ่มใหไขเมื่ออายุ 5 - 6 เดือน เพศเมียมีสีลายกาบออย-น้ําตาลเกือบทั้งตัว สวนเพศผู
ศีรษะมีสีเขียวเขม คอควั่นขาว อกมีสีแดง ลําตัวสีเทา ทองสีคอนขางขาว ปากสีเทา เทาและแขงสีสม 
ดังแสดงไวในภาพที่ 2.23 เป็ดพันธุแนี้ใหทั้งไขและเนื้อดี และถาผสมพันธุแกับกากีแคมบแเบลลแ จะได
ลูกผสมที่ไขดกและฟองโตกวา ถาผสมกับเป็ดปักกิ่งจะใหลูกผสมที่เนื้อดีและเจริญเติบโตเร็ว เหมาะ
สําหรับเลี้ยงไวขายเป็นเป็ดเนื้อและใหไขดีกวาเป็ดพันธุแปักกิ่ง ถาผสมกับเป็ดเทศไดลูกผสมเป็ ดเนื้อ
หรือเป็ดโปฺยฉาย ดังภาพที่ 2.25 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.23 เป็ดพันธุแนครปฐม 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ค : 2) 
 

2. เป็ดพันธุ์ปากน้ า รูปรางโดยทั่วไปคลายเป็ดปุา เป็นเป็ดพ้ืนเมืองที่มีขนาดเล็กกวา เป็ด
นครปฐมเล็กนอย ใหไขเร็วและดกกวา แตฟองเล็กกวา เพศเมียมี ปาก แขง เทาและลําตัวสีดํา 
หนาอกสีขาว เพศผูมีศีรษะสีเขียวบรอนซแ สวนอ่ืนเหมือนเพศเมีย ดังแสดงไวในภาพประกอบ 2.24 
ถาผสมกับเป็ดกากีแคมเบลลแ จะใหลูกผสมที่ไขดก นิยมเลี้ยงกันในแถบจังหวัดสมุทรปราการหรือ
ปากน้ําชลบุรีและตามจังหวัดชายทะเลทางภาคตะวันออก ดังภาพที่ 2.24 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.24 เป็ดพันธุแปากน้ํา 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ง: 4) 
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ภาพที่ 2.25 เป็ดโปฺยฉาย 
ที่มา : สํานักพัฒนาพันธุแสัตวแ กรมปศุสัตวแ (2558ค : 3) 
 
พันธุ์นกกระทา  
 อรวรรณ  ชินราศี (2547เ:เ82) และ อุทัย  คันโธ (2559เ:เ325) ไดกลาววา นกกระทา
(Japanese quail; Coturnix japonica) เป็นนกยายถิ่น จัดอยูในพวก Gallinaceous เป็นตระกูล
เดียวกับไกและไกฟูา แตไกอยูในตระกูลเGenusGallusเไกฟูาและนกกระทาอยูในตระกูลเPhasianus 
นกกระทามีอยูทั่วไปในเอเชีย ยุโรป อาฟริกา และสหรัฐอเมริกา นกกระทาที่สําคัญ ไดแก นกกระทา
เวอรแจิเนีย นกกระทาแคลิฟอรแเนีย และนกกระทาญี่ปุุน นกกระทาไดเริ่มเลี้ยงในประเทศญี่ปุุน ตั้งแต
ศตวรรษท่ี 12 เลี้ยงไวฟังเสียงรองเทานั้น ตอมาราวปี พุทธศักราช 2453 - 2471 จํานวนนกกระทาได
เพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วและขยายพันธุแไปประเทศเกาหลี จีน และไตหวัน หลังจากนั้นไดมีการ
คัดเลือกปรับปรุงพันธุแใหมีลักษณะตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน สีขน ขนาดของรางกาย และการใหไข 
แตพันธุแตาง ๆ ที่คัดเลือกไวไดสูญพันธุแไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปี พุทธศักราช 2498 
เป็นตนมา ไดมีการขยายพันธุแกันใหมจากนกที่มีอยูเดิม และนกที่เคยเลี้ยงเอาไขในไตหวัน หรืออาจจะ
ใชนกกระทาปุาผสมกับนกกระทาพันธุแเดิมนี้ เพ่ือสรางพันธุแตอไป ตั้งแตปีพุทธศักราช 2511 เริ่มมีผู
นิยมใชนกกระทาญี่ปุุนเป็นสัตวแทดลองสําหรับงานวิจัย นักวิทยาศาสตรแหลายทานของมหาวิทยาลัย
ออเบิรแนและมหาวิทยาลัยแคลิฟอรแเนีย ไดแนะนํางานวิจัยทางชีวเคมี โดยใชนกกระทาในงานวิจัยจึง
ไดเริ่มแพรขยายทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุุน 
 นกกระทาที่เลี้ยงเป็นการคาในประเทศไทย มีเพียงพันธุแเดียว คือ นกกระทาญี่ปุุน ซึ่งมี 3 สี 
ไดแก ลายดําสลับขาว สีทอง และสีขาวดั งภาพที่ 2.25 แตใหไขมีสีลายคลายคลึงกัน นกกระทาพันธุแ
นี้เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว นกเพศเมียไขดกและไขทน นกกระทามีวงจรชีวิตสั้น เมีระยะฟักไขเ           
16 - 19 วัน ระยะกกใชระยะ 2 สัปดาหแ เมื่อพนจากระยะกกนกกระทาจะมีความตานทานโรคสูง เมื่อ
อายุ 36 - 42 วัน เจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มใหไข 
 

  อายุเริ่มใหไขฟองแรก   ประมาณ 35 วัน 
  อายุเริ่มใหไข 5 เปอรแเซ็นตแของฝูง  ประมาณ 42 - 45 วัน 
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  อายุเริ่มใหไข 50 เปอรแเซ็นตแของฝูง  ประมาณ 50 - 56 วัน                                                   
  อายุเริ่มใหไข 80 เปอรแเซ็นตแของฝูง  ประมาณ 58 - 82 วัน 
 

การใหไขจะใหไขจํานวนไขถ่ีและดกประมาณ 8 - 10 เดือน ใหไขประมาณ 300 ฟองตอปี 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.26 นกกระทาญี่ปุุน 
ที่มา : Hubrecht and Kirkwood (2010 : 655) 
 
 ปัจจุบันนอกจากการเลี้ยงนกกระทาเพ่ือเป็นอาหารแลว ยังมีการใชนกกระทาเพ่ือเป็น
ประโยชนแในทางการแพทยแและทางวิทยาศาสตรแสาขาตาง ๆ เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานตอ
สภาพแวดลอมและมีความอดทนสูง เชน การผาตัดชองทอง การผาตัดประสาท และการผาตัดลําไส
ใหญ  เป็นตน 
 
บทสรุป 
 ตามมาตรฐานพันธุแสัตวแปีก ไดจัดแบงพันธุแไกออกเป็น 4 ประเภท ตามความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ คือ ประเภทไกอเมริกัน ประเภทไกเอเชีย ประเภทไกเมดิเตอรแเรเนียน และประเภทไก
อังกฤษ ปัจจุบันมีไกพันธุแลูกผสม เป็นการผสมไกพันธุแตั้งแต 2 พันธุแขึ้นไปเพ่ือปรับปรุงสมรรถภาพการ
ผลิตใหสูงขึ้น เชน สายพันธุแไข เพ่ือใหไขดก ฟองโต กินอาหารนอย เป็นตน สวนสายพันธุแเนื้อ  ตอง
เจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการใชอาหารดี มีอัตราการตายต่ํา เป็นตน การผลิตสายพันธุแใหม เพ่ือ
รวบรวมลักษณะที่ดีของไกพันธุแแทหลายๆ พันธุแเขาดวยกันและมาตรฐานพันธุแสัตวแปีกของอเมริกัน ได
แบงพันธุแเป็ดออกเป็น 3 ประเภท คือ เป็ดพันธุแเนื้อ พันธุแเป็ดใหไขและพันธุแเป็ดแฟนซี ปัจจุบันไดมีเป็ด
พันธุแลูกผสมไฮบรีด เชน เป็ดเนื้อลูกผสมและเป็ดไขลูกผสมไฮบรีด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเป็ด
พันธุแพ้ืนเมืองอีก 2 พันธุแคือ เป็ดพันธุแนครปฐมและเป็ดปากน้ํา นิยมเลี้ยงเป็นเป็ดไข 
 นกกระทาที่ เลี้ยงในประเทศไทยมีเพียงพันธุแ เดียว คือ นกกระทาญี่ปุุน ซึ่งเลี้ยงงาย 
เจริญเติบโตเร็ว ไขดกและไขทน มีความตานทานโรคสูง 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกเหตุผลวาสัตวแปีกวิวัฒนาการมาจากสัตวแเลื้อยคลานโดยดูไดจากอะไร 
2. การแบงไกเป็นประเภทที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวน 4 กลุม คืออะไรบาง 
3. จงใหเหตุผลวาทําไมประเทศไทยจึงมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไก 
 4. จงอธิบายคําวา “Commercial” 
5. พันธุแไกไขที่ผลิตเนื้อเพ่ือการคาพันธุแที่นิยมมาตั้งแตตนเป็นสายพันธุแใด 
6. พันธุแไกเนื้อที่ผลิตเนื้อเพ่ือการคาพันธุแที่นิยมมาตั้งแตตนเป็นสายพันธุแใด 
7. ทําไมคนไทยไมนิยมใชไกสายพันธุแเล็กฮอรแนมาเป็นไกไขโดยตรง 
8. ไกไขในบานเราเป็นพันธุแลูกผสมระหวางไกพันธุแอะไรผสมกับพันธุแอะไร 
9. ทําไมไมนิยมนําไกที่ผลิตในรุน Commercial มาผลิตไกไขเพ่ือการคา 
10. สัตวแปีกอ่ืน ๆ นอกจากไกเนื้อและไกไขแลว เกษตรกรไทยยังนิมนํามาเลี้ยงเป็นอาชีพมี

อะไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
เรื่อง  โรงเรือนและอุปกรณ์ 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 3.1 การเลือกทําเลในการสรางฟารแม 
 3.2 การวางผังฟารแม 
 3.3 ชนิดของโรงเรือน 
 3.4 ปัจจัยที่พึงพิจารณาตอการสรางโรงเรือน 
 3.4.1 อุณหภูมิ 
 3.4.2 ความชื้น 
 3.5 ขนาดของโรงเรือน 
 3.5.1 ความกวาง 
 3.5.2 ความยาว 
 3.5.3 ความสูง 
 3.6 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือน 

3.6.1 หลังคา 
3.6.2 พื้นคอก 
3.6.3 ฝาผนัง 
3.6.4 ฝูากั้นความรอน 

 3.7 อุปกรณแภายในโรงเรือน 
3.7.1 เครื่องกกไก 
3.7.2 แผงกั้นลอมเครื่องกก 
3.7.3 อุปกรณแใหน้ํา 
3.7.4 อุปกรณแใหอาหาร 
3.7.5 อุปกรณแใสกรวด 
3.7.6 อุปกรณแใสเปลือกหอย 
3.7.7 รังไข 
3.7.8 กรงรังไข 
3.7.9 วัสดุรองพ้ืน 

 3.8 บทสรุป 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. อภิปรายเหตุผลในการวางแผนฟารแมสัตวแปีกได 
 2. บอกชนิด ขนาด และลักษณะโครงสรางของโรงเรือนไดเหมาะสมได 



54 

 

 3. เลือกใชอุปกรณแไดเหมาะสมได 
 4. มีทักษะการเตรียมโรงเรือนใหพรอมสําหรับการเลี้ยงสัตวแปีก 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. แบงกลุมพิจารณาลักษณะโครงสรางโรงเรือนตามสภาพแวดลอมจําลอง 
 2. ทําแบบฝึกหัดเลือกใชอุปกรณแใหเหมาะสมกับประเภทและชนิดของสัตวแปีก 
 3. ใหนักศึกษาฝึกเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแสําหรับการเลี้ยงปีก 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. สไลดแเกี่ยวกับอุปกรณแชนิดตางๆ ที่ใชกับสัตวแปีก 
 3. วีดิทัศนแเกี่ยวกับโรงเรือนและอุปกรณแท่ีใชเลี้ยงสัตวแปีก 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการอภิปรายและสรุปเนื้อหา 
 2. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
 3. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 3 
โรงเรือนและอุปกรณ์ 

 
โรงเรือนจัดเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของสัตวแปีก ใหอยูสบาย ปูองกันภัย และ

นอกจากนั้นยังสามารถดําเนินการจัดการในการเลี้ยงดูสัตวแปีกชนิดตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัย จึงจําเป็นที่จะตองสรางโรงเรือนและเสริมอุปกรณแตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการเลี้ยงดู ดังนั้นใน
การจัดสรางโรงเรือนจึงตองวางแผนผังใหดี เพราะโรงเรือนถือเป็นปัจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งใน 4 ปัจจัยที่
จะทําใหสัตวแอยูสบายเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งในอดีตการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวแปีกสรางงาย ๆ 
เชน หลังคาเพิงหมาแหงน หลังคาหนาจั่วชั้นเดียวและหนาจั่วสองชั้น พัฒนาเรื่อย ๆ มาจนปัจจุบัน
โรงเรือนเลี้ยงสัตวแปีกจะเป็นโรงเรือนระบบปิด ระบายความรอนดวยการระเหยไอเย็น (Evaporative 
Coolling Pad System) ซึ่งสามารถเลี้ยงสัตวแปีกไดทุกฤดูกาล เชน ควบคุมความรอนไดและปูองกัน
แมลงนกหนูเขามารบกวนในโรงเรือน ถึงจะมีระบบติดตั้งในโรงเรือนดีเชนไรก็ตามการสรางโรงเรือน
เลี้ยงสัตวแปีกก็ยังจําเป็นตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
การเลือกท าเลในการสร้างฟาร์ม 

ปัญญา  เจริญพจนแ (2559เ:เ55)  ไดกลาวถึง การเลือกทําเลในการสรางฟารแม โดยการจะ
สรางฟารแมเพ่ือใหมีมาตรฐานสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ พรอมที่จะสรางและขยาย
เพ่ือใหสัตวแไดอยูอยางสบายและสะดวกตอการเขาบริหารจัดการตองมีหลักการในการเลือกที่ตั้งฟารแม 
ดังนี้ 
 1. ตองเลือกสถานที่น้ําทวมไมถึง และสามารถระบายน้ําไดดี 
 2. มีปริมาณน้ําท่ีเพียงพอเพ่ือการบริโภค ในการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณแตาง ๆ 
 3. ตั้งอยูในทําเลที่ไฟฟูาเขาถึง เพ่ือใชเป็นแหลงพลังงานในการกกไก การใหแสงสวาง การใช
เครื่องสูบน้ํา หรือสามารถใชเครื่องผสมอาหารได 
 4. การคมนาคมสะดวก ในการขนสงไก อาหาร และยารักษาโรค เป็นตน 
 5. เป็นสถานที่ไมเคยเป็นที่ระบาดของโรคสัตวแปีกมากอน 
 6. อยูหางจากชุมชนพอสมควร 
 7. สามารถขยายฟารแมไดเมื่อตองการ 
 
การวางผังฟาร์ม 
 ปัญญา  เจริญพจนแ (2559 : 55) ไดกลาวถึง การวางผังฟารแม คือ การจําลองรูปแบบลงไปใน
ผังเพื่อกอสรางฟารแมลงในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพตอการใชงาน ตองมีหลักการวางผัง
ฟารแม ดังนี้ 
 1. โรงเรือน ควรสรางใหตามแนวทิศตะวันออก - ตก เพ่ือลดความรอนจากแสงอาทิตยแและ
เย็นสบาย เนื่องจากในฤดูหนาว ลมจะพัดจากทิศเหนือไปทิศใต ฤดูรอนและฤดูฝน ลมจะพัดจากทิศใต
ไปทิศเหนือ 
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 2. ควรอยูหางจากฟารแมเลี้ยงสัตวแปีกอ่ืน ๆ มีรั้วรอบอยางมิดชิด สามารถปูองกันสุนัขและ
สัตวแอ่ืน ๆ ได 
 3. จัดใหมีทางเขา - ออกเพียงทางเดียว และมีสุขาภิบาลที่ดี มีการฉีดพนยาฆาเชื้อกอนเขา
ฟารแม 
 4. ผูที่จะเขาฟารแมทั้งพนักงานและผูเยี่ยมชม กอนจะเขาฟารแมจะตองอาบน้ํายาฆาเชื้อและ
เปลี่ยนเสื้อผาเป็นชุดของฟารแม ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 5. การวางผังโรงเรือนอยางมีระเบียบ โรงเรือนไกเล็กควรอยูขางในสุด และโรงเรือนไกใหญ
ควรอยูดานนอก สวนโรงเก็บอาหารควรจะอยูนอกสุด เพ่ือไมใหรถขนอาหารภายนอกเขามาภายใน
ฟารแม 
 6. โรงเรือนแตละหลังควรหางกันอยางนอย 50 เมตร สําหรับโรงเรือนไกที่มีอายุเทากันและ
หางกันอยางนอย 100 เมตร สําหรับโรงเรือนของไกท่ีมีอายุตางกัน 
 7. อาคารที่พักอาศัย ควรแยกกันกับบริเวณฟารแมการวางแผนผังฟารแมเลี้ยงไกได ดังภาพที่ 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 3.1 การวางแผนผังฟารแมเลี้ยงไก 
ที่มา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวแ (2559 : 2) 
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ตัวอย่างแผนผังองค์ประกอบหลักฟาร์มไก่เนื้อ แบบโรงเรือนปิด 
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1. ประตูรั้ว ชั้นนอก 
2. บานพัก อยูนอกพื้นที่เลี้ยงสัตวแ 
3. ประตูทางเขาฟารแมสําหรับบุคคล 
4. ประตุทางเขาฟารแมสําหรับ

ยานพาหนะ 
5. โรงสเปรยแฆาเชื้อยานพาหนะ 
6. หองอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผาและรองเทา 
7. โรงเก็บอาหารหรือ. 

7.1 ไซโล 
8.  โรงเก็บอุปกรณแ 
9.  ตูเก็บยา 
10. ถังเก็บน้ํา 
11. โรงเรือนเลี้ยงไก 
12. อางน้ํายาจุมเทาหนาโรงเรือน 
13. โรงเก็บเครื่องสํารองไฟฟูา 
14. พื้นที่ทําลายซาก 
หมายเหตุ 

รูปแบบแผนผังฟารแมอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่แตตองคง
องคแประกอบหลักไว รวมถึงระยะหางระหวาง
โรงเรือน โรงเรือนกับร้ัว โรงเรือนกับพื้นที่
ทําลายซาก 
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ชนิดของโรงเรือน 
 ชนิดของโรงเรือนการเลี้ยงสัตวแปีก ควรมีโรงเรือนชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไกแตละ
ชวงอายุ ดังนี้ (อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 47) 
 1. โรงเรือนสําหรับไกเล็ก เป็นโรงเรือนที่ใชเลี้ยงไกเล็ก ชวงอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 6 สัปดาหแ 
ควรตั้งอยูเหนือลม และควรหางออกจากโรงเรือนไกรุน หรือไกไขประมาณ 100 เมตร และควรหาง
จากบานพักประมาณ 300 เมตร เพื่อปูองกันการติดโรคจากไกใหญและคน 
 2. โรงเรือนสําหรับไกรุน เป็นโรงเรือนสําหรับเลี้ยงไกที่ยายมาจากโรงเรือนไกเล็ก ซึ่งมีอายุ
ประมาณ 6 - 7 สัปดาหแ โรงเรือนนี้จะสามารถเลี้ยงไกไดนอยกวาโรงเรือนไกเล็ก มีรางน้ําและราง
อาหารขนาดใหญขึ้น ไกจะถูกเลี้ยงอยูในโรงเรือนนี้จนกระท่ังอายุประมาณ 18 สัปดาหแ หรือกอนไขจึง
ยายไปโรงเรือนไกไข หรืออาจจะเลี้ยงตั้งแตระยะไกเล็กจนกระทั่งเป็นไกรุนเลยก็ได 
 3. โรงเรือนไกไข โดยทั่วไปจะยายไกสาวอายุ 18 เขาโรงเรือนไกไข และเลี้ยงจนปลดไก มีทั้ง
แบบปลอยพื้นและกรงตับ หรืออาจจะเลี้ยงตั้งแตฝูงไกแรกเกิดจนถึงปลดไกเลยก็ได 
 
ปัจจัยที่พึงพิจารณาต่อการสร้างโรงเรือน 
 การสรางโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงไกนั้น จะตองมีสิ่งที่พิจารณาในการกอสรางใหเหมาะสมดังนี้
(อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 46 และ พีรกูร  อนุชานุรักษแ, 2549 : 23) 
 1. การเลือกสถานที่ สถานที่หรือทําเลที่เหมาะสม หมายถึง ทําเลที่เอ้ือตอการเจริญเติบโต
ของไก ลดความเสี่ยง ชวยลดตนทุนในการผลิต ดังนั้นการเลือกทําเลเลี้ยงสัตวแตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ คือ 

1.1 พ้ืนที่ควรระบายน้ําไดดี ตั้งอยูในที่สูง ถึงแมจะเป็นฤดูฝนก็ไมสงผลกระทบ 
1.2 มีน้ําจืดเพียงพอ เนื่องจากสัตวแปีกเป็นสัตวแที่ตองการน้ําสะอาดที่จืดสนิท สามารถใช

ด่ืม และทําความสะอาดโรงเรือนไดอยางเพียงพอ 
1.3 ไฟฟูา ฟารแมเลี้ยงไกควรตั้งอยูในทําเลที่มีไฟฟูาเขาถึง เนื่องจากการเลี้ยงไกมีความ

จําเป็นตองใชเครื่องกก ตลอดจนแสงสวางอยางเพียงพอ 
1.4 การคมนาคม ฟารแมเลี้ยงสัตวแควรมีถนนที่สะดวกในการขนสงพันธุแสัตวแและอาหาร

สัตวแ 
1.5 ควรอยูหางจากแหลงชุมชนพอสมควร เพ่ือลดความเดือดรอนและรบกวนผูอื่น 
1.6 ควรอยูไกลจากฟารแมเลี้ยงสัตวแปีกอ่ืน ๆ  
1.7 สถานที่ตั้งฟารแม ควรจะขยับขยายออกไปได ถาหากกิจการดีขึ้น 

2. การวางผังฟารแม หลักสําคัญในการวางผังฟารแม มีดังนี้ 
2.1 ควรสรางโรงเรือนใหดานความยาวอยูทิศตะวันออกตะวันตกเพ่ือลดความรอนจาก

แสงแดด 
2.2 อยูหางจากบริเวณท่ีมีการเลี้ยงไกอยางหนาแนนและมีรั้วรอบขอบชิด 
2.3 จัดใหมีทางเขาออกเพียงทางเดียว และตองผานโรงฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนเขา

ฟารแม 
2.4 จัดใหมีสถานที่อาบน้ํายาฆาเชื้อโรค และเปลี่ยนเสื้อผาเป็นชุดของฟารแม 
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2.5 การจัดวางโรงเรือนไกและโรงเรือนอ่ืน ๆ อยางมีระเบียบ ตามความแตกตางกันของ
อายุ 

2.6 โรงเรือนเลี้ยงไกควรอยูหางกันไมนอยกวา 50 เมตร โรงเรือนเลี้ยงไกที่มีอายุตางกัน 
หางกัน 100 เมตร และควรหางจากท่ีพักอาศัย 300 เมตร 

2.7 อาคารบานพักอาศัยควรแยกจากเขตเลี้ยงสัตวแ 
 3. อุณหภูมิ ลูกไกที่ฟักออกใหม ๆ จะมีอุณหภูมิของรางกายประมาณ 103 องศาฟาเรนไฮดแ
และหลังจากนั้นอุณหภูมิของรางกายจะสูงขึ้น จนเมื่ออายุได 3 สัปดาหแเป็นตนไป อุณหภูมิของ
รางกายจะคอนขางคงที่ประมาณ 106.50 องศาฟาเรนไฮดแ หรือระหวาง 104 - 109 องศาฟาเรนไฮดแ 

3.1 ปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของรางกาย ไดแก 
3.1.1 พันธุแไกขนาดเล็กมีอุณหภูมิของรางกายสูงกวาไกพันธุแขนาดใหญเล็กนอย 
3.1.2 เพศ เพศผูมีอุณหภูมิสูงกวาเพศเมีย 
3.1.3 ผลผลิต แมไกท่ีไขดกจะมีอุณหภูมิสูงกวาแมไกท่ีไขไมดก 
3.1.4 ชนิดการเลี้ยง ไกท่ีเลี้ยงแบบปลอยพ้ืนจะมีอุณหภูมิสูงกวาไกท่ีเลี้ยงขังกรง 
3.1.5 พฤติกรรมของไก ไกท่ีกําลังกกไข จะมีอุณหภูมิของรางกายต่ํากวาไกท่ีไมกกไข 

3.2 การควบคุมอุณหภูมิของรางกายไก จะมีศูนยแควบคุมอุณหภูมิที่สมองตรงสวนที่
เรียกวา ตอมไฮโปทาลามัส 

3.2.1 หากอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมต่ํา รางกายจะผลิตความรอนเพ่ิมขึ้น เพ่ือชดเชย
ความรอนท่ีสูญเสียไปยังสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 

3.2.2 ในทางตรงกันขามเมื่อสภาพแวดลอมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ จะทําให
รางกายไกมีอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นไปดวย รางกายจึงตองระบายความรอนออกจากรางกาย โดยการ
ระบายความชื้นออกจากปอดและถุงลม ดวยการอาปากหายใจ หายใจถี่ ๆ หรือหอบ ดื่มน้ําใหมากขึ้น 
กางปีกออกและไปอยูในที่เย็น ๆ เนื่องจากไกเป็นสัตวแที่ไมมีตอมเหงื่อ จึงไมสามารถระบายความรอน
ทางเหงื่อเหมือนกับสัตวแชนิดอื่น 

3.3 อุณหภูมิที่เหมาะสม สําหรับไกไข ประมาณ 55 - 70 องศาฟาเรนไฮดแ และสําหรับไก
เนื้อ 75 - 77 องศาฟาเรนไฮดแ ถาอากาศหนาวมาก ๆ จะทําใหลูกไกมีอัตราการตายสูง เนื่องจากการ
นอนสุมทับกันจนหายใจไมออก เพราะถุงลมแฟบ หรือลูกไกจะกินอาหารมากขึ้น สวนไกใหญจะทําให
ประสิทธิภาพการใชอาหารลดลง เพราะไกตองนําอาหารไปสรางความอบอุนใหแกรางกายแทนที่จะ
นํามาสรางผลผลิต จึงทําใหปริมาณการไขลดลงและคุณภาพของเปลือกไขลดลง 

3.4 ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีตอไก คือ อากาศรอน จะทําใหไกกินอาหารนอยลง สงผล
ใหไกเจริญเติบโตชา การงอกของขนไมดี ในแมไกไขจะทําใหไขฟองเล็กลง เปลือกไขบาง ไขติดเชื้อต่ํา
และการฟักออกต่ํา นอกจากนี้ไกจะกินน้ํามากขึ้น เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียออกไป จากการระบาย
ความรอน ทําใหไกอุจจาระเหลว ดังตาราง 3.1 - 3.2 
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ตาราง 3.1 การเปรียบเทียบขององศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮดแและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
องศา
เซลเซียส 

องศาฟา
เรนไฮด ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

100 212 น้ําเดือด 
71 160 พาสเจอรแไรสแใน 15 วินาที 
60 140 พาสเจอรแไรสแใน 30 วินาที 
45 113 อุณหภูมิสําหรับลางไข 
42 107 อุณหภูมิของรางกายแมไก 
40 104 ระดับอุณหภูมิข้ันอันตรายภายในคอกไก ไกจะตาย 
37 98.6 อุณหภูมิของรายกายคน แมไกจะใหไขลดลงและมีอาการหอบ 
35 95 อุณหภูมิที่เหมาะสําหรับกกลูกไก 
30 86 ไกกินอาหารลดลง ไขลดลง ฟองเล็กลง ไขเปลือกบาง ไกกินน้ํามาก 

และอุจจาระเหลว แมไกจะเริ่มหอบ 
24 75 อุณหภูมิเหมาะที่สุดสําหรับไกไข กินอาหารมาก ฟองโตขึ้นและเปลือก

หนา 
20 68 อุณหภูมิเหมาะที่สุดสําหรับไกไข กินอาหารมาก ฟองโตขึ้นและเปลือก

หนา 
15 59 อุณหภูมิเหมาะที่สุดสําหรับไกไข กินอาหารมาก ฟองโตขึ้นและเปลือก

หนา 
13 55 อุณหภูมิเหมาะที่สุดสําหรับไกไข กินอาหารมาก ฟองโตขึ้นและเปลือก

หนา 
5 41 ไขลดลง ประสิทธิภาพการใชอาหารลดลง กินอาหารมาก ขนาดของไข

โตขึ้น 
0 32 จุดแข็งของตัวน้ํา กินอาหารมาก ไขลดลง  
-1 14 หงอนและเหนียงจะเริ่มไหม 
-40 -40 ปรอทแข็งตัว 
   

ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 130) 
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ตาราง 3.2 อุณหภูมิที่มีผลตอการกินอาหารของไก 
 

รายการ อุณหภูมิแวดล้อมในคอก (องศาฟาเรนไฮต์) 
40 50 60 70 80 90 100 

ปริมาณอาหารที่ไกกิน (กรัม) 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 
ปริมาณที่ไกกินตอปริมาณอาหาร          
1 หนวยที่ไกกิน 

1.4 1.6 1.8 2.0 2.8 4.9 8.4 

ปริมาณน้ําที่ไกกิน (ลิตร) 18.2 19.3 19.9 20.1 25.4 39.4 59.1 
ปริมาณอุจจาระ (กรัม) 18.4 17.6 16.6 15.8 14.3 12.7 10.9 
ปริมาณความชื้นที่คายออกทางปาก 
(กรัม) 

6.7 7.9 9.9 12.2 19.2 39.9 65.9 

 
ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 132) 
 
  การลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนไก ทําไดหลายวิธี ไดแก (ปฐม  เลาหะเกษตร, 2540 : 135) 

1. การสรางโรงเรือนดวยหลังคาทรงสูง หรือจั่ว 2 ชั้น เพ่ือใหมีการระบายอากาศภายใน  
โรงเรือนดี ทําใหโรงเรือนเย็นสบาย 

2. การทําฝูาเพดาน เพื่อปูองกันความรอนเขาไปในโรงเรือน หรือมุงหลังคาดวยวัสดุที่เป็นสื่อ
ความรอนท่ีเลว หรือวัสดุที่สะทอนความรอนไดดี เชน อะลูมิเนียม เป็นตน 

3. ติดตั้งพัดลม ชวยไลความรอนและความชื้นออกจากโรงเรือน 
4. การพนละอองน้ําภายในโรงเรือน ในขณะที่มีความชื้นสัมพัทธแต่ําและจะไดผลดียิ่งขึ้น ถาใช

พัดลมชวย แตถาอากาศมีความชื้นสัมพัทธแสูง ใหเลือกใชเฉพาะพัดลมจะดีกวา 
5. การทาสีหลังคาดวยสีขาว จะชวยลดการแผรังสีของแสงอาทิตยแได 
6. การพนน้ําหลังคาและรอบ ๆ โรงเรือน จะชวยลดการแผรังสีความรอนของดวงอาทิตยแ 

และลมจะชวยพัดเอาละอองเย็นของไอน้ําไปในโรงเรือน ชวยใหภายในโรงเรือนมีอากาศเย็นสบายอีก
ทางหนึ่ง 
 
ความชื้น (Humidity) 

ความชื้นในอากาศในประเทศไทยเป็นอีกประการหนึ่งที่จะตองนํามาพิจารณา  เนื่องจาก
ประเทศเราตั้งอยูในเขตรอนชื้นซึ่งเป็นปัญหาตอการเจริญเติบโตของสัตวแปีก และมีผลตอการเกิด
ความรอนเครียด (Heat Stress) และโรคตาง ๆ ไดมากกวาภูมิประเทศอ่ืน ๆ ดังนั้นเราตองมีความรู
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้ (ปฐม  เลาหะเกษตร, 2540 : 130) 

1. ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีอากาศรอนชื้น ซึ่งมีความชื้นในอากาศคอนขางสูง ความชื้น
สัมพัทธแที่เหมาะสมสําหรับไก ประมาณ 60 เปอรแเซ็นตแ หรือระหวาง 50 - 80 เปอรแเซ็นตแ ไกจะทน
ความรอนไดถึง 100 องศาฟาเรนไฮดแ ถาความชื้นสัมพัทธแต่ํากวา 30 เปอรแเซ็นตแ  แตไกจะตายที่
อุณหภูมิเพียง 90 องศาฟาเรนไฮดแ ถาความชื้นสัมพัทธแเกิน 75 เปอรแเซ็นตแ 
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2. ความชื้นที่เกี่ยวของกับไก ไดแก ความชื้นในอากาศ ซึ่งไกจะไดรับแตกตางกัน ในแตละ
ฤดกูาล ในฤดูรอนและฤดูฝน ไกจะไดรับความชื้นมากกวาฤดูหนาว ความชื้นจากรางน้ํา ที่วางใหไกกิน 
ความชื้นที่ไกระบายออกมาเพ่ือคายความรอน และความชื้นที่ขับออกมากับอุจจาระ ปริมาณความชื้น
ที่ขับออกมากับอุจจาระจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ไกกิน ถาอากาศรอนมากไกก็จะกินน้ํา
มาก หรือถาอาหารมีปริมาณเกลือมากไกก็จะกินน้ํามากดวยเหมือนกัน หรือชนิดอาหารแบบอัดเม็ดไก
จะกินน้ํามากกวาอาหารชนิดผง หรือไกท่ีเลี้ยงขังกรงจะกินน้ํามากกวาไกท่ีเลี้ยงแบบปลอยบนพ้ืนคอก 

3. ความชื้นอยูที่วัสดุรองพ้ืนคอก ความชื้นในวัสดุรองพ้ืนคอกของไกรุน ควรอยูระหวาง 20 -
40 เปอรแเซ็นตแ และควรอยูระหวาง 10 - 30 เปอรแเซ็นตแ สําหรับไกไข 

4. การระบายอากาศ เป็นสิ่งจําเป็นมากภายในโรงเรือน ไดแก 
4.1 เพ่ือใหอากาศบริสุทธิ์เขามาแทนที่อากาศเสีย โดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศรอนและ

รอนชื้นอยางในประเทศไทย 
4.2 เป็นการนําเอาอากาศที่มีออกซิเจนเขามาแทนที่อากาศเสีย ในอากาศบริสุทธิ์ทั่ว  ๆ ไป

จะมีออกซิเจนประมาณ 21 เปอรแเซ็นตแ ถาในอากาศมีออกซิเจนต่ํากวา 11 เปอรแเซ็นตแ  ไกจะมีปัญหา
เรื่องการหายใจ และถาในอากาศมีออกซิเจนลดลงเหลือ 6 เปอรแเซ็นตแ ไกจะตาย 

4.3 เป็นการระบายอากาศที่เสียออกไป ไดแก คารแบอนไดออกไซดแ คารแบอนมอนอกไซดแ 
และแอมโมเนีย เป็นตน 

4.4 ระดับของคารแบอนไดออกไซดแที่ปลอดภัยตอสุขภาพของไก  ควรมีอยูในอากาศต่ํากวา 
0.20 เปอรแ เซ็นตแ  และถามีคารแบอนไดออกไซดแในอากาศ 30 เปอรแ เซ็นตแ  จะทําใหไกตาย 
คารแบอนมอนอกไซดแที่เกิดขึ้นในโรงเรือนไก เกิดขึ้นไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ที่ใชในการกก
ลูกไก ถามีการระบายอากาศไมดี ทําใหมีคารแบอนมอนอกไซดแในอากาศเพียง 0.40 เปอรแเซ็นตแ 
สามารถทําใหลูกไกตายได 

4.5 แอมโมเนีย เกิดจากการสลายตัวของกรดยูริค โดยเชื้อจุลินทรียแที่อยูในวัสดุรองพ้ืน 
ปัจจัยที่ทําใหเกิดแอมโมเนีย ก็คือ วัสดุรองพ้ืนที่มีปริมาณความชื้นสูงเกิน และความเขมขนของแก฿ส
แอมโมเนีย 20 สวนในลาน สวนจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุของระบบหายใจ ทําใหเกิดโรค
นิวคาสเซิลไดงาย ไกจะเจริญเติบโตชาและประสิทธิภาพการใหอาหารลดลง และถาความเขมขนสูงถึง 
50 สวนในลานสวนจะทําใหไกตาบอด 

4.6 เป็นการระบายความชื้นออกจากโรงเรือนจะชวยใหวัสดุรองพ้ืนแหงลดการสะสมของ
แก฿สแอมโมเนีย 

4.7 ชวยใหโรงเรือนเย็นสบาย 
4.8 ชวยลดปริมาณเชื้อโรคในโรงเรือน โดยการพัดเอาเชื้อโรคตาง ๆ ออกจากโรงเรือน 

 5. ระบบระบายอากาศ มีอยู 2 ระบบ คือ 
5.1 ระบบการระบายอากาศโดยธรรมชาติ เชน การสรางโรงเรือนแบบเปิดขาง และทํา

หลังคาจั่ว 2 ชั้น เพ่ือชวยใหอากาศระบายไดดี อากาศที่รอนจะลอยขึ้นขางบนและออกจากโรงเรือน
ทางหลังคา อากาศที่เย็นกวาจะพัดเขามาแทนที่ ขนาดของโรงเรือนที่เหมาะสมไมควรกวางเกิน 12 
เมตร และแตละหลังใหอยูหางกันพอสมควร เพื่อใหลมพัดผานไดสะดวก นอกจากนี้ควรสรางโรงเรือน
ใหวางตามแนวยาวรับทางลม 
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5.2 ระบบระบายอากาศ โดยใชอุปกรณแเป็นเครื่องทุนแรง เชน การใชพัดลมดูดอากาศ 
ติดตั้งตามจุดตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนในอากาศ และลดอุณหภูมิในโรงเรือน หรือระบบติดตั้ง
ระบายอากาศดวยความดัน โดยใชพัดลมขนาดใหญหมุนรอบชา พัดลมผานเขาไปในทอพลาสติก ซึ่ง
วางอยูเหนือคอกตามความยาวของโรงเรือน หางจากเพดานประมาณ 30 เซนติเมตร ตรงกลางของ
โรงเรือน ดานขางของทอพลาสติกทั้ง 2 ขาง เจาะใหมีรูเพ่ือ ใหลมออกเป็นระยะ ๆ ตลอดความยาว
ของทอพลาสติก จะชวยใหอากาศหมุนเวียนไดทั่วโรงเรือนอยางสม่ําเสมอ ไมมีจุดใดจุดหนึ่งถูกลมเปุา
แรงเกินไป (ปฐม  เลาหะเกษตร, 2540 : 134) 
 
ขนาดของโรงเรือน 
 ขนาดของโรงเรือน เป็นปัจจัยหนึ่งในการปลูกสรางเพ่ือใหงายตอการจัดการ ซึ่งพอจะแบง
ปัจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ คือ(ปัญญา เจริญพจนแ, 2559 : 62) 

1. ความกวาง โรงเรือนไมควรกวางเกินไป เพราะจะทําใหความลาดเอียงของหลังคานอย
เกินไป การถายเทอากาศภายในโรงเรือนจะไมดีพอ แตถาโรงเรือนแคบเกินไป จะทําใหฝนสาดเขามา
ในโรงเรือนได ความกวางของโรงเรือนท่ีเหมาะสมประมาณ 9.80 - 12.20 เมตร 
 2. ความยาว ความยาวของโรงเรือนเกี่ยวของกับปัจจัยตาง ๆ หลายอยาง เชน ขนาดของ
พ้ืนที่ที่มี  จํานวนไกที่เลี้ยง ความยาวของอุปกรณแท่ีใช และความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ความยาวที่
เหมาะสมควรไมเกิน 150 เมตร และควรกั้นเป็นหอง ๆ ละ 20 เมตร 
 3. ความสูง ความสูงจากพ้ืนถึงชายคาที่เหมาะสม ประมาณ 2.80 - 3.00 เมตร ความสูงของ
หลังคาจะมีความสัมพันธแกับความกวาง วัสดุหลังคา ประเภทของการเลี้ยง เชน ถาเลี้ยงแบบปลอยพ้ืน 
หลังคาจะสูงนอยกวาการเลี้ยงแบบกรงตับหรือแบบพ้ืนระแนง กรณีที่ความสูงไมเพียงพอ จะทําให
การระบายอากาศและแสงสวางไมเพียงพอ การทํางานไมสะดวก กรณีที่สูงเกินไป แสงแดดและฝนจะ
สาดไดงาย และตนทุนการกอสรางจะสูงเกินไป 
  
ลักษณะโครงสร้างของโรงเรือน (Poultry House Structure) 
 ลักษณะโครงสรางของโรงเรือน ซึ่งการเลี้ยงสัตวแปีกจะตองมีการสรางโรงเรือนใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งโรงเรือนเลี้ยงสัตวแปีกมี 2 แบบใหญ ๆ คือ โรงเรือนแบบเปิดและ
โรงเรือนแบบปิด โดยตองใหมีลักษณะโครงสรางของโรงเรือน ดังนี้ (อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 48 
และ ปัญญา เจริญพจนแ, 2559 : 62) 
 โรงเรือนแบบเปิดเป็นโรงเรือนที่พบเห็นทั่วไปในประเทศไทยจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. หลังคา หลังคาชวยปูองกันแสงแดดและฝน ในประเทศเขตรอนชื้นจะตองพิจารณาหลังคา
ที่ทําใหมีการระบายอากาศและความรอนไดดี 

1.1 วัสดุที่ใชทําหลังคา ตองเป็นวัสดุที่ทนทาน ไมทําใหโรงเรือนรอนและราคาไมแพง 
ผูประกอบการจะตองเป็นผูตัดสินใจเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของตน เชน หลั งคา
กระเบื้องซีเมนตแ ดังภาพที่ 3.2 ชวยใหคอกเย็นสบาย ทนทานแตราคาแพง หลังคาสังกะสีมีความ
ทนทานดี น้ําหนักเบา เสียคาใชจายโครงหลังคาถูกกวา ราคาพอสมควร แตโรงเรือนจะมีอากาศรอน 
อาจตองมีการสรางหลังคาแบบหนาจั่ว  2 ชั้น มีฝูากันความรอน หลังคาอลูมิเนียมชวยทําใหโรงเรือน
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เย็นสบาย แตมีความทนทานนอยและมีราคาแพงกวา หลังคาใบจากหรือหญาคา ดังภาพที่ 3.3 ทําให
โรงเรือนเย็นสบาย ราคาถูก แตไมทนทาน ตองมีการเปลี่ยนบอย ๆ ไมเหมาะสําหรับใชทําโรงเรือนไก
ที่เลี้ยงเป็นการคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 หลังคามุงกระเบื้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.3 หลังคามุงจาก 
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1.2 ชนิดของหลังคามีหลายแบบ ไดแก หลังคาหนาจั่ว หลังคาหมาแหงน หลังคาหนาจั่ว
กลาย หลังคาหนาจั่ว 2 ชั้น หลังคาหมาแหงานหลาย และหลังคาหนาจั่วคู เป็นตน ในประเทศไทย
นิยมสรางหลังคาแบบแหนาจั่ว 2 ชั้น ดังภาพที่ 3.4 และแบบหนาจั่วกลาย เพราะเป็นแบบโปรง ชวย
ใหการระบายอากาศและระบายความรอนในโรงเรือนไดดีกวาแบบอ่ืน สวนความลาดเอียงของหลังคา
ดังภาพที่ 3.5 มีชายคาทั้ง 2 ขาง สูงพอสมควร กวางประมาณ 1 - 1.50 เมตร เพ่ือใหสามารถกันแดด
และกันฝนสาดไดดีแตในปัจจุบันชนิดของหลังคาไมมีผลตอการเลี้ยง เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบระบบ
ปิด 
 

 
 
ภาพที่ 3.4 โครงสรางโรงเรือนสัตวแปีก หลังคาหนาจั่ว 2 ชั้น 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 ความลาดเอียงของหลังคา 
 



65 

 

 2. พ้ืนคอก พ้ืนคอกมีหลายชนิด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแของการใช เชน พ้ืนดิน อาจเป็น
พ้ืนดินเหนียวหรือพ้ืนดินลูกรังอัดแนน กอนนําไกเลี้ยงจะตองปูทับดวยวัสดุรองพ้ืน เชน แกลบ ขี้เลื่อย 
เป็นตน ใชเลี้ยงไกไดดี ตนทุนถูกกวาพื้นคอกชนิดอื่น แตจะมีขอเสียหลายอยาง เชน ฝุุนมาก ทําความ
สะอาดยาก และไมสามารถปูองกันหนูไมใหเขาไปในโรงเรือน แตถาใชพ้ืนหินลูกรังแลวราดทับดวยยาง
มะตอย จะทําใหพ้ืนเรียบ ทําความสะอาดงายและทนทาน สามารถปูองกันความชื้นจากดินไดดี ทํา
ความสะอาดงาย ปูองกันหนูได 100 เปอรแเซ็นตแ และชวยใหโรงเรือนเย็นสบายในฤดูรอน พ้ืนไม
กระดานใชเป็นพ้ืนคอกไดดี ในบริเวณพ้ืนที่ต่ํา จะมีราคาถูกกวาการถมดิน ถาเป็นพ้ืนที่เรียบไมมีรอง 
ไมมีรอยราวก็ใชไดดี ทําความสะอาดงาย แตมีความทนทานนอยกวา พ้ืนคอนกรีต ถายกพ้ืนใหสูงกวา
น้ําหรือดินพอสมควร จะสามารถปูองกันไมใหหนูเขามารบกวนได  ยังทําใหเย็นสบายและเพ่ิมความ
คงทนใหกับพ้ืนอีกดวย พ้ืนลวดหรือพ้ืนไมระแนง  เป็นการยกพ้ืนคอกใหสูงขึ้นประมาณ 75 - 100 
เซนติเมตร เพ่ือแกปัญหาเรื่องวัสดุรองพ้ืน และไมตองเสียเวลาในการขนยายมูลไกบอย ๆ บางครั้ง
อาจจะมีทั้งพ้ืนคอนกรีตและพ้ืนแบบยกพ้ืน ซึ่งอาจจะอยูตรงกลางโรงเรือน หรืออยูขางของโรงเรือน
ขางใดขางหนึ่งในอัตราพื้นที่คอนกรีต 60 เปอรแเซ็นตแ และสวนที่ยกพ้ืน 40 เปอรแเซ็นตแ สวนที่ยกพ้ืนใช
เป็นที่ใหน้ําและอาหาร และคอนสําหรับนอน ลวดตาขายควรมีขนาด 1/2×1/2 นิ้ว ในไกเล็ก 0 - 2 
สัปดาหแ ขนาด 3/4×3/4 นิ้วชวงอายุ 2 - 6 สัปดาหแ ขนาด 1×1 ชวงอายุ 8 - 10 สัปดาหแ และขนาด 
1×2 นิ้ว ในชวงไกไข 
 3. ฝาผนัง ฝาผนังของโรงเรือนในเขตรอนนิยมใชลวดตาขายกั้นทั้ง 4 ดาน หรืออาจจะกั้นทึบ
ตรงสวนหัวทาย การใชลวดตาขายทําใหภายในโรงเรือนมีการระบายอากาศดีและปูองกันนกไมใหเขา
ไปแพรเชื้อโรค นอกจากนี้ภายในโรงเรือน อาจใชลวดตาขายแบงคอกตามการใชประโยชนแ ดานขาง
โรงเรือนควรมีมาปิดก้ันอีกชั้น เพ่ือปูองกันลมและกันฝนสาดเมื่อไมตองการใชก็เก็บได 
 4. ฝูากันความรอน การทําฝูาในโรงเรือนจําเป็นทั้งการเลี้ยงไกในประเทศรอนและประเทศ
หนาว ประเทศรอนจะทําฝูาเฉพาะเพดาน เพ่ือปูองกันไมใหความรอนเขาไปในโรงเรือน สวนใน
ประเทศหนาว จะทําฝูาทั้งในบริเวณหลังคาและฝูาผนังเป็นที่เก็บความรอน วัสดุที่ใชทําฝูา ไดแก เสื่อ
ที่ทําดวยไมไผแลวทาดวยน้ํายางเพ่ิมความคงทน หรือใชกระเบื้องกระดานแผนเรียบ จะทนทานและ
ทําความสะอาดสะดวก หรือใชใยแกวซึ่งเป็นฉนวนกันความรอนไดดีท่ีสุด 
 โรงเรือนแบบปิด ที่ใชเลี้ยงสัตวแปีกมีหลายแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแในการควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือน ในตางประเทศโรงเรือนแบบปิดสรางขึ้นเพ่ือควบคุมอุณหภูมิไมใหลดต่ําจนเกินไป แตใน
ประเทศไทยจะใชเพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเป็นสําคัญ ในที่นี้จะขอกลาวถึงโรงเรือนแบบอีแวป
(Evaporative Cooling System) โรงเรือนแบบนี้จะลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยใชไอเย็นจากการ
ระเหยของน้ํา โดยการบังคับใหอากาศผานแผงระบายความรอนหรือแผงทําความเย็นที่มีน้ําไหลผาน 
โดยแผงนี้จะมีผิวหนาสัมผัสมาก ความรอนจากอากาศที่ผานเขามาจะทําใหเกิดการระเหยของน้ําที่อยู
บริเวณผิวหนาสัมผัสของแผงทําความเย็นทําใหอุณหภูมิของอากาศที่ผานเขาไปลดลงและมีความชื้น
สัมพัทธแเพ่ิมมากขึ้น ทําใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง โรงเรือนแบบปิดที่เหมาะสมควรมีลักษณะ
ดังนี้ (มณฑิชา  พุทซาคํา และณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย, 2544 : 20-21) 
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1. มีขนาดความกวาง 12 เมตร ยาว 120 เมตร และสูง 4 เมตร 
2. ฝาผนังทั้งสองดานจะปิดดวยผามานอยางมิดชิด กันอากาศเขาไปดานใน บริเวณผนังทั้ง

สองขางติดตัวแผงระบายความรอนมีความหนา 6 นิ้ว สูง 5 ฟุต และยาว 72 ฟุต 
3. พัดลมขนาดใบพัด 48 นิ้วจํานวน 8 ตัว โดยอากาศจะไหลผานเขาในโรงเรือนในอัตรา

ความเร็ว 120 เมตรตอนาที 
4. หลังคาโรงเรือนจะบุดวยฉนวนกันความรอนที่ทําจากสารโพลียูรีเทน ทําให อุณหภูมิใน

โรงเรือนเย็นสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.6 ลักษณะโรงเรือนสัตวแปีกแบบปิด 
ที่มา : มณฑิชา  พุทซาคํา และณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย (2544 : 21) 
 
อุปกรณ์ภายในโรงเรือน 
 อุปกรณแภายในโรงเรือนก็เป็นสวนหนึ่งที่จะตองกลาวถึงและเตรียมการใหพรอมในการเตรียม
เลี้ยงไกซ่ึงมีอุปกรณแท่ีจําเป็น ดังนี้ (สุชน  ตั้งทวีพัฒนแ, 2542 : 82) 
 1. เครื่องกกไก เป็นเครื่องที่ใหความอบอุนแกลูกไกในระยะ 5 - 6 สัปดาหแแรก ซึ่งจะตั้งอยู
ภายในที่ก้ันลอมกก เพ่ือจํากัดบริเวณลูกไก ไมใหไปไกลจากเครื่องกกมากนัก เครื่องกกไกมีหลายแบบ 
ดังนี้ 

1.1 เครื่องกกไกแบบฝาชี เป็นเครื่องกกไกที่นิยมใชกันแพรหลาย โดยทั่วไปมีเสนผาน
ศูนยแกลางประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร กกลูกไกได 500 ตัว เครื่องกกแบบฝาชีมีทั้งชนิดหอยแขวน 
กับเพดาน หรือเป็นแบบมีขาวางกับพ้ืน ซึ่งแหลงใหความรอนสวนมากจะใชไฟฟูา น้ํามันหรือแก฿ส 

1.2 เครื่องกกแบบอินฟาเรด เครื่องกกนี้ใชหลอดอินฟาเรดขนาด 250 วัตตแ  1 หลอด ตอ
ลูกไก 60 - 100 ตัว แขวนใหสูงจากพ้ืน ประมาณ 45 - 60 เซนติเมตร 

1.3 เครื่องกกแบบหลอดไฟฟูา ขนาด 40 - 60 แรงเทียน 
1.4 เครื่องกกแบบใหความรอนจากแหลงกลาง โดยการปลอยความรอนในรูปของน้ํารอน

