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ค�าน�า

 ไก่ไข่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและคนไทย
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากไข่ไก่เป็นอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงู ใช้
ประกอบอาหารได้หลายอย่าง  ทั้งในรูปของอาหารคาวและขนมหวาน 
จึงนิยมบริโภคไข่ไก่กันอย่างแพร่หลาย ท�าให้ความต้องการไข่ไก่อยู่ใน
ระดับสูงตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

 ประกอบกบัในปัจจบุนัการเลีย้งไก่ไข่ในประเทศไทยได้ก้าวหน้า
ไปมากและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ อาหารที่
ใช้เลี้ยง รูปแบบการเลี้ยง การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันและควบคุม
โรค และได้มกีารน�าเอาหลกัวชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วย
ในการเลีย้งมากขึน้ อกีท้ังไก่ไข่เหมาะท้ังการเลีย้งจ�านวนน้อยๆ เพือ่น�า
ไข่มาบรโิภคในครัวเรอืน หรอืเลีย้งเป็นอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ให้กบั
ครอบครัว หรือจะเลีย้งไก่ไข่เป็นอาชพีกส็ร้างรายได้สงูพอสมควร ดังน้ัน
การเลีย้งไก่ไข่นบัเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่ส�าหรับทกุท่าน

ปรเมศร์   ตันตินพรัตน์
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การเลี้ยงไก่ไข่7

การเลี้ยงไก่ไข่
 ไก่ไข่นบัเป็นสตัว์เศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนัของ
คนไทยเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากไข่ไก่เป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์มาก นิยมรับ
ประทานกันทุกครัวเรือน สามารถน�ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง 
ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน ตลาดจึงมีความต้องการไข่ไก่สูงตลอดทั้ง
ปี และมีแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
 การเลีย้งไก่ไข่ในปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าไปมากและมกีารพฒันา
อยูต่ลอดเวลา โดยได้มกีารน�าเอาวทิยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยในทกุๆด้าน 
เช่น  การปรบัปรงุพนัธุ ์โรงเรอืนและอปุกรณ์การเล้ียง อาหารทีใ่ช้เล้ียง 
การป้องกันรักษาโรค รูปแบบการเลี้ยง และวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง จึง
ท�าให้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้ขยายการเลี้ยง
ออกไปอย่างกว้างขวาง และได้กลายเป็นอาชีพที่ส�าคัญอาชีพหนึ่งของ
คนไทย
 ส�าหรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้าที่ได้รับความนิยมสูงใน
ปัจจบุนัมอียู ่2 แบบด้วยกนัคอื การเลีย้งแบบรวมฝงูและการเลีย้งแบบ
ขังกรงหรือกรงตับ

กำรเลี้ยงแบบรวมฝูง กำรเลี้ยงแบบกรงตับ
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การเลี้ยงไก่ไข่ 8

พันธุ์ไก่ไข่
 พนัธุไ์ก่เป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ทีท่�าให้การเลีย้งไก่ไข่ประสบ
ความส�าเร็จ แต่พันธุ์ไก่ไข่ท่ีนิยมเลี้ยงในเมืองไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นไก่สายพันธุ์ลูกผสมเกือบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือก 
และปรับปรุงพันธุ์มาเป็นอย่างดีแล้ว เช่น ให้ไข่ดก ไข่ฟองโต ให้ไข่ทน 
กินอาหารน้อย  เป็นต้น

ไก่พันธุ์แท้

 ไก่พันธุ์แท้เป็นไก่ท่ีได้รับการคัดเลือกและผสมพันธุ์เป็นอย่างดี
มาอย่างต่อเนื่อง จนลูกหลานในรุ่นต่อๆมามีลักษณะประจ�าพันธุ์คงที่ 
แต่ในปัจจบุนัไก่พันธุแ์ท้ไม่ได้รบัความสนใจและเลีย้งเป็นการค้ามากนกั  
เพราะผู้เลี้ยงไก่ไข่นิยมเลี้ยงไก่ลูกผสมซึ่งให้ผลผลิตไข่ที่ดีกว่าไก่พันธุ์แท้
มาก  ส�าหรับพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้ที่ยังมีเลี้ยงกันในประเทศไทย  ได้แก่

