
 

v หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี  

รายวชิาเลอืก 

 

รหสัวชิา อช02011 
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

การเล ีย้งไก่ไข ่

ห้ามจําหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 



ก 

ค ำน ำ 
 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือกวิชาการเลี้ยงไก่ไข่ รหัสวิชา อช02011 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษา  
นอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลสาระความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน  โดยองค์ความรู้นั้นได้น ากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ น ารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดท าหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถอ่านเข้าใจง่าย และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ รหัสวิชา อช02011 เล่มนี้จะเป็นสื่อที่
อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือใหผู้้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 

        คณะผู้จัดท ำ 
 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 
  

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าอธิบายรายวิชา ง 
แบบทดสอบก่อนเรียน ซ 
บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 1 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 2 
 เรื่องท่ี 1.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 3 
 กิจกรรมที่ 1 7 
บทที่ 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ 8 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 9 
 เรื่องท่ี 2.1 ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 10 
 เรื่องท่ี 2.2 แรงงานที่ใช้ 15 
 เรื่องที่ 2.3 สถานที่ประกอบอาชีพ 16 
 เรื่องท่ี 2.4 สภาพแวดล้อม 17 
 เรื่องท่ี 2.5 การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ 19 
 เรื่องท่ี 2.6 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ 22 
 เรื่องท่ี 2.7 การลงทุนและประมาณการรายได้ที่จะได้รับ 25 
 กิจกรรมที่ 2 28 
บทที่ 3 การบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ 29 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 30 
 เรื่องท่ี 3.1 ชนิดของพันธุ์ไก่ไข่และการคัดเลือก 32 
 เรื่องท่ี 3.2 การจัดเตรียมพันธุ์ 35 
 เรื่องท่ี 3.3 การสร้างโรงเรือน 36 
 เรื่องท่ี 3.4 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 39 
 เรื่องท่ี 3.5 การเจริญเติบโตตามวัยต่าง ๆ 41 
 เรื่องท่ี 3.6 การให้อาหารตามวัย 53 
 เรื่องท่ี 3.7 การดูแลสถานที่ 58 
 เรื่องท่ี 3.8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ 

 
 
 

59 



ค 

 
 

สำรบัญ(ต่อ) 
เรื่อง หน้ำ 
 

บทที่ 3 เรื่องท่ี 3.9 สาเหตุของการเกิดโรคและการป้องกัน 62 
 เรื่องท่ี 3.10 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาล 70 
 กิจกรรมที่ 3 72 
บทที่ 4 การจัดการการตลาดและการท าบัญชี 74 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 75  
 เรื่องท่ี 4.1 การวิเคราะห์การตลาด 76 
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บทที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 
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ง 

 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่            
การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล 
การจัดการการตลาด การท าบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในงานอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข่ 

 
2. วัตถุประสงค ์

 

1. มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ ประกอบอาชีพ
ได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 

2. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
3. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

 
รำยช่ือบทที ่
 บทที่  1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
 บทที่  2 ปัจจัยที่เก่ียวกับการเลี้ยงไก่ไข่ 
 บทที่  3 การบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ 
 บทที่  4 การจัดการการตลาดและการท าบัญชี 
 บทที่  5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บทที่  6  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  และปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข่ 
 

 

รำยละเอียดวิชำ 



จ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช02011 กำรเลี้ยงไกไ่ข่ จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนที่ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ ประกอบ

อาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
 3.2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
 3.3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

ศึกษำและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่           
การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่  พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์  โรงเรือน วัสดุ  อุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู                
การสุขาภิบาล การจัดการการตลาด การท าบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
ในงานอาชีพเลี้ยงสัตว์ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข ่

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

 ให้มีการส ารวจสถานที่เลี้ยงไก่ไข่ ก าหนดแหล่งเรียนรู้ แล้วไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการเลี้ยงไก่ไข่และการดูแลรักษา แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ 

กำรวัดและประเมินผล 

ประเมินจากกสภาพจริง จากกระบวนการเรียนรู้ 



ฉ 

รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ  อช02011  กำรเลี้ยงไก่ไข่  จ ำนวน  3  หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนที่ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ ประกอบ
อาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 

 3.2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
 3.3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

1 ช่องทางและการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพการ
เลี้ยงไก่ไข ่

อธิ บ า ยช่ อ งท า งและกา ร
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
การเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ จาก 
ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลตนเอง 
2. ข้อมูลทางวิชาการ 
3. ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

6 

2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
ไข ่

อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไก่ไข่ได้ 

1. ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 

2. แรงงานที่ใช้ 
3. สถานที่ประกอบอาชีพ 
4. สภาพแวดล้อม 

6 

3 การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ วางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 1. การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ 
2. ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ 
3. การลงทุนและประมาณรายได้

ที่จะได้รับ 

9 

4 พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถ
คัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ได้ 

1. ชนิดของพันธุ์ ไก่ไข่และการ
คัดเลือก 

2. การจัดเตรียมพันธุ์ 

12 

5 โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ 1. อธิบายการสร้างโรงเรือนที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

2. อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

1. การสร้างโรงเรือน 
2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 

 

12 

 



ช 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

6 การจัดการเลี้ยงดู เลี้ยงดูไก่ไข่ได้ 1. การเจริญเติบโตตามวัยต่าง ๆ 
2. การให้อาหารตามวัย 
3. การดูแลสถานที่ 

25 

7 การสุขาภิบาล สุขาภิบาลไก่ไข่ได้ 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
สัตว์ 

2. สาเหตุของการเกิดโรคและการ
ป้องกัน 

3. การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
4. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็น

ในการสุขาภิบาล 

25 

8 การจัดการการตลาด อธิบายกระบวนการตลาดได้ 1. การวิเคราะห์การตลาด 
2. ช่องทางการจ าหน่าย 
3. การขายและการส่งเสริมการขาย 
4. การบรรจุหีบห่อ 
5. การก าหนดราคาขาย 

10 

9 การท าบัญชี ท าบัญชีการผลิตสัตว์ได้ 1. บัญชีทรัพย์สิน 
2. บัญชีรายรับ - รายจ่าย 

6 

10 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 

11 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

อ ธิ บ า ย คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพได้ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความซื่อสัตย์ 
3. ความขยัน อดทน 
    ฯลฯ 

3 

12 ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยง
ไก่ไข ่

อธิบายปัญหา และอุปสรรค
ในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

1. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
2. ปัญหาด้านการตลาด 

3 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
กำรเลี้ยงไก่ไข่  อช02011 

 
1. การเลี้ยงไก่ไข่ปัจจุบันข้อใดผิด  

ก.  ไก่ไข่เลี้ยงกันมากที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข.  ผู้เลี้ยงจะเลี้ยงไก่ไข่เล็กบนพื้นก่อนที่จะออกไข่นาน  4 - 5  เดือน   
ค. ไข่ท่ีได้จากฟาร์มไก่ไข่ทั่วไปจะเป็นไข่ไม่มีเชื้อ (fertile egg)   
ง.  ไก่ไข่จะเลี้ยงบนกรงตับเพ่ือออกไข่ ระยะออกไข่จะประมาณ  15 - 18  เดือน  จึงจะปลดระวาง   
 

2. ข้อใดผิดเกี่ยวกับสภาวะการเลี้ยงไก่กระทง 
ก.  พันธุ์ไก่ระดับปู่ - ย่า เรียกว่า Grand Parent Stock หรือ GP ไทยน าเข้าจากต่างประเทศ 
ข.  พันธุ์ไก่ระดับพ่อแม่พันธุ์ เรียกว่า Parent Stock ไทยก็อาจจะน าเข้าจากต่างประเทศด้วย 
ค.  ไก่เนื้อ  หรือ  broilers  ไทยก็น าเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน 
ง.  ไทยสามารถผลิตลูกไก่เนื้อเพ่ือเลี้ยงขุนได้อย่างพอเพียง 
 

3. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มไก่กระทงปัจจุบัน 
ก.  ไก่มีอัตราการแลกเนื้อต่ า  คือกินอาหาร  2  กก.  หรือน้อยกว่า  จะสร้างเป็นน้ าหนักได้  1  กก. 
ข.  ไก่มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้น  5 - 7  สัปดาห์สามารถท่ีจะขายได้ในน้ าหนักประมาณ  1.5 - 2.0 กก.   
ค.  ผลก าไรเฉลี่ยต่อไก่  1  ตัว  จะไม่มากนัก  ประมาณ  1 - 5 บาท   
ง.  เดิมส่วนใหญ่การเลี้ยงไก่จะเป็นโรงเรือนระบบปิด  ต้นทุนต่ า 
 

4. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการจัดการไก่โรงเรือนระบบปิดในปัจจุบัน 
ก.  เป็นระบบที่เรียกว่า evaporative  cooled  cell โดยที่ในโรงเรือนจะมีระบบท าความเย็นด้วยน้ า 
ข.  ระบบ  evaporative  cooled  cell  อุณหภูมิต่ ากว่าภายนอกประมาณ  4 – 5 องศาเซลเซียส 
ค.  ในระบบ  evaporative  cooled  cell  สามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้  10 - 12  ตัวต่อ  1  ต.ร.ม.   
ง.  โรงเรือน evaporative  cooled  cell  แต่ละหลังอาจจะเลี้ยงไก่ได้ถึง  10,000  ตัว  หรือมากว่า  
 

 5. การกกลูกไก่ควรกกเป็นเวลากี่สัปดาห์ 
ก.  1 - 2 สัปดาห์ 
ข.  2 - 3 สัปดาห์ 
ค.  3 - 4 สัปดาห์ 
ง.  4 - 5 สัปดาห์ 
 

 6. ไก่พ้ืนเมืองตามประวัติศาสตร์ มีรายงานไว้ว่าเป็นไก่ท่ีมีต้นก าเนิดมาจากไก่อะไร 
ก. ไก่บ้าน 
ข.  ไก่พันธุ์เล็กฮอร์น 
ค.  ไก่ป่าในทวีปเอเชีย 
ง.  ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว 
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7. ไก่พ้ืนเมืองมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยพ้ืนฐานของอะไรเป็นหลัก 

ก. โดยมนุษย์ 
ข. ธรรมชาติ 
ค.  หลักการปรับปรุงพันธุ์ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
 

8.  พันธุ์ไก่ที่ผสมข้ึนเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันธุ์จ าหน่ายได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์ 
 ที่ให้ผลผลิตไข่สูง และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 

ก.  ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ 
ข.  ไก่เล็กฮอร์น 
ค.  ไก่ไฮบริด 
ง.  ไก่ตะเภา 
 

 9. สัตว์ปีกชนิดใดที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด 
ก. เป็ด 
ข.  ไก่ 
ค. นกกระทา 
ง.  นกกระจอกเทศ 
 

10. ลูกไก่อายุ 5 - 7 วัน ควรท าวัคซีนชนิดใด 
ก.  อหิวาต์ 
ข. นิวคาสเซิล 
ค.  หลอดลมอักเสบ 
ง.  ลมบ้า 

  
11. โรคนิวคาสเซิล หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอะไร 

ก. โรคห่า 
ข. โรคฉี่หนู 
ค. โรคลมชัก 
ง. โรคท้องร่วง 
 

12. ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อ 
ก. โรคบิด 
ข. โรคพยาธิ 
ค. โรคอหิวาต์ 
ง. โรคนิวคาสเซิล 
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13.  ไก่พ้ืนเมืองมีอาการทางระบบหายใจและระบบประสาท คือ ไก่จะหายใจล าบาก น้ ามูกไหล หายใจดัง  
 ชักกระตุก คอบิดเบี้ยว ขาปีกเป็นอันพาต เดินเป็นวงกลม เบื่ออาหาร และภายใน 2 - 4 วัน ไก่พ้ืนเมือง 
 อาจจะตายหมด เป็นได้ท้ังไก่พ้ืนเมืองตัวเล็กและตัวใหญ่ 

ก. โรคหลอดลมอักเสบ 
ข. โรคฝีดาษ 
ค. โรคนิวคาสเซิล 
ง. โรคอหิวาต์ 
 

14. ไก่พ้ืนเมืองจะแสดงอาการตัวร้อนจัด หายใจไม่สะดวก หงอนเหนียงเปลี่ยนเป็น สีด าคล้ า 
ก. โรคหลอดลมอักเสบ 
ข. โรคฝีดาษ 
ค. โรคอหิวาต์ 
ง. โรคนิวคาสเซิล 
 

15. ฟุตแคนเดิล (Footcandle) หมายถึงอะไร 
ก. ระยะทางเป็นฟุตจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
ข. ระยะทางเป็นเมตรจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
ค. ระยะทางเป็นนิ้วจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
ง.  ระยะทางเป็นกิโลเมตรจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
 

16. ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพ้ืนที่ในห้องกกลูกไก่ เท่ากับเท่าใด 
ก.  19 ตัว/ตารางเมตร 
ข.  20 ตัว/ตารางเมตร 
ค.  21 ตัว/ตารางเมตร 
ง.  22 ตัว/ตารางเมตร 
 

17.  อาหารผสมที่ให้ในระยะ 0 - 6 สัปดาห์นี้ควร มีโปรตีนกี ่% 
ก. 18% 
ข.  19% 
ค.  20% 
ง.  21% 
 

18. การเลี้ยงไก่สาว อายุ 17 - 26 สัปดาห์ พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร เลี้ยงไก่สาวได้กี่ตัว 
ก. 3 - 4 ตัว 
ข. 5 - 6 ตัว 
ค. 7 - 8 ตัว 
ง.  8 - 9 ตัว  
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19. ลักษณะทั่วไปของโรงเรือนสัตว์ปีกท่ีดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
ก. กันลม แดด ฝน ได้ 
ข. สามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นที่ขังน้ า 
ค. อากาศภายในโรงเรือนไม่จ าเป็นต้องระบายถ่ายเทอากาศ 
ง.  พ้ืนควรเป็นพื้นซีเมนต์ จะท าให้ท าความสะอาดได้ง่ายและควรปูแกลบเป็นวัสดุรองพ้ืน 
 

20. ข้อใดจัดเป็นพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
ก. ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่บาร์ 
ข. ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง 
ค.  ไก่แจ้ ไก่อู ไก่บาร์ ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ 

 ง.  ไก่แจ้ ไก่บาร์ ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ ไก่เล็กฮอร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1  
ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข ่
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บทที่  1  ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 
สำระส ำคัญ 
 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่  เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่  โดยอาศัย
ปรัชญา  “การคิดเป็น” โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพจากข้อมูล  3  ประเภท ได้แก่  
ข้อมูลตนเอง  ข้อมูลทางวิชาการ  และข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ที่ก าลังคิดและตัดสินใจ
จะประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่  ให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลตนเอง 
2. ข้อมูลทางวิชาการ 
3. ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่  1 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ท ากิจกรรมท้ายบท 

 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 

1. เอกสารการสอนหน่วยที่  1 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 
ประเมินผล 

1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท   

 

 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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การศึกษาคือกระบวนการที่ท าให้คนและสังคมเจริญงอกงาม ยิ่งเรียนยิ่งขยัน ยิ่งเรียนยิ่งอดทน ยิ่งเรียน

ยิ่งซื่อสัตย์ ยิ่งเรียนยิ่งมีความกตัญญู ยิ่งเรียนยิ่งรักปู่ย่าตายาย ดูแลปู่ย่าตายาย ไปไหนก็ดูแลซึ่งกัน และกัน 
บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสุข  เนื้อหาในส่วนนี้ได้รวบรวมสาระ แนวคิด บทความของท่าน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์  
ที่เป็นผู้ให้นิยาม ค าว่า คิดเป็น  "กระบวนการคิดเพ่ือตัดสินใจ" โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลส่วนตัว      
ข้อมูลทาง สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการ ปรัชญา "คิดเป็น" มีรายละเอียดและสาระ             
ที่น่าศึกษา การ"คิดเป็น"เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทย "คิดเป็น มำจำกแนวคิดที่ว่ำ ธรรมชำติ
ของมนุษย์ ทุกคนต้องกำรควำมสุข คนคิดเป็นจะสำมำรถด ำรงชีวิต ให้พบควำมสุขได้" 
 มนุษย์มีจิตส านึกที่จะใคร่ครวญ แสวงหารากเหง้าที่มาของปัญหา ความทุกข์ และพิจารณาทางเลือก 
และหาค าตอบต่างๆ เพื่อจะได้ตัดสินใจกระท าการหรือไม่ ในการแสวงหาค าตอบแทนที่จะยอมจ านนต่อปัญหา 
หรือโชคชะตา โดยกระบวนการที่จะพัฒนาการคิดเป็นให้กับบุคคลตามทฤษฎีการ "คิดเป็น" ซึ่ งจะเป็น 
กระบวนการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม 
และข้อมูลวิชาการ มาประกอบการตัดสินใจ 
 กระบวนการคิดเป็น จึงเป็นการท าให้บุคคลได้เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ว่า ตนเองเป็นใคร            
และอะไรคือสิ่งที่ตนเองต้องการ รวมทั้งการเข้าใจสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ตนเองด ารงชีวิต และสามารถ      
น าข้อมูลวิชาการที่มีอยู่มาประกอบการคิดและตัดสินใจ  โดยวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักการ 
เหตุผล  หลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดความพึงพอใจ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมคิดเป็น 
เป็นคนดี  คนเก่ง  และพบกับความสุขได้ในที่สุด ศาสตราจารย์ อุ่นตา นพคุณ ได้สรุปความเชื่อพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การคิดเป็น มี 4 ประการ ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจกระบวนการคิดเป็นได้อย่างชัดเจน คือ  

ประการที่ 1 มนุษย์ทุกคนต้องการความสุข 
ประการที่ 2 การใช้ข้อมูล 3 ประเภท พร้อมกันประกอบการคิดแก้ไขปัญหา 
ประการที่ 3 เป็นการคิดเพ่ือการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
ประการที่ 4 มนุษย์มีเสรีภาพในการตัดสินใจก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
คิดเป็น จึงเป็นกระบวนการที่จะท าให้มนุษย์ก าหนดปรัชญาในการด ารงชีวิตของตนเองในแต่ละด้านว่า 

ตนเองเป็นใคร ควรท าอะไร ท าท าไม ท าอย่างไร ท าเพ่ือใคร ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการ           
และน ากระบวนการคิดเป็นนั้นไปสู่ปรัชญาที่ก าหนดให้ส าเร็จ  และในที่สุดก็จะสามารถน าพาชีวิตไปถึง
เป้าหมายสูงสุด คือ  ความสุข  ซึ่งเป็นปรัชญาชั้นสูงสุดในการด ารงชีวิตมนุษย์ที่จะท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพได้ 
 
ควำมเชื่อพื้นฐำนเกี่ยวกับ "กำรคิดเป็น" 
 1. มนุษย์ทุกคนต้องกำรควำมสุข ข้อตกลงเบื้องต้นของการ "คิดเป็น" คือ มนุษย์ทุกคนต้องการ
ความสุข คือ เชื่อว่าคนเราจะมีความสุข  เมื่อคนเราและสังคมสิ่งแวดล้อม  ประสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่น   
ทั้งทางวัตถุ  กาย  ใจ  และมนุษย์จะไม่มีความสุข เมื่อมีปัญหา ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเกิดช่องว่างระหว่าง
สภาพการณ์และสิ่งที่เขามีอยู่จริง  ปัญหาในช่วงชีวิตมนุษย์แต่ละคนเป็นเรื่องสลับซับซ้อน และเกี่ยวโยงถึง
ปัจจัยต่างๆ การคิดท่ีใช้ข้อมูลประกอบการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา และเกิดความพึงพอใจ 

เร่ืองที่  1.1  กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรตดัสินใจประกอบอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
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 2. กำรคิดเป็น เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการคิดมีจุดเริ่มที่ตัวปัญหา และพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงข้อมูล 3 ประการ คือ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางวิชาการ ต่อจากนั้นก็ลงมือ   
กระท าการ ถ้าหากกระท าการ ท าให้ปัญหาและไม่พอใจหายไป กระบวนการคิดจะยุติลง แต่ถ้าหากบุคคล     
ยังรู้สึกไม่พอใจ ปัญหายังคงมีอยู่ ก็จะเริ่มกระบวนการคิดอีกครั้ง 
 3. กำรใช้ข้อมูล 3 ประเภท พร้อมกันประกอบการแก้ปัญหา ตามแนวคิดเรื่องการคิดเป็น บุคคลที่จะ
ถือว่าเป็นคนคิดเป็น จะต้องเป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูล 3ประเภทไปพร้อมกันประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา       
การคิดที่อาศัยข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสองประเภท ยังไม่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนคิดเป็นได้สมบูรณ์แบบ 
ข้อมูล 3 ประเภท  ได้แก่  ข้อมูลตนเอง  ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลวิชาการ  

 3.1 ข้อมูลตนเอง (Information of self) 
  ข้อมูลประเภทตนเอง ถูกก าหนดขึ้นเพราะอิทธิพลทางศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  ซึ่งได้สั่งสอนให้บุคคลพิจารณาและเฝ้ามองตนเอง  และแก้ไขทุกข์ด้วยตนเอง       
มีอิทธิพลต่อการก าหนดข้อมูลประเภทนี้ การ "คิดเป็น"  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายต้องการให้บุคคลใช้ข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ข้อมูลในเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม  สุขภาพอนามัย ระดับ
การศึกษา  ความรู้ ความถนัด ทักษะ วัย เพศ และอ่ืนๆ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ต้องการให้พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง 
ข้อดี ข้อเสียของตนเองอย่างจริงจังก่อนการตัดสินใจกระท าสิ่งใด 
  ข้อมูลตนเอง มีดังนี้ 

1. ความรู้ทักษะดังนี้ 
- มีใจรักด้านการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทน       

เพียรพยายาม ไม่ย่อทอ้ 
- มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขายสินค้าเหมาะสมกับราคา ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
- มีความรู้พ้ืนฐานด้านการเลี้ยงไก่ไข่เป็นเบื้องต้น 

2. แหล่งเงินทุน  
- มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัว 
- ที่ดิน อาคารสถานที่  
- มีท าเลที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
- อาคาร โรงเรือนที่ถูกต้อง เพียงพอ ตามรูปแบบของการเลี้ยงไก่ไข่ 
-  สถานที่เลี้ยงไก่ไข่สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคของไก่ 

3. เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ ์
- ทราบแหล่งจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เก่ียวข้องได้สะดวก อยู่ใกล้พื้นที่ 
- มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. ด้านลูกค้า การขนย้ายสิ้นค้า  
- สถานที่อยู่ใกล้แหล่งจ าหน่าย ลูกค้า เพื่อประหยัดงบประมาณในการขนส่ง และการดูแล

รักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี 
- การขนส่ง  การคมนาคมสะดวก  เพ่ือไม่ท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิด         

การขาดทุนได้ 
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3.2  ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม (Information on Society and Environment) 
  ธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่ตามล าพัง ข้อมูลประเภทนี้จึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้
บุคคล ใช้ความนึกคิด  ค านึงถึงสิ่งที่อยู่นอกกาย  ค านึงถึงผู้อ่ืน  ชุมชน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมสังคมส่วนรวม      
หากบุคคลใช้ข้อมูลประเภทตนเองอย่างเดียวก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัว และเป็นคนใจแคบ ดังนั้นอิทธิพลของสังคม
และสิ่งแวดล้อมจึงมีผลกระทบต่อมนุษย์เสมอ  สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ประกอบด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน        
แต่ก็ส่งผลกระทบชีวิตมนุษย์ทุกคน  และในทางกลับกัน การกระท าของมนุษย์ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของ       
ตัวมนุษย์ด้วย ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม อาจแยกได้เป็นข้อมูลสังคมและจิตใจ เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ ใน   
การอยู่ในสังคมด้วยความถูกต้องเหมาะสม และข้อมูลกายภาพ เช่น ภูมิอากาศ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีดังนี้ 
- ศึกษาสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ว่ามีความเหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่

หรือไม่ เพราะแต่ละฤดู แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน และมีวิธีในการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างไร 
- ศึกษาความต้องการของตลาด 
- มีการส ารวจในท้องถิ่นมีผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงไก่ไข่มากน้อยเท่าใด มีการติดตาม

ราคาไก่ไข่ในท้องตลาด  
- มีการส ารวจสภาพการบริโภคของคนในชุมชน พ้ืนที่  
- โอกาสความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนได้หรือไม่ 
- ส่วนแบ่งการตลาดเมื่อมีก าไรจากการท าธุรกิจ ร้อยละ เท่าไร คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

 3.3  ข้อมูลวิชำกำร (Technical or Book Knowledge) 
  ในความหมายของการคิดเป็น หมายถึง ข้อมูลและความรู้อันมหาศาลที่มนุษย์เราได้สะสม
รวบรวมไว้เป็นเนื้อหาวิชาต่างๆ  เป็นหลักสูตร  เป็นศาสตร์ แนวคิดเรื่องการคิดเป็น ตระหนักว่าบุคคลนั้น
ถึงแม้ว่าจะเข้าใจตนเอง  เข้าใจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีก็ตาม  แต่ถ้าขาดข้อมูลทางวิชาการไป  อาจจะ
เสียเปรียบผู้อ่ืนในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหา  เพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว           
มนุษย์และสังคมถูกเปลี่ยนเพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ  ดังนั้นมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องได้รับความรู้
และข้อมูลทางวิชาการมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุดในการด ารงชีวิต จากความเชื่อ
พ้ืนฐานเรื่องการใช้ข้อมูล 3 ประเภทพร้อมกันประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นลักษณะเด่นของเรื่อง     
"คิดเป็น" การก าหนดให้ใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ วิเคราะห์และหาหนทางแก้ปัญหา และเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคล
ใช้ข้อมูลพิจารณาปัญหาจากจุดยืนหรือมิติเดียว 

ข้อมูลด้านวิชาการ มีดังนี้ 
- มีความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอย่างดี 
- รู้จักศึกษาค้นคว้า สอบถามผู้รู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ท่ีประสบความส าเร็จมาพอสมควร 
- มีความรู้รอบด้านในการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น พันธุ์ วิธีการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรคที่เกิด

จากไก่ไข ่
- มีการท าวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพ่ิมยอดจ าหน่าย หรือเพ่ิมจ านวนผลผลิตให้

มากขึ้น หรือต้านทานโรคได้มากขึ้น 
- การคัดแยกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ไข่ 
- การผลิตอาหารไก่เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
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 4. เสรีและอ ำนำจกำรตัดสินใจก ำหนดชะตำชีวิตตนเอง ความเชื่อพ้ืนฐานข้อนี้มาจากค าสั่งสอน  
ของพุทธศาสตร์โดยตรง  และปรัชญาการศึกษาส านักมนุษยนิยม คือพุทธศาสนาสอนว่า  ปัญหาหรือ      
ความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุผล  และทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ 
พร้อมทั้งได้ให้วิธีแก้ไขด้วย อริยสัจ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กล่าวโดยสรุป ความเชื่อพ้ืนฐานของการ "คิดเป็น" มาจากธรรมชาติของมนุ ษย์ที่ว่าสิ่งที่ เป็น         
ยอดปรารถนา คือ ความสุข และมนุษย์เราจะมีความสุขที่สุดเมื่อตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม กลมกลืนกัน
อย่างราบรื่น ทั้งด้านวัตถุ กาย และใจ การที่มนุษย์เรากระท าได้ยากนั้น แต่อาจท าให้ตนเอง และสิ่งแวดล้อม
ประสมกลมกลืนกันได้เท่าที่แต่ละคน หรือกลุ่มคนจะสามารถท าได้ โดยกระท าดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา 
3. ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อม ทั้งสองด้านให้ประสมกลมกลืนกัน 
4. หลีกสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เหมาะสมกับตน 

 บุคคลที่จะสามารถด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อเพ่ือตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมประสม
กลมกลืนกัน เพ่ือตนเองจะได้มีความสุขนั้น บุคคลผู้นั้นต้อง "คิดเป็น" เพราะการคิดเป็นการท าให้บุคคล
สามารถแก้ไขปัญหาได้ บุคคลที่มีแต่ความจ า ย่อมไม่สามารถด าเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อได้ คนที่ท า
เช่นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถคิดแก้ปัญหา สามารถรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ และรู้จักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมนั้น 
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กิจกรรมที่ 1 ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 
ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. ให้นักศึกษาอธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่มาพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. คิดเป็น  คืออะไร 
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บทที่ 2 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่ไข ่
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บทที่  2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 
สำระส ำคัญ 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนการเลี้ยงไก่ไข่  ซึ่งประกอบด้วย  ทุน(วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  รวมถึงเงินลงทุน)  
แรงงาน  สถานที่ประกอบอาชีพ  สภาพแวดล้อม  การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่  ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์  การลงทุน
และประมาณรายได้ที่จะได้รับ  ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ผู้สนใจจะประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ควรจะมีก่อนการ
ตัดสินในประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่   
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
2. วางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

1. ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
2. แรงงานที่ใช้ 
3. สถานที่ประกอบอาชีพ 
4. สภาพแวดล้อม 
5. การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ 
6. ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ 
7. การลงทุนและประมาณการรายได้ท่ีจะได้รับ 

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่  2 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ท ากิจกรรมท้ายบท 

 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 

1. เอกสารการสอนหน่วยที่  2 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 

ประเมินผล 
1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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ทุน คือสิ่งที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพใหม่ โดยจะต้องวางแผนและแนวทางการด าเนิน

ธุรกิจไว้ล่วงหน้า เพ่ือที่จะทราบว่าต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไรบางอาชีพใช้เงินทุนน้อยปัญหาย่อมมีน้อย แต่ถ้า
เป็นอาชีพที่ต้องใช้เงินทุนมากจะต้องพิจารณาว่ามีทุนเพียงพอหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่ถ้าไม่พอจะหา
แหล่งเงินทุนจากท่ีใด อาจจะได้จากเงินเก็บออมหรือจากการกู้ยืมจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ อย่างไร
ก็ตามในระยะแรกไม่ควรลงทุนจนหมดเงินเก็บออม หรือลงทุนมากเกินไป  การลงทุนการเลี้ยงไก่ไข่สิ่งจ าเป็นที่
จะต้องลงทุนประกอบด้วย  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  รวมถึงเงินที่ลงทุน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
 
วัสดุ  อุปกรณ์   
 การเลี้ยงไข่ไก่เป็นอาชีพหรือการค้าจ าเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์การเลี้ยงที่จ าเป็นและส าคัญ จะมีความ
แตกต่างกันบ้างทั้งขนาดและปริมาณ แต่จะต้องจัดให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรือนและจ านวนไก่ที่
เลี้ยง ส าหรับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ท่ีส าคัญนับตั้งแต่ระยะกกลูกไก่จนถึงระยะให้ไข่ดังนี้ 

1. ภำชนะในกำรให้อำหำร   ควรเลือกใช้ภาชนะให้อาหารที่มีคุณภาพดี โดยในการเลือกนั้น          
ให้พิจารณาชนิด ขนาด และจ านวนที่เหมาะสมกับจ านวนไก่ที่เลี้ยง ส าหรับภาชนะที่ให้อาหารไก่แบบออกเป็น   
4 ชนิดคือ 

1) รางอาหาร  อาจท าด้วยไม้ สังกะสี เอสล่อน หรือพลาสติก ท าเป็นรางยาวให้ไก่ยืนกินได้    
ข้างเดียวหรือสองข้าง ที่มีจ าหน่ายโดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กส าหรับลูกไก่ และขนาดใหญ่ใช้กับไก่อายุ
ประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป นอกจากนี้รางอาหารอาจท าจากปล้องไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่แทนก็ได้ 

2) ถังอาหารท าด้วยเอสล่อนหรือพลาสติกเป็นแบบถังแขวนมีขนาดเดียวเป็นมาตรฐาน มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีเส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว หลังจากลูกไก่อายุได้ 15 วัน  อาจใช้ถังอาหารแบบ
แขวนได้  และให้อาหารด้วยถังตลอดไป  การให้อาหารด้วยการใช้ถังแขวนนี้ต้องปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับ
หลังไก่หรือต่ ากว่าหลังไก่เล็กน้อย อาหารจะไหลลงจานล่างได้โดยอัตโนมัติ และควรเขย่าถังบ่อยๆ เพ่ือไม่ให้
อาหารติดค้างอยู่ภายในถัง 

3) ถาดอาหารมีลักษณะแบบกว้าง ลูกไก่สามารถมองเห็นอาหารได้ง่าย และเข้าออกเพ่ือกิน
อาหารได้สะดวก เหมาะส าหรับใช้กับลูกไก่ ซึ่งถาดอาหารขนาด 48 x 72 x 6.5  เซนติเมตร แล้วเอากระดาษ
คั่นกลางออก ฝากล่อง 1 ฝา ใช้กับลูกไก่ได้ 100 ตัว หรืออาจจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถาดอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะแบนๆกว้างๆก็ได้ วางไว้ใต้เครื่องกกลูกไก่เพ่ือหัดให้ลูกไก่กินอาหารเป็นเร็วขึ้น 

4) ภาชนะให้อาหารแบบอัตโนมัติการเลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้าบางแห่งจะใช้รางอาหารอัตโนมัติ 
เพราะจะประหยัดแรงงานได้มากและไก่จะได้กินอาหารใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่การลงทุนครั้งแรกจะสู ง แต่ใน
ระยะยาวจะถูกกว่า การใช้รางอาหารอัตโนมัตินี้จะต้องระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าเสียควรจะมีเครื่องปั่นไฟฟ้าส ารอง
ไว้ด้วย มิเช่นนั้นแล้วรางอาหารจะไม่ท างานและไก่ไม่มีอาหารกิน 

2. ภำชนะให้น้ ำ ที่ดีควรเป็นภาชนะที่สามารถรักษาให้น้ าสะอาดและเย็นอยู่เสมอ สะดวกในการล้าง
ท าความสะอาดภาชนะให้น้ าส าหรับลูกไก่ในระยะ 2 - 3 วันแรกจะต้องจัดเป็นพิเศษที่ให้ลูกไก่สามารถมองเห็น
ได้ง่ายและกินได้สะดวก ภาชนะท่ีให้น้ าสามารถแบ่งได้หลายประเภท  ดังนี้ 

เร่ืองที่  2.1  ทุน(วัสด ุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  เคร่ืองจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
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1) รางน้ าเอสล่อน   รางน้ าแบบนี้มีความยาวไม่จ ากัด มีก๊อกปล่อยน้ าลงรางอยู่ทางหัวราง และ
มีก๊อกปล่อยน้ าทิ้งอยู่ท้ายราง เป็นอุปกรณ์ให้น้ าที่ท าความสะอาดง่าย การเลี้ยงลูกไก่อายุ 1 - 3 สัปดาห์ ถ้าใช้
รางน้ าที่เข้าไปกินได้ด้านเดียวควรใช้รางยาว 2 – 2.5 ฟุต ต่อลูกไก่ 100 ตัว  ส่วนไก่อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป ให้
เพ่ิมความยาวขึ้นอีก 3 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนควรเพ่ิมขึ้นอีก ส าหรับไก่ระยะให้ไข่ควรให้มีเนื้อที่ราง
ประมาณ 1 นิ้วต่อไก่ 1 ตัว 

2) รางน้ าอัตโนมัติ   มีทั้งแบบตั้งและแบบแขวน โดยทั้ง 2 แบบจะมีวาล์วเป็นตัวควบคุมระดับ
น้ า ซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณน้ าที่มีอยู่ในราง มีความยาว 8 ฟุต  (96  นิ้ว)   เมื่อคิดความยาว 2 ด้าน จะได้เนื้อ
ที่ให้น้ ายาว 16  ฟุต (192 นิ้ว) สามารถให้น้ าไก่ได้ประมาณ  200 ตัว 

3) ถังน้ าอัตโนมัติ   ถังแบบนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ซึ่งถังนิอัตโนมัติ 1 ถัง สามารถใช้
เลี้ยงไก่ได้ 45 ตัว 

4) ให้น้ าแบบถ้วยน้ าหรือจุ๊บน้ าถ้าเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพ้ืนสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้ 10 - 12 ตัว/
อัน  แต่ถ้าเลี้ยงแบบกรงตับใช้เลี้ยงไก่ได้ 2 - 4 ตัว/อัน 

5) กระปุกน้ าหรือขวดน้ าคว่ า  เป็นภาชนะที่นิยมใช้กันมาก เพราะใช้สะดวก มีจ าหน่ายอยู่
ทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และสามารถรักษาความสะอาดของน้ าได้ดี 
แต่เกษตรกรกจ็ะต้องท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใหม่ทุกวัน   

3. วัสดุรองพ้ืนคอก หมายถึง  วัสดุที่ใช้รองพ้ืนคอกเพ่ือให้ไก่ในคอกสะอาดและอยู่ได้สบาย คุณสมบัติ
ของวัสดุที่ดี ต้องมีความสามารถในการดูดซับความชื้นจากพ้ืนคอกได้ดี ดูดความชื้นจากอากาศได้ต่ า มีลักษณะ
ค่อนข้างหยาบ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการจับกันเป็นก้อน ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือละเอียดจนเป็นฝุ่น ไม่อัดแน่นง่าย     
มีความหลวมอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นฝุ่นและขึ้นราง่าย ความความชื้นได้ดีและแห้งอย่างเร็ว และที่ส าคัญวัสดุนั้น
ควรเป็นวัสดุที่ใหม่ ไม่ควรใช้วัสดุรองพ้ืนที่ผ่านการฉีดยาฆ่าแมลง เพราะจะเป็นอันตรายต่อไก่วัสดุรองพ้ืนที่
เหมาะส าหรับใช้ในประเทศไทยและนิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ แกลบ ขี้กบ ขี้เลื้อย ชานอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด 
ต้นข้าวโพด เปลือกฝ้าย เปลือกถั่วลิสง เปลือกไม้และทราย ถ้าใช้แกลบควรมีฟางข้าวโรยหน้าบางๆ เพ่ือป้องกัน
ไก่คุ้ยแกลบลงไปในรางน้ าและรางอาหาร 
 4. ผ้ำม่ำนกันลม  ในระยะกกลูกไก่บริเวณรอบๆ คอกมีผ้าม่านไว้เพ่ือป้องกันลมพัดแรงโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาว  การปิดผ้าม่านจะท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนและอุณหภูมิใต้เครื่องกกอยู่ในสภาพที่ค่อนข้าง
คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว  ส าหรับการกกลูกไก่ในฤดูร้อน ควรเปิดม่านขึ้นเล็กน้อยในเวลา
กลางวัน เพื่อให้ลมพัดผ่านภายในโรงเรียน และปิดม่านในตอนเย็นโดยทั่วไปผ้าม่านที่ใช้ปิดด้านข้างโรงเรือนท า
จากพลาสติกหรือพีวีซีที่ผสม UV protect เพ่ือไม่ให้ผ้าม่านกรอบเมื่อถูกแสงแดดนานๆ หรือผู้เลี้ยงอาจ
ดัดแปลงใช้กระสอบมาท าเป็นม่านกันลมก็ได้ ส่วนขนาดของม่านจะต้องกว้างพอที่จะปิดด้านข้างโรงเรือนให้
สนิท และต้องไม่มีรู้รั่วด้วย การติดต่อผ้าม่านจะใช้รอกดึงจากด้านล่างขึ้นข้างบนโดยใช้ลวดสลิงเป็นแกนน า 
 5. คอนนอน  การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพ้ืนโดยเฉพาะในระยะไก่สาว  มีความจ าเป็นจะต้องท าคอน
นอนส าหรับให้ไก่ได้นอนและยังช่วยให้ไก่เย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่บนพ้ืนคอก ส่วนการเลี้ยงไก่ไข่
แบบกรงตับคอนนอนคอกนอนอาจจะท าขึ้นเป็นคอนนอนโดยเฉพาะ โดยใช้ไม้ขนาด 1 x4 นิ้ว หรือ 1 x 3 นิ้ว  
หรือ 2 x 3 นิ้ว  หรือ 2 x 2 นิ้ว ก็ได้  ส่วนความยาวตามความต้องการ ลบเหลี่ยมไม้ให้กลมเพ่ือให้ไก่เกาะได้
สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อเท้าและอกไก่ โดยวางเอาด้านแคบขึ้นวางห่างกันประมาณ 33 - 41 เซนติเมตร    
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ให้มีเนื้อที่คอนนอน 10 - 15 เซนติเมตร ต่อตัวส าหรับไก่สาว และ 18 - 20 เซนติเมตร ส าหรับไก่ไข่ใต้คอนนอน
และด้านข้างต้องบุด้วยลวดตาข่ายเพ่ือป้องกันไม่ให้ไก่เข้าไปเขี่ยอุจจาระใต้คอนนอน  ควรอยู่ติดข้างฝาด้านใด
ด้านหนึ่งของโรงเรือน ในระยะไก่สาวควรลดระดับด้านหน้าของคอนอนอลงให้ต่ าพอที่ไก่จะขึ้นเกาะคอนได้
สะดวก เมื่อไก่โตขึ้นค่อยยกระดับข้ึนให้สูงกว่าระดับปกติดประมาณ 75 เซนติเมตร 

6. รังไข่  รังไข่ที่ดีต้องมีขนาดกว้างพอ  สามารถเคลื่อนย้ายได้ท าความสะอาดได้ง่าย  มีการระบาย
อากาศได้ดี  เย็น ภายในมีความมืดพอ  และวางอยู่ในที่มีความเหมาะสมภายในโรงเรือนหรือไก่ไข่  รังไข่อาจจะ
ท าด้วยไม้หรือสังกะสี  รังไข่ท าด้วยไม้อาจจะมีปัญหาเรื่องการท าความสะอาด และจะเป็นที่อาศัยของไรแดง  
รังไข่ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป  มีดังนี้ 

1) รังไข่เดี่ยวเป็นรังไข่ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศมีลักษณะเป็นแถวยาว แถวละ 4 - 6 ช่อง แต่ละ
ช่องมีขนาดกว้าง 25 - 30 เซนติเมตร สูง 30 - 35 เซนติเมตร ด้านหน้าเปิดมีขอบสูงจากพ้ืนรังไข่ ประมาณ    
8 - 10 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันไข่และสิ่งรองรังไข่หลุดออกมาจากรังไข่  ด้านหลังอาจมีการปิดด้วยลวดตาข่าย
ห่าง เพ่ือช่วยให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้น  ด้านหน้ารังไข่ควรมีคอนให้ไก่เกาะเพ่ือเข้าไปไข่ในรังได้สะดวก  
คอนเกาะหน้ารังไข่  รังไข่อาจวางเรียงเป็นแถวชั้นเดียวหรือวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ 2 - 3 ชั้น โดยให้ชั้นล่างสูงจาก
พ้ืนคอก ประมาณ  45 เซนติเมตร  ส่วนหลังคาของรังไข่ชั้นบนสุด ควรให้ลาดชันหรือมีลวดตาข่ายปิดกั้น  เพ่ือ
ป้องกันไก่บินขึ้นไปเกาะและนอนในเวลากลางคืน อัตราส่วนรังไข่  1 รังต่อแม่ไก่  4 - 5 ตัว 

