
เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่อย่างง่าย

• การเลี้ยงไก่ไข่อย่างงา่ย  มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันการเลี้ยงเป็นอาชีพหรือท าเป็นฟาร์มใหญ่ๆ
นิยมเลี้ยงแบบขังกรงตับ ส่วนการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมท าท่ีบ้านหรือการเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงท่ีน ามาแนะน า เป็น
วิธีการเลี้ยงแบบขังกรงเหมือนกันแต่เป็นกรงตับแบบไทยประดิษฐ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนค่าใช้จ่ายน้อย
วัตถุดิบหาได้ตามข้างบ้าน
• การเลี้ยงไก่วัยสาว ถ้าหากเกษตรกรมีเงินลงทุนเพราะความเสียงต่ า ให้ผลตอบแทนเร็ว ต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 

100-190 บาทต่อตัว
• โดยทั่วไปจะเริ่มให้ไข่เมื่อประมาณ 21-22 สัปดาห์ และมีแนวโน้มว่าอายุการให้ไข่จะให้ไข่ที่อายุน้อยลง อนาคตคาดว่าไก่ไข่

จะเริ่มให้ไข่ที่อายุ 19-20 สัปดาห์ ทั้งนี้เพราะความสามารถของนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อต้องการให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ าสุดและ
ให้ผลผลิตเร็วที่สุด โดยทั่วไปไก่ไข่จะให้ไข่สูงสุดหลังจากอายุการไข่ประมาณ 8-12 สัปดาห์ หรือ 2-3 เดือน

• 1.  พันธุ์ไก่ไข่
• พันธ์ไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยคือไก่โร๊ดไอส์แลนดแ์ดง หรือที่เรียกสั้นว่า ไก่โร๊ด เป็นไก่พันธุ์เก่าแก่พันธุห์นึ่ง มีอายุ

กว่า 100 ปี โดยการผสมและคัดเลือกพันธุ์มาจากพันธุ์มาเลย์แดง ไก่เซียงไฮ้แดง ไก่เล็กฮอร์นสีน้ าตาล ไก่ไวยันดอทท์ และ
ไก่บราห์มาส์ ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดงมี 2 ชนิดคือ ชนิดหงอนกุหลาบและชนิดหงอนจักร แต่ท่ีนิยมเลี้ยงกันแพร่หลายเป็น
ชนิดหงอนจักร หาได้จาก เกษตรกรตามท้องท่ีอ าเภอใกล้เคียง จากร้านขายสัตว์ในพิจิตร เช่น ร้านเพื่อนสัตว์เลี้ยง จังหวัด
ใกล้เคียงหรือสั่งจากกรมที่มีศูนย์ผลิตไก่ไข่



อุปกรณ์การท ากรงอยา่งง่าย

• 1.ไม้ยูคา 10 ท่อน  ยาว 3 เมตร ราคา เมตรละ 4 บาท หรือหาได้ตาม
บ้าน 

• 2. ไม้ไผ่ 5 ล า ไผ่ใหญ่หรือไผ่สีสุข ล าละ 30 บาท หรือหาได้ตามบ้าน

• 3. ตะปู 1 นิ้วครึ่ง กับตะปู  2 นิ้ว อย่างละ 25 บาท

• 4. ลวดเบอร์ 16 ราคา 35 บาท 

• 1 กรงตับ 5 ช่องใส่ตัวไก่ไข่ได้ช่องละ 1-2 ตัว

• รวมราคา  355 บาท



2.ขั้นตอนการประกอบท ากรงอย่างง่าย

2.น าไม้ยูคามาประกอบเป็นเสา และไม้ไผ่
ผ่าท าเป็นระแนงชี่เพื่อเป็นพื้น ฝาและ

หลังคาเพื่อกันสัตว์อื่นมาท าร้าย

1.ใช้อุปกรณ์ง่ายๆในท้องที่
เพื่อลดต้นทุนและหาได้ง่าย



3. ท าเป็นช่องขนาดกว้าง50 ซม.ยาว 66 ซม.ตีไม้ไผ่ทีผ่่าทุกด้านตามช่อง



4. ประกอบเป็นช่องกว้างช่องละ 50 ซม.ยาว 60 ซม.ระยะห่าง
ช่วงล่างด้านหลังหางจากพื้น 66 ซม. ด้านหน้าห่างจากพืน้50

ซม.เพื่อการเทไข่ให้กลิง้ออกจากกรงตามภาพ
5. น าไม้มาตัดช่วงข้อตอ้ข้อเพื่อท ารางอาหาร และตัดครึ่งเพื่อ

เป็นกระบอกน้ า

ประกอบเกือบสมบรูณ์แล้วจะได้รูปร่างอย่าง
นี ้

คือสงูจากพืน้ 66 ซม. ระหว่างช่วงบน 50 ซม.



