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ชุดวิชา 90305

การผลิตสัตว์ (Animal Production)

คาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ในด้านสภาพ ศักยภาพ และระบบการเลี้ยง
หลักการผลิตสัตว์ที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกร โคกระบือ และ
สัตว์อื่น ๆ โดยกล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์เหล่านี้ทั้งด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและ
การให้อาหาร สุขศาสตร์และโรคสัตว์ รวมถึงผลผลิต การแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการ
ผลิตสัตว์ในอนาคตของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในประเทศไทย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตสัตว์ที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ของประเทศไทย
หน่วยที่ 2 การเริ่มต้นทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์
หน่วยที่ 3 โรงเรือน และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
หน่วยที่ 4 พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หน่วยที่ 5 อาหารและการให้อาหารสัตว์
หน่วยที่ 6 สุขศาสตร์และโรคสัตว์
หน่วยที่ 7 การผลิตโคนม
หน่วยที่ 8 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
หน่วยที่ 9 การผลิตสุกร
หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก
หน่วยที่ 11 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ
หน่วยที่ 12 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอื่นๆ
หน่วยที่ 13 การจัดการผลผลิตจากสัตว์และของเสียจากการผลิตสัตว์
หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์
หน่วยที่ 15 แนวทางการพัฒนาการผลิตสัตว์ในอนาคตของประเทศไทย
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก

10.1.1 พันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อ
10.1 พันธุ์สัตว์ปีก

10.1.2 พันธุ์สัตว์ปีกให้ไข่

10.2.1 การเลี้ยงไก่เนื้อ
การผลิต
สัตว์ปีก

10.2 การเลี้ยงสัตว์ปกี
ให้เนื้อ
10.2.2 การเลีย้ งเป็ดเนื้อ

10.3.1 การเลีย้ งไก่ไข่
10.3 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
10.3.2 การเลีย้ งเป็ดไข่
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หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก
1. เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 10.1 พันธุ์สัตว์ปีก
10.1.1 พันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อ
10.1.2 พันธุ์สัตว์ปีกให้ไข่
ตอนที่ 10.2 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
10.2.1 การเลี้ยงไก่เนื้อ
10.2.2 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
ตอนที่ 10.3 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
10.3.1 การเลี้ยงไก่ไข่
10.3.2 การเลี้ยงเป็ดไข่
แนวคิด
1. สัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อต้องการเนื้อสาหรับบริโภค ที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดแต่
สัตว์ปีกให้เนื้อที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศคือ ไก่เนื้อ และเป็ด
เนื้อ สาหรับสัตว์ปีกให้ไข่ที่เลี้ยงไว้เพื่อต้องการไข่สาหรับบริโภค ที่สาคัญได้แก่ ไก่ไข่ เป็ดไข่ และนก
กระทา ซึ่งสัตว์ปีกเหล่านี้มีมากมายหลายพันธุ์ ทั้งสัตว์ปีกพันธุ์แท้และสัตว์ปีกลูกผสม ซึ่งในแต่ละ
พันธุ์มีข้อดีข้อด้อยในการเลี้ยงและประสิทธิภาพการผลิตที่แตกต่างกัน
2. การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การจัดการลูกไก่เนื้อระยะแรกเกิดถึงอายุ 2
สัปดาห์ และการจัดการไก่เนื้อระยะรุ่นจนถึงส่งตลาด การจัดการเลี้ยงดูเป็ดเนื้อแบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือ การจัดการลูกเป็ดเนื้อระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์ และการจัดการเป็ดเนื้อระยะรุ่น
จนถึงส่งตลาด ซึ่งในแต่ละระยะมีการจัดการในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือน การ
เตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การจัดการสุขภาพ และการจัดการอื่นๆ เช่น
การให้แสงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น
3. การจัดการเลี้ยงดูไก่ไข่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การจัดการไก่ไข่ระยะกก การจัดการไก่ไข่ระยะรุ่น
และการจัดการไก่ไข่ระยะ ส่วนการจัดการเลี้ยงดูเป็ดไข่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ การจัดการเป็ดไข่
ระยะกก การจัดการลูกเป็ดเล็ก การจัดการเป็ดไข่ระยะรุ่น และการจัดการเป็ดไข่ระยะไข่ ซึ่งการ
จัดการในการเลี้ ยงไก่ไข่และเป็ ดไข่แต่ละระยะ มีการจัดการในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การ
เตรียมโรงเรือน การเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การจัดการสุขภาพ และการ
จัดการอื่นๆ เช่น การให้แสงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. จาแนกและอธิบายพันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อและพันธุ์สัตว์ปีกให้ไข่ได้
2. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกให้เนื้อแต่ละระยะได้
3. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ปีกให้ไข่แต่ละระยะได้
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1-10.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดีประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 10 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การผลิตสัตว์ปีก”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ไก่พันธุ์ใดที่นิยมใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สาหรับผลิตไก่ลูกผสมเพื่อขายเนื้อ
ก. พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์
ข. พันธุ์รอส
ค. พันธุ์ไวท์พลีมัทรอค
ง. พันธุ์คอบบ์
จ. พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด
2. ไก่พันธุ์ใดที่นิยมใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สาหรับผลิตไก่ลูกผสมเพื่อขายไข่
ก. พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์
ข. พันธุ์รอส
ค. พันธุ์ไวท์พลีมัทรอค
ง. พันธุ์คอบบ์
จ. พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด
3. ก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม ผู้เลี้ยงควรติดตั้งเครื่องกกให้เรียบร้อยก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์มกี่ชั่วโมง
ก. 1-2 ชั่วโมง
ข. 4-6 ชั่วโมง
ค. 6-12 ชั่วโมง
ง. 12-24 ชั่วโมง
