4.6 การจัดการเลีย้ งดูไกเนื้อ
ไกเนื้อหรือไกกระทง (broilers) หมายถึง ไกคละเพศทีม่ ีการเจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี มีเนือ้ ออนนุมไมเหนียว หนังสะอาด กระดูกออน จําหนายไดเมื่ออายุ 6–7
สัปดาห ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด สวนมากจะใชเวลาเลี้ยงประมาณ 45 วัน ไดน้ําหนักตัว 1.8–
2.0 กิโลกรัม ไกเนื้อที่เลีย้ งอยูปจจุบนั นี้จะเปนลูกผสมที่บริษัทตาง ๆ ผลิตออกมาจําหนายใหกับผูเลี้ยง
สวนใหญจะมีขนสีขาว มีชื่อตาง ๆ กันออกไปตามบริษัทผูทําการผลิตลูกไก การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อมี
หลักการปฏิบัติดังนี้
4.6.1 การจัดหาพันธุไกกระทงมาเลี้ยง
ปจจุบันบริษัทตาง ๆ ไดทําการผสมพันธุไกเนื้อขึ้นมาหลายบริษัทและตั้งชื่อตาง ๆ กัน
ออกไป ซึ่งลวนเกิดจากการผสมขามทั้งสิ้น โดยการนําไกเนื้อพันธุแท เชน ไวทพลีมัทร็อค (white
plymouth rock) ไวทคอรนชิ (white cornish) และพันธุซัสเซก (susex) มาผสมขามกันเพื่อใหไดเปน
ลูกผสมเพื่อการคา (commercial hybrid) เชน พันธุคอปป (kopp) ซีพี 707 (C.P. 707) รอสวัน (Ross
I) ฮับบารด (Hubbard) เอเนค (Anak) และเซฟเวอร (shaver) เปนตน นําออกจําหนายใหกับเกษตรกร
ทั่วไป เกษตรกรที่จะทําการเลี้ยงไกเนื้อควรมีหลักในการเลือกหาพันธุไกเนื้อมาเลี้ยงดังนี้
ก. ซื้อจากบริษัทที่เชื่อถือได
ข. ลูกไกมาจากพอแมทแี่ ข็งแรงสมบูรณและปลอดโรคโดยเฉพาะโรคขี้ขาว
ค. ลูกไกควรมีน้ําหนักและสีสม่ําเสมอ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 40.8 กรัมขึน้ ไป
ง. ลูกไกตองแข็งแรง ขนฟู ไมมีอุจจาระติดกน
จ. มาจากฟารมเดียวกันและตองเปนไกอายุ 1 วัน
ฉ มาจากพอแมพันธุที่สมบูรณแข็งแรง (ภาพที่ 6.125)

ภาพที่ 6.125 พอแมพันธุไกเนื้อ
ที่มา: ธํารงศักดิ์ (2534)
4.6.2 การเตรียมโรงเรือนกอนนําลูกไกเขาเลี้ยง
เนื่องจากในปจจุบันนีเ้ กิดการระบาดของโรคไขหวัดนก ทางราชการจึงไดออกระเบียบ
เกี่ยวกับโรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อวาจะตองเปนโรงเรือนระบบปดเทานั้น เกษตรกรที่เคยเลี้ยงในโรงเรือนเปด
บางรายจึงตองหยุดเลี้ยงเนื่องจากไมมีทุนสําหรับนํามาสรางโรงเรือนระบบปด การเตรียมโรงเรือนกอนนํา
ลูกไกเขาเลี้ยงตองดําเนินการดังนี้
ก. ติดตอเจาหนาที่ปศุสัตวประจําอําเภอเพือ่ ใหมาตรวจความพรอมของโรงเรือน
ตามมาตรฐานฟารม
ข. ขออนุญาตปศุสัตวเพื่อการเคลื่อนยายลูกไกเขามาเลีย้ งในฟารม
ค. ทุกขั้นตอนตองไดรับการอนุญาตจากปศุสัตวประจําทองที่เสียกอน
ง. การเตรียมโรงเรือนเพื่อรองรับลูกไกใหปฏิบัติดังนี้
1) ลางทําความสะอาด ถาเปนโรงเรือนที่เคยเลี้ยงไกมาแลวตองนําวัสดุ
รองพื้นเกาออกใหหมดกอนลาง
2) พนยาฆาเชือ้ ทั้งพื้นและผนังโรงเรือน
3) ปดโรงเรือนทิ้งไวอยางนอย 21 วัน
จ. ลางทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้น พรอมจุมในน้ํายาฆาเชื้อโรค คว่ําทิ้งไว
จนแหง
ฉ. นําปูนขาวมาโรยพื้นโรงเรือนกอนปูทับดวยแกลบดิบใหหนา 2–3 นิ้ว

