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การเลีย้ งไกพน้ื เมือง มีประโยชนพอสรุปไดดังนี้
1. เกษตรกรไดมเี นือ้ ไกและไขไกกนิ เปนอาหารเพิม่ โปรตีน ซึ่งทั้งเนื้อไกและไขไกเปนอาหารที่มี
คุณคามีประโยชนชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง ทําใหเด็กเติบโตเร็วและชวยบํารุงสมองใหมสี ติปญ
 ญาดี
และเฉลียวฉลาด
2. เพิ่มพูนรายไดของเกษตรกร โดยแทนที่จะตองเสียเงินไปซื้อเนื้อไกและไขไกมากิน ก็สามารถเอา
เงินนั้นเก็บไวซื้อสิ่งอื่น ๆ ที่จําเปน และหากเลี้ยงไวจนเหลือกินแลวก็สามารถนําไปขายเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัวดวย

คุณสมบัติของไกพื้นเมือง
1. ไกพื้นเมืองปลอยเลี้ยงไดไมเสียเวลาในการเลี้ยงดูมาก และกินอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติได ไม
เหมือนไกพันธุซึ่งทั้งไกเนื้อและ ไกไขจะตองเลีย้ งในโรงเรือนอยางดี และมีอาหารผสมใหกินเต็มที่จึงจะได
ผลและตองลงทุนมากดวย
2. ไกพื้นเมืองสามารถฟกไขและเลี้ยงลูกเองได ในปหนึ่งแมไกจะไขอยางนอย 3-4 รุน รุน หนึง่ จะ
ฟกออกประมาณ 8-10 ตัว ตลอดทั้งปแมไกจะใหลูกประมาณ 30-40 ตัว ถาเลี้ยงไว 3-4 แมเกษตรกรจะมีไก
กินตลอดป
3. รสชาติของไกพน้ื เมืองมีรสอรอย เนือ้ แนน มีมนั นอย
4. สามารถเลี้ยงเปนอาชีพได ขายไดราคาดีทั้งตัวผูและตัวเมีย ถาเกษตรกรสามารถขายไกรุนได
เดือนละ 5 ตัว ในปหนึ่งจะมีรายไดถึง 2,400-3,000 บาท

การเลีย้ งเพือ่ ไวกนิ ไข
การเลี้ยงไกพื้นเมืองไวกินไขนี้มีการจัดการงาย ๆ คือ เราตองดูแลเอาใจใสพอสมควรเมือ่ แมไกเริม่
ไขโดยเฉพาะแมไกที่ไขดกจะไขในตอนเชา พอรุง ขึน้ ไขใหมอกี 1 ใบ ก็เก็บไขใบเกาออก และเก็บออก
ทุก ๆ วัน โดยใหเหลืออยูในรังไขใบเดียว ไกก็จะไขไปเรื่อย ๆ พอสังเกตเห็นวาไกจะเริ่มฟก คือ มันจะกิน
อาหารนอยลง เพือ่ บังคับตัวมันเองไมใหไขตอ ไป จะตองแยกแมไกมาขังเลี้ยงไวตางหาก ซึง่ เกษตรกรควรมี
คอกไวสําหรับขังแมไกไมใหมันฟกไขได แลวหาอาหารทีม่ โี ปรตีน เชน พวกปลาปนกับรํา และปลายขาว
หรือถามีอาหารไกไขใหกินยิ่งดี แลวเอาตัวผูรุนหนุมใสใหอยูดวยกันประมาณ 4--5 วัน ไกก็จะเริ่มไขอีก
แบบนี้เปนวิธีการเลี้ยงไกพื้นเมืองไวกินไข เราจะไดไขอยูเ กือบตลอดเวลา ซึ่งถาเราปลอยใหแมไกฟกไขไป
ได 2-3 วัน แลวเราแยกออก จะตองกินเวลาเปนอาทิตยถึงสองอาทิตย แมไกจึงจะเริ่มไขใหม
ถาเราตองการขยายพันธุ พอสังเกตเห็นวาสีขนและหนาเริ่มซีดมาก ขนจะเริม่ รวง มันจะผลัดขนและ
จะไมไข ในชวงนี้ ควรปลอยใหแมไกฟกไขและเลี้ยงลูก ซึ่งมักจะเริ่มผลัดขนกอนชวงหนาหนาว เราก็จะได
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ลูกไกตอนหนาหนาว ซึ่งลูกไกจะมีเปอรเซ็นตฟกออกสูง และมีอาหารสมบูรณ ลูกไกจะโตเร็ว สวนแมไก
หลังจากเลี้ยงลูกแลวประมาณ 47 วัน ก็จะเริ่มไขใหม เราก็จดั การแบบเดิมอีก ก็จะมีไขกินตลอดเวลา

สภาพแวดลอมในการเลีย้ งไกพน้ื เมือง
เลี้ยงสัตวใหไดผลดี จะตองมี
* สัตวพันธุดี
* อาหารดี
* โรงเรือนดี
* การจัดการ (การเลี้ยงดู) ดี
* การควบคุมปองกันโรคดี
ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่จะใหไดผลผลิตดีนั้น มีสิ่งที่จะตองคํานึงถึงดังนี้

1. โรงเรือนหรือเลาไก
ตองมีโรงเรือนหรือเลาใหไกนอน มีหลังคากันแดดกันฝนได ไมควรเลี้ยงไกไวใตถุนบาน เพราะ
นอกจากจะไมถูกสุขลักษณะแลว คนบนเรือนจะถูกไรไกรบกวนอีกดวย เกษตรกรสามารถทําเลาไกแบบ
งาย ๆ ไดเอง โดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นเชน ไมไผ แฝก จาก ฯลฯ สถานที่ตั้งของเลาไก ควรใหหา ง
จากตัวบานพอสมควร และอยูในที่ดอน ไมชื้นแฉะ ไมควรอยูใกลตนไม เพราะไกชอบนอนบนตนไมจะไม
เขาไปนอนในเลา