2) รังไข่รวม  รังไข่รวมมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 150 - 200 เซนติเมตร พื้นรังไข่อาจท าด้วยตาข่ายตาถ่ีและแข็งหรือไม้กระดาน แล้วปูด้วยวัสดุ รองรัง
ข้างในไม่กั้นเป็นช่อง มีทางเข้า - ออกด้านหัวและท้ายรังไข่รวม 1 รังเพียงพอส าหรับแม่ไก่ 50 - 60 ตัว รังไข่
รวมนี้ไก่จะเข้าไปไข่พร้อมๆ กันครั้งละหลายๆ ตัวได้ แต่รังไข่แบบนี้ไม่ค่อยเหมาะส าหรับประเทศไทยเพราะ
อากาศร้อน การระบายอากาศภายในรังไข่ไม่ดี 

 
เครื่องมือ  เครื่องจักร 

1. เครื่องกกและส่วนประกอบ  เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญมากในการเลี้ยงลูกไก่ ท าหน้าที่ให้ความ
อบอุ่นแทนแม่ไก่ในขณะที่ลูกไก่ยังเล็กอยู่ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ เครื่องกกแบบใช้แก๊สและเครื่องกก
แบบใช้ไฟฟ้า 

1) เครื่องกกแบบใช้แก๊ส เป็นเครื่องกกที่ก าลังเป็นที่นิยมในฟาร์มขนาดใหญ่ เพราะประหยัด
กว่าแบบใช้ไฟฟ้า มีขนาดเล็ก  น้ าหนักเบา สะดวกในการปฏิบัติงาน และวัสดุรองพ้ืนจะแห้งดีกว่าเครื่องกก
แบบใช้ไฟฟ้า เครื่องกกแบบนี้ประกอบด้วยถังบรรจุแก๊สหุงต้ม ท่อน าแก๊ส และตัวรังผึ้งหรือแผ่นรับความร้อน
ส าหรับให้ความร้อนในการกก ใช้ได้ดีและไม่เกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าดับ เพราะแหล่งความร้อนที่ใช้กกลูกไก่
ได้จากแก๊สหุงต้ม ซึ่งรังผึ้งอันหนึ่งจะกกลูกไก่ได้ประมาณ 500 ตัว เครื่องกกแบบใช้แก๊สที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มี   
2 แบบ คือ 

1.1) เครื่องกกแบบแก๊สฝาชี  มีลักษณะรูปทรงคล้ายฝาชีซึ่งจะเหมือนกับเครื่องกกไฟฟ้า
แบบใช้ขดลวดให้ความร้อน แต่ส่วนประกอบและระบบการท างานต่างกัน มีทั้งแบบที่ท าด้วยสังกะสีแ ละ
อลูมิเนียม อาจเป็นแบบแขวนกับเพดานที่สามารถปรับให้สูงต่ าได้ตามต้องการหรือแบบตั้งที่สามารถปรับให้สูง
ต่ าได้และยกออกจากบริเวณที่กกได้เมื่อไม่ต้องการใช้  โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2 - 1.5 
เมตร สามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 500 ตัว 
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1.2) เครื่องกกแบบเอสบีเอ็ม (SBM) เป็นเครื่องกกแก๊สแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประหยัดและปลอดภัยกว่าเครื่องกกแบบอ่ืนๆ โดยใช้หลักการแผ่ความร้อนด้วยวิธีการแผ่รังสี ตัวเครื่องกกท า
ด้วยโลหะสแตนเลส การติดตั้งโดยแขวนให้สูงจากพ้ืนประมาณ  1.2 – 1.5 เมตร  โดยการใช้โซ่ขนาดเล็กเป็น
ตัวผูกยึดและติดตั้งให้เอียงท ามุมกับพ้ืน  20  องศา เพ่ือให้ความร้อนลอยออกจากหัวเครื่องกกได้สะดวกและ
อากาศเสียระบายออกได้สะดวก  

2) เครื่องกกแบบใช้ไฟฟ้ำเครื่องกกแบบนี้ใช้ความร้อนจากหลอดไฟขนาด 40 - 100 แรงเทียน  
หรือหลอดอินฟาเรด หรืออาจเป็นแบบขดลวดที่ใช้กับเครื่องกกแบบฝาชีเป็นแหล่งความร้อน ซึ่งมีความทนทาน
และการใช้งานสะดวก นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ได้ด้วย 

2.1) แผงกั้นเครื่องกกหรือแผงล้อมกก  ในการกกลูกไก่จ าเป็นจะต้องมีแผงล้อมกกให้ลูกไก่
อยู่ในบริเวณท่ีจ ากัด เพื่อรับความอบอุ่นจากเครื่องกกอย่างเพียงพอ หากไม่มีแผงล้อมกกลูกไก่จะเดินไปไกลไม่
มีจุดหมาย ท าให้การดื่มน้ าและการกินอหารไม่เพียงพอและไม่ได้รับความอบอุ่นที่เพียงพอลักษณะของแผงล้อม
กกอาจท าด้วยไม้กระดาน ไม้ไผ่สานที่เรียกว่า เสียม ยาว 8 - 12 เมตร หรือท าด้วยสังกะสีแผ่นเรียบยาวแผ่นละ
ประมาณ 1.20 เมตร  ส่วนความสูงของแผงล้อมกกประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร การต่อแผ่นสังกะสีของแผง
ล้อมกกเข้าด้วยกันควรต่ออย่างหนาแน่น เพ่ือป้องกันมิให้ล้มทับลูกไก่ 

2.2) สิ่งรองพ้ืนกก  ในการกกลูกไก่ไม่ว่าจะกกบนพ้ืนคอนกรีตหรือพ้ืนลวดก็ตามจ าเป็น
จะต้องมีสิ่งรองพ้ืน  ถ้าเป็นพ้ืนลวดควรใช้กระดาษที่มี พ้ืนหยาบหรือกระสอบป่านปูใต้เครื่องกกประมาณ1 
สัปดาห์ เมื่อลูกไก่แข็งแรงดีแล้วจึงเอาออก ส่วนการกกลูกไก่บนพ้ืนคอนกรีตสิ่งรองพ้ืนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ 
แกลบ ขี้กบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว เป็นต้น 

2. อุปกรณ์กำรให้แสงสว่ำง  เนื่องจากแสงสว่างมีความจ าเป็นต่อการมองเห็นของไก่ ไม่ว่าเวลาไก่กิน
อาหาร กินน้ าหรืออ่ืนๆ นอกจากนี้แสงยังมีความส าคัญต่อการให้ไข่ของไก่ด้วย  ดังนั้นภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่
จะต้องมีอุปกรณ์การให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ  โดยทั่วไปนิยมติดตั้งหลอดไฟ ส าหรับหลอดไฟที่นิยมใช้กันมาก
ก็คือ หลอดกลมธรรมดาและหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

1)  หลอดกลมธรรมดำ ไส้ของหลอดแบบนี้จะเป็นพวกแร่ทั้งสเตนและหลอดควอร์ท คุณสมบัติ
ของหลอดประเภทนี้มีประสิทธิภาพการให้แสงต่ า อายุการใช้งานสั้นกว่าหลอดชนิดหนึ่งคือ ประมาณ 750 -
1,000 ชั่วโมง ราคาค่าติดตั้งต่อหลอดอาจจะถูก ง่ายต่อการติดต่อ แต่ต้องติดตั้งหลายหลอดเพ่ือจะให้แสง
เท่ากับหลอดชนิดอื่น แต่ความสม่ าเสมอของแสงจะดีกว่าเพราะหลอดวางกระจายภายในโรงเรือนดีกว่า  ต้องใช้
โป๊ะสะท้อนแสงช่วยเพ่ือให้ความเข้มของแสงดีขึ้น และเสียค่ากระแสไฟฟ้ามากว่าหลอดชนิดอ่ืน เมื่อเทียบกับ
ความเข้มของแสงเท่ากัน 

2)  หลอดฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะเป็นหลอดกลมยาว หลอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพกว่าให้แสง
สว่างมากกว่าหลอดแพงกว่าหลอดกลมธรรมดาเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 เท่า ราคาติดตั้ง แต่ใช้จ านวนหลอดน้อย
กว่าในจ านวนวัตต์ที่เท่ากัน มีอายุการใช้งานนานแบบหลอดธรรมดาประมาณ 9 เท่า และเสียค่ากระแสไฟฟ้า
น้อยกว่าหลอดกลมธรรมดา 
 
เงินลงทุน 

ส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่นั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบการซื้อลูกไก่มาอนุบาลเลี้ยงเอง หรือ จะเลี้ยงโดยการ
ซื้อไก่รุ่นที่อายุใกล้ฟักไข่มาเลี้ยง(18 สัปดาห์) ซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ก็จะแตกต่างกันไป การเลี้ยงโดยซื้อเป็น
ลูกไก่มาเลี้ยงจะประหยัดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในตอนแรกได้ และถ้ารักษาจ านวนไก่ให้อยู่รอดได้ทั้งหมดก็ถือว่า
ลดต้นทุนไปได้เยอะพอสมควร การค านวณต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ มีดังนี ้
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1. โรงเรือน ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นทุนมากนัก อาจจะท าฟาร์มไก่ในลักษณะภูมิปัญญา
ชาวบ้านโดยใช้วัสดุที่มีอยู่แล้ว เพ่ือประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ แต่ถ้าส าหรับผู้ที่มีทุนอาจจะท าโรงเรือน
ดีๆ และสามารถใช้ได้ไปอีกหลายปี โดยโรงเรือนขนาดเล็กและขนาดกลางต้นทุนจะอยู่ที่ 50,000 - 200,000 บาท 
เป็นต้น 

2. ไก่ไข ่ไก่ไข่ท่ีจะน ามาเลี้ยงสามารถแบ่งได้2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
 2.1  ลูกไก่เล็กการเลี้ยงโดยซื้อลูกไก่เล็กมาเลี้ยงเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากลดต้นทุนได้เยอะ แต่

อาจจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 22 สัปดาห์ วิธีนี้เหมาะส าหรับคนที่มีต้นทุนน้อย โดยการซื้อลูกไก่ 1 ตัว 
เฉลี่ยตัวละ 30 - 35 การซื้อจ านวนมากก็อาจจะได้รับส่วนลดเพ่ิมขึ้น หรือ ถ้าจะไปรับซื้อจากโรงฟักไข่ราคา
อาจจะถูกกว่านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียว การเลี้ยงลูกไก่เล็กมีข้อดี คือ เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าไก่สามารถอยู่
ได้ในสภาพแวดล้อมแบบใด การเลี้ยงไก่เล็กผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงไก่ได้ตลอดเวลาด้วยตัวเอง สามารถที่จะดูแล
เอาใจใส่ได้อย่างเต็มที่ ได้รู้ประวัติของไก่ทั้งฝูงตลอดเวลา จึงทาให้ได้ฝึกฝนการเลี้ยงไก่และมีความมั่นใจในการ
เลี้ยงไก่มากขึ้น แต่การเลี้ยงแบบนี้ต้องใช้เวลานานกว่าไก่จะให้ไข่ เพราะต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่แรกเกิด ซึ่งเป็น
งานที่ยุ่งยาก และใช้ความช านาญค่อนข้างสูง อีกท้ังยังเลี่ยงต่อการตายของไก่ในระยะแรกๆ 

 2.2 ไก่รุ่นหรือไก่สาวการเลี้ยงไก่สาวเหมาะส าหรับการเลี้ยงที่เน้นไปทางการค้า และส าหรับผู้ที่
มีต้นทุนในการเลี้ยงพอสมควร โดยการเลี้ยงลักษณะนี้ผู้เลี้ยงจะรับซื้อไก่รุ่นที่อายุประมาณ 16 สัปดาห์ มาเลี้ยง 
โดยราคาเฉลี่ยตัวละ 80 - 100 บาท จะเห็นว่าวิธีนี้ค่อนข้างใช้ต้นทุนสูง แต่ข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการเลี้ยง 
เพราะอายุไก่พร้อมที่จะเริ่มฟักไข่ได้แล้ว วิธีการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นผู้เลี้ยงจะต้องรู้จักฟาร์มที่ผลิตไก่สาวเป็นอย่างดี 
ต้องสอบถามถึงประวัติของฝูงไก่สาวที่จะนามาเลี้ยงได้ 

3. อุปกรณ์ ประกอบด้วยอุปกรณ์การให้น้ า การให้อาหาร และ รังไข่ ส าหรับเกษตรกรทั่วไป
สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์เหล่านี้จากวัสดุเหลือใช้ หรือ ที่มีอยู่ในครัวเรือนได้ เพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยงได้ แต่
ส าหรับผู้ที่มีต้นทุนในการเลี้ยงสามารถซื้ออุปกรณ์ส าเร็จรูปมาใช้ได้เลย และมีอายุการใช้งานสูง  โดยอุปกรณ์
เหล่านี้เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือน และจ านวนไก่ไข่ที่น ามา
เลี้ยง 

4. อำหำร ไก่พันธุ์ไข่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายด้านอาหารจึงเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียทุกวันจะมากน้อยขึ้นอยู่จ านวนของไก่ไข่ที่น ามาเลี้ยง ถ้าเป็นลูกไก่ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายไม่
เยอะมาก เนื่องจากไก่ยังรับประทานอาหารน้อยถ้าเทียบกับไก่รุ่นหรือไก่สาว ที่เริ่มฟักไข่จะมีการรับประทาน
อาหารเพิ่มข้ึน การซื้ออาหารส าเร็จรูปตกกิโลกรัมละ 5 บาท โดยประมาณ 

5. ค่ำใช้จ่ำยจิปำถะอ่ืน ๆ เช่น ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์, ค่าน้ าและค่าไฟ ซึ่งทั้งหมดต้องไปค านวณ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับต้นทุนการเลี้ยงไก่ไขด่้วย 
 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 
 
 แรงงานคือพลังการผลิต  นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจและสังคม  พลัง
ของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น  ความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอล้าหลังทางเศรษฐกิจย่อมชี้
ขาดด้วยพลังการผลิตคือแรงงาน 
 ลักษณะของแรงงานพอที่จะแยกออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

1. แรงงานคน 
2. แรงงานสัตว์ 
3. แรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 
ประโยชน์ของแรงงำน 
 แรงงานมีประโยชน์ในระดับต่างๆ  ตั้งแต่ระดับสถานประกอบการ  สังคม  และประเทศชาติดังต่อไปนี้ 

1. แรงงาน เป็ นประโยชน์ต่ อสถานประกอบการในฐานะที่ เ ป็นปั จจั ยการผลิ ตที่ ส าคัญ                  
ทั้งนี้หากแรงงานมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะความช านาญ  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการท างานแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อการผลิตของสถานประกอบการให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อแรงงานมีรายได้จากการท างานแล้ว               
ก็จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในชีวิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจตามมา 

3. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  การที่ประเทศชาติจะมีการพัฒนา  ก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นั้น 
 ส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่นั้น  แรงงานที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของการเลี้ยง  หากเป็นการเลี้ยงไก่ไข่     
แบบเลี้ยงในครัวเรือน  เลี้ยงไว้เก็บไข่บริโภคในครัวเรือน  ก็ไม่จ าเป็นต้องจ้างแรงงานมากนัก  สามารถใช้
แรงงานภายในครัวเรือนได้  เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้ไก่อาศัยตามใต้ถุนบ้าน  ชายคา  โรงนา
และต้นไม้  แต่หากเป็นการเลี้ยงเพ่ือธุรกิจการค้า  ก็จ าเป็นต้องใช้แรงงานมากกว่าการเลี้ยงแบบในครัวเ รือน  
แต่จะใช้แรงงานมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์มเลี้ยง  ที่ผู้ประกอบการจะเลี้ยง  ดังนั้นผู้ที่สนใจ     
จะเลี้ยงไก่ไข่  ต้องคิดค านวณจากเงินลงทุนที่มี  จึงจะประสบความส าเร็จในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่  2.2  แรงงำนที่ใช้ 
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การเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือหวังผลตอบแทนที่สูงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่  เพราะหาก
น ามาเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดแล้ว  จะได้ผลผลิตที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีโรคระบาดมากกว่าการเลี้ยง
แบบมีโรงเรือนด้วย การจัดการโรงเรือนนั้นเน้นให้ไก่ได้อยู่อย่างสบาย มีขนาดที่เหมาะสม สิ้นเปลืองแรงงาน
น้อย ตามหลักแล้วสถานที่ที่เลี้ยงไก่ย่อมส่งผลต่อน้ าหนักตัวและผลผลิตที่จะได้รับ ซึ่งก็ไม่ต่างจากมนุษย์เรา ไก่
ที่ได้อยู่กินในที่ท่ีดีก็ย่อมให้ผลผลิตได้ดีเช่นกัน 
 ดังนั้นการเลือกสถานที่ในการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันหากเลือกผิดก็ย่อม        
ส่งผลเสียต่อตัวไก่และผลผลิตที่จะได้รับและหากจะเลือกก็ควรเลือกตามหลักการดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่มีระดับสูงพอประมาณ ไม่เป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขัง ระดับพ้ืนเนินลาดเล็กน้อย เพ่ือให้มีการระบาย
น้ าสะดวก 

2. ต้องเลือกให้ห่างจากฟาร์มอ่ืน และควรอยู่ห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เพียงพอที่จะท าการขนส่ง
สินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ อาหาร และตลาดที่จะท าการค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย 

3. เนื้อท่ีต้องกว้าง เพ่ือที่จะมีอากาศถ่ายเทได้เหมาะสม 
4. ควรมีร่มไม้หรือต้นไม้เพ่ือการบังแสงแดดยามบ่าย เพ่ือลดความร้อนให้แก่คอกไก่ 
5. ควรเป็นสถานที่และมีน้ าจืดส าหรับเลี้ยงไก่ได้อย่างเพียงพอ และมีไฟฟ้าเพ่ือความสะดวกต่อการ

เลี้ยงและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย 
6. สามารถต่อเติมหรือขยายได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการขยายกิจการด้วย 
7. หาแรงงานได้ง่ายในท้องถิ่น และมีราคาถูก 

 
ลักษณะและแบบของโรงเรือน 

แบบของโรงเรือนไก่ในประเทศเรา ซึ่งเป็นประเทศร้อนและมีฝนตกทั่วไป โดยเรือนไก่ควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. ระบายอากาศร้อนได้ กันลม ฝน และ
แดด ซึ่งปัญหาหลักภายในประเทศไทยก็คือ ไม่มี
สิ่งที่จะบดบงัแสงแดดยามบ่ายหรือเที่ยงวันได้ ทาง
ทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือน 

2. อากาศภายในโรงเรือนต้องเย็นสบาย 
ระบายอากาศได้ดี ไม่มีฝนสาด หรือกันลมโกรกได้
ดี และไม ่ อับชื้น 

3. รักษาความสะอาดได้ง่าย เป็นแบบที่
สร้างง่ายที่สุด ประหยัดค่าก่อสร้าง และใช้วัสดุที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

4. มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง 
5. สะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงานดูแล ไก่ ป้องกัน นก หนู แมว ฯลฯ ได้ 
 

 

เร่ืองที่  2.3  สถำนที่ประกอบอำชีพ 
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การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ  มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การธุรกิจ  กล่าวคือหา

เลือกท าเลที่ไม่เหมาะสมจะท าให้องค์การธุรกิจประสบปัญหาอ่ืนๆ  ตามมา  เช่น  ค่าขนส่งสูง  เนื่องจากสถาน
ประกอบธุรกิจอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบ  และตลาด  นอกจากนี้  อาจขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ  ขาดแคลน
วัตถุดิบรวมไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิต  และการปฏิบัติงานขององค์การธุรกิจ  โดยทั่วไป
ลักษณะของท าเลจะไม่มีลักษณะใดที่ดีกว่ากันอย่างชัดเจน  แต่จะเกิดจากการพิจารณาลักษณะดีของแต่ละ
ท าเลน ามาประกอบกันเพ่ือการตัดสินใจเลือกที่ใช้ตั้งสถานประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตให้
น้อยที่สุด  การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจต่างๆ  โดยทั่วไปมักจะพยายามหาแหล่งหรือท าเลที่ท าให้
ต้นทุนรวมของการผลิตสินค้า  และบริการที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ลักษณะของการประกอบธุรกิจและ
สถานที่ประกอบธุรกิจย่อมแตกต่างกันในเรื่องชนิดสินค้า  ค่าใช้จ่ายและการลงทุน  ดังนั้นการพิจารณาเลือก
ท าเลจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
 สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงไก่ไข่  ถ้าช่วงการให้ไข่สูง (Peak Production) ต้องเจอกับสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันบ่อยๆ ย่อมท าให้ช่วงการให้ไข่สู งสุดสั้นลงเช่นกัน แนวทางแก้ไขควร
ติดตามการพยากรณ์อากาศอยู่เสมอ เพ่ือที่จะหาทางป้องกันล่วงหน้าโดยให้ไก่ได้รับไวตามิน หรือยาปฏิชีวนะ 

ควำมชื้นสัมพัทธ์ (Rekatuve Humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมประมาณ 50 – 80 % ซึ่งถ้า
ความชื้นในอากาศต่ า การระบายความร้อนออกจากร่างกายจะระบายได้ดีขึ้น ซึ่งประเทศไทยมักจะเจอปัญหา
เรื่องความชื้นในฤดูฝน (ร้อน - ชื้น) ซึ่งท าให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ดีนัก วิธีการลดความร้อน
และความชื้นออกจากโรงเรือนใช้พัดลมระบายอากาศช่วยไล่ความร้อนและความชื้นออกจากโรงเรือน หรือใช้
วัสดุมุงหลังคาท่ีสามารถสะท้อนความร้อนได้ดี และไม่เก็บสะสมความร้อน 

กำรถ่ำยเทหรือกำรระบำยอำกำศ (Ventilation) โรงเรือนไก่ไข่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง   
การระบายอากาศ หากสร้างโปร่ง การหมุนเวียนถ่ายเทอากาศดี อากาศเสียจะถูกขับออกนอกโรงเรือนและ
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะเข้าไปแทนที่ โดยน าความร้อนจากภายในโรงเรือนออกไปด้วย นอกจากนั้นจะ
เป็นการลดปริมาณเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไก่ก็สามารถทนได้ แต่ถ้าการระบายอากาศไม่ดีสุขภาพ
ของไก่จะไม่แข็งแรง โรคจะแทรกได้ง่ายขึ้น นอกจากโรงเรือนที่สร้างโดยเน้นให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีแ ล้วก็
ตาม แต่จ านวนไก่ที่เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือนมีมาก เพ่ือประหยัดการใช้พ้ืนที่และแรงงาน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้ความร้อนภายในโรงเรือนสูงขึ้น จึงควรใช้พัดลมช่วยดันอากาศอีกทางหนึ่งก็ยิ่งเป็นผลดี 

อุณหภูมิ (Temperature) ไก่เป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ การระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่
สามารถระบายออกทางผิวหนังเหมือนคนเรา ดังนั้นการระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยหายใจเอาอากาศ
เข้าไปในปอด เข้าถุงลม ส่วนน้ าที่ไก่กินเข้าไปบางส่วนจะระเหยรวมออกมากับอากาศที่ไก่หายใจออก เนื่องจาก
ร่างกายไก่ไม่มีความร้อน (การระเหยของน้ าเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร้อน) ดังนั้นการหายใจก็จะน าความร้อน
ออกมาด้วย ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของไก่ โดยมีต่อม Hypothalamus ต่อมใต้สมอง ท าหน้าที่
เสมือนศูนย์ควบคุมการปรับอุณหภูมิของร่างกายไก่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ถ้าอุณหภูมิสูงร่างกายจ าเป็นต้อง
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย เพ่ือลดอุณหภูมิในร่างกายลงโดยการอ้าปาก หอบ กางปีก กินน้ ามากขึ้น 
ถ่ายเหลว และกินอาหารน้อยลง แต่ถ้าอุณหภูมิต่ าร่างกายจ าเป็นต้องสร้างความร้อนเพ่ือชดเชย โดยห่อตัวนอน
สุมชิดกันเป็นกลุ่ม หรือนอนโดยเอาหัวซุกไว้ที่ปีก กินอาหารเพ่ิมขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 

เร่ืองที่  2.4  สภำพแวดล้อม 
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หรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงจะอยู่ระหว่าง 1 - 27 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าการให้ไข่จะลดลง 
เปลือกไข่บาง ไข่มีลักษณะเล็กลง ไก่จะกินน้ ามากขึ้นและอาหารน้อยลง ถ้าอุณหภูมิต่ าเกินไปประสิทธิภาพการ
ใช้อาหารลดลง เพราะอาหารที่กินจะต้องน าไปสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายมากขึ้น ปริมาณการไข่ก็จะลดลง
เช่นกัน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ไม่ว่าสูงหรือต่ า จะมีผลกระทบต่อการไข่
ของไก่รุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะไก่สามารถปรับตัวได้นั่นเอง 
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 การจัดท าแผนการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าใดๆ  ก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่  3  ส่วนด้วยกัน  คือปัจจัยการผลิต  กระบวนการเผลิต  และผลการผลิต 
 ปัจจัยการผลิต  คือ  วัตถุดิบที่น ามาใช้ในกระบวนการเผลิตจนออกมาเป็นสินค้า เช่น โรงงานผลิต   
เซรามิก  ใช้ดินเหนียวในการผลิต  ปัจจัยการผลิตก็คือดินเหนียว 
 กระบวนการผลิต เป็นการน าวัตถุดิบมาแปรสภาพให้เกิดเป็นสินค้าเช่น  ผลิตเซรามิก  ท ามาจากดิน
เหนียว  เมื่อน าดินเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตก็คือ  การนวดดิน  การขึ้นรูปและการเผา  ซึ่งเมื่อ
จบขบวนการผลิตแล้วก็จะออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ 
 ผลผลิต  คือ  ผลลัพธ์สุดท้ายของการผลิต  เมื่อผลิตภัณฑ์ส าเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านขึ้นตอน
การตรวจเช็คข้ันสุดท้าย  และบรรจุเข้ากล่องเพ่ือจ าหน่ายผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือ  ผลผลิต 
 
กำรวำงแผนกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 การวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่นั้น  ผู้เลี้ยงที่ยังไม่มีความรู้ความช านาญงานประเภทนี้  ควรเริ่มต้นหัดเลี้ยง
ด้วยไก่จ านวนน้อย  เพ่ือศึกษาหาความรู้ความช านาญเสียก่อน  ส าหรับผู้ที่มีความช านาญแล้ว  อาจเริ่มต้นเลี้ยง
ตามขนาดของทุนและสถานที่  ถ้าเริ่มต้นด้วยไข่ฟัก  หรือลูกไก่  ก็ย่อมลงทุนถูก  หากเริ่มต้นด้วยไก่ใหญ่     
อาจต้องใช้ทุนมากข้ึน  โดยผู้เลี้ยงอาจเริ่มจากระยะไหนก็ได้  ดังนั้นผู้เลี้ยงควรมีการวางแผนดังนี้ 

1. การเตรียมเงินลงทุน  จะเป็นปัจจัยหลักของการประกอบการ  ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงิน
ลงทุนที่มีของผู้เลี้ยงไก่ไข่ 

2. การเลือกสถานที่ตั้งฟาร์ม  ต้องพิจารณาในการเริ่มต้นของการเลี้ยง  โดยเฉพาะถ้าจะท าเป็นการค้า
หรืออุตสาหกรรม  ทั้งนี้เพราะการเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการชี้ว่า  ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่
นั้นจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด  ซึ่งสถานที่ตั้งฟาร์มที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

1) สภาพของพ้ืนที่ต้องไม่อยู่ในที่ลุ่ม  และน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูที่ฝนตกหนักๆ  หรือฝนตกชุก 
2) ไม่อยู่ในพื้นท่ีที่มีการเลี้ยงไก่กันอย่างหนาแน่น  เพราะถ้ามีโรคระบาด  การป้องกันและควบคุม

โรคจะท าได้ยาก 
3) ควรเป็นแหล่งที่มีน้ าจืดสนิท  ให้ไก่กินได้ตลอดปี 
4) ควรอยู่ใกล้ศูนย์กลางของตลาดค้าไข่และวัตถุดิบ  เพ่ือเป็นการประหยัดและสะดวกในการขนส่ง

ไข่และอาหารไก่ 
5) ควรเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้าพร้อม  โรงเรือนเลี้ยงไก่ควรอยู่ห่างจากถนน

ใหญ่ที่มีรถวิ่งผ่านอยู่เสมอ  เพ่ือป้องกันการแพร่ระเชื้อจากรถบรรทุกไก่  และขจั ดปัญหาเสียงรบกวนจาก
ยานพาหนะต่างๆ 

3. การวางแผนผังฟาร์ม  รูปแบบของการวางแผนผังฟาร์ม  เป็นงานที่ส าคัญและมีความต่อเนื่อง  
หลังจากที่ได้เลือกสถานที่ตั้งฟาร์มแล้ว  การวางแผนผังฟาร์มจ าเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ที่มี
อยู่  และจะต้องให้สอดคล้องกับปริมาณของไก่ที่จะเลี้ยง  พร้อมกับมีการคิดขยายเมื่อการเลี้ยงไก่มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้น  หากมีการวางแผนผังฟาร์มได้ดี  จะท าให้ระบบการจัดการและการเลี้ยงดุไก่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรค านึงถึงก็คือ  จะต้องวางผังฟาร์มให้มีความสะดวกมากที่สุ ด  
ทั้งในด้านการจัดการ  การประหยัดแรงงาน  ระบบการเลี้ยง  ตลอดจนการจัดแถวของโรงเรือนก็จะต้องจัดให้

เร่ืองที่  2.5  กำรวำงแผนกำรเลี้ยงไก่ไข่  
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เป็นแถวเป็นแนว  การเว้นระยะระหว่างแถวของโรงเรือนในทางลึกให้ห่างกันประมาณ  50  เมตร  และไม่
ความต่ ากว่า  30  เมตร  ส่วนในทางกว้างควรห่างกันประมาณ  30 – 40  เมตร  ทั้งนี้เพ่ือให้มีการถ่ายเท
อากาศดีขึ้น  ส าหรับการตัดถนนภายในฟาร์ม  ควรให้มีความกว้างพอที่รถจะเข้าออกได้สะดวก  เพ่ือใช้ส าหรับ
การขนส่งภายในฟาร์ม  นอกจากนี้ในการจัดวางผังของฟาร์ม  ควรจะให้อาคารบ้านพักและบริเวณพักผ่อนของ
คนในฟาร์มต้องแยกจากเขตเลี้ยงไก่โดยเด็ดขาด  ควรอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  300  เมตร  เพ่ือป้องกันโรค
ระบาดจากคนไปสู่ไก่  ถ้ามีรั้วกั้นด้วยก็จะเป็นการดี 

4. การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  ภายหลังจากที่มีการวางผังฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและเหมาะสมแล้ว      
ก็มาถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  สภาพของการเลี้ยงไก่แบบการค้านั้น  จ าเป็นจะต้องจัดสร้างโรงเรือน
ให้ถูกแบบ  มีความแข็งแรง  ทนทาน  สามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นานปี  ลักษณะของโรงเรือนไก่ที่ดีควรมีลักษณะ
ดังนี้ 

1) สามารถป้องกันแดด  ลม  และฝนได้ดี 
2) ป้องกันศัตรูต่างๆ  เช่นนก  หนู  แมว  ได้ 
3) รักษาความสะอาดได้ง่าย  ลักษณะที่ตั้งโรงเรือนควรเป็นเนินลาด  น้ าไม่ขังแฉะ  ไม่เป็นที่รก

รุงรัง  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกลิ่น  พื้นคอกแฉะ  แมลงวันรบกวน  ไข่สกปรก  และโรคระบาด 
4) ควรอยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร  เพ่ือสุขภาพอนามัยของคนและไม่ควรอยู่ทางต้นลมของบ้าน  

เพราะกลิ่นขี้ไก่อาจไปรบกวนได ้
5) ควรเป็นแบบที่สร้างได้ง่าย  ราคาถูก  ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ภายในท้องถิ่นนั้น 
6) ในกรณีที่มีโรงเรือนไก่ไข่หลายๆ  หลังอยู่ด้วยกัน  การจัดสร้างไม่ควรให้เป็นเรือนแฝด  แต่ควร

เว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า  10  เมตร  เพ่ือให้มีการระบายอากาศและความชื่นดีขึ้น 
5. การเตรียมอุปกรณ์เลี้ยงไก่  การเลี้ยงไก่เป็นการค้าจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ที่มีประสิทธิภาพ  

มีความแข็งแรงทนทาน  ท าความสะอาดง่าย  และราคาไม่แพงเกินไปนัก  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเลี้ยงไก่ได้แก  
อุปกรณ์ให้อาหาร  อุปกรณ์ให้น้ า  รังไข่  เครื่องกก  และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่จ าเป็น 

6. การปูพ้ืนคอก ใช้วัสดุรองพ้ืนคอก  เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย แกลบ ปูรองพ้ืนคอกให้หนาประมาณ 2 – 3 
นิ้ว ซึ่งวัสดุรองพ้ืนคอกนี้จะต้องมีความชื้นประมาณร้อยละ 20 - 25 เพ่ือไม่ให้เป็นฝุ่นละอองหรือเกิดการฟุ้ง
กระจาย 

7. การคัดเลือกพันธุ์  การคัดเลือกไก่พันธุ์ไข่ส าหรับน ามาเลี้ยง  จะต้องมีข้อสังเกตและมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) ไก่พันธุ์ไข่จะต้องมีคุณสมบัติดีเด่นในเรื่องให้ไข่ฟองโต  ไข่ดก  เปลือกไข่แข็งแรง  สีเปลือกไข่
สวยตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 

2) ไก่พันธุ์ไข่จะต้องให้ไข่ทน  มีอัตราการไข่เฉลี่ยต่อฝูงสูง  เป็นไก่ที่สุขภาพแข็งแรง  เลี้ยงง่าย  
ปลอดภัยจากโรคมาเร็กซ์  โรคตับใหญ่ 

3) ไก่พันธุ์ ไข่จะต้องใช้อาหารในการผลิตไข่ต่อฟอง  หรือต่อโหลน้อย  ทั้งนี้ เ พ่ือจะได้มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นไข่ได้สูง 

4) ควรคัดเลือกไก่พันธุ์ไข่ท่ีมีประวัติหรือชื่อเสียงดีในเรื่องการเลี้ยงง่าย  ให้ไข่ดก  ไข่ทน  ไข่ฟองโต  
กินอาหารน้อย 

5) ไก่พันธุ์ไข่จะต้องเป็นไก่ที่มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และมีผลงาน  มีค าแนะน าการเลี้ยงตาม
หลักวิชาให้กับผู้เลี้ยงสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้ 
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6) การเลี้ยงดู  ผู้เลี้ยงไก่จะต้องมีความรู้ด้านการเลี้ยงดูไก่ไข่  ในแต่ละระยะตามช่วงอายุของไก่  
และมีความรู้ในด้านการให้อาหารตามวัย  ตลอดจนการให้วัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆ  เป็นอย่างดี 

7) การจัดการการตลาด  นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลี้ยงไก่  ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าธุรกิจการเลี้ยงไก่
จะประสบผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน  ผู้เลี้ยงจะต้องมีการช่องทางทางการตลาดที่หลากหลาย  จึงจะส่งผลให้
การประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ประสบผลส าเร็จ   
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ปฏิทินกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 การเลี้ยงไก่ไข่เริ่มเลี้ยงช่วงไหนก็ได้ตลอดทั้งปี  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เลี้ยง  แต่ควรก าหนดอายุ
ของไก่ไข่ท่ีจะเลี้ยงก่อน  เพื่อวางแผนระยะเวลาการเก็บไข่ไก่ให้ตรงกับช่วงที่ขายได้ราคาดี 
 
ตัวอย่ำงปฏิทินกำรเลี้ยงไก่ไข่ท่ีเริ่มเลี้ยงลูกไก่ตั้งแต่อำยุ  1  วัน 

ระยะเวลำ กิจกรรม 

มกรำคม 
 

ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงไก่   
จากนั้นพักโรงเรือนไว้  2  สัปดาห์ 

กุมภำพันธ์ 
 

ซื้อลูกไก่อายุ  1  วันมาเลี้ยง 
กกลูกไก่นาน  21  วัน  จากนั้นให้วัคซีน 

มีนำคม 

 
สุ่มชั่งน้ าหนักไก่ทุกสัปดาห์ 

เปลี่ยนมาให้อาหารส าหรับไก่รุ่น 
 

 

 

 

เร่ืองที่  2.6  ปฏิทินกำรเลี้ยงสัตว ์
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ระยะเวลำ กิจกรรม 

เมษำยน 
 

ให้วัคซีนตามอายุ 
เปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนโรงเรือน 

พฤษภำคม 

 
คุมอาหารตามน้ าหนักตัว 

เปลี่ยนมาให้อาหารส าหรับไก่สาวและตัดปากบน 

มิถุนำยน 

 
ติดตั้งรางไข่ในกรณีท่ีใช้โรงเรือนเดิม 
ถ่ายพยาธิและย้ายแม่ไก่ขึ้นกรงตับ 

กรกฎำคม 

 
แม่ไก่เริ่มออกไข่  เก็บไข่วันละ  2  ครั้ง 
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ระยะเวลำ กิจกรรม 

สิงหำคม 

 
เพ่ิมปริมาณอาหารให้แม่ไก่เป็น 110 – 120 กรัม 

ต่อตัวต่อวัน เก็บไข่วันละ  2  ครั้ง 

กันยำยน 

 
ระยะนี้แม่ไก่จะออกไข่สูงสุด 

ตุลำคม 

 
เก็บไข่ทุกวัน  วันละ  2  ครั้ง 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 

 
เก็บไข่ไปเรื่อยๆ จนแม่ไก่ไม่ออกไข่หรือราวเดือน

มิถุนายนปีถัดไป 
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กำรค ำนวณต้นทุนรำคำของไก่ไข่ ค านวณหาราคาต้นทุนต่อไข่ไก่ 1 ฟองซึง่เลี้ยงไก่จ านวน 3,000 ตัว 

ข้อมูล 
โรงเรือนเลี้ยงไก่    - ค่าก่อสร้างโรงเรือน 225,000 บาท  

 (สมมุติโดยประมาณ)   - อายุการใช้งาน 20 ปี 
      - ประเมินราคาเป็นของเหลือใช้ 10 % 

อุปกรณ ์    - อุปกรณ์ให้อาหารน้ า และรังไข่ 
      - ราคาซื้อ 45,000บาท 
      - อายุการใช้งาน 10 ปี 
      - ประเมินค่าของเหลือใช้ 0 % 

ไก่ไข ่     - ราคาไก่ไข่สาวอายุเมื่อ 18 สัปดาห์ 75 บาท/ตัว 
- ราคาไก่ปลดเฉลี่ย กก.ละ 23 บาท 

      - เฉลี่ยไก่ปลดน้ าหนักตัวละ 1.8 กก. 
อัตราดอกเบี้ย (เปลี่ยนแปลงตามอัตภาพธนาคาร)  12.5% / ปี 

 แรงงาน     - 90 บาท / คน / วัน 
 

วงจรกำรผลิต 
 (รวม 510 วัน หรือ 17 เดือน)  - ซื้อไก่ไข่เม่ืออายุ 18 สัปดาห์ 
      - การให้ผลผลิตไข่เริ่มจากซื้อมา 1 เดือน (30 วัน) 
      - แม่ไก่ไข่ปลดขายหลังจากไข่แล้ว 15 เดือน (450 วัน) 
      - โรงเรือน (รวมทั้งอุปกรณ์) ว่างอยู่ 1 เดือน (30 วัน )  
      ส าหรับล้างท าความสะอาดและพักโรงเรือน 
 การคาดคะเนต้นทุนที่ต้องจ่าย  - ไก่ไข่สาวอายุ 18 สัปดาห์ ราคา 75 บาท / ตัว 
      - ไก่กินอาหารเฉลี่ย  115 กรัม / วัน / ตัว 

(คิดจากจ านวนไก่เฉลี่ย) 
      - ราคาอาหารไก่ กก.ละ 5 บาท 
      - รายจ่ายอื่นๆ ส าหรับค่าไฟฟ้า ยา วัคซีน  

และอ่ืนๆ 1,800 บาท 
- ค่าวัสดุรองพ้ืน 150 กระสอบๆละ 2 บาท 

ที่ดิน 800 บาท/ปี   - ค่าเช่าที่ดิน  (ให้เช่าหรือเช่าเอง) 
     - ค่าภาษีที่ดิน 70 บาท /ปี 

 
 
 
 
 

เร่ืองที่  2.7  กำรลงทุนและประมำณรำยได้ที่จะได้รับ 
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ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินสด 
 1. ค่าไก่ไข่สาวอายุ 18 สัปดาห์ จ านวน 3,000 ตัว  = 225,000 บาท 
 2. ค่าอาหารจากจ านวนไก่เฉลี่ย    = 2,850 บาท 
  - จ านวนวันที่กินอาหาร    480 วัน 
  - ไก่กินอาหาร ไก่/ตัว/วัน (จ านวนไก่เฉลี่ย)  115 กรัม 
  - ราคาอาหาร กก.ละ 5.00 บาท 

         = 786,600 บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประมาณ 
  3.1 ค่าไฟฟ้า ยา วัคซีน น้ า และอ่ืนๆ   =18,000 บาท 
  3.2 ค่าวัสดุรองพ้ืน 150 กระสอบๆละ 2 บาท  = 300 บาท 
  3.3 ค่าภาษีที่ดิน 70 บาท / ปี    = 99 บาท 
  3.4 ค่าแรงงาน 1 คน      = 43,200 บาท 
   รวม      = 61,599  บำท 
 
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นเงินสด 
 1. ค่ำเสื่อมของกำรลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากเงินต้น แล้วหาต่อ 1 วงจรการผลิต 
  1.1  โรงเรือนไก่ไข่ P    = 225,000 บาท 
     S = 10%   = 22,500 บาท 
     N = 20 ปี    

(P-S)(nx100%ของ(225,000-22,500)/(20x225,000) x100%  = 4.5%ปี 
4.5% ของ 225,000 บาท x (17/12)= 14,343.75 บาท 

  1.2   อุปกรณ์   P  = 45,000 บาท 
     S  = 0 บาท 
     N  = 10 บาท 

(45,000-0)/(10x45,000) x 100% = 10% ปี 
10% ของ 45,000 x บาท =45,000x (17/12) = 6,375 บาท 

  
2. ที่ดิน ค่าเช่าที่ดินหรือให้เช่าต่อปี 800 บาท = 800 x (17/12)            = 11,333.33 บาท 
3. ค่ำดอกเบี้ย (ในกรณีท่ีกู้มาลงทุนทัง้หมด) 

  3.1 โรงเรือนไก่ไข่ 
   (P3S)/2  = มูลค่าซื้อเริ่มต้น 
   ประเมินคุณค่าของเหลือใช้ = 0 = จ านวนปี 
   12.5% ของ((225,000+22,500)/2) x (17/12) 
   12.5% ของ(123,750 x 17/12) = 21,914.00 บาท 
  3.2 อุปกรณ์  
   12.5% ของ(45,000+0)/2 x (17/12) = 3,984.38 
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  3.3 ฝูงไก่ไข ่
   ราคาไก่ปลด 1.8 กก. x23 บาท x2,700 ตัว = 111,780.00 บาท 
   12.5% ของ(225,000+111,780)/2x (16/12) = 28,065.00 บาท 

