
การเลี้ยงไกพืน้เมืองการเลี้ยงไกพืน้เมือง

สถานีฟารมฝกนักศึกษาสถานีฟารมฝกนักศึกษา

คณะคณะสัตวสัตวแพทยศาสตรแพทยศาสตร    
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน



การเลี้ยงไกพื้นเมอืงใหไดผลดีการเลี้ยงไกพื้นเมอืงใหไดผลดี

--  พันธุดีพันธุดี

--
 

โรงเรือนดีโรงเรือนดี

--
 

อาหารดีอาหารดี

--
 

การสุขาภิบาลและปองกันโรคดีการสุขาภิบาลและปองกันโรคดี

--
 

การจัดการเลี้ยงดูดีการจัดการเลี้ยงดูดี

--
 

การตลาดดีการตลาดดี    



พันธุและการปรับปรุงพันธุพันธุและการปรับปรุงพันธุ

ไกพันธุแทไกพันธุแท

-- ไกอูหรือไกชนไกอูหรือไกชน

-- ไกตะเภาทองไกตะเภาทอง

-- ไกเบไกเบตงตง

-- ไกดําไกดํา



ไกลกูผสมพื้นเมอืงไกลกูผสมพื้นเมอืง

เปนไกผลิตขึ้นเพื่อการคาเปนไกผลิตขึ้นเพื่อการคา

-- โรดไอแลนดโรดไอแลนดเรดเรด  ++  พื้นเมอืงพื้นเมอืง

-- บารบารพลีมทัรอคพลีมทัรอค  ++  พื้นเมอืงพื้นเมอืง

-- โรดโรด  ++  บารบาร  ++  พื้นเมอืงพื้นเมอืง

-- โรดโรด  ++  บารบาร  ++  เซียงเซียงไฮไฮ  ++  พื้นเมอืงพื้นเมอืง



การคัดเลอืกไกไวทําพนัธุการคัดเลอืกไกไวทําพนัธุ

1.1.  พอพันธุมีรูปรางสมบูรณแข็งแรงมีน้ําหนักพอพันธุมีรูปรางสมบูรณแข็งแรงมีน้ําหนัก  2.52.5  กกกก..  ขึ้นไปมีขึ้นไปม
 

ี

อายุอายุ  99  เดือนแตไมเกนิเดือนแตไมเกนิ  33  ปป
2.2.  แมพันธุมีรูปรางสมบูรณและแข็งแรงมีน้ําหนักแมพันธุมีรูปรางสมบูรณและแข็งแรงมีน้ําหนัก  1.51.5  กกกก..  ขึ้นไปขึ้นไป

 
อายุอายุ  77  เดือนแตไมเกนิเดือนแตไมเกนิ  33  ปป

-- ใหไขอยางนอยปละใหไขอยางนอยปละ  44  ชุดชุด  ชุดละอยางนอยชุดละอยางนอย  1212  ฟองฟอง

-- ฟกออกอยางนอยฟกออกอยางนอย  88  ตวัตวั
-- เลี้ยงลูกเกงเลี้ยงลูกเกง  เลี้ยงลูกจนโตชุดละเลี้ยงลูกจนโตชุดละ  66  ตัวตัว
-- ไมดุรายหรือคอยจิกตลีูกไกของแมไกตวัอื่นไมดุรายหรือคอยจิกตลีูกไกของแมไกตวัอื่น



3. เปลี่ยนพอแมพันธุทุก 3 ป
4. พอพันธุ 1 ตัวสามารถคุมฝูงแมไกได 6-10 ตัว
5. คัดเลือกลูกไกเพศเมียที่เกิดจากพอแมไกที่ดีไวทําพันธุรุน

 
ละ 2-3 ตัว



เรือนโรงเลีย้งไกเรือนโรงเลีย้งไก

-- ตั้งอยูบนที่เนินน้าํไมทวมขังตั้งอยูบนที่เนินน้าํไมทวมขัง

-- ความยาวของเรือนโรงควรวางตามแนวตะวันออกความยาวของเรือนโรงควรวางตามแนวตะวันออก
 

ตะวันตกตะวันตก

-- สามารถกันแดดสามารถกันแดด  ฝนฝน    ลมไดดีลมไดดี

-- ถายเทอากาศไดดีถายเทอากาศไดดี

-- ปองกันสัตวปองกันสัตว  นกนก  หนูหนู  งูงู  แมวแมว    พังพอนพังพอน



อาหารและการใหอาหารอาหารและการใหอาหาร

ไกตองการอาหารเพื่อการดาํรงชีพไกตองการอาหารเพื่อการดาํรงชีพ  เจริญเติบโตและใหผลผลิตเจริญเติบโตและใหผลผลิต
 

