
 
การผลิตสัตว์ปีก (ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, 2560) 

1 
การเลีย้งเป็ด 

 

บทที่ 10 
การเลี้ยงเป็ด 

 
โรงเรือนส าหรับเลี้ยงเป็ด 

ลักษณะทั่วไปของโรงเรือนเป็ดที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. กันลม แดด ฝน ได้  
2. อากาศภายในโรงเรือนสามารถระบายถ่ายเทอากาศได้ดี 
3. สามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่มีน้้าขัง 
4. พ้ืนควรเป็นพื้นทราย หรือพ้ืนซีเมนต์ จะท้าให้ท้าความสะอาดได้ง่าย และควรปูเปลือกข้าว

หรือแกลบเป็นวัสดุรองพ้ืน 
5. บริเวณท่ีวางอุปกรณใ์ห้น้้าควรมีจะการระบายน้้าที่ด ีพ้ืนโรงเรือนบริเวณท่ีให้น้้าควรใช้พ้ืนไม้

ระแนง หรือพ้ืนสแลทจะสามารถระบายน้้าได้ดี หรืออาจจะท้าเป็นแท่นตะแกรงลวดส้าหรับวางอุปกรณ์
ให้น้้า 

6. สร้างง่าย ราคาถูก และใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่น 
7. ไม่ควรเลี้ยงแน่นจนเกินไปอัตราส่วนในการเลี้ยงต่อพ้ืนที่มีดังนี้ 

- เป็ดเล็ก 6-8 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร 
- เป็ดรุ่น 5-6 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร 
- เป็ดไข่ 4-5 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร 
- เป็ดเนื้อ 7 ตัว ต่อ 1 ตารางเมตร ทุกขนาด 

 
อุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็ด 

1. เครื่องกกลูกเป็ด 
ลูกเป็ดเมื่อยังเล็กอยู่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้เพียงพอ เมื่ออยู่ในสภาพ

อากาศเย็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือตอนเช้า ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้นานๆ ลูกเป็ดจะตายหรือแคระ
แกร็นได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องมีเครื่องกกเพ่ือให้ลูกเป็ดได้รับความอบอุ่นเพียงพอ 

การกกลูกเป็ด สามารถท้าได้ 2 วิธี คือ กกโดยใช้แม่เป็ดกก และกกโดยใช้เครื่องกก 
1.1 การกกด้วยแม่เป็ด เป็นวิธีแบบธรรมชาติใช้ได้ส้าหรับกรณีที่เลี้ยงเป็ดจ้านวนไม่

มาก หรือเป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีลูกเป็ดไม่ก่ีตัวก็ปล่อยให้แม่เป็ดกกและเลี้ยงลูกเอง 
1.2 กกด้วยเครื่องกก เครื่องกกที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องกกแก๊ส เครื่องกกไฟฟ้า 

ดังนี้ 
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1.2.1 วิธีกกด้วยแก๊ส เครื่องกกด้วยการใช้แก๊ส ประกอบด้วยเตา ฝาชี หรือ

ตัวกกและถังแก๊ส พร้อมด้วยอุปกรณ์ส้าหรับควบคุมความร้อน ในระดับท่ีต้องการตามอายุลูกเป็ด 
1.2.2 การกกด้วยไฟฟ้า นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกก

แบบฝาชี ใช้หลอดไฟธรรมดาเป็นแหล่งให้ความร้อน หรือใช้ลวดร้อนเป็นแหล่งให้ความร้อน หรือจะใช้
หลอดไฟชนิดเผาไส้ขนาด 60-100 วัตต์ 2-3 หลอด แขวนให้สูงจากพ้ืนคอกประมาณ 30-50 เซนติเมตร 
จะเพียงพอส้าหรับการกกลูกเป็ดประมาณ 150-200 ตัว 

1.3 การกกลูกเป็ดแบบกรง การเลี้ยงลูกเป็ดสามารถท้าอย่างง่าย ๆ โดยใช้ไม้ไผ่หรือ
ตาข่ายตาถี่ปูพ้ืน ถ้าใช้ไม้ไผ่ปูพ้ืนควรใช้ตาข่ายขนาด 1/2 นิ้ว ปูทับอีกชั้นหนึ่ง ตาข่ายที่ใช้ควรเป็นแบบ
พลาสติกเพราะไม่คม ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเท้าลูกเป็ดได้และไม่เป็นสนิม กรงขนาด 1 x 2 เมตร 
สามารถเลี้ยงลูกเป็ดได้ 50 ตัว การกกลูกเป็นบนกรงกกนี้สามารถกกจนถึงอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือจน
โตพอที่จะเอาลงเลี้ยงปล่อยฝูงได้ 

กรงกกควรกั้นทึบ 3 ด้าน ประมาณ 1 ใน 3 ของกรงด้านใดด้านหนึ่ง ด้านที่กั้นทึบควรเปิด
ส่วนบนติดกับขอบกรงลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นช่องระบายอากาศ ส่วนอีก 2 ใน 3 ของกรง
ด้านบนควรเปิดหรือปิดด้วยลวดตาข่าย เพ่ือให้โปร่งด้านข้างจะปิดทึบหรือจะใช้ลวดตาข่ายก็ได้ 
ด้านหน้าของส่วนที่ใช้กกควรใช้ผ้าหรือกระสอบป่านตัดเป็นริ้ว ท้าเป็นม่านกั้นให้ขอบสูงจากพ้ืนกรง
ประมาณ 5 เซนติเมตร เพ่ือเก็บความอบอุ่นภายในกรงกก ถ้าอากาศหนาวอาจต้องใช้ผ้าหรือกระสอบ
ป่านปิดด้านข้างกรงโดยรอบก็ได้ 

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกกลูกเป็ดนั้น ควรจะสังเกตจากปฏิกิริยาของลูกเป็ด เพราะลูกเป็ด
จะบอกได้ดีกว่าว่าได้รับความอบอุ่นท่ีพอดีหรือไม่ ถ้าลูกเป็ดสุมกันเป็นกลุ่มและมีเสียงร้อง แสดงว่าอุ่นไม่
พอต้องเพ่ิมความร้อน ถ้าลูกเป็ดกระจายอยู่นอกกกยืนอ้าปากหอบและกางปีกแสดงว่าร้อนเกินไป ต้อง
ลดความร้อนลง ถ้าอุณหภูมิก้าลังพอดีลูกเป็ดจะนอนราบกับพ้ืนกระจายอยู่ทั่วไปในกกและริมกก 
 

