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สตัว์ปีก

• ไก่

–ไก่พื้นเมือง

–ไก่เนื้อ

–ไก่ไข่

• เป็ด

• ห่าน



ไกพ้ื่นเมือง

• มีตน้กําเนิดมาจากไก่ป่าในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในแถบประเทศ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่นไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต้

• มนษุยไ์ดนํ้ามาเป็นสตัวเ์ล้ียงเม่ือประมาณ 3,000 ปีก่อน 

• ไก่และมนษุยดํ์ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและคน ไก่อาศยัการ

เล้ียงดแูละการป้องกนัอนัตรายจากมนษุย ์ในขณะท่ีมนษุยอ์าศยัไก่

และไข่เป็นอาหาร เป็นการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 



สายพนัธ ุไ์กพ้ื่นเมือง

• ไกพ้ื่นเมืองมีหลากหลายสายพนัธ ุ ์เช่น ไกแ่จ ้ไกอ่ ูไก่

ตะเภา ไกเ่บตง และไกช่นสว่นใหญ่



พนัธ์ุเหลอืงหางขาว



ไก่เหลอืงหางขาว

• ไก่เหลอืงหางขาวท่ีนิยมเป็นพนัธ์ุแทด้ ัง้เดิม ตอ้งเป็นไก่บา้นกร่าง 
บา้นหวัเท จงัหวดัพษิณุโลก 

• เป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อดึ ทน เป็นไก่เชงิแปดกระบวนท่า 

• รปูร่างสงูระหง ตระหง่าน สง่างาม หนา้แหลมคางรดั หงอนเลก็ 



สายพนัธ์ุเหลอืงหางขาว

• ปากสขีาวอมเหลอืง ปากส ัน้ อวบใหญ่คลา้ยปากนกแกว้
• หนา้แหลมยาว มีเน้ือแน่น กะโหลกศีรษะหนายาว
• ลกัษณะลาํตวัอกแน่น กลม มีเนื้อเตม็ กระดกูอกยาวตรง หลงั

เป็นแผ่นกวา้งมีกลา้มเนื้อมาก
• สขีนลาํตวัดาํ มีขาวแซมบา้งท่ีหวั หวัปีก ขอ้ขา สรอ้ยคอเหลอืง

ชดัเจน ยาวประบ่า
• เพศเมียลาํตวัสดีาํ ปาก แขง้ หงอน และใบหนา้สเีดียวกบัไก่

เพศผู ้



พนัธ์ุประดู่หางดาํ



ไก่พนัธุ์ประดู่หางดาํ

• มีถิน่กาํเนิดแถบสพุรรณบรุี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชงิเทรา 
กรงุเทพฯ (มีนบรุ ีหนองจอก) สงิหบ์รุี และอ่างทอง 

• รปูร่างสงูตระหง่าน สง่างาม ใบหนา้กลม



สายพนัธ์ุประดู่หางดาํ

• ปากสดีาํ อมูใหญ่ คลา้ยปากนกแกว้

• ตาสแีดงอมม่วง

• ขนลาํตวัขนปีก และหางสดีาํ โคนขาใหญ่

• หนา้อกกวา้ง และยาวเนื้อเต็มแน่น

• ขาแขง้ เลบ็ และเดือยสดีาํ

• เพศเมียสเีดียวกบัเพศผู ้แต่ไม่มีสรอ้ย



ไก่ประดู่เลาหางขาว 



ไก่ประดู่เลาหางขาว

• มีแหล่งกาํเนินแถบกรงุเทพฯ (มีนบรุ ีหนองจอก) 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบรุี สพุรรณบรุี กาํแพงเพชร สโุขทยั 
ประจวบคีรีขนัธ์ นครศรธีรรมราช 

• รปูร่างแบบทรงหงส ์ลาํตวัยาว ไหล่ยก หางดกยาวเป็นฟ่อนขา้ว เดิน
ยนืท่าทางสง่างาม แขง้กลมแบบลาํหวาย หนา้กลมยาวแบบหนา้นก 



ไก่เขยีวเลาหางขาว



ไก่เขยีวเลาหางขาว

• มีแหล่งกาํเนิดท่ีกาํแพงเพชร เพชรบรุี สพุรรณบรุี พษิณุโลก
พระนครศรีอยุธยา เพชรบรูณ ์

• เป็นไก่ทรงปลกีลว้ย ไหล่หนาใหญ่ ลาํตวักลมยาว หางยาว ท่าทางสง่า
งาม ทะมดัทะแมง 



พนัธ์ุเขยีวหางดาํ



พนัธุ์เขยีวหางดาํ

• มีถิน่กาํเนดิทางภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอืของไทย ไก่

