
	 	 -		ไก่ไข่จะให้ผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ	 และจะสูงสุดในช่วงอายุ	
25-30	 สัปดาห์	 และจะค่อยๆ	 ลดลงอย่างช้าๆ	 โดยท่ัวไปจะให้ไข่
ประมาณ	52	สัปดาห์	แต่เกษตรกรบางรายสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้นาน
ถึง	60	สัปดาห์	ซึ่งอยู่ที่การดูแล	การจัดการที่ดี
	 	 -		ควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ	4	ครั้ง	(ป้องกันไก่จิกไข่)
	 	 -	 การปลดไก่ไข่ออก	 ส่วนใหญ่จะท�าเม่ือผลผลิตไม่คุ้มทุน	
เช่น	ให้ผลผลิตไข่ของฝูงต�่ากว่า	60	%	ของฝูง

การให้อาหารไก่ไข่
อายุ ชนิดอาหาร เปอร์เซ็นต์โปรตีน

0	-	6	สัปดาห์ ไก่ไข่เล็ก 19

6	-	14	สัปดาห์ ไก่ไข่รุ่น 16

14	-	20	สัปดาห์ ไก่ไข่สาวก่อนไข่ 13

20	สัปดาห์	ขึ้นไป ไก่ไข่ระยะให้ไข่ 16

	 สามารถเลอืกใช้ได้หลายรปูแบบ	โดยพจิารณาต้นทนุค่าอาหาร
และผลผลติไข่ประกอบในการเลอืกสตูรอาหารทีเ่หมาะสมกบัการเลีย้ง

ข้อแนะน�าการใช้หลอดไฟกลมมีไส้ให้แสงสว่าง
อายุ

ข้อแนะน�าการใช้
หลอดกลมมีไส้ (วัตต์)

ความเข้มของแสง

ลักซ์ แรงเทียน

0-3	วัน 40-60 20 2.0

4-126	วัน 15 5 0.5

127	วัน-ปลด 15 5 0.5

การให้แสงสว่างในไก่ไข่
อายุไก่ ความยาวแสง

0	-2	วัน 22	ชั่วโมง

3	–	4	วัน 20	ชั่วโมง

5	–	6	วัน 18	ชั่วโมง

7	–	8	วัน 16	ชั่วโมง

9	–	10	วัน 14	ชั่วโมง

11	วัน	–	17	สัปดาห์ 13	ชั่วโมง

18	-	19	สัปดาห์ 14	ชั่วโมง

20	-	21	สัปดาห์ 15	ชั่วโมง

22	สัปดาห์	–	ปลดระวาง 16	ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

การเลี้ยงไก่ไข่ระบบกรงตับ

กองงานพระราชดำาริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3371   โทรสาร 0 2653 4930

E-mail : drasa2@dld.go.th

www.royal.dld.go.th

วธิสีงัเกตลกัษณะของไก่ไข่หรอืไม่ไข่อย่างง่ายๆ
ลักษณะ ไก่ก�าลังไข่ ไก่ไม่ไข่

หงอน ใหญ่แดง	โตเต็มที่	สดใส เล็กซีด	เป็นขุยสะเก็ด

ตา กลมวาว	สุกใส เซื่องซึม

ขอบตา บาง	ขอบขาว หนา	เหลือง

ปาก ซีดแกมขาว เหลือง

แข้ง ค่อนข้างขาวและแบน เหลือง	กลมเกลี้ยง

ขน ไม่เรียบ	สกปรก
ขนเนียนตัว	หรือ

หลุดร่วง

ก้น ขนาดใหญ่	ชุ่มชื้น หดเล็ก	กลมแห้ง

กระดูกเชิงกราน กว้าง	2-3	นิ้วมือ แคบกว่า	2	นิ้วมือ

รายงานไก่ไข่ประจ�าเล้า

ฟาร์ม.........................................
ฝงูที.่.........เล้าที.่..............พนัธุไ์ก่.......................อายไุก่..............สปัดาห์
จ�านวนไก่เริ่มเลี้ยง......................ตัว	 ผูด้แูล....................................