2. อุปกรณ์ให้อาหาร 
อุปกรณ์ให้อาหารเป็ดควรท้าเป็นรางจะได้ผลดีกว่าการใช้ถังอาหารเช่นเดียวกับที่ใช้ในการเลี้ยง

ไก่ เนื่องจากเป็ดเป็นสัตว์ปีกที่หากินตามแหล่งน้้า ปากเป็ดจึงออกแบบมาให้เหมาะสมกับการกินอาหาร
ในลักษณะกรองของแข็งจากนั้น ดังนั้น พฤติกรรมการกินอาหารของเป็ดจะไม่ใช้วิธีจิกแล้วกลืนกินแบบ
ไก่ แต่จะกินอาหารเข้าปากก่อนแล้วจึงค่อยยกหัวขึ้นเพ่ือกลืนอาหารโดยใช้ลิ้นดันเข้าไป จึงท้าให้อาหาร
บางส่วนร่วงหล่นออกจากปาก ดังนั้น การให้อาหารเป็ดจึงควรใช้อุปกรณ์ให้น้้าแบบรางจะช่วยให้อาหาร
หกหล่นจากปากสู่พ้ืนน้อยกว่าการให้แบบถังอาหาร รางอาหารส้าหรับเป็ดมีหลายรูปแบบ เช่น ท้าเป็น
รางไม้ก่ึงอัตโนมัติ รางไม้รูปตัววี หรือรูปตัวยู หรืออาจจะใช้รางรถยนต์ผ่าครึ่งก็ได้ 
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3. อุปกรณ์ให้น้ า 
เนื่องจากเป็ดเป็นสัตว์ที่หากินตามแหล่งน้้า ดังนั้น นอกจากเป็ดจะดื่มน้้าแล้วก็ยังมีนิสัยชอบเล่น

น้้าอีกด้วย จึงท้าให้สิ้นเปลืองน้้ามาก ถ้าหากเราใช้กระปุกน้้าเช่นเดียวกับที่ใช้เลี้ยงไก่ก็อาจจะสิ้นเปลือง
แรงงานมากในการเติมน้้า ดังนั้น การเลี้ยงเป็ดจึงนิยมใช้อุปกรณ์ให้น้้าแบบรางอัตโนมัติ โดยอาจจะใช้
ท่อน้้าขนาดใหญ่ผ่าซีกแล้วใช้ปูนซีเมนต์ปิดหัวท้าย ด้านหนึ่งติดวาล์วลูกลอยเพ่ือควบคุมระดับน้้าในราง  
หรืออาจจะก่อปูนท้าเป็นรางน้้าไว้ด้านหนึ่งของโรงเรือนเพ่ือให้เป็ดได้กินและเล่นน้้าด้วยก็ได้ น้้าที่ล้น
ออกมากป็ล่อยให้ไหลออกไปนอกโรงเรือน 

รางน้้าควรจะวางให้ห่างจากรางอาหารพอควร เพ่ือบังคับให้เป็ดได้เดินไปกินน้้าและอาหารจะ
ช่วยให้เป็ดได้ออกก้าลังกายและช่วยลดการการสูญเสียอาหาร เนื่องจากเมื่อเป็ดกินอาหารก็จะกินจนเต็ม
ปากแล้วจึงค่อยกลืนลงคอ ถ้าหากอุปกรณ์ให้อาหารอยู่ใกล้อุปกรณ์ให้น้้าเมื่อกินอาหารอยู่ในปากเป็ดก็
จะเดินไปกินน้้าทันทีจะท้าให้อาหารที่ยังค้างอยู่ในปากตกลงไปในน้้าท้าให้สิ้นเปลืองอาหารและท้าให้น้้า
สกปรกเร็วขึ้น 
 
การเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงลูกเป็ด 

ก่อนลูกเป็ดมาถึงควรเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ที่จ้าเป็นไว้ให้พร้อม ดังนี้ 
1. ท้าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง พร้อมทั้งพ่นน้้ายาฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 

7 วัน 
2. น้าวัสดุรองพ้ืนหรือเปลือกข้าวที่ใหม่และสะอาด รองพ้ืนคอกให้มีความหนาประมาณ 4 นิ้ว 

วัสดุรองพ้ืนนี้จะต้องแห้ง สะอาด และไม่มีเชื้อรา 
3. จัดเตรียมเครื่องกกให้พร้อมที่จะใช้งานเมื่อลูกเป็ดมาถึง 
4. มีแผงล้อมเครื่องกกกันไม่ให้ลูกเป็ดออกห่างจากเครื่องกกมากเกินไป แผงล้อมเครื่องกกอาจ

ใช้ลวดตาข่าย แผงไม้ไผ่สาน (เสียม) หรือสังกะสีแผ่นเรียบ ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร วางห่าง
จากเครื่องกกประมาณ 60 เซนติเมตร ในระยะการกก 2-3 วันแรก 

5. จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้น้้าและอาหารไว้ให้พร้อม และมีปริมาณเพียงพอ  
6. เพ่ือให้ลูกเป็ดกินอาหารเป็นได้เร็วขึ้น ควรปูพ้ืนบริเวณเครื่องกกด้วยกระสอบป่านที่สะอาด 

แล้วโรยอาหารให้กิน อย่าใช้กระดาษปูพ้ืนเนื่องจากกระดาษจะลื่นจนเป็นสาเหตุท้าให้ลูกเป็ดขาเสียได ้
 
การเลี้ยงดลููกเป็ด  

การเลี้ยงดูลูกเป็ดเล็กมีหลักปฏิบัติง่าย ๆ ดังนี้ 
1. ลูกเป็ดอายุ 1 วันถึง 3 สัปดาห์ ควรให้ความอบอุ่นด้วยเครื่องกก 
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2. ระวังอย่าให้ลูกเป็ดเล็กลงเล่นน้้า อุปกรณ์ให้น้้าควรจะมีที่กั้นไม่ให้เป็ดลงไปเล่น เพราะลูก

เป็ดเล็กขนจะเปียกง่ายเนื่องจากต่อมน้้ามันที่ช่วยให้ขนเป็ดเป็นมันและป้องกันการเปียกน้้ายังมีน้อย ซึ่ง
อาจจะท้าให้เป็ดหนาวและเป็ดปอดบวมได้ง่าย หรือตายได้ 