เขยีวมีชือ่เรยีกต่างกนัไปตามทอ้งถิน่ เช่น แถบภาคตะวนัออกเรียก “เขยีว
พระรถ” ในภาคเหนอืเรียก “เขยีวพาล”ี ส่วนภาคกลางเรยีก “เขยีวพระ
ยาพชิยัดาบหกั” และภาคใตเ้รยีก “เขยีวมรกต” ปัจจุบนัค่อนขา้งหายาก

• เป็นไก่ท่ีงดงาม ทรงเพรยีวระหง ขนพื้นตวั ขนหางพดั หางกระรวยสดีาํสนทิ 
ขนสรอ้ยคอ สรอ้ยปีก สรอ้ยหลงัเป็นสเีขยีวอมดาํ ปาก แขง้ เลบ็ เดอืย เป็นสี
เขยีวอมดาํ 



สายพนัธ์ุเขยีวกาหรอืเขยีวหางดาํ

• ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยๆ กบัประดู่หางดาํ ปากดาํ

• สรอ้ยคอหลงั และสรอ้ยหางสเีขียว

• ขนปีกและลาํตวัเขียว หางดาํ

• แขง้ดาํ เลบ็ดาํ



ไก่เทาหางขาว



ไก่เทาหางขาว

• มีแหล่งกาํเนินท่ีจงัหวดัตาก ชลบรุ ีเพชรบรุ ีส่วนในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ พบท่ี จงัหวดักาฬสนิธ์ุ นครราชสมีา และ
อบุลราชธานี 

• เทาขี้ควาย ขนพื้นลาํตวั ขนปีก ขนหางพดัสเีทาแก่ หางกระรวยสเีทา
แซมขาวเลก็นอ้ย ขนสรอ้ยคอ สรอ้ยปีก สรอ้ยหลงั ขนปิดหูสดีาํ ตาสี
คลํา้ดาํ 



ไก่ทองแดงหางดาํ



ไก่ทองแดงหางดาํ

• พบท่ีจงัหวดัเพชรบรุ ีราชบรุี พระนครศรอียุธยา และ ชลบรุี

• มีรปูร่างทะมดัทะแมง ทรงหวัปลกีลว้ย ช่วงไหล่กวา้ง อกเป็นมดัมี
กลา้มเนื้อ ลาํตวัยาวจบักลม 2 ท่อน ไหล่หนา้ใหญ่ บ ัน้ทา้ยโต ป้ันขา
ใหญ่แข็งแรง หางดกยาวเป็นฟ่อนขา้วหรือแบบหางมา้ 



ไก่ลายหางขาว



ไก่ลายหางขาว

• พบท่ีจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม เชยีงราย พะเยา สพุรรณบรุ ี
เพชรบรุ ีพระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช 

• ขนพื้นตวัลายตลอด ขนปีก ขนหางพดัลายเหมือนขนพื้นตวั ขนหาง
กระรวยสขีาว ขนสรอ้ยคอ สรอ้ยปีก สรอ้ยหลงั สลีาย ตา ปาก แขง้ 
เลบ็ เดือย สขีาวอมเหลอืงหรือขาวงาชา้ง 



ไก่แดง

มีรปูร่างสงู ทะมดัทะแมง ขนพื้นลาํตวั หนา้คอ หนา้ทอ้ง ขนใตปี้ก ขน
สรอ้ยคอ สรอ้ยปีกแดง ขนหางมีสดีาํหรือแดงมีขนสขีาวแซม ปากและ
แขง้สเีหลอืง ผวิหนงัสขีาวอมเหลอืง เปลอืกไข่สนีํา้ตาลอ่อน หงอนถ ัว่



ไก่เบตง

• เป็นไก่ท่ีมีเชื้อสายมาจากไก่พนัธ์ุแลนชาน ประเทศจนี

•อาํเภอเบตง อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา และบางอาํเภอในจงัหวดันราธิวาส 

•ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ มีขนสเีหลอืงทองถงึเหลอืงออกตลอดลาํตวั ขนท่ีขึ้นเป็น
ประเภทขนอ่อนและส ัน้ ปกคลมุตลอดลาํตวั ทาํใหม้องดเูหมือนไก่ไม่มีหาง ไม่มี
ปีก ปากสเีหลอืงจงอยปากงองุม้ แขง็แรง ผวิหนงัสเีหลอืง แขง้และนิ้วสเีหลอืง