8. วัสดุรองพื้น ควรใช้ฟางรองป้อง
การการกระแทกของไข่และควร
เปลี่ยนฟางรองบ่อยเพ่ือกันการสก
ปกและเก็บกวาดง่าย

7.น ารางอาหารมาติดผูกมัดกับกรงตาม
ภาพ  กระบอกน้ าใช้ขาดน้ าอัดลมใส่น้ าเพื่อ
ท าความสะอาดได้ง่าย



การใหน้ ้ าและอาหาร

• 1. ไก่ไข่ที่อายุ 5 เดือนขึ้นไป ต้องการน้ าประมาณ 0.5 ลิตรต่อวัน ต่อตัว หากขาดน้ า
ในช่วงให้ก าลังไข่ เพียง 3-4 ชั่วโมง จะท าให้ไข่ฟองเล็ก น้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าสะอาด ไม่มีเชื้อ
โรคปนเปื้อนโดยใช้ ไคโตซาน มิกซ์ฟีด วิตามินละลายน้ าในกระบอกหรือถังให้ไก่กิน โดยใช้
อัตรา 0.5 ซีซี.น้ า 1 ลิตร ป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ า กระตุ้นการกินอาหาร

• 2. อาหารไก่ไข่ ในช่วงเริ่มให้ไข่ เปอร์เซ็นต์โปรตีน ประมาณ 13-15 % ซึ่งมีทั้งอาหารป่น 
อาหารอัดเม็ด หัวอาหารส าหรับผสมเอง ความต้องการอาหารของไก่ อายุ 5 เดือนขึ้นไป
อาหาร 150-200 กรัม ต่อตัว หรือ 2 ขีด ละเพิ่มขึ้น ที่ละน้อย เพื่อให้ไข่ สม่ าเสมอ 

• ราคาการะสอบละ 500 บาท กิโลกรัมละ 20 บาท



การสุขาภิบาล

• 1. การก าจัดกลิ่นเหม็นจากมูลสตัว์ตามพื้นคอก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ไก่มี
อาการหายใจล าบาก หน้าบวม ร้อนแดง ตาอักเสบ น้ ามูก น้ าตาไหลและมีอาการคัน 
เกาจนเป็นแผลท าให้เกิดการติดเชื้อและตายในที่สดุ หากเป็นไก่ไข่แบบเลี้ยงรวมบนพื้น 
สามารถใช้สเม็คไทต์ ผง หว่านลงบนวัสดุรองพื้น โดยในระยะไก่โตอาจหว่านโรย ทุก 5-
7 วัน ช่วงเช้า-เย็น ไก่ไข่แบบกรงตับให้ใช้สเม็คไทต์ผง หว่าน โรยบางๆ ทับลงบนมูลไก่
ที่พื้นคอก กลิ่นเหม็นจะถูกดูดซับ จากนั้นประมาณ 5-10 นาทีกลิ่นเหม็นจะหายไป

• 2. การหว่านโรยสเม็คไทต์ผง บนมูลไก่บนลานตากแหง้ หรือหว่านโรยบางๆ ในเล้าไก่ 
ช่วยลดปัญหาไรไก่ พยาธิ รวมทั้งแมลงวันให้น้อยลง เนื่องจากสเม็คไทต์ เป็นสารจาก
การระเบิดตัวของหินภูเขาไฟ ซึ่งสามารถรบกวนผิวไรไก่และพยาธิ ท าให้ไรไก่และ
พยาธิไม่สามารถระบาดได้และลดลง จนหมดไป  ราคา 160 บาท

** หมายเหตุ หากน ามูลไก่ที่หว่านโรยด้วยสเม็คไทต์ไปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นปุ๋ย
ละลายช้าที่มีซลิิก้า ช่วยให้พืช แข็งแกร่ง ต้านทาน โรค แมลงได้ดีขึ้น



ปัจจยัส าคญั

• อุณหภูมิ ไก่เป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ การระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่สามารถระบายออก
ทางผิวหนังเหมือนคนเรา ดังนั้นการระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยหายใจเอาอากาศเข้าไป
ในปอด เข้าถุงลม ส่วนน้ าที่ไก่กินเข้าไปบางส่วนจะระเหยรวมออกมากับอากาศที่ไก่หายใจออก 
เนื่องจากร่างกายไก่ไม่มีความร้อน (การระเหยของน้ าเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร้อน) ดังนั้นการ
หายใจก็จะน าความร้อนออกมาด้วย ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของไก่ โดยมีต่อม ไฮโปทา
รามัส ต่อมใต้สมอง ท าหน้าที่เสมือนศูนย์ควบคุมการปรับอุณหภูมิของร่างกายไก่ในระดับที่ค่อนข้าง
คงที่