3. การให้อาหารลูกเป็ดในช่วงแรกควรให้กินครั้งละน้อยหรือให้อาหารทุก 2-3 ชั่วโมงและ
จากนั้นเมื่อลูกเป็นกินอาหารได้เก่งแล้วก็จะลดลงให้วันละ 3 ครั้ง ปริมาณอาหารที่ให้ควรให้มากพอที่ลูก
เป็ดจะกินได้เกือบตลอดเวลาแต่อย่าให้จนเหลือและต้องคอยดูความสะอาดอย่าให้เศษดินและสิ่งสกปรก
ลงไปในอาหารจนกระท่ังอายุครบ 1 สัปดาห์ 
 
การเลี้ยงเป็ดไข่ 
1. การดูแลเป็ดในระยะกก (1 วัน - 2 สัปดาห์) 
 1.1 การให้น้ า ลูกเป็ดต้องการน้้ามากกว่าลูกไก่มาก ดังนั้นจะต้องมีน้้าให้เป็ดกินตลอดเวลาและ
ต้องเป็นน้้าที่สะอาด ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นพิษเจือปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามใช้น้้าเค็มหรือน้้าที่มีคลอรีน
เข้มข้นสูงเป็นอันขาดเพราะอาจจะท้าให้ลูกเป็ดตายได้ 
 1.2 การให้อาหาร ลูกเป็ดในระยะกกควรให้อาหารที่มีโปรตีนประมาณ 20% เนื่องจากลูกเป็ด
ก้าลังอยู่ในระยะเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ถ้าหากได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอจะ
ท้าให้เกิดปัญหาลูกเป็ดเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร แคระแกร็น อ่อนแอ การให้อาหารควรให้ทีละน้อยแต่
ให้บ่อย ๆ โดยประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน อุปกรณ์ให้อาหารลูกเป็ดอาจใช้ถาดอาหารแบบเดียวกับที่ให้ลูกไก่ 
หรือใช้รางอาหาร และต้องหมั่นท้าความสะอาดอุปกรณ์ให้น้้าและอาหารอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
 1.3 วัสดุรองพื้น หมั่นตรวจสอบวัสดุรองพ้ืน ระวังอย่าให้ชื้นแฉะหรือจับตัวกันเป็นแผ่นแข็ง 
หรือถ้ามีกลิ่นแอมโมเนียจะต้องรีบแก้ไขทันที โดยอาจจะเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนใหม่หรือน้าวัสดุรองพ้ืนใหม่
เติมเข้าไป 
 1.4 แสงสว่าง หลังจาก 48 ชั่วโมงไปแล้วควรให้แสงสว่าง 23 ชั่วโมง/วัน และค่อย ๆ ลด
อุณหภูมิเครื่องกกลงจนกกว่าจะเลิกกกเมื่ออายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
 1.5 ตรวจสอบสุขภาพ หมั่นตรวจสอบสุขภาพทั่ว ๆ ไปว่ามีผิดปกติหรือมีอัตราการสูงกว่า
มาตรฐานหรือไม่ ถ้าพบว่าอัตราการตายในช่วงสัปดาห์แรกตายมากกว่า 1% สัปดาห์ที่สองมีอัตราการ
ตายมากกว่า 0.5% และอัตราการตายในสัปดาห์ที่สามมากกว่า 0.5% ก็ควรรีบแจ้งสัตวแพทย์เพ่ือท้า
การตรวจและรักษาต่อไป 
 1.6 การขายวงล้อมกก ค่อย ๆ ขยายวงล้อมกกออกทุก ๆ 2 วัน ตามการเจริญเติบโต เพ่ือให้
ลูกเป็ดได้อยู่อย่างสบาย ไม่แออัดจนเกินไป ซึ่งอาจจะท้าให้ลูกเป็ดสุมทับกันได้ 
 1.7 การกกลูกเป็ด ถ้าอากาศร้อนจะใช้เวลาในการกกประมาณ 8-10 วันก็พอ แต่ถ้าอากาศเย็น
อาจจะกกจนถึงอายุประมาณ 2 สัปดาห์ 
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2. การดูแลเป็ดหลังกก (2-7 สัปดาห์) 
 เมื่อลูกเป็ดโตขึ้นก็เอาแผงกั้นกกออกจนเป็ดกระจายจนทั่วพ้ืนที่โรงเรือน ระยะนี้ควรใช้พ้ืนที่
ประมาณ 5-6 ตัว/ตารางเมตร หรือ 60 ตารางเซนติเมตร/ตัว การเลี้ยงเป็ดในระยะนี้ยังคงให้อาหารลูก
เป็ดระยะกกอยู่และต้องเพ่ิมพ้ืนที่การให้น้้าและอาหาร หรือเพ่ิมจ้านวนอุปกรณ์ให้น้้าและอาหารให้มาก
ขึ้น เมื่ออายุได้ประมาณ 7 สัปดาห์จึงย้ายไปยังโรงเรือนเลี้ยงเป็ดรุ่น 
 
3. การดูแลเป็ดรุ่น (7-18 สัปดาห์) 
 การเลี้ยงเป็ดในระยะเป็ดรุ่นนี้จะมีความส้าคัญมาก จ้าเป็นจะต้องมีการดูแลและการจัดการเป็น
พิเศษเช่นเดียวกับไก่ไข่ระยะไก่รุ่น เนื่องจากการเลี้ยงในระยะนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการให้ไข่ในระยะ
ไข่โดยตรง เป็ดในระยะนี้ควรจะมีโครงสร้างของร่างกายแข็งแรง กระดูกและกล้ามเนื้อเจริญเติบโตสม
ส่วนแต่ไม่มีไขมันสะสมหรืออ้วนมากเกินไป 
 การจัดการในระยะเป็ดรุ่น ประกอบด้วย 
 - การควบคุมน้้าหนักตัว 
 - การควบคุมปริมาณอาหารที่กิน 
 - การควบคุมแสงสว่าง 
 