ไก่แม่ฮ่องสอน

• เลี้ยงกนัมากในชนบทเกอืบทุกอาํเภอของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และชาวเขาไม่ว่า
จะเป็นมูเซอ ลซีอ ฯลฯ ไก่พนัธ์ุนี้บางทีเรียกว่า ไก่ตอ 
•ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ เพศผูมี้ขนหลงั และสรอ้ยคอมีสเีหลอืงเขม้ ขนลาํตวัและ
หางมีสดีาํ มีปุยขาวท่ีโคนหาง หงอนจกัร แขง้สดีาํเรยีวเลก็เหมือนไก่ป่า ผวิหนงั
สขีาว เพศเมีย ขนทัง้ตวัมีสเีหลอืงกระหรอืสนีํา้ตาลอ่อนลายป่า หงอนจกัร แขง้สี
ดาํเรยีวเลก็เหมือนไก่ป่า ผวิหนงัสขีาว



การคดัเลอืกไก่พื้นเมืองท่ีดี

• มีรปูร่างใหญ่ ตวัโต แข็งแรง คอยาว ขนดกเป็นมนั ไม่เป็นโรค คดั
จากพ่อแม่เป็นไก่พื้นเมืองท่ีมีลกูดก

• ใหค้ดัลกูไก่พื้นเมืองท่ีเกดิจากพ่อพนัธ์ุ แม่พนัธ์ุท่ีดีไวท้าํพนัธ์ุรุ่นละ 2-
3 ตวั

• พ่อพนัธ์ุ จะตอ้งมีรปูร่างสมบรูณ ์แข็งแรง มีนํา้หนกัตวัต ัง้แต่ 2.5 
กิโลกรมัขึ้นไป มีอายุต ัง้แต่ 9 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี



การคดัเลอืกไก่พื้นเมืองท่ีดี

• แม่พนัธ์ุ จะตอ้งมีรปูร่างสมบรูณ ์แขง็แรง ขนดก มีนํา้หนกัตวัต ัง้แต่ 
1.5 กโิลกรมัขึ้นไป มีอายุต ัง้แต่ 7 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 ปี และมี

ความสามารถเฉพาะตวั ดงันี้
- ใหไ้ข่อย่างนอ้ยปีละ 4 ชดุ
- ใหไ้ข่อย่างนอ้ยชดุละ 12 ฟอง
- ฟักไข่ออกเป็นตวัอย่างนอ้ยชดุละ 8 ตวั
- เลี้ยงลกูเก่ง เลี้ยงลกูรอดจนโตชดุละประมาณ 6 ตวั
- ไม่ดรุา้ย ไม่คอยจกิตีลกูไก่พื้นเมืองของแม่ไก่พื้นเมืองตวัอืน่ๆ 
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การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สปัดาห ์

• ลกูไก่ออกจากตูฟั้ก ใหท้าํการตดัปากบนออก 1 ใน 3 

• นาํไปกกดว้ยเครือ่งกกลกูไก่ เพือ่ใหไ้ก่อบอุ่นดว้ยอณุหภูมิ 95 oF ในสปัดาห์
ท่ี 1 แลว้ลดอณุหภูมิลงสปัดาห์ละ 5 oF กกลกูไก่เป็นเวลา 3-4 สปัดาห์

• ลกูไก่ 1 ตวั ตอ้งการพื้นท่ีในหอ้งกกลกูไก่ 0.5 ตารางฟตุ หรอืเท่ากบั 22 
ตวั/ตารางเมตร การกกลกูไก่ใหด้แูลอย่างใกลช้ดิ ถา้หากอากาศรอ้นเกนิไป 
ใหด้บัไฟกก เช่น กลางวนัใกลเ้ท่ียง และบ่ายๆ ส่วนกลางคนืจะตอ้งใหไ้ฟกก
ตลอดคนื ในระหว่างกกจะตอ้งมีนํา้สะอาดใหก้นิตลอดเวลา และวางอยู่ใกลร้าง
อาหาร 



การใหอ้าหารลูกไก่

• ระยะกก (1-14 วนัแรก) ควรใหอ้าหารบ่อยคร ัง้ใน 1 วนั อาจ
แบ่งเป็นตอนเชา้ 2 คร ัง้ ตอนบ่าย 2 คร ัง้ และตอนคํา่อกี 1 คร ัง้ การ
ใหอ้าหารบ่อยคร ัง้จะช่วยกระตุน้ใหไ้ก่กนิอาหารดขีึ้น อกีท ัง้อาหารจะ
ใหม่สดเสมอ จาํนวนอาหารท่ีใหต้อ้งไม่ใหอ้ย่างเหลอืเฟือจนเหลอืลน้
ราง ซึง่เป็นเหตุใหต้กหล่นมาก 





การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 7-16 สปัดาห ์

• เป็นการเลี้ยงบนพื้นดินปล่อยฝงูๆ ละ 100-200 ตวั ในอตัราส่วนไก่ 1 
ตวั ต่อพื้นท่ี 1.4 ตารางฟตุ หรือไก่ 8 ตวั ต่อตารางเมตร พื้นคอ
กรองดว้ยแกลบหรือวสัดดุดูซบัความชื้นไดด้ี การเลี้ยงไก่ระยะนี้ไม่
ตอ้งแยกไก่ตวัผูอ้อกจากไก่ตวัเมีย เลี้ยงปนกนั 



การเลี้ยงไก่สาวอายุ 17-26 สปัดาห ์

• เลี้ยงในคอกบนพื้นดนิเลี้ยงปล่อยเป็นฝงูๆ ละ 100-150 ตวั พื้นท่ี 1 
ตารางเมตร เลี้ยงไก่สาวได ้5-6 ตวั 

• การเลี้ยงไก่สาวระยะนี้จะตอ้งมีการควบคุมจาํนวนอาหารที่ใหก้ิน สุ่มช ัง่
นํา้หนกัทุกๆ สปัดาห ์

• การใหแ้สงสว่างแก่ไก่ในเลา้ระยะนี้จะตอ้งใหไ้ม่เกนิ 11-12 ช ัว่โมง ถา้
ใหแ้สงสว่างมากกว่านี้จะทาํใหไ้ก่ไข่เรว็ขึ้นก่อนกาํหนด และอตัราการ
ไข่ท ัง้ปีไม่ดี 



การเลี้ยงไก่พ่อแม่พนัธุ์อายุ 26-72 สปัดาห ์

• ไก่สาวจะเริ่มไข่ฟองแรกเม่ืออายุประมาณ 6-7 เดอืน เม่ือไก่เริ่มไข่ให ้
เปลีย่นสตูรอาหารใหม่ ใหมี้โภชนะอาหารเพิม่ข้ึน เพือ่ไก่นาํไปสรา้งไข่ 

• แสงสว่าง มีผลกระทบโดยตรงกบัอตัราการไข่ การใหแ้สงสว่างไม่
เพยีงพอ แม่ไก่จะไข่ลดลง 

• การจดัแสงสว่างใหเ้ป็นระบบต่อเนื่องกนัวนัละ 14-15 ช ัว่โมง 



โรงเรอืนเลี้ยงไก่พื้นเมือง

• โรงเรือนขนาด 3x4 เมตร สามารถจไุก่พื้นเมืองไดป้ระมาณ 

30-40 ตวั 

• แต่ถา้มีโรงเรือนเก่าอยู่แลว้ ก็ควรทาํการปรบัปรงุใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัสขุาภิบาล เพือ่ป้องกนั และควบคุมโรคไดง่้าย 
รวมถงึการดแูล ทาํความสะอาด



• หลงัคาอาจใช ้สงักะส ีหรือแฝก แลว้แต่ความเหมาะสม โดยให ้
มีการถ่ายเทอากาศไดส้ะดวก

• พื้นคอกโรงเรือน ควรเป็นปูน เพือ่ง่ายต่อการทาํความสะอาด

• บริเวณประตู ควรมีอ่างนํา้ยาฆ่าเชื้อวางอยู่ดา้นหนา้ เพือ่ใหผู้ ้
เลี้ยงจุม่เทา้ก่อนเขา้โรงเรือนทุกคร ัง้

• วสัดรุองพื้น อาจใชแ้กลบ หรือฟางช่วยในการดดูซบัความชื้น
จากมูลไก่ และลดกลิน่แอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนดว้ย



• ควรมีตาข่ายปิดก ัน้ไว ้เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ตัว์ท่ีเป็นพาหะของโรค
ต่างๆ เขา้มาในโรงเรือน 

• ควรมีรางนํา้ รางอาหารอย่างเพยีงพอ

• ควรสรา้งรงัไข่ใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนแม่ไก่

• มีคอนสาํหรบันอน สงูจากพื้นประมาณ 50-70 เซนติเมตร ทาํ
ดว้ยไมร้ะแนงห่างกนัประมาณ 2 นิ้ว เพือ่ไม่ใหมู้ลไก่คา้งติดกบั
คอน











การใหน้ํา้ และอาหาร

• มีนํา้สะอาดใหก้ินตลอดเวลา ควรเปลีย่นใหม่ทุกวนั

• ใหอ้าหารผสมทุกเชา้และเยน็ เพิม่จากท่ีไก่หากินตามปกติ เช่น 
ปลายขา้ว ราํขา้ว ขา้วโพดป่น ขา้วเปลอืก กากถ ัว่ หญา้สด ผกัสด 

