
 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอระดับการ ใชเทคโนโลยี ในการเลี้ยงไก พื้นเมือง

ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวม ขอมูลจาก เอกสาร  วารสาร หนังสอื

และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งแยกออกเปน

ประเด็นดังน้ี 

1. แนวคิดและความหมายของเทคโนโลยี 

2. ความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคดิและความหมายของเทคโนโลยี 

 ศิริ (2536) ไดกลาววา เทคโนโลยีคือการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการผลิต 

หรือดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน ตอมวลมนุษยมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จะตองมีความเหมาะสม กับทองถิ่น 

ผลผลิตอันเกิดจากเทคโนโลยีน้ีใชประโยชนจากวัสดุ ทรัพยากรและแรงงานในทองถิ่น  ไม

จําเปนตองนําเอาวัสดุหรือแรงงานจากตางประเทศเขามา หรือกลาวอีกในหนึ่งไดวา สามารถดํารง

อยูไดดวยตนเอง  (Self - reliant) มิตองอาศัยสิ่งภายนอกหรืออาศัยสิ่งเหลาน้ันจากภายนอกนอย

ที่สุด 

 ระดับของเทคโนโลยีแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. เทคโนโลยีระดับพื้นบานหรือระดับตํ่า (Traditional or Low Technology) เปน

เทคโนโลยีด้ังเดิมที่ชาวชนบทใชเพื่อยังชีพ และถือวาเปนเทคโนโลยีระดับตํ่า ผลิตจากวัสดุอุปกรณ

และทรัพยากร ตลอดจนแรงงานในทองถิ่น เชน คันไถ ครกกระเด่ือง ลอบดักปลา สมุนไพร เปนตน 

นักพัฒนาทั้งหลายมีสวนที่จะนําเทคโนโลยีระดับพื้นบานไปนําชาวชนบทหรือเกษตรกรอยาง

มากมายในปจจุบัน เชน โครงการทําปุยหมักจากผลผลิตเหลือใช การเลี้ยงไกผสมระหวางไก

พื้นบานกับไกพันธุ การผสมเทียมปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การปลูกผักสวนครัวเพื่อน

โภชนาการ การผสมเทียมโคเปนตน 

2. เทคโนโลยี ระดับกลาง  (Intermediate Technology) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการ

พัฒนามาจากเทคโนโลยีพื้นบานหรือระดับตํ่า โดยทําใหถูกตองตามหลักตามหลักวิชาการ ประหยัด 



7 

 

 

และมีอายุการใชงานและใชประโยชนอยางมากยิ่งขึ้น นักพัฒนาทั้งหลายมีบทบาทสําคัญในการ

เสริมความรูและประสบการณใหกับชาวชนบทอยางมาก เชน โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

บริโภคและการเกษตร การกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลางและฝายน้ําลนและบอน้ําฝน 

เปนตน โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมที่มีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชเชน การปลูกทุงหญา

เลี้ยงโค การสรางร้ัวไฟฟาแรงตํ่า เปนตน 

3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยพื้น

ฐานความรูและประสบการณระดับสูง จําเปนตองอาศัยการศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษาขั้น

สูง มีการศึกษาวิจัยทดลองอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตองใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะ

จะตองใชความรูทางวิทยาศาสตรที่สลับซับซอน มีการถายทอดความรูใหมและเทคโนโลยีสาขา

ตางๆ แกนักพัฒนาเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตอไป 

นักวิชาการไดกลาวถึงความเปนมาของคําวา เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มเติมวา โดยทั่วไป

เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเกี่ยวพันกับภาษาอังกฤษที่ใชกันคือคําวา  Appropriate Technology 

แปลไดวา “วิทยาการที่เหมาะสม ” หรือบางแหงใชคําวา แปลวา “วิทยาการระดับกลาง ” หรือบาง

แหงใชคําวา Rural Technology แปลวา “วิทยาการชนบท ” แตนักวิชาการบางทานใชคําวา 

“วิทยาการพื้นบาน ” หรือเทคโนโลยีชนบท เปนตน ถึงแมวาหลายฝายจะเรียกชื่อตางกันก็ตามแตก็

อาจหาคําจํากัดความไดวา วิทยาการใดๆ ก็ตามที่มนุษยสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่นน้ันๆ โดยมีคุณสมบัติที่สะดวก ใชงาย ประหยัด งายตอการบํารุงรักษาแลจัดหา ทั้งน้ีอาจจะ

รวมถึงสิ่งที่เปนวัตถุ เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆและเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาตางๆ ดวยจัดเปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งสิ้น  

แนวความคิดของนักวิชาการที่มีตอเทคโนโลยีใกลเคียงกันมากจึงขอสรุปความหมายของ

เทคโนโลยีไวดังน้ี “เทคโนโลยีคือการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการผลิต หรือ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ

มวลมนุษยมากที่สุด ” อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีใดๆ  ที่ปรากฏอยูลวนแตเปนการประยุกตความรู

วิทยาศาสตรไปใชใหเปนประโยชนตอมนุษยทั้งสิ้น การประยุกตจึงเปนการนําความรูจากทาง

วิทยาศาสตรเพียงบางสวนเทาที่มองเห็นวาจะเปนประโยชนมาใช 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) เทคโนโลยี คือวิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชให

เกิดประโยชนในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
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 ดังนั้นความหมายของเทคโนโลยี คือ การนําความรูทางวิทยาศาสตร แนวคิด เทคนิค 

วิธีการ มาใชในสาขาตางๆ เพื่อแกปญหา เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชนโดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมในการนําไปใช 

 

2. ความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

2.1 ความสําคัญของไกพื้นเมือง  

 ไกพื้นเมืองตามประวัติศาสตร มีรายงานไววาเปนไกที่มีตนกําเนิดมาจากไกปาในประเทศ

เอเชยี โดยเฉพาะปาในแถบประเทศ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต ซึ่ง

มนุษยไดนํามาเปนสัตวเลี้ยงเมื่อประมาณ 3,000 ปกอน หลังจากมนุษยไดนําไกปามาเลี้ยงไวใน

หมูบาน ไกและมนุษยจะอยูในรูปพึ่งพาอาศัยกัน ไกอาศัยอาหาร การเลี้ยงดูและการปองกันอันตราย

จากมนุษย ในขณะเดียวกันมนุษยก็อาศัยไกและไขเปนอาหารเปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

เรียกวาเปนขบวนการวิวัฒนาการของสัตวและมนุษยใหอยูรวมกันอยางตอเน่ือง ภายใต

สภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง การวิวัฒนาการของไกเปนไปตามวิถี

ชีวิตของมนุษยเจาของซึ่งก็ขึ้นอยูกับธรรมชาติ บางปเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงสัตวเลี้ยงจะตายมาก

หรือบางปโรคไกระบาดรุนแรง  ไกจะตายมาก  แตไมตายหมดจะมเีหลอืใหขยายพนัธุจาํนวนหน่ึง 

ซึ่งโดยปกติแลวจะเหลือตํ่ากวา 10% ซึ่งจํานวนน้ีจะขยายพันธุเพิ่มจํานวนขึ้นมาใหม ตัวที่แข็งแรง

ทนทานเทานั้นจึงจะอยู จึงเปนการคัดเลือกโดยธรรมชาติจนเปนไกพื้นเมืองสืบทอดมาใหไดใช

ประโยชนถึงทุกวันน้ี ดังน้ันไกพื้นเมืองจึงเปนมรดกวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย  เปน

ทรัพยสินภูมิปญญาของชาวบานโดยแทเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวไร ชาวนาที่อาศัยอยูใน

ชนบท ไกเปนทั้งผูใหความเพลิดเพลิน เชน ไกชน ไกแจ ที่มีรูปรางสวยงาม นาเลี้ยงไวเปนเพื่อน 

ขันใหฟงปลุกใหต่ืนนอน หรือบอกเวลาตอนกลางคืน เน่ืองจากไกตัวผูจะขันตรงเวลาเสมอๆ อาศัย

เปนเคร่ืองบอกชั่วโมงยามกลางคืนไดดี ชาวบานจดจําและเขาใจการอยูรวมกันระหวางคนและไก

พื้นเมืองควบคูกันมาตลอด สวนใหญแลวคนจะอาศัยไกมากกวาที่ไกจะอาศัยคน คือ ไกสามารถคุย

เขี่ยหากินไดตามธรรมชาติ สวนคนเมื่อไมมีอาหารและไมมีเงินใช ก็ตองอาศัยไกเปนผูให 

 ดังน้ัน  ไกพื้นเมืองจึงเปนไกที่วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพันธุมาโดยอาศัยของ

ธรรมชาติเปนหลัก  จึงทําใหไกพื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ  แตละพันธุ มีจุดเดนเปนคุณสมบัติ

เฉพาะตัว  เชน  ความตานทานตอโรค  สามารถเติบโตและขยายพันธุไดภายใต สภาพแวดลอมการ

เลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบทโดยเฉพาะรายยอย จึงเหมาะที่จะทําการอนุรักษและพัฒนาใช

ประโยชนอยางยั่งยืน (ปศุสัตว, 2552) 
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2.2 ประวัติการเลี้ยงไกในประเทศไทย  

 แตเดิมมีการเลี้ยงไกตามบานเล็กๆนอยไวกินเน้ือและไข หากมีเหลือก็ขายกันระหวางเพื่อน

บานใกลเคียงหรือหมูบานใกลเคียง โดยมากเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ ใชใตถุนบาน ตนไม 

ชายคาโรงนา เปนที่อยูอาศัยของไก สวนพันธุไกที่เลี้ยงน้ันเปนไกพื้นเมือง เชน ไกตะเภา ไกอู ไกแจ 

เปนตน 

 ตอมาในป พ .ศ. 2467 หมอมเจาสิทธิพร  กฤดากร ซึ่งเปนผูสรางฟารมบางเบิดขึ้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และเปนพระองคแรกที่ไดสั่งไกพันธุเล็กฮอรนเขามาเลี้ยงแบบการคาในประเทศ

ไทย ตอมาหลวงวาจกกสิกิจไดจบการศึกษาจากประเทศฟลิปปนสมาเปนอาจารย โรงเรียนฝกหัดครู

ประถมกสิกรรม ตําบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม และในป พ .ศ. 2467 โรงเรียนน้ีไดยายไปอยู

ที่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธและที่น่ีเองหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจไดเร่ิมงานการ

เลี้ยงไก ดวยการสนับสนุนของหมอมเจาสิทธิพร กฤดากรและไดรับความนิยมจากประชาชนและ

คหบดีมากขึ้น แตในสมัยน้ันยังไมมีวัคซีนปองกันและยารักษาโรคของไก ทําใหการเลี้ยงไกยังไม

สามารถเลี้ยงเปนอาชีพเปนล่ําเปนสันได 

  พ .ศ. 2484 ไดมีการทดลองการเลี้ยงไกพันธุตางๆ ที่แผนกสัตวเล็ก บางเขน (มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร ปจจุบัน) ซึ่งดําเนินการโดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจกับเจาหนาที่สัตวแพทย 

ขาราชการกรมปศุสัตวและของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อเร่ิมมีไกเต็มโรงเรือน และมีการแขงขัน

ไกไขดกเปนทางการขึ้นเปนคร้ังแรก ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นทําใหงานชะงักลง  สงคราม

สงบลงใน พ .ศ. 2489 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจไดรับการแตงต้ังใหเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จึงไดเร่ิมงานการเลี้ยงไกอีกคร้ังโดยเร่ิมจากไกเพียงไมกี่ตัว และไดสั่งไกพันธุ  

ออสตราล็อปจากออสเตรเลีย เขามาทดลองเลี้ยงเพื่อใหเปนอาชีพของคนไทย โดยไดรับการ

สนับสนุนจากจอมพล ป . พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน รวมทั้งจอมพล ผิน ชุณหวัน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและประธานกรรมการสงเสริมปศุสัตวแหงชาติ ทําใหการเลี้ยงไก

ต่ืนตัวขึ้นมาก  

 ในป พ .ศ. 2494 - 2495 มีการทดลองเลี้ยงไกลูกผสมเพื่อใหไดไขดีและทนทานตอสภาพดิน

ฟาอากาศของเมืองไทย เชน พันธุออสตรา โรดบาร เปนตน จนถึง พ .ศ. 2500 จึงไดเร่ิมมีการเลี้ยงไก

เน้ือขึ้น แตไมคอยไดความนิยมมากนัก จนถึงป พ.ศ.2506 การเลี้ยงไกเนื้อไดรับความนิยมอยางมาก 

จนถึงปจจุบันไมวาจะเปนการเลี้ยงไกเน้ือ ไกไขหรือไกพื้นเมืองมีความกาวหนามากขึ้น ไดมีการนํา

วิทยาการใหมๆ เขามาปรับปรุงทุกดาน เชน การปรับปรุงพันธุ อาหาร อุปกรณการเลี้ยง การปองกัน

โรค รูปแบบการเลี้ยง และวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกตอง จึงทําใหอาชีพการเลี้ยงไกไดพัฒนาไปอยาง
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รวดเร็ว ซึ่งเห็นไดจากปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกไกเน้ือที่สําคัญประเทศหน่ึง 

สามารถนํารายไดเขาประเทศปละกวาพันลานบาท (สพุจน, 2547) 

 

2.3 พันธุไกพื้นเมือง 

 ไกบาน หรือไกพื้นเมือง มีชื่อทางวิยาศาสตรวา Gallus domesticus ซึ่งมีวิวัฒนาการจาก

ไกปา ตนกําเนิดของไกสวนใหญอยูในทวีปเอเชีย แตปจจุบันไดแพรหลายไปทั่วโลก จากการเลี้ยงดู

ผสมพันธุและคัดเลือกพันธุไก ที่ไดทําติดตอกันมาต้ังแตโบราณจนถึงทุกวันน้ี ปรากฏวามีไกที่มี

รูปราง สี ขนาดและลักษณะอ่ืนๆ ตลอดจนคุณภาพและความสามารถในการเติบโต การใหเน้ือ การ

ใหไขดกแตกตางกันมากมาย แตไกที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อผลิตเน้ือและไขมีเพียงไมกี่ชนิดเทาน้ัน หลาย

ชนิดเปนไกประเภทสวยงามสําหรับเลี้ยงไวดูเลน เชน ไกแจชนิดตางๆ 
ไกพื้นเมืองอันเปนสมบัติเกาแกของไทย มีอยูหลากหลายตามทองถิ่น ทุกภาคของประเทศ 

แตที่เปนพันธุด้ังเดิม มีอยู 3 สายพันธุ คือ ไกแจ ไกตะเภา และไกอู สวนไกอ่ืนๆ นอกจากน้ีอาจอยู

เมืองไทยมานาน จนบางคนเขาใจวาเปนไกไทยไปแลว (ดํารง , 2545) นอกจากน้ันไกพื้นเมืองยังมี

คุณลักษณะที่ดีเดนมากมายเชน เน้ือมีคุณภาพดี รสชาติอรอย ไกตัวเมียมีความสามารถในการฟกไข 

สามารถปรับตัวไดดีในสภาพขาดแคลนอาหารในหมูบาน และสามารถตอสูปองกันตัวไดเปนอยาง

ดี ฯลฯ คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถายทอดไปสูลูกหลานได ไกพันธุพื้นเมืองสวนใหญที่

เกษตรกรเลี้ยงกันจะเปนไกอู ซึ่งเปนไกพันธุหนัก ลําตัวใหญ เน้ือมาก นํ้าหนักตัวมาก มีความ

แข็งแรง ลักษณะตัวมีขนสีแดงสลับกับเขียว ดํา ขาว หรือสีเทา สวนไกตะเภามีเลี้ยงกันอยูบาง แต

สายพันธุสวนใหญจะผสมกันไปหมด ไกพื้นเมืองจึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง เพราะมี

อยูมากมายหลายพันธุ (เพทาย, 2549) 
 ไกพื้นเมือง มี 2 สายพันธุ คือ สายพันธุที่ไมใชไกชน และสายพันธุไกชน สายพันธุที่ไมใช

ไกชน เปนไกพื้นเมืองที่มีมานาน ไดแก ไกอู ไกตะเภา ไกแจ ไกดําและไกกลายพันธุ การผสมพันธุ

และการคัดเลือกพันธุจะไมเขมงวดเหมือนไกชน สําหรับไกสายพันธุที่ไมใชไกชนมีลักษณะรูปราง

ดังน้ี 

1. ไกอู เปนไกพันธุหนัก ลําตัวใหญ ตัวเมียมีขนสีดําปกคลุมทั้งตัว ตัวผูมีลักษณะเปนไกชน 

มีนิสัยชอบจิกตีหรือชน มีสีขนแตกตางกันไป เชน มีสีแดงสลับกับเขียว สีดํา สีเทา สีเหลืองออกขาว 

หางสีดําหรือสีลายอ่ืนๆ ตําราการเลี้ยงไกชนทั่วไปบอกวาไกอูเปนตนตระกูลของไกชน  

2. ไกตะเภา เปนไกขนาดใหญ สีสวย มีสีนํ้าตาลออกเหลือง มีขนออนนุมละเอียด มีขนที่

หนาแขง เน้ือนุมมีรสชาติอรอย สันนิษฐานวาเปนไกที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีน นําเขามาใน

ประเทศไทยในชวงที่มีการติดตอคาขายระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน โดยการนําไกบรรทุก
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มากับเรือ สําเภา จึงเรียกไกพันธุน้ีวาไกตะเภา ปจจุบันไกตะเภาสายพันธุแทเกือบไมมีแลวเน่ืองจาก

ไดปลอยใหมีการผสมพันธุกับพันธุอ่ืนๆ จนกลายพันธุปะปนไปหมด 

3. ไกแจ นิยมเลี้ยงไกแจไวเปนไกสวยงาม เพื่อความเพลิดเพลินมีขนาดตัวเล็ก เต้ีย มี

นํ้าหนักประมาณ 500 - 600 กรัม มีหลายสีตาง ๆ กันเกษตรกรไมนิยมเลี้ยงไกแจไวในบาน เพราะ

พอพันธุไกแจจะผสมกับพันธุแมไกอ่ืนทําใหไกในฝูงมีขนาดเล็กลง 

4. ไกดํา มีลักษณะรูปรางคลายไกพื้นเมืองที่เลี้ยงกันโดยทั่วไป แตไกดําจะมีสีดําตลอด

ทั้งตัวเชน ปาก ลิ้น หนา หงอน ผิวหนัง ขน แขง ขา เน้ือ กระดูก ฯลฯ  ปจจุบันเน้ือไกดําเปนที่นิยม 

บริโภคละมีราคาแพงเพราะมีความเชื่อวาเมื่อรับประทานเนื้อไกดําแลวจะทําใหรางกายแข็งแรงและ  

มีอายุยืน 

5. ไกกลายพันธุ เปนไกที่เกิดจากการผสมระหวางไกพื้นเมืองหลายชนิดดวยกัน ในบางตัว 

จะมีลักษณะแปลกไปจากไกพื้นเมือง เชน ไมมีขนที่ลําคอ (ไกคอลอน) ไกขนกลบ เปนตน 

สายพันธุไกชน เปนสายพันธุไกพื้นเมืองที่ไดผานการคัดเลือกและผสมพันธุอยางเขมงวด 

มาหลายชั่วอายุ สวนสีขนมีมากมายหลายสี ไกพื้นเมืองที่มาจากสายพันธุไกชน ไดแก เหลืองหาง

ขาว ประดูหางดํา เขียวหางดํา ประดูเลา แสมดํา สีดอกหมากหางขาว เปนตน สําหรับไกสายพันธุไก

ชนมีลักษณะรูปรางดังน้ี 

1.สายพันธุเหลืองหางขาว  เปนสายพันธุไกชนลักษณะปากสีขาวอมเหลือง หรือสีงาชาง 

ปากสั้น อวบใหญคลายปากนกแกว และมีรองนํ้าชัดเจน กลางปากนูนเปนสันขางๆ เปนรองนํ้า ตา

เปนเหยี่ยว หัวตาแหลม ตาดําควํ่า ตาดําเล็กและรี รอบๆ ตาดําสีขาวอมเหลือง หงอนหิน ดานบน

ของหงอนบางเรียบปลายหงอนยาวเลยตา โคนหงอนโคงติดกับศีรษะ ตุมหูสีแดงเดียวกับหงอนเล็ก

ไมหยอนยานรัดรับกับใบหนา เหนียงเล็กรัดติดคาง รูปใบหนาแหลมยาว มีเน้ือแนน ผิวหนาเรียบ

มัน กะโหลกศีรษะหนายาว  ลักษณะลําตัวอกแนนกลม  มีเน้ือเต็ม กระดูกอกยาวตรง หลังเปนแผน

กวาง มีกลามเน้ือมาก หลังเรียบตรงไมโคงนูน ไหลกวางยกต้ังตรง คอใหญ กระดูกคอถี่ ปนขาใหญ 

กลมมีเนื้อเต็ม เนื้อแนน แข็งแรง ผิวหนังขาวอมเหลือง ขาวอมแดง สีขนลําตัวดําจะมีแซมขาวบางที่

หัว หัวปก ขอขา สรอยคอเหลืองชัดเจน ยาวประบา สรอยหลังเปนสีเดียวกับสรอยคอเรียงกันเต็ม

แผนหลัง เร่ิมจากโคนคอถึงโดนหาง เสนขนละเอียดยาวระยา สรอยปกสีเดียวกับสรอยคอ เห็นเดน