 การควบคุมน้ าหนักตัว 
 การควบคุมน้้าหนักตัวเป็ดในระยะเป็ดรุ่นนี้มีความส้าคัญมาก จะต้องคอยระวังไม่ให้เป็ดอ้วน
หรือมีไขมันสะสมมากเกินไป ดังนั้น จึงจ้าเป็นจะต้องมีการชั่งน้้าหนักตัวประมาณ 10% ของฝูงทุก ๆ 2 
สัปดาห์เพ่ือหาน้้าหนักตัวเฉลี่ยของฝูง เปรียบเทียบกับน้้าหนักตัวมาตรฐานที่แนะน้าโดยบริษัทผู้ผลิตสาย
พันธุ์ การควบคุมน้้าหนักตัวและการหาความสม่้าเสมอของน้้าหนักตัว ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการเลี้ยง
และการจัดการไก่ไข่ระยะไก่รุ่น 
ตารางท่ี 1 น้้าหนักตัวมาตรฐานส้าหรับเป็ดไข่ 

อายุ (สัปดาห์) น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) 
7 1,325 
9 1,506 
11 1,612 
13 1.717 
15 1,823 
17 1,898 
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19 1,988 

 
 การควบคุมปริมาณอาหารที่กิน 
 การให้อาหารเป็ดในระยะนี้จะต้องให้สัมพันธ์กับน้้าหนักตัวของเป็ด ซึ่งปกติจะให้อาหารแบบ
จ้ากัดทุกวัน โดยให้อาหารวันละ 100-130 กรัม/ตัว/วัน 
 
 การควบคุมแสงสว่าง 
 เป็ดรุ่นตั้งแต่อายุ 7 วัน - 19 สัปดาห์ ไม่จ้าเป็นจะต้องแสงสว่างเพ่ิมเติมจากแสงธรรมชาติ การ
เพ่ิมความยาวแสงควรจะเพ่ิมเมื่อเป็ดมีอายุครบ 18 สัปดาห์  
  

การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง 
 ในระยะเป็ดรุ่น เกษตรกรบางรายอาจใช้วิธีการเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่งเพ่ือประหยัดต้นทุนค่าอาหาร
ก็ได้ แต่ต้องระมัดระวังการระบาดของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้หวัดนก (Avian flu) การเคลื่อนย้าย
เป็ดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ้าเภอ ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือท้าการ
ตรวจโรคเสียก่อน 
 การเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่งมีการท้ากันมานานแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ราบภาคกลางซึ่งมีการปลูก
ข้าวเกือบตลอดทั้งปี โดยการไล่ฝูงเป็ดไปตามทุ่งนาที่เพ่ิงเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งมีเมล็ดข้าวที่ตกหล่นอยู่ และ
หอย หรือตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีสัตว์น้้า เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง  และหอยอยู่มาก แต่ผู้เลี้ยงจะต้องให้
อาหารเสริมในตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละมื้อ การเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่งจะต้องน้าลูกเป็ดที่กกจนกระทั่ง
แข็งแรงดีแล้วหรือมีอายุประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป จนกระทั่งอายุประมาณ 18 สัปดาห์จึงย้ายเป็ดเข้า
มายังโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ 
 
4. การดูแลเป็ดระยะไข่ (อายุ 19 สัปดาห์ขึ้นไป) 
 ปกติเป็ดจะเริ่มให้ไข่เม่ืออายุประมาณ 22 สัปดาห์  

4.1 โรงเรือน โรงเรือนส้าหรับเลี้ยงเป็ดไข่จะต้องมิดชิดพอสมควรเพ่ือป้องกันสัตว์อ่ืนเข้ามา
รบกวน ซึ่งจะท้าให้เป็ดตกใจและไข่ลดลงได้ การเลี้ยงเป็ดไข่ผู้เลี้ยงมักจะจัดให้มีลานดินส้าหรับให้เป็ดได้
เดินเล่น บริเวณลานจะมีรางน้้าลึกพอสมควรที่จะให้เป็ดได้จุ่มหัวลงเล่นน้้าได้ แต่ต้องไม่กว้างจนเป็น
สามารถลงไปว่ายน้้าเล่นได้ รางน้้านี้จะต้องท้าความสะอาดได้ง่ายและถ่ายเทน้้าได้สะดวก เพ่ือป้องกัน
พ้ืนโรงเรือนเปียกจึงควรวางรางน้้าไว้บนพื้นคอนกรีตที่ปูทับด้วยสแลท เมื่อน้้าหกลงพื้นก็จะไหลออกนอก
โรงเรือนได้ทันที และบริเวณลานจะต้องมีรางอาหารวางไว้ให้เป็ดกินด้วย เนื่องจากปกติในช่วงเวลา
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กลางวัน เป็ดมักจะเดินเล่นหรือนอนเล่นในบริเวณลานทั้งวัน ยกเว้นในช่วงเวลากลางคืนเป็ดจะเข้าไป
นอนในโรงเรือนท่ีจัดเตรียมไว้ให้  

4.2 รังไข่ ภายในโรงเรือนนี้จะวางรังไข่ไว้บนพ้ืนส้าหรับเป็ดใช้วางไข่ รังไข่ที่มักใช้จะท้าด้วยไม้
ขนาด 12x14 นิ้ว สูง 12 นิ้ว ด้านบนและด้านหน้าเปิด ใช้ฟางหรือแกลบรองพ้ืนรัง อัตราการใช้รังไข่ 1 
รัง/เป็ด 4-5 ตัว 
 4.3 การให้อาหาร หลังจากเป็ดได้ประมาณ 10% ของฝูงจึงค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณอาหารที่ให้เป็ด
วันละ10 กรัม/ตัว/วัน จนเป็ดกินได้อย่างเพียงพอ การให้อาหารเป็ดในระยะนี้ควรให้อาหารแบบเปียก 
และควรให้ทีละน้อย วันละ 3-4 ครั้ง เพ่ือไม่ให้มีอาหารตกค้างในรางอาหารนานซึ่งอาจจะเกิดการบูดเน่า
ขึ้นและควรท้าความสะอาดรางอาหารทุกวันด้วย 
 4.3 การระบายอากาศ การระบายอากาศภายในโรงเรือนเป็นสิ่งส้าคัญเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็ด
เครียดจากความร้อนซึ่งอาจจะท้าให้เป็ดไข่ลดลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยระบายก๊าซแอมโม เนียออกจาก
โรงเรือนอีกด้วย 
 4.4 แสงสว่าง ในระยะเป็ดไข่ ควรให้แสงสว่างวันละ 16-18 ชั่วโมง เพ่ือช่วยในการท้าให้เป็ดไข่
ดีขึ้น การเพ่ิมความยาวแสงควรเพ่ิมเมื่อเป็ดอายุประมาณ 18 สัปดาห์โดยเพ่ิมแสงสัปดาห์ละ 30 นาที 
จนกระทั่งความยาวแสงอยู่ที่ 16-18 ชั่วโมง/วัน การเปิดไฟอาจจะเปิดให้ในช่วงค่้าประมาณ 2 ชั่วโมง 
และเปิดไฟในช่วงเช้ามืดประมาณ 2-3 ชั่วโมง  
 4.5 การให้ผลผลิตไข่ การให้ผลผลิตไข่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อระบบสืบพันธุ์เจริญเต็มที่ ผลผลิต
ไข่สูงสุด (Peak) ประมาณ 85-95% HD เมื่ออายุประมาณ 28-30 สัปดาห์ เป็ดจะให้ผลผลิตไข่ประมาณ 
1 ปี หรือจนอายุครบ 52 สัปดาห์ 
 