หรือแก฿ส วางทอไปตามแนวยาวของโรงเรือนใตพ้ืนคอนกรีต 30 เซนติเมตร หรืออาจใชลวดรอนฝังใต
พ้ืนคอนกรีต การใหความรอนแบบนี้ จะไมใหความรอนทั่วทั้งคอนกรีต แตจะใหเฉพาะตรงสวนกลาง
ไปตามความยาวของโรงเรือนกวาง 2.00 - 2.50 เมตร เทานั้น ดังภาพที ่3.7 
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 2. แผงกั้นลอมเครื่องกก เป็นอุปกรณแที่ปูองกันไมใหลูกไกในระยะ 2 - 3 วัน อยูหางจาก
เครื่องกกที่ใหความอบอุนมากเกิน อาจจะเป็นไมกระดาน สังกะสีแผนเรียบดังภาพที่ 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 เครื่องกกแบบใชแก฿ส 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 59) 
 

3. อุปกรณแใหน้ํา 
3.1 ชนิดไมจํากัดจํานวนน้ํา เชน รางน้ําเอสลอน จะมีความยาวไมจํากัด มีก฿อกปลอยน้ํา

ทิ้งอยูทายรางและก฿อกปลอยน้ํากินอยูทางหัวราง ทําความสะอาดงาย รางน้ําอัตโนมัติ มีทั้งชนิดตั้งพ้ืน
และชนิดแขวน มีวาลแวเป็นตัวควบคุมระดับน้ํา ซึ่งกําหนดพื้นที่ใหน้ํา ดังนี้ 
 

ไกกระทง 
   อายุ 1-7   วัน  มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัว ตอ 1 นิ้ว 
   อายุ 8-21  วัน  มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัว ตอ 2 นิ้ว 
   อายุ 22-56  วัน  มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัว ตอ 3 นิ้ว 
  ไกไข 
   ระยะไกเล็ก มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัวตอ 0.60 นิ้ว 
   ระยะไกรุน มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัวตอ 1     นิ้ว 
   ระยะไกไข มีพ้ืนที่กินน้ํา 1 ตัวตอ 1     นิ้ว 
 
 นอกจากนี้ยังมีที่น้ําอัตโนมัติแบบถวย และที่ใหน้ําแบบจุ฿บน้ํา ถาเป็นแบบถวยอัตโนมัติ            
1 ถวย ตอไก 12 - 14 ตัว และแบบจุ฿บน้ํา 1 ที่ตอไก 8 - 10 ตัว 

3.2 ชนิดจํากัดจํานวนน้ํา เชน ขวดพลาสติกขนาดความจุ 0.25 - 1 และ 2 แกลลอน 
จํานวนใหน้ําตอจํานวนไก ตองคํานึงถึงจํานวนน้ําที่ไกตองการ และพ้ืนที่ในการใหน้ํา ดังภาพที่ 3.8 มี
วิธีคํานวณน้ําไกกระทงกิน ดังนี้ 
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3.2.1 คิดปริมาณน้ําเป็นแกลลอน ใหนําอายุของไกเป็นสัปดาหแ หารดวย 2 เชน ไก
อายุ 8 สัปดาหแ หาร 2 เทากับ 4 แกลลอน ตอไก 100 ตัวตอวัน 

3.2.2 คิดปริมาณน้ําเป็นลิตร ใหอายุไกเป็นสัปดาหแ คูณ 2 เชน ไกอายุ 8 สัปดาหแ คูณ 
2 เทากับ 16 ลิตร ตอไก 100 ตัวตอวัน 

3.3 อุปกรณแใหน้ําตองวางกระจายใหทั่วโรงเรือน มีน้ําใหมที่สะอาด ไกกินไดสะดวกใน
รัศมีไมเกิน 10 - 15 ฟุต  ขนานไปกับที่ใหอาหาร ความสูงของอุปกรณแใหน้ําปรับใหขอบอยูในระดับ
เหนือหลังไก ประมาณ 1 นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ถังแขวนน้ําอัตโนมัติ 
ที่มา : มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย (2544 : 24) 
 
 4. อุปกรณแใหอาหาร  

4.1 แบบถาดขนาด 48×72×65 ลูกบาศกแเซนติเมตร ใหกับลูกไกอายุ 1 - 7 วัน จํานวน  
1 ถาด ตอลูกไก 100 ตัว หรือเป็นระบบอัตโนมัติ ดังภาพที่ 3.9 

4.2 รางอาหาร อาจทําดวยไม สังกะสี เอสลอนหรือพลาสติก ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม คือ 
ไกตองการพ้ืนที่ 2 นิ้วตอตัว ไกรุนและไกใหญตองการพ้ืนที่ 3 นิ้วตอตัว การคํานวณพ้ืนที่ในการให 
อาหาร ใหคํานวณพื้นท่ีทั้ง 2 ดาน ของรางอาหาร ดังภาพที่ 3.10 

4.3 ถังอาหาร ทําดวยเอสลอนหรือพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยแกลาง 16 นิ้ว จํานวนถัง
อาหารที่เหมาะสม คือ ไกเล็กใช 4 ใบตอไก 100 ตัว ไกรุนและไกไขใช 6 ใบ ตอไก 100 ตัว 

4.4 การวางอุปกรณแใหอาหาร ควรกระจายใหทั่วโรงเรือน ไกสามารถกินไดในรัศมี ไมเกิน 
10 - 15 ฟุต ขนานไปกับอุปกรณแท่ีใหน้ํา  ความสูงเชนเดียวกับอุปกรณแท่ีใหน้ํา ดังภาพที ่3.11 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9 ถาดอาหารอัตโนมัติ 
ที่มา : มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย (2544 : 25) 
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ภาพที่ 3.10 รางอาหารอัตโนมัติ 
ที่มา : มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย (2544 : 25) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.11 การติดตั้งรางน้ํา รางอาหารภายในโรงเรือน 
ที่มา : สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2558 : 11) 
 
 5. อุปกรณแใหแสงสวางในโรงเรือน 

5.1 ไกเล็กตองการแสงสวางเพ่ือใหมองเห็นน้ําและอาหารในเวลากลางคืน จึงตองการ
ความเขมของแสงประมาณ 0.25 ฟุตแรงเทียน 

5.2 สวนไกรุนขึ้นไปแสงสวางมีความสําคัญตอระบบสืบพันธุแ และระบบฮอรแโมนของไก 
จะตองการความเขมของแสงอยางนอย 0.50 - 1 ฟุตแรงเทียน 

5.3 โดยทั่ว ๆ ไปนิยมใชหลอดไฟ ดังนี้ 
5.3.1 หลอดไฟธรรมดา มีอายุการใชงานสั้น ประสิทธิภาพในการใหแสงต่ํา แตคา

ติดตั้งถูก 
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5.3.2 หลอดไฟฟลูออเรสเซนทแ มีประสิทธิภาพการใหแสงดี ใชงานไดนานแตคา
ติดต้ังแพงกวาแบบแรก 

5.3.3 หลอดไฟปรอท ประสิทธิภาพการใหแสงดีกวาหลอดไฟธรรมดาและหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนทแ แตคาติดตั้งสูงกวาทั้ง 2 แบบ 
 6. อุปกรณแใสกรวด ในไกระยะรุน ควรมีรางสําหรับใสกรวดไวใหไกกินตลอดเวลา เพ่ือชวยใน
การบดอาหารใหมีขนาดเล็กลง 
 7. อุปกรณแใสเปลือกหอย เป็นอุปกรณแที่สําคัญสําหรับไกสาวเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการผลิตไข
วางไวใหกินตลอดเวลา 
 8. รังไข เป็นอุปกรณแสําหรับไวใหออกไข รังไขที่ดีตองมีขนาดกวาง พอสมควร ระบายอากาศ
ดี  ทําความสะอาดงาย รังไขอาจทําดวยไมหรือสังกะสี รังไขที่ทําดวยไมอาจมีปัญหาในเรื่องการทํา
ความสะอาด และจะเป็นที่อาศัยของไรแดงรังไขที่นิยมใชในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นแถวยาว แบงเป็น 
5 - 6 ชอง แตละชองกวาง 25 - 30 เซนติเมตร ลึก 30 - 35 เซนติเมตร สูง 30 - 35 เซนติเมตร วาง
ซอนกันเป็น  ชอง ๆ 2 - 3 ชั้น โดยชั้นลางจะสูงจากพ้ืนประมาณ 45 เซนติเมตร ดานหนารังไขมีคอน
ใหสัตวแปีกเกาะ เพื่อใหเขาไปรังไขได รังไขเดี่ยว 1 ชอง จะใชสําหรับสัตวแปีกประมาณ 4 ตัว ดังภาพที ่
3.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 รังไขของสัตวแปีก 
ที่มา : มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย (2544 : 27) 
 

8.2 พ้ืนที่รังไข ควรรองดวยวัสดุที่ใชปูองกันไมใหแตกหรือยุบราว เชน ฟางขาว ขี้เลื่อย 
แกลบ และยังชวยปูองกันไมใหสกปรกดวย พ้ืนรังไขอาจเป็นพ้ืนลวดตาขาย  1×2 หรือเคลือบดวย
พลาสติก ใหมีความลาดพอดี ใหไขสามารถไหลออกนอกรังไขได  จะชวยลดปัญหาไขราวและการบุบ
แตกได 
 9. กรงไกไข  ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไกไขในกรงตับ อาจทําดวยไมบุดวยลวดตาขาย 1×2 นิ้ว เชน
(มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ์  พัฒนกุลชัย, 2544 : 28)  



71 

 

9.1 กรงเดี่ยว มีขนาดกวาง 8 - 12 นิ้ว อาจทําชั้นเดียว หรือ 2 ชั้นก็ได โดยใหวางกรงชั้น
บนซอนล้ําไปดานหนาหลังของกรงชั้นลาง เพ่ือไมใหไกบนกรงตับชั้นบนถายมูลรดไกที่อยูชั้นลาง กรง
เดี่ยว ขนาดกวาง 12 นิ้ว และลึก 18 นิ้ว สามารถจุไกได 2  - 4 ตัว พ้ืนที่กรงดานหนาลาดเอียง
เล็กนอย ใหไขกลิ้งออกดานหนา การวางกรงอาจวางเรียงกันหลายแถว มีทางเดินทํางานระหวางแถว
หรือวางกรงแบบแถวคูใหหลังติดกัน ไกสามารถใชรางรวมกัน ดังภาพที ่3.13 

9.2 กรงรวม เป็นกรงขนาดกวาง 5 - 10 ฟุต ลึก 3 ฟุต บุดวยลวดตาขายขนาด 1×2 นิ้ว 
ใหพ้ืนกรงลาดดานหนาเชนเดียวกับพ้ืนกรงเดี่ยว โดยใหเนื้อที่ 1 ตารางฟุต ตอไกไข 1 ตัว การวางกรง
วางเรียงเป็น 2 แถว หันหนาเขาหากัน มีทางเดินตรงกลางหรือวางเอาหลังชนกัน ไกสามารถใชรางน้ํา
รวมกันทั้ง 2 แถว โดยมีทางเดินทํางานทางดานหลังสามารถใสไกได 4-5 ตัว ดังภาพที่ 3.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 กรงไกเดี่ยว 
ที่มา : ธนากร (2558ก : 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 กรงไกรวม 
ที่มา : ธนากร (2558ข : 2) 
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 10. วัสดุรองพ้ืน เป็นสิ่งรองพ้ืนคอก เพ่ือใหไกในคอกสะอาดและอยูสบาย ชวยดูดความชื้น
จากอุจจาระไกและระบายความชื้นใหพื้นคอกแหงและสะอาดอยูตลอดเวลา ถาวัสดุรองพ้ืนมีความชื้น
อยูบาง จะทําใหเชื้อจุลินทรียแเจริญเติบโต ใหเกิดความรอน และแก฿สแอมโมเนีย ซึ่งจะเป็น พิษตอ
จุลินทรียแ ทําใหลดปริมาณของเชื้อจุลินทรียแที่อาจทําใหเกิดโรคได 

10.1 คุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนที่ดี คือ 
10.1.1 สามารถดูดความชื้นจากพ้ืนคอกไดดี แตดูดความชื้นจากอากาศไดต่ํา  ดัง

ตาราง 3.3 
10.1.2 มีลักษณะคอนขางหยาบ เพ่ือปูองกันการจับกันเป็นกอน 
10.1.3 สามารถคายความชื้นไดดี และแหงเร็ว 
10.1.4 ควรเป็นวัสดุที่ใหม สะอาด ปราศจากเชื้อราหรือปราศจากการฉีกพนยาฆา

แมลง 
10.1.5 ควรหาไดงาย ราคาถูก และใชปุยไดดี 
10.1.6 ถาเป็นผลพลอยไดจากไมเนื้อออนเพราะไมเนื้อแข็งจะมีแทนเนินสูง และมี

เสี้ยนไม ซึ่งอาจทําอันตรายกระเพาะและก๋ึนของไกได 
10.2 วิธีแกปัญหาวัสดุรองพ้ืนเปียกชื้นเกินไป มีดังนี้ 

10.2.1 ผสมวัสดุรองพ้ืนที่แหงลงไป คลุกเคลาใหทั่ว 
10.2.2 หมั่นกลับวัสดุรองพ้ืนที่ทุกวัน 
10.2.3 ถาเปียกมากใหตักวัสดุรองพ้ืนนั้นออก และนําวัสดุรองพ้ืนใหมเขาไป 
10.2.4 เพ่ิมการหมุนเวียนอากาศ 

10.3 ความหนาของวัสดุรองพ้ืน ในระยะควรหนาประมาณ 7 เซนติเมตร ถาหนาเกินไป
ลูกไกอาจจะฝังตัวอยูใตวัสดุรองพ้ืน และทําใหลูกไกเคลื่อนไหวลําบาก ในระยะกกและไกสาว ควรใส
ใหหนาประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 

 

ตาราง 3.3 การเปรียบเทียบอัตราการดูดความชื้นของสิ่งรองพ้ืนชนิดตาง ๆ  
 

ชนิดของสิ่งรองพ้ืน ปริมาณความชื้นที่สิ่งรองพ้ืน 
จ านวน 100 กรัม สามารถดูดไว้ได้ (กรัม) 

แกลบ 171 
เปลือกถ่ัวลิสง 207 
ขี้กบ 200 
ฟางขาวสาลี 220 
ซังฝักขาวโพด 210 
ซานออย 220 
เปลือกไมแหงปุน 250 
ทราย 25 
ดิน 39 
 

 

ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 147) 
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 จากตาราง 3.3 เมื่อเปรียบเทียบแลววัสดุรองพ้ืนที่ดูดรับความชื้นไดดีที่สุดคือ เปลือกไมแหง
ปุน รองลงมาคือชานออย และดูดรับความชื้นต่ําสุดคือทราย 

10.4 การตรวจสอบปริมาณความชื้นของวัสดุรองพ้ืนอยางงาย ทําไดโดยการกําวัสดุรอง
พ้ืน แลวบีบแรงๆ ถาความชื้นสูงกวา 25 เปอรแเซ็นตแ จะจับกันเป็นกอน ถาความชื้นพอดี อยูใน
ระหวาง 20-25 เปอรแเซ็นตแ จะจับกันเป็นกอนหลวมๆ และกระจายออกเมื่อปลอยจากมือ แตถาวัสดุ
รองพ้ืนแหงเกินไป มีความชื้นต่ํากวา 20 เปอรแเซ็นตแ จะไมจับตัวกัน และจะมีปัญหาเรื่องฝุุน 

10.5 วัสดุรองพ้ืน ควรเปลี่ยนใหมทุกครั้ง ที่จับไกสงตลาด หรือถาเป็นไกไขควรเปลี่ยน
ทุกปี เพ่ือปูองกันการแพรเชื้อโรค นอกจากนี้การใชปูนขาวคลุกกับวัสดุรองพ้ืนเป็นครั้งคราว จะชวย
ใหวัสดุรองพ้ืนแหงและรวนดีไมจับกันเป็นกอน ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมตอพ้ืนที่ 100 ตารางฟุต 
 
บทสรุป 
 

การวางฟารแม เป็นการอํานวยความสะดวกในการจัดการฟารแม และการปูองกันโรค และมี
การจัดโรงเรือนและอุปกรณแใหเหมาะกับชนิด อายุ และระยะการเจริญเติบโตของสัตวแ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สําคัญอยางหนึ่ง ในการเลี้ยงสัตวแปีก เป็นการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพ่ือใหสัตวแสามารถ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตดีดังนั้นโรงเรือนควรสรางตามทิศตะวันออก-ตะวันตกเพ่ือลดความรอนจาก
แสงอาทิตยแ และเนื่องจากในฤดูหนาวลมจะพัดจากทิศเหนือไปทิศใต ฤดูรอนและฤดูฝนลมจะพัดจาก
ทิศใตไปทิศเหนือจะทําใหอากาศภายในโรงเรือนมีความเย็นสบาย โรงเรือนแตละหลังควรหางกันอยาง
นอย 50 เมตรและควรหางจากถนนใหญประมาณ 1 กิโลเมตร เพ่ือปูองกันการติดโรคที่อาจจะมากับ
รถที่วิ่งผานฟารแม ทางเขาออกฟารแมควรมีทางเขาทางออกทางเดียวเพ่ือสะดวกในการจัดการฟารแม 
และปูองกันการเขาออกฟารแมอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรางโรงเรือน มีปัจจัยที่พึงพิจารณา อยู 3 ปัจจัย อุณหภูมิความชื้นและจัดหาอุปกรณแที่มี
ประสิทธิภาพงายตอการจัดการ ทนทาน ทําความสะอาดงายและราคาไมแพงเกินไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การสรางฟารแมในการเลี้ยงสัตวแปีกตองคํานึงถึงสิ่งใด 
 2. การสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวแปีกมีหลักการอยางไร 
 3. การสรางสัตวแปีกจําเป็นตองใชอุปกรณแอะไรบาง 
 4. การสรางฟารแมสัตวแปีกควรอยูหางจากถนนสายหลักเพราะอะไร และควรตั้งโรงเรือน
อยางไร 
 5. อาคารแตละหองควรมีระยะหางกันไมนอยกวา 50 เมตร เพราะอะไร 
 6. ปัจจุบันโรงเรือนนิยมใชระบบโรงเรือนปิดในการเลี้ยงสัตวแปีกเพราะอะไร 
 7. จงอธิบายการเตรียมการจัดอุปกรณแในการรับลูกไกและตรวจสอบกอนลูกไกมาถึงอยางไร 
 8. ชุดเครื่องกกลูกไกหนึ่งเครื่องควรใชกกลูกไกประมาณเทาใด 
 9. การตรวจรับลูกไกกระทงเกรด A ทานมีหลักการตรวจสอบอยางไร  

10. จงบอกประโยชนแของโรงเรือนเลี้ยงสัตวแปีกแบบปิด (Evaporative Colling Pad System) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
เรื่อง  อาหารวัตถุดิบและการให้อาหาร 

 
หัวข้อเนื้อหา 

4.1 ความตองการโภชนะของสัตวแปีก 
4.1.1 ความตองการพลังงาน 
4.1.2 ความตองการโปรตีน 
4.1.3 ความตองการวิตามิน 
4.1.4 ความตองการแรธาตุ 

4.2 อาหารวัตถุดิบ 
4.2.1 อาหารวัตถุดิบที่ใหพลังงาน 
4.2.2 อาหารวัตถุดิบที่ใหโปรตีน 
4.2.3 อาหารวัตถุดิบที่ใหวิตามิน 
4.2.4 อาหารวัตถุดิบที่ใหแรธาตุ 

4.3 น้ํา 
4.4 การผสมอาหาร 
4.5 วิธีผสมอาหาร 
4.6 ลักษณะของอาหารผสม 
4.7 วิธีการใหอาหาร 
4.8 บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการโภชนะของสัตวแปีกได 
2. บอกความตองการโภชนะของสัตวแปีกได 
3. จําแนกประเภทและคุณสมบัติของอาหารวัตถุดิบได 
4. ผสมอาหารและเลือกวิธีการใหอาหารไดเหมาะสมได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. อภิปรายเกี่ยวกับความตองการโภชนะของสัตวแปีก 
 2. ใหนักศึกษาจัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกับ ประเภทและคุณสมบัติของวัตถุดิบของสัตวแปีกแตละ
ระยะการผลิต 
 3. ใหนักศึกษาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับชนิดของอาหารวัตถุดิบของสัตวแปีก 

4. ใหนักศึกษาฝึกดูชนิดของอาหารประเภทตาง ๆ ฝึกผสมสูตรอาหาร จําแนกวัตถุดิบอาหาร 
และคํานวณสูตรอาหาร 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. ตัวอยางอาหารสัตวแ วัตถุดิบอาหารสัตวแชนิดตาง ๆ 
 3. วีดีทัศนแตัวอยางอาหารสัตวแและโรงงานผลิตอาหารสัตวแ 
 4. เอกสารรายงานทางวิชาการและภาคนิพนธแ 
 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมจาการอภิปรายกลุมและสรุปผล 
2. สังเกตจากการปฏิบัติ 
3. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 4 
อาหารวัตถุดิบและการให้อาหาร 

 
ในการเลี้ยงสัตวแปีกนั้น วัตถุดิบที่จําเป็นตองนํามาเป็นอาหารจะตองคํานึงถึงคุณคาทางอาหาร

วามีความเหมาะสมหรือไม เนื่องจากสัตวแปีกเป็นสัตวแกระเพาะเดี่ยว มีความตองการโภชนะที่มีคุณคา
ทางอาหารสูง ซึ่งผูเลี้ยงจะตองคัดสรรและเลือกหาวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมสําหรับเป็นอาหารของ
สัตวแปีก เนื่องจากอาหารเป็นตนทุนการผลิตสัตวแปีกท่ีสูงที่สุดรวม 70เปอรแเซ็นตแ ดังนั้นผูเลี้ยงสัตวแปีกก็
พยายามที่จะลดตนทุนโดยหาวัตถุดิบอาหารสัตวแที่มีในแตละชวงฤดูกาลที่เหมาะสม มีราคาถูกที่สุด
นํามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตวแ เพ่ือลดตนทุน แตคุณภาพยังดีอยูและหาไดงายในทองถิ่น ประเทศไทย
ไดทําแผนพัฒนาการผลิตสัตวแปีกตามนโยบายของรัฐบาล 4.0 ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเราจะเป็นครัว
ของโลก จากนโยบายนี้จึงทําใหเราพ่ึงพาตนเองไดในการใชวัตถุดิบภายในประเทศ งดการนําเขาถั่ว
เหลืองจากอเมริกา ซึ่งเป็นพืชตัดตอพันธุแกรรมและงดนําแหลงโปรตีนจากอวัยวะและเลือดของสัตวแ
ที่มาจากยุโรปเพราะอาจจะมีเชื้อวัวบาปนเปื้อนมา ทําใหนักวิชาการในประเทศไทยกําลังผลักดันให
ผลิตเนื้อและไขใหเป็นผลิตภัณฑแอินทรียแ โดยเลี้ยงไกแบบมังสวิรัตและปลอดสารปฏิชีวนะโดยใชพืช
สมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ แตอยางไรก็ตามผูเลี้ยงจะตองเลือกและคัดสรรวัตถุดิบที่มีความเหมาะสม
สําหรับเป็นอาหารของสัตวแปีกตามความตองการดังตอไปนี้ 
 
ประโยชน์ของอาหาร 
 อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 61) ไดกลาวถึง ประโยชนแของอาหาร ดังนี้ 

1. เพ่ือการดํารงชีพ (Maintenance) ทําใหขบวนการตาง ๆ ในรางกายดําเนินไปอยางปกติ 
เชน การหายใจ การไหลเวียนโลหิต การยอยและการดูดซึมอาหาร การขับถาย การควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกาย 

2. เพ่ือการเจริญเติบโต (Growth) เพ่ือเสริมสรางกระดูกและกลามเนื้อ 
3. เพ่ือการสืบพันธุแการใหผลผลิต (Reproduction and Production) อาหารสวนที่เหลือใช

จากการเจริญเติบโตจะนําไปใชสืบพันธุแและลูกหลานตอไป 
4. เพ่ือสะสมไขมัน (Fattening) อาหารสวนที่เหลือใชจะถูกเก็บสะสมไวในรูปไขมันใน

รางกาย 
 

ความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก 
 ความตองการโภชนะของสัตวแปีกนั้น การใหอาหารพลังงานมีความจําเป็นพ้ืนฐานในการเลี้ยง
สัตวแปีก ซึ่งอาหารพลังงานก็มาจากแหลงวัตถุดิบหลายชนิด เราจะตองกําหนดวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น มี
การพัฒนาสูตรอาหารโดยใชวัตถุดิบหลาย ๆ ชนิด ทั้งที่เป็นแหลงพลังงานและแหลงโปรตีน เพ่ือลด
ตนทุนคาอาหารซึ่งเป็นตนทุนที่สูงถึง 60 - 70 เปอรแเซ็นตแ จึงตองมีความรูในการพัฒนาสูตรอาหาร 
ดังนี้ (มณฑิชา  พุดซาคํา, มปป. : 9 และ สาโรช  คาเจริญ, 2542 : 555-561) 
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ความต้องการพลังงาน 
  1. โดยปกติไกหรือสัตวแปีก มักจะกินอาหารตามความตองการของอาหารและ
พลังงานและอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม 
  2. ถาอาหารมีพลังงานต่ํา สัตวแจะกินอาหารในปริมาณมากกวาอาหารที่มีพลังงานสูง 
  3. ในฤดูรอนสัตวแจะกินอาหารนอยกวาฤดูหนาว เพราะตองการใชพลังงานนอยกวา
ฤดูหนาว เพราะฉะนั้นในการเลี้ยงสัตวแปีกในประเทศไทย จึงตองใชสูตรอาหารที่มีโภชนะตาง  ๆ 
คอนขางเขมขนและมีความหนาแนนสูงในรูปอาหารอัดเม็ด เพ่ือใหไดโภชนะครบถวนตามที่รางกาย
ตองการถึงแมจะกินไดในปริมาณนอย ความตองการพลังงานของไกกระทง ดังตาราง 4.1 สวนในไกไข
และไกพันธุแ ดังตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.1 ความตองการพลังงาน โปรตีนและแรธาตุของไกกระทง 
 

อายุ 
ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 

0-3 สัปดาห์ 
3200 

3-6 สัปดาห์ 
3200 

6-8 สัปดาห์ 
3200 

โปรตีน (%) 23.0 20.0 18.0 
กรดอะมิโน    
ไลซีน (%) 1.10 1.00 0.85 
เมทไธโอนีน (%) 0.50 0.38 0.32 
กรดอะมิโนที่มีกํามะถัน (%) 0.90 0.72 0.60 
ทริปโตเฟน (%) 0.20 0.18 0.16 
ทรีโอนีน (%) 0.80 0.74 0.68 
ไกลซีน+เซอรีน (%) 1.25 1.14 0.97 
ลิวซีน (%) 1.20 1.09 0.93 
ไอโซลิวซีน (%) 0.80 0.73 0.60 
วาลีน (%) 0.82 0.72 0.62 
ฮีสทีดีน (%) 0.35 0.32 0.27 
อารแจินีน (%) 1.25 1.10 1.00 
เฟนิลอะลานีน + ไทโรซีน (%) 1.34 1.22 0.04 
แร่ธาตุ    
แคลเซียม(%) 1.00 0.90 0.80 
ฟอสฟอรัสรวม (%) 0.45 0.35 0.30 
โซเดียม (%) 0.20 0.15 0.12 
โปแตสเซียม (%) 0.30 0.30 0.30 
คลอไรดแ (%) 0.20 0.15 0.12 
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ตาราง 4.1 ความตองการพลังงาน โปรตีนและแรธาตุของไกกระทง (ตอ) 
 

อายุ 
ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 

0-3 สัปดาห์ 
3200 

3-6 สัปดาห์ 
3200 

6-8 สัปดาห์ 
3200 

แร่ธาตุ    
แมกนีเซียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 600 600 600 
เหล็ก (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 80 80 80 
ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 8 8 8 
สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 40 40 40 
ซิลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.15 0.15 0.15 
    
ที่มา : NRC (1994 : 155) 

 
ความต้องการโปรตีน 

 ความตองการโปรตีน โปรตีนเป็นโภชนะตัวที่สําคัญที่สุดและมีราคาแพง โปรตีนเป็น
โภชนะที่จําเป็นสําหรับสัตวแปีกทุกชนิด และทุกระยะการผลิต โดยจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโต การ
ใหผลผลิตไข และการเจริญของระบบสืบพันธุแ (อรวรรณ  ชินราศี, 2547 : 63) ดังนั้นตองทําความ
เขาใจโภชนะตัวนี้เป็นอยางมาก และจะตองทราบวาโปรตีนตัวนี้เมื่อยอยขั้นสุดทายแลวจะใหกรดอะมิ
โนที่จําเป็นอะไรบาง และใชทดแทนกันได ดังนี้ 
  1. ความตองการขั้นต่ําของกรดอะมิโนที่จําเป็นกับไนโตรเจน ที่จะนําไปสังเคราะหแ
เป็นกรดอะมิโนที่ไมจําเป็น 
  2. เมทไธโอนีนและเฟนิลอะลานีน สัตวแปีกจะตองไดรับจากอาหารไมมีกรดอะมิโน
ตัวอ่ืนทดแทนได 
  3. สวนซีสทีนสามารถใชเมทไธโอนีนทดแทนได 
  4. ไทโรซีนกับเซอรีนแทนได 
  5. ไกลซีนกับเซอรีนสามารถใชแทนกันได 
  6. ในเขตรอนจะมีปัญหาไกเจริญเติบโตชา และไกไขใหไขลดลงในฤดูรอน เมื่อ
อุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส ผูเลี้ยงมักแกปัญหาดวยการเพ่ิมโปรตีนหรือกรดอะมิโน แตความ
เป็นจริงเกิดจากไกไดรับอาหารพลังงานไมพอ ดังนั้น การเพ่ิมไขมันอยางนอย 3 เปอรแเซ็นตแ จะทําให
ไกไดรับอาหารพลังงานเพ่ิมข้ึน และชวยแกปัญหาไกกระทงเจริญเติบโตชาและการใหไขลดลงไดความ
ตองการโปรตีนได ดังตาราง 4.1  
  หนาที่ของโปรตีน 

1. เป็นสวนประกอบของเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ในรางกาย เชน กลามเนื้อ กระดูก ขน 
หนัง เล็บ และเอ็น 

2. เป็นโครงสรางที่สําคัญของการดํารงชีพ เชน เอนไซมแ และฮอรแโมน 
3. ทําหนาที่เป็นภูมิคุมกัน 
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4. ทําหนาที่ในการขนสงสารบางชนิดในรางกาย 
5. ชวยรักษาสมดุลของของเหลวภายนอกเซล 
โปรตีนที่สัตวแไดรับมากไปจะถูกขับออกจากรางกาย แตหากไดรับนอยไปจะทําให

สัตวแโตชารางกายออนแอ ภูมิคุมกันโรคต่ํา และการใหผลผลิตลดลง สัตวแที่มีอายุนอยจะตองการ
โปรตีนมากกวาสัตวแที่มีอายุมาก เชน ในลูกไกตองการโปรตีน 22-24 เปอรแเซ็นตแ สวนในไกพันธุแและ
หรือไกไขตองการโปรตีนเพียง 15 เปอรแเซ็นตแ 

ความต้องการวิตามิน 
 วิตามินเป็นโภชนะที่รางกายตองการเพียงเล็กนอย แตรางกายจะขาดไมได เนื่องจาก

ทําใหกระบวนการทางสรีรวิทยาของรางกายเกิดความเสียหาย และทําใหมีความผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้น
จึงมีหลักเกณฑแในการนําวิตามินมาใชผสมในอาหาร ดังนี้(อรวรรณ  ชินราศี, 2547 : 64) 
  1. การผสมอาหาร มักจะมีการผสมวิตามินในปริมาณที่มากกวาความตองการขั้นต่ํา
เนื่องจากวิตามินมีการสูญเสียระหวางการผสมอาหาร การขนสง และการเก็บ 
  2. วิตามินที่ละลายในไขมันจะสูญเสียมากกวาวิตามินที่ละลายน้ํา 
  3. วิตามินที่ละลายไขมันแตละชนิด จะมีสูญเสียไมเทากัน เชน วิตามินเอ สูญเสีย
มากกวาวิตามินดี ดังนั้น เมื่อผสมอาหารใหเพ่ิมวิตามินเอ 66 เปอรแเซ็นตแ วิตามินดี 50 เปอรแเซ็นตแ 
และวิตามินอ่ืนๆ 20 เปอรแเซ็นตแ  แตปัจจุบันบริษัทไดผลิตวิตามินที่มีความคงทนตอการสูญเสีย 
เพราะฉะนั้นอาจไมมีความจําเป็นที่จะตองผสมในอัตราที่กินความตองการ 
 ความตองการวิตามินของไกกระทงได ดังตาราง 4.2  สวนไกไขและไกพันธุแ ดังตาราง 4.4 
 
ตาราง 4.2 ความตองการวิตามินของไกกระทง 
 
 

อายุ 
ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 

0-3 สัปดาห์ 
3200 

3-6 สัปดาห์ 
3200 

6-8 สัปดาห์ 
3200 

วิตามินที่ละลายไขมัน    
วิตามิน เอ (หนวยสากล) 1500 1500 1500 
วิตามิน ดี (หนวยสากล) 200 200 200 
วิตามิน อี (มิลลิกรัม) 10 10 10 
วิตามิน เค (มิลลิกรัม) 0.50 0.50 0.50 
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ตาราง 4.2 ความตองการวิตามินของไกกระทง (ตอ) 
 

อายุ 
ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 

0-3 สัปดาห์ 
3200 

3-6 สัปดาห์ 
3200 

6-8 สัปดาห์ 
3200 

วิตามินที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัม)    
วิตามิน บี 1 1.80 1.80 1.80 
วิตามิน บี 2 3.60 3.60 3.00 
แคลเซียมแพนโททิเนท 10 10 10 
ไนอาซีน 35 30 25 
ไบโอติน 0.15 0.15 0.12 
โฟลาซิน 0.55 0.55 0.50 
วิตามิน บี 12 0.01 0.01 0.007 
โคลีน 1300 100 750 
โพริดอกซิน 3.50 3.50 3.00 

 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
ตาราง 4.3 ความตองการพลังงาน โปรตีน และแรธาตุของไกไขและไกพันธุแ 
 

 
ประเภทไก่ 

ไก่ไข่และไก่พันธุ์
ของไก่กระทง

ขนาดเล็ก 

ไก่พันธุ์ของไก่กระทง
ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข ่
เขตร้อน 

ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 2600 2800 2600 2800 2800 
โปรตีน (%) 14.00 16.00 18.00 18.00 18.50 
กรดอะมิโน      
ไลซีน (%) 0.63 0.68 0.51 0.55 0.93 
เมทไธโอนีน (%) 0.28 0.30 0.24 0.26 0.41 
แร่ธาตุ      
แคลเซียม(%) 3.40 3.60 2.80 3.00 4.00 
ฟอสฟอรัสรวม (%) 0.56 0.58 0.53 0.56 .65 
ฟอสฟอรัสใหประโยชนแ (%) 0.31 0.38 0.28 0.31 0.40 
โซเดียม (%) 0.13 0.14 0.10 0.12 0.15 
คลอไรดแ (%) 0.13 40 0.10 0.12 0.15 
เหล็ก (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 40 40 40 40 40 
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ตาราง 4.3 ความตองการพลังงาน โปรตีน และแรธาตุของไกไขและไกพันธุแ (ตอ) 
 

 
ประเภทไก่ 

ไก่ไข่และไก่พันธุ์
ของไก่กระทง

ขนาดเล็ก 

ไก่พันธุ์ของไก่กระทง
ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่เขต
ร้อน 

ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 2600 2800 2600 2800 2800 
ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 40 40 40 40 40 
ซิลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) 

60 60 60 60 60 

โคบอลทแ (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
ไอโอดีน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
กรดลิโนเลอิก (มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) 

0.80 0.90 0.60 0.70 1.00 

เซนโทฟิลลแ (มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) 

23 25 - - 30 

ปริมาณที่คาดวาจะไดกินตอวัน
(กรัม)ที่อุณหภูมิ 18องศา
เซลเซียส 

 
127 

 
120 

 
170 

 
160 

 
110 

 

 

ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
ตาราง 4.4 ความตองการวิตามินของไกไขและไกพันธุแ 
 
 

ประเภทไก่ 
ไก่ไข่และไก่พันธุ์
ของไก่กระทง

ขนาดเล็ก 

ไก่พันธุ์ของไก่กระทง
ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่เขตร้อน 

ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 2600 2800 2600 2800 2800 
วิตามินละลานในไขมัน      
วิตามิน เอ (หนวยสากล) 10000 10000 10000 10000 8000 
วิตามิน ดี (หนวยสากล) 1500 1500 1500 1500 1000 
วิตามิน เอ (มก.) 15 15 15 15 5 
วิตามิน เค (มก.) 4 4 4 4 2 
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ตาราง 4.4 ความตองการวิตามินของไกไขและไกพันธุแ (ตอ) 
 

ประเภทไก่ 
ไก่ไข่และไก่พันธุ์
ของไก่กระทง

ขนาดเล็ก 

ไก่พันธุ์ของไก่กระทง
ขนาดใหญ่ 

ไก่ไข่เขตร้อน 

ระดับพลังงาน (กก.แคลอรี่/กก.) 2600 2800 2600 2800 2800 
วิตามินที่ละลายในน้ า       
วิตามิน บี 2 4 4 4 4 4 
แคลเซียมแพนโททิเนท 8 8 8 8 4 
ไบโอติน 0.1 0.1 0.1 0.1 0 
โฟลาซิน 0.2 0.2 0.2 0.2 0 
วิตามิน บี 12 0.008 0.008 0.008 0.008 0.004 
โคลีนคลอไรดแ  500 500 500 500 250 
โพริดอกซิน                                     1 1 1 1 0 

 

 

 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
 
 นอกจากนี้แลว ผูเขียนไดมีประสบการณแในการเป็นประธานที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา 
รายวิ ช าปัญหา พิ เ ศษ ของหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าสั ตวศาสตรแ  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ โดยนักศึกษาไดมีการศึกษาการใชใบกระถินแชน้ํา
ทดแทนโปรตีนในอาหารไกสามสายเลือด ผลการวิจัยพบวา อัตราการเจริญเติบโตในกรรมวิธีที่ ใชสูตร
อาหารผสมใบกระถินแชน้ํา 4 เปอรเซ็นตแ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดถึง 19.35 กรัมตอวันตอตัว 
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ผสมสูตรอาหารปกติ
(ควบคุม) กรรมวิธีที่ใชสูตรอาหารปกติผสมกับใบกระถินแชน้ํา 2 และ 3 เปอรแเซ็นตแ ดังตารางที่ 4.5 
สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนัก ของไกสามสายเลือด พบวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ปัญญา เจริญพจนแ และคณะ, 2557 : 26) 
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ตาราง 4.5 การใชใบกระถินแชน้ําทดแทนโปรตีนในอาหารไกสามสายเลือด 
 

ปัจจัยท่ีศึกษา สูตรอาหาร P-Value C.V.(%) SE 
 T1 T2 T3 T4    

อัตราการเจริญเติบโต
(กรัม/ตัว/วัน) 
ปริมาณอาหารที่ไกกิน
เฉลี่ย(กรัม/วัน) 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ําหนัก 
ตนทุนการผลิต(บาท) 

17.43a 
 

53.34 
 

3.06b 
 

44.19c 

18.51b 
 

54.74 
 

2.96b 
 

42.16b 

18.74b 
 

53.18 
 

2.83a 
 

40.24a 

19.35b 
 

54.34 
 

2.80a 
 

39.64a 

0.02 
 

0.46 
 

0.02 
 

0.00 

2.87 
 

2.94 
 

2.66 
 

2.58 

0.26 
 

0.79 
 

0.03 
 

0.58 
 

ที่มา : ปัญญา  เจริญพจนแ และคณะ (2557 : 26) 
 

หมายเหตุ 
 T1 = สูตรอาหารปกติผสมใบกระถินแชน้ํา 0 เปอรแเซ็นตแ (ควบคุม) 
 T2 = สูตรอาหารปกติผสมใบกระถินแชน้ํา 2 เปอรแเซ็นตแ 
 T3 = สูตรอาหารปกติผสมใบกระถินแชน้ํา 3 เปอรแเซ็นตแ 
 T4 = สูตรอาหารปกติผสมใบกระถินแชน้ํา 4 เปอรแเซ็นตแ 

abcอักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
 ns คือ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 SE คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 C.V. คือ คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร 
 

ความต้องการแร่ธาตุ 
แรธาตุเป็นโภชนะที่มีความสําคัญตอการสรางการเจริญเติบโตของรางกาย และการ

สรางไข แตแรธาตุบางชนิดสัตวแปีกมีความตองการเพียงปริมาณเล็กนอยแตก็ขาดไมได เชน ซีลีเนียม 
สัตวแปีกตองการปริมาณนอย แตหากไดรับในปริมาณที่ไมเพียงพอก็อาจสงผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตและเป็นสาเหตุการเกิดโรคได (ทับทิม สําแดงไชย, 2559 : 24) ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองทราบ
วาจะตองนําแรธาตุมาใชผสมในสูตรอาหารอยางไร จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ในทางปฏิบัติจะมีการใหแรธาตุในปริมาณท่ีสูงกวาความตองการข้ันต่ํา 
  2. แรธาตุบางชนิดตองการปริมาณนอยและตองมีอัตราสวนที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะ
ทําใหแสดงอาการขาดธาตุอีกตัวหนึ่ง ไดแก ปริมาณของแคลเซียมกับแมกนีเซียม แคลเซียมกับสังกะสี 
ซิลิเนียมกับเมอรแคิวรี่ และทองแดงกับโมลิบดินัม เป็นตน 
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  3. ในแมไกตองใชแคลเซียมประมาณ 2 กรัม ตอการสรางเปลือกไข 1 ฟอง ดังนั้น
การใหแรธาตุจึงขึ้นอยูกับปริมาณของผลผลิตดวย 
  4. แมไกสาวจะใชแคลเซียมมีประสิทธิภาพสูงกวาแมไก 
  5. อากาศรอนจะทําใหเปลือกไขบาง 
  6. โรคทางระบบหายใจบางชนิดทําใหเปลือกไขบางไดเชนกัน 
  7. ไกกระทง จะตองการแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณมาก เพ่ือนําไปสราง
โครงสรางหรือกระดูก 
  8. ในอาหารไกทุกชนิด ไมควรใสแคลเซียมคารแบอเนตหรือหินปูนและแคลเซียม
ฟอสเฟต มากเกินไป จะทําใหอาหารไมนากินความตองการแรธาตุของไกกระทงได ดังตาราง 4.1 
 
อาหารวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบที่จะนํามาใชเป็นอาหารสัตวแ ในประเทศไทยมีอาหารสัตวแมากมาย โดยเฉพาะวัตถุดิบ
ที่เป็นอาหารพลังงานซึ่งพอจะจําแนกได ดังตอไปนี้ (อุทัย  คันโธ, 2559 : 331) 
 1.อาหารวัตถุดิบที่ใหพลังงาน มีอยู 2 ประเภท คือ อาหารประเภทคารแโบไฮเดรต เป็น
วัตถุดิบสวนใหญประมาณ 60 - 80 เปอรแเซ็นตแ ของวัตถุดิบที่นํามาผสมกันเป็นอาหาร และอาหาร
ประเภทไขมัน นอกจากใหพลังงานแลวยังชวยลดฝุุนของอาหาร อาหารมีรสชาติดีและมีสีสันนากินขึ้น 
แตควรใชประมาณ 3-5 เปอรแเซ็นตแเทานั้น  แตถาทําการอัดเม็ดสามารถใชได 7-8 เปอรแเซ็นตแ และ
ควรเติมสารกนัหืนในอาหารผสม ดังตาราง 4.6 สวนขอจํากัดการใชวัตถุดิบพลังงาน ดังตาราง 4.7 

1.1 ขาวและผลพลอยได ขาวสามารถใชไดท้ังที่เป็นขาวเปลือก เมล็ดขาว และผลพลอยได
จากการสีขาว ขาวเปลือก ไมมีแคโรทีน และมีประสิทธิภาพทางอาหารต่ํา ควรใชในปริมาณจํากัด 
ปลายขาว คุณภาพพอกันกับขาวโพด อาจใชจมูกขาวที่มีคุณคาทางโภชนะสูง มีวิตามินพวกไธอามิน
และไนอาซินสูง แตมีน้ํามันประมาณ 13 เปอรแเซ็นตแ จึงไมควรเก็บนาน โดยทั่วไปผสมในอาหารไก
ประมาณ 20 - 40 เปอรแเซ็นตแ และมีกากสูง 12 เปอรแเซ็นตแ จึงไมควรใชเกิน 10 เปอรแเซ็นตแ ในไก
กระทง รําขาวอัดน้ํามัน จะมีโปรตีนสูงกวารําละเอียดและเก็บไดนานกวา แตตองเสริมวิตามินที่
ละลายในไขมันเพ่ิม 

1.2 ขาวโพด ใชไดผลดีแตยอยงายกวารํา เพราะมีกากนอยใหพลังงานสูงและมีกรดลิโนเล
อิกมาก ขาวโพดเหลือง จะมีแคโรทีนสูง ชวยใหไขแดงมีสีเขม หนังและแขงของไก มีสีเหลืองขึ้น 
ขาวโพดโอเพด มีไลซีนสูงกวาปกติเทาตัว  สามารถลดการใชกากถั่วเหลืองและปลาปุนได 

1.3 ขาวฟุาง ควรใชผสมไมเกินครึ่งหนึ่งของขาวโพด หรือปลายขาวมีแคโรทีนนอย          
บางพันธุแมีมีแทนนิสสูง มีแคลเซียมต่ํา มีวิตามิน บี คอมเพล็กเทากับขาวโพด แตมีไนอาซีนสูงกวา การ
เพ่ิมเมทไธนินในอาหารจะลดพิษของแทนนิน แทนนินจึงไมมีโอกาสไปทําลายเอนไซมแตาง  ๆ ในตัว
สัตวแ 

1.4 มันเสน มีพลังงานสูง แตมีโปรตีนต่ํา สามารถใชเป็นอาหารธัญพืชไดบางสวน แตตอง
ระวังปริมาณของกรดไฮโดรไซยานิค อาจเกิดพิษตอสัตวแได 
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1.5 กากน้ําตาลมีโปรตีนต่ํามาก ใชผสมอาหารไดไมเกิน 10 เปอรแเซ็นตแ ของขาวโพดและ
ไมเกิน 5 เปอรแเซ็นตแ ของอาหารทั้งหมด การใหมากเกินไปจะทําใหมูลสัตวแเหลว เนื่องจากมี
แมกนีเซียม ซัลเฟตสูง และผสมกับอาหารอ่ืน ๆ ไดยาก  

1.6 ไขมัน ไขวัวไขควาย น้ํามันหมู และไขมันจากพืช นอกจากนี้ยังมี ไขมันสัตวแและไขมัน
พืช ที่เป็นผลพลอยไดจากโรงงานทําสบู 
 
ตาราง 4.6 วัตถุดิบสําคัญพวกแปูงและน้ําตาลที่มักใชผสมในอาหารไก 
 

วัตถุดิบ วัตถุ
แห้ง
(%) 

โปร 
ตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

พลังงาน 
(กิโลแคลอรี/

กก.) 

เยื่อ
ใย 

(%) 

แร่
ธาตุ 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

ฟอส 
ฟอรัส 
(%) 

ขาวเปลือก 88.8 7.9 1.8 - 9.0 5.0 2.8 0.32 
ขาวกลอง 87.8 9.1 2.1 - 1.1 1.1 0.04 0.25 
ปลายขาว 89.0 8.7 0.7 2,990 9.8 - 0.8 - 
รําหยาบ 91.0 12.9 13.0 2,100 11.4 - 0.07 1.50 
รําละเอียด 90.0 12.2 11.0 3,090 4.1 - 0.05 1.31 
รําอัดน้ํามัน 91.0 13.5 0.6 1,890 13.0 - 0.10 1.70 
ขาวฟุาง 88.0 11.0 2.1 3,212 2.3 - 0.04 0.32 
ขาวโพด 89.0 8.8 3.8 3,350 2.2 - 0.02 0.28 
รําขาวโพด 90.1 22.0 2.5 1,750 8.0 - 0.40 0.80 
มันเสน 87.3 2.4 0.3 - 7.6 3.0 0.15 0.08 
รําขาวสาลี 89.0 15.7 3.0 1,300 11.0 - 0.14 1.15 
กากน้ําตาล 73.5 2.9 0.0 2,178 0.0 8.1 0.82 0.08 

 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
ตาราง 4.7 ขอจํากัดในการใชวัตถุดิบอาหารสัตวแที่ใหพลังงานในสัตวแปีก 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณที่ใช้ได้สูงสุดในสัตว์ปีก (%) 
ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ไข่-พันธุ์ 

ขาวโพด 100 100 100 
ขาวฟุาง 100 100 100 
ปลายขาว 100 100 100 
รําละเอียด 15 30 30 
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ตาราง 4.7 ขอจํากัดในการใชวัตถุดิบอาหารสัตวแที่ใหพลังงานในสัตวแปีก (ตอ) 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณที่ใช้ได้สูงสุดในสัตว์ปีก (%) 
ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ไข่-พันธุ์ 

รําขาวสาลี 10 15 10 
มันเสน(ปุน) 50 50-60 50 
กากน้ําตาล 10 10 10 
ขาวเปลือก 10 10 10 
ขาวสาลี 30 30 30 
ใบมันสําปะหลังแหง 16 16 16 
รําหยาบ - - - 
น้ําตาล 10 10 10 
น้ํามันพืช 7 8 8 
ไขวัว 7 8 8 

 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
 2. อาหารวัตถุดิบที่ใหโปรตีน แหลงที่ใหโปรตีน มี 2 ชนิด คือ จากพืชและจากสัตวแ เพ่ือใหได
กรดอะมิโนที่จําเป็นชนิดตาง ๆ ในปริมาณตามความตองการ ควรใชวัตถุดิบหลายชนิดในสูตรอาหาร 
จะไดผลดีกวาใชชนิดเดียวหรือนอยชนิด ดังตาราง 4.8 (อุทัย  คันโธ, 2559 : 331) 

2.1 ปลาปุน ควรมีเกลือนอยกวา 3 เปอรแเซ็นตแ เป็นปลาปุนจืดที่มีคุณภาพดี ปลาปุนมี
ไอโอดีน วิตามินบีตาง ๆ  วิตามินอี สูงมาก  มีไรโบเฟลสูง มีวิตามินเอและดี นอย มีแคลเซียม
ประมาณ 4 เปอรแเซ็นตแ  และฟอสฟอรัส ประมาณ 2 เปอรแเซ็นตแ ปลาปุนใชผสมอาหารไดประมาณ  
5-10 เปอรแเซ็นตแ 

2.2 เนื้อกระดูกปุน มีคุณคาทางโภชนะนอยกวาปลาปุนหรือผลพลอยไดจากนม จะมีเอ็น
และกระดูกมาก มีเมทไธนีนต่ํา 

2.3 เลือดแหง เป็นเลือดที่รวบรวมจากโรงฆาสัตวแ ไดถูกความรอนจนสุก มีโปรตีนสูงกวา 
75 เปอรแเซ็นตแ แตคุณภาพต่ํากวาเศษเนื้อมาก เพราะไมมีไอโซลูซีน มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่ํา        
แตมีไลซีนสูง ใชแทนที่อาหารโปรตีนไดเพียง 5-8 เปอรแเซ็นตแ 

2.4 ขนไกปุน มีโปรตีนสูง 85-88 เปอรแเซ็นตแ แตมีคุณภาพต่ํากวาปลาปุน หรือกากถั่ว
เหลือง เพราะมีเมทไธโอนีน (Methionine) ไลซีน (Lysine) ทริพโตเฟน (Tryptophan) และฮีสติดีน
(Histidine) นอยมาก ในไกไขใชไดไมเกิน 10 เปอรแเซ็นตแ ไกกระทงใชไดไมเกิน 5 เปอรแเซ็นตแ  

2.5 สาเหลา มียีสตแสูง จึงมีโภชนะท่ีชวยใหสัตวแเจริญเติบโตเร็ว มีวิตามินไรโบฟลาวิน และ
วิตามินบีคอมเพล็กซแสูง และอาจมีตัวยาปฏิชีวนะบางตัว ใชผสมอาหารไดไมเกิน 5-10 เปอรแเซ็นตแ ไม
ควรใชมากเพราะเป็นยาระบายออน ๆ ขอควรระวัง สารซับสาเหลาที่ทําใหแหง ถาสารนั้นมีพิษ จะทํา
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ใหสาเหลานั้นเกิดพิษได  กากนุนสามารถซับสาเหลาไดดี ทําใหตากแลวแหงเร็ว แตตองระวังพิษใน
กากนุน 

2.6 กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองดิบไมควรนํามาเป็นอาหารสัตวแ เนื่องจากมีสารยับยั้งการ
ทํางานของน้ํายอยทริปซินในสัตวแ ความรอน 100 - 120 องศาเซลเซียส นาน 15 - 20 นาที จะ
ทําลายสารนี้ได  กากถ่ัวเหลืองเป็นแหลงสําคัญโปรตีนของพืช  สามารถใชผสมอาหารไดไมจํากัด แต
อาจจะขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีน 

2.7 กากถั่วลิสง มีคุณคาทางโภชนะใกลเคียงกับกากถั่วเหลือง แตมีเมทไธโอนีนและ
แคลเซียมต่ํา และควรระวังพิษจากเชื้อราอะฟลาท฿อกซิน 

2.8 โปรตีนถั่วเขียว จากโรงงานทําวุนเสน  นํามาตากแหงใชเป็นอาหารสัตวแปีกได 
2.9 กากงา มีรสชาติที่สัตวแชอบ ใชแทนกากถ่ัวเหลืองไดดี และมีเมทไธโอนีนสูง ไมหืนงาย 

แตมีไลซีนต่ํา 
2.10 กากฝูาย สามารถใชแทนโปรตีนไดบางสวน ถาใชมากกวา 5 เปอรแเซ็นตแ ในลูกไก

หรือไกกระทงจะทําใหการเจริญเติบโตชา และในไกไขจะทําใหไขขาวมีสีชมพู ไขแดงสีคล้ําเขียวหรือ
น้ําตาล เนื่องจากมีสารพิษ 

2.11 กากนุน กากนุนอัดน้ํามันมีโปรตีนพอสมควรแตมีสารพิษพวกไซโรลโปร ปินปอยดแ 
ทําใหไขมันขุนแข็งตัว อัตราการไขลด การเจริญเติบโตชา ใชไดในอาหารไมเกิน 5 - 7 เปอรแเซ็นตแ
หรือไมเกิน 1 ใน 4 ของโปรตีนจากพืช ไมควรใชในอาหารไก เพราะจะทําใหไขมีเชื้อตายมาก และฟัก
ออกนอย การเก็บไวในโรงเรือน 3-4 เดือน จะชวยลดพิษและผสมอาหารไดมากขึ้น 

2.12 กากปาลแม มีโปรตีนและกากสูง คุณภาพโปรตีนไมคอยดี แตไมมีพิษ 
2.13 กากกระเจี๊ยบ มีโปรตีน 35 เปอรแเซ็นตแ ในไกกระทงสามารถใชไดถึง 25 เปอรแเซ็นตแ 
2.14 กากมะพราว ควรเป็นชนิดสกัดน้ํามัน กากมะพราว ที่ดีจะตองมีสีขาวหรือสีน้ําตาล

ออน ไมมีกลิ่นหืน ใชผสมในอาหาร 8-10 เปอรแเซ็นตแ ขอควรระวัง เชน หืนงาย มีกากสูง ขาดกรด            
อะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีน 

2.15 ใบกระถิน ในลูกไกไมควรใชเกิน  3.5 เปอรแเซ็นตแในอาหาร ไกใหญไมควรเกิน 7 - 8 
เปอรแเซ็นตแ ถาใชมากจะเกิดพิษเนื่องจากสารไมโมซิน จะทําใหไกเจริญเติบโตชา ขนงอกชา ในไกใหญ
ขนจะรวง ไขมีเชื้อต่ํา ปัจจุบันมีกระถินยักษแ ใบมีคุณคาทางโภชนะสูง และมีพิษนอยกวากระถินไทย 
นอกจากนี้การลดพิษ สามารถทําไดโดย แชน้ําทิ้งไว 1 วัน แลวตากแหง สามารถใชไดถึง 15 
เปอรแเซ็นตแ 
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ตาราง 4.8 วัตถุดิบสําคัญพวกไขมัน และโปรตีนที่มักใชผสมในอาหารไก 
 

วัตถุดิบ วัตถุ
แห้ง
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

พลังงาน 
(กิโล

แคลอรี/
กก.) 