ชัดเจนยิ่งขาวและยาวมาก ๆ ยิ่งดี ขนหางควรพุงตรงและยาว ปลายหางโคงตกลงเล็กนอย ขาแขง

และเดือยขาวอมเหลอืงสเีดียวกบัสปีาก เกลด็แขง็แนนหนาเรียบ เดือยใหญแขง็แรง เลบ็สขีาวอม

เหลืองทุกเล็บ และไมมีสีดําปน เพศเมียลําตัวสีดํา หงอนและใบหนาสีเดียวกับไกตัวผู 

2. สายพันธุประดูหางดํา  เปนสายพันธุไกชนที่มีปากสีดํา ปากอูมใหญ โดยปากใหญคลาย

ปากนกแกว ปากบนจะมีรองน้ําทั้งสองขาง ระหวางรองน้ําทั้งสองขาง จะเปนสันราง ตาสีประดู 
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หรือแดงอมมวง หรือตาออกสีดํา หรือตาสีแดงหงอนหินไมมีจักเลย สรอยคอมีประดูยาวประบา ปก

ใหญยาวสรอยปกสีเดียวกับสรอยคอ สรอยหลังสีประดูยาวระยาประกน ขนลําตัว ขนปกและหาง

พัดสีดํา กะลวยหางดํา โคนขาใหญ หนาอกกวาง และยาวเน้ือเต็มแนน ขาแขง เล็บและเดือยสีดํา 

เพศเมียสีเดียวกับเพศผูแตไมมีสรอย 

3. สายพันธุเขียวกา หรือเขียวหางดํา ลักษณะทั่ว  ๆ ไปคลาย  ๆ กับประดูหางดํา ปากดํา 

หงอนหิน หนาหงอนบาง กลางหงอนสูง ทายหงอนจะตกกดกระหมอม สรอยคอหลังและสรอยหาง

สีเขียว ขนปและลําตัวเขียว หางดําแขงดํา และเล็บดํา (สพุจน, 2547) 

 

2.4 รูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

การเลี้ยงไกพื้นเมืองมีหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งน้ีจะเลี้ยงในรูปแบบใดน้ันขึ้นอยูกับความ

สะดวกและความพรอมของผูเลี้ยง จํานวนไกที่จะเลี้ยงและปริมาณพื้นที่ ซึ่งผูที่จะเลี้ยงไกจะตอง

ตัดสินใจวาจะเร่ิมตนเลี้ยงในรูปแบบใด ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบดวยกนัคอื 

  1. การเลี้ยงแบบปลอย การเลี้ยงแบบน้ีจะเลี้ยงไดจํานวนไมมาก โดยปลอยใหไกหากิน

อิสระทั้งพอแมและลูกไก ใหคุยหาอาหารกินเองตามธรรมชาติเหมาะสําหรับบานชนบทที่มีบริเวณ

กวางขวางและมีเศษอาหารเพียงพอ หากอาหารมีนอยผูเลี้ยงจะตองมีการโรยอาหารเพิ่มบาง อาจจะ

ใหอาหารวันละคร้ัง เชน ขาวเปลือก รํา ปลายขาว  ขาวโพด เมล็ดถั่วเขียวบด เปนตน กลางคืนใหไก

นอนตามที่ตางๆ หรือในเลาที่มีคอนนอน การเลี้ยงแบบน้ีใชไดกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยเฉพาะ 

เปนไกที่มีความทนทานตอโรคและหาอาหารกินเกง (สพุจน, 2547) 

การเลี้ยงไกแบบน้ีจะสิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก แตอัตราการรอดของลูกไกจะนอยมาก

เชนกัน หากไมไดรับการดูแลเอาใจใสระยะแรกเกิดอยางถูกตอง สวนใหญเปนการเลี้ยงที่ไม

คํานึงถึงตนทุนกําไร เพียงแตใหไดไขหรือเน้ือไกเปนอาหารภายในครอบครัว หรือมีเหลือไวขาย

บาง ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรที่ต้ังบานเรือนอยูในหมูบานชนบทมีบานเรือนอยูหางๆ กัน บริเวณ

กวางขวาง มีสนามหญาหรือ ไมยืนตนตางๆ เปนรมเงามาก ไกพื้นเมืองจะมีอาหารธรรมชาติกิน

อยางเพยีงพอ (ธํารงศักด์ิ, 2532) 

 2. การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย การเลี้ยงแบบน้ีจะกักไกไวในคอกซึ่งประกอบดวยเลาและ

ลานติดตอกัน โดยปลอยใหไกออกหากินตามธรรมชาติบางตามเวลาหรือโอกาส มีการจัดหาอาหาร

และนํ้าไวในเลาใหไกไดกินตลอดเวลา เมื่อมีโรคระบาดหรือตองการจะใหยาและวัคซีนก็สามารถ

ขังไกไวในเลาได เปนวิธีที่ใชไดทั้งกับไกพื้นเมืองในเมืองไทยและไกพื้นเมืองพันธุลูกผสม

ตางประเทศ ซึ่งวิธีเปนวิธีที่เหมาะมากในการเลี้ยงไกพื้นเมือง (ธํารงศักด์ิ, 2532)  
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3. การเลี้ยงแบบขัง การทําคอกใหไกนอนและจะไมมีลานพื้นคอก รองดวยวัสดุรองพื้นเชน

แกลบ ขี้กลเลื่อย ฟางขาว เปนตน ถาใชพื้นไมตีเปนระแนงหางๆ กับบนพื้นคอกก็ไมวัสดุรองพื้น

คอก ภายในคอกมีรางอาหาร รางน้ํา และรังไข วิธีการเลี้ยงแบบนี้โดยการขังไกไวในคอกตลอดวัน 

มีอาหารที่มีคุณคาทางอาหารครบถวนและมีนํ้าที่สะอาดต้ังไวใหไกกินไดตลอดวัน การเลี้ยงแบบน้ี

จะตองคัดเลือกพันธุไกที่ดี โตเร็ว ซึ่งโดยมากมักใชลูกไกพันธุลูกผสมระหวางไกพื้นเมืองของไทย

กับไกพื้นเมืองของตางประเทศ เชน ไกพันธุพื้นเมืองกับไกพันธุโรดไอรแลนดแดง (พันธุไข) หรือ

ไกพันธุพื้นเมืองกับไกพันธุบารพลีมัทรอค การเลี้ยงแบบน้ีจะปองกันโรคระบาดไดคอนขางดีแต

การลงทุนสูงกวาการเลี้ยงแบบอ่ืน 

 

2.5 โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 2.5.1. โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง 

สภาพแวดลอม นับเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการใหผลผลิตซึ่งความสามารถทางพันธุกรรมจะ

แสดงผลไดเต็มที่ก็ตอเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุด ดังน้ันเกษตรกรควรควบคุมดาน

โรงเรือนและปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆใหอยูในสภาพที่เหมาะตอตัวไกมากที่สุด  

หลักการสรางโรงเรือน มีดังน้ี 

1. สามารถปองกนัแดด ลม และฝนไดดี 

2. ปองกันศัตรูตางๆเชน นก หนู แมวได 

3. ควรเปนแบบอยางที่สรางไดงาย ราคาถูก ใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่น  

4. ควรสรางในพื้นที่ที่ระบายนํ้าไดดี หากอยูในที่สูงหรือลาดอียงนอยจะดีมาก 

5. มีนํ้าจืดเพียงพอสําหรับไก และใชลางอุปกรณ 

6. มีไฟฟาเขาถึง การคมนาคมสะดวก 

7. บริเวณบานพักกับโรงเรือนไกควรอยูหางหรือแยกออกจากกัน 

8. ทิศทางโรงเรือนควรอยูในแนวทิศตะวันออก ตะวันตกเสมอ เพื่อลดความรอนจาก

แสงแดด 

9. จัดใหมีทางเขาออกเพียงทางเดียว 

10. มีอางนํ้ายาฆาเชื้อสําหรับการจุมเทาอยูดานหนาโรงเรือน 

รูปแบบโรงเรือน 

1. แบบปลอยพื้น ไมวาจะเปนพื้นคอกชนิดพื้นดิน หรือพื้นคอนกรีตก็ตาม ควรใชแกลบ

หรือวัสดุรองพื้นชนิดอ่ืน เชนขี้เลื่อย เปนวัสดุรองพื้น ซึ่งจะมีตนทุนถูกกวาการสรางแบบยกพื้น แต
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ขอเสียของพื้นดินคือ ทําความสะอาดฆาเชื้อโรคไดยาก หากเปนพื้นคอนกรีตจะทําความสะอาดได

งายกวา ปองกันหนูได และชวยใหคอกเย็นในหนารอน 

2. แบบยกพื้น ผูเลี้ยงหลายรายนิยมเลี้ยงบนพื้นลวดหรือพื้นไมระแนง ยกพื้นขึ้นสูงจาก

ระดับพื้นดิน ประมาณ 75 เซนติเมตร - 1 เมตร เพื่อแกไขปญหาเร่ืองวัสดุรองพื้นคอก และไมตอง

เสียเวลาขนยายอุจจาระ 

3. แบบกรงตับ มีทั้งจุไกไดชองละตัว หรือชองละ 2 - 4 ตัว ขึ้นกับขนาดของกรงรวมทั้งอาจ

เปนชัน้เดียวหรือหลายชัน้กไ็ด 

4. แบบโรงเรือนแบบปด หมายถึงโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน

โรงเรือนไดหรือภาษาที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา โรงอีแวป (Evap; Evaporative Cooling System) 

เปนโรงเรือนที่ตองลงทุนสูงมาก ไมเหมาะกับเกษตรกรรายยอย (สุชน, 2552) 

การสรางโรงเรือนควรคํานึงถึงความโปรงและใหอากาศถายเทไดสะดวก ไมมืดทึบและมี

ความสูง เพื่อที่จะใหผูเลี้ยงไดเขาออกไดสะดวกพอควร ขนาดของโรงเรือนขึ้นอยูกับจํานวนไก 

ขนาดอายุของไก ที่จะเลี้ยง เชน ถาตองการเลี้ยงเฉพาะระยะลูกไกจนถึงระยะไกรุนที่ไกนํ้าหนัก

ระหวาง 1.5 - 2.0 กิโลกรัม จํานวนที่จะเลี้ยงไดน้ันจะใชสัดสวนประมาณ 8 ตัวตอพื้นที่ 1 ตาราง

เมตร ดังนั้นถาโรงเรือนมีขนาดกวาง x ยาว ประมาณ 3 x 5 เมตรจะสามารถเลี้ยงไกไดประมาณ 120 

ตัว แตถาตองการเลี้ยงเปนพอและแมพันธุควรใชสัดสวน ประมาณ 4 ตัวตอ 1 ตารางเมตร ดังนั้น

โรงเรือนดังกลาวจะสามารถเลี้ยงไดประมาณ 60 ตัว (บวรศกัด์ิ, 2550)   

รูปแบบของโรงเรือนเลี้ยงไกที่มีการสรางในเมืองไทย มีดังนี้ 

1. แบบเพิงหมาแหงน เปนโรงเรือนที่สรางงายที่สุด เพราะไมสลับซับซอน ลงทุนนอย แต

ขอเสียคือ ถาหันหนาของโรงเรือนเขาในแนวทางมรสุม ฝนจะสาดเขาไปได ควรสรางใหดานหนา

ของโรงเรือนอยูทางทิศตะวันออก สวนดานหลังอยูทางทิศตะวันตก จะชวยลดผลเสียอันเกิดจาก

แดดชวงบายในเวลาอากาศรอนไดดี ควรมีชายคายื่นออกไปอีกขางละประมาณ 1 เมตร เพื่อชวย

บรรเทาไอแดดและละอองฝน โรงเรือนแบบนี้ไมคอยมีความทนทานเทาที่ควรเนื่องจากจะถูกฝน

และแดดอยูประจํา 

 2. แบบหนาจ่ัว การสรางโรงเรือนแบบนี้จะสรางยากกวาแบบเพิงหมาแหงน  ทั้งน้ีตอง

พิถีพิถันในการจัดสรางมากขึ้น รวมถึงความประณีตดวย ดังน้ันคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานจึงสูง

กวา แตโรงเรือนแบบน้ีมขีอดีคอื สามารถปองกนัแดดและฝนไดดีกวาแบบเพงิหมาแหงน  

3. แบบหนาจ่ัวกลาย โรงเรือนแบบน้ีมีคุณสมบัติที่ดีกวาแบบเพิงหมาแหงน กันฝนไดมาก

ขึ้น แตคากอสรางจะสูงกวาแบบแบบเพิงหมาแหงน  
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4. แบบเพิงหมาแหงนกลาย ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้ดีกวาแบบแบบเพิงหมาแหงน และ

แบบหนาจ่ัวทั้งน้ีเพราะมีการระบายอากาศรอน กันแดดกันฝนไดดีกวาและขอสําคัญคือ คากอสราง

จะถกูกวาแบบหนาจ่ัวกลาย 

5. แบบจ่ัวสองชั้น ลักษณะของโรงเรือนแบบน้ีจะสรางไดยากกวาทุกแบบ แตมีขอดีคือ

อากาศในโรงเรือนแบบน้ีจะเย็นกวาทั้งน้ีเพราะจ่ัวชั้นบนจะเปนที่ระบายอากาศรอนไดดี ทําใหไกอยู

ไดอยางสบายไมเกิดความเครียด (สพุจน, 2542) 

2.5.2. อุปกรณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

อุปกรณในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไวแบง 3 หมวด ดังน้ี 

1. อุปกรณการใหอาหาร เกษตรกรสามารถเลือกใชได ต้ังแตราคาแพง ราคาถูก และ

เกษตรกรสามารถทําขึ้นเองโดยวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น มี 3 ลักษณะดังน้ี 

1.1 รางอาหารไมหรือสังกะสียาว มักมีขนาดกวาง  6 - 8 เซนติเมตร สูงไมเกิน  6 

เซนติเมตร ความยาว  30 - 50 เซนติเมตร สวนบนมีลวดเสนใหญโคงเปนซี่ๆ กันไมใหลุกไกเขาไป

คุยเขี่ยในรางอาหาร ขอดีของรางอาหารแบบนี้คือ ออกแบบมาใชกับลูกไกโดยเฉพาะ ไกตัวโตๆไม

สามารถจะดันหัวเขาไปในรางอาหารได มีขายทั่วไปตามทองตลาด ราคาถูก แตอยางไรก็ตาม 

เกษตรกรก็ยังสามารถทํารางอาหารไวใชเองโดยใหมีขนาดเทา ๆ กัน หรือจะใชกระบอกไมไผผาซีก

แลวใชลวดเสนโตๆพนัหางกนัชองละ 3 เซนติเมตร ก็จะไดผลเชนเดียวกัน 

1.2 ถังอาหารกลม มีทั้งทําดวยพลาสติกและสังกะสี เมื่อใสอาหารเขาไปแลว

แขวนถังใหสูงระดับหลังไกเล็ก อาหารจะคอยๆไหลออกมาทีละนอยทําใหเกษตรกรประหยัด

แรงงาน เพราะเติมอาหารคร้ังเดียวอาจจะใชไดหลายวัน อาหารมีการหกหลนนอย ไกไมสามารถเขา

ไปคุยเขี่ยอาหารถังได 

1.3 ถาดอาหาร การเลี้ยงลูกไกระยะ 1 - 2 สัปดาห เกษตรกรอาจจะใชถาด

แบนๆ  ต้ืนๆที่มีขอบ ซึ่งอาจจะเปนถาดพลาสติกกลม ถาดสังกะสี หรือภาชนะอ่ืนซึ่งมีลักษณะ

เดียวกัน สําหรับลูกไกที่เกิดจากแมไก 1 แม ซึ่งมีจํานวน 15 ตัว ใชถาดรองกนกระถางดอกไม ซึ่ง

เปนดินเผา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 - 30 เซนติเมตร ก็เพียงพอและไดผลดีดวย เพราะถาดรองกน

กระถางนํ้าหนักมาก แมไกคุยเขี่ยใหพลิกควํ่าไดยาก (ธํารงศักด์ิ, 2532) 

นอกจากนี้ มีรางอาหารแบบอัตโนมัติ โรงเรือนขนาดกวางประมาณ 10 - 12 เมตร 

ใชรางอัตโนมัติ  2 แถว แลวเพิม่ถงัอาหารแบบแขวนจํานวน 6 - 8 ถังตอไกจํานวน 1,000 ตัวแต ถา

โรงเรือนที่มีความกวางเกิน 12 เมตร ควรต้ังรางอาหารเกิน 4 แถว นิยมสําหรับการเลี้ยงไกไขกรังตับ 

(สุชน, 2552) เกษตรกรควรมีรางอาหารใหไกกิน เพื่อไมใหไกกินอาหารบนพื้นดิน เพราะจะทําให

ไกเปนโรคและเกิดพยาธิไดงาย การใชรางอาหารทําใหไกไดรับอาหารที่สะอาดอยูเสมอ ผูเลี้ยง
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จะตองเตรียมรางอาหารไวใหเพียงพอกับจํานวนไก ขนาดของรางอาหารที่เหมาะสมเปนดังนี้ ไก

ใหญ 10 ตัวใชรางอาหารยาว 1 เมตร ไกรุน 10 ตัวใชรางอาหารยาว 50 เซนติเมตร ไกเล็ก 10 ตัวใช

รางอาหารยาว 20 เซนติเมตร ในบางพื้นที่อาจใชยางรถยนตมาแบงคร่ึงสามารถใชเปนรางอาหารได

อยางดี และเปนการประหยัดอีกวิธีหน่ึง (สพุจน, 2542) 

2. อุปกรณการใหนํ้า เกษตรกรจําเปนตองจัดหาอุปกรณการใหนํ้าที่เหมาะสมใสนํ้าสะอาด

ไวใหไกกินตลอดวัน อุปกรณใหนํ้าไกมีหลายชนิด เชนภาชนะตางๆที่ไมใช เชนอางดินเผา ถวย 

จาน ชาม และกระปองตางๆ ที่เกษตรกรเลิกใช สามารถนํามาดัดแปลงทําเปนภาชนะใหนํ้าไกโดย

ไมตองลงทุน รางนํ้าไมไผ กระบอกไมไผขนาดใหญๆสามารถนํามาคร่ึง แลวนํ้าใหไกกินได เพราะ

ระหวางปลองไมไผจะมีขอกันนํ้าไหลออกไดดี ราคาถูกรางนํ้าสังกะสี เกษตรกรที่พอจะมีทุนควร

ทํารางน้ําไกที่คอนขางจะถาวร ทําเปนรางน้ํายาวประมาณ 1 เมตร กวาง 6 - 8 เซนติเมตร ลึก 4 - 6 

เซนติเมตร แลวต้ังบนขาต้ังเหล็กหรือขาต้ังไมใหระดับหลังของไกจะชวยใหไกมีนํ้าสะอาดกิน

ตลอดทั้งวัน ไกคุยเขี่ยดินหรือวัสดุรองพื้นอ่ืนๆลงไปในรางนํ้าแบบน้ีไมได (ธํารงศักด์ิ, 2532)   

สําหรับจํานวนของภาชนะใสนํ้า ก็ขึ้นอยูกับจํานวนและอายุของไกที่เลี้ยงเชนกัน คือ 

  1 ภาชนะใหนํ้าแบบรางยาว ในลูกไกที่มีอายุ 1 - 3 สัปดาห ควรใชรางน้ําที่มีขนาด

ยาวไมตํ่ากวา 2 - 2 ½ ฟุตตอลูกไก 100 ตัว 

  2. ภาชนะใหน้าํแบบขวด (ภาชนะใหนํ้าสําเร็จรูป) ในลูกไกอายุ 1 - 3 สัปดาห ควร

ใชภาชนะใหนํ้าขนาด 4 ลติร จํานวน 4 ที่ตอลูกไก 100 ตัว เมื่อลูกไกมีอายุเกิน 3 สัปดาหขึ้นไปแลว 

ควรมีที่ใหนํ้าเพิ่มขึ้นเปน 3 เทา นํ้าที่ใหลูกไกกินควรเปนนํ้าที่สะอาด เย็น และควรเปลี่ยนนํ้าบอยๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอน (ไชยา, 2549) 

3. อุปกรณอ่ืนๆ 

1. รังไข นับเปนอุปกรณที่สําคัญในการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพราะรังไขเปนสถานที่ให 

แมไกไดฟกไขอยางมีความสุข ทําใหอัตราการฟกออกสูง ลูกไกแข็งแรง ซึ่งรังไขสรางขึ้นเอาใหไก

เขาไปวางไข ซึ่งมีลักษณะเปนชองสี่เหลี่ยม สําหรับใหแมไกหน่ึงตัว หรือมากกวาหน่ึงตัวเขาไปไข

ได รังไขที่ดีตองมีขนาดกวางพอควร หรือประมาณชองละ 10 - 12 น้ิว ขึ้นกับขนาดของตัวไก ทํา

ความสะอาดไดงาย มีการระบายอากาศไดดี ภายในมืดพอ และวางอยูตําแหนงที่เหมาะสมภาย

โรงเรือน รังไขอาจทําดวยสังกะสีหรือไม รังไขที่นิยมใชอยูทั่วไปมี 2 แบบ 

   1. 1 รังไขเด่ียว มีลักษณะเปนแถวยาว แถวละ 4 - 6 ชอง แตละชองมีขนาด

กวาง 10 - 12 น้ิว ลึกประมาณ 12 น้ิว และสูง 8 - 12 น้ิว อัตราสวนรังไข 1 ตอแมไก 4 - 5 ตัว และ

หลังคาของรังไขชั้นบนสุด ควรใหลาดชันหรือมีตาขายปดกั้นเพื่อปองกันไมใหไกบินขึ้นไปเกาะ

และนอนในเวลากลางคนื  
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   1.2 รังไขรวม มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมความยาว 50 - 100 น้ิว กวาง  