จ. 24-48 ชั่วโมง
4. ภาชนะให้อาหารไก่เนื้อระยะรุ่น ควรปรับให้มีความสูงที่ระดับใด
ก. ขอบบนของถาดอาหารต่ากว่าระดับหลังไก่ประมาณ 1 นิ้ว
ข. ขอบบนของถาดอาหารสูงกว่าระดับหลังไก่ประมาณ 1 นิ้ว
ค. ขอบบนของถาดอาหารต่ากว่าระดับหัวไก่ประมาณ 1 นิ้ว
ง. ขอบบนของถาดอาหารสูงกว่าระดับหัวไก่ประมาณ 1 นิ้ว
จ. ขอบบนของถาดอาหารอยู่ที่ระดับปากไก่
5. เมื่อลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม ควรมีการจัดการใดเป็นอันดับแรก
ก. ให้อาหารเม็ดขบโดยโรยบนกระดาษ
ข. สุ่มชั่งน้าหนักลูกเป็ดต่อกล่อง
ค. ให้ลูกเป็ดได้กินน้าทันที
ง. ติดเบอร์ที่ขาพร้อมนับจานวน
จ. ให้วัคซีนป้องกันโรคโดยการหยอดจมูก
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6. ข้อใดเป็นการจัดการเป็ดเนื้อระยะรุ่นถึงส่งตลาดที่ถูกต้อง
ก. ควรให้อาหารเป็ดวันละหลายครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เป็ดกินอาหาร
ข. ปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้เหมาะสมที่ 32-35 องศาเซลเซียส
ค. ทาวัคซีนให้กับเป็ดตามช่วงอายุอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
ง. พื้นที่สาหรับเลี้ยงเป็ดระยะนี้ คือ ในโรงเรือนระบบเปิดให้มีน้าหนักเป็ดมีชีวิตรวมไม่เกิน 26 กิโลกรัมต่อ
พื้นที่ 1 ตารางเมตร
จ. ถูกทุกข้อ
7. การคัดไก่ไข่ระยะรุ่น ควรทาที่อายุ เท่าไร
ก. 2-3 สัปดาห์
ข. 5-6 สัปดาห์
ค. 8-10 สัปดาห์
ง. 12-14 สัปดาห์
จ. 16-18 สัปดาห์
8. ไก่ไข่ระยะไข่ควรให้แสงสว่างวันละกี่ชั่วโมง
ก. 10-12 ชั่วโมง
ข. 13-14 ชั่วโมง
ค. 15-17 ชั่วโมง
ง. 18-20 ชั่วโมง
จ. 20-23 ชั่วโมง
9. อุณหภูมิในการกกลูกเป็ดระยะ 7 วันแรก ควรมีอุณหภูมิเท่าใด
ก. 25-28 องศาเซลเซียส
ข. 29-32 องศาเซลเซียส
ค. 33-35 องศาเซลเซียส
ง. 35-37 องศาเซลเซียส
จ. 38-39 องศาเซลเซียส
10. ข้อใดเป็นวิธีการควบคุมอาหารเป็ดไข่ระยะรุ่น
ก. ควบคุมปริมาณโภชนะในสูตรอาหาร
ข. ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้เป็ดกิน
ค. จากัดปริมาณภาชนะให้อาหาร
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก
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ตอนที่ 10.1 พันธุ์สัตว์ปกี
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.1.1 พันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อ
10.1.2 พันธุ์สัตว์ปีกให้ไข่
แนวคิด
1. สัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อต้องการเนื้อสาหรับบริโภค ที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดแต่
สัตว์ปีกให้เนื้อที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศคือ ไก่เนื้อ และเป็ด
เนื้อ ซึ่งสัตว์ปีกเหล่านี้มีมากมายหลายพันธุ์ ทั้งสัตว์ปีกพันธุ์แท้และสัตว์ปีกลูกผสม ซึ่งในแต่ละพันธุ์มี
ข้อดีข้อด้อยในการเลี้ยงและประสิทธิภาพการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกพันธุ์ใดมาเลี้ยง ผู้
เลี้ยงจาเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติหรือข้อดีข้อด้อยของแต่ละพันธุ์ และความต้องการของตลาด
และผู้บริโภคอีกด้วย
2. สัตว์ปีกให้ไข่หมายถึงสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้เพื่อต้องการไข่สาหรับบริโภค ที่สาคัญได้แก่ ไก่ไข่ เป็ดไข่ และ
นกกระทา ซึ่งสัตว์ปีกให้ไข่เหล่านี้มีหลากหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม การเลือกพันธุ์ใดมาเลี้ ยง
จาเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์ของสัตว์ปีกให้เนื้อที่สาคัญได้
2. อธิบายพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์ของสัตว์ปีกให้ไข่ที่สาคัญได้
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ตอนที่ 10.1 พันธุ์สัตว์ปกี
1. พันธุ์สัตว์ปีกให้เนื้อ
สัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อต้องการเนื้อสาหรับบริโภค ที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดเช่น ไก่
เนื้อหรือไก่กระทง เป็ดเนื้อ ห่าน และนกกระทา สัตว์ปีกเหล่านี้มีมากมายหลายพันธุ์ ทั้ งสัตว์ปีกพันธุ์แท้และ
สัตว์ปีกลูกผสม ซึ่งในแต่ละพันธุ์มีข้อดีข้อด้อยในการเลี้ยงและประสิทธิภาพการผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการ
เลื อกพัน ธุ์ใดมาเลี้ ย ง ผู้ เลี้ ย งจ าเป็ น ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติหรือข้อดีข้อด้อยของแต่ล ะพันธุ์ และยังต้อง
พิจารณาความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอีกด้วย จึงมีความจาเป็นต้องรู้จักพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์
ของสัตว์ปีกแต่ละชนิด เนื่องจากสัตว์ปีกให้เนื้อที่เลี้ยงในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด แต่สัตว์ปีกให้เนื้อที่
ผู้บริโภคนิยมบริโภคและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศคือ ไก่เนื้อ และเป็ดเนื้อ
1.1 พันธุ์ไก่เนื้อ ไก่เนื้อที่เลี้ยงในปัจจุบันมีทั้งไก่เนื้อพันธุ์แท้และไก่เนื้อลูกผสม โดยไก่เนื้อพันธุ์แท้จะ
เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไก่เนื้อลูกผสมทางการค้ามากกว่าการเลี้ยงเพื่อขายเป็นไก่เนื้อโดยแท้จริง
เนื่องจากให้ผลผลิตน้อยกว่าไก่เนื้อลูกผสม พั นธุ์ไก่เนื้อที่นิยมเลี้ยงสามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์การเลี้ยงได้
เป็น
1.1.1 ไก่พื้นเมือง (Thai Native Chicken) เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ของไทย มีเนื้อแน่นกว่าไก่พันธุ์
ต่างประเทศ มีนิสัยชอบฟักไข่ มีความทนทานต่อสภาพการเลี้ยงดูแบบปล่อยตามธรรมชาติเพราะหากินเก่ง
ปัจจุบันนิยมนาไก่พื้นเมืองมาผสมกับไก่พันธุ์แท้พันธุ์อื่นๆ เช่น ไก่เซี่ยงไฮ้ ไก่เบตง และไก่โรดไอส์แลนด์เรด เพื่อ
ผลิตไก่ลูกผสมสามสายเลือด ซึ่งเป็นที่นิยมและขายได้ราคาดีกว่า ไก่เนื้อโดยทั่วไป
1.1.2 ไก่เนื้อพันธุ์แท้ที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่พันธุ์แท้จะนิยมใช้ เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สาหรับ
ผลิตไก่ลูกผสมเพื่อขายเนื้อ ซึ่งจะเป็นพันธุ์ไก่ในต่างประเทศ ไม่พบการเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์แท้ที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใน
ประเทศไทย พันธุ์ไก่ที่นามาใช้เป็นพ่อและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ จะต้องมีลักษณะเด่นในด้านการให้เนื้อมาก ซึ่งพันธุ์ไก่
เนื้อที่นิยมนามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ เช่น ไก่พันธุ์คอร์นิช และไก่พันธุ์ไวท์พลีมัทรอค
1.1.3 ไก่เนื้อลูกผสม (Hybrid breed) เป็นไก่เนื้อที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ไก่เนื้อ
