
การเล้ียงไกไขไทยกรมปศุสัตว 

1.  ความเปนมาของไกไขไทยกรมปศุสัตว 

 ประเทศไทยเริม่มีการเลีย้งไกไขที่นําเขาจากตางประเทศ  ต้ังแตป พ.ศ. 2467  โดยมหีมอมเจาสิทธพิร  

กฤษดากร  เปนผูริเริ่มการเลี้ยงไกไขเพ่ือเปนการคา  ตอมาในป พ.ศ. 2484  หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  และ

เจาหนาที่ของกรมปศุสัตว  ไดรวมมือกนัทดลองเลี้ยงไกไขพันธุตางๆ  จนไดมีการประกวดไกไขดกขึ้นเปนครั้ง

แรก  และปพ.ศ.2492  ไดส่ังไกพันธุโรดไอสแลนดเรด  จากประเทศสหรัฐอมริกา  และพันธุออสตราล็อปจาก

ประเทศออสเตรเลีย  เขามาทดลองเลี้ยงและสงเสริมใหประชาชนเลี้ยงเปนอาชีพ   ตอมา พ.ศ. 2494-2495 

ประเทศไทยไดเริ่มเลีย้งไกไขลูกผสม  เพื่อใหไดไกไขทีใ่หไขดกและทนตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทย           

 ในปจจุบนัอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกไขของประเทศไทย ไดกลายเปนอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึง่ของ

คนไทย  ในป 2550  มีเกษตรกรท่ีเลีย้งไกไขจํานวน  17,398  ครัวเรือน  มีไกไขทั้งส้ิน 49,473,015  ตัว    แต

เน่ืองจากประเทศไทยไมมีพันธุไกไขที่เปนพันธุของประเทศไทยเอง  จึงตองนําเขาลูกไกพันธุ (Parent Stock)

จากตางประเทศ  ซ่ึงในป 2550 ประเทศไทยตองสูญเสียเงินเพ่ือนําเขาลูกไกพันธุ 82,117,116  ลานบาท    กรม

ปศุสัตว  และสํานักงานพฒันาการวจิัยการเกษตร (สวก.)  ไดเล็งเห็นความจําเปนในการพัฒนาพันธุไกไขของ

ประเทศไทย  เพื่อชวยลดการสูญเสียดลุยการคา  และเพื่อใหไดไกไขที่เหมาะกับสภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ

ไทย  อีกทั้งสามารถใชวัตถดุิบอาหารสัตวที่มีอยูในทองถิ่นได  จึงไดดําเนิน “โครงการปรับปรุงพนัธุไกไขเพ่ือ

ทดแทนการนําเขา”  ท่ีศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวกบินทรบุรี  อําเภอกบินทรบุร ี  จังหวัดปราจีนบุรี    ซ่ึงจะทาํ

ใหไดไกไขพนัธุใหมของประเทศไทยมาใชภายในประเทศ  และทดแทนการนําเขาพันธุไกไขบางสวน  

โครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2546 – 2550    เม่ือส้ินสุดโครงการสามารถสรางไกไขพันธุหลกั

หรือไกไขปูยาพันธุ (Grand Parent, GP) ไดจํานวน 4 สาย  คือ A, B, C และ D    พันธุ A เปนพันธุทีพ่ัฒนามาจาก

พันธุโรดไอแลนดเรดที่กรมปศุสัตววิจยัและพัฒนาใหปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไทยมากวา 50 ป   พันธุ C 

เปนพันธุใหมที่กรมปศุสัตววิจัยไดเม่ือป 2535 ซ่ึงมีตนพนัธุมาจากไกพนัธุบารพลีมัธรอก ทีก่รมปศุสัตวนําเขามา

ขยายพนัธุควบคูมากับพันธุโรดไอแลนดเรด ทั้งพันธุ A และ C เลีย้งงาย ตานทานโรคท่ัวๆไปของไกไดดี เพราะ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไทยมาอยางยาวนาน การใชประโยชนโดยการนําพันธุ A เพศผูผสมขามกับพันธุ C 

ไดพันธุไกไขเรียกช่ือวา AC หรือ “ ปศุสัตว1”  สวนพอAและแมCเราเรียกวาพันธุขยาย (Parent Stock, PS)   



         สําหรับพันธุหลกั B และ D โครงการไดวจัิยตอยอดจากสายพนัธุ A และ C ใหมีความสามารถใหผลผลติ

สูงเทียบเทาไกสายพันธุตางประเทศ เหมาะท่ีจะเลีย้งในเชิงอุตสาหกรรม คือเปนไกตัวเล็กแตไขดก กินอาหาร

นอยและไขฟองใหญ สีเปลอืกเขมเปน ตานทานโรคอัตราการตายตํ่า โดยการเพิ่มยีนท่ีเกีย่วของกบัผลผลิตใหมี

ความถี่สูงข้ึน   สําหรับการใชประโยชนโดยนําพันธุ B เพศผูผสมขามกับพันธุ  D ไดพันธุไกไขเรยีกช่ือวา  BD   

หรือ “ ไทยบราว”  สวนพอ B และแม D เราเรียกวาพันธุขยาย (Parent Stock, PS)  

          ไกไขพนัธุ AC และ BDเหมาะท่ีจะสงเสริมเกษตรกรรายยอยเลีย้งในชนบท เพราะไขดก เลีย้งงาย ทนทาน

ตอสภาพการเลี้ยงดูแบบงายๆ สามารถใชอาหารผลิตในทองถิน่ไดดี และเสริมดวยหญาสดหรือพืชสดเชน

ผักตบชวาเปนตน อัตราการตายตํ่ากวา 10 % ตอป    พันธุ AC เม่ือปลดระวางตวัจะใหญน้ําหนักเฉลี่ย 2,300 กรัม 

ขายเปนไกแกงไดราคาดี โดยเฉพาะตลาดในชนบท  สวน BD น้ําหนักตัวเฉลี่ย 1,900 กรัม/ตัว เม่ืออายุปลด

ระวาง 72 สัปดาห 

2.  โรงเรอืนในการเลีย้งไกไข 

 การจัดสรางโรงเรือนเลี้ยงไกเพื่อการคาน้ัน  ตองสรางใหโรงเรือนถกูแบบ  แข็งแรง  ทนทาน และ

สามารถใชเลี้ยงไกไดนานป  ผูเลี้ยงไกไขจะตองสรางโรงเรือนใหถูกตองตามมาตรฐาน  เหมาะสมกับ

ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  โรงเรือนทีด่ีควรมีลกัษณะ  ดังน้ี 

1. ปองกันแดด  ลม และฝนไดดี 

2. แข็งแรง  ทนทาน  ปองกันศัตรูของไกไขตางๆได  เชน  นก หนู  แมว สุนัข 

3. รักษาความสะอาดไดงาย   

4. ควรหางจากชุมชนพอสมควร  และไมควรอยูทางตนลมของบาน  เพราะกลิ่นข้ีไกจะไปรบกวนได 

5. ควรเปนแบบที่สรางงาย  ราคาถูก  ใชวัสดทุี่หางายในทองถิ่น 

6. หากมีโรงเรือนไกไขหลายหลัง  ไมควรสรางใหเปนเรือนแฝด  ควรเวนระยะหางของแตละ

โรงเรือนไมนอยกวา 10 เมตร  เพื่อใหมีการระบายอากาศ  ความช้ืนไดดี  และชวยปองกันการแพร

