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คํานํา
นกอีมู (EMU OR KALAYA) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Dromaius novaehollandiae เปนสัตว
ประเภทนกที่ บิ นไม ไ ด และมีขนาดใหญเปนอันดั บสองรองจากนกกระจอกเทศมีถิ่ นกํ าเนิดอยูใน
ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันหลายประเทศไดหันมาในใจตั้งฟารมนกอีมูกันมาก เนื่องจากนกอีมูให
ประโยชนหลายอยางคือเนือ้ รสชาดดีคลายเนือ้ วัว แตโคเสลเตอรอลตํากว
่ า นํ้ามันใชเปนสวนประกอบใน
เครื่องสําอางค และยาบางชนิด ไขมสี สี รรสวยงาม
สําหรับในประเทศไทยก็มีการเลี้ยงนกอีมูกันหลายแหง แตสว นใหญจะเลีย้ งเพือ่ เปนสัตวสวยงาม
ตามสวนสาธารณะตางๆ เทานัน้ และในขณะเดียวกันก็มผี ทู ส่ี นใจจะตัง้ ฟารมเลีย้ งนกอีมกู นั มาก ดังนัน้
หนังสือคําแนะนําการเลี้ยงนกอีมูเลมนี้ จึงจัดพิมพขึ้นเพื่อใหเปนแนวทางในการจัดตั้งฟารมการเลี้ยงดู
เทานั้นขอมูลตางๆ อางอิงมาจากตางประเทศ แตอยางไรก็ตามปจจัยในการผลิตทีส่ ําคัญตางๆ ที่จะตอง
คํานึงถึงอยูต ลอดเวลา คือ
การจัดการดานการตลาดทีแ่ นนอนและมีประสิทธิภาพ
การจัดหานกอีมพู นั ธุด แี ละมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
การจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสม
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การจัดระบบการใหแสงสวางอยางถูกตอง
การจัดการเลีย้ งดูอยางดี
กรมปศุสัตวหวัง วาคําแนะนําเบือ้ งตนนีค้ งจะเปนประโยชนแกทา นไดบา ง หากสนใจขอราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กองบํารุงพันธุส ตั ว กรมปศุสตั ว พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ โทรศัพท
หมายเลข 02-2251315

ลักษณะของนกอีมู
คลายนกแตบินไมได ขนาดโตเต็มทีส่ งู ประมาณ 1.50 เมตร นํ้าหนักประมาณ 30-50
กิโลกรัม โดยตัวเมียจะโตกวาตัวผู
สีขน ขนจะหยาบ แข็งสีนาตาลเทาตลอดลํ
้ํ
าตัว โตเต็มที่หัวจะมีสีฟาเขม แตเมือ่ โตขึน้ ลาย
ดังกลาวจะหายไป สวนลูกนกอีมจู ะมีขนสีนาตาลเข
้ํ
มและมีลายทางสีขาวพาดตลอดลําตัว
ปาก ขา เทา จะมีสนี าตาลเข
้ํ
มถึงดํา
เทา มีขนาดใหญและมีนว้ิ เทาขางละ 3 นิว้ ยืน่ ไปขางหนา (ไมมนี ว้ิ หลัง)
กระดูกหนาอกแบนราบคลายหนาอกคน ไมเปนสัน (Keel)
วิง่ ไดเร็ว 50-60 กิโลเมตรตอชัว่ โมง