รวม 75,815.43  บำท 
  ต้นทุนรวม  1,073,199 + 74,682.13  = 1,149,014.43  บาท 
 4. รายได้รอง   
  ขายไก่คัดทิ้ง     6,000 บาท 
  มูลไก ่      8,000 บาท 
  ไก่ปลด      111,780  บาท 
   รวม    125,780  บาท 
รวมทุนสุทธิ  1,149,014.43 - 125,780 = 1,023,234.43 บาท  
  คาดคะเนการผลิตไข่ 2,850 x 450 วัน x 0.65 
  (%การไข่เฉลี่ย 65) = 833,625  ฟอง 
  ต้นทุนต่อไข ่1 ฟอง 1,023,234.43/ 833,625   
  ดังนั้น  ต้นทุนต่อไข่ 1 ฟอง = 1.227 บาท 
 

 

 

 

 



28 
 

กิจกรรมที่ 2  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรเลี้ยงไก่ไข ่

ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาคิดว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ควรค านึกถึงคือเรื่องใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปัจจัยอันดับแรกที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะต้องพิจารณาในการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่คืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ให้นักศึกษาอธิบายการวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่มาพอสังเขป 
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บทที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรกำรเลี้ยงไก่ไข ่
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บทที่  3  กำรบริหำรจัดกำรกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 
สำระส ำคัญ 
 การบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์และ       
การคัดเลือกพันธุ์  โรงเรือน  วัสดุ  อุปกรณ์  การจัดการเลี้ยงดู  และการสุขาภิบาล  ซึ่งจะเป็นความรู้ที่          
ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ควรรู้  ควรทราบ  เพ่ือจะได้น าความรู้ ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้
ประสบความส าเร็จได้  
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้ 
2. อธิบายการสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
3. อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
4. เลี้ยงดูไก่ไข่ได้ 
5. สุขาภิบาลไก่ไข่ได้ 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

1. ชนิดของพันธุ์ไก่ไข่และการคัดเลือก 
2. การจัดเตรียมพันธุ์ 
3. การสร้างโรงเรือน 
4. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ 
5. การเจริญเติบโตตามวัยต่าง ๆ 
6. การให้อาหารตามวัย 
7. การดูแลสถานที่ 
8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ 
9. สาเหตุของการเกิดโรคและการป้องกัน 
10. การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
11. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาล 

 
 

 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่ 2 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้มีความช านาญในชุมชน 
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
5. ท ากิจกรรมท้ายบท 

 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 

1. เอกสารการสอนหน่วยที่  3 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 
ประเมินผล 

1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท 
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 พันธุ์ไก่นับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของธุรกิจการเลี้ยงไก่ให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้อง
เลือกพันธุ์ไก่ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเลี้ยง เช่น เลือกไก่สายพันธุ์ไข่เพ่ือการผลิตไข่ เป็นต้น ซึ่งใน
อดีตนั้นนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์แท้ แต่พันธุ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยในปัจจุบันส่วนมากแล้ว เป็นไก่สายพันธุ์
ลูกผสมทั้งสิ้น ซึ่งได้เป็นพันธุ์ที่ได้มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาเป็นอย่างดีแล้ว เช่น ให้ไข่ดก ไข่ฟองโต ให้
ไข่ทน และกินอาหารน้อย เป็นต้น 
 
 ไก่พันธุ์แท้ 
 เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและผสมพันธุ์เป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องของนักผสมพันธุ์  จนลูกหลานใน
รุ่นต่อๆ มามีลักษณะรูปร่าง ขนาด สี และอ่ืนๆเหมือนบรรพบุรุษ หรือลักษณะพันธุ์คงที่ ไก่พันธุ์แท้เคยได้รับ
ความนิยมมากในสมัยหนึ่ง เพราะได้ชื่อว่าเป็นไก่ที่ให้ไข่ดก แต่ต่อมาภายหลังได้มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ซึ่ง
ให้ผลผลิตสูงกว่าขึ้นมาทดแทน ไก่พันธุ์แท้จึงได้รับความนิยมลดน้อยลง แต่ในปัจจุบันไก่พันธุ์แท้ไม่ได้รับความ
สนใจและเลี้ยงเป็นการค้ามากนักเพราะผู้เลี้ยงไก่ไข่นิยมเลี้ยงลูกไก่ผสมซึ้งให้ผลผลิตไข่ที่ดีกว่าไก่พันธุ์แท้มาก 
ส าหรับไก่พันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้ท่ียังมีเลี้ยงกันในประเทศไทย ได้แก่ 

1. พันธุ์โร๊ดไอล์แลนเรด  (Rhode Island Red)  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ไก่โร๊ด” มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไก่โร๊ดที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายเป็นชนิดหงอนจักร  ซึ่งเป็นไก่ประเภทกึ่งเนื้อกึ่งไข่ มี
ขนาดกลาง มีรูปร่างค่อนข้างยาวและลึก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนตามล าตัวมีสีน้ าตาลแดงเข้ม ขนปีกขนหางมี
สีด าเหลือบเขียว ผิวหนังและหน้าแข้งมีสีเหลืองจัด ปากมีสีแดงเหลือง หงอนจักร 5 แฉก เปลือกไข่สีน้ าตาล 

เป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5  - 6 เดือน ให้ไข่ปีละ 280 – 300  

ฟอง 
 ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไก่โร๊ดไว้เพ่ือใช้เป็นพันธุ์ตั้งต้นในการผลิตไก่ไข่ลูกผสมไฮบริด เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่
สามารถคัดเพศเมื่อแรกเกิดได้  โดยใช้ไก่โร๊ดเพศผู้ผสมกับบาร์พลีมัทร็อคเพศเมีย ลูกผสมที่ได้จะสามารถคัด
เพศได้เมื่ออายุ 1 วัน  โดยลูกไก่เพศเมียจะมีขนสีด าตลอดตัว ส่วนลูกไก่เพศผู้จะมีขนสีด าทั้งตัวแต่จะมีจุดสีขาว
ที่หัว 
 ไก่ไข่ลูกผสมที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันที่ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาลนั้น ส่วนใหญ่มาจากการผสมข้ามพันธุ์
ของไก่โร๊ดไอล์แลนเรดหงอนจักรกับไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้จะให้ไข่ตก ไข่มีเปลือกสีน้ าตาล และให้
ไข่ฟองโต  
 2. พันธุ์บำร์พลีมัทร็อค หรือที่เรียกกันว่า “ไก่บาร์” เป็นไก่ประเภทกึ่งเนื้อกึ่งไข่ มีสีด าสลับกับสีขาว
ตามขวางของขน ลักษณะล าตัวยาว หงอนจักร ปากสีเหลือง ตาสีน้ าตาล หงอนเหนียงหรือตุ้มหูมีสีแดง หนังสี

เหลือง ขาและนิ้วเท้าสีแดง ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาล ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5  - 6 เดือน  

 ปัจจุบันนิยมใช้แม่พันธุ์ไก่บาร์บาร์พลีมัทร็อคผสมกับพ่อโร๊ดไอล์แลนเรดหรือนิวแฮมเชียร์ เพ่ือผลิต
ลูกผสมไฮบริดเป็นการค้าชนิดคัดเพศได้เมื่อแรกเกิดโดยดูได้จากสีของขน โดยลูกผสมเพศเมียจะมีขนสีด าและ
ให้ไข่ดก ส่วนลูกผสมเพศผู้จะมีขนสีบาร์ 
 

เร่ืองที่  3.1  ชนิดของพันธุ์ไก่ไข่และกำรคัดเลือก 
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 3. พันธุ์ เล็กฮอร์นขำวหงอนจักร   เป็นไก่พันธุ์ เบาที่มีขนาดเล็ก ลักษณะว่องไว ปราดเปรียว 
เจริญเติบโตเร็ว ขน มีสีขาวทั้งตัว หงอนจักร 5 แฉกขนาดใหญ่  หงอนมีสีแดง ปากเหลือง ตุ้มหูสีขาว ผัวหนัง
และหน้าแข้งสีเหลือง ให้ไข่เร็ว ให้ไข่ดก ไข่มีเปลือกสีขาว ทนต่ออากาศร้อนได้ดี มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน

อาหารค่อนข้างสูง เริ่มให้ไข่เม่ืออายุ 4  - 5 เดือน   ให้ไข่ปีละประมาณ 300 ฟอง 

 ปัจจุบันมีไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร  นิยมใช้ผสมข้ามสายพันธุ์ตั้งแต่ 2 สายพันธุ์ขึ้นไป เพ่ือผลิต
ไก่ไข่ลกูผสมเพื่อการค้าที่ให้ไข่ตก ไข่ฟองโตและกินอาหารน้อย 
  
 ไก่ลูกผสม 
 ไก่ลูกผสมเป็นไก่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พันธุ์แท้ 2 พันธุ์  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้ไก่ที่มีไข่
ตกเพ่ือเป็นการผลิตไข่ในราคาที่ถูกที่สุด ส่วนมากแล้วการผสมพันธุ์ไก่ประเภทนี้ ลูกผสมที่ ได้จะมีลักษณะ
บางอย่างที่ดีกว่าพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะความทนทานต่อโรค ที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 พันธุ์ คือ 
 1. ไก่ลูกผสมสีน้ ำตำล  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพ่อพันธุ์โร๊ดซึ่งมีสีแดงเข้ม กับแม่พันธุ์โร๊ดไอ
แลนด์ขาว ลูกท่ีได้จึงมีขนสองสีย่างเห็นได้ชัด เมื่ออายุได้เพียง 1 วัน ลูกไก่เพศผู้จะมีขนสีขาว ส่วนเพศเมียจะมี
สีน้ าตาล เมื่อโตขึ้นเพศเมียจะมีสีน้ าตาลจางๆลงไป  
 2. ไก่ลูกผสมสีด ำ ได้จากการเอาพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นไก่โร๊ดผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นไก่บาร์ ดังนั้นลูกที่เกิดมา
จึงสังเกตความแตกต่างได้ตั้งแต่อายุ1วัน กล่าวคือ ถ้าเป็นเพศเมียจะมีสีด าล้วนๆ ส่วนเพศผู้จะมีสีด าและมีจุด
ขาวกลางหัว ท าให้สามารถแยกเพศได้ชัดเจน เมื่อโตขึ้น ไก่พวกนี้จะมีสีด าทั้งตัว ยกเว้นบริเวณหลังและคออาจ
มีสีเหลืองแซมอยู่บ้าง 
 
 ไก่ไฮบริด 
 หรือไก่ผสมสายเลือดสูง จัดเป็นไก่พันธุ์ไข่ท่ีมีผู้นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะให้ไข่ดก ไข่ทน
และนาน ผลผลิตไข่เฉลี่ยทั้งฝูงอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ไก่ไฮบริดนี้ต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพสูง มีการจัดการที่
ถูกต้อง เช่นการควบคุมน้ าหนักตัว การควบคุมหาหารการกิน การให้แสงสว่าง รวมถึงการสุขาภิบาลและ    
การป้องกันโรค ไก่ไฮบริดที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยได้แก่  ไก่ดีคาร์บ  ซุปเปอร์ฮาร์โก้ซึ่งเป็นไก่ที่ให้เปลือก
ไข่สีน้ าตาลเข้ม และตัวไก่มีสีด าคล้ายไก่บ้าน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการปลดไก่แก่ขาย แต่ในปัจจุบันนี้พบว่าไก่
พันธุ์ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติที่ด้วยกว่าสายพันธุ์อ่ืน ทั้งในด้านปริมาณการกินอาหารต่อตัวต่อวัน ปริมาณไข่เฉลี่ย
ต่อฝูง และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ จึงท าให้มีผู้นิยมเลี้ยงไก่ลูกผสมสายพันธุ์อ่ืนกันมากขึ้น เช่น     
เอเอบราวน์เชฟเวอร์สตาร์คร็อส เมโทรบราวน์ 
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หลักกำรคัดเลือกพันธุ์ไก่ไข่มำเลี้ยง 
 พันธุ์ไก่นับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการเลือกพันธุ์ไก่ไข่มา
เลี้ยงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างหลงเชื่อค าโฆษณาแต่อย่างเดียว ผู้เลี้ยงจะต้องคัดเลือกพันธุ์โดยใช้
ข้อสังเกตและยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

1. เป็นไก่สายเลือดที่ดี ซึ่งผ่านการคัดเลือกขึ้นมาเป็นไก่ไข่โดยเฉพาะ 
2. มีลักษณะดี ตรงตามพันธุ์และประเภทของไก่ไข่ 
3. ผลิตจากฟาร์มที่มีมาตรฐานดีและเชื่อถือได้ 
4. มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตไข่สูง ระยะไข่สูงสุด ยาวนาน ไข่ทน ไข่ฟองใหญ่และเปลือกหนา 
5. มีอัตราการเลี้ยงรอดสูง แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศของเมืองไทยได้ดี 
6. ควรได้สอบถามจากผู้เลี้ยงรายอ่ืนเกี่ยวกับพันธุ์ไก่ที่ก าลังพิจารณาอยู่และพันธุ์ อ่ืนๆ เพ่ือการ

เปรียบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

 

 ประสิทธิภาพในการผลิตไข่ฟักของพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นั้นจะข้ึนอยู่กับทักษะการเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อ
แม่พันธุ์ถ้าผู้เลี้ยงมีการเลี้ยงและการจัดการที่ถูกต้องจะท าให้ฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์มีเปอร์เซ็นต์การไข่สูง มีอัตราการ
ผสมติดสูง มีอัตราการฟักออกสูง และลูกไก่ที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีอีกด้วย ในทางกลับกัน ถ้าหากผู้เลี้ยงดูแลและ
จัดการไม่ได้ก็จะท าให้สมรรถภาพด้านต่าง ๆด้อยลงและลูกไก่ท่ีฟักออกมาก็จะมีคุณภาพต่างตามไปด้วย 

พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (Layer breeder) เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือให้ได้
ลูกไก่ท่ีมีสมรรถนะการให้ผลผลิตไข่เป็นหลักทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่
ในปัจจุบันสามารถแบ่งไก่ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ไก่ไข่ที่ให้ไข่เปลือกสีขาวและไก่ไข่ที่ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาล
หรือเรียกว่า ไก่สีน้ าตาลตามสีของขนปกคลุมล าตัว 
 สัดส่วนไก่พ่อแม่พันธุ์ ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงจะได้รับมาจากฟาร์มที่เลี้ยงเป็นปู่ย่าพันธุ์ซึ่งจะได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์แยกกันเพ่ือผลิตเป็นสายพ่อพันธุ์ หรือสายแม่พันธุ์โดยเฉพาะ จ านวนไก่สายพ่อพันธุ์และ         
สายแม่พันธุ์ที่จะสั่งเขามาเลี้ยงนั้นจะต้องค านึงถึงสัดส่วนของเพศและอัตราการเลี้ยงต่อพ้ืนที่ด้วย สัดส่วนที่นิยม
ใช้ส าหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงจะใช้อัตราส่วนไก่พ่อพันธุ์จ านวน 12 - 15 ตัว/ไก่แม่พันธุ์ 100 ตัว ส่วนไก่พ่อ
แม่พันธุ์ไก่ไข่จะใช้อัตราส่วนไก่พ่อพันธุ์จ านวน 10 - 12 ตัว/ไก่แม่พันธุ์ 100 ตัว 
 กำรตัดนิ้วเท้ำ (Toe trimming หรือ Toe clipping) ไก่พ่อพันธุ์มักจะนิยมตัดนิ้วเท้าเพ่ือป้องกัน
การบาดเจ็บหรือการเกิดบาดแผลบริเวณหลังไก่ตัวเมีย เนื่องจากเมื่อถึงเวลาจะผสมพันธุ์ไก่ตัวผู้จะขึ้นไปยืนบน
หลังไก่ตัวเมียถ้ามีเล็บยาวจะท าให้เล็บขีดข่วนบนหลังตัวเมียได้ การป้องกันจึงจ าเป็นจะต้องมีการตัดเล็บหรือ
ตัดนิ้วเท้าบริเวณกระดูกปลายนิ้วข้อสุดท้ายของนิ้วหลังเมื่อไก่อายุ 1 วัน ถ้าหากไก่สายพันธุ์ใดมีปัญหาเรื่องการ
บาดเจ็บบริเวณหลังตัวเมียมากก็อาจจะมีการตัดนิ้วเท้าเพ่ิมเติมโดยจะตัดปลายนิ้วข้อสุดท้ายของนิ้วหน้าด้านใน
อีกข้างละ 2 นิ้วก็ได้ไก่ตัวผู้บางสายพันธุ์ก็อาจจ าเป็นจะต้องตัดหรือจี้เดือยด้วยโลหะร้อนอีกด้วย การตัดนิ้วเท้า
กระท าได้โดยการใช้ใบมีดร้อนตัดเช่นเดียวกับการตัดปากไก่ 
 กำรตัดหงอน (Comb trimming หรือ Dubbing) ไก่ตัวผู้มักจะมีหงอนใหญ่และมีเหนียงยื่นออกมา
ยาวมาก เมื่อไก่ตัวผู้โตขึ้นทั้งหงอนและเหนียงจะมีขนาดใหญ่มาก บางครั้งอาจจะงอพับลงมา หงอนไก่ที่มีขนาด
ใหญ่นี้จะเป็นเป้าหมายในการต่อสู้เพ่ือแย่งตัวเมียและเพ่ือจัดล าดับทางสังคม จนอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได้
ง่าย นอกจากนี้ หงอนและเหนียงขนาดใหญ่ของไก่ตัวผู้จะเป็นอุปสรรคในการดื่มน้ าและกินอาหารอีกด้วย    
การตัดหงอนจะกระท าด้วยเครื่องตัดปากไก่หรือใช้กรรไกรส าหรับตัดหงอนโดยเฉพาะโดยจะท ากา รตัดเมื่อไก่
อายุ 1 วันพร้อมกับการตัดนิ้วเท้า ข้อดีของการตัดหงอนอีกประการหนึ่งคือ สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการแยก
เพศผิดหรือไม ่
 ไก่ผิดเพศ (Sexing error) เนื่องจากไก่พ่อแม่และแม่พันธุ์จะมาจากสายการปรับปรุงพันธุ์ที่แตกต่าง
กัน ไก่ที่ผลิตมาเพ่ือเป็นพ่อพันธุ์จะมีการตัดนิ้วเท้า ตัดหงอน และจี้เดือย เราจึงสามารถใช้ลักษณะนี้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเพศได้ โดยถ้าหากเราพบว่ามีไก่ตัวเมียตัวใดถูกตัดนิ้วเท้า ตัดหงอน และจี้เดือย ก็แสดงว่าไก่
ตัวนั้นมาจากไก่สายพ่อพันธุ์ ในทางกลับกันถ้าหากเราพบไก่ตัวผู้ตัวใดยังมีนิ้วเท้าและหงอนอยู่ครบถ้วนแสดงว่า
ไก่ตัวนั้นมากจากสายไก่สายพันธุ์ตัวเมีย ซึ่งจ าเป็นจะต้องคัดออกทันที มิฉะนั้นถ้าปล่อยไว้ในฝูงอาจจะท าให้ได้
ลูกไก่ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

เร่ืองที่  3.2  กำรจัดเตรียมพันธุ์ 
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โรงเรือนไก่ไข ่
 เนื่องจากโรงเรือนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆให้อยู่ ในสภาพที่เหมาะสม
ต่อการเลี้ยงไก่  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องจัดสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบ มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้
เลี้ยงไก่ได้นานปี  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เลี้ยงไก่ไข่จะต้องสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบมาตรฐาน ตามสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย คุณสมบัติของโรงเรือนไก่ไข่ท่ีดี ควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. สามารถกันแดด  กันฝน  และลมแรงได้ดี ต้องหาทางลดความร้อนจากแสงแดดในตอนเที่ยงและ
ตอนบ่ายๆ 

2. ภายในโรงเรือนต้องมีการระบายอากาศที่ดี เย็นสบาย และให้แสงแดดช่วงเช้าและช่วงเย็นส่อง
เข้าถึงพ้ืนโรงเรือนได้ แต่ไม่ควรให้ลมโกรกหรือฝนสาดมากนัก  

3. ป้องกันศัตรูที่จะมารบกวนหรือท าร้ายไก่ได้ เช่น  นก หนู แมว งู สุนัข และสัตว์อ่ืนๆ ตลอดจนโจร
ขโมยด้วย  

4. ควรอยู่ห่างจากบ้านคนพอสมควร ไม่อยู่ทางต้นลมของบ้าน และไม่ควรอับลม กลิ่นจากมูลไก่อาจ
รบกวนสุขภาพและอนามัยของคนได้  

5. สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย เป็นที่เนินลาด ระบายน้ าได้ดี  น้ าไม่ขังแฉะและรกรุงรัง เพ่ือลด
ปัญหาพ้ืนคอกเปียกแฉะ กลิ่น แมลงวันรบกวน  ไข่สกปรกและโรคภัยต่างๆ  พ้ืนคอกต้องปูด้วยวัสดุรองพ้ืนที่
สามารถดูดซับความชื้นได้ดี หรือพ้ืนคอนกรีต 

6. เป็นแบบที่สร้างง่ายและสะดวก แข็งแรง ทนทาน มีราคาถูก และสามารถใช้สิ่ งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่
หาง่ายในท้องถิ่น 

7. ในกรณีที่มีโรงเรือนเลี้ยงไก่หลายๆหลังอยู่ด้วยกัน การจัดสร้างไม่ควรให้เป็นเรือนแฝด แต่ควรเว้น
ระยะห่างของแต่ละโรงเรือนประมาณ 50 เมตร ทั้งนี้เพ่ือให้มีการระบายอากาศและความชื้นดีขึ้น 

8. ควรสร้างให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานต่างๆภายในโรงเรือน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลเสียหายน้อยที่สุด 

9. ควรมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในโรงเรือน ไม่ใช้ปะปนกัน ส่วนเตาเผาซากไก่และที่เทกองขี้ไก่ควรให้อยู่ห่าง
จากโรงเรือนให้มากๆ 

เร่ืองที่  3.3  กำรสร้ำงโรงเรือน 
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รูปแบบของโรงเรือนไก่ไข่ 
 

 

 ลักษณะและการจัดสร้างโรงเรือนเพ่ือใช้เลี้ยงไก่ไข่มีอยู่หลายรูปแบบ  การจะสร้างแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์รูปแบบของการเลี้ยง ความยากง่าย ทุน และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เท่าที่มีการจัดสร้างในประเทศไทยมีรูปแบบต่างๆกัน  ดังนี้ 
 1. แบบเพิงหมำแหงน  จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด  เพราะไม่สลับซับซ้อน  ลงทุนน้อย แต่มี
ข้อเสียคือ ถ้าหันหน้าของโรงเรือน เข้าในแนวทางของลมมรสุมฝนจะสาดเข้าไปในโรงเรือนได้ โรงเรือนแบบนี้ไม่
ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากจะถูกฝนและแดดอยู่ประจ า 
 2. แบบหน้ำจั่ว  การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้เพราะต้องพิถีพิถันใน       
การจัดสร้างมากขึ้น รวมถึงความประณีตด้วย  ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างจึงสูงกว่า
แบบแรก  แต่โรงเรือนแบบนี้มีข้อดี คือ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน 
 3. แบบจั่วสองชั้น   ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อดีคือ อากาศ
ภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วสองชั้นจะเป็นที่ระบายอากาศร้อนได้ดี ท าให้
ไก่อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียด 
 4. แบบเพิงหมำยแหงนกลำย   ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงนและแบบหน้า
จั่ว ทั้งนี้เพราะสามารถระบายอากาศร้อน กันฝนและกันแดดได้ดีกว่าและข้อส าคัญ คือค่าก่อสร้างจะถูกกว่า
แบบหน้าจั่วแบบกลาย 
 5. แบบหน้ำจั่วกลำย โรงเรือน แบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน สามารถกันฝนได้ดีมากขึ้น 
แต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน 
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ชนิดของโรงเรือนไก่ไข่ 
 โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่อาจแบ่งออกได้ 3 ชนิด ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้ 
 1. โรงเรือนส ำหรับไก่เล็ก เป็นโรงเรือนส าหรับใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 5 - 6 สัปดาห์   
โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เล็กไก่ไข่จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อ ลักษณะของโรงเรือน
จะต้องระบายอากาศได้ดี แต่ลมไม่โกรก ไม่ชื้นแฉะ พ้ืนเป็นพ้ืนซีเมนต์ และสามารถป้องกัน นก หนู สุนัขและ
สัตว์อ่ืนได้ โดยโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เล็กนี้ควรอยู่ห่างจากโรงเรือนไก่รุ่น - ไก่สาว และไก่ไข่พอสมควร ถ้า
เป็นไปได้ควรให้ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร และควรห่างจากบ้านพักประมาณ 30 เมตร นอกจากนี้ควร
ตั้งอยู่เหนือลม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการติดเชื้อของเชื้อโรคจากไก่ใหญ่และจากคน 
 ข้อดีของการใช้โรงเรือนแบบนี้ก็คือ  สามารถกกลูกไก่ได้จ านวนมาก โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนไก่ใน
ระยะสาวและระยะไข่ แต่มีข้อเสียคือเป็นการสร้างสภาวะเครียดให้กับไก่ในขณะท าการเคลื่อนย้าย และยังเป็น
การสิ้นเปลืองแรงงาน ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
 2. โรงเรือนส ำหรับไก่รุ่น - ไก่สำว   เป็นโรงเรือนส าหรับใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุ 6 - 17 สัปดาห์ โดยท า    
การย้ายไก่มาจากโรงเรือนไก่เล็ก โรงเรือนไก่รุ่น - ไก่สาวจะมีพ้ืนที่กว้างกว่า มีที่ให้น้ าและอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
พ้ืนอาจเปน็พื้นคอนกรีตมีวัตถุรองพ้ืนปูทับพ้ืนสแลทบางส่วน พ้ืนตาข่ายบางส่วน หรือพ้ืนตาข่ายล้วน การเลี้ยง
บนวัสดุรองพ้ืนควรปูวัสดุรองพ้ืนให้หนาประมาณ 3 นิ้ว ส่วนการเลี้ยงบนพ้ืนสแลทหรือตาข่ายบางส่วน นิยม
ย้ายไก่เข้าเลี้ยงเมื่ออายุประมาณ 8 สัปดาห์ 
 ไก่รุ่น - ไก่สาว จะถูกเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนนี้ไปจนถึงอายุประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ หรือก่อนไก่เริ่มไข่
ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงย้ายไปเลี้ยงในโรงเรือนส าหรับไก่ไข่หรือเลี้ยงในกรงตับต่อไป แต่เนื่องด้วย
ปัจจุบันมีระบบการป้องกันโรคที่ทันสมัย จึงสามารถเลี้ยงไก่ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 20 สัปดาห์ หรือก่อน
ไก่เริ่มไข่ 2 สัปดาห์ได้ โดยใช้โรงเรือนเพียงโรงเรือนเดียว  แต่จ านวนลูกไก่ที่น ามาเลี้ยงต้องค านวณจากจ านวน
ไก่สาวที่สามารถเลี้ยงได้เท่านั้น ดังนั้นจ านวนลูกไก่ที่จะน ามาเลี้ยงจะน้อยกว่าจ านวนลูกไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือน
แบบแรก 
 3. โรงเรือนส ำหรับไก่ไข่  โดยทั่วไปผู้เลี้ยงไก่ไข่จะย้ายไก่สาวไปเลี้ยงในโรงเรือนไก่ไข่เมื่ออายุได้
ประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ หรือก่อนไก่เริ่มไข่ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้เลี้ยงไก่อาจจะย้ายไก่
สาวเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนไก่ไข่เม่ือไก่อายุ 15 - 21 สัปดาห์ก็ได้ 
 อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงไก่ไข่แบบฝูงปล่อยพ้ืนนั้นสามารถเลี้ยงไก่ตั้งแต่ระยะกกจนถึงระยะให้ไข่ใน
โรงเรือนเดียวกันได้ แต่จ านวนลูกไก่ที่จะน ามาเลี้ยงต้องค านวณจากไก่ไข่ที่สามารถเลี้ยงได้เท่านั้น  โดยเพ่ิม    
รังไข่เข้าไปวางในโรงเรือน  อัตราที่ใช้คือไก่ไข่ 4 - 5 ตัว ต่อรังไข่ 1 รัง และภายในรังไข่ต้องมีวัสดุรองรับที่แห้ง
และสะอาดพอสมควร ซึ่งอาจจะใช้แกลบ ขี้กบ หรือฟาง โดยน ารังไข่เข้าไปวาง ในโรงเรือนเพ่ือให้ไก่ท า
ความคุ้นเคยสักระยะหนึ่ง ก่อนแม่ไก่วางไข่ 
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 การเลี้ยงไก่ไข่เป็นการค้าจ าเป็นต้อมีอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ที่มีประสิทธิภาพ  มีความแข็งแรงทนทาน    
ท าความสะอาดได้ง่าย  และราคาไม่แพงเกินไปนัก  การเลี้ยงไก่ไข่ในระยะต่างกันอาจใช้อุปกรณ์ที่ แตกต่างกัน
ไปบ้างตามความเหมาะสม  แต่โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ท่ีจ าเป็นและส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 อุปกรณ์ให้อำหำร  ที่ให้อาหารไก่ไข่มีอยู่หลายแบบด้วยกันแต่ท่ีใช้กันมากมีอยู่  4 ชนิด คือ 

1. ถาดให้อาหาร  ลูกไก่แรกเกิดจนถึงอายุ  10  วัน  อาจใช้ถาดใส่ไข่ขนาด  30  ฟอง  หรือฝากกล่อง
ลูกไก่ 1 อัน ให้อาหารลูกไก่ได้  100  ตัว 

2. รางอาหาร  รางอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่นั้นให้ใช้รางอาหารที่มีความยาว 5 ฟุต จ านวน 25 - 30 อัน    
ต่อลูกไก่จ านวน  1,000  ตัว  รางอาหารควรมีขาตั้งเพ่ือเลื่อนระดับให้สูงขึ้นตามอายุของไก่ 

3. ถังอาหารแบบแขวน  เหมาะส าหรับการเลี้ยงไก่รุ่น  ก่อนที่จะน าขึ้นกรงตับ  ถังอาหารแบบแขวน
นิยมมี  2  ขนาด  คือขนาดบรรจุ  9  กิโลกรัม  และ  14  กิโลกรัม  การใช้ถังอาหารแบบนี้เหมาะส าหรับการ
เลี้ยงไก่ไข่โดยใช้อาหารชนิดเม็ด  ถ้าเลี้ยงโดยใช้อาหารแบบผง  อย่าเติมอาหารเกินกว่าครึ่งหนึ่ งของถัง  เพราะ
ถ้าเติมอาหารมากเกินไป  อาหารในถังจะค้างหรือไหลลงไม่สะดวก 

4. รางอาหารแบบอัตโนมัติ  โรงเรือนเลี้ยงไก่ขนาดกว้างประมาณ  10 - 20 เมตร  ใช้รางอาหาร
อัตโนมัติ 2 แถว และเพ่ิมถังอาหารแบบแขวนจ านวน 6 - 8 ถัง ต่อไก่ไข่จ านวน 1,000 ตัว แต่ถ้าโรงเรือนที่มี
ความกว้างเกิน 12 เมตร ควรตั้งรางอาหารเกิน 4 แถว จึงจะพอเหมาะ 
 อุปกรณ์ให้น้ ำ  ที่ให้น้ าไก่ไข่จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุของไก่  ไก่เล็กควรใช้ที่ให้น้ าแบบกระติก  
หรือแบบกระติกที่มีฝาครอบ  ไก่รุ่นหรือไก่ไข่ควรใช้ที่ให้น้ าแบบรางน้ า  ซึ่งอาจจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบ
อัตโนมัติก็ได ้
 รังไข่  รังไข่เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ที่ปล่อยพ้ืนแบบรวมฝูง  รังไข่ที่ดีต้องมีขนาด
กว้างพอ  สามารถเคลื่อนย้ายได้  ท าให้ความสะอาดได้ง่าย  มีการระบายอากาศได้ดี  เย็น  ภายในมืด
พอสมควร  และวางอยู่ในที่ที่เหมาะสม  รังไข่ท่ีนิยมใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่หลายชนิด  กล่าวคือ 

1. รังไข่เดี่ยว  เป็นรังไข่ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป  มีลักษณะเป็นแถวยาวแถวละ  4 - 6  ช่อง  แต่ละช่อง  
จะมีขนาดกว้าง  25 - 30  เซนติเมตร  สูงและลึก  30 - 35  เซนติเมตร  ด้านหน้าเปิด  มีขอบสูงจากพ้ืนรัง
ประมาณ  8 - 10  เซนติเมตร  เพ่ือกันไข่และสิ่งรองรับไข่หลุดอกมาจากรังไข่  ด้านหลังอาจปิดหรือเปิดด้วย
ลวดตาข่ายตาห่าง  เพ่ือช่วยให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้น  รังไข่แบบนี้จะวางเรียงเป็นแถวชั้นเดียว  หรือวาง
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ  โดยให้ชั้นล่างสูงจากพ้ืนคอกประมาณ  45  เซนติเมตร 

2. รังไข่รวม  เป็นรังไข่ขนาดใหญ่ส าหรับไก่หลายตัวเข้าไปไข่พร้อมๆ กัน  รังไข่แบบนี้มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมยาวประมาณ  150 - 200  เซนติเมตร  กว้างประมาณ  50 - 60  เซนติเมตร  ข้างในไม่มีช่องกั้น    
มีทางเข้าออกทางหัวและท้าย  รังไข่รวม  1  รัง  พอเพียงส าหรับแม่ไก่  50 - 60  ตัว  รังไข่แบบนี้ไม่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย  เพราะการระบายอากาศภายในรังไข่ไม่ดี 

3. รังไข่แบบไหลออก  เป็นรังไข่ที่นิยมใช้กันมากในการเลี้ยงไก่ไข่บนพ้ืนไม้ระแนง  พ้ืนไม้ไผ่  หรือพ้ืน
คอนกรีต  รังไข่แบบนี้อาจตั้งเดี่ยวๆ  หรือวางซ้อนกันเป็นแถว  โดยพ้ืนของรังไข่ท าด้ วยตาข่าย  มีความลาด
เอียงประมาณ  10  องศา  ซึ่งจะท าให้ไข่กลิ้งออกมาตามแนวความลาดเอียงมาติดอยู่นอกรัง  ท าให้ผู้เลี้ยง
สามารถเก็บไขไก่ได้โดยไม่ต้องเข้าไปในโรงเรือน  นับได้ว่าเป็นรังไข่ท่ีสะดวกกว่ารังไข่แบบอ่ืนมาก 

เร่ืองที่  3.4  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ 
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เครื่องกกลูกไก่ เครื่องกกลูกไก่เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ให้ความอบอุ่นแทนแม่ไก่ในขณะที่ลูกไก่ยังเล็ก
อยู่  ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น  เครื่องกกชนิดกกด้วยแก๊ส  เครื่องกกชนิดกกด้วยไฟฟ้า  หรือเครื่องกก
ชนิดกกด้วยตะเกียง  ซึ่งทุกแบบสามารถให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่ได้ 

อุปกรณ์อ่ืนๆ  เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นจะต้องใช้เช่น  ผ้าม่าน  อ่างน้ าฆ่าเชื้อโรคตรงประตูทางเข้าส าหรับ
จุ่มเท้าเข้าตัวเรือน  เตาเผาซากไก่  เครื่องพ่นยา  เข็มฉีดยา  พลั่วตักอาหาร  อุปกรณ์ต่างๆ  เหล่านี้ควรอยู่
ประจ าโรงเรือนด้วยไม่ปะปนกัน  โดยเฉพาะเตาเผาซากไก่ที่ป่วยหรือตาย  และที่เทกองขี้ไก่  จ าเป็นจะต้อง
แยกให้ห่างจากโรงเรือนให้มาก 
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1. กำรเลี้ยงดูลูกไก่ (อำยุ 1 วัน – 6 สัปดำห์) 
การเลี้ยงไก่ในระยะนี้ซึ่งเป็นระยะกกนับเป็นระยะที่ส าคัญที่สุด เพราะไก่จะให้ไข่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ

จัดการเลี้ยงดูในระยะนี้ดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เ พ่ือให้ได้ลูกไก่ที่แข็งแรงและ
อัตราการรอดตายสูง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้ผลผลิตไข่ในอนาคต และเพ่ือให้ไก่แสดงลักษณะทางพันธุกรรม
ออกมาได้อย่างเต็มที่ตามลักษณะประจ าพันธุ์ของไก่พันธุ์ไข่ เช่น การเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่มีการสุขาภิบาลที่
ดี มีน้ าสะอาดกินตลอดเวลา อาหารมีคุณภาพ มีอุปกรณ์ให้น้ าและอาหารเพียงพอและมีการให้วัคซีนป้องกัน
โรคอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

การให้น้ า น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญส าหรับไก่มาก น้ าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของร่างกาย 
โดยในร่างกายไก่แต่จะประกอบด้วยของร่างกายด้วยน้ าประมาณ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าร่างกายของไก่ขาดน้ า
ไป 10 เปอร์เซ็นต์ ไก่จะเริ่มแสดงอาการผิดปกติ ถ้าไก่ขาดน้ าถึง 20 เปอร์เซ็นต์ไก่จะตายทันที ดังนั้นในการ
เลี้ยงไก่ ผู้เลี้ยงจะต้องจัดน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการไก่ตลอดเวลา 

แม้ว่าลูกไก่จะสามารถทนต่อการไม่ได้กินน้ าและอาหารได้นานถึง 3 วัน หลังจากฟักออกจากไข่ก็ตาม 
แต่การที่ลูกไก่ได้รับน้ าและอาหารล่าช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาคือ ท าให้ลูกไก่สูญเสียน้ าในร่างกายมาก
เกินไป  จะส่งผลท าให้ลูกไก่อ่อนแอหรืออาจตายได้ เมื่อลูกไก่อ่อนแอก็จะเรียนรู้วิธีการกินน้ าและอาหารช้า
ออกไปอีก ดังนั้นลูกไก่ควรจะได้ดื่มน้ าภายใน 24 ชั่วโมงหลังฟักออกจากไข่ และเพ่ือให้ได้ผลดีที่สุดลูกไก่ควรจะ
รู้จักการกินน้ าและอาหารให้เร็วที่สุดหลังจากท่ีน าเข้ากก เพ่ือช่วยให้ลูกไก่สดชื่นและกินอาหารได้เร็วขึ้น 

น้ าที่ใช้เลี้ยงไก่ควรเป็นน้ าจืดที่ใหม่และสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อไก่ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ไม่ควรเป็นน้ าที่มีความกระด้างและเกลือมากเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไก่หรือท าให้ไก่
มีอาการท้องเสีย น้ าที่เหมาะสมใช้เลี้ยงไก่ควรมี pH อยู่ระหว่าง 6.8 – 7.5 และควรผสมน้ าตาลทรายในอัตรา 
8 เปอร์เซ็นต์ลงในน้ าดื่ม ในวันแรกที่ลูกไก่มาถึงหรือประมาณ 2 - 3 วันแรก เพื่อให้ลูกไก่สดชื่นกระปรี้กระเปร่า 
ลดอาการเครียดจากการขนส่งหรือลูกไก่เครียดจากการท าวัคซีน การตัดปากหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
ควรผสมวิตามินหรือยาปฏิชีวนะในน้ าดื่มประมาณ 3 – 4 วัน เพ่ือกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหาร 

เมื่อลูกไก่มาถึงที่กกควรได้ดื่มน้ าทันที เพ่ือช่วยให้ลูกไก่สดชื่นกินอาหารได้เร็วขึ้น เพราะถ้าลูกไก่ไม่ดื่ม
น้ าจะท าให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่กินอาหาร และตายในที่สุด ซึ่งจะต้องสังเกตอย่างใกล้ชิด หากพกว่าลูกไก่ตัวใดยัง
ไม่กินควรจะช่วยจับลูกไก่ตัวนั้นให้กินน้ า โดยเอาจะงอยปากจุ่มลงในน้ าเพ่ือให้ลูกไก่รู้ว่าแหล่งน้ าอยู่ที่ใด และ
ควรเพิ่มจ านวนขวดน้ าอีกหากตรวจสอบพบว่าการดื่มน้ าของลูกไก่ยังไม่ทั่วถึง และควรให้ลูกไก่ดื่มน้ าก่อนที่จะ
ให้อาหารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารติดคอ ล าไส้
อักเสบ และเพ่ือช่วยลดการสูญเสียน้ าในร่างกายไก่ เพราะลูกไก่ที่อยู่ระหว่างการขนย้ายมาถึงฟาร์มนั้นย่อมมี
การสูญเสียน้ ามากข้ึน เนื่องจากน้ าในร่างกายจะถูกน ามาช่วยเป็นตัวน าอาหาร ท าให้อาหารอ่อนตัวลง และถ่าย
ออกมากับมูลไก่ 

ในระยะ 1 - 2 สัปดาห์แรก ควรใช้ขวดน้ าส าหรับลูกไก่ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน ในอัตราส่วน 2 ใบต่อ
ลูกไก่ 100 ตัว ดังนั้นถ้าใช้เครื่องกกแบบผ่าชีซึ่งสามารถกกลูกไก่ได้ถึง 500 ตัว จ านวนขวดน้ าที่วางไว้ในกกไม่
ควรต่ ากว่า 10 ใบ หลังจากนั้นเมื่อไก่อายุ 3 - 6 สัปดาห์ถ้าขวดน้ าเป็นแบบขนาด 2 แกลลอน ควรใช้ 2 ใบต่อ
ไก่ 100 ตัว หรือถ้าเป็นรางน้ าอัตโนมัติควรใช้ความยาว 1.5 – 2 เมตร ต่อลูกไก่ 100 ตัว วางสลับกับภาชนะใส่
อาหารให้กระจายสม่ าเสมอทั่วทั่วกก โดยวางไว้บนพ้ืนวัสดุรองพ้ืนในช่วงระยะ 2 วันแรก เพ่ือช่วยให้ลูกไก่ดื่ม