เย่ือใย 
(%) 

แร่ธาตุ 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

แหล่งให้ไขมัน   -      
ไขมันโค - 0.0 100 7,010 0.0 0.0 0.0 0.0 
น้ํามันพืช - 0.0 100 8,950 0.0 0.0 0.0 0.0 
น้ํามันหมู - 0.0 100 8,600 0.0 0.0 0.0 0.0 
แหล่งให้โปรตีน         
กากมะพราว 93.0 22.0 6.0 1,485 12.0 7.0 0.17 0.60 
กากเมล็ดฝูาย 91.1 41.0 3.9 2,272 12.6 6.2 0.17 0.97 
กากถ่ัวเหลือง 89.0 44.0 0.8 2,230 7.3 - 0.29 0.65 
กากถ่ัวลิสง 90.0 39.8 7.3 2,500 13.0 - 0.16 0.56 
กากงา 93.0 43.8 8.6 2,210 9.7 - 2.0 1.37 
กากเม็ดทานตะวัน 93.0 45.4 2.9 2,320 12.2 - 0.4 1.00 
กากเมล็ดนุน 86.0 29.2 5.5 - 19.0 6.8 - - 
กากเมล็ดปาลแม 90.0 19.0 2.0 1,600 - 4.0 0.21 0.50 
แกลบกุง 95.0 30.0 2.2 1,870 18.8 30.0 18.0 1.50 
เนื้อปุน 92.0 54.4 7.1 2,000 8.7 - 8.3 4.10 
เนื้อกระดูกปุน 94.0 50.4 8.6 1,930 2.8 - 10.3 5.10 
เลือดแหง 91.0 81.1 1.6 2,830 0.5 - 0.6 0.42 
ปลาปุน 93.0 61.0 4.0 2,570 1.0 24.0 7.9 .3.50 
ขนไกปุน 93.0 86.4 3.3 2,360 1.0 - 0.33 0.55 
แหล่งให้แร่ธาตุ      83.7 30.1 - 
กระดูกปุน 97.0 - - - - - 37.9 1.40 
หอยนางรม - - - - - 95.8 38.0 - 
หินปูน - - - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - - - 
ใบกระถิน 91.2 24.4 4.6 - 14.9 7.9 0.76 0.19 
สาเหลาแหง - 27.9 7.4 2,513 11.7 4.8 0.30 0.66 
หางเนยแหง 93.0 12.0 0.8 1,900 - 0.2 0.97 0.76 
นมผง 88.0 24.0 26.0 1,640 - 8.0 0.74 0.64 
หางนมผง 91.6 33.0 0.5 2,500 - 8.0 1.25 1.00 

 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 

 3. อาหารวัตถุดิบประเภทวิตามิน ปัจจุบันสามารถสังเคราะหแวิตามินบริสุทธิ์ และนํามาผสม
กันเป็นอาหารเสริมวิตามินและแรธาตุปลีกยอย เพ่ือผสมใหแกสัตวแปีกตามความตองการแตละระยะ
ดังตาราง 4.9 (อุทัย  คันโธ, 2559 : 479-484) 
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3.1 วิตามิน เอ มีมากในใบกระถิน ขาวโพดเหลือง น้ํามันตับปลาฉลาม หรือวิตามินเอ 
สังเคราะหแ  ควรเก็บอาหารเหลานี้ในที่มืดและเย็น เพ่ือรักษาคุณภาพใหทนอยูนาน 

3.2 วิตามิน ดี พบในแสงแดดและวิตามินดี 3 สังเคราะหแ สิ่งที่ทําลายวิตามินเอ ก็จะ
ทําลายวิตามิน ดี และไมควรผสมวิตามินรวมกับแรธาตุเก็บไวนาน 

3.3 วิตามิน เค การเติมใบกระถิน 2-5 เปอรแเซ็นตแ ก็เพียงพอแกความตองการของไก 
3.4 ไรโบเฟลวิน พบมากในอาหารจําพวกนม ตับ ใบกระถิน กากสาเหลาและไรโบเฟลวิน 

สังเคราะหแ วิตามินชนิดนี้ถูกแสงแดดทําลาย 
3.5 กรดแพนโตธีนิค พบมากในตับปุน น้ําปลาขน กากน้ําตาล ผลิตภัณฑแเนย ใบกระถิน 

กากถั่วลิสง การใชอาหารวัตถุดิบ ทีมีไรโบเฟลวินสูง มักจะไมขาดกรดแพนโตธีนิคการใชแคลเซียม          
แพนโตธีนิคชนิดสังเคราะหแ มักใชผสมในอาหารขนหรืออาหารเสริม ถาในอาหารขนที่มีกรดนิโคตินิ ค  
อาซานิลิค แอสคอบิค หรือกรดไซตริก ก็อาจทําลายแคลเซียมแพนโนซีเนทลงได 

3.6 โคลีน พบมากในกากถ่ัว และสารสังเคราะหแโคลีนคลอไรดแ 
3.7 ไนอาซิน อาหารไกรุนและไกกระทงควรเสริมไนอาซิน สวนไกใหญการใชใบกระถิน 

เมล็ดธัญพืช และผลพลอยไดก็มีเพียงพอแลว และวิตามินสังเคราะหแนิยมใชกันมากในการผสมอาหาร 
3.8 วิตามิน บี 12 มีมากในตับปุน ปลาปุน หางนมผง และสาเหลา เป็นตน 
3.9 ไธอามีน (บี 1) มีมากในเมล็ดธัญพืช ถาใชขาวโพดแทนรําและปลายขาว ตอง

พิจารณาเสริมให 
3.10 ไพริด฿อกซิน (บี 6) มีอยูเป็นจํานวนมากพอในอาหารทั่ว ๆ ไป 
3.11 ไบโอดิน พบมากในขาวโพด กากถั่วเหลือง ใบกระถิน ถาในอาหารผสมมีวัตถุดิบ

เหลานี้ก็ไมตองใสเพ่ิมอีก 
3.12 วิตามิน ซี (แอสคอบิค) รางกายสามารถสรางไดเองเพียงพอตอความตองการ ยกเวน

ในฤดูรอน หากเปลือกไขบางควรเติมวิตามินซี ลงในอาหาร 
 

ตาราง 4.9 วัตถุดิบอาหารหรือสารเคมีท่ีเป็นแหลงใหวิตามินชนิดตาง ๆ 
 

วัตถุดิบอาหาร/สารเคมี วิตามินที่ให้ ความบริสุทธิ์/ความเข้มข้นของ
วิตามิน 

วิตามิน เอ 500 วิตามิน เอ 500,000 ไอ.ยูตอกรัม 
วิตามิน ดี 100 วิตามิน ดี 100,000 ไอ.ยูตอกรัม 
วิตามิน อี 25 วิตามิน อ ี 250 ไอ.ยูตอกรัม 
วิตามิน เค 3 วิตามิน เค 100 เปอรแเซ็นตแ 
วิตามิน บี 1 ไทอามีน (วิตามิน บี 1) 100 เปอรแเซ็นตแ 
วิตามิน บี 2 ไรโบฟลาวิน (วิตามิน บี 2) 100 เปอรแเซ็นตแ 
วิตามิน บี 3 ไนอาซีน (วิตามิน บี 3) 100 เปอรแเซ็นตแ 
แคลเซียมแพนโทแนต กรดแพนโทเธนิค 50   เปอรแเซ็นตแ 
วิตามิน บี 12 ไซยาโนโคบาลามิน (วิตามิน บี 12) 100 เปอรแเซ็นตแ 

 

ที่มา : NRC (1994 : 155) 
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4. อาหารวัตถุดิบประเภทแรธาตุวัตถุดิบที่ใชผสมอาหาร อาจมีอาหารประเภทแรธาตุ
บางอยางไมเพียงพอ จะเกิดผลเสีย เชน เปลือกไขบาง กระดูกออน เป็นตน และถามากเกินไปอาจจะ
เกิดพิษ ดังตาราง 4.10 และดังตาราง 4.11 (อุทัย  คันโธ, 2559 : 484-494) 

4.1 แคลเซียมและฟอสฟอรัส พบมากในเปลือกหอย หินปูน เนื้อปุน ปลาปุน นม และ
เลือดแหง เป็นตน หินปูน ควรบดหยาบหรือบดละเอียด ถามีแมกนีเซียมในหินปูนสูงกวา 3 
เปอรแเซ็นตแ ไมเหมาะที่ใชเป็นอาหารไก กระดูกปุนและหินฟอสเฟต มีราคาถูก ระวังอยาใชหิน
ฟอสเฟต ที่มีฟลูโอลีนสูงกวา 0.50 เปอรแเซ็นตแ ไดแคลเซียมฟอสเฟต นิยมใชกันมากในการผสมอาหาร 

4.2 โซเดียมและคลอรีน มีมากในเกลือ นอกจากนี้ในเกลือจะมีแมงกานีสและไอโอดีน 
4.3 โปแตสเซียม พบมากในกากน้ําตาล 
4.4 แมงกานีส อาหารหลายอยางมักมีแมงกานีสนอย จึงควรเติมแมงกานีสในอาหาร        

สัตวแปีกทุกระยะ 
4.5 กํามะถัน ถาอาหารผสมมีโปรตีนจากสัตวแมากพอ จะไมขาดธาตุนี้ 
4.6 แมกนีเซียม ในอาหารทั่ว ๆ มีเพียงพอแลว ถาใหอีกจะทําใหเกิดผลเสีย คือ เจริญ 

เติบโตชา กระดูกไมแข็งแรง ไขเปลือกบาง 
4.7 เหล็กและทองแดง ปกติมีเพียงพอในอาหารผสมมากพอแลว 
4.8 ไอโอดีน ถาใชปลาปุน กุงปุน ที่ไดจากทะเล เพียงพอสําหรับความตองการ 
4.9 สังกะสี ตองระวังอยาใหขาดทั้งในไกไขและไกกระทง 

 
ตาราง 4.10 สวนประกอบของแรธาตุที่สําคัญบางชนิด 
 
แร่ธาต ุ แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
โซเดียม 

(%) 
โปแตส 
(%) 

แมกนีเซียม 
(%) 

คลอรีน 
(%) 

กระดูกปุน 29.8 12.5 0.04 0.2 0.30 - 
แคลเซียม
คารแบอเนต 

38.0 0.0 0.02 0.06 0.50 - 

แคลเซียม
ฟอสเฟต 

21.3 18.7 0.06 0.10 0.60 0.013 

หินปูน 38.0 - 0.05 0.10 2.10 0.03 
แมกนีเซียม
ออกไซดแ 

3.0 0.03 0.015 1.30 55.0 0.02 

เนื้อกระดูก
ปุน 

10.30 5.10 0.70 0.10 1.00 0.70 

เปลือกหอย
นางรม 

38.0 0.10 0.20 - 0.30 0.01 
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ตาราง 4.10 สวนประกอบของแรธาตุที่สําคัญบางชนิด (ตอ) 
       
แร่ธาต ุ แคลเซียม 

(%) 
ฟอสฟอรัส 

(%) 
โซเดียม 

(%) 
โปแตส 
(%) 

แมกนีเซียม 
(%) 

คลอรีน 
(%) 

โซเดียม
คารแบอเนต 

- - 43.39 - - - 

เกลือแกง - - 27.00 - - - 
กระดูกปุน 0.30 - 39.0 - 0.005 60.0 
แคลเซียม
คารแบอเนต 

- 2.4 5,000 - - 100 

แคลเซียม
ฟอสเฟต 

0.0 - 300 - 300 - 

หินปูน 0.18 1.11 14,000 10 300 100 
แมกนีเซียม
ออกไซดแ 

- - 300 - - - 

เนื้อกระดูก
ปุน 

0.06 0.04 3,500 10 150 10 

เปลือกหอย
นางรม 

- 0.20 6,000 2 13 90 

แคลเซียม
คารแบอเนต 

- - 700 - 100 - 

โซเดียม
คารแบอเนต 

- - 2,900 - - - 

เกลือแกง - 0.2 - - - - 
 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
ตาราง 4.11 ขอจํากัดในการใชวัตถุดิบอาหารสัตวแที่ใหโปรตีนและแรธาตุในสัตวแปีก 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณที่ใช้ได้สูงสุดในสัตว์ปีก (%) 
ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ไข-่พันธุ์ 

กากถั่วเหลือง 100 100 100 
กากถั่วลิสง 8 8 5 
กากงา - - - 
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ตาราง 4.11 ขอจํากัดในการใชวัตถุดิบอาหารสัตวแที่ใหโปรตีนและแรธาตุในสัตวแปีก (ตอ) 
 

วัตถุดิบอาหารสัตว ์ ปริมาณที่ใช้ได้สูงสุดในสัตว์ปีก (%) 
 ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ไข-่พันธุ์ 
กากฝูาย 5 5-10 5-10 
กากทานตะวัน 5 5 5 
กากดอกคําฝอย - - - 
กากนุน** 2 4 2 
กากปาลแม 20 20 20 
กากมะพราว - 20-40 20-40 
ปลาปุน*** 15 15 15 
เนื้อปุนและกระดูกปุน 7.5-10 7.5-10 15 
เลือดปุนแหง 2 2 2 
ขนไกปุน 2-5 2-5 2 
ใบกระถิน 5 5 5 
ยีสตแ - - - 
กากเบียรแ - - - 
หางนมผง 15 15 15 
หางเนย - - - 
กากยางพารา 10 15 10 
เกลือ 0.28 0.28 0.25 
แกลบกุง 3 4 3 
เศษถั่วเขียว 6 10 5 
ฟลูแฟทซอยบีนและถั่ว
เหลืองทั้งเมล็ด (สุก) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

คอรแนกลูเทนมีล - - - 
 
ที่มา : NRC (1994 : 155) 
 
การผสมอาหารและการค านวณสูตรอาหาร 
 การผสมอาหาร  
 พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549เ:เ123) ไดกลาวถึง การผสมสูตรอาหาร คือ อัตราสวนผสมของ
วัตถุดิบที่จะผสมเป็นอาหารไก ตามขนาดและประเภทของไกนั้น ๆ เมื่อไกกินเขาไปแลวไมมีอันตราย 
จะใหผลตามเปูาหมาย ไมมีกลิ่นเหม็นอับ อยูในลักษณะที่ไกชอบกิน ไมมีวัตถุเจือปน ถูกสัดสวนและ
ผสม ไดงายโดยการผสมอาหารของสัตวแปีก มีหลักการดังนี้ 
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 1. วัตถุดิบที่ใหพลังงาน ควรมี 60 - 80 เปอรแเซ็นตแ ของอาหารทั้งหมด และควรใชประมาณ  
3 ชนิด เชน รําละเอียด ปลายขาว ขาวโพด หรือ ใชขาวโพดอยางเดียวถาราคาไมแพง 
 2. วัตถุดิบประเภทโปรตีน ควรมี 10 - 40 เปอรแเซ็นตแ ของอาหารทั้งหมด และควรเป็น
โปรตีนจากสัตวแอยางนอยครึ่งหนึ่งของโปรตีนทั้งหมดในอาหารนั้น 
 3. วัตถุดิบประเภทแรธาตุ มี 1 - 3 เปอรแเซ็นตแของอาหารทั้งหมด เกลือใชไมเกิน 0.50 
เปอรแเซ็นตแ ผสมอาหาร ในไกไขนอกจากผสมในอาหารแลวควรนําเปลือกหอยใสรางตั้งไวใหกิน  
 4. วัตถุดิบประเภทวิตามินและอาหารเสริม จําเป็นสําหรับสัตวแปีกที่เลี้ยงในโรงเรือนหรือใน
กรง สวนสัตวแปีกที่เลี้ยงปลอยบนลานกวาง มีหญาเขียวสดตลอดเวลาไมจําเป็นตองเติมวัตถุดิบ
ประเภทนี้ 

การค านวณสูตรอาหาร 
 หลักการคํานวณสวนผสมสูตรอาหารสัตวแ  เมื่อตองการประกอบสูตรอาหารสัตวแ
ผูประกอบการจําเป็นตองมีความรูมาคํานวณหาสัดสวนผสมวัตถุดิบอาหารชนิดตาง ๆ เพ่ือใหอาหาร
ผสมมีคุณคาทางโภชนาการตามความตองการของสัตวแ หลักการคํานวณสูตรอาหารที่นิยมใชในฟารแม
ปศุสัตวแขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (ปฐม  เลาหเกษตร, 2540 : 263 และ อุทัย  คันโธ, 
2559 : 560-564) มีดังนี้ 

1. การคํานวณสูตรอาหารโดยวิธีเปียรแสันสแควรแ (Pearson’s Square) 
การหาสวนผสมของวัตถุดิบอาหารประเภทแปูงกับวัตถุดิบอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือ

วัตถุดิบอาหารเสริมโปรตีน เพ่ือใหไดอาหารผสมโปรตีนเพียงพอกับความตองการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
สมมุติวาตองการคํานวณสูตรอาหารไกไข โดยใชวัตถุดิบอาหารขาวโพดกับหัวอาหารไกไข

สําหรับเลี้ยงไกไข แตการจะใชวัตถุดิบหลายอยางมาผสมเป็นเรื่องยุงยาก แตจะซื้อหัวอาหารไกไขจาก
โรงงานที่มีโปรตีน 38 เปอรแเซ็นตแ มาผสมกับขาวโพดที่มีโปรตีน 8.8 เปอรแเซ็นตแ เพ่ือใหไดอาหารผสม
สําเร็จมีโปรตีน 16.5 เปอรแเซ็นตแ ดวยวิธีเปียรแสันสแควรแ (Pearson’s Square) ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: เขียนตารางสี่เหลี่ยมผืนผา แลวเขียนเลข 16.5 ลงตรงกลางตาราง
(เปอรแเซ็นตแโปรตีน) ไวที่มุมซายดานลาง 

ขั้นตอนที่ 2: เขียนหัวอาหาร 38 (เปอรแเซ็นตแโปรตีน) ไวมุมซายดานบน และเขียนขาวโพด 
9หาขอมูลองคแประกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารที่ใชในสูตรอาหาร พบวาปลายขาว และกากถั่ว
เหลือง มีโปรตีน 9 เปอรแเซ็นตแ 

ขั้นตอนที่ 3:  ลบตัวเลขที่นอยกวาออกจากตัวเลขมากกวาตามลูกศรเสนทแยงมุม ก็จะได
ตัวเลขที่เป็นสัดสวนผสมของหัวอาหาร คือ 16.5 - 9 = 7.5 หรือ 26 เปอรแเซ็นตแ และสวนผสมของ
ขาวโพดคือ38 – 16.5 = 21.5 สวน หรือ 74 เปอรแเซ็นตแ ของสวนผสมทั้งหมด 

จากสวนผสมดังกลาวก็จะไดอาหารผสมสําเร็จที่มีโปรตีน 16.54 เปอรแเซ็นตแ คือ โปรตีนจาก
หัวอาหาร 9.88 เปอรแเซ็นตแ (26 × 38 ÷ 100) บวกโปรตีนจากขาวโพด 6.66 เปอรแเซ็นตแ (74 × 9 ÷ 
100) ตามท่ีตองการ 
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    หัวอาหารไกไขมีโปรตีน 38.00%                7.5 สวน หัวอาหาร หรือ 26% 
 
            16.5% 
 

      ขาวโพด มีโปรตีน 9.00%         21.5 สวน ขาวโพดหรือ 74% รวม 29 สวนหรือ 100% 
   
 จากคาตัวเลขในตัวอยางขางตนสามารถอธิบายไดวา หากตองการทําอาหารโปรตีน 16.5
เปอรแเซ็นตแ จะตองใชขาวโพด 21.5 สวน ใชหัวอาหาร 7.5 สวน รวม 29 สวน หรือ 100 เปอรแเซ็นตแ 
 แตโดยทั่วไปการคํานวณสูตรอาหารจะปรับสูตรอาหารใหมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม เพ่ือความ
สะดวกในการคิดปริมาณโภชนะในสูตรอาหารเป็นเปอรแเซ็นตแ ดังนั้นจึงจําเป็นตองขยายสวนผสม 29
กิโลกรัม ขางตน ใหมีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม โดยเทียบบัญญัติไตรยางศแ ดังนี้คือ 
 
 สวนผสม   29 กก. ใชขาวโพด  21.5 กก. 
 สวนผสม 100 กก. ใชขาวโพด =     (21.5/29)×100  =   74.13 กก. 
 สวนผสม 100 กก. ใชหัวอาหาร =     100-74.13     =   25.87 กก. 
 
 ซึ่งเมื่อทดสอบปริมาณโปรตีนในอาหารผสมดังกลาว พบวาอาหารผสมจํานวน 100 กิโลกรัม 
มีเนื้อโปรตีน 16.5 กิโลกรัมพอดี 
 
ขาวโพด   มีโปรตีน 9%       จํานวน 74.13 กก.   มีเนื้อโปรตีน = (9/100)×74.13 =  6.67 กก. 
หัวอาหาร มีโปรตีน 38.0%  จํานวน 25.87 กก.   มีเนื้อโปรตีน = (38/100)×25.87 =  9.83 กก. 
                  รวมน้ําหนัก 100 กก.                           รวมเนื้อโปรตีน 16.5 กก. 
  
 หรืออาหารมีโปรตีน 16.5% ตามที่ตองการ โดยสูตรอาหารไกไข ระยะดังกลาวประกอบไป
ดวย ขาวโพด 74.13 กิโลกรัม + หัวอาหารไกไข 25.87 กิโลกรัม 
  

2. การคํานวณสูตรอาหารโดยวิธีลองผิดลองถูกแบบประยุกตแ 
เป็นการหาสัดสวนวัตถุดิบประเภทแปูงหรือพลังงาน กับวัตถุดิบอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยใชวิธี

ลองผิดลองถูกผสมกับวิธีการทดแทนเป็นหลัก 
สมมติวาตองการคํานวณสูตรอาหารไกไข โดยใชวัตถุดิบอาหารขาวโพดและหัวอาหารไกไข 

ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 และ 2: ตองการหาขอมูลความตองการโปรตีนในอาหารไกไข ซึ่งเทากับ 16.5% 

และขอมูลปริมาณโปรตีนในขาวโพด และหัวอาหารไกไขซึ่งเทากับ 9% และ 38.0% ตามลําดับ 
ขั้นตอนที่ 3: หาสัดสวนระหวางขาวโพดกับหัวอาหารไกไข เพ่ือใหสวนผสมมีโปรตีน 16.5% 

ซ่ึงในขั้นตอนนี้ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้คือ 
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1. ทดลองเดาอัตราสวนระหวางสวนผสมระหวางขาวโพดกับหัวอาหารไกไขในสูตรอาหาร
จํานวน 100 กิโลกรัม โดยทดลองเดาสวนผสมของวัตถุดิบอาหารทั้ง 2 ที่รวมกันแลวมีน้ําหนัก 100 
กิโลกรัม 
  
 สมมติวาเดาสัดสวนผสมเป็น  ขาวโพด 65 กก. 
     หัวอาหารไกไข 35 กก. 
     รวม          100 กก. 
 

2. หาปริมาณโปรตีนในอาหารที่ผสมข้ึนมา 
 
ขาวโพด          มีโปรตีน 9% จํานวน 65 กก. มีเนื้อโปรตีน =  (9/100)×65 =  5.85 กก. 
หัวอาหารไกไข  มีโปรตีน 38% จํานวน 35 กก. มีเนื้อโปรตีน =  (38/100)×35 = 13.30 กก. 
   รวมน้ําหนัก 100 กก.       รวมเนื้อโปรตีน  19.15 กก. 
 
 จะเห็นไดวาสวนผสมขาวโพด 65 กิโลกรัม + หัวอาหารไกไข 35 กิโลกรัม ไดอาหารผสม 100 
กิโลกรัม มีเนื้อโปรตีน 19.15กิโลกรัม หรืออาหารมีโปรตีน 19.15 เปอรแเซ็นตแ ซึ่งเกินกวาความ
ตองการของไกไข 

3. ปรับปริมาณโปรตีนใหเทากับความตองการ 
จะเห็นไดวาอัตราสวนขาวโพดและหัวอาหารไกไขขางตน มีการใชหัวอาหารไกไขมากเกินไป 

(โปรตีนจึงเกินความตองการ) ดังนั้นจึงมีความจําเป็นตองลดปริมาณการใชหัวอาหารไกไขในสวนผสม
ลง แตก็จะมีผลทําใหน้ําหนักสูตรอาหารลดลงดวย ดังนั้นเมื่อการลดหัวอาหารไกไขแลวจึงมีความ
จําเป็นตองเพ่ิมปริมาณการใชขาวโพดในสูตรอาหารในปริมาณที่เทากัน ทั้งนี้เพ่ือคงน้ําหนักรวมของ
สูตรอาหารเทากับ 100 กิโลกรัม แตกากใชหัวอาหารไกไขในสูตรอาหารและการเพ่ิมขาวโพดใน
ปริมาณที่เทากัน มีผลทําใหโปรตีนในสูตรอาหารลดลงดังนี้ 

3.1 การลดหัวอาหารไกไข  1 กก. ทําใหโปรตีนในอาหารลดลง = 0.38 กก. ใน
ขณะเดียวกันการเพิ่มขาวโพด 1 กก. ในสูตรอาหารทําใหมีโปรตีนมาชดเชย = 0.09 กก. 

3.2 ดังนั้นการลดหรือตัดหัวอาหารไกไขออกจากสูตรอาหาร 1 กก. แลวแทนที่ดวย
ขาวโพดจํานวนเทากันเพ่ือคงน้ําหนักสูตรอาหารรวมเทากับ 100 กก. จะมีผลทําใหโปรตีนลดลง
เทากับ 0.38 - 0.09 = 0.29 กก. 

3.3 แตในกรณีขางตนตองการลดโปรตีน = 19.15 - 16.5 = 2.65 กก. ดังนั้นจึงตองลด
หัวอาหารไกไขลง = 2.65/0.38 = 6.97 กก. ในขณะเดียวกันตองเพ่ิมขาวโพดจํานวน 6.97 กก. เพ่ือ
คงน้ําหนักสูตรอาหารใหเทากับ 100 กก. ตลอดเวลา 

3.4 ดังนั้นสวนผสมใหมที่ควรจะเป็นคือ ขาวโพด = 65+0.38 = 65.38 กก. หัวอาหารไก
ไข = 35 - 0.38 = 34.62 กก. ซ่ึงทําใหสวนผสมดังกลาวมีโปรตีน 16.5% ครบตามความตองการ 



101 

 

จะเห็นไดวาการคํานวณอัตราสวนผสมของวัตถุดิบอาหารทั้ง 2 วิธีไมวาจะเป็นวิธีเปียรแ
สันสแควรแและวิธีลองผิดลองถูกแบบประยุกตแ สุดทายจะไดสวนผสมหรืออัตราสวนผสมที่มีปริมาณ
โปรตีนเพียงพอกับความตองการออกมาเชนเดียวกัน 
  
น้ า 
 น้ํา ถือวาเป็นอาหารหรือโภชนะอยางหนึ่ง และเป็นโภชนะที่มีความสําคัญมากของรางกายไก 
เพราะภายในตัวไกมีน้ําเป็นองคแประกอบหลักประมาณ 70 - 75 เปอรแเซ็นตแของรางกาย ในไขจะมีน้ํา
เป็นสวนประกอบกวา 65 เปอรแเซ็นตแ สัตวแไมสามารถมีชีวิตอยูไดหากขาดน้ําเป็นระยะเวลาเพียง             
2 - 3 วัน หรือ 10 เปอรแเซ็นตแของรางกาย สัตวแสามารถมีชีวิตอยูได 1 - 2 เดือน แมจะมีการอดอาหาร   
แตยังรับน้ําเป็นปกติ จะเห็นไดวาน้ํามีความสําคัญตอรางกายอยางมาก ดังตอไปนี้ (อรวรรณ  ชินราศรี, 
2547 : 61 ; พีรกูร  อนุชานุรักษแ, 2549 : 112 และ อุทัยคันโธ , 2559 : 213) 
 1. หนาที่ของน้ําในรางกาย 

1.1 น้ําเป็นองคแประกอบของเซลลแและเนื้อเยื่อ ประมาณ 75 - 80 เปอรแเซ็นตแ จึงทําให
เนื้อเยื่อมีลักษณะชุมชื้นและเตงตึง ในสภาวะขาดน้ําจะทําใหเซลลแและเนื้อเยื่อมีขนาดเล็กลง และทํา
ใหความเขมขนของสารตาง ๆ ภายในเซลลแและเนื้อเยื่อเพ่ิมมากขึ้น สุดทายเซลลแและเนื้อเยื่อก็จะตาย 
นอกจากนั้นน้ํายังเป็นตัวหมุนเวียนโลหิต ชวยลดความดันโลหิต เซลลแและเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย
ไดรับเลือด รวมทั้งอาหารและออกซิเจน 

1.2 น้ําเป็นตัวทําละลายสารตาง ๆ และชวยทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี 
1.3 น้ําเป็นตัวชวยขับถายของเสียและสารพิษออกจากรางกาย 
1.4 น้ํานอกจากเป็นองคแประกอบของรางกายแลว ยังเป็นองคแประกอบของผลิตภัณฑแ 

ตาง ๆ เชน เนื้อ นม และไข 
1.5 น้ําเป็นตัวชวยลดอุณหภูมิของรางกายใหมีอุณหภูมิคงที่ 
โดยรวมน้ําถือเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญตอรางกายมากท่ีสุด หากสัตวแขาดน้ําจะสงผล

กระทบตอมวลรวมของการผลิตสัตวแโดยสิ้นเชิง 
2. การสูญเสียน้ําออกจากรางกายและความตองการน้ํา 

2.1 การสูญเสียน้ําทางปัสสาวะ ปัสสาวะถือวาเป็นของเสียที่รางกายไดเผาผลาญอาหาร 
เชน สารยูเรียในสัตวแเลี้ยงลูกดวยนม กรดยูริคในสัตวแปีกที่ติดมากับอาหารออกจากรางกาย ปัสสาวะ
ยังเป็นสื่อในการพาความรอนที่เกิดภายในรางกายออกสูภายนอก ทําใหสัตวแสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกายได การขับถายปัสสาวะออกมามากก็จะทําใหสัตวแกระหายน้ํามากข้ึน 

2.2 การสูญเสียน้ําทางอุจจาระ อุจจาระมักจะมีสารเยื่อใยอยูดวย ซึ่งสารเยื่อใยเหลานี้
เป็นตัวดูดซับน้ําไว เป็นผลทําใหมูลสัตวแมีความชุมชื้นสูง ทําใหการขับถายเกิดขึ้นงาย หากในฤดูรอน
สัตวแกินน้ํามากเกินไปอาจทําใหสัตวแถายอุจจาระออกมาเหลว หรือหากสัตวแติดเชื้อในระบบทางเดิน
อาหาร เชน โรคบิด โรคทองรวง จะทําใหสัตวแขับถายน้ําออกมามาก จนยากตอการควบคุม 

2.3 การสูญเสียทางลมหายใจ รางกายจะมีการระเหยน้ําออกมาทางลมหายใจ การระเหย
ออกมานี้จะเป็นการพาความรอนออกมาดวย 
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2.4 การสูญเสียทางผิวหนัง สัตวแที่มีตอมเหงื่อ จะมีการขับความรอนออกมาทางเหงื่อ ทําให
รางกายมีอุณหภูมิลดลง 

ดังนั้นรางกายสัตวแจึงควรไดรับน้ําอยางเพียงพอในแตละวันเพื่อชดเชยกับสิ่งที่สูญเสียออกไป 
 ปัญญา  เจริญพจนแ (2559 : 101)  ไดกลาวถึง คุณภาพของน้ําที่สัตวแปีกตองการ ดังนี้ 
 1. น้ําจืด  น้ําควรมีหินปูนไมเกิน 50 สวนลานสวน น้ํากระดางจะมีหินปูนประมาณ 150 -
200 สวนลานสวน น้ําที่มีเหล็กละลายเพียง 3 สวนลานสวน ไมเหมาะที่จะใหไกกิน น้ําที่มีไนเตรทสูง
อาจเป็นพิษตอสัตวแ หรือทําใหรางกายไมสามารถเปลี่ยนแคโรทีนใหเป็นวิตามินเอ 
 2. น้ําที่มีไนเตรทหรือแอมโมเนียสูง แสดงวาเป็นน้ําสกปรก ถายเทมาจากคอกสัตวแ โรงงาน
หรือชุมชนที่แออัดมีเชื้อโรคปะปนมาดวย 
 3. น้ําที่มีหินปูนและแมกนีเซียม ตองมีการกําจัดหินปูนและแมกนีเซียมดวยเครื่องกรองพิเศษ
สามารถทําใหน้ําสะอาดได 
 4. น้ําที่มีเกลือ น้ําที่มีเกลือเกินกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร เป็นน้ําที่มีคุณภาพต่ําทําใหสัตวแ
ถายเป็นมูลเหลวเป็นน้ํา เจริญเติบโตชา มีเปอรแเซ็นตแการตายสูงกวาปกติ น้ําที่มีเกลืออยู 4,500 
มิลลิกรัมตอลิตร เป็นน้ําที่ไมสามารถใชไดเลย 
 
วิธีผสมอาหาร 
 พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 60) และ ปริศนา  อัครพงษแสวัสดิ์ (2559 : 187) ไดกลาวถึง วิธี
ผสมอาหารของสัตวแปีก ดังนี้ 
 1. การผสมอาหารดวยมือ 
 1.1 เป็นการผสมอาหารจํานวนไมมาก อาจคลุกเคลาวัตถุดิบบนกระบะได หรือบนพ้ืนที่
แข็งและสะอาด เทวัตถุดิบที่มีปริมาณมากลงไปกอนแลวจึงเทวัตถุดิบที่นอยกวาลดขางบน แลวใชจอบ
หรือพลั่ว คลุกเคลาหลาย ๆ ครั้งจนเขากันไดดี แลวตักเก็บใสภาชนะเก็บไวใชตอไป การผสมอาหารใน
แตละครั้ง ไมควรเก็บไวนานกวา 14 วัน การผสมอาหารทุก 3 - 7 วัน ทําใหไดอาหารที่มีกลิ่นสดและ
ใหม และไมตองเลือกวัตถุดิบที่จะผสมใหมและคุณภาพดีเสมอ 
 1.2 วัตถุดิบพวกเกลือปุน ยา กากน้ําตาล หรือที่อาจผสมยาก ควรนํามาคลุกเคลากับ
ปลายขาว ขาวโพด หรือของที่หยาบใหกระจายตัวดีกอน แลวจึงนําไปผสมกับวัตถุอ่ืน ๆ 
 2. การผสมอาหารดวยเครื่องผสมอาหาร  
 2.1 เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง ราคาถูก ใชมอเตอรแไฟฟูากําลังมาต่ํา จึงใชกับไฟฟูาที่ใช
ตามบานทั่วไป (ใชไฟ 2 สาย หรือ 2 เฟส) มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
 2.2 เครื่องผสมอาหารแบบถังนอน ราคาแพงกวา และตองใชกําลังมาของมอเตอรแที่ใช 
มากกวาผสมอาหารไดดีกวา แตเครื่องแบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการผสมอาหารสูงกวา  และทํางาน
ดีกวาแบบแรกมาก จึงนิยมใชในโรงงานผลิตอาหารสัตวแ วัตถุที่เป็นของเหลวสามารถใสเขาเครื่องได
โดยตรงไมตองเจือจางกอน และใชอาหารผสมที่ก่ึงเปียกได 
 2.3 เครื่องผสมแบบเกลียว ราคาคอนขางแพง แตมีประสิทธิภาพดี เกษตรกรมักใชขนาด
เล็กเพ่ือเจือจางพวกยาปฏิชีวนะ หรือวัตถุดิบที่ใชจํานวนนอยกอนปูอนเขาเครื่องผสมแบบตั้ง 
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 2.4 เครื่องผสมแบบถังหมุนหรือเครื่องผสมปูน ใชผสมอาหารหรือเจือจางวัตถุดิบ ที่ใช
จํานวนนอยไดเชนกัน และยังใชผสมอาหารกึ่งเปียกไดดวย 
 2.5 เครื่องผสมอาหารแยกสวน ประกอบไปดวยหลายชอง ใหวัตถุดิบแตละชนิดไหลผาน
และมีวาลแวควบคุมการเปิด-ปิด จะถูกผสมใหเขากันในหองผสม 
 
ลักษณะของอาหาร 
 อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 73) ไดกลาวถึง ลักษณะของอาหารผสมของสัตวแปีก ดังนี้ 
 1. อาหารปุน 
 1.1 วัตถุดิบอาหารสัตวแทุกชนิดกอนที่จะนําไปผสมตามสูตรตาง ๆ จะตองอยูในรูปปุนที่มี
ขนาดคอนขางละเอียดและมีขนาดใกลเคียงกัน เพ่ือชวยใหการผสมเขากันดี 
 1.2 ถาอาหารปุนละเอียดจนเกินไป จะทําใหอาหารผสมไมนากิน และทําใหอาหารเป็นฝุุน 
 1.3 ถาอาหารมีขนาดเม็ดใหญเกินไป (โดยเฉพาะพวกธัญพืช ขาวโพด หรือขาวฟุาง) จะ
ทําใหอาหารพวกโปรตีน วิตามิน แรธาตุ และตัวยาตาง ๆ ที่อยูในรูปผงละเอียดไมอาจผสมเขากันไดดี 
ไกจะเลือกกินแตอาหารธัญพืชที่มีขนาดโตกอนและสวนที่ปุนละเอียดไกจะไมกิน ซึ่งเป็นแหลงโภชนะ
ที่สําคัญ ทําใหไกไมไดรับอาหารผสมตามสูตรที่ตองการได 
 2. หัวอาหาร เป็นอาหารผสมที่ประกอบดวยโปรตีน วิตามิน แรธาตุ และสวนผสมอ่ืน  ๆ 
(นอกจากแหลงโภชนะพวกคารแโบไฮเดรต) ในปริมาณที่สูง เมื่อนําไปผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตวแ 
อาหารพวกเมล็ดธัญพืชและผลพลอยได ซึ่งเป็นแหลงที่ใหคารแโบไฮเดรตตามอัตราสวนที่เหมาะสม ก็
จะไดสูตรอาหารผสมสําหรับไกตามระยะตาง ๆ ตามที่ตองการได ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่สามารถหา
วัตถุดิบอาหารสัตวแ ที่เป็นแหลงคารแโบไฮเดรต ไดในราคาถูกหรือที่ปลูกเอง ทําใหตนทุนคาอาหาร
ต่ําลง 
 3. อาหารอัดเม็ด  
 3.1 การอัดเม็ดอาหารสําเร็จรูป ที่อยูในรูปของอาหารปุน จะไดรับไอน้ําเขาชวย จากนั้น
อาหารจะถูกสงเขาไปในถังอัดเม็ด ซึ่งประกอบดวยลูกกลิ้งอัด และแผนตะแกรงที่มีรูขนาดตาง ๆ ที่
ตองการ อาหารจะถูกอัดผานรูตะแกรงออกมา โดยมีมีดตัดใหไดอาหารอัดเม็ดที่มีความยาวพอเหมาะ
ที่ไกขนาดตาง ๆ จะกินไดสะดวก 
 3.2 อาหารอัดเม็ดที่ไกจิกกินเขาไปในแตละเม็ด จะไดโภชนะตาง ๆ ครบถวนตามสูตร 
โดยที่ไกไมสามารถเลือกจิกกินไดเหมือนอาหารปุน 
 3.3 ในการอัดเม็ด เพ่ือใหไดอาหารอัดเม็ดที่แข็งแรง คงรูปอยูไดนาน ไมแตกงาย 
จําเป็นตองใชสารบางชนิดชวย คือ โซเดียมเบนโทไนทแ เซลลูโลส หรือ สารประกอบลิกนิน ในอัตรา 
2.50 เปอรแเซ็นตแ 
 3.4 ถามีไขมันสูงอาจตองใชสารชวยในการอัดเม็ดมากขึ้น เพราะไขมันทําใหอาหารลื่น 
และอาหารอัดเม็ดแตกงาย ปัจจุบันสามารถแกปัญหาเรื่องนี้ไดดวยการพนไขมันที่กําลังรอนลงบน
อาหารอัดเม็ดท้ิงไวจนเย็นแลว แทนการผสมลงไปในอาหารกอนทําการอัดเม็ด 
 3.5 การใหอาหารอัดเม็ด มีขอดีกวาการใหอาหารปุน หลายประการ คือ อาหารอัดเม็ด
ชวยใหไกกินอาหารไดมากขึ้น การใหอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําใหอาหารตกหลนสูญเสีย
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นอยลง อัตราการสูญเสียของวิตามินพวกละลายในไขมันบางชนิด ชากวาในอาหารปุน และกรรมวิธีใน
การอัดเม็ดอาหารสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดได ขอเสียของการอัดเม็ด คือ ทําให เพ่ิม
ตนทุนคาอาหารสูงขึ้น  ทําใหไกกินน้ํามากขึ้น และทําใหอุจจาระเหลว นอกจากนั้นอาหารอัดเม็ด
มักจะทําใหเกิดปัญหาไกจิกกันมากข้ึนอีกดวย 
 4. อาหารอัดเม็ดทุบแตก ลูกไกเล็ก ๆ ไมสามารถกินอาหารอัดเม็ดทั้งเม็ดได จําเป็นตองนํา
อาหารอัดเม็ดไปทําใหแตกดวยเครื่อง ก็จะไดอาหารอัดเม็ดทุบแตก ที่มีขนาดเล็กพอที่ลูกไกเล็ก
สามารถกินไดสะดวก 
 5. อาหารปุนเปียก เพื่อชวยใหไกกินอาหารไดมากขึ้นในฤดูรอน ดวยวิธีเอาน้ําคลุกกับอาหาร
ปุนพอหมาด ๆ แลวใหกิน  จะชวยใหไกกินอาหารไดมากขึ้น อาหารปุนเปียกควรใหเป็นเวลาและ
คํานวณใหไกกินหมดในระยะเวลาอันสั้น อยาปลอยเหลือทิ้งคางรางอาหารไวเป็นเวลานาน เพราะจะ
ทําใหอาหารบูดเนาเป็นอันตรายตอไกได 
  
วิธีการให้อาหาร 
 อาวุธ  ตันโช (2538 : 162)  ไดกลาวถึง วิธีการใหอาหารสัตวแปีกมี 2 วิธีดังนี้ 
 1. การใหอาหารแบบไมจํากัด (Full Feeding) เป็นการใหอาหารไกกินอยางเต็มที่โดยไม
จํากัดปริมาณอาหารที่ให นิยมใชในไกกระทง และไกไขระยะเล็ก ทําใหไกมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว  
 2. การใหอาหารโดยวิธีควบคุม ไกก็เชนเดียวกับสัตวแเลี้ยงอ่ืน ๆ ที่มักจะกินอาหารในปริมาณ
ที่เกินความตองการของรางกาย ถามีอาหารใหกินไดตลอดเวลาโดยไมจํากัด ดังนั้น ในการเลี้ยง
สมัยใหม เพื่อเป็นการลดตนทุน และเพ่ือเหตุผลอยางอ่ืนผูเลี้ยงจะตองควบคุมในการกินอาหารของไก
ในระยะตาง ๆ นับตั้งแตระยะไกรุน-สาว กอนไขไปจนถึงไกไขและไกพันธุแ  
 
บทสรุป 

สัตวแปีก เป็นสัตวแที่มีลักษณะที่แตกตางจากสัตวแอ่ืนหลายอยาง เชน การยอยอาหาร เป็นไป
อยางรวดเร็ว การหายใจและการหมุนเวียนของโลหิตก็เร็วกวาสัตวแเลี้ยงอ่ืน ๆ อุณหภูมิของรางกายจึง
สูงกวาสัตวแชนิดอ่ืน เจริญเติบโตเร็ว และเป็นหนุมเป็นสาวเร็วกวาสัตวแอ่ืน และการใหไขตองไดรับ
โภชนะที่จําเป็นอยางเพียงพอจึงจะใหไข มิฉะนั้นไกจะไมไขเลย ดังนั้นจึงจําเป็นตองพิจารณาถึง
โภชนาการและการใหอาหารอยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือสัตวแจะไดใหผลผลิตสูงสุดและผูเลี้ยงเสีย
คาใชจายนอยที่สุด 

โภชนะ (Nutrition) หมายถึง สารเคมีหรือสารประกอบทางเคมีที่พบอยูในอาหารสัตวแที่
รางกายสัตวแสามารถนําไปใชได มีความจําเป็นตอการมีชีวิต และสามารถประกอบกิจกรรมตาง  ๆ ได
ตามปกติ 
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โภชนะแบงออกเป็น 6 ประเภท ไดแก น้ํา คารแโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ 
อาหารวัตถุดิบ อาจจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ผลพลอยไดหรือเศษเหลือทางการเกษตร เป็นแหลง
ใหโภชนะทั้ง 6 ชนิด ในสัดสวนตาง ๆ กัน ในการนํามาประกอบเป็นอาหารสัตวแ จะตองนําอาหาร
วัตถุดิบชนิดตาง ๆ มาบดละเอียดหรือมีขนาดชิ้นใกลเคียงกัน และคลุกเคลาเขากันไดดีใหไดสัดสวนที่
เหมาะสม มักใชวัตถดุิบอยางนอย 6 - 8 ชนิดมารวมกัน เพ่ือใหไดรับธาตุอาหารครบถวน สวนน้ําไมมี
ประโยชนแในแงโภชนะ แตสําคัญเหนือกวาเพราะเป็นองคแประกอบที่สําคัญของอาหาร ควรมีน้ําจืด
สะอาดใหกินตลอดเวลา เพ่ือหลอเลี้ยงความเป็นอยูของรางกายใหปกติ 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ความตองการโภชนะของสัตวแปีกข้ึนอยูกับปัจจัยอะไรบาง 
2. โภชนะท่ีสัตวแปีกตองการมีกี่ชนิดอะไรบาง 
3. จงบอกวัตถุดิบที่ใหพลังงานมา 5 ชนิด 
4. จงบอกวัตถุดิบที่ใหโปรตีนจากสัตวแมา 5 ชนิด 
5. จงบอกวัตถุดิบที่ใหโปรตีนจากพืชมา 5 ชนิด 
6. จงอธิบายการผสมอาหารสัตวแดวยมือ 
7. จงอธิบายการเลี้ยงไกเนื้อแบบมังสะวิรัตมาใหเขาใจ 
8. สัตวแปีกตองการน้ําสะอาดอยางเพียงพอตอวันประมาณเทาไร 
9. ความเค็มของน้ําที่ใชเลี้ยงสัตวแปีกควรมีไมเกิน 3,000 PPTเจงใหความหมายของคําวา 

“PPT” 
10. จงใหความหมายของคําวา “สูตรอาหาร” โดยมากจะใชอะไรเป็นตัวกําหนดให 

เหมาะกับชวงการเจริญเติบโตของสัตวแปีก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
เรื่อง  การผสมพันธุ์และการคัดเลือก 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 5.1 เปูาหมายการปรับปรุงพันธุแสัตวแปีก 

5.1.1 เปูาหมายการผลิตไกไข 
5.1.2 เปูาหมายการผลิตไกเนื้อ 
5.1.3 เปูาหมายการผลิตพอแมพันธุแ 
5.1.4 เปูาหมายการผลิตไกพ้ืนเมือง 

5.2 พันธุศาสตรแสัตวแปีก 
5.2.1 ลักษณะเดนและลักษณะดอย 
5.2.2 ลักษณะพันธุแแทและพันธุแทางของจีน 
5.2.3 ลักษณะภายนอกและภายใน 
5.2.4 การถายทอดลักษณะเฉพาะเพศ 
5.2.5 ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 
5.2.6 อัตราพันธุกรรม 
5.2.7 ความสามารถในการถายทอดของลักษณะปริมาณ 
5.2.8 ลักษณะดีเดนของลูกผสม 
5.2.9 ไกเนื้อและไกไขพันธุแแคระ 

 5.3 ระบบสืบพันธุแ 
5.3.1 การผสมเพ่ือผลิตไกพันธุแแท 
5.3.2 การผสมเพ่ือผลิตลูกไกผสม 

 5.4 การคัดเลือกพันธุแ 
5.4.1 การคัดเลือกโดยดูลักษณะของสัตวแ 
5.4.2 การคัดเลือกโดยดูจากพันธุแสัตวแ 
5.4.3 การคัดเลือกโดยดูจากญาติพ่ีนอง 
5.4.4 การคัดเลือกโดยดูจากลูกหลาน 
5.4.5 การคัดเลือกโดยดูจากกลุมเลือด 

 5.5 วิธีการคัดเลือก 
5.5.1 การคัดเลือกครั้งละลักษณะ 
5.5.2 การคัดเลือกโดยการกําหนดมาตรฐาน 
5.5.3 การคัดเลือกโดยใชดัชนี 

 5.6 ความเขมงวดในการคัดเลือก 
5.6.1 การคัดเลือกไกพอแมพันธุแ 
5.6.2 การเพ่ิมความเขางวดในการคัดเลือก 
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5.6.3 แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก 
 5.7 วิธีการผสมพันธุแ 

5.7.1 การผสมแบบธรรมชาติ 
5.7.2 การผสมเทียม 

 5.8 การทดสอบคุณภาพของไกไขและไกเนื้อ 
5.8.1 วิธีการทดสอบ 
5.8.2 สมาคมอนุรักษแพันธุแสัตวแปีก 