พื้นเลาอาจจะปูดวยแกลบ หรือขีเ้ ลือ่ ย หรือฟางแหง หนาอยางนอย 4 ซ.ม. และตองเปลี่ยนวัสดุรอง
พื้นทุก ๆ 3 เดือน ใหหนาเทาเดิมอยูเ สมอ
- เลากวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร เลี้ยงไกขนาดใหญได ประมาณ30-40 ตัว
- เลากวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1 เมตร เลี้ยงไกขนาดใหญได ประมาณ 6-8 ตัว
ควรมีกรงไกขนาดเล็กอีก 2 กรง คือ กรงหรือสุมสําหรับเลี้ยงแมไกกับลูกออน 1 กรง กรงหรือสุม
สําหรับเลี้ยงไกเล็ก 1 กรง
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2. รางนํา้
ตองมีรางนําสํ
้ าหรับใสนําสะอาดให
้
ไกกิน อาจใชรางไมไผผาครึ่งก็ได

3. รางอาหาร
ควรมีรางสําหรับใหอาหารไก เพราะการใหไกจิกกินอาหารบนพื้นดินทําใหไกเปนโรคพยาธิไดงาย
ขนาดราง :
ไกใหญ 10 ตัว ใชรางยาว 1 เมตร
ไกรุน 10 ตัว ใชรางยาว 50 เซ็นติเมตร
ไกเล็ก 10 ตัว ใชรางยาว 20 เซ็นติเมตร

4. รางใสกรวดและเปลือกหอยปนผสมเกลือปน
ไกทุกขนาดตองกินกรวดและเปลือกหอยเพื่อนําไปสรางกระดูกและเปลือกไข กรวดและเปลือก
หอยตองตั้งทิ้งไวใหกินตลอดเวลา

5. รังไข
ปกติแมไกพื้นเมืองจะไขในรังไข เมื่อไขได 10-12 ฟองจึงจะเริ่มฟก ตองมีจํานวนรังไขเทากับ
จํานวนแมไกที่ไข เพื่อไมใหไกแยงกัน ขนาดรังไขกวางและยาว 1 ฟุต สูง 8 นิว้ ฟุตหรือใชเขงก็ได รองดวย
หญาหรือฟางแหงใหถึงครึ่ง ควรตัง้ รังไขใหอยูใ นทีม่ ดิ ชิด ไมรอ นเกินไป ฝนสาดไมถึง แตแมไกเดินเขาออก
สะดวก
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6. มานกันฝน
ดานที่ฝนสาดหรือแดดสองมาก ๆ ควรมีมานผาใบ กระสอบ หรือเสือ่ เกา ๆ หอยทิ้งไว โดยเฉพาะ
มุมที่วางรังไข

7. คอนนอน
สําหรับใหไกนอน ควรจะพาดไวมุมใดมุมหนึ่งของเลา คอนนอนควรเปนไมกลมดีกวาไมเหลี่ยม
ซึ่งไกจะจับคอนนอนไดดี และเปนการปองกันไมใหเกิดบาดแผลที่หนาอกไกอีกดวย

มีปญหาในการเลี้ยงสัตว ปรึกษาไดท่ี
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
- สํานักงานปศุสตั วอาเภอ
ํ

กอนอื่นเกษตรกรตองทําความเขาใจเสียกอนวา ไกตอ งการอาหารเพือ่ ใชประโยชนตา ง ๆ เชน
(ก) ใชในชีวิตประจําวัน เชน หายใจ เดิน วิง่ และการกินอาหาร
(ข) ใชในการสรางกระดูก เนือ้ หนัง ขน เล็บ และสวนตาง ๆ ของรายกาย
(ค) ใชในการสรางไข และผลิตลูกไก
ดังนั้น การทีไ่ กจะเจริญเติบโตดี มีความแข็งแรง และใหไขมาก ไกจะตองไดกินอาหารเพียงพอ และ
ไดกนิ อาหารดี โดยสมําเสมอทุ
่
กวัน

