การเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสม
โฉม บุญจันทร2
ขอมูลการเลีย้ งไกพน้ื เมืองลูกผสม….
✎ พันธุไ กทเ่ี ลีย้ งโดยทัว่ ไป
✎ ขอดีของการเลีย้ งไกพน้ื เมืองลูกผสม
✎ ขอจํากัดของการเลีย้ ง
✎ การเริม่ ตนการเลีย้ ง
✎ โรงเรือนและขนาดพืน้ ที่
✎ ขนาดพืน้ ทีใ่ นการเลีย้ ง
✎ วัสดุและอุปกรณในการเลีย้ ง
✎ อาหารไกพน้ื เมืองลูกผสม
✎ การผสมและการเลือกใช
✎ วิธเี ลีย้ งไกลกู ผสม
✎ การเลีย้ งพอพันธุแ มพนั ธุ
✎ การเลีย้ งไกรนุ
✎ การสุขาภิบาลและการปองกันโรค ✎ การจําหนายไกพน้ื เมืองลูกผสม

การเลีย้ งสัตวปก ในชนบทนิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป จํานวนทีเ่ ลีย้ งก็แตกตางกัน
ไป เชน เลีย้ งไกพน้ื เมืองจํานวน 2-3 ตัว เปดไข 5-10 ตัว หรือ อาจมีเปดเทศ
จํานวน 2-3 ตัว เปนตน ซึง่ การเลีย้ งสัตวปก ดังกลาว นอกจากเลีย้ งไวบริโภคเนือ้ และ
ไขแลวประโยชนจากมูลยังใชในการปรับปรุงดินใหดขี น้ึ
ในการเลีย้ งไกพน้ื เมือง มี
อุปสรรคปญหาในการหาลูกไกขนาดเดียวกันจํานวนมากๆ ไมได ดังนัน้ จึงมีหนวย
งานของรั ฐ และเอกชนได ผ ลิ ต ไก พื้ น เมื องลู ก ผสมให แ ก เ กษตรกรหรื อเสนอแนะให
เกษตรกรสามารถผลิตไกไดเอง เพือ่ นํามาใชเลีย้ งเปนจํานวนมาก

พันธุไกที่เลี้ยงโดยทั่วไป
1. ไกสายพันธุการคา เชน ไกกระทง ไกไขลกู ผสมสายพันธุก ารคาตางๆ
2. ไกพน้ื เมืองของไทย
3. ไกพน้ื เมืองลูกผสม
1. โครงการผลิตเอกสารวิชาการเกษตรเพื่อบริการชุมชน กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีว
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2 อาจารยประจําแผนกวิชาสัตวปก คณะสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร
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ขอดีของการเลีย้ งไกพน้ื เมืองลูกผสม
1. ตลาดมีความตองการมาก โดยสามารถจําหนายไดในราคาทีด่ ใี กลเคียงกับ
ไกพน้ื เมือง
2. สามารถเลีย้ งเปนอาชีพเสริมไดดี
3. ทุนคาอาหารไมมากเทากับไกสายพันธุการคา
4. เนื้อไกพ้ืนเมืองลูกผสมมีลกั ษณะคลายไกพน้ื เมือง มีไขมันใตผวิ หนังนอย
กวาไกกระทง