ระบาดของโรคดวย 

รูปแบบของโรงเรือนไกไข   



ลักษณะและการจดัสรางโรงเรือนเพื่อใชเลีย้งไกไขมีหลายรูปแบบ  การจะสรางแบบใดนัน้ขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงครปูแบบของการเล้ียง  ความยากงาย  ทุน  และวัสดุอุปกรณท่ีใชสรางโรงเรือน  โดยท่ัวไปโรงเรือน

ไกไขของประเทศไทยมีรูปแบบตางๆ  ดังน้ี 

1. แบบเพิงหมาแหงน  เปนโรงเรือนที่สรางงายท่ีสุด  เพราะไมสลับซับซอน  ลงทุนนอย  แตมีขอเสีย

คือ  ถาหันหนาโรงเรือนเขาในแนวทางของลมมรสุม  ฝนจะสาดเขาไปในโรงเรือนได  โรงเรือน

แบบนี้มีความทนทานนอย   

2. แบบหนาจ่ัวช้ันเดียว  จะสรางยากกวาแบบเพิงหมาแหงน  เพราะมีความประณีตในการกอสรางมาก

ข้ึน  ดังนั้น  คาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานในการกอสรางจะสูงกวาแบบแรก  แตโรงเรือนแบบหนา

จั่วช้ันเดียวสามารถปองกันแดด ฝนไดดีกวาแบบเพิงหมาแหงน  และมีความทนทานมากกวา 

3. แบบหนาจ่ัวสองช้ัน  ลักษณะโรงเรือนแบบนี้จะสรางยากกวา 2 แบบแรก  แตมีขอดีคือ  อากาศใน

โรงเรือนแบบนี้จะเย็นกวา  ทั้งนี้เพราะโรงเรือนแบบจัว่สองช้ันระบายระบายอากาศรอนไดดี   

4. แบบหนาจ่ัวกลาย  โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกวาแบบเพิงหมาแหงน  กันฝนไดมากข้ึน  แตคา

กอสรางจะสูงกวาแบบเพิงหมาแหงน 

5. แบบเพิงหมาแหงนกลาย  ลกัษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกวาแบบเพิงหมาแหงนและแบบหนาจ่ัว  

ทั้งน้ีเพราะมีการระบายอากาศรอน  กันฝน  กันแดดไดดีกวา  นอกจากนีค้ากอสรางถกูกวาแบบหนา

จั่วกลาย 

3.  การจัดการฟารม 

การเลีย้งไกเลก็อายุ 1-6 สัปดาห 

     การเลีย้งไกอายุ 1 วัน จนถึง 17 สัปดาห ควรจะเลีย้งในโรงเลี้ยงไกแยกจากโรงไกไข การเลีย้งไกแตละเลาควร

กําหนดการเขาออกเปนรุนๆ ลูกไกนํามาเลี้ยงควรมีอายุเดียวกัน ไมควรเลีย้งไกหลายอายุปนกัน ลูกไกอายุ 1-6 

สัปดาห มีหลักการจัดการดงัน้ี  

       ก.โรงเรือน โรงเรือนท่ีจะนําลูกไกเขาเลี้ยง ควรจะตองทําความสะอาด ฆาเช้ือโรค มีแกลบรองพื้นหนา

ประมาณ 2-3 น้ิว เพื่อดูดซับความช้ืนจากมูลไก ขึงผามานกันลมโกรกรอบเลา มีถาดอาหารและขวดนํ้าตลอดจน



ติดต้ังอุปกรณอ่ืนๆเชน กกลกูไก หลอดไฟใหแสงสวาง ใหแลวเสร็จกอนนําลกูไกเขาเลี้ยง อยางนอย 36 ช่ัวโมง 

กอนลกูไกมาถึงฟารม พ้ืนที่การเลีย้ง 7.5 ตัวตอตารางเมตร และสามารถเลีย้งไปไดถึงอายุ 20 สัปดาห โดยไม

ตองขยายพ้ืนที่การเลีย้งลกูไก 

      ข. การกกลูกไก ลูกไกอายุ 1- 4 สัปดาห ตองการความอบอุน จําเปนจะตองกกใหลูกไกแข็งแรงและเติบโต

อยางสมบูรณ จึงจะใหผลผลติดี ถาเลีย้งลกูไกแข็งแรง โตสมํ่าเสมอแลว ผลผลิตใหไขจะสูงตรงตามสายพันธุ  

อุปกรณที่จําเปนในระยะกกลกูไก ที่จะตองเตรียมการคือ 

1. เครื่องกกลกูไกแบบฝาชีที่มีลวดรอน หรอื แกส หรือหลอดไฟที่ใหความรอน กกลูกไก 1 กก มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.5เมตร สามารถกกลูกไกได 500 ตัว อุณหภูมิที่ลกูไกตองการในวนัแรกเกิด 35 o C 
แลวจะปรับลดลงทุกๆสัปดาหดังนี้ 
วันท่ี  1 อุณหภูมิใตกกเทากบั 35o C และ ที่ขอบกกอุณหภูมิเทากับ 32o C 

       วันที่ 2-7 อุณหภูมิใตกกเทากับ 33o C และ ที่ขอบกกอุณหภูมิเทากบั 29o C 

       วันที่ 8-14 อุณหภูมิใตกกเทากับ 33o C และ ที่ขอบกกอุณหภูมิเทากับ 27o C 

       วันที่ 15-21 อุณหภูมิใตกกเทากับ 28o C และ ที่ขอบกกอุณหภูมิเทากับ 24o C 

2. หลอดไฟแสงสวาง ใชหลอดนีออน 20 วัตต สูงจากพ้ืน 2 เมตร จะชวยใหลูกไกกินอาหารไดด ี
3. ถาดอาหาร ใชถาดอาหารสําหรับไกเล็กประมาณ 5-6 ถาด ตอกก 1 กก แลวคอยๆเปลี่ยนมาใชจานรอง

ถังเม่ืออาย ุ7-10 วันข้ึนไป ควรใหอาหารหลังปลอยใหลกูไกไดกินนํ้ากอนสัก 3-4 ช่ัวโมงหลังจากปลอย
ลูกไกลงกก  ปริมาณอาหารที่ใหในแตละวัน ใหแบบเต็มที่ ควรใหครัง้ละนอยๆ แตใหบอยครั้ง  วันละ 
4-5 ครั้ง อาหารท่ีใหจะเปนอาหารสําหรับลกูไกอายุ 1-6 สัปดาห มีโปรตีน 20 % ท่ีใหนํ้าระยะแรกๆควร
เปนกระติกนํ้า ขนาดบรรจุ 6 ลิตร จํานวน 5-6 ใบตอกก หลังจากน้ันจึงเปลี่ยนมาใชทีใ่หน้ําแบบรางยาว
เม่ือลูกไกอาย ุ 8-10 วัน แตตองคอยๆทยอยเปลี่ยน เพื่อใหลูกไกคุนเคยกับอุปกรณใหม หรือจะใหน้ํา
แบบเดิมไปจนอายุ 20 สัปดาหก็ได แตตองเพ่ิมขวดนํ้าใหพอกับจํานวนลูกไกเม่ืออายุเพิ่มขึ้น ขอแนะนํา
ใหเติมนํ้าตาล 50 กรัมและไวตามินซี 1 กรัม ตอน้ําหนึ่งลิตร หรือจะใชไวตามินรวมและอีเลคโทรไลต
ขนาด 1 กรัมผสมกับน้ํา 1 ลติร ใหลกูไกท่ีมาลงกกวันแรกกิน ทั้งน้ีเพื่อทําใหลูกไกแข็งแรงและลดอัตรา
การตายอันเนือ่งจากความเครียด ที่เกิดจากการขนสง ลกูไกจะสูญเสียน้ําหนักมาก ในระหวางทางจาก
โรงฟกถึงฟารม  ควรลางอุปกรณใหนํ้าทกุวันๆละ 2 ครั้ง และควรลางและตากแดดฆาเช้ือโรคสัปดาห



