
การฝกงานดานการเลี้ยงดูและการจัดการฟารมสตัวปก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนิสิตไดเรียนรู และฝกทักษะเกี่ยวกับระบบการเลี้ยง และการจัดการฟารมสัตวปกเศรษฐกิจ 

เชน ไก เปด และนกกระทา ตลอดจนสถานฟกไขสัตวปก 

2. เพื่อใหนิสิตเรียนรูกระบวนการคิดวิเคราะห และวางแผนในการแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนกับสัตวปก 

หมายเหตุ  วัตถุประสงคขอที่ 2 เพิ่มเติมสําหรบันิสิตช้ันปที่ 4 - 6  

การดําเนินการ 

 นิสิตฝกปฏิบัติในฟารมสัตวปกทีเ่ปนเครือขายของคณะสัตวแพทยศาสตร 

ระยะเวลา 

 1 สปัดาห (7 วัน ทําการ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นิสิตเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกบัการจัดการฟารมสัตวปก 

 นิสิตสามารถวางแผนการแกไขปญหา 

การประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 

 ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งระบรุายละเอียดและข้ันตอนและการจัดการตางๆ ใน

 ฟารมสัตวปก และสถานที่ฟกไขสัตวปก 

2. ผลการประเมิน 

 แบงการประเมิน ออกเปน 2 ระดับ ไดแก  ผาน และไมผาน 

3. ผูประเมิน 

 เจาของฟารมที่รบันิสิตฝกงาน/ หัวหนาหรือสัตวแพทยหรือสัตวบาลที่ดูแลฟารม 

4. ขอคิดเห็นจากผูทีเ่กี่ยวของ 

 เจาของฟารมที่รบันิสิตฝกงาน/ หัวหนาหรือสัตวแพทยหรือสตัวบาลที่ดูแลฟารม และคนงาน  

5. ขอคิดเห็นจากนิสิต 

 แบบสอบถามที่จัดทําโดยคณะกรรมการ เพื่อใหนิสิตประเมนิในดานศักยภาพของฟารมที่

 นิสิตฝก รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตตอการฝกงาน 

 

 



คําอธิบาย-การจัดการฟารมสัตวปก และสถานฟกไข  

ฟารมสัตวปก 

1. สัตวปกเน้ือ 

 1.1 การจัดการระยะกก (ชวงอายุ 1 – 7 วัน) 

  1.1.1 การจัดการจัดการโรงเรือนเตรียมรับลูกไกจากโรงฟก  

  1.1.2 อาหาร และนํ้า พรอมอปุกรณ ควรสังเกตพฤติกรรมของลูกไกโดยเฉพาะการ

กินอาหาร กินนํ้า และการกระจายในวงกก ควรใหไกกินนํ้าอยางชาภายใน 15 นาทีหลังลงไก 

และอาหารอยางชาภายใน 30 นาที เปนตน 

  1.1.3 อุณหภูมิจากเครื่องกก 

  1.1.4 การขยายพื้นที่กก 

  1.1.5 การทําวัคซีน 

  1.1.6 ความเขมแสง และระยะเวลาใหแสง 

  1.1.7 การระบายอากาศในโรงเรือน (กรณีโรงเรือนระบบปดแบบ EVAP)  

  1.1.8 การจัดการวัสดุรองพื้น 

  1.1.9 การจัดการไกปวย และไกตาย 

  1.1.10 การตัดปากลกูไก (บางบริษัทอาจตัดปากลกูไกมาใหต้ังแตวันแรก) 

 1.2 การจัดการระยะไกรุน (ชวงอายุ 11 – 21 วัน) 

  1.2.1 การปรบัเปลี่ยนสูตรอาหาร 

  1.2.2 การทําวัคซีนในไกรุน 

  1.2.3 การระบายอากาศ ความเร็วลม ระดับแกสแอมโมเนียและอุณหภูม ิ

  1.2.4 การจัดการไกปวย และตาย 

  1.2.5 การความเขมแสดง และระยะเวลาใหแสง 

 1.3 การจัดการยะยะไกใหญ (ชวงอายุ 22 – จับขาย) 

  จะคลายกบัสัตวปกรุน แตจะใหความสําคัญเรือ่ง การระบายอากาศ อุณหภูมิ 

ความช้ืนสัมพัทธ และระดับแกสแอมโมเนียในโรงเรือน สังเกตพฤติกรรมไกวาสบายดีหรือไม กรณี

ไกรอนจะหอบ อาปากหายใจ ลกัษณะไกทองเสียหรอืไม และสังเกตการณเดินของไกวาขาเจ็บ

หรือไม และขนาดตัวสัตวปกทีเ่ลี้ยงวาสม่ําเสมอหรือมีขนาดที่แตกตางกัน เปนตน ควรสอบถาม