• ควรใหอ้าหารสาํเร็จรปูสาํหรบัไก่





การฟักไข่

• แม่ไก่ เริ่มไข่อายุประมาณ 6-8 เดือน คร ัง้ละ 10-12 ฟอง ปีละ
ประมาณ 4 คร ัง้

• ควรทาํการฆ่าไร และเหา ก่อนท่ีแม่ไก่จะฟักไข่ 

• ระยะเวลาฟักไข่ 21 วนั

• การส่องไข่ มีเชื้อ/ไม่มีเชื้อ



หลกัการควบคุม ป้องกนัโรค

• การเลี้ยง การจดัการท่ีดี

• การสขุาภิบาลท่ีดี

• การใหว้คัซนี ป้องกนัโรคเป็นประจาํ



การควบคุม ป้องกนัโรค

• เม่ือเขา้ไปบริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ ตอ้งใส่รองเทา้บูท๊ ทุกคร ัง้

• จุม่เทา้ในอ่างนํา้ยาฆ่าเชื้อก่อนเขา้โรงเรือนทุกคร ัง้

• ควรเปลีย่นนํา้ยาฆ่าเชื้อทุก 1 สปัดาห์

• ระวงัไม่ใหอ่้างนํา้ยาฆ่าเชื้อถูกแสงแดด เพราะจะทาํใหป้ระสทิธิภาพ
ลดลง



• ก่อนเขา้บริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ ควรอาบนํา้ เปลีย่นเสื้อผา้ทุกคร ัง้

• ควรฉดีพ่นร่างกายใหท้ ัว่ดว้ยแอลกอฮอร ์70% ก่อนเขา้บริเวณ
โรงเรือนเลี้ยงไก่

• ควรพ่นนํา้ยาฆ่าเชื้อโรงเรือน และบริเวณพื้นท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมือง

สปัดาหล์ะ 1 คร ัง้ 

• หากเกิดโรคระบาดบริเวณใกลเ้คียงควรฉดีพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวนั

• หา้มผูท่ี้ไม่เกีย่วขอ้ง เขา้ไปในบริเวณพื้นท่ีเลี้ยงไก่ โดยเดด็ขาด



การเลี้ยงไก่ไข่



โรด๊ไอสแ์ลนดแ์ดง

• ไก่โรด๊ เป็นไก่พนัธ์ุเก่าแก่พนัธ์ุหนึง่ มีการคดัเลอืกพนัธ์ุมาจากพนัธ์ุ
มาเลยแ์ดง ไก่เซีย่งไฮแ้ดง ไก่เลก็ฮอรน์สนีํา้ตาล ไก่ไวยนัดอทท์ และไก่บ
ราห์มาส ์

• มีรปูร่างค่อนขา้งยาวและลกึ เหมือนสีเ่หลีย่มยาว ขนสนีํา้ตาลแกมแดง 
ผวิหนงัและแขง้สเีหลอืง เปลอืกไข่สนีํา้ตาล

• ลกัษณะนสิยั เชือ่ง แขง็แรง สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ี



โรด๊ไอสแ์ลนดแ์ดง



บารพ์ลมีทัรอ็ค

• ไก่บาร ์เป็นไก่พนัธ์ุพลมีทัร็อค ผวิหนงัสเีหลอืง

• ขนมีสดีาํสลบักบัขาวตามขวางของขน หงอนจกัร ใหไ้ข่เปลอืกสนีํา้ตาล



เลก็ฮอรน์ขาวหงอนจกัร

• นิยมเลี้ยงกนัมากท่ีสดุในบรรดาไก่เลก็ฮอรน์ดว้ยกนั โดยผสมขา้ม
สายพนัธ์ุต ัง้แต่สองสายพนัธ์ุขึ้นไป เพือ่ผลติเป็นไก่ไข่ลกูผสม

• มีขนาดเลก็ ขนสขีาว ใหไ้ข่เร็ว ใหไ้ข่ดก ไข่เปลอืกสขีาว  มี
ประสทิธิภาพในการเปลีย่นอาหารค่อนขา้งสงู ทนรอ้นไดด้ี



เลก็ฮอรน์ขาวหงอนจกัร



การเลี้ยงไก่เลก็ อายุ 1-6 สปัดาห ์

• ลกูไก่ออกจากตูฟั้กใหท้าํการตดัปากบนลกูไก่ 1 ใน 3 

• นาํไปกกดว้ยเครื่องกกลกูไก่ เพือ่ใหอ้บอุน่ดว้ยอณุหภมิู 95 oF ใน
สปัดาหท่ี์ 1 แลว้ลดอณุหภมิูลงสปัดาหล์ะ 5 oF กกลกูไก่เป็นเวลา 3-4 
สปัดาห ์