ละครั้งๆละ 3-4 ช่ัวโมง จะทาํใหการเลีย้งลกูไกงายและไมเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเชนโรค
บิดซ่ึงมักจะเปนกับลกูไกระยะ 1-3 เดือน เปนตน 

4. วงลอมกก วงลอมกกมีไวเพือ่กั้นลกูไกหลดุออกนอกกก  วงลอมควรมีเสนผาศูนยกลาง 3 เมตร และสูง 
40-45 เซนติเมตร และควรขยายวงลอมทกุๆ 3-5 วัน เพื่อใหลูกไกอบอุนสบายและไมแนนอันเน่ืองจาก
ลูกไกเติบโตข้ึน 

ค. การตัดปากไก จุดประสงคของการตัดปากไกคือ 

1. เพื่อปองกันการจกิกัน 
2. เพื่อลดการสูญเสียอาหารตกหลน 
3. เพื่อปองกันการจกิกนกันและปองกันการจิกไขเม่ือไกใหไข 

การตัดปากทีถ่กูวธิ ี

1. จับลูกไกไวในอุงมือ ใหหัวแมมืออยูหลังหัวลูกไก 
2. ใชหัวแมมือกดหัวลูกไกใหอยูนิ่งๆ 
3. เลือกขนาดรูตดัใหเหมาะสม เพ่ือตัดปากลกูไกประมาณ 2 มม. จากปลายจมูก 

การตัดปากไกไมดี นอกจากจะทําใหลูกไกกินอาหารและน้ําไมสะดวก ปริมาณผลผลติไขจากไกตัว

นั้นก็จะลดลงดวย ดังนั้นการตัดปากไกควรทําอยางประณีต ควรตัดเม่ืออายุ 5-8 วัน เลือกใชเครื่อง

ตัดปากไกใหถูกตองตามขนาดของปากลกูไก หรือเลือกรูสอดปากไกใหเหมาะสมกับอายุและขนาด

ของลูกไก การตัดปากไกใหตัดออกหนึ่งในสามของความยาวปาก และตัดใหเสมอกันทั้งปากบน

และปากลาง ใบมีดตัดปากตองรอนจนแดง อุณหภูมิประมาณ 815 o C จะชวยหามเลือดไดดวย 

ความถกูตองแมนยําของการตัดปากไกเปนเรื่องสําคัญมาก ไมควรตัดปากไกเกินช่ัวโมงละ 500-600 

ตัวตอคน ถาตัดปากไมดีจะตองแตงปากใหมอีกครั้ง เม่ืออายุ 10-12 สัปดาห ทําใหเสียเวลาและ

แรงงาน 

สัญญาณเตือนภัยจากลูกไก 

1. คนเลีย้งลกูไกจะตองมีความสังเกตความผดิปกติ ที่เกดิจากการแสดงออกของลูกไก เชน ลูกไกรอง
พรอมๆกันเสียงดังๆ แสดงวาหิวและไมมีอาหารในรางหรืออาหารหมด หรือ กระหายน้ําเพราะน้ํา
หมดถัง หรือกาํลังตกใจ หรือลมโกรกแรง 

2. ลูกไกนอนสุมกันแนน แสดงวาหนาวหรือลมโกรกแรง ทางทิศใดทิศทางหนึ่ง 



3. ลูกไกแสดงอาการหอบหรือกระวนกระวาย กระจายอยูหางจากกก แสดงวาลกูไกรอน การดูแล
อยางใกลชิดเทาน้ันจึงจะรูปญหาและแกไขได ซ่ึงจะชวยลดการสูญเสียและเพิม่ประสิทธิภาพ
ผลผลิตไกไขได 

การระบายอากาศและการควบคุมอุณหภมิู         

        การระบายอากาศ และควบคุมอุณหภูมิ ภายในโรงเรือนนับวาเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะวาเกี่ยวของ

กับความเปนอยูของไก ซ่ึงมีสวนสัมพันธกับผลผลิตและประสิทธภิาพการใชอาหาร สุขภาพและอัตราการ

ตายของไกโดยตรง การระบายอากาศดจีะชวยใหวัสดรุองพื้นแหง ไมอับช้ืน ทําใหการการเลี้ยงไกงายไม

เจ็บปวยและสุขภาพไกก็แข็งแรง การระบายอากาศมีวัตถปุระสงคหลักๆ 4ประการคอื 

1. เพื่อนําอากาศบริสุทธิ์เขมาในโรงเรือน 
2. เพื่อถายเทอากาศเสียออกไป 
3. เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

       4.    เพ่ือกาํจัดฝุนละอองออกไปจากโรงเรือน 

การเลีย้งไกรุน อายุ 7-17 สัปดาห 

     การเลีย้งไกพันธุไข ใหไดผลผลิตสูงตรงตามมาตรฐานพันธุ จะตองทําใหฝูงไกรุนมีความสมํ่าเสมอ จึง

จะทําใหผูเลีย้งประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ความสม่ําเสมอจะดูไดจากการเจรญิเติบโตและนํ้าหนัก

ตัววาตรงหรือวาใกลเคียงกับมาตรฐานพันธุ  จะตางกันไดไมเกนิ 12 % ของมาตรฐาน กนั็บวาอยูในเกณฑ 

การเลีย้งไกรุนใหไดมาตรฐาน จะตองปฏิบัติหลายๆอยางไปพรอมๆกันคือ โปรแกรมการใหอาหาร 

โปรแกรมการใหแสงสวาง โปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรค การหม่ันตรวจสุขภาพสัตว อยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอเทาน้ัน จึงจะทําใหไดไกรุนมีโครงสรางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะสงผลดีตอการผลิตในภายหลัง การ

เลี้ยงไกรุนมีหลักการดังนี ้

1. พ้ืนที่การเลี้ยงไมแนนหนาเกินไป ที่เหมาะสมคือ 7.5 ตัว ตอตารางเมตร 
2. อุปกรณการใหน้ํา ใหมีอยางพอเพียงและวางกระจายท่ัวพื้นที่ เพ่ือใหไกกินไดอยางท่ัวถึง ถาเปน

รางน้ําแบบยาวๆ ควรจัดใหไก 1 ตัวตอความยาวรางนํ้า 1 น้ิว ความยาวของรางน้ําคาํนวณท้ังสอง
ขางรวมกัน  การวางรางน้ําหรือขวดน้ําใหวางสูงระดับหลังไก และลางทําความสะอาดทุกวนัๆละ 
2 ครั้ง ถาเปนขวดน้ําพลาสติกขนาดจุ 8 ลติร เลี้ยงไกรุนได 25 ตัว 



3. อุปกรณการใหอาหาร ถาเปนรางยาว ควรจัดไกใหเหมาะสมคือ รางยาว 3 นิ้วตอไก 1 ตัว หรือเปน
ถังแขวน 5 ใบตอไก 100 ตัว 

