บทที่ 6
การเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
การเลี้ยงสัตวใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีองคประกอบอยู 3 สวนดวยกัน คือ มีพันธุสัตวที่
ดี มีอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวที่ดี และมีการจัดการฟารมที่ดี หากผูเลี้ยงสัตวมีการบริหารจัดการฟารมทีด่ ี มีการ
วางแผนการเลี้ยงสัตวที่ดแี ลวการดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวจะประสบความสําเร็จ ดังนัน้ ผูที่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตวจะตองเปนผูที่มีความรูเรื่องการบริหารจัดการฟารมที่ดีในดานตาง ๆ เชน การจัดการเลี้ยงดูสัตว
การจัดการใหอาหารสัตว การจัดการโรงเรือน การจัดการเรื่องสุขาภิบาลและการควบคุมปองกันโรค เปน
ตน สัตวแตละชนิดจะใชวิธกี ารจัดการทีแ่ ตกตางกันออกไป พื้นฐานความรูเรื่องการจัดการฟารมมี
ความสําคัญสําหรับการเลี้ยงดูสัตวมาก หากผูเลี้ยงสัตวมกี ารจัดการทีด่ แี ละถูกตองจะทําใหการเลีย้ งสัตว
เกิดผลกําไรสูงสุดได
การจัดการเลี้ยงดูโคนม
การจัดการเลีย้ งดูโคนมเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากพอสมควรเนื่องจากตองการใหแมโคผลิตน้ํานม
ใหกับผูเลี้ยงใหไดปริมาณมากที่สุด ผูเลี้ยงจําเปนจะตองศึกษาวิธีการจัดการเลี้ยงดูโคนมตั้งแตคลอดออกมา
เปนลูกโคนมจนกระทั่งโตเปนโคสาวทําการผสม ตั้งทอง คลอดลูก และใหนม ซึ่งการจัดการเลีย้ งดูโคนม
ในแตละระยะของการเจริญเติบโต มีดังตอไปนี้
1. การจัดการเลี้ยงดูโคนมแรกเกิดถึงหยานม
การจัดการเลีย้ งดูลูกโคนมแรกเกิดถึงหยานมเปนสิ่งสําคัญชวงหนึ่งของการจัดการเลีย้ งโคนม
ในชวงนี้จะมีจดุ มุงหมายเพื่อใหไดลูกโคนมที่หยานมเร็วมีสุขภาพสมบูรณ และเพื่อเตรียมความพรอมใน
ทุก ๆ ดาน เพื่อใหลูกโคเจริญเติบโตไปเปนแมโคนมทีเ่ หมาะสมที่สดุ การจัดการเลี้ยงดูลูกโคนมแรกเกิด
ถึงหยานมปฏิบัติไดดังนี้
1.1 ทําความสะอาดตัวลูก ตัดสายสะดือ ชั่งน้ําหนัก วัดขนาดแรกเกิด สักเบอรหู (tattoo) ดัง
ภาพที่ 8.1
1.2 ใหกนิ นมน้ําเหลือง (colostrum) ภายใน 1 ชั่วโมง แรกเกิด วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 2 ลิตร
ตลอด 3 วัน โดยหัดใหลูกโคกินนมจากถังพลาสติก (ภาพที่ 6.2)
1.3 จดบันทึกพันธุประวัติลกู โคทุกตัว (ภาพที่ 6.1)
1.4 ฉีดวิตามินเอดีอี 1 ซีซี. ครั้งแรกเมื่ออายุ 2 – 3 วัน ครั้งตอไป เมื่ออายุ 7 และ 14 วัน
1.5 ใหนมอาหารขน หญา น้ํา ตามโปรแกรม

1.6 การจัดการอื่น เชน ตัดหัวนมเกินภายในอายุ 14 วัน ทําลายเขาและตอนเพศผูกอ นอายุ 3
เดือน ถายพยาธิเมื่ออายุ 3 – 4 สัปดาห (ภาพที่ 6.3)

ภาพที่ 6.1 การทําเครื่องหมายประจําตัว
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 422)

ภาพที่ 6.2 การฝกหัดใหลูกโคกินนมจากถัง
ที่มา (อุทัย หนูแดง, 2543, หนา 34)

ภาพที่ 6.3 การทําลายเขาลูกโค
ที่มา (อุทัย หนูแดง, 2543, หนา 36)
2. การจัดการเลี้ยงดูโคนมระยะหลังหยานม
การจัดการเลีย้ งดูโคนมในชวงนี้มีจดุ ประสงค คือ การเลี้ยงใหลูกโคโตเร็วโดยเสียตนทุนต่ําสุด
ใหเขาสูวยั หนุม สาวเร็วที่สุดพรอมที่จะผสมพันธุใหไดลกู ที่แข็งแรงและรอดชีวิตใหมากที่สุด จัดไดวาเปน
ระยะที่มีความสําคัญระยะหนึ่ง หากเราจัดการลูกโคหลังหยานมดีกจ็ ะไดแมโคที่สมบูรณพรอมที่จะให
น้ํานมแกผูเลี้ยงในปริมาณสูงสุด การจัดการโคนมหลังหยานมมีการจัดการดังนี้
2.1 ใหอาหารขนโปรตีน 16 – 18 เปอรเซ็นต ใหกนิ วันละ 2 – 3 กก. หญาและน้าํ ใหกนิ เต็มที่
2.2 การจัดการอื่น ๆ เชน ชั่งน้ําหนัก วัดขนาด ที่อายุหยานม 4 เดือน ติดเบอรหู (ear tag) ให
วัคซีนปองกันโรคแทงติดตอบลูเซลลา เสตรน - 19 แกโคเพศเมียอายุ 3 – 8 เดือน คัดแยกเพศ แยกฝูง
เปนฝูงเพศผูไมตอน ฝูงเพศเมีย (อาจรวมกับเพศผูตอน) โดยผานการถายพยาธิแลวถายพยาธิตัวกลมซ้ําเมื่อ
อายุ 3 และ 6 เดือน ตอไปถายทุกป ปละ 1 ครั้ง ถายพยาธิใบไม เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป ตอไปถายยา
ทุกป ปละ 2 ครั้ง (ธาตรี จีราพันธุ, 2548)

3. การเลี้ยงดูโคนมรุนโคนมสาว
เมื่อพนระยะหยานมแลวโคนมก็จะเขาสูวัยสาว โดยที่แมโคจะเริ่มแสดงอาการเปนสัดเมื่ออายุ 12
เดือน แตอายุที่เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุคือ 15 – 18 เดือน ซึ่งมีการจัดการดังนี้
3.1 การใหอาหารโครุน – โคสาว
3.1.1 ใหอาหารขน โปรตีน 16 เปอรเซ็นต วันละ 1 – 4 กิโลกรัม
3.1.2 หญาและน้ํา ใหเต็มที่
3.1.3 อาหารแรใหกินตามใจชอบ
3.2 การจัดการโครุน – โคสาว
3.2.1 คัดเลือก แยกฝูง เปนพอ – แมพันธุท ดแทน
3.2.2 เพศผู จําหนาย หรือตอน แลวขุนสงโรงฆา
3.2.3 ใหวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอ ย และคอบวม ปละ 2 ครั้ง
3.2.4 ทําการผสมเมื่อโคสาวแสดงอาการเปนสัดโดยจะแสดงอาการกระวนกระวาย สงเสียงรอง
ไมกินหญา อวัยวะเพศบวมแดงมีน้ําเมือกไหลออกมา ชอบขึ้นขี่ทับตัวอื่นและยอมใหตัวอื่นขึน้ ทับจะแสดง
อาการเปนสัดอยู 12 ชั่วโมง ระยะทีเ่ หมาะสมตอการผสมพันธุ คือ ชั่วโมงที่ 8 – 15
3.2.5 ปลอยใหลงแทะเล็มหญาในแปลง
4. การจัดการเลี้ยงดูแมโคนมระยะตั้งทองถึงคลอด
การจัดการแมโคนมระยะนีส้ ําคัญมากเนื่องจากเปนระยะที่ลูกโคในทองมีการพัฒนาอวัยวะตาง ๆ
เพื่อออกมาเปนลูกโคที่สมบูรณแข็งแรง อีกอยางหนึ่งคือเปนชวงทีแ่ มโคนมมีการพัฒนาระบบเตานมเพื่อ
รองรับการใหนมเมื่อคลอดลูกแลว หากผูเลี้ยงมีการปฏิบัติตอแมโคอยางถูกตองแลวลูกที่คลอดออกมาก็จะ
สมบูรณแข็งแรง แมโคนมจะมีระบบเตานมที่สมบูรณพรอมที่จะใหนมตอไป การจัดการเลี้ยงดูแมโคนม
ระยะตั้งทองถึงระยะคลอดปฏิบัติไดดังนี้
4.1 ในโคสาวทองแรก มีการจัดการดังนี้
4.1.1 ใหอาหารขนโปรตีน 16 เปอรเซ็นต วันละ 1 – 4 กก. และเพิ่มทีละนอยในชวง 30 – 40
วัน กอนคลอด (ภาพที่ 6.4)
4.1.2 ถายพยาธิกอนคลอด
4.1.3 กอนคลอด 7 วัน นําเขาคอกคลอดปูดวยฟางหญาที่สะอาด
4.1.4 ชวง 4 – 7 วันกอนคลอด ใหวติ ามินเอดีอี แรธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส
4.1.5 ชวง 7 วัน กอนคลอดใหอาหารฟาม เชน รําออน
4.1.6 ฝกใหแมโคเขาซองรีดนมเพื่อความคุนเคย เมื่อถึงเวลารีดแมโคจะไดไมกลัวและไมอั้นนม
โดยฝกเขาซองรีดนม 30 วันกอนคลอด (วิโรจน ภัทรจินดา, 2546)