เพศผู้ (สายพ่อ) และสายพันธุ์ไก่เนื้อเพศเมีย (สายแม่) ตั้งแต่ 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยไก่เนื้อลูกผสมที่ได้จะรวม
ลักษณะที่ดีที่ต้องการจากพ่อแม่พันธุ์ไว้ เช่น มีอัตราการเจริญเติบโตดี ให้เนื้อมาก และมีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารดี เป็นต้น ปัจจุบันไก่เนื้อที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทยเป็นไก่เนื้อลูกผสมทั้งหมด โดยมีการสั่ง
พันธุ์ไก่จากต่างประเทศตั้งแต่ระดับปู่ย่า-ตายาย (Grand Parents Stock; GP) หรือระดับพ่อแม่พันธุ์ (Parents
Stock; PS) ไก่เนื้อลูกผสมที่มีขายมีชื่อทางการค้ามากมายขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตไก่แต่ละพันธุ์ เช่น พันธุ์อาร์เบอร์
เอเคอร์ (Arbor Acres) พันธุ์รอส (Ross) พันธุ์คอบบ์ (Cobb) และพันธุ์ฮับบาร์ด (Hubbard) เป็นต้น
1.2 พันธุ์เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์เนื้อที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้ามีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเป็ดที่มีขนสีขาว
พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่
1.2.1 เป็ดพันธุ์ปักกิ่ง (Pekin) เป็ดพันธุ์พื้นเมืองของจีน จัดเป็นเป็ดพันธุ์แท้ ต่อ มาได้ถูกนาไป
ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศอังกฤษ มีลักษณะขนสีขาว หนังมีสีเหลือง ปากมีสีเหลืองอมส้ม แข้งและขามีสีส้ม
ลาตัวขนาดใหญ่ อกแบนกว้าง ขาใหญ่แข็งแรง มีอัตราการเจริญเติบโตดี ให้ไข่ไม่ดก จัดเป็นเป็ดเนื้อที่เลี้ยงกัน
มากพันธุ์หนึ่ง
1.2.2 เป็ดพันธุ์มัสโควี (Muscovy) หรือเรียกว่าเป็ดเทศ เป็นเป็ดพันธุ์แท้ที่มีขนาดตัวใหญ่ ส่วน
หน้ามีสีแดงมีลักษณะขรุขระ ลาตัวลึกยาว หลังลาดเป็นเส้นตรง ผิวหนังมีสีชมพู สีขนมีหลายสีได้แก่ สีขาวทั้งตัว
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สีดา สีขาวปีกดา สีขาวปีกน้าเงิน และสีน้าเงิน มีการเจริญเติบโตช้า ไข่ไม่ดก ปัจจุบันใช้เป็ นเป็ดพ่อแม่พันธุ์ใน
การผลิตเป็ดลูกผสม
1.2.3 เป็ดลูกผสม เป็ดลูกผสมที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันมีหลายพันธุ์ โดยมีการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์จากเป็ดพันธุ์แท้ตั้งแต่ 2 พันธุ์ หรือ 2 สายพันธุ์ ขึ้นไปนามาผสมพันธุ์กัน เป็ดลูกผสมมีอัตราการ
เจริญเติบโตดี อัตราแลกเนื้อดี มีความแข็งแรงสูง เป็ดลูกผสมที่พบทั่วไป เช่น เป็ดปั๊วฉ่าย เป็ดเชอรี่วัลเลย์ เป็ด
บาร์บารี่ และเป็ดกรีมัวร์ เป็นต้น
2. พันธุ์สัตว์ปีกให้ไข่
สัตว์ปีกให้ไข่หมายถึง สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้เพื่อต้องการไข่สาหรับบริโภค ที่สาคัญได้แก่ ไก่ไข่ และเป็ดไข่
ซึ่งสัตว์ปีกให้ไข่เหล่านี้มีหลากหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม การเลือกพันธุ์ใดมาเลี้ยง จาเป็นต้องพิจารณา
ถึงคุณสมบัติ และความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นสาคัญ
2.1 พันธุ์ไก่ไข่ ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบันมีทั้งไก่ไข่พันธุ์แท้และไก่ไข่ลูกผสมเช่นเดียวกับไก่เ นื้อ การที่
ผู้เลี้ยงจะเลือกเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์ใดควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ ผลผลิตที่ได้ และความต้องการของตลาดเป็น
สาคัญ พันธุ์ไก่ไข่ในปัจจุบันสามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์การเลี้ยงได้เป็น ไก่ไข่พันธุ์แท้ที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
และไก่ไข่ลูกผสม
2.1.1 ไก่ไข่พันธุ์แท้ที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่ไข่เหล่านี้นิยมใช้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สาหรับผลิต
ไก่ไข่ลูกผสมขาย ซึ่งจะเป็นพันธุ์ไก่ในต่างประเทศ ได้แก่ ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาว (White Leghorn) ไก่พันธุ์โรด
ไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) และไก่พันธุ์บาร์พลีมัทรอค (Barred Plymouth Rock)
2.1.2 ไก่ไข่ลูกผสม เป็นไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อการค้า ได้จากการผสมพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้ตั้งแต่ 2 พันธุ์ขึ้น
ไปเช่นเดียวกับไก่เนื้อลูกผสม ไก่ไข่ลูกผสมจะรวมลักษณะดีๆ ที่ต้องการทั้งจากพ่อและแม่ เช่น ไก่มีขนาดตัวเล็ก
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิ ตไข่มาก ให้ไข่ฟองโต คุณภาพเปลือกไข่ดี มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดี
เปลือกไข่แข็งแรง และอัตราการมีชีวิตรอดสูง ไก่ไข่ลูกผสมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ ไก่ไข่ลูกผสมที่ให้ไข่
เปลือกสีน้าตาล เช่น พันธุ์เอชแอนด์เอ็น พันธุ์ดีคาร์บ พันธุ์ไฮเซก พันธุ์ฮับบาร์ด และพันธุ์
อิซาบราว์น เป็น
ต้น
2.2 พันธุ์เป็ดไข่ เป็ดพันธุ์ไข่มีหลายพันธุ์ พันธุ์ที่พบเลี้ยงทั่วไป ได้แก่
2.2.1 เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Kaki Campbell) จัดเป็นเป็ดไข่พันธุ์แท้ที่ให้ไข่ดกที่สุดและนิยม
เลี้ยงมากที่สุด มีขนสีกากียกเว้นขนปีก ขนบริเวณหลังสี จางกว่า ปากสีดาอมเขียว เพศผู้ขาและเท้าสีส้ม เพศ
เมียขาและเท้าสีกากีเข้ม
2.2.2 เป็ดพันธุ์พื้นเมืองไทย เป็ดพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี 3 พันธุ์ โดยมีชื่อเรียกตาม
แหล่งที่เลี้ยงคือ เป็ดนครปฐม เป็ดปากน้า และเป็ดกบินทร์บุรี
2.2.3 เป็ดไข่ลูกผสม ในปัจจุบันได้มีการผลิตเป็ดไข่ลูกผสมทางการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยการนาเป็ด
ไข่พันธุ์แท้ 2 พันธุ์มาผสมกัน และทาการคัดเลือกพันธุ์ที่มีอัตราการผลิตไข่สูงสุดตามความต้องการของตลาด
ตัวอย่างพันธุ์เป็ดไข่ลูกผสม เช่น เป็ดลูกผสมระหว่างพันธุ์กากีแคมเบลล์กับพันธุ์พื้นเมือง เป็ดลูกผสมระหว่าง
เป็ดพันธุ์อินเดียนรันเนอร์ เป็ดกากีแคมป์เบลล์และเป็ดพันธุ์พื้นเมืองของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็ดลูกผสมเหล่านี้จะมีอัตราการให้ไข่ และอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์แท้
-----------------------------------------------------------------
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กิจกรรม 10.1.1
1. จงระบุพันธุ์ไก่เนื้อที่นิยมเลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไก่เนื้อลูกผสม
2. จงระบุพันธุ์เป็ดเนื้อที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าในประเทศไทย
บันทึกตอบกิจกรรม 10.1.1
1.