โรงเรือนและสถานที่ตั้งฟารม
นกอีมู เปนสัตวท่ีอาศัยอยูใ นแถบทีม่ อี ากาศรอน และแหง สามารถเลีย้ งไดทง้ั แบบปลอยตาม
ธรรมชาติ (Natural Conditions) และเลีย้ งขังในโรงเรือน(Intensive Rearing) แตการเลีย้ งขังและจัด
บริเวณภายนอกใหเดินเลน จะชวยใหการจัดการเลี้ยงดูสะดวกและควบคุมโรคไดงาย ดังนัน้ การเลือก
สถานที่และการวางผังจัดตั้งฟารมจึงเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งโดยโรงเรือนที่จะกอสรางก็จะตองคํ านึงถึง
ลักษณะและขนาดของโรงเรือนจะตองเหมาะสมกับสภาพอากาศ สิง่ แวดลอม อายุของนกอีมู การจัดการ
เลี้ยงดูและสามารถปองกันศัตรู แดด ฝน ไดเปนอยางดี
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โรงเรือนเลีย้ งนกอีมสู ามารถแบงไดตามอายุตา งๆ ดังนี้
ลูกนกอีมู อายุ 0-12 สัปดาห
ขนาดและพืน้ ที่ ลูกนกอีมอู ายุ 0-4 สัปดาห ใชพื้นที่ 3 ตัว ตอตารางเมตร และเลีย้ งเปนฝูง
ไดไมเกิน 25 ตัว อายุ 5-12 สัปดาห ใชพื้นที่ 3 ตัวตอตารางเมตรและจะตองเพิม่ พืน้ ทีด่ า นนอกไวให
นกอีมูว่ิงเลนอีกตัวละ 5 ตารางเมตร จะเลีย้ งเปนฝูงไดมากไมเกิน 100 ตัว
พื้นที่โรงเรือน จะตองเรียบและไมมีเศษวัสดุตกหลน เชน ตะปู ลวด เศษผา เปนตน เพราะลูก
นกอีมูอาจจิกกินและเปนอันตรายได
วัสดุรองพืน้ จะตองออนนุม โดยจะตองหมัน่ ตรวจสอบอยางสมําเสมอ
่
ถาเปยกหรือจับกันเปน
แผนกอนหรือจะตองรีบแกไขโดยเร็วและไมควรปลอยใหลกู นกอีมเู ดินบนพืน้ คอนกรีต หรือพืน้ ลวด
แสงและความเขมของแสง ลูกนกอีมูตอ งการแสงอยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง ถาใหแสงมากกวา
วันละ 16 ชั่วโมง จะทําใหลูกนกเจริญเติบโตอยางผิดปกติหรือพิการ
ลูกนกอีมูอายุ 4 วันแรก ตองการความเขมของแสงประมาณ 40 ลักษ (Lux) หลังจากนัน้ ให
ลดลง แตตอ งไมนอ ยกวา 20 ลักษ (Lux) จนครบ12 สัปดาห
ระบบระบายอากาศ ภายในโรงเรือนจะตองมีการหมุนเวียนอากาศเปนอยางดี เพือ่ ใหสามารถ
ระบายความรอนหรืออากาศเสียออกไป เชน กาซแอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด เปนตน ระดับของ
แอมโมเนียในโรงเรือนจะตองนอยกวา 20 ppm.
ลูกนกอีมรู นุ อายุ 12 สัปดาห ถึง 6 สัปดาห
พื้นที่บริเวณโรงเรือนตัวละครึง่ ตารางเมตรและทีว่ ง่ิ เลนอีกตัวละ 40 ตารางเมตรโดยจะสามารถ
เลี้ยงเปนผูใหญไมเกิน 250 ตัว
นกอีมู อายุ 6-18 เดือน
พื้นที่ท่ีใชเลีย้ งประมาณตัวละ 60 ตารางเมตร นกอีมหู นุม สาว อายุมากกวา 1 ป จะเลีย้ งรวม
กันเปนฝูงไดไมเกิน 16 ตัว และใชพื้นที่ 625 ตารางเมตร
นกอีมู พอ -แม พันธุ
พอ-แมพันธุ 1 คู จะใชพื้นที่ 400 ตารางเมตร เปนอยางนอย โรงเรือนจะตองมีระบบระบายนํา้
เปนอยางดี โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เพือ่ ปองกันไมใหคอกชืน้ แฉะซึง่ นกอีมไู มชอบ
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อาหารสําหรับนกอีมู
การใหอาหารนกอีมู จะใชอาหารไกไขระยะตางๆ แตจะตองเสริมแรธาตุบางชนิด เพื่อให
เหมาะสมกับขนาด และความตองการของนกอีมแู ตละอายุซง่ึ จะแบงความตองการอาหาร อาหารของ
นกอีมูออกตามชวงอายุได ดังนี้
ลูกนกอีมู อายุ 0-12 สัปดาหใชอาหารลูกไกไขที่มีโปรตีน 18-20% พลังงาน 2,800-3,000
กิโลแคลอรี่ แตตอ งไมเสริมอาหารเยือ่ ใยอืน่ ๆ ใหอาหารครัง้ ละนอยๆ แตบอยๆ ครัง้
อาหารนกอีมู รุน อายุ 12 สัปดาหถึง 18 เดือน ใชอาหารไกไขรนุ ทีม่ โี ปรตีน 14-15 %
พลังงาน 2,700-2,800 กิโลแคลลอรี่ ใหกนิ วันละตัวละ 300-400 กรัม และเสริมดวยหญาหรือผัก
บาง
อาหารนกอีมพู อ -แมพันธุ ใชอาหารไกไขระยะไขที่มีโปรตีน 16% ใหกนิ วันละตัวละ 600กรัม
และเสริมดวยหญาหรือผักแคลเซียม 3% ฟอสฟอรัส 0.7% ไลซีน 0.7% เมธไทโอนีน 0.32%