ช. พนยาฆาเชือ้ โรคบนแกลบที่เปนวัสดุรองพื้น
ซ. เตรียมอุปกรณการกกลูกไก และติดตัง้ ทดลองระบบการทํางานของไฟฟา
ฌ. เตรียมทุกอยางใหพรอมกอนนําลูกไกเขา 2–3 วัน
4.6.3 การปฏิบัติเมื่อลูกไกมาถึงโรงเรือน
ลูกไกที่นําเขามาเลี้ยงในฟารมสวนใหญจะเปนลูกไกที่อยูน อกพื้นที่ เชน กรุงเทพฯ หรือ
ฉะเชิงเทรา จึงตองมีการขนสงลูกไกสวนมากจะทําการขนสงลูกไกในเวลากลางคืนจะใชเวลา 3–10
ชั่วโมงตามระยะทาง ลูกไกจะบรรจุอยูใ นกลองกระดาษกลองละ 100 ตัว เมื่อลูกไกมาถึงโรงเรือนให
ปฏิบัติดังนี้
ก. นํากลองลูกไกเขาโรงเรือนใหเร็วที่สุด
ข. รีบเปดฝากลองเพื่อใหลูกไกไดรับอากาศ
ค. นําลูกไกลงที่กกโดยการนับจํานวนลูกไกทุกกลอง
ง. ใหลูกไกกนิ น้ําใหเร็วที่สดุ โดยในน้ําอาจจะใสน้ําตาลทรายลงไปเล็กนอย
เพื่อใหพลังงานกับลูกไก ลูกไกจะฟน ตัวเร็วขึ้น
จ. หัดใหลูกไกกินน้ําโดยจับลูกไกตัวทีน่ อนซมจุมปากลูกไกใหแตะผิวน้ํา ลูกไก
จะกินน้ําไดเอง
ฉ. เมื่อลูกไกกนิ น้ําแลวก็เริ่มใหอาหารโดยโรยอาหารเล็กนอยบนถาดอาหาร
ช. สังเกตสภาพของลูกไก ลูกไกชว งนี้ตองไดรับความอบอุนที่พอเหมาะให
สังเกตดังนี้
1) ถาลูกไกไปสุมตัวกันใตเครื่องกกแสดงวา อุณหภูมิตา่ํ เกินไป แกโดย
การขยับเครื่องกกใหต่ําลง
2) ถาลูกไกกระจายกันออกนอกเครื่องกกแสดงวา อุณหภูมิสูงเกินไป
แกโดยการขยับเครื่องกกใหสูงขึ้น
3) ถาลูกไกอยูก ันอยางกระจัดกระจายเต็มพื้นที่กกแสดงวา อุณหภูมิ
พอดี
ซ. อยาใหลูกไกขาดน้ํา ใหอาหารบอย ๆ ครั้งละนอย เพื่อลดการสูญเสียอาหาร
4.6.4 การจัดการเลี้ยงดูไกเนือ้ ระยะตาง ๆ
การจัดการเลีย้ งดูไกเนื้อระยะตาง ๆ มีขั้นตอนที่ไมยุงยากมากนัก แตผูเลี้ยงจําเปน จะตอง
รูถึงวิธีปฏิบัติการเลี้ยงไกเนือ้ ในชวงอายุตา ง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการเลีย้ งไกเนื้อดําเนินไปไดดว ยความเรียบรอย
ไกเนื้อมีการเจริญเติบโตเปนปกติ ปราศจากโรครบกวน โดยทั่วไปจะแบงระยะการเลีย้ งไกเนื้ออกเปน 3
ระยะดังนี้
ก. การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อระยะไกเล็ก (อายุ 1–21 วัน) ระยะไกเล็กใหปฏิบัติ
ดังนี้