ขอจํากัดของการเลีย้ ง
ไกพน้ื เมืองลูกผสม
1. การหาลูกไกพน้ื เมืองลูกผสมจํานวนมากๆ ในครัง้ เดียวกันในบางพืน้ ทีห่ า
ไดคอ นขางยาก
2. ถาเกษตรกรผูเ ลีย้ งตองการไกเปนจํานวนมากในแตละรุน ตองผลิตลูกไกเอง
หรือสถานทีเ่ ลีย้ งตองอยูใ กลแหลงผลิตไกพน้ื เมืองลูกผสม
3. ไกพื้นเมืองลูกผสมที่เกิดจากพอไกพันธุอื่น ผสมกับแมไกพน้ื เมืองไดลกู ไม
มากเทาที่ควร คือไดลกู ไกเทากับไกพน้ื เมืองเทานัน้
พันธุไ กพน้ื เมืองลูกผสม
ในการเลี้ยงไกพน้ื เมืองลูกผสม
ลูกทีไ่ ดมานัน้ จะมีเลือดไกพน้ื เมือง
50
เปอรเซ็นตและเลือดไกพันธุอื่นๆ อีก 50 เปอรเซ็นต ดังนัน้ ผูเ ลีย้ งจึงตองพิจารณาถึงพอ
และแมพันธุที่ใช ซึ่งอาจจะเปน ดังนี้
1. พอไกโรดไฮแลนดเรด ผสมกับแมไกพื้นเมือง ลูกทีไ่ ดเปนลูกครึง่ ไดลกู
นอย เทากับไกพื้นเมืองโดยที่แมไกพื้นเมืองฟกไขไดเอง
2. พอไกพน้ื เมือง ผสมกับ แมไกโรดไอแลนดเรด หรือแมไกบารพลีมทั รอคได
ไกลูกครึ่งสามารถผลิตลูกไกไดมาก แตลูกไกที่ผลิตไดตองใชตูฟกไข เนือ่ งจากแมไกโรด
ไอแลนดเรด และแมไกบารพลีมัทรอคใหไขดก

การเริม่ ตนการเลีย้ ง
ไกพน้ื เมืองลูกผสม
การเริม่ ตนเลีย้ งอาจทําไดโดย
1. เลี้ยงพอพันธุ แมพันธุ โดยเริม่ จากการซือ้ ลูกไกขนาดเล็ก หรือซื้อไกรุน
หรือไกใหญมาเลี้ยงเปนพอ-แมพันธุ
2. โดยการซื้อลูกไกพน้ื เมืองลูกผสมจากผูผ ลิตลูกไกขาย วิธนี ส้ี ะดวกในการดู
แลและจัดการไดลกู ไกครัง้ ละจํานวนมาก และมีขนาดใกลเคียงกัน
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โรงเรือนและขนาดพื้นที่
โรงเรือนไกพื้นเมืองลูกผสม สรางไดหลายแบบโดยอาจสรางถาวร หลังคามุง
กระเบื้อง หรือสังกะสี พืน้ เทคอนกรีตผนังบุดว ยลวดตาขายซึง่ เหมาะสมสําหรับผูที่
ตองการเลีย้ งเปนอาชีพ โดยเลีย้ งเปนจํานวนมาก หรือ อาจใชวสั ดุทห่ี างายในทองถิน่
เชน มุงดวยหลังคาจากหรือแฝก ผนังใชไมไผซห่ี รือลําปอ พืน้ ดินหรือคอนกรีตก็ได ถา
มุงหลังคาดวยวัสดุที่ไมมีความคงทน เชน จากหรือแฝก ตองมีความลาดเอียงมากเพือ่
ปองกันไมใหฝนรั่ว โดยสรุปแลวโรงเรือนทีส่ รางนี้ ตองกันแสงแดด ฝน ปองกันลมโกรก
และศัตรูของไกได

ขนาดพืน้ ทีใ่ นการเลีย้ ง
ไกพน้ื เมืองลูกผสม
ไกอายุ 2 เดือนขึน้ ไปใชพน้ื ทีป่ ระมาณ 5 ตัว ตอ 1 ตารางเมตร ในการสราง
คอกใหมีขนาดใหญเทาใดนัน้
พิจารณาจากพืน้ ทีต่ อ ตัวเมือ่ ไกมขี นาดใหญเปนเกณฑ
เพราะไกขนาดเล็กสามารถเลีย้ งในคอกใหญได โดยแบงกัน้ คอกเปนคอกยอย แตถา
เลี้ยงไกในคอกทีแ่ ออัด ไกจะมีปญหาจิกตีกันมากและโตชา

การเตรียมโรงเรือน
กอนที่จะนําไกเขามาเลีย้ ง ตองทําความสะอาดโรงเรือน และบริเวณรอบๆ โรง
เรือนใหสะอาด ฉีดยาฆาเชื้อโรคแลวโรยปูนขาวใหทั่ว เลือกปฏิบตั ติ ามทีเ่ ห็นวาสะดวก
ถาคอกมีเหา และไรรบกวน ตองฉีดพนยาฆาแมลง โดยการฉีดพนและทิง้ คอกไวนาน
7-10 วัน เอาพวกแกลบหรือขีเ้ ลือ่ ยใสรองพืน้ เพือ่ ดูดความชืน้ จากมูลไก