 5.9 บริษัทฟารแมไกพันธุแ 
 5.10 บทสรุป 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
 1. อภิปรายเปูาหมายการปรับปรุงพันธุแสัตวแปีกทั้งการผลิตไกไข ไกเนื้อ ไกพอแมพันธุแ และไก
พ้ืนเมืองได 
 2. อธิบายเกี่ยวกับพันธุศาสตรแสัตวแปีก ไดแก ลักษณะเดนและลักษณะดอย ลักษณะพันธุแแท
และพันธุแทางของจีน ลักษณะภายนอกและภายใน การถายทอดลักษณะเฉพาะเพศ ลักษณะคุณภาพ
และลักษณะปริมาณ อัตราพันธุกรรม ความสามารถในการถายทอดของลักษณะปริมาณ ลักษณะ
ดีเดนของลูกผสม ไกเนื้อและไกไขพันธุแแคระได 
 3. อธิบายเกี่ยวกับระบบการผสมพันธุแ ไดแก การผสมเพ่ือผลิตไกพันธุแแทและการผลิตเพ่ือ
ผลิตไกลูกผสมได 
 4. นําเสนอเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุแแบบตาง ๆ ไดแก การคัดเลือกโดยดูลักษณะของสัตวแ 
การคัดเลือกโดยดูจากพันธุแประวัติ การคัดเลือกโดยดูจากญาติพ่ีนอง การคัดเลือกโดยดูจากลูกหลาน 
การคัดเลือกโดยดูจากกลุมเลือดได 
 5. นําเสนอเกี่ยวกับคัดเลือกพันธุแ ไดแก การคัดเลือกครั้งละลักษณะ การคัดเลือกโดยการ
กําหนดมาตรฐานและการคัดเลือกการใชดัชนี 
 6. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับความเขมงวดในการคัดเลือก ไดแก การคัดเลือกไกพอแมพันธุแ การ
เพ่ิมความเขมงวดในการคัดเลือกและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก 
 7. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุแ ไดแก การผสมแบบธรรมชาติและการผสมเทียมได 
 8. อภิปรายเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพของไขไกและไกเนื้อได 

9. มีทักษะในการปรับปรุงพันธุแสัตวแโดยใชวิธีการคัดเลือกและวิธีผสมพันธุแที่เหมาะสม 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผูสอนอธิบายความรูเกี่ยวกับพันธุศาสตรแของสัตวแปีก 
 2. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษา เพ่ือทําการศึกษาความแตกตาง ของลักษณะเดนและลักษณะ
ดอย ลักษณะพันธุแแทและลักษณะพันทาง ลักษณะภายนอกและภายใน ลักษณะคุณภาพและลักษณะ
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ปริมาณ ลักษณะดีเดนของลูกผสม ไกเนื้อธรรมดากับไกเนื้อพันธุแแคระ ไกไขธรรมดากับไกไขพันธุแ
แคระ 
 3. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษาอธิบายขอดีและขอเสีย ของระบบการผสมพันธุแ การคัดเลือกพันธุแ 
วิธีการคัดเลือกพันธุแแบบตาง ๆ ความเขมงวดในการเลือกวิธีผสมพันธุแ และการทดสอบคุณภาพไกเนื้อ
และไกไขหลังจากศึกษาดูงาน 

4. ใหนักศึกษาฝึกทักษะการรีดน้ําเชื้อในพอพันธุแไก และทดสอบคุณภาพน้ําเชื้อ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. วีดีทัศนแเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุแสัตวแปีก ลักษณะของไกเนื้อพันธุแแคระ ไกไขพันธุแแคระ 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากงานกลุมและเอกสารที่นักศึกษาคนควา 
 2. สังเกตจากการอภิปรายและการสรุปเนื้อหา 
 3. สังเกตจากการซักถาม 
 4. สังเกตจากการปฏิบัติของนักศึกษา ในการคัดเลือกและการจัดการผสมพันธุแ 
 5. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 5 

การผสมพันธุ์และการคัดเลือก 
 

การผลิตสัตวแปีกนั้น ผูที่จะมีความสําเร็จในการผสมพันธุแและการคัดเลือกพันธุแซึ่งเป็นหัวใจใน
การปรับปรุงพันธุแสัตวแปีกจะตองมีความรูในเรื่องหลักการปรับปรุงพันธุแสัตวแและการคัดเลือกพันธุแ ใน
ปัจจุบันการผสมพันธุแและการคัดเลือกพันธุแในสัตวแปีกจะเนนในดานเศรษฐกิจเป็นสําคัญ เชน  การให
เนื้อและไข ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุแสัตวแปีกใหเป็นทั้งพันธุแแทพันธุแลูกผสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตเนื้อและไข ดังนั้นนักปรับปรุงพันธุแสัตวแปีกจะตองมีการวางแผนผสมพันธุแและการคัดเลือก
พันธุแสัตวแไปตามวัตถุประสงคแ ทําใหตองมีความรูทางดานพันธุศาสตรแ ขบวนการขมกันของจีนเดนจีน
ดอยและลักษณะการถายทอดเฉพาะเพศ ไกเพศผูจะมีการผลิตเซลสแสืบพันธุแที่มีโครโมโซมเพศตางกัน  
สวนเพศเมียจะมีโครโมโซมเพศเหมือนกันหรือมีอันเดียว เนื่องจากจีนที่เกาะอยูบนโครโมโซมเพศ
เรียกวา การถายทอดลักษณะเฉพาะเพศ ซึ่งทําใหการคัดเพศผูเพศเมียเกิดขึ้นไดในขณะที่เป็นลูกสัตวแ
ที่ยังเล็กอยู ทําใหเรามีเปูาหมายที่จะทําการผสมพันธุแและคัดเลือกเพศสัตวแปีกที่แนนอนตอไป 

 
เป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก 

ยอดชาย  ทองไทยนันทแ (2552 : 241) ไดกลาวถึง เปูาหมายของการปรับปรุงพันธุแสัตวแปีก 
ดังนี้ 

1. เป้าหมายการผลิตไก่ไข่ 
 1.1 ผลผลิตไขมากฟองโต แมไกมีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพการใชอาหารต่ํา อัตราการเลี้ยง
รอดสูง ไมมีนิสัยชอบฟักไข 
 1.2 เมื่อไกเริ่มไขจะใหไข 50 เปอรแเซ็นตแ ในระยะเวลาอันสั้น ไขไดขนาดโต น้ําหนักมาก 
 1.3 ใหไขขนาดฟองใหญ และใหญพิเศษ เปอรแเซ็นตแสูง 
 1.4 น้ําหนักตัวไก ในระหวางใหไขมีน้ําหนักพอเหมาะ 
 1.5 ใหไขท่ีมีไขขาวคุณภาพดี ไมเหลวเป็นน้ํา  ไขมีจุดเลือดหรือเนื้อนอยที่สุด หรือไมมีเลย 
เปลือกไขหนาแข็งแรงไมแตกหรือบุบราวงาย 
 2. เป้าหมายการผลิตไก่กระทง 

2.1 เจริญเติบโตเร็ว ไดน้ําหนักตัวมาก ประสิทธิภาพใชอาหารต่ํา 
2.2 อัตราการรอดสูง 
2.3 โครงรางใหญ ขนงอกเร็ว สีผิวหนังและขนเหมาะสม เนื้อหนาอกเต็ม 
2.4 ขาแข็งแรงไมออนแอ ความตานทานโรคสูง 
2.5 พอ-แมใหลูกมาก มีคุณภาพดี ไขดก ไขฟองโต ไขติดเชื้อดี และฟักออกดี 

 3. เป้าหมายการผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์ 
3.1 ความสมบูรณแพันธุแสูง อัตราการฟักออกเป็นตัวสูง 
3.2 ผลผลิตไขมาก ไมมีขนาดใหญ และไมมีนิสัยชอบฟักไข 
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4. เป้าหมายไก่พื้นเมือง 
4.1 ใหไขดกพอประมาณ 
4.2 น้ําหนักไขมาก 
4.3 อายุโตเต็มวัยเร็ว เจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารต่ํา 
4.4 อัตราการรอดสูง มีนิสัยชอบฟักไข 

 

พันธุศาสตร์สัตว์ปีก 
 ไกจัดเป็นสัตวแปีกชนิดหนึ่ง ที่มีความหลากหลายและแตกตางทางพันธุกรรมมาก โดยสามารถ
พบไกบางชนิดหนักเพียง 400 กรัม ในขณะที่อีกบางชนิดหนักถึง 7,000 กรัม เชนเดียวกับลักษณะ
ปริมาณการใหไขซึ่งไกบางชนิดใหไข ปีละประมาณ 20-30 ฟอง ในขณะที่อีกบางชนิดสามารถใหไข          
ปีละประมาณ 300 ฟอง ไกมีโครโมโซม 39 คู ที่มีขนาดแตกตางกัน สามารถแบงไดเป็น 2 กลุม  คือ
โครโมโซมขนาดใหญ และโครโมโซมขนาดเล็ก ยีโนมไกจะประกอบดวยเบสประมาณ 2.4 x 109 bps 
ผลผลิตที่ไดจากไกสามารถใชเป็นอาหารบริโภคไดในคนทุกเชื้อชาติ ศาสนาโดยไมมีขอจํากัด ดังนั้นไก
จึงมีคุณคาควรแกการใหความสนใจ โดยเฉพาะดานการปรับปรุงพันธุแไกซึ่งจํา เป็นตองอาศัยพ้ืนฐาน
ทางพันธุศาสตรแ (วรวิทยแ  สิริพลวัฒนแ, 2556 : 39) พันธุศาสตรแจึงเป็นปัจจัยหลักที่ใชสําหรับการ
ปรับปรุงพันธุแ ที่ใหผลอยางยั่งยืนถาวร และยังเป็นการเพ่ิมมูลคาใหกับตัวสัตวแ การปรับปรุงพันธุแไก  
ต้ังแตการใชลักษณะภายนอกลงลึกไปถึงการใชประโยชนแจากระดับโมเลกุล ซึ่งการใชหลักพันธุศาสตรแ
โมเลกุลเพ่ือการปรับปรุงพันธุแจะไดประโยชนแในหลายดาน เชน ประหยัดพ้ืนที่เลี้ยงสัตวแ ประหยัด
คาอาหาร และสามารถใชคัดเลือกลักษณะที่ไมแสดงออกในบางเพศได  ซึ่งพันธุศาสตรแของสัตวแปีก มี
ลักษณะดังนี้ 
 1. ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย การจับคูของจีนที่สัตวแแสดงออกมาเพียงลักษณะเดียว 
ลักษณะที่แสดงออกมา เรียกวา ลักษณะเดน ขมลักษณะที่ไมแสดงออกมา ซึ่งเป็นลักษณะดอยที่แฝง
อยูในคูของจีนนั้น ดังตาราง 5.1 
 

ตาราง 5.1 ลักษณะเดนและลักษณะดอยของไก 
 
 

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย 
หงอนปูาน หงอนจักร 
ขนสีบารแ ขนไมมีบารแ 
ขนสีเงิน ขนสีทอง 
ขนงอกชา ขนงอกเร็ว 
แขงมีขน แขงไมมีขน 
ขนสีขาวของไกพันธุแเล็กฮอรแน ขนมีสี 
ผิวหนังสีขาว ผิวหนังสีเหลือง   

 

ที่มา : วรวิทยแ  สิริพลวัฒนแ (2556 : 39) 
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โดยปกติขนสีขาวมักเป็นลักษณะดอย การที่ลักษณะของขนสีขาวที่เป็นลักษณะเดนจึงมี
ประโยชนแในไกเนื้อ เพราะเม่ือถอนขนจะมองไมเห็นขนเข็ม 
 2. ลักษณะพันธุ์แท้และพันธุ์ทางของจีน จึงทําหนาที่ควบคุมลักษณะเดียวกัน จะอยูบน
โครโมโซมท้ังคูท่ีจุดเดียวกัน คูจีน ที่อยูบนที่ตั้งเดียวกันอาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได เชน RR ซึ่งเป็นคู
จีนที่ทําหนาที่ ควบคุมลักษณะของหงอนกุหลาบ และ rr คูจีนที่ทําหนาที่ควบคุมลักษณะหงอนจักร ที่
มีลักษณะเหมือนกัน จึงเป็นลักษณะพันธุแแท และเม่ือนําจีนเดนคูมาผสมกับจีนดอยคูเหมือน ดังภาพที ่
5.1 
 
 

ไกหงอนกุหลาบพันธุแแท (RR)  ผสมกับ   ไกหงอนจักรพันธุแแท (rr) 
 
ลูกผสมชั่วแรก       ไกลูกผสมหงอนกุหลาบ (Rr) ทั้งหมด 
    Rr จึงเป็นลักษณะพันธุแทาง 
 
ภาพที่ 5.1 ลักษณะพันธุแแทและพันธุแทางของจีน 
ที่มา : ปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 75) 
 

3. ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน 
3.1 ลักษณะภายนอก คือ ลักษณะตาง ๆ ของสัตวแ ที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอก 
3.2 ลักษณะภายใน เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ลูกไดรับจากพอแม ซึ่งไมสามารถ

มองเห็นจากภายนอกได เชน การผสมระหวางไกหงอนกุหลาบพันธุแแทจะไดลูกหงอนกุหลาบ หงอน
กุหลาบที่เห็นเป็นลักษณะภายนอก และคูจีน RR เป็นลักษณะภายในดังภาพที ่5.2 
 
 

ฟีโนไทป พอพันธุแหงอนกุหลาบ           X  แมพันธุแหงอนจักร  
จีโนไทป RR  Rr 
เซลลแสืบพันธุแ R  r 
ลูกผสมรุนที่ 1 เพศผู (หงอนกุหลาบ)           Rr  เพศเมีย (หงอนกุหลาบ) 
จีโนไทป Rr  Rr 
เซลลแสืบพันธุแ R R  R  r 
ลูกผสมรุนที่ 2     
จีโนไทป RR Rr  Rr  rr 
ฟีโนไทป หงอนกุหลาบ หงอนกุหลาบ หงอนกุหลาบ หงอนจักร 
 
ภาพท ี่ 5.2 ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน 
ที่มา : Card and Nesheim (1972 : 43) 
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4. การถ่ายทอดลักษณะเฉพาะเพศ ไกเพศผูจะมีการผลิตเซลลแสืบพันธุแที่มีโครโมโซมเพศ
เหมือนกันทั้งคู สวนเพศเมียจะมีโครโมโซมเพศที่แตกตางกันหรือมีอันเดียว ลักษณะบางลักษณะบาง
ลักษณะแมไกจะถายทอดไปใชเฉพาะลูกเพศผูเทานั้น เนื่องจากจีนที่ควบคุมลักษณะนั้นเกาะอยูบน
โครโมโซมเพศ เรียกวาการถายทอดลักษณะเฉพาะเพศ เชน การผสมไกพันธุแไอแลนดแเรด (เพศผู) กับ
ไกพันธุแบารแพลีมัธร฿อก (เพศเมีย) หรือไกพันธุแไลทแซีสเซ็ก ดังภาพที ่5.3 และภาพท่ี 5.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3 ความแตกตางระหวางสีขนของลูกไกเพศผูและเพศเมียเมื่อลูกไกฟักออกเป็นตัวซึ่งไดจาก

การผสมพันธุแระหวางพอพันธุแไก พันธุแ Rhode Island Red กับแมพันธุแไกพันธุแ Barred 
Plymouth Rock ซายเป็นลูกไกเพศผู มีจุดสีขาวอยูกลางหัว ขวาเป็นลูกไกเพศเมียไมมี
จดุขาวอยูกลางหัว 

 

ที่มา : Nesheim (1979 : 399) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5.4 ลูกไกขนสีออน (ซาย) ซึ่งเป็นลูกไกเพศผูกับลูกไกขนสีเขม (ขวา) เป็นลูกไกเพศเมีย ซึ่งเกิด

จากการผสมระหวางพอพันธุแ Rhode Island Red กับLight Sussex ทําใหสามารถแยก
เพศลูกไกไดเมื่อแรกเกิด  

 

ที่มา : Nesheim (1979 : 399) 
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 5. ลักษณะเฉพาะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 
 ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 77) ไดกลาวถึง ลักษณะเฉพาะคุณภาพและลักษณะ

ปริมาณสัตวแปีก ดังนี้ 
5.1 ลักษณะคุณภาพ เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยจีนเพียง 1 หรือ 2 คู เชน ลักษณะของ

หงอน ลักษณะสีขน ความตานทานโรค เป็นตน ลักษณะเหลานี้สิ่งแวดลอมไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลง 
5.2 สวนลักษณะปริมาณ เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยจีนจํานวนมาก สามารถชั่ง ตวง 

วัด ไดชัดเจน สวนใหญเป็นลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน จํานวนไข อัตราการ
เจริญเติบโต ขนาดของฟองไข ฯลฯ ลักษณะเหลานี้สิ่งแวดลอมจะมีผลกระทบมาก เชน คุณภาพของ
อาหารที่ใหการเปลี่ยนแปลงของอากาศอยางกะทันหัน ปริมาณ แสงที่แมไกไดรับ เป็นตน 
  P = G + E 
 เมื่อ  P = ลักษณะที่สัตวแแสดงออกมา หรือ ฟีโนไทป 
  G = องคแประกอบทางพันธุกรรม หรือ จีโนไทป 
  E = สิ่งแวดลอม 

5.2.1 การถายทอดลักษณะปริมาณ ซึ่งควบคุมโดยจีนหลายคู 
5.2.2 ผลที่ไดจากการผสมพันธุแ จะไมปรากฏออกมาชัดเจนเหมือนการถายทอด

ลักษณะคุณภาพ ซึ่งควบคุมดวยจีน 1 หรือ 2 คู ของลักษณะเดนหรือลักษณะดอย เชน การผสม
ระหวางไกที่มีลักษณะหงอนกุหลาบกับหงอนจักร สวนการถายทอดลักษณะปริมาณ จะมีปริมาณ
ความแตกตางกันมาก เชน น้ําหนักของไก ที่อาจจะมีน้ําหนักตั้งแต 500 - 2,000 กรัม หรือมากกวา 
เมื่ออายุ 2 เดือน 
 6. อัตราพันธุกรรมเป็นการถายทอดลักษณะไปยังลูกหลาน 

6.1 ลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมสูง ซึ่งเป็นลักษณะบางอยางสามารถถายทอดไดใน
อัตราสูง เชน น้ําหนักตัว การกินอาหาร น้ําหนักไข รูปรางไข การสะสมไขมัน ลักษณะเหลานี้สามารถ
คัดเลือกไดอยางรวดเร็ว 

6.2 ลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมต่ํา เชน อัตราการติดเชื้อ การฟักออกของไขมีเชื้อ การ
เลี้ยงรอดของไก เป็นตน ลักษณะเหลานี้ไดรับการถายทอดจากพอแมนอย สิ่งแวดลอมจะเป็นปัจจัย
สําคัญตอลักษณะเหลานี้ ดังตาราง 5.1 

 
  คาอัตราพันธุกรรม = ความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม 
      ความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ 
 
6.3 ความสามารถของจีนหลายคูทํางานรวมกัน ในการถายทอดลักษณะปริมาณของ

ลักษณะตาง ๆ จากพอแมไปยังลูกหลาน สามารถคํานวณไดเปอรแเซ็นตแ 
6.3.1 ลักษณะถายทอดไปยังลูกหลานไดในอัตราเปอรแเซ็นตแสูง ลักษณะเหลานี้ทํา

การคัดเลือกไดรวดเร็ว 
6.3.2 ลักษณะที่มีอัตราการถายทอดไปยังลูกหลานต่ํา เชน อัตราการติดเชื้อ และ

การฟักไข การคัดเลือกก็จะทําได ขึ้นกับอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดลอม คือ การจัดการที่ดีสามารถ
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ควบคุมสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่เหมาะสมได เชน อัตราการมีเชื้อ ซึ่งความสามารถในการถายทอด
ไปยังลูกหลาน ขึ้นอยูกับอิทธิพลของจีน 5 เปอรแเซ็นตแ  ดังนั้น การติดเชื้อของไขจะดีตองขึ้นอยูกับการ
จัดการถึง 95 เปอรแเซ็นตแ รูปทรงของไขเป็นลักษณะที่สามารถถายทอดไดสูงถึง 60 เปอรแเซ็นตแ 
สิ่งแวดลอมมีสวนสนับสนุนเพียง 40 เปอรแเซ็นตแ เทานั้น จึงเป็นลักษณะที่สามารถทําการคัดเลือกได  
ไมยากเทากับอัตราการติดเชื้อของไข 
 
ตาราง 5.2 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในไก 
 
ลักษณะท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ อัตราพันธุกรรม (%) 
ไก่กระทง  
น้ําหนักเม่ือ 8 สัปดาหแ 45 
อาหารที่กินทั้งหมด 70 
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 35 
เนื้อหนาอก 10 
การสะสมไขมัน 50 
เปอรแเซ็นตแซาก 45 
ไก่ไข ่  
อายุเริ่มเป็นหนุมสาว 25 
ความลึกของลําตัว 25 
น้ําหนักโตเต็มที ่ 55 
การไขดก 15 
น้ําหนักไข 55 
ลักษณะเปลือกไข 25 
รูปทรงไข 60 
คุณภาพไขขาว 25 
จุดเลือดในไข 15 
การมีเชื้อ 5 
การฟักออกจากไขมีเชื้อ 0 

 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศี (2545 : 39) 
  
 สําหรับการตรวจประเมินปริมาณน้ําเชื้อนั้นควรดําเนินการตรวจวิเคราะหแใหแลวเสร็จภายใน
เวลาอันสั้น ภายหลังจากการรีดน้ําเชื้อเสร็จ และสิ่งแรกที่ตองรีบดําเนินการตรวจน้ําเชื้อภายหลังการ
รีด คือ การประเมินความสามารถในการเคลื่อนที่ ทั้งในดานรอยละของการเคลือนที่ของอสุจิ  และให
คะแนนระดับความแข็งแรงของการเคลื่อนที่แบบหมู (มงคล  คงเสน และเปลื้อง  บุญแกว, 2556 : 
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149) ซึ่งอาจใหคะแนน 0 – 5 โดย 5 เป็นคะแนนสูงสุด การตรวจวิเคราะหแควรตรวจดวยกลอง
จุลทรรศนแกําลังขยาย 10 x 10 ถึง 10 x 40 เทา สิ่งที่ตองคํานึงและระมัดระวังในการประเมิน คือ 
น้ําเชื้อไกแหงเร็ว ดังนั้นตองฝึกประเมินคุณภาพน้ําเชื้อใหชํานาญ ไมเชนนั้นคาที่ไดจะไมนาเชื่อถือ 
ความเขมขนของอสุจินับไดโดยใชอุปกรณแนับเม็ดเลือด และคาอ่ืน ๆ ที่ตองประเมิน ไดแก รูปรางอสุจิ 
และรอยละของอสุจิที่มีชีวิต ซึ่งใชวิธีการยอมสีและประเมินดวยกลองจุลทรรศนแ กําลังขยาย 100 เทา 
ซึ่งตองใช Immersion Oil หยดลงบนแผนสไลดแที่ทําการสเมียรแตัวอยาง (Smear Example) น้ําเชื้อที่
ตัวอสุจิเคลื่อนที่แข็งแรงมักเป็นคลื่นแรง และอสุจิเคลื่อนที่ตรงไปขางหนามักจะมีอสุจิรูปรางปกติ และ
อสุจิมีชีวิตสูง ดังนั้นในการตรวจคุณภาพน้ําเชื้อไก ขอมูลที่จะตองตรวจเบื้องตน คือ ปริมาณ รอยละ
การเคลื่อนที่ของอสุจิ และความเขมขนของน้ําเชื้อที่จะนําไปแชแข็ง น้ําเชื้อที่ดีควรมีการเคลื่อนที่ไว          
มีอสุจิเคลื่อนที่ประมาณ 90 เปอรแเซ็นตแ ซึ่งน้ําเชื้อไกพ้ืนเมืองมักมีความเขมขนของอสุจิใกลเคียง 
ประมาณ 5,000 – 6,000 ลานตัวตอมิลลิลิตร (กิตติชัย หนองขุนสาร และคณะ, 2557 : 12)  

7. ลักษณะดีเด่นของลูกผสม 
ลักษณะดีเดนของลูกผสม เป็นลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการนํามาผลิตไกเพ่ือการคา 

ไมวาจะเป็นไกเนื้อและไกไข ซึ่งมีหลักการ ดังนี้ (สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ, 2542 : 52)  
7.1 เมื่อนําไกจากสายพันธุแเลือดชิด จากตางตระกูล หรือตางพันธุแ หรือมีลักษณะทาง

พันธุกรรมหางกันมาผสมกัน ลูกผสมที่ไดจะมีลักษณะดีเดนกวาผลเฉลี่ยของพอแม เรียกวา ลักษณะ
ดีเดนของลูกผสม 

7.2 ลักษณะดีเดนของลูกผสมที่ไดจากการผสมโดยวิธีนี้ เหมาะสําหรับไกไขและไกเนื้อ
แบบการคา เพราะใหลูกท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการสม่ําเสมอดี 

7.3 แตมีขอเสียของลูกผสม คือ ลักษณะดังกลาวไมอาจถายทอดไปใช ในลูกชั่วตอไป 
เพราะจะทําใหลักษณะดีเดนของลูกผสมลดลงทันที 

7.4 การผสมตางสายพันธุแเลือดชิด หรือหางตระกูล หรือตางพันธุแ มิใชวาจะไดลูกผสม
ที่มีลักษณะดีเดนสูงที่สุดเสมอไป จําเป็นตองทําการทดสอบดูเพ่ือใหไดคูผสมที่ใหลูกผสมที่ดีที่สุด 
คูผสมที่ใหลูกผสมที่ดีท่ีสุด เป็นคูผสมที่เขากันไดดี  หรือเป็นคูผสมที่ใหลักษณะดีเดนของลูกผสมสูงดัง
ตาราง 5.2 
 
ตาราง 5.3 การเปรียบเทียบการใหไขของไกลูกผสมระหวางตางตระกูลกับไกพันธุแแทเลือดชิด 
 
ลักษณะท่ีเปรียบเทียบ ลักษณะท่ีดีกว่าของลูกผสม 
ปริมาณเมื่ออายุ 500 วัน ใหไขมากกวา 22 ฟอง 
น้ําหนักไข เฉลี่ยมากกวา 2 กรัม 
น้ําหนักตัว น้ําหนักกวา 130 กรัม 
อายุเมื่อเริ่มไข ไขเร็วกวา 5 วัน 
 

ที่มา : ปฐม  เลาหเกษตร (2540 : 80) 
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7.5 ลักษณะดีเดนของลูกผสมจะสูงขึ้น เมื่อจีนมีลักษณะเป็นพันธุแทางมากขึ้นและใน
ทางตรงขาม เมื่อลักษณะพันธุแแทของจีนสูงขึ้น ลักษณะดีเดนของลูกผสมก็จะลดลงดวย 

 
8. ไก่เนื้อและไก่พันธุ์แคระ 
 การสรางสายพันธุแไกเนื้อเพ่ือเป็นการลดตนทุนในการสรางและการผสมไกเนื้อเพ่ือการคา 

โดยนําพอไกเนื้อที่มีขนาดใหญผสมกับแมไกเนื้อแคระ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือลดตนทุนในการผลิต 
เนื่องจากไกแคระนั้นจะมีตนทุนต่ํา ซึ่งการผลิตไกเนื้อเพ่ือการคามีขั้นตอน ดังนี้ (สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ 
2542 : 47-48) 

8.1 การผลิตไกเนื้อแคระ มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 
8.1.1 ใหไดแมพันธุแไกเนื้อขนาดเล็ก กินอาหารนอยใหไขมาก เป็นการลดตนทุน          

แตไดลูกไกเนื้อทั้งเพศผูและเพศเมีย ที่มีขนาดเทากับไกเนื้อธรรมดา 
8.1.2 โดยใชพอพันธุแไกเนื้อธรรมดาผสมกับแมพันธุแไกเนื้อแคระ ลูกไกที่ไดจะมี

ลักษณะภายนอกเป็นไกเนื้อธรรมดาท้ังเพศผูและเพศเมีย ดังภาพที ่5.5 
 

                              O                                                             O 
                   พอพันธุแไกเนื้อธรรมดา  X  แมไกเนื้อขนาดเล็ก 
 
 

ลูกไกเนื้อลักษณะธรรมดาทั้งเพศผูและเพศเมีย 
 

ภาพที่ 5.5 การผลิตไกเนื้อแคระ 
ที่มา : สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ (2542 : 47) 
 

8.2 การผลิตไกไขแคระ  มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 
8.2.1 ผลิตแมไกสําหรับไขใหมีขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิมจํานวนตัวตอพ้ืนที่ 
8.2.2 กินอาหารนอยลง ใหไขและขนาดไขเล็กกวาธรรมดาเล็กนอย 
8.2.3 โดยใชพอพันธุแแคระผสมกับแมธรรมดา จะไดลูกเพศผูธรรมดาและเพศเมีย

แคระดังภาพที ่5.6 
 
                               O                                                            O 
                   พอพันธุแไกไขแคระ           X     แมไกไขธรรมดาและขนาดเล็ก 
 
 

ลูกเพศผูธรรมดา 
ลูกเพศเมียแคระ 

 

ภาพที่ 5.6 การผลิตไกไขแคระ 
ที่มา : สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ (2542 : 48) 
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8.3 ลักษณะพิเศษของไกเล็กฮอรแนแคระ คือ  
8.3.1 เมื่ออายุ 8 สัปดาหแ จะมีน้ําหนักตัวนอยกวาพันธุแเล็กฮอรแนธรรมดา ประมาณ 

5 - 10 เปอรแเซ็นตแ 
8.3.2 เมื่ออายุ 25 - 30 สัปดาหแ จะมีน้ําหนักนอยกวา 15 - 25 เปอรแเซ็นตแ                  

กินอาหารนอยกวา 10 - 20 เปอรแเซ็นตแ ใชอาหารในการผลิตไขนอยกวา 5 - 10 เปอรแเซ็นตแ ใหไขใน
ปริมาณนอยกวาและมีขนาดเล็กกวาไกฮอรแนธรรมดาเล็กนอย และอัตราการรอดตายในระยะไกไข           
พอ ๆ กัน 

 
ระบบการผสมพันธุ์เพื่อสร้างไก่พ่อแม่พันธุ์ 
 การสรางไกพอแมพันธุแ เพ่ือใหมีสายเลือดพันธุแแท มีหลักการผสมพันธุแ ดังนี้  (อรวรรณ                
ชินราศรี, 2547 : 41) 
 1. การผสมเพื่อผลิตไก่พันธุ์ เป็นการผสมพันธุแเพ่ือตองการรักษาพันธุแแทไว และปรับปรุง
คุณภาพของไกพันธุแแทนั้นใหดีขึ้น โดยการทําใหพันธุแแทนั้นมีหลายสายพันธุแ 

1.1 การผสมเลือดชิด เป็นการผสมระหวางไกที่มีสายเลือดชิดกัน เชน พอหรือแมผสมกับ
ลูก พ่ีกับนอง ทําใหเกิดคูของจีนที่มีลักษณะแทเหมือนกันมากขึ้น แตมีขอเสีย คือ ทําใหไดลักษณะที่
แทไมตองการเกิดข้ึนดวย เชน ลักษณะการติดเชื้อต่ํา การฟักออกต่ํา การเลี้ยงรอดต่ํา เป็นตน จึงตอง
แกไขดวยการผสมตางสายเลือด 

1.2 การผสมตางสายเลือด เป็นการผสมพันธุแสัตวแเดียวกัน แตไมมีความสัมพันธแทาง
สายเลือด เป็นการปรับปรุงพันธุแแทใหมีคุณภาพสูงขึ้น เป็นการแกผลเสียที่เกิดจากการผสมสายเลือด 

1.3 การผสมแบบรักษาสายเลือด เป็นการผสมเพ่ือรักษาความสัมพันธแทางเครือญาติของ
สัตวแในฝูงใหญใกลเคียงกับบรรพบุรุษที่มีลักษณะดีเดนเป็นพิเศษ โดยมักจะเป็นทางพอมากกวาแม
พันธุแ 
 2. การผลิตไก่ลูกผสม จะใชวิธีผสมขามพันธุแ เพ่ือใหเป็นการจัดคูของจีนเป็นแบบจีนคูตาง 
ลูกจะไดมีลักษณะดีกวาพอแม สามารถคัดเพศไดเมื่อแรกเกิด ลูกไกแข็งแรง แมไกไขดก การ
เจริญเติบโตเร็วและเลี้ยงงาย 

2.1 การผสมขาม 2 พันธุแ เชน การผสมขามพอพันธุแโรดไอสแแลนดแเรดกับแมพันธุแบารแ
พลีมัทร฿อค ทําใหไดลูกผสมที่ไขดก ดังภาพที ่5.7 

 
 

    พอพันธุแ โรคไอสแแลนดแเรด R   X B แมพันธุแบารแพลีมัทร็อค 
           
            

           RB 
ลูกผสมโรดไอสแแลนดแเรด + บารแพลีมัทร็อค 

 

ภาพที่ 5.7 การผสมขาม 2 พันธุแ 
ที่มา : อรวรรณ ชินราศรี (2547 : 42) 
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2.2 การผสมขาม 3 พันธุแ เป็นการนําไกเพศเมียลูกผสม 2 พันธุแผสมกับไกเพศผูพันธุแอ่ืน ๆ 
ดังภาพที่ 5.8  
 

    ลูกผสมโรดไอสแแลนดแเรดกับบารแพลีมัทร็อค RB   X L  พันธุแเล็กฮอรแน 
 

           
          

          RBL 
ลูกผสมโรดไอสแแลนดแเรด + บารแพลีมัทร็อคและพันธุแเล็กฮอรแน 

 
ภาพที่ 5.8 การผสมขาม 3 พันธุแ 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 42) 
 
 
 2.3 การผสมขาม 4 พันธุแ ดังภาพที่ 5.9 
 

           พอพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด R  X  B แมพันธุแบารแพลีมัทร็อค 
           
           
   พอพันธุแเกาชั่ง  G    X  RB ลูกผสมโรดไอสแแลนดแเรดกับบารแพลีมัทร็อค 
      

 

                     พอพันธุแเหลืองหางขาว N   X  GRB ลูกผสมโรดไอสแแลนดแเรด + บารแพลีมัทร็อค + เกาชั่ง 
 
 
          NGRB ลูกผสม 
 
ภาพที่ 5.9 การผสมขาม 4 พันธุแ 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 43) 
 

2.4 การผสมขามเพ่ือผลิตลูกไกลูกผสมเพ่ือการคาหรือไฮบรีด ซึ่งจะตองมีการผลิตสาย
พันธุแที่มีการผสมเลือดชิด โดยการผสมระหวางพ่ีนองทองเดียวกัน อยางนอย 3 ชั่วอายุ จํานวน 4 สาย
พันธุแมาผสมพันธุแกัน ทําใหเกิดจีนคูตางจํานวนมาก ดังภาพที่ 5.10 เชน 
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ผังการผลิตลูกผสมจากสายพันธุ์เลือดชิด 
 

สายเล็กฮอร์น สายโร๊ด  สายไวท์พลีมัทร็อค สายคอร์นิช 
พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง  พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง 
พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง  พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง 
พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง  พ่ี ผสมกับ นอง พ่ี ผสมกับ นอง 

 
 
 
 
 
 

ไกลูกผสมเพ่ือการคา 4 สายเลือด 
 
ภาพที่ 5.10 การผลิตไกลูกผสมเพื่อการคา 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศรี (2547 : 44) 

 
2.5 การผสมเพ่ือปรับปรุงไกพ้ืนเมืองดวยไกพันธุแแท ใชไกเนื้อพ้ืนเมืองเพศเมียผสมกับไก

พันธุแแทเพศผู แลวใชพอพันธุแแทตัวเดิมหรือพันธุแอ่ืนมาผสมลูกชั่วตอ ๆ ไปทุกชั่ว จะทําใหไดลูกที่มี
ลักษณะตาง ๆ ดีขึ้น ทั้งดานการเจริญเติบโต การใหไข ความแข็งแรง เป็นตน 

2.6 การผสมเพ่ือสรางตระกูลใหม เป็นการผสมแบบสลับเพศพันธุแพอแม  เพ่ือหลีกเลี่ยง
การผสมแบบเลือดชิด และท้ิงลักษณะที่ไมดีออกไป ทําใหไดลูกท่ีมีลักษณะดีกวาพอแม เชน 

 

ขั้นที่ 1 การคัดเลือกพอแมพันธุแโดยการทดสอบความสามารถของลูก เลือกเฉพาะ
พอแมท่ีมีความสามารถดีไวใชในการผสม ขั้นที่ 2 ซึ่งทําได 2 วิธี คือ ใชพอพันธุแโรดไอสแแลนดแเรดผสม
แมพันธุแบารแพลีมัทร฿อค และใชพันธุแบารแพลีมัทร฿อคผสมแมพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด 

ขั้นที่ 2 จากขั้นท่ี 1 ใชพอพันธุแโรดไอสแแลนดแเรดที่ดีผสมกับแมพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด 
ที่มีความสามารถใกลเคียงกัน  และอีกสายหนึ่งที่ใหใชพอพันธุแบารแพลีมัทร฿อค ที่ดีที่สุดผสมกับแมพันธุแ
บารแพลีมัทร฿อคที่มีความสามารถใกลเคียงกัน 

ขั้นที่ 3 นําลูกท่ีไดจากข้ันที่ 2 มาทดสอบแบบขั้นที่ 1 
ขั้นที่ 4 นําพอแมพันธุแที่ใหลูกที่ดีท่ีสุดในขอ 3 มาทําเชนเดียวกันกับขอ 2 

ดังภาพที ่5.11 
 
 
 
 
 



126 

 

   O   ตะเภาทอง X O สามเหลือง 
100                            100 

        
O   เกาชั่ง X O ตะเภาทอง + สามเหลือง  
        100                             50            50 
 
O   ตะเภาทอง X O ตะเภาทอง + สามเหลือง + เกาชั่ง 

100                              25               25            50 
 
 ลูกชั่วอายุที่ 3:       

      62.5 ตะเภาทอง     
       12.5 สามเหลือง 
    25   เกาชั่ง 
 

ภาพที่ 5.11 แผนผังการผลิตสัตวแเพ่ือตั้งตระกูลใหม 
ที่มา : ประภากร  ธาราฉาย (2560 : 19) 
 
การคัดเลือกพันธุ์ 

เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ (2545 : 57) ไดกลาวถึง การคัดเลือกและการผสมพันธุแสัตวแปีก ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 1. ประเภทของการคัดเลือก แบงได 2 ประเภท ไดแก 
1.1 การคัดเลือกโดยอาศัยธรรมชาติ (Natural Selection) เป็นการคัดเลือกภายในฝูง

สัตวแเอง สัตวแตัวที่มีความแข็งแรงและมีความสมบูรณแเป็นจาฝูง จะมีโอกาสไดขยายพันธุแมากกวาสัตวแที่
ออนแอกวา 

1.2 การคัดเลือกโดยอาศัยวิธีพิเศษของมนุษยแ (Artificial Selection) โดยใชความรู
รวมกับการคัดเลือกสายพันธุแที่เหมาะสม วิธีการคัดเลือกวิธีนี้มีอยู 3 วิธีดวยกัน ไดแก 

1.2.1 การคัดเลือกครั้งละหนึ่งลักษณะ (Tandem Selection) เป็นวิธีการคัดเลือก
ลักษณะที่ตองการครั้งละ 1 ลักษณะ เมื่อบรรลุตามวัตถุประสงคแก็เริ่มตนลักษณะใหม เชน ถาตองการ
ใหแมไกไขใหผลผลิตเฉลี่ย 270 ฟองตอปี และมีน้ําหนักไขเฉลี่ย 60 กรัม และไขเร็วเมื่ออายุ 5.5 
เดือน หลังจากนั้นจึงทําการคัดเลือกดานขนาดของฟองไข อายุการไข การเริ่มใหผลผลิตไข ตามลําดับ 
วิธีการนี้สิ้นเปลืองเวลามากเพราะไมสามารถทําพรอมกันได 

1.2.2 การคัดเลือกโดยกําหนดมาตรฐาน (Independent Culling Level) โดย
หลักการจะอาศัยมาตรฐานในการคัดเลือกตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไป ลักษณะดังกลาวสวนมากแลวจะมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ปริมาณไข น้ําหนักไข น้ําหนักตัวเพ่ิม ประสิทธิภาพการใชอาหาร หรือ
อัตราการเลี้ยงรอด โดยทั่วไปแลวการคัดเลือกวิธีนี้จะใชมาตรฐานของแตละลักษณะที่จะคัดเลือก
ตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไป สัตวแตัวใดที่มีคาต่ํากวามาตรฐานจะถูกคัดทิ้งไป เชน ไดต้ังมาตรฐานใหแมไกไข
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เฉลี่ย 250 ฟองตอปี มีน้ําหนักไขไมต่ํากวา 60 กรัมตอฟอง และใหผลผลิตไขเมื่ออายุ 23 สัปดาหแ แม
ไกตัวใดที่ไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดนี้เพียงลักษณะเดียวก็จะคัดทิ้ง 

1.2.3 การคัดเลือกโดยอาศัยดัชนี (Selection Index Method) เป็นวิธีการคัดเลือก
โดยใหคะแนนรวมจากลักษณะตาง ๆ ตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไป สําหรับสัตวแแตละตัว โดยพิจารณาถึง
องคแประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

 
  I = b1 x1 ÷ b2 x2 + b3 x3 +……… b0 x0 
กําหนดให I =  ดัชนีที่ใชตัดสินใจ 
  b = คาท่ีใชไดจากคํานวณโดยใชอาศัยปัจจัยตางๆ 
  x = คาของลักษณะที่บันทึกไว 

 
1.2.3.1 คุณภาพทางดานเศรษฐกิจ ของลักษณะที่ทําการคัดเลือก ควร

ปรับปรุงลักษณะที่มีผลตอบแทนจากการจําหนายสูง ซึ่งควรใหคะแนนในการคัดเลือกมาก 
1.2.3.2 คาสหสัมพันธแทางพันธุกรรมเ(GeneticเCorrelation)เระหวาง

ลักษณะเหลานั้นลักษณะใดถูกปรับปรุงแลวสามารถทําใหลักษณะอ่ืน ๆ ดีตามไปดวย เชน อัตราการ
เจริญเติบโต (Growth Rate) กับประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเ(Feed Conversion Efficiency) ก็
ควรเพิ่มคะแนนใหกันทั้งสองลักษณะ แตถาลักษณะหนึ่งดีขึ้นแลวทําใหอีกลักษณะหนึ่งเลวลง เชน แม
ไกท่ีใหไขดกแตใหไขมีฟองขนาดเล็กลงก็ใหลดคะแนนลงตามสวน 

1.2.3.3 คาอัตราถายทอดพันธุกรรม (Heritability) คาดังกลาวเป็นคาเฉพาะ
ของฝูงสัตวแ เป็นคาที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ หรืออิทธิพลของพันธุกรรม เ(Genotype)เที่มีผล
แสดงออกของลักษณะใดลักษณะหนึ่ งของสัตวแ เ (Phenotype)เเปรียบเทียบกับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมเ(Environment)เซึ่งแสดงใหเห็นวาสัตวแฝูงนั้นควรปรับปรุงลักษณะทางดานพันธุกรรม
หรือสภาพแวดลอม ลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูง เชน น้ําหนักไข น้ําหนักตัว หรือปริมาณอาหาร
ที่กิน แสดงวามีผลของจีน (Gene) มาก ควรจะเนนการคัดเลือกภายในฝูงและลักษณะดังกลาวก็ควร
ใหคะแนนมาก 

1.2.3.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะที่เราปรับปรุงอยูนั้น ถา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงการคัดเลือกปรับปรุงยอมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไดมาก 

2. การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ เพ่ือใชพิจารณาในการผสมพันธุแ ซึ่งเป็นหัวใจในการปรับปรุงพันธุแ
สัตวแ (เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ, 2545 : 59) ดังนี้ 

2.1 การคัดเลือกโดยดูลักษณะของตัวสัตวแ (Mass Selection or Individual Selection) 
วิธีที่เหมาะสม สําหรับลักษณะที่มีอัตราพันธุกรรมสูง เชน รูปรางลักษณะไก สีของขน 

2.2 การคัดเลือกสัตวแ ที่มีการบันทึกสถิติพันธุแประวัติ (Pedigree Selection) ในลักษณะที่มี
อัตราพันธุกรรมต่ําถึงปานกลาง เชน การคัดเลือกพอไกไวทําพันธุแ การคัดเลือกพอไกที่มาจากแมที่ให
ไข 300 ฟอง ยอมดีกวาใชพอไกท่ีมาจากแมไกท่ีใหไข เพียง 150 ฟอง อยางไรก็ดีลูกที่ไดมาจากพอที่มี
พันธุแประวัติมีแมที่ใหไข 250 กับ 275 ฟอง หรือแมแต 250 กับ 300 ฟอง อาจจะใหไขเฉลี่ยไม
แตกตางก็ได 
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2.3 การคัดเลือกโดยดูจากญาติพ่ีนอง (Collateral Relative Selection) วิธีนี้เหมาะ
สําหรับการคัดเลือกลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมต่ํา เชน การคัดเลือกไกเป็นพอพันธุแ ไกเพศผูที่มีแม
ใหไข 250 ฟองตอป ีแตมีพ่ีนองเพศเมีย8 ตัว ที่ใหไข 245-275 ฟองตอปี จะดีกวาไกเพศผูที่มีแมใหไข 
300 ฟอง แตมีพ่ีนองเพศเมียที่ใหไข 175-245 ฟองตอปี 

2.4 การคัดเลือกโดยดูจากลูกหลาน (Progeny Test Selection) วิธีนี้เหมาะสําหรับการ
คัดเลือกลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมต่ําและยังสามารถพิสูจนแลักษณะพันธุแแทและไมแทของคูจีนได 
 
วิธีการผสมพันธุ์ 

เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ (2544 : 60) ไดกลาวถึง การผสมพันธุแสัตวแปีก สามารถแบงได ดังนี้ 
 1. การผสมพันธุแแบบเลือดชิด เ (Inbreeding)เ เป็นการผสมพันธุแที่สั ตวแคูผสมพันธุแ มี
ความสัมพันธแทางเครือญาติกัน แบงออกไดดังนี้  

1.1 การผสมพันธุแ แบบปิด เ (CloseเBreeding)เการผสมพันธุแที่ สั ตวแคู ผสมพันธุแ มี
ความสัมพันธแทางเครือญาติกันอยางใกลชิด เชน พอกับลูก แมกับลูก พ่ีกับนอง การผสมพันธุแวิธีนี้มี
ขอเสียมาก เพราะจะทําใหคาอัตราพันธุกรรมทางสายเลือดเพ่ิมมากขึ้น และทําใหมีขอเสียตามมาคือมี
จีนมรณะ (Lethal Gene) เกิดข้ึน ซึ่งเป็นลักษณะที่ไมพึงประสงคแในการผลิตสัตวแ 

1.2 การผสมพันธุแแบบรักษาสายเลือดเ(Line Breeding)เจัดเป็นการผสมเลือดชิดอีกวิธี
หนึ่ง นํามาใชในกรณีท่ีสัตวแในฝูงมีพอหรือแม มีคุณสมบัติบางประการดีเดนเป็นพิเศษกวาสัตวแตัวอ่ืน ๆ 
และเพ่ือแพรกระจายลักษณะดังกลาวใหเพ่ิมมากในฝูง จึงมีความจําเป็นตองใชลูกของสัตวแปีกดังกลาว
ในหลาย ๆ ชั่วอายุ แตเพ่ือปูองกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผสมแบบเลือดชิด สามารถแกไขได
โดยอาจจําเป็นตองใชพันธุแสัตวแปีกอยางนอย 2-3 ตัว ผสมแบงแยกสายเลือดออกเป็นหลาย ๆ โดย        
แตละสายจะมีคุณสมบัติที่ดีตามตองการรวมอยูดวย 

2.การผสมพันธุแแบบนอกสายเลือดหรือเลือดหางเ(Out Breeding)เการผสมพันธุแสัตวแดังกลาว
เป็นการผสมขามระหวางพันธุแ ระหวางตระกูล ระหวางสปีชีสแ เพ่ือใหลูกที่ไดมีลักษณะดีเดนเกินพอแม 
(Hybrid Vigor or Heterosis) ทั้งนี้ในปัจจุบันการผสมพันธุแดังกลาวนิยมในการสรางสายพันธุแไกเนื้อ 
ไกไข เป็ดเนื้อ และเป็ดไข การผสมพันธุแดังกลาวไวแลวในตัวอยางภาพที่ 5.7 ภาพที่ 5.8 ภาพที่ 5.9 
และภาพท่ี 5.10 (อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 42) 
 
การทดสอบคุณภาพของไก่ไข่และไก่เนื้อ 

วีระ  วิจิตรกูล (2544 : 10) ไดกลาวถึง การทดสอบคุณภาพของไกไขและไกเนื้อ ดังนี้ 
 1. วิธีการทดสอบ  
 1.1 การทดสอบคุณภาพของพอพันธุแ เป็นวิธีทดสอบโดยเอาลูกไกเพศเมียจากพอแตละตัว 
และจากแมไกไมต่ํากวา 3 ตัว เขาทําการทดสอบวาพอไกแตละตัวใหลูกที่ใหไขเฉลี่ยมากหรือนอย
เพียงไร 

1.2 การทดสอบโดยวิธีการสุมตัวอยาง โดยเอาลูกไกเพศเมียแรกเกิดมาจากฟารแมตาง  ๆ 
ที่ตองการสงเขาทดสอบจํานวน 25 ถึง 50 ตัว จะเลี้ยงที่ฟารแมเองหรือสถานที่ของทางราชการ แลวแต
ระเบียบจะกําหนดไว แตตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ของทางราชการ บางประเทศจะเริ่มจากไข
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ฟัก โดยเจาหนาที่จะไปเก็บไขฟักจากฟารแมตามจํานวนตองการ เพ่ือนําไปฟักจนออกเป็นตัว เก็บเลี้ยง
ไวเฉพาะเพศเมียเทานั้น จนกระท่ังใหไขตามระยะเวลาที่กําหนดไว 322 - 365 วัน 

1.2.1 การทดสอบไขไกสถิติตาง ๆ ที่ทุกแหงถือเป็นหลักปฏิบัติในการทดสอบ
คุณภาพของไก ไดแก 

1.2.1.1 สถิติจํานวนของไกท่ีเขาทดสอบแตละพันธุแ 
1.2.1.2 สถิติจํานวนของไกท่ีผลิตไดทั้งหมด 
1.2.1.3 จํานวนไขเฉลี่ยของจํานวนไกทั้งหมดท่ีเขาทดสอบ 
1.2.1.4 จํานวนไกที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
1.2.1.5 จํานวนไขเฉลี่ยของไกท่ีเหลือ 
1.2.1.6 อัตราการตาย 
1.2.1.7 น้ําหนักตัวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการแขงขัน 
1.2.1.8 น้ําหนักไขเฉลี่ย 
1.2.1.9 ไกตัวที่ใหไขสูงสุดของแตละพันธุแ 
1.2.1.10 คุณภาพของไข 
1.2.1.11 กําไรที่ไดเมื่อหักคาอาหารและลูกไก 

1.2.2 การทดสอบไกเนื้อแบบสุมตัวอยาง ในการทดสอบไกเนื้อ เจาหนาที่จะไป
เก็บไขท่ีจะฟักเป็นไกเนื้อ แบบสุมจํานวนหนึ่งไปฟัก แลวนําลูกไกไปแยกเลี้ยงแตละฟารแมจนไดอายุสง
ตลาด 

1.2.3 การทดสอบคุณภาพไก เป็นวิธีการหนึ่งกระตุนใหเกิดการตื่นตัวและเกิด
การแขงขันในการปรับปรุงพันธุแไกของตน และไดรับความสนใจมาจากฟารแมผสมพันธุแไก  

1.3 การแขงขันไกไขดก การทดสอบไขดกแบบนี้ ฟารแมไกที่ตองการจะสงไกเขา
แขงขัน จะสงไกสาวที่พรอมจะออกไขเขาไปแขงขันจํานวนตามระเบียบที่กําหนดไวในแตละแหง 
ระยะเวลาในการแขงขันอยูระหวาง 322 - 365 วัน แตกตางกันไปในแตละประเภท 

1.4 การแขงขันไขดกในประเทศไทย 
1.4.1 การแขงขันไขดก เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ปี 2482 โดยกรม

เกษตรเป็นผูจัดขึ้น ที่เกษตรกลางบางเขน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ) การแขงขันไขดกครั้งแรกนี้ 
ตองหยุดกลางคัน เนื่องจากไกเป็นโรคนิวคาสเซิลตายหมด ตอมาไดมีการจัดตั้งสมาคมสงเสริมการ
เลี้ยงไกแหงประเทศไทยขึ้นในปี 2484 ทางสมาคมจึงจัดใหมีการแขงขันไขดกขึ้นเป็นครั้งที่ 2 พอ
แขงขันได 4 เดือน ก็ตองลมเลิกอีกเพราะเกิดสมครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุุนบุกขึ้นประเทศไทยและไปใช
สถานที่เกษตรกลางบางเขน 

1.4.2 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทางสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก
แหงประเทศไทยในพระบรมชูปถัมป  ไดใหมีการแขงขันไขดกขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2489 และไดรับ
ผลสําเร็จมาจนกระท่ังปี 2528 เป็นการแขงขันไขดกครั้งที่ 42 