ไกตอ งการอาหารประเภทใดบาง
ความตองการอาหารของไกคลายกับคนมาก ไกตอ งการอาหารทัง้ หมด 6 อยางคือ
1. อาหารประเภทแปง เพือ่ นําไปสรางกําลัง ใชในการเดิน การวิง่ อาหารประเภทนีไ้ ดจากรํา ปลาย
ขาว ขาวโพด ขาวเปลือก กากมันสําปะหลัง
2. อาหารประเภทเนื้อ เพือ่ นําไปสรางขน เล็บ เลือด เนือ้ หนัง อาหารประเภทนีไ้ ดจากแมลง
ไสเดือน ปลา ปลาปน
3. อาหารประเภทไขมัน นําไปสรางความรอนใหรางกายอบอุน ไดจากกากถั่ว กากมะพราว ไขสัตว
นํ้ามันหมู กากงา
4. อาหารประเภทแรธาตุ ไกตอ งการอาหารแรธาตุไปสรางกระดูก เลือด และเปลือกไข แรธาตุ
ตาง ๆ ไดจากเปลือกหอยปน กระดูกปน
5. อาหารประเภทไวตามิน สรางความแข็งแรง และกระปรีก้ ระเปราแกรา งกาย สรางความตานทาน
โรค และบํารุงระบบประสาท มีในหญาสด ใบกระถิน ขาวโพด รําขาว ปลาปน
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6. นํ้า เปนสิง่ จําเปนทีส่ ดุ ตอรางกาย ถาขาดนําไก
้ จะตายภายใน 24 ชัว่ โมง ตองมีนาให
้ํ ไกกินตลอด
เวลา
การปลอยใหไกหาอาหารเองตามธรรมชาติจนเคยชิน ทําใหเกษตรกรเขาใจวา ไกกนิ รําและปลาย
ขาวและอาหารตามธรรมชาติก็เปนการเพียงพอแลว แตการที่จะเลี้ยงไกใหไดผลดีนั้น เกษตรกรจะตองให
การเอาใจใสเรือ่ งอาหารและนําให
้ มากขึ้น โดยวิธีการงาย ๆ ดังนี้
1. ใหนาสะอาดตั
้ํ
้งไวใหไกกินตลอดวัน และคอยเปลี่ยนนํ้าทุก ๆ วัน
2. ใหอาหารผสมทุกเชาเย็นเพิ่มเติมจากอาหารที่ไกหากินไดตามปกติ
3. ใหอาหารไกหลาย ๆ ชนิดผสมกัน เชน ปลายขาว รําขาว ขาวโพดปน ปลาปน ขาวเปลือก กากถั่ว
กากมะพราว หัวอาหารไกสําเร็จรูปชนิดเม็ดหรือชนิดผง
4. มีเปลือกหอยปนผสมเกลือปนตั้งทิ้งไวใหไกกินตลอดเวลา
5. ใหหญาสด ใบกระถิน หรือผักสดใหไกกินทุกวัน
6. ในฤดูแลง ไกมักจะขาดหญากิน เกษตรกรควรปลูกกระถินไวบริเวณใกล ๆ คอก วิธีปลูกนั้นให
นําเมล็ดกระถินมาลวกดวยนําร
้ อนนาน 2 ถึง 3 นาที แลวนําไปแชนําเย็
้ น เสร็จแลวจึงนําไปเพาะในดินในถุง
พลาสติก จนกระทั่งตนกระถินสูงประมาณ 1 เมตร จึงยายไปปลูกเปนแถวหรือแนวรั้ว เมือ่ ตนกระถินติดดี
แลว ควรตัดใหตน ตํา่ ๆ เพื่อไกจะไดกินถึง หรือจะคอยตัดใหไกกินก็ได
นอกจากนัน้ เราอาจเพาะขาวเปลือกหรือถั่วเขียวใหไกกินก็ได การเพาะถั่วเขียวใหเอาเมล็ดถั่วเขียว
แชนํ้าเย็นไว 12 ชัว่ โมง ลางใสไหควํ่าไวหมัน่ รดนําทุ
้ ก 2-3 ชัว่ โมง พอครบ 3 วันก็เอาออกใหไกกินได
ถั่วเขียว 4 กระปองนม ใหแมไกกินไดประมาณ 100 ตัว
7. การใชหัวอาหารไกสาเร็
ํ จรูปผสมลงในรําขาวหรือปลายขาว เปนวิธีการที่สะดวกที่สุด เนือ่ งจาก
เกษตรกรสามารถหาซื้อไดงายและผสมไดสะดวก เปนวิธที จ่ี ะเสริมใหไกเจริญเติบโตรวดเร็วขึน้
8. การสังเกตวาไกไดอาหารเพียงพอหรือไม ใหดูวาในระยะแรกที่ใหอาหารไกจะรีบกินและมีการ
แยงกัน ถาไกกนิ อาหารไปเรือ่ ย ๆ และเลิกแยงกัน กินอาหารชาลง มีการคุยเขี่ย แสดงวาไกไดกินอาหารเพียง
พอแลว

การฟกไข
แมไกพื้นเมืองจะเริ่มใหไข เมือ่ อายุประมาณ 6-8 เดือน การไขมีลักษณะเปนชุด เฉลี่ยแลวจะไขปละ
ประมาณ 4 ชุด ๆ ละประมาณ 10-12 ฟอง แมไกเมื่อไขหมดชุดแลวก็จะเริ่มฟกไข
กอนจะใหแมไกฟกไข ควรฆาไรและเหาบนตัวแมไกเสียกอน โดยจับแมไกจุมนํายาฆ
้ าไร เหา ทั้งนี้
เพื่อปองกันไรและเหารบกวนแมไกในขณะกกไข
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การฟกไขนั้น ในเวลากลางคืนแมไกจะนอนกกไขตลอดคืนและออกหากินในเวลาเชา ตอนกลางวัน
แมไกจะขึ้นกกไขครั้งละประมาณ 2 ชัว่ โมง แลวลงจากรังไข ออกหากินสลับกันไป แลวจะกลับมากกไขอีก
เมื่อแมไกฟกไขไปไดประมาณ 5-7 วัน ควรเอาไขมาสองดูเชือ้ โดยใชกระดาษแข็งมามวนเปนรูปกระบอก
เอาไขไกมาชิดที่ปลายทอดานหนึ่ง แลวยกขึ้นสองดูกับแสงแดด ไขทม่ี เี ชือ้ จะเห็นมีจดุ ดําอยูขางในและมีเสน
เลือดสีแดงกระจายออกไป สวนไขที่ไมมีเชื้อจะใสไมเห็นเสนเลือด ตองคัดออกและเอาไปกินได ซึ่งจะเปน
การชวยใหแมไกฟกไขที่มีเชื้อที่เหลือไดดีขึ้น และไดลูกไกมากขึ้น แมไกจะใชเวลาฟกไขจนออกเปนตัว
ประมาณ 21 วัน เมื่อลูกไกฟกออกหมดแลวควรเอาฟางที่รองรังไขรวมทั้งเปลือกไขเผาทิ้งเสีย และทําความ
สะอาดรังไข
การเลีย้ งแมไกและลูกไก
เมื่อลูกไกออกจากไขหมดแลวควรใหแมไกเลี้ยงลูกเอง โดยการยายทั้งแมไกและลูกไกลงมาขังใน
สุมหรือกรงบนพื้นดินที่แหง ในระยะแรก ควรมีถาดอาหารสําหรับใสรํา ปลายขาวหรือเศษขาวสุกใหลูกไก
กิน และมีถวยหรืออางนําตื
้ น้ ๆ ใสนํ้าสะอาดใหกินตลอดเวลา
เมื่อลูกไกอายุประมาณ 2 อาทิตย ลูกไกแข็งแรงดีแลว ก็เปดสุมออกปลอยใหลูกไกไปหากินกับแม
ไกได ซึ่งโดยธรรมชาติแมไกจะเลี้ยงลูกประมาณ 1-2 เดือนจึงจะแยกจากลูกเพื่อผสมพันธุและวางไขใหม
ถาตองการใหแมไกเตรียมตัวไขรนุ ตอไปเร็วขึน้ หลังจากปลอยใหเลี้ยงลูกได 2 อาทิตย ก็ใหแยกลูก
ออกจากแม นําไปเลี้ยงในกรงตางหาก เพือ่ ใหแมไกพกั ตัวแลวเตรียมตัวไขรนุ ตอไป
ลูกไกอายุ 2 อาทิตยที่แยกจากแมใหม ๆ ยังหาอาหารไมเกงและยังปองกันตัวเองไมได ตองเลี้ยงใน
กรงตางหาก เพื่อใหลูกไกแข็งแรงปราดเปรียว จนอายุไดเดือนครึง่ ถึงสองเดือนจึงจะปลอยเลีย้ งได
ลูกไกระยะนี้เปนชวงที่ลอแหลมมาก มักจะมีการตายมากที่สุด เจาของตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
เรื่องนํ้า อาหาร และการปองกันโรค
ในกรณีที่มีแมไกเลี้ยงลูกขนาดตาง ๆ กันหลายแม ควรจะมีสุมที่ขนาดตาถี่หรือตาหางหลาย ๆ
ขนาด มีอาหารและนําใส
้ ไวขางใน เพื่อเปนการปองกันไกเล็กถูกเหยียบหรือเตะตาย เพราะไกเล็กจะเขาสุมที่
มีรูเล็ก ลูกไกรุนใหญก็จะเขาสุมที่มีตาใหญ ไกรุนโตแลวจะอยูขางนอกเขาไปไมได ซึ่งวิธีนี้จะเปนการชวย
ใหลูกไกเล็กไดกินอาหารเต็มที่ โตเร็วขึน้ และตายนอยลง
กรณีที่เกษตรกรมีไกรุน อายุ 3-4 เดือนจํานวนมาก ๆ ควรนํามาเลี้ยงขังกรง ขุนใหกนิ อาหารเต็มที่
สัก 1 เดือน จะทําใหไกอวน ขายไดราคาดี ซึ่งจะเปนวิธีการชวยใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