อายุไก่ ว/ด/ปี
จ�านวนไก่

อาหาร
ที่ใช้

ผลผลิต การใช้
ยาและ
วัคซีน

หมายเหตุ
ตาย คัดทิ้ง คงเหลือ จ�านวน

ฟอง %

รวมต่อสัปดาห์
นน.ไข่	

กรัม

 

องค์ประกอบ
การเลี้ยงไก่ไข่กรงตับ

โรงเรือน

อาหาร

สภาพแวดล้อม

การบันทึกข้อมูล
กองงานพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ

กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



  รางน�้า	 ท�าด้วยพลาสติก	 หรือเอสล่อน	 ไก่ระยะไข่ใช้พื้นที่
การกินประมาณ	1	นิ้ว/	ไก่	1	ตัว
  นิปเปิ้ล	ปล่อยพื้น	8-12	ตัว/นิปเปิ้ล	กรงตับ	1	กรง/นิปเปิ้ล

 3. กรงตับ	 โรงเรือนเปิด	 พื้นที่การเล้ียง	 600	 ตร.ซม./ตัว	 
ใช้กรงขนาด	 40X45	 ซม./ไก่ไข่	 3	 ตัว	 โรงเรือนปิด	 พื้นที่การเลี้ยง	 
450	ตร.ซม./ตวั	ใช้กรงขนาด	40X45	ซม./ไก่ไข่	4	ตวั	หรอืใช้กรงขนาด 
60X60	ซม./ไก่ไข่	8	ตัว	การวางกรงตับมี	2	รูปแบบ	คือ
 

	 การเลี้ยงดู
 1. ไก่เล็ก (อายุ 1 วัน – 6 สัปดาห์)
	 	 -	 เม่ือน�าไก่มาถึงฟาร์มต้องน�าเข้าเครื่องกกโดยเร็วท่ีสุด	
อุณหภูมิกก	32-35	องศาเซลเซียส	ละลายวิตามินในน�้าดื่มเตรียมไว้
ให้เรียบร้อย	สอนลูกไก่กินน�้าโดยการจับเอาปากจุ่มน�้า	
	 	 -		เมือ่ลูกไก่เข้าเครือ่งกกได้	2-3	ช่ัวโมง	เริม่ให้อาหารไก่เลก็	
โปรยลงบนถาดอาหาร	เคาะถาดเพือ่เรยีกลูกไก่มากนิ	ให้กนิแบบเตม็ที่	
ให้น้อยๆ	แต่บ่อยครั้ง	อย่างน้อยวันละ	3-4	ครั้ง		
	 	 -		ขยายวงล้อมกกทุกๆ	5-7	วัน	
	 	 -		ตดัปากไก่เมือ่อาย	ุ6-9	วนั	ตดัปากบนออกประมาณ	1/3	
โดยใช้เครื่องตัดปากไก่
	 	 -		เมื่อลูกไก่ครบ	21	วัน	ให้น�าวงล้อมและที่กกไก่ออก

พันธุ์ ไก่ไข่	
 พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงกันมากแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
 1. ไก่พันธุ ์แท้ ที่เลี้ยงอยู ่ในประเทศไทย	 คือ	 ไก่โรดไทย	 
ไก่บาร์พลีมัทร็อค	ไก่ไข่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
 2. ไก่ลกูผสม		เป็นไก่ทีเ่กดิจากการผสมพนัธุร์ะหว่างไก่พนัธุแ์ท้	
2	พันธุ์	เพื่อให้ได้ไก่ที่ไข่ดก	ทนทานต่อโรค	ได้แก่	ไก่ลูกผสมระหว่าง
พ่อโรด	+	แม่บาร์,	พ่อบาร์	+	แม่โรด,	เล็กฮอร์น	+โรด,	โรด	+	ไฮบรีด	
และลูกผสม	3	สายเลือด	
 3. ไก่ไฮ-บรีด	 เป็นไก่ที่บริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่จ�าหน่าย	 
มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ ์ให้ได ้ไก ่พันธุ ์ที่ให ้ผลผลิตไข่สูง	 
มคีณุภาพตามความต้องการของตลาด	คอื	ให้ไข่ดก	เปลอืกไข่สนี�า้ตาล	
ไข่ฟองโตและไข่ทน	เช่น	พันธุ์ซีพีบราวน์	ซุปเปอร์ฮาร์โก้	ฯลฯ