นํา้
จะตองมีใหนกกินอยางเพียงพอและควรตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทีใ่ ชเลีย้ งนกอีมดู ว ย

การผสมพันธุ
ทั้งเพศผูและเพศเมีย จะใชผสมพันธุเมื่ออายุ 2 ป ในอัตราสวนเพศผู 1 ตัว ตอเพศเมีย 1 ตัว
เนื่องจากนกอีมูเปนสัตวทม่ี ฤี ดูกาลในการผสมพันธุ( Breeding Season) โดยตัวผูและตัวเมียจะจับคูกัน
ผสมพันธุ แมนกอีมจู ะออกไขเปนตับ (Clutch) เหมือนไกพน้ื เมือง ตับละ 5-12 ฟอง ไขหนักฟองละ
500-700 กรัม เมือ่ แมนกอีมอู อกไขแลว พอนกอีมูจะทําหนาที่ฟกไข ซึง่ ใชเวลาฟกนาน 56 วัน อีกทั้ง
ยังกกและเลี้ยงดูลูกนกอีมูดวย

การฟกไขนกอีมู
ไขนกอีมูที่จะนํามาฟก จะตองมาจากพอแมนกทีส่ มบูรณ แข็งแรงและไดทาการผสมพั
ํ
นธุก นั แลว
โดยไขที่จะฟกไมควรเก็บไวนานเกิน10 วัน เพราะถาเก็บไวนานจะทําใหแนวโนมที่จะฟกออกตํ่าลง และ
ควรเก็บไวในที่มีอุณหภูมิ 20-22 ํC ความชื้นสัมพัทธ60-65 เปอรเซ็นต ไขนกทีเ่ ก็บไวนานกวา 7 วัน
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ควรจะทําการกลับไขอยางนอยวันละครั้ง เพื่อปองกันไมใชเชื้อติดเยื่อเปลือกไข ไขที่นําเขาฟกควรมี
ขนาด 500 กรัม โดยจะใชเวลาฟกไข 56 วัน

วิธกี ารฟกไขมี 2 วิธี
ใหพอนกฟก โดยพอนกจะฟกไขไดครัง้ ละ 15-20 ฟอง
ใชตูฟกไข ไขที่จะนํามาฟก หากนํ้าออกมาจากหองเก็บไขทค่ี วบคุมอุณหภูมจิ ะตองนําออก
มาวางไวในหองทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติเสียกอนอยางนอยไมตากว
่ํ า6 ชั่วโมง (preheat) แลวจึงนําเขาตูฟ ก

อุณหภูมิและความชื้น
อุณหภูมิที่ใชฟกไข คือ 35.25 + 0.15 ํC (95.45+0.27 ํF) ความชืน้ สัมพัทธ 45% (25 ํC
หรือ 77-78 ํF) ถาอุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น จะทําใหเวลาในการฟกนอยลงในขณะเดียวกัน ถา
อุณหภูมิและความชืน้ ตํ่าลง จะเพิม่ เวลาในการฟกใหนานยิง่ ขึน้ การที่จะนําไขชดุ ใหมเขาฟก จะตอง
นําไขชดุ ใหมไวในถาดชัน้ บนของตูแ ลวยายไขเกาไวถาดชัน้ ลาง