การคัดเลือกพันธุไ ก
เกษตรกรสามารถคัดเลือกไกพื้นเมืองไวทาพั
ํ นธุได โดยการปฏิบตั ดิ งั นี้
1. พอไกที่ดีจะตองมีรูปรางสมบูรณ และแข็งแรง มีน้าหนั
ํ กตัง้ แต 2.5 กก. ขึ้นไป มีอายุตง้ั แต 9 เดือน
แตไมเกิน 3 ป
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2. แมไกท่ีดจี ะตองมีรปู รางสมบูรณและแข็งแรง มีน้ําหนักตัง้ แต 1.5 กก. ขึ้นไป มีอายุตง้ั แต 7 เดือน
แตไมเกิน 3 ป
- ใหไขอยางนอยปละ 4 ชุด
- ใหไขอยางนอยชุดละ 12 ฟอง
- ฟกไขออกอยางนอยชุดละ 8 ตัว
- เลี้ยงลูกเกง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละ 6 ตัว
- ไมดรุ า ย คอยจิกตีลูกไกของแมไกตัวอื่น
3. หมั่นคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุเสมอ ๆ ถาแมเกิน 3 ป ตองคัดออก
4. พอพันธุ 1 ตัว สามารถใชผสมพันธุหรือคุมฝูงแมไกได 6-10 ตัว
5. เก็บลูกไกที่เกิดจากพอแมไกที่ดีไวทาพั
ํ นธุ รุนละ 2-3 ตัว
การคัดเลือกพันธุไกที่ดีไวทาพั
ํ นธุจะชวยใหไกในฝูงมีขนาดตัวโต ใหไขดก เลี้ยงลูกดี เลี้ยงลูก
รอดมาก และลูกไกโตเร็ว ทําใหผูเลี้ยงไดผลตอบแทนสูง

ปญหาที่สาคั
ํ ญที่สุดในการเลี้ยงไกคือ เรือ่ งโรค เชน โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรค
อหิวาต โรคฝดาษ นอกจากนี้ ยังมีโรคพยาธิตาง ๆ ทั้งพยาธิภายนอก เชน เหา ไร หมัด และพยาธิภายใน
เชน พยาธิไสเดือน พยาธิตัวแบน พยาธินัยนตาไก

