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" ขอมูลเลี้ยงไกพื้นเมือง
! ไกพื้นเมืองกับคนไทย
! พันธุแ ละการผสมพันธุ
! การปรับปรุงบํารุงพันธุ
! การสองไขฟก
! การใหอาหารลูกไก

! ไกพน้ื เมืองกับความสามารถในการผลิต
! การสรางคอกไก
! การเลือกและฟกไกพน้ื เมือง
! การเลีย้ งไกวยั ออน
! การใหอาหารไกรนุ

ไกพน้ื เมืองกับคนไทย
ไกพ้ืนเมืองหรือไกบา น คือ ไกทเ่ี ลีย้ งไวใตถนุ บานของเกษตรกร นักวิชา
การบางทานเรียก “ไกตกสํารวจ” มีจํานวนรวมทัว่ ประเทศ ประมาณ 800-120
ลานตัว เปนพันธุไ กชนบาง ไกแจบา ง สวนหนึง่ กลายเปนอาหารของชาวบาน แต
อีกสวนหนึ่งกลายเปนเงินออมกระแสรายวัน ตองการเงินเมือ่ ใดก็จบั ขายใหพอ คา
ชวยแกปญหาเมือ่ เกิดความลมเหลวจากการเกษตรได
ราคาไกพน้ื เมือง หรือไกบา นแพงกวาราคาของไกพนั ธุเ นือ้
และไกกระทง
ประมาณรอยละ 25-30 ไกพื้นเมืองจึงใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา ขณะที่ตน
ทุนผลิตตํ่ามากหรือเกือบไมมเี ลย เพราะไกพื้นเมืองหากินจากเศษอาหารที่ตกหลนจาก
ครัวเรือน ขาวเปลือกหลนหลังเก็บเกีย่ ว หนอนและแมลงในธรรมชาติ
ไกพื้นเมืองในแงการบริโภคเปนอาหารก็มีเนื้อที่รสชาติดีกวาไกพันธุเนื้อจาก
ตางประเทศ เปนทีย่ อมรับกันดีอยูแ ลว และยังเปนอาหารโปรตีนทีด่ ที ส่ี ดุ อยางหนึง่
สําหรับชาวบานในชนบท และงานเทศกาล งานประเพณีตา งๆ ก็นํามาปรุงเปนอาหาร
…………………………………………………………
1. จาก มติชนบท เทคโนโลยี ชาวบาน ป 4 ฉบับที่ 38 พฤศจิกายน 2534, ป 4 ฉบับที่
39 ธันวาคม 2534 และ ป 4 ฉบับที่ 40 มกราคม 2535
2. สํานักวิจยั และสงเสริมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ เชียงใหม
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ตอนรับแขกเหรื่อไดอยางดี โดยทีเ่ กษตรกรไมตอ งสิน้ เปลืองคาใชจา ยมากนัก จึงนาจะมี
การสนับสนุนใหชาวบานในชนบทขยายการเลีย้ งไกพน้ื เมืองออกไปใหมากกวานี้ โดยจะ
ตองหาวิธีทาอย
ํ างไรใหไกไมตายจากโรคระบาด และมีคาแนะนํ
ํ
าการปรับปรุงพันธุใหไก
พื้นเมืองของเราโตเร็ว ไขดกมากขึน้