20 - 30 น้ิว ขางในไมมีชองกั้น มีทางเขาออก ดานหัวและดานทายรังไข พอสําหรับไก 50 - 80 ตัว

เขาไปไขพรอมๆ กัน รังไขแบบนี้ไมเหมาะใชในประเทศไทย เพราะอากาศรอน การระบายอากาศ

ภายในรังไขไมดี พื้นรังไขควรรองดวยแกลบ ขี้เลื่อย หรือฟางขาว เพื่อปองกันไมใหไขสกปรก และ

แตกหรือบุบราว นอกจากน้ี รังไขที่เกษตรกรใชกันอยูทั่วๆไป สวนมากจะใชเขง ตะกราเกาๆ ไปวาง

ไวใหไกไข สามารถใชไดผลดี หรือบางคร้ังสามารถใชไมตีทําเปนรังขนาดกวาง 1 ฟุต สูง 8 น้ิว 

แลวเอาฟางรองเพื่อปองกันไขแตกอีกที่หน่ึง (ไชยา , 2549) รังไขที่ดีน้ันเวลาแมไกเขาไปไขจะรูสึก

สบายและปลอดภัยในขณะไขและฟกไข และควรมีรังไขพอเพียงสําหรับไกเพื่อปองกันการแยงรัง

กนั (สุชน, 2552) 

2. คอนนอน  เปนอุปกรณงายๆ แตมีความจําเปนสําหรับการเลี้ยงไกพื้นเมืองเน่ือง 

จากธรรมชาติของไกพื้นเมืองนั้นไมชอบนอนพื้น ฉะนั้นเกษตรกรควรจะทําคอนนอนไวดานใด

ดานหน่ึงของเลาไกโดยใชไมระแนงหรือไมไผขนาด 2.5  x 2.5 เซนติเมตร ตีหางกันประมาณ 2.5 

เซนติเมตร  คอนนอนน้ีควรจะแยกจากรังไข เพื่อปองกันไมใหไกบางตัวเขาไปนอนในรังไขได  

(ธํารงศักด์ิ , 2532)  สําหรับความกวางและ ความยาวของคอนขึ้นยูกับจํานวนไกที่เลี้ยง ขอสําคัญไม

ควรสรางใหแคบจนเกนิไป เพราะจะทาํใหไกนอนแออัดกนัหรือแยงทีน่อนกนัได (ไชยา, 2549) 

3. กรงอนุบาลไกเล็ก ในกรณีที่เกษตรกรตองการแยกลูกไกออกเลี้ยงตางหาก ควร 

จะทํากรงเลี้ยงไกเล็กขนาด 0.80 x 1.20 เมตร ยกขาสูงจากพื้น 30  - 50 เซนติเมตร สามารถเลี้ยง

ลูกไกไดถึง 50 ตัว นอกจากน้ันควรจะเตรียมสุมไว 1  - 2 อัน เพื่อขังแมไกและลูกไกที่เกิดใหมๆ  ใน 

1 - 2 สปัดาหแรก 

4. อุปกรณการทําวัคซีนและปองกันโรค เกษตรกรควรจะเตรียมอุปกรณการทํา 

วัคซีนและปองกันโรคไกไวบางชนิด เชน ไซริงก เข็มหยอดจมูก เข็มแทงปก กระติกนํ้าแข็ง อางจุม

เทาฆาเชื้อโรค อุปกรณการตอนไก เปนตน  

 

2.6 การปรับปรุงพันธุไกพื้นเมือง 

 การที่จะเพิ่มมูลคาของไกพื้นเมืองได จะตองมีพันธุไกที่ดี โดยเฉพาะไกชนจะตองเปนพันธุ

ที่แข็งแรง ในภาคกลางนิยมไกชนที่มีรูปรางใหญ หนักตัวละ  3.0 - 4.5 กโิลกรัม  แตในภาคเหนือจะ

นิยมไกชนที่มีขนาดเล็กนํ้าหนักไมเกิน 3.0 กโิลกรัม  สวนภาคใตนิยมไกชนที่มีเดือยแหลม  ทุกภาค

ชอบไกชนเกง การที่ไดไกพันธุดีราคาสูง ตองทําการปรับปรุงพันธุดวยตนเองอยูอยางตอเน่ือง การ

ปรับปรุงพันธุมีหลักการโดยสรุปอยู 2 หลักทําควบคูกันเสมอๆ คือ หลักการจัดฝูงผสมพันธุ กับ

หลักการคัดเลือกพันธุ (ปศุสัตว, 2552) 
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ระบบการผสมที่สําคัญที่นิยมใชกันในปจจุบันมี 5 ระบบ ดวยกันคือ  

1. การผสมแบบเลือดชิด เปนการผสมระหวางไกที่มีสายเลือดใกลชิดกัน เชน ผสมระหวาง

พี่นองจากพอแมเดียวกัน หรือการผสมระหวางไกที่มีสายเลือดชิดนอยลงไดแก การผสมระหวางพอ

กับลูก แมกับลูก พี่กับนองคนละพอหรือคนละแม หรือระหวางลูกพี่กับลูกนอง การผสมแบบเลือด

ชิด มีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็คือ จะไดลักษณะคูยีนสที่เหมือนกันมากขึ้น ทําใหไดสัตวที่มีลักษณะ

แทในเวลาเดียวกัน ก็จะไดลักษณะแทที่ไมตองการขึ้นดวย 

2. การผสมแบบเลือดหาง  การผสมระหวางไกที่ไมไดเปนเครือญาติกัน หรือที่มีสายเลือด

หางกัน ทําใหไกมียีนสคูพันทาง คือ ยีนสคูไมเหมือนกันมากขึ้นจะไดลูกที่มีลักษณะแตกตางไปจาก

เดิม วัตถุประสงคสําคัญ ของการผสมแบบเลือดหาง ก็เพื่อนําเอาลักษณะดีเขามาในฝูงไก หรือเพื่อ

แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นจากการผสมเลือดชิดมากเกินไป เพื่อผลิตไกที่รวมลักษณะที่ตองการ

ไวเลี้ยงเปนการคา  

3. การผสมขามพันธุ การผสมระหวางไกที่ไมมีความสัมพันธกันทางสายเลือด ไมวาจะเปน

ผสมระหวางพันธุเลือดชิดหรือไมชิดก็ได ถือวาเปนการผสมขามพันธุ การผสมดวยวิธีน้ีมักจะได

ลักษณะดีเดนของลูกผสมสูง วัตถุประสงคสําคัญของการผสมพันธุเพื่อเอาลักษณะดีเขามาในฝูงไก 

และเพื่อผลิตไกลูกผสมที่มีลักษณะดีเดนของลูกผสมสูงเปนไกเน้ือ และไกไขในการคา  

4. การผสมขามเลือด เมื่อนําไกพันธุแทที่ไดจากการผสมเลือดชิดมาเปนเวลาไมนอยกวา 4 

ชั่ว ตางสายเลือดในพันธุเดียวกัน หรือคนละพันธุมาผสมกันลูกผสมที่ไดเปนไกไฮ - บรีด แตวิธีน้ี

เปนการลงทุนที่สูง เพราะตองเก็บรักษาไกเลือดชิดสายพันธุตางๆไวจํานวนมาก และมีบางสายพันธุ

ที่สามารถผลิตลูกไกไฮ - บริด 

5. การผสมขามตระกูล เปนการผสมระหวางไกตางตระกูลในพันธุเดียวกัน แตไมมี

ความสัมพันธกันทางสายเลือด เมื่อนํามาผสมกันจะใหลูกผสมที่มีคุณสมบัติดีกวาตระกูลของพอ

และแม การผสมวิธีน้ีคร้ังหน่ึงเปนที่นิยมกันมาก (ปฐม, 2540) 

 หลักการผสมพันธุ มี 2 แบบอยางกวางๆ คือ 

1. การผสมพันธุระหวาง พอพันธุและแมพันธุที่ไมเปนญาติๆ กัน  

2. การผสมกันระหวางญาติพี่นองสายเลือดใกลชิดกัน หรือเรียกวาการผสมพันธุแบบเลือด

ชดิ จะพบไดงายในสภาพการเลี้ยงตามชนบท เพราะเกษตรกรมักจะเลี้ยงไกโดยใชพอพันธุประมาณ 

1 - 2 ตัว ผสมกับแมพันธุจํานวนนอยตัว ดังน้ันลูกไกที่เกิดมาสวนมากจะเปนพี่นองกันทางสายเลือด 

และถูกเลี้ยงใหโตมาพรอมๆกัน โดยไมมีประวัติพันธุจึงไมทราบวามาจากพอตัวไหน แมตัวไหน 

เมื่อไกเร่ิมโตถึงวัยผสมพันธุ ไกที่เปนพี่นองกันก็อาจมาผสมกันเอง หรืออาจกลับไปผสมกับพอแม
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ตัวเองซึ่งกอใหเกิดปญหา การเลี้ยงไกของชาวบานตองประสบกับอัตราการตายที่สูง และมีสุขภาพ

ไมแข็งแรง (บวรศกัด์ิ, 2550) 

ในทางปฏิบัติจะหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดคอนขางยาก เพราะมีจํานวนพอแมพันธุจํากัด 

ในทางทฤษฎีก็ทําไดแตอยาใหเลือดชิดสูงเกิน 49 เปอรเซน็ต  โดยเฉพาะในการปรับปรุงพันธุไกให

ไดเลือดบริสุทธิ์หรือพันธุแท จะผสมพันธุใหเลือดสูงถึง 49 เปอรเซน็ต  ก็จะไดไกพันธุใหม ซึ่งเปน

พันธุไกที่มีคุณสมบัติเฉพาะพันธุ ในทางปฏิบัติทั่วๆ ไป จะพยายามใหเปอรเซ็นตการผสมเลือดชิด

อยูระหวาง 15 - 25 เปอรเซน็ต  อัตราการผสมเลือดชิดน้ี จะเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ดังน้ันตองวางแผนวาใน

ระยะเวลา 10 ป ขางหนาจะใหฝูงไกมีเลือดชิดกี่เปอรเซ็นต เพื่อนําไปคํานวณหาวา  ควรจะมีพอแม

พันธุในฝูงกี่ตัว ซึ่งเกษตรกรสวนมากไมรูวาฝูงไกหรือในฟารม ควรจะเก็บพอแม หรือไกทดแทนไว

กี่ตัว จึงจะทําการปรับปรุงพันธุได ซึ่งสามารถคํานวณไดดังน้ี 

อัตราการผสมเลือดชิดเพิ่มขึ้นตอป =100 x [(1/(8 x จํานวนพอพนัธุ)) + (1/(8 x จํานวนแมพนัธุ))] 

สตูร    

ตัวอยาง ถาตองการปรับปรุงพันธุไกชน สายพันธุเหลืองหางขาว ซึ่งเปนไกชนที่มีอยู และ

ตองการปรับปรุงพันธุใหดียิ่งๆ ขึ้น โดยคิดวาจะไมนําไกมาจากที่อ่ืนมาผสมในระยะ 10 ปขางหนา 

และจะพยายามหลกีเลีย่งการผสมเลอืดชดิใหมากทีส่ดุ และกาํหนดเพดานไว 25 เปอรเซน็ต  หรือ

เทากับเพิ่มขึ้นปละ 2.5 เปอรเซน็ต ซึ่งเปนระดับที่ไมสูงหรือตํ่าเกินไป ดังน้ัน คําถาม ควรจะมีพอแม

พันธุไกที่จะใชสําหรับผลิตลูกทดแทน ไวขยายพันธุในปตอไปจํานวนกี่ตัว 

วิธคีาํนวณ

1. อัตราการผสมเลือดชิดเพิ่มขึ้นตอป = 25/10 = 2.5% 

 หาจํานวนพอ - แมพันธุ 

2. กําหนดจํานวนพอพันธุที่เราจะใชกี่ตัว ขึ้นอยูกับวาเรามีอยูเทาใด แตแนะนําใหมีพอ 

พันธุในแตละป ไมควรจะตํ่ากวา 10 ตัว แตก็ไมควรจะเกิน 50 ตัว ที่พอเหมาะกับฟารมขนาดเล็กก็

ประมาณ 10 ตัว ขนาดกลาง 20 ตัว 

อัตราการผสมเลือดชิดเพิ่มขึ้นตอป   = 100 x [(1/(8 x จํานวนพอพนัธุ)) + (1/(8 x จํานวนแมพนัธุ))] 

สตูร 

2.5      = 100 x [(1/(8 x 10)) + (1/(8 x จํานวนแมพนัธุ))] 

  จํานวนแมพนัธุ      = 10 แม 
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แผนผังผสมพันธุและคัดเลือกพันธุ 

หลังจากที่ไดจํานวนพอพันธุและแมพันธุที่จะใชสําหรับผลิตลูกเพื่อใชในการคัดเลือกไว

ทดแทนในปตอไปแลว จําเปนตองการผสมพันธุวาพอและแมตัวใดควรจะผสมกัน ทางวิชาการ

มีอยู 2 แบบ คือ ผสมแบบ 1 ตอ 1 หรือ พอตัวหน่ึงผสมกับแมหลายตัว เชน  1:5 เปนตน แตจะได

จํานวนพอมา 10 ตัว แม 10 ตัว จึงควรหาแผนผังผสมแบบ 1:1 ดังน้ันจะไดลูกผสมพันธุทั้งหมด 

10 คู ซึ่งทางวิชาการเรียกวา 10 สายพันธุ ซึ่งปตอไปจะปรับปรุงพันธุโดยยึดเอา 10 สายพันธุเปน

หลักไปทุกๆ ป และในแตละป จะตองผลิตลูกไกคละเพศใหไดคูละ 10 - 20 ตัว เปนเพศผูและ

เพศเมียอยางละคร่ึง รวมลูกไกที่จะตองผลิตในแตละปเพื่อใชการคัดเลือกพันธุเทากับ 100 - 200 

ตัว และคัดเลือกไวทําพันธุ 10 - 20  เปอรเซน็ต  ของจํานวนไกทั้งหมด ซึ่งความเขมของการคัด

พันธุระดับน้ี จะทําใหการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุกาวหนาประสบผลสําเร็จในระยะเวลา 5 - 8 

ป หรือถาจะเร็วกวาน้ีเราจะตองเพิ่มจํานวนลูกที่จะตองใชในการคัดเลือกพันธุจาก 200 ตัว เปน 

300 ตัว ซึ่งเทากับ (20/300) x 100 = 6.67 เปอรเซน็ต  การวางแผนการผสมพันธุและการคัดเลือก

พันธุ สรุปเปนภาพแผนผังการผสมพันธุไดดังน้ี 
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แผนผังการผสมพันธุไกพื้นเมือง 

สายพอพันธุที่    1 2 3……  10   รวม 

ปที่ 1 ………………………………………………………………………………………………... 

จํานวนพอพนัธุ    1 1 1 1   10 

     x x x x 

จํานวนแมพนัธุ    1 1 1 1 

ผสมพันธุ 

จํานวนลกูคละเพศ             10 - 20   10 - 20   10 - 20   10 - 20                      100 - 200 

คัดเลือกพันธุแทน 

ปที่ 2 

พอพันธุ     1 1 1 1   10 

แมพันธุ     1 1 1 1   10 

ผสมพันธุ 

จํานวนคละเพศ    10 - 20  10 - 20   10 - 20   10 - 20       100 - 200 

คัดเลือกพันธุ 

ปที่ 3 

พอพันธุ     1 1 1 1   10 

แมพันธุ 

ผสมพันธุ    1 1 1 1   10 

            ทําซ้ําเชนขั้นตอนเร่ิมตน 

             แตเวลาผสมพันธุใหสลับลายพันธุกัน  

การคัดเลือกพันธุ 

จากแผนผังการผสมพันธุดังกลาวขางตน จะเห็นลูกศรชี้ใหทําการคัดเลือกพันธุไวทดแทน

ปตอไป การคัดเลือกพันธุเปนวิธีการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ การ

คัดเลือกพันธุไกพื้นเมืองไวทําพันธุ จะชวยใหไกในฝูงมีขนาดตัวโต ใหไขดก เลี้ยงลูกดี เลี้ยงลูกรอด

ไดมากและลูกไกโตเร็ว สงผลใหผูเลี้ยงไดรับผลตอบแทนสูง การคัดเลือกพันธุไกพื้นเมืองไวทํา

พันธุสามารถทําไดดังน้ี 

1. พอไกที่ดีจะตองมีรูปรางสมบูรณและแข็งแรง มีนํ้าหนักต้ังแต 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีอายุ

ไมนอยกวา 9 เดือน แตไมเกิน 3 ป 
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2. แมไกที่ดีจะตองมีรูปรางสมบูรณและแข็งแรง มีนํ้าหนักต้ังแต 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีอายุ

ไมนอยกวา 7 เดือน แตไมเกิน 3 ป ใหไขอยางนอยปละ 4 ชุด ชุดละอยางนอย  12 ฟอง ฟกไขออก

อยางนอยชุดละ 8 ตัว เลี้ยงลูกเกง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละ 6 ตัว มีนิสัยไมดุรายหรือคอยจิกตีลูกไก

ของแมไกตัวอ่ืน  

3. หมั่นคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุเสมอ  ๆ ถาอายุเกิน 3 ป จะตองคัดออก 

4. พอพันธุ 1 ตัวสามารถใชผสมพันธุหรือคุมฝูงแมไกได 6 - 10 ตัว 

5. ควรเก็บลูกไกที่เกิดจากพอแมไกที่ดีไวทําพันธุรุนละ 2 - 3 ตัว (สพุจน, 2542) 

 

2.6 การสองไขและการฟกไข 

การสองไข 

การสองไขฟกน้ันจะสามารถสังเกตการเจริญเติบโตวาออกมาเปนตัวไดหรือไม โดยไม

จําเปนตองเคาะไขใหแตก ทําไดโดยการสองไข ซึ่งจะทําใหสามารถทราบไดวา ถาไขฟกฟองนั้น

ไมไดรับการผสมจากตัวผู ก็สามารถคัดแยกออกมาประกอบอาหารบริโภคได และยังทําใหทราบได

วาไขฟกฟองไหนเปนเนา เพื่อแยกทิ้งออกกอนที่ไขจะระเบิดภายในรัง ซึ่งจะสงกลิ่นเหม็นมาก และ

ยังมีผลตอการฟกของไขฟกฟองอ่ืนๆ 

การสองไขสามารถทําได 2 แบบ 

1. แบบกลางแจง ใชกระดาษสีดํานํามามวนเปนรูปกรวยโดยใหรูกรวยขางหนึ่งมีขนาด

เทากับตาที่จะมองผาน สวนรูกรวยอีกดานหนึ่งจะมีขนาดกวางกวา แตไมใหญกวาดานปานของไข

ฟก การสองทําไดโดยนําดานปานของไขฟกประกบกันกับรูกรวยดานกวาง แลวสองไขที่กลางแดด 

เมื่อมองผานจากดานแคบของรูกรวยผานความมืดของกรวยกระดาษมากระทบดานปานของไขฟก

จะพบลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

- ถาเปนไขมีเชื้อจะเห็นเสนเลือดแตกแขนงเปนรางแห 

- ถาเปนไขไมมีเชื้อจะเห็นไขทั้งฟองใสโปรงแสง 

- ถาเปนไขเชื้อตายจะพบรอยเลือด เปนรอยเล็กๆหรือจางๆ ติดที่ผิวเปลือกไข 

- ถาเปนไขเนาจะพบวาไขทั้งฟองจะมืดทึบไมพบเสนเลือดใดๆ และมักจะเร่ิมสงกลิ่นเหม็น

ออกมากอนทีจ่ะระเบดิ 

2. แบบมืด จะทําในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได ถาทําในเวลากลางวันจําเปนตองทําใน

หองมืดที่มีแสงผานนอยมาก หลักการคือ การใชกระบอกไฟฉายประกบกับกรวยกระดาษดําดาน

หน่ึง สวนปลายของกรวยอีกดานหน่ึง สําหรับประกบที่ไขฟก ซึ่งจะมีขนาดใหญกวาดานปานของ
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ไขฟก เวลาสองไขก็เปดสวิสทกระบอกไฟฉาย ซึ่งก็จะทําให สามารถคัดแยกไขที่ไมตองการออก

ไดเชนเดียวกับแบบสวางที่กลาวไวขางตน (บวรศกัด์ิ, 2550)  

การฟกไข 

การฟกไขมีหลายวิธี การที่จะฟกโดยวิธีใดน้ัน ตองถือความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น 

รวมทั้งสภาพทุนของผูเลี้ยงไก ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

1. ฟกดวยแมไก เมื่อแมไกไขหมดก็จะชุดแลวก็จะเร่ิมฟกโดยทันที แตกอนทําการฟกไข ผู

เลี้ยงควรกําจัดไรและเหาบนตัวแมไกเสียกอน เพื่อปองกันการรบกวนแมไกในระหวางการฟกและ

รบกวนลูกไกในระยะแรกที่ออกจากไข การฟกไขในระยะแรกของแมไกจะนอนกกไขในตอน

กลางคืนและออกหากินตอนเชา เมื่อตอนกลางวันจะขึ้นกกอีกคร้ังละประมาณ 2 ชั่วโมงทุกวัน 

จากน้ันกอนที่ไกจะฟกออกเปนตัวประมาณ 5 วันแมไกจะขั้นกกนานกวาปกติ ไมลงมากินอาหาร

อีกเลยจนฟกออกเปนตัวประมาณ 21 วัน (ไชยา , 2549) ในระหวางที่แมไกกกไขควร จัดนํ้า อาหาร 