แบงออกแบงออก  55  หมูหมู

1.1.  โปรตีนโปรตีน

2.2.  คารโบไฮคารโบไฮเดรทเดรท

3.3.  ไขมันไขมัน

4.4.  แรธาตุแรธาตุ

5.5.  วติามินวติามิน



ความตองการอาหารแบงตามระยะตางๆความตองการอาหารแบงตามระยะตางๆ

1.1.  ลูกไกเลก็ลูกไกเลก็  แรกเกิดแรกเกิด  ––  อายุอายุ  66  สัปดาหตองการอาหารที่มีโปรตีนสัปดาหตองการอาหารที่มีโปรตีน  
1818

 
--

 
2020%%  พลังงานพลังงาน  22,,900900  กิโลแคลอรีกิโลแคลอรี  //  กกกก..

2.2.  ไกรุนอายุไกรุนอายุ  66  สัปดาหสัปดาห  ––  สงตลาดความตองการโปรตีนสงตลาดความตองการโปรตีน  1616
 

%%

พลังงานพลังงาน  22,,900900  กิโลแคลอรีกิโลแคลอรี  //  กกกก..
3.3.  ไกพอแมพันธุอายุไกพอแมพันธุอายุ  2323  สัปดาหขึ้นไปควรใหอาหารที่มีโปรตีนสัปดาหขึ้นไปควรใหอาหารที่มีโปรตีน

 ประมาณประมาณ  1515
 

--
 

1616%%  พลังงานพลังงาน  22,,800800  กิโลแคลอรีกิโลแคลอรี  //  กกกก..



วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีน

วัตถุดิบอาหารวัตถุดิบอาหาร
 สัตวสัตว

เปอรเซนตเปอรเซนต
 



โปรตีนโปรตีน

ขอควรคํานึงขอควรคํานึง

  ปลาปนปลาปน

  กากถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง

  ใบกระถินใบกระถิน

  กากมะพราวกากมะพราว

  กากเมล็ดฝายกากเมล็ดฝาย

ใบมันสําปะหลังใบมันสําปะหลัง

5050--6060

4444

2323

2020

4242

2020--2424

มีการปลอมปนมากควรระวังในการเลือกชื้อมีการปลอมปนมากควรระวังในการเลือกชื้อ

ควรเลือกกากถั่วเหลืองที่สกัดน้ํามันดวยสารเคมีควรเลือกกากถั่วเหลืองที่สกัดน้ํามันดวยสารเคมี

((เปนเกล็ดเปนเกล็ด))

มีสารพิษไมโมมีสารพิษไมโมซินซิน  ควรตากใหแหงและบดควรตากใหแหงและบด

เหม็นหืนขึ้นราไดงายเหม็นหืนขึ้นราไดงาย

มีสารพิษมีสารพิษกอสกอสซิซิปอลปอลใชผสมในสูตรอาหารไมเกินใชผสมในสูตรอาหารไมเกิน  2525%%
มีสารพิษกรดไฮโดรไซมีสารพิษกรดไฮโดรไซยานิคยานิคควรตากแดดใหแหงควรตากแดดใหแหง



วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปงวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปง

วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว เปอรเซนตเปอรเซนต
 



โปรตีนโปรตีน

ขอควรคํานึงขอควรคํานึง

  รํารํา
  ปลายขาวปลายขาว

  ขาวเปลือกบดขาวเปลือกบด

  ขาวโพดบดขาวโพดบด

  หัวมันสําปะหลังหัวมันสําปะหลัง

  ขาวฟางขาวฟาง

1212

88

66

88

22

1111

มีไขมันสูงไมควรเก็บไวนานเหม็นหืนงายมีไขมันสูงไมควรเก็บไวนานเหม็นหืนงาย

ปลายขาวเหนียวมีแปงมากกวาขาวเจาปลายขาวเหนียวมีแปงมากกวาขาวเจา

มีกากจากแกลบมากมีกากจากแกลบมาก

ควรใชเมล็ดขาวโพดแหงบดระวังเชื้อราควรใชเมล็ดขาวโพดแหงบดระวังเชื้อรา

มีสารพิษมีสารพิษ  ควรสับเปนชิ้นตากแดดใหแหงและบดควรสับเปนชิ้นตากแดดใหแหงและบด

มีสารพิษมีสารพิษ  ควรเลือกเมล็ดสีขาวบดผสมอาหารควรเลือกเมล็ดสีขาวบดผสมอาหาร



สูตรอาหารสําหรับลูกไกเล็กสูตรอาหารสําหรับลูกไกเล็ก  ((ตั้งแตแรกเกิดตั้งแตแรกเกิด--อายุอายุ  66  สัปดาหสัปดาห))

วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

  ปลายขาวปลายขาว

  ขาวโพดขาวโพด

  มันเสนมันเสน

  รําละเอียดรําละเอียด

  กากถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง

  ปลาปนปลาปน

  เปลือกหอยเปลือกหอย

  ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดแคลเซียมฟอสเฟต

50.750.7

--
--
2020

2121

66

0.30.3

11

--
58.258.2

--
1515

18.418.4

66

0.40.4

11

--
--
46.646.6

1515

29.429.4

77

--
11



วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

  เกลือเกลือ

  พรีมิกซพรีมิกซ  ((ไกไขเล็กไกไขเล็ก))

  รวมรวม  ((กกกก.).)

0.50.5

0.50.5

100100

0.50.5

0.50.5

100100

0.50.5

0.50.5

100100



สูตรอาหารสําหรับไกรุนสูตรอาหารสําหรับไกรุน  ((อายุอายุ  66--2323  สัปดาหสัปดาห  
หรือจนถึงขายสงตลาดหรือจนถึงขายสงตลาด))

วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

  ปลายขาวปลายขาว

  ขาวโพดขาวโพด

  มันเสนมันเสน

  รําละเอียดรําละเอียด

  ใบกระถินใบกระถิน

  กากถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง

  ปลาปนปลาปน

  เปลือกหอยเปลือกหอย

51.951.9

--
--
2525

44

1212

55

0.60.6

--
53.753.7

--
2525

44

10.210.2

55

0.60.6

--
--
4949

2020

44

19.219.2

66

0.20.2



วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

  ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดแคลเซียมฟอสเฟต

  ดีดีแอลแอล--เมทเมทไธโอนีนไธโอนีน

  เกลือเกลือ

  พรีมิกซพรีมิกซ  ((ไกไขรุนไกไขรุน))

  รวมรวม  ((กกกก.).)

0.50.5

--
0.50.5

0.50.5

100100

0.50.5

--
0.50.5

0.50.5

100100

0.50.5

0.050.05

0.50.5

0.50.5

100100



สูตรอาหารสําหรับไกพอแมพันธุสูตรอาหารสําหรับไกพอแมพันธุ  ((อายุอายุ  2323  สัปดาหขึ้นไปสัปดาหขึ้นไป))

วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

ปลายขาวปลายขาว

ขาวโพดขาวโพด

มันเสนมันเสน

รําละเอียดรําละเอียด

ใบกระถินใบกระถิน

กากถั่วเหลืองกากถั่วเหลือง

ปลาปนปลาปน

ไขวัวไขวัว//น้ํามันพืชน้ํามันพืช

49.149.1

--
--
2020

55

12.112.1

66

--

--
5151

--
2020

55

9.49.4

66

11

--
--
41.341.3

2020

55

17.817.8

77

1.51.5



วัตถุดิบอาหารสัตววัตถุดิบอาหารสัตว  ((กกกก.).) สูตรสูตร  11 สูตรสูตร  22 สูตรสูตร  33

  เปลือกหอยเปลือกหอย

  ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดแคลเซียมฟอสเฟต

  ดีดีแอลแอล--เมทเมทไธโอนีนไธโอนีน

  เกลือเกลือ

  พรีมิกซพรีมิกซ  ((ไกไขไกไข))

  รวมรวม  ((กกกก.).)

6.86.8

0.20.2

0.050.05

0.50.5

0.250.25

100100

6.86.8

--
0.050.05

0.50.5

0.250.25

100100

6.56.5

--
0.100.10

0.50.5

0.250.25

100100



ปลาปนปลาปน  โปรตีนโปรตีน  5050
 

%%
 

ใชปลาปนใชปลาปน  44  สวนสวน

รํารํา  โปรตีนโปรตีน  1212
 

%%
 

ใชรําใชรํา  3434  สวนสวน

เปอรเซนตเปอรเซนตโปรตีนที่ตองการโปรตีนที่ตองการ

16
 

%



หลกัการสุขาภบิาลและการปองกนัโรคหลกัการสุขาภบิาลและการปองกนัโรค

1.1.  ควรรักษาความสะอาดภายในดอกและบริเวณรอบๆควรรักษาความสะอาดภายในดอกและบริเวณรอบๆ  ใหสะอาดอยูเสมอใหสะอาดอยูเสมอ