วิธปี อ งกันและควบคุมโรคและพยาธิ
วิธีที่ดีที่สุดคือ
* การสุขาภิบาลที่ดี
* การใหวคั ซีนปองกันโรค โดยสมําเสมอ
่
การสุขาภิบาล เปนสิ่งสําคัญมากในการปองกันโรคและพยาธิไก เพราะถาการสุขาภิบาลไมดีจะเปน
สาเหตุใหไกสุขภาพเลวลง ไมแข็งแรงเปนโรคตาง ๆ ไดงาย
ขอแนะนํามีดังนี้
1. ควรดูแลทําความสะอาดเลาและภาชนะตาง ๆ ที่วางไวในเลาไกและบริเวณใกลเคียง ดวยนํายาฆ
้ าเชื้อ
โรค และอยาปลอยใหเลาชื้นแฉะ เพราะจะเปนทีห่ มักหมมของเชือ้ โรค
2. สรางเลาใหอากาศถายเทไดสะดวก
3. กําจัดแหลงนําสกปรกรอบ
้
ๆ บริเวณบาน เลาไก และใกลเคียง
4. อาหารไกตอ งมีคณ
ุ ภาพดี อาหารที่กินไมหมดใหทิ้ง อยาปลอยใหเนาเสีย
5. มีน้าสะอาดให
ํ
ไกกินตลอดเวลา
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6. ถามีไกปวยไมมากนัก ควรกําจัดเสีย และจัดการเผาหรือฝงใหเรียบรอยจะชวยกําจัดโรคไดเปนอยางดี
7. อยาทิ้งซากไกลงแหลงนํ้าเปนอันขาด เพราะเชือ้ โรคจะแพรกระจายไปได
8. กําจัดซากไกโดยวิธีเผาหรือฝง ไมควรนําไปจําหนาย เพราะจะทําใหเกิดโรคแพรระบาดได
9. วิธีปองกันโรคอีกอยางหนึ่งก็คือ เราไมควรซือ้ ไกสดจากตลาดหรือหมูบ า นอืน่ มากิน เพราะไกพวกนี้
อาจเปนโรคมาแลวก็ได
10. เมือ่ มีโรคระบาดเกิดขึน้ เจาของไกควรติดตอหารือกับสัตวแพทย โดยเร็ว
การใชวคั ซีนปองกันโรคระบาดไก
ถึงแมวาเราจะไดมีการสุขาภิบาลที่ดีแลว แตโดยปกติในสิง่ แวดลอมจะมีเชือ้ โรคอยู ซึ่งสามารถทํา
ใหไกเปนโรคไดทุกเวลา เราจึงตองสรางความตานทานโรคใหกบั ไกของเรา โดยการใชวคั ซีนปองกันโรค
ควรใหตั้งแตอายุนอย ๆ และทําตามตารางที่กาหนดอย
ํ
างสมําเสมอ
่
เปนวิธีการปองกันโรคที่เสียคาใชจาย
นอย และไดผลคอนขางดี
การใหวัคซีนจะไดผลดีที่สุดเมื่อ
1. สุขภาพของไกตอ งแข็งแรงไมเปนโรค
2. วัคซีนมีคุณภาพดี เก็บรักษาดี โดยตองเก็บในทีเ่ ย็น เชน ใสกระติกนําแข็
้ งหรือตูเ ย็น ไมควรใหถูก
แสงแดดจะทําใหวัคซีนเสื่อมใชไมไดผล
3 เครื่องมือที่ใชกับวัคซีนสะอาด และผานการตมฆาเชือ้ โรคแลว
4. ฉีดวัคซีนใหครบตามขนาดที่กาหนด
ํ
5. ฉีดวัคซีนโดยสมําเสมอ
่
และพยายามฉีดวัคซีนไกที่มีสุขภาพดีทุกตัวในฝูงเดียวกัน
สถานที่ซื้อวัคซีน
- กรมปศุสัตว พญาไท กรุงเทพฯ
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ปศุสตั วอําเภอ ทุกอําเภอ
การซื้อวัคซีน ตองนํากระติกบรรจุนํ้าแข็งไปเพื่อใสวัคซีนที่ซื้อทุกครั้ง เพราะวัคซีนตองเก็บรักษาใน
ความเย็นมิใหถูกแสงสวางเพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนมิใหเสื่อมใชไมไดผล นอกจากวัคซีนปองกันโรค
อหิวาต เปด-ไก ที่ไมตองเก็บไวในความเย็น ถายังไมเขาใจวิธีใชวัคซีน ใหสอบถามจากเจาหนาที่ผูขาย
วัคซีน

โรคที่ตองใชวัคซีนปองกัน ไดแก โรคนิวคาสเซิลโรคฝดาษ โรคอหิวาต โรคหลอดลมอักเสบ
ติดตอ ไกมักจะเปนโรคเหลานีเ้ ปนประจํา เกษตรกรจึงควรใชวคั ซีนปองกันโรคตามตารางทีก่ ําหนด
โรคพยาธิ ไดแก โรคพยาธิภายนอก โรคพยาธิไสเดือนของไก โรคพยาธินัยนตาไก

การเลีย้ งและการควบคุมโรคไกพน้ื เมือง

10

โรคนิวคาสเซิล
เปนโรคระบาดไกที่รายแรงที่สุด มีระบาดทั่วไป ถาเกิดขึ้นในฝูงใดมักจะทําใหตายหมดเลา ในไก
ใหญทาให
ํ ไขลด
อาการ ปกติจะแสดงอาการปวยหลังไดรบั เชือ้ โรคเปนเวลา 3-6 วัน โดยแสดงอาการหายใจลําบาก
มีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ามู
ํ กไหล ทองเสีย กระตุก คอบิด ขาและปกเปนอัมพาตใชการไมได บางราย
อุจจาระรวงเปนสีเขียว แมไกที่กาลั
ํ งไขจะหยุดไขทันที และมักตายภายใน 1 อาทิตย ไกที่หายจากโรคนี้มัก
จะพิการ คอบิด ขาและปกใชงานไมไดดี และจะเปนตัวอมโรคตอไป

สาเหตุและการติดตอ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การติดตอของโรคเปนไปรวดเร็วมากดังนี้
- ติดตอกันโดยตรงในไกปวยที่อยูใกลชิดกัน กินนําและอาหารร
้
วมกัน
- ติดไปกับอุปกรณการเลี้ยงไก คนและสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว ตลอดจนนก หนู และแมลงวัน ก็
เปนตัวนําโรคได
- จากการชําแหละไกที่ปวยและตายดวยโรคนี้ ซึ่งในซากไกจะมีเชื้อโรคอยูในปริมาณสูงมากพอที่
จะแพรระบาดไปยังไกตัวอื่น ๆ ในเลาและไกบริเวณใกลเคียงได
การปองกัน โดยการใชวัคซีนปองกันซึ่งมี 2 ชนิด ดวยกันคือ ชนิดหยอดจมูก และชนิดแทงปกซึ่ง
ใชกับไกอายุ 3 เดือนขึน้ ไป
การใชวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล
ชนิดวัคซีน
อายุไก
วิธีให
ขนาดวัคซีน
ระยะคุมโรค
ชนิดหยอดจมูก 1-7 วัน หยอดจมูก
1-2 หยด
ระยะสั้น ควรใหครัง้ ทีส่ องเมือ่
ไกอายุ 21 วัน
ชนิดหยอดจมูก 21 วัน หยอดจมูก
1-2 หยด
ควรใหวัคซีนนิวคาสเซิลชนิด
แทงปกอีกครั้งเมื่อไกอายุ 3 เดือน
ชนิดแทงป
3 เดือน ใชเข็มคูแ ทงผนังปก 1 ครัง้
6 เดือน
(ระวังอยาใหถูกเสน
เลือด)
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ขั้นตอนการใชวคั ซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล

วัคซีนชนิดหยอดจมูกและเครือ่ งมือ

วัคซีนชนิดแทงปก

ผสมวัคซีนดวยนํ้ายาละลาย

ใชเข็มแทงปกจุมวัคซีน

หยอดจมูก

ตําแหนงแทงปก

โรคฝดาษไก
เปนโรคระบาดที่พบไดมากในลูกไกและไกรุน นอกจากนีน้ กพิราบก็เปนโรคนีไ้ ด ติดตอไดรวดเร็ว
มาก มักจะทําใหไกตายเปนจํานวนมาก ตัวทีไ่ มตายจะแคระแกรน ไมเจริญเติบโตเทาทีค่ วร
อาการ หลังจากไกไดรบั เชือ้ โรคแลวประมาณ 1 อาทิตยจะแสดงอาการ ซึ่งอาจพบได 2
ลักษณะคือ
1. เกิดตุมฝดาษลักษณะคลายหูด เกิดขึน้ ตามผิวหนังบริเวณทีไ่ มมขี น เชน บริเวณหนา หงอน เหนียง
หนังตา และขา ระยะแรกเปนเม็ดตุม เล็ก ๆ ตอมาจะคอย ๆ ใหญขึ้นที่หัวของฝเปนแผลมีสะเก็ดสีนาตาลป
ํ้
ด
อยู ตอมาจะแหงและลอกหลุดออกไป
2. ตุมฝดาษชนิดที่เปนแผลเกิดขึ้นในลําคอ ทําใหกินอาการลําบาก นํ้าลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เปน
มาก ๆ จะทําใหแกตายได
สาเหตุและการติดตอ
เกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอไดหลายทาง ดังนี้
- ทางบาดแผล เชน แผลที่เกิดจากถูกของมีคม แผลจากการจิกตีกันในฝูง
- ยุงเปนพาหะที่สาคั
ํ ญในการนําเชือ้ โรคไประบาดในไกตวั อืน่ ๆ โดยยุงกินเลือดสัตวปวยในระยะที่
มีเชื้อโรคอยูในกระแสเลือด เชือ้ โรคก็จะเขาไปอยูใ นตัวยุง เมื่อยุงไปกัดดูดเลือดไกอีกตัวหนึ่งก็จะปลอยเชื้อ
โรคเขาไปทําใหไกเปนโรค
การปองกันและรักษา
1. ในการเลี้ยงลูกไกเล็ก ควรระวังอยางใหยุงกัด
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2. ใชทิงเจอรไอโอดีนทาตามตุม ฝทเ่ี กิดขึน้ เพือ่ ลดการอักเสบของฝ และใหยาปฏิชีวนะละลายนํ้า
ใหกนิ ติดตอกัน 3-4 วัน
3. การทําวัคซีนปองกันโรคฝดาษไก ใชเข็มแทงปก โดยแทง 1 ครัง้ ทํากับไกอายุ 1 อาทิตยขึ้นไป
ไกจะมีภูมิคุมกันโรคฝดาษไดนาน 1 ป
ขั้นตอนการทําวัคซีนปองกันโรคฝดาษ

วัคซีนและเครื่องมือ

ผสมวัคซีนดวยนํ้ายาละลาย

ใชเข็มแทงปกจุมวัคซีน

ตําแหนงแทงปก

โรคอหิวาต เปด-ไก
เปนโรคติดตอรายแรงที่พบไดในไก เปด หาน และนกอีกหลายชนิด ระบาดไดทุกฤดูกาล
สาเหตุและการติดตอ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ติดตอไดหลายทาง เชน
- โดยกินอาหารหรือนําที
้ ม่ เี ชือ้ โรคเขาไป และติดตอกันตอไปในสัตวปวยที่อยูใกลชิดกัน
- เชื้อโรคติดไปกับอุปกรณการเลี้ยง คน และสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว ตลอดจน นก หนู ก็เปน
ตัวนําโรคได
- เปด-ไกที่เลี้ยงใกลแหลงนํา้ ซากเปด-ไกทเ่ี ปนโรค และสิ่งขับถายที่ตกลงในนํานั
้ น้ เชือ้ โรคจะแพร
กระจายไปตามกระแสนําได
้
- จากการชําแหละเปด-ไก ที่ปวยและตายดวยโรค ซึ่งเชื้อโรคสามารถแพรกระจายไปสูเปด-ไกตัว
อื่น ๆ ในเลาและเปด-ไกบริเวณใกลเคียงได
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อาการ
ถาเปนอยางรายแรงเปด-ไกอาจตายโดยไมแสดงอาการใหเห็น ถาเปนอยางออนไกอาจ
จะปวยเปนแรมเดือน มีอาการหงอยซึม เบือ่ อาหาร กระหายนําจั
้ ด ทองรวง อุจจาระมีสเี หลืองหรือเขียว
หงอนและเหนียงมีสีคลํากว
้ าปกติ
ในรายทีเ่ ปนอยางเรือ้ รัง เหนียงจะบวม บางตัวจะบวมที่ขอขา ทําให
เดินไมสะดวก
การปองกันและรักษา
1. การสุขาภิบาลสําคัญมากในการปองกันโรค ตองระวังความสะอาดภายในเลาไก การสรางโรง
เรือนตองโปรง เย็นสบาย ไมอบอาว ไมสกปรก
2. การฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาต เปด-ไก เมื่อไกอายุ 1-3 เดือนฉีดวัคซีนแทงเขากลามเนือ้ หรือใต
ผิวหนัง จํานวน 1 ซี.ซี. ไกจะมีภูมิคุมโรคไดนาน 3 เดือน หรือไกอายุ 3 เดือนขึน้ ไป ฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อ
หรือใตผิวหนังเชนกัน แตใชจํานวน 2 ซี.ซี. ไกก็จะมีภูมิคุมโรคไดนาน 3 เดือน และตองทําซํ้าทุก 3 เดือน
3. การรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะหรือยาซัลฟาบางตัว ละลายนํ้าใหไกกินติดตอกัน 2-3 วัน และควร
หารือกับสัตวแพทยในทองที่
ขั้นตอนการฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาต เปด-ไก