วางใกลๆ ใหพรอม เพื่อที่แมไกจะไมตองทิ้งรังกกไปหาอาหารกินนานเกินควร ระวังอยาใหแมไก

อดอยาก เพราะอาจเปนเหตุใหทิ้งไขเลิกฟกได 

2. ฟกไขดวยเคร่ืองฟก เคร่ืองฟกไขสมัยใหมใช ไฟฟาเปนตูขนาดตางๆ บรรจุถาดใสไขฟก

หลายถาดซอนกันเปนชั้นๆ ใหความรอนโดยการใชไฟฟาใช และใชพัดลมเปาใหอากาศรอน

ไหลเวียนไปทั่วตูโดยสม่ําเสมอ การฟกไขโดยใชตูฟกตองควบคุมปจจัยสําคัญที่มีผลตอการฟก 

ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การกลับไข และการระบายอากาศใหถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิตตูฟก

น้ันๆ (ดํารง, 2545) 

 

2.7 การเลี้ยงดูไกพื้นเมือง 

2.7.1 การเลี้ยงลูกไก 

การเลี้ยงลูกไกแบบพื้นบานทั่วๆไปน้ัน หลังจากลูกไกฟกออกจากไขหมดแลวจะปลอยให

แมไกทําหนาที่กกลูกไกในชวง 2 - 3 สัปดาหแรก และแมไกจะเลี้ยงดูลูกไกตอไปจนลูกไกอายุ 6 - 8 

สัปดาห จึงจะปลอยใหลูกไกออกหากินเอง หลังจากน้ันแมไกก็จะแยกจากลูกเพื่อผสมพันธุและ

วางไขชุดใหมตอไป หรือถาตองการใหแมไกเตรียมตัวไขชุดตอไปเร็วขึ้น หลังจากปลอยใหเลี้ยงลูก

ได 2 สัปดาห ก็ใหแยกลูกออกจากแมแลวนําลูกไกไปเลี้ยงในกรงตางหาก เพื่อใหแมไกพักแลว

เตรียมตัวใหไขในชุดตอไป 

กรณีที่เลี้ยงไกจํานวนนอยเพียงไมกี่แมอาจใหแมไกกกลูกเองก็ได โดยเมื่อลูกไกออกจาก

ไขหมดแลวก็ยายทั้งแมไกและลูกไกลงมาขังในสุมหรือกรงบนพื้นดินที่แหง ใชสุมครอบทั้งแมและ

ลูกไกไวกอนประมาณ 7 วัน เพื่อใหลูกไกแข็งแรงดีเสียกอน ในชวงน้ีควรมีนํ้าและอาหาร เชน รํา 
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ปลายขาว ใสถาดและนําอาหารต้ังไวใหแมไกและลูกไกไกกินตลอดเวลา ลูกไกอายุ 1 - 7 วัน เปน

ระยะที่อยูในขั้นอันตรายมาก ไมสมควรนําแมไกนําลูกไกเดินเที่ยวคุยเขี่ย ควรกักขังไวจนกระทั่ง

ลูกไกอายุเลย 7 วันไปแลว จึงปลอยใหเดินคุยเขี่ยไดบางโอกาส แตไมควรปลอยเมื่อเวลาเชาตรูตอน

นํ้าคางยังไมแหงหรือเมื่อฝนตก เพราะอาจจะทําใหลูกไกหนาวตายได และในระหวางที่ปลอยน้ีผู

เลี้ยงจะตองคอยระมัดระวังไวบาง เพราะบางคร้ังแมไกอาจปฏิบัติหนาที่แมตอลูกของมันบกพรอง 

เชน นําลูกไกไปเที่ยวที่ชื้นแฉะและในปารกราง หรือเวลาคุยเขี่ยหาอาหารใหลูกอาจทําใหเศษไม 

เศษหิน ดิน กระเด็นถูกลูกไก ทําใหลูกไกบอบช้ําเสียสุขภาพไปต้ังแตเล็กๆ หรือไมก็อาจตายได จน

กระทั้งเมื่อลูกไกไดอายุ 2 สัปดาห ซึ่งลูกไกแข็งแรงดีแลวก็เปดสุมหรือแกรงปลอยออกใหลูกไก

ออกไปหากินกับแมไกตามลําพังได ซึ่งโดยธรรมชาติน้ันแมไกจะเลี้ยงลูกประมาณ 1 - 2 เดือน จึงจะ

แยกจากลูกเพื่อผสมพันธุและวางไขชุดตอไป  

ลูกไกในระยะน้ีเปนชวงที่หลอแหลมมาก มักมีการตายมากที่สุด ผูเลี้ยงจะตองดูแลเอาใจใส

อยางใกลชิด โดยเฉพาะเร่ืองนํ้าและการปองกันโรค ดังน้ันในระยะน้ีควรมีการตัดปากลูกไกซึ่งนิยม

ตัดปากเมื่ออายุ 1 วัน โดยตัดปากบนออก 1 ใน 3 ของระยะปากถึงจมูก สวนปากลางไมตองตัด และ

ตองทําวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรม (สพุจน, 2542) 

การตัดปากไก สามารถตัดไดต้ังแตวันแรกถาลูกไกแข็งแรงไปจนถึงอายุ ได 9 วัน เคร่ืองตัด

ปากนี้เปนแบบใบมีดรอน ตัดปากบนออก 1 ใน 3 ซึ่งความรอนของใบมีดจะชวยหามเลือด ปจจุบัน

มีการใชเคร่ืองจ้ีปากไฟฟา จ้ีปากบนใหหางจากจมูกเล็กนอย จ้ีนาน 3 นาที ขอควรระวังคือ การจับ

ลูกไกไมควรบีบลูกไกแรงเกินไป เพราะไกจะบอบช้ํา เลี้ยงแลวไมโต ไมควรจ้ีนานเกินไปหรือต้ัง

ไปรอนเกินไป เพราะรอยไหมจะลามไปถึงจมูก ทําใหจมูกอักเสบ ไกจะตายได 

สวนการเลี้ยงลูกไกออนที่ซื้อหามา โดยไมมีแมไกคอยกก หากมีหลายตัวก็ตองใชเคร่ืองกก 

กกแทนแมไก ลูกไกในวันแรกๆ ยังไมควรใหอาหาร เพราะยังมีอาหารสํารองหรือไขแดงอยูใน

กระเพาะแลว ควรกินเฉพาะนํ้าสะอาด การใหอาหารควรเติมที่ละนอยๆ แตบอยคร้ัง ลูกไกในระยะ 

1 - 4 วันแรก แบงใหกนิตอนเชา 2 คร้ัง ตอนบาย 2 คร้ัง และตอนค่ํา 1 - 2 คร้ัง การใหอาหารบอยๆ 

จะชวยใหไกกินอาหารไดดีขึ้น ทั้งยังไดประโยชนคือ ไดมีโอกาสสังเกตไกไดบอยคร้ังขึ้น  

ลูกไกอายุ 8 - 30 วัน เปนระยะที่หาอาหารอ่ืนกินไดบาง ถาเลี้ยงรวมกับแมไก ก็เพียงแตหา

ปลายขาวผสมหัวอาหารใหกิน ถาเลี้ยงในคอก 15 วันขึ้นไป ก็ควรลดจํานวนคร้ังของการใหอาหาร

นอยลง เหลือเพียงวันละ 2 คร้ัง อาหารจะพอดีกับลูกไกและไมเสีย สวนนํ้าในภาชนะตองเปลี่ยนนํ้า 

อยางนอยวันละ 2 คร้ัง แตละคร้ังตองลางทําความสะอาดที่ใหนํ้าดวย (ดํารง, 2545) 
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2.7.2 การเลี้ยงไกรุน  

ไกรุนคือไกที่มีอายุต้ังแต 6 สัปดาหขึ้นไปถึง 3 เดือน ไกเหลาน้ีจะมีขนงอกเต็มตัวแลว หาก

เลี้ยงทําพันธุควรแยกตัวผูตัวเมีย เลี้ยงคนละแหง ไกรุนยังตองการความเจริญเติบโต ควรใหอาหาร

คุณภาพดีมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต แตการเปลี่ยนอาหารน้ัน ควรเปลี่ยนแบบคอยเปนคอยไป หาก

เปลี่ยนอาหารอยางทันทีทันใดจะทําใหไกเครียดและกินอาหารไดนอยลง  

ในกรณีที่เลี้ยงคร่ึงกักคร่ึงปลอย ใหอาหารตามปกติ ถาไมไดเลี้ยงดวยอาหารผสมก็ใหกิน

อาหารพวกขาวเปลือกขาวสาร และปลอยใหออกไปหากินอาหารธรรมชาติในบริเวณที่กําหนด แต

ถาหากปลอยลานหาอาหารธรรมชาติไมคอยได ก็ใหเพิ่มอาหารมื้อเย็นดวย สําหรับในฤดูรอนและ

ฤดูฝน ไกมักจะขาดสารอาหาร การใหอาหารเสริม เชน ใบกระถิน กากถั่วตางๆ จะชวยเพิ่ม

สารอาหารใหแกไกไดเปนอยางดี ไกในชวงน้ีตองการนํ้ามาก จําเปนจะตองจัดนํ้ากินที่สะอาดให

อยางเพยีงพอ  

จํานวนไกในแตละฝูง ควรแยกเปนฝูงละ 50 - 100 ตัว ดีกวาเลี้ยงฝูงละมากตัว เพราะดูแลได

ละเอียดกวา อยางไรก็ดี การเลี้ยงฝูงละมากตัว เปนฝูงใหญๆ ในเน้ือที่กวางๆ ก็ทําไดโดยเพิ่มความ

เอาใจใสขึ้นไปอีก การดูแลไกในชวงน้ี คือการคัดไกตัวที่ปวยและออนแอออก หมั่นทําความสะอาด

โรงเรือน บริเวณรอบๆโรงเรือน ที่ใหอาหารและนํ้า นอกจากน้ียังตองมีการใหวัคซีนปองกันโรค 

เพราะถาเกิดโรคระบาดแลวคอยปองกันหรือรักษา มักจะแกไขไมทัน สวนใหญไกจะตายยกเลา 

2.7.3 การเลี้ยงดูไกใหญ  

ไกใหญเปนไกที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ในชวงน้ีไกจะอยูในระยะที่เร่ิมใหผลผลิต ถาเปนไก 

ตัวเมียก็โตเกือบเต็มที่แลว มีขนสวยเรียบรอย หากินเกงขึ้น บางตัวก็เร่ิมมีไข แมไกสาวที่คัดไวทํา

พันธุ หรือเลี้ยงไวบริโภค ควรใหวัคซีนนิวคาสเซิลเมื่ออายุได 4 - 4.5 เดือน จัดรังไขไวในเลา อาหาร

สําหรับไกควรมีโปรตีน 13 - 15 เปอรเซ็นต ในอาหารไกสาวหรือไกไขตองการธาตุอาหารมากกวา

ไกเน้ือ หรือไกที่ไขไมดก โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งจําเปนในการสรางเปลือกไข ถา

ไขลดควรเพิ่มระดับโปรตีนในอาหาร 

 ไกใหญที่เลี้ยงกันในคอกทั่วไปน้ัน เมื่อเจริญเติบโตขั้นน้ีแลว จะมีความสามารถหาอาหาร

ตามธรรมชาติไดดี การเลี้ยงตามบานดวยปลายขาว รํา ขาวเปลือก ใหอาหารไกเปนเวลา เชา 

กลางวัน เย็น หรืออยางนอยเชาเย็น ควรเสริมวัตถุดิบที่ใหแรธาตุที่จําเปนในการสรางกระดูก และ

สรางเปลือกไข เชน เปลือกหอย กระดองปู วางไวในภาชนะใหไกกิน 
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2.7.4 การเลี้ยงไกขนาดสงตลาด 

 โดยทั่วไปไกบานที่เลี้ยงกัน จะเลี้ยงเพื่อเปนไกเน้ือมากกวา ไกไข เน่ืองจากไกพวกน้ีมีเน้ือ

แนน มีรสชาติดี ทําใหขายไดราคาสูงกวาไกกระทงธรรมดา หลักสําคัญที่ใชเลี้ยงไกบานในวัยน้ีให

สําเร็จคือ การอาศัยชวงระยะที่ไกมีอัตราเติบโตเร็วที่สุด ดวยการใหอาหารที่ดีไปชวยเรงการเจริญ  

เติบโต เพื่อใหไดกําไรและคุมคาอาหาร คือต้ังแต 12 - 16 สัปดาหหลังจากน้ีอัตราการเจริญเติบโต  

ของรางกายจะคอย ๆ ลดลง จนอาจไมคุมคาอาหาร 

 การเลี้ยงไกบานในระดับทั่วๆไป ที่ใหอาหารคุณภาพดี จะสามารถทํานํ้าหนักได 1,200 - 

1,300 กรัม เมื่ออายุได 5 เดือน ซึ่งเปนนํ้าหนักที่นําไปบริโภคหรือจําหนายกัน บางที่ใชวิธีนําอาหาร

ผสมที่ใชเลี้ยงไกไข มาใชเลี้ยงลูกไกบานต้ังแตลูกไกเร่ิมออกใหมๆ ไปจนไกมีอายุ 2 เดือน ซึ่งจะได

นํ้าหนักราว 600 กรัม หลังจากน้ันก็ผสมพวกรํา ปลายขาว และหัวอาหารไกไขในอัตราสวน 1:1:1 

ไปจนถึงอายุ 5 เดือน จะไดไกมีนํ้าหนัก 1.2 - 1.3 กิโลกรัม ก็สามารถจับสงตลาดได 

 บางฟารมสามารถที่จะเลี้ยงไกพื้นเมืองสงตลาดไดเมื่อเลี้ยงไปเพียง 12 - 16 สปัดาห โดยให

กินอาหารในชวงเวลาดังกลาวดังกลาวที่มีระดับโปรตีน 14 -15 เปอรเซ็นต  

 การเลี้ยงไกขุนก็เปนชองทางอาชีพทํามาหากินไดดีอยางหนึ่ง เพราะความนิยมกินไกบานมี

อยูตลอดเวลา อาหารที่จะขุนใหไกอวนควรเปนอาหารที่มีพลังงานสูงและยอยงาย เชน อาหาร

ผสมเสร็จหรืออาหารที่มีพลังงานสูงที่มีขายอยูทั่วไป เสริมดวยฟรีมิกซ พรอมทั้งพยายามคัดตัวที่มี

ลักษณะไมดี โตชา ออนแอ ออกไปอยูเสมอ เมื่อไกมีนํ้าหนัก 1 - 1.5 กิโลกรัม ก็พรอมที่จะสงตลาด

ได โดยสังเกตจากลักษณะกลามเน้ือที่หนาอีกเต็มและแนน จะเปนที่ตองการของตลาดมาก ทําให

ขายไดราคาดี (ดํารง, 2545) 

2.7.5 การเลี้ยงไกพื้นเมืองไวกินไข 

เมื่อไกอายุประมาณ  20 สัปดาห หรือ 5 - 5.5 เดือน ก็จะเร่ิมใหไข ซึ่งมีวิธีการงายๆ แตตอง

ดูแลเอาใจใสพอสมควร เชน ตรวจสอบความเรียบรอยของรังไข และทําการถายพยาธิใหไกทุกตัว 

เมื่อแมไกเร่ิมไขโดยเฉพาะแมไกที่ไขดกจะไขในตอนเชา พอรุงขึ้นไขอีก 1 ฟอง กเ็กบ็ฟองเกาออก

และเก็บออกทุกๆวัน ใหเหลืออยูในรังไขฟองเดียว ไกก็จะไขไปเร่ือยๆพอสังเกตเห็นวาไกเร่ิมจะฟก

คือไกจะกินอาหารนอยลง เพื่อบังคับตัวมันเองไมใหไขตอไป จะตองแยกแมไกมาขังเลี้ยงไว

ตางหาก ควรมีคอกไวสําหรับขังแมไกไมใหฟกไขได แลวหาอาหารที่มีโปรตีน เชน ปลาปน รํา 

และปลายขาว หรือถามีอาหารไกไขยิ่งดี แลวนําเอาไกรุนตัวผูใสไวในกรง โดยใหอยูดวยกัน

ประมาณ 4 - 5 วัน แมไกก็จะเร่ิมไขอีก  

นํ้าจืดสะอาด เปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองมีไวใหไกไดกินตลอดเวลา ไกที่กําลังไข ถาหากขาด

นํ้าอาจไขลดหรือหยุดไข บางคร้ังอาจถึงขั้นผลัดขนและหยุดไขไปนานก็ได ถาตองการขยายพันธุ
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พอสังเกตเห็นวา สีขนและหนาเร่ิมซีดมาก ขนจะเร่ิมรวง ไกจะผลัดขนและจะไมไข ในชวงน้ีควร

ปลอยใหแมไกฟกไขและเลี้ยงลูก ซึ่งมักจะเร่ิมผลัดขนกอนชวงหนาหนาว ก็จะไดลูกไกในตอนหนา

หนาว ซึ่งลูกไกจะมีเปอรเซ็นตฟกออกสูงและมีอาหารสมบูรณ ลูกไกจะโตเร็ว สวนแมไกหลังจาก

เลี้ยงลูกแลวประมาณ  47 วัน จะเร่ิมไขใหม ก็จัดการดวยวิธีเดิมอีก ก็จะมีไขไกไวกินตลอดเวลา  

(สพุจน, 2542) 

2.7.6 การเลี้ยงไกพอแมพันธุ 

ไกสาวจะเร่ิมไขฟองแรกเมื่ออายุประมาณ 6 - 7 เดือน เมื่อไกเร่ิมไขใหเปลี่ยนสูตรอาหาร

ใหมใหมีโภชนะเพิ่มขึ้น เพื่อไกนําไปสรางไขรวมทั้งเพิ่มแรธาตุแคลเซียม จากเดิม 0.90  เปอรเซน็ต  

เปน 3.75 เปอรเซน็ต  ฟอสฟอรัสใชประโยชน 0.35 เปอรเซน็ต  เพื่อนําไปสรางเปลือกไข สวนไก

พันธุน้ันใหอาหารเชนเดียวกับแมไก แตมีธาตุแคลเซียมตํ่ากวา คือ 0.90 เปอรเซน็ต  และฟอสฟอรัส 

0.45 เปอรเซน็ต เทาๆ กับอาหารไกรุนหนุมสาว ทั้งน้ีเพราะไกพอพันธุไมไขจึงไมจําเปนจะตองให

แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง และอีกประการหน่ึงการใหธาตุแคลเซียมสูงเชนเดียวกับไกแมพันธุ

หรือใหอาหารสูตรเดียวกับไกแมพันธุน้ัน มีการคนควาและวิจัยพบวาทําใหการผสมพันธุของพอแม

ไกไมดีมีนํ้าเชื้อนอย และผสมไมคอยติด ดังน้ันการจัดการที่ดีจึงควรแยกสูตรอาหารใหไกพอแม

พันธุ กินจํานวนอาหารที่ใหแมไกกินอยูระหวาง 70 - 80 กรัม/ตัว/วัน การใหอาหารมากกวาน้ี เชน 

วันละ 90 - 100 กรัม จะลดไขลงและแมไกจะอวนมาก จึงควรใหอาหารแบบจํากัดอยูที่ 80 กรัม สิ่ง

ที่ตองการปรับอันที่สองนอกเหนือจากเร่ืองอาหาร คือ เร่ืองของแสงสวางเพราะแสงสวางจะมี

ผลกระทบโดยตรงกับอัตราไข การใหแสงสวางตอวันไมเพียงพอแมไกจะลดไขลง แมวาเราจะให

อาหารอุดมสมบูรณครบทุกหมูและการจัดการเร่ืองอ่ืนๆ อยางดี แสงเกี่ยวของกับการสรางฮอรโมน

ที่ใชในกระบวนการผลิตไขของแมไกแสงสวางที่เพียงพอควรมีความเขม  1 ฟตุแคนเดิลในระดับตัว

ไก และตองใหแสงสวางวันละ  14 - 15 ชั่วโมงติดตอกัน การใหแสงสวางมากกวาน้ีไมดี เพราะทํา

ใหไกไขเปนเวลากระจัดกระจายบางคร้ังไขกลางคืน ไกจะจิกกันมาก ต่ืนตกใจงาย และมดลูกทะลัก

ออกมากขางนอก การจัดการแสงสวางใหเปนระบบติดตอเนื่องกันวันละ 14 - 15 ชั่วโมง แมไกจะ

ไขกอนเวลา 14.00 นาฬิกา ทุกๆ วัน จากการเลี้ยงไกหนุมสาวอายุ 15 - 20 สปัดาห โดยจํากดัเวลา

การใหแสงสวางเพิ่มขึ้นสัปดาหละ 1 ชั่วโมง จนถึงวันสุดทายวันละ 14 - 15 ชั่วโมง แลวหยุดเพิ่ม

และรักษาระดับน้ีตลอดไปจนกวาแมไกจะหยดุไขและปลดวาง การใหแสงดวยหลอดไปนีออน

ใหผลดีกวาหลอดไปที่มีไสทังสเตนที่ใชกันในบานทั่วๆ ไป  เพราะใชงานไดทนและประหยดัไฟ

กวาไมสิ้นเปลืองคาไฟฟามากเทากับหลอดที่มีไสดังกลาว สําหรับสีของแสงควรใหเปนสีขาวเพราะ

หาไดงายราคาถูกและใหผลดีกวาสีอ่ืนๆ  
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 การคํานวณความเขมของแสงเทากับ 1 - 2 ฟตุแคนเดิล (Foot Candle) ในระดับกรงไก

หรือตัวไกคํานวณไดจากสูตรดังน้ี 

 ความเขมของแสง = แรงเทยีนของหลอดไฟ x ระยะทางเปนฟุตจากหลอดไฟถึงระดับหัว

ไก (เปนฟุตแคนเดิล) 