เร่ืองที่  3.5  กำรเจริญเติบโตตำมวัย 
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น้ าได้สะดวกขึ้น หมั่นเก็บวัสดุรองพ้ืนในจานให้น้ าออก และเปลี่ยนน้ าวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย 
พร้อมทั้งท าความสะอาดขวดน้ า ขจัดคราบสกปรกต่าง ๆออกให้หมด และล้างน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือท าลายจุลินทรีย์
และป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา ถ้าน้ าที่ให้ไม่สะอาดอาจท าให้ไก่มีอาการท้องเสียได้ เมื่อลูกไก่อายุ
มากกว่า 2 วันไปแล้ว ควรปรับระดับขวดน้ าให้สูงจากพ้ืนประมาณ 1 นิ้ว เพ่ือไม่ให้ไก่คุ้ยวัสดุรองพ้ืนลงในจาน
ให้น้ า หลังจากนั้นปรับระดับขวดน้ าอยู่เหนือหลังไก่ประมาณ 1 นิ้ว จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ าหกกรดวัสดุรองพ้ืน 
ท าให้พ้ืนคอกเปียก การให้น้ าไก่โดยใช่ขวดน้ านั้นควรใช้ขวดที่มีขนาดเล็กหลาย ๆ ขวดจะดีกว่าให้ขวดขนาด
ใหญแ่ต่จ านวนน้อยขวด 
 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงภาชนะให้น้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นควรค่อย ๆ เปลี่ยน เพ่ือไม่ให้ไก่ตื่นตกใจ
หรือเครียด คือเมื่อลูกไก่อายุประมาณ 5 - 6 วัน จึงค่อย ๆ เลื่อนขวดน้ าอันเก่าเข้าใกล้ขวดน้ าอันใหม่หรือที่ให้
น้ าแบบอัตโนมัติ พอเมื่อไก่อายุ 7 วัน ก็ทยอยเอาขวดน้ าอันเก่าออกจนกระทั่งลูกไก่อายุครบ 10 วัน และแน่ใจ
ว่าลูกไก่รู้จักดื่มน้ าจากขวดน้ าอันใหม่หรือรางน้ าอัตโนมัติดีแล้วจึงน าขวดน้ าออกทั้งหมด ให้ไก่ดื่มน้ าจากขวดน้ า
อันใหม่หรือรางน้ าอัตโนมัติแทน 
 ความต้องการของน้ าของไก่จะขึ้นอยู่กับอายุและอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม ถ้าอากาศร้อนไก่จะกิน
น้ ามาขึ้นเพ่ือระบายความร้อนออกจากร่างกาย โดยไก่จะกินน้ าประมาณ 2 - 3 เท่าของปริมาณอาหารที่กิน 
การให้ทราบถึงปริมาณน้ าที่ไก่กินแต่ละวันจะช่วยท าให้การผสมยาปฏิชีวนะในน้ าดื่มหรือการให้วัคซีนโดยการ
ละลายน้ าให้ดื่มจะสะดวกขึ้น และหากได้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ าประจ าโรงเรียนไว้จะท าให้รู้ปริมาณที่แน่นอน
ของน้ าที่ไก่กินแต่ละวันเพราะปริมาณการกินน้ าที่ลดลงจะเป็นสิ่งแรกที่บ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาที่ก าลังเกิด
ขึ้นกับไก่ภายในฝูง ส าหรับปริมาณการกินน้ าของไก่อายุต่างๆ เป็นดังนี้ 
 
ควำมต้องกำรน้ ำของลูกไก่อำยุ 0 – 6 สัปดำห์ จ ำนวน 100 ตัว 
 

อำยุไก่ (สัปดำห์) ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ (ลิตรต่อวัน) 
1 1.9 
2 3.8 
3 5.7 
4 6.8 
5 8.7 
6 9.5 

2. กำรเลี้ยงไก่เล็ก - รุ่น - ไข่ (Brood - grow - lay system) 
การเลี้ยงไก่รูปแบบนี้ลูกไก่จะอยู่ภายในโรงเรือนเดียวกันตั้งแต่ระยะกก ไก่รุ่ น และระยะไข่ไป

จนกระทั่งปลดไข่ ดังนั้นโรงเรือนที่เลี้ยงไก่แบบนี้จะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนส าหรับไก่แต่ละช่วงอายุและจะต้อง
ออกแบบมาให้เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่แต่ละช่วงอายุอีกด้วย จ านวนลูกไก่ทีจะสั่งเข้ามาเลี้ยงในระยะกก
จะต้องเท่ากับจ านวนความจุของโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระยะให้ไข่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ระบบนี้มีข้อดีคือ จะไม่
ก่อให้เกิดความเครียดเนื่องจากการขนย้ายไก่และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การขนย้ายไก่ได้ แต่ระบบนี้มีข้อเสียคือ ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงเรือนจะสูงกว่าเนื่องจากจะต้องมีอุปกรณ์กก 
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อุปกรณ์ให้น้ า ให้อาหารส าหรับไก่เล็กภายในโรงเรือนด้วย ซึ่งจะใช้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ท าให้การใช้
อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพจึงท าให้การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์รูปแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

โรงเรือนควบคุมแสง (Black - out growing) การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จะต้องเลี้ยงภายในโรงเรือนที่
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับไก่ได้ทั้งการระบายอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมแสงสว่างซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของไก่ การเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธุ์ในปัจจุบันจะนิยมใช้โรงเรือนระบบปิดที่สามารถควบคุมแสงสว่างได้ทั้งความยาวแสงและความเข้ม
แสงหรือ เรียกว่าโรงเรือนระบบ “Black - out” แสงสว่างที่ไก่ได้รับจะมาจากหลอดไฟฟ้าที่ติดไว้ให้เท่านั้น 
ผนังด้านข้างของโรงเรือนจะมีผ้าม่านสีด าป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามาในช่วงกลางวันข้อดีของโรงเรือน
ระบบ Black - out ได้แก่ 

- สามารถควบคุมอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกได้ 
- สามารถยืดอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกได้ ท าให้ได้ไข่ฟักท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
– ความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวไก่ในฝูงจะดีข้ึน 
– สามารถลดน้ าหนักตัวไก่ลงได้โดยที่ผลผลิตไข่ไม่ลดลง 
- การกินอาหารของไก่ลดลง 
- เนื่องจากสามารถควบคุมให้มีความยาวแสงสั้นลงและความเข้มแสงน้อยลงจึงท าให้นิสัยการจิก 
น้ ำหนักตัวที่แนะน ำส ำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไก่ไข่มิได้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาเพ่ือให้มีการ

เจริญเติบโตเร็ว ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับไก่มีน้ าหนักตัวมากกว่าน้ าหนักมาตรฐานที่แนะน านั้นจึงไม่ค่อยปรากฏ
เหมือนกับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงอย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ าตัวต่ ากว่าน้ าหนัก
มาตรฐานมากกว่า  

 
3. กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรไก่พ่อแม่พันธุ์ระยะให้ไข่ 
 ควำมต้องกำรพื้นที่กำรเลี้ยง (Floor space) ไก่แม่พันธุ์ต้องการพ้ืนที่การเลี้ยงมากกว่าไก่ไข่ที่เลี้ยง
เพ่ือให้ผลผลิตไข่เพียงอย่างเดียว ความต้องการพ้ืนที่การเลี้ยงมักจะบ่งบอกเป็นค่าความหนาแน่นมีหน่วยเป็น 
พ้ืนที่/ตัว 

ชนิดของพื้น (Floor type) โรงเรือนที่เป็นพ้ืนสแลททั้งหมด (All slats) ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันในการ
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ แต่โรงเรือนที่เป็นพ้ืนปูทับด้วยวัสดุรองพ้ืนทั้งหมด (All litter) ยังนิยมใช้กันอยู่การเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ พ้ืนแบบกึ่งสแลท คือ ภายในโรงเรือนจะมีพ้ืนที่ปูทับด้วยวัสดุเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา การผลิตสัตว์ปีก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย หน้า 10 รองพ้ืนบางส่วน
ร่วมกับพ้ืนที่ยกสูงเป็นสแลทบางส่วน สัดส่วนการใช้พ้ืนสแลทมีตั้งแต่ 10 - 70% ของพ้ืนที่ในโรงเรือนที่ใช้พ้ืน
แบบกึ่งสแลทจะมีการวางอุปกรณ์ให้น้ าและรังไข่อยู่บนส่วนที่เป็นพื้นสแลท 

ข้อดีของพ้ืนแบบกึ่งสแลท คือ วัสดุรองพ้ืนจะเสื่อมสภาพช้าลงถึงแม้ว่าจะเลี้ยงไก่ภายใต้ความหนาแน่น
สูงก็ตาม เนื่องจากมูลที่ไก่ขับถ่ายออกมาบางส่วนจะอยู่ภายใต้พ้ืนสแลท 

พ้ืนสแลทที่ท าจากลวดไม่แนะน าให้ใช้ในไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง เนื่องจากลวดจะมีความแข็งและมี
ขนาดเล็กในขณะที่ไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงจะมีขนาดน้ าหนักตัวมาก โดยเฉพาะไก่ตัวผู้ จึ งท าให้เกิดบาดแผลที่
เท้าได้ง่าย และไก่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะผสมพันธุ์บนพื้นตาข่ายจึงท าให้อัตราการผสมติดลดลง ดังนั้น พ้ืนสแลทที่
เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงควรจะท าด้วยพลาสติกหรือไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 
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พื้นที่ปูทับด้วยวัสดุรองพื้นทั้งหมด (All slats) ถ้าหากมีการจัดการวัสดุรองพ้ืนอย่างดี วัสดุรองพ้ืน
นั้นแห้ง ไม่เปียกชื้น ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง จะไม่ท าให้อุ้งเท้าไก่เป็นแผล จึงท าให้ฝูงพ่อแม่พันธุ์มีอัตราการ
ผสมติดสูงขึ้น ไม่ท าให้เท้าไก่ตัวเมียสกปรกซึ่งจะช่วยท าให้รังไข่สะอาดไม่ปนเปื้อนมูลที่ติดไปกับเท้าไก่ซึ่งก็จะได้
ไข่ฟักสะอาดขึ้น ส่งผลให้อัตราการฟักออกดีขึ้น และคุณภาพของลูกไก่ดีขึ้น แต่การจัดการพ้ืนที่ปูทับด้วยวัสดุ
รองพ้ืนทั้งหมดให้มีคุณภาพดีนั้นท าได้ยากในทางปฏิบัติและมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าพ้ืนแบบกึ่งสแลท 
 พื้นกึ่งสแลท (Combination of slats and litter floor) พ้ืนกึ่งสแลทนิยมใช้กันมากในการเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง โรงเรือนที่สร้างใหม่ในปัจจุบันมักจะใช้ระบบนี้ทั้งหมด เนื่องจากสามารถเลี้ยงได้หนาแน่น
กว่า ต้นทุนการเลี้ยงไก่ต่อโรงเรือนต่ ากว่า ไข่บนพ้ืนมีน้อยกว่า และสามารถติดตั้งระบบรังไข่อัตโนมัติได้สะดวก
กว่า โดยอาจจะวางส่วนที่เป็นสแลทไว้บริเวณส่วนกลางของโรงเรือน หรือวางไว้บริเวณด้านข้างของโรงเรือนทั้ง
สองข้างก็ได้พ้ืนสแลทที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสแลทพลาสติกเนื่องจากการติดตั้งและการท าความสะอาดจะ
ง่ายกว่าพื้นสแลทที่ท าจากไม ้
 รังไข่ (Nest) รังไข่เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญมากและมีผลอย่างมากต่อจ านวนไข่บนพ้ืนและคุณภาพของไข่ 
ปกติไข่บนพ้ืนจะมีอัตราการฟักออกต่ า ลูกไก่ที่ฟักออกมาจะมีคุณภาพต่ าเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 
นอกจากนี้ไข่บนพ้ืนจะถูกเหยียบจนไข่แตกได้ง่ายและจะส่งผลให้ไก่ในฝูงนั้นมีนิสัยจิกไข่ได้ 
 เนื่องจากการผลิตไข่ฟักท่ีมีคุณภาพดี ผู้เลี้ยงจึงต้องลงทุนสูงในการเลือกใช้รังไข่ที่มีคุณภาพดีและมีการ
จัดการอย่างเข้มงวด รังไข่ที่มีใช้ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นระบบเก็บไข่อัตโนมัติและเก็บด้วยมือของผู้เลี้ยงเอง และมี
ทั้งท่ีเป็นรังไข่เดี่ยวและรังไข่รวม รังไข่แต่ละแบบแต่ละลักษณะจะมีผลต่อการไข่ของไก่แตกต่างกัน 
 
4. กำรจัดกำรไก่ตัวผู้ให้มีควำมสมบูรณ์พันธุ์สูง 
 ระบบสืบพันธุ์ไก่ตัวผู้ (Male reproduction) เมื่อมีการผสมพันธุ์ไก่ตัวผู้จะขับหลังน้ าเชื้อออกมา
ครั้งละประมาณ 0.1 - 1.0 มิลลิลิตร และไก่ตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้วันละประมาณ 10 - 30 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ
การแข่งขันกับตัวผู้ตัวอ่ืน จ านวนตัวเมียที่ยอมให้ผสม ต าแหน่งในการจัดล าดับทางสังคม อุณหภูมิโรงเรือน 
ความเข้ม และความยาวแสง ฯลฯ ไก่ตัวผู้หนึ่งตัวอาจจะผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดิมวันละหลาย ๆ ครั้ง ไก่ตัวเมีย
ที่ถูกตัวผู้ผสมพันธุ์มากที่สุดจะเป็นไก่ที่อยู่ในล าดับกลางทางสังคม ปกติไก่ตัวผู้ที่อยู่ในล าดับเป็นผู้น าทางสังคม
เท่านั้นที่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์บ่อยที่สุด ไก่ที่เป็นตัวด้อยทางสังคมจะไม่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์เนื่องจากจะโดนไก่
ตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าขับไล่ออกไป 
 การจัดการไก่ตัวผู้นั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ไก่ทุกตัวมีโอกาสได้ผสมพันธุ์อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งสามารถท าได้โดยการคัดไปด้อยออกไปและมีการควบคุมน้ าหนักตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของการ
ให้ผลผลิตไข ่
 สัดส่วนตัวผู้และตัวเมีย (Ratio of male and female) ในฝูงผสมพันธุ์ถ้าหากมีจ านวนไก่ตัวผู้มาก
เกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลเสียต่ออัตราการผสมติด สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างตัวผู้และตัวเมียนั้นจะ
แตกต่างกันตามสายพันธุ์ ขนาดน้ าหนักตัว อุปนิสัยของไก่ และการจัดการภายในโรงเรือน ดังแสดงในตารางที่ 
6 สัดส่วนของไก่ตัวผู้และตัวเมียมักจะบอกเป็นค่าจ านวนไก่ตัวผู้ต่อตัวเมีย 100 ตัว หรืออาจจะบอกเป็นค่า
เปอร์เซ็นต์ก็ได้ ในทางปฏิบัติมักจะมีไก่ตัวผู้ส ารองไว้มากกว่าที่แนะน าเพ่ือเอาไว้ทดแทนในกรณีที่ถูกคัดทิ้งหรือ
ตาย 
 น้ ำหนักพ่อพันธุ์ (Male body weight) เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในระหว่างการให้ผลิต เนื่องจากการ
ให้ผลผลิตไข่ และอัตราการผสมติด จะสัมพันธ์กับน้ าหนักตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่พ่อพันธุ์ ถ้าหากมีน้ าหนักตัว
มากเกินไปจะท าให้ไก่ตัวเมียไม่ยอมให้ผสมพันธุ์ ส่งผลให้อัตราการผสมติดและไข่มีเชื้อต่ าลง 
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 กำรย้ำยไก่ตัวผู้และตัวเมียเข้ำโรงเรือนไก่ไข่ ในกรณีที่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบให้อาหารแยกเพศควรจะ
นาไก่ตัวผู้เข้ามาในโรงเรือนก่อนตัวเมียประมาณ 1 - 2 สัปดาห์เพื่อให้ตัวผู้ได้มีเวลาปรับตัวให้เคยชินกับอุปกรณ์
ให้อาหาร วิธีการนี้มีข้อควรระวังคือ ในช่วงแรกของการไข่ไก่ตัวผู้มักจะมีนิสัยข่มตัวเมียมากขึ้นซึ่งอาจจะท าให้
ตัวเมียบางตัวถูกผสมพันธุ์มากเกินไป 

กำรคัดไก่ตัวผู้ออก ในระหว่างการให้ไข่ควรจะมีการดูแลไก่ตัวผู้อย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่าไก่ตัวใดไม่
สมบูรณ์ก็ควรจะคัดออกทันที เนื่องจากไก่ตัวผู้มักจะผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียเพียงไม่กี่ตัวที่ตนเองชอบเท่านั้น ซึ่ง
ถ้าหากไก่ตัวผู้ตัวนั้นไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ก็จะท าให้ไก่ตัวเมียกลุ่มนั้นไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือแม้แต่ไก่ตัวผู้ตัว
อ่ืนก็จะไม่ยอมมาผสมพันธุ์ด้วยจนกว่าจะจับไก่ตัวผู้ที่เคยคุมตัวเมียกลุ่มนั้นออกไปเสียก่อน 
 กำรกระตุ้นให้ไก่ตัวผู้ออกก ำลังกำย ไก่ตัวผู้ควรจะมีการออกก าลังกายบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขา
อ่อนแอ การกระตุ้นให้ไกต่ัวผู้ได้ออกก าลังกายสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การยกอุปกรณ์ให้อาหารส าหรับไก่ตัว
ผู้ให้สูงในระดับที่ไก่ต้องยืดตัวเล็กน้อยเพ่ือจิกกินอาหาร หรือโดยการโรยเมล็ดธัญพืชลงบนพ้ืนในช่วงบ่ายเพ่ือให้
ไก่ได้ออกแรงคุ้ยเขี่ยก็จะช่วยให้ไก่ได้ออกก าลังขาได้ดี 
 กำรใช้ไก่ตัวผู้ทดแทนระหว่ำงกำรให้ไข่ (Spiking) ในระหว่างการผสมพันธุ์ของไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงจะมีอัตราการผสมติดลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผู้เลี้ยงไก่บางรายจะใช้วิธีคัดไก่ตัวผู้
บางตัวที่มีน้ าหนักมากหรือน้อยเกินไปออกหลังจากที่ไก่ให้ไข่ไปแล้วประมาณ 5 - 7 เดือน แล้วน าไก่ตัวผู้ที่หนุ่ม
กว่าเข้ามาทดแทนซึ่งจะท าให้อัตราการผสมติดเพ่ิมข้ึน แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ จะท าให้ต้นทุนการผลิตไข่ฟัก
เพ่ิมข้ึน เสี่ยงต่อการติดโรคจากไก่ฝูงอ่ืนมากขึ้น ดังนั้น การจัดการที่ดีก็คือ การเลี้ยงและการจัดการให้ไก่ตัวผู้มี
น้ าหนักตามมาตรฐาน และมีสุขภาพดีตลอดระยะเวลาให้การไข่ 

กำรผสมพันธุ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากไก่พ่อพันธุ์มีน้ าหนักตัวมากถ้าหากไก่ตัวเมียยืนอยู่บนพ้ืนสแลท 
และตัวผู้ขึ้นผสมพันธุ์จะท าให้เท้าไก่ตัวเมียบาดเจ็บและเสียการทรงตัวได้ จึงท าให้ไก่ตัวเมียมักจะไม่ยอมให้ตัวผู้
ขึ้นผสมพันธุ์ในขณะที่ตนเองก าลังยืนอยู่บนพ้ืนสแลท ดังนั้น ถ้าเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์บนพ้ืนกึ่งสแลทจึงควรจะหา
วิธีการที่จะให้ไก่ตัวเมียลงมาอยู่บนพ้ืนที่ปูด้วยวัสดุรองพ้ืนข้างล่างบ้าง เนื่องจากการผสมพันธุ์จะประสบ
ความส าเร็จมากที่สุดบนพ้ืนที่ปูด้วยวัสดุรองพ้ืน การจัดการอาจจะท าได้ โดยการโรยเมล็ดธัญพืชบนพ้ืนเพ่ือ
ดึงดูดให้ไก่ทุกตัวลงมาคุ้ยเขี่ยกินในช่วงบ่าย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไก่ตัวผู้ได้มีโอกาสผสมพันธุ์กับตัวเมีย
มากขึ้น 

 

5. กำรจัดกำรเลี้ยงดู 
การจัดการหรือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะน าลูกไก่เข้ามาเลี้ยงนั้นนับว่ามีความส าคัญยิ่ง  เพราะ

การเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้ผลดีย่อมขึ้นอยู่กับการเริ่มต้น หากการเริ่มต้นที่มีการเตรียมการที่ดีจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นก่อนน าลูกไก่เข้ามาเลี้ยงต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์
เพ่ือให้การเลี้ยงดูลูกไก่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและการควบคุมโรค ระบบการเลี้ยงควรเป็นแบบเข้าพร้อมกัน
ขออกพร้อมกัน หมายถึง การเลี้ยงไก่อายุเดียวกันภายในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะควบคุมโรคต่างๆ     
ได้ง่ายแล้ว ยังสามารถท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์  พร้อมกับการพักโรงเรือนเพ่ือตัดวงจรชีวิตของเชื้อ
โรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ระหว่างการเลี้ยง ก่อนน าไก่ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงในเวลาต่อมา 

5.1 กำรจัดกำรก่อนน ำลูกไก่เข้ำเลี้ยง 
5.1.1 กำรสั่งจองลูกไก่ล่วงหน้ำ 

  เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆที่จ าเป็น
ในการเลี้ยง ผู้เลี้ยงไก่จึงต้องวางแผนการเลี้ยงไก่ไว้ล่วงหน้าว่าจะเลี้ยงไก่แต่ละชุดจ านวนเท่าไหร่ จึงจะได้ไก่ที่ให้
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ไข่ตามจ านวนที่ต้องการ เมื่อค านวณจ านวนลูกไก่ที่จะเลี้ยงได้แล้ว ผู้เลี้ยงจะต้องสั่งจองลกไก่ไว้ล่วงหน้าเป็น
เวลาหลายสัปดาห์ ทั้งนี้เพ่ือให้ทางโรงฟักจะได้มีเวลาเตรียมตัวในการจัดลูกไก่ให้ได้ตามเวลาที่ก าหนดและตาม
จ านวนที่ต้องการ 

 ในการค านวณจ านวนลูกไก่ที่จะสั่งซื้อนั้น จะต้องค านึงถึงจ านวนไก่ที่จะให้ไข่ตามต้องการ 
อัตราการตาย และจ านวนไก่คัดทิ้งในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต รวมถึงจ านวนลูกไก่ที่ทางบริษัทจ าหน่าย
ลูกไก่แถมให้ด้วย ซึ่งเปอร์เซ็นต์การตายของไก่ในระหว่างการเจริญเติบโตจนกระทั่งให้ไข่จะมีประมาณ          
6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้การเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่ระยะลูกไก่จนถึงระยะให้ไข่ มักจะปรากฏลักษณะต่างๆที่ไม่พึง
ปรารถนา เช่น ขาพิการ ลักษณะอมโรค เป็นต้น จ าเป็นจะต้องคัดทิ้งโดยไม่ต้องเสียดายเพราะจะเป็นการเพ่ิ ม
ต้นทุนในการเลี้ยงดู จ านวนไก่คัดทิ้งเหล่านี้จะมีประมาณ 0.5 – 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นก่อนสั่งจองลูกไก่ ผู้เลี้ยง
จะต้องพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์การตายในระยะเติบโต เปอร์เซ็นต์การคัดท้ิงและจ านวนลูกไก่แถมจากบริษัท เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดจ านวนลูกไก่ท่ีจะสั่งจองด้วย 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณจ ำนวนลูกไก่ที่จะส่ังซ้ือ เป็นดังต่อไปนี้ 
 
     
 
 
 
 
  
 
  ดังนั้นหากต้องการเลี้ยงไก่ไข่ 1,000 ตัว จะต้องสั่งลูกไก่ทั้งหมด  1,078  ตัว  แต่การบรรจุ
ลูกไก่มักบรรจุกล่องละ 100 ตัว จึงจะสั่งลูกไก่ท้ังสิ้น  1,100 ตัว 
  ในการสั่งซื้อลูกไก่นั้นจะต้องสั่งซื้อจากบริษัท หรือโรงฟักที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ ได้มาตรฐาน 
ลูกไก่มาจากพ่อแม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดี มีโปรแกรมการจัดการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องเหมาะสม ส าหรับ
ลูกไก่ท่ีมีคุณภาพดี จะมีลักษณะดังนี้ 

1) มีขนาดและสีสันสม่ าเสมอตรงตามสายพันธุ์ 
2) มีขนอยุยาวฟูและแห้งสนิท 
3) นัยน์ตากลม แจ่มใส และท่าทางปราดเปรียว 
4) สะดือเข้าท่ีเรียบร้อย และบริเวณทวารแห้งสะอาด 
5) มีน้ าหนักเกินมาตรฐานขั้นต่ า 
6) ไม่มีลักษณะการสูญเสียน้ า แข็งเต็มเป็นมัน ไม่เล็กลีบ 
7) ปราศจากลักษณะพิการใดๆทั้งสิ้น 

5.1.2 กำรเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
 ก่อนที่จะน าลูกไก่เข้ามาเลี้ยงจ าเป็นจะต้องท าความสะอาดบริเวณภายในและรอบๆโรงเรือน 

รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงทุกชนิดให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งการท าความสะอาดโรงเรือนหลังจากจับไก่ที่ปลด
ระวางจ าหน่ายแล้วควรกระท าอย่างยิ่ง และควรทิ้งโรงเรือนให้ว่างก่อนที่จะน าลูกไก่ชุดใหม่เข้ามาเลี้ ยงอย่าง

 จ านวนไก่ที่ต้องการให้ไข่  = 1,000  ตัว 
 จ านวนไก่ที่ควรสั่งชดเชยการตายและการคัดทิ้ง  = 1,075  ตัว 
 (โดยค านวณให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหลือจากตายและคัดท้ิง 93%) 
 หักจ านวนลูกไก่ที่ได้แถม  2% 
 

  ( ) = 1,078 ตัว 
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น้อย 2 สัปดาห์ ในช่วงที่ปล่อยโรงเรือนให้ว่างนี้เพ่ือท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือตัดวงจรชีวิตของเชื้อ
โรคที่อาจหลงเหลืออยู่ในโรงเรือนซึ่งข้ันตอนการท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ มีดังนี้ 

1) ขนย้ายอุปกรณ์เก่าออกจากโรงเรือน และขนย้ายวัสดุรองพ้ืนที่ ใช้เลี้ยงไก่ชุดที่ผ่านมาไปทิ้ง
หรือไปเก็บไว้ส าหรับท าปุ๋ยต่อไป แหล่งเก็บหรือแหล่งทิ้งนั้นควรอยู่ห่างจากโรงเรือนกกลูกไก่พอสมควร ไม่ควร
น าวัสดุรองพ้ืนที่ใช้แล้วดังกล่าวมาทิ้งไว้รอบๆโรงเรือน เพราะอาจจะเป็นการสร้างปัญหาแก่การสุขาภิบาลและ
การป้องกันโรคได ้

2) หลังจากขนย้ายวัสดุรองพ้ืนไปท้ิงแล้ว ให้ท าการกวาดเศษวัสดุรองพ้ืนที่หลงเหลืออยู่ และสิ่ง
สกปรกต่างๆออกให้หมด รวมทั้งเศษขนไก่ที่ติดอยู่ตามผนัง จากนั้นจึงใช้เครื่องพ่นน้ าแรงดันสูงฉีดล้างตามพ้ืน
โรงเรือน และตามฝาหรือลวดตาข่ายส่วนที่มีมูลไก่ติดเกาะแน่นควรจะท าการเคาะและขัดออกให้หมด  หลังจาก
นั้นให้ใช้ยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นภายในโรงเรือน สัดส่วนของการผสมยาฆ่าเชื้อมักจะระบุไว้ตามข้างกล่อง  ซึ่งควร
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นจึงปล่อยให้โรงเรือนแห้ง 

3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงทุกชิ้น เช่น เครื่องกก อุปกรณ์ให้น้ า อุปกรณ์ให้อาหาร 
และแผงกั้นเครื่องกก โดยน าเอามาล้างภายนอกโรงเรือนพร้อมทั้งขัดถูมูลไก่ที่ติดแน่นอยู่กับอุปกรณ์ออกให้
หมด ปล่อยให้อุปกรณ์แห้งแล้วจึงน าไปฉีดยาฆ่าเชื้อหรือจุ่มในน้ ายาฆ่าเชื้อ  หลังจากนั้นน าไปตากแดดให้แห้ง  
เพราะแสงแดดจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุด จากนั้นจึงน ากลับเข้าไปติดตั้งภายในโรงเรือนที่ท าความสะอาดไว้
แล้วต่อไป 

4) ถ้าเป็นไปได้ควรรมควันฆ่าเชื้อในโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง โดยใช้สารฟอร์มาลินกับด่าง
ทับทิมในปริมาณ 120 ซีซี. ต่อ 60 กรัม ในพ้ืนที่ 100 ลูกบาศก์ฟุต ก่อนการรมควันควรปิดผ้าม่านโรงเรือนทุก
ด้าน เพ่ือไม่ให้ควันกระจายออกนอกโรงเรือนและควรท าอย่างระมัดระวัง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเยื่อบุตา
และจมูกของคนด้วย 

5) ท าความสะอาดรอบๆโรงเรือนโดยการเก็บขยะ ทั้งหญ้าแห้งและตัดหญ้าที่รกรุงรัง และควร
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆโรงเรือนด้วย 

6) หลังจากฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ปิดผ้าม่าน ปิดประตู เพ่ือลดโอกาสการเข้า
มาของเชื้อโรคจากภายนอก และทิ้งโรงเรือนไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ แต่ในระหว่างนั้นให้ตรวจสอบอุปกรณ์
ต่างๆ และท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานเสมอ 

7) ในระยะ 2 - 3 วันแรก ก่อนที่ลูกไก่จะมาถึง ให้ปูวัสดุรองพ้ืนและควรจัดเตรียมอุปกรณ์ทก
อย่างให้เข้าที่พร้อมที่จะรับลูกไก่  อุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนน าเข้ามาควรมีการจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้ง ทดสอบ
เครื่องกก ให้พร้อม ใต้เครื่องกกควรปูด้วยหนังสือพิมพ์เพ่ือป้องกันลูกไก่กินวัสดุรองพ้ืน  

8) ก่อนลูกไก่จะมาถึง2 - 3 ชั่วโมงให้เตรียมน้ าและอาหารไว้ให้พร้อม เพ่ือให้น้ าและอาหารมี
อุณหภูมิใกล้กับอุณหภูมิกก  และเปิดเครื่องกกเพ่ือให้อุณหภูมิภายในกกคงที่ โดยให้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
บริเวณปลายกกอยู่เหนือวัสดุรองพ้ืนประมาณ 5 เซนติเมตร ปรับระดับอุณหภูมิใต้เครื่องกกให้เหมาะสม รอ

ประมาณ 1  ชั่วโมง จนอุณหภูมิคงท่ี 

5.1.3 กำรเตรียมวัสดุรองพ้ืน 
  วัสดุรองพ้ืนที่นิยมใช้กันมากส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพ้ืนคือ ขี้เลื่อยและแกลบ 
นอกจากนั้นการน าซังเข้าโพดมาบดเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้เป็นวัสดุรองพ้ืนก็ได้เช่นกัน  วัสดุรองพ้ืนควรดูดซับความชื้น
ได้ดี  น้ าหนักเบา ใหม่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค  มีขนาดพอเหมาะ  มีราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น บริเวณที่
ใช้กกลูกไก่นั้นควรเทวัสดุรองพ้ืนให้หนาประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อลูกไก่โตขึ้นจ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่ออกและ
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ต้องใส่วัสดุรองพ้ืนลงไปในพ้ืนที่ที่ขยายออกเช่นกันจนกระทั่งขยายเต็มพ้ืนที่ของโรงเรือน และควรเติมวัสดุรอง
พ้ืนให้หนาขึ้น เมื่อไก่โตขึ้นหรือเมื่อจ าเป็น 
  วัสดุรองพ้ืนที่ใช้ควรมีความชื้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะถ้าความชื้นสูงจะเป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรคและเร่งการเกิดแก๊สแอมโมเนีย ซึ่งมีผลท าให้การเจริญเติบโตของไก่ลดลง และเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบหายใจของไก่ เมื่อเทวัสดุรองพ้ืนในพ้ืนที่กกแล้วไม่ควรเปิดเครื่องกกข้ามคืนก่อนที่ลูกไก่จะมาถึง เพราะ
การท าเช่นนี้ จะท าให้ความชื้นที่มีอยู่ในวัสดุรองพ้ืนนั้นระเหยไป เป็นเหตุให้วัสดุรองพ้ืนแห้งเกินไป เมื่อน าลูกไก่
ลงกกจะมีผลท าให้ลูกไก่สูญเสียน้ ามากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อลูกไก่ และยังเป็นการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าไปโดย
เปล่าประโยชน์ ดังนั้นการเปิดเครื่องควรท าก่อนน าลูกไก่ลงกกเพียง 2 - 3 ชั่วโมงเท่านั้น 

5.1.4 กำรเตรียมม่ำนป้องกันลม 
  เนื่องจากลูกไก่ในระยะกกซึ่งยังเล็กอยู่จะไม่ชอบให้ลมพัดมากระทบถูกตัวไก่โดยตรง เพราะ
ลูกไก่ระยะนีย้ังต้องการความร้อนและความอบอุ่น  ฉะนั้นโรงเรือนที่ใช้กกลูกไก่ควรปิดม่านให้มิดชิดเพ่ือป้องกัน
ลม โดยเฉพาะในฤดูหนาวซึ่งการปิดม่านให้มิดชิดเพ่ือป้องกันลม โดยเฉพาะในฤดูหนาว ซึ่งการปิดม่านนอกจาก
จะช่วยป้องกันลมแล้ว ยังช่วยรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนและอุณหภูมิใต้ เครื่องกกให้อยู่ในระดับที่คงที่ด้วย 
แต่การกกในฤดูร้อนควรเปิดม่านเล็กน้อยในช่วงกลางวัน เพ่ือให้ลมพัดผ่านภายในโรงเรือน พอตอนเย็นจึงปิด
ม่านและเปิดม่านใหม่อีกครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อพ้นระยะกกแล้ว (3 สัปดาห์) จึงท าการเก็บ
ผ้าม่านออก เพราะไม่มีความจ าเป็นต้องปิดอีกต่อไป  
  ดังนั้นก่อนน าลูกไก่ลงกกควรตรวจสอบม่านที่ใช้ปิดโรงเรือนว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่  
หากไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ลูกไก่จะมาถึง  

5.2 กำรปฏิบัติเม่ือลูกไก่มำถึง 
การขนส่งลูกไก่ส่วนมากจะขนส่งในตอนกลางคืนและมาถึงฟาร์มในเวลาเช้าตรู่ ซึ่งมีอากาศเย็น และ

เพ่ือให้ลูกไก่มีเวลาได้เรียนรู้การกินน้ า กินอาหาร และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงกลางวัน ส่วนการน า
ลูกไก่มายังฟาร์มนั้นได้ท าความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อลูกไก่มาถึงต้องรีบยกลูกไก่ลงจากรถ แล้วน าไปวางไว้ที่เครื่องกกลูกไก่ทันทีตามจ านวนที่ต้องการ
แต่ละเครื่องกกหรือประมาณ 500 ตัว/กก.  รีบเปิดฝากล่องที่ใส่ลูกไก่ออกเพ่ือตรวจสอบดูสภาพของลูกไก่และ
ระบายความร้อนในกล่อง ตรวจดูเครื่องกกอีกครั้งหนึ่งว่าท างานเรียบร้อยดีหรือไม่ และมีอุณหภูมิในระดับที่
ต้องการก่อนจะน าลูกไก่ลงปล่อย  ถ้าเครื่องกกยังไม่เรียบร้อยและถ้าอากาศร้อนควรปิดฝากล่องทิ้งไว้ หาก
จ าเป็นควรขยับขยายลูกไก่ในกล่องให้หลวม  แต่ถ้าอากาศหนาวให้ปิดฝากล่องไว้เหมือนเดิม  แล้วน าไปเก็บไว้
ในที่ลมไม่โกรกแต่มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ถ้าจ าเป็นต้องวางซ้อนกันไม่ควรวางซ้อนกันเกิน 3 ชั้น และให้
ระวังอย่าวางไปปิดช่องระบายของกล่อง  เพราะอาจท าให้ลูกไก่ตายได้ 

เมื่อเครื่องกกท างานปกติแล้วจึงจับลูกไก่จากกล่องลงวางใต้เครื่องกกอย่างระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน
ให้นับจ านวนลูกไก่และจ านวนไก่ตายหรือลูกไก่ท่ีไม่ปกติไปด้วย  พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพของลูกไก่ อย่าเร่ง
รีบด้วยการเทลูกไก่ลงในกกท้ังกล่องเพราะจะท าให้ลูกไก่เครียดโดยไม่จ าเป็น การจับลูกไก่ลงวางใต้เครื่องกกจะ
ช่วยให้ลูกไก่ได้รู้จักที่ให้ความอบอุ่นเร็วขึ้น ถ้าวางไว้นอกเครื่องกกลูกไก่จะจับกันเป็นกลุ่มไม่รู้จักเข้าหาที่ให้
ความอบอุ่น หลังจากเอาลูกไก่ลงกกหมดเรียบร้อยแล้วควรตรวจดูให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งว่าลูกไก่รู้จักที่กินน้ า อาหาร 
และท่ีให้ความอบอุ่นหรือไม่ หัดให้ลูกไก่กินน้ าโดยใช้นิ้วเคาะที่ขวดให้น้ าจะเกิดเสียงดัง แล้วลูกไก่จะวิ่งเข้ามาหา
จับลูกไก่เอาปากจุ่มน้ าสัก 4 - 5 ตัว ลูกไก่ทั้งหมดก็จะเรียนรู้การกินน้ าได้อย่างรวดเร็ว ปล่อยให้ลูกไก่กินน้ าสัก
พักหนึ่งแล้วจึงยกน้ าออกเพ่ือป้องกันลูกไก่กินน้ ามากเกินไป แล้วจึงค่อยน ามาวางให้ลูกไก่กินใหม่ตามปกติ 



49 
 

หลังจากให้ลูกไก่กินน้ าไปประมาณ 20 - 30 นาที จึงน าถาดอาหารเข้าไปวางในกกโดยวางสลับกับขวด
ที่ให้น้ าเสดแล้วจึงโรยอาหาลงในถาดหรือโรยบนกระดาษหรือฝากล่องให้ลูกไก่กินซึ่งอาหารมื้อแรกของลูกไก่
ควรเป็นพวกปลายข้าวหรือข้าวโพดป่น(มื้อแรกไม่ควรให้ลูกไก่กินอาหารผสม) โดยให้ลูกไก่กินอยู่นานประมาณ 
1 - 2 ชั่วโมง  เพ่ือให้ระบบการย่อยอาหารของลูกไก่เกิดการเรียนรู้และย่อยอาหารในขั้นแรกเสียก่ อน 
เนื่องจากว่าในอาหารผสมจะประกอบด้วยวัตถุดิบอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะพวกปลาป่นและเกลือซึ่งมีความเค็ม
สูง อาจท าให้ลูกไก่ท้องเสียหรืออุจจาระติดก้นได้ หลังจากลูกไก่กินปลายข้าวหรือข้าวโพดป่นหมดแล้วจึงให้
อาหารผสมแก่ลูกไก่ได้ หลังจากปล่อยให้ลูกไก่กินน้ าและอาหารจนเสร็จทุกกกแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย
อีกครั้ง และสังเกตการกระจายตัวของลูกไก่ในแต่ละกกว่าเป็นอย่างไรบ้างหากพบข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข
โดยเร็ว 

ในช่วงแรกๆ นี้ควรลดอาการเครียดของลูกไก่ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ, วิตามิน หรือยาลดความเครียด
อย่างอ่ืน โดยละลายน้ าให้ลูกไก่กินติดต่อกัน 2 - 4 วัน แต่ถ้าลูกไก่ที่มาถึงฟาร์มมีลักษณะนอนฟุบ อ่อนเพลีย
มาก ให้ผสมน้ าตาลทรายลงในน้ าผสมยาปฏิชีวนะในอัตรา 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะในระยะ 12 ชั่วโมงแรก
เท่านั้น เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนและเพ่ือให้ลูกไก่ฟ้ืนจากสภาพอ่อนเพลียได้เร็วขึ้น แข็งแรง และเจริญเติบโต
เป็นปกติ และสิ่งส าคัญที่จะต้องเริ่มท าในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือ การบันทึกสถิติต่างๆเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่ไก่
กิน การตายและคัดทิ้ง อุณหภูมิแต่ละวันในโรงเรียน และโปรแกรมการฉีดวัคซีนและควบคุมโรคพยาธิ 

5.3 กำรกกลูกไก่ 
การกกและการเลี้ยงดูลูกไก่ระยะกกนับเป็นระยะที่มีความส าคัญที่สุด และนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งใน

การเลี้ยงดูลูกไก่ให้ประสบความส าเร็จ โดยผู้เลี้ยงจะต้องหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโดยตลอด เพราะ
เป็นระยะที่อันตรายของการเลี้ยงไก่ หากมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง ลูกไก่ก็จะ
เจริญเติบโตดีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีอัตราการตายและคัดทิ้งน้อยที่สุด ซึ่งคุณภาพของลูกไก่ที่ได้จะ
เป็นตัวก าหนดผลผลิตในอนาคต ฉะนั้นการเลี้ยงดูลูกไก่ในระยะกกจึงมีความส าคัญมากและควรดูแลเอาใจใส่
เป็นพิเศษ 

5.3.1 ระดับอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรกก 
 เนื่องจากในขณะที่ยังเล็กอยู่กลไกควบคุมอุณหภูมิของลูกไก่ยังไม่พัฒนาเต็มที่จึงไม่สามารถที่

จะปรับอุณหภูมิของร่างการด้วยตนเองได้ และจะผันแปรไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ฉะนั้นจึงต้องมีการ
ให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่โดยวิธีการกก  แต่เมื่อไก่โตขึ้นการสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายของตัวเองจะมีมากขึ้น 
ฉะนั้นเมื่อไก่โตขึ้นเครื่องกกจึงมีความจ าเป็นน้อยลงตามล าดับ ซึ่งการกกลูกไก่สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่    
การใช้หลอดไฟขนาด 60 - 100 แรงเทียนห้อยสูงจากพ้ืนประมาณ 0.5 - 1 เมตร หรือกกด้วยเครื่องกกลูกไก่
ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องกกไฟฟ้า เครื่องกกแก๊ส เครื่องกกตะเกียง เป็นต้น แต่ถ้ามีลูกไก่จ านวนน้อยอาจกกใน
กล่องไม้หรือกล่องกระดาษ โดยใช้หลอดไฟหย่อนลงไปในกล่องดังกล่าวก็ได้ 

 ระดับอุณหภูมิการกกลุกกี่เหมาะสม คือ เริ่มต้นอุณหภูมิเครื่องกกที่ 90 - 95 องศาฟาเรนไฮต์ 
เมื่อลูกไก่โตขึ้น เมื่อลูกไก่โตขึ้นขนที่ล าตัวและปีกมีมากข้ึนจะช่วยป้องกันความหนาวได้ จึงสามารถยกเครื่องกก
ให้สูงขึ้นและลดอุณหภูมิลงสัปดาห์  5 องศาฟาเรนไฮต์ จนกระทั่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม แต่
การกกลูกไก่ที่ถูกต้องนั้นจะดูที่ปรอทวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะบอกให้ทราบว่าลูกไก่
อยู่สุขสบายภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่บริเวณใต้เครื่องกกในตอน
เช้า จะสามารถบอกได้ว่าลูกไก่อบอุ่นสบายดีหรือไม่ในตอนกลางคืนที่ผ่านมา 
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 ส าหรับลักษณะพฤติกรรมของลูกไก่ที่ได้รับความอบอุ่นดีหรืออุณหภูมิเหมาะสมคือ ลูกไก่จะ
อยู่อย่างเงียบสงบ จะนอนเรียงกันสบายกระจายทั่วกก ไม่เบียดกันหรือห่างกันเกินไป บางตัวนอนคอยยืดพาด
ไปตามพ้ืน ลูกไก่จะกินน้ าและอาหารเป็นปกติ ถ้าลูกไก่หนาวได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอ อวัยวะที่เกี่ยวกับกับ
ระบบหายใจ ได้แก่ ปอดและถุงลมจะไม่จะท างาน ลุกไก่จะหาความอบอุ่นโดยพยายามเข้าไปซุกอยู่ใต้ลูกไก่ตัว
อ่ืน ท าให้ลูกไก่สุมกันเป็นกระจกขึ้นขี่ทับกันอยู่ใต้เครื่องกก ถ้าลูกไก่หนาวมากลูกไก่จะตัวสั่น ขนพอง มีเสียง
ร้องเจี๊ยบๆ ปีกตก อุจจาระติดก้น ท้องเสีย 