การรมควัน
ควรจะทําการรมควันไขฟก 3 ครัง้ คือ
กอนการนําเขาหองเก็บไขเพือ่ รอเขาเครือ่ งฟก
ระหวางฟกไข หลังจากนําเขาตูฟ ก ไปแลวอยางนอย 3 วัน
กอนยายจากตูฟก (Setter) ไปตูเกิด(Hatcher )รมควัน ดวยกาซฟอรมลั ดีไฮด ในอัตรา
สวนระหวางฟอรมาลิน 40 % จํานวน 40 ซีซีกับดางทับทิม (KMnO4) 20 กรัม ตอพื้นที่100 ลูกบาศก
ฟุต เปนเวลา 20 นาที

การกลับไข
ควรกลับไขอยางนอยวันละ 3 ครัง้ และควรตรวจดูอณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้ ของตูฟ ก เปนประจํา
ทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครัง้ สําหรับการฟกไขโดยพอนกอีมพู อ นกกลับไขประมาณวันละ 9 ครัง้

การกกลูกนกอีมู
ใหติดไฟเครื่องกกกอนที่จะนําลูกนกอีมลู งกกประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยตั้งอุณหภูมิไวที่
27-28 ํC และใชอณ
ุ หภูมขิ นาดนีต้ ดิ ตอกันไปในระยะสัปดาหแรกของการกก
ที่ใหนํ้า ใหอาหาร จะตองมีเพียงพอกับจํานวนลูกนกอีมแู ละสอนใหลกู นกรูจ กั ทีใ่ หนา้ํ
เมื่อลูกนกอีมเู ขากกเรียบรอยแลว ใหอาหารลูกนกครัง้ ละนอย ๆ แตบอ ย ๆ ครัง้
ใหแสงสวางในโรงเรือนตลอด 24 ชั่วโมง ในระหวาง 2 สัปดาหแรก
ระยะเวลาในการกกลูกนกอีมปู ระมาณ 6-8 สัปดาห ซึง่ อาจมากหรือนอยกวานี้ ขึน้ กับ
สภาพอากาศภายนอก และความแข็งแรงของลูกนก
ลดอุณหภูมิในการกกหลังสัปดาหที่ 3 ลงเหลือ 20-25 ํC และกกดวยอุณภูมนิ จ้ี นครบ
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6-8 สัปดาห

การใหผลผลิต
นกอีมจู ะนิยมนําไปเขาโรงงานแปรรูปเมือ่ อายุ 50 สัปดาห ที่นาหนั
ํ้ ก 30-35 กิโลกรัม ซึ่งจะให
ไดผลผลิตตางๆ ดังนี้
อายุ (สัปดาห)
30
40
50
60
นํ้าหนักมีชวี ติ (กก.)
24.2
28.7
33.2
39.4
นํ้าหนักซาก (กก.)
14.7
19.5
22.2
27.8
(%)
60.7
67.9
66.9
70.6
ไขมัน (กก.)
2.0
3.1
3.9
7.7
(%)
13.6
15.9
17.5
27.5
นําหนั
้ กเนือ้ (กก.)
8.6
11.4
12.5
14.0
(%)
58.8
58.4
55.8
50.1
กระดูก (กก.)
3.6
4.0
4.7
4.9
(%)
24.5
20.5
21.4
17.9
คอ (กก.)
0.6
0.8
1.0
1.0
หนัง (ตร.เมตร)
0.46
0.57
0.7
0.6
เล็บ (เล็บ)
6.0
6.0
6.0
6.0
นอกจากนี้ยังมีไขไมมเี ชือ้ หรือไขทฟ่ี ก ไมออก เพือ่ ใชในการวาดรูปหรือแกะสลัก และขนนกซึง่ ใช
ประดับเสือ้ ผา