ลักษณะท่ัวไปของเป็ดที่ให้ไข่ดก 

เป็ดที่ให้ไข่ดกนั้นเราสามารถดูจากลักษณภายนอกได้ โดยดูจากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
- จะมีลักษณะทั่วเป็ดมีล้าตัวลึกและกว้าง 
- ขนกร้านไม่สวยงามไม่ฟองฟู 
- นัยน์ตานูนเด่นเป็นประกายสดใน 
- ช่วงคอลึกและแข็งแรง 
- ก้นย้อยห้อยเกือบติดดิน 
- จับดูหน้าท้องจะบางและนุ่ม กระดูกเชิงกรานกว้าง ทวารกว้างและชิ้น 

 
 
5. การดูแลเป็ดพันธุ์ 
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 5.1 การคัดเลือก เป็ดตัวเมียจะได้รับการคัดเลือกจากเป็ดที่มีอายุการไข่นานพอสมควรและมี
สุขภาพแข็งแรง สถิติการไข่ดก ฟองโต น้ามาผสมพันธุ์กับเป็ดตัวผู้ ซึ่งจะต้องท้าการคัดเลือกไว้เช่นกัน 
ทั้งตัวผู้และตัวเมียควรมีอายุประมาณ 32-40 สัปดาห์ การคัดเลือกแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ดกเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งเพ่ือ
จะได้ลูกที่ให้ไข่ดก ลักษณะเป็ดที่ให้ไข่ดกพิจารณาจากลักษณะภายนอกได้ดังนี้ 
 - มีล้าตัวลึกและกว้าง 
 - ขนกร้านไม่สวยงามและไม่ฟองฟู 
 - นัยน์ตานูนเด่นเป็นกระกายสดใส 
 - ช่วงคอลึกและแข็งแรง 
 - ก้นย้อยห้อยเกือบติดพื้น 
 - จับดูหน้าท้องจะบางและนุ่ม กระดูกเชิงกรานกว้าง ทวารกว้างและชื้น 
 5.2 อัตราส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ ขนาดของฝูงเป็ดที่เหมาะสมคือ ประมาณ 50 ตัว สูงสุดไม่
ควรเกิน 100 ตัว อัตราส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ 1:5  
 5.3 การจัดการให้ไข่มีเชื้อสูง ปัญหาในการผสมพันธุ์เป็ดที่พบบ่อย ๆ คือ อัตราการผสมติดต่้า 
เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อน้อย และเปอร์เซ็นต์การฟักออกต่้าในช่วงอากาศร้อน เนื่องจากอากาศร้อนจึงท้าให้
เป็ดกินอาหารน้อยลงท้าให้ได้รับโภชนะน้อยลงตามไปด้วยจนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
วิธีการท้าให้ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์สูงขึ้นอาจท้าได้โดย 
  - พยายามให้เป็ดได้กินอาหารมากขึ้น โดยให้อาหารแบบเปียก และควรแบ่งอาหารให้
กินหลาย ๆ ครั้ง จะช่วยให้เป็ดกินอาหารได้มากขึ้น 
  - ปรับสูตรอาหาร ให้มีระดับโภชนะท่ีส้าคัญ เช่น โปรตีน ไวตามิน และแร่ธาตุที่จ้าเป็น
ครบถ้วนตามความต้องการ 
  - ควรมีการเก็บไข่บ่อย ๆ เพ่ือให้ได้ไข่ฟักที่สะอาด ส่วนการจัดการอ่ืน ๆ เหมือนกับ
การเลี้ยงเป็ดไข่ 
 