 ลักษณะของอุจจาระจะเปียกมากกว่าปกติ และลูกไก่บางตัวจะตายเนื่องจากขาดอากาศ
หายใจ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปลุกไก่จะหนีออกห่างเครื่องกกทั้งหมดไปกระจายอยู่วงนอกติดกับแผงกั้นกกส่ง
เสียงร้องดังตลอดเวลา บางตัวจะยืนกางปีก โก่งก้น หัวตก ถ้าร้อนมากจะอ้าปากหอบ และถ้าอยู่ในที่จ ากัดหนี
ไปหาที่เย็นไม่ได้ลูกไก่อาจจะสลบหรือตายได้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ ามากเกินไปดังนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิ
ของเครื่องกกให้สม่ าเสมอและเหมาะสมกับความต้องการของลูกไก่ในแต่ละระยะ หรือในกรณีที่มีลมโกรกลูกไก่
จะหนีไปรวมอยู่ทางหนึ่งทางใดของเครื่องกกแสดงว่ามีลมเย็นโกรกมาจากด้านตรงข้าม 

 นอกจากนี้ถ้าในช่วงกลางคืนไม่มีเวลาดู สามารถสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่ได้โดยดูจาก
อุจจาระลูกไก่ในตอนเช้า ก็สามารถทราบได้ว่าในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาลูกไก่หนาวหรือร้อนหรือก าลังสบาย 
อุจจาระไม่เปียกหรือแห้งเกินไป แต่ถ้าลูกไก่หนาวบางตัวอาจจะยังแสดงอาการหนาวจับกันเป็นกลุ่มอยู่ ปีกตก 
ตามขนมีอุจจาระติดอยู่และอุจจาระจะเปียกมากอย่างเห็นได้ชัด ตรงกันข้ามถ้าในชาวงกลางคืนลูกไก่ได้รับ
ความร้อนมากเกินไป ตื่นเช้ามาลูกไก่จะแสดงอาการเพลีย ไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนปกติ บางตัวอาจมีปีกตก 
ขนไม่ค่อยเรียบร้อย และอุจจาระแห้งมากกว่าปกติ 

 
ระดับอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรกกลูกไก่ 

 

อำยุลูกไก่  (สัปดำห์) ระดับอุณหภูมิ 
องศำฟำเรนไฮต์ ( °F ) องศำเซลเซียส ( °C ) 

สัปดาห์ที่ 1 90 – 95 32 – 35 
สัปดาห์ที่ 2 85 – 90 29 – 32 
สัปดาห์ที่ 3 80 - 85 29 – 29 

 
 เมื่อเริ่มกกใหม่ๆ จะปิดผ้าม่านโดยรอบโรงเรือนอย่างมิดชิดจากพ้ืนคอกถึงหลังคาโรงเรือน 

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้คงที่และป้องกันลมโกรกลูกไก่ จะปิดผ้าม่านอยู่ตลอดเวลา แต่หลังจาก
ลูกไก่อายุ 4  วันขึ้นไปแล้วถ้าในช่วงบ่ายอุณหภูมิในโรงเอนสูงมาก ลูกไก่ที่อยู่ในกกจะร้อนเกินไป ผู้เลี้ยงจะต้อง
ท าการลดอุณหภูมิในโรงเรือนลงโดยการเกิดผ้าม่าน เริ่มจากท าการลดผ้าม่านทางด้านใต้ลมลงมาครึ่งหนึ่งก่อน 
หากอุณหภูมิในโรงเรือนยังสูงอยู่ก็ให้ลดผ้าม่านด้านที่อยู่เหนือลมลงมาอีกครึ่งหนึ่ง และถ้ายังไม่พอให้ลดผ้าม่าน
ด้านที่อยู่ใต้ลมให้สุด แต่ข้อควรระวังในการลดผ้าม่านคือ ควรระวังเรื่องลมที่พัดเข้ามาภายในโรงเรือน อาจท า
ให้แผงกั้นกกล้มทับลูกไก่ได้ นอกจากนี้ความชื้นของอากาศภายในโรงเรือนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมคือประมาณ 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถ้าโรงเรือนมีความชื้นสูงแล้วการระบายความร้อน
ตลอดจนกลิ่นและก๊าซแอมโมเนียเป็นไปได้ยาก 

 ในระยะ 2 สัปดาห์แรกของการกกมีความส าคัญมากเพราะลูกไก่จะเกิดความเครียดได้ง่าย 
อาจเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงสว่าง การระบายอากาศ อาหารและน้ า หรือ แม้แต่เสียง
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รบกวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้สมรรถภาพต่างๆของลูกไก่ลดลง ดังนั้นในระยะนี้ผู้เลี้ยงจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ มีการตรวจโรงกกบ่อยๆ สังเกตพฤติกรรมของลูกไก่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลากลางคืนช่วงเที่ยงคืนถึงสว่างอากาศจะเย็นท าให้รู้ว่าอุณหภูมิกกเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีคนงานเฝ้า
โรงกกในเวลากลางคืน เพื่อควบคุมดูแลสิ่งต่างๆ ให้เป็นปกติและเหมาะสมต่อลูกไก่ ถ้าลูกไก่แสดงอาการหนาว
หรือเครียดจากการท าวัคซีนหรือตัดปากควรเพิ่มอุณหภูมิใต้กกให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อย เพ่ือช่วยให้ลูกไก่อยู่ได้สบาย
ขึ้น 

 ส าหรับระยะเวลาในการกกลูกไก่จะแตกต่างกันไปตามฤดูและท้องที่ ให้พิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมเป็นเกณฑ์ แต่โดยปกติแล้วระยะเวลาในการกกคือประมาณ 3 สัปดาห์ ในฤดูร้อนอาจปิดเครื่อง
กกช่วงกลางวัน และเปิดอีกครั้งในเวลาประมาณ 17.00 น  ช่วงอากาศเย็นหรือฝนตกจะกกลูกไก่เพียง  2 - 3 
สัปดาห์เท่านั้น เพราะอุณหภูมิภายนอกประมาณ 26 - 32 องศาเซลเซียสหรือ 78.8 - 89.6 องศาฟาเรนไฮต์ 
ส่วนฤดูหนาวจะกกนานประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ และถ้าอากาศหนาวเย็นอาจต้องเปิดเครื่องกกท้ังวัน 

5.3.2 ควำมจุของกก 
 ความจุของเครื่องกกลูกไก่จะสัมพันธ์โดยตรงกับพ้ืนที่ที่จะให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่ แต่ขนาด

ของเครื่องกกจะไม่สามารถบอกถึงจ านวนความจุของเครื่องกกได้ เพราะว่าความร้อนจากเครื่องกกบางชนิดแผ่
ความร้อนได้ไกลกว่าอีกบางชนิด เช่น เครื่องกกอินฟราเรดที่มีขนาดเล็กแต่สามารถใช้กกลูกไก่ได้จ านวนมาก 
ส่วนเครื่องกกแบบฝาชีซึ่งใช้ลวดร้อนนั้นมักสร้างเพ่ือใช้ในการกกลูกไก่ประมาณ 500 ตัว แต่บางครั้งสามารถใช้
กกลูกไก่ไก้มากกว่านี้คือ ประมาณ 600 - 700 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นอกจากนี้ในบางครั้งการใช้หลอ
อดไฟขนาด 100 วัตต์ โดยใส่โป๊ะสะท้อนความร้อนก็สามารถน ามาใช้กกลูกไก่ได้แต่กกได้น้อยตัวกว่าและท าได้
เฉพาะในฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาวปริมาณความร้อนที่ใช้ดังกล่าวจะเพียงพอ แต่ถ้าอาศัยการปิดม่านบริเวณ
กกภายในโรงเรือนอีกชั้นหนึ่งก็พอท าได้ แต่ข้อเสียอีกอย่างของการใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ ก็คือ ความเข้มของ
แสงที่ระดับพื้นกกจะเข้มเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเครียดขึ้นกับลูกไก่ได้ 

 ขนาดของพ้ืนที่กกจะต้องให้เหมาะสมกับขนาดของลุกไก่ตามระยะการเจริญเติบโต กล่าวคือ 
ลูกไก่อายุ 0 - 2 สัปดาห์ พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรจะกกลูกไก่ได้ 25 ตัว ลูกไก่อายุ 2 - 3 สัปดาห์ พ้ืนที่ 1 ตาราง
เมตรจะกกลูกไก่ได ้18 - 20  ตัว และลูกไก่อายุ 3 - 4 สัปดาห์ใช้พ้ืนที่กกในอัตราส่วน 11 ตัว / พ้ืนที่ 1 ตาราง
เมตรการใช้พ้ืนที่มีการกกน้อยเกินไปจะท าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า “ การขังแน่น ” จะส่งผลท าให้อัตราการ
เจริญโตลดลงและอัตราการตายเพ่ิมสูงขึ้น ถึงแม้ว่าการขังแน่นนี้จะไม่มีผลต่อการให้ไข่ในภายหลังก็ตาม แต่
อัตราการตลาดของลูกไก่ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งปกติแล้วอัตราการตายของลูกไก่ในช่วง
สัปดาห์แรกจะสูงคืออยู่ที่ 1 - 2 เปอรเ์ซ็นต์ แต่ถ้าเลี้ยงในสภาพที่แน่นนอนกว่าปกติอัตราการตายอาจเพ่ิมสูงขึ้น
อีก แต่อันตราการตายจะลดน้อยลงในช่วงสัปดาห์ที่ 2  และเมื่อเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ 3 อัตราการตายจะต่ ามา
จนกระท่ังสิ้นสุดระยะกก 

 หลังจากกกลูกไก่ได้ประมาณ 3 - 5 วัน ต้องขยายพ้ืนที่กกโดยการขยับแผงล้อมกกออกเป็น
วงกลมให้กว้างขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่กก และต้องท าการขยายพ้ืนที่กกทุก 3 - 4 วันตามระยะ       
การเจริญเติบโตของลูกไก่ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้พ้ืนที่ของลูกไก่ โดยขยายแผงล้อมกกออกครั้งละประมาณ 
3 - 5 นิ้ว เป็นรัศมีโดยรอบ พรอมกับยกเครื่องกกให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการขยายพ้ืนที่ให้ลูกไก่ไม่อยู่อย่างแออัดและ
มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น ซึ่งอาจใช้แผงกั้นกกล้อมเครื่องกก 2 เครื่อง  หรือหลายเครื่องรวมเป็นกกเดียวกัน 
แล้วแต่สภาพของโรงกก เพ่ือให้ลูกไก่ได้มีที่กว้างขึ้นและมีอากาศถ่ายเทมากขึ้น เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 7 - 14 
วัน หรือเมื่อลูกไก่มีขนขึ้นและรู้ที่ให้ความอบอุ่นดีแล้ว จึงขยายพ้ืนที่กกออกจนเต็มบริเวณคอก แล้วเอาแผงกั้น
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กกออก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการจัดการด้วย ถ้ามีการตัดปากในช่วงนี้ก็ให้รอจนตัดปากเสร็จ
เรียบร้อยจึงค่อยน าแผงก้ันกกออก 

5.3.3 เทคนิคกำรจัดกำรบำงอย่ำงในระยะกก 
 ในระยะการกกลูกไก่นั้นนอกจากจะท าการกกลูกไก่ตามปกติแล้ว ผู้ท าการกกควรทราบ

เทคนิคเล็กๆน้อยๆในระหว่างท าการกกด้วย ได้แก่ 
1) การนับลูกไก่ออกจากกล่องให้ใช้มือทั้งสองข้างจับไก่ข้างละ 2 ตัว 1 ครั้งได้ไก่ 4 ตัว แล้ว

หงายท้องลูกไก่ตรวจดูสะดือลูกไก่ว่าเรียบร้อยหรือไม่ ตัวที่สะดือไม่เรียบร้อยคือเป็นจุดคล้ายเม็ดถั่วด าให้      
คัดออก เพราะไก่พวกนี้เชื้อโรคอาจจะแทรกเข้าทางสะดือได้ ท าให้อ่อนแอและเป็นพาหะของโรคด้วย เพราะ
บางครั้งการคัดไก่จากโรงฟักอาจผิดพลาดได้ 

2) ก่อนเอาลูกไก่ออกจากกล่องควรที่จะชั่งน้ าหนักกล่องลูกไก่ เมื่อลูกไก่เสร็จให้ชั่งน้ าหนัก
กล่องเปล่าเพ่ือจะหาน้ าหนักเฉลี่ยของลูกไก่ ตรวจดูลูกไก่ที่คัดกรอกออกมาอีกครั้งว่าใช้ได้หรือไม่ลูกไก่ที่คัดทิ้ง
ในวันแรกนี้ถือเป็นลูกไก่ตายเม่ือมาถึงฟาร์ม 

3) ตอนกลางคืนต้องมีการตรวจดูลูกไก่ว่าได้กินอาหารอ่ิมเพียงพอหรือไม่ โดยใช้มือสุ่ มจับ
ลูกไก่ดูท่ีกระเพาะพักว่ามีอาหารเต็มที่หรือไม่ ถ้าไม่ค่อยมีอาหารต้องรีบหาสาเหตุว่าท าไมลูกไก่จึงไม่กินอาหาร 
ตรวจดูว่าการให้อาหารเพียงพอหรือไม่ หรือว่าถาดให้อาหารไม่พอหรืออุปกรณ์ให้น้ าวางสูงเกินไป 

4) หมั่นตรวจและปรับอุณหภูมิเครื่องกกให้พอดีกับความต้องการของลูกไก่ โดยสังเกตได้จาก
ความเป็นอยู่ของลูกไก่ ถ้าลูกไก่ตัวใดแยกออกมานอนเดี่ยวๆ ควรไล่ให้เข้าไปหาเพ่ือนๆในฝูงใต้กก อาจใช้นิ้ว
เคาะแผงล้อมเครื่องกกให้เกิดเสียงดังเล็กน้อยท าให้ลูกไก่ตื่นเสียงแล้ววิ่งเข้าใต้เครื่องกกได้ 

5) อย่าเลี้ยงไก่ต่างอายุในโรงเรือนเดียวกัน หรือเลี้ยงไก่เล็กปนไก่ใหญ่ 
6) ในช่วงการกกลูกไก่ควรงดเว้นแขกหรือคนภายนอกเช้าเยี่ยมชมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรค 

เพราะลูกไก่จะอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย และหมั่นตรวจดูและสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆของลูกไก่อย่าง
ใกล้ชิด เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วจะได้แก้ไขทันท่วงที 

7) การขึ้นลงผ้าม่านในตอนกลางวันให้พิจารณาจากตัวลูกไก่ คือ ถ้าลูกไก่แสดงอาการหอบ
หายใจถี่ก็ไม่ให้ลดผ้าม่านด้านใต้ลมก่อนครึ่งหนึ่ง ถ้าประมาณ 30 นาทียังไม่หายหอบอีกก็ลดลงหมด ถ้ายังไม่
หายหอบอีกก็ให้ลดผ้าม่านด้านเหนือลมอีกครึ่งหนึ่งถ้ายังไม่หายหอบอีกก็ลดหมด 

8) ตอนกลางคืนให้ขึน้ผ้าม่านให้สนิทอย่าให้ลมโกรกเข้าโรงเรือนได้ การที่ลมโกรกเข้าได้จะท า
ให้ลูกไก่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงรัก ผ้าม่านให้ใช้ประมาณ 21 วันแรก ในระยะที่ใกล้จะเลิกใช้ให้ค่อยๆลดระดับ
ลงมาเรื่อยๆวันละ 10 เซนติเมตรแล้วแต่ฤดูกาลเพ่ือให้ลูกไก่ชินกับอากาศภายนอกจึงเลิกใช้ผ้าม่าน 

9) การร่อนเศษอาหารที่สกปรก เศษท่ีเหลือต้องหาภาชนะใส่ให้เรียบร้อยแล้วน าไปเผาทิ้ง ถ้า
ทิ้งเศษอาหารลงในพ้ืนที่โรงเรือน อาหารที่หกตามพ้ืนนั้นเมื่อถูกความชื่นนาน ๆ ก็จะเกิดเชื้อราได้และจะเป็น
อันตรายต่อลูกไก่ หรือเป็นสาเหตุชักจูงให้มดเข้าไป ภายในกกเพ่ือขนอาหาร อาจไปกัดลูกไก่ได้ 

10) การจัดลูกไก่ท าวัคซีนเสร็จแล้วควรปล่อยเบา ๆ และปบริเวรที่ปล่อยควรมีวัสดุรองพ้ืน
หนา 

11) เมื่อท าวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบไปแล้วประมาณ 3 – 7 วัน ลูกไก่จะเริ่ม
แสดงอาการแพ้วัคซีน จะมีเสียงจาม ถ้าฟังตอนกลางคืนจะได้ยินชัดลักษณะคล้ายเป็นหวัด แตกต่างกันกับหวัด
ตรงที่ไก่แพ้วัคซีนจะจามเฉย ๆ ส่วนไก่ที่เป็นหวัดจะจามและตาบวมมีน้ ามูกด้วย ในขณะที่ไก่ก าลังแพ้วัคซีนสิ่งที่
ควรระมัดระวังคืออย่าให้ลมโกรก พัดลมช่วงนี้ควรงด เพราะลมโกรกจะท าให้ไก่แพ้วัคซีนมากขึ้นและเครียด
เพ่ิมข้ึน ควรละลายวิตามินและอีเลคโทรไลท์ในน้ าให้ไก่กินด้วย 
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อำหำรและกำรให้อำหำรไก่ไข่ 
อาหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การเลี้ยงไก่ไข่มีก าไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการ

ผลิตประมาณ 60 - 70 เปอร์เซ็นตข์องต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพ่ือการ
ด ารงชีพและการเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องน าไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย โดยไก่ไข่จะมีความต้องการอาหารที่
แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุของไก่  การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถ
ท าได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก แต่คุณภาพดี เลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกตามฤดูกาล
และให้อาหารแก่ไก่กินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ าการที่ไก่จะเจริญเติบโตได้ดี มี
ความแข็งแรงและให้ไข่มาก จ าเป็นจะต้องได้กินอาหารที่เพียงพอและกินอาหารได้ดี 

 
ชนิดของสำรอำหำร   ประกอบด้วยอาหารหรือโภชนะ 6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต น้ า ไขมัน 

วิตามิน และแร่ธาตุ ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ร่างการสัตว์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับจากอาหาร  
1. โปรตีน เป็นสารประกอบที่ส าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิดต่างๆ เป็น

สารอาหารที่ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการสร้างและซ่อมแซม
รักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ขน เล็บ หนัง กระดูก อวัยวะภายในต่างๆ เม็ดเลือดแดง และเป็น
ส่วนประกอบของผลผลิต เช่น ไข่ รวมทั้งยังน าไปใช้ในการสร้างเนื้ออีกด้วย โดยปกติแล้วอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่
จะประกอบด้วยโปรตีนประมาณ 13 – 19% ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอายุของไก ่ 

2. คำร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารจ าพวกแป้งและน้ าตาล มีหน้าที่ให้พลังงาน ให้ความอบอุ่น และช่วย
ให้ไก่อ้วน คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เพ่ือน าไปใช้ในการท างานของอวัยวะต่างๆ 
เพ่ือการด ารงชีพ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต เช่น ไข่ ฯลฯ คาร์โบไฮเดรตถือเป็นอาหารหลัก เพราะ
เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารไก่ไข่ประมาณ 38 – 61% ขึ้นอยู่กับอายุไก่ คาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น 2 พวกตาม
ลักษณะความยากง่ายในการย่อย คือ น้ าตาล และแป้งกับเยื่อใย แหล่งคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ได้มาจากพืช 

3. น้ ำ เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของร่างกาย ร่างกายไก่มีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 60 – 70% 
ลูกไก่อายุ 1 วัน มีน้ าเป็นองค์ประกอบ 85% และจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น น้ ามีหน้าที่ส าคัญต่อร่างกาย เช่น 
ช่วยในการย่อย การดูดซึม การรักษาระดับความร้อนปกติในร่างกาย และช่วยในการขับถ่ายของเสียออกนอก
ร่างกาย น้ านับเป็นสารอาหารที่จ าเป็นและมีความส าคัญที่สุด เพราะถ้าไก่ขาดน้ าจะท าให้ไก่ไม่อยากกินอาหาร
และอาจถึงตายได้ ดังนั้น 

4. ไขมัน เป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่ให้พลังงานมากกว่า 2.5 เท่า 
และยังให้กรดไขมันบางชนิดที่จ าเป็นส าหรับร่างกาย ให้ความอบอุ่น ท าให้อ้วนและช่วยเพ่ิมความน่ากินของ
อาหาร ส่วนมากจะได้จากไขมันสัตว์และน้ ามันพืช หากปริมาณไขมันมากเกินไปจะท าให้ไก่ถ่ายเหลวหรือ
ท้องเสีย ท าให้พื้นเปียกแฉะ วัสดุรองพ้ืนจะเสียเร็ว 

5. วิตำมิน จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของไก่ ช่วยสร้างความแข็งแรงและความ
กระปรี้กระเปร่าแก่ร่างกาย สร้างความต้านทานโรค และบ ารุงระบบประสาท แต่ร่างกายต้องการในปริมาณ
น้อย แต่ขาดไม่ได้ เพ่ือให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายด าเนินไปตามปกติ วิตามินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตาม
คุณสมบัติในการละลาย คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค และวิตามินที่ละลายในน้ า 
ได้แก่ วิตามินบี ซี หากไก่ขาดจะท าให้โตช้าและเป็นโรคขาดวิตามินนั้น ๆ 

เร่ืองที่  3.6  กำรให้อำหำรตำมวัย 
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 6. แร่ธำตุ ช่วยในการสร้างโครงกระดูก สร้างความเจริญเติบโต สร้างเลือด สร้างเปลือกไข่ และอ่ืนๆ 
ร่างกายสัตว์มีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 3% ของน้ าหนักตัว แร่ธาตุที่ส าคัญได้แก่ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม คลอรีน เหล็ก ก ามะถัน ไอโอดีน ทองแดง โคบอลต์ แมงกานีส และสังกะสี 
 ลักษณะของอำหำรไก่ ลักษณะของอาหารที่นิยมน ามาใช้เลี้ยงไก่มีอยู่ 2 แบบคือ อาหารข้นหรือ
หัวอาหาร และอาหารสมดุลหรือาหารผสมเสร็จ 
 1. อำหำรข้นหรือหัวอำหำร  เป็นอาหารเข้มข้นที่ผสมจากวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูง วิตามิน แร่ธาตุ และ
ยาต่างๆ ยกเว้นธัญพืชหรือวัตถุดิบที่ให้คาร์โบไฮเดรต ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมและลดต้นทุนค่าอาหารของผู้ซื้อแต่
ละท้องถิ่นท่ีมีวัตถุดิบบางอย่าง ราคาถูกหรือปลูกใช้เอง เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว ร าละเอียด เป็นต้น เมื่อน ามา
ผสมกับหัวอาหารตามอัตราส่วนที่ก าหนดก็จะได้อาหารที่มีสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนตามความต้องการของไก่
ในระยะต่างๆ 
 2. อำหำรสมดุลหรืออำหำรผสมเสร็จ   เป็นอาหารผสมที่มีสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนตามระยะการ
เจริญเติบโตของไก่ ไก่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้สูงโดยไม่ต้องเติมอาหารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมลงไปอีก 
ซึ่งอาหารสมดุลมีอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
 2.1 อำหำรป่น เป็นอาหารผสมจากวัตถุดิบที่บดละเอียดแล้วหลายๆ อย่างในอัตราส่วนตามสูตร 
คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยมากจะเติมยาปฏิชีวนะ, วิตามิน, แร่ธาตุ และกรดอะมิโนที่จ าเป็นลงไปด้วย แล้วน าไป
เลี้ยงไก่ได้ มีข้อดีคือ สะดวกในการจัดการและต้นทุนการผลิตต่ า ส่วนข้อเสียคือ อาหารจะสูญเสียมาก และหาก
ขบวนการผลิตไม่ดี ไก่อาจจะเลือกกินเฉพาะวัตถุดิบบางชนิดที่มีขนาดใหญ่ก่อน ท าให้ไก่ได้รับสารอาหารไม่
ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการได้ อาหารป่นแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ อาหารป่นแห้งและอาหารป่นเปียก  
 2.2 อำหำรอัดเม็ด เป็นการน าอาหารผสมส าเร็จรูปที่อยู่ในรูปของอาหารผสมไปผ่านกรรมวิธี
การอัดเม็ดและใช้ความร้อนสูง มีข้อดีคือ มีขนาดต่างๆตามอายุของไก่ช่วยให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้อาหารและท าให้อาหารสูญเสียน้อยลง แต่มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมข้ึนเพราะอาหารเม็ด
มีราคาแพง  
 2.3 อำหำรอัดเม็ดตีแตก  เป็นอาหารอัดเม็ดแต่น ามาตีให้แตก โดยมีขนาดอยู่ระหว่างอาหาร
ป่นกับอาหารอัดเม็ด ไม่หยาบหรือละเอียดจนเกินไป เหมาะกับการน ามาเลี้ยงไก่ไข่ ปัจจุบันนิยมใช้มากที่สุด 
 อำหำรเสริม คือ อาหารหรือวัตถุดิบที่เติมไปกับส่วนประกอบต่างๆ ที่จะผสมเป็นอาหารใช้เลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือช่วยเสริมคุณภาพของอาหารนั้นๆ ให้ดีขึ้นและให้เป็นอาหารที่สมดุล 
 
กำรให้อำหำรลูกไก่ไข่ระยะ  0 – 6 สัปดำห ์

การให้อาหารลูกไก่ไข่ระยะ 0 – 6 สัปดาห์ จะให้แบบไม่จ ากัดอาหารเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ แต่จะให้
กินอาหารอย่างพอดี ๆ ไม่ให้อาหารเหลือมาก แต่พอเข้ารยะสัปดาห์ที่ 6 ต่อกับสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งเป็นระยะเปลี่ยน
อาหารจากลูกไก่เป็นไก่รุ่น และเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารจากแบบไม่จ ากัดมาเป็นแบบจ ากัดปริมาณทุกวัน 
กล่าวคือ ในสัปดาห์ที่ 6 ควรจะเริ่มควบคุมปริมาณอาหารจริงในสัปดาห์ที่ 7 จะท าให้ลูกไก่ไม่เครียดมากเมื่อ
ได้รับอาหารน้อยลง 

ในระยะ 2 – 3 วันแรกลูกไก่จะต้องกินอาหารได้อย่างสะอาด ดังนั้นถาดอาหารลูกไก่จึงเป็นอุปกรณ์ให้
อาหารที่เหมาะสมที่สุดโดยในช่วงสัปดาห์แรกใช้ถาดให้อาหารขนาด 48 x 72 x 6.5 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) 
และถาดใส่อาหารควรเป็นแบบที่ลูกไก่หาได้ง่ายและกินอาหารได้ง่าย มีขนาดกว้าง มีขอบที่ไม่สูงเกินไปทั้งนี้
เพ่ือให้ลูกไก่ได้กินอาหารเป็นเร็วขึ้น และกินอาหารได้มากขึ้นซึ่งอาจเป็นถาดอาหารพลาสติกที่มีจ าหน่ายทั่วไป 
หรือจะใช้กล่องลูกไก่ที่น ามาตัดให้มีขอบเตี้ยก็ได้ โดยมีถาดหรือกล่อง 1 อันต่อจ านวนลูกไก่ประมาณ          
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80 – 100 ตัว ใส่อาหารให้กระจายทั่วถาดให้อาหารในปริมาณน้อยๆ แต่ให้บ่อยครั้ง จะท าให้ลูกไก่ได้กินอาหาร
ที่ใหม่และสดอยู่เสมอ และช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้การให้อาหารบ่อยๆ จะท าให้ผู้
เลี้ยงมีโอกาสสังเกตไก่ได้บ่อย ครั้งข้ึนด้วย 

ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่นั้นจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่และสดเสมอ ไม่ควรเป็นอาหารที่เก็บค้างไว้เป็น
เวลานาน นอกจากนี้อาหารที่น ามาใช้เลี้ยงไก่นั้นควรจะแน่ใจว่าเป็นอาหารที่สะอาดที่สุด โดยพิจารณาจาก
วัตถุดิบที่น ามาผสม การบรรจุ การบรรทุกมายังฟาร์ม ซึ่งทุกขั้นตอนจะได้มีการควบคุมเรื่องความสะอาด
ตลอดเวลา 

การวางถาดอาหารควรสลับกับขวดน้ าล้อมรอบเครื่องกกไม่ควรวางถาดอาหารไว้ใต้เครื่องกก เพราะจ า
ท าให้อาหารแห้งและแข็งเกินไป หมั่นเก็บวัสดุรองพ้ืนออกจากถาดอาหารอยู่เสมอภายในกกจะต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอเพ่ือให้ลูกไก่ได้มองเห็นอาหารได้ชัดเจน เครื่องกกจะต้องแขวนอยู่ในระดับสูงพอเพ่ือให้ความอบอุ่น
กระจายทั่วกก เพราะถ้าความอบอุ่นไม่เพียงพอลูกไก่จะมาสุมรวมกันอยู่ใต้เครื่องกกและไม่กินอาหาร 

หลังจากให้อาหารประมาณ 3 ชั่วโมง จะต้องสังเกตดูว่าลูกไก่ได้เริ่มกินอาหารแล้วหรือยัง ซึ่งดูได้จาก
กระเพาะที่โป่งนูนออกมาหรือจับดูก็ได้ ถ้าพบว่ายังไม่มีอาหารในกระเพาะพับลูกไก่จะต้องรีบแก้ไขทัน โดย
ตรวจสอบอุณหภูมิใต้เครื่องกกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ และควรตรวจสอบคุณภาพอาหารว่าเป็น
อาหารใหม่หรือเก่าท่ีเสื่อมคุณภาพแล้ว 

ถาดหรือกล่องลูกไก่ที่ใช้ใส่อาหารให้ลูกไก่กินนั้น จะใช้เพียงช่วงระยะสั้น ๆเท่านั้น เมื่อลูกไก่อายุ
ประมาณ 5 วันหรือเมื่อลูกไก่กินอาหารเก่งแล้ว จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารให้มีขนาดใหญ่และมี
ความจุอาหารได้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของไก่ และค่อย ๆ เลื่อนภาชนะใส่อาหารออก
นอกเครื่องกกเรื่อย ๆ เมื่อลูกไก่มีอายุมากขึ้น การเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารควรท าแบบค่อยไปเพ่ือให้ไก่เกิด
ความคุ้นเคยไม่ควรเปลี่ยนแบบครั้งเดียวหมด เพราะมันจะเกิดผลกระทบต่อไก่อยู่บ้างอันเนื่องจากความเคยชิน
ต่อภาชนะใส่อาหารแบบเก่ายังมีอยู่ ฉะนั้นการเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารควรกระท าโดยน าของใหม่มาวางลงไปใน
ขณะที่ยังคงปล่อยให้ภาชนะเก่าวางอยู่ด้วยโดยให้อยู่ต าแหน่งเดิม และเพ่ิมของใหม่เข้าไปเรื่อย ๆ แล้วค่อยถอน
ถาดหรือกล่องลูกไก่ที่ใส่อาหารนั้นอาจเปลี่ยนจากถาดอาหารมาเป็นถังแขวน รางอาหารอัตโนมัติ หรือถาด
อาหารแบบขอบสูง ถ้าภาชนะใส่อาหารที่เพ่ิมลงไปใหม่นั้นเป็นแบบถังแขวนควรจะวางถังแขวนบนพ้ืนก่อนแล้ว
จึงค่อย ๆ ยกระดับถังแขวนขึ้นเมื่อไก้โตขึ้น จนถึงระดับที่ขอบถังแขวนอยู่ในระดับเดียวกันกับหลังไก่ เพ่ือช่วย
ให้อาหารสะอาดและไม่หกหล่นเสียหาย 
 การวางถาดแขวนอาหารแขวนให้กระจายทั่วโรงเรือนเพ่ือไม่ให้ไก่ต้องเดินไปกินอาหารไกล และควร
วางให้เป็นแถวเพื่อความสะดวกในการให้อาหาร จะต้องเพ่ิมจ านวนถังแขวนให้มากขึ้นเมื่อไก่โตขึ้น เพ่ือไม่ให้ไก่
ต้องเบียดแย่งกันกินอาหารและควรตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ ถังแขวนอยู่เสมอว่ามีอาหารหกหล่นหรือไม่หาก
พบว่ามีอาหารหกหล่นควรท าการแก้ไขโดยการยกระดับความสงของถังแขวนให้สูงขึ้น หรือการใช้ที่กันอาหาร
หกหล่นครอบใส่ถังอาหาร 

ส าหรับขนาดของภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมกับไก่ ทั้งแบบแขวนและรางอาหาร เป็นดังนี้ 
 

อำยุไก่ จ ำนวนถังอำหำรต่อไป 100ตัว 
2 - 3 สัปดาห์ 3 - 4 ถัง 
4 – 8 สัปดาห์ 4 – 5 ถัง 

 

หมำยเหตุ ถังแขวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว  เส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว 
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อำยุไก่ 
ควำมยำวของรำงอำหำร 

เข้ากินได้ด้านเดียว เข้ากินได้ 2 ด้าน 
0 – 4 สัปดาห์ 8  ฟุตต่อไก่ 100 ตัว 4 ฟุตต่อไก่  100 ตัว 
5 – 8 สัปดาห์ 12  ฟุตต่อไก่ 100 ตัว 6 ฟุตต่อไก่  100 ตัว 

 
กำรให้อำหำรไก่รุ่นและไก่สำว อำยุ 7 – 21  สัปดำห์ 

อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่รุ่นควรใช้อาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับวัย เพ่ือการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
และความสมบูรณ์แข็งแรงของไก่ ระดับโปรตีนในอาหารไก่รุ่น คือ ประมาณ 16 - 17 เปอร์เซ็นต ์

การให้อาหารไก่รุ่นอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ไปจนถึงระยะก่อนให้ไข่ นับเป็นระยะที่ส าคัญ เพราะจะต้อง
ควบคุมปริมาณอาหาร ตลอดจนวิธีการให้อาหาร หารจ ากัดอาหารจะเริ่มเมื่อไก่มีอายุ 6 สัปดาห์ไปจนถึงไก่อายุ 
22 สัปดาห์ โดยเริ่มท าการจ ากัดอาหารมากข้ึน 

ส าหรับวิธีการจ ากัดอาหารไก่ระยะนี้สามารถท าได้หลายแบบซึ่งในแต่ละแบบจะมีวิธีการปฏิบัติ และ
ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันดังนี้ 

1) กำรให้อำหำรทุกวันแต่จ ำกัดปริมำณที่ให้  เป็นวิธีที่ท าให้ไก่ไม่เครียด เพราะไก่จะค่อยๆปรับตัว
จากการที่เคยกินอาหารอย่างเต็มที่มาเป็นการกินอาหารอย่างจ ากัด ท าให้การเจริญเติบโตของไก่ช้าลง อาหารที่
ให้ในระยะควบคุมอาหารด้วยวิธีนี้ควรแระกอบด้วยโปรตีน 16 - 18 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงานสูงประมาณ 
2,800แคลอรี่/กิโลกรัม 

2) กำรให้อำหำรแบบวันเว้นวัน  เพ่ือเป็นการชะลอความเป็นสาวของไก่ไข่ เป็นวิธีที่นิยมใช้มากกว่า
วิธีอ่ืน แต่ไม่เหมาะส าหรับไก่ที่เลี้ยงบนกรงตับ เพราะไก่จะขาดอาหารเป็นระยะเวลานาน 

3) กำรให้อำหำรแบบ 2 วัน เว้น 1 วัน   เป็นการน าเอาอาหารที่จะให้ไก่กินใน 3 วัน มาแบ่งให้ไก่กิน
เพียง 2 วัน ในอัตราเวลาละเท่าๆกัน วิธีการให้อาหารแบบนี้ท าให้ไก่เกิดความเครียดน้อยกว่าการให้อาหาร
แบบวันเว้นวัน นอกจากจะเป็นการควบคุมน้ าหนักตัวไก่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการกินอาหารในปริมาณ
ที่มากจนเกินไปด้วย 

4) กำรให้อำหำรแบบ 5 วัน เว้น 2 วัน ต่อสัปดำห์    เป็นการน าเอาอาหารที่จะให้ไก่กินใน 7 วันมา
แบ่งให้ไก่กินใน 5 วัน ในอัตราวันละเท่าๆกัน โดยการให้อาหาร 2 วันติดต่อกันแล้วหยุด 1 วัน แล้วจึงให้อาหาร
ใหม่อีก 3 วันติดต่อกัน แล้วหยุด 1 วัน ท าให้ไก่เกิดความเครียดน้อยลงควรเพิ่มภาชนะใส่อาหารให้พอเพียง 

ดังนั้นควรมีเนื้อที่รางอาหาร 3 นิ้วต่อตัว หรือถ้าเป็นถังอาหารพลาสติกแขวนเส้นผ่าศูนย์กลางของถาด
ล่าง 16 นิ้ว ให้ใช้ 6 - 8 ถังต่อไก่ 100 ตัว และต้องหมั่นปรับความสูงของถังตามการเจริญเติบโตของไก่ 
นอกจากนั้นการติดตั้งที่ให้อาหารและท่ีให้น้ าควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 3 เมตร และควรท าความสะอาดที่ใส่อาหาร
อยู่เสมอ 

 
กำรให้อำหำรไก่ระยะให้ไข่ 

ไก่ไข่ท่ีได้รับการเลี้ยงดูจะให้ไข่เมื่ออายุ 20 - 21 สัปดาห์ ระยะเวลาที่ไก่เริ่มให้ไข่นิยมนับจากที่ไก่ไข่ได้
ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของฝูง จากนั้นแม่ไก่จะให้ไข่ต่อเนื่องไปประมาณ 12 - 15 เดือน แล้วจึงปลดระวาง 

เมื่อไก่มีอายุ 20 - 21 สัปดาห์เต็ม ก็จะให้ไก่กินอาหารสูตรอาหารไก่ไข่อย่างเต็มที่ และให้หยุดควบคุม
อาหารโดยเปลี่ยนมาให้อาหารอย่างเต็มท่ีทุกวัน 
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 กำรให้อำหำรตำมระยะของกำรไข่  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1  นับตั้งแต่ไกเริ่มไข่ไปจนไข่ได้ครบ 5 เดือน เป็นระยะที่ไก่ให้ไข่สูงสุด 
ระยะที่ 2 ระยะตั้งแต่ไก่ไข่ได้ครบ 5 เดือน ไปจนไข่ได้ 10 เดือน เป็นระยะที่ไข่ไม่โตอีกแล้ว และไก่จะ

หยุดการเจริญเติบโตแต่อาจจะเพ่ิมน้ าหนักขึ้นบ้าง ระยะนี้ควรจะให้อาหารคงที่ไประยะหนึ่งจนเปอร์เซ็นต์การ
ไข่ของแม่ไก่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงค่อยลดปริมาณอาหารลงเล็กน้อย 

ระยะที่ 3 ระยะตั้งแต่ไข่ได้ 10 เดือน เป็นระยะสุดท้ายของการไข่ก่อนจะผลัดขนและหยุดให้ไข่ในที่สุด 
การให้อาหารตามอุณหภูมิแวดล้อม  เนื่องด้วยในช่วงหน้าหนาวไก่จะกินอาหารมากขึ้น ส่วนในช่วง

หน้าร้อนจะกินอาหารน้อยลง ดังนั้นสูตรอาหารไก่ไข่ในหน้าหนาวควรประกอบด้วยโปรตีนและแคลเซียมใน
ปริมาณที่ต่ ากว่าปกติ และในหน้าร้อนควรให้มีระดับโปรตีนและแคลเซียมที่สูงกว่าปกติ 
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 การดูแลสถานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง เมื่อผู้ เลี้ยงน าไปไก่เข้ามาเลี้ยงแล้ว        
การดูแลสุขาภิบาลฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่  ให้มีความสะอาดอยู่สม่ าเสมอ  สามารถป้องกันศัตรู  หรือเชื้อโรคของไก่ได้  
เพ่ือให้การเลี้ยงไก่ไข่ถูกสุขอนามัย  การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  ผู้เลี้ยงจึงควรมีการดูแลสถานที่ฟาร์มไก่
ดังนี้ 

1. จัดให้มีสิ่งป้องกันแดด  ลม  และฝนส าหรับไก่ให้เพียงพอ 
2. มีการป้องกันศัตรูต่างๆ  ของไก่ไข่เช่น  นก  หนู  แมว 
3. รักษาความสะอาดของพ้ืนโรงเรือนไม่ให้มีน้ าขังแฉะ   
4. ดูแลบริเวณโดยรอบฟาร์มเลี้ยงไม่ให้เป็นที่รกรุงรัง 

 
 
 

เร่ืองที่  3.7  กำรดูแลสถำนที่ 
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 สิ่งแวดล้อมนับว่ามีอิทธิพลต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของสัตว์เป็นมาก  หากสัตว์ถูกเลี้ยงดูใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีก็จะท าให้สัตว์นั้นมีสุขภาพแข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตได้ตามที่เราต้องการ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากสัตว์ถูกเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะมีผลกระทบถึงสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ 
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวนับรวมตั้งแต่ลักษณะดินฟ้าอากาศ น้ า อาหาร โรงเรือน และการจัดการภายในฟาร์ม 
บางครั้งการจัดการไม่ถูกต้องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์ 

โรค คือ สิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแก่สัตว์แล้วมีผลให้สูญเสียสมดุลภายในร่างกาย และท าให้เกิดอาการผิดปกติ
ขึ้นแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆภายในร่างกาย ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับความรุนแรงของ
โรค (โรคติดเชื้อ/โรคไม่ติดเชื้อ) 
 

อิทธิพลของดินฟ้ำอำกำศต่อกำรเลี้ยงสัตว์ 
 ดินฟ้าอากาศในที่นี้หมายถึง สภาพของอุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ฝน ลม ความกดดันและประจุ
ไฟฟ้าในอากาศ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นนั้น อุณหภูมิที่สูงและความชื้นมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ โดยอิทธิพลดังกล่าวแยกได้ 2 ประการ คือ 
  1. อิทธิพลโดยตรงต่อตัวสัตว์ เช่น ท าให้สัตว์มีรูปร่างเล็ก และมีลักษณะรูปร่างไม่ค่อยแตกต่างกันมาก
นัก เหตุนี้จึงท าให้พันธุ์สัตว์ในเขตร้อนมีไม่มากเหมือนในเขตอบอุ่น 
  2. อิทธิพลโดยอ้อม เป็นอิทธิพลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์ เช่น อิทธิพลต่อการเพาะปลูกพืชที่ใช้เลี้ยง
สัตว์ อิทธิพลต่อการเจริญของเชื้อโรคและพยาธิที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
 