วัคซีนและเครื่องมือ

ดูดวัคซีน

ตําแหนงฉีดวัคซีนในไก

ตําแหนงฉีดวัคซีนในเปด

โรคหลอดลมอักเสบติดตอ
เปนโรคติดตอทางระบบหายใจ เกิดไดกับไกทุกอายุ แตในลูกไกเล็กจะติดโรคนี้ไดงายกวา และตาย
มากกวาในไกใหญ
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อาการ ไกแสดงอาการคลายเปนหวัด โดยเฉพาะในลูกไกจะมีอาการหายใจลําบาก อาปากเวลาที่
หายใจ และมีเสียงดังครืดคราด ตาแฉะ หงอย ซึม ลูกไกมักตายเพราะหายใจไมออก เนือ่ งจากจะมีนาเมื
้ํ อก
อุดในหลอดลม
สวนในแมไกจะตายนอยกวา แตมีผลกระทบตอการไข ทําใหไขลดลงอยางรวดเร็ว คุณภาพของไข
เลวลง เชน เปลือกไขบาง นิม่ ขรุขระ ไขขาวเหลวเปนนํา้ ฟกออกเปนตัวนอย
สาเหตุและการติดตอ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ การแพรระบาดรวดเร็วมาก ไกจะไดรับ
เชื้อโรคโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ปลิวฟุงอยูในอากาศ หรือการกินเอาเชือ้ โรคทีป่ นอยูใ นอาหารหรือนํ้าเขา
ไป
การปองกัน ในการปองกันมิใหเกิดโรค มีขอ แนะนํา ดังนี้
1. อยาเลี้ยงลูกไกตางรุนปนเปกัน ควรเลี้ยงไกเล็กใหอยูหางจากไกใหญ
2. หมั่นดูแลความสะอาดเลาไก และภาชนะตาง ๆ ที่ใชในเลาไกและใชนํ้ายาฆาเชือ้ โรค
3. อาหารที่ใชเลี้ยงไกตองเปนอาหารที่มีคุณภาพดี อาหารที่ไกกินไมหมดใหทิ้ง อยาปลอยใหเนาเสีย
ควรกวาดลางใหหมด
4. โรคนี้ไมมียารักษาโดยตรง วิธีปองกันที่ดีที่สุด คือ การใหวคั ซีนปองกันโรคลวงหนา โดยใช
วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไกเมือ่ อายุได 2 อาทิตย และหยอดซํ้าทุก ๆ 3 เดือน

โรคพยาธิภายนอก
พยาธิภายนอกไดแก เหา หมัด ไร ที่อาศัยอยูตามผิวหนังและขนไก จะดูดเลือดและกัดกินผิวหนัง
และขนไก ทําความรําคาญทั้งกลางวันและกลางคืน ไกไมมีความสุข สุขภาพไกออนแอ ซูบผอมลง โลหิต
จางและความตานทานโรคลดลง
การรักษา รักษาโดยใชยากําจัดพยาธิภายนอกที่มีจําหนายในทองตลาด เชน โรทิโนนมาลาไท
ออน ใชละลายนําฉี
้ ดพนบริเวณเลาไกและกรงไกเปนประจํา อยาใหถูกตัวไก แตเวลาพนจะตองระวัง
เพราะเปนอันตราย โดยใชมาลาไทออน 5% อาจใชละลายนํ้าอยางออน ๆ ในขนาดเพียง0.5% จุมไกลงในนํา้
ยาเพื่อฆาหมัดหรือไรตามตัวไก
ยาที่ใชทั่ว ๆ ไป ไดแก โลตน๊ิ ทุบแชนํ้าใหนาขาวออก
ํ้
แลวผสมนํ้าลงไปพอประมาณ จับไกลงจุม
หรือจะใชยาผงสําเร็จรูปโรยตามตัวไกโดยตรงก็ได
อาจใชยาสูบอยางฉุนแชนาในป
ํ้ บใหเขมขน แลวจับตัวไกจุมลงไป หรือจะตํายาสูบอยางฉุนใหปน
แลวนําไปโรยตามรังไขและบริเวณเลาไกก็ได
หรืออีกวิธหี นึง่ ใหทาที
ํ ่เกลือกฝุน โดยนํากลองสี่เหลี่ยมลึกประมาณ 1 คืบ ใชยาสูบอยางฉุนตําให
ปนเปนแปง ผสมกับปูนขาว (หรือขีเ้ ถา) และดิน ใสไวในลัง ราดนําให
้ ชมุ นิดหนอย เพราะไกชอบเกลือก วิธี
นี้จะชวยลดเหาและไรไกลงได ทั้งประหยัดและไดผลดี
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โรคพยาธิไสเดือนของไก
พยาธิไสเดือนของไกพบในไกพื้นเมืองบอย ๆ พยาธิชนิดนี้จะทําอันตรายไกระหวางอายุ 1-3 เดือน
ไดมาก ถาปองกันมิใหไกเปนพยาธินี้จนอายุเกิน 3 เดือนไปแลว อันตรายและความเสียหายจะมีนอยลง
ไขพยาธิจะปนออกมากับอุจจาระ เมื่อความรอนและความชุมชื้นพอเหมาะ ไขพยาธิจะเจริญเปน
ระยะติดตอ ซึ่งจะมีตัวออนอยูภายในไกจะติดพยาธิโดยกินไขระยะติดตอเขาไป
ไกอายุ 1-3 เดือน เมือ่ เปนโรคพยาธิชนิดนีจ้ ะมีอาการซูบผอม เบือ่ อาหาร ขนหยอง ปกตก เติบโตชา
ทองเสีย ถามีพยาธิมาก ลูกไกอาจตายภายใน 10 วัน ในไกใหญจานวนไข
ํ
ลดลงจนสังเกตุเห็นไดชัด
การปองกันและกําจัดพยาธิ
1. ทําความสะอาดคอก กวาดอุจจาระบอย ๆ แลวนําไปทิ้งใหไกลจากที่เลี้ยงไก หรือเอาไปใสถังไม
2 ชั้น ซึ่งระหวางกลางใสขี้เลื่อยไวและมีฝาปด และทิ้งไว 2 อาทิตยไขพยาธิจะถูกทําลาย เอาอุจจาระไปใช
เปนปุยได
2. อยาใหคอกชื้นแฉะ และพยายามใหคอกถูกแสงแดดเสมอ
3. การเลี้ยงลูกไกบนตะแกรงลวดตาขายจะปองกันพยาธิไดดี
4. การรักษาพยาธิไสเดือน ใชยาพวกปปเปอราซีนชนิดแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม ตอนําหนั
้ ก ตอ
ไก 1 กก. หรือใชผสมลงในอาหารใหไกกิน ในขนาด 0.5 เปอรเซ็นต เมื่อไกอายุได 2-3 เดือน ไมควรให
อาหารมากเกินไป ควรผสมใหไกกินอาหารไดหมดในวันเดียว หรืออาจจะใหไกอดอาหารกอนใหยาก็ได
เพื่อทําใหไกอยากกินอาหารมากขึ้นในวันที่ใหยาถายพยาธิ ตอไปใหซาเป
ํ้ นระยะ ๆ ทุก 3-4 เดือนจะชวยให
ไกแข็งแรงสมบูรณ หรือถาไมสะดวกในการหาซื้อจะใชของที่มีอยูในพื้นบานก็ได โดยใชหมากแข็งที่ใชกิน
นํามาแชนาให
ํ้ ออ นตัว แลวตําใหแหลก ปน ใหเปนเม็ดขนาดเมล็ดขาวโพด ใหไกกินตัวละ 1 เม็ด