• ลกูไก่ 1 ตวั ตอ้งการพื้นท่ีในหอ้งกกลกูไก่ 0.5 ตารางฟตุ หรือเท่ากบั 
22 ตวั/ตารางเมตร 



การใหอ้าหารลกูไก่ระยะกก (1-14 วนัแรก)

• ควรใหอ้าหารบ่อยคร ัง้ใน 1 วนั อาจแบ่งเป็นตอนเชา้ 2 คร ัง้ ตอน
บ่าย 2 คร ัง้ และตอนคํา่อกี 1 คร ัง้  

• การใหอ้าหารบ่อยคร ัง้จะช่วยกระตุน้ใหไ้ก่กินอาหารดีขึ้นอกีท ัง้อาหาร
จะใหม่สดเสมอ จาํนวนอาหารท่ีใหต้อ้งไม่มากจนเหลอืคา้งราง หรือลน้

ราง ซึง่จะทาํใหอ้าหารตกหล่น  



การหยอดวคัซนี

ป้องกนัโรคระบาด 



การเลี้ยงลกูไก่ระยะเจรญิเติบโต อายุ 7-14 สปัดาห ์

• เป็นการเลี้ยงบนพื้นดนิปล่อยฝงูๆ ละ 100-200 ตวั ในอตัราส่วน
ไก่ 1 ตวั ต่อ พื้นท่ี 1.2 ตารางฟตุ หรอืไก่ 9 ตวั ต่อตารางเมตร

• พื้นคอกรองดว้ยแกลบหรอืวสัดดุดูซบัความชื้นไดด้ ี

• ไม่ตอ้งแยกไก่ตวัผูอ้อกจากไก่ตวัเมีย สามารถเลี้ยงปนได ้

• เลี้ยงแบบใหอ้าหารกนิเต็มท่ี มีอาหารในถงัหรอืรางอาหารตลอดเวลา เพือ่เร่ง
การเจรญิเติบโตใหน้ํา้หนกัตามท่ีตลาดตอ้งการ 

• แต่การเลี้ยงไวเ้พือ่ขยายพนัธ์ุ เป็นพ่อแม่พนัธ์ุจะตอ้งเลี้ยงแบบจาํกดัอาหารให ้
ไก่กนิโดยจะปรบัจาํนวนอาหารท่ีใหทุ้กๆ สปัดาห์ 



การเลี้ยงไก่สาวอายุ 15-20 สปัดาห ์

• เลี้ยงปล่อยเป็นฝงูๆ ละ 100-150 ตวั พื้นท่ี 1 ตารางเมตรเลี้ยงไก่สาวได ้5-
6 ตวั พอไก่สาวเริม่เขา้อายุ 15 สปัดาห์ ใหต้ดัปากไก่ซํา้อกีคร ัง้หนึ่ง ตดัปาก
บนใหส้ ัน้กว่าปากล่าง 1 ใน 3 ดว้ยเครือ่งตดัปากไก่ และจี้แฟลดว้ยความรอ้น 
เพือ่ป้องกนัเลอืดออกมาก 

• การเลี้ยงไก่สาวระยะนี้จะตอ้งมีการควบคุมจาํนวนอาหารท่ีใหก้นิ สุ่มช ัง่นํา้หนกั
ทุกสปัดาห์ 

• การรกัษาพื้นคอกไม่ใหช้ื้น และแหง้อยู่เสมอๆ เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรค
ไก่ 

• การใหแ้สงสว่างแก่ไก่ในเลา้ระยะนี้ ตอ้งใหไ้ม่เกนิ 11-12 ช ัว่โมง 



การผสมพนัธ์ุไก่ 

• การผสมแบบธรรมชาติเป็นการผสมฝงู พ่อ 1 ตวั ผสมกบัแม่ 10 - 

11 ตวั การผสมฝงูเลก็
ดีท่ีสดุ คือ ฝงูละ 11 ตวั มีพ่อ 1 ตวั แม่ 10 ตวั 

• การผสมเทียมใชเ้ฉพาะงานวิจยั เพือ่การปรบัปรงุพนัธ์ุ 



ปัจจยัของการเลี้ยงไก่ไข่

• ความพรอ้มของโรงเรียนและอปุกรณ ์(สะอาด ฆ่าเชื้อโรค)

• อณุหภูมิ (25-27oC)

• การถ่ายเทหรอืการระบายอากาศ 

• โปรแกรมแสงสว่าง (12+4 ช ัว่โมง)

• ความชื้อสมัพทัธ์ (50-80%)
• ชนดิของอาหาร และการใหอ้าหาร (%โปรตีน)

• การป้องกนัโรค (วคัซนี)