4.2 แมโคใหลูกมาแลว มีการจัดการดังนี้
4.2.1 หยุดรีดนมกอนคลอด (dry) 60 วัน กรณีแมโคใหนมมาก ๆ ปฏิบัติดังนี้
4.2.1.1 ลดอาหารขนลง จนถึงงดใหอาหารขน
4.2.1.2 ฉีดวิตามินเอดีอีใหกบั แมโค
4.2.1.3 ชวงหยุดรีด 60 วัน ใหหญาสดเต็มที่และใหแมโคออกกําลังกายบาง
4.2.1.4 ชวงระยะการหยุดรีดนมอาจใชเวลา 7 – 10 วัน
4.2.2 ชวง 30 – 45 วัน กอนคลอด เพิ่มอาหารขนทีละนอย
4.2.3 การจัดการอื่น เชน เดียวกับโคสาวทองแรก
4.2.4 ถาลูกโคคลอดออกมาแลวรกไมออกภายใน 2 – 6 ชั่วโมง ตองฉีดยาชวยขับรก (ภาพที่
6.5)
4.2.5 ถานมคัดผูเลี้ยงจะตองชวยรีดน้ํานมออกบาง มิฉะนั้นจะทําใหเกิดเตานมอักเสบได

ภาพที่ 6.4 แมวัวนมใกลคลอด
ที่มา (อุทัย หนูแดง, 2543, หนา 29)

ภาพที่ 6.5 ทาคลอดปกติของลูกโค
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 375)
5. การจัดการเลี้ยงดูแมโคระยะใหนม
การจัดการเลีย้ งดูแมโคระยะใหนมนั้นจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษเนื่องจากระยะนี้เปนระยะ
ที่แมโคใหผลผลิตตอผูเลี้ยง หากผูเลี้ยงปฏิบัติตอแมโคไมถูกตอง แมโคก็จะใหนมในปริมาณต่ํา การ
ปฏิบัติชวงแมโคใหนมทําไดดังนี้
5.1 หลังคลอดควรฉีดยาปฏิชวี นะ และใหยาสอดชองคลอด เชนเดียวกับในโคเนื้อ ฉีดวิตามินเอดี
อี ตัวละ 5 ซีซี. ในแมโคทีใ่ หนมมาก ๆ
5.2 รกจะตองออกมาภายใน 6 ชั่วโมง หลังคลอด
5.3 ใหอาหารหยาบในชวงอากาศเย็นสบาย ตอนเชา – เย็นใหอาหารขน โปรตีน 16 – 18
เปอรเซ็นต วันละ 2 เวลา เชา-เย็น คิดจากนม 4 กิโลกรัม จะใหอาหารขน 1 กิโลกรัมหญาสด/น้ําให
เต็มที่
5.4 ตรวจสัด จะปรากฏหลังคลอดภายใน 60 วัน พบสัดครั้งที่ 2 ผสมเทียมไดทนั ที
5.5 รีดนม วันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น รีดดวยมือหรือใชเครื่องรีด (ภาพที่ 6.6)

ภาพที่ 6.6 การรีดนมดวยเครื่องและรีดนมดวยมือ
ที่มา (กรมปศุสัตว, 2540 และ 2541, หนา 26 และ 18)
การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ
การจัดการเลีย้ งดูโคเนื้อโดยทั่ว ๆ ไปก็คลาย ๆ กับการจัดการเลี้ยงดูโคนม แตมีความยุงยากนอย
กวา ซึ่งในปจจุบันอาชีพเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉพาะโคขุนเปนอีกอาชีพหนึ่งที่ไดรับความสนใจ ผูที่จะ
ดําเนินการเลี้ยงโคเนื้อจําเปนจะตองมีความรูความชํานาญพอสมควรเพื่อใหการเลีย้ งโคเนื้อประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งการจัดการเลีย้ งโคเนื้อมีวิธกี ารปฏิบัติดังนี้
1. การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุโคเนือ้
การคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อตองคัดเลือกโคที่มีคุณลักษณะ สี ตรงตามพันธุ รูปทรง
เปนโคเนื้อ (blocky type) เปนโคอายุ 2-5 ป (น้ําหนัก 280-300 กก.) ปราศจากโรคแทงติดตอ
(brucellosis) วัณโรค (tuberculosis) เชื่อง เจริญเติบโตเร็ว ทําการถายพยาธิกอนนําเขาฝูงผสมพันธุ
(ดํารง กิตติชยั ศรี และคนอืน่ ๆ, 2546) การคัดเลือกควรพิจารณาจากขอมูลของบรรพบุรุษ คือ พอ แม ปู
ยา ตา ยาย ดวย ซึ่งขอมูลเหลานี้เรียกวา พันธุประวัติ (pedigree) นํามาประกอบการคัดเลือกพอพันธุและ
แมพันธุ โดยมีลักษณะที่ควรนํามาใชในการคัดเลือกตามที่ทีมงานนิตยสารสัตวบก (2544) แนะนําดังนี้
1.1 มีนํา้ หนักแรกคลอดสูง
1.2 มีนํา้ หนักหยานมดี
1.3 มีการเจริญเติบโตหลังหยานมดี

1.4 ประสิทธิภาพการเปลีย่ นอาหารเปนเนื้อสูง
1.5 รูปรางลักษณะภายนอกดีตรงตามพันธุ
2. การเลี้ยงดูพอพันธุและแมพันธุโคเนื้อ
การเลี้ยงดูพอพันธุและแมพนั ธุโคเนื้อจะปฏิบัติคลาย ๆ กับการดูแลพอพันธุและแมพันธุโคนม
ตางกันตรงที่โคเนื้อไมมีขั้นตอนการปฏิบัติการรีดนม การดูแลพอพันธุและแมพนั ธุโคเนื้อใหปฏิบัติดังนี้
2.1 การใหอาหารในสภาพปกติจะจัดการใหอาหารดังนี้
2.1.1 อาหารขน โปรตีน 15 เปอรเซ็นต (วันละ 2 – 3 กิโลกรัม)
2.1.2 หญาสด 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว (40 – 50 กิโลกรัม/วัน) หรือหญาแหง 12
กิโลกรัม/วัน
2.1.3 น้ําอยางนอย 30 – 40 ลิตร/วัน
2.2 การผสมพันธุโคเนื้อ ทําไดดังนี้
2.2.1 การจูงผสม แยกเลีย้ งแมพันธุและแมพันธุเมื่อจะผสมก็นําตัวผูมาผสม
2.2.2 การผสมแบบคุมฝูง เหมาะสําหรับฟารมขนาดใหญ ตามปกติการผสมแบบคุมฝูงใหแมโคที่
ผสมติดประมาณ 75 เปอรเซ็นต (ศรเทพ ธัมวาศร, 2539) โดยมีสัดสวนตัวผูตอตัวเมีย ดังนี้
2.2.2.1 ตัวผูอายุ 2 – 3 ป คุมตัวเมียได 10 – 15 ตัว
2.2.2.2 ตัวผูอายุ 3 – 4 ป คุมตัวเมียได 15 – 20 ตัว
2.2.2.3 ตัวผูอายุ 4 ปขึ้นไป คุมตัวเมียได 20 – 25 ตัว
2.2.3 การประมาณอายุโคโดยดูจากการงอกของฟน ดังแสดงในภาพที่ 6.7 สวนการประมาณ
จํานวนลูกโคที่เกิดจากแมโคโดยดูที่เขา ดังแสดงในภาพที่ 6.8
2.2.4 การผสมเทียม โดยการนําน้ําเชื้อทีแ่ ชแข็งไปผสมใหกับแมโคในระยะเปนสัด การผสมเทียม
จะมีโอกาสผสมติด 70 เปอรเซ็นต
2.2.5 การฝกรีดน้ําเชื้อพอพันธุ เริ่มฝกเมื่ออายุ 15 เดือน และสามารถรีดเก็บน้ําเชือ้ ไดเมื่อพอ
พันธุอายุ 18 เดือน น้ําเชื้อทีไ่ ดนํามาเจือจางแลวทําน้ําเชือ้ สด (fresh semen) หรือน้าํ เชื้อแชแข็ง (frozen
semen) (ธาตรี จีราพันธุ, 2548)
2.2.6 การสังเกตสัด (heat detection) สัด (heat หรือ estrus) คือ อาการยอมรับการผสมของโค
เพศเมียโดยจะเกิดขึ้นทุก ๆ 21 วัน มีอาการดังนี้ ขึ้นขี่ตัวอื่นหรือยอมใหตวั อื่นขึ้นขี่ อวัยวะเพศบวมแดง มี
น้ําเมือกใสไหลออกมาจากชองคลอดรองบอย ๆ (จรัส สวางทัพ, 2539)
2.2.7 ชวงที่เหมาะสมในการผสมเทียม พบสัดตอนเชา ผสมเทียมตอนเย็น (หางจากพบสัด 12
ชั่วโมง) พบสัดตอนเย็น ผสมเทียมตอนเชาวันรุงขึ้น

ภาพที่ 6.7 การประมาณอายุโคจากการงอกของฟน
ที่มา (ทีมงานนิตยสารสัตวบก, 2544, หนา 47)

ภาพที่ 6.8 การประมาณจํานวนลูกโคที่เกิดจากแมโคโดยดูที่เขาแมโค
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 18)