2.

กิจกรรม 10.1.2
1. จงระบุพันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสม
2. จงระบุพันธุ์เป็ดไข่พื้นเมืองที่เลี้ยงในประเทศไทย
บันทึกตอบกิจกรรม 10.1.2
1.
2.
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ตอนที่ 10.2 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.2.1 การเลี้ยงไก่เนื้อ
10.2.2 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
แนวคิด
1. การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การจัดการไก่เนื้อระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์
และการจัดการไก่เนื้อระยะรุ่นจนถึงส่งตลาด ซึ่งในแต่ละระยะมีการจัดการในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือน การเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การจัดการสุขภาพ
และการจัดการอื่นๆ เช่น การให้แ สงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจดบันทึกข้อมูล
เป็นต้น
2. การจัดการเลี้ ยงดูเป็ ดเนื้อแบ่ งออกเป็น 2 ระยะ คือ การจัดการลูกเป็ดระยะแรกเกิดถึงอายุ 2
สัป ดาห์ และการจัดการระยะเป็ดรุ่นจนถึงส่งตลาด เพื่อให้การเลี้ยงประสบผลสาเร็จและได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุดใด ผู้เลี้ ยงควรมีการจัดการการเลี้ยงเป็ดในแต่ละระยะอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การ
เตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การจัดการสุขภาพ และการจัดการอื่นๆ เช่น
การให้แสงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อแต่ละระยะได้
2. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูเป็ดเนื้อแต่ละระยะได้
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ตอนที่ 10.2 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
1. การเลี้ยงไก่เนื้อ
การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์ และระยะรุ่นจนถึงส่ง
ตลาด (2 สัปดาห์ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การเลี้ยงไก่เนื้อระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์ การเลี้ยงไก่เนื้อระยะนี้ต้องให้การดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดี เนื่องไก่ยังมีขนาดเล็ก สิ่งสาคัญในด้านการจัดการการเลี้ยงสาหรับไก่เนื้อระยะนี้ ได้แก่
1.1.1 การเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ การเตรียมโรงเรือนนับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญของการเลี้ยง
ไก่เนื้อ เป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสาคัญ เอาใจใส่และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้
เลี้ยงไก่เนื้อมีความสะอาด และปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ มากที่ สุด จัดเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพของไก่เนื้อ ถ้าผู้เลี้ยงมีการเตรียมโรงเรือนไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาดขึ้นในฟาร์มได้
1.1.2 การจัดการไก่เนื้อในระยะกก ระยะกกจัดเป็นระยะที่สาคัญที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างมาก เนื่องจากลูกไก่ยังเล็ก เกิดปัญหาสุขภาพและตายได้ง่าย ดังนั้นการจัดการในระยะนี้จึงต้องระมัดระวัง
และปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การเตรียมรับลูกไก่ การจัดการเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม
และการจัดการต่างๆ ในระหว่างการกกลูกไก่ ได้แก่ การจัดการการให้อาหาร การจัดการการให้น้า การจัดการ
เกี่ยวกับพื้นที่ในการกกลูกไก่ การจัดการเกี่ยวกับอุณหภูมิในการกกลูกไก่ การจัดการเกี่ยวกับความชื้นภายใน
โรงเรือน การจัดการเกี่ยวกับการระบายอากาศภายในโรงเรือน การจัดการเกี่ยวกับแสงสว่างภายในโรงเรือน
การให้วัคซีน และการจดบันทึกข้อมูล
1.2 การเลี้ยงไก่เนื้อระยะรุ่นถึงส่งตลาด การจัดการการเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงระยะรุ่นจนถึงส่งตลาด
(2 สัปดาห์ขึ้นไป) ถือว่ามีความสาคัญเช่นเดียวกับในระยะกก เนื่องจากไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูง จึงเป็นสัตว์ที่เกิ ดความเครียดได้ง่าย การจัดการไก่เนื้อ
ระยะรุ่นถึงส่งตลาด ได้แก่ มีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างเพียงพอให้สัตว์อยู่อย่างสบาย มีอาหารให้ไก่เนื้อกิน
ตลอดเวลา น้าที่ใช้เลี้ยง ควรเป็นน้าที่สะอาด มีคุณภาพดี ปราศจากสิ่งเจือปน มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ ควบคุมความชื้นสัมพันธ์ภายในโรงเรือน
ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ไก่มองเห็นอาหารอย่างชัดเจน มีการให้วัคซีนไก่เนื้อ
ตามช่วงอายุอย่างเคร่งครัด มี การกาจัดไก่ตายหรือไก่คัดทิ้งอย่างถูกวิธี ควรจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถึงวันจับไก่เนื้อสู่ตลาดต้องมีการอดอาหารไก่เนื้ออย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเชือดไก่ ควรจับไก่เนื้อและ
บรรทุกไก่เนื้อในเวลากลางคืน หลังจากจับไก่เนื้อออกจากโรงเรือนหมดแล้ว ผู้เลี้ยงต้องขนวัสดุรองพื้นและมูลไก่
ออกจากโรงเรือนให้หมด ไม่ควรกองทิ้งไว้ภายในฟาร์ม เพราะจะเป็นแหล่งเพาะและแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ไก่ฝูง
อื่นๆ ในฟาร์มได้
2. การเลี้ยงเป็ดเนื้อ