ไกพน้ื เมืองกับความสามารถในการผลิต
แมวาความสามารถในการผลิต เชน การใหเนือ้ และไขของไกพน้ื เมืองเพือ่ การ
คาในปจจุบัน แตจริงๆ แลวผลตอบแทนจากไกพื้นบานจะนาสนใจทีเดียว เพราะในอายุ
8 สัปดาหเทากัน แมไกพน้ื เมืองจะมีนาหนั
้ํ กนอยกวา (768 กรัม) เมื่อเทียบกับไกพันธุ
เนือ้ อายุ 8 สัปดาหเทากัน (1,997 กรัม) แตกก็ นิ อาหารนอยกวากันถึง 2 กิโลกรัม
และไกพน้ื เมืองขายไดราคาดีกวา คือ กิโลกรัมละ 2.62 บาท ขณะทีไ่ กพนั ธุเ นือ้ ขายได
เพียงกิโลกรัมละ 1.30 บาท เทานัน้
กระทัง่ อัตรารอดก็สงู กวาไกพนั ธุเ นือ้
มีหลักฐานจากการศึกษาของนักวิชาการยืนยันวา ไกพน้ื บานมีความตานทาน
ตอโรคและพยาธิดีกวาไกพันธุจากตางประเทศ
จากการศึกษาของ สวัสดิ์ ธรรมบุตรและคณะพบวา แมไกพื้นบาน 1 ตัวจะฟก
ลูกไกได 19 ตัวตอป ซึง่ ถาลูกไกดงั กลาวไมตาย และเติบโตเต็มทีข่ นาดประมาณ 1
กิโลกรัม ปหนึง่ ๆ ควรจะมีรายไดจากไกประมาณ 600 บาท ตอแมตอ ป
โดยเฉลี่ยเกษตรกร จะเลี้ยงไกไวกับบาน ประมาณ 5-10 แมตอ ครอบครัว ดัง
นั้น รายไดในแตละปควรจะเปน 3,000 บาท-9,000 บาท สําหรับ 1 ครอบครัว ซึ่ง
เปนรายไดทไ่ี มเลวนัก ซึ่งจะเห็นไดวาเปนรายไดที่
1. อยูในขีดความสามารถทีท่ ําได
2. เปนรายไดที่คิดจากผลผลิตที่ตํ่าสุดที่ไกพื้นเมืองจะทําไดในสภาพการ
เลี้ยงดูของเกษตรกรในระดับหมูบ า น
ถาหากเกษตรกรรูจ กั การปรับปรุงการเลีย้ งดู พยายามศึกษาการปองกันโรค
ระบาดดวยวัคซีนอยูเ สมอ รายไดจากไกพื้นเมืองที่ควรจะไดรับจริงๆ นัน้ ยอมไดเพิม่ ขึน้
อยางแนนอน
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พันธุแ ละการผสมพันธุ
ไกพน้ื เมืองทีน่ ยิ มเลีย้ งกันทัว่ ไปมีอยู 2 พันธุ คือ
1. ไกอู เปนไกพันธุหนัก ลําตัวใหญ เนือ้ มาก นํ้าหนักมาก ตัวเมียขนสีดํา ปก
คลุมทั้งตัว สวนตัวผูม ลี กั ษณะเปนไกชนมีขนาดใหญ แข็งแรง ลักษณะคลายไกฝรั่ง
พันธุคอรนิช หนาอกใหญ หงอนมีหลายชนิด เชน หงอนกุหลาบ (ไกชนสวนใหญมี
หงอนชนิดนี)้ หงอนจักร เนือ้ ดํา เนือ้ แดง ขนขาว ขนลาย ขนเขียว เปนตน
2. ไกชน เปนไกพนั ธุพ น้ื เมืองทีช่ าวบานเลีย้ งไวเพือ่ เกมกีฬา แตนา จะถือไดวา
เปนสายพันธุแ ทของไกพน้ื เมืองของคนไทยเราไดดพี นั ธุห นึง่
เพราะไดผานการผสม
พันธุและคัดเลือกพันธุมาเปนเวลาชานาน ควรทีจ่ ะใชเปนพันธุพ น้ื ฐานในการขยาย
พันธุและปรับปรุงพันธุเพื่อผลทางดานเศรษฐกิจตอไป
อีกพันธุหนึง่ เปนไกพนั ธุพ น้ื บานของไทยเหมือนกัน คือ ไกแจ เปนไกพนั ธุเ ล็ก
นิยมเลี้ยงไวดเู ลน แตใหไขดก ถามีการปรับปรุงพันธุใ หดอี าจกลายเปนไกพน้ื เมืองพันธุ
ไขไปก็ได
นอกจากนี้ ไกพนั ธุพ น้ื เมืองทีน่ ยิ มเลีย้ งไวตามทองถิน่ ตางๆ ในประเทศไทยยังมี
อีกหลายพันธุ อาทิ ไกตะเภา ไกเบตง เปนตน
ไกทุกเพศทุกรุน จะถูกปลอยรวมกันในบริเวณบาน การผสมพันธุเ ปนไปตาม
ธรรมชาติ แมไกจะไดรับการผสมพันธุจากตัวผูที่คุมฝูง จํานวนไกพอพันธุตอแมพันธุให
อยูประมาณ 1 ตัว ตอแมพันธุ 7 ตัว แมไกจะวางไขชุดละ 10-15 ฟอง ปละประมาณ
3 ชุด เมื่อแมไกวางไขจนหมดชุดแลวก็จะหยุดไขและเริ่มฟกไข เมือ่ ลูกออกเปนตัวแมไก
จะเลี้ยงดูลูกไกไประยะหนึ่ง จนลูกไกหากินเองได แมไกจะเริม่ วางไขอกี ครัง้