วัสดุและอุปกรณในการเลีย้ ง
1. ภาชนะใสนา้ํ เพือ่ สะดวกในการใหนา้ํ และการดูแลความสะอาด ใชขวดให
นํ้าชนิดแขวน เลือกขนาดใหเหมาะสมกับอายุหรือใชวสั ดุอน่ื ก็ได แตตอ งสามารถดูแล
เรื่องความสะอาดไดดพี อสมควร และใหมีจานวนเพี
ํ
ยงพอ
2. ภาชนะใสอาหาร ใชภาชนะใสอาหารใหเหมาะสมกับขนาดของไก เมือ่ เวลา
ใหอาหาร ไกทกุ ตัวสามารถกินอาหารไดพรอมกัน ไกขนาดเล็กใชรางอาหารสําหรับลูก
ไก ไกใหญใชถังอาหารชนิดแขวน ซึง่ สะดวกในการใหอาหารมาก และอาหารไมตกหลน
พื้นที่ของรางอาหาร พิจารณาดังนี้
ไกเล็ก 10 ตัว ใชรางยาว 20 เซนติเมตร
ไกรุน 10 ตัว ใชรางยาว 40 เซนติเมตร
ไกใหญ 10 ตัว ใชรางยาว 1 เมตร
3. ภาชนะใสกรวด และเปลือกหอยปน ในกรณีทม่ี กี ารเลีย้ งแบบขังคอกตลอด
เวลา
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อาหารไกพน้ื เมืองลูกผสม
อาหารเปนปจจัยสําคัญในการเลี้ยงไกที่จะพาผูเลี้ยงใหประสบผลสําเร็จ มีกาไร
ํ
งดงามหรือขาดทุน เพราะวาทุนในการเลีย้ งไกพน้ื เมือง ประมาณรอยละ 70 เปนคา
อาหาร อาหารทีไ่ กกนิ เขาไปจะถูกเปลีย่ นเปนเนือ้ การเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะไดผลดี
เพียงใดขึน้ อยูก บั
- พันธุไกที่นามาเลี
ํ
ย้ ง
- สุขภาพของไก
- สวนผสมวัตถุดบิ ทีน่ ามาเป
ํ
นอาหารสัตว
- การจัดการเลีย้ งดู

การผสมและการเลือกใช
วัตถุดบิ ผสมอาหารไก
ผูเลี้ยงสามารถผสมอาหารเลี้ยงไกเองหรือใชอาหารสํ าเร็จรูปเลี้ยงก็ไดตาม
ความสะดวกในการผสมอาหารนัน้ ควรเลือกวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ นทองถิน่
สวนผสมของวัตถุดบิ ทีน่ ามาประกอบอาหารไก
ํ
(กิโลกรัม) ตามชวงอายุ
วัตถุดบิ (กิโลกรัม)
ขาวโพดหรือปลายขาว
รําละเอียด
กากถัว่ เหลือง
ใบกระถินปน
ปลาปน
กระดูกปน
เปลือกหอยปน
เกลือ
ไวตามิน / แรธาตุ

ชวงอายุ (สัปดาห)
0-4 5-8 9-22 ไกพันธุ
46
48
44
40
15
20
30
25
22
18
13
12
3
3
4.5
3.5
12
9
5
10
1.1 1.1
1.5
3.5
1.0
5.0
.4
.4
.5
.5
.5
.5
.5
.5
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สวนผสมของวัตถุดบิ อาหารไก (กิโลกรัม) ตามชวงอายุ
วัตถุดบิ (กิโลกรัม)
ขาวโพด
รําละเอียด
กากถัว่ เหลือง
ปลาปน
ใบกระถินปน
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เปลือกหอม
เกลือ
ไวตามิน / แรธาตุ

อายุ (สัปดาห)
0-8
9-22
58.4
49.6
10
30
23
10
6
4
4
0.7
0.5
1.1
1.25
0.3
0.4
0.5
0.25