• การถ่ายเทหรือการระบายอากาศ โรงเรือนไก่ไข่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการระบาย
อากาศ หากสร้างโปร่ง การหมุนเวียนถ่ายเทอากาศดี อากาศเสียจะถูกขับออกนอกโรงเรือนและ
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะเข้าไปแทนที่ โดยน าความร้อนจากภายในโรงเรือนออกไปด้วย 
นอกจากนั้นจะเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง



• โปรแกรมแสงสว่าง การเลี้ยงไก่ไข่แสงสว่างมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเมื่อไก่มีอายุ 6-22 สัปดาห์ 
โดยค่อย ๆ เพิ่มแสงให้สัปดาห์ละ 1/2-1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่วโมง รวมแสงะรรมชาติอีก 12 ชั่วโมง
ต่อวัน รวมเป็น 16 ชั่วโมง จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตสูง หรืออายุการให้
ไข่นานและจะใช้แสงเช่นนี้ไปจนกว่าไก่จะหมดไข่ 

• ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมประมาณ 50-80 % ซึ่งถ้าความชื้นในอากาศต่ า การ
ระบายความร้อนออกจากร่างกายจะระบายได้ดีขึ้น ซึ่งประเทศไทยมักจะเจอปัญหาเรื่องความชื้น
ในฤดูฝน (ร้อน-ชื้น)

• การให้อาหารไก่ไข่ เป้าหมายส าคัญของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุด 
และมีประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ไข่ 1 ฟองต่ าที่สุด อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตไข่ 1 ฟอง เป็น
ค่าอาหารประมาณ 60% ดังนั้นจะมีผลเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องอัตราการให้ไข่ และขนาดตัวของไก่ด้วย 
ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องเลือกสายพันธุ์ไก่ที่มีอัตราการให้ไข่ดกและขนาดตัวเล็กเพื่อประหยัดค่าอาหาร 
นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลก็เป็นปัจจัยส าคัญ



โรคและการป้องกัน

• 1. โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีสุดของไก่ในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง การแพร่ะระบาดเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โดยการหายใจเอาเชื้อ และสิ่งขับถ่ายอ่ืนๆ ของไก่ป่วย ไก่ที่ป่วยจะมีอาการทางระบบหายใจและระบบประสาท เช่น หายใจ
ล าบาก มีเสียงดังเวลาส าหรับแม่ไก่ที่ก าลังให้ไข่จะไข่ลดลงทันท่ี และมักจะตายภายใน 3-4 วัน หลังจากแสดงอาการป่วย
การป้องกัน โดยการท าวัคซีนนิวคาสเชิล

• 2. โรคหลอดลมอักเสบติดตอ่ เป็นโรคทางเดินหายใจท่ีแพร่หลายท่ีสุด เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเกิดขึ้นได้กับไก่ทุกอายุ แต่
มักจะมีความรุนแรงในลูกไก่ มีอัตราการตายสูงมาก ไก่ท่ีเป็นโรคนี้จะมีอาการ อ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจ หายใจล าบาก เวลา
หายใจมีเสียงครืดคราดใน เบ่ืออาหาร ในไก่ไข่จะไขล่ดลงอย่างกะทันหัน
การป้องกัน โดยการท าวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ

• 3. โรคอหวิาตไ์ก่ เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายทางอาหารและน้ า ไก่ท่ีเป็นโรคนี้จะมี
อาการหงอย ซึม เบ่ืออาหาร กระหายน้ าจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลือง เหนียงมีสีคล้ ากว่าปกติ ถ้าไก่เป็นโรคนี้อย่างร้ายแรง ไก่อาจ
ตายโดยไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น

การรักษา ใช้ยาปฏิชีวนะ คลอเตตร้าซัยคลิน หรือออกซีเตตร้าซัยคลิน หรือใช้ยาประเภทซัลฟา เช่น ซัลฟาเมอราซีน
หรือซัลฟาเมทธารีน
การป้องกัน โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์