1.4.3 วิธีการแขงขันในปีแรก ๆ ไกมีจํานวนไมมาก ก็ทําการแขงขันเดี่ยว 
แบบขังคอก ตอมาในปี 2493 มีผูสงไกมากขึ้น จึงเริ่มการแขงขันฝูงขังคอกและแขงขันเดี่ยวโดยใชรัง
กลพรอมกันไปดวย เริ่มจากใสคอกละ 4 ตัว เป็นตัวสํารองเสีย 1 ตัว ใชแขงขันจริง 3 ตัว เนื่องจาก
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การแขงขันในคอกไมสะดวกในการเลี้ยงดู จึงไดเปลี่ยนแปลงเป็นการแขงขันในกรงตับ และเพ่ิม
จํานวนไกจากฝูงละ 3 ตัว เป็นฝูงละ 13 ตัว สํารอง 1 ตัว 
 2. สมาคมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีก เนื่องจากสัตวแปีกพันธุแแท ซึ่งไดแก ไก (รวมทั้งไกธรรมดา
และไกเตี้ย) เป็ด หาน และไกงวง กําลังจะสูญหาย เหลือแตไกและพันธุแสัตวแปีกลูกผสม ที่ไมมีลักษณะ
รูปรางและสีสันของแทดั้งเดิมตามมาตรฐานของพันธุแอีก จึงไดมีกลุมอนุรักษแนิยมพันธุแสัตวแปีกขึ้น กลุม
หนึ่งรวมกันตั้งแตสมาคมขึ้น มีชื่อวา “สมาคมอนุรักษแพันธุแสัตวแปีก” มีชื่อภาษาอังกฤษวา “The 
Society  for the Preservation of Poultry Antiquities” มีสํานักงานอยูที่เมือง Murphysboro 
รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงคแของสมาคมก็เพ่ืออนุรักษแสัตวแปีกพันธุแแทที่นับวันจะหา
ยากเอาไว และมีการแลกเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกและทางสมาคมจัดใหมีการแสดงสัตวแปีกประจําขึ้น
ทุกปี 
 

บริษัทฟาร์มไก่พันธุ์ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2558 : 12) ไดกลาวถึง บริษัทฟารแมไก

พันธุแวา อุตสาหกรรมเลี้ยงไก จัดเป็นธุรกิจที่กาวหนาที่สุดธุรกิจหนึ่ง ที่สามารถนําเอาทั้งวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตปี 2500 เป็นตนมา ฟารแมผสมพันธุแไกไดเปลี่ยนโฉม
หนาจากฟารแมผสมพันธุแที่ผลิตไกพันธุแ ผลิตไกไขและไกเนื้อ ที่เลี้ยงเป็นการคาภายในประเทศ เป็ น
บริษัทที่ทําธุรกิจระหวางประเทศทั่วโลก ฟารแมผสมพันธุแขนาดเล็กและขนาดกลาง ตองการหรือเลิก
กิจการไปเนื่องจากไมอาจแขงขันกับบริษัทใหญ ๆ ได ระบบการผสมพันธุแก็เปลี่ยนแปลงไปจากพันธุแ
แท เป็นไกพันธุแลูกผสมไฮบรีดหมด ในทํานองเดียวกันการผสมพันธุแเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุแ ขาวโพดหรือ
ฟางขาวโพด ฟารแมเลี้ยงไกเนื้อและไกไขเป็นการคาที่ตองซื้อลูกไกเขามาเลี้ยงใหมตลอด ไกที่เลี้ยงอยู
ไมอาจใชทําเป็นพันธุแตอไป เพราะเป็นไกลูกผสม โดยทั่วไปบริษัทผลิตไกพันธุแ จะจําหนายเฉพาะพอ
และแมพันธุแเทานั้นใหแกตัวแทนจําหนาย สวนชั่วที่สูง ๆ ขึ้นไป คือ รุนปูุยา-ตายายและรุนทวด จะ
จําหนายใหเฉพาะตัวแทนจําหนายที่มีตลาดใหญมากพอเทานั้น 
 
บทสรุป 
 การผสมพันธุแ เป็นการปรับปรุงพันธุแสัตวแ เพื่อใหไดลักษณะตาง ๆ ที่ตองการมารวมอยูในสัตวแ
ตัวเดียวกัน โดยใชความรูทางพันธุศาสตรแมาชวยในการปรับปรุงพันธุแ ไดแก ลักษณะเดน และลักษณะ
ดอย ลักษณะพันธุแแทและลักษณะพันธุแทางของจีน ลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน การถายทอด
ลักษณะเฉพาะเพศ ลักษณะคุณภาพ ลักษณะปริมาณ อัตราพันธุกรรม ความสามารถในการถายทอด
ของลักษณะปริมาณ ลักษณะดีเดนของลูกผสมไกเนื้อ และไกไขพันธุแแคระ 
 หลังจากการผสมพันธุแ จะมีการคัดเลือกสัตวแที่มีคุณสมบัติที่เก็บเอาไวไดเป็นพอพันธุแแมพันธุแ 
ขึ้นอยูกับความเขมงวดในการคัดเลือกและมีการทดสอบคุณภาพสัตวแ ฟารแมผสมพันธุแไกที่ตองการ
ทราบความกาวหนาในการผสมพันธุแไกของตน ก็สามารถทดสอบไดจากสถาบันของรัฐ อยูในหลาย
ประเทศทั่วโลก จะมีการทดสอบคุณภาพ โดยเจาหนาที่ของทางราชการเป็นผูรับผิดชอบ และเมื่อ
สิ้นสุดการทดสอบในแตละปีก็จะรายงานผลการทดสอบออกพิมพแเผยแพร เป็นการโฆษณาคุณภาพ
ของไกจากฟารแมตาง ๆ ไปดวย 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายวิธีการคัดเลือกโดยดูจากลักษณะของสัตวแ 
 2. ใหนักศึกษายกตัวอยางการสรางไกพันธุแใหม 
 3. จงอธิบายความเขมงวดในการคัดเลี้ยง 
 4. ผสมเทียมทํากับสัตวแปีกชนิดใดและเพ่ืออะไร 
 5. การผสมจริงจะใชอัตราสวนในการปลอยผสมระหวางตัวผูกับตัวเมียมีอัตราสวนเทาใด      
เพราะอะไร 
 6. หัวใจของการปรับปรุงพันธุแสัตวแปีกคืออะไร 
 7. การผลิตไกพันธุแเนื้อเพ่ือการคา ทําไมจึงมีการนําไกพันธุแแคระเขามาเกี่ยวของใน
กระบวนการผสมพันธุแ 
 8. การทดสอบพอแมพันธุแดวยการทํา Progeny test Selection ควรเป็นหนาที่ของใคร 
 9. ระบบการผสมพันธุแไกทําไมตองทําใหเป็นพันธุแลูกผสม  

10. พอแมพันธุแ (Parent Strock) ทําไมบริษัทจึงจําหนายใหเฉพาะตัวแทนจําหนายของ
บริษัทเทานั้นเพราะอะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
เรื่อง  การจัดการเลี้ยงดูไก่ 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 6.1 การจัดการเลี้ยงดูไกเล็กและไกกระทง 

6.1.1 การสั่งจองลูกไก 
6.1.2 คุณภาพลูกไก 
6.1.3 การเตรียมกอนลูกไกมาถึงฟารแม 
6.1.4 การปฏิบัติในระยะกกหรือระยะไกเล็ก 
6.1.5 การจัดการเลี้ยงดูไกกระทง 
6.1.6 การสุขาภิบาลและการใหวัคซีน 

 6.2 การจัดการเลี้ยงดูไกรุน 
6.2.1 การจัดการทั่วไปในไกรุน 
6.2.2 การควบคุมน้ําหนักไกรุนและไกสาว 
6.2.3 การควบคุมการใหอาหาร 
6.2.4 การควบคุมแสงสวาง 
6.2.5 วิธีการใหแสงสวาง 
6.2.6 ความสม่ําเสมอของฝูง 
6.2.7 การสุขาภิบาลและการใหวัคซีน 
6.2.8 การควบคุมพยาธิภายในและภายนอก 

 6.3 การจัดการเลี้ยงดูไกไข 
6.3.1 การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแสําหรับไกไข 
6.3.2 ปัจจัยที่สําคัญตอการไขของไก 
6.3.3 วิธีคิดอัตราการไข 
6.3.4 ขนาดของไข 
6.3.5 การจัดการดานตางๆ ของไกไข 

 6.4 การจัดการเลี้ยงดูไกพันธุแ 
6.4.1 การจัดการทั่วไปในไกพันธุแ 
6.4.2 คุณภาพไขฟัก 

 6.5 บทสรุป 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. อภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูไกและไกกระทงได เชน คํานวณการสั่งจองลูกไก บอก

ลักษณะของไกท่ีมีคุณภาพได การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแตาง ๆ อธิบายวิธีการเลี้ยง การ
สุขาภิบาลและฉีดวัคซีนไกเล็กและไกเนื้อไดถูกวิธี 

2. นําเสนอการคนควารายงานเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงไกรุนได เชน วิธีการควบคุมน้ําหนัก 
ความสม่ําเสมอของฝูง การใหอาหาร การใหแสงสวาง การสุขาภิบาล  การใหวัคซีนและการควบคุม
พยาธิภายในและภายนอก 

3. อภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูไกไขได เชน ปัจจัยที่สําคัญตอการไข วิธีคิดอัตราการไข 
วิธีเลี้ยงและการจัดการดานตาง ๆ สําหรับไกไข 

4. บอกเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูไกและการจัดการคุณภาพของไขฟัก 
5. มีทักษะในการฝึกปฏิบัติการ การเลี้ยงดู การใหน้ําใหอาหาร การใหวัคซีนปูองกันโรค           

ตาง ๆ และการใชยาปฏิชีวนะเป็นครั้งคราว 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผูสอนอธิบายและใหคนควารายงานวิธีการเลี้ยงดูไกเล็ก ไกรุน และไกไข 
 2. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษาเลี้ยงสัตวแปีกชนิดใดชนิดหนึ่ง เริ่มตั้งแตการสั่งจองจนถึงปลด
จําหนาย 
 3. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษาอธิบายไกที่กําลังไขกับไขที่ไมใหไข 

4. นักศึกษาไดฝึกภาคปฏิบัติการเลี้ยงดูไกเล็ก การเลี้ยงดูไกรุน และการเลี้ยงดูไกไข 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. วีดิทัศนแเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวแปีกชนิดตาง ๆ 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากงานกลุมและเอกสารที่ทําแบบฝึกหัด 
 2. สังเกตจากการอภิปรายและการสรุปเนื้อหา 
 3. สังเกตจากการฝึกปฏิบัติ 
 4. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 6 

การจัดการเลี้ยงดูไก่ 
 

การจัดการเลี้ยงดูไกนั้นมีวิธีแตกตางกันออกไปทั้งการเลี้ยงดูไกเล็กและไกกระทง การเลี้ยงดู
ไกไขและไกพันธุแ ก็จะมีวิธีการเลี้ยงดูทีแ่ตกตางกันไป ผูเลี้ยงจะตองศึกษาวิธีการเลี้ยงดูเพ่ือใหมีความรู
ในการจัดการอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน เชน ไกเนื้อตองใหกินอาหารเต็มที่
เพ่ือเรงการเจริญเติบโตเพ่ิมน้ําหนักไดอยางรวดเร็ว สวนไกไขจะตองมีการควบคุมน้ําหนักตัว              
อยางถูกตองตามระยะของการเจริญเติบโต มีการควบคุมอาหาร ควบคุมแสงสวาง และการดูแลเอาใจ
ใสอยางดี มีการตัดปากอยางถูกตอง ดังนั้นผูเลี้ยงตองมีขั้นตอนในการจัดการเลี้ยงดูไก ที่ถูกตอง 
จะตองเริ่มตั้งแตการกกลูกไก การเลี้ยงไกรุนจนถึงระบบใหผลผลิต สิ่งที่สําคัญอันเป็นหัวใจในการ
จัดการเลี้ยงดูเพ่ือใหไดผลผลิตดีนั้น โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ อาหารมีคุณภาพดี มีการสุขาภิบาลดี
และมีการทําวัคซีนอยางถูกตอง มีการควบคุมน้ําหนักถูกตองตามระยะของการเจริญเติบโต มีการ
ควบคุมแสงสวางและมีการตัดแตงปาก หากผูเลี้ยงสัตวแปีกทําไดตามหลักดังกลาวอยางถูกตอง ยอมทํา
ใหผลผลิตตอบแทนไดอยางแนนอน 

 
การจัดการเลี้ยงดูไก่เล็กและไก่กระทง 

ประภากร  ธาราฉาย (2560 : 252) ไดกลาวถึง การจัดการเลี้ยงดูไกเล็กและไกกระทง ดังนี้
 1. การสั่งจองลูกไก่ จํานวนการสั่งจองลูกไก ตองพิจารณาปัจจัยตาง ๆ ไดแก จํานวนไกที่
จะตองสงตลาด จํานวนที่บริษัทแถม จํานวนที่ไกตายและคัดทิ้ง (ไกกระทงตองไมเกิน 5 เปอรแเซ็นตแ               
ไกเล็กและไกรุนไมเกิน 10 เปอรแเซ็นตแ และระยะไขไมเกิน 10 เปอรแเซ็นตแ) สําหรับการเลี้ ยงไกพันธุแ
จะตองสั่งไกตัวผูประมาณ 10 - 15 เปอรแเซ็นตแ ของจํานวนเพศเมีย แตวาจะเป็นพันธุแหนักหรือเบา 
เชน 
 ตัวอยางที่ 1 ถาตองการไกกระทงสงตลาดจํานวน 1,000 ตัว จะตองสั่งลูกไกจํานวนเทาใด 
 วิธีคิดคํานวณ  จํานวนไกที่ตายและคัดทิ้ง 5 เปอรแเซ็นตแ 

1) จํานวนไกท่ีเหลือจากการตายและคัดท้ิง 95 ตัว จากไก 100 ตัว 
 ถาตองการไกที่เหลือจากการตายและคัดทิ้ง 1,000ตัว =  1,000×100  =  1,052.63 
        95 

2) จํานวนไกที่ไดรับ 102 ตัว จากการสั่งไก 100 ตัว 
 ถาจํานวนไกที่ไดรับ 1,053 จะตองสั่งไก        =  100 × 1053    =  1,052.63  ตัว 
                 102 
   ดังนั้น  ตองสั่งซื้อไกจํานวน  =  1,100 ตัว 
 
 2. คุณภาพของลูกไก่ ลูกไกท่ีจะนํามาเลี้ยงจะตองซื้อจากบริษัทที่ไดมาตรฐาน มีพันธุกรรมดี 
พอแมพันธุแมีโปรแกรมการปูองกันโรคที่ถูกตองเหมะสม ลูกไกมีขนาดและสีสันสม่ําเสมอ ตรงตาม        
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สายพันธุแ ขนอุยยาวฟู แหงสนิท นัยนแตากลม แจมใส ปราดเปรียวและยืนเป็นปกติ สะดือเขาที่
เรียบรอย แขงเต็มเป็นมัน ไมลีบ ไมมีลักษณะพิการตาง ๆ 
 3. การเตรียมก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม 

3.1 ทําความสะอาดฆาเชื้อโรงเรือนและอุปกรณแตาง ๆ พรอมทั้งตรวจสอบการทํางานให
พรอมที่จะใช เชน ที่ใหน้ําและอาหาร ระบบระบายอากาศ เครื่องกกลูกไก เป็นตน หลังจากนั้นใหปิด
เพ่ือปูองกันไมใหมีผูใดเขาไปในโรงเรือน 

3.2 กอนลูกไกมาถึง 2 - 3 ชั่วโมง ใหเตรียมน้ําดื่มและเปิดเครื่องกก เพ่ือใหอุณหภูมิ
ภายในเครื่องกกคงที ่

3.3 การขนสงลูกไก มักทําในเวลากลางคืน ซึ่งมีอากาศเย็นสบายและผูเลี้ยงสังเกตลูกไก
อยางใกลชิดในชวงกลางวัน รถที่ใชในการขนสงจะตองทําความสะอาด และฆาเชื้อโรคหลังจากการ
ขนสงเสมอ 

4. การปฏิบัติในระยะกกหรือระยะไก่เล็ก  
การเลี้ยงไกเล็กนับวาเป็นการเลี้ยงระยะที่สําคัญมากที่สุด หากมีการเลี้ยงดูเอาใจใสเป็น

อยางดียอมที่จะใหเนื้อและไขท่ีดีในโอกาสตอไป เพราะไกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณแ การแสดงลักษณะ
ทางพันธุกรรมก็จะแสดงออกไดเต็มที่ตามสายพันธุแของไกจึงจําเป็นตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.1 ใชวัสดุรองพ้ืนที่ใหม สะอาดปราศจากเชื้อรา ใสหนาประมาณ 3 นิ้ว แลวคอยเติม
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

4.2 การเลี้ยงไกพันธุแ ควรมีแผงกั้นโรงเรือนออกเป็นตอน ๆ ตามความยาวของโรงเรือน 
เพ่ือจํากัดพ้ืนที่ไมใหไกเคลื่อนไหวมากเกินไป แตละกรงเลี้ยงไกประมาณ 500 ตัว สวนไกกระทงเลี้ยง
รวมกันไดถึงหมื่นตัว เพ่ือสะดวกในการเลี้ยงดู 

4.3 พ้ืนที่กก ประมาณ 21 ตัวตอตารางเมตร และเริ่มขยายออกตั้งแตวันที่ 3 - 5 ลูกไกจะ
ถูกจํากัดอยูในพ้ืนที่ที่กก เพ่ือใหรับความอบอุนที่เพียงพอ อุณหภูมิกกที่เหมาะสมประมาณ 32 องศา
เซลเซียส คอย ๆ ลดลงสัปดาหและ 3 องศาเซลเซียส พรอมทั้งสังเกตพฤติกรรมของลูกไก ถาอุณหภูมิ
เหมาะสมลูกไกจะนอนสบาย กระจายไปทั่วทั้งในเครื่องกก และนอกเครื่องกก แตถาอุณหภูมิไม
เหมาะสม เชน หนาวเกินไป ลูกไกจะนอนสุมกันจะทับกันตาย ถารอนเกินไปลูกไกจะหนีจากเครื่องกก 
พรอมทั้งสงเสียงรองและกางปีกออก เมื่อเริ่มกกใหม ๆ จะตองปิดมานชวยควบคุมอุณหภูมิและทําการ
ปิด - เปิดตามสภาพอากาศภายในและภายนอกโรงกก ฤดูรอนอาจใชผามาน 2 - 3 สัปดาหแ สวนฤดู
หนาวอาจจะประมาณ 4 - 5 สัปดาหแ จึงมวนผาเก็บลง 

4.4 เมื่อลูกไกมาถึงตองรีบนํากลองบรรจุลูกไกออกจากพ้ืนที่กกใหเร็วที่สุด และจับลูกไก
ออกมาอยางระมัดระวัง พรอมทั้งตรวจสภาพลูกไกและใหลูกไกไดกินน้ําทุกตัว ระยะ 2  - 3 วัน                
แรก ควรใหอาหารลูกไกในฝากลองหรือถาดแบน ๆ เพ่ือใหลูกไกกินอาหารสะดวกและรูจักอาหารเร็ว
ขึน้ 

4.5 น้ําดื่ม ตองเป็นน้ําที่สะอาด ปราศจากเกลือแรตาง ๆ ในระดับที่เป็นอันตรายตอการ
เจริญเติบโตมีสารแขวนลอยอยู น้ําที่เหมาะสมควรมี pH 6.4 - 7.0 และอาจผสมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อ
โรค แตตองระมัดระวังในการใชยาฆาเชื้อโรคเพราะมีผลตอการใหวัคซีนในน้ําที่ใหน้ํา 1 แกลลอน 
เพียงพอสําหรับลูกไก 50 ตัว ในชวง 2 สัปดาหแแรก โดยวางสลับกับถาดอาหาร มีการเปลี่ยนน้ําและ
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ทําความสะอาดที่ใหน้ําวันละ 2 ครั้ง หลังจาก 2 วันไปแลว ปรับใหขอบบนของน้ําที่ใหสูงกวาหลังไก 1 
นิ้วเสมอ เพ่ือปูองกันน้ําหก จะทําวัสดุรองพ้ืนเปียก ที่ใหน้ําควรกระจายอยูทั่วโรงเรือน โดยวางขนาน
ไปกับที่ใหอาหาร ไกสามารถเดินกินไดในระยะไมเกิน 3 เมตร 

4.6 อาหารตองใหมและสดเสมอ 
4.6.1 ในชวง 2 - 3 วันแรก ใหอาหารในปริมาณนอยแตบอยครั้ง ทําใหอาหารสด

และมีกลิ่นหอม กระตุนการกินอาหารของลูกไก ใชถาดอาหาร 1 ถาด ตอลูกไก 100 ตัว ถาพบลูกไกมี
อาการทองเสีย มีอุจจาระติดกนเปียกชวง 2 - 3 วันแรก ซึ่งเกิดจากไกลูกออนเพลีย และระบบการ
ยอยอาหารยังไมดีพอ มีสาเหตุจากการใหอาหารที่มีโปรตีนสูง แกไขโดยการโรยขาวโพดปุนประมาณ 
4 - 5 กิโลกรัม ตอลูกไก 1,000 ตัว ในระยะ 2 วัน 

4.6.2 หลังจาก 3 วันแรก ตองเปลี่ยนเป็นที่ใหอาหารแบบถาวร เชน ถังแขวน ควร
ใช 1 - 2 ใบตอลูกไก 100 ตัว หรือรางอาหารยาวแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 เซนติเมตร เมื่อลูกไกอายุ           
7 - 14 วัน ใหปรับขอบรางอาหารอยูในระดับหลังไก เพ่ือใหอาหารสะอาดและไมหกหลนเสียหาย 
ระยะแรก ๆ ควรใสอาหารเต็มราง  และลดเหลือประมาณ 1/3 - 1/2 ของราง เพ่ือลดการสูญเสียของ
อาหาร ที่ใหอาหารอาจมีเหล็กกั้น หรือราวอาหาร  เพ่ือปูองกันไมใหอาหารหกหลน สําหรับการให
อาหารไกจะใหอาหารเต็มที่เพ่ือเรงการเจริญเติบโต และในชวงกลางวันที่อากาศรอน จะงดใหอาหาร
เพ่ือลดการตาย สวนไกพันธุแจะใหอาหารตามปกติ และเริ่มจํากัดอาหารเมื่อไกไดอายุ 3 สัปดาหแ  เพ่ือ
ควบคุมน้ําหนักและอายุการเป็นหนุมเป็นสาวของไกพันธุแ  

4.7 การตัดปาก เป็นการชวยแกปัญหาการจิกกันในฝูง ปูองกันการจิกอาหารไมใหหกหลน  
ปูองกันการจิกกินไข ทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารดี อัตราการเลี้ยงรอดสูง และมีความสม่ําเสมอ
ของฝูงดี การจิกกันมีสาเหตุจากการเกิดความเครียด เนื่องจากการเลี้ยงหนาแนนเกินไป อากาศรอน
การระบายอากาศไมดี มีที่ใหน้ําและอาหารไมเพียงพอ สูตรอาหารไมสมดุล กินน้ําหรืออาหารไมพอ 
แสงสวางมากเกินไป เป็นตน การตัดปากไกมีหลายวิธี ไดแก 

4.7.1 การตัดเมื่ออายุ 1 วัน นิยมใชกับลูกไกเนื้อ โดยใชเครื่องตัดปากไฟฟูาที่มีความ
รอนประมาณ 100 องศาเซลเซียส ตัดปากออกประมาณ 1/3 แลวจี้แผลกับใบมีดประมาณ 2-3 วินาที
เพ่ือหามเลือด ปูองกันการติดเชื้อและทําลายเซลลแปากไมใหงอกขึ้นใหม หรือใชวิธีจี้ปลายปากบนเขา
กับปากใบมีด ไกจะไมเจ็บสามารถกินอาหารไดอยางปกติ หลังจากนั้นปลายปากจะคอย ๆ หลุดออก 
สวนปากลางยังเหมือนเดิม 

4.7.2 การตัดปากเมื่ออายุ 6 - 8 วัน เหมาะสําหรับไกพันธุแและไกไข โดยสอดปาก
ลูกไกเขาไปในรูสําหรับตัดปากขนาด 11/64 นิ้ว (0.44 เซนติเมตร) ตัดใหปากลางยาวกวาปากบน 
เล็กนอย หรือตัดประมาณ 1/3 แลวจี้ปากลางประมาณ 15 วินาที  สวนการตัดปากไกพอพันธุแ จะตอง
ตัดปากบนและปากลางยาวเสมอกัน เพราะเวลาผสมพันธุแไกเพศผูจะตองจิกตนคอเพศเมีย 

4.7.3 การตัดปากซ้ํา เมื่อไกอายุไมเกิน 1 สัปดาหแ โดยการตัดประมาณ 1/3 - 1/2 
ของปาก  ถาไกใหญใหตัดหางจมูก ประมาณ 3/16 - 1/4 นิ้ว โดยใหปากลางยาวกวาปากบน 
เล็กนอย ประมาณ 1/8 นิ้ว การตัดปากไกตองจับไกอยางระมัดระวังอยาใหบอบช้ํา ทําในชวงอากาศ
เย็น ในไกที่อายุนอยกวา 8 - 10 วัน ไมควรตัดปากไกในชวงใหวัคซีนและหลังการตัดปากควรให
อาหารทันทีพรอมกับเพ่ิมปริมาณน้ําและใหอาหารมากขึ้นเป็นเวลาหลายวัน นอกจากนี้การเติมอิเล็ก
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โทรไลตแ หรือยาปฏิชีวนะ จะชวยลดความเครียด และถาชวงอากาศรอนควรเพ่ิมวิตามิน เค ในอาหาร
หรือผสมใหกินลวงหนากอน 2 วัน กอนตัดปาก 

4.8 การจัดการดานอ่ืน ๆ  
4.8.1 การตัดนิ้วเทาพอพันธุแ ควรตัดเมื่ออายุ 1 วัน หรือ 6 - 8 วัน โดยตัดขอสุดทาย

ของนิ้วที่ 1 และ 2 ออก เพ่ือปูองกันการจิกนิ้วบนหลังแมพันธุแในระหวางผสมพันธุแ 
4.8.2 การตัดหงอน ควรทําเมื่ออายุ 1 วัน หรือ 2 - 3 สัปดาหแ ของลูกไกพันธุแเพศผู 

หรือเพศเมียบางสายพันธุแที่มีหงอนใหญ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่หงอนจะพับปิดตาทําใหมองเห็นไม
สะดวก และอาจบาดเจ็บไดจากการตอสู การจิกกันหรือเกี่ยวรางน้ํารางอาหาร 
 5. การจัดการเลี้ยงดูไก่กระทง 

5.1 ใชพื้นที่ตลอดการเลี้ยงประมาณ 8 - 10 ตัวตอตารางเมตร 
5.2 ใชน้ําและทําความสะอาดอุปกรณแใหน้ําวันละ 2 ครั้ง 
5.3 ใหกินอาหารแบบเต็มที่ใน 3 สัปดาหแแรก ใหอาหารบอย ๆ เพ่ือกระตุนใหไกกิน

อาหารไดมากขึ้น เชน ใหตอนเชา 2 ครั้ง ตอนบาย 2 ครั้ง และตอนค่ําอีก 1 - 2 ครั้ง หลังจากนั้นควร
ใหอาหาร 2 ครั้ง ตอวัน คือตอนเชาและตอนเย็น ถาอากาศรอนมากใหแขวนถังอาหารขน และนําถัง
อาหารลงเมื่ออากาศเย็น 

5.4 การเลี้ยงไกกระทง มีการเลี้ยงอยู 2 แบบ คือ การเลี้ยงแบบคละเพศและการเลี้ยง
แบบแยกเพศ ซึ่งการเลี้ยงแบบแยกเพศมีทั้งขอดีและขอเสีย คือ ไกเพศผูจะใชเวลาเลี้ยงนอยกวาไก
เพศเมียเมื่อน้ําหนักสงตลาด ทําใหไกมีความสม่ําเสมอของฝูง และชวยลดตนทุนคาอาหาร เพราะไก
แตละเพศใชอาหารตางกัน สวนขอเสียคือ คาใชจายเพ่ิมในการคัดเพศ ตองมีฝูงพอแมพันธุแ และ
กิจการโรงฟักขนาดใหญ  เพื่อใหมีลูกไกแตละเพศเพียงพอความตองการของตลาด อาจทําใหการผลิต
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด หากบางครั้งมีความตองการลูกไกเพศใดเพศหนึ่งมาก 

5.5 โปรแกรมการเลี้ยงไกกระทง สวนมากจะใชระบบเขาหมด - ออกหมดพรอมกัน
ทั้งหมดในแตละโรงเรือน ซึ่งทําใหไกมีอายุเทากันและเวลาขายควรใหหมดภายใน 1 - 2 วนั เมื่อขาย
ไกออกไป ตองทําความสะอาดโรงเรือนใหดี เพื่อเป็นการหยุดพักโรงเรือน เป็นการตัดวงจรของโรค 
และปูองกันการติดตอของโรคไกท่ีจะเลี้ยงในรุนตอไป 

5.6 การจัดการไกกระทงกอนสงตลาด มีขอปฏิบัติ ดังนี้ 
5.6.1 งดอาหารกอนสง เพื่อลดอัตราการตายประมาณ 6 - 9 ชั่วโมง งดการใหกรวด

อยางนอย 2 สัปดาหแ กอนสงตลาด และควรเคลื่อนยายอุปกรณแใหน้ํา ใหอาหารออกจากโรงเรือนกอน
จับไก 

5.6.2 ใชแสงสลัว ๆ เวลาจับไก เพื่อปูองกันไกตกใจ การจับไกและการบรรทุกไก มัก
ทําในเวลากลางคืน แตละคนไมควรจับไกในแตละครั้งมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดแผลถลอกขึ้นได 
และวางไกลงในกรงบรรจุไกอยางระมัดระวัง ไมควรโยนกรงบรรจุไก 
 6. การสุขาภิบาลและการให้วัคซีน 

6.1 หนาประตูโรงเรือน จะตองมีอางน้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับจุมเทา และใหคนเลี้ยงทํา
ความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาทํางาน พรอมกับหามคนไมเกี่ยวของเขาโรงเรือน 
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6.2 ไกเล็กควรไดรับวัคซีน ไดแก วัคซีนปูองกันโรคหลอดลมอักเสบ โรคนิวคาสเซิล โรค
มาเร็กซแ โรคสมองอักเสบ และโรคฝีดาษ นอกจากนี้ควรผสมยาปูองกันโรคบิดมีตัวในอาหารดวย 

 
การจัดการเลี้ยงดูไก่รุ่น 
 ไกไขระยะกําลังเจริญเติบโตมักจะเรียกรวม ๆ วา ไกไขรุนทดแทน (Replacement Pullet)
หรืออาจจะใชคําไกไขรุน (Pullet) อยางเดียวก็ได ซึ่งจะรวมถึงการเลี้ยงและการจัดการในระยะกก 
ระยะไกรุน และระยะไกรุนกอนไข การเลี้ยงไกไขรุนมีทั้งที่เป็นการเลี้ยงบนพ้ืนและการเลี้ยงบนกรง 
การเลี้ยงและการจัดการไกไขรุนบนพ้ืนจะมีวิธีการจัดการคลายกับการเลี้ยงไกกระทง ฟารแมไก รุนมี
ทําเลที่ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงจากการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพ 
ที่อาจเป็นอันตรายตอสุขอนามัยของไก เชน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่รวบรวมและกําจัดขยะ และ
หางจากแหลงรวมสัตวแปีก เชน ตลาดคาสัตวแปีก โรงฆาสัตวแปีก อยางนอย 5 กิโลเมตร เวนแตมี
มาตรการปูองกันโรคที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันการแพรระบาดของโรคเขาสูฟารแมซึ่งสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2558 : 2) ไดกลาวถึง การจัดการเลี้ยงดูไกรุน ดังนี้ 
 1. การจัดการทั่วไปในไก่รุ่น 

1.1 โรงเรือน ไกอาจจะเลี้ยงอยูในโรงเรือนเดิม ตั้งแตอายุ 1 วัน จนถึงระยะไข หรือยาย
ขึ้นกรงตับเมื่ออายุ 18 สัปดาหแ หรือขายเป็นไกสาวที่พรอมจะไข  หรืออาจจะยายโรงเรือนจากไกเล็ก 
เมื่ออายุ 6 - 8 สัปดาหแ มายังโรงเรือนไกรุนก็ได แตปัจจุบันเพ่ือเป็นการประหยัดแรงงาน และเพ่ือลด
ความเครียดจากการยายการเปลี่ยนสภาพแวดลอม จึงมีการยายไกนอยลงหรือไมยายเลย พ้ืนที่การ
เลี้ยงไกรุนตองขยายใหเพียงพอกับการเจริญเติบโต  มิฉะนั้นไกจะเจริญเติบโตชา ไมเข็งแรง วัสดุรอง
พ้ืนสกปรกและมีโรครวบกวนงาย ไกระยะนี้ตองการพื้นที่ 7 ตัวตอตารางเมตร 

1.2 การใหอาหาร 
1.2.1 ที่ใหอาหารจะตองเพียงพอ เนื่องจากระยะนี้การควบคุมใหอาหาร ดังนั้นไกทุก

ตัวจะหิว เมื่อถึงเวลาใหอาหารไกทั้งหมดจะเขาพรอมกัน กินอาหารพรอมกัน ถาที่ใหอาหารไม
เพียงพอ ไกท่ีออนแอหรือตัวเล็ก จะไมไดกินอาหาร และอาจผอมตายได 

1.2.2 อุปกรณแใหน้ํา ควรทําความสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ระดับความลึกของ
น้ําไมควรเกิน 0.50 นิ้ว เพราะถาลึกกวานี้จะทําใหเศษอาหารและวัสดุรองพ้ืนสะสมอยูใตตาราง ความ
สูงของอุปกรณแใหอาหาร ควรปรับพ้ืนที่อยูในระดับหลังไก เพ่ือปูองกันอาหารและน้ําหกเลอะเทอะ  
และอุปกรณแใหอาหารไมควรอยูหางกันเกิน 3 เมตร 

1.3 การใหกรวด 
1.3.1 ชวยบดอาหารที่มีขนาดโตใหละเอียดขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่สวนผสมของ

ขาวโพดและลายขาวโพดในอัตราสูง 
1.3.2 ควรเริ่มใหกรวดตั้งแตอายุ 3 สัปดาหแ ในอัตรา 500 กรัม ตอไก 100 ตัวตอ

สัปดาหแ สําหรับไกที่เลี้ยงแบบปลอยพ้ืน และใหทุก 6 สัปดาหแ สําหรับไกที่เลี้ยงบนพ้ืนลวดหรือไม
ระแนง 
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1.3.3 โดยการโรยบนอาหาร หรือใสถังแขวนแยกตางหาก หรือโรยบนพ้ืนแตอยาใส
ในรางอาหารอัตโนมัติ เพราะกรวดจะไปอยูรวมกันตามมุม ทําใหรางอัตโนมัติสึกกรอนเร็ว และอยาให
กรวดในวันที่งดอาหาร 

1.4 การใหเปลือกหอย  
1.4.1 เป็นแหลงธาตุแคลเซียม 
1.4.2 เริ่มใหเมื่อไกอายุ 20 - 22 สัปดาหแ หรือกอนใหไข 2 สัปดาหแ โดยให 1.50 

กิโลกรัม ตอไก 100 ตัว สัปดาหและครั้ง  สําหรับไกสาวที่ควบคุมการกินอาหาร และอยาใหในวันที่อด
อาหาร สวนไกสาวที่ไมควบคุมการกินอาหารก็ใหกินเปลือกหอยไดตลอดเวลา 

1.4.3 การใหเปลือกหอยอาจใสรางตางหากหรือโรยบนอาหารหรือผสมใหกินก็ได 
1.5 การตัดปาก ไกที่ตัดปากในระยะไกเล็กแลว ใหตรวจความเรียบรอย ถาปากบนหรือ

ลางยาวเกินไป ตองตัดแตงใหเรียบรอยกอนที่ไกจะเริ่มไข  ถาไมไดตัดปากในระยะไกเล็ก จะตองตัด
ปากเมื่ออายุ 8 สัปดาหแ หรืออายุ 10 - 12 สัปดาหแ โดยใชเครื่องตัดปากทีละปาก ใหตัดขอบบนออก
ประมาณ 1/3 - 2/3 ของปาก และตัดปากลางยาวกวาปากบนเล็กนอย กอนตัดปาก 2 วัน ควรผสม
วิตามิน เค ลงในอาหารในอัตรา 2 กรัมตออาหาร 1,000 กิโลกรัม นอกจากนี้กอนและหลังตัดปาก          
1 - 2 วัน ควรใหอิเล็กโทรไลตและลายในน้ําเพื่อลดความเครียด พรอมทั้งใหน้ําและอาหารมากกวาปกติ
ทันท ี
 2. การควบคุมน้ าหนักไก่รุ่นและไก่สาว 

2.1 เมื่อไกอายุ 6 - 22 สัปดาหแ จะมีการควบคุมการใหอาหารเป็นการชะลอความเป็นสาว
ของไก ใหมีน้ําหนักไดมาตรฐานตามสายพันธุแ 

2.2 แมไกที่อวนมากจะใหไขเร็ว ใหไขไมทน อัตราการตายในระยะไขสูง จะทําให
สิ้นเปลืองอาหาร และทําใหตนทุนการผลิตสูงอีกดวย 

2.3 ตองมีการควบคุมการใหแสงสวางไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหไดไกไขที่สมบูรณแไดขนาด
เมื่อเริ่มใหไข ใหไขฟองโต และไขทน ทํากําไรใหผูเลี้ยงไดสูงสุด 
 3. การควบคุมการให้อาหาร 

3.1 วิธีการควบคุมการใหอาหาร  
3.1.1 การจํากัดอาหารใหกินในแตละวันเป็นการใหอาหารที่มีโปรตีน 16 - 18 

เปอรแเซ็นตแ มีพลังงานคอนขางสูงประมาณ 2,800 แคลอรีตอกิโลกรัม ซึ่งระดับโปรตีนและพลังงาน 
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมและสุขภาพของไก การควบคุมอาหารแบบนี้ 
จะตองมีรางอาหารเพียงพอใหไกทุกตัวไดกินพรอมกัน ควรมีพ้ืนที่รางอาหารอยางนอย 4 นิ้ว ตอไก 1 
ตัว ตลอด 18 สัปดาหแ และมีการชั่งน้ําหนักไก 10 เปอรแเซ็นตแ ทุกสัปดาหแ ถาน้ําหนักตัวสูงกวา
มาตรฐาน จะตองลดปริมาณอาหาร และเพ่ิมปริมาณอาหารเมื่อไกมีน้ําหนักต่ํากวามาตรฐาน และใน
กรณีมีไกปุวยตองแยกออกมาใหไดกินอาหารเต็มที่กวาไกหายปุวย 
 4. การควบคุมแสงสว่าง 

4.1 ตามปกติไกจะเริ่มเป็นสาวหรือใหไขฟองแรกเมื่ออายุ 5 - 6 เดือน  
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4.2 ไกเลี้ยงในที่มืดจะใหฟองแรกชากวา ปกติ 6 - 8 สัปดาหแ และในทางตรงกันขาม ถา
ไกรุนสาวไดรับแสงสวาง ในแตละวัน มีระยะเวลานานกวาปกติจะใหไขเร็วขึ้น ในขณะที่รางกายยังไม
โตเป็นสาวเต็มที่ ทําใหไดไขฟองเล็ก 

4.3 การไดรับแสงสวาง 11 - 12 ชั่วโมง ตอวัน จะมีผลตอการใหไข ถาไดรับนอยกวา   
11 - 12 ชั่วโมงตอวัน จะทําใหไขชา และถาไดรับมากกวา 11 - 12 ชั่วโมงตอวัน จะทําใหไกไขเร็วขึ้น           
แตถาไดรับแสงสวางเกินวันละ 16 ชั่วโมง จะทําใหไขลด 
 5. วิธีการให้แสงสว่าง  

5.1 การใหแสงสวางแบบลดและเพ่ิม เป็นการใหแสงสวางตามธรรมชาติ ควบคูกับการใช
ไฟฟูาเหมาะสําหรับโรงเรือนแบบเปิด โดยเริ่มตั้งแตระยะไกเล็กใหลดแสงสวางลง 40  - 60 นาที ตอ
ทุก ๆ 2 สัปดาหแ จนกระทั่งไดรับแสงสวางเทากับธรรมชาติประมาณ 12 ชั่วโมงตอวัน จนเมื่ออายุได 
22 สัปดาหแ ไกเริ่มใหไข จึงคอย ๆ เพ่ิมแสงสวางข้ึน เป็น 40 - 60 นาที ทุก ๆ 2 สัปดาหแ จนกระทั่งไก
ไดรับแสงสวางวันละ 14 - 16 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการไข 

5.2 การใหแสงสวางแบบลดและแบบเพ่ิมพิเศษ เหมาะสําหรับโรงเรือนแบบปิด เริ่มตั้งแต
การใหแสงสวางลูกไกอายุ 1 วัน เป็นระยะเวลา 20 - 21 ชั่วโมง แลวคอย ๆ ลดลงสัปดาหและ 45 นาที 
จนลูกไกอายุได 12 - 13 ชั่วโมง แลวเพ่ิมแสงสวางขึ้นอีกเดือนละ 1 ชั่วโมง จนไกไดรับแสงสวาง            
วันละ 16 ชั่วโมง 

5.3 การใหแสงสวางแบบคงที่ เหมาะสําหรับโรงเรือนแบบเปิด มีอยู 2 วิธี คือ 
5.3.1 วิธีของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน โดยการใหแสงสวาง วันละ 9 ชั่วโมง แกลูกไก

อายุ 1 วัน ถึง 20 สัปดาหแ แลวจึงเพิ่มเป็น 14 - 15 ชั่วโมง ตลอดระยะการไข 
5.3.2 วิธีของมหาวิทยาลัยออเบิรแน เป็นการใหแสงสวางวันละ 6 - 8 ชั่วโมง ตั้งแต

ลูกไกอายุ 1 วันจนถึง 20 สัปดาหแ แลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นสัปดาหและ 18 นาที จนไกไดรับแสงสวาง วันละ 
16 ชั่วโมง ตลอดระยะการไข 

5.4 ขอควรระวังในการใหแสงสวาง เมื่อเพ่ิมแสงสวางในระยะไขแลวจะลดแสงสวางลง
ไมไดเพราะจะทําใหไขลดลง 
 6. ความสม่ าเสมอของฝูง 

6.1 ฝูงไกที่มีความสม่ําเสมอของฝูงต่ํา จะทําใหไกตัวใหญรังแกตัวเล็ก ไกตัวเล็กไดอาหาร
ไมเพียงพอ จะออนแอ และเป็นโรคเป็นพาหะนําโรค การใหไขของไกไมพรอมกัน การจัดการฟารแมจะ
ยุงยาก 

6.2 ตองมีการสุมน้ําหนักไก เพ่ือแบงกลุมไกที่มีน้ําหนักใกลเคียงกันอยูรวมกันจะงายตอ
การจัดการ เชน การเพ่ิมหรือลดปริมาณอาหาร จะเริ่มสุมเมื่ออายุ 7 - 8 สัปดาหแ ในไกพอแมพันธุแและ
ไกไข และอายุ 5 - 6 สัปดาหแ ในพอแมพันธุแไกเนื้อโดยการสุมน้ําหนักทุกสัปดาหแ ดังนี้ 

6.2.1 สุมชั่งน้ําหนัก 10 เปอรแเซ็นตแของฝูง 
6.2.2 คํานวณความสม่ําเสมอของฝูง (%) จากสูตร ดังนี้ 

 
               ความสม่ําเสมอ (%) = จํานวนไกที่มีน้ําหนักอยูในชวง + 10 % ของน้ําหนักเฉลี่ย × 100 

                                               จํานวนไกที่ชั่ง (ตัว) 
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6.2.3 ถาความสม่ําเสมอต่ํากวา 78 เปอรแเซ็นตแ ใหชั่งน้ําหนักไกทุกตัวแลวแบงไก
ออกเป็น 3 กลุม คือ ไกที่มีน้ําหนักอยูในชวงของน้ําหนักเฉลี่ย ไกที่มีน้ําหนักต่ํากวาและมากกวา + 10 
เปอรแเซ็นตแของน้ําหนักเฉลี่ย พรอมทั้งคัดไกท่ีมีลักษณะผิดปกติออกจากฝูง ดังตาราง 6.1 

6.2.4 การชั่งน้ําหนักใหชั่งตามวันและเวลาที่แนนอนทุกครั้ง โดยทั่วไปจะชั่งในตอน
บายและในวันที่งดอาหาร 
 
ตาราง 6.1 ระดับความสม่ําเสมอของฝูงไกไข 
 

ระดับ ความสม่ าเสมอของฝูง (%) 
ไก่ไข่ ไก่พ่อ-แม่พันธุ์ 

ดีเยี่ยม 85 ขึ้นไป 78 ขึ้นไป 
ดีมาก 78-84 74-77 
ดี 71-77 70-73 
ปานกลาง 64.70 66-69 
พอใช 60-63 62-65 
ใชไมได 56.59 ต่ํากวา 60 ลงมา 
เลว 55 และต่ํากวา  

 
ที่มา : อรวรรณ  ชินราศรี (2547 : 94) 
 
 7. การสุขาภิบาลและการให้วัคซีน ตองระวังเรื่องความสะอาด และการใชน้ํายาฆาเชื้อโรค  
เพ่ือปูองกันการเกิดโรคและการแพรระบาดของโรค และมีการใหวัคซีนเดิมที่เคยใหในระยะไกเล็ก  
เพ่ือเป็นการกระตุนใหไกสรางภูมิคุมกันโรคใหอยูในระดับสูงตลอดเวลา ไดแก วัคซีนปูองกันโรคนิว
คาสเซิล ใหซ้ําเมื่ออายุ 4 เดือน และตอไปทุก ๆ 3 - 6 เดือน และวัคซีนปูองกันโรคหลอดลมอักเสบให
ซ้ําเมื่ออายุ 4 เดือน 
 
การจัดการเลี้ยงดูไก่ไข ่
 ปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 173) และ มณฑิชา  พุทซาคํา และ ณัฐศักดิ ์ พัฒนกุลชัย 
(2544 : 151) ไดกลาวถึง การจัดการเลี้ยงดูไกไข ดังนี้ 
 1. การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ ตองลางทําความสะอาดฆาเชื้อโรคพ้ืนคอก และภายใน
โรงเรือน ตลอดจนอุปกรณแตาง ๆ รังไขท่ีเคยใชแลวจะตองทิ้งไวประมาณ 1 - 52 สัปดาหแ เพ่ือตัดวงจร
ของเชื้อโรคที่ติดอยูรังไข วัสดุรองพ้ืน ควรใหมและสะอาดหนา 3 - 4 นิ้ว กอนใสวัสดุรองพ้ืนจะตอง
โรยยาฆาแมลงบนพื้นคอก เพ่ือฆาแมลงที่อาจปนมากับวัสดุรองพ้ืน เชน เซฟวิน 

1.1 การเลี้ยงไกแบบปลอยมีขอดี คือ ผลิตไขไดมากกวา สามารถเลี้ยงไกไดทุกขนาด การ
ลงทุนต่ํากวา แตมีขอเสีย คือ จะตองมีคาใชจายในการซื้อวัสดุรองพ้ืนในปริมาณมาก ตองไดรับอาหาร
ที่ดีและมีโภชนะสมดุล เพราะไกมีกิจกรรมมากกวาการเลี้ยงแบบขังกรง ไกมีขนาดเล็ก 
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1.2 การเลี้ยงไกแบบขังกรง มีขอดี คือ ประหยัดแรงงาน สามารถใชสายพานลําเลียงไขได 
ลดปัญหาเรื่องพยาธินอกและเชื้อบิด ประหยัดอาหาร ใหไขขนาดใหญ คัดไกทิ้งไดงายกวา                       
ลดปัญหาการกกไขของแมไก ไขสกปรกนอย แตขอเสีย คือ กรงมีราคาแพง อายุการใชงานสั้น 
หลังจากไขได 4 เดือน ไขจะลดลง หรือเปลือกไขราวมาก ถามีอุปกรณแพิเศษ เชน สายพานลําเลียง  

1.3 พ้ืนที่การเลี้ยง ความตองการพ้ืนที่ในการเลี้ยงสําหรับไกไข ขึ้นอยูกับขนาดของไก 
ชนิดของพ้ืน อุณหภูมิ การระบายอากาศ ความชื้น และสภาพของไก 

1.4 เพ่ิมจํานวนอุปกรณแหรือเนื้อที่อุปกรณแใหน้ําและอาหารมากกวาที่ใชในไกรุนสาว 
1.5 รังไข เป็นอุปกรณแที่จําเป็นสําหรับไกไขและไกพันธุแ ตองนําเขาโรงเรือนกอนไกเริ่มไข  

1 - 2 สัปดาหแ เพ่ือใหไกเกิดความคุนเคยและฝึกนิสัยไก ปูองกันไม ใหไกไขบนพ้ืนโรงเรือน พ้ืนรังไข 
ควรปูดวยวัสดุรองพ้ืนที่หนาพอสมควร เพ่ือปูองกันเปลือกไขแตกราว ทําใหไขสะอาด และสะดวกใน
การเก็บไข ในเวลากลางคืนควรปิดรังไข เพ่ือปูองกันไมใหไกเขาไปนอนในรังไข ปูองกันนิสัยอยากฟัก
ไข และจะทําใหไขสะอาด 
 2. ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการไข่ของไก่ 

2.1 อุณหภูมิ ถาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูงกวา 80 องศาฟาเรนไฮดแ ไกจะใหไขนอยลง 
และคุณภาพของไขก็เริ่มลดนอยลง ถาอุณหภูมิอยูระหวาง 95 - 100 องศาฟาเรนไฮดแ จะทําใหไกกิน
อาหารลดนอยลง ไขลดลง ฟองเล็ก และเปลือกบางลง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางกะทันหัน
จะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการไข ไมวาจะเป็นในทางที่สูงขึ้นหรือต่ําลง  อุณหภูมิที่เหมาะสม
ประมาณ 55 - 75 องศาฟาเรนไฮดแ 

2.2 ความชื้นสัมพัทธแ ไกจะอยูสบายและทนตออากาศรอนไดดี ถาอากาศมีความชื้น
สัมพัทธแต่ํา แตประเทศไทยมีความชื้นสูง โดยเฉพาะฤดูฝน ไกจะไมสามารถระบายความรอนออกจาก
รางกายไดดี  

2.3 การระบายอากาศ ปัจจุบันการเลี้ยงไกเป็นการเลี้ยงแบบหนาแนน เพ่ือประหยัดพ้ืนที่
และแรงงาน จะอาศัยการระบายอากาศจากธรรมชาติอยางเดียวไมพอ ตองมีอุปกรณแอยางอ่ืนชวย 
เชน พัดลม จะถายเทอากาศเสีย และนําอากาศดีเขามาแทนท่ีในโรงเรือน 

2.4 ระยะการไดรับแสงสวาง ในประเทศหนาว เชน สหรัฐอเมริกา ระยะเวลากลางวันใน
ฤดูหนาวจะแตกตางกัน 6 ชั่วโมง ถาไมไดรับแสงชวยในชวงที่มีกลางวันสั้น อัตราการไขของไกจะ
ลดลงเรื่อย ๆ ในฤดูใบไมรวง 

2.5 อายุของไก ไกสาวจะใหไขเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลา 2 - 3 เดือนแรก 
จนกระท่ังไกใหไขสูงสุดประมาณ เดือนที่ 2 - 3 ของการไข แลวคอย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนหยุดไข เมื่อ
ไขไดประมาณ 1 ปี พรอมกับไกจะผลัดขน 

2.6 การไขของไกสาว สามารถแบงไดตามอัตราการไขออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เป็นระยะท่ีใหไขสูงสุดประมาณเดือนที่ 2 - 3 ของการไข ระยะนี้จะสิ้นสุด

เมื่อไกไขไดครบ 5 เดือน ระยะนี้ไกยังมีการเจริญเติบโตและขนาดของไขจะเพ่ิมข้ึน 
ระยะที่ 2 ชวงไกใหไขชวง 6 - 10 เดือน ไกจะหยุดการเจริญเติบโต แตอาจเพ่ิม

น้ําหนัก เนื่องจากจะสะสมไขมันของรางกาย และขนาดของไขจะไมโตอีกแลว 
ระยะที่ 3 เป็นระยะ 2 เดือนสุดทายของการไข กอนไกจะผลัดขน 
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3. คิดอัตราการไข่ 
3.1 เปอรแเซ็นตแการไขของไกที่เหลือ หมายถึง อัตราการไขของจํานวนไกที่เหลือในวัน         

นั้น ๆ  ไมรวมไกไขท่ีตายหรือคัดออกไปแลว 
3.2 เปอรแเซ็นตแการไขของไกทั้งหมด หมายถึง อัตราของไขของจํานวนไกทั้งหมดเมื่อเริ่ม