โรงเรือนและอุปกรณ์
 โรงเรือนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
 1.	 สามารถป้องกันแดด	ลม	และฝนได้ดี	
 2.	 ป้องกันศัตรูต่างๆ	เช่น	นก	หนู	แมว	ได้
 3.	 รักษาความสะอาดได้ง่าย	น�้าไม่ท่วมขัง
 4.	 ควรเป็นแบบที่สร้างได้ง่าย	ราคาถูก	ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้
ในท้องถิ่น
 อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่
 1. อุปกรณ์ให้อาหาร 
  ถาดอาหาร	ใช้ส�าหรบัลกูไก่อาย	ุ1-14	วนั	
จ�านวน	100	ตวั/1	ถาด	และอาย	ุ15-28	วนั	จ�านวน	
50	ตัว/1	ถาด
  ถังอาหาร	ใช้เมื่อลูกไก่อายุได้	5	สัปดาห์
ขึน้ไป	จ�านวน	25	ตวั/	1	ถงั	ใช้ส�าหรบัเลีย้งไก่ระยะ
รุ่น	–	ระยะสาว
  รางอาหาร	 ท�าด้วยไม้	 สังกะสี	 เอสล่อน	
หรอืพลาสตกิ	ท�าเป็นรางยาวให้ไก่ยนืกนิบนกรงตบั
 2. อุปกรณ์ให้น�้า
  กระปกุน�า้	ขนาดกลาง	(4	ลติร)	ลกูไก่อาย	ุ1-14	วนั	จ�านวน	
100	ตัว/1	กระปุก	และอายุ	15-28	วัน	จ�านวน	50	ตัว/1	กระปุก	
ขนาด	8	ลิตรไก่อายุ	15	สัปดาห์ขึ้นไปจ�านวน	50	ตัว/	1	กระปุก

1.	แบบ	H	เฟรม

การกกลูกไก่

2.	แบบ	A	เฟรม

การตัดปากไก่

 2. ไก่รุ่น (อายุ 7-14 สัปดาห์)
	 	 ไก่ไข่ต้องมีโครงสร้างท่ีดี	 ไม่อ้วน	 หรือผอมเกินไปสุขภาพ
ร่าเริงแจ่มใส	และแข็งแรง	ควรจัดการ	ดังนี้
	 	 -	 พื้นที่เลี้ยงอัตรา	5-6	ตัวต่อ	1	ตารางเมตร
	 	 -		เมื่ออายุ	7	สัปดาห์	เปลี่ยนอาหารจากไก่ไข่เล็กเป็นไก่ไข่
รุน่	ให้อาหารแบบถงัแขวนอัตรา	4	ถงั	ต่อไก่	100	ตวั	ปรบัทีใ่ห้อาหาร
อยู่ในระดับหลังไก่เสมอ
	 	 -		จัดเตรียมอุปกรณ์ให้น�้าให้เพียงพอ	 แบบกระปุกน�้าใน
อัตรา	2	กระปุก	ต่อไก่	100	ตัว	
	 	 -		ดูแลวัสดุรองพื้นอย่าให้แฉะหรือแข็งเป็นแผ่น	 พลิกกลับ
อย่างสม�่าเสมอทุกๆ	2-3	วัน
	 	 -		จดบันทึกเกี่ยวกับการจัดการ	 จ�านวนอาหาร	 ไก่ตาย	 
คัดทิ้ง	การใช้ยาและวัคซีน	สิ่งผิดปกติ	และการปฏิบัติงาน
 3. ไก่สาว (อายุ 15-20 สัปดาห์)
	 	 การเลี้ ยงดู ไก ่สาวจะ
ใกล้เคียงกับการเลี้ยงดูไก่รุ่น	 ต้อง
ควบคมุปรมิาณอาหารและน�า้หนกั
ของตัวไก่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของไก่ไข่	ควรจัดการ	ดังนี้
  -  ให้อาหารไก่กนิเตม็ทีช่่วงเวลา	08.00-15.30	น.	หลงัจากนัน้
ให้แขวนถังอาหารขึ้น	จนถึงแปดโมงเช้าในวันรุ่งขึ้น
	 	 -		ก่อนท่ีจะย้ายไก่ขึน้กรงตบัควรก�าจดั	เหา	ไร	และถ่ายพยาธิ
ก่อนไก่เริ่มให้ไข่ประมาณ	3-4	สัปดาห์
	 	 -		ให้ย้ายไก่ขึ้นกรงตับเมื่ออายุ	18-20	สัปดาห์	
	 	 -		จดบันทึกลักษณะเดียวกับไก่รุ่น
 4. การเลี้ยงดูไก่ไข่ (อายุ 21 สัปดาห์ – ปลด)
	 	 การเลีย้งไก่ไข่ระยะนีเ้ป็น
ช่วงที่ส�าคัญที่สุดเพราะเป็นระยะ
ที่ไก่ให้ผลผลิต	โดยทั่วไปไก่จะเริ่ม
ไข่เมื่ออายุ	20-21	สัปดาห์	จะเริ่ม
ให้ไข่ประมาณ	5	%	ของฝูง	 ควร
จัดการ	ดังนี้
	 	 -	 เมื่อไก่เริ่มไข่ได้	 5%	
ของฝูง	 ควรเปลี่ยนอาหารจากไก่ไข่สาวเป็นไก่ไข่	 อัตรา	 120	 
กรัม/ตัว/วัน