 โดยสรุปใชหล อดนีออน 40 วัตตตอพื้นที่ 200 ตารางฟุตติดหลอดไฟสูงจากพื้นระดับ

เพดานคอกและวางหลอดไฟหางกนั 10 - 14 ฟุต สําหรับเปดไฟเสริมจากเวลา 18.00 - 21.00 นาฬิกา 

ของทุกคืนเพื่อใหไดแสงสวางติดตอกัน 14 - 15 ชั่วโมง (ปศุสัตว, 2552) 

 ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไวทดแทนพอแมพันธุ เมื่ออายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปแลว ทําการ

คัดเลือกไกที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดในฝูงไวทําเปนพอพันธุแมพันธุรุนละ 2 - 3 ตัว และจะตองลด

อาหารที่ไปบํารุงการเจริญเติบโตลงบางการลดอาหารบํารุงการเจริญเติบโต โดยไปเพิ่มอาหาร

จําพวกเมล็ดธัญพืชมากกวาอาหารพวกโปรตีน (ไชยา, 2549) 

 

2.8 การตอนไก  

การตอนไก หมายถึง การเอาลูกอัณฑะของไกตัวผูออกใหหมด เพื่อไมใหไกตัวผูน้ันผลิต

ฮอรโมนเพศผูออกไป หรือหมายถึง การทําใหความเจริญทางดานเพศผูลดลงหรือหมดไป 

การตอนเปนการลดพฤติกรรมทางเพศของไก ลดความเคลื่อนไหวของไกตัวผูลง ทําใหได

เน้ือไกนุม มีไขมันแทรกตามกลามเน้ือ เน้ือมีรสชาติดีกวาไกไมตอน หลังจกตอนแลวอาหารที่ไก

กินก็จะนําไปสรางเน้ือ และบางสวนเปลี่ยนเปนไขมันสะสมอยูใตผิวหนังและตามกลามเน้ือ จึงได

เน้ือไกที่มีคุณภาพดี  

การตอนไกสามารถทําไดหลายวิธี เชน การตอนไกแบบผาเอาลูกอัณฑะทั้ง 2 ขางออก การ

ตอนแบบน้ีเปนการตอนแบบถาวร หรือการตอนโดยการฝงฮอรโมนเพศเมยีไวใตผวิหนังบริเวณหัว 

หรือตอนโดยใชฮอรโมนชนิดนํ้าฉีดเขากลามเน้ือ ซึ่งใชกันแพรหลายกับเปดและหานกอนสงตลาด 

อยางไรก็ตาม การตอนไกสองวิธีหลังเปนการตอนแบบชั่วคราว เมื่อยาตอนหมดฤทธิ์แลว ไกจะ

กลับสูสภาพปกติเหมือนไกไมตอน 

 

2.9 อาหารและการใหอาหารไกพื้นเมือง 

 ความตองอาหารของไกทุกชนิดไมวาจะเปนไกเน้ือ ไกไข หรือไกพื้นเมือง ตางก็ตองการ

อาหารเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ สวนความตองการอาหาร

ของไกแตละตัวจะตองการอาหารที่แตกตางกันทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 
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ปริมาณอาหารที่ไกกิน ขึ้นอยูกับ 

- ขนาดของไก : ไกตัวโตตองการอาหารมากกวาตัวเล็ก 

- การเจริญเติบโต : ไกที่โตเร็วจะตองการอาหารมากกวาไกที่โตชา 

- การใหผลผลิต : ไกไขตองการอาหารมากกวาไกไมไข 

- พันธุไก : ไกพันธุเน้ือกินอาหารมากกวาไกพันธุไขและไกพื้นเมือง 

- ระบบการเลี้ยง : ถาเลี้ยงไกแบบปลอยไกจะกินอาหารมากกวาเลี้ยงแบบขังเพราะ     

  ไกมีการออกกําลังกายมาก 

- ชนิดและคุณภาพอาหาร : อาหารที่คุณภาพดี รสชาติดีไกจะกิน มากกวาอาหารที่ 

   คุณภาพตํ่า 

   คุณภาพอาหารที่ไกกิน ขึ้นอยูกับ 

- อายุไก : ไกอายุนอยตองการอาหารที่มีคุณภาพดีกวาไกใหญ 

- การผลิต : ไกที่โตเร็ว และไกไขตองการอาหารที่มีคุณภาพดี 

- ระบบการเลี้ยง : ถาเลี้ยงไกขังกรงตองใหอาหารคุณภาพดีกวาไกที่เลี้ยงปลอย 

- ชนิดของไก : ไกพอแมพันธุตองการอาหารคุณภาพดีกวาไกหนุมไกสาว  

(ธํารงศักด์ิ, 2532) 

 การที่ไกเจริญเติบโตไดดี มีความแข็งแรง และใหไขดกตองไดกินอาหารเพียงพอกับความ

ตองการ ซึ่งอาหารที่ไกตองการก็สามารถแบงได 6 ประเภท ดวยกันคือ คารโบไฮเดรต ไขมันและ

นํ้ามัน โปรตีน วิตามิน แรธาตุ นํ้า(ไชยา , 2549)  นอกจากน้ันผูเลี้ยงจะตองใหการเอาใจในเร่ือง

อาการและน้ําใหมาก โดยมีการนําเอาอาหารมาผสมมาใหไกกิน จะทําใหไกโตเร็ว แข็งแรง ใหไข

ดก มีอัตราการตายนอย วิธีการใหอาหารมีวิธีงายๆแตไดผลดี มีหลักตอไปน้ี  

1. ใหอาหารผสมทุกเชาเย็น เพิ่มเติมจากอาหารที่ไกหากินไดตามปกติ 

2. ควรซื้อหัวอาหารไกสําเร็จรูป เอามาผสมกับอาหารที่ผูเลี้ยงมีอยูเชน ผสมในรําหรือปลาย

ขาว เปนวิธีการที่สะดวกที่สุด เน่ืองจากหัวอาหารผสมสามารถหาซื้อไดงายและผสมได

สะดวก ใชเลี้ยงไกโดยเฉพาะอยางยิ่งในไกเล็ก จะทําใหไกแข็งแรงและโตเร็วขึ้น 

3. ใหอาหารไกหลายๆชนิดผสมกันเชน ปลายขาว รําขาว ขาวโพดปน ขาวเปลือก กากถั่ว 

กากมะพราว หัวอาหารไกสําเร็จรูปชนิดเม็ด หรือชนิดผง 

4. มีเปลือกหอยปน ผสมเกลือปนต้ังทิ้งไวใหไกกินไดตลอดเวลา หรืออาจผสมลงในอาหาร

ที่ไกกิน จะชวยใหเปลือกไขไมบาง และแกไขปญหาการจิกกินไขของแมไก 

5. ควรนําหญาสด เชนหญาขน ผักสด หรือใบพืช เชนใบถั่ว ใบกระถิน ใบมัน จะทําใหไก

ไดรับวิตามินและโปรตีนเพิ่มมากขึ้น  
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6. ในฤดูแลง ไกมักจะขาดหญากิน ผูเลี้ยงอาจปลูกกระถินไวใกลๆ คอก นอกจากน้ี อาจจะ

เพาะขาวเปลือกหรือถั่วเขียวใหไกกินก็ได 

7. การนําเอาเศษอาหาร ควรคํานึงถึงความสะอาดและสิ่งแปลกปลอมที่เปนพิษตอไกดวย  

8. การใชแสงไฟมาลอแมลงในเวลากลางคืน นําแมลงนั้นมาเปนอาหารไก จะไดโปรตีน 

และยังเปนการกําจัดแมลงวิธีหน่ึง 

9. อาหารสําหรับลูกไก ควรเปนอาหารที่ละเอียด ยอยงายตองใหทีละนอย เพื่อปองกัน

ไมใหระบบยอยอาหารของลูกไกทํางานหนักเกินไป 

10. ในชวงที่แมไกกําลังฟกไขและใหไข ควรมีอาหารเสริมเปนพิเศษ เพื่อไมใหแมไกทรุด

โทรม และไมตองไปหากินไกลๆ 

 การปรับปรุงอาหารที่ใชเลี้ยงไกพื้นเมืองวาควรใชอาหารสําเร็จรูปหรือหัวอาหารเพื่อเรง

การเจริญเติบโตในระยะลูกไก เมื่อเปนไกใหญควรใหอาหารเสริมเกลือแรในอาหาร โดยทั่วไปไก

ใหญมักใหอาหารในพื้นที่เปนหลัก เชน รํา ขาวเปลือก เศษผัก ปลวก ไสเดือน ขาวแหง เพื่อลด

ตนทนุในการผลติและการใหอาหารควรใหเปนเวลา เชา  กลางวัน  เย็น หรืออยางนอย เชา  เยน็ 

สําหรับการใหนํ้าไกควรนํานํ้าใสในภาชนะต้ังใหไกกินตลอด เพราะไกชอบกินนํ้าที่สะอาด ถากรณี

ไมไดเตรียมนํ้าสะอาดไวให ไกก็จะไปกินนํ้าขังตามแองนํ้าหรือนํ้าขังทั่วไป ซึ่งเปนสาเหตุของการ

เกิดโรคไดงาย  และควรนําไกที่เลี้ยงไวไปปลอยในนาขาวหรือแปลงปลูกผักหลังจากเก็บเกี่ยวแลว

เพื่อเก็บกินผลผลิตที่ตกหลน เชน ขาว เศษผัก กุง หอย ปู ปลา มด แมลง ฯลฯ (วัลลภ, 2544)   

วัตถุดิบอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงไกพื้นเมือง 

1. วัตถุดิบอาหารประเภทแปง ไดแก  ปลายขาว รําขาว ขาวเปลือก ขาวโพด ขาวฟาง มัน

สําปะหลัง เปนตน 

2. วัตถุดิบอาหารประเภทโปรตีน ไดแก ปลาปน กากถั่วเลือง ใบกระถิน ใบมันสําปะหลัง 

กากเมล็ดยางพารา กากปาลมน้ํามัน 

3. วัตถุดิบอาหารประเภทพลังงานสูง ไดแก นํ้ามันพืช นํ้ามันสัตว นํ้าตาลทรายและ

กากนํ้าตาล เปนตน 

4. วัตถุดิบอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุ ไดแก แคลเซียม และฟอสฟอรัส ตองใหเสริม

ตางหากในสูตรอาหาร ในรูปของกระดูกปนหรือไดแคลเซียมฟอสเฟต หรือเปลือกหอยปน กรณีที่

ขาดแคลเซียมเพียงอยางเดียว ไกที่เลี้ยงแบบปลอยจะไดรับวิตามินและแรธาตุบางสวนจากแสงแดด 

หญาและผักสด 

5. วัตถุดิบอาหารประเภทกรดอะมิโนสังเคราะหไดแก แอล -ไลซนีและดีแอล - เมทไธโอนี 
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การใหอาหารไกพื้นเมือง  

แบงตามความแตกตางของอาการที่ใหตามขนาดอายุของไกออกเปน 3 ระยะดังน้ี 

1. ระยะลูกไกเล็กอาย ุ0 - 6 สปัดาหควรมโีปรตีน 18 - 20 เปอรเซ็นต เปนอาหารที่มีคุณภาพ

ดี ยอยไดงาย เพื่อใหลูกไกไดรับสารอาหารตางๆ อยางพอเพียง ซึ่งจะทําใหลูกไกมีความสมบูรณ

แข็งแรงและโตเร็ว อันจะมีผลตอเน่ืองไปถึงการเจริญเติบโตของไกระยะตอไปดวย ทําใหสามารถ

ลดระยะเวลาในการเลี้ยงดูจนถึงสงตลาดได ควรเลือกใชอาหารผสมสําหรับไกไขเล็กมาใชแทนก็ได 

ใหอาหารตลอดเวลาอยางเต็มที่ โดยใหคร้ังนอยๆ แตบอยคร้ัง เพื่อใหอาหารในรางใหมและสดอยู

เสมอ นอกจากน้ีเปนการกระตุนใหลูกไกกินอาหารไดเพิ่มมากขึ้นดวย  

 

ตาราง 1 นํ้าหนักและจํานวนอาหารที่ใชเลี้ยงลูกไกพื้นเมืองอายุ 0 - 6 สปัดาห 

อายุลูกไก 
นํ้าหนักตัว 

(กรัม/ตัว) 

จํานวน 

อาหารที่ให 

(กรัม/ตัว) 

อัตราแลก

เน้ือ 

(กโิลกรัม) 

 

การจัดการอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ 

สัปดาหที่ 1 

สัปดาหที่ 2 

สัปดาหที่ 3 

สัปดาหที่ 4 

สัปดาหที่ 5 

สัปดาหที่ 6 

49 

76 

115 

185 

250 

370 

7 

11 

21 

30 

32 

33 

0.86 

1.46 

2.18 

2.45 

2.46 

2.48 

- หยอดวัคซนีปองกนัโรคนิวคาสเซลิ 

หลอดลมอักเสบติดตอ ฝดาษเมื่ออายุ 

 1-7 วัน 

- อัตราการตายไมเกิน 3% 

- ชั่งนํ้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสัปดาหโดย

การสุมตัวอยาง 10% เพื่อหาคาเฉลี่ย

เปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน 

 

2. ระยะไกรุน ตองการโปรตีนประมาณ 16 เปอรเซ็นต ควรเลือกใชสูตรอาหารสําหรับไก

รุนหรืออาจซื้ออาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับไกไขรุนมาเลี้ยงก็ได ควรยึดหลักใหไกไดกินอาหาร

อยางเต็มที่เพื่อใหไกมีการเจริญเติบโตไดสูงสุด เมื่อไกมีอายุ 3 เดือนขึ้นไปจะมีนํ้าหนัก 1.2 กิโลกรัม

ขึ้นไป ซึ่งสามารถขายสงตลาดเปนไกเน้ือได แตถาตองการคัดเลือกไกรุนที่มีลักษณะดี เพื่อเลี้ยงเปน

พอพันธุแมพันธุจะตองมีการควบคุมอาหารโดยเร่ิมต้ังแตไกอายุได 10 สัปดาห เพื่อปองกันไมใหไก

อวนเกินไป ซึ่งจะทําใหมีผลตอไปถึงระยะใหไข ทําใหไดผลผลิตไขนอยและมีอัตราการผสมติดตํ่า

(ดํารง, 2545) 

การเลี้ยงไกระยะเจริญเติบโตระหวาง 7 - 16 สัปดาห เปนการเลี้ยงบนพื้นดินปลอยฝูงๆ ละ 

100 - 200 ตัว ในอัตราสวนไก 1 ตัว ตอพื้นที่ 1.4 ตารางฟุต หรือไก 8 ตัว ตอตารางเมตร พื้นที่คอ
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กรองดวยแกลบหรือวัสดุดูดซับความชื้นไดดี การเลี้ยงไกระยะน้ีไมตองแยกไกตัวผูออกจากไกตัว

เมียเลี้ยงปนกัน การเลี้ยงที่มีวัตถุประสงคเพื่อขายเปนไกเน้ือพื้นเมือง จะตองเลี้ยงแบบใหอาหารกิน

เต็มที่ มีอาหารในถังและรางอาหารตลอดเวลา เพื่อเรงการเจริญเติบโตใหไดนํ้าหนักตามที่ตองการ 

ใหน้าํสะอาดกนิตลอดเวลา ทาํความสะอาดขวดนํ้า วันละ 2 คร้ัง คือ เชาและบาย ลูกไกระยะน้ี

ตองการรางอาหารที่มีลักษณะยาวที่กินไดทั้งสองขาง ยาว 4 น้ิวตอไก 1 ตัว หรือรางอาหารชนิดถังที่

ใชแขวนจํานวน 3 ถังตอไก 100 ตัว ตองการรางนํ้าอัตโนมัติยาว 4 ฟุต หรือนํ้า 24 - 32 ลิตร ตอไก 

100 ตัว ฉีดวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล ฉีดเมื่อลูกไกอายุครบ 8 สปัดาห  

 แตสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่กวาง เชน ในไรนา หรือที่ปลูกสวนไมผลหรือมีแปลงหญา ก็

สามารถเลี้ยงแบบปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติแลวเสริมอาหารผสมในเวลาเย็นใกลค่ํา และงด

ใหอาหารเชาเพื่อบังคับใหไกไปหากินเอง ถาเราใหอาหารเชาไกจะไมออกหากินดังน้ันจึงเปลี่ยนให

อาหารเวลาเย็นเวลาเดียวใหกินจนอ่ิมเต็มกระเพาะ สวนนํ้าจะตองมีใหกินตลอดเวลาทําการปองกัน

โรคระบาดนิวคาสเซิลโดยการฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 16 สปัดาห  

 

ตาราง 2 นํ้าหนักและจํานวนอาหารที่เลี้ยงของไกรุนพื้นเมืองอายุ 7 - 16 สปัดาห 

อายุไก 

(สปัดาห) 

นํ้าหนักรวม

(กรัม/ตัว) 

จํานวนอาหาร 

(กรัม/ตัว/วัน) 

อัตราแลกเน้ือ 

(กโิลกรัม) 

การจัดการอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

7 443 38 2.50 - ตัดปากไก 1/3 

8 363 55 2.56  

9 676 50 2.62  

10 872 55 2.75 - ฉีดวัคซีนเอ็มพี และอหิวาตไก

พรอมหยอดวัคซนีหลอดลม

อักเสบติดตอ 

11 901 57 2.79 

12 1,146 64 2.80 

13 1,248 66 2.97 - ใหแสงสวางไมเกนิวันละ 12 

ชั่วโมง 14 1,386 69 3.21 

15 1,490 73 3.46 - เปลี่ยนวัสดุรองพื้นทุกๆ รุนที่

นําไกรุนใหมเขามาเลี้ยง 16 1,689 80 3.50 

 

3. ระยะพอแมพันธุ เลือกใชสูตรอาหารสําหรับไกพอแมพันธุ หรือใชอาหารผสมสําเร็จรูป

สําหรับไกระยะใหไขที่มีโปรตีน 15 - 16 เปอรเซ็นต ระยะน้ีควรมีการควบคุมปริมาณที่ใหเชนเดียว  

กับในระยะไกรุน เพื่อปองกันไมใหไกอวนเกินไป ควรใหอาหารประมาณวันละ 80 - 95 กรัม 
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ในการเปลี่ยนใหอาหารสูตรใหมทุกคร้ัง หรือเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชในสูตรอาหาร ไมควร

เปลี่ยนสูตรอาหารแกไกกินกะทันหัน เพราะไกอาจปรับตัวไมทันและอาจเกิดความเครียด กิน

อาหารลดลง ชะงักการเจริญเติบโตและการใหไขลดลงได ควรจะคอยๆ ทําการเปลี่ยนใหอาหาร

สูตรใหมแกไกกิน โดยนําอาหารสูตรใหมมาผสมกับอาหารสูตรเกา แลวฝกใหไกจิกจนคุนกอน

ประมาณ 3 - 4 วัน จึงคอยเปลี่ยนเปนใหอาหารสูตรใหมทั้งหมด (ดํารง, 2545) 

 

2.10 โรคและการปองกันโรค 

2.10.1 โรคนิวคาสเซิล เปนโรคระบาดไกที่รายแรงที่สุด มีชื่อเรียกหลายอยางแตกตางกันไป

ตามทองที่ เชน โรคขี้เหนียว โรคกระแตเวียน มีระบาดทั่วไป ถาเกิดขึ้นในฝูงใดมักจะทําใหไกตาย

หมด ในไกใหญไขจะลด และยังแพรระบาดไปยังฝูงอ่ืนๆ ที่ใกลเคียงกันไดอยางรวดเร็ว 

อาการของโรค ไกจะแสดงอาการปวยหลังจากไดรับเชื้อโรคเปนเวลา 3 - 6 วัน จะมีอาการ

หายใจลําบาก มีเสียงดังในเวลาหายใจ และอาปาก มีนํ้ามูกไหล หัวสั่น กระตุก คอบิด ทองเสีย ขา

และปกเปนอัมพาต เดินหมุนเปนวง บางคร้ังอุจจาระรวงเปนสีเขียวปนขาว แมไกกําลังไขจะหยุดไข

ทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย ถาหากหายปวยจากโรคนี้พิการ คอบิด ขาและปกใชงานไดไม

ปกติ 

สาเหตุของโรคน้ีเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหน่ึง ซึ่งติดตอกันโดยตรงในไกปวยที่อยูใกลชิดกัน 

กินนํ้าอาหารรวมกัน ติดไปกับอุปกรณการเลี้ยง คน และสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว นก หนู และ

แมลงวัน หรือจากการชําแหละไกที่ปวยและตายดวยโรคนี้เชื้อจะระบาดเมื่อมีการนําไปจําหนาย

หรือนําไปบริโภค 

การปองกันโรคนิวคาสเซิลควรปฏิบัติดังนี้ 

1. สรางคอกใหโปรงถูกสุขลักษณะ มีหลังคากันแดดกันฝนได อากาศถายเทไดสะดวก 

2. ดูแลทําความสะอาดคอกไก และบริเวณใกลเคียงใหสะอาด 

3. อาหารที่ไกกินไมหมด ควรนําออกทิ้งอยาปลอยใหเนาเสีย 

4. มนี้าํสะอาดใหไกกนิไดตลอดเวลา 

5. ถาพบไกปวยใหแยกออกจากฝูง แลวแยกขังคอกตางหาก 

6. กําจัดซากไกที่เปนโรคโดยการเผาหรือฝง 

7. การนําไกจากที่อ่ืนมาเลี้ยงควรแยกขังไวดูอาหารอยางนอย 10 วัน 

 เนื่องจากโรคนี้ไมมีทางรักษาใหหายขาดได การปองกันโรคทําโดยการใหวัคซีน วัคซีน

ปองกันโรคมีอยู 2 ชนิดดวยกัน คือ ชนิดหยอดจมูก และชนิดแทงปก ซึ่งใชกับไกอายุ 3 เดือนขึ้นไป 