ใหไข หรือที่นําเขามาเลี้ยงในโรงเรือนไกไข หรือกรงไก ซึ่งอาจจะถือเอาจํานวนที่ยายเขามาทั้งหมด 
เมื่ออายุกอนใหไข หรือเมื่อไกเริ่มไขได 5 เปอรแเซ็นตแ ตามท่ีนิยมใชกันในปัจจุบัน 
 4. ขนาดของไข่  

ในการเลี้ยงไกเป็นการคา ไกที่ใหไขมากและฟองโต จะทํารายไดมากกวา ไกที่ใหไขมาก
และฟองเล็กกวา  เพราะขนาดไขขายไดในราคาสูงกวาไขฟองเล็ก ไกเล็กฮอรแนอายุตาง ๆ พบวา เมื่อ
เริ่มใหไข 1 - 4 เดือน จะมีขนาดเล็กและจิ๋ว ประมาณ 60 เปอรแเซ็นตแ  มีขนาดกลาง 30 เปอรแเซ็นตแ 
สวนไขขนาดใหญพิเศษไมมี  
 5. การจัดการด้านต่าง ๆ ของไก่ไข ่

5.1 การยายไกสาวไปโรงเรือนไกไขหรือกรงไกไข 
5.1.1 ควรยายเมื่อไกอายุ 14 - 21 สัปดาหแ หรือกอนออกไข 1 - 2 สัปดาหแ 
5.1.2 ไกท่ีจะยายควรมีความสม่ําเสมอกัน เป็นหนุมเป็นสาว มีน้ําหนักตัวได

มาตรฐาน 
5.1.3 การจับไก ตองทําอยางระมัดระวัง อยาทําใหไกบอบช้ํา ควรจับไกครั้งละ             

4 - 6 ตัว หรือถือมือละ 2 - 3 ตัว 
  5.2 การใหน้ําและอาหารไก 

5.2.1 ความตองการปริมาณโภชนะในสูตรอาหาร ไขจะแตกตางกันไปตามระยะของ
การไข ระยะที่ 1 เป็นระยะที่ไกใหไขในอัตราสูงกวาระยะอ่ืน ๆ เชน สูตรการใหอาหารไกระยะที่ 1 
ควรใหโปรตีน 15.50 เปอรแเซ็นตแ ในระยะที่ 2 โปรตีน 15 เปอรแเซ็นตแ และในระยะที่ 3 โปรตีน 14.50 
เปอรแเซ็นตแ เป็นตน 

5.2.2 การใหอาหารตามอุณหภูมิสิ่งแวดลอม เมื่ออุณหภูมิลดลงในฤดูหนาว ไกจะกิน
อาหารมากขึ้น เพ่ือใหไดปริมาณอาหารที่เพียงพอ สําหรับใหความอบอุนแกรางกาย แตถาฤดูรอนไก
จะกินอาหารนอยลง มีผลทําใหไกไขลดลงและไขเปลือกบาง 

5.2.3 การควบคุมอาหารและน้ําในไขไก ตามปกติในการเลี้ยงไก ผูเลี้ยงจะใหไกไดรับ
อาหารและน้ําตลอด โดยเฉพาะการเลี้ยงไกในแถบรอนจําเป็นจะตองใหไกไดรับสารอาหารอยางเต็มที่ 
แตกรณีที่ใชอาหารไกสูตรเดียว การจํากัดหรือลดปริมาณอาหารใหไกกินในระยะที่ไข 2 และ 3 ลง
ประมาณ 8 - 9 เปอรแเซ็นตแ จะชวยไมใหไกเพ่ิมน้ําหนักตัวมากเกินไป เป็นการประหยัดอาหารในการ
ผลิตไขดวย 

5.2.4 การควบคุมปริมาณน้ําในไกไขนั้น จะไดประโยชนแในกรณีที่มีปัญหาเรื่องไกกิน
น้ํามากเกินไป ทําใหไกอุจจาระเหลวมาก โดยเฉพาะในไกขังกรง การจํากัดปริมาณน้ําไกกิน อาจทําได
โดยการกําหนดเวลาปลอยใหไกกินน้ําครั้งละ 15 - 20 นาที ทุก ๆ 2 - 4 ชั่วโมง จะชวยลดปัญหาลงได 
  5.3 การเก็บไขควรเก็บไขบอย ๆ อยางนอย วันละ 4 ครั้ง คือ ในชวงเชากอนเที่ยง 3 ครั้ง 
และในชวงเย็นอีก 1 ครั้ง  
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  5.4 การคัดไข 
5.4.1 เป็นการจํากัดไกที่ไมตองการออกจากฝูง เชน มีรูปรางผิดปกติ ชอบจิกกัน 

การเจริญเติบโตต่ํา ไกท่ีใหไขนอย หรือหยุดไขเพ่ือใหผูเลี้ยงมีกําไรมากข้ึน 
5.4.2 โดยดูจากสถิติการไขของแมไก สามารถคัดไกที่ไขไมดีออกจากฝูงไดแนนอน 

แตสิ้นเปลืองเวลา 
5.4.3 โดยดูจากลักษณะภายนอก จากลักษณะสีของหงอน เหนียง จงอยปาก และ

ผิวหนัง การสะสมของไขมันในรางกายบริเวณรางกายบริเวณทองหยอน ระยะหางของกระดูกเชิง
กราน ดวงตาของไก ดังตาราง 6.2 และ 6.3 

 
ตาราง 6.2 การเปรียบเทียบลักษณะไกท่ีกําลังไขกับไกที่ไมไข 
 
 

ลักษณะ ไก่ที่ก าลังไข่ 
(Layer) 

ไก่ที่ไม่ไข่ 
(Non Layer) 

หงอน (Comb) มีขนาดใหญเรียบ สีแดงสด เป็นมัน มีขนาดเล็ก เหี่ยว ตกสะเก็ด 
เหนียงและหู (Wattles and 
Ear Lobes) 

โต เดน นุม และเรียบ เล็กไมเดน หยาบและแหง 

หนา (Face) สีแดงสดใส สีคอนขางเหลืองซีด 
ทวาร (Vent) ขนาดกวาง รูปรี เปียกชุม ขนาดเล็ก แหง รูปกลม เหี่ยว

ยน 
กระดูกเชิงกราน (Pubic 
Bones)  

บาง ออน ถางออกกวาง แข็ง อยูชิดกัน 

ทอง (Abdomen) เต็ม ออนนุม ลีบ แข็ง มีเนื้อมาก 
หนัง (Skin) บาง ไขมันยอย ออนนุม และหลวม หนา มีไขมันแข็งและไมหลวม 

 

 
ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 190) 
 
ตาราง 6.3 การเปรียบเทียบลักษณะไกไขระยะเวลานานกับไกไขระยะเวลาสั้น ไกไขดกกับไกไขไมดก 

และไกไขทนกับไกไขไมทน 
 
 

ลักษณะ ไก่ไข่ระยะเวลานาน 
(Long-Laying Period) 

ไก่ไข่ระยะเวลาสั้น 
(Short-Laying Period) 

ขอบตา (Eyelids) บาง สีจางขาว นัยนแตานูนเดนสดใส ตาลึก เซื่องชึม 
หู (Ear Lobes) สีขาว สดใส สีเหลืองเขม 
   
ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 190) 
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ตาราง 6.3 การเปรียบเทียบลักษณะไกไขระยะเวลานานกับไกไขระยะเวลาสั้น ไกไขดกกับไกไข 
              ไมดก และไกไขทนกับไกไขไมทน (ตอ) 
 

ลักษณะ ไก่ไข่ระยะเวลานาน 
(Long-Laying Period) 

ไก่ไข่ระยะเวลาสั้น 
(Short-Laying Period) 

ปาก (Beak) สีขาว สีเหลืองเขม 
หนา (Face) ผิวหนาเรียบ ตอบ ไขมันนอย เต็ม เตงตึง สีเหลือง 
แขง (Shanks) ขาว แบนไมเต็ม บาง เป็นสัน สีเหลือง เนื้อเต็ม กลม 
ขน (Plumage) ขนกะรุงกะริ่ง ไมสวยงาม ขนเรียบแนบ

เนื้อ 
ขนหลวม และมีลักษณะบอก
วากําลังผลัดขนอยู 

ทวาร (Vent) สีขาว สีเนื้อสดใส 
 

 
ที่มา : ปฐม เลาหะเกษตร (2540 : 190) 
 

5.5 การควบคุมน้ําหนักไกไข ควรมีการชั่งทุก 4 สัปดาหแ เพ่ือตรวจสอบดูวาไกฝูงนั้น ผอม 
หรืออวนเกินไป หรือตรงตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีความสัมพันธแกับการใหอาหาร 

5.6 การใหแสงสวาง ในชวงการไข หามลดแสง ระยะเวลาการใหแสงสวางแกไกไข
ประมาณ 14 - 16 ชั่วโมง 

5.7 การเลี้ยงไกทดแทน สามารถทําได 2 แบบ คือ 
5.7.1 การเลี้ยงไกสาวเพ่ือทดแทนไกที่คัดทิ้งหรือตายระหวางการไข วิธีนี้ไมเหมาะ

สําหรับการเลี้ยงแบบปลอยฝูง เพราะจะมีปัญหาการจัดอันดับทางสังคม 
5.7.2 การเลี้ยงไกสาวทดแทนทั้งฝูง ในฟารแมอาจแบงไกออกเป็น 3 - 4 ชุด แตละชุด

เลี้ยงหางกัน 3 - 4 เดือน ใน 1 ปี จะตองเลี้ยงไกมาทดแทนชุดเกาที่ไขไดครบปี 3 - 4 ชุด 
5.8 การสุขาภิบาลและการใหวัคซีน มีการจัดระยะหางของโรงเรือน มีรั้วปูองกันสัตวแเลี้ยง

อ่ืน ๆ เขาฟารแม มีระบบการฆาเชื้อรถยนตแ การอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผากอนเขาฟารแม การเตรียม
โรงเรือนและอุปกรณแท่ีดี อาหารดีปราศจากพิษและสารพิษ 

5.9 การใหวัคซีนปูองกันโรคตาง ๆ ตามอายุของไกและตามชนิดของวัคซีน เพ่ือใหเกิดการ
คุมครองสูงสุด นอกจากนี้ตองมีการควบคุมพยาธิภายนอกและภายในอีกดวย 
 
การจัดการเลี้ยงดูไก่พันธุ์ 

อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 109) ไดกลาวถึง การจัดการเลี้ยงดูไกพันธุแ ดังนี้ 
 1. การจัดการทั่วไปในไก่พันธุ์ 

1.1 โรงเรือนไกพันธุแ ที่ตั้งของโรงเรือนควรหางจากฟารแมอ่ืน อยางนอย 300 เมตร และ
หางจากถนนที่มีรถขนยายไกไมนอยกวา 30 เมตร 
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1.2 การเลี้ยงไกพันธุแระยะกอนไข ควรมีการแยกเลี้ยงเพศผูและเพศเมียกันคนละคอก 
อยางนอย 7 - 8 สัปดาหแ บางรายแยกเลี้ยงจนอายุ 20 สัปดาหแ 

1.3 การตัดปากไกพันธุแ ควรทําเมื่ออายุ 1 วัน โดยตัดปากบนออก 1 ใน 3 สวน เพศผูตอง
ตัดใหปากเสมอกัน ตัดหงอน ตัดเหนียง และถาเป็นพอพันธุแไกเนื้อจะตองมีการตัดนิ้วเทาดวย สวนเพศ
เมียพันธุแไกไข จะตองตัดปลายปีก 

1.4 โปรแกรมการควบคุมอาหาร ไกรุนของไกพันธุแทั้งเพศผูเพศเมียจะตองมีการควบคุม
น้ําหนักไมใหอวนเกินไป โดยเฉพาะไกพันธุแเนื้อ  

1.5 การยายไกเพศผูและเพศเมียเลี้ยงรวมกัน ควรยายไกเพศผูเขาคอกกอนเสมอ หรือ
ยายพรอม ๆ กัน 

1.6 การคัดทิ้ง 
1.6.1 ไกพันธุแทั้งเพศผูและเพศเมีย จะมีการคัดตัวที่ไมสมบูรณแออก เชน พิการ 

รางกายเป็นแผล เป็นตน 
1.6.2 การคัดครั้งแรก เมื่อไกอายุได 8 - 9 สัปดาหแ สําหรับไกพันธุแเนื้อ  
1.6.3 ในระหวางการผสมพันธุแ จะมีการคัดตัวผูพิการ ไมสมบูรณแออก และคัดเลือก

พอพันธุแใหมเขารวมฝูงแทนตัวเกา 
1.7 รางอาหารพิเศษและการออกกําลังกาย พฤติกรรมของไกเพศผูจะคอยเอาใจใสใหเพศ

เมียกินอาหารกอน ทําใหพอพันธุแบางตัวไดรับอาหารไมพอ ดังนั้นจึงควรจัดรางอาหารเพ่ิม นอกจากนี้
การหวานเมล็ดธัญพืช เชน ขาวโพดหรือขาวเปลือกบนพ้ืนคอก ใหไกไดคุยเขี่ยอาหารเป็นการออก
กําลงักาย 

1.8 การตรวจเลือดในไกพันธุแไกพันธุแ  สวนมากจะพบเชื้อไมโครพลาสมา กาลิเซฟทีกัม 
(Mycoplasma Gallisepticum) ซึ่งทําใหเกิดโรคขึ้ขาว และมีมาตรการปูองกันและตรวจซ้ําอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อไกเริ่มไข รวมทั้งโรคไขสมองและสันหลังอักเสบ เอ.อี. (Avian Encephalo Myelitis) ดวย 
 2. คุณภาพไข่ฟัก 

สัตวแปีกนับวาเป็นแหลงโปรตีนใหญและสําคัญตอมนุษยแ เปอรแเซ็นตแที่ไขไดรับการผสม
สามารถฟักออกเป็นตัวได จะเป็นตัวบงชี้อยางดีถึงคุณภาพดานสุขภาพไก การมีชีวิตรอดอยูไดของ
ลูกไก และคุณภาพไข ซึ่งจําเป็นตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ (อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 129) 

2.1 ขนาดไขฟัก ควรมีน้ําหนักประมาณ 52 - 56 กรัม ไขที่มีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป 
การฟักออกจะต่ํา 

2.2 คุณภาพเปลือกไข มีผลตอการสูญเสีย ความชื้นของไข ซึ่งมีความสัมพันธแกับการฟัก
ออก  

2.3 คุณภาพไขภายใน ในชวงที่มีอากาศผิดปกติ จะฟักออกเพียง 68.1 เปอรแเซ็นตแของไข
มีเชื้อ 

2.4 การทําความสะอาดไข หลังจากเก็บไขตองมีการทําความสะอาดโดยใชกระดาษทราย
ขัดสิ่งสกปรกที่เปลือกออก 

2.5 การเก็บไขฟัก ควรเก็บไขบอย ๆ อยางนอยวันละ 3 - 4 ครั้ง โดยเฉพาะฤดูรอนตอง
เก็บใหบอยขึ้น 
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2.6 การวางถาดไข ควรหนุนใหสูงจากพ้ืนประมาณ 4 นิ้ว ระยะหางระหวางถาดประมาณ 
4 - 6 นิ้ว เพื่อเปิดชองใหอากาศผานได 

 
บทสรุป 

 
 การจัดการเลี้ยงดูไกเล็กและไกกระทง เริ่มตั้งแตการสั่งจองลูกไกและการตรวจรับ การดูแล
คุณภาพของลูกไกใหมีขนาดและสีสันสม่ําเสมอตรงตามสายพันธุแ  การเตรียมกอนลูกไกมาถึงฟารแม
เกี่ยวกับการทําความสะอาดฆาเชื้อโรงเรือนและอุปกรณแตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติในระยะกก  หรือ
ระยะไกเล็ก  

การจัดการเลี้ยงดูไกรุน โดยมีการดูแลคุณภาพของไกรุนเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป เชน 
โรงเรือน การใหอาหารตาง ๆ การควบคุมน้ําหนัก นอกจากนี้ยังตองจัดการเลี้ยงดูไกในการคัดไกสาว 
การควบคุมอาหาร การควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญของการไขของไก และการ
จัดการเลี้ยงดูไกพันธุแเกี่ยวกับการควบคุมความสม่ําเสมอของฝูง จะชวยลดปัญหาการจัดการ การให
วัคซีนควบคุมโรค และการควบคุมพยาธิมีความจําเป็นในการเลี้ยงดูไกระยะตาง ๆ ไมวาจะเป็นไกรุน 
ไกเล็ก ไกเนื้อ ไกไข ตลอดจนการจัดการเลี้ยงไกและการคัดเลือกไขเพ่ือการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการที่ดีและถูกตองจะเริ่มตั้งแตการเกิดลูกไก การเลี้ยงไกรุน จนถึงระยะใหผลผลิต ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่ง อาจสงผลถึงการใหผลผลิต 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ใหนักศึกษาคํานวณการผลิตสัตวแปีกชนิดใดชนิดหนึ่งเริ่มตั้งแตการสั่งจองจนถึงปลด 

จําหนาย 
 2. จงอธิบายวิธีการจัดการในไกรุน 
 3. จงอธิบายการจัดการในไกพอแมพันธุแ 
 4. การเตรียมรับลูกไกมีวิธีการอยางไร 
 5. การใหน้ําและอาหารในไกทานควรทําอยางไร 
 6. การก้ันโรงเรือนใหเป็นหอง ๆ ทําเพ่ืออะไร 
 7. การตัดปากไกมีประโยชนแอยางไร 
 8. การใหวัคซีนในไกไขควรทําตอนกลางคืนโดยใชไฟแสงสีน้ําเงินเพราะอะไร 
 9. การใหแสงสวางในไกไขต่ํากวา วันละ 16 ชั่วโมง จะมีผลอยางไรตอการใหไข 

10. การสุมหาน้ําหนักมาตรฐานของฝูงไกทานมีวิธีการอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
เรื่อง  การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 7.1 การจัดการเลี้ยงดูไกตอน 

7.1.1 ลักษณะไกตอน 
7.1.2 วิธีตอนไก 
7.1.3 ขอปฏิบัติบางประการกอนและหลังการตอนไก 
7.1.4 อาหารและการใหอาหารไกตอน 

 7.2 การจัดการเลี้ยงดูเป็ด 
 7.2.1 การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเล็ก 
 7.2.2 การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเนื้อ 
 7.2.3 การจัดการเลี้ยงดูเป็ดรุน 
 7.2.4 การจัดการเลี้ยงดูเป็ดไข 
 7.3 การจัดการเลี้ยงดูนกกระทาญี่ปุุน 
 7.3.1 การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแเลี้ยงนกกระทา 
 7.3.2 การจัดการเลี้ยงดูลูกนก 
 7.3.3 การจัดการเลี้ยงดูนกใหญ 
 7.4 บทสรุป 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. อธิบายวิธีตอนไก ลักษณะ และสูตรอาหารไกตอน ใชเครื่องคอมพิวเตอรแคํานวณอาหารไก

ตอน และอธิบายวิธีการจัดการเลี้ยงดูไกตอน และสามารถทําโปสเตอรแสูตรอาหารไกตอน และ
นําเสนอได 

2. อธิบายเปรียบเทียบวิธีการจัดการเลี้ยงดูเป็ดเล็ก เป็ดรุน และเป็ดไขได 
3. อภิปรายวิธีการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแการเลี้ยงนกกระทา จัดการเลี้ยงดูนกกระทา

และนกใหญได 
4. ทดลองและมีทักษะเกี่ยวกับการตอนไก 2 วิธี คือ การผาขางและการฝังยาฮอรแโมนได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผูสอนอธิบายวิธีตอนไก คํานวณสูตรอาหารโดยใชคอมพิวเตอรแในโปสเตอรแ และนําเสนอ 
วิธีการเลี้ยงไกตอน การเลี้ยงเป็ดระยะตาง ๆ และวิธีการเลี้ยงนกกระทา 
 2. ใหนักศึกษาแบงกลุม อธิบายจําแนกความแตกตางในการเลี้ยงไกตอน เป็ด และนกกระทา 
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 3. ใหนักศึกษาแบงกลุมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนไกทั้ง 2 วิธี  
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. วีดิทัศนแเกี่ยวกับการเลี้ยงไกตอน เป็ด และนกกระทา 
 3. เครื่องคอมพิวเตอรแใชในการคํานวณ และใชอินเตอรแเน็ต 

4. พาศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการอภิปรายและสรุปเนื้อหา 
2. สังเกตจาการตอบคําถาม เมื่อดูวีดิทัศนแ 
3. ประเมินจากการฝึกคํานวณสูตรอาหาร และการคนควาจากอินเตอรแเน็ต 
4. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 7 
การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง 

 
การจัดการเลี้ยงดูสัตวแปีกเฉพาะอยางในแวดวงธุรกิจสัตวแปีก ในปัจจุบันถูกผูกขาดโดยบริษัท

ใหญ ๆ จนทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงดูสัตวแปีกรายยอยประสบกับการขาดทุนและยืนอยูไมได ดังนั้นผูเลี้ยง         
จึงหันมาจัดการการเลี้ยงดูสัตวแปีกเฉพาะอยาง ซึ่งสามารถทําใหผูเลี้ยงอยูรอดไดในอาชีพการเลี้ยงสัตวแ
ปีกเฉพาะอยาง โดยไมเป็นการแขงขันกับบริษัทใหญที่ผูกขาดระบบการผลิตไกเนื้อ ไกไข และไกพันธุแ 
แตยังมีทางเลือกอีกทางที่ทําใหผูเลี้ยงอยูได โดยการหันมาเลี้ยงสัตวแปีกทางเลือกที่มีคนทํานอย และยัง
ไมมีบริษัทใหญ ๆ ผูกขาด (Monopoly) ก็สามารถกระทําได เชน การเลี้ยงไกตอน การเลี้ยงเป็ดเนื้อ 
เป็ดไข และการเลี้ยงนกกระทาญี่ปุุน อาจจะเป็นการเลี้ยงแบบอินทรียแหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี การใช
ยาปฏิชีวนะ ซึ่งการเลี้ยงสัตวแปีกเฉพาะอยางยังมีผูเลี้ยงนอย และเป็นความตองการของตลาดหลาย
ระดับตั้งแตภัตตาคารขนาดใหญ รานอาหาร รานขนม ตลอดจนคนเริ่มกลัวการเลี้ยงไกพันธุแที่มีลําตัว
ขนาดใหญ เนื่องจากมีการใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโต มีฤทธิ์คลายฮอรแโมนเพศ ซึ่งทําใหเด็กในยุค
ปัจจุบันมีบุคลิกภาพเอนเอียงไปในทางเพศตรงขามมากขึ้น จึงทําใหผูบริโภคหันไปบริโภคสัตวแปีก
เฉพาะอยางมากขึ้น ดังนั้นการเลี้ยงดูสัตวแปีกเฉพาะอยางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหผูเลี้ยงสามารถ
แขงขันกับบริษัทใหญ ๆ ได 

 
การจัดการเลี้ยงดูไก่ตอน 
 Mas et.al. (2013 : 245) ไดกลาววา ไกตอน (Capon) หมายถึง ไกเพศผูที่ทําใหหมดสภาพ
ความเป็นเพศผู อาจจะทําไดโดยการศัลยกรรมผาตัด หรือการฉีดฮอรแโมนเพศที่มีคุณสมบัติคลาย
ฮอรแโมนเพศเมีย 
 1. ลักษณะไก่ตอน หงอนและเหนียงจะมีสีซีดจาง มีอาการเชื่องไมขันและจิกตีกัน ขน
บริเวณสรอยคอ หาง และขนรองหลังเจริญเปลี่ยนไป ทําใหไกอวน มีการสะสมไขมันตามผิวหนังและ
หนาทอง ตลอดจนเซลลแของกลามเนื้อสวนตาง ๆ ทําใหเนื้อนุมไมเหนียว อรอยและรสชาติดีขึ้น ถึงแม
จะอายุมากขึ้นก็ตาม 
 2. วิธีตอนไก่ แบงออกได 2 แบบ ดังตอไปนี้ 
 2.1 การตอนแบบใช้ฮอร์โมน (Chemical Caponizing) การตอนไกวิธีนี้นับวาเป็น
วิธีการที่งายตอการปฏิบัติ สะดวกรวดเร็ว ไกไดรับความเครียดนอย ใชระยะเวลาในการขุนสั้นกวาวิธี
ผาขาง ฮอรแโมนที่ใชมีหลายชนิด ไดแก ไดเอททิลสติลเบสโตรล (DiethylดStillbestrol) เฮกโซ
เอสโตรล (Hexoestrol) และเอสทราไดออล (Estradiol)  ซึ่งฮอรแโมนเหลานี้สกัดมาจากฮอรแโมนเพศ
เมียอีสโทเจน (Estrogen Hormone) ในประเทศไทยนิยมใชกันมาก 

2.1.1 การตอนแบบใชฝัง เป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก
ปลอดภัย ไกเกิดความเครียดนอยและไมเป็นอันตราย ขนาดของฮอรแโมนที่ใชตอน 1 เม็ด จะมีน้ําหนัก 
15 มิลลิกรัม มีลักษณะเป็นเม็ดกลมยาวเหมือนถานไฟแช็ค โดยนําฮอรแโมนบรรจุในกระบอกเข็ม         
เสร็จแลวแทงลงจากทายทอยมาทางคอ โดยแทงทางสวนบนลงมาลาง แลวใหดันฮอรแโมนฝังอยูใต
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ผิวหนังไกที่จะนํามาตอน ควรเป็นไกที่มีการเจริญเติบโตเร็ว อาจเป็นไกพันธุแ เนื้อ ไกพ้ืนเมืองหรือ
ลูกผสมก็ได อายุของไกที่ควรจะนํามาตอนปกติแลวการตอนแบบฝังฮอรแโมนนี้ใชไดกับไกทุกอายุ แต
จะใหผลดีควรเป็นเป็นไกที่มีอายุระหวาง 6 – 12 สัปดาหแ เพราะอยูในระหวางที่มีการเจริญเติบโตเร็ว
ใชระยะเวลานอย และอุปกรณแการตอนแบบใชผัง ดังตาราง 7.1 และภาพที ่7.1 
 
ตาราง 7.1 การตอนแบบใชฝัง 
 

อายุที่ตอน อายุที่ควรฆ่า จ านวนฮอร์โมนที่ใช้ (เม็ด) 
6 – 10 สัปดาหแ 14 – 18 สัปดาหแ 1 เม็ด  (15 มิลลิกรัม) 
10 สัปดาหแขึ้นไป 18 – 20 สัปดาหแ 2 เม็ด  (30 มิลลิกรัม) 
ไกงวง 10 – 16 สัปดาหแ 6 สัปดาหแหลังการฝังฮอรแโมน 2 เม็ด  (30 มิลลิกรัม) 

 
ที่มา : Giss (2015ก : 2) 
 

ปกติหลังจากการฝังฮอรแโมนแลวอยางนอย 1 เดือนขึ้นไป จึงควรนํามา
รับประทานและไมควรเกิน 2 เดือน เพราะนานเกินไปฮอรแโมนอาจจะหมดฤทธิ์ ทําใหน้ําหนักไก
เพ่ิมข้ึนชา 

2.1.2 ตอนแบบฉีด คือ ใชฮอรแโมนที่ละลายน้ําแลว ฉีดเขาไปใตผิวหนังบริเวณ
เดียวกันกับการฝังฮอรแโมนแบบเม็ด วิธีนี้ทําใหไกตอนขายไดเร็วกวาปกติ ฮอรแโมนแบบนี้ 1 มิลลิลิตร  
มีปริมาณของฮอรแโมน 60 มิลลิกรัม 
 

  
 
ภาพที่ 7.1 เครื่องมือตอนไกแบบฝังฮอรแโมน 
ที่มา : Giss (2015ก : 3) 
 



159 

 

 2.2 การตอนแบบผ่าเอาอัณฑะออก (SurgicalกCaponizing) ไกที่จะนํามาตอน 
ควรเป็นไกที่แข็งแรงทนทาน และไมควรเป็นไกเนื้อหรือไกพันธุแไขเพศผู ควรเป็นไกที่เลี้ยงงายแข็งแรง
และเจริญเติบโตเร็ว เชน ไกโรดไอแลนดแเรด บารแพลีมัทร฿อค นิวแฮมเชียรแ ออสตราลอป ไกพ้ืนเมือง 
หรือลูกผสมของไกเหลานี้ ไกที่เหมาะแกการนํามาตอนควรมีอายุระหวาง 1 - 2 เดือน หรือ น้ําหนัก
ระหวาง 0.5 - 1.0 กิโลกรัม เป็นไกที่แข็งแรงสมบูรณแ ไกที่มีขนาดใหญหรือเล็กวานี้ก็สามารถจะนํามา
ตอนไดแตจะไมดีเทาที่ควร 

2.2.1 เครื่องมือที่ใชในการตอนแบบผา การตอนไกแบบผาขางนี้ไดรับการ
ออกแบบทั้งขนาด ความเหมาะสม และรูปราง ในการใชประโยชนแตอการปฏิบัติเป็นอยางดี ซึ่ง
เครื่องมือที่จําเป็น ไดแก คีมสําหรับคีบลูกอัณฑะ คีมสําหรับถางแผล คีมตัดลูกอัณฑะ ตะขอปลาย
แหลมสําหรับเขี่ยตัดเยื่อชองทอง มีดปลายแหลมสําหรับผาคีมสําหรับคีบสิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจจะตกคางใน
ชองทอง ไมคันธนูกับเชือกและตะขอผูกไกใหอยูนิ่ง ดังแสดงไวในภาพที่ 7.2 วิธีตอนแบบผามีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

2.2.1.1 มัดปีกและขาใหยืดออกดวยไมคันธนู ตะแคงขางลง วางบน
โต฿ะ ถัง หรือลังไม 

2.2.1.2 ถอนขนบริเวณชายโครงที่จะตอนออก ถามีน้ําเย็นสะอาดชวย
ลูบใหขนเปียกเนียนเรียบกับลําตัวไดก็ยิ่งดี 

2.2.1.3 ดึงหนังไกไปทางหาง แลวจรดปลายมีดกรีดใหเป็นแผลลงไป
ระหวางซี่โครงคูทายระหวางซี่ที่ 6 และ 7 ใหมีดทะลุหนังลงไป แลวลากหางแนวกระดูกสันหลังมา
รวม 1 นิ้วใชคีมถาง ถางแผลกวาง 1 นิ้ว ระหวางเครื่องหมาย ก. กับ ข. ดังภาพที่ 7.3 การดึงหนังนี้
จะชวยใหปากแผลปิดเมื่อปลอยมือในเวลาตอนเสร็จแลว 

 
 
 

 
 
 

 
1. ขอสําหรับผูกกับเชือกบังคับไกใหนิ่ง 
2. ตาขอปลายแหลมสําหรับเขี่ยตัดเยื่อชองทอง 
3. ชอนสําหรับตักลูกอัณฑะ 
4. คีมสําหรับถางแผล 
5. คีมคีบสิ่งของที่อาจตกคางในชองทอง 
6. ดามมีด 
7. ใบมีด 

 

ภาพที่ 7.2 เครื่องมือตอนไกแบบผาขาง 
ที่มา : Giss (2015ข : 4) 
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ก. ตําแหนงกรีดแผล 
ข. ตําแหนงของลูกอัณฑะ 

 
ภาพที่ 7.3 ตําแหนงกรีดแผลระหวางซี่โครงคูสุดทาย 
ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ (2558 : 4) 
 

2.2.1.4 ใชตะขอเกี่ยวเยื่อหรือตัดเยื่อที่บังลําไสออกไป มองเห็นอัณฑะ
ไกไดชัดเจน ซึ่งมีลักษณะสีเหลืองออน ๆ ขนาดเทาเม็ดถั่วเหลือง อยูชิดกับเสนโลหิตใหญ ขางแนว
กระดูกสันหลัง 

2.2.1.5 ใชชอนตักหรือหวงอัณฑะสอดใสอัณฑะไปทางดานหาง          
คอย ๆ ขยับชอนทีละนอยจนกวาขั้วอัณฑะจะเขามาอยูในงามชอน แลวคอย ๆ หมุนปลายชอนเพ่ือ
บิดอวัยวะคอย ๆ ใหขาดจากขั้วทีละนอยจนหลุดจากกัน หากมีเศษอัณฑะติดคางที่ขั้วแมแตนอย ก็จะ
เจริญเติบโตเป็นอัณฑะไดในเวลาตอมา เรียกวา ตอนไมตก 

2.2.1.6 ผูหัดใหมควรทําการผาตอนไกทีละขาง สําหรับผูที่ตอนชํานาญ
แลวอาจจะตักอัณฑะออกโดยผาเพียงขางเดียว เมื่อแหวกเห็นอัณฑะแลวใชตะขอเกี่ยวเยื่อคั่นระหวาง
อัณฑะใหขาดออก ตักอัณฑะลางขึ้นเสร็จแลวจึงตักอัณฑะบนออกทีหลัง  ระวังอยาดึงหรือรั้งอัณฑะ
ขึ้นมาแรงเพราะอาจทําใหเสนโลหิตใหญนั้นฉีกขาด เป็นเหตุใหไกตายทันที 

2.2.1.7 เมื่อนําอัณฑะออกเรียบรอยแลว ปลดคีม และทาแผลดวย
ทิงเจอรแไอโอดีน ปลดเชือกท่ีมัดไกปลอยไกไปกินน้ําและอาหารได แผลจะหายภายใน 1 - 2 สัปดาหแ 

2.2.1.8 วันตอมาควรจับไกตรวจดูแผล ถามีลมอยูใตผิวหนังหรือ
เรียกวา พองลม ใหใชปลายมีดเจาะ แลวใชนิ้วรีดลมออกใหหมด วันตอมาควรดูซ้ําอีกถายังพองลมอยู
ควรทําอีกอาการเชนนี้จะแกไขหายภายใน 1 สัปดาหแ 

2.2.1.9 การตอนไก ควรทําในเวลาอากาศเย็นหรือตอนเชาที่มีแสง
สวางพอ 
 3. ข้อปฏิบัติบางประการก่อนและหลังการตอนไก่ 

การตอนไกเพ่ือใหไดไกตอนที่มีลักษณะตามตองการ ผูเลี้ยงจะตองรวบรวมไกเพศผูที่
มีรุนราวคราวเดียวกัน เพ่ือสะดวกตอการจัดการนํามาเลี้ยงดู ใหอาหาร ใหวัคซีน และดูแลอยางดี 
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เชนเดียวกันกับการเลี้ยงไกประเภทอ่ืน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนําไกไปตอน ดังนั้นจึ งมีขอ
ปฏิบัติกอนและหลังตอนไก ดังนี้ (ประภากร  ธาราฉาย, 2556 : 1) 
 3.1 โรงเรือนที่ใชเลี้ยงไกตอน จะตองลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เพ่ือให
แนใจวาปราศจากเชื้อโรคที่ติดตอทางระบบหายใจ เชน นิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบ และ ซี อารแ ดี  
 3.2 การทําวัคซีน ควรใหวัคซีนปูองกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ ในชวง
การตอนแบบผาควรกระทําหลังการตอนประมาณ 7 - 10 วัน ถาหากไกแสดงอาการผิดปกติทาง
ระบบหายใจ ควรงดการตอนรอจนกวาไกจะอยูในสภาพปกติเสียกอน 
 3.3 การดูแลไกระยะกก ปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเลี้ยงไกเนื้อหรือลูกไกไข 
 3.4 ความตองการพ้ืนที่ของไกตอนชวง 8 สัปดาหแแรก ใชพ้ืนที่ 1.3 ตารางฟุตตอไก  
1 ตัว หรือ 8 - 8.50 ตัวตอตารางเมตร แตหลังจากอายุ 8 สัปดาหแ ตองการกําลังเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ  
2 - 2.50 ตารางฟุตตอไก 1 ตัว 
 3.5 ควรใหวิตามิน เอ ละลายน้ํา ประมาณ 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 5 แกลลอน กอนการ
ตอนแบบผา 2 - 3 วัน จนถึงวันที่ผา และควรเพ่ิมวิตามินรวมพรอมอิเล็กโทรไลดแ เพ่ือลดความเครียด
ในไกลง ซึ่งอาจจะละลายน้ําใหไกกินก็ได 
 3.6 กอนและหลังการตอนแบบผา 3 วัน ควรใหยาปฏิชีวนะละลายน้ําใหไกกินเพ่ือ
ปูองกันการติดเชื้อพวกแบคทีเรีย 
 3.7 ใหไกอดน้ําและอาหารกอนการตอนแบบผาประมาณ 18 ชั่วโมง เพ่ือใหลําไส 
แฟบงายตอการนําลูกอัณฑะออก 
 3.8 จัดเตรียมอุปกรณแใหน้ําและอาหารใหเพียงพอ 
 3.9 โรงเรือนที่ใชเลี้ยงควรมีการระบายอากาศดี วัสดุรองพ้ืนหนา 5 - 6 นิ้ว อยูใน
สภาพแหงและรวนไมเปียกแฉะ จะลดปัญหาผิวของไกเสียหาย 
 3.10 ใหอาหารอยางถูกตอง และควรผสมยาปูองกันบิดในสูตรอาหารดวย ในกรณีที่
เลี้ยงแบบปลอยพ้ืน ถาเลี้ยงบนพื้นกรงแบบลวดหรือแบบยกพ้ืน ไมตองผสมยากันบิดก็ได 
 3.11 การดูแลไกระยะกก ผูเลี้ยงตองเอาใจใสในเรื่องของความอบอุน น้ํา และ
อาหาร ควรหมั่นสังเกตความเป็นอยูและความตองการของลูกไก 
 3.12 การตัดปาก ปกติจะทําการตัดปากถามีการเลี้ยงแบบหนาแนน การจํากัดพ้ืนที่
ไกจะเกิดการแกงแยง เป็นการปูองกันการจิกตีกันและการสูญเสียอาหาร การนําไกเนื้อมาเลี้ยงเพ่ือ
เป็นไกตอนนั้นไมนิยมตัดปาก เพราะไกเนื้อมีนิสัยคอนขางเชื่อง ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ทั้งยัง
หลีกเลีย่ง เกิดการชะงักการเจริญเติบโตอันสืบเนื่องมาจากการตัดปาก การตัดปากมักจะใชกับไกพันธุแ
โรดไอแลนดแเรด พันธุแบารแพลีมมัทร็อก พันธุแนิวแฮมเชียรแ พันธุแออสตราลอรแป พันธุแพ้ืนเมืองหรือ
ลูกผสมของพันธุแตาง ๆ ที่กลาวมาแลว 
 3.13 การทําวัคซีน เพ่ือปูองกันโรคที่สําคัญ เชน โรคนิวคาสเซิล และหลอดลม
อักเสบควรทํากอนการตอน คือ ชวงอายุ 1 - 3 วันแรก โดยวิธีหยอดตา ไมควรทําวัคซีนละลายน้ํา
กอนการตอน เพราะจะทําใหไกเกิดความเครียดมากขึ้นในระยะการตอนแบบผา และหลังการตอน
แบบผาแลวจะใหวัคซีนแบบละลายในน้ําดื่มก็ได 
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 3.14 การใหหินกรวด เพ่ือชวยยอยอาหารในกระเพาะบด เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การยอยใหดีขึ้น เพราะในสูตรอาหารในระยะตอนตนจะมีเปอรแเซ็นตแของเยื่อใยสูง  โดยใชหินเกล็ด          
เล็ก ๆ ในถังอาหารแขวนใหกิน หรือโรยในรางอาหารใหกินสัปดาหและครั้ง ในอัตราสวน 0.5 กิโลกรัม
ตอไก 100 ตัว 
 4. อาหารและการให้อาหารไก่ตอน 

อาหารไกตอนควรจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เนื่องจากใชไกที่มีวัยออน เพ่ือนํามา
ตอน ใหไกนั้นมีความอวนสะสมไขมัน เหมาะสําหรับนําไปทําขาวมันไก นอกจากนั้นควรใชวัตถุดิบที่มี
สารสีเหลืองจําพวกแคราทีนอยดแ เชน ขาวโพดจะทําใหผิวหนังและมันไกมีสีสวย อยางไรก็ตามเรา
จะตองเตรียมอาหารใหกับไก ดังนี้ (ประภากร  ธาราฉาย, 2556 : 3) 
 4.1 ความตองการอาหารของไกแตละประเภทและแตละอายุจะตางกันไป โภชนะใน
สูตรอาหารของไกตอนก็แตกตาง ดังตาราง 7.2 จากสูตรอาหารของไกเนื้อและไกไขหรือไกพันธุแ 
นอกจากนั้นก็ขึ้นอยูกับความนิยมของผูบริโภคดวย กลาวคือ ไกตอนที่นิยมนํามาใชทําขาวมันไกใน
ประเทศไทยผูบริโภคชอบผิวหนังสีขาว มันสีขาว ซึ่งผูซื้อไกตอนจากฟารแม จะสังเกตจากแขงของไก 
ถาแขงสีซีดก็จะเป็นที่นิยม ไกตอนที่เลี้ยงสงรานขาวมันไก ปัจจุบันมักจะนิยมเอาไกเนื้อมาเลี้ยงดวย
อาหารไกเนื้อระยะหนึ่งแลวเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบอาหารไกตอน ซึ่งผูเลี้ยงจะใชปลายขาวทดแทน
ขาวโพดบดในสูตรอาหาร ซึ่งทั้งสองอยางนี้มีคุณคาอาหารใกลเคียงกัน แตในขาวโพดจะมีสารสีเหลือง
อยู ถาไกกินเขาไปแลวจะทําใหผิวหนังสีเหลืองและแขงสีเหลือง ซึ่งไมเป็นที่นิยม สวนไกตอนที่ไมสง
รานขาวมันไก อาจใชขาวโพดแทนปลายขาวเพราะราคาถูกกวา เป็นการลดตนทุนคาอาหาร 
 4.2 ลักษณะบางประการของสูตรอาหารไกตอน 
 4.2.1 ถานําไกเนื้อมาตอน  อาหารระยะแรกควรมีโปรตีน 21 - 22 เปอรแเซ็นตแ 
เพราะพันธุกรรมและโครงสรางของรางกายตองการโปรตีนสูงในระยะแรก ระยะการเลี้ยงไมควรจะ
นานเกินการใหอาหารระยะท่ี 3 
 
ตาราง 7.2 ความตองการอาหารของไกตอนในระยะตาง ๆ 
 

อายุของไก่ที่ให้อาหาร (สัปดาห์) 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 
0 – 5 6 – 8 9 – 14 15 ขึ้นไป 

โปรตีน (%) 20 – 22 16 16 15.5 
พลังงาน (แคลอรี่) 2,850 2,719 2,509 3,200 
แคลเซียม (%) 1.00 1.10 0.83 0.34 
ฟอสฟอรัส (%) 0.50 0.50 0.55 0.50 
ไลซีน (%) 1.05 0.75 0.72 0.69 
เมทไธโอนีน + ซีสทีน (%) 0.75 0.56 0.52 0.50 
โซเดียม (%) 0.17 0.15 0.15 0.17 
แรธาตุและวิตามินตาง ๆ เสริมดวยพรีมิกซแ     

 

ที่มา : ประภากร  ธาราฉาย (2556 : 2) 
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 4.2.2 สําหรับไกพันธุแพ้ืนเมือง ไกพันธุแโรดไอสแแลนดแเรด ไกพันธุแบารแพลีมัทร็อค
ไกพันธุแนิวแฮมเชียรแ ไกพันธุแออสตราลอรแป และไกลูกผสมของพันธุแตาง ๆ  เมื่อตอนแลวตองใช
ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน เพราะอัตราการเจริญเติบโตต่ํา อาหารระยะที่ 1 โปรตีนใช 20 เปอรแเซ็นตแ 
และอาจจะเลี้ยงจนถึงอาหารระยะท่ี 4 ดังตาราง 7.3 
 4.2.3 ในการใหอาหารระยะที่ 1 ขอแนะนําใหใชอาหารสําเร็จรูปของไกเนื้อ 
หรืออาหารของลูกไกไขระยะแรกจะสะดวกและงายกวา และใชปริมาณไมมากนัก เพราะเป็นลูกไก 
หลังจากนั้นระยะที่ 2 ควรผสมอาหารเอง เพราะไกตองการอาหารมากขึ้นตามอายุ และเป็นการลด
ตนทุนคาอาหาร 
 4.2.4 ถาเลี้ยงไกแบบปลอยพื้นควรผสมยาปูองกันโรคบิดดวย 
 

ตาราง 7.3 ความตองการโภชนะของไกเนื้อ 
 

ระยะไก่เนื้อ: 
อายุ 

ไก่เนื้อเล็ก 
0-10 วัน 

ไก่เนื้อรุ่น 
11-24 วัน 

ไก่เนื้อขุน 
25 วัน 

โปรตีน (%) 22-25 21-23 19-21 
ไลซีน (%) 1.43 1.24 1.09 
เมทไธโอนีน (%) 0.51 0.45 0.41 
เมท+ซิส (%) 1.07 0.95 0.86 
ทริปโตเฟน (%) 0.24 0.20 0.18 
ทรีโอนิน (%) 0.94 0.83 0.74 
ไอโซลูซีน 0.96 0.84 0.75 
ลูซีน 1.57 1.36 1.20 
อารแจินีน (%) 1.48 1.31 1.11 
เฟน + ไทโร (%) 1.72 1.49 1.31 
ฮิสติดีน (%) 0.49 0.42 0.37 
เวลีน (%) 1.09 0.96 0.81 

พชด.-สัตวแปีก (กค./กก.) 3,025 3,150 3,200 
ไขมัน (ไมนอยกวา %) 3.00 3.00 3.00 
กรดลิโนเลอิค (ไมนอยกวา %) 1.50 1.50 1.50 
แคลเซียม (%) 1.05 0.90 0.80 
ฟอสฟอรัสใชได (%) 0.50 0.45 0.40 
เยื่อใย (ไมมากกวา %) 3.00 4.00 4.00 

 

ที่มา : อุทัย  คันโธ (2559 : 307)       
 
 4.2.5 สูตรอาหารไกตอน ประเทศไทยมีบริษัทผูผลิตอาหารสัตวแบางบริษัทได
ผลิตหัวอาหาร สําหรับไกตอนออกมาจําหนายใหเกษตรกรนําไปผสมกับวัตถุดิบเพียง 2 - 3 อยาง ซึ่ง
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งายตอการนําไปใช วัตถุดิบสวนใหญจะเป็นขาวโพด ปลายขาว และรําละเอียด แตอยางไรก็ตามผูที่
เลี้ยงเป็นอาชีพจริง ๆ แลว และมีไกจํานวนมากมักจะผสมอาหารเอง เพราะตนทุนคาอาหารถูกลง            
ดังตาราง 7.4 
 
ตาราง 7.4  สูตรอาหารไกตอน (หลังการตอนแลว) 
 

วัตถุดิบ จ านวน (ส่วน) 
รําละเอียด 45.50 
กากถั่วลิสง 6 
เปลือกหอย 1.5 
ปลายขาว หรือขาวโพด 30 
ปลาปุนจืด 3 
เกลือ 5 
กากถั่วเหลือง 6 
กระถินปุน 3 
รวม 100 

 
ที่มา : ประภากร  ธาราฉาย (2556 : 3) 
 
การจัดการเลี้ยงดูเป็ด 
 การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเล็ก เป็นการจัดการดูแลเลี้ยงเป็ดตั้งแตอายุ 1 วัน จนถึง 5 สัปดาหแ           
ผูเลี้ยงตองทําความสะอาด และฆาเชื้อโรงเรือนที่จะใชเลี้ยงเป็ดอยางถูกวิธีและสะอาด การฉีดพนยา
ฆาเชื้อโรคอยางท่ัวถึงจึงจะไดผล ซึ่งตองมีการจัดการใหดี จะสงผลตอเนื่องถึงการเลี้ยงเป็ดในระยะอ่ืน
ตอไป หากมีการปฏิบัติอยางไมถูกตองจะเป็นการเพิ่มคาใชจายและเวลา รวมทั้งทําใหสัตวแไมปลอดภัย
ดวย (กรมปศุสัตวแ, 2549 : 9) ควรทําตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเล็ก เป็นการจัดการดูแลเลี้ยงเป็ดตั้งแต อายุ 1 วัน จนถึง 5 สัปดาหแ 
ซึ่งตองมีการจัดการใหดี จะสงผลตอเนื่องถึงการเลี้ยงเป็ดในระยะอ่ืนตอไป 

1.1 โรงเรือน การทําความสะอาดมีความจําเป็นอยางมาก กําจัดวัสดุรองพ้ืนออกใหหมด 
แลวใชยาฆาเชื้อโรค เชน โซดาไฟราดน้ําใหชุมหรือใชปูนขาวโรย เพ่ือขจัดเชื้อที่อาจฝังอยูในดิน  แลว
ทิ้งเลาใหวาง 7 - 10 วัน กอนนํารางน้ํา รางอาหาร เครื่องกก ตลอดจนวัสดุรองพ้ืน เชน แกลบขี้เลื่อย 
ปูพื้นหนา 1 - 2 นิ้ว และมีมานปูองกันลมโกรก นอกจากนี้ควรพนยาฆาเชื้อโรคครั้งสุดทายกอนลูกเป็ด
เขา 2 - 3 วัน 

1.2 การกก อาจกกบนวัสดุรองพ้ืน หรือบนพ้ืนตาขายที่มีความกวางประมาณ 1/2 - 3/4 
นิ้ว และมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักตัวเป็ดอายุ 14 - 21 วันได ถาใชเครื่องกกแบบฝาชี ควร
แขวนใหขอบฝาชีสูงจากพ้ืน 5 - 8 นิ้ว อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิลงวันละ 1 องศา
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เซลเซียส ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศและพฤติกรรมของลูกเป็ดดวย ถากกดวยแก฿สอินฟราเรด 
ควรแขวนสูง 60 - 80 เซนติเมตร   

1.3 แผงกั้นควรหางจากขอบฝาชีประมาณ 2.5 ฟุต สวนการกกดวยแก฿สอินฟราเรด ไม
ควรกวางเกินไป เพราะลูกเป็ดจะไดความอบอุนไมเพียงพอ หลังจากกกลูกเป็ดอายุ 3 วัน จะตองเพ่ิม
พ้ืนที่ของการกก ทุก ๆ 2 วัน ครั้งละ 30 - 40 เปอรแเซ็นตแของพ้ืนที่เดิม 

1.4 การใหน้ําควรใชน้ําสะอาดผสมวิตามินใหกินในระยะ 3 วันแรก ถาเลี้ยงในเขตที่เคยมี
การระบาดของเชื้อโรค หรือมีฟารแมที่เลี้ยงเป็ดอยูใกล ควรผสมยาปฏิชีวนะเพ่ือลดเชื้อที่มีอยูในตัว  
และปูองกันเชื้อจากสิ่งแวดลอม ภาชนะที่ใสน้ําควรวางรอบ ๆ เครื่องกกบนพ้ืนวัสดุรอง เมื่อเป็ดรูจัก
กินน้ําแลว จึงปรับระดับใหสูงขึ้นพอที่เป็ดจะไมไซรน้ําเลนได ควรทําความสะอาดภาชนะใสน้ํา วันละ 
2 ครั้ง และไมควรปลอยใหกินนานเกิน 12 ชั่วโมง 

1.5 การใหอาหาร ควรใหบอย ๆ เพ่ือใหอาหารใหมอยูเสมอ เป็นการกระตุนใหลูกเป็ดกิน
อาหารไดมากขึ้น และใหอาหารแบบไมจํากัด 

1.6 อัตราการตาย ไมควรเกินวันละ 0.3 เปอรแเซ็นตแ และควรผาซากทําการตรวจสอบหา
สาเหตุการตาย และคัดลูกเป็ดที่พิการออกจากฝูง 

1.7 วัสดุรองพ้ืน ถาเปียกแฉะ ตองทําการเติม หรือเปลี่ยนใหแหงสะอาดอยูเสมอ 
2. การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเนื้อ 

รูปแบบการเลี้ยงเป็ด แบงตามลักษณะการเลี้ยงดูได 3 ลักษณะ ไดแก (อภิชาต                      
ศรีสะอาด และ เตชินี  ชวลิต, 2556 : 18) 

2.1 การเลี้ยงแบบหลังบาน โดยใหเป็ดหากินเองหรือใหเศษอาหารในครัวเรือน หรือวัสดุ
พ้ืนบานที่หางาย เชน รํา ขาวเปลือก มักเป็นการเลี้ยงเป็ดพื้นเมือง 
 2.2 การเลี้ยงแบบไลทุง เป็นการเลี้ยงไลฝูงเป็ดไปตามแหลงที่มีอาหาร เชน  ในนาที่เพ่ิง
เกี่ยวขาวเสร็จ หรือตามหนองบึงธรรมชาติที่มี กุง หอย ปู ปลา เลี้ยงตามที่ราบลุม ภาคกลางมักเลี้ยง
เป็ดพันธุแพ้ืนเมือง โดยการกกใหลูกเป็ดแข็งแรงกอน อาจใหอาหารตอนเชาหรือเย็นวันละ 1 มื้อ กอน
นําไปปลอยใหหากินเองประมาณ 3 - 4 เดือน แลวอาจทําการขุนดวยปลายขาวหรือาหารขน 1 - 2 
สัปดาหแ 
 เป็ดไขเพศผู    อายุ 100 - 120 วัน  น้ําหนักกอนสงตลาด 1.20 - 1.50 กิโลกรัม 
 เป็ดปักก่ิงพ้ืนเมือง อายุ 100 - 120 วัน  น้ําหนักกอนสงตลาด 1.80 - 2.40 กิโลกรัม 
 เป็ดโปฺยฉายไทย  อายุ 100 - 150 วัน  น้ําหนักกอนสงตลาด 2.20 - 2.60 กิโลกรัม 
 เป็ดเทศไทย    อายุ 100 - 150 วัน  นําหนักกอนสงตลาด 2.40 - 2.70 กิโลกรัม 