การจับนกอีมู
การจะจั บ นกอีมูเพื่อการขนยาย หรือการรักษาจะตองมีกรงสํ าหรับจับโดยเฉพาะแยกจาก
โรงเรือนอื่นและออกแบบใหเหมาะสมโดยจะตองไมใหญหรือเล็กเกินไปความสูงประมาณ 1.50 เมตร
และควรจะสรางจากไมเพือ่ ปองกันการขูดขีดใหนกอีมเู ปนแผล ซึ่งจะทําใหหนังเสียหายและมีผลตอราคา
ดวย ในการจับนกอีมจู ะตองทําอยางออนโยนเพือ่ ปองกันนกอีมตู น่ื ตกใจ

การเลีย้ งนกอีมู 7

การขนยายนกอีมู รถบรรทุกทีจ่ ะใชขนยายจะตองแบงออกเปนชองเล็กๆ ตามขนาดและนําหนั
้ ก
ของนกอีมูที่จะขนยาย ความสูงของไมทใ่ี ชกน้ั แตละชอง จะตองสูง 1.00-1.50 เมตร ปริมาณในการ
ขนยายตามตารางตอไปนี้
นํ้าหนักนกอีมู (กก.)
นอยกวา 7
25-30
35-45

จํานวนนกอีมู (ตัว/ตร.เมตร)
8
3
2

สําหรับการขนยายนกอีมทู อ่ี ายุมากกวา 6 เดือน หรือนําหนั
้ กตัง้ แต 25 กิโลกรัมขึน้ ไป จะตอง
คลุมผาใหภายในมืด เพื่อไมใหมองเห็นภายนอกตัวรถบรรทุกแตท้ังนี้ภายในจะตองมีอากาศถายเทได
สะดวกพื้นรถบรรทุกจะตองปูดว ยวัสดุรองพืน้ ทีอ่ อ นนุม เพือ่ ปองกันไมใหนกอีมบู าดเจ็บจากการเดินทาง
ตัวอยาง คุณคาของอาหารสําหรับนกอีมู อายุ 0-3 เดือน
โภชนะ
ปริมาณความตองการ
โปรตีน (%)
20-22
พลังงาน (กิโลแคลอรี/่ กก.)
2,250-2,350
เยือ่ ใย (%)
8-10
ไลซีน (%)
1.0-1.2
แคลเซียม (%)
1.2-1.6
ฟอสฟอรัส (%)
0.8
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สรุปขอมูลเกีย่ วกับนกกระจอกเทศและนกอีมู

1.! สีขนเพศผู
เพศเมีย

2.! ขนาด
สูง (ซม.)
นําหนั
้ ก (กก.)
3.! นิว้ เทา
4.! อายุเริม่ ไข
5.! ฤดูผสมพันธุ
6.! อัตราสวนผสมพันธุ
(ตัวผู : ตัวเมีย)
7.! การใหผลผลิต
ไข (วัน/ฟอง)
8.! ปริมาณไขเฉลีย่ ตอป (ฟอง)
9.! ขนาดโรงเรือน พอ-แมพันธุ
(เมตร)
10.!ระยะเวลาฟกไข (วัน)
11.!การใหผลผลิต
อายุ (เดือน)
หนัง (ตร.เมตร)
เนื้อ (กก.)
ขน (กก.)
นํามั
้ น (ลิตร)
12.!นํ้าหนักไข (กรัม)
13.!ระยะการใหผลผลิต (ป)

นกกระจอกเทศ
ลําตัวมีขนสีดํายกเวนปลายปก
และขนหางสีขาว
ลําตัวมีขนสีนาตาลเทา
้ํ
ยกเวน
ปลายปก และขนหางจะมีขนสี
ออนกวา

นกอีมู
ทั้งเพศผูและเพศเมีย จะมีขนหยาบ
แข็ง สีน้ําตาลเทาแตบริเวณลําคอ
จะมี ข นสี ข าวเป น วงแหวนรอบลํ า
คอตัวเมียใหญกวาตัวผู

175-270
100-165
ขางละ2นิว้
2
ฤดูหนาว
1:2-3

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

2

3

55
15X60

30
12X25

42

56

12-24
1.3
55-60
1.5-2
-

14-14
0.7
12-15!
0.75
4.-5

900-1,450
40-50

500-700
7-12

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