การสรางคอกไก
โดยทั่วไป เกษตรกรมักจะมองไมเห็นความสําคัญของการสรางคอก หรือกรง
สําหรับใหไกพน้ื เมืองอาศัยอยู จึงมักประสบปญหาทั้งในแงที่ทําใหผลผลิตที่ไดจากไกลด
นอยลงไป ปลอยใหศตั รูของไกเชน สุนขั แมว งู พังพอน หนู นกเคาแมว หรือนกเหยี่ยว
ทําอันตรายตอลูกไก หรือพอแมไกไดงา ย และยังเปนสาเหตุทาให
ํ ไกมีโอกาสเกิดโรค
ระบาดไดงา ย
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การสรางคอก หรือกรงไกจงึ นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง มองขามไมไดทเี ดียว
สวนหลักในการสรางคอกหรือกรงไกพน้ื เมืองนัน้ มีอยูว า ตองใชวสั ดุทม่ี อี ยูใ นทองถิน่ ไว
กอน เพราะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยประหยัดคากอสรางได เชน ไมไผ แฝก หญาคา ใบ
ตองตึง และจาก เปนตน เพราะคอกหรือกรงนัน้ มีเปาหมายอยูท ก่ี ารปองกันลมและฝน
และศัตรูของไก เมือ่ เกิดโรคระบาดก็สามารถควบคุมไดไมใหนาเชื
ํ อ้ ไประบาดในยาน
อื่นๆ ไดดว ย หรือเมือ่ ฉีดวัคซีนก็ทําไดงา ย

ลักษณะของคอกหรือกรงไก ควรจะมีลักษณะดังนี้
1. ตองระบายอากาศไดดี กันลมโกรก และกันฝนสาดไดดี
2. สรางไดงา ย ประหยัดเงิน
3. อากาศเย็นสบาย ไมอบั ชืน้
4. รักษาความสะอาดไดงา ย ใชนายาฆ
้ํ
าเชื้อโรคไดทั่วถึง
5. สะดวกตอการเขาไปปฏิบตั ดิ แู ลไก
คอกไกที่นิยม สวนมากเปนแบบเพิ่งหมาแหงน เพราะเปนแบบทีส่ รางไดงา ย
ไมซับซอน สวนหนาของคอกใหอยูท างทิศตะวันออก สวนทายคอกอยูท างตะวันตก จะ
ชวยลดผลเสียอันเกิดจากแดดในตอนบายเมือ่ อากาศรอนไดดี และคอกไมควรหันหนา
เขาหาแนวลมมรสุม ควรมีชายคายืน่ ยาวออกมาขางละ 1 เมตร เพื่อบรรเทาไอแดด
และละออง
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การปรับปรุงบํารุงพันธุ
ไกพน้ื เมือง
ไกพ้ืนเมืองจะตองมีการปรับปรุงบํารุงพันธุ เพื่อใหมีสายพันธุดีขึ้น โดยสามารถ
ทําไดงา ยๆ ดังนี้
1. คัดแตตัวที่ดีไวขยายพันธุตอไปโดยเฉพาะพอพันธุ
อยาเสียดายตัวที่มี
ลักษณะไมดไี วในฝูง
2. อยาใหมกี ารผสมพันธุก นั ระหวางพอกับลูก หรือพีน่ อ งชุดเดียวกันผสมกัน
ที่เราเรียกวาการผสมแบบเลือดชิด ควรมีการปรับปรุงพอพันธุบ อ ยๆ
3. อัตราสวน พอพันธุแมพันธุไมควรเกิน 1 ตอ 10 (แมพันธุ 10 พอพันธุ 1)
4. ลักษณะของไกพน้ื เมืองทีด่ ี ควรมีรปู ทรงดังนี้
- หลังกวาง
- กระดูกอก ยาว ลึก ลําตัวมีความจุ
- ขาแข็งแรง ทึบ หนา หางกัน
- คอสัน้
- ขนงอกเร็ว

ลักษณะไกพื้นเมืองที่ไมดี
- หลังแคบ
- กระดูกอกสั้น ตืน้
- ขายาวบาง ชิดกัน
- คอยาว
- ขนงอกชา
5. เนนลักษณะ การเจริญเติบโตเร็วเปนหลัก มากกวาการใหไข เพราะลักษณะ
นี้คัดไดงายกวา และโดยทัว่ ไปเราเลีย้ งไกพน้ื เมืองเพือ่ กินเนือ้ มากกวาเพือ่ กินไข