การเลี้ยงแบบไลทุง ตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา แตโอกาสเสี่ยงตอโรคระบาดและยาฆา
แมลงในทุงนาสูง 

2.3 การเลี้ยงเป็ดเนื้อระบบใหม มักใชเลี้ยงเป็ดเนื้อจากตางประเทศ    
3. การจัดการเลี้ยงดูเป็ดรุ่น 

การจัดการเลี้ยงดูเป็ดรุน เป็นการเลี้ยงเป็ดอายุตั้งแต 6 สัปดาหแจนถึงระยะไข การจัดการ
ทั่ว ๆ ไปคลายกับเป็ดเนื้อ แตการจัดการดานอาหารและการใหแสงสวางแตกตางกัน 
 3.1 การใหอาหารเป็ดรุนและการควบคุมน้ําหนัก 
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 3.1.1 การเลี้ยงเป็ดรุน จะตองมีการควบคุมน้ําหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
พันธุแนั้น ๆ โดยการสุม 10 - 20 เปอรแเซ็นตแของฝูงทุกสัปดาหแ ตั้งแตอายุได 3 สัปดาหแ เพ่ือทําใหเป็ดให
ผลผลิตไดดีที่สุด การปลอยใหเป็ดอวนเกินไปจะทําใหไขเร็ว ขนาดไขเล็ก ไขไมทน  
 3.1.2 สิ่งที่ตองคํานึงในระหวางการควบคุมน้ําหนัก คือ ความสม่ําเสมอของฝูง  
 3.1.3 การใหอาหารเป็ดรุน ตองมีรางอาหารเพียงพอที่ทุกตัวเขากินอาหารได             
พรอมกัน 
 3.1.4 อาหารสําหรับเป็ดที่จะเลี้ยงเป็นเป็ดไขและเป็ดพอแมพันธุแ มี 3 ระยะ คือ 

3.1.4.1 อาหารเป็ดเล็ก ใชเลี้ยงเป็ดอายุ 1 วัน ถึง 5 สัปดาหแ 
3.1.4.2 อาหารเป็ดรุน เลี้ยงเป็ดอายุ 5 สัปดาหแ จนถึงใหไข 5 เปอรแเซ็นตแ 

 3.1.5 อาหารเป็ดไข ใชเลี้ยงเป็ดระยะใหไข โปรตีนควรอยูระดับ 16 - 20 เปอรแเซ็นตแ 
3.1.5.1 วิธีการจัดแบงกลุมน้ําหนักเป็ด มักทําเมื่ออายุ 6 - 8 สัปดาหแ โดยการ

สุม 20 - 25 เปอรแเซ็นตแของฝูง  
3.1.5.2 ถาความสม่ําเสมอของฝูงไมดีนัก ควรจัดแบงกลุมอีกครั้ง เมื่ออายุ          

12 - 15 สัปดาหแ 
 3.2 การคัดเลือกเป็ดที่สมบูรณแ คัดเป็ดที่พิการ สุขภาพไมดีออกจากฝูง นอกจากนี้อัตรา
การตายของเป็ดรุนจะอยูระหวาง 0.40 - 0.70 เปอรแเซ็นตแตอสัปดาหแ 
 3.3 การสุขาภิบาลและปูองกันโรค ตองทําความสะอาดโรงเรือน รางน้ํา รางอาหารเสมอ 
ปูองกันการนําเชื้อโรคจากคน 
 3.4 แสงสวาง เป็ดรุนหลังจากอายุ 8 สัปดาหแ ควรเปิดไฟในเวลากลางคืน หากมีปัญหา
การตกใจ อาจใชหลอดไฟที่มีความสวางนอย ๆ ขนาด 3 - 10 วัตตแ ตอเนื้อที่ 50 - 80 ตารางเมตร 
 3.5 อัตราผสมพันธุแ เป็ดรุนที่ใชทําพันธุแควรใชเพศผู 1 ตัวตอตัวเมีย 5 - 6 ตัว ในพันธุแเนื้อ
และ 6 - 8 ตัว ในพันธุแไข 
 3.6 การยายโรงเรือน ควรยายเป็ดรุนไปโรงเรือนเป็ดไข กอนการใหไข 1 เดือน เพ่ือ
ปูองกันความเครียดที่อาจกระทบกระเทือนระบบสืบพันธุแของเป็ดตัวเมีย 

4. การจัดการเลี้ยงดูเป็ดไข่ 
 4.1 เป็ดพันธุแเบาจะเริ่มไขฟองแรก เมือ่อายุ 17 - 18 สัปดาหแ มีอัตราการไข 5 เปอรแเซ็นตแ 

เมื่ออายุได 20 - 22 สัปดาหแ สวนเป็ดพันธุแหนักใหไขเฉลี่ย 5 เปอรแเซ็นตแ เมื่ออายุ 25 - 28 สัปดาหแ 
 4.2 รังไข กอนเป็ดเริ่มไขประมาณ 2 สัปดาหแ ควรติดรังไขขนาด 40×40×40 เซนติเมตร
เป็นรังไขที่เปิดโลง 3 ดาน 
 4.3 การใหอาหาร เมื่อเป็ดเริ่มออกไข 10 เปอรแเซ็นตแ  ควรเพ่ิมอาหารเป็ดวันละ 10 - 15 
กรัมตอตัวตอวัน จนกวาเป็ดจะกินอาหารไดเต็มที่ ซึ่งอยูระหวาง 120 - 260 กรัมตอตัวตอวัน 
 4.4 แสงสวาง เป็ดควรไดแสง วันละ 18 ชั่วโมงตลอดการไข ควรเพ่ิมแสงทั้งในตอนพลบ
ค่ําและตอนเชา 
 4.5 การสุขาภิบาล ตองจัดเรื่องทําความสะอาดของรางน้ํา รางอาหาร โรงเรือน และวัสดุ
รองพ้ืนอยางสม่ําเสมอ 
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 4.6 การเก็บไข เป็ดจะไขตั้งแต เวลา 02.00 นาฬิกา จนถึง 08.00 นาฬิกา และจะมีการ
ไขสูงสุดเวลา 04.00 - 06.00 นาฬิกา 
 4.7 การจัดการดานอ่ืน ๆ ไดแก การลดความรอนของโรงเรือน โดยใชพัดลมสเปรยแหมอก 
(Fogger Spray System) หรือวัสดุกันความรอนบนหลังคา 
 4.8 การบังคับการผลัดขน ในเป็ดไขที่ไขดีมาก ถาราคาไขเป็ดดีมาก อาจจะบังคับใหเป็ด
ผลัดขนเพ่ือผลิตไขรอบสอง โดยการใหอาหาร 10 - 15 วัน แลวจึงทําการถอนขนหางออกใหหมด 
 
ตาราง 7.5 ความตองการไวตามินและแรธาตุเชิงปฏิบัติในอาหารเป็ดเนื้อและเป็ดไข 
 
 ระยะเป็ด: 

อายุ: 
เป็ดเล็ก 
0-14 วัน 

เป็ดรุ่น-ใหญ ่
15 วัน-ส่งตลาด-รังไข ่

เป็ดไข่/ 
พ่อแม่พันธุ์ 

ไวตามิน     
ไวตามินเอ หนวยสากล 9,000 5,600 9,000 
ไวตามินดี 3 หนวยสากล 1,200 900 900 
ไวตามินอี หนวยสากล 25 10 25 
ไวตามินเค มก. 2.5 1.5 2.5 
ไทอามีน (บี1) มก. 3.6 3.4 3 
ไรโบฟลาวิน (บี2) มก. 7 3.4 7 
ไนอาซิน มก. 56 45 56 
กรดแพนโตธีนิค มก. 13 9 11 
ไพริดอกซิน (บี6) มก. 3 3 3 
ไบโอติน มก. 0.15 0.15 0.15 
กรดโฟลิค มก. 1.5 1 1.2 
โคลีน มก. 2,000 1,000 1,000 
ไวตามินบี 12 มคก. 9 4.5 9 

แร่ธาตุปลีกย่อย     
ทองแดง มก. 9 7 7 
ไอโอดีน มก. 0.4 0.32 0.45 
เหล็ก มก. 80 45 70 
แมงกานีส มก. 60 60 60 
ซีลีเนียม มคก. 160 160 160 
สังกะสี มก. 75 60 70 

 

 
ที่มา : อุทัย  คันโธ (2559 : 320)  
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การจัดการเลี้ยงดูนกกระทาญี่ปุ่น 
นกกระทา (Japanese Quail; Coturnix Japonica) เป็นสัตวแที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกัน

พอสมควร ทั้งการเลี้ยงเพ่ือเป็นนกกระทาเนื้อ และเพ่ือการผลิตไขนกกระทา การจัดการเลี้ยงดูนก
กระทาญี่ปุุน (อุทัย  คันโธ, 2559 : 325) มีดังนี ้

การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
โรงเรือนและอุปกรณแท่ีจะเลี้ยงสัตวแปีกในแตละรุนจะตองเตรียมโรงเรือนใหพรอม และ

อุปกรณแเครื่องกก อุปกรณแใหน้ําและอาหารใหพรอม ซึ่งตองปฏิบัติการดังตอไปนี้ 
 1. ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรือน ควรสะดวกในการเขาปฏิบัติงานเลี้ยงดูและรักษา
ความสะอาด เย็นสบายแตลมไมโกรก 
  2. โรงเรือน ตองมีเพดานสูงพอสมควร พ้ืนควรเป็นพ้ืนซีเมนตแ เพราะสามารถปูองกัน
หนูและลางทําความสะอาดงาย 
 3. วัสดุรองพ้ืน จําเป็นในการเลี้ยงนกกระทาแบบพ้ืนคอก เชน ซังขาวโพด ขี้เลื่อย 
 4. แสงสวางในโรงเรือน ควรมีอยางนอย 10 ลักซแ (1 ฟุต-แรงเทียน) ที่ระดับปากราง
อาหารหรือใชหลอด 20 - 40 วัตตแ 
 5. ภาชนะใหน้ํา อาจเป็นรางพลาสติก จาน ขัน ขวดคว่ําหรือปุุมใหน้ํา ตองมีที่ปูองกัน
นกตกหรือลงไปย่ําในน้ําทําใหน้ําสกปรก 
 6. ภาชนะใหอาหาร ชวงนกอายุ 2 - 3 วันแรก ควรใชกระดาษแข็งผิวหยาบ หลังจาก
นั้นจึงเปลี่ยนรางอาหารขนาด กวาง 2 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร 
 การจัดการเลี้ยงดูลูกนก 

การจัดการเลี้ยงดูลูกนกก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตวแปีกอ่ืน ๆ ซึ่งจะตองมีการดําเนินการ
จัดการเลี้ยงดู ดังตอไปนี้ (วรรณพร  คําเพราะ, 2545 : 26) 
 1. การกก ลูกนกในชวง 2 สัปดาหแแรก เป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับลูกนกที่เกิดใหม  ๆ 
อุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อวัดระดับหลังนก สัปดาหแแรกเทากับ 100 องศาฟาเรนไฮดแ 
 2. เครื่องกก อาจเป็นฝาชีเชนเดียวกับไก แตที่เหมาะและสะดวก คือ หลอดไฟฟูา 
ขนาดธรรมดา 40 - 60 วัตตแ แขวนสูงจากพ้ืนประมาณ 1 ฟุต 
 3. การยายนก เมื่อนกอายุได 10 วัน หรือ 2 สัปดาหแ อาจยายนําไปไวในกรงนกรุน  
จนอายุ 30 - 35 วัน จึงยายไปกรงนกไข 
 4. การใหน้ําและอาหาร ใน 3 วันแรก ควรมีการเติมยาปฏิชีวนะ และควรมีน้ําสะอาด
ไวใหนกกินตลอดเวลา  

4.1 การใหอาหาร 1 - 2 วันแรก ควรโปรยอาหารลงบนกระดาษผิวหยาบ ๆ 
4.2 หลังอายุ 4 สัปดาหแ ควรเติมไดแคลเซียมฟอสเฟส หรือเปลือกหอยนางรมปุน

เพ่ือเพ่ิมธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสใหแกนก 
 5. การจิกกัน มักจะพบในฝูงที่เลี้ยงบนลวดตาขาย สังเกตจากหัวและหลัง จะมีขนหลุด
มาผิดปกติ ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการขลิบปาก 
 6. การขลิบปาก ควรทําในอายุ 2 สัปดาหแแรก อาจขลิบหรือฝนปลายปากดวยใบมีด
รอนซึ่งจะชวยหามเลือดไปในตัว ขลิบประมาณครึ่งหนึ่งระหวางปลายปากกับรูจมูก 
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การจัดการเลี้ยงดูนกใหญ่ 
การจัดการเลี้ยงดูนกใหญ นกกระทาญี่ปุุนเป็นนกที่มีประสิทธิภาพในการใหเนื้อและให

ไข ดังนั้นในการนําลูกนกมาเลี้ยง โดยมากจะตองคัดเพศเพ่ือเป็นนกเนื้อและเป็นนกไขตอไป (วรรณพร  
คําเพราะ, 2545 : 30) ดังนี้ 

1. การคัดเพศ 
1.1 สามารถคัดไดเมื่อนกอายุ 2 - 3 สัปดาหแ เพศผูจะมีขนหนาอกสีเหลืองแกม

น้ําตาลปนขาว หรือน้ําตาลปนแดง สวนเพศเมียมีขนคอไมคอยเขม หรืออาจมีสีน้ําตาลปนเทาและมี
ลายสีดําปนดํา 

1.2 การปลิ้นทวารสามารถคัดเพศไดเมื่อนกอายุ 4 สัปดาหแ โดยกนเพศผูจะมี
กระเปาะพอง เมื่อบีบจะมีน้ําสีขาวเป็นฟอง กนเพศเมียจะเรียบไมมีฟองน้ําสีขาว 

2. แสงสวาง การเลี้ยงนกกระทา มีการใหแสงสวางตั้งแตพลบค่ําตลอดไปถึงรุงเชา 
หรือไมนอยกวา 14 ชั่วโมง 

3. การผสมพันธุแ 
3.1 ควรหลีกเลี่ยงการผสมชิด เนื่องจากเปอรแเซ็นตแการฟักออกจะลดลงสองในสาม 

และภายหลังการผสมโดยวิธีนี้ 3 ชั่ว จะไมมีไขท่ีสามารถฟักออกเลย 
3.2 อายุพอแมที่เหมาะสม คือ 70 - 210 วัน จะใหไขมีเชื้อดี  และควรปลดระวาง

เมื่ออายุตั้งแต 7 เดือนข้ึนไป 
4. กรง กรงผสมพันธุแที่ เหมาะสมคือ กวาง 15.20 × ยาว 25.40 × สูง 15.20 

เซนติเมตร ตอนก 1 คู และมีพ้ืนที่ลาดเอียงถึงหนากรงใหไขกลิ้งออกมา 2.60 - 3.90 นิ้ว 
5. รางน้ํา รางอาหาร มักจะแขวนอยูนอกกรง ที่นกสามารถลอดหัวออกมากินน้ําและ

อาหารได 
6. การเก็บรักษาไข  

6.1 ควรเก็บไขวันละประมาณ 3 - 4 ครั้ง ทั้งสําหรับไขฟัก และไขเพ่ือรับประทาน  
6.2 ถานําไขเขาฟัก ทุก 3 - 7 วัน หรือนําไขสงตลาดทุก 2 - 3 วัน ก็ไมตองเก็บใน

หองเย็น การเก็บรักษาหองเย็นจะรักษาสภาพสดไดประมาณ 2 - 3 สัปดาหแ 
7. กลองบรรจุนกกระทา สามารถใชกลองที่บรรจุลูกไกชองละ 7 - 10 ตัว (บรรจุลูกไก 

25 ตัวตอชอง) แตถาบรรจุลูกนกกระทา ควรปิดรูอากาศใหเล็กลง เพ่ือกันลูกนกหลุดออกไป 
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บทสรุป 
 
 การจัดการเลี้ยงดูสัตวแปีก เฉพาะอยางที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก  การจัดการเลี้ยงดู
ไกตอน การเลี้ยงเป็ด และการเลี้ยงนกกระทาญี่ปุุน ซึ่งสัตวแปีกแตละชนิดจะมีวิธีการเลี้ยงแตกตางกัน
อยางมาก การจัดการเลี้ยงดูไกตอนนั้นจะตองคํานึงถึง ลักษณะของไกตอน วิธีตอนไก ขอปฏิบัติบาง
ประการกอนและหลังตอนไก อาหารและการใหอาหารไกตอน สวนการจัดการเลี้ยงดูเป็ดนั้น มีทั้งการ
จัดการเลี้ยงดูเป็ดเล็ก เป็ดเนื้อ เป็ดรุน และเป็ดไข และการจัดการเลี้ยงดูนกกระทาญี่ปุุน ผูเลี้ยงตองมี
ความรูเกี่ยวกับ การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณแเลี้ยงนกกระทา การจัดการเลี้ยงดูลูกนกและนกใหญ 
ทั้งนี้ในการเลี้ยงสัตวแปีกเฉพาะอยางนั้นยังเป็นที่ตองการของตลาดเนื่องจากมีผูเลี้ยงนอย การแขงขัน
จึงมีไมมากนักและบริษัทใหญ ๆ ไมลงมาทํา เพราะยุงยากตอการจัดการ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะนํา
การเลี้ยงสัตวแปีกเฉพาะอยางมาสรางธุรกิจขึ้นในครอบครัว หมูบาน และชุมชน ถาหากมีขบวนการนํา
สัตวแปีกเฉพาะอยางไปทําผลิตภัณฑแเพ่ิมเติมในชุมชน ก็สามารถสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหผูเลี้ยงได
อยางยั่งยืนตอไป 
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ค าถามท้ายบทที่ 7 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายวิธีการตอนไกแบบผาขางทานมีวิธีการอยางไร 
 2. จงอธิบายวิธีการตอนไกแบบฝังฮอรแโมนทานมีวิธีการอยางไร 
 3. การเลี้ยงเป็ดในปัจจุบันมีกี่วิธีอะไรบาง 
 4. เป็ดไขจะตองมีการตอนเขานอนในโรงเรือนเพราะอะไร 
 5. หากไขเป็ดมีราคาแพงอาจมีวิธีบังคับการผลัดขนทานมีวิธีการบังคับอยางไร 
 6. การปูองกันสัตวแปีกจิกกันทานมีวิธีอยางไร 
 7. นกกระทาที่เลี้ยงเอาไขเรานํามาจากประเทศอะไร 
 8. สัตวแปีกท่ีนิยมมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมทานคิดวาควรเป็นสัตวแปีกชนิดใดเพราะอะไร 
 9. การผสมเทียมในสัตวแปีกท่ีนิยมผสมคือสัตวปีกชนิดใด 

10. การเลี้ยงสัตวแปีกชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากไกเนื้อไกไข ปัญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
เรื่อง  การป้องกันและรักษาโรค 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 8.1  สาเหตุของการเกิดโรค 
 8.1.1 โรคที่เกิดจากเชื้อโดยตรง 
 8.1.2 โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร 
 8.1.3 โรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 
 8.2  โปรแกรมการปูองกันโรค 
 8.2.1 การปูองกันโรคดวยการจัดการสุขาภิบาล 
 8.2.2 การปูองกันโรคดวยการใชกฎหมายควบคุม 
 8.2.3 การปูองกันโรคดวยการใชยา 
 8.3  การทําวัคซีน 
 8.3.1 ชนิดของวัคซีน 
 8.3.2 วิธีการทําวัคซีน 
 8.3.3 ขอควรระวังในการทําวัคซีน 
 8.3.4 สาเหตุที่ทําใหวัคซีนไมสามารถปูองกันโรคได 
 8.4 การปฏิบัติเมื่อไกเกิดโรค 
        8.4.1 สัญญาณที่บอกอาการเกิดโรค 
       8.4.2 การจัดการเมื่อไกเกิดโรค 
       8.4.3 การปฏิบัติในการสงไกปุวยไปตรวจโรค 
       8.4.4 การผาซากไกเพ่ือตรวจโรค 
 8.5 โรคที่สําคัญของสัตวแปีก 
 8.5.1 โรคนิวคาสเซิล 
 8.5.2 โรคหลอดลมอักเสบ 
 8.5.3 โรคกลองเสียงอักเสบ 
 8.5.4 โรคไขหวัดนก 
 8.5.5 โรคฝีดาษ 
 8.5.6 โรคอหิวาตแ 
 8.5.7 โรค ซี.อารแ.ดี 
 8.6 บทสรุป 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. อภิปรายสาเหตุของการเกิดโรคได 
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2. อธิบายวิธีปูองกันโรคได 
3. ฝึกวิธีการทําวัคซีนชนิดตาง ๆ ได 
4. อธิบายลักษณะอาการท่ีสัตวแปีกจะเกิดโรคได 
5. อภิปรายโรคที่สําคัญท่ีเกิดในสัตวแปีกได 
6. มีทักษะในการตรวจซากเพ่ือหาวิการของโรค 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมอภิปรายสาเหตุการเกิดโรค การปูองกันวิธีทําวัคซีน และการตรวจ

ซากสัตวแปุวย 
 2. ใหนักศึกษาแบงกลุมฝึกใหวัคซีนสัตวแปีกท่ีสําคัญ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
 2. วีดิทัศนแเกี่ยวกับวิการของโรคตาง ๆ และการชันสูตรซาก 
 3. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการอภิปรายและการสรุปเนื้อหา 
 2. สังเกตจากการปฏิบัติงาน 

3. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 8 
การป้องกันและรักษาโรค 

 
การปูองกันและรักษาโรคสัตวแปีก มีความจําเป็นที่ผูเลี้ยงจะตองมีความรูในการปูองกัน มาใช

ในการเลี้ยงสัตวแปีกใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปูองกันมีความสําคัญมากกวาการรักษา ดังนั้นจึงตองมี
ความรูเรื่องโรคและการปูองกันโรคตาง ๆ ซึ่งโรคในสัตวแปีกนั้นจะเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงสัตวแตอการ
เพ่ิมตนทุน ในการเลี้ยงสัตวแจะตองมีปัจจัยหลักสําคัญอยู 3 ประการดวยกัน คือ ประการแรกพันธุแสัตวแ
ที่เหมาะสมมีการเจริญเติบโตดี มีความตานทานโรคสูง ประการที่สองจะตองมีความรูในดานโภชนะ
อาหารอยางเหมาะสมที่สัตวแปีกมีความตองการแตละวัย และประการที่สามจะตองมีความรูในเรื่อง
การจัดการเลี้ยงดูสัตวแปีกในแตละระยะวาควรจัดการอยางไร มีวงรอบชีวิตเชนไร รูจักการบริหาร
ฟารแม การบริหารงานบุคคล การตลาด การจัดการดานโรคและการสุขาภิบาล และตองรูจักโรคที่
สําคัญ ๆ โดยเฉพาะโรคระบาดในสัตวแปีก และวิธีการปูองกันการควบคุมโรค ที่พบไดโดยทั่ว ๆ ไป 
ดังตอไปนี้   
 
สาเหตุของการเกิดโรค 
 อรวรรณ  ชินราศรี (2547 : 159) ไดกลาวถึง สาเหตุของการเกิดโรคในสัตวแปีก ดังนี้ 

1. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยตรง  
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโดยตรง หมายถึง การที่รางกายถูกกระทําใหมีความผิดปกติโดย

แสดงออกทางสรีระของรางกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ดังตอไปนี้  (อรวรรณ  
ชินราศรี, 2547 : 159) 
 1.1 แบคทีเรีย เป็นเชื้อจุลินทรียแที่มีขนาดเล็ก อยูทั่วไปตามธรรมชาติ  แบคทีเรียบาง
ชนิดเป็นอันตรายทําใหเกิดโรค แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคเรียกวา พาโธเจน (Pathogen) สวน
แบคทีเรียที่ไมทําใหเกิดโรค เรียกวา แซพโพรไฟทแ (Saprophyte) 

1.1.1 แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรค เมื่อเขาไปในรางกายไก จะขยายพันธุแอยางรวดเร็ว  
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคบางชนิดจะสรางสารพิษ แลวปลอยออกมานอกตัวที่มันอยูในรูปที่ละลายได  

1.1.2 โรคสําคัญในไก ไดแก โรคอุจจาระขาว โรคพาราไทฟอยดแ โรคไทฟอยดแ โรค
อหิวาตแและโรคหวัด เป็นตน 
 1.2 ไวรัส เป็นเชื้อจุลินทรียแ อีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย ขนาดสามารถผาน
เครื่องกรองน้ําที่แบคทีเรียไมสามารถผานได 

1.2.1 เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยูไดและขยายพันธุแไดเฉพาะในเซลลแของสัตวแที่ไดรับ
เชื้อไวรัสเทานั้น 

1.2.2 โรคสําคัญในไก ไดแก โรคหลอดลมอักเสบ โรคนิวคาสเซิล โรคมาเร็กซแ โรคลู
โคซิส โรคฝีดาษ และโรคสมองอักเสบ เป็นตน 
 1.3 โปรโตซัว เป็นสัตวแชนิดเซลลแเดียว มีขนาดโตกวาเชื้อแบคทีเรีย สัตวแเซลลแเดียวถือเป็น
พยาธิชนิดหนึ่งของไก 
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 1.4 เชื้อรา โดยปกติแลวมักจะเกิดขึ้นนอกตัวไก และสามารถผลิตสารพิษได  
2. โรคทีไ่ม่ได้เกิดจากติดเชื้อ 

โรคที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ หมายถึง โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอกและภายใน และการ
ขาดสารอาหาร ดังตอไปนี้ (อรวรรณ  ชินราศรี, 2547 : 160) 

2.1 พยาธิ (Parasite) 
พยาธิไกแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ  
2.1.1 พยาธิภายนอก (External Parasites) ไดแก ไรไก (Mite) เหา (Louse) ซึ่งไม

ทําอันตรายตอไกมากนัก แตมีผลตอลักษณะทางเศรษฐกิจ คือ ไขลด โตชา และโลหิตจาง 
2.1.2 พยาธิภายใน (Internal Parasites) พยาธิภายในที่สําคัญในสัตวแปีก มีอยู 2 

ชนิด คือ พยาธิตัวแบน ไดแก พยาธิตัวตืด (Tape Worm) และพยาธิตัวกลม ไดแก พยาธิไสเดือน 
(Ascaridia Galli) พยาธิไสเดือน (Heterakis Gallinarum) พยาธิเสนดาย (Capillaria spp.) 

2.2 สารพิษหรือสารเคมี (Toxin หรือ Chemicals) สัตวแอาจไดรับสารพิษโดยตรงจาก
อาหาร เชน ยาฆาแมลง หรือโลหะหนักบางชนิด 

2.3 โภชนาการ (Nutrition) เกิดจากการที่รางกายสัตวแไดรับโภชนาการในสภาวะไม
เหมาะสม เชน อาจไดรับมากเกินหรือนอยเกินไป ทําใหรางกายสัตวแออนแอ และผลผลิตลดลง 
 3. โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดลอมในการเลี้ยงสัตวแ (Animal Environment) หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
รอบตัวสัตวแที่มีผลตอชีวิตความเป็นอยู การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตรวมทั้งสุขอนามัยสัตวแ 
ดังนั้นโรคในสัตวแไมไดเกิดจากความผิดปกติจากจีนสแ (Gens) เพียงอยางเดียว ยังสามารถเกิดจาก
สิ่งแวดลอมไดอีกดวย เชน ความรอน ความแออัด พยาธิภายนอกภายใน ความหนาแนน และ
อุณหภูมิโดยรอบท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ (จักรกริศนแ  เนื่องจํานงคแ, 2559 : 17) 
 3.1 การเกิดความเครียด สัตวแที่เกิดความเครียดอาจเกิดจากสิ่งแวดลอม จะมีผลกระทบ
กระเทือนตอระบบประสาทสวนกลาง แลวไปกระตุนตอมไฮโปธารามัส สรางฮอรแโมนคอรแติโคโทรฟิน 
 3.2 การรบกวนจากตัวเบียน เชน พยาธิภายในตาง ๆ ที่เป็นตัวแบน กลม หรือปากขอ 
เป็นตน ตัวเบียนเหลานี้แยงอาหารไกกินทําใหไกมีความตานทานโรคนอย 
 3.3 การระบายอากาศที่ไมถูกตอง ภายในโรงเรือนจะมีความชื้นสูง เชื้อโรคมีหนาแนน 
และพรอมที่จะระบาดเสมอ โรคในระบบทางเดินหายใจจึงมีโอกาสเกิดไดงาย 
 3.4 การเลี้ยงอยางหนาแนน การกินน้ํา การกินอาหาร จะไมสะดวก เกิดการแกงแยงกิน
อาหารไดไมเต็มที่ อาจเกิดการจิกตีกัน ไกเกิดความออนแอ มีความตานทานโรคต่ํา 
 3.5 ฤดูกาลชวงที่มีอุณหภูมิต่ํา จะเลี้ยงไกไดมากกวาชวงฤดูกาลที่มีอุณหภูมิสูง กระแสลม
ชวยในการระบายอากาศไดดี 
 
โปรแกรมการป้องกันโรค 

ปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 269) ดํารง  กิตติชัยศรี (2542 : 149) และ นิวัตร                  
จันทรแศิริพรชัย (2554 : 269) ไดกลาวถึง โปรแกรมการปูองกันโรคในสัตวแปีก (Diseases Prevention 
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Programes) มีมาตรฐานที่สําคัญอยู 4 ประการคือ ปูองกันโรคดวยการจัดการสุขาภิบาลที่ดี ดวย              
การใชกฎหมายควบคุม ดวยการใชยาลดการปูองกันโรคดวยการฉีควัคซีน ดังนี้ 
 1. การป้องกันโรคด้วยการจัดการสุขาภิบาล การสุขาภิบาลที่ดีมีวัตถุประสงคแเพ่ือ              
ปูองกันไมใหเชื้อโรคเขามาในฝูงไก ไดแก 
 1.1 ปูองกันเชื้อโรคไมใหเขาในเขตฟารแม และโรงเรือน กระทําไดโดย 

1.1.1 หามบุคคลภายนอกเขาเขตฟารแม 
1.1.2 หามบุคคลภายนอกเขาเขตในโรงเรือนเลี้ยงไกอยางเด็ดขาด 
1.1.3 พนักงานเลี้ยงไกควรมีประจําแตละโรงเรือน 
1.1.4 ภาชนะและอุปกรณแการเลี้ยงตาง ๆ ควรมีเฉพาะในแตละโรงเรือน 

 1.2 การกําจัดเชื้อโรคใหหมดไปจากโรงเรือนและเขตของฟารแม กระทําไดดังนี้ 
1.2.1 วัสดุรองพ้ืนที่ใชเลี้ยงไกแลวหรือที่เห็นวาสกปรก ควรเปลี่ยนออกทันที 
1.2.2 หมั่นทําความสะอาดฆาเชื้อโรคอุปกรณแตาง ๆ อยางดีและทั่วถึง 
1.2.3 ตรวจสุขภาพประจําปี 
1.2.4 ควรจํากัดเขตโรงเรือนที่มีการระบาดของโรคใหเป็นเขตติดเชื้อ 
1.2.5 การเลี้ยงไกระบบเขาเป็นชุดและออกเป็นชุด 

 1.3 ทําใหไกมีความตานทานโรค 
1.3.1 จัดการเลี้ยงดูอยางดีและถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.3.2 จํากัดสาเหตุที่ทําใหไกเกิดความเครียด เชน จัดการใหมีการระบายอากาศที่ดี 

 2. การป้องกันโรคด้วยการใช้กฎหมายควบคุม 
การปูองกันโดยใชกฎหมายควบคุมโรคในสัตวแเป็นสิ่งสําคัญอยางมาก ในปัจจุบันไมวา 

สัตวแปีก สัตวแเล็ก หรือสัตวแใหญเนื่องจากโรคสัตวแในปัจจุบันสามารถติดตอถึงคนและทําอันตรายถึง
ชีวิตได ดังนั้นจึงตองใชกฎหมายในการควบคุมโรคสัตวแ ดังนี้ 
 2.1 ในสัตวแใหญพวกโค กระบือสุกร และสัตวแปีก มีกฎหมายควบคุมวิธีการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค และการทําลายสัตวแที่เป็นโรค 
 2.2 มีมาตรการควบคุม เคลื่อนยายสัตวแขามเขต เพ่ือปูองกันการติดโรค 
 3. การป้องกันโรคด้วยการให้ยา 
 ในการเลี้ยงสัตวแปีกในปัจจุบัน การใชยาในการปูองกันและรักษาโรคนั้น ถาใชอยาง
เหมาะสมจะสามารถหยุดการตาย และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย 
โปรโตซัว และหนอนพยาธิได แตในทางตรงกันขาม การใชยาจะไมเหมาะสมจะสงผลตอประสิทธิภาพ 
ตนทุน และอาจเกิดอันตรายตอสัตวแปีก และผูบริโภคได ดังนั้นควรใชยาดวยปริมาณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณจุลชีพซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในฟารแมลง และขจัดโรคออกไปในที่สุด ตาม
ขอกําหนดของกรมปศุสัตวแ การใชยาในการปูองกันและรักษาโรคสัตวแนั้น ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 700 - 2540 เรื่องขอกําหนดควบคุมการใชยาสําหรับสัตวแ และ
ตองมีความเครงครัดในระยะหยุดยากอนจําหนายสัตวแปีก และผลิตภัณฑแจากสัตวแปีก เพ่ือใหแนใจวา
ไมมียาตกคางในเนื้อและผลิตภัณฑแจากสัตวแปีก (นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย, 2554 : 1) ตัวอยางกลุมยา
และเคมภีัณฑแที่ตองใชอยางเครงครัด มีดังตอไปนี้ 
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 3.1 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 
3.1.1 บางชนิดสามารถใชปูองกันและรักษาโรคไดกวางขวาง 
3.1.2 ยาปฏิชีวนะสวนใหญจะใหโดยผสมอาหารหรือน้ําใหไกกิน 
3.1.3 การใชยาปฏิชีวนะเพ่ือเรงการเจริญเติบโต ลดความเครียดและเพ่ือปูองกันโรค 
3.1.4 การรักษาโรคขึ้นอยูกับชนิดของยา 
3.1.5 ในอาหารไก ถามีแคลเซียมสูงอาจทําใหการดูดซึมของยาลดลง 
3.1.6 ปัจจุบันมียาปฏิชีวนะจํานวนมาก 

3.2 ยาพวกซัลฟา (Sulfa Drugs) ยากลุมนี้ถาใชมากเกินไปจะเป็นพิษตอไก จําเป็นตองให
ตามคําแนะนําอยางเครงครัด 
 3.3 ยาพวกฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) ยากลุมนี้เป็นยาที่ไมละลายน้ํา แตลําไส
สามารถดูดซึมไดดี ใชกับโรคทองเสียที่เกิดจากเชื้อซาโมเนลลา 
 3.4 ยาปูองกันโรคบิด ใชปูองกันและรักษาโรคบิด นอกจากนี้ยังมียาพวกซัลฟาที่ชวย
ปูองกันโรคบิด 
 4. การป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน  

ในการเลี้ยงสัตวแเพ่ือการบริโภคนั้น สัตวแปีกโดยเฉพาะไก นับวามีโปรแกรมใหวัคซีน
หนาแนนกวาสัตวแเลี้ยงเพ่ือบริโภคชนิดอ่ืน (นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย, 2554 : 114) การปูองกันโรคดวย
การฉีดวัคซีน เป็นการสรางภูมิเพื่อปูองกันโรคไดอยางดีที่สุด ภูมิคุมโรคเกิดขึ้นได ดังนี้ 
 4.1 ตามธรรมชาติ สัตวแสามารถสรางภูมิคุมกันโรคขึ้นไดจากการไดรับเชื้อโรคที่เกิดขึ้น
อยางออน 
 4.2 การฉีดวัคซีนรางกายไกสามารถสรางแอนติบอดีที่ทําหนาที่เป็นทหารเพ่ือปูองกัน
ขาศึก 
 
การท าวัคซีน 
 วัคซีน หมายถึง ตัวเชื้อโรคหรือบางสวนของเชื้อโรค ที่นํามาทําใหตายหรือออนกําลังลงดวย
วิธีทีเหมาะสม เมื่อฉีดเขาไปในสัตวแแลวไมกอใหโรคหรืออันตราย แตสามารถกระตุนใหสัตวแสราง
ภูมิคุมกันตอเชื้อโรค และจะปูองกันโรคไดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตลอดไป                        
ดํารง  กิตติชัยศรี (2542 : 75) ไดกลาวถึง การทําวัคซีนในสัตวแปีก ไวดังนี้ 
 ชนิดของวัคซีน 

วัคซีนที่ใชในสัตวแปีก สามารถจําแนกกวาง ๆ ได 2 ชนิด คือ (นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย, 
2556 : 114) 
 1. วัคซีนเชื้อเป็น (Attenuated หรือ Live Vaccine) เป็นวัคซีนที่มีปริมาณแอนติเจน
ในระดับต่ํา และจุลชีพกอโรคในวัคซีนสามารถเพ่ิมจํานวนได วัคซีนชนิดนี้อาศัยหลักการที่แอนติเจน
ในวัคซีนจับกับแอนติซีรัม เมื่อสัตวแปีกไดรับวัคซีน แอนติซีรัมที่จับกับแอนติเจนจะคอย ๆ ลดลง 
เนื่องจากการหักลางระหวางระดับภูมิคุมกันจากแม และแอนติซีรัมจากวัคซีน สงผลใหแอนติเจนเป็น
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อิสระ และสามารถกระตุนภูมิคมในสัตวแปีกได วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่พัฒนาขึ้น  เพ่ือใชในการให
วัคซีนผานไขฟัก หรือการใหวัคซีนในไกอายุ 1 วันได 
 2. วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated หรือ Killed Vaccine) เป็นวัคซีนที่มีปริมาณ
แอนติเจนในระดับสูง เนื่องจากจุลชีพกอโรคในวัคซีนนั้นตาย ไมสามารถเพ่ิมจํานวนได แตจุลชีพใน
วัคซีนมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนสามารถกระตุนภูมิคุมกันได จึงทําใหเกิดภูมิคุมกันขึ้น 
 วิธีการท าวัคซีน 

วิธีการทําวัคซีน คือ การใหวัคซีนเพื่อเสริมภูมิตานทานโรคในสัตวแปีก ซึ่งมีวิธีการ        
ตาง ๆ ดังนี้ (นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย,  2556 : 121) 
 1. การหยอดตา หรือการหยอดจมูก เป็นการสรางภูมิคุมกันเฉพาะที่ เพ่ือปูองกันโรคที่
เกิดกับระบบทางเดินหายใจ 
 2. การแทงปีก เป็นการสรางภูมิคุมกันเฉพาะที่คือบริเวณใตผิวหนัง เชน วัคซีนปูองกัน
โรคฝีดาษ เป็นวัคซีนที่มีความเขมขนมาก 
 3. การฉีดเขาใตผิวหนัง เป็นวิธีที่นิยมใชในการทําวัคซีนปูองกันโรคมาเร็กซแ 
 4. การฉีดเขากลามเนื้อ เป็นวิธีที่นิยมใชกับวัคซีนเชื้อตาย 
 5. การละลายน้ําดื่ม  

5.1 เป็นวิธีที่งาย ประหยัดแรงงาน และเหมะสําหรับการเลี้ยงไกกลุมใหญ  ๆ แต
การสรางภูมิคุมกันโรคจะมีความผันแปรคอนขางมาก 

5.2 ระยะเวลาในการอดน้ํา จะขึ้นอยูกับสภาพอากาศ อุปกรณแใหน้ําจะตอง
เพียงพอสําหรับไกจํานวน 2/3 ของเลา 

5.3 ปริมาณน้ําที่ใช ละลายวัคซีนผันแปรตามอายุไก เชน 
5.3.1 อายุ  1 สัปดาหแ    ใชน้ํา 2-5  ลิตรตอไก 1,000 ตัว 
5.3.2 อายุ  2-4 สัปดาหแ    ใชน้ํา 9-11  ลิตรตอไก 1,000 ตัว 
5.3.3 อายุ  5-7 สัปดาหแ    ใชน้ํา  14-18  ลิตรตอไก 1,000 ตัว 
5.3.4 อายุมากกวา 7 สัปดาหแ ใชน้ํา 14-18   ลิตรตอไก 1,000 ตัว 

 5.4 หยุดใหยาฆาเชื้อโรคในน้ําดื่มอยางนอย 24 ชั่วโมง 
 6. การสเปรยแ เป็นที่นิยมกันมากสําหรับการทําวัคซีนครั้งแรกในลูกไกอายุ 1 วัน เพ่ือ
ปูองกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
 7. การแทงปีก เป็นวิธีที่ใหวัคซีนฝีดาษโดยแทงทะลุผนังปีก 
 8. การปูายที่ตอมขนไมนิยมทําในประเทศไทยทําที่บริเวณตนขาโดยถอนขนออกแลว
ปูายวัคซีนลงไป 
 9. การปูายกน ประเทศไทยไมนิยมทําเชนเดียวกับการปูองกันในวัคซีนกัมโบโร 

ข้อควรระวังในการท าวัคซีน 
ขอควรระวังในการทําวัคซีน มีดังตอไปนี้ (นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย, 2556 : 140) 

 1. อุปกรณแท่ีใชในการทําวัคซีน ตองผานการฆาเชื้อโดยถูกตองกอนนํามาใช 
 2. การทําวัคซีน ควรใหวิตามินหรือยาปฏิชีวนะเป็นเวลาไมนอยกวา 3 วัน  
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 3. การสรางภูมิคุมกันหลังจากทําวัคซีนไปแลว ตองรอไปอีกระยะหนึ่งขึ้นอยูกับชนิด
ของวัคซีนที่ทํา ความสามารถในการตอบสนองตอวัคซีนของไก 
 4. ควรทําวัคซีนไกท้ังหมดในฟารแมพรอมกันในครั้งเดียว 
 5. ทําวัคซีนในไกท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไมปุวยหรือเกิดความเครียด 
 6. ควรซื้อวัคซีนจากแหลงที่เชื่อถือได 
 7. ควรเก็บวัคซีนไวในที่มืด อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส 
 8. ขณะทําการสง ควรแชวัคซีนไวในกระติกน้ําแข็งตามอุณหภูมิที่กําหนด 
 9. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด 
 10. หลีกเลี่ยงการฆาเชื้อทุกชนิดในน้ําตลอดชวงที่ทําวัคซีน 
 11. จดบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ของวัคซีนที่ทํา 
 12. ทําลายขวดวัคซีนและวัคซีนที่เหลือ 
 13. หามทําวัคซีนภายใน 21 วันกอนสงโรงฆา 
 14. หามเจือจางวัคซีน หรือใชนอยกวาที่ผูผลิตกําหนด 

สาเหตุที่ท าให้วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 
สาเหตุที่ทําใหวัคซีนไมสามารถปูองกันโรคไดมีดังตอไปนี้d(นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย, 

2556 : 140) 
 1. ลูกไกมีภูมิคุมกันโรคแมอยูชั่วระยะหนึ่ง 
 2. การเก็บรักษาวัคซีนไมดี 
 3. ลูกไกไดรับวัคซีนไมครบตามปริมาณที่กําหนด 
 4. ไกตกหลนบางตัวขณะทําวัคซีน 
 5. วัคซีนที่ใชอาจไมตรงกับสายเชื้อของโรคท่ีระบาด 
 6. ลูกไกไดรับเชื้อโรคกอนทําวัคซีน 
 7. การถูกระงับการสรางภูมิคุมกันจากโรคกัมโบโร 
 8. วัคซีนเชื้อเป็น จะกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันสูง 
 การสรางภูมิคุมโรคโดยการใหวัคซีนมีความจําเป็นมาก เพราะสามารถปูองกันโรค
ระบาด ลดการสูญเสีย เนื่องจากสัตวแเกิดโรคได 100 เปอรแเซ็นตแ การสรางภูมิคุมโรคโดยใหวัคซีนมี
ขอแนะนําตัวอยางโปรแกรมวัคซีนในไกเนื้อและไกไข ดังตาราง 8.1 และ 8.2 
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ตาราง 8.1 ตัวอยางโปรแกรมวัคซีนในไกเนื้อ 
 

อายุ ชนิดวัคซีน วิธีท า 
โปรแกรมท่ี 1(พื้นที่เกิดโรคกัมโบโร)   

1 วัน วัคซีนหลอดลมอักเสบ หยอดตา จมูก ละลายน้ํา พน
สเปรยแ 

1 วัน วัคซีนกัมโบโร หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 
7-14 วัน วัคซีนนิวคาสเซิลลา

โซตา 
หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 

15-21 วัน วัคซีนกัมโบโร หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 
   
โปรแกรมท่ี 2   

1-3 วัน วัคซีนหลอดลมอักเสบ หยอดตา จมูก ละลายน้ํา พน
สเปรยแ 

7-14 วัน วัคซีนนิวคาสเซิลลา
โซตา 

หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 

12-15 วัน วัคซีนกัมโบโร หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 
   
โปรแกรมท่ี 3   

7-14 วัน วัคซีนนิวคาสเซิล บี 1 หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 
 หรือ ลาโซตา  

12-15 วัน วัคซีนกัมโบโร หยอดตา จมูก ละลายน้ํา พน
สเปรยแ 

   
โปรแกรมท่ี 4   

7 วัน วัคซีนนิวคาสเซิล บี 1 หยอดตา จมูก 
21 วัน วัคซีนนิวคาสเซิล ลา

โซตา 
หยอดตา จมูก ละลายน้ํา 

 

 
ที่มา : นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย (2556 : 145) 
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ตาราง 8.2 ตัวอยางโปรแกรมวัคซีนในไกไข 
 

อายุ 
(สัปดาห)์ 

โรคที่ป้องกันและวัคซีน อายุที่เหมาะสมใน 
การท าวัคซีน 

วิธีท า 

1 โรคมาเร็กซแ 
นิวคาสเซิล บี 1 หรือ บี 1 + หลอดลม 

1 วัน 
7-10 วัน 

ฉีดใตหนังคอ หยอดตา 
จมูก 

2 กัมโบโร 14 วัน ละลายน้ํากิน 
3 นิวคาสเซิล บี 1 + หลอดลม หรือ  

ลาโซตา + หลอดลม 
21 วัน หยอดตาจมูก 

4    
5    
6 ฝีดาษ 6-10 สัปดาหแ แทงปีก 
7    
8 นิวคาสเซิลลาโซตา  หยอดตาจมูก 

ละลายน้ําหรือสเปรยแ 
9    
10 กลองเสียงอักเสบ 6-10 สัปดาหแ หยอดตา 
11    
12 หวัดหนาบวม 11-12 สัปดาหแ ฉีดเขากลามเนื้อ 

ใตหนังคอ 
13 หลอดลมอักเสบ 13-14 สัปดาหแ ละลายน้ํา 
14    
15 หวัดหนาบวม 14-15 สัปดาหแ ฉีดเขากลามเนื้อ 

ใตหนังคอ 
16    
17 EDS + นิวคาสเซิลเชื้อตาย 16-18 สัปดาหแ ฉีดเขากลามเนื้อ 

ใตหนังคอ 
 
ที่มา : นิวัตร  จันทรแศิริพรชัย (2556 : 145) 
 
การปฏิบัติเมื่อไก่เกิดโรค 
 เมื่อเกิดโรคในฟารแมเชื้อโรคจากไกที่เป็นโรคจะออกจากรางกายติดไปกับอุจจาระ น้ํามูก 
น้ําลาย น้ําตา หรือสวนอื่น ๆ และไปกับโลหิตที่ถูกแมลงดูดกินเขาไปจะแพรไปยังสัตวแอ่ืนที่ยังไมเป็น
โรคโดยทางน้ํา อาหาร อากาศ โดยการสัมผัสโดยตรงไปกับคน อุปกรณแการเลี้ยง แมลง สัญญาณบอก
เหตุที่ผูเลี้ยงจะทราบวาไกเป็นโรคก็คือสัญญาณที่บอกอาการเกิดโรคในสัตวแปีก ดังนี้                             
(สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ, 2542 : 251-252) 
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1. ไกปุวยจะซึม และแยกตัวออกจากฝูง ไกกินอาหารนอยลง การเจริญเติบโตชา หรือใหไข
นอยลง ในไกพอแมพันธุแพบไขมีเชื้อนอยลง 
 2. อาการที่ไกแสดงออก เชน ทองรวง อัมพาต เดินไมปกติ อาการทางประสาท มีการจาม
หรือไอ 
 3. ไกแสดงออกทางสีหนา ทาทาง สีผิวหนังคล้ํา และอาจมีมูกเลือดติดมากับอุจจาระ 
 4. ปริมาณการกินน้ําและอาหาร มีบอยครั้งที่สามารถตรวจสอบการปุวยจากปริมาณน้ําและ
อาหารที่ไกกิน เทียบกับมาตรฐานการกินของไกท่ีอายุและสายพันธุแนั้น ๆ ซึ่งพบวามีปริมาณลดลง 
 5. ผาซาก เมื่อมีไกตายเกิดขึ้นในฝูง วิธีที่ไดผลคือการผาซากพิสูจนแ โดยดูจากวิการ (Lesion) 
ของโรคท่ีเกิดข้ึนกับอวัยวะตาง ๆ 
 การจัดการกับไก่เมื่อเกิดโรค 
 ปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 272) ไดกลาวถึง การจัดการเมื่อไกเกิดโรคควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. จัดการเผาหรือฝังไกท่ีตาย 
 2. รีบแยกไกปุวยออกใหหางจากไกดี 
 3. ยายไกที่ไมเป็นโรคที่อยูใกลเคียงไปอยูที่อ่ืนชั่วคราว 
 4. ทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยเร็วที่สุดแลวทําการรักษา 
 5. แยกคนเลี้ยง ไกปุวยและไกดีตางหาก 
 6. ในระหวางที่ไกในฟารแมกําลังเป็นโรค ควรหาทางปูองกันการแพรของเชื้อโรค 
 7. เพ่ือปูองกันการแพรทางน้ํา ควรใชยาฆาเชื้อโรคชนิดใสน้ํา 
 8. ถาเลี้ยงในกรงหลายชั้น ควรกวาดมูลไกทุกวัน 
 9. หลังทําความสะอาด ราดดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

การปฏิบัติในการส่งไก่ป่วยไปตรวจโรค 
ปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 273) ไดกลาววา การวินิจฉัยโรคใหถูกตอง ถาผูเลี้ยงไมมีความ

ชํานาญพอ ควรสงไกปุวยไปใหสัตวแพทยแ อําเภอ จังหวัด กรมปศุสัตวแ หรือที่สถานีตรวจโรคสัตวแเพ่ือ
หารอยโรค เพ่ือผูเลี้ยงไกจะไดทําการรักษาโรคไดถูกตอง การสงไกปุวยไปตรวจโรคผูเลี้ยงควรปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. บอกชื่อสถานที่ของเจาของฟารแม 
2. บอกแหลงที่มาของไกปุวย พันธุแไก อายุ และจํานวนไกที่เลี้ยงในฟารแม 
3. บอกจํานวนไกที่กําลังเป็นโรค รวมทั้งที่แสดงอาการและตายไปแลว 
4. บอกระยะเวลาที่ไกเริ่มแสดงอาการและเป็นโรค 
5. บอกอัตราการไขกอนเป็นโรค และอัตราการไขขณะเป็นโรค 
6. บอกการกินอาหาร กอนและขณะเป็นโรค 
7. บอกประวัติการฉีดวัคซีน 
8. บอกประวัติการเป็นโรคของไกในฟารแมและฟารแมขางเคียงในอดีต 
9. บอกถึงผลกระทบกระเทือนตาง ๆ อันเป็นเหตุใหเกิดความเครียดกอนไกปุวย เชน รอน

หรือหนาวเกินไป 
10. การใชยา ใชยาอะไรบาง หลังจากไกปุวย และใชยาอะไรปูองกันกอนไกปุวย 
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11. ไกท่ีสงไปใหสัตวแพทยแตรวจ ควรคละเอาไกท่ีแสดงอาการอยางรุนแรง ไกเริ่มแสดง
อาการ และไกท่ียังไมแสดงอาการเป็นโรค อยางละ 2 - 3 ตัว ถาจําเป็นตองนําไกตายไปตรวจ ตอง
เก็บซากไกไวในน้ําแข็งหรือตูเย็นเพื่อไมใหซากเนา  