3. การเลี้ยงดูแมโคอุมทอง
การเลี้ยงดูแมโคอุมทองถึงระยะคลอดใหปฏิบัติเชนเดียวกับการดูแลแมโคนมอุมทอง และจะตองมี
การปฏิบัติดูแลเอาใจใสมากกวาปกติ ไมควรทําใหแมโคตื่นตกใจ หรือทําใหแมโควิง่ การใชยาและ
เวชภัณฑกับแมโคตั้งทองจะตองศึกษาใหละเอียดกอน ซึ่งอาจมีผลทําใหแมโคแทงลูกได (ไชยา อุม สูงเนิน
, 2544)
4. การเลี้ยงดูลูกโคเนื้อแรกเกิดถึงหยานม
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการดูแลลูกโคนม แตจะมีวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของการตอนลูกโค
เนื้อเพศผูที่ไมไดเอาไวทําพันธุ การตอนจะใชเครื่องมือที่เรียกวา เบอรดิสโซ (burdizzo) หนีบทีข่ ั้วอัณฑะ
ทั้ง 2 ขาง ของลูกโคอายุ 3 เดือน เครื่องมือนี้จะไปตัดเสนเลือดและทอนําอสุจิของลูกโคตัวผูใหขาด
(ภาพที่ 6.9) โดยที่ลูกโคไมเกิดอันตราย สวนการจัดการอื่น ๆ เชน
4.1
4.2
4.3
4.4

ถายพยาธิครั้งแรกที่อายุ 3 – 4 สัปดาห
ถายพยาธิครั้งที่ 2 ที่อายุ 3 เดือน และถายพยาธิครั้งที่ 3 ที่อายุ 6 เดือน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคแทงติดตอใหลกู โคเพศเมียอายุ 3 – 8 เดือน
หยานมลูกโคที่อายุ 7 เดือน

ภาพที่ 6.9 การใชเบอรดิซโซในการตอน
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 37)

5. การเลี้ยงดูโคเนื้อรุน
การเลี้ยงดูโคเนื้อรุนปฏิบัติคลาย ๆ กับการเลี้ยงโคนมรุน แตจะมีรายละเอียดเพิม่ เติม โครุนจะ
เลี้ยงเพื่อไวใชสําหรับทดแทนโคฝูงเดิมที่คัดออกจําหนาย หรือทดแทนพอแมพันธุที่คดั ทิ้ง มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้
5.1 เมื่อโคอายุครบ 1 ป ทําการคัดเลือก โดยเฉพาะโคเพศเมียเพื่อเปนโคทดแทนประมาณ 16 –
25 เปอรเซ็นตทุกป โดยปกติจะคัดแมโคอายุมากออกปละ 10 เปอรเซ็นต สวนเพศผูคัดเลือกไวเปนพอ
พันธุ โดยจําหนายหรือนําไปฝกรีดน้ําเชื้อ
5.2 การใหอาหารและน้ําควรใหอาหารขน โปรตีน 15 เปอรเซ็นต วันละ 2 – 3 กิโลกรัม หญา
สด 20 – 50 กิโลกรัม หรือหญาแหง 6 – 12 กิโลกรัม ใหน้ํา 20 – 30 ลิตรตอวัน และอาหารแรธาตุมีไว
ตลอดเวลา
6. การเลี้ยงดูโคขุน
โคขุนก็คือการนําโคเนื้อที่มีลักษณะดีมาขุนใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยไดรับอาหารที่ดีทั้ง
อาหารขนและอาหารหยาบอยางเต็มที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไดเนื้อที่มคี ุณภาพดีตรงกับความตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันไดมีผูเลี้ยงโคเนื้อหลายรายดําเนินการเลี้ยงโคขุนโดยหาซื้อโคเนื้อที่
เกษตรกรเลีย้ งไวตามชนบท นําเขามาขุนและชําแหละเนือ้ ขายเกิดเปนธุรกิจการขุนโคขึ้น การเลี้ยงดูโคขุน
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
6.1 หลักในการคัดเลือกโคมาขุน มีหลักในการพิจารณาหลายประการดังตอไปนี้
6.1.1 พันธุโค ไมนิยมนําโคพื้นเมืองมาขุนขายเนื่องจากตัวเล็ก โตชา นิยมโคลูกผสมที่มีเลือด
พันธุแทหรือพันธุตางประเทศ 50 – 75 เปอรเซ็นต เชน ลูกผสมอเมริกันบราหมันกับพื้นเมือง (ภาพที่
6.10) ลูกผสมบราหมันพื้นเมืองกับชาโรเลย ลูกผสมบราหมันกับชาโรเลย ฯลฯ
6.1.2 เพศโคที่จะนํามาขุน ควรเปนเพศผูเนื่องจากตัวใหญและโตเร็ว จะเปนเพศผูตอนหรือไม
ตอนก็ได
6.1.3 อายุโค จะมีความสัมพันธกับระยะเวลาการขุน กลาวคือ โคอายุนอยจะใหเวลาขุนนานกวา
โคอายุมาก ดังนี้
6.1.3.1 โคหยานมจะใชเวลาขุนนาน 10 เดือน
6.1.3.2 โคอายุ 1 ป ใชเวลาขุนนาน 8 เดือน
6.1.3.3 โคอายุ 1.5 ป ใชเวลาขุนนาน 6 เดือน
6.1.3.4 โคอายุ 2 ป ใชเวลาขุนนาน 4 เดือน
6.1.3.5 โคเต็มวัย ใชเวลาขุนนาน 4 เดือน

ภาพที่ 6.10 ลูกโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราหมัน
ที่มา (ศรเทพ ธัมวาสร, 2539, หนา 29)
6.2 แหลงที่จะหาซื้อโคมาขุน อาจจะไดจากคอกของผูเลี้ยงเอง โดยเลี้ยงแมเพื่อผลิตลูกเอง หรือ
ซื้อจากผูผลิตลูกโคขาย หาซื้อตามตลาดนัดโคกระบือ หรือซื้อจากผูเลี้ยงรายยอยก็ได โดยที่ผูซื้อจะตองมี
ความชํานาญในการดูลักษณะโคเปนอยางดี
6.3 อาหารโคขุน สวนมากจะเลี้ยงดวยอาหารหยาบแลวเสริมดวยอาหารขน อาหารหยาบจะใช
หญาสดเปนอาหารหลักหรืออาจจะเปนหญาหมัก ตนขาวโพด เปลือกถั่ว เปลือกสับปะรด สวนอาหารขน
จะนําวัตถุดิบตาง ๆ มาผสมกัน แตตองมีคุณภาพดี มีโปรตีนและพลังงานตามที่โคตองการ
6.4 การจัดการดานอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
6.4.1 กักสัตวดูอาการในคอกกักกันอยางนอย 14 วัน
6.4.2 จัดโคขนาดใกลเคียงกันใหอยูใ นคอกขุนเดียวกัน (ภาพที่ 6.11)
6.4.3 ใหวัคซีนปองกันโรคสําคัญๆ เชน ปากและเทาเปอ ย คอบวม แอนแทรกซหรือกาลี
6.4.4 ถายพยาธิทั้งตัวกลมตัวแบนหลังใหวัคซีน 1 สัปดาห
6.4.5 กําจัดพยาธิภายนอก เชน เห็บ
6.4.6 โคผูจะตองเปนโคผูตอน จะเชื่อง สะสมไขมันไดมาก
6.4.7 การขุน ขึ้นกับอายุและสภาพของสัตว โครุน ใชเวลาขุนนานกวาประมาณ 6 – 8 เดือน โค
อายุมาก โคผอม ใชเวลาขุนสั้นกวา 3 –6 เดือน
6.4.8 การใหอาหารในระยะขุน ชวงแรกใหอาหารขนโปรตีน 8 เปอรเซ็นต จํานวน 3 สวน
อาหารหยาบ 7 สวน ชวงกลางอาหารขน 5 สวน อาหารหยาบ 5 สวน และชวงสุดทาย อาหารขน 7
สวน อาหารหยาบ 3 สวน
6.5 ลักษณะโคขุนที่พรอมสงตลาด โคขุนที่พรอมจะสงตลาดจะตองมีลักษณะดังนี้
6.5.1 กลามเนือ้ เจริญเติบโตเต็มที่

6.5.2 มีการผสมไขมันทั้งแทรกอยูในเนื้อและหุมอยูนอกกลามเนื้อ (ภาพที่ 6.12)
6.5.3 โคจะมีอัตราการเจริญเติบโตนอยลงถึงแมจะไดอาหารมาก
6.5.4 ใหจับโคขุนสงตลาดไดเมื่อสภาพของโคสมบูรณและเติบโตเต็มที่

ภาพที่ 6.11 โคขุนและคอกโคขุน
ที่มา (ทีมงานนิตยสารสัตวบก, 2544, หนา 4)

ภาพที่ 6.12 ซากโคขุนคุณภาพดี
ที่มา (สวาง อังกุโร, 2543, หนา 32)