4. การใหอาหาร พอลูกไกอายุครบ 6 สัปดาหใหเปลี่ยนสูตรอาหาร เปนอาหารสําหรับไกระยะ
เจรญิเติบโต 7-17 สัปดาห โปรตีน 15 % เปนสูตรอาหารสัตวทีผ่ลิตจําหนายในทองตลาดทัว่ๆไป 
ใหกินอาหารแบบจํากัดเวลาจนอายุครบ 17 สัปดาห คือเริ่มใหอาหารเวลา ประมาณ 8.00 น. ไป
จนถึง 15.00 น. ในชวงเวลานี้ ปลอยใหไกกินอาหารอยางเต็มที่ แตพอหลังจาก 15.00 น. ก็แขวนถงั
อาหารข้ึนไมใหไกกิน ทําเชนนี้ทุกๆวนัจนไกอายุครบ 17 สัปดาห ถาการจัดการเหมาะสมและ
ถูกตอง ลกูไกแข็งแรงและสมบูรณเปนปกติ น้ําหนักตัว และปริมาณอาหารท่ีไกกนิได ตอตัวตอวนั
จะใกลเคียงกบัขอมูลในตารางที่ 1  

  ตารางท่ี 1   สรุปการเจรญิเติบโตและปรมิาณอาหารทีก่ินตอตัวตอวนัของไกไขอายุ7-23 สัปดาห 

AC และ CA ไทยบราว 

อายุไก (สัปดาห) น้ําหนัก 

(กรัม) 

อาหาร/วัน

(กรัม) 

น้ําหนัก 

(กรัม) 

อาหาร/วัน

(กรัม) 

7 443 42.07 620 39.03 

8 525 47.14 686 42.56 

9 597 50.55 753 45.30 

10 741 51.76 820 46.55 

11 833 56.82 887 49.25 

12 928 55.63 955 51.39 

13 1,000 62.97 1,025 55.13 

14 1,091 65.54 1,095 56.28 

15 1,163 70.21 1,195 59.18 



16 1,247 70.16 1,247 59.70 

17 1,352 71.36 1,300 61.39 

18 1,437 74.24 1,369 63.34 

19 1,523 77.12 1,471 64.50 

20 1,694 80.00 1,573 70.00 

21 1,797 86.25 1,618 79.64 

22 1,859 88.11 1,627 81.87 

23 1,998 90.19 1,642 87.98 

 

 5. การจัดการท่ัวไปควรปฏิบัติเปนประจํา 

• การใหแสงสวาง นับวามีความสําคัญตอการใหผลผลิตไขโดยตรง ถาใหแสงสวางตอวัน
มากเกินไป ไกจะเริ่มไขเรว็แตไขไมทนและไขฟองเลก็ ดังนั้นจึงจําเปนจะตองควบคุมการ
ใหแสงสวาง ใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตพนัธุไกไข  โดยหลักการแลว ลูกไกอายุ 4 
สัปดาหแรก ตองใหแสงสวางตลอดวันตลอดคืน จากเครื่องกกหรอืจากหลอดไฟสวาง 
สวนไกอายุ 5-17 สัปดาห ใหแสงสวางกลางวันตามธรรมชาติ สวนกลางคืนจะไมใหแสง
สวางเลย ไมมีแสงแมจากหลอดไฟฟา ปลอยใหมืดเพ่ือใหไกไดนอนและพักผอน ความ
ตองการแสงในชวงการเลีย้งไกรุนคือ 10 ช่ัวโมงตอวัน  

• การระบายอากาศภายในโรงเรือน ตองใหมีลมถายเทไดสะดวก ควรมีการทําความสะอาด
ตาขายขางเลาอยูเสมอ เพ่ือใหลมพัดผานไดสะดวก อาจมีการเปดพัดลมระบายอากาศเม่ือ
จําเปนชวงอากาศรอน ลมหยุดนิ่ง 

• หม่ันตรวจดูพืน้คอกและวัสดุรองพ้ืน ไมใหช้ืนและมีกลิ่นแอมโมเนยี ควรมีการกลับ
แกลบหรือวัสดุรองพืน้บอยๆ เปนไปไดวันละครั้ง เพื่อใหพื้นแหง จะทําใหสุขภาพไก
แข็งแรง เลีย้งงาย วัสดรุองพื้นที่ใชๆ กันทัว่ไป คือ แกลบและข้ีเลื่อยหรือซังขาวโพดบด ปู
พื้นหนา 2-3 นิ้ว ใชหนึ่งครั้งตอการเลีย้งไกหน่ึงรุน 



• ตองมีการสุมช่ังน้ําหนักไก จํานวน 3-5 % ทุกๆสัปดาห เริ่มช่ังลูกไกเม่ืออายุครบ 4 
สัปดาห เพื่อตรวจเปรียบเทยีบกับนํ้าหนกัมาตรฐาน ถานํ้าหนักตํ่ากวามาตรฐาน ก็ให
อาหารเพิ่มข้ึน ถานํ้าหนักสูงเกินมาตรฐานไปมากกวา 12 % ก็ชะลอการเพิ่มอาหาร ใน
สัปดาหตอไป แตไมใชลดจํานวนอาหารลงจากท่ีใหอยูในชวงน้ันๆ 

• มีโปรแกรมการใหวัคซีน การตรวจสุขภาพ ตรวจพยาธิภายนอกและภายในสม่ําเสมอเชน 
พยาธิตัวกลมที่ออกมากับข้ีไก เหา ไร เม่ือพบใหรีบกําจัด  

• มีการบันทึกรายการตางๆในแบบฟอรมประจําฝูงไก เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและ
วินิจฉัย หาสาเหตุท่ีทําใหการเลี้ยงไกรุนและไกไข ไมเปนไปตามเปาหมาย 

• การจัดการอ่ืนๆที่จําเปนคือ การดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในโรงเรือนและบริเวณ
รอบนอก การปองกันนกไมใหเขามาในโรงเรือน การไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปใน
เลา 

• ความสม่ําเสมอของฝูงไกรุน วัดไดโดยดูทีน่้ําหนักเฉลีย่ของไกท่ีสุมช่ังดังกลาวขางตน คือ
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ หรือใกลเคียงกับน้ําหนกัมาตรฐาน และไกจํานวน 80 %ข้ึนไปอยูใน
กลุมของคาเฉลี่ย ก็นับวาอยูในเกณฑความสม่ําเสมอดีใชได ถาฝูงไกมีความสม่ําเสมอนอย
กวา 80 % จะเปนตัวบงถึงความผิดพลาดในการจัดการ  จําเปนจะตองแกไขอยางรีบดวน 
หาสาเหตุวาเกิดจากอะไร อาจมาจากไกปวย ไกแนนเกนิไป ใหอาหารและน้ําไมพอเพียง
และไมทัว่ถึง วิธีคํานวณ 80 % ขึ้นไป คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

                   ความสม่ําเสมอ = 100 – (คาเบี่ยงเบนมาตรx100) 

                                                                      น้ําหนักเฉลีย่ 

การเลีย้งไกไข อายุ 18 – 72 สัปดาห   

               ฝูงไกไขที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางถกูตอง จะเริ่มใหไขเม่ืออายุ 21 สัปดาห และใหผลผลิต 5 % เม่ืออายุ 22 

สัปดาห อัตราการไขจะเพิ่มข้ึน อยางรวดเร็วตามอายุของแมไก และจะไขสูงสุดเม่ืออายุ 26-28 สัปดาห แลวจะ

คอยๆลดลงจนถึงอายุ 72-74 สัปดาห การเลี้ยงไกไขระยะนี้มี 2 วิธี คือเลี้ยงบนพื้นดินและเลี้ยงบนกรงตับ 