การเลี้ยงเป็ด



พนัธุ์กบนิทรบ์รุี



เป็ดไข่พนัธุ์กบนิทรบ์รุี

• เดมิเป็นเป็ดพนัธ์ุกากแีคมเบลล ์ที่ไดร้บัการปรบัปรงุพนัธ์ุใหมี้ลกัษณะพเิศษ

– เพศเมีย สขีนเป็นสกีากตีลอดลาํตวั ขา และแขง้สสีม้ ปากสนีํา้เงนิปนดาํ

– เพศผู ้ตวัใหญ่กว่าเพศเมีย หวัมีขนสเีขยีวแก่คลุมลงมาจนถงึกลางลาํคอ 

• ขนหาง 2-3 เสน้จะโคง้งอขึ้นดา้นบน ปลายขนหางและปลายขนปีกจะมีสนีํา้ตาลดาํ

• ขนลาํตวัสเีทา แต่ขนจากกลางคอจนถงึไหล่และหนา้อกดา้นหนา้จะสนีํา้ตาลเขม้ 

• ขาแขง้สสีม้ ปากสนีํา้เงนิปนดาํ



พนัธ์ุปากนํา้ 



พนัธุ์ปากนํา้

• เป็นเป็ดพนัธ์ุพื้นเมืองแท ้ท่ีไม่ผสมขา้มกบัพนัธ์ุอืน่ๆ มีลกัษณะ
ประจาํพนัธ์ุคอื ขนสดีาํตลอดลาํตวั บางตวัหนา้อกด่าง

• เพศผูมี้ลกัษณะพเิศษ ท่ีขน หวั คอ และปลายปีก จะมีสเีขยีวเขม้

• ทัง้เพศผูแ้ละเพศเมียมีปากและขนสดีาํ

• เลี้ยงง่ายเลี้ยงไดทุ้กสภาพพื้นท่ีท ัง้ท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มหรอืดอน

• ตา้นทาน โรคระบาด

• ไม่ฟักไข่เอง



เป็ดไข่พนัธ์ุกากแีคมป์เบลล์

นาํเขา้มาจากประเทศองักฤษ ซึง่เป็ดพนัธ์ุกากแีคมป์เบลล ์ถอืว่าเป็นเป็ดไข่ท่ีให ้
ผลผลติไข่ดกมาก ประมาณปีละไม่นอ้ยกว่า 280 ฟองต่อตวั



เป็ดไข่นครปฐม

เป็ดนครปฐม เป็นเป็ดพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีใกลส้ญูพนัธ์ุ สถาบนัวิจยัและพฒันาสตัว์
ปีกแห่งชาติไดร้วบรวมพนัธ์ุมาจากชายแดนภาคใต ้20-30 ตวั เป็นฝงูสดุทา้ย
ท่ีรวบรวมได ้เม่ือปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบนัทาํการวิจยัดา้นพนัธุกรรมและพฒันา
พนัธ์ุ เพือ่วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นเป็ดท่ีใหท้ ัง้ไข่และเนื้อ และตา้นทานโรค 



เป็ดพนัธุ์อี้ เหลยีง

เป็ดเนื้อเมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี มีลกัษณะ
คลา้ยเป็ดปักกิง่ คอื ท ัง้เพศผูแ้ละเพศเมีย จะมีขนสขีาวตลอดทัง้ลาํตวั ปากและ

เทา้มีสสีม้ แต่เป็ดอี้เหลยีงจะมีอกกวา้งและใหญ่กว่าเป็ดปักกิง่
ลกัษณะพเิศษ เลี้ยงง่าย แขง็แรง และมีความตา้นทานโรคสงู โตเรว็หากให้
อาหารกนิเต็มท่ี คุณภาพซากด ีใหเ้นื้อมาก ไขมนัใตผ้วิหนงัตํา่ เนื้อมีกลิน่หอม 
รสชาติอร่อย นยิมนาํไปทาํเป็ดอบนํา้ผึ้ง



เป็ดเทศกบนิทรบ์รุี

พฒันามาจากเป็ดเทศบารบ์ารี ่ซึง่มาจากประเทศฝร ัง่เศส ขนมีสขีาวปลอด 
ยกเวน้บรเิวณกลางหวัมีจุดดาํ มีการเจรญิเติบโตเรว็ ใหไ้ข่ดก ไดร้บัความนยิม
สงูมาก เนือ่งจากเลี้ยงง่ายในสภาพชนบท เติบโตเรว็ คุณภาพเนื้อสแีดงคลา้ย
เนื้อโคมีไขมนัตํา่ เนือ่งจากขนสขีาวทาํใหร้าคาดี