การจัดการเลี้ยงดูกระบือ
ในสมัยกอนประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือกันเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน สวนใหญ
จะเลี้ยงไวเพื่อใชงานและเพือ่ นําเนื้อมาบริโภค แตหลังจากมีเครื่องจักรเครื่องกลเขามาแทนที่ จํานวน
กระบือในประเทศไทยก็ลดลงไปมาก บางจังหวัดแทบจะไมมีกระบือใหเห็นเลย ปจจุบันนี้น้ํามันมีราคา
แพงมากจึงทําใหเกษตรกรบางรายหันกลับไปใชกระบือเปนแรงงานในไรนาแทนเครือ่ งจักรมากขึ้น บาง
หมูบานโดยเฉพาะในภาคอีสานหันกลับมาใชกระบือเปนแรงงานในการทํานา ผลพลอยไดก็คือ ไดเนื้อ
กระบือมาบริโภค การจัดการเลี้ยงดูกระบือไมยุงยากเหมือนโค เนื่องจากกระบือเลี้ยงงาย ทนโรค กิน
อาหารไดเกือบทุกชนิด การเลี้ยงกระบือจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรควรใหความสนใจ การจัดการ
เลี้ยงดูกระบือมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1. การคัดเลือกกระบือเพื่อใชเปนพอพันธุแ ละแมพนั ธุ
พอพันธุและแมพันธุกระบือจะตองมีลักษณะดี มีการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดี
มีรูปรางสมสวน มีอายุ 2.5 – 3 ป เพศผูสูงไมนอยกวา 130 เซนติเมตร รอบอกไมนอยกวา 190
เซนติเมตร เพศเมียสูงไมนอยกวา 125 เซนติเมตร รอบอกไมนอยกวา 185 เซนติเมตร ซึ่งมีหลักในการ
พิจารณาคัดเลือกกระบือมาเปนพอพันธุและแมพันธุ ดังนี้
1.1 ดูจากสมุดประวัติ (pedigree) มาจากพอพันธุและแมพันธุดี
1.2 ทําการทดสอบลูกหลาน (progeny test) พอพันธุและแมพนั ธุตัวใดใหดูที่มีลกั ษณะดี
ก็คัดไวทําพันธุ
1.3 คัดเลือกโดยการตัดสินจากการประกวด สวนมากจะใหเปนระดับคะแนน
ตามปกติกระบือใหลูกปละตัวหรือ 3 ป 2 ตัว ถากระบือใหลูกต่ํากวารอยละ 60 – 70 ควร
ตรวจดูขอบกพรองเพื่อที่จะตองแกไข เชน การใหอาหาร แรธาตุ การจัดการผสมพันธุใหถูกชวงระยะของ
การเปนสัด
2. การผสมพันธุกระบือ
โดยปกติกระบือจะโตเปนหนุมเปนสาวพรอมที่จะผสมพันธุนั้น เพศผูจะมีอายุ 3 ถึง 4 ป เพศ
เมียมีอายุ 2 – 3 ป แลวแตความสมบูรณของกระบือ จะใชพอพันธุ 1 ตัว คุมฝูงแมพันธุไดไมเกิน 25 ตัว
แตถาแยกพอพันธุและแมพนั ธุเลี้ยงตางหากกัน พอพันธุ 11 ตัว สามารถคุมฝูงตัวเมียได 100 ตัว โดย
สังเกตวาแมพนั ธุตัวไหนเปนสัดก็จะจับตัวผูเขาผสม การผสมพันธุกระบือปฏิบัติไดดังนี้
2.1 การสังเกตการเปนสัดของแมพันธุ กระบือที่แสดงอาการเปนสัดจะแสดงอาการดังนี้
2.1.1 เอาหัวชนเพศผูเหมือนหยอกลอ
2.1.2 เอาหัวคลอเคลียใตคอและทองของเพศผู

2.1.3 ใชลําตัวถูลําตัวเพศผู
2.1.4 เดินนําหนาโดยหันกนใหเพศผู บางครั้งอาจจะมีการยกหางขึ้น
2.1.5 มีเสียงคํารามเบา ๆ
2.1.6 ปสสาวะบอย ๆ
2.2 เมื่อพบอาการเปนสัดของแมพันธุนานประมาณ 24 ชั่วโมง (24 - 36 ชั่วโมง, กรมปศุสัตว)
แลวก็ใหทําการผสม อาจใชวิธีการใหพอพันธุผสมโดยตรงหรือผสมเทียมก็ได
2.3 หากผสมไมติดจะกลับมาเปนสัดอีกทุก ๆ 28 – 46 วัน ใหทําการผสมใหม แตถาแมพันธุไม
เปนสัดในระยะเวลา 1 เดือน ก็ถือวาผสมติดและตั้งทอง (ประสบ บูรณมานัส, 2520) (วงรอบการเปนสัด
ของกระบือ 20 ถึง 22 วัน เฉลี่ย 21 วัน, กรมปศุสัตว)

3. การดูแลแมกระบือทองถึงคลอดลูก
เมื่อกระบือแมพันธุตั้งทองแลว การจัดการเลี้ยงดูใหดีขนึ้ เนื่องจากขณะนี้แมพันธุตองกินอาหารเพือ่
เลี้ยงสองชีวิต อาหารโปรตีน แรธาตุ ตองเพียงพอใหกระบือกินหญาสดเต็มที่ อาจเสริมอาหารขนบางวัน
ละ 1 – 2 กิโลกรัม มีกอนแรธาตุใหกระบือไดเลียกินเพื่อเสริมแรธาตุ กระบือจะตัง้ ทองนาน 10 เดือน
หรือ 316 วัน การจัดการแมกระบือทองถึงคลอดลูกปฏิบัติไดดังนี้
3.1 การจัดการดูแลแมกระบือทอง ทําไดดังนี้
3.1.1 ใหกระบือทํางานบางเพื่อเปนการออกกําลังกายจะทําใหกระบือคลอดลูกงาย แตอยาให
ทํางานหนักเกินไป
3.1.2 อยาใหทองผูกจะคลอดลูกยาก
3.1.3 อยาใหเดินไกล ๆ หรือวิ่งเร็ว ๆ
3.1.4 อยานําเขาไปรวมกับกระบือแทงลูก
3.1.5 เมื่อแมกระบือทองแกใกลคลอดตองแยกไปขังไวตา งหาก
3.2 อาการของแมกระบือทีจ่ ะคลอดลูก จะมีอาการดังนี้
3.2.1 สองถึงสามวันกอนคลอด เตานมจะเต็มและขยายใหญขึ้น มีนา้ํ นมไหลเวลาบีบ
3.2.2 แนวทองหยอน
3.2.3 อวัยวะเพศบวม
3.2.4 อาการทุรนทุราย แสดงอาการปวดทอง โดยทั่วไปแมกระบือจะคลอดลูกเองในลักษณะยืน
คลอด ใชเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
3.2.5 รกตองออกภายใน 4 ชั่วโมงหลังคลอด
3.3 เมื่อแมกระบือคลอดลูกแลวใหปฏิบัติดังนี้
3.3.1 เช็ดทําความสะอาดตัวลูกกระบือ
3.3.2 ตัดสายสะดือลูกกระบือ

3.3.3 รกภายในตัวแมตองออกภายใน 4 ชั่วโมง ถาไมออกอาจจะตองฉีดยาขับรก
3.3.4 ถาลูกแสดงอาการแนนิ่ง ใหชว ยโดยดึงลิ้นออกจากปากแลวจับขายกใหหวั หอยลง
3.3.5 เมื่อลูกกระบือหายใจไดแลวควรชวยใหลูกกระบือกินนมแมที่เปนนมน้ําเหลืองโดยเร็ว
3.3.6 แมกระบือเมื่อคลอดแลวใหกินหญาออน ๆ และพักผอน
3.3.7 หากนมคัด ผูเลี้ยงตองรีดนมออกบาง
3.3.8 แมกระบือที่ใหนมลูกอาจจะขาดธาตุแคลเซียม จะมีอาการนอนหงายหนาเอาหัวทับสวน
หลังลักษณะนีเ้ รียกวา ไขนม ตองแกไขโดยฉีดแคลเซียมกลูโคเนตใหกับแมกระบือ
4. การเลี้ยงดูลูกกระบือกอนหยานม
เมื่อลูกกระบือคลอดแลวจะปลอยใหอยูก บั แมและในระยะนี้เปนระยะที่อันตรายมากที่สุด จะตอง
ดูแลลูกกระบือเปนอยางดี และจะตองใหลูกกินนมน้ําเหลืองจากแมในระยะ 3 วันแรก เพื่อสรางภูมิคุมกัน
โรค ควรใหลูกกินนมแมจนอายุถึง 3 – 4 สัปดาห ก็หานมเทียมมาใหลูกกระบือกินได หากแมกระบือมี
นมไมพอ การจัดการเลี้ยงดูลูกกระบือกอนหยานมปฏิบัติไดดังนี้
4.1 กระเพาะลูกกระบือจะสมบูรณเมื่ออายุ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งลูกกระบือสามารถกินหญาไดบาง
แลว แตการใหลูกกระบือกินนมแมตอไปจนถึงอายุ 6 เดือน โดยปกติลูกกระบือจะหยานมไดเองเมื่ออายุ
7 – 8 เดือน
4.2 นําเครื่องหมายประจําตัวลูกกระบือ ทําไดหลายวิธี เชน
4.2.1 ใชโซหอยคอแขวนปายพลาสติก
4.2.2 การสักเบอรหู
4.2.3 การตีตราที่เขา และสะโพก (ภาพที่ 6.13)

ภาพที่ 6.13 การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 439)

4.3 จดบันทึกพันธุประวัติ
4.4 ตอนกระบือตัวผูที่ไมตอ งการเก็บไวทําพันธุ
5. การจัดการเลี้ยงดูกระบือหลังหยานมถึงหนุมสาว
เมื่อลูกกระบืออายุ 6 เดือนไปแลว ก็จะเริม่ หยานม การจัดการชวงนี้งา ยขึ้นโดยใหกระบือลงแทะ
เล็มหญาในทุงหญา และอาจเสริมดวยอาหารขนบางบางครั้ง ลูกกระบือที่ไมไดตอนควรแยกออกจากฝูง
สวนลูกกระบือเพศเมียและเพศผูที่ตอนแลวจะปลอยเลี้ยงรวมกันในแปลงหญา การจัดการเลี้ยงดูกระบือ
หลังหยานมทําไดดังนี้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ใหอาหารขน 1 – 1(1/2) กิโลกรัมตอตัวตอวัน อาหารผสมควรมีโปรตีน 16 – 18 เปอรเซ็นต
ใหกนิ หญาเปนอาหารหลัก
มีกอนแรธาตุแขวนไวใหกระบือเลียกิน
มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา
เมื่ออายุ 18 เดือน ควรมีน้ําหนักประมาณ 250 – 300 กิโลกรัม