 



34 

 

 

2.10.2 โรคฝดาษ  เปนโรคระบาดที่พบมาในลูกไก และไกรุน นกพิราบก็เปนโรคได 

ติดตอกันไดรวดเร็วมาก มักจะทําใหไกตายเปนจํานวนมาก ตัวที่ไมตายจะแคระแกร็น ไมเจริญ  

เติบโต หลังจากไดรับเชื้อโรคแลวประมาณ 1 อาทิตย ไกจะแสดงอาการซึ่งอาจพบได 2 ลักษณะคือ 

1. เกิดตุมฝดาษลักษณะคลายหูด เกิดขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ไมมีขน เชน บริเวณหนา 

หงอน เหนียง หนังตา และขาระยะแรกเปนตุมเล็ก ๆ ตอมาจะคอยๆ ใหญขึ้น ที่หัวของฝเปนแผลมี

สะเก็ดสีนํ้าตาลปดอยู ตอมาจะแหงและลอกหลุดออกไป 

2. ตุมฝดาษชนิดที่เปนแผล เกิดขึ้นในลําคอ ทําใหไกกินอาหารลําบาก นํ้าลายไหลยืด มี

กลิ่นเหม็น เปนมากๆ จะทําใหไกตายได 

สาเหตุของโรคน้ีเกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอไดหลายทาง เชน แผลที่เกิดจากของมีคม แผลจาก

การจิกตีกันในฝูง หรือมียุงเปนพาหนะที่สําคัญในการนําเชื้อโรคไประบาดในไกตัวอ่ืนๆ โดยยุงกิน

เลือดไกปวยในระยะที่มีเชื้ออยูในกระแสเลือด เชื้อโรคจะเขาไปอยูในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไก

อีก ก็จะปลอยเชื้อโรคเขาไป  

การปองกันโรคฝดาษควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ในการเลี้ยงดูลูกไกเล็ก ควรระวังอยาใหยุงกัด  

2. ใชทิงเจอรไอโอดีน ทาตามตุมฝที่เกิดขึ้น เพื่อลดการอักเสบของฝ และใหยาปฏิชีวนะ 

ละลายนํ้าใหกินติดตอกัน 3 - 4 วัน 

3. การทําวัคซีนปองกันโรคฝดาษ ใชเข็มแทงปก โดยแทง 1 คร้ัง ทํากับไกอายุ 10 วันไกจะ

มีภูมิคุมกันโรคไดนาน 1 ป 

2.10.3 โรคอหิวาตไก เปนโรคติดตอรายแรงที่พบไดในไก เปด หาน และนกอีกหลายชนิด  

ระบาดไดทุกฤดูกาล 

 สาเหตุและการติดตอ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหน่ึงติดตอไดหลายทางเชน โดยกินอาหาร

หรือนํ้าที่มีเชื้อโรคเขาไปปละติดตอในไกปวยที่ใกลชิดกัน เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณการเลี้ยง คน 

และสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว ตลอกจน นกหนู ก็เปนตัวนําโรคได เปดไกที่เลี้ยงใกลแหลงนํ้า ซาก

เปดไกที่เปนโรค และสิ่งขับถายที่ตกลงในนํ้าน้ัน เชื้อโรคจะแพรกระจายไปตามกระแสนํ้าได หรือ

จากการชําแหละเปดไกที่ปวยและตายดวยโรค เชื้อโรคก็สามารถแพรกระจายไปสูไกตัวอ่ืนๆ ในเลา

บริเวณใกลเคียงได 

 อาการของโรคอหิวาตไก ถาเปนอยางรายแรงไกอาจตาย โดยไมแสดงอาการใหเห็น ถาเปน

อยางออน ไกอาจจะปวยเปนแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบื่ออาหาร กระหานนํ้าจัด ทองรวง 

อุจจาระมีสีเหลืองหรือเขียว หงอนและเหนียงมีสีคล้ํากวาปกติ ในรายที่เปนอยางเร้ือรังเหนียงจะ

บวม บางตัวจะบวมที่ขอขา ทําใหเดินไมสะดวก 
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 การปองกันโรคอหิวาตไกควรปฏิบัติดังน้ี  

 1. การสุขาภิบาลสําคัญมากในการปองกันโรค ตองระวังความสะอาดภายในเลาไก การ

สรางโรงเรือนตองโปรง เย็นสบาย ไมอบอาวและไมสกปรก 

 2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตไก เมื่อไกอายุ  1 - 3 เดือน ฉีดวัคซีนแทงเขากลามเน้ือหรือ

ใตผวิหนัง จํานวน 1 ซี.ซี. ไกจะมีภูมิคุมโรคไดนาน 3 เดือน เมื่อไกอายุ 3 เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนเขา

กลามเน้ือหรือใตผิวหนังเชนกัน แตใชจํานวน 2 ซี.ซี. จะมีภูมิคุมโรคไดนาน 3 เดือน และตองทําซ้ํา

ทุกๆ 3 เดือน 

 3. การรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ หรือยาซัลฟา ละลายนํ้าใหไกติดตอกันนาน 2 - 3 วัน และ

ควรปรึกษากับสัตวแพทย 

 2.10.4 โรคหลอดลมอักเสบ  เปนโรคติดตอทางระบบทางเดินหายใจ เกิดไดกับไกทุกอายุ 

แตในลูกไกเล็กจะติดโรคน้ีไดงายกวา และตายมากกวาในไกใหญ ไกที่เปนโรคน้ีจะแสดงอาการ

คลายเปนหัด โดยเฉพาะในลูกไก จะมีอาการหายใจลําบาก อาปากเวลาหายใจ และมีเลี้ยงครืดคราด 

ตาแฉะ หงอยซึม ลูกไกมักตายเพราะหายใจไมออก เน่ืองจากจะมีนํ้าเมือกอุดในหลอดลม สวนใน

แมไกจะตายนอยกวา แตมีผลกระทบตอการไข ทําใหไขลดลงอยางรวดเร็ว คุณภาพของไขเลวลง 

เชน เปลือกไขบาง น่ิมขรุขระ ไขขาวเหลวเปนนํ้า ฟกออกเปนตัวนอย 

สาเหตุและการติดตอ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหน่ึง การแพรระบาดรวดเร็วมาก ไกจะไดรับ

เชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุงในอากาศ หรือการกินเชื้อโรคที่ปนอยูในอาหารหรือนํ้า

เขาไป  

 การปองกันโรคหลอดลมอักเสบควรปฏิบัติดังนี้  

 1. อยาเลี้ยงลูกไกตางรุนปนเปกัน ควรเลี้ยงใหไกเล็กอยูหางไกใหญ 

 2. หมั่นดูแลทําความสะอาดเลาไก และภาชนะตางๆที่ใชในเลาไกและใชนํ้ายาฆาเชื้อโรค 

 3. อาหารที่ใชเลี้ยงไกตองเปนอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไกกินไมหมดใหทิ้ง อยาปลอย

ใหเนาเสีย ควรเก็บลางใหหมด 

 4. โรคน้ีไมมียารักษาโดยตรง วิธีปองกันที่ดีที่สุด คือ การใหวัคซีนปองกันโรคลวงหนา 

โดยใชวัคซีนหยอดตาหรือจมูกลูกไกเมื่อได 2 อาทิตย และหยดซ้ําทุก 3 เดือน 

 2.10.5 โรคพยาธิภายนอก  ไดแก เหา หมัด ไร ที่อาศัยตามผิวหนังและขนไก จะดูดเลือด

และกัดกินผิวหนังและขนไก ทําความรําคาญใหไก ทั้งกลางวันและกลางคืน ไกไมมีความสุข จนทํา

ใหไกสุขภาพออนแอ ซูบผอมลง โลหิตจาง และความตานทานโรคลดลง 

 การรักษา ทําไดโดยใชยากําจัดพยาธิภายนอกที่มีจําหนายในทองตลาด เชน โรทิโนน มาลา

ไทออน ใชละลายนํ้าฉีดพนบริเวณเลาไกและกรงไกเปนประจํา อยาใหถูกตัวไก แตเวลาพนจะตอง
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ระวังเพราะเปนอันตราย โดยใชมาลาไทออน 5 เปอรเซน็ต  แตอาจละลายนํ้าอยางออนๆ ในขนาด

เพยีง 0.5 เปอรเซน็ต จุมไกลงในนํ้ายาเพื่อฆาหมัดหรือไร ยาที่ใชทั่วๆไป ไดแก โลต๊ิน ทุบแชนํ้าให

นํ้าขาวออก แลวผสมนํ้าลงไปพอประมาณ จับไกจุมลง หรือใชยาผงสําเร็จรูปโรยตามตัวไกโดยตรง

ก็ได อาจใชยาสูบอยางฉุนแชในนํ้าปบใหเข็มขน แลวจับตัวไกจุมลงไป หรือจะตํายาสูบอยางฉุนให

ปน แลวนําไปโรยตามรังไขและบริเวณเลาไกก็ได  หรืออีกวิธีหน่ึง ใหทําที่เกลือกฝุน โดยนํากลอง

สี่เหลี่ยมลึกประมาณ 1 คืบ ใชยาสูบอยางฉุน ตําใหปนเปนแปง ผสมกับปูนขาว (หรือขี้เถา) และดิน

ใสไวในลัง ราดนํ้าพอชุมใหไกเกลือก วิธีชวยลดเหาหรือไรไกลงได ทั้งประหยัดและไดผลดี 

 2.10.6 พยาธิไสเดือน  พยาธิชนิดน้ีจะทําอันตรายตอไกอาย  1 - 3 เดือนไดมาก ไขพยาธิจะ

ปนออกมากับอุจจาระ เมื่อไดรับความรอนและความชื้นพอเหมาะไขพยาธิจะเจริญเปนระยะติดตอ 

ซึ่งจะมีตัวออนอยูภายใน ไกจะติดพยาธิโดยกินไขระยะติดตอเขาไป ไกเมื่อเปนโรคจะมีอาการซูบ

ผอม เบื่ออาหาร ขนหยอง ปกตก เติบโตชา ทองเสีย ถามีพยาธิมาก ลูกไกจะตายภายใน 10 วัน ในไก

ใหญไขจะลดลงอยางเห็นไดชัด 

 การปองกันและกําจัดพยาธิ ควรปฏิบัติดังน้ี  

 1. ทําความสะอาดคอกยอยๆ และนําอุจจาระไปทิ้งใหไกลจากที่เลี้ยงไก หรือเอาไปใสถังไม 

2 ชั้น ซึ่งระหวางกลางใสขี้เลื้อยไวและมีฝาปด ทิ้งไว 2 สัปดาห ไขพยาธิจะถูกทําลาย เอาอุจจาระไป

ใชเปนปุยได 

 2. อยาใหคอกชืน้แฉะ และพยามใหคอกถกูแสงแดดเสมอ 

 3. การเลี้ยงลูกไกบนตะแกรงลวดตาขาย จะปองกันพยาธิไดดี 

 4. การรักษาพยาธิไสเดือน ใชยาพวกปปเปอราซีนชนิดแคบซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม ตอ

นํ้าหนักไก 1 กิโลกรัม หรือใชผสมลงในอาหารใหไกกิน ในขนาด  0.5 เปอรเซน็ต  เมื่อไกอายุได 2 - 

3 เดือน ไมควรใหอาหารมากเกนิไป ควรผสมใหไกกนิอาหารไดหมดวันเดียว หรืออาจจะใหไกอด

อาหารกอนใหยาก็ได เพื่อทําใหไกอยากกินอาหารวันที่ใหยาถายพยาธิ ตอไปใหซ้ําเปนระยะๆ ทุก 3 

- 4 เดือน จะชวยใหไกแข็งแรงสมบูรณ หรือถาไมสะดวกในการหาซื้อจะใชของที่มีอยูในพื้นบานก็

ได โดยใชหมากแข็งที่ใชกินนํามาแชนํ้าใหออนตัว แลวตําใหแหลก ปนใหเปนเม็ดขนาดเล็ด

ขาวโพด ใหไกกินตัวละ 1 เม็ด 

 2.10.7 โรคพยาธินัยนตาไก  พบไดในไกที่เลี้ยงในหากินตามที่รก หรือในเลาที่มีแมลงสาบ

อาศัยอยู จะพบวา นัยนตาไกจะมีพยาธิตัวเล็กๆ สีขาวยาวประมาณคร่ึงเซนติเมตร ในมุมดานหัวตา

ของไก 



37 

 

 

 สาเหตุ แมลงสาบเปนพาหะชั่วคราวที่พยาธิ จะไปเจริญเติบโต จากไขเปนตัวออน

แมลงสาบ จากไขเปนตัวออนอยูภายในตัวแมลงสาบ เมื่อไกกินแมลงสาบจะติดโรคพยาธิน้ี ตัวออน

พยาธิจะเคลื่อนตัวจากปากไกเขาไปทางจมูก แลวเขาไปในทอน้ําตาไปสูที่หัวตา 

 อาการ ไกจะกระพริบตาบอยๆ นํ้าตาไหล ถูตากับหัวปก พยาธิจะรบกวนตาไก ทําใหตา

อักเสบเปนหนอง ตาบวมปด และจะพบพยาธินัยนตาไกซอนอยูที่มุมตาดานหัวตาของไก 

 การปองกันและการรักษา ตองกําจัดแมลงสาบใหหมดไปจากบริเวณเลาไก รักษาความ

สะอาดของเลาไกและที่เก็บอาหาร อยาใหรกรุงรังเปนที่อาศัยของแมลงสาบได  การรักษาทําไดโดย

ใชไมพันสําลี เขี่ยเอากอนหนองที่นัยนตาออก แลวใชนํ้าเกลือหรือนํ้ามะเกลือ หรืออาจใชยาฉุนแช

นํ้าจนไดน้าํสชีาออนๆ หยอดนัยน ตาไก แลวเขี่ยเอาพยาธิออก หยอดตาดวยยาหยอดตาที่มียา

ปฏิชีวนะ เชน คลอแรมเฟนนิคอล เพื่อลดการอักเสบของตาวันละ 2 คร้ัง เชาและเย็นประมาณ  2 - 3 

วัน จนกวาจะหายเปนปกติ (วัลลภ, 2544) 

  โปรแกรมการทําวคัซนี 

 การที่ไกจะมีภูมิคุมโรคขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน โปรแกรมการทําวัคซีนที่

ดี การเลือกวัคซีนที่เหมาะสม และคุณภาพดี วิธีการใหวัคซีน ดินฟาอากาศและสุขภาพของฝูงไกเอง

ขณะที่ทําวัคซีน เปนตน นอกจากน้ี การที่ทําวัคซีนกับฝูงไกพรอมๆ กัน  ซึ่งเปนการ ยากที่จะให ไก

ทุกตัวสรางภูมิคุมกันโรคไดดีเทาเทียมกัน ถึงแมวาทําวัคซีนไปแลวไดผลสมบูรณตามเปาหมาย แต

โรคอาจจะเกิดกับไกบางสวน ทําใหภูมิคุมกันโรคหมดเร็วกวาที่ควร ดังน้ันบางคร้ังจึงจําเปนตองมี

การทําวัคซีนซ้ํา 

ขอควรทราบกอนการทําวัคซีน 

1. ทําวัคซีนใหแกสัตวที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และไมเปนโรคเทาน้ัน 

2. ศึกษารายละเอียดการเก็บรักษา และการทําวัคซีนตามคําแนะนําเฉพาะของวัคซีนแตละ

ชนิด เพื่อใหไดวัคซีนที่มีคุณภาพที่สุด และสามารถเก็บรักษาไดนาน 

3. ใหวัคซีนตามแนะนําของสัตวแพทยเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีโรคระบาด 

เกิดขึ้นแลว หรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกลเคียง 

4. วัคซีนสามารถใหจนถึงวันหมดอายุที่ระบุไวขางขวด 

5. อยาใหวคัซนีถกูความรอนหรือแสงแดด และตองใหวคัซนีครบตามขนาดทีก่าํหนดไว 

6. หลงัใหวคัซนีแกสัตวที่กําลังจะนําสงโรงฆาควรเวนชวงเวลาตามคําแนะนําของวัคซีนแต 

ละชนิด 

7. วัคซีนที่เหลือจากการใชควรทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงจากการปนเปอนดวยเชื้อโรคอ่ืน ซึ่งจําทํา 

ใหคุณภาพวัคซีนลดลงและเปนอันตรายในการนําไปใชคร้ังตอไป 
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8. ขวดบรรจุวัคซีนหรือภาชนะที่ใชในการผสมวัคซีน เมื่อใชแลวควรตมหรือเผาทําลายเชื้อ

กอนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเปน 

9. ตองใหวัคซีนเมื่อหมดระยะความคุมครองของวัคซีนแตละชนิด 

10. วัคซีนแบบที่ตองผสมนํ้ายาละลาย เมื่อผสมแลวตองใชใหหมดภา ยใน 2 ชั่วโมงซึ่ง 

ระหวางน้ันตองเก็บวัคซีนในกระติกนํ้าแข็ง 

11. สัตวบางตัวอาจเกิดการแพหลังฉีดวัคซีน ดังน้ันจึงควรรอสังเกตอาการสัตวภายหลังจาก 

ฉดีวัคซนีแลวประมาณ 1 ชั่วโมง ถาเกิดอาการแพใหรักษาดวย แอดรีนาลีน หรือ แอนติฉีสตามีน 

12. วัคซีนที่เสื่อมคุณภาพ หมดอายุ มีการปนเปอน หรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไปหามนํามาใช 

13. การฉีดวัคซีนใหไดผล ตองพยายามฉีดใหแกสัตวทุกตัวในหมูบานยิ่งปริมาณสัตวที่

ไดรับวัคซีนมาก ระดับภูมิคุมกันโรคในฝูงก็ยิ่งสูง โอกาสที่เกิดโรคระบาดมีนอย 

14. การใหวัคซีนเพื่อสรางระดังความคุมโรคในแมพันธุ สามารถถายทอดภูมิคุมกันใหลูก 

ไดในระยะแรกเกิด 

15. สัตวจะปวยหลังจากไดรับเชื้อโรคหรือไม ขึ้นอยูกับปริมาณและความรุนแรงของเชื้อ 

โรคที่เขาสูรางกาย หากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมากอาจทําใหสัตวเปนโรคได 

16. ไมควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแตเพียงอยางเดียว การปองกันการติดโรคจากแหลงอ่ืน 

การจัดการและสุขาภิบาลที่ดีจะชวยปองกันการเกิดโรคไดดีที่สุด 

การเตรียมกอนทําวัคซีน ควรปฏิบัติดังน้ี 

1. การเตรียมอุปกรณกอนทําวัคซีน เชน เข็มและกระบอกฉีดยา ตองตมในนํ้าสะอาดให 

เดือดนาน 15 นาที กอนใชและหลังใช หามแชในนํ้ายาฆาเชื้อโรค  

2. วัคซีนชนิดเปนน้ําหรือน้ํามันพรอมฉีด จะตองทําความสะอาดจุกยางและคอขวด ดวยนํา 

สําลีชุบแอลก อฮอล เขยาวัคซีนใหเปนเน้ือเดียวกัน แลวใชเข็มและกระบอกฉีดยาที่ตมสะอาดแลว

ดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช 

3. วัคซีนที่จะตองผสมกอนใช ตองใชเข็ม และกระบอกฉีดนํ้าที่ตมสะอาดดูดนํ้ายาละลายที่ 

เตรียมไวสําหรับวัคซีนแตละชนิดฉีดเขาไปในขวดบรรจุวัคซีน เขยาใหเขากันประมาณ 2 - 5 นาที 

แลวดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช วัคซีนที่ละลายแลวตองใชใหหมดภายใน 2 ชั่วโมง ระหวาง

การใชจะตองเก็บวัคซีนในกระติกนํ้าแข็ง สําหรับหลอ ดบรรจุวัคซีนและอุปกรณในการทํา เมื่อใช

แลวควรตมทาํลายเชื้อกอนทิ้งหรือเก็บไว โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเปน 

ตําแหนงบนตัวสัตวที่จะใชวัคซีนสัตวปก 

1. ฉีดเขากลามเน้ือ ใชเข็มเบอร 20-21 ยาว ½ น้ิว บริเวณกลามเน้ือหนาอก หรือกลามเน้ือ 

โคนขาหลัง ฉีดเขากลามเนื้อขาหลัง เนื่องจากกลามเนื้อขาหลังมีเสนประสาทใหญพาดผาน 
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2. ฉีดเขาใตผิวหนัง ใชเข็มเบอร 20 - 21 ยาว ½ น้ิว บริเวณหลังคอ 

3. หยอดตา ดึงหนังตาลาง หยดวัคซนีดวยหลอดหยดลงทีต่า 

4. หยอดจมกู ใชน้ิวมือปดจมูกขางหน่ึงแลวหยดวัคซีนที่รูจมูกอีกขางหน่ึง เมื่อสัตวสูด 

วัคซีนแลวจึงปลอยน้ิว 

5. แทงปก ใชเข็มรูปสอมจุมวัคซีนในขวดใหมิดเข็ม แทงที่พังผืดของปก (Wing Web)  

อยาใหถูกเสนเลือด (ตาราง 3) 

 

ตาราง 3 การใหวัคซีนปองกันโรคระบาดของไกพื้นเมือง 

ชนิดวัคซนี อายุไก วิธีใช ขนาด

วัคซีน 

ระยะคุมโรค 

- นิวคาสเซลิ 

 

1 - 7วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด ระยะสั้น ควรทําคร้ังที่สอง 

เมื่อไกอายุ 21 วัน 

- นิวคาสเซลิ 21 วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด ควรทําวัคซีนนิวคาสเซิล 

ชนิดแทงปกอีกคร้ังเมื่อ 

ไกอายุ 3 เดือน 

- นิวคาสเซลิ 3 เดือน ใชเข็มคูแทงปก 1 คร้ัง 6 เดือน 

- ฝดาษไก 7 วัน ใชเข็มคูแทงปก 1 คร้ัง  1 ป 

- อหิวาตไก ต้ังแต1 เดือน ฉีดเขากลามเน้ือ 1 ซี.ซ.ี 3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน 

- หลอดลม   

   อักเสบ 

14 วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด 3 เดือน ทําซ้ําทุก 3 เดือน 

หามใชวัคซีนน้ีพรอมกับ

วัคซนีนิวคาสเซลิควรใช

วัคซีนชนิดน้ีหางกันไมนอย

กวา 1 สัปดาห 
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2.11 การจดบันทึกขอมูล 

 การบันทึกขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนการเลี้ยง เทคนิคตางๆ ที่ชวยใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น หรือบันทึกขอมูลประจําวันจากการทํางาน เชน จํานวนไกที่เลี้ยง อัตราการเจริญเติบโต 

การกินอาหาร อัตราการตาย หรือการใหผลผลิตไข เปนตน จะเปนประโยชนแกผูเลี้ยงทั้งสิ้น เพราะ

ทําการบันทึกจะทําใหรูวามีอะไรเกิดขึ้นบาง มีรายรับ รายจายเปนอยางไร เพราะถาไมมีขอมูล

ดังกลาวแลวก็จะไมมีอะไรชวยในการหาสาเหตุของความผิดพลาด หรือขาดขอมูลที่จะชวยในการ

ทํางานดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวอยางขอมูลที่ควรทราบและบันทึกไว 

ตัวอยางแบบสรุปผลการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

วันที่เร่ิมเลี้ยง……………………………………………………………………………………. 