เรื่องการตลาดเวลาขายสัตวปก วาเปนลักษณะลูกเลา หรือเลี้ยงอสิระ 

1.4 การทําความสะอาดโรงเรือนหลงัสิ้นสุดการเลี้ยง 

1.5 การเตรียมโรงเรือนสําหรับสัตวปกชุดใหมมาเลี้ยง 

1.6 การสัง่ลกูสัตวปก คุณภาพลูกสัตวปก และจํานวนในการสัง่ 



1.7 ควรมีการคํานวณคา FCR (feed conversion rate), ADG (average daily weight 

gain) และ FI (feed intake) 

1.8 การกําจัดสัตวพาหะ 

หมายเหตุ ชวงอายุขางตนจะพบในไกเน้ือ สัตวปกชนิดอื่นจะแตกตางกัน 

 

2. สัตวปกไข 

 ไกไข จะมีรูปแบบคลายในไกเน้ือขางตน แตละมีรายละเอียดบางเรื่องที่ตองพจิารณาเพิ่มเติม

เน่ืองจากไกไขใชระยะเวลาเลี้ยงตอรอบการผลิตนานกวาไกเน้ือ (ไกเน้ือใชเวลาประมาณ -35 – 

42 วัน จะพิจารณาจากนํ้าหนักตัวไกประมาณ 2.0 – 2.4 กิโลกรมั ขณะที่ไกไขจะเลี้ยงตอรอบ

ประมาณ 72 – 80 สัปดาห จะพจิารณาจากผลผลิตไขดังน้ี 

2.1 ไกอนุบาลระยะกก (1 – 14 วัน) 

2.2 ไกเด็ก (2 สัปดาห – 8 สัปดาห) 

2.3 ไกรุน (9 – 13 สัปดาห) 

2.4 ไกสาวกอนใหไข (14 – 16 สัปดาห) 

2.4.1 การยายไก ไปสูโรงเรือนสําหรบัการไข 

2.4.2 ชวงแสง และความเขมแสงสําคัญเปนพเิศษ 

2.5 ไกระยะไข (17 – ปลด) 

2.5.1 ชวงแสง และความเขมแสง 

2.5.2 ความหนาแนนตอกรง 

2.5.3 สูตรอาหาร ระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัส 

2.5.4 การจัดการเรื่องนํ้า 

2.5.5 การทําวัคซีน 

2.5.6 การจัดการไกปวยและตาย 

2.5.7 การเกบ็ไข ชวงเวลาเกบ็ และจํานวนครั้งในการเกบ็ 

2.5.8 การจัดบันทึกอัตราการไข hen day production and hen house 

production  

2.5.9 การคัดไข 

2.5.10 การขายไข  

 

3. สัตวปกพันธุ  

จะคลายกบัไกไข แตการเลี้ยงจะเปนแบบปลอยพื้น ซึ่งตางจากไกไขมักเปนแบบกรงตับ เนนเรื่อง

โปรแกรมวัคซีน ความหนาแนน และสัดสวนระหวางตัวผูตอตัวเมีย การควบคุมนํ้าหนักไกตัวผู 



และการจัดวางรงัไขที่จะใหแมไขวางไข การเกบ็ไข การคัดไข การทําความสะอาดไข และการ

ลําเลียงไขสูโรงฟก เปนตน 

 

หมายเหตุ 

เนนเรือ่งระบบการปองโรคของฟารมในทุก ๆ ข้ันตอนการเลีย้ง 

ใหนิสิตสงแผนผังฟารม พรอมแสดงรายละเอียดของแตละสถานที่ใหชัดเจนดวย 

 สถานฟกไข 

นิสิตควรเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 การรบัไขฟก 

 การเกบ็รกัษาไขฟก 

 การจัดการฟกไข 

 การคัดคุณภาพลูกสัตวปก 

 การสุขาภิบาลภายในโรงฟกไขสัตวปก 

 การจัดการดานสิง่แวดลอม 

 การขนสงไขฟก และลกูสัตวปก 

 การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก 

 การเกบ็รกัษาสารเคมี ยา และวัคซีน 

 

หมายเหตุ ประเด็นตาง ๆ ขางตน โรงฟกที่ผานเกณฑมาตรฐานดานปศุสัตวของสํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว เรื่องระเบียบมาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก 

 

ขอเสนอแนะ 

นิสิตทุกคนควรผานการฝกงานฟารมไกเน้ือ เพราะจะไดเรียนรูครบทั้งวงจรการจัดการฟารมเน่ืองจากชวงอายุ

การเลี้ยงสัตว และมีมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจน ซึง่สามารถนําไปประยุกตใชกับสัตวปกชนิดอื่นได 

 

 