เป็ดเทศท่าพระ

• เลี้ยงอยู่ท ัว่ทุกภาคของประเทศไทย เติบโตเร็ว ตวัใหญ่ ฟักไข่ไดเ้อง 
• ปรบัปรงุพนัธ์ุ มุ่งเนน้เกีย่วกบัการเจรญิเติบโตและการใหผ้ลผลติไข่ 



การเลี้ยงลกูเป็ด

• การเลี้ยงลกูเป็ด อายุ 0-2 สปัดาห์



การกกลูกเป็ด

• เป็นการทาํใหล้กูเป็ดอบอุ่น อาจจะกกบนพื้นดนิท่ีโรยดว้ยขี้เลือ่ย ฟาง

• การกกควรแบ่งลกูเป็ดออกเป็นคอกๆ ละ 150-200 ตวั

• แหล่งความรอ้นใชห้ลอดไฟฟ้าขนาด 60 วตัต์ 2 หลอด/ลกูเป็ด 
200 ตวั 

• อาจกกลกูเป็ดในตระกรา้ไมไ้ผ่หรอืกล่องกระดาษ หรอืสุ่มไก่โดยมี
หลกัว่าใชผ้า้หรอืกระสอบคลมุเพิม่ความอบอุ่นใหล้กูเป็ด

• ใชเ้วลากกลกูเป็ด 1-2 สปัดาห์เท่าน ัน้ 



การเลี้ยงลกูเป็ด อายุ 3-8 สปัดาห์



การเลี้ยงลกูเป็ด อายุ 9-20 สปัดาห์



การเลี้ยงเป็ด อายุ 21 สปัดาหข์ึ้นไป

• เม่ือเป็ดอายุได ้21 สปัดาห์กจ็ะเริม่ไข่ ในระยะนี้เป็ดตอ้งการอาหาร
สาํหรบัเป็ดไข่ท่ีมีคุณค่าทางโภชนะค่อนขา้งสงู 



การเลี้ยงดเูป็ดไข่ 

•ควรยา้ยก่อนท่ีเป็ดจะเริม่ไข่ประมาณ 2-3 อาทิตย ์
•มีนํา้สะอาด ใหก้นิตลอดเวลา ท่ีใหน้ํา้ควรทาํเป็นลานคอนกรตี 
ป้องกนัพื้นคอก ชื้นแฉะ และมีท่ีระบายนํา้ไดด้ี
•การใหอ้าหาร ถา้เลี้ยงแบบในนํา้หรอืลาํคลองเป็ดสามารถหาลกูกุง้ 
ลกูปลา และหอยเลก็ๆ กนิได ้กใ็หอ้าหารพวก ราํหยาบ ราํละเอยีด 
ปลายขา้ว หรอืขา้วเปลอืกผสมใหก้นิ 
•การใหแ้สงสว่าง ในระยะเป็ดไข่ ควรใหแ้สงสว่างวนัละ 16-18 
ช ัว่โมง เพือ่ช่วยในการทาํใหเ้ป็ดไข่ดขีึ้น
•รงัไข่ ใชอ้ตัรา 1 รงัต่อเป็ด 3-5 ตวั



การเลี้ยงดเูป็ดเนื้อ

»แลว้

• การเลี้ยงดเูป็ดในช่วงอายุ 1-4 อาทิตย ์เช่นเดยีวกบัเป็ดไข่ มีการกก ใหอ้าหารผสม

สาํหรบัลูกเป็ด (โปรตีน 20-22 เปอรเ์ซน็ต์)

• เม่ือเป็ดเนื้อมีอายุได ้4 อาทิตย ์จงึเริม่ใหอ้าหารระยะขุน ซึง่มีโปรตีน 16-18 
เปอรเ์ซน็ต์ อาหารพวกพชืผกัสดคงใหก้นิตามเดมิ เม่ือเป็ดอายุ 6-7 อาทิตย ์จงึจบั
ส่งตลาดได ้

• เป็ดพวกนี้โตเรว็ ควรจะใหแ้คลเซีย่ม ฟอสฟอรสัผสมในอาหารพรอ้มท ัง้ไวตามินดใีห ้

เพยีงพอ หรอือาจจะเพิม่เปลอืกหอยใหก้นิต่างหาก 

• การเลี้ยงเป็ดเนื้อควรเลอืกพนัธ์ุเป็ดที่มีขนสขีาว เพราะสะดวกในการถอนขน และขาย
ง่าย



ห่านพนัธุ์ท่าพระ

• พฒันามาจากห่านจนี ขนลาํตวัสเีทา หนา้อกสขีาว ปากสดีาํ แขง้สเีทาดาํ

• ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ มีขนสเีทา หวัมีปุ่มเนื้อ ปากสเีทา แขง้สดีาํ 



จบ
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