การเลี้ ย งเป็ ดเนื้ อในประเทศไทยในปัจจุบันยังคงมีทั้งการเลี้ ยงแบบหลั งบ้าน และการเลี้ยงในเชิง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีรูปแบบการเลี้ยง 3 ลักษณะ คือ การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง การเลี้ยงแบบปล่อยลาน และการเลี้ยง
ในโรงเรือน ไม่ว่าผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อจะเลี้ยงเป็ดในระบบใด ผู้เลี้ยงควรมีการจัดการการเลี้ยงเป็ดในแต่ละระยะอย่าง
ถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับการเตรียมโรงเรือนไก่เ นื้อ การจัดการในลูกเป็ด
ระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์ และการจัดการในระยะเป็ดรุ่นจนถึงส่งตลาด เพื่อให้การเลี้ยงประสบผลสาเร็จ
และได้รับผลตอบแทนสูงสุด
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2.1 การเลี้ยงลูกเป็ดระยะแรกเกิดถึงอายุ 2 สัปดาห์ การจัดการในระยะนี้ต้องทาด้วยความ
ระมัดระวัง ตั้งแต่การเตรียมรั บลูกเป็ด การจัดการเมื่อลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม และการจัดการต่างๆ ในระหว่างการ
กกลูกเป็ด มีการให้อาหารครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งประมาณวันละ 4-5 ครั้ง จะช่วยกระตุ้นให้ลูกเป็ดกินอาหาร
ได้มาก และควรเปิดไฟให้แสงสว่างตลอดเวลา เพื่อให้ลูกเป็ดมองเห็นสิ่งต่างๆ ในวงกกอย่างทั่ วถึง มีการจัดหา
น้าสะอาดและมีคุณภาพดีไว้ให้ลูกเป็ดกินอย่างเพียงพอ พื้นที่และอุณหภูมิในการกกลูกเป็ด ควรเหมาะสมกับ
ขนาดลูกเป็ดตามระยะเวลาของการเจริญเติบโต มีการระบายอากาศในโรงเรือนที่ดี มีการให้วัคซีนลูกเป็ดตาม
โปรแกรม และมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ
2.2 การเลี้ยงเป็ดเนื้อระยะรุ่นถึงส่งตลาด การเลี้ยงเป็ดในโรงเรือนแบบการเลี้ยงไก่เนื้อจะต้องมีพื้นที่
ในการเลี้ยงเป็ดอย่างเพียงพอ เป็ดสามารถอยู่ได้อย่างสบายไม่เครียด มีอาหารให้เป็ดเนื้อกินตลอดเวลา ควรให้
อาหารวันละหลายครั้งเพื่อกระตุ้นให้เป็ดกินอาหาร มีน้าสะอาดและมีคุณภาพดี อย่างเพียงพอตลอดเวลา
ภายในโรงเรือนต้องมีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอให้เป็ดมองเห็นอาหารและน้าอย่างชัดเจน มีการ
ทาวัคซีนให้กับเป็ดตามช่วงอายุอย่างเคร่งครัด มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่รับลูกเป็ด พันธุ์
เป็ดที่เลี้ยง จานวนเป็ดที่เลี้ยงทั้งหมด จานวนเป็ดที่ตายและคัดทิ้งในแต่ละวัน น้าหนักเป็ดเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นเลี้ยง
ปริมาณอาหารที่เป็ดกินในแต่ละวัน เป็นต้น เมื่อถึงกาหนดจับเป็ดส่งตลาดต้องมี การจับและขนส่งเป็ดสู่โรงฆ่า
ชาแหละเป็ดอย่างเหมาะสม โดยอดอาหารเป็ดอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนฆ่า แต่ให้เป็ดได้กินน้าตามปกติ
หลังจากจับเป็ดออกจากโรงเรือนหมดแล้ว ควรทาการขนวัสดุรองพื้นและมูลเป็ดออกจากโรงเรือน ขนมูลเป็ด
ออกนอกฟาร์มทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังเป็ดฝูงอื่นๆ ในฟาร์ม
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 10.2.1
การจัดการไก่เนื้อในระยะกกจะต้องมีการจัดการใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 10.2.1

กิจกรรม 10.2.2
การเลี้ยงเป็ดในระยะรุ่นถึงส่งตลาดต้องมีการจัดการในเรื่องใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 10.2.2
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ตอนที่ 10.3 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.3.1 การเลี้ยงไก่ไข่
10.3.2 การเลี้ยงเป็ดไข่
แนวคิด
1. การจัดการเลี้ยงดูไก่ไข่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การจัดการไก่ไข่ระยะกก การจัดการไก่ไข่ระยะรุ่น
และการจัดการไก่ไข่ร ะยะไข่ ซึ่งในแต่ละระยะมีการจัดการในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การ
เตรียมโรงเรือน การเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การจัดการสุขภาพ และการ
จัดการอื่นๆ เช่น การให้แสงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจดบันทึกข้อมูล เป็นต้น
2. การจัดการเลี้ยงดูเป็ดไข่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ การจัดการเป็ดไข่ระยะกก การจัดการลูกเป็ดเล็ก
การจัดการเป็ดไข่ระยะรุ่น และการจัดการเป็ดไข่ระยะไข่ ซึ่งในแต่ละระยะมีการจัดการในการเลี้ยงที่
แตกต่างกัน ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือน การเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้า การจัดการอาหาร การ
จัดการสุขภาพ และการจัดการอื่นๆ เช่น การให้แสงสว่าง การระบายอากาศในโรงเรือน และการจด
บันทึกข้อมูล เป็นต้น
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 10.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูไก่ไข่แต่ละระยะได้
2. อธิบายการจัดการเลี้ยงดูเป็ดไข่แต่ละระยะได้
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ตอนที่ 10.3 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
1. การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย ในไก่ไข่ระยะแรกเกิดจนถึงไก่ไข่ระยะรุ่นมีทั้งการเลี้ยงแบบปล่อยพื้น และ
การเลี้ยงในกรงรวม สาหรับในไก่ไข่ระยะไข่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยพื้นและเลี้ยงในกรงตับ โดยมีการจัดการการ
เลี้ยงไก่ไข่ในระยะต่างๆ ดังนี้
1.1 การเลี้ยงไก่ไข่ระยะกก ก่อนนาลูกไก่ไข่เข้ามาเลี้ยงในฟาร์มแต่ละรุ่น ผู้เลี้ยงจะต้องมีการจัดเตรียม
โรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ ให้พร้อม ตั้งแต่การทาความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ จานวนอุปกรณ์ต้องมี
ปริมาณเพียงพอกับปริมาณลูกไก่ไข่ที่นามาเลี้ยง มีการติดตั้งอุกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นให้เรียบร้อยก่อนนาลูกไก่เข้า
ฟาร์ม ขั้นตอนในการทาความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์สาหรับเลี้ยงไก่ไข่มีขั้นตอนต่างๆ เช่ นเดียวกับไก่เนื้อ
สาหรับการจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ระยะกก ได้แก่ การกกลูกไก่ การให้อาหารและน้า มีการปรับอุณหภูมิในวงกก
ทีเ่ หมาะสม มีการให้วัคซีนลูกไก่ในระยะกกตามโปรแกรมการให้วัคซีนอย่างเคร่งครัด ทาการตัดปากไก่เพื่อให้ไก่
จิกกินอาหารได้สะดวก ป้องกันการเลือกกินอาหาร และป้องกันอันตรายจากการจิกกันเอง รวมทั้งมีการจด
บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่เข้าไก่ จานวนไก่ที่เริ่มเลี้ยง อัตราการตายและคัดทิ้งในแต่ละวัน ชนิด
ของอาหารและปริ มาณที่กิน อุณหภูมิในแต่ล ะวัน ประวัติการให้ยาและการเกิดโรค ประวัติการทาวัคซีน
น้าหนักตัวไก่ ต้นทุนค่าอาหาร พันธุ์ ยาและวัคซีน เป็นต้น
1.2 การเลี้ยงไก่ไข่ระยะรุ่น ไก่ไข่ในช่วงอายุ 4-16 สัปดาห์ หรือไก่ไข่ระยะรุ่น จัดเป็นระยะที่มี
ความสาคัญ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกาย ผู้เลี้ยงต้องมีการจัดการเลี้ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ไก่ไข่ระยะนี้มีการเจริญเติบโตของโครงสร้างที่สัมพันธ์กับการเพิ่มน้าหนักตัวตามมาตรฐาน
สายพันธุ์ และให้ไก่ทุกตัวภายในฝูงมีความสมบูรณ์ แข็งแรงและสม่าเสมอ โดยการจัดการเลี้ยงไก่ ไข่ระยะรุ่นที่
สาคัญ ได้แก่ การจัดการเรื่องความหนาแน่นไก่ไข่ในฝูง การให้อาหารที่เหมาะสมกับอายุ ปริมาณการให้อาหาร
ต้องพิจารณาตามมาตรฐานการให้อาหารของไก่ไข่แต่ละสายพันธุ์และน้าหนักตัวของฝูงไก่ มีการสุ่มชั่งน้าหนัก
ไก่เพื่อควบคุมความสม่าเสมอของฝูงไก่ไข่ มีการระบายอากาศที่ดี มีการทาความสะอาดโรงเรือนสม่าเสมอ มี
การให้แสงสว่างที่เหมาะสมเพือ่ เตรียมพร้อมสาหรับให้ไข่ มีการทาวัคซีนและการถ่ายพยาธิภายในและภายนอก
ตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด อาจจะมีการให้หินเกล็ดเพิ่มเติม และต้องมีการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูไก่ไข่ เช่น น้าหนักตัวไก่ ปริมาณอาหารที่กิน เป็นต้น
1.3 การเลี้ยงไก่ไข่ระยะไข่ กรณีที่ต้องการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ จะต้องมีการย้ายไก่รุ่นขึ้นเลี้ยงในกรง
ตับก่อนที่ไก่จะให้ไข่ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ไก่ไข่มีการปรับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนที่อยู่ การจัดการการเลี้ยง
ไก่ไข่ระยะไข่ ได้แก่ มีการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ โดยทาความสะอาดและฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนที่จะ
ถึงกาหนดลูกไก่ไข่เข้าฟาร์ม กรณีเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น ควรมีการจัดเตรียมรังไข่สาหรับให้ไก่วางไข่
มีการให้อาหารไก่ไข่อย่างเต็มที่ ไม่ควรจากัดอาหาร โดยพิจารณาจากมาตรฐานของสายพันธุ์ ไก่ไข่ ต้อง
มีน้าให้ไก่ไข่กินอย่างเพียงพอ โดยทั่ วไปถ้าเป็นการเลี้ยงระบบกรงตับ จะเปิดน้าให้เต็มรางน้าตลอดเวลา การ
เลี้ยงในระบบฝูง ควรใช้รางน้าอัตโนมัติ น้าที่เลี้ยงต้องสะอาดและมีอุณหภูมิต่า และควรทาความสะอาดรางน้า
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
การให้แสงสว่างแก่ไก่ไข่ในช่วงไก่สาวก่อนให้ไข่มีความสาคัญมาก จึงต้องมี โปรแกรมการควบคุมแสง
โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อควบคุมความเป็นสาวของไก่ไข่และให้ไก่เริ่มให้ผลผลิตในอายุและระยะเวลาที่ถูกต้อง
เพื่อให้ไก่สามารถผลิตไข่ได้สูงสุด เพื่อควบคุมขนาดของฟองไข่ และเพื่อกระตุ้นให้กินอาหารได้เพิ่มขึ้น ในระยะ
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ไข่จะมีการให้แสงสว่างวันละ 15-17 ชั่วโมงขึ้นกับสายพันธุ์ของไก่ โดยจะต้องมีความเข้มของแสงประมาณ 40
ลักซ์ (Lux)
การเก็บไข่ไก่ ควรเก็บให้บ่อยครั้ง กรณีที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น ควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง กรณี
เลี้ยงแบบกรงตับ ควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไข่เสียหายจากการแตก มีการคัดไก่ที่ไม่ไข่
ออกจากฝูง เพื่อให้ไม่สิ้นเปลืองอาหาร และให้มีผลผลิตของฝูงสูงขึ้น เมื่อไก่ไข่มีอายุประมาณ 80 สัปดาห์ หรือ
เมื่อมีอัตราการไข่ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ควรปลดไก่ออกขาย
มีการทาวัคซีนไก่ไข่ที่จาเป็นตามโปรแกรมอย่างเคร่งครัด โดยให้เหมาะสมกับการระบาดของโรคใน
ท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งถ่ายพยาธิทั้งพยาธิภายในและพยาธิภายนอกอย่างสม่าเสมอ มีการจดบันทึกการเลี้ยงอย่าง
ละเอียด เช่น การให้อาหาร จานวนไข่ จานวนไก่ตาย การให้ยาและวัคซีน เป็นต้น
2. การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่ในประเทศ เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยพื้น ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง แบบปล่อยลาน
และเลี้ยงในโรงเรือน โดยการเลี้ยงเป็ดไม่จาเป็นต้องมีแหล่งน้าสาหรับให้เป็ดลงเล่นน้า การจัดการการเลี้ยงเป็ด