ในกรณีท่ีผูเลีย้ งไมสามารถเลือกซือ้ วัตถุดบิ ตางๆ มาผสมอาหารได ใหเลือกใช
อาหารสําเร็จรูปหรือหัวอาหารมาผสมกับวัตถุดบิ อืน่ ๆ โดยใชตามคําแนะนําที่ใหไว
การใชอาหารสําเร็จและหัวอาหารในการเลีย้ งไก

0-6
อาหารไกไขเล็ก
หรืออาหารไกกระทง

อายุ (สัปดาห)
7-22
ไกพันธุ
หัวอาหารไกไข 30 กก.
หัวอาหารไกพันธุ 30 กก.
รําละเอียด 30 กก.
รําละเอียด 30 กก.
ข า วโพดหรื อ ปลายข า ว60 ขาวโพดหรือปลายขาว 50 กก.
กก.

หมายเหตุ สวนผสมของหัวอาหารกับวัตถุอน่ื ๆ แตกตางกันไปตามทีก่ าหนดไว
ํ
ขางถุงอาหาร

วิธกี ารเลีย้ งไกพน้ื เมืองลูกผสม
เกษตรกรรายยอย สามารถเลือกวิธกี ารเลีย้ งไดตามทุนของตนเองทีม่ อี ยูเ ปน
หลัก ซึง่ วิธกี ารเลีย้ งแตละวิธใี หผลไมเหมือนกัน วิธีการเลี้ยงอาจทําไดหลายวิธี เชน
1. เลี้ยงโดยวิธปี ลอยลาน โดยการปลอยใหไกออกหาอาหารกินทีม่ อี ยูต าม
ธรรมชาติเปนหลัก และมีการเสริมอาหารใหไกกนิ บางเล็กนอย เปนวิธีกระทํากันโดย
ทั่วไปในชนบท ที่มีพื้นที่กวางขวางแตมีคอกหรือที่สาหรั
ํ บหลบฝน หลบแดดใหไก วิธี
การนี้ ไกเจริญเติบโตชา แตลงทุนนอย เลี้ยงไกไดจํานวนไมมากนัก

การเลีย้ งไกพน้ื เมืองลูกผสม ☛ 6

2. เลีย้ งโดยครึง่ ปลอยลาน และครึง่ ขังคอก วิธนี ต้ี อ งสรางโรงเรือนใหไก
ไดอาศัยโดยผูเลี้ยงใหอาหารมีจานวนมากพอ
ํ
โดยสังเกตการกินอาหารวาไกกินจนหยุด
หรือหยุดคุยเขี่ยอาหาร โดยปลอยออกหากินในตอนเชา และตอนเย็นใหอาหารกิน
อยางเต็มที่ วิธกี ารนีล้ งทุนคาอาหารเพิม่ ขึน้ เลี้ยงไกไดจํานวนมากขึน้
3. เลีย้ งในคอกตลอดเวลา ในการเลีย้ งวิธนี ้ี ไมใหไกมีโอกาสไปหากิน
อาหารเองไดตามธรรมชาติ อาหารจึงควรมีโภชนะตางๆ สมบูรณ และมีนาสะอาดให
้ํ
กินตลอดเวลา วิธกี ารนีเ้ ลีย้ งไกไดไมจากั
ํ ดจํานวนเทาทีพ่ น้ื ทีโ่ รงเรือนเอือ้ อํานวย ลงทุน
คาอาหารมาก แตสะดวกในการจัดการ

การเลี้ยงพอพันธุแมพันธุ
ฝูงพอพันธุแมพันธุสาหรั
ํ บเลีย้ งเพือ่ นําไกไปฟก หรือใหแมไกฟกไขเอง ใชตัวผู
1 ตัว ตอตัวเมีย 8 ตัว การเลีย้ งฝูงไกพนั ธุท ใ่ี ชพอ พันธุโ รดไอแลนดเรด หรือพันธุบ าร
พลีมัทรอค ผสมกับไกพน้ื เมืองเพศเมีย ตองทํารังใหแมไกทุกตัว โดยเลือกใชวสั ดุตา ง
เชน ลังกระดาษ ลังไม ตะกรา กระบุง เพื่อใชเปนที่วางไขและฟก ในกรณีที่ใชพอไกพื้น
เมืองผสมกับไกพันธุโรดไอแลนดเรดหรือพันธุบารพลีมัทรอคเพศเมียซึ่งแมไกไมฟกไข
ตองหารังใหแมไกจานวน
ํ
4 ตัว ตอ 1 รัง โดยรังมีขนาดกวาง 30 ยาว 30 และสูง 40
เซนติเมตร มีนาและอาหารให
้ํ
กนิ ตลอดเวลา แตระวังอยาใหไกอวน