การผ่าซากไก่เพื่อตรวจโรค 
 ถึงแมวาการชันสูตรวินิจฉัยโรคจะเป็นหนาที่ของสัตวแพทยแก็ตาม แตในบางครั้งเมื่อ

ถึงคราวจําเป็นผูเลี้ยงไกจะตองทําหนาที่วินิจฉัยโรคเอง เพ่ือจะไดแกปัญหาไดทันทวงที การวินิจฉัย 
โรคนอกจากจะดูอาการภายนอกของไกปุวยแลว จําเป็นตองทําการผาซากเพ่ือดูลักษณะวิการ
(Lesion)  ของอวัยะต าง  ๆ ของไกประกอบเ พ่ือชวยใหการ วินิจฉัยโรคไดแมนยํ าขึ้น  ซึ่ ง                            
ปฐม  เลาหเกษตร (2540 : 274) ไดกลาวถึง การผาซากไกตรวจโรคนั้น มีวิธีการดังนี้ 
  1. เตรียมน้ํายาฆาเชื้อ อุปกรณแผาซาก และวัสดุรองพ้ืน 
  2. ใชกรรไกรตัดเปิดชองทองเพ่ือดูระบบอวัยวะภายในตาง ๆ เชน ตับ ไต ปอด 
หัวใจ ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ไสติ่ง ตอมเบอรแซา วามีวิการผิดปกติหรือไม ถาหากมีความผิดปกติจะ
สงผลทําใหการชันสูตรโรคแมนยําขึ้นและกําหนดการรักษาไดถูกตอง 
  3. หลังจากผาซาก แลวตองทําการฆาเชื้อ และนําซากไปทําลายทิ้ง 
 
โรคที่ส าคัญของสัตว์ปีก 

ดํารง  กิตติชัยศรี (2552 : 149) ไดกลาวถึง โรคที่สําคัญของสัตวแปีก ดังนี้ 
 1. โรคนิวคาสเซิล (New Castle Disease) 
 1.1 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสพารามิกโซ (Paramyxo Virus) 
 1.2 การติดตอ โดยลม น้ํา อาหาร เครื่องใช เสื้อผา นกและหนู 
 1.3 อาการ ไกปุวยจะแสดงอาหารไอหรือจาม ไกคอบิด อุจจาระเป็นสีเขียว 
 1.4 การรักษายังไมมียารักษาโดยตรงใชอิเลคโตรไลทแผสมน้ําใหไกกินทั้งฝูง 
 1.5 การปูองกัน แยกไกปุวยออกจากฝูงใหเร็วที่สุดใหวัคซีน 
 1.6 โรคอ่ืนที่ทําใหวินิจฉัยโรคผิด ไดแก โรคไขสมองอักเสบ โรคหวัดติดตอ โรคหลอดลม
อักเสบ และโรคกลองเสียงอักเสบ 
 2. โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis) 
 2.1 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona Virus) 
 2.2 การติดตอ ทางอากาศทางอาหาร น้ํา และภาชนะตาง ๆ 
 2.3 อาการ หายใจลําบาก มีเสียงดังครืดคราดในหลอดลม 
 2.4 การรักษา ไมมียารักษาเฉพาะ ใชอิเลคโตรไลทแผสมน้ําใหไกกินทั้งฝูง 
 2.5 การปูองกันแยกไกปุวยออกจากฝูงใหเร็วที่สุดใหวัคซีน 
 2.6 โรคอ่ืนที่ทําใหวินิจฉัยโรคผิด ไดแก โรคหวัดเรื้อรัง โรคกลองเสียงอักเสบติดตอ และ
โรคนิวคาสเซิล 
 3. โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ (Infectious Laryngotracheitis) 
 3.1 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอรแปีสแ (Herpes Virus) 
 3.2 การติดตอทางอากาศ 
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 3.3 อาการ ไอ จาม หายใจลําบาก 
 3.4 การรักษา ใชยาปฏิชีวนะผสมน้ําใหไกกินทั้งฝูง 
 3.5 การปูองกัน รักษาความสะอาดโรงเรือนไมใหอับชื้น 
 3.6 โรคอ่ืนที่ทําใหวินิจฉัยโรคผิด ไดแก โรคหลอดลม โรคกลองเสียงอักเสบ โรคฝีดาษ 
และโรคนิวคาสเซิล 
 4. โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl Cholera) 
 4.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อ พาสจูเรลลา มัลโตชิดา (Pasteurella multocida) 
 4.2 การติดตอโดยการสัมผัสอุจจาระ ทั้งมูก น้ํา อาหาร แมลง สัตวแพาหะคน และ
เครื่องใชในฟารแม 
 4.3 อาการ อุจจาระสีเขียว หรือเหลือง มีน้ํามูก ขนยุงเมื่อตายหนาเป็นสีมวง 
 4.4 การรักษา ใชยาซัลฟาควินอกซาลีน 
 4.5 การปูองกัน แยกไกปุวยออกจากฝูงใหเร็วที่สุด ใหวัคซีน และจัดการภายในฟารแมให
สะอาด 
 4.6 โรคอ่ืนที่ทําใหวินิจฉัยโรคผิด ไดแก โรคหวัดติดตอ 
 5. โรคหวัดเรื้อรัง หรือโรคซี.อาร์.ดี(Chornic Respiratory Disease) 
 5.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อ ไมโคพาสมา ดอลลิเซฟติกัม (Mycoplasma gallisepticum) 
 5.2 การติดตอ โดยสัมผัสกับไกปุวยโดยตรง ฝุุนละออง 
 5.3 อาการ หายใจเสียงดัง น้ํามูกใส กินอาหารนอย น้ําหนักตัวลด 
 5.4 การรักษาใชยาปฏิชีวนะ เชน สเตรปโตมัยซิน อิริโทมัยซิน และเตตราซัยควิน เป็นตน 
 5.5 การปูองกัน แยกไกปุวย จัดการสุขาภิบาล ใหวัคซีนปูองกันโรค 
 5.6 โรคอ่ืนที่ทําใหวินิจฉัยได ไดแก หลอดลมอักเสบ กลองเสียงอักเสบ 
 6. โรคฝีดาษสัตว์ปีก (Avian Pox) 
 6.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส บอรแเรลลิโอตา เมลลีแอกกริดีส (Borreliota 
meleaaqridis) 
 6.2 การติดตอ ทั้งหนองในเม็ดตุม เป็นแหลงแพรเชื้อยุงเป็นพาหนะ สัมผัสโดยตรงกับสัตวแ
ปุวย 
 6.3 อาการ มีเม็ดตุมที่ใบหนา และมีแผลในบริเวณปากและหลอดลม 
 6.4 การรักษา ไมมีการรักษาโดยตรง 
 6.5 การปูองกัน แยกไกปุวยออกจากฝูง ใหวัคซีนปูองกัน 
 7. โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ หรือโรคกัมโบโร (Gumboro’s Disease) 
 7.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโรคกัมโบโร (Infectious bursal disease (IBDV)) 
 7.2 การติดตอ สัมผัสโดยตรงกับสัตวแปุวย และอุปกรณแท่ีใช 
 7.3 อาการ ซึม ขนหยอง กินอาหารนอย ทองเสียอุจจาระมีสีขาว 
 7.4 การรักษา ไมมียารักษาโดยตรง สวนใหญใชยาปฏิชีวนะ และอิเลคโทรไลดแใหไกกิน 
 7.5 การปูองกัน แยกไกปุวยออกจากฝูง ในวัคซีนปูองกันโรค 
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 8. โรคตับอักเสบในเป็ด (Duck Viral Hepatitis) 
  8.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสพิโครแนา (Picornavirus) 
  8.2 การติดตอ จากการแพรเชื้อทางอุจจาระ 
  8.3 อาการ ลูกเป็ดออนเพลีย ขาไมมีแรง นอนตะแครง หงายทอง ขาพุยลม คอยืดตรงบิด
ไปขางหลัง ปีกและคอปากเปลี่ยนเป็นสีมวง 
  8.4 การรักษา ไมมียารักษา 
  8.5 การปูองกัน แยกสัตวแปุวยออกจากฝูง ใหวัคซีนปูองกันโดยวิธีแทงทะลุผนังเทา 
 9. โรคล าไส้อักเสบของเป็ด หรือกาฬโรคเป็ดเ(Duck Virus Enteritis or Duck Plague) 
  9.1 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอรแปีสแ (Herpes Virus) 
  9.2 การติดตอ สัมผัสโดยตรงจากอุปกรณแตาง ๆ ทั้ง อาหาร และสัตวแพาหนะ เชน หนู 
แมว สุนัข และแมลงดูดเลือด 
  9.3 อาการ ซึม นั่งตลอดเวลา ขนยุง ตาแฉะ น้ําตาไหล ทองรวง มีกลิ่นเหม็น 
  9.4 การรักษา ไมมียารักษาโดยตรง 
  9.5 การปูองกัน แยกสัตวแปุวยออกจากฝูง จัดการสุขาภิบาลใหวัคซีน 
 
บทสรุป 
 
 การจัดการการเลี้ยงสัตวแปีกที่ดเีพ่ือไมใหเป็นอุปสรรคในการเลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการลดตนทุน ทํา
ใหไดกําไรมาก ผูเลี้ยงจะตองมีความรูปัจจัยหลักสําคัญอยู 3 ประการดวยกัน คือ ประการแรกพันธุแ
สัตวแที่เหมาะสมมีการเจริญเติบโตดี มีความตานทานโรคสูง ประการที่สองจะตองมีความรูในดาน
โภชนะอาหารอยางเหมาะสมที่สัตวแปีกมีความตองการแตละวัย และประการที่สามจะตองมีความรูใน
เรื่องการจัดการเลี้ยงดูสัตวแปีกในแตละระยะวาควรจัดการอยางไร มีวงรอบชีวิตเชนไร รูจักการบริหาร
ฟารแม การบริหารงานบุคคล การตลาด การจัดการดานโรคและการสุขาภิบาล และตองรูจักโรคที่
สําคัญ ๆ โดยเฉพาะโรคระบาดในสัตวแปีก และวิธีการปูองกันการควบคุมโรค ที่พบไดโดยทั่ว ๆ ไป 
 ปัจจุบันการเลี้ยงสัตวแปีกเป็นอาชีพหลัก เชน ไกเนื้อ ไกไข และไกพ้ืนเมือง สามารถทํารายได
อยางดี ขณะเดียวกันก็อาจทําใหผูเลี้ยงขาดทุนไดตองเลิกเลี้ยงไป เนื่องจากผูเลี้ยงขาดการจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะดานการสุขาภิบาล เชน ผูเลี้ยงไมมีมาตรการปูองกันโรคใด ๆ เลย ไมปูองกันพาหะนําโรคที่
มักนําโรคเขาสูฟารแม ไมมีการกระตุนภูมิคุมกันโรคโดยการใหวัคซีน ซึ่งอาจทําใหสัตวแเกิดโรค และเป็น
การเพ่ิมข้ึนของตนทุน ทําใหกิจการไมประสบผลสําเร็จได ผูเลี้ยงสัตวแปีกจึงตองศึกษาการปูองกันและ
การรักษาโรคอยางดี 
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ค าถามท้ายบทที่ 8 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในสัตวแปีก 
 2. จงอธิบายลักษณะอาการท่ีสัตวแปีกจะเกิดโรค 
 3. ยกตัวอยางโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสัตวแปีกมา 1 โรค 
 4. ยกตัวอยางโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสในสัตวแปีกมา 1 โรค  
 5. ยกตัวอยางของโรคท่ีเกิดจากเชื้อโปรโตซัว 
 6. ยกตัวอยางโรคท่ีไมไดเกิดจากเชื้อโรค มา 1 ชนิด 
 7. จงอธิบายการปูองกันการเกิดโรคในสัตวแปีกทานวิธีการอยางไร 
 8. จงบอกประโยชนแของการใชกฎหมายในการปูองกันโรค มาโดยละเอียด 
 9. นักสัตวบาล/สัตวศาสตรแ มีหนาที่อะไรบาง 

10. สัตวแพทยแมีหนาที่อะไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
เรื่อง  ระบบการจัดเก็บข้อมูลฟาร์มและการตลาด 

 
หัวข้อเนื้อหา 

9.1 ประโยชนแของการจดบันทึกขอมูล 
9.2 การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข 
9.3 การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกกระทง  
9.4 การบันทึกขอมูล  
9.5 การตลาดปศุสัตวแ 

9.5.1 ตลาดไกเนื้อ 
9.5.2 ตลาดไกไข 

9.6 บทสรุป 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แลวสามารถ 
1. บอกศัพทแทางวิชาการสัตวแปีกได 
2. ฝึกทักษะการบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข และไกกระทงได 
3. รายงานผลการคํานวณหาประสิทธิภาพการผลิตได 
4. บอกระบบการตลาดปศุสัตวแได 
5. มีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเป็นระบบ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมอภิปรายศัพทแทางวิชาการสัตวแปีก 
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมคํานวณหาประสิทธิภาพการผลิตสัตวแปีก 
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมฝึกทดลองบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข ไกกระทงและการตลาด 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอนวิชาการผลิตสัตวแปีก 
2. วีดีทัศนแ 
3. แผนภูม ิ

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตจากการอภิปรายและการสรุปเนื้อหา 
2. สังเกตจากการปฏิบัติ 
3. ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท 
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บทที่ 9 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลฟาร์มและการตลาด 

 
การจัดการฟารแมใหมีผลสําเร็จนั้นจะตองมีระบบการจัดเก็บขอมูลฟารแมและขอมูลการตลาด

ของไกเนื้อ ไกไข ทั้งในและตางประเทศอยางแมนยํา เพ่ือนํามาเป็นขอมูลประกอบในการผลิตสัตวแปีก 
ไมวาจะเป็นไกเนื้อ ไกไข และสัตวแปีกชนิดอ่ืน ๆ ก็ตาม สิ่งที่ตองปฏิบัติประจําก็คือ การทําบันทึก
รายละเอียดตาง ๆ ที่ใหปฏิบัติหรือกระทําใหแตละวัน รวมทั้งเหตุการณแตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในฟารแม เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดการฟารแมในดานตาง ๆ  

เกษตรกรจะตองทําบันทึกกิจกรรมประจําวันที่สําคัญ ๆ ไวในสมุดบันทึกประจําวัน การ
บันทึกจะชวยความจําจึงควรระบุวันที่และงานที่ตองปฏิบัติในวันตอ ๆ ไป นอกจากนี้ในสมุดบันทึก
ควรจะบันทึกขอมูลอื่น ๆ ไวดวย เชน เหตุการณแผิดปกติที่เกิดขึ้นฝนตกและพายุเขาจะไดชวยความจํา
ตอเหตุการณแ การที่บันทึกจะตองทําทุกวันใหเป็นกิจวัตรในเวลาเย็นหรือหลังจากวางงาน ดังนั้นในการ
จดบันทึกเกี่ยวกับสัตวแปีกจึงตองมีความรูและการดําเนินการของกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแปีก โดยอาศัย
ความรูทางวิชาการสัตวแปีกสําหรับการบันทึกขอมูลฟารแม เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและกระชับ 

 
ประโยชน์ของการจดบันทึกข้อมูล 

ในการดําเนินกิจการฟารแมเลี้ยงสัตวแ สิ่งหนึ่งที่สําคัญและมีความจําเป็นที่ตองปฏิบัติเป็น
ประจํา คือ การบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติหรือกระทําในแตละวัน รวมทั้งเหตุการณแตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในฟารแม ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและเป็นประโยชนแในแงของการจัดการฟารแมดานตาง ๆ          
(โชค  มิเกล็ด, 2551 : 179 และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒนแ, 2542 : 104) และ ประโยชนแของการจดบันทึก
ขอมูลการเลี้ยงสัตวแปีก มีดังตอไปนี้ 

1. เป็นการทําประวัติการเลี้ยงสัตวแแตละรุน 
2. สามารถทําใหตนทุนการผลิตลดลงได เชน การจดบันทึกสถิติการไขรายวันของแมไกแตละ

ตัว ทําใหผูเลี้ยงสามารถคัดไกตัวที่ใหไขไมดีออกจากฝูงได 
3. ทําใหทราบถึงสมรรถภาพการผลิตที่แทจริงในฟารแมเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสาย

พันธุแนั้น ๆ ที่แนะนําโดยบริษัทผูผลิต 
4. ทําใหเห็นถึงความแตกตางในการเลี้ยงสัตวแปีกแตละรุน ในแตละฤดูกาล 
5. ทําใหทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสัตวแปีกที่กําลังเลี้ยงอยูไดในทันทีทันใด เชน การ

จดบันทึกการกินอาหารในแตละวันของไกท่ีเลี้ยงในแตละโรงเรือน ถาพบวาไกกินอาหารลดลงแสดงวา
จะตองมีความผิดปกติเกิดขึ้น ผูเลี้ยงจะตองรีบหาสาเหตุและแกไขโดยทันที ทําใหสามารถหลีกเลี่ยง
หรือบรรเทาปัญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได 

6. สามารถติดตามสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นไดจากขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู เชน การ
ตรวจสอบรายละเอียดของวัคซีนที่บันทึกไวในกรณีเกิดโรคชนิดนั้นหลังจากทําวัคซีน 

7. สามารถประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคนงานประจําแตละโรงเรือนได 
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8. ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการเลี้ยงสัตวแปีกแตละรุนสามารถใชเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในรุนตอไป 

9. ขอมูลที่ตองบันทึกทุกวัน ไดแก ปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข อัตราการตาย แตขอมูล
บางประเภทไมจําเป็นตองบันทึกทุกวัน เชน น้ําหนักตัว ขอมูลที่บันทึกในแตละวันจะตองรวบรวมและ
สรุปเก็บไวทุก ๆ สัปดาหแ ขอมูลตาง ๆ ที่ไดบันทึกไวจะนํามาใชในการคํานวณหาคาตาง ๆ เชน 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ปริมาณอาหารที่กินตอ 100 ตัว เปอรแเซ็นตแไข จํานวนไขฟักตอแมไก
ที่มีอยูในวันนั้น เป็นตน 

 
ระบบท าบันทึกข้อมูลต่างเๆเภายในฟาร์ม 
 โชค  มิเกล็ด (2551เ:เ179) ไดกลาวถึง การทําบันทึกการจัดการภายในฟารแม สามารถแบง
ออกไดเป็น 2 สวนสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. การท าบันทึกเพื่อการจัดการฟาร์ม 
1.1 การบันทึกกิจกรรมประจ าวัน (Farm Diary) 

การบันทึกรูปแบบนี้ ควรตองทําทุกวันใหเป็นกิจวัตรประจําวัน และทําตอเนื่องจน
ติดเป็นนิสัย การจดบันทึกวิธีนี้จะเป็นการดําเนินกิจการฟารแมไปอยางตอเนื่อง ถึงแมวาเจาของฟารแม
จะลมปุวยลง เมื่อมีคนอื่นมาปฏิบัติหนาที่แทน ก็สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง  

1.2 การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงไก่ไข่ 
พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549เ:เ181) ไดกลาวถึง การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกใข 

สามารถสรุปการบันทึกเป็นรายวัน สัปดาหแ รายเดือน และตลอดการเลี้ยงดูจากขอมูลที่ทราบ เชน 
จํานวนไก ปริมาณอาหาร ปริมาณยา วัคซีน อัตราการตาย น้ําหนักตัวไก ขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถ
นํามาสรุปยอเป็นขอมูลหาประสิทธิภาพในการเลี้ยงได ดังนี้  

1.2.1 จํานวนไกเริ่มตนใหไข (Hens-Housed) หมายถึง จํานวนแมไกที่นับไดในวันที่
ไกเริ่มไขปกตินิยมนับจากเปอรแเซ็นตแการไขได 5 เปอรแเซ็นตแ การคํานวณอัตราการตายจะเปรียบเทียบ
กับจํานวนไกเริ่มเลี้ยงเสมอ 

1.2.2 ผลผลิตไขคิดจากจํานวนแมไกที่มีชีวิตอยูจริงในวันนั้น (Hens-DayเEgg 
Production) หมายถึง การคิดอัตราไขของฝูงจากจํานวนไกที่มีอยูจริงในวันนั้น จะเป็นคาอัตราใหไข
ของแมไกในฝูงจริง ๆ แตจะตองคํานึงถึงอัตราการตาย และการคัดทิ้งเปรียบเทียบกับจํานวนไกเริ่มตน
ไข 

1.2.3 ผลผลิตไขคิดจากจํานวนแมไกเริ่มใหไข (Hens-HousedเEggเProduction) 
หมายถึง การคิดอัตราการไขของฝูงจากจํานวนไกเริ่มตนใหไข ซึ่งจะเป็นคาอัตราการไขที่ไมแทจริง 
เนื่องจากจะรวมเอาจํานวนไกที่ตายและคัดทิ้งเขาไปคิดดวย 

1.2.4 จํานวนไกไขเฉลี่ย (Average Number of Layer) จํานวนไกไขเฉลี่ยนั้นใน
ระหวางการเลี้ยงจะมีไกตาย หรือคัดทิ้ง แตไกตายหรือคัดทิ้งนี้ อาจใหไขและกินอาหารมาแลวใน
ตอนตนสัปดาหแ ฉะนั้นการคิดจํานวนไกจะคิดในแตละสัปดาหแจึงคํานวณจากจํานวนไกไขเฉลี่ยใน
สัปดาหแ 
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1.2.5 การใหผลผลิตไขระยะสูงสุด (Peak of Egg Production) ในชวงระยะการให
ไขของแมไก จะมีชวงหนึ่งที่อัตราการไขสูงสุด ปกติจะอยูระหวางสัปดาหแที่ 7 - 9 ของการใหไข 

1.2.6 การไขตอชวง (Egg Production Period) การคํานวณหาคาตาง ๆ เชน 
ปริมาณ อาหารที่กิน เปอรแเซ็นตแการไข อัตราการตาย การชั่งน้ําหนัก การคัดทิ้ง ฯลฯ นิยมคํานวณ 
หรือตรวจสอบขอมูลเป็นชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน แตละสัปดาหแและ 4 สัปดาหแ 

1.2.7 ผลสะสม (Cumulative) หมายถึง การรวมผลตาง ๆ หลาย ๆ วัน สัปดาหแ 
หรือชวง เชน จํานวนไข จํานวนการตาย การคัดทิ้ง จํานวนอาหารที่กิน น้ําหนักไก อัตราการเปลี่ยน
อาหาร 

1.2.8 ลูกไกอายุ 1 วัน (Day Old Chicks) หมายถึง ลูกไกที่ออกจากการฟักไปยัง
ฟารแมผูเลี้ยงหมายถึง ลูกไกท่ีออกจากการฟักไปยังฟารแมผูเลี้ยงภายใน 24 ชั่วโมง 

1.2.9 การปลดไกแก (Depletion) การปลดไกสวนมากเมื่อเลี้ยงไกไขและพอแมพันธุแ 
เมื่อใหผลผลิตที่ตัง้ไวไมคุมคาเลี้ยงดู จึงปลดจําหนาย 

1.2.10 อัตราการตาย (Mortality) อัตราการตายโดยทั่วไป จะรวมเอาไกคัดทิ้งดวย 
เชน ไกทองมารแคระแกร็น พอพันธุแที่ผสมพันธุแไมได ฯลฯ 

1.3 การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงไก่กระทง 
สวัสดิ์  กลับทับลังคแ (2542 : 175) และ สุชน  ตั้งทวีวิพัฒนแ (2542 : 111) ได

กลาวถึง การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกกระทง ดังนี้ 
1.3.1 การคํานวณน้ําหนักตัวไกกระทง หาได 2 วิธีคือ 

1.3.1.1 การหาน้ําหนักตัวเฉลี่ย โดยการชั่งน้ําหนักไกท้ังหมด หารดวยจํานวน
ไกจะเป็นการชั่งเพ่ือขายออกไป เพ่ือตองการทราบน้ําหนักเฉลี่ยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอายุ 
ประสิทธิภาพการเลี้ยง อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร จาก 

 
   สูตรน้ําหนักเฉลี่ยตอตัว = น้ําหนักไกท้ังหมดที่ชั่ง 
       จํานวนไกที่ชั่งทั้งหมด 
 

1.3.1.2 การหาน้ําหนักตัวเฉลี่ย โดยการสุมตัวอยางไกประมาณ 10 
เปอรแเซ็นตแมาชั่ง เพื่อทดสอบน้ําหนักตัวโดยประมาณ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานประจําพันธุแ 

1.3.2 การคํานวณปริมาณอาหารที่กิน เพ่ือเปรียบเทียบกับขนาดอายุของไกวากิน
มากนอยเพียงใด เพ่ือหาอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารและการจัดการอาหารใหพอเพียงกับจํานวนไก 
สามารถนําไปคิดหาตนทุนคาอาหารเฉลี่ยตอจํานวนไก และตอกิโลกรัม 

 
ปริมาณอาหารที่กินตอตัว     =   จํานวนอาหารที่ไกกิน (กรัม) 
                     จํานวนไกที่มีชีวิต 
ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน =   จํานวนอาหารที่ไกกิน (กรัม) 
     จํานวนไกมีชีวิต x จํานวนวัน 
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1.3.3 การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของไก โดยเฉพาะในไกกระทง จะตองทํา
เพ่ือเป็นเครื่องวัดวาไกที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตปกติ หรือไม คุณภาพของอาหารเป็นเชนไร โดย
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตประจําพันธุแ 

 
เฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตตอไก 1 ตัว 

     = เฉลี่ยน้ําหนักตัวไก – เฉลี่ยน้ําหนักตัวเมื่อเริ่มตน 
 
 

เฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตตอไก 1 ตัวตอวัน 
     = เฉลี่ยน้ําหนักตัวไก – เฉลี่ยน้ําหนักตัวเมื่อเริ่มตน 
       จํานวนวัน 
 

1.3.4 อัตราแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นการคํานวณหาสัดสวน หรือปริมาณอาหารที่ไก
กินเขาไป เพ่ือสรางน้ําหนักไก 1 กิโลกรัม 
 

อัตราแลกเปลี่ยนอาหารตอสัปดาหแ 
     = จํานวนอาหารที่ไกกินตอตัวตอสัปดาหแ 
        เฉลี่ยการเจริญเติบโตตอตัวตอสัปดาหแ 

 
อัตราแลกเปลี่ยนอาหารสะสม 

     = จํานวนอาหารที่ไกกินทั้งหมดในฝูง 
      น้ําหนักรวมของไกในฝูง 
 

1.3.5 อัตราการตายหมายถึงจํานวนไกที่ตายและไกที่คัดทิ้ง การคํานวณอัตราการ
ตายใหเปรียบเทีบกับจํานวนไกที่เริ่มตนเลี้ยงเสมอ 

 
   อัตราการตาย  = จํานวนไกตายและคัดออก x 100 
      จํานวนไกที่เริ่มเลี้ยง 
 

1.3.6 อัตราการเลี้ยงรอด คานี้แสดงถึงความสามารถการเลี้ยงของผูเลี้ยง เชน          
ถาเลี้ยงไกมีจํานวนคงเหลือมาก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยง แสดงวาผูเลี้ยงสามารถเลี้ยงไดดี อัตรา
การเลี้ยงรอดจะมีความสัมพันธแโดยตรงกับอัตราการตาย 
 
   อัตราการเลี้ยงรอด  = จํานวนไกที่ขายทั้งหมด x 100 
      จํานวนไกเมื่อเริ่มเลี้ยง 
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1.3.7 ดัชนีแสดงการผลิต (Production Index) คานี้จะแสดงถึงความสามารถของผู
เลี้ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยตาง ๆ เชน การเจริญเติบโตของไก ระยะเวลาเลี้ยง อัตราการเลี้ยงรอด 
อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร คามาตรฐานของดัชนีแสดงการผลิตนี้ประมาณ 175 - 180 ถาคํานวณ
ออกมาคาต่ํากวานี้ แสดงวาการเลี้ยงไมดี 

 
ดัชนีแสดงการผลิต  = น้ําหนักเฉลี่ยของไก (กรัม) x เปอรแเซ็นตแการเลี้ยงรอด 

                จํานวนวันที่เลี้ยง x อัตราแลกเปลี่ยนอาหาร 
 

1.3.8 การคํานวณหาคาตาง ๆ ในไกไขและไกพอ - แมพันธุแ 
1.3.8.1 การคํานวณไกไขเฉลี่ย การหาจํานวนไกไขเฉลี่ยนี้ตองคิดจํานวนไก

ตายในระยะใหไขและจากไกทีเหลืออยู 
        = จํานวนไกเริ่มตนใหไข + จํานวนไกที่เหลือ 
       2 

1.3.8.2 การคํานวณผลผลิตไข มีหลายวิธี คือ  
 Hen-Day Egg Production for One Day เป็นการวัดผลผลิตไข 

โดยคิดจากจํานวนไกไขท่ีมีอยูจริง ๆ ในวันนั้น 
 

            สูตร % Hen-Day Egg Production for One Day 
               = จํานวนไขที่ผลิตไดในวันนั้น x 100 
                     จํานวนไกที่มีอยูจริงในวันนั้น 
 
             ตัวอยาง ไกฝูงหนึ่งจํานวน 2,000 ตัว ใหไขวันนั้น 1,400 ฟอง 
Hen-Day Egg Production for One Day เทากับ 70 เปอรแเซ็นตแ 

  Hen-Housed Egg Production for One Day เป็นการวัดผล
ผลิตไขของไกในความสัมพันธแกับจํานวนไกเมื่อเริ่มตนใหไข 

 
             สูตร % Hen-Housed Egg Production for One Day 
      = จํานวนไขที่ผลิตไดในวันนั้น x 100 
         จํานวนไกเริ่มตนใหไข 
 
              ตัวอยาง ไกฝูงหนึ่งจํานวน 1,000 ตัว และใหไขในวันนั้น 800 
ฟองHen-Housed Egg Production for One Day เทากับ 80 เปอรแเซ็นตแ 
 

   Hen-Day Egg Production for a Long Period คํานวณไดโดย
หาจํานวนแมไกไขที่มีอยูในแตละวันในเวลานั้น แลวคํานวณหาจํานวนไขที่ไดทั้งหมดในระยะเวลา
เดียวกัน จาก 



200 

 

              สูตร % Hen-Day Egg Production for the Period 
     = จํานวนไขที่ผลิตไดในระยะเวลาหนึ่ง x 100 
                 จํานวนแมไกไขท่ีมีอยูแตละวันในเวลานั้น 
 

  Hen-Housed Egg Production for a Long Period ชั้นแรก
คํานวณหาจํานวนไขเฉลี่ยที่ไขไดแตละวันในระยะเวลาหนึ่ง ตอจากนั้นคํานวณหาตาม 
    

          สูตร % Hen-Housed Egg Production for the Period 
     = จํานวนไขเฉลี่ยที่ผลิตไดแตละวัน x 100 
                    จํานวนแมไกเริ่มตนใหไข 

1.3.8.3 การคํานวณปริมาณอาหารที่ไกกิน ใหเปรียบเทียบกับจํานวนไกที่เหลือ เนื่องจาก
ไกที่ตายนั้นกินอาหารไปแลวสวนหนึ่ง ราคาอาหารจึงตกอยูกับจํานวนไกที่เหลือหนวยวัดปริมาณ
อาหารจะวัดเป็นกรัมตอตัว เชน 
 

ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน 
    = จํานวนอาหารที่ไกกินทั้งหมด + เปลือกหอย 
     จํานวนไกไขเฉลี่ย x จํานวนวัน 

 

ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอสัปดาหแ 
    = จํานวนอาหารที่ไกกินตอตัวตอวัน x 7 

 

ปริมาณอาหารที่กินตอตัวสะสม 
    = จํานวนอาหารที่ไกกินทั้งหมด + เปลือกหอย 
      จํานวนไกไขเฉลี่ย   

 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
    = จํานวนอาหารที่กินทั้งหมด + เปลือกหอย 
       น้ําหนักไกท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 
 
 1.3.8.4 การคํานวณน้ําหนักไข โดยเฉลี่ยของไขจะคํานวณเป็นกรัม ในกรณีท่ีไขจะชั่งเพียง
10 เปอรแเซ็นตแ  

น้ําหนักไขเฉลี่ย =  น้ําหนักไขท้ังหมดที่ชั่งเป็นกรัม 
       จํานวนไขที่ชั่ง 
 
 1.3.8.5 การคํานวณน้ําหนักตัวไก ใหสุมตัวอยางไกประมาณ 10 เปอรแเซ็นตแ 

น้ําหนักไกเฉลี่ย =  น้ําหนักไกท้ังหมดที่ชั่ง 
           จํานวนไกที่ชั่ง 
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1.4 การท าบันทึกการจัดการฝูงไก่เนื้อและไก่ไข ่
มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 244) และ พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 179) ได

กลาวถึงการทําบันทึกขอมูลและสถิติตาง ๆ ของการเลี้ยงไกเนื้อและไกไข ทั้งมาตรฐานและผลของการ
เลี้ยงนับวาเป็นสิ่งที่จําเป็นตองจัดทําเพ่ือนําเอาขอมูลตาง ๆ ไปวิเคราะหแและปรับปรุงการจัดการ              
ตาง ๆ ใหดีอยูเสมอ และเป็นแนวทางในการเลี้ยงไกรุนตอ ๆ ไป ดังตออยางตอไปนี้ 

การบันทึกข้อมูลสัตว์ปีก (พีรกูร  อนุชานุรักษแ, 2549 : 182) 
 1. การบันทึกประจําหองไกเล็ก ไกรุนดังตาราง 9.1 
 

ตาราง 9.1 แบบบันทึกประจําหอง 
 

ฝูงไกที่…………………..… เลาที่…………..……… หองท่ี……………………..พันธุแไก………………………… 
ถิ่นที่มา…………………………………...………… จํานวนไกที่เริ่มเลี้ยง………………………………………… 
เพศเมีย…………………………..……..ตัว        จํานวนตายเมื่อมาถึงฟารแม……………..……………ตัว 
 
 
 

อายุไก่ 
สัปดาห์ที่ 

วัน/เดือน/ปี จ านวนไก่เพศเมีย อาหารที่ใช้ 
(กิโลกรัม) 

รายงานการใช้
ยาและวัคซีน 

หมาย
เหตุ ตาย คัดทิ้ง คงเหลือ 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 182) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 252) 
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 2. บันทึกประจําสัปดาหแไกสาว ดังแสดงไวในตาราง 9.2 
 
ตาราง 9.2 แบบบันทึกประจําสัปดาหแไกสาว 
 
 

 ประจําสัปดาหแ……………….…….. จํานวนไก…………………….  
พันธุแ………………..………....………. โรงเรือนที…่………………… 

 
 

 

วัน 

 

วันที่ 
จ านวนอาหารที่ให้ 

(กิโลกรัม) 

 

ไก่ตาย 

 

การค านวณ 

อาทิตยแ    น้ําหนักเฉลี่ย = 

จันทรแ    น้ําหนักมาตรฐาน = 

อังคาร    % การตาย = 

พุธ    % การตายสะสม = 

พฤหัสบดี    อัตราการเจริญเติบโต = 

 ศุกรแ    อัตราการเปลี่ยนอาหาร             
เป็นเนื้อ= 

เสารแ    อัตราที่กินสะสม = 

รวมสัปดาหแ  

สะสมถึงสัปดาหแกอน  

สะสมถึงสัปดาหแนี้  
 
 

 
ที่มา : ดัดแปลงจากพีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 182) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 250) 
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3. บันทึกน้ําหนักไก ดังตาราง 9.3  
 
ตาราง 9.3 แบบบันทึกน้ําหนักไก 
 
 วันที่…………/………………../……………….. ฝูงที่…………… เลาที่…………………… 
 อายุ………………………….สัปดาหแ เพศ………………………….. 
 

จ านวนไก่ 
ห้องที่ 

       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

รวม        

น้ําหนักเฉลี่ย        

% ความสม่ําเสมอ        

ลงชื่อ        
 
ที่มา : ดัดแปลงจากพีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 183) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 254) 
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4. บันทึกประจําสัปดาหแสําหรับฝูงไกไข ดังตาราง 9.4 
 
 

ตาราง 9.4 แบบบันทึกประจําสัปดาหแสําหรับฝูงไกไข 
 
 เลาที่………………………..….……..  จํานวนไกที่เริ่มเลี้ยง……….…….…..……..ตัว 
 อายุไก………….………….สัปดาหแ  จํานวนไกตนสัปดาหแ……………….……….ตัว 
 อายุการไข…………..…..สัปดาหแ  จํานวนไกปลายสัปดาหแ………..….………ตัว 
 
 

 

วัน 
 

วันที่ 
 

จ านวนไข่เก็บได้ 
 

ไข่ไม่ปกติ 
ไก่ตาย 

ไก่คัดทิ้ง 

 

อาหารที่ใช้ 

อาทิตยแ      

จันทรแ      

อังคาร      

พุธ      

พฤหัสบดี      

ศุกรแ      

เสารแ      

รวมทั้งสัปดาหแ = 

สะสมทั้งสัปดาหแกอน = 

สะสมทั้งสัปดาหแนี้ = 
  

 

น้ําหนักไขทั้งหมด…………………….………..กิโลกรัม  
น้ําหนักไขเฉลี่ย…………………………..…….กิโลกรัม  
น้ําหนักเปลือกหอยที่ให……………………..กิโลกรัม 
 

การค านวณต่อจ านวนไก่ไข่เฉลี่ย  การค านวณต่อจ านวนไก่ที่เริ่มเลี้ยง 
จํานวนไกไขเฉลี่ย…….………ตัว  จํานวนไกไขสะสม……………….…..เปอรแเซ็นตแ 
เปอรแเซ็นตแไข……………..…….เปอรแเซ็นตแ อัตราการตายตอสัปดาหแ……….…เปอรแเซ็นตแ 
อาหารที่กิน ตอตัว…….….…..กรัม  อัตราการตายสะสม…………..…….เปอรแเซ็นตแ 
เปลือกหอย ตอตัว…….………กรัม  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ…………………………… 
หมายเหตุ…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ที่มา : พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 184) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 253) 
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5. แบบสรุปผลผลิต ดังตาราง 9.5 
 

ตาราง 9.5 แบบสรุปผลผลิต 
 

พันธุแ……………………………………. รวมจํานวนไขทั้งสิ้น……………………ฟอง 

วันเริ่มเลี้ยง………………………ตัว รวมจํานวนไขไมปกติ………………….ฟอง 

จํานวนจําหนาย………………ตัว รวมจํานวนอาหาร……………………..กิโลกรัม 

จํานวนไกตาย………………….ตัว รวมจํานวนเปลือกหอย……………….กิโลกรัม 

จํานวนไกไขเฉลี่ย……………..ตัว รวมจํานวนกรวด………………………..กิโลกรัม 

รวมระยะเวลาที่เลี้ยง………..วัน รวมน้ําหนักไข……………………………กิโลกรัม 
 

ผลการค านวณ 

การค านวณต่อจ านวนไก่ไข่เฉลี่ย การค านวณต่อจ านวนไก่ที่เริ่มเลี้ยง 

จํานวนไขตอตัว…………….ฟอง จํานวนไขสะสมตอตัว…………….ฟอง 

ผลผลิตเฉลี่ย………………..เปอรแเซ็นตแ น้ําหนักไขรวมตอตัว……………….กิโลกรัม 

ผลผลิตสูงสุด……………….เปอรแเซ็นตแ อัตราตายสะสม…………………….เปอรแเซ็นตแ 

น้ําหนักไขตอตัว…………..กิโลกรัม  

อาหารที่กินเฉลี่ย…………ชั่วโมง  

อาหารที่กินทั้งสิ้น………...กิโลกรัม  

หมายเหตุ 
 
ที่มา : พีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 186) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 258) 
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 6. รายการใหวัคซีนสัตวแปีก ดังตาราง 9.6 
 
ตาราง 9.6 รายงานการใหวัคซีน 
 

ฝูงท่ี เล้าที ่ อายุไก่ วันที่ถึงก าหนด วันที่ท า ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ป้องกันโรค วิธีการท า บริษัทผู้ผลิต หมายเลข วันหมดอายุ จ านวน (โด๊ส) 
เบิกใช้ ใช้จริง 

             
             
             
             
             
             
             
             

  
 ผูรายงาน……………………………………    รับทราบโดย…………………………………… 
 วันที่ทํา………………………………………        (……………………………………..) 
                                                                     ผูจัดการฟารแม 
 
 
 ที่มา : ดัดแปลงจากพีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 187) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 259) 
 
 

206 
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 7. รายงานการใชยาในสัตวแปีก ดังตาราง 9.7 
 
ตาราง 9.7 การใชยาในสัตวแปีก 
 

ฝูงท่ี เล้าที ่ อายุไก่ ชนิดของยา วันที่ให้ยา 
วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด 

วิธีการให้ยา จ านวนที่ให้ บริษัทผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุกันเสียของ
การใช้ยา 

          
          
          
          
          
          
          
          

 
 ผูรายงาน……………………………………    รับทราบโดย…………………………………… 
 วันที่ทํา………………………………………        (……………………………………..) 
                 ผูจัดการฟารแม 
 
 ที่มา : ดัดแปลงจากพีรกูร  อนุชานุรักษแ (2549 : 187) และ มานิตยแ  เทวรักษแพิทักษแ (2536 : 260) 
  

207 
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การตลาดปศุสัตว์ 
  การตลาดปศุสัตวแ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่นําเอาสัตวแมีชีวิตและหรือผลิตภัณฑแจากสัตวแ
จากแหลงผลิต (เกษตรกร) หรือบริษัทครบวงจรไปถึงมือผูบริโภค ซึ่งตลาดสัตวแปีกมีดังนี้ (ปิลันธนา  
แปูนปลื้ม, 2554 : 413 และ ณัฏฐวรรณ  สมนึก, 2560 : 109)  

 1. ตลาดไกเนื้อ จําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก 
1.1 ลักษณะตลาดการเลี้ยงแบบอิสระ มีจํานวนนอยเนื่องจากพันธุแไกสวนใหญตองซื้อจาก

บริษัท การเลี้ยงแบบอิสระเป็นการเลี้ยงที่เกษตรกรมีอิสระในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิต  และการ
จําหนายผลผลิต 

1.2 ลักษณะตลาดการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัทหรือตัวแทนบริษัท จําแนกเป็น 2 
ลักษณะ ไดแก ลักษณะตลาดการเลี้ยงแบบประกันราคา ในสวนของคาใชจายลูกไกเนื้อ อาหาร
สําเร็จรูป และเวชภัณฑแ เกษตรกรจะตองทําสัญญาซื้อขายกับบริษัท ตลอดจนมีการตกลงราคาซื้อขาย
ไวลวงหนาตามราคาประกันกับบริษัทหรือตัวแทน โดยบริษัทจะรับซื้อไกเนื้อทั้งหมดจากผูเลี้ยง ดังนั้น
การตลาดจะเป็นหนาที่ของบริษัทหรือตัวแทนที่ประกันราคา และลักษณะตลาดการเลี้ยงแบบรับจาง
เลี้ยง ในสวนของคาใชจายลูกไกเนื้อ อาหารสําเร็จรูป และเวชภัณฑแ ผูวาจางคือบริษัทหรือตัวแทนจะ
เป็นผูลงทุนจัดหาใหทั้งหมด ผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับขึ้นอยูกับจํานวนไกที่จับสงตลาดได 
จํานวนอาหารสําเร็จรูปที่ใช และน้ําหนักตัวไก 

1.3 ลักษณะตลาดการเลี้ยงไกโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจไกเนื้อครบวงจร ประกอบดวย 
ธุรกิจการผลิตและการจําหนายปัจจัยการผลิต การผลิตผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การจําหนาย
ผลผลิตทั้งที่ยังไมไดแปรรูปและผลผลิตที่แปรรูปแลว โดยมีหนวยการผลิต หนวยตลาด และหนวย
บริการเขามาเกี่ยวของ และผลผลิตที่เกี่ยวของนั้นเป็นสินคาชนิดเดียวกัน 
 2. ตลาดไกไข ไขเป็นผลผลิตจากสัตวแปีกที่สําคัญและมีผลผลิตที่มีปัญหาดานการตลาดตลอด
มา ทั้งนี้เนื่องจากราคาไขข้ึนลงไมแนนอน บางปีไขขาดตลาดทําใหมีราคาแพง บางปีไขลนตลาดทําให
มีราคาถูก ผูเลี้ยงโดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยมักจะประสบปัญหาการขาดทุน ประกอบกับปัจจุบันมี
โรคไขหวัดนกระบาด ทางราชการจึงออกระเบียบเขามาควบคุมใหเลี้ยงไกไขในระบบปิดเทานั้น
ลักษณะตลาดไกไข ตลาดนับวามีบทบาทสําคัญและเป็นขั้นสุดทายในการเลี้ยงไกไข ซึ่งจะเป็นตัวชี้วา
ธุรกิจการเลี้ยงไกไขจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ถาผูเลี้ยงไกไขสามารถขายไขไดราคาดี มีผล
กําไรมากเทาไร ก็จะยิ่งไดรับความสําเร็จมากเทานั้น โดยทั่วไปแลวตลาดไขไกแบงได 2 ประเภท คือ 

2.1 การขายปลีก มักเกิดจากฟารแมไกไขที่อยูไกลเมืองใหญ ใกลแหลงชุมชน หรืออยูใกล
ถนนใหญ โดยเกษตรกรเป็นผูจําหนายเอง สามารถขายไขไดในราคาที่สูงทําใหมีกําไรเพ่ิมขึ้น รูปแบบ
การขายปลีก เชน การนําไขไปวางขายในตลาดสด ขายตามบาน หรืออาจมีบางฟารแมที่ตั้งรานขายไข
ไวริมถนนที่มีรถยนตแวิ่งผานไปมา 

2.2 การขายสง จะไดราคาที่ต่ํากวาการขายปลีก การขายสงอาจทําไดโดยการนําไขไปขาย
ใหกับตลาดกลางไขไกหรือลังไข ทั้งนี้ ลังไขรายใหญจะเป็นผูนําในการกําหนดราคาไขไก ซึ่งลังไขราย
ใหญจะทําธุรกิจสงออกไขไกดวยลังไขขนาดกลางหรือเล็กจะทําธุรกิจคาไขไกเฉพาะภายในประเทศ 
หรือสงขายตามรานคาขายปลีก หรือรานคาขายสงในทองถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นรานขายอาหารสัตวแหรือ
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รานรวบรวมไขไกในทองถิ่น ราคาที่ขายไดจะขึ้นอยูกับราคาที่ลังไขในกรุงเทพฯ เป็นผูกําหนดซึ่งตลาด
ไขไกในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังภาพ 9.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   หมายเหตุ ตัวเลขแสดงถึงเปอรแเซ็นตแของจํานวนไข 
 
ภาพที่ 9.1 ตัวอยางตลาดไขไกในประเทศไทย  
ที่มา : ดัดแปลงจากปฐม  เลาหะเกษตร (2540 : 300) และ อรวรรณ  ชินราศี (2547 : 186) 
 
 
 

พ่อค้าเก็บไข่ 
(80) 

พ่อค้ารายย่อย 

(10) 

ร้านขายปลีก 

(83) 
ผู้บริโภค 

(90) 

ตลาดกลาง 

(75) 
ส่งตลาดต่างประเทศ 

(10) 
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ผู้ผลิตไข่เป็นการค้า 
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10 

5 

83 



210 

 

3. ตลาดไกพ้ืนเมืองตลาดไกพ้ืนเมืองไทยมี 2 ตลาดใหญ คือ (ณัฏฐวรรณ  สมนึก, 2560 : 
109) 

3.1 ตลาดภายในประเทศ ไกพ้ืนเมืองที่มีชีวิตมีการซื้อขายกัน ณ บริเวณที่เลี้ยงหรือใน
ตลาดสดบางแหงหรือที่ตลาดกลางการเกษตรในแตละทองที่ สวนไกสดจะถูกนําไปวางขายที่ตลาดสด
ประจําทองถิ่นดวยปริมาณที่ไมมากนัก สําหรับการซื้อขายในตลาดชุมชนจะมีพอคาคนกลางนําไปขาย
ครั้งละจํานวนมาก ลูกคาจะสั่งซื้อไกสดเป็นจํานวนครั้งละหลายตัว เพ่ือใชปรุงอาหารขาย คือ 
รานอาหารไกยางและภัตตาคารทั่วไป 

3.2 ตลาดตางประเทศการตลาดไกพ้ืนเมืองไทยในตลาดตางประเทศพบวา ผูบริโภคใน
ประเทศ ตาง ๆ ใหความสนใจ แตการสงออกไกพ้ืนเมืองไทยไปยังตางประเทศยังไมมากนัก  

 
บทสรุป 

 
 การจัดเก็บขอมูลฟารแมมีประโยชนแมากตอการเลี้ยงไกไขและไกกระทง เพราะเป็นขอมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะหแหาผลตอบแทนตาง ๆ และสามารถหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพิจารณาในการเลี้ยงสัตวแปีกรุนตอไปการบันทึกขอมูลที่สําคัญ เชน ขอมูลทั่วไปของ
ผูประกอบการ การควบคุมการปฏิบัติงาน การสุขาภิบาล การตรวจสอบความถูกตอง เป็นตน              
การบันทึกขอมูลในการปฏิบัติงานนี้ตองมีการเก็บขอมูลใหเป็นระบบอยางดี นอกจากนี้การจัดทํา
เอกสารตาง ๆ หรือแบบบันทึกควรทําใหเป็นปัจจุบัน สําหรับการผลิตแตละครั้งมีการลงชื่อ
ผูปฏิบัติงาน และผูควบคุมกํากับบันทึกไวในสมุดทุกครั้งที่จดบันทึกขอมูล 
 สวนการตลาดมีความสําคัญมากที่สุด หากผลิตขึ้นมาไดแตจําหนายไมเป็นหรือตลาดไมมี
ความตองการก็ขายผลผลิตไมได ผลสุดทายการทําฟารแมก็ลมเหลว ซึ่งระบบตลาดไกเนื้อไกไข และไก
พ้ืนเมือง ในประเทศไทยสวนมาก ในขณะนี้การเลี้ยงสัตวแปีกจะเป็นการดําเนินการโดยบริษัทใหญ ๆ 
เขามาดําเนินการ สวนผูเลี้ยงสัตวแปีกโดยมากจะเป็นผูเลี้ยงตามพันธสัญญาที่ตกลงกับบริษัทใหญ ๆ 
ดังนั้นผูเลี้ยงแถบจะไมตองไปดําเนินการเรื่องการตลาดเลย แตจะมีองคแกรตาง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยง
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภคขั้นสุดทาย เรียกวา คนกลาง ซึ่งเป็นตัวทําหนาที่คนกลางในการคาสงและ 
คาปลีก ทําใหผูคาสงมักจะไมขายสินคาใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย ดังนั้นการตลาดเป็นหนาที่ของ
บริษัทหรือตัวแทนที่ประกันราคาสวนผูเลี้ยงจะเลี้ยงแบบรับจางเลี้ยงผลตอบแทนที่จะไดรับขึ้นอยู
ผลผลิตการจัดการในการเลี้ยงดูเทานั้น ลักษณะตลาดของไกเนื้อจะเป็นธุรกิจครบวงจรซึ่งประกอบไป
ดวยธุรกิจการผลิตและการจําหนายปัจจัยการผลิต การผลิตผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และจําหนาย
ผลผลิตที่แปรรูปแลว โดยมีหนวยการผลิต หนวยการตลาด และหนวยบริการเขามาเกี่ยวของ สวนไก
ไขตลาดนับวามีบทบาทสําคัญในขั้นตอนสุดทายของการเลี้ยงไกไข ธุรกิจของการเลี้ยงไกไขจะประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ถาผูเลี้ยงไกไขสามารถขายไขไกไดราคาดี โดยทั่วไปแลวตลาดไกไขแบงได 
2 ประเภท ประเภทแรกคือการขายปลีก รูปแบบการขายไขปลีกคือการนําไปขายในตลาดสด             
ขายตามบานหรือขายริมถนน ประเภทที่สองคือการขายสง โดยการนําไขไปขายที่ตลาดกลางหรือสง
ขายตามรานคาปลีก หรือรานคาขายสงในทองถิ่น ราคาไขจะถูกกําหนดโดยตลาดกลางเป็นผูกําหนด         
เป็นตน 
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ค าถามท้ายบทที่ 9 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. Day Old Chicks คืออะไร 
2. Hens-Housed คืออะไร 
3. Depletion คืออะไร 
4. Mortality คืออะไร 
5. การคํานวณน้ําหนักตัวไกกระทงมีกี่วิธี 
6. จงคํานวณผลผลิตไขมา 1 ตัวอยาง 
7. ขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชประเมินพนักงานผูเลี้ยงสัตวแเพ่ือใหโบนัสทานมีวิธีการเชนไร 
8. ไกไขควรมีอัตราการตายไดในตลอดระยะการเลี้ยงดูไมเกินกี่เปอรแเซ็นตแเพราะอะไร 
9. ไกเนื้อควรมีอัตราการตายไดในตลอดระยะการเลี้ยงดูไมเกินกี่เปอรแเซ็นตแเพราะอะไร 

 10. Optimum หมายถึงจุดคุมทุน จุดคุมทุนของการเลี้ยงไกเนื้อคืออะไร 
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