การเลี้ยงเป็ดเนื้อ 
 ลักษณะการเลี้ยงเป็ดเนื้อในประเทศไทยแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงได้ดังนี้ 
 1. เลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นงานอดิเรก จะไม่ค่อยค้านึงถึงผลก้าไร 
เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่ตัวผู้ เป็ดเทศ และเป็ดปั๊วฉ่าย อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วน
ใหญ ่เช่น ข้าวเปลือก ร้าข้าว หรือเศษอาหารจากครัวเรือน 
 2. การเลี้ยงเชิงธุรกิจหรือเลี้ยงเพื่อการค้า การเลี้ยงในลักษณะนี้ ผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงเป็ดใน
ปริมาณมาก มีตลาดรองรับที่แน่นอนและสม่้าเสมอ การลงทุนในด้านต่าง ๆ สูง เช่น ค่าพันธุ์เป็ด 
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ค่าอาหาร ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง การเลี้ยงเชิงธุรกิจสามารถแบ่งออกตามรูปแบบการเลี้ยงได้
ดังนี้ 
  2.1 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง โดยการไล่ฝูงเป็ดไปตามแหล่งที่มีอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นทุ่งนา
ที่เพ่ิงเก็บเกี่ยวเสร็จซึ่งจะมีข้าวหกหล่นอยู่ หรือตามแหล่งน้้าธรรมชาติ หนอง บึงต่าง ๆ ที่มีสัตว์น้้า
จ้าพวกปลา ปู กุ้ง และหอยอยู่มาก แต่ผู้เลี้ยงจะต้องให้อาหารเสริมในตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละมื้อ 
และก่อนที่จะน้ามาเลี้ยงปล่อยทุ่ง จะต้องกกลูกเป็ดให้แข็งแรงเสียก่อนประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วจึง
ปล่อยให้ลูกเป็ดหาหารกินเอง และเมื่อถึงระยะส่งตลาดอาจจะน้ามาขุนด้วยปลายข้าวหรืออาหารข้น
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนส่งไปช้าแหละ ปัจจุบันการเลี้ยงเป็ดเนื้อแบบไล่ทุ่งนี้ได้ได้ลดจ้านวนลง 
เนื่องจากมีปัญหาราคาเป็ดเนื้อตกต่้า คุณภาพซากสู้เป็ดที่เลี้ยงในโรงเรือนไม่ได้ โรคระบาดมากและ
ปัญหาจากการใช้ยาฆ่าแมลงในฤดูท้าข้าวนาปรัง 
  2.2 การเลี้ยงแบบปล่อยลาน โดยการเลี้ยงเป็ดในโรงเรือนและมีลานดินหรือแหล่งน้้า
ใกล้กับโรงเรือน เป็ดจะถูกปล่อยออกมากินอาหารและน้้าภายนอกโรงเรือน การเลี้ยงแบบนี้ขนเป็ดจะ
สะอาดเป็นมัน แต่เป็ดจะสูญเสียพลังงานในการท้ากิจกรรมในแต่ละวันมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้
อาหารไม่ดีเท่ากับการเลี้ยงเป็นในโรงเรือน 
  2.3 การเลี้ยงเป็ดภายในโรงเรือน การเลี้ยงเป็ดโดยให้เป็ดอยู่ในโรงเรือนตลอดเวลา
ปัจจุบันได้พัฒนาการเลี้ยงเป็ดโดยเลี้ยงในโรงเรือนระบบ Evaporative cooling system และมีการ
จัดการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดลักษณะเดียวกันกับการเลี้ยงไก่กระทง การให้อาหารจะให้โดยใช้รางอาหาร
กึ่งอัตโนมัติวางไว้บริเวณกลางของโรงเรือน อุปกรณ์ให้น้้าจะวางไว้ด้านข้างของโรงเรือนทั้งสองข้าง 
ภายใต้อุปกรณ์ให้น้้าจะเป็นทางระบายน้้าออกนอกโรงเรือน ด้านบนปูทับด้วยสแลทเพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืน
เปียกชื้น ปัจจุบันการเลี้ยงเป็ดเป็นการค้าของฟาร์มขนาดใหญ่จะใช้วิธีการเลี้ยงในโรงเรือน ซึ่งโรงเรือนที่
ใช้เลี้ยงเป็ดนี้จะมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
   2.3.1 การเลี้ยงเป็ดบนพื้นสแลท มีข้อดีดังนี้ 
   - สามารถเลี้ยงเป็ดได้มากขึ้นในพ้ืนที่โรงเรือนเท่ากัน อัตราการเลี้ยงเป็ด
หลังจากระยะกก ดังนี้ 
    - เลี้ยงแบบคละเพศ 10 ตัว/ตารางเมตร 
    - เลี้ยงเฉพาะตัวเมีย 12 ตัว/ตารางเมตร 
    - เลี้ยงเฉพาะตัวผู้ 8 ตัว/ตารางเมตร 
   - เพ่ิมสมรรถภาพการผลิตและได้ก้าไรมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้พ้ืนที่โรงเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   - การงอกของขนเร็วขึ้นและขนงอกสม่้าเสมอกัน 
   - ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ้น 
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   - เป็ดมีล้าตัวและขนสะอาดขึ้น 
   - ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับวัสดุรองพ้ืน ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง 
   2.3.2 การเลี้ยงเป็ดบนพื้นกึ่งสแลท บริเวณพ้ืนที่ปูทับด้วยวัสดุรองพ้ืนอาจใช้
แกลบหรือขี้กบก็ได้ แต่บริเวณที่วางอุปกรณ์ให้น้้าจะเป็นพ้ืนสแลทเพ่ือลดการเปียกชื้นของวัสดุรองพ้ืน
และมีการระบายน้้าออกจากโรงเรือนได้ง่ายขึ้น พ้ืนที่เป็นสแลทควรมีพ้ืนที่ประมาณ 10-30% ของพ้ืนที่
โรงเรือน อัตราการเลี้ยงเป็ดหลังจากระยะกกเป็นดังนี้ 
    - เลี้ยงแบบคละเพศ 7 ตัว/ตารางเมตร 
    - เลี้ยงเฉพาะตัวเมีย 9 ตัว/ตารางเมตร 
    - เลี้ยงเฉพาะตัวผู้ 5 ตัว/ตารางเมตร 
  การจัดการวัสดุรองพ้ืนจ้าเป็นจะต้องเสริมด้วยวัสดุรองพ้ืนใหม่ทุกวัน เพ่ือช่วยซับน้้า
ไม่ให้วัสดุรองพ้ืนเปียกแฉะ โดยเฉพาะเป็ดอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป ควรเสริมวัสดุรองพ้ืนใหม่วันละ 2 ครั้ง 
เช้า เย็น เพราะถ้าหากปล่อยให้วัสดุรองพ้ืนเปียกแฉะจะท้าให้หน้าอกเป็ดเป็นถุงน้้าใต้ ผิวหนังและขน
บริเวณหน้าอกไม่งอก ท้าให้คุณภาพซากไม่ดีและราคาตกได้ 
 
การดูแลลูกเป็ดระยะกก (0-7 วัน) 
 การจัดการลูกเป็ดระยะกกก็เหมือนกับการจัดการลูกไก่ คือ มีอุปกรณ์ให้น้้า ให้อาหาร แผงกั้น
กก และเครื่องกก ควรติดตั้งแผงกั้นกกให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ซึ่งสามารถกกลูก
เป็ดได้ 500 ตัว หรือใช้พ้ืนที่ในการกกประมาณ 40 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกเป็ดจะเริ่มขยายวงล้อมกก
ออกมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่อายุ 2 วันตามการเจริญเติบโตของลูกเป็ด และจะปล่อยกกให้ลูกเป็ดกระจายเต็ม
พ้ืนที่เมื่ออายุประมาณ 7 วัน ข้อควรระวัง เนื่องจากลูกเป็ดเนื้อจะมีอัตราเจริญเติบโตเร็วมากและตื่น
ตกใจง่าย เมื่อตกใจก็จะวิ่งไปสุมรวมกันและอาจจะทับกันตายได้ นอกจากนี้การวิ่งอาจจะท้าให้ลูกเป็ด
สะดุดและขาอาจจะบาดเจ็บจนเดินไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 สัปดาห์แรก 
 