โรคพยาธินยั นตาไก
พยาธินัยนตาไกมักพบไดเสมอในไกที่เลี้ยงปลอยใหหากินตามที่รก หรือในเลาที่มีแมลงสาบอาศัย
อยู จะพบวา นัยนตาไกจะมีพยาธิตัวเล็ก ๆ สีขาวยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร อยูใ นมุมตา ดานหัวตาของไก
สาเหตุ แมลงสาบเปนพาหะชั่วคราวที่พยาธิจะไปเจริญเติบโต จากไขเปนตัวออนอยูภ ายในตัว
แมลงสาบ เมื่อไกกินแมลงสาบเขาไป ก็จะติดโรคพยาธินี้ ตัวออนพยาธิจะเคลื่อนตัวจากปากของไกเขาไป
ทางชองจมูก แลวเขาไปในทอนําตาไปสู
้
ที่หัวตา
อาการ ไกจะกะพริบตาบอย ๆ นํ้าตาไหล ถูตากับหัวปก พยาธิจะรบกวนตาไก ทําใหตาอักเสบ
เปนหนอง ตาบวมปด และจะพบพยาธินัยนตาไกซอนอยูที่มุมตาดานหัวตาของไก
การปองกันและรักษา
ตองกําจัดแมลงสาบใหหมดไปจากบริเวณเลาไก รักษาความสะอาด
ของเลาไก และที่เก็บอาหาร อยาใหรกรุงรังเปนที่อาศัยของแมลงสาบได
การรักษาโดยใชไมพันสําลี เขีย่ เอากอนหนองทีน่ ยั นตาออก แลวใชนํ้าเกลือหรือนํ้ามะเกลือคั้น หรือ
อาจใชยาฉุนแชนาจนได
้ํ
น้าสี
ํ ชาออน ๆ หยอดนัยนตาไก แลวเขีย่ เอาพยาธิออก หยอดตาดวยยาหยอดตาที่มียา

การเลีย้ งและการควบคุมโรคไกพน้ื เมือง
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ปฏิชวี นะ เชน คลอแรมเฟนนิคอล เพื่อลดการอักเสบของตา วันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น ประมาณ 2-3 วัน จน
กวาจะหายเปนปกติ

ชนิดวัคซีน
นิวคาสเซิล(ชนิด
หยอดจมูก)
นิวคาสเซิล

อายุไก
1-7 วัน

วิธีใช
หยอดจมูก

ขนาดวัคซีน
1-2 หยด

21 วัน

หยอดจมูก

1-2 หยด

นิวคาสเซิล (ชนิดแทง 3 เดือน
ปก)
ฝดาษไก อหิวาตไก 7 วัน

ตั้งแต 1 เดือน

หลอดลมอักเสบ

หยอดจมูก

14 วัน

ใชเข็มคูแ ทงปก 1 ครัง้

ระยะคุมโรค
ควรทําครั้งที่สองเมื่อไก
อายุ 21 วัน
ควรทําวัคซีนนิวคาสเซิล
ชนิดแทงปกอีกครั้ง เมือ่
ไกอายุ 3 เดือน
6 เดือน

ใชเข็มคูแ ทงปกฉีด 1 ป 3 เดือน
เขากลามเนื้อ 1
ฉีดซํ้าทุก 3 เดือน
ครัง้ 1 ซี.ซี.
1-2 หยด
3 เดือน ทําซํ้าทุก 3 เดือน
หามใชวัคซีนนี้พรอมกับ
วัคซีนนิวคาสเซิล ควรใช
วัคซีนชนิดนี้หางกันไม
นอยกวา 1 อาทิตย