ไข่ในระยะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การเลี้ยงลูกเป็ดไข่ระยะกก (อายุ 1 วัน ถึง 3 สัปดาห์) การเลี้ยงลูกเป็ดไข่ระยะกกมีการจัดการ
เช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกเป็ดเนื้อ โดยมีการกกลูกเป็ดในระยะ 3 สัปดาห์แรก มีการให้อาหารครั้งละน้อยๆ แต่
บ่อยครั้ง ประมาณวันละ 4-5 ครั้ง และจัดหาน้าสะอาดและมีคุณภาพดีไว้ให้ลูกเป็ดกินอย่างเพียงพอ มีการ
ระบายอากาศและแสงสว่างภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม มีการให้วัคซีนแก่ลูกเป็ด และมีการจดบันทึกข้อมูล
ต่างๆ
2.2 การจัดการเลี้ยงดูลูกเป็ดเล็ก (อายุ 3-8 สัปดาห์) ลูกเป็ดในระยะนี้จะโตเร็วมาก ต้องขยับขยายที่
อยู่ให้กว้างขึ้น อุปกรณ์ให้น้าและอาหารต้องเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่และมีจานวนมากขึ้นตามจานวนของลูกเป็ ด
จั ด วางอุ ป กรณ์ ให้ น้ าและอาหารให้ ก ระจายทั่ ว ไปในโรงเรื อน เพื่อ ให้ ลู กเป็ด สามารถกิน อาหารและน้าได้
ตลอดเวลา
2.3 การเลี้ยงเป็ดไข่ระยะรุ่น เป็ดไข่ระยะรุ่นหรือเป็ดสาว หมายถึง เป็ดที่มีอายุ 3-5 เดือน เป็ดระยะนี้
จะมีขนแก่ขึ้นเต็มตัว มีความแข็งแรงทนทานต่อโรค การเลี้ยงดูในระยะนี้นับว่ามีความสาคัญและต้องมีการเอา
ใจใส่อย่างมาก เพราะเป็นระยะของการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมอาหารและน้าหนักตัวอย่าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็ดอ้วนหรือผอมเกินไป เพราะจะมีผลต่อการให้ไข่ของเป็ดในระยะต่อไป
2.4 การเลี้ยงเป็ดไข่ระยะไข่ เป็ดจะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 20-22 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของ
เป็ดและพันธุ์เป็ดที่เลี้ยง สาหรับการเลี้ยงดูเป็ดไข่ เริ่มจากการย้ายเป็ดสาวเข้าเล้าเป็ดไข่ ซึ่งควรย้ายก่อนที่เป็ด
จะเริ่มไข่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้เป็ดได้เคยชินกับสถานที่และรังไข่ การจัดการเป็ดระยะไข่ ได้แก่
จัดเตรียมรังไข่ ให้น้าและอาหารเป็ดระยะไข่อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็ดได้รับโภชนะที่เพียงพอในการให้ผลผลิตไข่ ให้
แสงสว่างวันละ 17-18 ชั่วโมง มีการระบายอากาศที่ดี มีการตรวจดูสุขภาพของเป็ดทุกวัน มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคอหิวาต์และโรคเพลก ถ่ายพยาธิ และกาจัดพยาธิภายนอกก่อนเป็ดเริ่มไข่ ดูแลวัสดุรองพื้นอย่าให้ชื้น
แฉะหรือแข็งเป็นแผ่น มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิตไข่ เป็ดคัดทิ้งและเป็ดตาย การ
ให้ยาหรือวัคซีน เป็นต้น ในระหว่างเลี้ยงเป็ดไข่ต้องคัดเป็ดที่ไม่ไข่หรือให้ไข่น้อยออกจากฝูงอยู่เสมอ เพราะเป็ด
เหล่านี้จะกินอาหารทุกวัน ทาให้ต้นทุนการผลิตไข่ต่อฟองสูงขึ้น ปกติเป็ดจะให้ไข่ได้ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น
ไข่ก็จะลดลงจนเลี้ยงไม่คุ้มค่าอาหาร ควรปลดขายเป็ดทั้งฝูง
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กิจกรรม 10.3.1
การเลี้ยงไก่ไข่ระยะรุ่นต้องมีการจัดการในเรื่องใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 10.3.1

กิจกรรม 10.3.2
การเลี้ยงเป็ดไข่ระยะไข่ต้องมีการจัดการในเรื่องใดบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 10.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก
ตอนที่ 10.1 พันธุ์สัตว์ปีก
แนวตอบกิจกรรม 10.1.1
1. ไก่เนื้อที่นิยมเลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไก่เนื้อลูกผสม ได้แก่ ไก่พันธุ์คอร์นิช และไก่พันธุ์
ไวท์พลีมัทรอค
2. พันธุ์เป็ดเนื้อที่นิยมเลี้ยงเป็นการค้าในประเทศไทย ได้แก่ เป็ดพัน ธุ์ปักกิ่ง เป็ดพันธุ์มัโควี และเป็ด
ลูกผสม
แนวตอบกิจกรรม 10.1.2
1. พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสม ได้แก่ ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาว ไก่พันธุ์โรด
ไอส์แลนด์เรด และไก่พันธุ์บาร์พลีมัทรอค
2. พันธุ์เป็ดไข่พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ เป็ดนครปฐม เป็ดปากน้า และเป็ดกบินทร์บุรี
ตอนที่ 10.2 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1
การจัดการไก่เนื้อในระยะกก มีดังนี้
1. การเตรียมรับลูกไก่
2. การจัดการเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม
3. การจัดการต่างๆ ในระหว่างการกกลูกไก่ ได้แ ก่ การจัดการการให้อาหาร การให้น้า พื้นที่เลี้ยง
ลูกไก่ อุณหภูมิในการกกลูกไก่ ความชื้นภายในโรงเรือน การระบายอากาศภายในโรงเรือน แสงสว่างภายใน
โรงเรือน และการจัดการอื่นๆ
แนวตอบกิจกรรม 10.2.2
การเลี้ยงเป็ดในระยะรุ่นถึงส่งตลาดต้องมีการจัดการในด้าน
1. พื้นที่เลี้ยงเป็ด
2. การให้อาหารและน้า
3. การจัดการอื่นๆ ได้แก่ การระบายอากาศ การให้แสงสว่าง สุขภาพเป็ด การบันทึกข้อมูล การ
ขนส่งเป็ด และการจัดการมูลเป็ด
ตอนที่ 10.3 การเลี้ยงสัตว์ปีกให้ไข่
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
การเลี้ยงไก่ไข่ระยะรุ่นต้องมีการจัดการในด้าน
1. ความหนาแน่นของฝูงไก่ไข่
2. การให้อาหาร
3. น้าหนักตัวและความสม่าเสมอของฝูงไก่ไข่
4. การจัดการอื่นๆ ได้แก่ การระบายอากาศ การทาความสะอาดโรงเรือน การให้แสงสว่าง
การทาวัคซีนและกาจัดพยาธิ การให้หินเกล็ด และการจดบันทึก
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แนวตอบกิจกรรม 10.3.2
การเลี้ยงเป็ดไข่ระยะไข่ต้องมีการจัดการในด้าน