1. การเล้ียงบนพืน้ดิน เลีย้งเปนฝูงบนดินท่ีมีวัสดุรองพ้ืนเปนแกลบหรือขีเ้ลื่อยแหงๆ ปหูนา 2-3 นิ้ว เพ่ือ
ดูดซับความช้ืนท่ีเกิดจากมลูไก การเลี้ยงแบบนี้ไมควรใหไกแนนไป ควรจัดใหมีแมไก 5-7 ตัว ตอ
ตารางเมตร พืน้ที่ความยาวของรางน้ํา 1  น้ิว ตอตัว หรือขวดนํ้าจุ 8 ลิตร 6 ขวดตอไก 100 ตัว รางอาหาร
ยาว 4-5 นิ้วตอตัว หรือถังอาหารไกแบบแขวนจํานวน 5 ถังตอไก 100 ตัว จัดรังไขไวในมุมสลวัหรอืมุม
มืดของคอก โดยจดัให 1 ชองตอไก 7-8 ตัว 



2. การเล้ียงไกบนกรงตับ 
การเล้ียงไกกรงตับไดรับความนิยมอยางแพรหลายกวาการเลี้ยงแบบบนพื้นดิน เพราะประหยัดอาหาร

และแรงงานไดมาก ชนิดของกรงตับมีหลายแบบ แตส่ิงท่ีควรพจิารณาคือขนาดของกรงตับ มีความ

กวาง ความยาว ความสูงและพื้นที่ของกรงตับ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอผลผลิตไข พืน้ท่ีที่เหมาะสมตอไก1 

ตัวคือ 70 ตารางน้ิว และพ้ืนที่กินอาหารความยาว 5 น้ิวตอตัว การลดพืน้ท่ีเลีย้งนอยกวานี้จะเกดิผลเสีย

ตามมาคือ 

• การกินอาหารลดลง 

• อัตราการตายสูงข้ึน 

• อัตราการไขลดลง 

• ไขฟองเลก็และไขแตกมากข้ึน 
       3.การเตรยีมการรับไกรุนมาเลีย้ง   จะตองเตรยีมส่ิงตางๆดังนี ้

• ตองทําการลางกรงตับและอุปกรณในการเลี้ยง ใหสะอาดและฆาเช้ือโรคดวยน้ํายาฆาเช้ือ กอน
นําไกข้ึนกรงตับอยางนอย 7 วัน 

• ไมควรนําไกตางอายุกันมาเลีย้งรวมในเลาเดียวกัน 

• ไกรุนท่ีนํามาเลี้ยงควรเปนไกที่ไดรับการดแูลและบันทึกรายงานอยางด ี มีน้ําหนักตัวที่ไดตาม
มาตรฐาน และไดรับการทําวัคซีนอยางครบถวน 

• ควรนําไกรุนเขามาเลี้ยงข้ึนกรงตับกอนการใหผลผลติอยางนอย 10 วัน 

• หลังจากไกข้ึนกรง ใหแสงสวางตลอด 24 ช่ัวโมง ในระยะ 2 วันแรก เพ่ือใหไกไดคุนเคยกับ
อุปกรณการใหน้ําและอาหาร ตองดแูลเปนพิเศษ ถาเห็นวาไกไมกนิอาหาร โดยเฉพาะนํ้า ตอง
ฝกใหไกกินใหได   เชน  จับหัวไกจุมปากใหกินนํ้า  เปนตน 

 ในทางปฏิบัติไกสาวที่เลี้ยงอยูบนพ้ืน เม่ืออายุครบ 16 สัปดาห  ใหยายข้ึนไปเลีย้งบนกรงตับขังเดี่ยว 

หรือขังรวมหลายตัวในกรงเดียวกัน กอนข้ึนกรงตับไกทกุตัวจะถูกอาบนํ้าฆาเหา ไรและถายพยาธิ การยายไกข้ึน

กรงกอน เพราะตองการใหไกคุนเคยกับการเลี้ยงอยูบนกรง หลังจากนําไกข้ึนกรงแลว  ใหแสงสวาง 2 วันแรก

ตลอดเวลา 24  ช่ัวโมง เพือ่ใหไกไดคุนเคยกับการกนิอาหารและน้ํา ขณะเดียวกนัก็เปลีย่นอาหารสูตรใหม ให

เหมาะสมกับไกท่ีพรอมจะไข  คือ อาหารสําหรับ ไกสาวอายุ  17 - 22 สัปดาห  เปนอาหารท่ีมีโปรตีน  15%   

แคลเซียม  2 -2.5.%  ฟอสฟอรัส  0.45%    ใหอาหารแบบเต็มท่ี เพ่ือปรับน้ําหนักตัวไก ใหสมํ่าเสมอ สอดคลอง

กับมาตรฐานและเตรียมตัวไข  การใหแสงยังเปนแสงธรรมชาติ ไปจนกวาไกจะเริม่ไขฟองแรก หรืออายุ 19  

สัปดาห จึงเริ่มเพ่ิมความยาวของแสงใหมากข้ึนวนัละ 1 ช่ัวโมง ปรับสัปดาหละครั้ง ๆ ละ1ช่ัวโมง จนครบการให 



แสงสวางวันละ 16 ช่ัวโมง ความเขมของแสงเทากับ 5 ลกัซ (0.5 ฟุตแคนเดิล) ที่ระดบัหัวไก  วิธีปฏิบัติคือเปดไฟ 

เวลา 18.00-19.00 นาฬิกา ทุกวันในสัปดาหแรก และเพิ่มแสงอีกทีเวลา 19.00-20.00 ,20-21.00 และ 5.00-6.00 

นาฬิกา ในสัปดาหท่ี 2 ,3 และ 4 ตามลําดบั พอไกเริ่มไขจนไขได 5 %  ก็จะเปลี่ยนอาหารเปนสูตรสําหรับไกไข

ระยะแรก  คือ โปรตีน 17-18 %  แคลเซียม 3.5 % พลังงานใชประโยชนได 2,750-2,900 กโิลแคลอรี ตออาหาร

หน่ึงกิโลกรัม ใหอาหารสูตรนี้ไปจนไกอายุได  40  สัปดาห หรือชวงที่ไกไขสูงสุด ใหอาหารแบบเตม็ที่ โดยแบง

ใหชวงเชากอนที่อากาศจะรอน (5.00-11.00 น.) ใหอาหารประมาณ 30 % ของจํานวนท่ีไกกินไดในแตละวนั  อีก 

70 % ใหเวลาอากาศเยน็หลัง 15.00 น.ไปจนถึงกลางคืน ถาสามารถใหอาหารไดอีกครั้งเวลาเทีย่งคืน จะชวยให

เปลือกไขหนาและสีเปลือกสดใส ท้ังนี้เพราะวาไกจะไดนําธาตุแคลเซียมที่ไดจากอาหารขณะนั้นไปสรางเปลือก

ไขไดอยางมีประสิทธิภาพ พอแมไกไขอายุครบ 40 สัปดาห ก็จะเปลี่ยนสูตรอาหารใหม เปนอาหารชนิดเม็ด

สําหรับไกไข ระยะท่ี 2 ซ่ึงมีโปรตีน 16 -17 %  แคลเซียม 3.7 % ข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิต แตสวนใหญแลว  อาหาร

จะมีคุณภาพใกลเคียงกัน การใหอาหารในแตละวนัก็ปฏบัิติเชนเดิม 

ไกจะเริ่มไขเม่ืออายุ 19-20 สัปดาห และอัตราการไขจะสูงข้ึนทุก ๆ สัปดาห และสูงสุดเม่ืออายุประมาณ 

28-30 สัปดาห (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2  อัตราการไขเฉลี่ยของฝูงไกไขสายพันธุ AC  และ ไทยบราว 