การดูแลเป็ดระยะรุ่น-ใหญ ่(7 วันจนจับขาย) 
 เมื่อลูกเป็ดโตขึ้นก็ไม่จ้าเป็นจะต้องกกอีกต่อไป อัตราการเลี้ยงต่อพ้ืนที่โรงเรือนของเป็ดในระยะ
นี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของพ้ืนโรงเรือน ภายในโรงเรือนควรจะใช้ตาข่ายกั้นแบ่งเป็นห้อง ๆ โดยแต่ละห้อง
ควรเลี้ยงไม่เกิน 500 ตัว เพื่อลดความหนาแน่นของเป็ด 
 การให้น้ า 

อุปกรณ์ให้น้้าควรจะย้ายออกไปอยู่ด้านข้างของโรงเรือนในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ส้าหรับเป็นที่ให้
น้้าซึ่งจะท้าเป็นพ้ืนสแลท เพ่ือให้น้้าที่หกจากการดื่มน้้าของเป็ดตกลงด้านล่างแล้วไหลออกไปนอก
โรงเรือน หรืออาจจะวางอุปกรณ์ให้น้้าไว้บริเวณด้านนอกโรงเรือนในบริเวณที่ท้าเป็นลานให้เป็ดวิ่ง  การ



 
การผลิตสัตว์ปีก (ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย, 2560) 

11 
การเลีย้งเป็ด 

 
ให้น้้าจะต้องมีน้้าให้เป็ดได้ดื่มตลอดเวลา ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขาดน้้าหรือไม่มีน้้าให้เป็ดกินก็ควรจะเอา
อาหารออกด้วยเพื่อป้องกันอาการจุกอาหาร 
 การให้อาหาร 
 ปัจจุบันเป็ดเนื้อได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้
อาหารดีขึ้น การจัดการด้านอาหารที่ดีจะท้าให้เป็ดเจริญเติบโตดีตามมาตรฐานของสายพันธุ์ 
 อุปกรณ์ให้อาหารส้าหรับเป็ดจะแตกต่างจากไก่ โดยเป็ดเล็ก (1-7 วัน) อาจจะใช้ถาดอาหารหรือ
รางอาหารส้าหรับลูกไก่โดยให้มีพ้ืนที่การกินอาหารประมาณ 1 นิ้ว/ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นก็เปลี่ยนมาให้
อุปกรณ์ให้อาหารแบบรางที่ท้าด้วยไม้หรือสังกะสีและหลังจาก 7 วันไปแล้วก็ค่อย ๆ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ให้อาหารไปไว้ส่วนกลางของโรงเรือน หรืออาจจะวางไว้ด้านข้างฝั่งตรงข้ามกับอุปกรณ์ให้น้้าก็ได้ 
 อาหารส าหรับเป็ดเนื้อ 
 เนื่องจากเป็ดเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ดังนั้น อาหารส้าหรับเป็ดเนื้อจึงควรเป็นอาหาร
อัดเม็ดจะช่วยให้เป็ดกินอาหารได้มากขึ้นและลดการตกหล่นของอาหาร นอกจากนี้ การให้อาหารอัดเม็ด
ส้าหรับเป็ดเนื้อมีข้อดีอีกหลายประการ ได้แก่ 
 - ประหยัดอาหารได้ประมาณ 15-20% เมื่อเทียบกับอาหารผง เนื่องจากมีการสูญเสียอาหาร
จากการตกหล่นน้อยลงและอาหารที่ตกหล่นนั้นเป็ดสามารถเก็บกินได้ง่ายกว่า 
 - เป็ดกินอาหารได้มากขึ้นส่งผลให้เป็ดมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้นประมาณ 20-30% เมื่อ
เทียบกับการให้อาหารแบบป่น 
 - สะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะส้าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ 
 - ช่วยให้รางน้้าสะอาดขึ้น เนื่องจากเป็ดสามารถกินและกลืนอาหารได้ง่ายกว่าอาหารป่น 
 ขนาดของอาหารอัดเม็ดจะต้องสัมพันธ์กับขนาดและอายุของเป็ดที่เลี้ยง คือ ลูกเป็ดในระยะเป็ด
เล็กควรใช้อาหารอัดเม็ดขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร หรืออาหารเม็ดบี้แตก เมื่อ
เป็ดโตขึ้นก็ให้อาหารอัดเม็ดขนาดใหญ่ขึ้น คือ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร 
ตารางที่ 2 ระดับความต้องการโภชนะในอาหารเป็ดเนื้อพันธุ์ปักกิ่งระยะต่าง ๆ (อาหารมีความชื้น

ประมาณ 10%) 

โภชนะ 
เป็ดเล็ก 

(1-2 สัปดาห์) 
เป็ดรุ่น-ใหญ่ 
(2-7 สัปดาห์) 

เป็ดพันธุ์ 

พลังงาน (kcal MEn/kg) 2,900 3,000 2,900 
โปรตีน (%) 22 16 15 
อาร์จินีน (%) 1.10 1.00 - 
ไอโซลิวซีน (%) 0.63 0.46 0.38 
ลิวซีน (%) 1.26 0.91 0.76 
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โภชนะ 
เป็ดเล็ก 

(1-2 สัปดาห์) 
เป็ดรุ่น-ใหญ่ 
(2-7 สัปดาห์) 

เป็ดพันธุ์ 

ไลซีน (%) 0.90 0.65 0.60 
เมทไธโอนีน 0.40 0.30 0.27 
เมท+ซีสทีน (%) 0.70 0.55 0.50 
ทริปโตเฟน (%) 0.23 0.17 0.14 
วาลีน (%) 0.78 0.56 0.47 
แร่ธาตุ (%)    
แคลเซียม (%) 0.65 0.60 2.75 
คลอไรด์ (%) 0.12 0.12 0.12 
แมกนีเซียม (มก.) 500 500 500 
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ (%) 0.40 0.30 - 
โซเดียม 0.15 0.15 0.15 
แมงกานีส (มก.) 50 ? ? 
ซีลีเนียม (มก.) 0.20 ? ? 
สังกะสี (มก.) 60 ? ? 
ไวตามิน เอ (IU) 2,500 2,500 4,000 
ไวตามิน ดี3 (IU) 400 400 900 
ไวตามิน อี (IU) 10 10 10 
ไวตามิน เค (มก.) 0.50 0.50 0.50 
ไนอะซีน (มก.) 55 55 55 
กรดแพนโทธินิค (มก.) 11 11 11 
ไพริด๊อกซิน (มก.) 2.50 2.50 3 
ไรโบฟลาวิน (มก.) 4 4 4 
ที่มา : NRC (1994) หน้า 42 
 