อำกำศร้อน 
 อุณหภูมิที่ไม่กระทบกระเทือนต่อกลไกควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย สัตว์ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นจะมี

ช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่ได้อย่างสบายคือช่วงอุณหภูมิดังกล่าวแตกต่างกัน 
 1. กลไกควบคุมความร้อนจะถูกกระตุ้นให้ท างาน สัตว์จะหายใจเร็วขึ้นเพ่ือระบายความร้อนออกจาก

ร่างกาย 
 2. เมื่ออากาศร้อนจัดเกินไป กลไกควบคุมความร้อนไม่สามารถท าหน้าที่ได้ สัตว์จะมีอุณหภูมิขอ ง

ร่างกายสูงขึ้น สัตว์จะกินอาหารน้อยลง กินน้ ามากขึ้น ผลผลิตน้ านมลดลงสัตว์มักแสดงอาการหอบ หายใจแรง
และเร็ว 

 

ผลเสียของควำมร้อนในไก่ 
1. กินอาหารน้อยลง ท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง 
2. อัตราการผสมติดต่ า 
3. เปอร์เซ็นต์ไข่ลดลง ขนาดไข่เล็กลง รวมทั้งเปลือกไข่จะบางลง 
4. คุณภาพซาเลวลง 
5. อัตราการตายเพ่ิมข้ึน 
6. มักพบปัญหาการจิกกันของไก่ในฝูง 
7. ภูมิต้านทานโรคลดลงในช่วงที่ไก่เครียด  ท าให้ไก่ติดโรคได้ง่าย  เช่น  โรคนิวคาสเซิล, หวัด,         

หวัดหน้าบวม เป็นต้น 

เร่ืองที่  3.8  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภำพสัตว์ 
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แสงแดด 
 แสงแดดที่ก่อให้เกิดปัญหาในสัตว์ซึ่งจะท าให้สัตว์เกิดอันตรายต่อสัตว์โดยตรงคือ ท าให้เกิดอาการไหม้
เกรียมของผิวหนัง เนื่องจากรังสีอุลตร้าไวโอเล็ท หรือในกรณีที่สัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนังได้ 
 

แสงสว่ำง 
 แสงสว่างจากธรรมชาติคือ แสงอาทิตย์ หรือแสงสว่างจากหลอดไฟที่ติดตั้งในโรงเรือน ผลของแสงสว่าง

ต่อร่างกายได้แก่ 
 1. ท าให้ระดับฮีโมโกลบินในกระแสโลหิตสูงขึ้น 

2. เพ่ิมการก าจัดคาร์บอนิค แอซิดของร่างกาย 
3. ท าให้อัตราการเผาผลาญอาหารของร่างกายสูงขึ้น  
4. กระตุ้นให้สัตว์เข้าสู่วัยหนุ่ม - สาวเร็วขึ้น และการกระตุ้นโดยแสงสว่างในไก่จะท าให้ไก่ไข่เร็วขึ้น แต่

ไข่ท่ีได้อาจจะมีขนาดเล็ก 
5. ช่วงเวลาแสงสว่างที่ต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนในประเทศเขตอบอุ่นและเขตหนาว มีผล

ต่อฤดูการผสมพันธุ์ในสัตว์บางชนิดเช่น แพะ - แกะ และสัตว์ป่า แต่ในประเทศเขตร้อนช่วงกลางวันและ
กลางคืนไม่แตกต่างกันมากนักและไม่มีอิทธิพลต่อฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ แต่ฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์บางชนิด
โดยเฉพาะสัตว์ป่าจะข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเป็นหลัก 

6. แสงสว่างอาจมีผลท าให้เกิดการระคายเคืองตาจนถึงขั้นตาบอดได้ 
7. แสงสว่างมีผลท าให้โปรตีนในลูกตาตกตะกอนเกิดเป็นต้อได้ 
 

อิทธิพลของควำมชื้นในฤดูฝน 
ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศแปรปรวนตลอดเวลา อุณหภูมิในกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่าง

กันมากกว่าในฤดูอ่ืน ในวันที่มีอากาศร้อนและขณะที่ฝนตกจะท าให้ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศสูง สัตว์จะมี
ปัญหาในการระบายความร้อนออกจากร่างกาย 
 นอกจากปัญหาในการระบายความร้อนของสัตว์ในฤดูฝนแล้ว สภาพคอกที่แฉะและสกปรกตลอดเวลา
ท าให้สัตว์อ่อนแอและติดโรคง่าย ประกอบกับการเพิ่มจ านวนของเชื้อโรคในสภาพอากาศที่ชื้นสูงขึ้นด้วย สัตว์ที่
เลี้ยงรวมกันในคอก เมื่อรู้สึกหนาวเย็นจากฝนที่สาดเข้ามาก็มักเบียดชิดกันเพ่ือหาความอบอุ่น โอกาสที่เชื้อโรค
แพร่จากสัตว์ป่วยไปยังสัตว์ตัวอ่ืนก็ง่ายข้ึน 
 นอกจากนี้ความอับชื้นของบรรยากาศท าให้วัตถุดิบอาหารสัตว์เกิดเชื้อราได้ง่าย เชื้อราบางชนิด
เพียงแต่ท าให้อาหารสัตว์ด้อยลง แต่ส าหรับเชื้อราบางชนิดเป็นอันตรายก่อให้เกิดโรคในสัตว์ได้ เชื้อราบางชนิด
ยังสามารถสร้างสารพิษที่ท าลายสุขภาพของสัตว์โดยตรง เช่น สารอัฟลาท๊อกซินสร้างจากเชื้อรา Aspergillus 
flavus ในไก่ นอกจากโรคระบาดร้ายแรงเช่น นิวคาสเซิล หวัด หวัดหน้าบวม และกล่องเสียงและหลอดลม
อักเสบที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนแล้ว โรคบิดในก็เป็นโรคที่มักระบาดในหน้าฝน และให้เชื้อบิดเพ่ิม
จ านวนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเกิดเชื้อราในอาหารที่มีความชื้นสูง ก็ท าให้ติดเชื้อราได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อรา 
Aspergillus ซึ่งท าให้ไก่ป่วยและอัตราการตายสูง ดังนั้นในช่วงหน้าฝน จึงควรป้องกันให้ฝนสาดเข้าไปใน
โรงเรือน รวมทั้งโรงเก็บอาหาร และควรกลับหรือเปลี่ยนวัตถุรองพ้ืนให้บ่อยขึ้น การใช้ยาป้องกันแก่จะช่วยลด
ปัญหานี้ได้ หมั่นท าความสะอาดท่อให้น้ าไก่เพ่ือป้องกันการหมักหมม ของเชื้อโรค และป้องกันผลเสียที่จะมีต่อ
วัคซีนที่ผสมในน้ า 
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อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดควำมเครียดแก่สัตว์ 
  สิ่งแวดล้อมใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อสัตว์ รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ได้กล่าว
มาแล้ว มีผลต่อสุขภาพสัตว์ทั้งสิ้น ความเสียหายที่เกิดจากความเครียดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัตว์เอง อายุ 
เพศ พันธุ์สัตว์ ความคุ้นเคยต่อสาเหตุของความเครียด และสภาพอาหารที่ได้รับ เป็นต้น และผลเสียดังกล่า วมี
ความรุนแรงตั้งแต่สัตว์เริ่มรู้สึกไม่สบาย จนถึงขั้นท าให้สัตว์ตายได้ 
 
ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้ควำมเครียดแก่สัตว์  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. ปัจจัยทางฟิสิกส์ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ลม แสงแดด ความสว่าง และฝน  เป็นต้น 
2. ปัจจัยเคมี เช่น ปริมาณ O2, CO2, SO2, NH3 และกลิ่น เป็นต้น 
3. ปัจจัยทางชีววิทยา เช่น ความหนาแน่นของฝูงสัตว์ ความกลัว ภาวะจากการป่วย และปรสิตหรือ

พาราไซท์ เป็นต้น 
4. ปัจจัยทางอ้อม เช่น อาหาร น้ าดื่ม สภาพโรงเรือน เป็นต้น 

 นอกจากนี้การจัดการภายในฟาร์มก็เป็นสาเหตุของความเครียดได้ เช่น การจับสัตว์ ก ารขนส่งสัตว์ 
การท าวัคซีน และเสียงที่ท าให้สัตว์ตกใจ เป็นต้น 
 
ผลของควำมเครียดต่อสุขภำพสัตว์ 

1. ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีประสิทธิภาพต่ าลง และสัตว์ติดโรคได้ง่าย 
2. อัตราการเจริญเติบโตหยุดชะงัก 
3. ผลผลิตน้ านม และไข่ลดลง(4) 
4. อัตราการตายแบบฉับพลันในฝูงสัตว์เพ่ิมข้ึน 
5. ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ลดลง เช่น อัตราการผสมติดต่ า อัตราการตายของตัวอ่อนสูง และ

สัตว์ไม่แสดงอาการเป็นสัดตามปกติ เป็นต้น 
 
วิธีกำรลดควำมเครียดให้สัตว์ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆให้เหมาะต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ 
2. ดูแลให้สัตว์ได้รับอาหารอย่างมีคุณค่าและปริมาณท่ีเหมาะสม 
3. ป้องกันความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
4. จัดหาน้ าดื่มให้พอเพียง และเสริมไวตามินให้แก่สัตว์ 
5. พยายามอยู่ใกล้ชิดและปฏิบัติต่อสัตว์อย่างนุ่มนวล 
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ในการเลี้ยงไก่ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะให้ผลผลิตสูง  
ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เลี้ยงไก่ประสบอยู่เสมอคือโรค  เพราะไก่ที่ป่วยเป็นโรคมักจะไม่กินอาหารหรือกิน
อาหารน้อย ท าให้เจริญเติบโตช้าและให้ไข่ลดลง หากไก่ป่วยขั้นรุนแรงอาจถึงขั้นตายได้และเมื่อไก่เกิดโรคแล้ว
การกระจายของโรคจะรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างมาก  ดังนั้นเราต้องรู้จักโรคและป้องกันโดยถือหลัก
ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” ส าหรับโรคและพยาธิไก่ท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 
1. โรคนิวคำสเซิล    เป็นโรคระบาดติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดของไก่ในประเทศไทย ท าความเสียหายแก่

วงการอุตสาหกรรมไก่เป็นอย่างมาก เกิดขึ้นได้กับไก่ทุกช่วงอายุ   เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มพารามิกโซ่ 
(Paramyxo  virus)   การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกระจายไปกับอากาศ ทางการหายใจเอาเชื้อ
หรือกินน้ า อาหารที่มีเชื้อปนเข้าไปจากอุจจาระ น้ ามูก น้ าลาย จึงท าให้โรคระบาดไปได้เป็นบริเวณกว้างและ
รวดเร็วมาก ท าให้ไก่ตายเป็นจ านวนมาก  โรคนี้อาจติดต่อถึงคนได้เหมือนกัน แต่จะท าให้เกิดอาการเจ็บตา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
 ลักษณะอำกำร  หากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงมาก จะท าให้ไก่เกิดโรคได้ทันทีและตายอย่าง
รวดเร็ว ไก่จะเริ่มตายโดยที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ เพียงแต่มีอาการซึม อ่อนเพลีย ไก่กิ นอาหารน้อยและถ่าย
อุจจาระเหลว โดยไก่มักจะตายภายใน 3 - 4 วัน หลังจากแสดงอาการป่วยออกมาและอาจจะตายเรื่อยๆไปเป็น
ระยะ 4 สัปดาห์ 
 ลักษณะอาการของโรคนิวคาสเซิลที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงปานกลาง จะมีอาการทางระบบ
หายใจและระบบประสาท เช่น หายใจล าบาก มีเสียงดังในเวลาหายใจ มีน้ ามูกน้ าตาไหล หัวสั่น กระตุก ขาและ
ปีกเป็นอัมพาต  คอบิด เดินเป็นวงกลม หัวซุกใต้ปีก  

ส่วนไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงน้อย ไก่จะไม่แสดงอาการหรืออาจแสดงอาการทางระบบหายใจ
เพียงเล็กน้อย แล้วอาการก็จะหายไปเอง 
 ส าหรับไก่ที่ก าลังให้ไข่ เมื่อเริ่มเป็นโรคนิวคาสเซิลไก่จะให้ไข่ลดลงทันที ส่วนอาการอย่างอ่ืนจะไม่
เห็นชัดเหมือนในไก่เล็ก แต่จะมีอาการไอ และอ้าปากหายใจ ไก่จะไม่กินอาหารและหยุดให้ไข่ไปนาน 4 - 6 
สัปดาห์ ถ้ามีไข่ก็จะเป็นไข่หนังหรือเปลือกอ่อนและเปลือกขรุขระ ไข่รูปร่างผิดปกติ ไข่ขาวเหลว 
 กำรป้องกันรักษำ  ได้แก่  จัดสุขาภิบาลคอกและโรงเรือนให้สะอาด ป้องกันพาหนะน าโรค เช่น 
นกกระจอก เป็ด และนกบางชนิด ถ้าไก่เกิดอาการเครียดควรให้วิตามินเสริมเพ่ือลดความเครียด แต่วิธีการ
ป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดคือ การท าวัคซีนให้กับไก่ทุกตัว ส าหรับกรมปศุสัตว์ได้ผลิตวัคซีนขึ้นเป็น 2 ชนิดด้วนกัน 
คือ ชนิดสเตรนเอฟ ใช้หยอดจมูกลูกไก่และไก่ทุกชนิด จะให้ความคุมครองโรคได้ 3 - 6 เดือน  อีกชนิดเรียกว่า 
เอ็ม พี สเตรน ใช้ปลูกที่หนังไก่ตรงบริเวณที่ไม่มีกล้ามเนื้อข้างใน วัคซีนชนิดนี้ใช้กับไก่ใหญ่อายุ 3 เดือนขึ้นไป
เท่านั้นและจะให้ความคุ้มโรคได้ประมาณ 1 ปีเท่านั้น  ส่วนการรักษายังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผล 
 
 2. โรคอหิวำต์ไก่ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งของไก่  พบในประเทศไทยมานานแล้ว เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Pasteurellamultocidaเมื่อเกิดโรคแล้วเชื้อจะแพร่ระบาดภายในฝูงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
และมีอัตราการตายสูง  แพร่ระบาดโดยอุจจาระ ทางที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด คือทางอาหารและน้ า หรือ

เร่ืองที่  3.9  สำเหตุของกำรเกิดโรค กำรแพร่ระบำดของโรค และกำรป้องกัน 
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เชื้อโรคอยู่บนพื้นคอก หรือไก่ปกติไปจิกไก่ป่วย หรือโดยแมลงเป็นพาหนะหรือนกพาไป  ความรวดเร็วของโรค
สุดแล้วแต่ว่าเป็นโรคนี้อย่างร้ายแรงหรืออย่างเรื้อรัง 
 ลักษณะอำกำร  มีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 
 1)  แบบเฉียบพลัน  เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปทุกส่วนของร่างกาย  ไก่จะตายโดยไม่แสดงอาการให้
เห็นเลย  คือ อยู่ดีๆไก่ก็จะชักตายไปเฉยๆ ทั้งๆที่ไก่ยังแข็งแรงดี บางรายจะพบนอนตายอยู่ในรังไข่หรือบนคอน
นอน หรือไก่บางตัวจะแสดงอาการป่วยเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตาย ก่อนตายจะมีอาการไข้สูง หงอยซึม ไม่มีแรง 
มีน้ ามูก หายใจเร็วขึ้น นอนหมอบ กระหายน้ าจัด ไม่ยอมกินอาหาร น้ าหนักลดอย่างเร็ว ถ่ายอุจจาระเหลว  
เป็นสีขาวและเขียว  ขนยุ่ง  ไข่ลดลง  บริเวณเหนียงและหงอนจะมีสีคล้ ากว่าปกติ  เนื่องจากการขาดออกซิเจน 
เพราะสภาพเลือดเป็นพิษ มีเมือกไหลยึดออกจากปาก บางครั้งท่ีฝ่าเท้าอาจบวม ขาอาจเป็นอัมพาต  

2) แบบเรื้อรัง   อาการอาจเกิดต่อเนื่องจากอาการเฉียบพลัน หรืออาจเกิดจากได้รับเชื้อที่มีพิษน้อย 
โดยจะเกิดโรคเฉพาะอวัยวะบางส่วนเท่านั้น โดยจะท าให้มีอาการบวมที่บริเวณเหนียง ตา  ไซนัส  ข้อที่ปีกและ
ขา ฝ่าเท้า และถุงหุ้มกระดูกที่อก  บางตัวอาจพบอาการคอบิด เนื่องจากการติดเชื้อของหูชั้นกลางหรือโพรง
กระดูกที่หัวกะโหลก ถ้ามีอาการติดเชื้อของระบบหายใจจะมีอาการหายใจเสียงดังและหายใจล าบาก มีอาการ
อักเสบในช่องคอ โรคอหิวาห์ไก่แบบเรื้อรังนี้จะแสดงอาการอยู่นานเป็นเดือน และบางครั้งอาการดังกล่าว
อาจจะหายไปเอง 
 กำรป้องกันรักษำ  โรคอหิวาห์ไก่ป้องกันได้ด้วยการสุขาภิบาลและเลี้ยงดูที่ดี  เพ่ือให้ไก่แข็งแรง มี
ความต้านทานสูง ให้น้ าและอาการที่ใหม่  สะอาด และมีคุณภาพดี ท าการคัดแยกไก่ป่วยที่เริ่มหงอยซึมออก
จากฝูงโดยเร็ว ก าจัดไก่ป่วยและไก่ตายด้วยการเผาหรือฝัง คอยท าความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่โรงเรือน
และอุปกรณ์การเลี้ยงอยู่เสมอ  ใช้ตาข่ายกั้นป้องกันนกเข้าไปในคอกไก่ และวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การท า
วัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 
 ส่วนการรักษา โดยใช้ยาปฏิชีวนะหรือยากลุ่มซัลฟาด้วยการละลายน้ าให้ไก่กินติดต่อกัน 5 - 7 วัน 
ส าหรับไก่ตัวที่มีอาการป่วยแบบเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อเฉพาะแห่งควรคัดทิ้ง เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองและอาจ
เป็นพาหนะน าโรคในฝูงได้ 
 
 3. โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ   โรคนี้บางครั้งเรียกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ในไก่ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
ในกลุ่มเฮอร์พีส (Herpes virus) นับเป็นโรคที่ท าความเสียหายอย่างมากอีกโรคหนึ่งและระบาดติดต่อกันได้
รวดเร็วมาก แม้ว่าอัตราการตายจะไม่สูงมากนัก แต่จะท าให้ไก่ฝูงนั้นเป็นไก่ที่มีคุณภาพต่ า ติดต่อกัน โดยไก่ที่
เป็นโรคจะเป็นพาหนะน าเชื้อทางอากาศหายใจ การสัมผัสกับไก่ที่เป็นโรคโดยตรง หรือติดไปกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆหรือคนและหนูเป็นพาหนะน าโรค 
 ลักษณะอำกำร  หลังจากไก่ได้รับเชื้อแล้วจะแสดงอาการภายใน 2 - 4 วัน อาการของโรคแบบไม่
รุนแรงไก่อาจไม่แสดงอาการให้เห็น นอกจากไก่จะมีสุขภาพและการเจริญเติบโตไม่ดี หงอยซึม มีน้ าตาน้ ามูก 
เยื่อตาขาวอักเสบและมีเลือดขาว ให้ไข่ลดลง  
 ส่วนลักษณะอาการของโรคแบบรุนแรง ไก่จะมีน้ ามูก หายใจมีเสียงดัง มีเสมหะปนเลือดออกมาเวลา
สะบัดตัว หายใจล าบาก ไก่จึงมักยืดคอและอ้าปากเพ่ือพยายามหายใจ บางครั้งอาจมีน้ าตาไหล ไซนั สใต้ ตา
บวม ไอและจาม ไก่มักตายเนื่องจากหายใจไม่ออก 
 กำรป้องกันรักษำ  ป้องกันโดยการรักษาความสะอาดโรงเรือน อย่าให้พ้ืนคอกแฉะ อย่าให้ลมพัดโกรก 
และท าวัคซีนป้องกันโรคนี้ตามโปรแกรมที่ก าหนด ส่วนการรักษายังไม่มียารักษาที่ได้ผล นอกจากจะใช้ยา
ปฏิชีวนะผสมน้ าให้กินทั้งฝูงเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเท่านั้น 
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 4. โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ   เป็นโรคติดต่อที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลกมานานแล้ว ส าหรับประเทศไทย
เพ่ิงตรวจพบเชื้อโรคนี้จากไก่ป่วยเมื่อประมาณ 30 ปีมานี้เอง ความร้ายแรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโรคนิวคาสเซิล
แล้วนับว่ารุนแรงน้อยกว่า สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลโคโรน่า (Corona  virus)  สามารถเกิดขึ้นได้กับไก่ทุก
ช่วงอายุ ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป หรือกินอาหารหรือน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป ท าให้ติดต่อกัน
ได้รวดเร็วมาก ลูกไก่เล็กติดโรคนี้ได้ง่ายและตายมากกว่าไก่ใหญ่ 
 ลักษณะอำกำร  ลูกไก่จะแสดงอาการป่วยหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 15 - 16 ชั่วโมง โดยลูกไก่จะ
แสดงอาการทางระบบหายใจ คือไก่จะอ้าปาก โก่งคอเวลาหายใจ หายใจถี่ หายใจล าบาก มีเสียงดังครืดคราด
ในล าคอ ไอ จาม  น้ ามูกไหล น้ าตาแฉะ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เชื่องช้า หงอยซึม แต่ไม่มีอาการทางประสาท ส่ วน
ไก่อายุมากกว่า 6 สัปดาห์จะมีอาการหายใจล าบาก อ้าปากหายใจ แต่อาการอาจไม่แสดงให้เห็นได้ชัดนัก 
 ส าหรับลักษณะอาการไก่ระยะที่ก าลังให้ไข่ที่สังเกตเห็นได้ชัด คือ ไก่จะให้ไข่ลดลงอย่างกะทันหัน 
ขนาดไข่เล็กลง ไข่บางฟองอาจมีรูปร่างบิดเบี้ยว เปลือกไข่ขรุขระและเปลือกบาง ไข่ขาวจะเหลวใสเป็นน้ า
มากกว่าปกติ และไข่แดงจะผิดปกต ิ
 กำรป้องกันรักษำ  อย่าเลี้ยงลูกไก่ต่างรุ่นปนเปกัน ควรเลี้ยงไก่เล็กให้อยู่ห่างจากไก่ใหญ่ ไม่ปล่อยให้
โรงเรือนชื้นแฉะ ไม่ให้ลมโกรก และหมั่นดูแลความสะอาดโรงเรือนและภาชนะต่างๆแต่วิธีการที่ดีที่สุดคือ การ
ท าวัคซีนโรคนี้ตามโปรแกรมที่ก าหนด กรมปศุสัตว์ได้ผลิตวัคซีนขึ้นเพ่ือใช้หยอดจมูกไก่ หรือผสมในน้ าให้ไก่กิน  
วัคซีนนี้จะสร้างความคุ้มโรคให้แก่ไก่ภายหลังท าวัคซีนแล้ว 21 วัน  ดังนั้นการท าวัคซีนป้องกันโรคจะต้องท าใน
ขณะที่ฝูงไกป่ราศจากโรคนี้จริงๆจึงจะได้ผล  ส่วนการรักษายังไม่มียารักษาโดยตรง 
 

5. โรคฝีดำษไก่   เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงส าหรับลูกไก่อายุต่ ากว่า 3 เดือน ไก่ใหญ่เป็นโรคนี้แล้วจะ
ไม่แสดงอาการเจ็บปวดถึงตาย ที่ผู้เลี้ยงไก่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไว้ตั้งแต่แรก เพราะไก่ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะ
เป็นไก่ที่มีคุณภาพต่ าและให้ไข่ลดลง  สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่นิยมเรียกว่า  Fowl pox virus ซึ่งมักเป็นกับ
ลูกไก่และไก่รุ่นโดยการสัมผัส เช่น  อยู่ร่วมฝูงกัน และยุง เป็นพาหะของโรค โรคนี้ไม่แสดงอาการป่วยถึงตาย 
 ลักษณะอำกำร  สามารถแบ่งตามจุดที่เกิดโรคได้ 2 ชนิดด้วยกันคือ 
 1)  ชนิดแห้ง  ไก่จะมีอาการหงอยซึม ไม่กินอาหาร มีเม็ดตุ่มสีเทาหรือน้ าตาลแก่ขึ้นที่บริเวณหงอน 
ใบหน้า เปลือกตา มุมปาก ขอบตา จมูก ในรายที่รุนแรงอาจจะแพร่ไปถึงเท้า ขา และผิวหนังที่ไม่มีขน 
 อาการเริ่มจากเป็นเม็ดตุ่มขนาดเล็กสีขาว ต่อมาเม็ดตุ่มจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
และน้ าตาลแก่ในที่สุด  หลังจากนั้น  2 - 4 สัปดาห์ ตุ่มดังกล่าวจะแห้งและตกสะเก็ดคล้ายหูด ถ้าแกะสะเก็ด
ออกจะมีเลือดซึมออกมา จะไม่ท าให้ไก่ถึงตาย ตาจะส่งผลท าให้ไก่โตช้า ส่วนแม่ไก่ท่ีก าลังให้ไข่จะหยุดไข่ 
 2) ชนิดเปียก   จะเกิดเป็นเม็ดหรือเม็ดตุ่มสีเทาปนขาวในเยื่อบุภายในช่องปาก ล าคอ ลิ้น กล่องเสียง  
หลอดอาหาร  กระเพาะพัก  หลอดลม  ถุงลม  และภายในล าไส้  ไก่จะเจ็บคอ มีอาการอักเสบ ท าให้ไก่กิน
อาหารล าบาก น้ าลายไหลยืด และมีกลิ่นเหม็น น้ ามูกน้ าตาไหล การตายของไก่อาจจะเกิดจากการหายใจไม่
ออกเนื่องจากกินอาหารไม่ได้ 
 หากเกิดในช่องจมูกและลูกตาจะท าให้เกิดอาการอักเสบในไซนัสและลูกตา โดยไก่จะแสดงอาการเจ็บ
ตา ตาอักเสบ ไก่จะเช็ดน้ าตาข้างที่เจ็บกับสีข้างล าตัวบ่อยๆ ตาอาจจะเจ็บข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ ถ้าเป็นมาก
และได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง ลูกไก่อาจจะตายในที่สุด แม้ว่าฝีดาษชนิดเปียกจะพบได้น้อยกว่าชนิดแห้ง แต่มี
อัตราการตายที่สูงว่า 
 กำรป้องกันรักษำ  ที่ได้ผลดีคือ การท าวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษตามโปรแกรมที่ก าหนด เมื่อลูกไก่อายุ 
7 - 10  วัน ให้หมั่นสังเกตดูลูกไก่อยู่เสมอ และหากมีลูกไก่ป่วยให้รีบแยกออกจากฝูงโดยเร็ว   
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ส่วนการรักษายังไม่มียารักษาโดยตรง  แต่ช่วยได้โดยการใช้ปากคีบดึงสะเก็ดตุ่มฝีดาษออก  แล้วทา
ด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนจะช่วยให้โรคหายเร็วขึ้น และลดอาการอักเสบของตุ่มฝีได้ โดยให้กินยาปฏิชีวนะผสมน้ า 
และให้วิตามินเสริมเพ่ือลดความเครียดที่เกิดขึ้น ส่วนฝีดาษชนิดเปียกจะไม่มีทางช่วยเหลือได้เลย จึงควรคัดไก่
ป่วยไปท าลายทิ้ง 

 
 6. โรคหวัดติดต่อหรือหวัดหน้ำบวม   นับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ส าคัญอีกโรคหนึ่ง สาเหตุเกิด
จากเชื้อแบคทรีเรียฮีโมฟิลลัสพารากัลป์ลินารุ่ม  (Hemophillusparagallinarum)  เป็นโรคที่มักเกิดช่วงหน้า
หนาว สามารถเกิดขึ้นได้กับไก่ทุกอายุ พบบ่อยในไก่รุ่นและไก่โตเต็มที่แล้ว โดยเชื้อจะปะปนอยู่ในเสมหะ  
น้ ามูก  และน้ าตาของไก่ป่วย  ฉะนั้นเชื้อโรคจึงแพร่ไปกับอาหาร น้ า อากาศ และติดไปกับฝุ่นละอองภายใน
โรงเรือน ท าให้ไก่เป็นโรคสามารถแพร่เชื้อภายในฝูงได้อย่างรวดเร็วมาก 

ลักษณะอำกำร  อาการเริ่มแรกไก่จะจาม มีน้ ามูกน้ าตา มีน้ ามูกอยู่ในช่องจมูกและเปียกเปรอะถึงปาก 
ระยะแรกน้ ามูกจะใสเหลว ต่อมาน้ ามูกจะข้นเหนียวและมีกลิ่นเหม็น หายใจล าบาก นัยน์ตามีของเหลวเป็นฟอง
อยู่ตรงหัวตา ท าให้เกอาการระคายเคือง ไก่จะใช้เท้าเข่ียนัยน์ตาท าให้รอบตาอักเสบอย่างรุนแรง จามบ่อยๆ ขน
ที่บริเวณหัวปีกจะเปรอะเปื้อนเพราะไก่เช็ดตา ตาจะแฉะจนปิด หน้าบวมและมีของเหลวคั่งอยู่ภายใน เหนียง
อาจจะบวมในบางครั้ง มีแผ่นฝ้าสีเหลืองคล้ายเนยเกิดขึ้นในปากและจมูก ไก่กินอาหารน้อยลง การเจริญเติบโต
น้อยลง ได้ที่ก าลังให้ไข่จะให้ไข่ลดลงประมาณ 10 - 40% ถ้าไก่เป็นโรครุนแรงขึ้นจะมีการอักเสบของหลอดลม 
หายใจมีเสียงดัง ปอดบวม บางตัวอุจจาระจะเหลว หรือมีโรคอ่ืนแทรกซ้อนอาจท าให้ไก่ตายได้ แต่อัตราการ
ตายของไก่ท่ีเป็นโรคนี้จะต่ า 
 กำรป้องกันรักษำ  มาตรการการป้องกันโรคนี้ที่นับว่าได้ผลดีได้แก่ เลี้ยงไก่ในแต่ละโรงเรือนให้ห่างกัน 
ควรเลี้ยงไก่อายุเดียวกันเป็นชุดๆ และควรมีการสุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดี แต่การป้องกันด้วยการท าวัคซีน
น่าจะเป็นวิธีการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุด ส่วนการรักษาโดยใช้ยาพวกซัลฟาละลายน้ าให้ไก่กินอย่างน้อย7 วันและ
ให้ยาปฏิชีวนะ 
 
 7. โรคหงอนด ำ   หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคไก่สาวเนื่องจากเป็นโรคที่มักเป็นกับไก่สาวก่อนเริ่มไข่
หรือระยะไข่ใหม่ๆ สาเหตุของโรคหงอนด ายังไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสก็ได้  เป็นโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบล าไส้ของไก่ สามารถติดต่อกันได้ทางอุจจาระ น้ า และอาหารที่มีเชื้อโรค โดยมีนกและหนูเป็นพาหานะน า
โรค เป็นโรคที่มีการติดต่อกันรวดเร็วมาก 
 ลักษณะอำกำร  หลังจากไก่ได้รับเชื้อประมาณ  10 - 14  วัน จะแสดงอาการโดยไก่จะมีอาการหงอย
ซึม อุณหภูมิของร่างกาย ลด ไก่เบื่ออาหาร น้ าหนักลด แข้งขาลีบ อุจจาระเป็นน้ าสีขาว กระเพาะมีอาหารเต็มมี
กลิ่นเปรี้ยว ไก่ตัวเบาเพราะเสียน้ ามาก ไก่กระหายน้ า หงอนด าคล้ า ไข่ลดลง และตาย อัตราการตายอยู่
ระหว่าง 5 - 25 เปอร์เซ็นต์และอาจสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่าดูพบว่ากระเพาะพองโต มีอาหรเหลวๆมีกลิ่น
เหม็นเปรี้ยว ตับอ่อน มีสีค่อนข้างขาว ไตโตและซีด มีอาการอักเสบที่ล าไส้ กล้ามเนื้อแห้งและมีสภาพคล้ายเนื้อ
ปลา ที่ตับอาจมีจุดเลือดขนาดเข็มหมุดเป็นจุดๆ 
 กำรป้องกันรักษำ  สามารถป้องกันได้ด้วยการจัดการเลี้ยงดูและการสุขาภิบาลที่ดี จัดระบบการเลี้ยง
ไก่ทดแทนอายุเดียวกันแบบเป็นชุดๆ อย่าเลี้ยงไก่หลายอายุในคอกเดียวกัน โดยใช้ยาฟิวราโชลิโดนผสมอาหาร
ในอัตรา 100 - 200 กรัมตอ่อาหาร 1 ตัน หรือยาปฏิชีวนะพวกออกซ่ีเตตร้าชัยคลินหรือคลอเตตร้าชัยคลินหรือ
เพนิซิลลิน ชนิดละลายน้ าในอัตรา 100 กรัมต่ออาหาร 1 ตัน หรือใช้กากน้ าตาลทรายแดงละลายน้ าในอัตรา 
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10 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 1 – 2 ปิ๊บ ให้ไก่กินติดต่อกัน 3 - 7 วัน หรือใช้ผสมอาหารในอัตรา 10% ให้ไก่กิน โดยให้ไก่
กินให้หมดภายใน 3 ชั่วโมงในตอนบ่ายหลังจากให้ไก่อดอาหารเสียอาหารเสียก่อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง สิ่งส าคัญ
ในการรักษาโรคหงอนด าคือ อย่าให้ยาพวกซัลฟารักษาเด็ดขาด 
 

8. โรคมำเร็กซ์  สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส (Herpes virus) ติดต่อกันโดยเชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรคมา
เร็กซ์จะสะสมอยู่ที่หนังไก่บริเวณโคนขนของไก่ป่วย ท าให้หนังไก่บริเวณโคนขนเป็นตุ่มนูนขึ้นมา เมื่อผิวหนัง
บริเวณนี้หลุดออกซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆแบบเดียวกับขี้รังแค เชื้อโรคมาเร็กซ์ก็จะติดออกมากับขี้รังแค
เหล่านั้นด้วย ขี้รังแคเหล่าก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในเล้าไก่หรือตกลงไปจับอยู่ที่ส่วนต่างๆของเล้าไก่ รวมทั้งลงไป
ปะปนกับวัสดุรองพ้ืนของเล้าไก่ ไก่มักจะได้รับเชื้อด้วยการหายใจเอาขี้รังแคที่มีเชื้อไวรัสสะสมอยู่เข้าไป 
นอกจากนี้เชื้อโรคมาเร็กซ์ติดต่อด้วยการสัมผัสโดยตรงได้ด้วย 
 ลักษณะอำกำร  โรคมาเร็กซ์มักเป็นกับไก่รุ่น - ไก่สาวที่มีอายุระหว่าง 8 - 10 สัปดาห์ และจะไม่พบ
โรคนี้ในไก่เล็กที่มีอายุต่ ากว่า 3 สัปดาห์ โดยไก่จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ 
ส าหรับลักษณะอาการของโรคมาเร็กซ์ สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ตามความรุนแรงของโรค ดังนี้ 
 1) ชนิดเฉียบพลัน  ไก่ท่ีป่วยเป็นโรคมาเร็กซ์แบบนี้จะมีอัตราการตายค่อนข้างสูง ถ้าไก่ได้รับการเลี้ยง
ดูไม่ดีและท าให้ไก่มีความเครียดมาก ไก่จะไม่สามารถสังเกตเห็นอาการได้หรืออาจพบว่าไก่ป่วยเล็กน้อย ไก่บาง
ตัวมีอาการเพียงหงอยซึม หรือการเจริญเติบโตไม่ได้ขนาดที่ควรจะได้และไม่สม่ าเสมอกัน เป็นต้น ส่วนมากเมื่อ
เริ่มมีไก่ตายหนึ่งตัวก็จะตายมากติดต่อกันประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ต่อมาจะตายน้อยลงแล้วหยุดตาย แต่ใน
บางครั้งพบว่าไก่ยังตายด้วยโรคนี้ต่อไปเรื่อยๆ วันละไม่ก่ีตัวเป็นเวลานานนับเดือน 
 2) แบบอัมพำต   มีความรุนแรงและอัตราการตายน้อยกว่าแบบแรก อาการของโรคมาเร็กซ์แบบนี้
เป็นอาการที่ไก่เป็นอัมพาต โดยมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว อาการในระยะแรกที่อาจพบคือ 
อ่อนเพลีย กินน้ ากินอาหารไม่ได้ การทรงตัวไม่ปกติเดินขาลาก แล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ ทั้งนี้เพราะการเกิด
มะเร็งขึ้นที่บริเวณประสาทโคนขาในข้างที่เป็นอัมพาต แต่ถ้ามะเร็งไปเกิดที่ประสาทโคนปีกก็จะท าให้ปีกเป็น
อัมพาต  นอกจากนี้บางครั้งอาจพบไก่มีอาการคอบิด หัวห้อยลงเนื่องจากเกิดมะเร็งที่ประสาทส่วนคอ แต่
อาการท่ีพบบ่อยมากในไก่ที่เป็นโรคมาเร็กซ์แบบนี้คือ อาการอัมพาตของขาหรือปีก หรือทั้งขาหรือปีก 
 กำรป้องกันรักษำ  ป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์ตั้งแต่ลูกไก่อายุได้ 1 วัน การ
สุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดี เพ่ือลดอาการเครียดให้มีน้อยที่สุด จะสามารถลดอันตรายจากดรคนี้ได้มาก การ
ระบายอากาศที่ดีโดยเฉพาะในระยะ 2 - 3 สัปดาห์แรกของลูกไก่ เพ่ือเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคมาเร็กซ์ โรค
มาเร็กซ์เมื่อแสดงอาการแล้วจะไม่มีรักษาให้หายได้ นอกจากจะช่วยลดอัตราการตายลงได้ด้วยการเลี้ยงดูและ
การสุขาภิบาลที่ดี อากาศถ่ายเทดี และอย่าให้ไก่มีความเครียดโดยไม่จ าเป็น เช่น  ความเครียดจากการฉีด
วัคซีน  การขนย้ายและการตัดปาก เป็นต้น 
 
 8. พยำธิภำยนอก   พยาธิภายนอกที่พบในสัตว์ปีกส่วนมากอาศัยอยู่บนพ้ืนผิวหนังหรือที่ขน พยาธิ
บางชนิดมีชีวิตอยู่ได้โดยการกินเซลล์ผัวหนังที่ตายแล้ว และพยาธิบางชนิดด ารงชีวิตอยู่ได้โดยการดูดกินเลือด 
พยาธิจะท าความร าคาญให้กับไก่อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ท าให้ไก่ไม่มีค วามสุข สุขภาพไก่ 
อ่อนแอ ซูบผอมลง โลหิตจาง ความต้านทานโรคลดลง และให้ผลผลิตต่ า ซึ่งพยาธิภายนอกที่ส าคัญและพบใน
ไก่มี 3 ชนิดดังนี้ 
 8.1 ไรไก่  เป็นพยาธิภายนอกที่มีขนาดเล็กกว่าเหามากและท าอันตรายต่อไก่ร้ายแรงกว่าเหา 
เพราะด ารงชีวิตโดยการดูดเลือดไก่กินเป็นอาหาร มี 8 ขา ซึ่งไรไก่ที่ส าคัญมี 3 ชนิดด้วยกันคือ 
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-   ไรที่พบตามล าตัว เป็นไรที่พบบนตัวไก่ มักพบที่บริเวณหางและรอบๆทวารหนัก มีสีเทา
ด ารงชีวิตโดยการดูดเลือดไก่กินเป็นอาหาร ไก่ที่มีไรชนิดนี้มากๆจะท าให้เกิดโลหิตจาง กินอาหารน้อยลง 
น้ าหนักลดอย่างรวดเร็ว ให้ไข่ลดลง ผิวหนังเป็นผื่นแดงและเป็นขุยตกสะเก็ด 
  -  ไรที่พบตามคอนนอนหรือไรแดง  ไรชนิดนี้มีขนาดเล็ก ตัวมีสีแดงหรือด า พบอยู่ใต้กองมูล
ไก่ ตามรอยแตกของไม้คอนนอน ฝาผนังและพ้ืนโรงเรือนในช่วงเวลากลางวัน แต่พอเวลากลางคืนมักจะคลาน
ขึ้นบนตัวไก่และดูดเลือดไก่ เมื่อไรชนิดนี้ดูดเลือดมากๆ จะท าให้ไก่เกิดระคายเคืองผิวหนัง อ่อนเพลีย สุขภาพ
ทรุดโทรม หงอนและเหนียงซีด โลหิตจาง ไข่ลด กินอาหารน้อยลง และยังเป็นพาหนะน าโรคต่างๆได้อีกด้วย 
เช่น อหิวาห์ ฝีดาษ และเชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น 
  -   ไรที่แข้งไก่  ไรชนิดนี้จะอาศัยอยู่ใต้เกล็ดของแข้งไก่ มักพบในไก่ที่เลี้ยงอยู่ในคอกที่สกปรก
เป็นเวลานาน โดยเมื่อโตเต็มวัยมันจะฝังตัวและดูดเลือดอยู่ใต้เกล็ดของแข้งไก่ ท าให้ไก่เกิดอาการคันและระคาย
เคือง ท าให้เกล็ดหน้าแข้งอักเสบ ไก่เดินกะเผลก เบื่ออาหาร ไข่ลดลง น้ าหนักลดลง เกล็ดลอกหลุดง่าย 
นอกจากนีย้ังมีน้ าเหลืองและเลือดซึมออกมา ถ้าไม่มียารักษาจะท าให้ขาและนิ้วมีรูปร่างผิดปกติไป 
  ส าหรับการรักษารักษาไรชนิดนี้ โดยการเอาแข้งไก่แช่ลงในน้ ายาโซเดียมฟลูโอไรด์0.5%  
สัปดาห์ละครั้งติดต่อกันประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ก็จะหาย หรือจะจุ่มลงในน้ ามันก๊าดผสมน้ ามันละหุ่งในอัตรา 
9:2 ก็สามารถรักษาไรชนิดนี้ได้เช่นกัน   
 8.2 เหำ  เหาไก่มีอยู่หลายชนิด  โดยจ าแนกความแตกต่างตามจุดที่พบบนร่างกาย ได้แก่ เหา
บนศีรษะ จะอาศัยอยู่ที่บริเวณขนและผิวหนังใกล้ศีรษะ เหาที่ล าตัว อาศัยอยู่ตามล าตัวและที่ขนบริเวณท้อง 
และเหาที่ปีก จะอาศัยอยู่ตามขนบริเวณใต้ปีก เป็นเหาสีเทา รูปร่างเล็กยาว ส่วนเหาที่ล าตัวและศีรษะจะมี
ขนาดใหญ่กว่าและตัวแบน ซึ่งเหาทั้ง 3 ชนิด สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและรวดเร็ว 
  เหา เมื่อโตเต็มที่ ล าตัวจะมีลักษณะแบน มีขา 6 ขา หัวกลม ส่วนปากจะมีฟันคล้ายใบเลื่อย   
มีขากรรไกร 1 คู่ ไม่มีปีก ตัวเมียเมื่อโตเต็มวัยจะวางไข่ครั้งละ 50 - 300 ฟอง ไข่มีสีขาวปกคลุมด้วยหนาม ไข่
จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 2 - 3 วันจนถึง 2 สัปดาห์จะให้ตัวนิมน์ (Nymphs)  รูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย แต่จะ
เล็กกว่าและใสกว่า หลังจากนั้นมันจะลอกคราบและใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยมี
ขนาด     นิ้ว มีสีตั้งแต่สีเทาจนถึงสีเหลืองหรือสีด า มีวงจรชีวิตประมาณ 4 - 6 สัปดาห์  