การจัดการเลี้ยงดูสุกร
การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาการเลี้ยงที่ทันสมัย สามารถพัฒนาจนทัดเทียมกับ
ตางประเทศ คนไทยสามารถทําการปรับปรุงพันธุจนไดสุกรสายพันธุที่เติบโตเร็ว ใหเนื้อมาก และมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนือ้ ดี มีการนําเทคโนโลยีดานเครื่องจักรเครื่องมือมาใชในกิจการ
เลี้ยงสุกรในปจจุบัน มีการใชระบบโรงเรือนที่ทันสมัยเปนโรงเรือนระบบปด ทั้งนี้การจะเลีย้ งสุกรให
ไดผลดีนั้นปจจัยสําคัญก็คือ ผูเลี้ยงสุกรเองตองหมั่นศึกษาหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาปรับใชใน
ฟารมตนเองอยูเสมอ ซึ่งการจัดการเลี้ยงดูสุกรนั้นมีขอ ปฏิบัติดังตอไปนี้
1. การจัดหาพันธุสุกรมาเลี้ยง
พันธุสุกรที่เลี้ยงกันอยูใ นปจจุบันมีอยูดว ยกัน 3 สายพันธุ คือ พันธุวาจไวท พันธุแลนเรซ และ
พันธุดูร็อค เจอรซี โดยที่นยิ มนําสุกรทั้ง 3 สายพันธุมาผสมขามกันใหไดลูก 2 สาย และ 3 สาย ซึ่งการ
จัดหาพันธุสุกรมาเลี้ยงมีขอควรปฏิบัติดังนี้
1.1 มาจากฟารมที่เชื่อถือได
1.2 ซื้อมาจากแหลงที่ปลอดโรค

1.3 หากตองการซื้อไวเปนพอพันธุและแมพันธุจะตองเปนสุกรที่มีความสมบูรณพันธุ ตัวเมียตอง
มีเตานมไมนอยกวา 6 คู
1.4 ขนยายสุกรอยางระมัดระวัง
1.5 กักแยกสุกรใหมไวตางหาก 15 วัน กอนนําเขาฝูง
2. การจัดการเลี้ยงดูสุกรพอพันธุและแมพนั ธุ จัดการไดดังนี้
การจัดการเลีย้ งดูสุกรพอพันธุและแมพนั ธุนั้นมีความสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะถาหากเราตองการจะ
ไดลูกตอคอกในอัตราสูงและไดลูกที่มีสุขภาพดีนั้น จะตองมีการจัดการดูแลพอพันธุแ ละแมพนั ธุทดี่ ีดวย
ทั้งในชวงกอน ระหวางการผสมพันธุ และหลังการผสมพันธุ ซึ่งมีวธิ ีปฏิบัติดังนี้
2.1 การจัดการสุกรพอพันธุ ปฏิบัติไดดังนี้
2.1.1 พอสุกรที่มีน้ําหนักไดประมาณ 50 กิโลกรัม ตองนําไปแยกไวเลี้ยงตางหาก คอกละ 1 ตัว
2.1.2 พอสุกรตองไดรับการออกกําลังกายบาง โดยใหพอ สุกรออกเดินรอบ ๆ โรงเรือน
2.1.3 อยาใหพอสุกรอวนเกินไป
2.1.4 เมื่อพอสุกรอายุได 6 เดือน ใหจูงพอสุกรไปหาตัวเมียบางเพื่อความคุนเคย
2.1.5 เมื่อพอสุกรอายุได 8 เดือน ก็ใชผสมพันธุได พอสุกร 1 ตัว จะผสมกับตัวเมียได 20 ตัว
2.1.6 พอพันธุที่โตเต็มที่แลวมีอายุเกินกวา 15 เดือน ไมควรใชผสมพันธุมากกวาวันละ 2 ครั้ง
เดือนละไมเกิน 30 ครั้ง
2.1.7 เวลาที่นาํ พอสุกรเขาผสมที่เหมาะคือ เวลาเชา 05.00 – 07.00 น. และเย็น 17.00 – 19.00 น.
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
2.2 การจัดการสุกรแมพันธุ ปฏิบัติไดดังนี้
2.2.1 แยกแมสุกรออกเลี้ยงในคอกตางหากเมื่อมีน้ําหนักได 50 กิโลกรัม หรือเลี้ยงรวมกันเฉพาะ
แมพันธุคอกละ 6 ตัว
2.2.2 อยาใหแมพันธุอวนเกินไป
2.2.3 แมสุกรจะเริ่มเปนสัดเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และจะเปนสัดทุก ๆ 21 วัน ควรจะผสม
เมื่อเปนสัดครั้งที่ 3 หรือเมื่ออายุไมนอยกวา 7 เดือน
2.3 โปรแกรมวัคซีนและถายพยาธิ ในพอแมสุกรพันธุปฏิบัติดังนี้
2.3.1 โรคแทงติดตอ ตรวจปละ 1 ครั้ง
2.3.2 โรคอหิวาตสกุ ร ใหวคั ซีน 2 ครั้ง/ป ครั้งแรกอายุ 2 เดือน ครัง้ ที่ 2 อายุ 6.5 เดือน และ
ตอไปทุก 6 เดือน
2.3.3 โรคปากและเทาเปอยใหวัคซีน 2 ครั้ง/ป ครั้งแรกอายุ 10 สัปดาห ครั้งที่ 2 อายุ 7 เดือน
และตอไปทุก 6 เดือน
2.3.4 พยาธิภายในและภายนอกควรกําจัดทุก ๆ 6 เดือน
2.4 การใหอาหารพอ – แมสุกรพันธุ มีการจัดการใหอาหารดังนี้

2.4.1 พอพันธุ ใหปฏิบัติดังนี้
2.4.1.1 ใหอาหารขนโปรตีน 14 – 15 เปอรเซ็นต วันละ 2.5 กิโลกรัม
2.4.1.2 ถาผสมบอย ๆ เพิ่มอาหารขนเปนวันละ 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว
2.4.2 แมพันธุ ใหปฏิบัติดังนี้
2.4.2.1 ระยะกอนผสมหรือทองวางใหอาหารขน โปรตีน 14 – 15 เปอรเซ็นต วันละ 2 กิโลกรัม
กอนผสม 10 – 14 วัน ควรใหอาหารพลังงานเพิ่มหรือทีเ่ รียกวาปรนอาหาร (flushing) เพื่อกระตุนการตก
ไขใหมากขึ้น โดยเพิ่มเปนวันละ 2.5 – 3 กิโลกรัม หรือเพิ่มไขมันในอาหาร 10 เปอรเซ็นต (จรัส สวาง
ทัพ, 2539)
2.4.2.2 ระยะหลังผสมพันธุ ระยะ 84 วันแรกของการอุมทองหลังผสมชวง 1 เดือนแรก ควรลด
อาหารขน เหลือวันละ 1.5 – 1.8 กิโลกรัม (ปองกันแทงลูก) หลังจากนั้นคอย ๆ เพิ่มอาหารขนเปน 2
กิโลกรัม ระยะ 30 วันกอนคลอด เพิ่มอาหารขนเปน 2.5 – 3 กิโลกรัม กอนคลอด 2 – 3 วัน ใหอาหาร
เยื่อใย เชน รําออน ผักสด หญาสด ลดปริมาณอาหารขนเหลือ 30 – 50 เปอรเซ็นต จากที่ใหกิน งดให
อาหารในวันคลอด (ดํารง กิตติชัยศรี และคนอื่น ๆ, 2546)
2.5 การจัดการผสมพันธุสุกร มีวิธีปฏิบัติดังนี้
2.5.1 อาการแมสุกรเปนสัด จะแสดงอาการดังนี้
2.5.1.1 อวัยวะเพศบวมแดง
2.5.1.2 ไมยอมกินอาหาร
2.5.1.3 สงเสียงรอง กระวนกระวาย
2.5.2 การผสมทําได 2 วิธี คือ
2.5.2.1 จูงพอพันธุไปผสมกับตัวเมียที่เปนสัด
2.5.2.2 ผสมเทียม ปจจุบนั นิยมทํากันมาก ใหผสมในวันที่ 2 ของการเปนสัด และทําการผสมซ้ํา
อีกครั้งโดยใหมีระยะหางกัน 8 – 16 ชั่วโมง เชน ผสมครั้งแรกตอนเชาใหผสมซ้ําอีกครั้งในตอนเย็น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
2.6 การดูแลแมสุกรอุมทอง ปฏิบัติดังนี้
2.6.1 ตรวจการกลับสัด ถาแมสุกรไมกลับมาเปนสัดอีกหลังจากผสม 21 และ 42 วัน ใหมนั่ ใจ
วาสุกรตั้งทอง สุกรอุมทอง 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วัน เฉลี่ย 114 วัน
2.6.2 ตรวจการตั้งทองโดยใชเครื่องอุลตราโซนิคในทอง 30 และ 45 วัน ของการตั้งทอง
2.6.3 โรงเรือนตองแหง ปองกันแมสุกรลื่นลม
2.6.4 กอนกําหนดคลอด 10 – 14 วัน ใหถายพยาธิแมสุกร
2.6.5 กอนคลอด 5 – 7 วัน ใหยายแมสกุ รเขาคอกคลอด
2.6.6 ปองกันไมใหแมสุกรทองผูกโดยผสมรําละเอียดลงในอาหาร 1 ใน 3 ของอาหารที่ใหสุกร
ในชวง 3 – 5 วันกอนคลอด