การเลือกและฟกไกพน้ื เมือง
ไขฟก คือ ผลทีเ่ กิดจากการผสมพันธุใ นการสืบสายเลือดลูกยอมไดลกั ษณะ
ตางๆ ของพอพันธุและแมพันธุ ซึง่ อาจไดทง้ั ลักษณะดีและลักษณะเลว การคัดเลือกไข
เขาฟกจึงควรพิจารณาดังนี้
1. ควรเปนไขทม่ี าจากฝูงพอพันธุ แมพันธุที่ดี
2. ภายนอกสะอาด ไขรปู ทรงปกติไมรา ว ไมเบี้ยว เปลือกบาง ชองอากาศ
หลุดลอยหรืออยูผิดที่ มีจดุ เลือดโต เปนตน
3. ขนาดไข ไมใหญหรือเล็กเกินควร
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4. ไมควรเก็บไวนานเกิน 14 วัน โดยเฉพาะในฤดูรอ น อุณหภูมทิ เ่ี ก็บไขควร
อยูระหวาง 50-60 องศาฟาเรนไฮต (18 องศาเซลเซียส) ความชืน้ ในหองเก็บ 8090 เปอรเซ็นต
5. ควรมีการกลับไขวนั ละครัง้ กอนแมไกจะฟก
6. จํานวนไขฟก ควรอยูร ะหวาง 10-12 ฟอง ดังนัน้ ไข 1-2 ฟองแรกควรนํา
ไปบริโภคจะดีที่สุด เพราะไขจะมีเล็กวาปกติ อายุการเก็บมักจะเกิน 14 วัน เชื้อมักจะ
ไมดีและจะเปนการแกปญหา “ไขลน อกแม” ไปในตัวดวย
7. หมั่นตรวจรังฟกอยูเสมอวามีตัวหมัด เหา ไร บางหรือเปลา ถามีใหยายแม
ไกและไขฟก ไปรังอืน่ สวนรังทีม่ ี หมัด เหา ไร นั้นใหเผาไฟเสีย ปองกันไมใหแพรพันธุ
ตอไป เพราะไรเปนศัตรูสาคั
ํ ญในการบัน่ ทอนสุขภาพของไก หากมี เหา ไร เหลืออยูใ น
รัง เมือ่ ลูกไกกะเทาะเปลือกไขออกมา จะถูกตัว เหา ไร กัดกินเลือด ทําใหลูกไกเสียสุข
ภาพตั้งแตเล็กๆ เปนของไมดเี ลย ฉะนัน้ ขอใหทา นระวังเรือ่ งนีใ้ หจงหนัก
8. ในหนารอน (มีนาคม-เมษายน) แมไกจะฟกไขออกไมดี ควรพนนําที
้ ่ไขฟก
แมไกฟกไขไดประมาณ 1 สัปดาห พนเชา-บาย บริเวณรังไขทกุ วัน จะชวยใหไขฟกออก
ไดมากขึน้

การสองไขฟก
ประโยชนของการสองไขเพือ่ เอาไขทฟ่ี ก ไมออก เชน ไขไมมเี ชือ้ ไขเชือ้ ตาย และ
ไขเสียออกทิง้ กอนทีม่ นั จะแตกสงกลิน่ เหม็นในรังฟก การปฏิบัติเชนนี้ยิ่งทําไดมากครัง้
ก็ยิ่งชวยเปอรเซ็นตการฟกมากขึ้น สําหรับไขที่ไมมีเชื้อที่สอง 3 วัน อาจใชปรุงอาหารได
วิธีทําทีส่ อ งไขอยางงายๆ อาจทําไดโดยอาศัยแสงแดด ดวยการมวนกระดาษ
แข็งเปนวงกลมขนาดไข แลวนําไขฟก มาใสตรงปลายกระดาษมวน แบบยอนแสงแดด
ถาไขมีเชื้อแลวจะเห็นเปนรางแห เสนเลือดกระจายอยูใ นไขฟก ถาไมมีเชื้อไขฟกจะวาง
เปลา