2.2.  อุปกรณตางๆอุปกรณตางๆ  ที่ใชเลีย้งไกโดยเฉพาะอุปกรณใหน้ําตองทําความสะอาดที่ใชเลีย้งไกโดยเฉพาะอุปกรณใหน้ําตองทําความสะอาด

ทกุวันทกุวัน

3.3.  อาหารที่ใชเลี้ยงตองเปนอาหารใหมไมขึ้นราและตรงตามอายุของสัตวอาหารที่ใชเลี้ยงตองเปนอาหารใหมไมขึ้นราและตรงตามอายุของสัตว

4.4.  การนําไกจากที่อื่นมาเลี้ยงควรแยกเลี้ยงตางหากการนําไกจากที่อื่นมาเลี้ยงควรแยกเลี้ยงตางหาก  ใหใหยาปฎิชีวยาปฎิชีวนะและนะและ

วัคซีนวัคซีน  1010--1515  วันกอนนําเขาฝูงวันกอนนําเขาฝูง

5.5.  ระมัดระวังไมใหบุคคลภายนอกตลอดจนสัตวทุกชนิดเขาไปในคอกไกระมัดระวังไมใหบุคคลภายนอกตลอดจนสัตวทุกชนิดเขาไปในคอกไก

6.6.  สรางภูมิตานทานโดยใหวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมวัคซีนสรางภูมิตานทานโดยใหวัคซีนปองกันโรคตามโปรแกรมวัคซีน



7.7.  เมื่อสังเกตเห็นไกปวยตองรีบแยกออกไปรักษาพยาบาลใหไกลจากฝูงไกเมื่อสังเกตเห็นไกปวยตองรีบแยกออกไปรักษาพยาบาลใหไกลจากฝูงไก

8.8.  ถามีไกตายโดยไมรูสาเหตุควรรีบกําจัดซากโดยการเผาหรือฝงใหลึกถามีไกตายโดยไมรูสาเหตุควรรีบกําจัดซากโดยการเผาหรือฝงใหลึก

9.9.  หากมีโรคระบาดเกิดขึ้นใหรีบแจงหากมีโรคระบาดเกิดขึ้นใหรีบแจงสัตวสัตวแพทยโดยดวนแพทยโดยดวน

หมายเหตุหมายเหตุ    โรคไกเปนโรคที่มักจะระบาดอยางรุนแรงและโรคไกเปนโรคที่มักจะระบาดอยางรุนแรงและ      
รวดเร็วยากตอการรักษารวดเร็วยากตอการรักษา    ดงันั้นดงันั้น    ควรปฏิบัติควรปฏิบัติ

ตามหลักการสุขาภิบาลอยางเครงครัดตามหลักการสุขาภิบาลอยางเครงครัด    



โรคที่สาํคัญของไก

1. หวัดนก
2. นิวคาสเซิล
3. หลอดลมอักเสบ
4. อหิวาต
5. ฝดาษ



ตารางการใหวัคซีนปองกันโรคระบาดไกพื้นเมือง

ชนิดวัคซีน อายุไก วิธีการให ขนาด
 วัคซีน

ระยะคุมโรค

นิวคาสเซิล 1-3 วัน หยอดจมูกหรือตา 1-2 หยด ระยะสั้นควรใหซ้ํา

เมื่ออายุ 21 วัน
ฝดาษ 7 วัน ใชเข็มคูแทงปก 1 ครั้ง 1 ป

หลอดลม
 อักเสบ

10 วัน หยอดจมูก 1-2 หยด 3 เดือน

นิวคาสเซิล 21 วัน หยอดตา 1-2 หยด 3 เดือน

อหิวาตไก 30 วัน ฉีดเขากลามเนื้อหนาอก 1 ซีซี 3 เดือน



การจัดการเลี้ยงดูลกูไกและไกเลก็

- ใหความอบอุน

- ใหน้ํา  อาหาร
- ใหวัคซีนปองกันโรค



การจัดการเลี้ยงดูไกรุน

- การใหน้ํา  อาหาร
- การใหวัคซีนปองกันโรค

- การปองกันกําจัดพยาธิภายใน ภายนอก



การจัดการเลี้ยงดูไกพอแมพนัธุ

- การใหน้ํา อาหาร
- การคัดเลอืกพอแมพันธุ

- การเปลี่ยนพอแมพนัธุ

- การทําวัคซีนปองกนัโรค



การตลาดไกพื้นเมอืง

มกราคม – พฤษภาคม  เปนชวงไกมีราคาสูง
มิถุนายน – กันยายน    เปนชวงราคาออนตัวลง
ตุลาคม – ธันวาคม      เปนชวงราคาไกเริ่มปรับตัว
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