2.6.7 ใหอาหารเสนใย เชน หญาและผักสดกับแมสุกร
2.6.8 หาฟางแหงมาปูรองพืน้ คอกกอนคลอด 1 – 2 วัน
2.7 การจัดการแมสุกรและลูกหลังคลอด ทําไดดังนี้
2.7.1 แมสุกร ใหปฏิบัติดังนี้
2.7.1.1 คลอดลูกได 3 – 4 ตัว จะหยุดเบงประมาณ 1 ชม. ถานานกวานี้ตองฉีดฮอรโมนออกซี
โตซิน 3 – 5 ซี.ซี.
2.7.1.2 เบงแลวลูกไมออก ตองใชมือลวงชวยเอาออกทาคลอดปกติ ลูกสุกรจะเอาจมูกออกกอน
ตามดวยหัว ลําตัว สวนทาย ปกติจะคลอดทุก ๆ 15 นาที
2.7.1.3 คลอดลูกออกหมดแลว รกจะถูกขับออกมา
2.7.1.4 ฉีดยาปฎิชีวนะเพื่อปองกันมดลูกอักเสบ เตานมอักเสบ เชน ยาเพ็นสเตรป (Penstrep)
ฉีดวัคซีนกันโรคปากและเทาเปอย และโรคอหิวาหสุกร
2.7.1.5 หลังคลอด 7 วัน แมสุกรจะเปนสัดเทียมแตไมมกี ารตกไข ผสมไมไดผล
2.7.1.6 กอนหยาลูก ควรฉีดวิตามินใหกบั แมสุกรจะทําใหเปนสัดเร็วขึ้น
2.7.2 ลูกสุกรเกิดใหม ใหปฏิบัติดังนี้
2.7.2.1 ใชผาสะอาดเช็ดเยื่อและเมือกทีห่ อหุมลูกโดยเฉพาะบริเวณจมูกและปาก ทําใหลูกสุกรรอง
ปอดทํางานเร็ว
2.7.2.2 ใชกรรไกรตัดสายสะดือหางจากพืน้ ทอง 1.5 – 2 นิ้ว ใชดายชุบน้ํายา ผูกหางจากพื้นทอง
1 – 1.5 นิ้ว รัดใหแนน แตมทิงเจอร
2.7.2.3 ใชกรรไกรตัดฟนเขี้ยวลาง 4 ซี่ บน 4 ซี่ ตัดใหสูงกวาเหงือกเล็กนอย อยาใหฟน แตก
2.7.2.4 ใชกรรไกรตัดหาง ถาเปนสุกรพันธุตัดกึ่งกลาง ถาเปนสุกรขุน ตัดออก 2 ใน 3 พรอม
ตัดเบอรหู (ภาพที่ 6.14)
2.7.2.5 ใหลูกสุกรไดกินน้ํานมเหลืองหลังคลอด 6 ชั่งโมง
2.7.2.6 ใหความอบอุนลูกสุกรที่ตองการอุณหภูมิ 35 – 40 องศาเซลเซียส ดวยสปอรตไลทกก
แขวนสูง 1 – 1.5 ฟุต นาน 2 สัปดาห หลังจากนั้นแขวนสูง 3 ฟุต หลัง 5 สัปดาห จึงเลิก
2.7.2.7 หลังคลอด 1 – 3 วัน ฉีดธาตุเหล็ก 200 มก. ตอตัว ที่โคนขาหลังหรือคอ เพื่อปองกัน
โรคโลหิตจาง
2.7.2.8 เมื่ออายุครบ 1 สัปดาหเลือกขนาดใกลเคียงกันมาไวคอกเดียวกัน
2.7.2.9 อยาใหลูกสุกรเปยกน้ํา
2.7.2.10 ตอนตัวผูเมื่ออายุ 2 – 3 สัปดาห คัดตัวไมดอี อก
2.7.2.11 ชวยเหลือลูกสุกรที่ไมไดกนิ นม โดยนําไปฝากแมตัวอื่น ๆ หรือใชนมเทียม + น้ําอุน +
ยาปฏิชีวนะปอนใหลูกสุกรกิน
2.7.2.12 ดูแลความสะอาด ความอบอุน และน้ําดื่ม

2.7.2.13 หากแมสุกรตัวใดมีลูกเกิน 12 ตัว ตองนําไปฝากใหแมสุกรที่มีลูกนอยชวยเลี้ยง
2.7.2.14 เมื่อลูกสุกรอายุได 5 – 7 วัน ควรหัดใหลูกสุกรกินอาหาร
2.7.2.15 หยานมลูกสุกรไดตั้งแตอายุ 3 – 5 สัปดาห

ภาพที่ 6.14 การตัดเบอรหสู ุกรลูกผสม
ที่มา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545, หนา 126)
2.8 การจัดการแมสุกรหลังหยานมลูกถึงผสมใหม สุกรแมพันธุหลังหยานมลูกแลวตองจัดการให
เปนสัดใหเร็วที่สุด ซึ่งธาตรี จีราพันธุ (2548) ไดแนะนําการปฏิบัติไวดังนี้
2.8.1 การใหอาหาร ทําไดโดย
2.8.1.1 กอนหยาลูก 3 – 4 วัน ลดอาหารขนลงเหลือวันละ 2 กิโลกรัม ปองกันนมคัดเตา ให
หญาขนเพียงพอ
2.8.1.2 เรงอาหารพลังงานโดยวิธีปรนอาหารใหวันละ 3 – 4 กิโลกรัม กอนผสม 3 – 7 วัน ทํา
ใหตกไขมากขึน้
2.8.2 การจัดการทั่วไป ทําไดดังนี้
2.8.2.1 หลังหยาลูก 2 วัน ทําการถายพยาธิ
2.8.2.2 หลังหยาลูก ใหวัคซีนกอนผสมอยางนอย 7 วัน
2.8.2.3 หลังหยาลูก 4 – 7 วัน แมสุกรจะเปนสัดจริงมีการตกไข ทําการผสมไดเลย เพื่อใหสุกร
ผสมติดไดเร็วที่สุด
2.9 การจัดการลูกสุกรหลังหยานม ใหปฏิบัติดังนี้
2.9.1 ใหสุกรกินอาหารสุกรออน โดยโรยใหในรางทีละนอย
2.9.2 เมื่อสุกรมีอายุ 8 – 10 สัปดาห ใหเปลี่ยนเปนอาหารที่มีโปรตีน 17 – 18 เปอรเซ็นต โดย
โรยใหในรางหรือใสในทีใ่ หอาหารอัตโนมัติ ใหกนิ ทั้งวัน
2.9.3 ถายพยาธิลูกสุกรเมื่ออายุ 6 สัปดาห
2.9.4 ใหวัคซีนปองกันโรคอหิวาตครั้งแรกอายุ 2 เดือน ใหวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย
ครั้งแรกอายุ 10 สัปดาห
2.10 การเลี้ยงดูสุกรรุน ใหปฏิบัติดังนี้

2.10.1 ใหอาหารอยางเพียงพอ อยาใหอวนเกินไป
2.10.2 คัดเลือกสุกรรุนไวเปนพอแมพนั ธุทดแทน เมื่ออายุ 6 – 7 เดือน
2.10.3 อาจจะขังสุกรรวมกันคอกละ 3 – 4 ตัว
2.10.4 กระตุน ใหเปนสัดโดยนําพอพันธุม าขังไวในคอกใกล ๆ
2.10.5 ควรผสมเมื่อสุกรเปนสัดครั้งที่ 2 – 3
2.11 การเลี้ยงดูสุกรขุน สุกรขุน คือ สุกรเพศผูที่ตอนแลว รวมเพศเมียที่ไมไดคดั ไวทําพันธุเลี้ยง
จนมีน้ําหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ก็จับสงตลาดได ใหปฏิบัติดังนี้
2.11.1 การใหอาหาร ทําได 2 แบบ คือ
2.11.1.1 ใหกนิ ตลอดเวลาโดยใสอาหารไวในถังอัตโนมัติตั้งใหสุกรกินตลอดเวลา (ภาพที่ 6.15)
2.11.1.2 ใหเปนเวลา สวนมากจะใหเวลาเชาและเย็น
2.11.2 อยางเปลี่ยนสูตรอาหารโดยกะทันหัน
2.11.3 พื้นโรงเรือนตองสะอาดอยูเสมอ

ภาพที่ 6.15 ถังอาหารอัตโนมัติสําหรับขุนสุกร
ที่มา (กองปศุสัตวสัมพันธ, 2542, หนา 1)
การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อ
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

1. การจัดหาพันธุไกกระทงมาเลี้ยง
ปจจุบันบริษัทตาง ๆ ไดทําการผสมพันธุไกเนื้อขึ้นมาหลายบริษัทและตั้งชื่อตาง ๆ กันออกไป ซึ่ง
ลวนเกิดจากการผสมขามทั้งสิ้น โดยการนําไกเนื้อพันธุแท เชน ไวทพลีมัทร็อค (white plymouth rock)
ไวทคอรนิช (white cornish) และพันธุซัสเซก (susex) มาผสมขามกันเพื่อใหไดเปนลูกผสมเพื่อการคา
(commercial hybrid) เชน พันธุคอปป (kopp) ซีพี 707 (C.P. 707) รอสวัน (Ross I) ฮับบารด
(Hubbard) เอเนค (Anak) และเซฟเวอร (shaver) เปนตน นําออกจําหนายใหกับเกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรที่จะทําการเลี้ยงไกเนื้อควรมีหลักในการเลือกหาพันธุไกเนื้อมาเลี้ยงดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ซื้อจากบริษัทที่เชื่อถือได
ลูกไกมาจากพอแมทแี่ ข็งแรงสมบูรณและปลอดโรคโดยเฉพาะโรคขี้ขาว
ลูกไกควรมีน้ําหนักและสีสม่ําเสมอ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 40.8 กรัมขึน้ ไป
ลูกไกตองแข็งแรง ขนฟู ไมมีอุจจาระติดกน
มาจากฟารมเดียวกันและตองเปนไกอายุ 1 วัน
มาจากพอแมพันธุที่สมบูรณแข็งแรง (ภาพที่ 6.16)

ภาพที่ 6.16 พอแมพันธุไกเนื้อ
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2534, หนา 8)
2. การเตรียมโรงเรือนกอนนําลูกไกเขาเลีย้ ง
เนื่องจากในปจจุบันนีเ้ กิดการระบาดของโรคไขหวัดนก ทางราชการจึงไดออกระเบียบเกีย่ วกับ
โรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อวาจะตองเปนโรงเรือนระบบปดเทานั้น เกษตรกรที่เคยเลี้ยงในโรงเรือนเปดบางรายจึง