1) ลูกไกตองไดรับการกก มิฉะนั้นลูกไกจะหนาวอาจตายได ปกติใช
เครื่องกกแบบฝาชีเปนแบบใชไฟฟาหรือแบบใชแกสก็ได โดยใชเครื่องกก 1 เครื่องตอลูกไก 400–500
ตัว
2) ใหยาปฏิชีวนะกับลูกไกอายุ 1–3 วัน
3) การใหอาหารไกระยะแรกที่มีโปรตีนประมาณ 22 เปอรเซ็นต โดย
ใชถาดอาหาร 1 ถาดตอลูกไก 100 ตัว โดยจัดวางสลับกับถังน้ําใหนอ ย ๆ แตบอยครั้ง
4) การใหน้ํา ใชถังน้ําแบบสุญญากาศขนาดเล็ก โดยใชถังน้ํา 1 ถังตอ
ลูกไก 20 ตัว วางสลับกับถาดอาหาร ลางถังน้ําทุกวันพรอมเปลี่ยนน้ําใหม (ไชยา, 2535)
5) ปรับเครื่องกกและขยายวงลอม เมื่อสังเกตวาไกโตขึ้นโดยปรับเครื่อง
กกใหสูงขึ้น ขยายวงลอมกกทุก ๆ 3–4 วัน
6) เมื่อลูกไกอายุได 7 วัน ใหเปลี่ยนถังอาหารเปนแบบแขวนหรือแบบ
รางอัตโนมัติ ถังน้ําเปนแบบแขวน หรือแบบราง หรือแบบหัวหยดก็ได
7) ใหแสงสวางตลอด 24 ชั่วโมง
8) ทําวัคซีนนิวคาสเซิลที่อายุ 3 วัน วัคซีนหลอดลมอักเสบที่อายุ 14
วัน และวัคซีนนิวคาสเซิล ครั้งที่ 2 ที่อายุ 21 วัน หลังทําวัคซีนตองใหยาปฏิชวี นะกับลูกไกเปนเวลา 1
วัน เพื่อคลายเครียด
9) บันทึกขอมูลตาง ๆ
ข. การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้ออายุ 22–35 วัน ปฏิบัติดังนี้
1) เลิกใชเครือ่ งกกและแผงกั้น ขยายพื้นที่ปูวัสดุรองพืน้
2) เปลี่ยนอาหารจากระยะแรกเปนระยะ 2 โดยใหบอย ๆ เปลี่ยนทีละ
นอย ใชเวลา 5–7 วัน จึงจะใชอาหารระยะ 2 ทั้งหมด
3) มีน้ําและอาหารใหกินตลอดเวลา
4) คอยตรวจดูอยาใหวัสดุรองพื้นเปยก ถาเปยกใหเปลีย่ นวัสดุรองพื้น
ใหม และควรพลิกกลับวัสดุรองพื้นบอย ๆ เพื่อใหกาซแอมโมเนียระเหย
5) ถาตลาดตองการไกอายุนอ ย ตองจัดการเรื่องตลาด (ภาพที่ 6.126)
6) ปรับระดับที่ใหน้ําและใหอาหารใหอยูใ นระดับแนวหลังไก
7) บันทึกขอมูลการเลี้ยงดู

ภาพที่ 6.126 ไกเนื้ออายุ 35 วัน
ที่มา: ธํารงศักดิ์ (2534)
ค. การจัดการเลี้ยงดูไกอายุ 36 วันถึงสงตลาด ใหจดั การดังนี้
1) อยาใหน้ําและอาหารขาด ใหเต็มที่
2) เปลี่ยนมาใชอาหารระยะ 3
3) ปรับระดับที่ใหน้ําและอาหารใหสูงขึ้น
4) อยาใหพื้นโรงเรือนเปยก
5) ติดตอตลาดเพื่อกําหนดวันจับไก
6) สงออกลูกไกรุนตอไป
7) บันทึกขอมูล
ง. การจับไกสง ตลาด มีขั้นตอนดังนี้
1) ติดตอผูรับซื้อเพื่อกําหนดวันจับไก
2) กอนกําหนดจับไก 7 วัน ตองทําการปายกนไกดว ยกานสําลีเพื่อ
สงไปตรวจโรค ณ ศูนยชนั สูตรโรคประจําพื้นที่
3) เมื่อผลการตรวจไมพบโรคใด ๆ จึงจะดําเนินการจับไกสงตลาดได
โดยตรง มีใบเคลื่อนยายไกจากปศุสัตวประจําพืน้ ที่

4) ลางทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
เลี้ยงไกรุนตอไป (ภาพที่ 6.127 และ 6.128)
จ. สถิติขอมูลที่ตองการทราบ ในการเลี้ยงไกแตละรุน ผูเลี้ยงจะตองทราบสถิติ
ขอมูลตอไปนี้
1) อัตราการเลี้ยง ปกติเลี้ยง 10–12 ตัวตอตารางเมตร ในระบบปด
2) พื้นที่การเลี้ยง
= ความยาวของโรงเรือน x ความกวางของโรงเรือน
3) อัตราการตาย

4) อัตราการเลี้ยงรอด

5) อัตราการแลกเนื้อ

ภาพที่ 6.127 ที่ใหอาหารอัตโนมัติ
ที่มา: ธํารงศักดิ์ (2534)

ภาพที่ 6.128 อุปกรณใหน้ําแบบตาง ๆ
ที่มา: ธํารงศักดิ์ (2534)