พันธุไก 

AC ไทยบราว 

 
อายไุก 

(สัปดาห) % ไข นน.ไข 
(กรัม) 

อาหาร 
(กรัม/วัน) 

% ไข นน.ไข 
(กรัม) 

อาหาร 
(กรัม/วัน) 

21 1.42 37.67 100.00 3.50 37.59 100.00 
22 5.23 38.97 100.34 15.64 43.16 101.45 
23 18.16 41.98 95.99 41.72 45.27 102.00 
24 50.36 43.26 104.72 62.67 47.88 103.62 
25 73.12 45.68 105.45 69.43 48.60 104.57 
26 84.60 47.00 107.44 78.39 49.99 103.43 
27 87.77 48.11 110.53 84.44 51.25 102.87 
28 87.87 49.08 113.84 88.89 51.89 106.82 
29 87.24 48.98 119.28 89.12 52.40 105.93 



30 86.55 49.49 114.98 90.25 52.30 107.69 
31 83.00 50.12 112.90 90.11 52.17 108.09 
32 80.39 50.12 116.64 90.11 52.41 108.54 
33 87.32 50.81 111.01 89.32 52.82 110.39 
34 84.78 50.72 109.19 89.13 52.65 112.26 
35 84.19 50.62 108.68 89.5 49.81 114.06 
36 82.54 51.79 107.54 89.2 53.30 116.95 
37 82.07 51.52 108.71 88.89 53.15 104.33 
38 81.95 52.13 112.12 88.89 53.45 106.69 
39 81.45 52.38 108.53 87.55 53.93 115.21 
40 81.1 52.69 107.98 88.89 54.51 116.55 
41 82.71 53.59 102.72 88.52 54.30 106.56 
42 79.76 53.79 112.90 88.35 54.31 104.20 
43 78.66 54.11 107.34 88.11 54.33 116.29 
44 76.61 54.16 109.78 87.30 54.61 114.55 
45 75.81 54.68 116.65 87.00 54.40 112.02 
46 77.49 55.25 112.26 84.05 54.66 112.38 
47 79.67 55.33 109.52 87.57 55.81 123.24 
48 78.86 55.36 104.76 85.82 54.52 123.28 
49 77.58 55.95 98.40 85.69 54.36 120.26 
50 77.47 56.33 107.64 85.71 54.51 114.56 
51 77.95 56.27 116.56 84.28 55.19 118.91 
52 76.75 56.61 108.85 84.00 55.67 110.22 
53 75.74 56.85 102.25 83.05 55.95 113.09 
54 73.9 56.56 115.23 82.50 55.75 112.11 
55 73.99 56.14 108.22 81.66 55.93 112.44 
56 74.04 56.91 108.34 81.96 55.80 109.49 
57 70.85 57.41 109.37 80.85 56.63 109.63 
58 71.42 57.97 109.08 80.01 56.07 111.71 
59 73.08 58.17 112.87 81.76 55.79 115.34 



60 70.65 58.25 101.83 81.48 56.15 114.18 
61 65.49 57.74 114.81 78.86 56.18 114.99 
62 67.97 57.73 112.68 79.64 56.27 114.16 
63 67.08 57.78 109.59 79.76 57.28 113.29 
64 65.66 55.93 106.85 78.06 57.04 110.97 
65 68.67 58.05 107.86 77.69 56.80 115.71 
66 64.47 58.27 105.65 78.77 56.63 115.71 
67 64.43 57.67 102.43 74.96 57.09 111.58 
เฉลี่ย 75.61 53.80 108.92 81.55 53.41 111.35 

 

 

อตัราการไขของไกไขสายพันธุ AC CA และไทยบราว
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โปรแกรมการใหแสงสวาง 

          แสงสวางจะมีอิทธิพลทําใหไกไขชาหรือเรว็กวามาตรฐาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความยาวของวันและความเขม

ของแสง สําหรับประเทศไทย ความยาวของวันแตกตางกันประมาณ 2-3 ช่ัวโมง และชวงที่มีแสงสวาง 11-13 

ช่ัวโมง การใหแสงสวางชวงการเลีย้งไกรุนมาก จะทําใหไกไขเรว็แตไขระยะแรกๆจะฟองเล็ก ถาใหไขชากวา

มาตรฐาน ไกจะไขฟองใหญข้ึน เพราะวาไกมีน้ําหนักตัวสูงข้ึนกวาพวกที่ไขเร็ว ถาใหแสงนานและความเขมของ

แสงมากไป จะมีผลตอผลผลิตไขตํ่าและอัตราการตายแมไกสูง ดังน้ันการใหแสงสวางจึงจําเปนจะตองควบคุม

ใหตรงตามคําแนะนําของผูผลิตพันธุไก  หลักของการใหแสงในการเลี้ยงไกไขคือ ความยาวของแสงจะไม

เพ่ิมขึ้นในชวงลกูไกอายุ 6-16 สัปดาห และจะไมลดความยาวของแสงหลังจากไกเริ่มไข 

          การใหแสงไกไขท่ีเลีย้งในโรงเรือนเปด การจัดการแสงสวางจะตองคํานึงถึง แสงธรรมชาติดวย ระยะเวลา

ของแสงธรรมชาติจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาล และจะแตกตางกันไปในแตละภาค อยางไรกด็ี ใหยึดหลกัวาแมไกไข

ตองการแสงสวางนานติดตอกันวนัละ 14-16 ช่ัวโมง ความเขมของแสง 5 ลักซ หรือหลอดไฟ 1 วตัต ตอตาราง

เมตร  ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 โปรแกรมการใหแสงสวาง  

อายุไก ความยาวของแสง 

1-4 สัปดาห 24 ช่ัวโมง 

5-16 สัปดาห แสงตามธรรมชาติ 

17-18 สัปดาห แสงตามธรรมชาติ 

18-19 สัปดาห แสงตามธรรมชาติ 

19-20สัปดาห 13 ช่ัวโมง 

20-21 สัปดาห 14 ช่ัวโมง 

21-22 สัปดาห 15 ช่ัวโมง 

22- ปลดระวาง 16 ช่ัวโมง 

 

 

 



ข้ันตอนในการเตรียมโรงเรอืนเลีย้งไกไข 

1. ยายไกเกาออกจากโรงเรือนใหหมด 
2. นําอุปกรณทั้งหมดออกลาง ทําความสะอาด และฆาเช้ือโรคโดยการตากแดดหรือดวยน้ํายาฆาเช้ือ

โรค แลวนําไปเก็บไวท่ีที่สะอาด 
3. กําจัดวัสดุเหลอืใชที่ใชกับการเลี้ยงไกรุนกอน  ออกใหหมดทันที เชน เศษอาหาร ข้ีไก ถุงใสอาหาร 
4. ทําความสะอาด พนยาฆาแมลงรอบนอกบริเวณเลาไก 2-3 เมตร 
5. ใชนํ้าพนบนวัสดุรองพื้นคอกไก เพื่อสะดวกตอการขนยายข้ีไกออก ไมใหมีฝุนฟุงกระจาย 
6. ลางโรงเรือน กรงตับและอปุกรณตางๆดวยน้าํผสมผงซักฟอก จนสะอาดดวยเครื่องลางโรงเรือน ที่

มีความดันอยางนอย 500 ปอนด ตอตารางนิ้ว 
7. กรณีท่ีเคยมีปญหาเรื่องพยาธิ ใหใชโซดาไฟความเขมขน 2 % ลาดท่ัวบรเิวณเพ่ือทําลายไขพยาธิ 