ตองหยุดเลี้ยงเนื่องจากไมมที ุนสําหรับนํามาสรางโรงเรือนระบบปด การเตรียมโรงเรือนกอนนําลูกไกเขา
เลี้ยงตองดําเนินการดังนี้
2.1 ติดตอเจาหนาที่ปศุสัตวประจําอําเภอเพื่อใหมาตรวจความพรอมของโรงเรือนตามมาตรฐาน
ฟารม
2.2 ขออนุญาตปศุสัตวเพื่อการเคลื่อนยายลูกไกเขามาเลีย้ งในฟารม
2.3 ทุกขั้นตอนตองไดรับการอนุญาตจากปศุสัตวประจําทองที่เสียกอน
2.4 การเตรียมโรงเรือนเพื่อรองรับลูกไกใหปฏิบัติดงั นี้
2.4.1 ลางทําความสะอาด ถาเปนโรงเรือนที่เคยเลี้ยงไกมาแลวตองนําวัสดุรองพื้นเกาออกใหหมด
กอนลาง
2.4.2 พนยาฆาเชื้อทั้งพื้นและผนังโรงเรือน
2.4.3 ปดโรงเรือนทิ้งไวอยางนอย 21 วัน
2.5 ลางทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้น พรอมจุมในน้ํายาฆาเชื้อโรค คว่ําทิ้งไวจนแหง
2.6 นําปูนขาวมาโรยพื้นโรงเรือนกอนปูทบั ดวยแกลบดิบใหหนา 2 – 3 นิ้ว
2.7 พนยาฆาเชื้อโรคบนแกลบที่เปนวัสดุรองพื้น
2.8 เตรียมอุปกรณการกกลูกไก และติดตัง้ ทดลองระบบการทํางานของไฟฟา
2.9 เตรียมทุกอยางใหพรอมกอนนําลูกไกเขา 2 – 3 วัน
3. การปฏิบัติเมื่อลูกไกมาถึงโรงเรือน
ลูกไกที่นําเขามาเลี้ยงในฟารมสวนใหญจะเปนลูกไกที่อยูน อกพื้นที่ เชน กรุงเทพฯ หรือ
ฉะเชิงเทรา จึงตองมีการขนสงลูกไกสวนมากจะทําการขนสงลูกไกในเวลากลางคืนจะใชเวลา 3 – 10
ชั่วโมงตามระยะทาง ลูกไกจะบรรจุอยูใ นกลองกระดาษกลองละ 100 ตัว เมื่อลูกไกมาถึงโรงเรือนให
ปฏิบัติดังนี้
3.1 นํากลองลูกไกเขาโรงเรือนใหเร็วที่สุด
3.2 รีบเปดฝากลองเพื่อใหลกู ไกไดรับอากาศ
3.3 นําลูกไกลงที่กกโดยการนับจํานวนลูกไกทุกกลอง
3.4 ใหลูกไกกินน้ําใหเร็วทีส่ ุด โดยในน้ําอาจจะใสน้ําตาลทรายลงไปเล็กนอยเพื่อใหพลังงานกับ
ลูกไก ลูกไกจะฟนตัวเร็วขึน้
3.5 หัดใหลูกไกกินน้ําโดยจับลูกไกตัวทีน่ อนซมจุมปากลูกไกใหแตะผิวน้ํา ลูกไกจะกินน้ําไดเอง
3.6 เมื่อลูกไกกินน้ําแลวก็เริม่ ใหอาหารโดยโรยอาหารเล็กนอยบนถาดอาหาร
3.7 สังเกตสภาพของลูกไก ลูกไกชวงนี้ตอ งไดรับความอบอุนที่พอเหมาะใหสังเกตดังนี้

3.7.1 ถาลูกไกไปสุมตัวกันใตเครื่องกกแสดงวา อุณหภูมิต่ําเกินไป แกโดยการขยับเครื่องกกให
ต่ําลง
3.7.2 ถาลูกไกกระจายกันออกนอกเครื่องกกแสดงวา อุณหภูมิสูงเกินไป แกโดยการขยับเครื่องกก
ใหสูงขึ้น
3.7.3 ถาลูกไกอยูกนั อยางกระจัดกระจายเต็มพื้นที่กกแสดงวา อุณหภูมิพอดี
3.8 อยาใหลูกไกขาดน้ํา ใหอาหารบอย ๆ ครั้งละนอย เพื่อลดการสูญเสียอาหาร
4. การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อระยะตาง ๆ
การจัดการเลีย้ งดูไกเนื้อระยะตาง ๆ มีขั้นตอนที่ไมยุงยากมากนัก แตผูเลี้ยงจําเปน จะตองรูถึงวิธี
ปฏิบัติการเลี้ยงไกเนื้อในชวงอายุตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการเลี้ยงไกเนื้อดําเนินไปไดดว ยความเรียบรอย ไกเนื้อ
มีการเจริญเติบโตเปนปกติ ปราศจากโรครบกวน โดยทั่วไปจะแบงระยะการเลี้ยงไกเนื้ออกเปน 3 ระยะ
ดังนี้
4.1 การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อระยะไกเล็ก (อายุ 1 – 21 วัน) ระยะไกเล็กใหปฏิบัติดังนี้
4.1.1 ลูกไกตอ งไดรับการกก มิฉะนัน้ ลูกไกจะหนาวอาจตายได ปกติใชเครื่องกกแบบฝาชีเปน
แบบใชไฟฟาหรือแบบใชแกสก็ได โดยใชเครื่องกก 1 เครื่องตอลูกไก 400 – 500 ตัว
4.1.2 ใหยาปฏิชีวนะกับลูกไกอายุ 1 – 3 วัน
4.1.3 การใหอาหารไกระยะแรกที่มีโปรตีนประมาณ 22 เปอรเซ็นต โดยใชถาดอาหาร 1 ถาดตอ
ลูกไก 100 ตัว โดยจัดวางสลับกับถังน้ําใหนอย ๆ แตบอยครั้ง
4.1.4 การใหน้ํา ใชถังน้ําแบบสุญญากาศขนาดเล็ก โดยใชถังน้ํา 1 ถังตอลูกไก 20 ตัว วางสลับ
กับถาดอาหาร ลางถังน้ําทุกวันพรอมเปลี่ยนน้ําใหม (ไชยา อุยสูงเนิน, 2532)
4.1.5 ปรับเครื่องกกและขยายวงลอม เมื่อสังเกตวาไกโตขึ้นโดยปรับเครื่องกกใหสูงขึ้น ขยายวง
ลอมกกทุก ๆ 3 – 4 วัน
4.1.6 เมื่อลูกไกอายุได 7 วัน ใหเปลีย่ นถังอาหารเปนแบบแขวนหรือแบบรางอัตโนมัติ ถังน้ําเปน
แบบแขวน หรือแบบราง หรือแบบหัวหยดก็ได
4.1.7 ใหแสงสวางตลอด 24 ชั่วโมง
4.1.8 ทําวัคซีนนิวคาสเซิลที่อายุ 3 วัน วัคซีนหลอดลมอักเสบที่อายุ 14 วัน และวัคซีนนิวคาส
เซิล ครั้งที่ 2 ที่อายุ 21 วัน หลังทําวัคซีนตองใหยาปฏิชีวนะกับลูกไกเปนเวลา 1 วัน เพื่อคลายเครียด
4.1.9 บันทึกขอมูลตาง ๆ
4.2 การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้ออายุ 22 – 35 วัน ปฏิบัติดังนี้
4.2.1 เลิกใชเครื่องกกและแผงกั้น ขยายพืน้ ที่ปูวัสดุรองพื้น
4.2.2 เปลี่ยนอาหารจากระยะแรกเปนระยะ 2 โดยใหบอย ๆ เปลี่ยนทีละนอย ใชเวลา 5 – 7 วัน
จึงจะใชอาหารระยะ 2 ทั้งหมด

4.2.3 มีน้ําและอาหารใหกินตลอดเวลา
4.2.4 คอยตรวจดูอยาใหวัสดุรองพื้นเปยก ถาเปยกใหเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม และควรพลิกกลับ
วัสดุรองพื้นบอย ๆ เพื่อใหกาซแอมโมเนียระเหย
4.2.5 ถาตลาดตองการไกอายุนอย ตองจัดการเรื่องตลาด (ภาพที่ 6.17)
4.2.6 ปรับระดับที่ใหน้ําและใหอาหารใหอยูในระดับแนวหลังไก
4.2.7 บันทึกขอมูลการเลี้ยงดู

ภาพที่ 6.17 ไกเนื้ออายุ 35 วัน
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2534, หนา 16)
4.3 การจัดการเลี้ยงดูไกอายุ 36 วันถึงสงตลาด ใหจดั การดังนี้
4.3.1 อยาใหน้ําและอาหารขาด ใหเต็มที่
4.3.2 เปลี่ยนมาใชอาหารระยะ 3
4.3.3 ปรับระดับที่ใหน้ําและอาหารใหสูงขึ้น
4.3.4 อยาใหพื้นโรงเรือนเปยก
4.3.5 ติดตอตลาดเพื่อกําหนดวันจับไก
4.3.6 สงออกลูกไกรุนตอไป
4.3.7 บันทึกขอมูล
4.4 การจับไกสงตลาด มีขั้นตอนดังนี้
4.4.1 ติดตอผูรับซื้อเพื่อกําหนดวันจับไก
4.4.2 กอนกําหนดจับไก 7 วัน ตองทําการปายกนไกดว ยกานสําลีเพื่อสงไปตรวจโรค ณ ศูนย
ชันสูตรโรคประจําพื้นที่