ตารางท่ี 3 น้้าหนักตัวและอาหารที่กินส้าหรับเป็ดเนื้อพันธุ์ปักก่ิง 

อายุ 
(สัปดาห์) 

น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) อาหารกิน (กิโลกรัม/ตัว) 
อาหารกินสะสม 
(กิโลกรัม/ตัว) 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
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0 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 0.27 0.27 0.22 0.22 0.22 0.22 
2 0.78 0.74 0.77 0.73 0.99 0.95 
3 1.38 1.28 1.12 1.11 2.11 2.05 
4 1.96 1.82 1.28 1.28 3.40 3.33 
5 2.49 2.30 1.48 1.43 4.87 4.76 
6 2.96 2.73 1.63 1.59 6.50 6.35 
7 3.34 3.06 1.68 1.63 8.18 7.98 
8 3.36 3.29 1.68 1.63 9.86 9.61 

ที่มา : NRC (1994) หน้า 43 
 
การจัดการอื่น ๆ 

1. การจี้ปาก (Beak trimming) เนื่องจากปากของเป็ดจะแตกต่างจากปากของไก่ ดังนั้น การจี้
ปากจึงแตกต่างกัน ส้าหรับเป็ดจะท้าการจี้เฉพาะบริเวณส่วนปลายที่งองุ้มลงมา (Nail) ประมาณ 2 
มิลลิเมตรเท่านั้น การจี้ปากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็ดได้กินอาหารอัดเม็ดได้สะดวกขึ้น  การจี้ปากจะท้า
เมื่อเป็ดอายุประมาณ 14 วัน โดยใช้แผ่นเหล็กร้อนประมาณ 800 °ซ  

2. การให้แสงสว่าง การให้แสงสว่างส้าหรับเป็ดเนื้อนั้น ระยะกกจะให้แสง 24 ชั่วโมง เพ่ือให้
ลูกเป็ดมีโอกาสได้กินอาหารได้มากขึ้น เมื่อเป็ดโตขึ้นหรือในระยะเป็ดรุ่นอาจจะให้แสงเพียง 12 ชั่วโมง/
วันหรืออาจจะให้แสง 23 ชั่วโมง/วันก็ได้ ความเข้มแสงประมาณ 1 ฟุตเทียน (10 ลักซ์) เพ่ือให้เป็ดได้
มองเห็นอาหารและน้้าก็เพียงพอแล้ว 
 
การฆ่าและการถอนขน 
 1. การเตรียมตัวก่อนฆ่าเป็ด ก่อนการฆ่าเป็ดจะต้องอดอาหารประมาณ 6 ชั่วโมงแต่ต้องให้เป็ด
ได้ดื่มน้้าตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้มีอาหารตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจจะท้าให้ปนเปื้อนเนื้อเป็ด
ได ้
 2. การจับและการขนส่ง การจับและการขนส่งเป็ดไปยังโรงงานช้าแหละจะท้าคล้ายกับการจับ
ไก่กระทงคือ จะต้องระวังไม่ได้เป็ดบอบช้้าโดยเฉพาะบริเวณผิวหนัง ระวังอย่าให้เป็นแผลขีดข่วน ปีกหัก 
ขาหัก เนื่องจากจะท้าให้ราคาตก 
 3. การฆ่าและการถอนขน ปัจจุบันมีโรงงานช้าแหละเป็ดเนื้อที่ทันสมัยจะมีวิธีการฆ่าและการ
ถอนขนตามข้ันตอนดังนี้ 
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  - เป็ดจะถูกย้ายจากกล่องขนส่ง จับแขวนบนราวเหล็กในลักษณะเอาหัวลง ตัวเป็ดจะ
ถูกเลื่อนไปตามราวเหล็กผ่านส่วนที่มีการช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าให้สลบเสียก่อน 
  - เชือดคอเอาเลือดออก เป็ดที่ตายแล้วจะถูกลวกในถังน้้ารอนที่ควบคุมอุณหภูมิไว้
ประมาณ 135-145 °ฟ 
  - เมื่อลวกน้้าร้อนแล้วเป็ดจะถูกส่งไปยังเครื่องถอนขนจนเหลือแต่ขนดาวน์และขนเส้น
ขนาดเล็ก 
  - เป็ดจะถูกเป่าด้วยลมจนแห้งเพื่อให้ขนดาวน์และขนเส้นที่ยังคงเหลืออยู่นั้นฟูขึ้นมา 
  - น้าเป็ดจุ่มลงในถังกาวที่ต้มจนเหลว มีอุณหภูมิประมาณ 145-220 °ฟ ให้กาวเคลือบ
จนทั่วล้าตัวเป็ดและมีความหนาพอสมควร จากนั้นจึงผ่านอ่างน้้าเย็นเพ่ือให้กาวที่เคลือบตัวเป็ดนั้นเย็น
และแข็งตัวทันท ี
  - ใช้มือแกะกาวออกซ่ึงจะมีขนดาวน์และขนเส้นติดออกมากับกาวนั้นด้วย ก็จะท้าให้ได้
ซากเป็ดที่สะอาด กาวส่วนที่ลอกออกมานี้จะน้าไปต้มจนละลายแล้วกรองเอาขนออกจากนั้นจึงน้าไปใช้
ใหม่ได้อีก 
  - ซากเป็ดที่สะอาดจะถูกน้าไปเข้าสู่ขบวนการช้าแหละ แยกชิ้นส่วน หรือบรรจุลงถุง
สุญญากาศท้ังตัวตามความต้องการของตลาด 
  
การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค 
 การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคเป็ดนั้นกระท้าเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ แต่โรคที่เกิดกับเป็ดจะ
แตกต่างกับไก่ โรคที่ส้าคัญท่ีมักเกิดกับเป็ด ได้แก่ เพล็ก อหิวาต์สัตว์ปีก และสารพิษ 
 
  