วิธเี ลีย้ งลูกไกวยั ออน
เมื่อลูกเจี๊ยบออกจากไขสักพักหนึ่ง ขนที่เปยกอยูจะแหง และเริม่ เดินเตาะแตะ
ไดแลว แตยงั อยูใ นความดูแลของแมไกตอ ไป ในระยะเวลาประมาณ 7 วันแรก ลูกไกวัย
ออนยังอยูในระยะอันตรายมากไมสมควรที่จะปลอยใหแมไกออกจากกรง มาเที่ยวคุย
เขี่ยควรขังแมไกเอาไว โดยใชสมุ หรือกรงขังพิเศษทีป่ ลอยใหลกู ไกออกมาเดินเลนยืด
เสนยืดสายได แตตอ งระมัดระวังศัตรูของลูกไก เชน หมาและแมงใหมาก บางทีเหยี่ยวก็
เปนตัวอันตรายมากตัวหนึง่
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การปลอยแมไกออกมาคุย เขีย่ อาหารใหลกู ไก ควรทําไดบา งหลังจาก 1 สัปดาห
ไปแลว แตไมควรปลอยในเวลาเชาตรู เพราะนํ้าคางยังไมแหง และไมควรปลอยในเวลา
ที่ฝนกําลังตกหรือเพิง่ หยุดตกใหมๆ จะทําใหลูกไกหนาวตายได และที่คอยระวังใหดีก็
คือตัวแมไกเอง เพราะบางทีแ่ มไกเองอาจปฏิบตั หิ นาทีข่ องแมบกพรอง เชน นําลูกไป
เที่ยวตามที่ชื้นแฉะ หรือตามปารกราง บอยครัง้ ในเวลาคุย เขีย่ อาหารใหกบั ลูกไก แมไก
อาจทําใหเศษไม เศษหิน เศษดิน กระเด็นไปถูกลูกเขาก็ได เปนเหตุใหลูกไกบอบชํา้
เสียสุขภาพหรืออาจถึงพิการตัง้ แตยงั อยูใ นวัยออนหรือไมกอ็ าจทําใหถงึ ตายได
เมื่อลูกไกอายุไดประมาณ 1 เดือน หรือเกินกวานีไ้ ปแลว จึงคอยใสใจนอยลง
นอกจากเรื่องของอาหาร เพราะในวัยขนาดนีล้ กู ไกของเราแข็งแรงพอแลว การทีเ่ ราไม
ประคบประหงมลูกไกในชวงที่กาลั
ํ งเติบโต เชนนี้ จะยิง่ เปนผลดีตอ ลูกไกดว ยซํา้ เพราะ
จะทําใหลูกไกมีชีวิตชีวา กระโดดโลดเตนไปตามธรรมชาติของมัน ลูกไกจะแข็งแรงและ
อดทนทรหด
ในลานปลอยควรมีที่ทางกวางขวางเพียงพอที่ลูกไกจะวิ่งเลนซุกซนไดเพียงพอ
ถาเปนลานหญาก็จะดีมากๆ เพราะลูกไกจะไดมโี อกาสวิง่ ไลจบั แมลงในทีแ่ จงไดนานๆ
และควรเปนลานที่มีแสงสวางสองทั่วถึง ในเวลากลางคืน ควรใหลกู ไกไดหลับนอกตาม
ความสมัครใจ แตตอ งใหลกู ไกนอนบนคอนเตีย้ ๆ หางๆ อยาใหนอนบนลานเด็ดขาด
เพราะจะทําใหมนั เสียสุขภาพ กระดูกแขงขาจะไมแข็งแรง ไมมน่ั คง

การใหอาหารลูกไก
การใหอาหารลูกไกนั้น มีความสําคัญไมนอ ย เพราะลูกไกตา งอายุกนั ยอม
ตองการอาหารไมเหมือนกัน วิธใี หอาหารขอแนะนํา ดังนี้
ลูกไกอายุ 1 วัน เมื่อแรกเอาลงจากรังยังไมสมควรจะใหกนิ อาหารกอน เพราะ
ลูกไกมีอาหารสํารองหรือไขแดงอยูใ นกระเพาะแลว จึงควรใหกนิ เฉพาะนําสะอาดและ
้
กรวดทรายเม็ดเล็ก
ลูกไกอายุ 2-7 วัน ควรใหกนิ ปลายขาวผสมกับอาหารไกทข่ี ายเปนถุงตาม
รานขายอาหารสัตวทั่วไป จะสะดวกตอการเลี้ยงและทําใหลูกไกโตเร็ว ให 2 เวลา เชา
และเย็น และใหกนิ ครัง้ ละนอยๆ เทาที่ลูกไกจะกินหมดภายใน 3 ถึง 5 นาที และมีนา้ํ
สะอาดกับกรวดทรายเล็กๆ ตักทิง้ ไวใหกนิ ตลอดวัน
ลูกไก 8-30 วัน เปนระยะที่ลูกไกหาอาหารอื่นๆ กินไดบา งแลว แตเราตองมี
อาหารใหลูกไกวัยนี้กินดวยเชนกัน อาหารลูกไกอายุประมาณ 2 สัปดาหขน้ึ ไป มีปลาย
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ขาวอยางดี 2 สวน หรือจะเปนจําพวกรําขาวหยาบจากโรงสีในทองถิน่ ก็ได เพราะคงจะ
สะดวกในการจัดหา รวมกับอาหารไกรนุ ใชเลีย้ งลูกไกพน้ื เมืองไดจนอายุ 30 วัน เมือ่
พนระยะดังกลาวไปแลว ไกพน้ื เมืองก็โตพอทีจ่ ะหาอาหารจากธรรมชาติไดเอง