การเลีย้ งดูลกู ไก
เมื่อลูกไกออกมาแลว หรือซือ้ ลูกไกมาเลีย้ งระยะ 0-2 สัปดาห ตองใหความอบ
อุนแกลูกไกในพื้นที่ไมมีไฟฟา นํากลองกระดาษเจอะรูดา นขางเพือ่ ระบายอากาศ นํา
แกลบ หญาแหงใสรองพืน้ หรือนํามาขังสุม แลวเอากระสอบคลุม เอาหญาหรือฟางแหง
รองพื้น นําลูกไกใสไวในตอนกลางคืน อาจใชตะเกียงนํามั
้ นกาดเปนแหลงใหความอบ
อุน
ในบริเวณที่มีไฟฟา
กกลูกไกโดยใชหลอดไฟฟากลมชนิดมีไสแขวนไวเหนือ
ศีรษะไก หลอดไฟฟาขนาด 60 แรงเทียน กกได 100 ตัว ตองทําแผงกั้นลูกไกใหอยูใน
บริเวณที่กาหนด
ํ
ถาลูกไกหนาวจะสุมกันใตหลอดไฟใหเพิม่ หลอดไฟอีก หรือใชเครือ่ ง
กกแบบฝาชี วางถาดอาหารและถังนําให
้ กนิ ตลอดเวลา

การเลีย้ งไกรนุ
ชวงอายุ 3-6 สัปดาห ไมจาเป
ํ นตองกก เพียงแตดแู ลไมใหฝนสาดหรือลมโกรก
ใหอาหารโดยใชถงั แขวนเสมอไหล เพื่อปองกันไมใหไกคุยเขี่ยอาหาร และอาหารตก
หลน ถังนําแขวนระดั
้
บไหล เพื่อไมใหสกปรกงาย และตองทําความสะอาดทุกวัน
ในกรณีท่ีเลี้ยงแบบครึง่ ปลอยลานครึง่ ขังคอก ใหอาหารตามปกติ แตปลอยให
ไกออกไปหากินอาหารธรรมชาติในบริเวณทีก่ ําหนด อาหารสวนใหญก็ไดรับจากผูเลี้ยง
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ผลการเลี้ยง นําหนั
้ กไกคละเพศ (กรัม) ทีเ่ ลีย้ งแบบขังคอก และเลีย้ งแบบครึง่ ขัง
ครึง่ ปลอยลาน
วิธเี ลีย้ ง
เลีย้ งขังคอก

ไกพน้ื เมืองลูกผสม
ไกพน้ื เมือง
เลี้ยงครึ่งปลอยลาน ไกพน้ื เมืองลูกผสม
ครึง่ ขังคอก
ไกพน้ื เมือง

4
230
194
-

อายุ (สัปดาห)
8
12
548 1089
577 1022
548 1026
488
891

16
1614
1464
1614
1446

หมายเหตุ ชวงอายุ 0-4 สัปดาห เลีย้ งดวยอาหารผสมมีโปรตีน 18%
ชวงอายุ 5-12 สัปดาห เลีย้ งดวยอาหารผสมมีโปรตีน 15%
ชวงอายุ 13-16 สัปดาห เลีย้ งดวยอาหารผสมมีโปรตีน 12%