  ลักษณะกำรท ำลำย  ส่วนมากเหาจะเกิดใหม่ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เหมาะสม เหาทุกชนิดจะด ารงชีวิตอยู่บนตัวไก่โดยมันจะกินสะเก็ดผิวหนั งที่แห้ง เศษขน หรือดูดกินเลือดจาก
ผิวหนังหรือขนอ่อนที่เพ่ิงออกใหม่ ถ้าเป็นมากจะท าให้ไก่เกิดอาการอักเสบและเกิดการระคายเคือง คัน         
ไก่กระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่ง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เจริญเติบโตช้า ท้องเดิน โลหิตจาง ความต้านทานต่ า      
ในไก่ที่ก าลังให้ไข่จะให้ไข่ลดลงประมาณ 10 - 20 % ในลูกไก่ที่ฟักโดยแม่ไก่ที่มีเหา ลูกไก่จะถูกท าลายตั้งแต่
ออกจากไข ่
  กำรป้องกันรักษำเหำและไรไก่  การป้องกันเหาและไรไก่ สามารถท าได้โดยการสุขาภิบาลที่ดี 
ป้องกันอย่าให้นกเข้าไปในโรงเรือนได้ เพราะนกก็เป็นเหาและไรได้เช่นกันก่อนน าไก่เข้ าคอกควรฉีดโรงเรือน
หรือเล้าไก่และรอบๆด้วยยาฆ่าแมลงพวกมาลาไธออนคาร์บาริล หรือเซฟวิน และน้ ายาโล่ติ๊นเสียก่อน เพ่ือฆ่า
เห่าและไร 
  ส าหรับบนตัวไก่ เมื่อตรวจพบว่ามีเหาหรือไก่ก็จับอาบน้ ายาโล่ติ๊น โดยใช้โล่ติ๊นทุบแช่น้ าให้น้ า
ขาวออกแล้วผสมน้ าลงไปพอประมาณ แล้วขับไก่จุ่มลงไป หรือจะใช้ยาผงส าเร็จรูปโรยตามตัวไก่โดยตรงก็ได้ 
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หรืออาจใช้ยาสูบอย่างฉุนแช่น้ าในปี๊บให้เข้มข้นแล้วจับตัวไก่จุ่มลงไป หรือจะต ายาสูบอย่างฉุนให้ป่นแล้วน าไป
โรยตามรังไข่และบริเวณเล้าไก่ก็ได้ 
  การก าจัดเหาและไรอีกวิธีหนึ่งคือ ให้ท าที่เกลือกฝุ่น โดยน ากล่องสี่ เหลี่ยมลึกประมาณ 1 คืบ 
ใช้ยาสูบอย่างฉุนต าให้ป่นเป็นแป้งผสมกับปูนขาวหรือข้ีเถ้าและดินใส่ไว้ในกล่อง ราดน้ าให้ชุ่มนิดหน่อยเพราะไก่
ชอบเกลือก วิธีนี้จะช่วยลดเหาและไรลงได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดและได้ผลดีอีกด้วย    
 8.3 หมัด  หมัดที่พบบ่อยในไก่เป็นหมัดชนิดเกาะแน่น ตัวมีสีน้ าตาลเข้ม เกาะแน่นอยู่กับ
ผิวหนังบริเวณหัวและมักอยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ 100 ตัวหรือมากกว่า ส่วนปากของหมัดจะฝังลึกลงไปใน
ผิวหนัง ท าให้แกะออกยาก ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่จะหล่นลงพ้ืนคอกและฝังลึกลงไปในพ้ืนคอกที่เป็นดิน
ประมาณ 15 เซนติเมตร และเจริญเป็นตัวเต็มวัยภายใน 60 วัน 
  หมัดท าลายไก่โดยการดูดเลือดไก่กินเป็นอาหาร ท าให้ไก่เกิดอาการระคายเคือง อาจท าให้
ลูกไก่ตายเนื่องจากโลหิตจางได้ ส่วนในไก่ใหญ่จะท าให้การเจริญเติบโตช้าและไข่ลดลง 
  หากเกิดหมัดระบาดท าการรักษาและควบคุมโดยโรยก ามะถันผง หรือทาบริเวณที่มีหมัดด้วย
ส่วนผสมของก ามะถันผง 1 ส่วน กับน้ ามันก๊าด 4 ส่วน หรืออาจทาบริเวณที่มีหมัดด้วยน้ ามันหมู น้ ามันละหุ่ง 
หรือน้ ามันลินซีดก็ได้  
      
 9. พยำธิภำยใน   พยาธิภายในพบในไก่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรการการเลี้ยงดูและการ
ควบคุมพยาธิว่าเข้มงวดมากแค่ไหน ซึ่งผลกระทบของพยาธิภายในที่มีต่อไก่ ได้แก่ พยาธิจะแย่งอาหารจาก
ล าไส้ ท าลายผนังล าไส้และอวัยวะอ่ืนๆที่ส าคัญของไก่ ท าให้ไก่อ่อนแอ มีความต้านทานต่อโรคน้อยลง ท าให้ไก่
ในระยะก่อนไข่โตช้า น้ าหนักเพ่ิมน้อยและผอม ท าให้ประสิทธิภาพในการใช้อาหารไปผลิตเนื้อและไข่ต่ า ไก่จะ
ให้ไข่ในอัตราสูงสุดไม่ได้ตามมาตรฐานของพันธุ์ ไก่จะให้ไข่ฟองขนาดเล็ก ท าให้ไก่ไข่มีอัตราการตายเพ่ิมขึ้น 
และตัวพยาธิอาจเป็นพาหนะน าโรคบางชนิดของไก่ ส าหรับพยาธิภายในของไก่ที่ส าคัญ ได้แก่ พยาธิเส้นด้าย 
พยาธิไส้เดือน เป็นต้น 
 กำรป้องกันพยำธิภำยใน  สามารถท าได้ดังนี้ 
 1. ท าความสะอาดคอกและบริเวณรอบๆก่อนน าไก่เข้าทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดคอก น า
วัสดุรองพ้ืนคอกออกไปเผาเพ่ือท าลายไข่พยาธิ ล้างท าความสะอาดพ้ืนคอกด้วยไอน้ าหรือฉีดน้ าแรงอัดสูงและ
ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคโซดาไฟ นอกจากนี้อุปกรณ์ในการเลี้ยงทุกชิ้นก็ต้องล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
ในลักษณะเดียวกัน และท าความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรือนเลี้ยงไก่อย่าให้รกรุงรังเป็นที่อยู่ของแมลงพาหะ 
 2. รักษาคอกให้แห้ง ในคอกไก่ไข่ที่เลี้ยงบนพ้ืนจะต้องรักษาให้วัสดุรองพ้ืนแห้งอยู่เสมอ อย่าให้
ชื้นจนจับกันเป็นก้อน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆรางน้ าและรางอาหาร ใส่วัสดุรองพ้ืนให้หนาพอและคอยคุ้ยกลับ
บ่อยๆ เพ่ือให้วัสดุรองพ้ืนหลวมและป้องกันการเกิดความร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ตัวหนอนพยาธิที่อยู่
ในไข่เจริญ ส่วนในไก่ไข่ท่ีเลี้ยงในกรงควรรักษาให้อุจจาระไก่แห้งอยู่เสมอ 
 3. อย่าเลี้ยงไก่ให้แน่น เพราะการเลี้ยงไก่แน่นในคอกจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไก่จิกกินอุจจาระที่
มีพยาธิเข้าไปได้ง่าย ควรมีคอนให้ไก่นอนและมีตาข่ายกั้นไม่ให้ไก่เข้าไปใต้คอนนอนได้ เป็นการลดโอกาสที่ไก่จะ
ได้รับไข่พยาธิจากอุจจาระไก่ลงได้  
 4. ควบคุมพาหะกึ่งกลาง เช่น แมลงสาบ แมลงวัน มด หอยทาก เป็นต้น เพราะพาหะกึ่ งกลาง
เป็นตัวการส าคัญที่ช่วยให้การแพร่ไข่พยาธิจากอุจจาระไก่ไปสู่ตัวไก่ ควรหาทางก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะ
พร้อมๆกับก าจัดไปด้วย 
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 5. ควรเลี้ยงไก่เล็กให้ห่างจากไก่ใหญ่ และอย่าให้คนเลี้ยงไปหากันระหว่างคอกไก่เล็กกับคอกไก่
ใหญ่ เป็นการลดการแพร่ระบาดของไข่พยาธิ เนื่องจากไก่เล็กมีความต้านทานต่อการเป็นพยาธิน้อยกว่าไก่ใหญ่ 
 6. ควรผ่าซากไก่และไก่ตายเพ่ือตรวจดูพยาธิอยู่เสมอ เพื่อจะได้หามาตรการควบคุมได้ทันก่อนที่
ความเสียหายจะเกิดข้ึน 
 7. เมื่อพบว่าไก่ในฝูงเป็นพยาธิให้ท าการถ่ายพยาธิด้วยยาถ่ายพยาธิดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตยา 
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 การเลี้ยงไก่ไข่แบบการค้าหรือท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ย่อมเป็นงานที่เสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจสาขาอ่ืน  และในบรรดาความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงไก่ไข่แล้ว  
โรคนับได้ว่าเป็นตัวการที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากดังที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาจากเรื่องที่ผ่านมา  และต่อไปนี้
เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขภิบาลการเลี้ยงไก่ไข่ 
 
เวชภัณฑ์ 

1. วัคซีนสเตรนเอฟ  เป็นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลใช้หยอดจมูกลูกไก่และไก่ทุกชนิด จะให้ความ
คุ้มโรคได้ 3 - 6 เดือน 

2. วัคซีนเอ็ม พี สเตรน  เป็นวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซล  ใช้ปลูกที่หนังปีกตรงบริเวณที่ไม่มี
กล้ามเนื้อข้างใน  ใช้กับไก่ใหญ่อายุ  3  เดือนขึ้นไปเท่านั้น  จะให้ความคุ้มโรคได้ประมาณ  1  ปี 

3. วัคซีนอหิวาห์ไก่  จะให้กับไก่อายุ 3 – 5 สัปดาห์  โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง 
4. วัคซีนกัมโบโรเชื้อเป็น สเตรน ซี ยู วันเอ็มให้กับไก่ไข่เมื่ออายุ  14  วัน  และ  5  สัปดาห์  โดย

ละลายน้ า 
5. วัคซีนกัมโบโรเชื้อตาย สเตรน ซี ยู วันเอ็ม  ให้กับไก่ไข่เมื่ออายุ  18  สัปดาห์  โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ใต้ผิวหนัง 
6. วัคซีนป้องกันหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่  จะให้กับไก่ไข่เมื่ออายุ  5 – 7 วัน  14 – 21 วัน  และ 

ทุกๆ 6 – 8 สัปดาห์  โดยหยอดตาหรือจมูก 
7. วัคซีนฝีดาษไก่  จะให้กับไก่ไข่เม่ืออายุ  5  สัปดาห์  โดยแทงปีก 

 
ข้อควรปฏิบัติในกำรท ำวัคซีน 

1. อายุของไก่และระยะเวลาในการท าวัคซีนจะมีความส าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของไก่เป็น
อย่างมาก  ดังนั้นในการท าวัคซีนจึงควรท าตามก าหนดเวลาอย่างถูกต้อง 

2. สุขภาพของไก่ขณะที่ท าวัคซีนจะต้องมีความสมบูรณ์  แจ่มใส  แข็งแรง  ไม่เป็นโรคระบาด       
และต้องปลอดภัยจากพยาธิ  เพราะอาจจะท าให้การท าวัคซีนไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ทั้งอาจท าให้ไก่ป่วยมี อาการ
ถึงขั้นรุนแรงได้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพของไก่และอาการแทรกซ้อนต่างๆ  จึงควรให้ยาปฏิชีวนะ   
หรือไวตามิน  3  วันติดต่อกัน  กล่าวคือก่อนและหลังท าวัคซีน  1  วัน  และในวันท าวัคซีนอีก  1  วัน 

3. วัคซีนที่ใช้ต้องไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  และควรซื้อวัคซีนจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น 
4. การเก็บรักษาวัคซีน  จะต้องเก็บไว้ในที่เย็นจัดเช่น  ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น  หรือตามค าแนะน า

ของการใช้วัคซีนนั้น  การขนส่งจะต้องบรรจุในกระติกน้ าแข็งผสมเกลือ  และควรระวังอย่าให้วัคซีนถูกความ
ร้อนหรือแสงอาทิตย์  เพราะจะท าให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพได้ 

5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าวัคซีนทุกชิ้น  จะต้องได้รับการท าความสะอาด  และผ่านการ
ฆ่าเชื้อ  อาจเป็นวิธีต้ม  นึ่งไอน้ า  แล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง  ในกรณีที่ท าวัคซีนละลายน้ าควรล้าง
ภาชนะต่างๆ  ให้สะอาดหมดจดก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 

เร่ืองที่  3.10  เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรสุขำภิบำล 
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6. ในการผสมวัคซีน  จะต้องผสมในอัตราที่ถูกต้องและเหมาะสม  เมื่อผสมเสร็จแล้วควรรีบใช้ให้หมด
ภายใน  2  ชั่วโมง 

7. วัคซีนที่ผสมแล้วเหลือใช้  รวมทั้งหลอดหรือขวดบรรจุวัคซีน  ก่อนทิ้งควรผ่านการต้มฆ่าเชื้อ
เสียก่อน 

  
วิธีกำรท ำวัคซีน 
 การท าวัคซีนให้กับไก่ไข่นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน  และวัคซีนแต่ละชนิดอาจมีวิธีการท าเพียงวิธีเดียวหรือ
หลายวิธีก็ได้  ยกตัวอย่างเช่น  วัคซีนนิวคาสเซิล  นอกจากจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้แล้ว  ยังสามารถใช้วิ ธีแทงปีก
ได้อีกด้วย  การให้วัคซีนแก่ไก่ไข่โดยวีที่ต่างกันก็จะมีความคุ้มโรคที่มีระยะเวลาแตกต่างกันไปด้วย  ผู้เลี้ยงไก่ไข่
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวัคซีนแต่ละชนิด  พร้อมทั้งวิธีการใช้  เพ่ือจะได้มีการใช้
วัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับวิธีการให้วัคซีนแก่ไก่นั้นมีหลายวิธีด้วยกัน  กล่าวคือ 

1. วิธีหยอดตา  เป็นวิธีที่นิยมท ากันมาก  โดยเฉพาะในลูกไก่ทั้งนี้เพราะท าได้ง่าย  และขั้นตอนก็ไม่
ยุ่งยากมากนัก  ท าโดยการหยอดวัคซีนลงกลางลูกนัยน์ตาของไก่ข้างใดข้างหนึ่งเพียง  1  หยด  ด้วยขวด
ส าหรับหยดลูกตาไก่ 

2. วิธีแทงปีก  วิธีนี้นิยมท ากับโรคฝีดาษ  ท าโดยใช้เข็มส าหรับแทงปีก  ซึ่งมีช่องส าหรับกักวัคซีนอยู่  
จากนั้นจึงจุ่มเข็มลงในวัคซีน  โดยเอียงภาชนะที่ใส่วัคซีนเล็กน้อย  ทั้งนี้เพ่ือให้เข็มมีโอกาสกักวัคซีนได้เต็มที่  
แล้วจึงแทงเข็มให้ทะลุผ่านแผ่นหนังที่ปีกไก่ 

3. วิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  ให้ใช้เข็มฉีดยาแบบอัตโนมัติจะท าให้สะดวกมากขึ้น  ปกติจะใช้เข็มเบอร์  20  
ขนาด  ½ นิ้ว  ฉีดใต้ผิวหนังบริเวณต้นคอไก่  แต่ต้องระวังอย่าให้ฉีดยาทะลุหนังออกไป  หรือแทงเข็มกดต่ าเกิน
ลงไปในกล้ามเนื้อคอไก ่

4. วิธีฉีดเข้ากล้าม  ใช้เข็มฉีดยาแบบอัตโนมัติเบอร์  20  ขนาด  ½  นิ้ว  ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณ     
ต้นขา  หน้าอก  หรือท่ีต้นปีก 

5. วิธีละลายน้ า  โดยเอาวัคซีนชนิดละลายน้ าที่ต้องการ  มาละลายลงในน้ าให้ไก่กิน  น้ าที่ใช้ต้องเป็น
น้ าที่สะอาด  เย็น  และปราศจากเชื้อโรคหรือยาฆ่าเชื้อใดๆ  ทั้งสิ้นเช่น  น้ าฝน  เป็นต้น  ถ้าเป็นน้ าประปาควร
ทิ้งไว้  24 – 28 ชั่วโมงก่อนน าไปใช้  เพราะสารเคมีและคลอรีนในน้ าประปาอาจจะท าให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพได้  
ควรผสมนมผงสกัดไขมัน(หางนมผง)  ในอัตรา  100  กรัมต่อน้ าสะอาด  40  ลิตร  ซึ่งใช้ผสมกับวัคซีนขนาด 
1,000 โด๊ส  ใน  1  ขวดสามารถใช้กับไก่ไข่ได้  1,000  ตัว  และจะต้องให้ไก่กินน้ าผสมวัคซีนนี้ให้วัคซีน        
1 – 2  ชั่วโมง  และได้กินน้ าละลายวัคซีนทุกตัวควรให้ในขณะที่อากาศเย็นเช่น  ตอนเช้า  หรือในฤดูร้อนควร
ผสมน้ าแข็งสะอาดทุบละเอียดลงในน้ าละลายวัคซีนด้วย 
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กิจกรรมที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรกำรเลี้ยงไก่ไข่ 

ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. ให้นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์ไก่ไข่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. อธิบายลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่มีกี่ชนิด  อะไรบ้าง 
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4. ให้นักศึกษาอธิบายการจัดการก่อนน าลูกไก่มาเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การคัดเลือกพันธุ์โดยใช้ข้อสังเกตและยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์  อธิบายมาพอสังเขป 
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บทที่ 4 
กำรจัดกำรกำรตลำดและกำรท ำบัญช ี
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บทที่  4  กำรจัดกำรกำรตลำดและกำรท ำบัญชี 
 
สำระส ำคัญ 
 การจัดการการตลาดและการจัดท าบัญชี  เป็นการเรียนรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องได้แก่             
การวิเคราะห์การตลาด  ช่องทางการจ าหน่าย  การขายและการส่งเสริมการขาย  การบรรจุหีบห่อ            
การก าหนดราคาขาย  และการท าบัญชี  เพ่ือจะให้ผู้เรียนมีความรู้และวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม  
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายกระบวนการตลาดได้ 
2. ท าบัญชีการผลิตสัตว์ได้ 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

1. การวิเคราะห์การตลาด 
2. ช่องทางการจ าหน่าย 
3. การขายและการส่งเสริมการขาย 
4. การบรรจุหีบห่อ 
5. การก าหนดราคาขาย 
6. บัญชีทรัพย์สิน 
7. บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่  4 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้มีความช านาญในชุมชน 
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
5. ท ากิจกรรมท้ายบท 

 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
1. เอกสารการสอนหน่วยที่  4 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 
ประเมินผล 

1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท 
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อัตราส่วน 1:100 16  สัปดาห ์ 5  สัปดาห ์

ออกไข่ครั้งแรกเมื่อไก่
อายุ  21  สัปดาห ์

 

 
กำรวิเครำะห์กำรตลำดไข่ไก่ 

ลักษณะท่ัวไปของตลำดไข่ไก่  
 ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของไข่ไก่คือเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous 
Goods) นั่นคือไข่ไก่ไม่ว่าจะมาจากผู้ประกอบการรายใดล้วนมีลักษณะเหมือนกันและสามารถทดแทนกันได้
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นไข่ไก่ขนาดเดียวกัน เบอร์เดียวกัน ไม่ว่าจะมาจากผู้ประกอบการรายได้ราคาย่อมเท่ากัน 
ทั้งนี้ราคาไข่ไก่ถูกก าหนดจากราคาตลาด ไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาดได้
เนื่องจากหากตั้งราคาสูงกว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะหันไปซื้อไข่ไก่จากผู้ประกอบการรายอ่ืนทันที อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากผู้ประกอบการรายอ่ืนได้โดยการลดราคาสินค้า (ไข่ไก่) 
 
 
  
 
 

 

 
 ส าหรับวงจรการผลิตไข่ไก่ก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือไข่ไก่นั้นต้องเริ่มต้นที่แม่พันธุ์ไก่ไข่ (Parent 
Stock หรือ P.S.) โดยแม่พันธุ์ไก่ไข่ 1 ตัว สามารถผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ได้ประมาณ 100 ตัว เมื่อเลี้ยงลูกไก่พันธุ์ไข่
ไปประมาณ 16 สัปดาห์ ลูกไก่จะกลายเป็นไก่สาว เลี้ยงไก่สาวต่อไปอีกประมาณ 5 สัปดาห์ ไก่สาวจะให้ผลผลิต
ไข่ไก่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 21 สัปดาห์ ทั้งนี้ในขั้นตอนการเลี้ยงลูกไก่พันธุ์ไข่และเลี้ยงไก่สาวจะต้องใช้
อาหารสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตส าคัญในการเลี้ยงดูไก่ด้วย 
 

 
 

ส าหรับการแข่งขันในตลาดไข่ไก่ประกอบไปด้วยผู้เล่นรายใหญ่ จ านวนน้อยรายที่กุมส่วนแบ่งตลาด
จ านวนมาก ท าให้การผลิตหรือ ยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผู้ผลิตรายใหญ่สามารถส่งผลกระทบถึง ราคาไข่

อำหำรสัตว์ 

แม่พันธุ์ไก่ไข ่ ลูกไก่พันธุ์ไข ่ ไก่สำว ไข่ไก่ 

เร่ืองที่  4.1  กำรวิเครำะห์กำรตลำด 
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ไก่ในตลาดได้ ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยจ านวนมากมีส่วนแบ่ง ในตลาดน้อยและเป็นเพียงผู้รับราคา (price 
taker) ในตลาดไข่ไก่เท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2544 เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดท าให้ไข่ไก่มีราคาตกต่ า มี ผู้ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าว่ามีการทุ่มตลาด (predator pricing) ในตลาดไข่ไก่โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติไม่สั่งฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่พบ  พฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิด 
เนื่องจากในช่วงเวลาที่มีการร้องเรียนนั้นเป็น ช่วงที่มีปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด จึงท าให้ราคาไข่ไก่ต่ ากว่าราคาที่ผู้
ประกอบ การเคยขายได้ในอดีต แต่ไม่พบว่ามีพฤติกรรมการทุ่มตลาดแต่อย่างใด กระนั้น ปัญหาราคาไข่ไก่
ตกต่ าท าให้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้า แทรกแซงเพ่ือแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่สามารถจะ 
ประกอบการอยู่ได้ด้วยราคาของไข่ไก่ท่ีตกต่ าอยู่ในขณะนั้น ท าให้ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการน าระบบโควตามาใช้
เพ่ือจ ากัดปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ ไข่ เพ่ือจ ากัดจ านวนไก่สาวและปริมาณไข่ไก่ในตลาด โดยระบบโควตาจะ ส่งผล
ให้มีไก่สาวลดลง และท าให้ปริมาณไข่ไก่ในตลาดลดลงด้วย เมื่อ ปริมาณไข่ไก่ในตลาดลดลงในขณะที่อุปสงค์
ของไข่ไก่ในตลาดยังคงเดิม จะส่งผลให้ราคาไข่ไก่ในตลาดสูงขึ้นได้ตามหลักอุปสงค์อุปทาน 
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ตลาดนับว่ามีบทบาทส าคัญและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่า  ธุรกิจการเลี้ยง
ไก่ไข่จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ถ้าผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถขายไข่ได้ราคาดี มีผลก าไรมากเท่าไร ก็จะ
ยิ่งได้รับความส าเร็จเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วตลาดไข่ไก่แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. กำรขำยปลีก ลักษณะการขายแบบนี้มักเกิดจากฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่ใกล้ในเมืองใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชน
หรืออยู่ใกล้ถนนใหญ่ ทั้งนี้เพราะว่าสามารถที่จะขายไข่ให้กับผู้บริโภคได้ และสามารถขายไข่ได้ในราคาสูง การ
ขายไข่แบบนี้อาจท าได้โดยการน าไข่ไปวางขายในตลาดสด ขายตามบ้าน หรืออาจมีบางฟาร์มที่ตั้งร้านขายไข่ไว้
ริมถนนที่มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมา 
 

 

 2. กำรขำยส่ง ลักษณะการขายแบบนี้จะได้ราคาที่ต่ ากว่าการขายปลีก การขายส่งอาจท าได้โดยการ
น าไข่ไปขายให้กับตลาดกลางไข่ไก่หรือลังไข่ หรือส่งขายตามร้านค้าขายปลีกหรือร้านค้าขายส่งในท้องถิ่น ซึ่ง
อาจเป็นร้านขายอาหารสัตว์หรือร้านรวบรวมไข่ ในท้องถิ่น ราคาไ ข่จะขึ้นอยู่ กับราคาที่คลั งไข่ ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ก าหนด 
 

 

 3. กำรขำยประกันรำคำ ผู้เลี้ยงไก่ไข่บางรายอาจขายไข่ในรูปของการท าสัญญากับบริษัทผลิตอาหาร
สัตว์โดยที่บริษัทดังกล่าวขายพันธ์ไก่ อาหารและยาสัตว์ให้ แล้วบริษัทจะรับซื้อไข่ทั้งหมดในราคาประการตลอด
ทั้งปีท่ีผู้เลี้ยงมีก าไรพอสมควร และไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุนเมื่อราคาไข่ตก 
 
 

เร่ืองที่  4.2  ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
   



80 
 

 ราคาไข่ไก่ก็เช่นเดียวกับราคาผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่ผู้ผลิตไม่สามารถที่จะตั้งราคาได้เอง ราคาจึง
ขึ้นลงไม่แน่นอนตามปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดมีบทบาทที่ส าคัญต่อราคาในประเทศเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ เมื่อใดที่ราคาไข่ไก่ในตลาดฮ่องกงสูง พ่อค้าส่งออกจะกว้านซื้อไข่ในราคาที่สูงเพ่ือจะส่งไป
ขายในฮ่องกง ท าให้ราคาไข่ไก่ในประเทศไทยสูงตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามถ้าราคาไข่ไก่ในตลาดฮ่องกง
ตกต่ า พ่อค้าส่งออกจะกดราคาไข่ในประเทศให้ต่ าลงด้วย โดยที่พ่อค้าส่งออกยังคงมีก าไรอยู่ แต่ผู้เลี้ยงอาจจะ
ขาดทุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้มีผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ๆ ได้รวมตัวกันเพ่ือควบคุมราคาไข่ไก่ให้อยู่ในระดับที่ไม่
ขาดทุนได้ โดยระบายไข่ส่งออกไปยังตลาดฮ่องกงเอง ในช่วงใดที่ปริมาณไข่ในประเทศมีเกินความต้องการ 
แม้ว่าราคาไข่ไก่ในตลาดฮ่องกงจะตกต่ าก็ตาม โดยที่กลุ่มผู้เลี้ยงยอมขาดทุนบ้างเพ่ือดึงราคาไข่ไก่ในประเทศให้
สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะก าไรที่ได้จากตลาดภายในประเทศย่อมมากกว่าต่างประเทศ ซึ่งจะต้องแข่งขันกับไข่จาก
ประเทศอ่ืนด้วย 
 นอกจากนี้ฤดูกาลก็มีอิทธิพลต่อราคาและความต้องการของไก่ไข่ภายในประเทศไม่น้อย ในทกๆ ปี ช่วง
หน้าแล้งนับตั้งแต่หลังการเก็บเก่ียวข้าวไปแล้ว ปริมาณไข่ในท้องตลาดจะมีปริมาณมาก ทั้งนี้เพราะมีไข่ไก่จากที่
ต่างๆ ก าลังปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ความต้องการไข่จึงลดลงไปด้วย แต่หลังจากเดือน
มิถุนายนไปแล้ว ราคาไข่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงหน้าฝนนี้ ไข่จากชนบทจะลด
น้อยลงไปด้วย จึงท าให้ปริมาณไข่ในตลาดลดลง ประกอบกับในช่วงปลายปีมักจะมีเทศกาลต่างๆ มากมาย เช่น 
วันปีใหม่ไปจนถึงวันตรุษจีน จึงท าให้ความต้องการไข่มีปริมาณมากข้ึน เป็นผลให้ราคาค่อนข้างสูงในช่วงปลายป ี 
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กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) 
 วัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดท าการส่งเสริมการขายนั้นก็เพ่ือ เป็นการกระตุ้นยอดขายของกิจการ และ 
การแนะน าสินค้าสู่ลูกค้า ทั้งนี้ยังสืบเนื่องกับ ความพึงพอใจที่ดีของลูกค้า ในการบริโภคหรืออุปโภคสินค้า เพ่ือ
การสร้างเครือข่ายความเป็นไปได้ ในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินค้านั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการ
แนะน าสินค้าโดยอาศัยช่องทางแบบปากต่อปากหรือเพ่ือนสู่เพ่ือนต่อไป และถ้าจะให้ผมสรุป "การส่งเสริมการ
ขายคือการสนับสนุนการสร้างราคาสินค้าเฉพาะเจาะจง/การสร้างมูลค่าตราสินค้า การสร้างกลุ่มลูกค้าถาวร 
และการสร้างภาพพจน์ของกิจการ" นั่นเอง 
 ในทางปฏิบัติ การส่งเสริมการขาย หมายถึง การติดต่อสื่อสาร (Communication between 
Company and Customer) ระหว่างลูกค้าและกิจการ โดยอาศัยเครื่องมือในการสื่อสาร (Marketing Tools) 
ได้แก่: 
 

 1. กำรโฆษณำ (Advertising) ในการโฆษณาสินค้าและการบริการ กิจการจะต้องศึกษาและก าหนด
ตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าเสียก่อนครับ และหลังจากนั้นกิจการจึงจะสามารถที่จะเริ่มด าเนินการและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในการโฆษณาสินค้าและการบริการโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาคืออะไร -What are the advertising objectives 
 งบประมาณท่ีจะจัดสรรให้โครงการมีเท่าไร - How must to spend 
 สิ่งที่จะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบคืออะไร - What message should be sent 
 สื่อชนิดใดที่สมควรจะน ามาใช้ - What media should be used 
 และกิจการจะท าการประเมินผลอย่างไร - How should the results be evaluated 

  ขั้นตอนแรกในการจัดท ากิจกรรมการโฆษณาคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการโฆษณา 
และวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย (Target Market) ต าแหน่งสินค้าในตลาด 
(Market Positioning) และส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยต าแหน่งสินค้าในตลาดและส่วน
ประสมทางการตลาดจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดการโฆษณาว่าจะควรเป็นในทิศทางใด 
 หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา กิจการสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ
และจัดท างบประมาณ การจัดท าโฆษณานั้นเป็นกระบวนการในการผลักดันความต้องการของลูกค้าในตัวสินค้า
ให้สูงขึ้น หรือกิจการยอมที่จะสูญเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพ่ือให้บรรลุยอดขายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

2. กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing) การตลาดทางตรง คือ ระบบหนึ่งของการตลาดที่ใช้สื่อ
ในการโฆษณาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถวัดผลได้และสามารถกระท าได้
ในทุกสถานที่ ในอีกนัยหนึ่งการตลาดทางตรงเป็นความพยายามของการโฆษณาในการสร้างความสนใจของ
ลูกค้าให้มีต่อสินค้าหรือการบริการ การส่งเสริมการขายก็ถือได้ว่าเป็นการตลาดทางตรงที่กิจการใช้ในการ
กระตุ้นยอดขายโดยการจูงใจลูกค้าครับ 

 

 

เร่ืองที่  4.3  กำรขำยและกำรส่งเสริมกำรขำย 
   

http://www.na-vigator.com/business-management/marketing/67--promotion
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 3. กำรท ำกำรขำยด้วยกำรใช้พนักงำน (Personal Selling)   การท าการขายด้วยการใช้พนักงาน
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเครื่องมือการพยากรณ์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ผลที่จะได้รับจากกระบวนการในการท า
การขาย การใช้จิตวิทยาเฉพาะบุคคลในการจูงใจลูกค้าเพ่ือการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการบริการ และคุณภาพ
ในการท าการขายที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลักๆ คือ: 

 การสร้างบรรยากาศระหว่างการขาย  
 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและอุปโภค  
 การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว 
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ควำมส ำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

หน้าที่โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์  คือต้องคุ้มครองปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มให้คงสภาพเดิมไว้ได้ช่วย
รักษาคุณภาพและต้องสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องรู้จักเลือกวัสดุที่
ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้ต้องสามารถปกป้องรักษา
คุณภาพสินค้ า ง่ ายแก่ ก ารขนส่ งและป้ องกั นความ เสี ยหายที่ อ า จ เกิ ดระหว่ า งกา รขนส่ ง ด้ ว ย  
          ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปท าให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย
สวยงามมากขึ้นทั้งการออกแบบรูปร่างและชนิดของวัสดุที่ใช้มีการค านึงถึงความสวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบ
เห็น สะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุชั้นดีและการออกแบบสวยงาม   จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดู
มีคุณค่าหรูหราและมีระดับมากขึ้นท าให้ผู้ผลิตสามารถที่จะก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นได้   จึงอาจกล่าวได้
ว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและสวยงามจะสามารถท าหน้าที่
แทนพนักงานขายได้  เครื่องหมายยี่ห้อสัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้คนทั่วไปรู้จักสินค้ามากขึ้น 
ขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีนอกจากนี้การ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เสียใหม่ของผลิตภัณฑ์ใดๆ จะท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของ
ผู้บริโภค 
 
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี 

1. จูงใจให้ซื้อ บรรจุภัณฑ์จึงต้องสะดุดตาน่าสนใจ 
2. น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
3. เร้าอารมณ์ให้อยากซื้อ ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ช่วยเร้าอารมณ์ให้ผู้พบเห็น

อยากซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี 
4. สะดวกในการใช้ บรรจุภัณฑ์ต้องท าจากวัสดุที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และออกแบบให้สามารถ

หยิบจับใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้สะดวก  ปลอดภัยไม่มีน้ าหนักมากเกินไป 
 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
 แบ่งบรรจุภัณฑ์ออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 1 (Primary Packaging)  เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดอยู่ติดกับเนื้อของบรรจุภัณฑ์ 
ท าหน้าทีห่่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 

2. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 2 (Secondary Packaging) ท าหน้าที่ขายและจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ 
3. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 3 (Shopping Packaging) ท าหน้าที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
4. บรรจุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (Labeling) เป็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 

เร่ืองที่  4.4  กำรบรรจุหีบห่อ 
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กลยุทธ์ของบรรจุภัณฑ์ 
1. ควรเลือกใช้วัสดุใหม่ ๆ ในการจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เพ่ือความทันสมัยและลด

ต้นทุนปัจจุบันนิยมใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
2. ออกแบบโครงสร้าง  โครงสร้างแข็งแรงจะช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหัก  บุบสลายช ารุด ใน

ระหว่างการขนส่ง 
3. ออกแบบกราฟิกใหม่เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดใจมากขึ้น   ท าให้

ผลิตภัณฑ์ดูน่าใช้   น่าหยิบและทันสมัย 
4. ออกแบบขนาดและรูปร่างใหม่   ขนาดที่เหมาะสมและรูปร่างที่น่าจับต้องและออกแบบได้สะดวก

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ดีข้ึนและทันสมัยมากขึ้น 
5. บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งแวดล้อมอาจท าได้โดย 

Recycle  -  เป็นการแปรสภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสียใหม่ 
Refill     -  เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ช่วยประหยัดทั้งทรัพยากร และลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี 
Reuse    -  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าได้อีก 
Reduce  -  เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กท าให้ประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี 
Reject    -  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
Repair   -  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อช ารุดแล้วสามารถไว้ใช้ใหม่ได้อีก  
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กำรก ำหนดรำคำ 
 รำคำ หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงออกมาในรูปจ านวนเงิน  หรือ เป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนในรูปเงินตรา  
 มูลค่ำ หมายถึง อ านาจของผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับ สินค้าอีกชนิดได้โดยแสดง
ออกมาในรูปเชิงปริมาณ 
 
ปัจจัยที่ควรค ำนึงในกำรก ำหนดรำคำ 

มีอยู่ 2 ปัจจัย  นั่นคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี้ 
1. ปัจจัยภำยใน 

1.1 วัตถุประสงค์ขององค์การ (Company Objective) องค์การหรือบริษัทจะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินกิจการ แล้วจึงก าหนดราคาเพ่ือให้ สอดคล้องกัน 

1.2 ลักษณะและประเภทของสินค้า (Character of Product) เช่น สินค้าเกษตรกรรมนอก
ฤดูจะขายราคาแพงกว่าปกติมาก 

1.3 ต้นทุนจะเป็นตัวก าหนดราคาข้ันต่ าสุด 
2. ปัจจัยภำยนอก 

2.1 ค านึงถึงอุปสงค์ (Demand) ของตลาดว่ามีความต้องการเสนอซื้อสินค้ามากเท่าใดและ
อุปสงค์ ของสินค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่อราคาเป็นอย่างไร 

2.2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
2.3 กฎหมายและรัฐบาล 
2.4 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
2.5 สภาพการแข่งขัน 
2.6 ค านึงถึงพ่อค้าคนกลาง ผู้ผลิตตั้งราคาให้เขาสามารถขายได้ 
2.7 ผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดรำคำ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. พิจารณาด้านก าไร (Profit Oriented Objectives) 
2. พิจารณาด้านการขาย (Sales Oriented Objectives) 
3. เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา (Stabilize Price Objectives) 

 
วิธีกำรขั้นพื้นฐำนในกำรตั้งรำคำ 
 วิธีการข้ันพื้นฐานในการตั้งราคา (Basic Methods of Setting Price) นิยมกันอยู่ทั่วไป  3 วิธี คือ 

1. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ วิธีปฏิบัติมี 2 แบบคือ 
1.1ตั้งราคาโดยคิดต้นทุนบวกก าไร 

ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนทั้งหมด + ก าไรที่ต้องการ 

เร่ืองที่  4.5  กำรก ำหนดรำคำขำย 
   

http://www.na-vigator.com/business-management/sales/64-pricing
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จ านวนการผลิต วิธีนี้จะใช้ได้ต้องแน่ใจว่าจ านวนผลิตต้องเท่ากับจ านวนจ าหน่าย ผู้ขายจึงจะมีก าไร
ตามที่ต้องการส าหรับพ่อค้าคนกลาง อาจจะบวกก าไรกับต้นทุนได้หลายลักษณะ เช่น(ก าไร) 

- ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วย + 10% ของราคาขาย (ก าไร) 
- ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วย + 10% ของราคาทุน 

1.2 วิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
จุดคุ้มทุน (Break-Even Point) เป็นจุดที่แสดงว่าปริมาณ ณ จุดของการผลิต หรือการ

จ าหน่าย รายได้รวมจะเท่ากับต้นทุนรวมพอดี 
สูตร จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 
ราคาขายต่อหน่วย  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

2. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดควำมต้องกำรของตลำดเป็นเกณฑ์  การพิจารณาตั้งราคาโดยยึดความ
ต้องการของตลาดเป็นเกณฑ์นั้น สามารถจ าแนกได้เป็นลักษณะย่อยๆ ดังนี้ 

2.1  การตั้งราคาในตลาดผูกขาด 
2.2  การตั้งราคาในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
2.3 การตั้งราคาในตลาดที่มีการแข่งขันน้อยรายระดับราคาที่เหมาะสมของสินค้า 

ในตลาดทั้ง 3 ประเภทอาศัยแนวความคิดเดียวกัน คือ ผู้ผลิตต้องพยายามผลิต และขายในปริมาณที่ท าให้เกิด
ก าไรสูงสุด โดยสรุปได้ว่า ระดับราคาท่ีเหมาะสม อยู่ที่ปริมาณการผลิตที่ท าให้ต้นทุนเพ่ิมเท่ากับรายได้ส่วนเพ่ิม 
แต่ราคาจะต่างกัน ตามลักษณะเส้นอุปสงค์ของตลาดแต่ละประเภท 

2.4  การตั้งราคาในตลาดที่มีความแตกต่างกันในด้านความต้องการซึ่ งระดับราคา จะแตกต่าง
ตามกรณี เช่น 

 - ลูกค้ามีมากกว่า 1 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน กลุ่มใด มีความ
ต้องการและความจ าเป็นมาก ราคาจะสูงกว่ากลุ่มอื่น 

- ลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่ห่างไกลกันท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย
แตกต่างกันไปด้วย 

- ช่วงเวลาที่ขายสินค้าแตกต่างกัน ระดับราคาสินค้าที่จ าหน่ายในแต่ละช่วง เวลาจะไม่เท่ากัน 
เช่น รถรับ-ส่งสองแถว เป็นต้น 
 3. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดกำรแข่งขันเป็นเกณฑ์   การตั้งราคาโดยมุ่งพิจารณาที่การแข่งขัน เป็น
วิธีการที่นักการตลาดเห็นความส าคัญของคู่แข่งขันมากกว่าความส าคัญของความต้องการของตลาดและต้นทุน
ลักษณะ ราคาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน ระดับราคา ไม่จ าเป็นต้องเท่าเทียม
กับคู่แข่งขัน อาจสูงกว่าหรือต่ ากว่าก็ได้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงการตั้งราคาในลักษณะนี้ได้แก่ 
 3.1  การก าหนดราคาตามคู่แข่งขัน 
 3.2  การก าหนดราคาโดยยื่นซองประมูล 
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 กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน  หนี้สิน เป็นการบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ปุ๋ย 
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ จ านวนผลผลิต ผลผลิตที่คงเหลือ ตลาดจนหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิ ต 
ในการบันทึกทรัพย์สิน – หนี้สินต่าง ๆเพ่ือจะน าไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการ
ค านวณหารายได้สุทธิต่อไป 

กำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำน นอกจากการบันทึกทรัพย์สินแล้ว การจดบันทึกการปฏิบัติงานก็ควร 
จัดท าควบคู่กันไป เป็นการบันทึกข้อมูลในด้านการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. ผลผลิต เป็นรายงานปริมาณของผลผลิตที่ส่งจ าหน่ายทั้งตลาดบริโภคและส่งจ าหน่ายตลาด 
อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นแนวในการวางแผน ก าหนดจ านวนและขยาดของพ้ืนที่ในการผลิตครั้งต่อไปได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลทั่ว ๆ ไปของสภาพแวดล้อในการปลูกในขณะนั้น ได้แก่ ปริมาณ
น้ าฝน  