การใหอาหารไกรนุ
อายุ 30 ถึง 70 วัน
อายุไกรุนขนาดนี้ การใหอาหารงายมาก ผูเ ลีย้ งควรตัง้ ตนใหกนิ ขาวกลองและ
ขาวเปลือกไดแลว ในวันตอๆ ไปใหกนิ ขาวเปลือกอยางเดียว วันละครัง้ ตอนบาย แตถา
หากในลานที่ผูเลี้ยงปลอยใหไกอาหารไดเองจากธรรมชาติ เชนไสเดือน ปลวก แมลง
แกลบ และหญาออนๆ ไมคอ ยได ก็ใหผเู ลีย้ งเพิม่ อาหารมือ้ เชาและมือ้ กลางวันใหไกรนุ
ดวย สําหรับมื้อเชาควรใหจาพวกผั
ํ
ก ตอนกลางวันควรเปนขาวสารหรือขาวหุงสุก มือ้
เย็นใหขาวเปลือก ในฤดูรอ นและฤดูฝนไกมกั จะขาดสารอาหาร ควรใหอาหารเสริม
จําพวกใบกระถิน โดยการนําไปตากแหง แลวแชนํ้าสะอาด 1 วัน เพือ่ ลดสารพิษ จะชวย
เพิ่มธาตุอาหารใหแกไกพน้ื เมืองเปนอยางดี

การใหอาหารไกใหญ
(อายุ 70 วัน ขึ้นไป)
ในชวงอายุขนาดนี้ ไกจะอยูในระยะที่จะเริ่มใหผลผลิต เชน ไขไก เมือ่ เติบโตถึง
ขั้นนี้แลว ไกจะมีความสามารถในการหาอาหารตามธรรมชาติไดดี แตเนือ่ งจากระยะนี้
ไกเริ่มใหผลผลิตเพือ่ การสืบพันธุ ไกจงึ มีความตองการอาหารเพิม่ มากขึน้ กวาปกติจาก
ที่เคยตองการอาหารเพือ่ ดํารงชีพ และความเติบโต การเสริมอาหารในระยะนีจ้ งึ มีความ
จําเปนนอกจากรําขาว ปลายขาว ขาวเปลือก ถาเปนไปไดควรจะมีการเสริมวัตถุดิบที่ให
สารอาหารที่เปนแรธาตุจาพวกแคลเซี
ํ
ยมและฟอสฟอรัส ซึง่ มีอยูใ นเปลือกหอย และ
กระดองปู ซึง่ เปนสิง่ จําเปนสําหรับไกนําไปใชสรางเปลือกไข เปลือกหอย และกระดองปู
จะมีอยูม ากในฤดูฝน
การจุดไฟใหแสงสวางภายในบานจะเปนประโยชนในการรวบรวมแมลง ซึง่ เปน
อาหารอยางหนึง่ ของไกพน้ื เมืองไดเปนอยางดี โดยวิธีจัดใหมีภาชนะใสนารองรั
ํ้
บไวใต
หลอดไฟ หรือตะเกียงเมือ่ ถึงเวลาเชา คอยชอนแมลง รวบรวมเอาไปใหเปนอาหารไก
ตอไป ปริมาณสารอาหารทีไ่ ดจากแมลงจะชวยลดปญหาการขาดแคลนโปรตีนในไกได
ระดับหนึ่ง ในระยะที่ไกมีอายุเกิน 70 วันขึน้ ไป ควรตัดปากไกเพือ่ ปองกันการจิกกัน
และจะชวยใหไกเจริญเติบโตไดดี ชวยปองกันมิใหไกเกิดบาดแผลโดยไมจําเปน
# ทีม่ า : วารสารเกษตรกาวหนา ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ 2535