จํานวนที่เลี้ยง…………………………………………………………………………………… 

จํานวนทีต่าย - คดัออก……………………………………………………...………………….. 

จํานวนทีเ่หลอื…………………………………………………………………………………... 

อัตราการตาย (%)……………………………………………………………………………….. 

วันที่จําหนาย……………………………………………………………………………………. 

ระยะเวลาที่เลี้ยง……………………………………………………………………………..วัน 

ระยะเวลาพักเลา………………………………………………………………………….… วัน 

ระยะเวลาทั้งสิ้น……………………………………………………………………………..วัน 

ซือ้อาหาร……………………………………………………………………………………….. 

  ชนิด……………………………จํานวน……………………………….กโิลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

ตาราง 4  แบบบันทึกประจําสัปดาห 

สปัดาห…………………………จํานวนไก……………….พันธุ……………….เลาที่…….. 

วัน วันที่ จํานวนอาหารทีใ่ห

กโิลกรัม 

ไกตาย การคํานวณ 

อาทิตย 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัส 

ศกุร 

เสาร 

 + = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

 นํ้าหนักเฉลี่ย = 

น้ําหนักมาตรฐาน = 

% การตาย = 

% การตายสะสม = 

อัตราการเจริญเติบโต = 

อัตราการแลกอาหาร = 

อาหารที่กินสะสม = 

รวมสัปดาห       = 

สะสม ถึงสัปดาหกอน   = 

สะสมถึงสัปดาห      = 
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ตัวอยางแบบบันทึกประจําสัปดาหสําหรับฝูงไกไข 

เลาที่………………….   จํานวนไกเลี้ยง…………………………...ตัว 

อายุไก……………………สปัดาห        จํานวนไกตนสปัดาห…………………….ตัว 

อายุการไข………………..สปัดาห   จํานวนไกปลายสปัดาห……….…………ตัว 

 

ตาราง  5  แบบบันทึกประจําสัปดาหสําหรับฝูงไกไข 

วัน วันที่ จํานวนไขที่เก็บได ไขไมปกติ ไกตาย อาหารที่ให 

อาทิตย 

จันทร 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัส 

ศกุร 

เสาร 

 + = 

+ =  

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

  + = 

+ =  

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

+ = 

รวมสัปดาหน้ี       = 

สะสมถึงสัปดาหกอน    = 

สะสมถึงสัปดาห      = 

 นํ้าหนักไขทั้งหมด   …………………………….. กิโลกรัม 

 นํ้าหนักไขเฉลี่ย  …………………………….. กิโลกรัม 

 นํ้าหนักเปลือกหอยที่ให …………………………….. กิโลกรัม 

 นํ้าหนักกรวดทีใ่ห  …………………………….. กิโลกรัม 
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ตัวอยางแบบบันทึกประจําฝูงไกสาว 

วันเร่ิมเลี้ยง………………….  เลาที่…………………….. 

จํานวนเร่ิมเลี้ยง………….ตัว ราคาอาหารที่ใช……………………………….บาท/ กิโลกรัม 

 

ตาราง 6 แบบบันทึกประจําฝูงไกสาว 

การใหอาหาร จํานวนไกตาย 

สปัดาห 

1 

2 

 

 

17 

18 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อ. รวม จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อ. รวม นํ้า 

หนัก

เฉลี่ย 

รวมอาหารที่ให รวมจํานวนไกตาย 

  

2.12 แนวทางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

การอนุรักษไกพื้นเมืองโดยเกษตรกรรายยอยเปนการสนับสนุนสงเสริมเกษตรกรเลี้ยงไ ก

ตอครัวเรือนมากขึ้น และเปนผูไดประโยชนจากไกโดยตรง ดังน้ันจึงขึ้นอยูกับเราจะหาวิธีการ

แบงปนผลประโยชน เพิ่มรายไดใหเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมไดอยางไร  วิธี

หน่ึงที่คาดวาไดผล  ก็คือการสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดต้ังตลาดกลางไกพื้นเมืองขึ้นทุกอําเภอ

หรือทุกตําบล ๆ ละ 1 แหง เพื่อเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธุ คัดพันธุ ทดสอบพันธุ เผยแพร

แลกเปลี่ยนความรูขาวสารทั้งทางดานวิชาการและขอมูลดานการตลาด ตลอดจนเปนแหลงจําหนาย

สินคาเกษตรที่เกี่ยวของ จะเปนการนําผลผลิตจากการอนุรักษไกไปใชประโยชนในดานเศรษฐกิจ

เพิ่มรายไดใหเกษตรกรผูอนุรักษและพัฒนาโดยตรง  คาดวาในแตละปจะมีไกพื้นเมืองออกมาสู

ตลาดมากกวาปละ 60 ลานตัว เปนมูลคาประมาณ 5,000 ลานบาทและจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปเน่ืองจากวา

ไกพื้นเมืองถาหากมีการควบคุมจํานานไกเล็ก  ไกใหญ  ไกสาวในแตละฟารมหรือครอบครัวของ

เกษตรกรรายยอยใหเหมาะสมแลว มีการจับขาย  หรือบริโภคในครัวเรือน เมื่อถึงอายุและขนาดที่

ผูบริโภคตองการและจุดที่ใหผลตอบแทนสูงสุด จะใหเกษตรกรไดใชประโยชนสูงสุด คือ แมจะมี

พอแมไกในจํานวนคงที่ แตถาจับขายหรือกินตัวที่โตเต็มที่แตไมใชแกเต็มที่จะทําใหลูกไกรุนถัดมา

และลูกไกเล็กสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทน เนื่องจากมีอาหารสมดุลกับปริมาณไก ทั้งนี้ เพราะ
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เกษตรกรจะไมลงทุนซื้ออาหารที่เลี้ยงเน้ือไก หรือไกไข แตจะเปนเวลาอาจจะเชาหรือเย็น นอนน้ัน

ก็หากินเองตามธรรมชาติ เชน ผัก หญา เมล็ดธัญพืชตางๆ แมลง ซึ่งก็จะถูกจํากัดดวยพื้นที่รอบ

บริเวณบาน ความสมัพนัธระหวางจํานวนประชากรไกตอครอบครัวตอเดือนจะเปนสดัสวนโดยตรง

กับจํานวนไกที่ขาย กินหรือตาย 

 ตลาดไกพื้นเมือง : โอกาสและความเปนไปได 

 ไกพื้นเมืองพันธุแมนับไดวาเปนพันธุไกที่ถูกจัดอันดับใหอยูในความนิยมของผูบริโภคทั่ว

ประเทศเปนอันดับหน่ึง รองลงมาก็เปนลูกไกลูกผสมที่พอเปนแมพันธุพื้นเมือง  แมพันธุทางชนิด

ตางๆ และสุดทายเปนไกเน้ือ โตเร็ว ขนสีขาว ที่เลี้ยงเปนการคา และมีจําหนายทั่วๆ ไป ไกพื้นเมือง

ที่จําหนายกันทุกมันนี้ ตลาดมีความตองการตังที่มีขนาด 1.5 - 20 กโิลกรัม  และผูที่บริโภคนิยมซื้อ

ไกรุนหนุมสาว โดยเฉพาะไกสาวอายุพรอมจะไขหรือเร่ิมไขน้ัน เปนจุดป รารถนาของผูบริโภคของ

ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน ญ่ีปุน จีน ไตหวัน เกาหลี มาเลเซีย ฮองกง ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

แตก็ยังมีปญหาอยูตรงที่ไกดังกลาวมีจําหนายไมแพรหลาย ราคาแพง หาซื้อไดยาก การตลาดไมเปน

ระบบ ขาดเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม และมีผูเลี้ยงเปนเชิงธุรกิจคอนขางจะนอย 

 ตลาดไกพื้นเมืองปจจุบันสวนใหญเปนตลาดทองถิ่น เปนการซื้อขายกันอยูในหมูบาน

ชนบท โดยเฉพาะตลาดในตําบลและอําเภอ ทุกๆ เชา จะมีเกษตรกรนําไกพื้นเมืองใสเขงมาขาย 

หรือไมก็มีคนกลางรวบรวมรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง แลวสงไปขายตลาดใหญในจังหวัดและ

กรุงเทพฯ มีเกษตรกรในตางจังหวัดจํานวนมากโดยเฉพาะเกษตรกรผูนําในหมูบานจะรวบรวมไก

พื้นเมืองใหไดจํานวนมากพอสําหรับบรรทุกหน่ึงคันรถสงกรุงเทพฯ เปนคร้ังคราว สวนใหญจะเปน

ชวงเทศกาล เชน ตรุษจีน จะเห็นไดวา ระบบการตลาดของไกพื้นเมืองเปนตลาดสําหรับชาวชนบท

และตลาดทองถิ่น และเปนการบริโภคภายในประเทศซึ่งก็เปนวิธีที่ถูกเพราะเปนการสงเสริมใหการ

ผลิตเองบริโภคเอง และใหประชาชนในชนบทไดมีอาหารประเภทโปรตีนเพียงพอ 

 ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนาการผลิตไกพื้นเมืองใหมีจําหนายสม่ําเสมอตลอดป ในความ

คิดเห็นของผูเขียนเห็นวาควรจะมีการศึกษาและวิจัยในดานการตลาดไกพื้นเมือง โดยเฉพาะเพื่อเปน

สิ่งจูงใจใหเกษตรกรไดผลิตอยางตอเน่ือง เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตฤดูกาล

มาเปนการผลิตตอเน่ืองตลอดป แมวาจะผลิตจํานวนไมมากตอครัวเรือน แตถาผลิตกันเปนแสนๆ 

ครอบครัว ก็จะทําใหผลผลิตรวมสูง พอเพียงกับการที่จะทําธุรกิจดําเนินการตลาดไดอยางตอเน่ือง 

ทําใหผูบริโภคหาซื้อไดงายในราคาที่ยุติธรรมแนวโนมที่เปนไปไดในปจจุบัน คือ การเพิ่มผลผลิต

ไกพื้นเมืองโดยการรวบรวมไกพื้นเมืองสงโรงเชือดไกที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อชําแหละตัดแตงและ

บรรจุหีบหอเปนสินคาที่มีกระบวนการผลิตอยางถูกตองตามหลักอนามัยและเปนสินคาที่มีคุณภาพ 

เหมาะที่จะสงไปจําหนายตลาดภายในประเทศและตางประเทศ เชนเดียวกับไกพันธุเนื้อในปจจุบัน 
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เหตุผลที่เสนอใหมีการเปดงานชําแหละไกพื้นเมือง เน่ืองจากวาเปนการดูดซึมปริมาณไกออกสู

ตลาดอยางสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันเมื่อเกษตรกรขายไกใหญออกไปแลวก็จะสามารถนําไกเล็กเขา

มาเลี้ยงทดแทน หรือไมก็จะไมทําใหไกเล็ก และลูกไกที่มีอยูเดิมไดมีโอกาสไดเจริญเติบโตขึ้นมา 

เปนการผลิตตอเน่ืองตลอดป สวนอีกประเด็นหน่ึง คือ ผูผลิตสวนใหญ 90 เปอรเซน็ต  ไมมีความ

ชํานาญดานการตลาดเขามาชวยผลักดันอีกทางหนึ่ง ซึ่งผูมีประสบการณเหลานี้จะมีความชํานาญ

เปนพอเศษสําหรับการฆา ชําแหละ และบรรจุหีบหอใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดทุก

ระดับชั้น ไมวาจะเปนตลาดภายในประเทศ หรือตางประเทศ ดังน้ัน จึงเห็นวาแนวโนมในดานน้ีมี

ความเปนไปไดสูงกวา 80 เปอรเซน็ต (สุธิพงศ, 2553) 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

คฑายุทธ (2533) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรในทองที่

บานโนนสวาง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบวาเกษตรกรสวนมากเร่ิมตน

เลี้ยงไกพื้นเมืองโดยการขอและซื้อพันธุจากเพื่อนบาน ลักษณะการเลี้ยงสวนมากมีเลาใหไกอยู  

ใชนํ้าคลองใหไกกิน แหลงที่ใหความรูแกเกษตรกรมากที่สุด  คือ  เจาหนาที่จากมหาวิทยาลัย

เกษตรกรรมนครราชสีมา สิ่งพิมพและโทรทัศน เทคโนโลยีการเลี้ยงไกที่เกษตรกรใชมากที่สุดคือ 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน รองลงมาคือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง และการคัดเลือกพันธุ 

เทคโนโลยีทางดานอาหารและการใหอาหารไก สวนเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคระบาด การปองกันโรค

ดวยวัคซีน  เปนเทคโนโลยีที่เกษตรกรใชนอยที่สุด  

ชัชวาล (2546) ไดศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรใน

โครงการผลิตและกระจายพันธุสัตวปก จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ปญหาในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

1) ดานระบบการเลี้ยง มีปญหาในระดับมาก ไดแก ราคาอาหารและเวชภัณฑแพง ไกมีโรคระบาด

และพยาธิ ขาดความรูในเร่ืองการปองกันรักษาโรค ขาดความรูวิธีการเลี้ยงและคัดพันธุ ไมมีความรู

เร่ืองการใหวัคซีน ขาดหลักวิชาการในการเลี้ยงไกพื้นเมือง ขาดความรูในการรักษาโรคเบื้องตนและ 

2 ) ดานที่สงผลตอการเลี้ยงไก มีปญหาในระดับมาก คือ ขาดแคลนเงินทุนที่ใชเลี้ยงไก 

 การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมือง พบวา เกษตรกรมีการยอมรับในระดับมาก ใน

เร่ืองการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ และมีการยอมรับนอย ไดแก การสรางและการรักษาความ

สะอาดโรงเรือน การจัดการเลี้ยงดูทั่วไป อาหารและการเลือกใชวัสดุดิบแทน อาหารสัตว การ

จัดการฟกไข การปองกันโรค การควบคุมโรค และการเก็บรักษาวัคซีนและอุปกรณ  ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา เกษตรกรที่มีความแตกตางกันในเร่ือง ระยะเวลาในการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวน
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แรงงานในครัวเรือน การไดรับการฝกอบรม รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง มีระดับการยอมรับ

เทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เชิดชัยและคณะ ( 2541) ไดศึกษาในเร่ืองการเผยแพรเทคโนโลยีการผลิตไกพื้นเมืองและ

ลูกผสมพบวา ดานขอมูลทั่วไป ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรมีเกษตรกรทั้งสมาชิกใน

โครงการรอยละ 90 และไมใชสมาชิกรอยละ 10 เลี้ยงไกพื้นเมืองในรอบปที่ผานมา สวนมากเลี้ยง

ไกมานานถึง 10 ป สมาชิกในโครงการของทั้งสองหมูบานมีจํานวนไกพื้นเมืองมากกวาไมใช

สมาชิกในโครงการ และสวนมากมีพอพันธุเปนของตนเอง เกษตรกรสวนมากมีเลาไกพื้นเมืองสราง

อิสระจากบาน และอยูใตถุนยุงขาว มีรางนํ้าและรางอาหาร ใหอาหารไกวันละ 2 คร้ัง โดยนิยมใช

ขาวเปลือก ขาวสาร และปลายขาว ไกพื้นเมืองวางไขตอชุดเฉลี่ย 10.3 - 12 ฟอง และฟกออกเปนตัว

รอยละ 70.8 - 81.7 ปญหาที่สําคัญในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไดแก โรคระบาด หมัด ไร และอาหาร

ราคาแพง  

 พงษศักด์ิและคณะ(2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงไกพื้นเมืองและรังฟกไขในพื้นที่

หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากปญหาที่พบในระหวางฟกไข  ในพื้นที่

หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 7 หมูบาน สํารวจจากเกษตรกร 30 ราย ในระหวางเดือนมนีาคม 2548 -

กุมภาพันธ 2549 พบวา ไกที่เลี้ยงเกือบทั้งหมดเปนไกพื้นเมืองสายพันธุไกชน  เกษตรกรสวนใหญ

สรางโรงเรือนสําหรับเลี้ยงไกแยกจากตัวบานพักอาศัย ( 80%) ไกชอบเกาะกิ่งไมขนาดเฉลี่ย 3 

เซนติเมตร เปนคอนเกาะนอน  วัสดุที่ใชเปนตัวรังฟกไขมักเปน  สิ่งของที่เหลือใชในครัวเรือนและ

หาไดงายในทองถิ่น ที่ใชมาก 3 อันดับแรก ไดแก  เขง (56 %) ตะกราหรือกระบุง ( 24.8 %) และลัง

ไม (9.6 เ%) สวนวัสดุรองรังใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นเชนกัน ที่ใชมาก 3 อันแรก ไดแก ใบพืช

สมุนไพร (41.9 %) ฟางขาว (15.4 %) และเศษผา (13.9 %) มีใบพืชสมุนไพรที่เกษตรกรนํามาใช

หรือเคยนํามาใชเปนวัสดุรองรัง จํานวน 5 ชนิด ไดแก สะเดา ตะไคร ตะไครหอม แมงลักคา และไผ

ปา ปญหาที่พบในระหวางแมไกฟกไข ไดแก ปรสิตภายนอกดูดกินเลือดไก แมไกขี้รดไข แมไกทับ

ไขจนไขแตก ไขตกจากรัง  และแมไกเขาฟกไข พรอมกัน 2 ตัวในรังเดียวกนั  เมื่อทราบขอมูลและ

ปญหาที่พบระหวางฟกไข  จึงไดทดลองประดิษฐรังฟกไขดินเผาตนแบบขึ้น โดยใชดินเหนียวเปน

วัสดุทําตัวรัง  ออกแบบรังเปนรูปทรงถังเบียร วางตามแนวนอน มีเสนผานศูนยกลางปากรัง 14 น้ิว 

ตัวรังยาว 16 น้ิว รองรังดวยใบพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติปองกันปรสิตภายนอกของไก 
 ประภัสสร  (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จําเปนในการพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ของเกษตร พบวา  เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองสวนใหญมีความรูระดับมากดานการเลี้ยงและการ

คดัเลอืกพนัธุอาหารและดานโรคพยาธแิละการรักษา เทคโนโลยีที่เกษตรกรนําไปป ฏิบติัและเห็นวา
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จําเปนในการเลี้ยงไดพื้นเมือง ไดแก เทคโนโลยีดานการใชพันธุ การปรับปรุงพันธุการคัดเลือกพันธุ 

โรงเรือน การใหนํ้า การปองกันโรคและการกําจัดพยาธิ ปญหาที่พบ เกษตรกรรอยละ 83.6 มีปญหา

ดานการปองกันโรคและการรักษาโคพยาธิ ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา เกษตรกรที่มีสภาพ

พื้นฐานและสภาพการผลิตไกพื้นเมืองคืออายุ จํานวนไก พื้นเมือง ที่ผลิตได ที่แตกตางกันมีการนํา

เทคโนโลยีไปปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองไมแตกตางกัน สวนเกษตรกรที่มีประสบการณในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองแตกตางกันมีการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติแตกตางกันและเกษตรกรที่มีความรูในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองที่แตกตางกัน มีการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากผล การวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการคือ  ควรมีการ

อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันโรคและการทําวัคซีน การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุไก

พื้นเมือง และการใชอาหารสัตวที่มีในทองถิ่น ควรมีการสนับสนุนในรูปแบบการรวมกลุม และควร

มีการศึกษาวิจับเพิ่มเติมเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีการปองกันโรค ตลอดจนสงเสริมงานวิจัยการใช

ประโยชนจากวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิตแกเกษตรกร  
ประภา (2544) ได ศึกษาเร่ืองวิจัยสถานภาพและการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตไกพื้นเมือง

ของเกษตรกร ระดับหมูบาน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกร พบวา อายุมีความสัมพันธ

ในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการใชความรู/เทคโนโลยีดานการสรางคอกหรือ

เลาใหไกอยู การใหวัคซีนปองกันโรค และการใหยาถายพยาธิ สวนระดับการศึกษา มีความสัมพันธ

ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการใชความรู/เทคโนโลยี ดานการสรางคอก

หรือเลาใหไกอยู  การใหวัคซีนปองกันโรค  และการใหยาถายพยาธิ และมีความสัมพันธในเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการใหยาปฏิชีวนะเสริมในนํ้ากับไก สวนจํานวนไกที่เลี้ยง

มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  กับการกกใหความอบอุนกับ

ลูกไก 

 สภาพการเลี้ยงและการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง พบวา เกษตรกรเลี้ยงไก

จํานวน 31-40 ตัว  (เฉลี่ย 42.67  ± 20.85) ตอครัวเรือน สวนใหญมีประสบการณในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองมานาน 1-5 ป  (เฉลี่ย 8.04  ± 7.26) ในการเลี้ยงไกจะเลี้ยงแบบปลอย โดยมีคอกหรือเลาให

ไกอยูแยกตากหางจากบาน โดยทําความสะอาดคอกหรือเลาเปนคร้ังคราวแลวแตโอกาสจะอํานวย 

โดยมีการโปรยอาหารจําพวกปรายขาว/ขาวโพดใหไกกิน รวมถึงมีการจัดหานํ้าใสภาชนะไวใหไก

กิน ลูกไกที่เกิดขึ้นจะปลอยใหแมไกดูแลใหความอบอุนเองโดยไมใชเคร่ืองกก มีการจัดหานํ้าและ

โปรยปลายขาวเสริมใหลูกไกกินต้ังแตเล็ก อายุประมาณ  1 - 5 วัน สวนดานการปองกนัโรค

เกษตรกรสวนใหญใหยาปฏิชีวนะเสริมในนํ้าและใหวัคซีนปองกันโรคกับลูกไกเปนประจํา หากมี
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ไกเจ็บปวยจะนิยมรักษาไกโดยใชความรูและประสบการณที่ตนเองมีอยู มีบางสวนเคยถายพยาธิ

และใชสมุนไพร  ยาพื้นบานในการรักษาและปองกันโรคในไก เกษตรกรสวนใหญ ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ดานการเลี้ยงไกพื้นเมืองจากเพื่อนบาน มีสวนนอยที่รับทราบขอมูลขาวสารจาก

รายการวิทยุ โทรทัศน มีเกษตรกรบางสวนเคยเขารับการฝกอบรมในเร่ืองที่เกี่ยวของกับไกพื้นเมือง 

อาทิเชน การดูเกล็ดไกชน การเลี้ยงไกพื้นเมือง โรคของไก เปนตน สวนใหญไมเปนสมาชิกกลุม

หรือชมรมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ในดานปญหาพบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาดานโรคพยาธิและการปองกันโรค 

รองลงมาคือปญหาดานการจัดการเลี้ยงดู การผสมและคัดเลือกพันธุ โรงเรือนเงินทุน และการจัด

จําหนาย สวนปญหาที่เกษตรกรพบนอยที่สุดคือปญหาดานอาหารและการใหอาหาร 

สันติสุข และคณะ ( 2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองที่

สรางภูมิคุมกันตอบสนองตอโรคนิวคาสเซิล  โดยคัดเลือกพอพันธุไกพื้นเมือง  จํานวน 40 ตัว และ

แมพันธุ 200 ตัว จัดพอพันธุเปน 40 สายๆ ละ 1 ตัว พอพันธุแตละสายผสมกับแมพันธุ  5 ตัว ดวยวิธี

ผสมเทียม  คัดเลือกลูกไกที่เกิดมาโดยดูบันทึกของครอบครัว  (Family Selection) ที่มีคาการสราง

ภูมิคุมกันตอบสนองตอโรคนิวคาสเซิลสูง  (โดยวิธี  ELISA) ไวทําพันธุในรุนตอๆไป  ผลการ

ทดลอง พบวา การสรางภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลในไกพื้นเมืองเพศผูและเพศเมียไมแตกตางกันทาง

สถิติ (P>0.05) การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุไกพื้นเมือง  จํานวน 3 ชั่วอายุ พบวา มีระดับ

ภูมิคุมกันเมื่อใหวัคซีนนิวคาสเซิลเพิ่มขึ้น 3 เทาตัว คาอัตราพันธุกรรมในการสรางภูมิคุมกันโรคนิว

คาสเซิลเทากับ  0.24 ± 0.18 การประมาณคุณคาการผสมพันธุของไกที่ไดรับการคัดเลือก  และ

ปรับปรุงพันธุ พบวามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งวัดดวยคาความดูดแสงเพิ่มขึ้น 0.16 

แสงธิฌาและคณะ (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดยตู

ฟกไข รวมทั้งการใหและไมใหอาหารไกไข  พบวาผลของการใชตูฟกเทียบกับการใหแมไกฟกไข 

และผลของการเลี้ยงโดยขังไกไวในคอกใหไดรับอาหารไกไขสําเร็จรูปเปรียบเทียบกับการปลอยให

ไกหาอาหารเองตามธรรมชาติ เสริมดวยรําและปลายขาว ไดทําการศึกษาในฟารมเกษตรกรจํานวน 

14 ราย โดยม ี2 รายใชตูฟกไฟฟา ในขณะที่รายอ่ืนปลอยใหแมไกฟกไขเองตามธรรมชาติ จากการ

รวบรวมขอมูล 1 ป ปรากฏวา การฟกดวยตูฟกมีลูกไกเกิดเฉลี่ย 6.3 ตัว/ชุดหรือเทากับมีอัตราการฟก

ออกเปนตัว 56.2 เปอรเซ็นต ของไขฟกทั้งหมด โดยเปนไขไมมีเชื้อและเชื้อตายรวมกับไขตายโคม

เทากับ 9.9 และ 34.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการใหแมไกฟก ปรากฏวา ในการใช

ตูฟกใชเวลาในแตละรอบการผลิตลดลง 20 วัน (24 vs. 44 วัน) ดวยเหตุนีใ้น 1 ป โดยเฉลี่ยแมไกแต

ละตัวจะสามารถผลิตลูกไดเพิ่มขึ้นจาก 8.4 เปน 15.0 ชุด คิดเปนจํานวนลูกไกที่เพิ่มขึ้นปละ 31 ตัว

ตอแม หรือเทากับเพิ่มขึ้น 48 เปอรเซ็นต ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหมีการใชตูฟกอยางมีประสิทธิภาพ
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เพิ่มขึ้น สําหรับการใหอาหารไกไขมีผลทําใหจํานวนไขและลูกไกที่เกิดตอชุดมากกวา  (11.5 vs. 

10.6 ฟอง/ชดุ และ 6.4 vs. 5.7 ตัว/ชุด) รวมทั้งยังใชเวลาระหวางรอบการใหไข (ชวงจับแมไกจุมนํ้า 

ผสมพันธุ จนถึงวางไขรอบใหม) นอยกวาการปลอยใหหาอาหารเองตามธรรมชาติซึ่งเสริมเฉพาะ

ปลายขาวและรําอยางมีนัยสําคัญ ( 7.2 vs. 8.3 วันเมื่อนับจากหยุดจุมนํ้า หรือ 12.9 vs. 13.7 วันเมื่อ

นับจากลูกไกเกิด ตามลําดับ) ผลผลิตลูกไกที่ไดตอปจึงเพิ่มขึ้นจาก 85.5 เปน 96.0 ตัวตอแม โดยการ

สูญเสียนํ้าหนักตัวของแมไกในระหวางการใหไขและนํ้าหนักไขสวนใหญของทั้ง 2 กลุมไม

แตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวา การเลี้ยงดวยอาหารไกไข ทําใหตนทุนการผลิตลูกไกเฉลี่ยเมื่อ

คํานวณเฉพาะคาอาหารเพิ่มขึ้นจาก 0.77 เปน 2.78 บาทตอตัว แสดงวาการปลอยใหไกคุยเขี่ยอาหาร

กินเองแลวเสริมดวยอาหารพื้นบานเปนวิธีที่ประหยัดตนทุนการผลิตไดดีที่สุด 

แสงธิฌา ( 2549) ไดศึกษาในเร่ือง การเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไขและการฟกออกของแม

ไกพื้นเมืองภายใตสภาพการจัดการของเกษตรกรรายยอยพบวา การใชตูฟกจะทําใหไดจํานวนรอบ 

(ชุด) ตอป มากกวาแมไกฟกไขเองตามธรรมชาติ เน่ืองจากแมไกฟกไขอยางเดียวโดยไมเสียเวลาฟก 

( 21 วัน ) ดังน้ันคิดเปนจํานวนไขและจํานวนลูกไกที่เกิดตอป การใชตูฟกยังใหผลผลิตมากกวาใช

แมไกฟกไขเอง ( 167.9 เปรียบเทียบกับ 81.8 ฟองตอป และ 94.0 เรียบเทียบกับ  63.0 ตัวตอป 

ตามลําดับ) นอกจากน้ีการเพิ่มจํานวนรอบของการวางไขและจํานวนลูกไกที่ฟกออกตอป ยัง

สามารถทําไดโดยการจับแมไกจุมนํ้าเย็นใหเปยกชุมวันละ 2 คร้ังเปนเวลาประมาณ 5 - 6 วัน เพราะ

สามารถชวยลดพฤติกรรมการอยากเลี้ยงลูก หรืออยากฟกไขได ทําใหแมไกกลับมาใหไขรอบใหม

เร็วขึ้น  (12-13 วัน นับจากวันที่ลูกไกเกิดจนถึงวางไขรอบใหม) แตในชวงที่จับแมไกจุมนํ้าน้ี

เกษตรกรตองขังแมไกไว เพื่อไมใหว่ิงไปหาลูกมิฉะน้ันจะไมสามารถลดพฤติกรรมดังกลาวได ผลที่

ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีทั้งในแงของการจับแมไกจุมนํ้า  และการใชตูฟกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตไขและลูกไกพื้นเมือง จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคนิคดังกลาวไปใชแพรหลายยิ่งขึ้นและ

ควรฝกหัดใหเกษตรกรมีความรูและใหความเอาใจใสกับการใชตูฟกมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตใหดียิ่งขึ้น 

สมใจและคณะ ( 2532) ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาระบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับ

เกษตรกรรายยอย ผลการวิจัยชี้ชัดวา สภาพการเลี้ยงไกของเกษตรกรในชนบทคอนขางจะมีความ

สอดคลองเหมาะสมดีแลวกับวัตถุประสงคในการเลี้ยงของเกษตรกรตางๆ ที่เกษตรกรมี อยูรวมทั้ง

วิถีชีวิตและความเชื่อของเกษตรกร ดังน้ันความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันใหเกษตรกร

เขาสูวิถีการเลี้ยงแบบสมัยใหมที่ปรับปรุงใหมีการใหอาหารดี การสุขาภิบาลดี และการปองกันโรค

ในความเปนจริงนั้นทําไดยาก อาจมีภาพพจนของการพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบในลักษณะใด

ก็ตาม จําเปนตองตรงกับภาพที่เกษตรกรเองตองการดวย ดังน้ันการพัฒนาหรือสงเสริมงานไก



50 

 

 

พื้นเมือง จึงจําเปนที่จะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีความเขาใจลักษณะและเงื่อนไขของ

กลุมเปาหมายเปนอยางดีดวย 

สชุน (2534) ไดศึกษาในเร่ืองการเพิ่มผลผลิตไกพื้นเมือง พบวา การใหอาหารที่มีโปรตีน

ต้ังแตรอยละ  10 ขึ้นไป ทั้งที่ใชแล ะไมใชหัวอาหารโปรตีนผสมรวมกับขาวเปลือกบดและรํา

ละเอียดแกแมไกและพอไกพื้นเมือง ไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการผลิตไขและสมรรถภาพการ

สืบพันธุ แตการที่ไมใชหัวอาหารโปรตีนคงใชเฉพาะขาวเปลือกบดและรําละเอียดอยางละคร่ึงเปน

แหลงโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหาร มีผลทําใหปริมาณอาหารที่กินไดของพอแมไกลดลง  ซึ่ง

อาจเน่ืองจากอาหารมีความนากินนอย สงผลใหพอพันธุไมมีการเพิ่มนํ้าหนักตัว เกษตรกรที่สามารถ

หาแหลงอาหารโปรตีนชนิดอ่ืน เชน เมล็ดถั่วเหลืองตมหรือกากถั่วเหลือง ปลาปนหรือเศษเน้ือปน 

เปนตน มาเสริมในสูตรอาหารที่ใชขาวเปลือกบดและรําละเอียดบางเล็กนอย หลังจากแมไกฟกไข

ออกเปนตัวแลว สามารถจับแมไกไปจุมนํ้าใหเปยกชุมจนถึงผิวหนังโดยใชเวลา 4 - 6 วันแมไกก็จะ

ลดหรือหมดพฤติกรรมการอยากฟกไขหรืออยากเลี้ยงลูกได และหลังจากน้ันเปนเวลาอีก 12 - 24 

วัน แมไกจึงใหไขในชุดถัดไปมากกวา 2 - 3 เทาในการเลี้ยงแบบทั่วไปของเกษตรกร โดยไมพบ

ความแตกตางจากผลของการใชโปรตีนในระดับตางๆ ในอาหารไกแมพันธุ 

สุชนและคณะ ( 2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมือง โดย

เปรียบเทียบ การเลี้ยงและใหอาหาร 2 แบบใน 2 พื้นที่ โดยการศึกษาผลของการใหอาหารสําเร็จรูป

ไกไขแกพอและแมไกพื้นเมืองที่เลี้ยงขังเลาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลอยเสริมดวยปลายขาวผสมรํา 

ไดกระทาํใน 2 พื้นที่ คือ อ.แจหม จ.ลําปาง และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตามแผนการทดลองแบบ 

2*2 Factorial arrangement in CRD โดยคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 6 และ 8 ราย 

ตามลําดับ แตละพื้นที่แบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุมกลุมแรกเลี้ยงพอแมไกแบบขังเลาและใหอาหาร

ไกไขที่มีขายเปนการคา สวนกลุมที่สอง ปลอยใหหาอาหารเองและใหเฉพาะปลายขาวผสมรําเสริม 

ลูกไกทั้ง 2 กลุมจะถูกแยกจากแมทันทีหลังเกิด แลวจับแมไกไปจุมนํ้าเย็นใหเปยกชุมถึงผิวหนัง เชา

เย็นทุกวันเพื่อรอการผสมพันธุและรอการวางไขรอบ (ชุด) ใหม เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 2 พื้นที่ ไมปรากฏ

วาวิธีการใหอาหารที่ตางกัน มีผลทําใหสมรรถภาพการผลิตแตกตางกัน ยกเวนระยะเวลาที่แมไกจะ

ใหไขชุดใหมเร็วขึ้นและมีการสูญเสียนํ้าหนักตัวนอยลงอยางมีนัยสําคัญในกลุมที่ใหอาหารไกไข 

(12.0 vs. 13.0 วันเมื่อนับจากลูกไกเกิด ตามลําดับ) โดยทั้ง 2 กลุมใชเวลาจุมนํ้าเฉลี่ย 5.6 วันแมไกจึง

ยอมใหพอพันธุผสม แลวเวนระยะไปอีกเฉลี่ย 6.8 วันจึงใหไขชุดใหม ฉะน้ันในแตละรอบการผลิต

ลูกไกจะใชเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 44 วันหรือเทากับ 8.2 ชุด/ป ซึ่งมากกวาการเลี้ยงของเกษตรกร

โดยทัว่ไป 2 - 3 เทา อยางไรก็ดีเมื่อคิดเปนจํานวนลูกไกที่เกิดใน 1 ป พบวา การใหอาหารไกไขชวย

ใหไดลูกไกมากกวาการเสริมเฉพาะปลายขาวผสมรําอยางมีนัยสําคัญ ( 66.3 vs 58.5 ตัว) แต
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เน่ืองจากวิธีแรกตองเสียคาอาหารมากกวา จึงมีแนวโนมวาไดกําไรนอยกวาวิธีหลั งนอกจากน้ีผล

จากการทดลองยังไดแสดงใหเห็นวา การนําแมไกไปจุมนํ้าหลังแยกลูกจะทําใหไดจํานวนลูกไก

มากกวาการเลี้ยงโดยทั่วไป 2 - 3 เทา จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เมื่อ

เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ โดยเฉลี่ยขอมูลจากทั้งการไมใหและใหอาหารไกไข พบวา ไกพื้นเมือง

ใน จ. ลําปางมีนํ้าหนักตัวมากกวา ใหไขฟองใหญกวา ไดจํานวนลูกไกมากกวา และลูกไกแรกเกิดมี

นํ้าหนักตัวสูงกวาใน จ. เชียงใหม และแมวาแมไกใน จ. ลําปางจะมีการสูญเสียนํ้าหนักตัวใน

ระหวางการฟกไขมากกวา รวมทั้งใชระยะเวลาในการกลับมาใหไขรอบใหมนานกวา จึงเปนเหตุให

มีแนวโนมตองเสียคาใชจายในการใหอาหารสูงกวา แตเมื่อคิดเปนรายไดและผลกําไรจากการขาย

ลูกไกตลอด 1 ปแลว กม็แีนวโนมวาไดมากกวาใน จ. เชียงใหม 

วชริะ (253 2) ไดศึกษาเร่ืองการใชความรูและเทคโนโลยีในการผลิตไกพื้นเมืองของ

เกษตรกร ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองมีอายุเฉลี่ย 40 ป สวนใหญจบ

การศึกษาชั้นประถมปที่ 4 เลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อบริโภคหรือจําหนาย มีความสนใจจะเขารับการ

ฝกอบรม มีรายไดเฉลี่ย 36,000 บาท ตอครัวเรือนตอป โดยมีรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมืองเฉลี่ย 

800 บาท ตอครัวเรือนตอป เลี้ยงไกพื้นเมืองเฉลี่ย 20 ตัวตอครัวเรือน และ เกษตรกรสวนมากไม

สรางเลาไก สวนเกษตรกรที่สรางเลาไกน้ันสวนใหญ ไดนําความรูและเทคโนโลยีเร่ืองโรงเรือน นํ้า

และการใหนํ้าไปปฏิบัติ ไมสนใจที่จะใชพอพันธุที่ไดรับการปรับปรุงพันธุอยางดีจากตางประเทศ 

นอกจากน้ันยังพบวา ไมมีการสับเปลี่ยนพอพันธุหรือแมพันธุเพื่อปองกันการผสมเลือดชิดแตให

ความสําคัญในเร่ืองอัตราสวนระหวางพอพันธุกับแมพันธุและการคัดเลือกไกไวทําพันธุสําหรับ

ปองกันโรค และการกําจัดพยาธิ  พบวาสวนใหญไมทําวัคซีนปองกันโรคระบาดที่สําคัญ  

4 ชนิด รวมทั้งการถายพยาธิดวย เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน บุตรหลาน ญาติพี่

นองมากที่สุด ในขณะที่ไดรับจากหนวยงาน หรือจากเจาหนาที่ของทางราชการนอยที่สุด และให

ความเชื่อถือเพื่อนบาน บุตรหลาน ญาติพี่นองมากที่สุดเชนกัน แตใหความเชื่อถือสื่อมวลชนนอย

ที่สุด แหลงขอมูลขาวสารทุกแหลงมีสวนในการตัดสินใจคอนขางนอยดานความสัมพันธระหวาง

สถานภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรกับการใชความรูและเทคโนโลยีการผลิตไกพื้นเมือง

พบวา อายุ รายได จากการจําหนายไกพื้นเมือง กับการศึกษา และปริมาณไกพื้นเมืองที่เลี้ยงไวมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความรูและเทคโนโลยี ปญหาที่เกษตรกร

ประสบมากที่สุดคือ แหลงขอมูลขาวสาร  รองลงมาคือ  การปองกันโรคและการกําจัดพยาธิ   

เกษตรกรเสนอแนะวาเจาหนาที่ทางราชการควรออกไปใหความรูบอย ๆ อยางตอเนื่อง 

อาวุธ (2522) ไดศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสัตวกระเพาะเด่ียวในหมูบานของอําเภอกําแพงแสน 

พบวา เกษตรกรรายยอยมีการเลี้ยงไกสูงถึง 98% เฉลี่ยครอบครัวละ 22 ตัว ไกที่เลี้ยงทั้งหมดเปนไก
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พื้นเมือง วิธีการเลี้ยงเปนแบบปลอยใหหากินเองตามลานบาน โรงเรือน สวนใหญ ไดแก ใตถุนบาน

และยุงฉาง ไกพื้นเมือง ตัวผูและตัวเมีย เมื่ออายุ 6 เดือนจะมนี้าํหนักตัว 1.78 กิ โลกรัม  และ 1.24 

กิโลกรัม เมื่ออายุ 1 ป นํ้าหนักประมาณ  2.85 กิโลกรัม และ 1.98 กิโลกรัม ตามลําดับ 


	2.3 พันธุ์ไก่พื้นเมือง
	อายุไก่
	การจัดการอื่นๆ 

	ที่เกี่ยวข้อง
	ข้อควรทราบก่อนการทำวัคซีน
	ตาราง 3 การให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดของไก่พื้นเมือง

	ตัวอย่างแบบบันทึกประจำฝูงไก่สาว