 1. พันธุโ์ร๊ดไอส์แลนด์เรด  หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆว่า “ไก่โร๊ด” 
ไก่โร๊ดทีน่ยิมเลีย้งกนัแพร่หลายเป็นชนดิหงอนจกัร ซ่ึงเป็นไก่ประเภทกึง่
เนื้อกึ่งไข่  มีขนาดกลาง มีรูปร่างค่อนข้างยาวและลึก เป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ขนตามล�าตวัมสีนี�า้ตาลแดงเข้ม ขนปีกขนหางมสีดี�าเหลอืบเขยีว 
ผวิหนงัและหน้าแข้งมสีเีหลอืงจดั ปากมสีแีดงเหลอืง หงอนจกัร 5 แฉก 
เปลือกไข่สีน�า้ตาล เป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 51-6 เดือน ให้ไข่ปีละ 280-300 ฟอง
 ปัจจบุนันยิมเลีย้งไก่โร๊ดไว้เพ่ือใช้เป็นพันธุต์ัง้ต้นในการผลติไก่ไข่
ลูกผสมไฮบริด เพื่อให้ได้ลูกผสมที่สามารถคัดเพศเมื่แแรกเกิดได้ โดย
ใช้ไก่โร๊ดเพศผู้ผสมกับบาร์พลีมัทร็อคเพศเมีย ลูกผสมที่ได้จะสามารถ
คัดเพศได้เมื่ออายุ 1 วัน โดยลูกไก่เพศเมียจะมีขนสีด�าตลอดตัว  ส่วน
ลูกไก่เพศผู้จะมีขนสีด�าทั้งตัวแต่จะมีจุดสีขาวที่หัว
 ไก่ไข่ลูกผสมที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันที่ให้ไข่เปลือกสี
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การเลี้ยงไก่ไข่9

พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด

พันธุ์บำร์พลีมัทร๊อค

พันธุ์เล็กฮอร์น
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การเลี้ยงไก่ไข่ 10

น�้าตาลนั้น ส่วนใหญ่มาจากการผสมข้ามพันธุ์ของไก่โร๊ดไอส์แลนด์
เรดหงอนจักรกับไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้จะให้ไข่ดก ไข่มี
เปลือกสีน�า้ตาล  และให้ไข่ฟองโต

 2. พนัธุบ์าร์พลมีทัร็อค หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “ไก่บาร์” เป็นไก่
ประเภทก่ึงเนือ้กึง่ไข่ มสีดี�าสลับกบัสขีาวตามขวางของขน ลกัษณะล�า
ตัวยาว หงอนจักร ปากสีเหลือง ตาสีน�้าตาล หงอนเหนียงและตุ้มหู
มีสีแดง หนังสีเหลือง ขาและนิ้วเท้าสีแดง ให้ไข่เปลือกสีน�า้ตาล ทน
ต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 51-6 เดือน

 ปัจจบัุนนิยมใช้แม่พนัธุไ์ก่บาร์พลีมทัรอ็คผสมกบัพ่อพนัธุโ์ร๊ด-
ไอส์แลนด์เรดหรือนิวแฮมเชียร์ เพื่อผลิตลูกผสมไฮบริดเป็นการค้า
ชนิดคัดเพศได้เมื่อแรกเกิดโดยดูจากสีของขน โดยลูกผสมเพศเมียจะ
มีขนสีด�าและให้ไข่ดก ส่วนลูกผสมเพศผู้จะมีขนสีบาร์

 3. พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร เป็นไก่พันธุ์เบาที่มีขนาด
เล็ก  ลักษณะว่องไว ปราดเปรียว เจริญเติบโตเร็ว ขน มีสีขาวทั้งตัว 
หงอนจักร 5 แฉกขนาดใหญ่ หงอนมีสีแดง ปากเหลือง ตุ้มหูสีขาว 
ผวิหนงัและหน้าแข้งสเีหลือง ให้ไข่เรว็ ให้ไข่ดก ไข่มเีปลอืกสขีาว ทน
ต่ออากาศร้อนได้ดี มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง 
เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 41-5 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 300 ฟอง

 ปัจจบัุนไก่พนัธุเ์ลก็ฮอร์นขาวหงอนจกัร นยิมใช้ผสมข้ามสาย
พนัธ์ุตัง้แต่ 2 สายพนัธุข์ึน้ไป เพือ่ผลติไก่ไข่ลกูผสมเพือ่การค้าทีใ่ห้ไข่
ดก ไข่ฟองโตและกินอาหารน้อย

2
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การเลี้ยงไก่ไข่11

ไก่พันธุ์ลูกผสม 
 
 เป็นไก่พันธ์ุไข่ทีน่ยิมเล้ียงกนัในเชงิการค้ามากทีส่ดุในปัจจบุนั
เนือ่งจากเป็นพนัธุไ์ก่ทีผ่สมขึน้เป็นพเิศษ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุพนัธุ์
ให้มปีระสทิธภิาพในการให้ผลผลติไข่สงู และมคุีณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดคอื ให้ไข่ดก เปลือกไข่สีน�า้ตาล ไข่ฟองโต และไข่ทน 