4.4.3 เมื่อผลการตรวจไมพบโรคใด ๆ จึงจะดําเนินการจับไกสงตลาดไดโดยตรง มีใบเคลื่อนยาย
ไกจากปศุสัตวประจําพื้นที่
4.4.4 ลางทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณเพื่อเตรียมพรอมสําหรับเลี้ยงไกรุนตอไป (ภาพที่
6.18 และ 6.19)
4.5 สถิติขอมูลที่ตองการทราบ ในการเลี้ยงไกแตละรุนผูเลี้ยงจะตองทราบสถิติขอมูลตอไปนี้
4.5.1 อัตราการเลี้ยง ปกติเลีย้ ง 10 – 12 ตัวตอตารางเมตร ในระบบปด
4.5.2 การคํานวณหาพื้นที่ หาไดจาก
พื้นที่การเลี้ยง = ความยาวของโรงเรือน x ความกวางของโรงเรือน

ภาพที่ 6.18 ที่ใหอาหารอัตโนมัติ
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2534, หนา 20)

ภาพที่ 6.19 อุปกรณใหน้ําแบบตาง ๆ
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2534, หนา 21)
การจัดการเลี้ยงดูไกไข
นับตั้งแตหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร นําไกเล็กฮอรนมาเลี้ยงที่ฟารมบางเบิด จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ และหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ไดสั่งไกโรดไอแลนดแดง และออสตาลอป มาเลี้ยงที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน เมื่อป พ.ศ. 2484 การเลี้ยงไกไขก็ไดพัฒนาการเลี้ยงเรื่อยมา จากการ
เลี้ยงเปนฟารมขนาดเล็กก็เลี้ยงเปนฟารมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมเพือ่ การคา มีการพัฒนาสายพันธุไก
ไขจากเดิมที่เปนพันธุแทก็มีการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุจนไดไกไขลูกผสมในปจจุบัน ซึ่งอาชีพการ
เลี้ยงไกไขสามารถสรางรายไดใหกับผูเลี้ยงไดอยางดี ซึ่งการจัดการเลีย้ งดูไกไขมีการจัดการดังนี้
1. การจัดการเลี้ยงดูไกเล็ก
การจัดการเลีย้ งดูไกเล็ก อายุ 1 – 8 สัปดาห ในไกไขนนั้ จะปฏิบัติเหมือนกับการจัดการไกเนื้อจะ
มีแตกตางกันบางในรายละเอียด เชน การตัดปาก การใหวัคซีน และการจัดการดานความสม่ําเสมอของฝูง
ไก ปจจุบันทางราชการกําหนดใหตองเลี้ยงในระบบปดเทานั้น การจัดการไกเล็กมีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังนี้
1.1 การจัดการไกเล็ก ใหจดั การเหมือนกับไกเนื้อโดยเลี้ยงแบบปลอยพื้น
1.2 ชวงอายุ 10 วัน ใหทําการตัดปากลูกไกครั้งแรก โดยใชเครื่องตัดปากไฟฟา ตัดใหปากบนสัน้
กวาปากลาง (ไชยา อุยสูงเนิน, 2533)
1.3 ทําวัคซีนตามกําหนด
1.4 จัดหาคอนสําหรับใหไกนอน

1.5 ใหกรวดกับไกเมื่ออายุ 1 – 2 เดือน เพื่อชวยระบบการยอยอาหาร (สมบุญ กาละพงศ, 2533)
1.6 ตัดปากครัง้ ที่ 2 ที่อายุ 2 เดือน โดยการตบแตงปากใหเรียบ (ภาพที่ 6.20)

ภาพที่ 6.20 ลักษณะการตัดปากไกอยางถูกตอง
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2530, หนา 15)
1.7 ควรระวังในการตัดปากลูกไก
1.7.1 ตัดปากในชวงอากาศเย็น เพื่อลดความเครียด
1.7.2 ตัดใหปากบนสั้นกวาปากลาง โดยตัดจงอยปากบนออก ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาว
ปาก
1.7.3 ไมควรตัดปากลูกไกหลังทําวัคซีน
1.7.4 หลังตัดปากแลวควรใหไกกินยาปฏิชีวนะ 1 – 2 วัน
2. การจัดการเลี้ยงดูไกไขในระยะไกสาว
ระยะไกสาว คือ ไกที่มีอายุ 2 – 22 สัปดาห การจัดการระยะไกสาวมีความสําคัญ ตอไกไขมาก
เนื่องจากการจัดการชวงนี้จะมีผลไปถึงการใหไขของแมไกดวย ระยะนีย้ ังคงเลี้ยงแบบปลอยพื้นเหมือนไก
เล็กแตจะมีการจัดการที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจัดการไดดังนี้
2.1 การใหอาหารไกรุน อาจจะใหแบบจํากัดเพื่อไมใหไกอวนเกินไป
2.2 มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา
2.3 ตรวจสอบน้ําหนักไกใหไดมาตรฐาน
2.4 ทําวัคซีนตามกําหนด
2.5 คัดขนาดไกเพื่อแยกกลุม ซึ่งทําไดดังนี้
2.5.1 สุมไก 3 – 4 จุด จํานวน 10 เปอรเซ็นต
2.5.2 ชั่งน้ําหนักไกที่สุมมาไดแลวหาน้ําหนักเฉลี่ย
2.5.3 แยกกลุมไกตามน้ําหนักโดยคิดจากน้ําหนักที่หางกันทุก ๆ 100 กรัม ทั้งมากกวาและนอย
กวาคาเฉลี่ย เชน ไดน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1,000 กรัม ควรจัดแบงไกตามน้ําหนัก ดังนี้ (ภาพที่ 6.21)

ภาพที่ 6.21 การจัดกลุมไก
ที่มา (มานิตย เทวรักษพิทักษ, 2536, หนา 145)
2.6 หาความสม่ําเสมอของฝูงไก โดยใชสูตร
ความสม่ําเสมอของฝูงไก

2.6.1 ระดับความสม่ําเสมอของฝูงไก ดังแสดงในตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงระดับความสม่ําเสมอของมูลไกไข

ที่มา (มานิตย เทวรักษพิทักษ, 2536, หนา 148)
2.6.2 น้ําหนักไกและปริมาณอาหารที่ใหในชวงอายุตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 น้ําหนักตัวไกไขและปริมาณอาหารที่ให

ที่มา (สมบุญ กาลพงศ, 2533, หนา 15)
3. การจัดการเลี้ยงดูไกไขในระยะใหไข
ไกไขระยะใหไขจะนับตั้งแตอายุ 22 สัปดาหขึ้นไป ระยะนีเ้ ราจะยายไกไขรุนจากการเลี้ยงแบบ
ปลอยพื้น ยายไกขึ้นกรงตับที่อายุ 22 สัปดาห แตถาหากตองการเลี้ยงไกแบบปลอยพื้นไปตลอดก็ให
จัดเตรียมรังไขไวสําหรับใหแมไกขึ้นไปไข โดยนําไปตั้งเรียงไวในโรงเรือน การเลี้ยงไกแบบปลอยพื้นไม
คอยนิยมเนื่องจากทําการสุขาภิบาลยาก และตรวจนับปริมาณการไขของแมไกไดยากกวาการเลี้ยงบนกรง
ตับ การจัดการไกไขระยะใหไขปฏิบัติไดดังนี้
3.1 กรงตับที่ใชเลี้ยงอาจจะเปนกรงตับชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้นก็ได แตควรจะเลี้ยงไกชองละ
1 ตัว เพื่อสะดวกในการตรวจโรค และตรวจนับปริมาณไข (ภาพที่ 6.22)
3.2 การใหอาหาร เมื่อไกไขได 5 เปอรเซ็นต ตองใหอาหารแบบเต็มที่เพื่อเรงแมไกไขสูงสุด
(peak) โดยเร็ว
3.3 เมื่อไกไขสูงสุดแลวใหคอย ๆ ลดปริมาณอาหารลงมาที่ 110 – 120 กรัมตอตัวตอวัน
3.4 ใหแสงวันละ 16 ชั่วโมง โดยเปดไฟเพิ่มในชวงเชาและหัวค่ํา
3.5 หลังจากนําไกขึ้นกรงตับแลว 1 เดือน ใหทําการกําจัดพยาธิภายนอก และถายพยาธิภายใน
3.6 คัดไกที่ใหไขไมดีออก โดยการตรวจนับจํานวนไขของแมไกทุกตัว
3.7 ทําวัคซีนตามกําหนด ตามตารางที่ 6.3
3.8 ใหกรวดกับแมไกเดือนละครั้ง

ภาพที่ 6.22 การเลี้ยงไกบนกรงตับ
ที่มา (ธํารงศักดิ์ พลบํารุง, 2539, หนา 8)
ตารางที่ 6.3 โปรแกรมการใหวัคซีนไกไข

ตารางที่ 6.3 โปรแกรมการใหวัคซีนไกไข (ตอ)

หมายเหตุ * หมายถึง กรณีมโี รคระบาดในพื้นที่ใกลเคียง
ที่มา (จันทนา กุญชร ณ อยุธยา, 2529, หนา 186)

บทสรุป
ผูเลี้ยงสัตวจะตองมีความรูในทุก ๆ ดานของการเลี้ยงสัตวแตละชนิด ตั้งแตพันธุ อาหาร โรงเรือน
วิธีการเลี้ยงดู การปองกันโรค และการตลาด ซึ่งการเลี้ยงสัตวจะประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมี
องคประกอบใหญ ๆ 3 สวน คือ มีพันธุสัตวที่ดี มีอาหารที่ดี และมีการจัดการฟารมที่ดี ถามีทั้ง 3 สวน
ครบครัน การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวกจ็ ะประสบผลสําเร็จและไดผลกําไรสุทธิสูงสุด
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