การสุขาภิบาลและการปองกันโรค
การเลีย้ งไกนน้ั การจัดการใหไกมสี ขุ ภาพดีอยูเ สมอนัน้ เปนสิง่ จําเปนเพราะทํา
ใหลดการเสี่ยงตอการขาดทุน การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรือน อุปกรณการ
เลี้ยงสัตว ทําใหการจัดการเลีย้ งดูเปนไปดวยความสะดวก นอกจากนีต้ อ งใหวคั ซีนปอง
กั นโรคไก ที่ สํ าคัญตามกํ าหนดเวลาอยางเครงครัดดี กวาปลอยใหไกปวยแลวรักษา
เพราะนอกจากยุง ยากแลวยังเปนการเพิม่ ทุนอีกดวย
โรคไกที่สํ าคัญและเปนสาเหตุที่ทําใหสัตวปกตายเปนจํานวนมากนั้นมีไมมาก
นัก แตโรคที่ทาให
ํ ไกมสี ขุ ภาพไมแข็งแรงสมบูรณนน้ั มีมาก โรคที่ทาให
ํ ไกตายเปน
จํานวนมากและสมควรทีต่ อ งทําวัคซีน ไดแก
1. โรคนิวคาสเซิล
2. โรคหลอดลมอักเสบติดตอ
3. โรคอหิวาตเปด-ไก
4. โรคฝดาษ
โรคไกที่สาคั
ํ ญและกําหนดการใหวคั ซีนปองกันโรค
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนนิวคาสเซิล

อายุ
1-3 วัน

วัคซีนหลอลม
อักเสบติดตอ
วัคซีนอหิวาตไก
วัคซีนฝดาษ

7 วัน
1 เดือน
15 วัน

วิธใี ห
หยอดตาหรือจมูก
ตัวละ 1-2 หยด
หยอดตาหรือจมูก
ตัวละ 1-2 หยด
ฉีดเขากลามเนื้อตัวละ 1 ซีซี
ใชเข็มคูจ มุ ยาแทงผนังปก

ระยะภูมคิ มุ กัน
3 เดือน

3 เดือน
3 เดือน
1 ป
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หมายเหตุ วัคซีนที่ใชผลิตโดยกรมปศุสัตว หาซื้อไดจากสํานักงานปศุสตั ว
จังหวัด หรือสํานักงานปศุสตั วอําเภอหรือรานจําหนายเวชภัณฑทางการเกษตร
เมื่อเลี้ยงไกครบรุน หรือจําหนายไกออกหมดคอกแลว ตองนําวัสดุรองพืน้ ออก
ทําความสะอาด และเปลีย่ นวัสดุรองพืน้ ใหม
นอกจากโรคดังกลาวแลว ผูเ ลีย้ งอาจพบโรคอืน่ ๆ อีกเชน
โรคบิด เกิดจากพื้นคอกชื้นแฉะ ไกอยูอ ยางหนาแนน การระบายอากาศไมดี
อาการ สังเกตเห็นชัด ลูกไกซมึ ไมกนิ อาหาร ขนยุง อุจจาระเหลวมีสนี าตาล
้ํ
และมักมีมกู เลือดปนออกมาดวย
การรักษา ใชยาซัลฟาควีนอกชาลีนละลายนําให
้ กิน หรือยาซัลฟาอืน่ ๆ ขนาด
ใชตามเอกสารกํากับยา
พยาธิภายใน เกิดจากไกกินไขพยาธิเขาไป มักประสบกับผูเลี้ยงไกแบบปลอย
บริเวณหรือครึง่ ปลอยลาย ครึง่ ขังคอกโดยไกกินไขพยาธิเขาไป ไกซูบผอม ควรถาย
พยาธิใหไกกอน 1 เดือน แลวนําไกเขาขุนในคอกใหอว นกอนจําหนาย

การจําหนายไกพน้ื เมืองลูกผสม
ไกพ้ืนเมืองลูกผสม เลีย้ งเพือ่ เอาเนือ้ เปนอาหาร เนือ่ งจากสามารถผลิตลูกไกได
มากกวาไกพน้ื เมือง และรสชาดของเนื้อดีกวาไกกระทงโดยทั่วไป และรสชาดของเนือ้ ดี
กวาไกกระทงโดยทั่วไป เมือ่ เลีย้ งไดน้าหนั
ํ กประมาณ 1 กิโลกรัมก็จบั ขาย โดยใชเวลา
เลีย้ งประมาณ 12 สัปดาห

การจําหนายสามารถทําไดหลายวิธี เชน
- ขายเปนไกมีชีวิต ชัง่ นํ้าหนัก ขายเปนตัว
- จําหนายเปนไกแปรรูป ไกยาง ไกอบฟาง ไกอบ เปนตน
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