 การเล้ียงไก่ลกูผสมให้ได้ผลผลติตรงตามลกัษณะประจ�าพนัธุ์
นัน้ จะต้องเลีย้งด้วยอาหารทีม่คีณุภาพสงู  และมกีารจดัการทีถ่กูต้อง  
เช่น การควบคมุน�า้หนกัตวั  การควบคมุการกินอาหาร  การควบคุม
แสงสว่าง  ตลอดทัง้การสขุาภบิาลและการป้องกนัโรคทีด่ ี ในปัจจบุนั
ไก่ไข่พนัธุล์กูผสม ทีม่จี�าหน่ายในประเทศไทยมอียูห่ลายพนัธุด้์วยกัน 
ได้แก่  เอ.เอ.บราวน์ (A.A. Brown) รอสบราวน์(Ross Brown) 
ไฮเซคบราวน์(Hisex Brown) อีซ่าบราวน์(Isa Brown)  ซุปเปอร์
ฮาร์โก้(Super Harco) ดีคาร์บวอร์เรน(Dekalb Voren) ฮับบาร์ด 
โกลเด้นคอมเมท(Hubbard Golden Commet)เซพเวอร์สตาร ์
ครอส 579 (Shaver Starcross 579) แบ๊บค๊อกบ-ี380 (Babcock 
B-380) บาโบลนาเตตร้า-เอสแอล(Babolna Tetra-SL)  เป็นต้น

 ไก่พันธุ์ลูกผสม
ที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน
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การเลี้ยงไก่ไข่ 12

โรงเรือนไก่ไข่
 เนือ่งจากโรงเรอืนเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญในการควบคุมสิง่
แวดล้อมต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่  ดังนั้นการ
ออกแบบโรงเรอืนได้อย่างถกูต้อง  เหมาะสม  และราคาไม่แพง  จะ
ท�าให้ไก่อยู่ได้อย่างสบาย  ส่งผลให้ไก่เจริญเติบโตเร็ว  ให้ผลผลิตไข่
ได้มาก  มีอัตราการตายต�่า  อีกทั้งยังท�าให้การสุขาภิบาลและการ
ป้องกันโรคสามารถท�าได้ง่าย  และต้นทุนการผลิตลดลง
 

โรงเรือนที่ดีควรสร้างให้ความยาวอยู่ในแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก มีลักษณะที่สามารถกันแดด กันฝน และลมแรงได้ดี  เย็น
สบาย มีการระบายอากาศได้ดี  ไม่อับลมและไม่ถึงกับลมโกรก  ให้
แสงแดดในช่วงเช้าและช่วงเย็นส่องเข้าถึงพื้นโรงเรือนได้  สามารถ
รักษาความสะอาดได้ง่าย  ระบายน�า้ได้ด ีน�า้ไม่ขงัแฉะ และไม่รกรงุรงั
ป้องกันศตัรูต่างๆได้  สะดวกต่อการเข้าไปปฏบิตังิานต่างๆได้สะดวก  
ควรให้โรงเรือนแต่ละหลังอยู่ห่างกันประมาณ 50 เมตร และอยู่ห่าง
จากบ้านพกัพอสมควร  นอกจากนีค้วรเป็นแบบทีส่ร้างง่ายและสะดวก 
แข็งแรง  ทนทาน และมีราคาถูก
 รูปแบบของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการสร้างกันในเมืองไทยมี 
5 แบบ ได้แก่  แบบเพิงหมาแหงน  แบบหน้าจั่ว  แบบหน้าจั่วสอง
ชั้น  แบบเพิงหมาแหงนกลาย  และแบบหน้าจั่วกลาย  แต่แบบของ
โรงเรือนที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดส�าหรับการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพคือ 
แบบหน้าจ่ัวสองชั้น  เพราะเป็นแบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐานถูกต้อง
ตามหลักการสุขาภิบาล
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แบบของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

เพิงหมำแหงน เพิงหมำแหงนกลำย

หน้ำจั่ว

หน้ำจั่วกลำย หน้ำจั่ว 2 ชั้นEX
AM
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 โรงเรือนส�าหรบัไก่เลก็  เป็นโรงเรอืนส�าหรบัใช้เลีย้งไก่ตัง้แต่
ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 5-6 สัปดาห์  โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เล็กนี้จะ
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อ คือ จะต้องระบาย
อากาศได้ดี  แต่ลมไม่โกรก  ไม่ชื้นแฉะ  พื้นเป็นซีเมนต์  สามารถ
ป้องกันนก  หนู  สุนัข  และสัตว์อื่นได้ ควรอยู่ห่างจากโรงเรือนไก่
รุ่น-ไก่สาวและไก่ไข่พอสมควร และควรอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ 
30 เมตร นอกจากนี้ควรต้ังอยู่เหนือลม เพ่ือป้องกันการติดเชื้อของ
เชื้อโรคจากไก่ใหญ่และจากคน
 โรงเรือนส�าหรับไก่รุ่น-ไก่สาว เป็นโรงเรือนส�าหรับใช้เลี้ยงไก่
ตั้งแต่อายุ 6-17 สัปดาห์ โรงเรือนไก่รุ่น-ไก่สาวจะมีพื้นที่กว้างกว่า
ไก่เล็ก มีที่ให้น�้าและอาหารขนาดใหญ่ขึ้น พื้นอาจเป็นพื้นคอนกรีตมี
วัสดุรองพื้นปูทับ พื้นสแลท พื้นสแลทบางส่วน พื้นตาข่ายบางส่วน  
หรือพื้นตาข่ายล้วน
 ไก่รุ่น-ไก่สาวจะถกูเล้ียงอยูใ่นโรงเรอืนนีไ้ปจนถงึอายปุระมาณ  
18-20 สัปดาห์ หรือก่อนไก่เริ่มไข่ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึง
ย้ายไปเลี้ยงในโรงเรือนส�าหรับไก่ไข่หรือเลี้ยงในกรงตับต่อไป 