หลังจากลาดโซดาไฟแลว ใชน้ําลางคราบท่ีเหลือออกใหหมด การใชโซดาไฟตองระมัดระวังให
มาก เพราะเปนอันตรายตอรางกาย 

8. ซอมโรงเรือนและอุปกรณท่ีชํารุด เชน รางน้ํา รางอาหาร ตาขาย ประตู หลังคา รังไข  ทอน้ําอ่ืนๆ 
9. พนยาฆาแมลงในโรงเรือนและกวดแมลงที่ถูกฆาตายออกใหหมด 
10. กําจัดขนไกท่ีอยูตามมุมคอกและใยแมงมุมออกใหหมด 
11. ใชนํ้ายาฟอรมาลีน  1 : 20 (ฟอรมาลนี 1 ลิตร/น้ํา 20 ลิตร) พนใหทั่วบริเวณโรงเรือน 
12. พนน้ํายาฆาเช้ือโรคบนอุปกรณ กรงตับ ตลอดจนวัสดรุองพ้ืน 
13. ข้ึนผามานและปดเลา ไมใหคนและสัตวอ่ืนเขาออก 
14. ปดโรงเรือนพกัไวอยางนอย 10 วัน กอนนําไกรุนใหมเขาเลี้ยง 
15. กอนนําไกใหมเขา 7 วัน ใหพน ฟอรมาลนีอีกครั้ง 

หมายเหตุ 

1. ยาฆาแมลงอาจจะใช มาลาไธออน 57 % อัตราสวน 1 ลิตร / นํ้า 200 ลิตร 
2. ฟอรมาลีน ใชอัตราสวน 1 ลติร / นํ้า 20 ลิตร 
3. น้ํายาทีผ่สมแลวในขอ 1 และ 2 ใชในระดบั 1 ลิตร / พ้ืนที่ 2 ตารางเมตร 

 
4.  โรคท่ีสําคญัในไกไขและการปองกัน 
โรคหลอดลมอักเสบติดตอ 
ลักษณะทั่วไปของโรค 

1. เปนโรคระบบทางเดินหายใจ  ไต  รังไข  และทอนําไข 
2. เปนโรคที่เกิดแบบเฉียบพลนั  การติดตอของโรครวดเรว็ 



3. ไกแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจเปนหลัก  โดยมอีาการหายใจแบบเสียงกรน  ไอ  จาม  มี
น้ํามูก  ตาแฉะ 

4. ไขลด  ซ่ึงถาเปนชวงทายๆของการไข  ไขจะลดมากและไกจะผลัดขน  ซ่ึงจะใชเวลานานในการที่
ไกจะไขไดมากข้ึนอีก  แตถาเปนในไกไขสาว  ไขจะลดไมมาก  จะไขดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห  แต
มักจะต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในชวงอายุน้ันๆ 

5. คุณภาพไขเลวลง  เชน  พบไขขาวเหลว  ไมเห็นความแตกตางระหวางไขขาวช้ันนอกและช้ันใน  
ไขแดงแยกจากไขขาว 

6. ลักษณะภายนอกของไข  จะมีรูปรางผิดปกติเปลือกไขบางหรือหนาผิดปกติ  มีแคลเซียมเกาะแบบ
ไมสมํ่าเสมอ  ทําใหเปลือกไขไมเรยีบ  รปูรางของไขอาจไมกลับคืนสูสภาพปกติ  ถึงแมไกจะหาย
จากโรคแลว 

การปองกันและรกัษาโรคแทรกซอน 
1. เนื่องจากโรคหลอดลมอักเสบติดตอเกิดจากเช้ือไวรัส  ซ่ึงไมมีวิธกีารรักษาโดยเฉพาะ  ตองปองกนั

โดยการใหวัคซีนตามโปรแกรม  คือ  ทุกๆ 8 สัปดาห 
2. ใหไกอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม  มีน้ําและอาหารใหกินอยางพอเพยีง 
3. โรคแทรกซอนที่เกิดข้ึนใหรักษาตามอาการ 

โรคนิวคาสเซิล 
ลักษณะทั่วไปของโรค 

1. เปนโรคติดตอท่ีแพรกระจายเรว็มากและกอใหเกิดผลเสียหายรนุแรง 
2. เกิดจากเชื้อไวรัส 
3. ถาเปนแบบรุนแรงไกมีอาการทองเสีย 
4. ไกมีอาการหายใจลําบาก  อาปากหายใจ  ไอ  กินอาหารนอยลง 
5. ไขลดหรือหยุดไขนาน 1 – 3 สัปดาห  และเริ่มไขตอแตจะไมไขเทาเกณฑปกต ิ
6. พบไขนิ่มเหลวและไขแดงแตกในชองทอง 
7. คุณภาพของไขเลวลง 

การปองกันและรกัษาโรคแทรกซอน 
1. เนื่องจากโรคนิวคาสเซิลเกดิจากเชื้อไวรสัซ่ึงไมมีการรกัษาโดยเฉพาะ  ตองปองกันโดยการให

วัคซีนตามโปรแกรมคือทุกๆ 8 สัปดาห 
2. ทําความสะอาดโรงเรือน  อุปกรณ  เครื่องใช  และพนดวยน้าํยาฆาเช้ือโรค 
3. หามนําอุปกรณเครื่องใชในฟารมสัตวปกอ่ืนๆเขามาใชในฟารม 
4. โรคแทรกซอนที่เกิดข้ึนกร็กัษาตามอาการ 
 



โรคอหิวาตไก 
ลักษณะทั่วไปของโรค 

1. เปนโรคติดตอรายแรง  โดยมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรยี 
2. เปนโรคที่เกิดกับไกทกุอายุ  แตมักจะรุนแรงในลกูไก  มีอัตราการตายสูง 
3. ไกปวยจะมีอาการหงอย  ซึม  เบื่ออาหาร  กระหายน้ําจัด  ทองรวง  อุจจาระมีสีเหลือง  เหนียงมีสี

คล้ํากวาปกติ  ถาไกเปนโรคนี้อยางรายแรงไกอาจตายโดยไมแสดงอาการปวยใหเห็น 
การปองกันและรกัษา 

1. ปองกันโดยการใชวัคซีนปองกันโรคอหิวาต9k,Fxicdi, 
2. รักษาโดยใชยาปฏิชีวนะคลอเตตราวัยคลนิ  หรือออกซีเตตราซัยคลิน  หรือใชยาประเภทซัลฟา  เชน  

ซัลฟาเมอราซีน  หรือซัลฟาเมทธารีน 
โรคฝดาษไก 
ลักษณะทั่วไปของโรค 

1. เปนโรคที่มักเกิดกับลูกไกและไกรุน 
2. เกิดจากเชื้อไวรัส  ติดตอโดยการสัมผัส  มียงุเปนพาหะนําโรค 
3. ไกที่เปนโรคน้ีจะแสดงอาการมีจดุสีเทาพองตามบริเวณใบหนา  หงอน  เหนียง  และผวิหนัง  เม่ือ

จุดพองขยายตัวและแตกออกเปนสะเก็ดลกูไกจะหงอยซึม  ไมกินอาหารและตาย 
การปองกันและรกัษา 
 1.  ใชวัคซีนปองกันโรคฝดาษตามโปรแกรม 
โรคติดเช้ือ อี. โคไล 
สาเหตุโนมนําท่ีทําใหไกเกดิความเครียดและเกิดโรค 