การกระจายตัวของฝน สภาพแสง อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด ทิศทางลม กระแสลม รวมถึงโรค ศัตรูอ่ืน ๆ มาตรการ
ป้องกันก าจัด ปริมาณผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่และเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงในการปลูกครั้งต่อไป 

3. การตลาด ถือเป็นหัวใจที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากที่ผลิตควรรับทราบข้องมูลต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น แหล่งรับซื้อ พ่อค้าคนกลาง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปริมาณและราคาของ
ผลผลิตในแต่ละช่วงของปี การบันทึกข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบการ
ปลุกพืช การปรับปรุงดินบ ารุงดินต่าง ๆ ตลาดจนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชในปีต่อไป 
 

 

 

 

เร่ืองที่  4.6  กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน 
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กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
 บัญชี หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่ก าหนดเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 รำยรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินของเราว่ามาจากทางใดบ้าง ได้แก่ 

 รายรับหลักๆ เช่น เงินเดือน ค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน 
 รายรับอื่นๆ หรือ รายรับเสริม เช่น รายรับจากอาชีพเสริมต่างๆ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 รำยจ่ำย คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของตัวเรา ว่าได้ใช้เงินไปอย่างไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 
รายจ่ายคงท่ี และ รายจ่ายผันแปร 

  รายจ่ายคงที่  คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนและสม่ าเสมอในทุกๆเดือน เช่น ค่าเช่าหอพัก           
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร (ตามความจ าเป็น) ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว เป็นต้น 

  รายจ่ายผันแปร คือ รายจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น ค่างานเลี้ยง  
สังสรรค์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่องเที่ยว สันทนาการต่างๆ เป็นต้น 
 
ตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชี 

ลองมาดูวิธีการบันทึกรายการรายรับและรายจ่ายพร้อมตัวอย่างประกอบกัน 
บัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

ล ำคับ วันที่ รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย 
1 01 /05/xx รับเงินเดือน (หักเงินก่อนทันที 10 %) 9,000 - 
2 02 /05/xx ซักเสื้อผ้า - 500 
3 03 /05/xx ซื้ออาหาร - 700 
4 xx / xx / xx ฯลฯ xx / xx / xx xx / xx / xx 
5 31/05/xx เติมน้ ามันรถ - 1,000 
6 รวม 9,000 8,700 

 
ประโยชน์ของกำรท ำบัญชี 

1. เพ่ือควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินของกิจกรรมรั่วไหล 
2. เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามล าดับก่อน - หลัง จาก

บัญชีที่บันทกึไว้ท าให้ทราบถึงก าไรขาดทุน ในการด าเนินงาน 
3. ท าให้เรารู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือน ช่วยให้สามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในออกไปท าให้มี

เงินเหลือมากขึ้น เช่น ค่ากาแฟ ค่าซื้อสินค้าของที่ไม่จ าเป็น 
ท าให้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนจะใช้จ่าย รู้ว่าค่าใช้จ่ายไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะถ้าเรารู้จัก

ตัวเอง และมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองแล้ว การละเลิกกิจกรรมที่สร้างความฟุ่มเฟือยทั้งปวง จะ
เป็นจุดเริ่มต้นของการออมที่เพ่ิมขึ้นด้วยการท าบัญชีรายรับรายจ่าย 

เร่ืองที่  4.7  กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
   



89 
 

กิจกรรมที่ 4 กำรจัดกำรกำรตลำดและกำรท ำบัญชี 
 

ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. ตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย มีก่ีประเภทอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การส่งเสริมการขาย หมายถึงอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรเป็นอย่างไร 
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4. อะไรคือปัจจัยที่ควรค านึงในการก าหนดราคาไก่ไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีการข้ันพื้นฐานในการตั้งราคาท่ีนิยมใช้กัน มีก่ีวิธีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. จงบอกประโยชน์ของการท าบัญชีมา 3 ข้อ 
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7. การจดบันทึกข้อมูลในด้านการผลิต ที่ส าคัญมีก่ีข้ออะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จงอธิบายข้อดีของการท าบัญชีการผลิตมาโดยสังเขป 
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บทที่ 5 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่  5  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
สำระส ำคัญ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์  การประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง  
ส าคัญอย่างยิ่งว่าจะต้องน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ า  ทรัพยากรดิน  
ทรัพยากรป่าไม้  ดังนั้นการน าทรัพยากรธรราชาติเหล่านั้นมาใช้  เราควรน ามาใช้อย่างประหยัด  ค านึงถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่าให้มากที่สุด        
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่  5 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ท ากิจกรรมท้ายบท 
 

สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
1. เอกสารการสอนหน่วยที่  5 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  
 

ประเมินผล 
1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพ่ือประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม 
ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
 
1. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยทำงตรง  
 ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กรและระดับประเทศที่ส าคัญคือ 

1) กำรใช้อย่ำงประหยัด คือ การใช้ท่าที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้ให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

2) กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้ครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ซ้ าได้อีก เช่น 
ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 

3) กำรบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามี
การบูรณะซ่อมแซมท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

4) กำรบ ำบัดและกำรฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบ าบัดก่อน
เช่น การบ าบัดน้ า สาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้นฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชาย
เลน เพื่อฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

5) กำรใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก การใช้ใบตอนแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

6) กำรเฝ้ำระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายเช่น 
การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
 
2. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยทำงอ้อม 
 สามารถท าได้หลายวิธี  ดังนี้ 

1) กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้องตามวิชาการ ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนอก
ระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆเพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

2) กำรใช้มำตรกำรทำงสังคมและกฎหมำย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลัง
ความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนละสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิ
คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 

เร่ืองที่  5.1  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3) ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้ดูแลรักษาให้คง
สภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มี
บาบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ส่ง เสริมกำรศึกษำ วิจั ย  ค้นหาวิธี การและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้ ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาจัดการการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น  การ
ค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น 

5) กำรก ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงของรัฐบำล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวเพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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กิจกรรมที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึง อะไร 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ให้นักศึกษาบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อ ๆ 

2.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม 
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บทที่ 6 
คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ  ปัญหำ  อุปสรรค  ในกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
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บทที่  6  คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ  ปัญหำ  อุปสรรค  ในกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
 
สำระส ำคัญ 
 การประกอบอาชีพทุกอาชีพ  จะให้ประสบความส าเร็จได้  ผู้ประกอบการควรมีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  การกระท าที่เป็นประโยชน์  ไม่เบียดเบียน  ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  จะก่อให้เกิดผลดี
ต่อการประกอบอาชีพได้ผลผลิตและรายได้ที่ดี  เป็นที่ยอมรับของสังคม   
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้ 
2. อธิบายปัญหา และอุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 
1. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความขยัน   
2. ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไก่ไข่ 

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการสอนหน่วยที่  6 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ท ากิจกรรมท้ายบท 

 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 

1. เอกสารการสอนหน่วยที่  6 
2. แบบฝึกปฏิบัติ  

 
ประเมินผล 

1. การสังเกตความสนใจในกระบวนการเรียนรู้  ความรับผิดชอบ   
2. การท ากิจกรรมท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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 คุณธรรม  จริยธรรม  มีความหมายว่าคุณงามความดีของบุคคลที่กระท าลงไปด้วยความมีส านึกใน
จิตใจ  โดยยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีท่ีพึงประพฤติปฏิบัติจน
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคมโดยรวม 
 
ควำมหมำยของคุณธรรมงำนอำชีพ 
 คุณธรรมงานอาชีพ  หมายถึง  การกระท าที่เป็นประโยชน์  ไม่เบียดเบียนการท าหน้าที่การท ามาหากิน    
เลี้ยงชีพโดยสุจริต  ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้  เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ควำมส ำคัญของคุณธรรม  จริยธรรมงำนอำชีพ 
 บุคคลผู้มีคุณธรรม  หมายถึง  บุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์  และหลักการเหตุผล
ของธรรมชาติ  สังคมหรือชุมชนใดมีผู้มีคุณธรรมเป็นส่วนมาก  สังคมนั้นย่อมมีความสมดุลกลมกลืน  สงบสุข  
เจริญและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความส าคัญของคุณธรรมในข้อที่ว่า  เป็นเครื่องเสริมบุคลิกภาพ  และเป็น
เครื่องส่งเสริมความส าเร็จนั้น  เป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่องานอาชีพอย่างยิ่ง  เพราะอาชีพต้องติดต่อ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องและประสานกับผู้คนทั่วไป 
 
คุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติในกำรพัฒนำอำชีพมีดังนี้ 
 1.  ควำมรับผิดชอบ 
  ความรับผิดชอบ  คือ  ความส านึกได้อยู่เสมอในการปฏิบัติงาน  เอาใจใส่  ติดตามผลไม่
ทอดทิ้ง  ยอมรับผิดชอบผลของหน้าที่การงานที่ตนเองกระท าทั้งดีไม่ดี  ไม่ปัดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
แก่ผู้อื่น 
  ความส าคัญของความรับผิดชอบ 

1) ท าให้เป็นคนตั้งใจจริง  รักหน้าที่การงานทั้งเป็นของส่วนตนและส่วนรวม 
2) เป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ตนเองและหมู่คณะตลอดถึงประเทศชาติ 
3) เป็นคุณสมบัติส าคัญของคนในชาติที่เจริญแล้ว 
4) เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 
5) เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะของความเป็นผู้น าที่ดี 
6) ท าให้สังคมและประเทศชาติมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลักษณะของการรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง 
1) ตรงต่อเวลาได้แก่ การตรงต่อเวลาที่ก าหนดนัดหมาย เช่น การไปโรงเรียน การไปท างาน     

การประชุม การนัดพบ  ฯลฯ 
2) รู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่ รู้จักสภาพส าคัญที่ตนเองเป็นอยู่  ตนมีหน้าที่ท าอะไร  ต้องท า

สิ่งนั้นให้สมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรเต็มความสามารถเช่น  นักเรียนต้องเรียนหนังสือ  ครูต้องอบรม
นักเรียน  หมอต้องรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย 

3) รู้จักคุ้มครองตน ได้แก่ รู้จักวิธีรักษาตน ป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยพ้นจาก
อันตรายต่างๆ 

เร่ืองที่  6.1  คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
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4) รู้จักคุมความประพฤติของตนเอง  ได้แก่  การที่ตนมีความสามารถบังคับควบคุมจิตใจ
ตนเองไม่ให้หลงใหลมัวเมาในอบายมุข  ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม 

5) รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย  การรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่ เสมอ  เ พ่ือจะได้ใช้
ความสามารถท าหน้าที่การงานให้ได้สมบูรณ์ 

 
 2.  ควำมซ่ือสัตย์ 
  ความซื่อสัตย์  เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญและเป็นที่ต้องการในทุกองค์การ  ซึ่งความซื่อสัตย์
นอกจากจะหมายถึง  การรักษาความลับ  ผลประโยชน์  และทรัพย์สินต่างๆ  ของบริษัทแล้ว  ความซื่อสัตย์ยัง
หมายรวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง  และการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎ
ของบริษัท และยังพบอีกว่ามีหลายองค์การได้ก าหนดความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์การ (Corporate 
Culture) หรือคุณค่าร่วม (Core Value)  ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อที่อยากให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ 

ลักษณะของความซื่อสัตย์จะมีความส าคัญและส่งผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานหรือองค์การ     
สรุปได้ดังนี้ 

1) การได้รับความไว้วางใจ 
2) ได้รับความเชื่อถือ 
3) สร้างผลงาน (Performance) ความซื่อสัตย์ท าให้มีโอกาสท างานใหญ่หรือส าคัญ 
4) รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท  หากมีความซื่อสัตย์แล้วก็ย่อมหมายถึง  ไม่ได้

เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท  เนื่องจากท างานอย่างเต็มที่  ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของ
บริษัท 
 

 3.  ควำมขยัน 
  ความขยัน  หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพที่สุจริตอย่าง
กระตือรือร้น  และตั้งใจจริงให้ส าเร็จด้วยความมานะอดทน  ส าหรับการปลูกฝังและสร้างเสริมเรื่องความ
ขยันหมั่นเพียร  ต้องมุ่งเน้นให้ท างานในหน้าที่ของตนเองให้ประสบความส าเร็จ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น  ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ  ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความ
ช านาญในงานที่สุจริตเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นความขยันหมั่นเพียรชนิดใดย่อมจะท าให้ผู้นั้นบรรลุผลส าเร็จ      
แต่ความขยันขันแข็งดังกล่าวมานี้  ควรจะมีจุดหมายแห่งชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย  เพราะการมีจุดมุ่งหมาย
แห่งชีวิตนั้น  จะท าให้พลังแห่งความขยันขันแข็งมีความรุนแรงขึ้น  การขยันขันแข็งที่ดีนั้นควรจะเป็นความขยัน
ขันแข็งทั้งเฉพาะหน้าและอนาคตไปพร้อมๆ กัน  ความขยันขันแข็งที่เกิดจากการท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนมี
อิทธิพลและพลานุภาพแรงกว่าความเห็นแก่ตัวหรือท าให้ตนเองร่ ารวย เป็นเศรษฐีขึ้น  เพราะบุคคลที่ขยัน
ขันแข็งด้วยความเห็นแก่ตัวเหล่านี้  ไม่เห็นมีใครสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้  ไม่เห็นมีใครยกย่องสรรเสริญ  ไม่เห็นมี
ใครกล่าวถึงแต่บุคคลที่โลกสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้นั้น  เช่น  อนุสาวรีย์ของลินคอล์น  อนุสาวรีย์ของพระพุทธยอด
ฟ้า  พระเจ้าตากสินมหาราช  พระนเรศวรมหาราช ฯลฯ  เกิดจากความขยันขันแข็งของบุคคลดังกล่าว 

  ความขยันหมั่นเพียรในงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม  หมายถึงการมีความรัก  
ความตั้งใจท างานสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีความกระตือรือร้นที่จะท างานดังกล่าว  มาท างานทุกครั้ง



101 
 

ด้วยความเต็มใจ  และปรารถนาดี  ไม่เลือกงานหรือรังเกียจงาน  โดยยึดถือวัตถุ(เงิน  สถานที่)  หรือตัวบุคคล  
พยายามคิดศึกษาและสร้างสรรค์งานที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนอยู่เสมอ  สังคมหรือชุมชนเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของเราที่จะต้องมีการอยู่ร่วมกัน  และมีการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่เสมอเพราะเราไม่
สามารถอยู่ตามล าพังได้  ดังนั้นจึงมีความส าคัญ  มีความจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบ  ต้องมีความขยัน
ช่วยงานของสังคมและชุมชนไม่ท าตัวเป็นส่วนเกินของสังคม  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนของเราให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและจิตใจ  อีกทั้งให้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน 
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ปัญหำด้ำนกระบวนกำรผลิต 

การผลิตไข่ไก่ของเกษตรกรไทย จะพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ประสบปัญหาการขาดทุนและมี
รายได้จากการผลิตไข่ไก่ที่ไม่แน่นอน ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้มีความผันผวน จึงมีผลท าให้รายได้จากการ
เลี้ยงไก่ขาดเสถียรภาพและเป็นผลท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นประเด็นที่สมควรต้อง
น ามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือเลี้ยง
ครอบครัวให้อยู่รอดได้ต่อไป ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และสามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 

1. ปัญหาความผันผวนของราคาไข่ไก่  ได้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านรายได้ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ไข่ จึงท าให้เกิดความไม่แน่นอนของรายได้จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และเกิดปัญหาความ
เสี่ยงทางการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ประสบปัญหากับการขาดทุน นอกจากนั้น ยังพบว่าราคาไข่ไก่ยังมีปัญหาที่มี
การเคลื่อนไหวตามฤดูกาลในรอบปีเดียวกัน 

2. ปริมาณการผลิตมีความไม่แน่นอน เนื่องจากมีผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ และความผันผวนของปริมาณการผลิตเป็น
สาเหตุส าคัญที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาวัฏจักรของตลาดไข่ไก ่

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาระบบการเลี้ยงจึงท าให้ผลผลิตไขไก่ที่ได้มี
คุณภาพต่ า และฟาร์มเลี้ยงไก่ขาดมาตรฐาน 

4. ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการแข่งขันเพ่ือการส่งออก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพันธุ์ไก่ไข่และวัคซีน มีราคาสูง อีก
ส่วนหนึ่งเกิดจากได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐน้อย มีสาเหตุจากรัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือ และให้การ
อุดหนุนเกษตรกรน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งขัน โดยเฉพาะการอุดหนุนเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ไข่อยู่ในระดับต่ า การคืนภาษีส่งออกไข่ไก่ตามมาตรา 19 ทวิ* ที่มีการชดเชยการคืนภาษีต่ ากว่าความ
เป็นจริง รวมทั้งประเทศไทยไม่เคยอุดหนุนการส่งออกท าให้ไม่สามารถอุดหนุนการส่งออกได้ จึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขันเพื่อส่งออก 
 
ปัญหำด้ำนกำรตลำด 

1. การตลาดภายในประเทศยังมีข้อจ ากัดในด้านการบริโภค จะเห็นได้ว่าอัตราการบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยต่อ
คนต่อปีของคนไทยอยู่ในระดับต่ าและต่ ากว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก เนื่องจากแพทย์
และประชาชนบางกลุ่มเกิดความเชื่อในปัญหาโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคหลอดเลือด
หัวใจและไขมันในหลอดเลือดอุดตันจากการบริโภคไข่ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวได้ขยายวงกว้างออกไป จึงมีผลท า
ให้ประชาชนส่วนใหญ่จ ากัดการบริโภคไข่อันเป็นผลท าให้เกิดความผิดพลาดของโอกาสในการบริโภคอาหารที่มี
คุณค่าสูง และมีราคาต่ าอีกท้ังยังไม่บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ 

2. ปริมาณห้องเย็นมีจ ากัด ส าหรับการเก็บรักษาไข่ไก่ในภาวะที่มีราคาตกต่ า เพ่ือยืดอายุการบริโภค
และการเก็บรักษาคุณภาพไข่ไก่ไว้ เพ่ือรอจ าหน่ายในสถานการณ์ตลาดในช่วงที่ภาวการณ์ตลาดดีขึ้น 

 

เร่ืองที่  6.2  ปัญหำ  อุปสรรค  ในกำรเลี้ยงไก่ไข่ 
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3. การส่งออกของไทยไม่สามารถจัดการได้อย่างมีเสถียรภาพ ขาดความต่อเนื่องในการส่งออก
โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดการขาดแคลนไข่ไก่ และราคาไข่ไก่อยู่ในระดับสูง ผู้ส่งออกไม่สามารถจัดหาไข่ไก่เพ่ือ
การส่งออกได้ จึงท าให้ประเทศผู้น าเข้าขาดความเชื่อถือผู้ส่ งออกไทย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
โอกาสส่งออกไข่ไก่ไทย 

4. ฐานการตลาดบริโภคไข่ไก่ในประเทศไทยมีจ ากัด  ฐานการบริโภคไข่ไก่ที่ส าคัญ (Market 
Segment) อยู่ที่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา ซ่ึงท าให้ปริมาณการบริโภคเกิดความผันผวน ผันแปร
ไปตามฤดูกาลของการเปิดภาคเรียนสถานศึกษา รวมทั้งเทศกาลต่าง ๆ ที่ท าให้มีความต้องการไข่ไก่มากกว่า
ช่วงเวลาปกติ ซึ่งส่งผลท าให้ตลาดไข่ไก่ในประเทศไทยเป็นตลาดที่ไร้เสถียรภาพเกิดความผั นผวนในด้านราคา
และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ผันแปรตามไปอย่างไร้
เสถียรภาพด้วย 
 
ข้อสังเกต 

1. ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคไข่ การบริโภคไข่ไก่ ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในหลอดเลือด หรือที่เรียกว่า คลอเลสเตอรอล 

2. การเลี้ยงไก่ไข่จะส่งผลท าให้เกิดการสร้างงานรายได้ก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่จะมีลักษณะการเชื่อมโยงของกลไกลทางเศรษฐกิจ หรือโซ่
เศรษฐกิจที่เชื่อมไปทั้งข้างหน้า (Forward Linkage) แล้วข้างหลัง (Backward Linkage)โดยที่หากเกษตรกรมี
การเพ่ิมขึ้นนั้น หมายถึง ความต้องการสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ก็มีความต้องการ
เพ่ิมข้ึน กระบวนการดังกล่าวจะมีผลท าให้ก่อให้เกิดการสร้างงาน และรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเพิ่มมากข้ึน 

3. ประเด็นการควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวนี้ ด าเนินการได้ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 

3.1 สนับสนุนให้มีการท าสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยง
ผู้ประกอบการ กับธุรกิจไข่ไก่ โดยมีการก าหนดปริมาณรับซื้อ และราคารับซื้อท่ีแน่นอน 

3.2 เพ่ิมปริมาณการบริโภค (Create Demand) ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนสามารถบริโภคไข่ไก่เพ่ิมข้ึนได้ อันเป็นการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการให้กับเยาวชน 

3.3 ลดปริมาณผลผลิต (Supply Control) เพ่ือควบคุมปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด การควบคุมปริมาณการผลิตจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการผลิต และโดยที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยมีจ านวนมาก รวมทั้งผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ที่ท าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ การที่มีจ านวน
ผู้เลี้ยงมากราย และมีความหลากหลายของประเภทผู้เลี้ยง จึงท าให้การควบคุมปริมาณการผลิตเป็นไปได้ยากที่
จะประสบความส าเร็จ แนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีมาตรการจดทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่
ของตลาด การควบคุมปริมาณการผลิตจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการผลิต และโดยที่เกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่รายย่อยมีจ านวนมาก รวมทั้งผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ที่ท าการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ การที่มีจ านวนผู้เลี้ยงมา
กราย และมีความหลากหลายของประเภทผู้เลี้ยง จึงท าให้การควบคุมปริมาณการผลิตเป็นไปได้ยากที่จะ
ประสบความส าเร็จ แนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีมาตรการจดทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่ 

4. ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูง เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การส่งออกไข่ไก่จากข้อเท็จจริงของการส่งออกไขไก่ของไทยสามารถส่งออกได้เพียง 60 ล้านฟอง หรือคิดเป็น
สัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณการผลิต สาเหตุส าคัญที่ต้นทุนการผลิตสูงเกิดจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
สูงค่าใช้จ่ายในด้านวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์สูง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของเกษตรกรรายย่อยไร้ประสิทธิภาพและขาด
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มาตรฐาน เกษตรกรขาดแคลนเงินในการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยง ภาระภาษี
ส่งออก และการคืนภาษี ตามมาตรา 19 ทวิ ยังล่าช้า และไม่ได้คืนเต็มเม็ดหน่วย แนวทางการแก้ไขปัญหา
ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของเกษตรกรสูงขึ้นนั้น จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวมในส่วนของการ
ผลิตไข่ไก่ท้ังระบบ เพ่ือหาจุดเหมาะสม การแก้ไขปัญหาในด้านนี้จ าเป็นที่ส่วนราชการ โดยส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และกรมปศุสัตว์ด าเนินการพิจารณาร่วมกับเกษตรกร และธุรกิจเอกชนเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

5. วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูง โยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ราคา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าวจะแปรไปตามแลกเปลี่ยน และในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวได้ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ
อาหารน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกากถั่วเหลืองที่ต้องน าเข้ามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ ต้องเผชิญความผัน
ผวนของต้นทุนการผลิตอาหารเพ่ิมขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ด้วย ข้อเสนอแนวทางแก้ไข
วางแผนการผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ในประเทศให้มีปริมาณเพียงพอ และวิจัยสูตรอาหารสัตว์ โดยค านึงถึง
สูตรอาหารสัตว์ที่มีผลท าให้ต้นทุนต่ าสุดที่เกิดจากช่วงเวลาของเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจน
ค านึงถึงสภาพของแต่ละท้องถิ่นที่เกิดประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการผลิตต่ าสุด นอกจากนั้นแล้ว นโยบายการ
น าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ควรต้องมีจุดยืนที่แน่นอน เพ่ือการตัดสินใจลงทุนการผลิตอาหารสัตว์ของธุรกิจ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทัน 

6. การเกิดโรคระบาด โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดสัตว์มีผลท าให้ต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของ
วัคซีน และเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงไก่เพ่ิมสูงขึ้น ข้อเสนอในประเด็นนี้ ภาครัฐ โดยกรมปศุสัตว์ควรลงทุนผลิต
วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ และจ าหน่ายหรือจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร 

7. ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขาดมาตรฐาน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยภาครัฐลงทุนท าการวิจัยระบบเลี้ยงที่มี
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศส าหรับปัญหาในด้านเทคโนโลยี
การเลี้ยงไก่จะมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการเกิดโรคระบาด จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการแนะน า
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือลดปัญหาการเกดโรคระบาดและโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
ระบาด โดยรักษาความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ การใช้ยา วัคซีน เท่าที่จ าเป็น เพ่ือการประหยัดค่าใช้จ่าย 
และการป้องกันไม่ให้มีพาหนะของโรค รวมทั้งการท าลายไก่ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ การป้องกันโรคจะต้องท าให้
ถูกวิธี และตรงกับสาเหตุของโรคนั้น ๆ จึงจะไม่ท าให้เกิดรายจ่ายสูงเกินขอบเขต 

8. เกษตรกรขาดเงินลงทุนในการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ เป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีประสิทธิภาพ และขาดมาตรฐานของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ท าให้ต้นทุนการผลิตราคาสูง 
และยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกด้วย ในประเด็นนี้ภาครัฐควรจัดสรรเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรกู้
น าไปลงทุนในการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ไข่ ในทางปฏิบัติของการแก้ไขปัญหานี้สามารถด าเนินการโดย
เชื่อมโยงกับนโยบายกองทุนหมู่บ้านด้วยกันสนับสนุนให้เกษตรกรขอรับเงินตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

9. การผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของไทยอยู่ในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จึงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการส่งออกไข่ไก่ไทย 
สาเหตุส าคัญที่ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ มีการอุดหนุนการ
ส่งออก (Export Subsidy) หากท าการเปรียบเทียบการอุดหนุนการส่งออกจะพบว่าเนเธอร์แลนด์มีการอุดหนุน
การส่งออกคิดเป็นมูลค่าฟองละ 30 สตางค์ ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีการอุดหนุนการส่งออก ฉะนั้น มูลค่าของ
การส่งออกที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐจึงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้ผู้ส่งออกและผู้ ส่งออกยังมีความสารถในการลด
ราคาส่งออก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 ข้อเสนอแนวทางแก้ไข แม้ว่าประเทศไทยมิอาจจะใช้มาตรการอุดหนุนการส่งออกได้ แต่ประเทศไทยก็
ยังมีโอกาสในการให้ความช่วยเหลือในการอุดหนุนธุรกิจไข่ไก่ได้ โดยการอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศตาม
ข้อยกเว้น (Green Box and Blue Box) ด้วยการอุดหนุนทางด้านการวิจัย การจัดหาพันธุ์ดี สินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่ าการบริการห้องเย็น การคลังสินค้า การให้บริการทางด้านวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ รวมทั้งการ
อุดหนุนการตลาดที่เก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์การขนส่ง เป็นต้น 

10. การคืนเงินภาษีจากการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ* ล่าช้าและได้คืนไม่เติมเม็ดเต็มหน่วย 
 สาเหตุส าคัญเกิดจากปัญหาการจัดท าสูตรในการค านวณภาระภาษีที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบน าเข้า 
(Import Content) ที่มีภาษีน าเข้าติดมากับวัตถุดิบที่ไปใช้ในการผลิตไข่ไก่กับวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
(Local Content) ที่ขาดความชัดเจน จึงท าให้กรมศุลกากรไม่อาจจะคืนภาษีจากการส่งออกไข่ไก่ได้ตามที่
ธุรกิจเรียกร้อง โดยที่ภาระภาษีที่เกิดจากการผลิตไข่ไก่ที่เกษตรกรจ่ายจริงอยู่ที่ร้อยละ 6 หรือคิดเป็นมูลค่า 
ฟองละ 10 สตางค์ แต่การส่งออกจะได้รับการคืนภาษีเพียงฟองละ 1 สตางค์ เท่านั้น จึงเห็นว่า ภาครัฐควรมี
การชดเชย และคืนภาษีในส่วนให้กับธุรกิจส่งออกให้เต็มที่ เพ่ือให้สามารถน ามาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 การแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ ควรให้มีการเร่งรัดในการจัดท าสูตรการค านวณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตไข่ไก่ที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ และน าเข้าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสามารถคืนภาษีให้กับ
ธุรกิจส่งออกไขไ่ก่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

11. การแปรรูปไข่ไก่ เนื่องจากประเทศไทยมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูปปีละไม่น้อยกว่า200 
ล้านบาท และความต้องการน าเข้าดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงเห็นเป็นโอกาสในการสร้างตลาด เพ่ือ
แหล่งรองรับผลผลิตไข่ไก่ของเกษตรกร และยังเป็นการทดแทนการน าเข้าสงวนไว้ซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศได้อีกปีละไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท รวมทั้งยังช่วยในการขจัดปัญหาผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินที่ล้น
ตลาดได้ส่วนหนึ่ง โดยที่หลายฝ่ายเห็นสมควรให้ภาครัฐให้การสนับสนุนผลักดันการลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน
ไข่แปรรูป ซึ่งโรงงานไข่แปรรูปจะเกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นโอกาสที่จะได้ รับประโยชน์จากโรงงานแปรรูปไข่ในด้านการส่งออกก็มีโอกาสเพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งนี้ไข่แปรรูปสามารถยืดอายุในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่า มีความสะดวกต่อการขนส่ง รวมทั้งยังเกิด
มูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปและอันเนื่องมาจากกระบวนการแปรรูปสร้างงานและรายได้ด้วย 

12. การแสวงหาตลาดส่งออกไข่ไก่ ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาต่ าและผูกพัน
กับการบริโภคของมนุษยชาติในโลก จึงท าให้ไข่ไก่เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทุกภูมิภาคทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
มนุษย์ยังคงมีความต้องการบริโภคไข่อีกเป็นจ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครัฐควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์ ในการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการบริโภคไข่ไก่เป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณค่าในราคาถูกและไม่เกิดพิษภัยตามที่เข้าใจกัน การเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของการบริโภคไข่ อันจะน ามาสู่การสู้การเสริมสร้างพลานามัยที่ดี เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

2. สนับสนุนให้มีการผลิตไข่เพ่ือสุขภาพ โดยการเติมสารไอโอดีน สาร DNA ลงไป เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง
โภชนาการในไข่ให้มากข้ึน 

3. ให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการจดทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก้ไข่สามารถด าเนินการ ได้ภายใต้ 
4. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 โดยกรมปศุสัตว์ประสานงานกับส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและบังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 
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5. สนับสนุนให้มีการท าสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) ระหว่างเกษตรกรผู้ เลี้ยงกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจไข่ไก่ โดยมีการก าหนดปริมาณรับซื้อ และราคารับซื้อที่แน่นอน โดยส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และกรม   ปศุสัตว์เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ 

6. เพ่ิมปริมาณการบริโภค (Create Demand) ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
สามารถบริโภคไข่ไก่เพ่ิมขึ้นได้ อันเป็นการเพ่ิมคุณภาพทางโภชนาการให้กับเยาวชน โดการจัดท าโครงการไข่
โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ 

7. ให้กรมสรรพากรพิจารณาระบบการจัดเก็บภาษีรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ ยงไก่ไข่ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการจดทะเบียนของเกษตร ซึ่งวิธีการค านวณภาษีควรใช้ระบบประเมินรายได้ตามความเป็นจริง ด้วยการ
ค านวณรายได้โดยหักค่าใช้จ่ายแทนการค านวณภาษีแบบระบบเหมาจ่ายตามจ านวนไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยง 

8. ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และปศุสัตว์ด าเนินการพิจารณาร่วมกับเกษตรกรและธุรกิจ
เอกชน เพ่ือศึกษาหาข้อเสนอแนะในการลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ร่วมกันต่อไป 

9. ภาครัฐควรจัดสรรเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรกู้น าไปลงทุนในการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่
ไข่ ในทางปฏิบัติของการแก้ไขปัญหานี้สามารถด าเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

10. ภาครัฐควรลงทุนท าการวิจัยระบบการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและต้นทุน เพ่ือเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถานบันการศึกษา 

11. ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการอุดหนุนธุรกิจไข่ไก่ได้โดยการอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศตาม
ข้อยกเว้น (Green Box andBlue Box) ด้วยการอุดหนุนทางด้านการวิจัย การจัดหาพันธุ์ดี สินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ย การบริการห้องเย็น การคลังสินค้า การให้บริการทางด้านวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งการอุดหนุน
การตลาดที่เก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เป็นต้น 

12. ให้กรมศุลกากรเร่งรัดในการจัดท าสูตรการค านวณสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไข่ไก่ที่เป็น
วัตถุดิบภายในประเทศและน าเข้าเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสามารถคืนภาษาให้กับธุรกิจส่งออกไข่ไก่ตาม
มาตรา 19 ทวิ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

13. ภาครัฐให้การสนับสนุนผลักดันการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไข่แปรรูป 
14. ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจผู้ส่งออก ร่วมกับส่วนราชการในการเดินทางไปส ารวจตลาด

โดยเฉพาะตลาดที่เป็นโอกาสในความหวังของธุรกิจไทย เปิดทางการเจรจาในการเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตร
ที่มีความเป็นไปได้ท้ังหมด ซึ่งรวมถึงไข่ไก่ด้วย 
 
หมำยเหตุ: การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ* แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2482 เป็นการคืนค่าภาระภาษี
อากร ส าหรับวัตถุดิบท่ีน าเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้น าของเข้าได้เสีย
หรือวางประกันไว้ขณะน าเข้าเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้น าวัตถุดิบนั้นไปผลิตผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก แล้วก็
จะได้รับการคืนอากรโดยจะค านวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ทั้งนี้โดยมีเง่ือนไข ว่าจะต้องผลิตส่งออกภายใน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีได้น าเข้า และต้องขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันท่ีส่งของนั้นออกไป  



107 
 

กิจกรรมที่ 6 คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

ค ำสั่ง : ให้ตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. คุณธรรมในการประกอบอาชีพมีความส าคัญอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จงบอกคุณธรรม  จริยธรรมที่ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ควรมีมาพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จงอธิบายปัญหา  อุปสรรคของการเลี้ยงไก่ไข่มาพอสังเขป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
ค ำสั่ง  จงเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
1. การกกลูกไก่ควรกกเป็นเวลากี่สัปดาห์ 
 ก.  1 - 2 สัปดาห์ 
 ข.  2 - 3 สัปดาห์ 
 ค. 3 - 4 สัปดาห์ 
 ง.  4 - 5 สัปดาห์ 
 
2. ไก่พ้ืนเมืองตามประวัติศาสตร์ มีรายงานไว้ว่าเป็นไก่ท่ีมีต้นก าเนิดมาจากไก่อะไร 
 ก. ไก่บ้าน 
 ข. ไก่พันธุ์เล็กฮอร์น 
 ค.  ไก่ป่าในทวีปเอเชีย 
 ง. ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว 
 
3. ไก่พ้ืนเมืองมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยพื้นฐานของอะไรเป็นหลัก 
 ก. โดยมนุษย์ 
 ข.  ธรรมชาติ 
 ค.  หลักการปรับปรุงพันธุ์ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 
4. พันธุ์ไก่ที่ผสมข้ึนเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันธุ์จ าหน่ายได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์ 
 ที่ให้ผลผลิตไข่สูง และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด 
 ก. ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ 
 ข. ไก่เล็กฮอร์น 
 ค. ไก่ไฮบริด 
 ง. ไก่ตะเภา 
  
5. อาหารผสมที่ให้ในระยะ 0 - 6 สัปดาห์นี้ควร มีโปรตีนกี่% 
 ก. 18% 
 ข. 19% 
 ค. 20% 
 ง. 21% 
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6. การเลี้ยงไก่สาว อายุ 17 - 26 สัปดาห์ พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร เลี้ยงไก่สาวได้กี่ตัว 
 ก. 3 - 4 ตัว 
 ข. 5 - 6 ตัว 
 ค.  7 - 8 ตัว 
 ง.  8 - 9 ตัว  
 
7. การเลี้ยงไก่ไข่ปัจจุบันข้อใดผิด 
 ก.  ไก่ไข่เลี้ยงกันมากที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ข.  ผู้เลี้ยงจะเลี้ยงไก่ไข่เล็กบนพื้นก่อนที่จะออกไข่นาน  4 - 5  เดือน   
 ค.  ไข่ท่ีได้จากฟาร์มไก่ไข่ทั่วไปจะเป็นไข่ไม่มีเชื้อ  (fertile  egg)   
 ง.  ไก่ไข่จะเลี้ยงบนกรงตับเพ่ือออกไข่  ระยะออกไข่จะประมาณ  15 - 18  เดือน  จึงจะปลดระวาง   
 
8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับสภาวะการเลี้ยงไก่กระทง 
 ก.  พันธุ์ไก่ระดับปู่ - ย่า  เรียกว่า Grand Parent Stock หรือ GP ไทยน าเข้าจากต่างประเทศ 
 ข.  พันธุ์ไก่ระดับพ่อแม่พันธุ์  เรียกว่า  Parent Stock ไทยก็อาจจะน าเข้าจากต่างประเทศด้วย 
 ค.  ไก่เนื้อ  หรือ  broilers  ไทยก็น าเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน 
 ง.  ไทยสามารถผลิตลูกไก่เนื้อเพ่ือเลี้ยงขุนได้อย่างพอเพียง 
 
9. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มไก่กระทงปัจจุบัน 
 ก.  ไก่มีอัตราการแลกเนื้อต่ า  คือกินอาหาร  2  กก.  หรือน้อยกว่า  จะสร้างเป็นน้ าหนักได้  1  กก. 
 ข.  ไก่มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้น  5 - 7  สัปดาห์สามารถท่ีจะขายได้ในน้ าหนักประมาณ  1.5 - 2.0 กก.   
 ค.  ผลก าไรเฉลี่ยต่อไก่  1  ตัว  จะไม่มากนัก  ประมาณ  1 - 5 บาท   
 ง.  เดิมส่วนใหญ่การเลี้ยงไก่จะเป็นโรงเรือนระบบปิด  ต้นทุนต่ า 
 
10. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการจัดการไก่โรงเรือนระบบปิดในปัจจุบัน 
 ก.  เป็นระบบที่เรียกว่า  evaporative  cooled  cell โดยที่ในโรงเรือนจะมีระบบท าความเย็นด้วยน้ า 
 ข.  ระบบ  evaporative  cooled  cell  อุณหภูมิต่ ากว่าภายนอกประมาณ  4 – 5 องศาเซลเซียส   
 ค.  ในระบบ  evaporative  cooled  cell  สามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้  10 - 12  ตัวต่อ  1  ตร.ม.   
 ง.  โรงเรือน evaporative  cooled  cell  แต่ละหลังอาจจะเลี้ยงไก่ได้ถึง  10,000  ตัว  หรือมากว่า  
 
11. สัตว์ปีกชนิดใดที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุด 
 ก. เป็ด 
 ข. ไก่ 
 ค.  นกกระทา 
 ง.  นกกระจอกเทศ 
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12. ลูกไก่อายุ 5 - 7 วัน ควรท าวคัซีนชนิดใด 
 ก. อหิวาต์ 
 ข. นิวคาสเซิล 
 ค. หลอดลมอักเสบ 
 ง. ลมบ้า 
  
13. โรคนิวคาสเซิล หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอะไร 
 ก. โรคห่า 
 ข. โรคฉี่หนู 
 ค.  โรคลมชัก 
 ง.  โรคท้องร่วง 
 
14. ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อ 
 ก.  โรคบิด 
 ข. โรคพยาธิ 
 ค. โรคอหิวาต์ 
 ง.  โรคนิวคาสเซิล 
 
15. ฟุตแคนเดิล (Footcandle) หมายถึงอะไร 
 ก. ระยะทางเป็นฟุตจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
 ข. ระยะทางเป็นเมตรจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
 ค.  ระยะทางเป็นนิ้วจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
 ง. ระยะทางเป็นกิโลเมตรจากหลอดไฟถึงระดับหัวไก่ 
 
16. ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพ้ืนที่ในห้องกกลูกไก่ เท่ากับเท่าใด 
 ก.  19 ตัว/ตารางเมตร 
 ข. 20 ตัว/ตารางเมตร 
 ค. 21 ตัว/ตารางเมตร 
 ง. 22 ตัว/ตารางเมตร 
 
17. ลักษณะทั่วไปของโรงเรือนสัตว์ปีกท่ีดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
 ก. กันลม แดด ฝน ได้ 
 ข. สามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นที่ขังน้ า 
 ค. อากาศภายในโรงเรือนไม่จ าเป็นต้องระบายถ่ายเทอากาศ 
 ง. พ้ืนควรเป็นพื้นซีเมนต์ จะท าให้ท าความสะอาดได้ง่ายและควรปูแกลบเป็นวัสดุรองพ้ืน 
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18. ข้อใดจัดเป็นพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
 ก. ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่บาร์ 
 ข.  ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง 
 ค. ไก่แจ้ ไก่อู ไก่บาร์ ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ 
 ง.  ไก่แจ้ ไก่บาร์ ไก่โร๊ดไอร์แลนด์ ไก่เล็กฮอร์น 
 
19. ไก่พ้ืนเมืองมีอาการทางระบบหายใจและระบบประสาท คือ ไก่จะหายใจล าบาก น้ ามูกไหล หายใจดัง  
  ชักกระตุก คอบิดเบี้ยว ขาปีกเป็นอันพาต เดินเป็นวงกลม เบื่ออาหาร และภายใน 2 - 4 วัน ไก่พ้ืนเมือง 
  อาจจะตายหมด เป็นได้ทั้งไก่พ้ืนเมืองตัวเล็กและตัวใหญ่ 
 ก. โรคหลอดลมอักเสบ 
 ข. โรคฝีดาษ 
 ค.  โรคนิวคาสเซิล 
 ง.  โรคอหิวาต์ 
 
20. ไก่พ้ืนเมืองจะแสดงอาการตัวร้อนจัด หายใจไม่สะดวก หงอนเหนียงเปลี่ยนเป็น สีด าคล้ า 
 ก. โรคหลอดลมอักเสบ 
 ข. โรคฝีดาษ 
 ค.  โรคอหิวาต์ 

ง. โรคนิวคาสเซิล
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ค               2.   ค             3.    ง               4.    ค              5.   ค  
6. ค             7.   ข                8.    ค              9.    ข               10.   ข 
11.  ก           12.   ข             13.  ค             14.   ข           15.   ก 
16.  ง             17.   ก              18.   ง            19.  ค            20.  ข 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ค               2.    ค                 3.   ข                 4.   ค               5.   ก 
6. ง                7.    ค                 8.   ค                 9.   ง                10.  ค 
11.  ข               12.  ข                 13.  ก                14.  ข               15.  ก 
16.  ง               17.  ค                 18.  ข                 19.  ค               20.  ข 
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