• 4. โรคฝีดาษไก่ เป็นโรคที่มักเป็นกับลูกไก่และไก่รุ่น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันโดยการสัมผัส เช่น อยู่รวมฝูงกัน และยุงเป็น
พาหะของโรคกัด โรคนี้ไม่แสดงอาการป่วยถึงตาย ไก่ท่ีเป็นโรคนี้จะแสดงอาการมีจุดสีเทาพองตามบริเวณใบหน้า หงอน เหนียง และ
ผิวหนัง และเมื่อจุดพองขยายตัวและแตกออกเป็นสะเก็ดลูกไก่จะหงอยซมึ ไม่กินอาหารและตายในท่ีสุด
การป้องกัน โดยการท าวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่

• 5. วิตามินต่างๆ



• 1. ท ากรงตับใส่ไก่ช่องละ 1-2 ตัว ขนาด กว้าง 50 ซม.สูง 66 ซม.โดยใช้ไม้ที่เรามีอยู่ เช่นไม้ไผ่ ไม้ยูคา
พร้อมที่วางกรงตับมีความสูง 50 ซม.อุปกรณ์ให้อาหารใช้ไผ่ผ่าครึ่ง ที่ให้น้ าใช้ขวดน้ าที่ใช้แล้ว แบบง่าย ๆ 
ประหยัดต้นทุนต่ า

• 2 .ใช้ตาข่ายคลุมเพื่อกันยุงให้กับไก่ในเวลากลางคืน ให้อาหารไก่ไข่ระยะไก่รุ่นโปรตีน 13-15 เปอร์เซ็นต์ 
วันละ 80-100 กรัม/วัน ให้เช้า และบ่าย สังเกตการกินอาหารของไก่ ล้างรางน้ าวันละ 1 ครั้ง 

• 3. ถ่ายพยาธิภายนอกภายในไก่ ก่อนไก่จะให้ไข่ และท าวัคซีนนิวคลาสเซิล อหิวาตไ์ก่
• คอยสังเกตสุขภาพชองไก่ ช่วงอากาศเปลี่ยนให้วิตามินละลายน้ ากับไก่ช่วงไก่เริ่มให้ไข่( 20-22สัปดาห์ ) ให้

เปลี่ยนอาหารเป็นอาหารไก่ไข่ระยะให้ไข่โปรตีน 14- 15 เปอร์เซ็นต์ ให้วันละ 150-200 กรัม
• 4. ช่วงสัปดาห์ที่ 28-31 สัปดาห์ ให้อาหารไก่เพิ่มขึ้นตามจ านวนไข่ที่ให้ เก็บไข่ไก่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

กลางวัน และก่อนเลิกงาน หมั่นดูแลตรวจสุขภาพไก่เป็นประจ าทุกวัน ท าความสะอาดรางอาหารถ้ามี
อาหารเปียกติดราง

• 5. ถ้าบริเวณใกล้เคียงมีศัตรูท าลายไก่ เช่น สุนัข งู ตัวเงินตัวทองให้ท าการป้องกันเช่นท าคอก หรือป้องกัน
ไม่ให้เข้าไปท าลายไก่ได้

สรุปการดูแลไก่ไข่อยา่งง่าย



การจดบนัทึก

• 1. จดบนัทกึการให้อาหารการให้น า้

• 2. จดบนัทกึการอาย ุน า้หนกั

• 3. จดบนัทกึการให้วคัซีนตามโปรแกรม

• 4. จดบนัทกึการออกไข่ตอ่ตวัตอ่วนั



ปัญหาและอุปสรรค์

• 1.ไม่ทราบอายุไก่ไข่ที่แท้จริงเนื่องจากได้รับมาจากคนกลางข้อมูลจึงไม่สมบูรณ์
• 2. สถานที่เลี้ยงยังไม่ค่อยพร้อมเพราะไม่ได้เป็นฟาร์ม
• 3. อาหารไก่ไข่ราคาแพง
• 4. แม่ไก่เป็นโรคได้ง่าย

• แนวทางแก้ไขปัญหา
• 1. สังเกตลักษณะรูปร่างตัวแม่ไก่ว่าประมาณไหนตัวใหญ่ระยะไหนโดยประมาณ
• 2. สถานที่ยังไม่พร้อมก็น าไปไว้ตามร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวกห้ามตากแดด
• 3. น าอาหารหรือพืชผักตามท้องถิ่นมีมาผสมตามคุณค่าอาหารเช่นร าผสมหยวก
• 4. ท าวัคซีนอย่างสม่ าเสมอ



จัดท าโดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ติดต่อสอบถาม

085-660-9857   ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร



รับไก่น ากล่องมารับด้วยตามภาพ