1. สารพิษจากเช้ือรา 
2. สภาพส่ิงแวดลอม  เชน  หนาวเกินไป  อุณหภูมิแตกตางกันมากระหวางกลางคืนและกลางวัน  ลาง

โรงเรือนไมสะอาด  แอมโมเนียในเลาสูง  การระบายอากาศในโรงเรือนไมด ี
3. ถาเปนโรคบิดเช้ือ อี. โคไล  อาจผานจากลําไสเขาสูระบบของรางกายไดงายข้ึน  จะทําใหเกิดรอย

โรคที่ลําไส 
อาการท่ีแสดงออก 

1. การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ  ถุงหัวใจอักเสบ  ชองทองอักเสบ  ไขแดงแตกในชองทอง  ทอ
นําไขอักเสบ  นัยนตาอักเสบ  ลําไสอักเสบและการเกิดกอนหนองในชองทอง 

2. ในชวงท่ีไกมีการตดิเช้ือ อี. โคไล  มักพบวาไกถายออกมาเปนน้ํา  ซ่ึงมักจะเนื่องจากการขับถายผาน
ไต 

การปองกันและรกัษา 



1. การจัดการฟารมข้ันพืน้ฐาน  ไดแก  การพักโรงเรือน  การสุขาภิบาลท่ีดี  ลดการนําเช้ือ อี. โคไล เขา
ฟารม  เชน  การสัญจรผานฟารม  ระวังเรื่องสัตวอ่ืนทีจ่ะเปนพาหะนาํโรคเขาฟารม  รวมท้ังการ
กําจัดหนภูายในฟารม 

2. ระมัดระวังเรื่องแหลงนํ้าที่จะใชเลีย้งไก  ซ่ึงสามารถสงตัวอยางน้ําไปตรวจจํานวนเช้ือแบคทีเรยีและ
อี. โคไลได  ถาพบเช้ือจํานวนมาก  ควรบําบัดน้ําดวยสารคลอรนีกอนใชเลี้ยงไก 

3. การใชท่ีใหนํ้าแบบนิปเปล  จะชวยปองกนัการปนเปอนของน้ําจาก อี. โคไล  ภายในโรงเรือนไกได 
4. การระบายอากาศที่ดี  จะชวยลด อี. โคไล ในฝุนละอองและในส่ิงแวดลอมลงได  ชวยลดความช้ืน

ในโรงเรือนและลดแอมโมเนียในส่ิงแวดลอมลงดวย 
5. การเริ่มรักษาเร็ว  ต้ังแตอาการเริ่มแรกของโรคจะรกัษาใหหายไดงาย  แตถาเปนเรื้อรังจะรกัษาให

หายไดยาก 
6. ใชยาใหครบโดส  เพราะวาการใชยาในระดับท่ีตํ่าเกินไป  ทําใหการรักษาไมไดผล  และกอใหเกิด

ปญหาเช้ือโรคตานยาตามมา 
7. ไกที่มีอาการมากควรแยกออกจากฝูงเพื่อรกัษาตางหาก 

โรคติดเช้ือมัยโคพลาสมา 
ลักษณะทั่วไปของโรค 

1. เปนโรคระบบทางเดินหายใจ  ซ่ึงมักเปนแบบเรื้อรัง  และมีสภาพถุงลมอักเสบ 
2. ไกอาจไมแสดงอาการปวยใดๆ  จนกวาไกจะอยูในภาวะออนแอ  มีความเครยีดหรือไดรับเช้ือ

แบคทีเรยี  เชน อี. โคไล  หรือเช้ือหวัดหนาบวม 
3. ไกกินนํ้าและอาหารลดลง  ทําใหไขฟองเล็กลง 
4. ถากรณีเช้ือหวดัหนาบวมเขาแทรกซอนไกจะมีอาการไอ  จาม  มีนํ้ามูกและมีอาการบวมที่บริเวณ

ไซนัส 
การปองกันและรกัษา 

1. ในฟารมไกที่เคยเกิดโรคนีใ้นรุนที่ผานมาตองเขมงวดในการลางทําความสะอาดโรงเรือน  พนนํ้ายา  
ราดโซดาไฟและพักโรงเรือน 

2. เลี้ยงไกที่อายุเดียวกันท้ังฟารม  โดยใชระบบเขา-ออก พรอมกัน (all in- all out) 
3. ลดความรอนและกาสแอมโมเนีย  โดยการระบายอากาศในโรงเรือนทีด่ ี
4. เม่ือมีไกปวยใหแยกไกปวยเพื่อรักษาตางหาก  โดยตองใหยาครบตามจํานวนตามใบกํากับยา 
5. ลางรางน้ําวันละ 2 ครั้ง (เชา-เยน็)  และใชผาชุบน้ําท่ีผสมน้ํายาฆาเช้ือ  แลวเช็ดรางน้ํา  จะชวยลด

ปริมาณของเช้ือลง 
6. ไกที่แยกออกมารักษาไมควรยายข้ึนกรงรวมกับฝูง  จนกวาจะแนใจวาอาการปวยหายดีแลว 

 



5.  โปรแกรมการใหวัคซีนปองกนัโรค 

  การจัดโปรแกรมการทําวัคซีนปองกันโรคไก ตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน สภาวะการแพรระบาด

ของโรคในแตละทองท่ี สภาพของฟารม พันธุไก และสภาพแวดลอมท่ัวไป การเลือกใชชนิดของวัคซีนที่

เหมาะสม การตรวจสอบระดับของภูมิคุมกันในกระแสโลหิต โปรแกรมการทําวัคซีน ของไกไขโครงการวิจัยนี้ 

จะเลือกใชเฉพาะวัคซีนทีผ่ลติในประเทศ โดยกรมปศุสัตวเปนหลกัใหญ วัคซีนนอกจะใชเฉพาะวัคซีนปองกนั

โรคมาเรกซเทานั้น โปรแกรมในรายละเอียด ทําตามคําแนะนําของกรมปศุสัตว ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4  โปรแกรมวัคซีนในไกไขของกรมปศุสัตว 

อายุไก วันเดอืนป ชนิดวคัซีน วธิีทํา รายละเอยีดของวคัซีน 
1 วัน  มาเรกซ ฉีดใตผวิหนัง ผูผลิตลูกไกฉีดมาแลว 
5 วัน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
7 วัน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 

21 วัน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
24 วัน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
35  วัน  ฝดาษ แทงผนังปก วัคซีนกรมปศุสัตว 
2 เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเน้ือ วัคซีนกรมปศุสัตว 
2 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
2 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
4 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
4 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
4 เดือน  ถายพยาธิภายในภายนอก   
5 เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเนือ้ วัคซีนกรมปศุสัตว 
6 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
6 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
7 เดือน  ถายพยาธิภายในภายนอก   
8 เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเน้ือ วัคซีนกรมปศุสัตว 
8 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
8 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
10 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 



10 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
10 เดือน  ถายพยาธิภายในภายนอก   
11 เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเน้ือ วัคซีนกรมปศุสัตว 
12 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตัวละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
12 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
13 เดือน  ถายพยาธิภายในภายนอก   
14 เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเน้ือ  
14 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
14 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
16 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
16 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
16 เดือน  ถายพยาธิภายในภายนอก   
17  เดือน  อหิวาห ฉีดเขากลามเน้ือ วัคซีนกรมปศุสัตว 
18 เดือน  นิวคาสเซิล ลาโซตา หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 
18 เดือน  หลอดลมอักเสบ หยอดจมูก ตวัละ 2 หยด วัคซีนกรมปศุสัตว 

    

                                            ------------------------------------------------------- 

 