 แต่เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการป้องกันโรคที่ทันสมัย จึง
สามารถเลี้ยงไก่ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 20 สัปดาห์ได้ โดยใช้
โรงเรือนเพยีงโรงเรอืนเดยีว แต่จ�านวนลกูไก่ทีน่�ามาเลีย้งต้องค�านวณ
จากจ�านวนไก่สาวที่สามารถเลี้ยงได้เท่านั้น

 โรงเรือนส�าหรับไก่ไข่  โดยทั่วไปผู้เลี้ยงไก่ไข่จะย้ายไก่สาวไป
เลี้ยงในโรงเรือนไก่ไข่เมื่ออายุได้ 18-20 สัปดาห์  แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว ผู้เลี้ยงอาจจะย้ายไก่สาวเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนไก่ไข่เมื่อไก่อายุ 
15-20 สัปดาห์ก็ได้
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 ส�าหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบฝูงปล่อยพื้นนั้น สามารถเลี้ยงไก่
ตัง้แต่ระยะกกจนถงึระยะให้ไข่ในโรงเรอืนเดยีวกนัได้ แต่จ�านวนลกูไก่
ที่จะน�ามาเลี้ยงต้องค�านวณจากจ�านวนไก่ไข่ที่สามารถเลี้ยงได้เท่านั้น 
โดยเพิ่มรังไข่เข้าไปวางในโรงเรือนในอัตราไก่ไข่ 4-5 ตัวต่อรังไข่ 1 
รัง และภายในรังไข่ต้องมีวัสดุรองรังที่แห้งและสะอาดพอสมควร ซึ่ง
อาจใช้แกลบ ขีก้บ หรอืฟางข้าว โดยน�ารงัไข่เข้าไปวางในโรงเรอืนเพือ่
ให้ไก่ท�าความคุ้นเคยสักระยะหนึ่งก่อนที่แม่ไก่จะวางไข่

ขนาดของโรงเรือน

 เนื่องจากโรงเรือนส�าหรับเลี้ยงไก่ไข่ที่นิยมมีอยู่ 2 แบบคือ โรง
เรือนส�าหรบัเลีย้งบนกรงตบั  และโรงเรอืนส�าหรบัการเลีย้งแบบรวมฝงู  
ดงันัน้ขนาดของโรงเรอืนก็จะแตกต่างกัน  เพราะมวีธิกีารเลีย้งทีต่่างกนั

 1. โรงเรือนส�าหรับการเลีย้งบนกรงตบั  เป็นโรงเรอืนทีค่่อน
ข้างถาวร เหมาะส�าหรบัการเลีย้งไก่ไข่เป็นอาชพีอย่างจรงิจงั สามารถสร้าง
ได้หลายขนาด  แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมสร้างโรงเรือนกว้าง  6-8 เมตร 
ยาวประมาณ 40-50 เมตรหรอืขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และขึน้อยูก่บั
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 หลงัคาเป็นแบบจ่ัวสองชัน้ มงุด้วยกระเบือ้ง พืน้เป็นพืน้ซเีมนต์  
ผนังทัง้สีด้่านกรดุ้วยลวดตาข่ายโดยตลอด หลงัคาสงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 
2 เมตร ภายในโรงเรือนกั้นเป็นห้องยาวห้องละ 10-15 เมตร 

 

 กรงตับมีลักษณะเป็นกรงสี่เหล่ียมขนาดเล็ก ท�าด้วยลวด
ตาข่ายขนาดกรงกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ลึก 45 
เซนติเมตร สามารถใช้เล้ียงไก่ไข่ได้ 2 ตัว พื้นกรงตับจะเป็นลวด
ตาข่ายขนาดใหญ่ วางในลักษณะเอียงให้ไข่ไหลมาด้านหน้า ติดตั้ง
ต่อกันไปตามความยาวของโรงเรือนจ�านวน 2 แถว หันหน้าเข้าหา
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