1. การจัดเตรียมรังไข่
2. การให้อาหาร
3. การให้แสงสว่าง
4. การจัดการอื่นๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ วัสดุรองพื้น บันทึกข้อมูล การระบายอากาศ
5. การปลดเป็ดไข่
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
วัตถุประสงค์
คาแนะนา

เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การผลิตสัตว์ปีก”
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดจัดเป็นเป็ดเนื้อพันธุ์แท้
ก. พันธุ์มัสโควี
ข. พันธุ์กากีแคมป์เบลล์
ค. พันธุ์เชอรี่วัลเลย์
ง. พันธุ์บาร์บารี่
จ. พันธุ์กรีมัวร์
2. ข้อใดจัดเป็นเป็ดพันธุ์ไข่
ก. พันธุ์มัสโควี
ข. พันธุ์กากีแคมป์เบลล์
ค. พันธุ์เชอรี่วัลเลย์
ง. พันธุ์บาร์บารี่
จ. พันธุ์กรีมัวร์
3. ก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม ผู้เลี้ยงควรเปิดไฟเครื่องกกให้เรียบร้อยก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์มกี่ชั่วโมง
ก. 1-2 ชั่วโมง
ข. 4-6 ชั่วโมง
ค. 6-12 ชั่วโมง
ง. 12-24 ชั่วโมง
จ. 24-48 ชั่วโมง
4. ภาชนะให้อาหารไก่เนื้อระยะรุ่น ควรปรับให้มีความสูงที่ระดับใด
ก. ขอบบนของถาดอาหารต่ากว่าระดับหัวไก่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
ข. ขอบบนของถาดอาหารสูงกว่าระดับหัวไก่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
ค. ขอบบนของถาดอาหารต่ากว่าระดับหลังไก่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
ง. ขอบบนของถาดอาหารสูงกว่าระดับหลังไก่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
จ. ขอบบนของถาดอาหารอยู่ที่ระดับตาไก่
5. เมื่อลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม ควรมีการจัดการใดเป็นอันดับแรก
ก. ชั่งน้าหนักลูกเป็ด
ข. ให้อาหาร
ค. ให้น้า
ง. ติดเบอร์
จ. ให้วัคซีน
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6. ข้อใดเป็นการจัดการเป็ดเนื้ออายุมากกว่า 2 สัปดาห์ที่ถูกต้อง
ก. ปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้เหมาะสมที่ 32-35 องศาเซลเซียส
ข. ทาวัคซีนให้กับเป็ดตามช่วงอายุอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล
ค. ควรให้อาหารเป็ดวันละหลายครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เป็ดกินอาหาร
ง. พื้นที่สาหรับเลี้ยงเป็ดระยะนี้ คือ ในโรงเรือนระบบเปิดให้มีน้าหนักเป็ดมีชีวิตรวมไม่เกิน 26 กิโลกรัม
ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
จ. ถูกทุกข้อ
7. เพื่อดูความสม่าเสมอของฝูงไก่ไข่ ควรทาการสุ่มชั่งน้าหนักไก่ไข่ที่อายุเท่าไร
ก. 2-3 สัปดาห์
ข. 5-6 สัปดาห์
ค. 8-10 สัปดาห์
ง. 12-14 สัปดาห์
จ. 16-18 สัปดาห์
8. ไก่ไข่ระยะไข่ควรให้แสงสว่างวันละกี่ชั่วโมง
ก. 13 ชั่วโมง
ข. 16 ชั่วโมง
ค. 19 ชั่วโมง
ง. 21 ชั่วโมง
จ. 23 ชั่วโมง
9. ในฤดูร้อนจะกกลูกเป็ด เป็นระยะเวลานานเท่าใด
ก. 1 สัปดาห์
ข. 2 สัปดาห์
ค. 3 สัปดาห์
ง. 4 สัปดาห์
จ. 5 สัปดาห์
10. อาหารเป็ดเล็กอายุ 3-8 สัปดาห์ควรเป็นอาหารที่มีระดับโปรตีนเท่าใด
ก. 21-22 เปอร์เซ็นต์
ข. 20-21 เปอร์เซ็นต์
ค. 19-20 เปอร์เซ็นต์
ง. 16-18 เปอร์เซ็นต์
จ. 13-15 เปอร์เซ็นต์
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 10
ก่อนเรียน
1. ค
2. จ
3. ง
4. ข
5. ข
6. ก
7. ค
8. ค
9. ข
10. ง

หลังเรียน
1. ก
2. ข
3. ก
4. ง
5. ก
6. ค
7. ข
8. ข
9. ข
10. ง

บรรณานุกรม
โชคชัย ช่วยณรงค์ “การจัดการการเลี้ยง ไก่ไข่และเป็ดไข่” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก หน่วยที่ 10 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
ณัฐศักดิ์ พัฒนกุลชัย และมณฑิชา พุทซาคา “การจัดการการเลี้ยงไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก หน่วยที่ 9 พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
นรสีห์ ตระกูลช่าง การเลี้ยงเป็ดไข่ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2526
ปฐม เลาหะเกษตร การเลี้ยงเป็ด พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ 2529
พายัพ ยังปักษี บรรณาธิการ คัมภีร์เป็ดเทศ บาร์บารี (กบินทร์บุรี) สมุทรปราการ บริษัท ไฟว์ อีดิเตอร์ จากัด
2541
พินิจ ลาดวนหอม การเลี้ยงเป็ด กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจากัดอักษรบัณฑิต 2530
“ลักษณะเด่นของเป็ดสายพันธุ์ CP.GOLDEN และ CP.SUPER” (ออนไลน์) ค้นคืนวันที่ 14 สิงหาคม 2553
จาก http://www.cpfpoultry.com/archives/134
สวัสดิ์ ธรรมบุตร ศิริพันธ์ โมราถบ อัมพร ธรรมบุตร และไสว นามคุณ (2553) การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี
(ออนไลน์) ค้นคืนวันที่ 14 สิงหาคม 2553
http://www.dld.go.th/service/dkegg_kabin/main.html
สุกิจ ขันธปราบ การผลิตสัตว์ปีก เชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ 2534
สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ การจัดการผลิตสัตว์ปีก พิมพ์ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
อาวุธ ตันโช การผลิตสัตว์ปีก กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ 2538
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สไลด์ประกอบการสอนผ่าน STOU TV online
(http://stouonline.stou.ac.th/tv/ondemand.htm)
ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีกให้เนื้อ
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