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สไลดเ์รือ่งกำรเล้ียงไก่ไขอ่ยูใ่นรำยวชิำ กำรงำรอำชพีและเทคโนโลย ีเป็นกำรน ำเสนอกำรเลี้ยงไก่ไข่

และคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆในกำรเล้ียงไกไ่ข ่ซึง่ผูจ้ดัท ำไดร้วบรวมขอ้มูลจำกแหลง่ตำ่งๆมำเรยีบเรยีงให ้

อำ่นแบบเขำ้ใจง่ำย หำกผิดพลำดประกำรใด ทำงผูจ้ดัท ำขออภยัมำ ณ ทีน้ี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณฐัภูมิ  จ ำปำล ี

ผูจ้ดัท ำ 

 

 



การเริม่ตน้เลี้ยงไก่ไข่น ัน้มีหลกัในการเริม่ตน้ดว้ยการหลายวิธี ซึง่ท ัง้หมดจะแบ่งไดเ้ป็น 3 วิธี 

     วิธีท่ี 1 เลือกเลี้ยงลูกไก่ส ำหรบัอำยุได ้1 วนั วธิีน้ีถือเป็นวธิีทีน่่ำสนใจพอสมควร เน่ืองจำกประหยดั

ใชเ้งินลงทุนนอ้ย แตก็่มีขอ้เสียคอื ใชเ้วลำในกำรเลี้ยงคอ่นขำ้งนำน เพรำะตอ้ง เลี้ยงตัง้แตลู่กไกจ่น

ไขไ่ด ้ท ำใหเ้สียเวลำมำก เสีย่งตอ่ควำมสูญเสียเรื่องไก่ตำยมำก เวลำทีใ่ชเ้ล้ียงจะนำนถึงรำว 5 เดอืน

ครึง่ได ้ไกจ่งึจะสำมำรถใหไ้ขไ่ด ้

วิธีท่ี 2 วธิีน้ีจะใชไ้กรุ่น่อำยุรำว 2 เดือน วธิีน้ีนิยมมำกข้ึนและเหมำะกบัผูท้ีไ่มต่อ้งกำรควำมยุง่ยำก 

และไมอ่ยำกเลี้ยงไกน่ำน ๆ อำหำรก็ใชน้อ้ย หำกใครทีเ่ป็นผูท้ีเ่ริม่ตน้กำรเลี้ยงไกไ่ขค่วรเลือกวธิีน้ีจะ

เหมำะสมมำกที่สุด 

วิธีท่ี 3 เริม่จำกไก่สำว กำรเลี้ยงวธิีน้ีถือเป็นวธิีทีเ่หมำะกบัผูท้ีส่นใจเลี้ยงเป็นอำชพีหลกั เน่ืองจำกใช ้

เวลำเลี้ยงนอ้ยกวำ่หลำย 2 วธิีทีก่ลำ่วมำกขำ้งตน้ แตค่วรเลือกฟำรม์ไกส่ำวที่จะส ัง่ซื้อที่สำมำรถไวใ้จ

ได ้เพ่ือคณุภำพไก่สำวทีด่ทีีสุ่ด วธิีน้ีเลี้ยงไดร้ำว 21-28 วนัไกจ่ะเริม่ใหไ้ขแ่ลว้ 

 

เริม่ตน้เล้ียงไกไ่ช ่



วตัถุประสงคใ์นกำรเลี้ยงไก่ไข่ 

 

จ านวนท่ีเลี้้ยงขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ 

1. เล้ียงเป็นธุรกิจเชงิพำณิชย ์ควรเล้ียงที ่1,000-2,000 ตวั 

2. เล้ียงแบบอำชพีเสรมิ ควรเล้ียงที ่40-50 ตวั 

3. เลี้ยงแบบงำนอดเิรก ควรเลี้ยง 10-20 ตวั 

4. เล้ียงแบบอำชพีหลกั ควรเล้ียง 100-500 ตวั 

5. เล้ียงแบบสวนครวัหลงับำ้น ควรเล้ียงที ่40-50 ตวั 

 



ตน้ทุนในกำรเลี้ยงไกไ่ข่ 

 

ตน้ทุนในการเลี้ยง มีค่าใชจ้า่ยดงันี้ 

1. คำ่ทีด่นิ (หำกมีทีด่ินเป็นของตนเองก็ไมมี่คำ่ใชจ้ำ่ย) 

2. คำ่โรงเรือน โรงเรือนขนำด 60 ตำรำงเมตร คำ่ใชจ้ำ่ยรำว 15,000 บำท บวกลบข้ึนอยูก่บัวสัดุตำ่ง ๆ ในพ้ืนที ่

3. คำ่อุปกรณ ์เชน่ถงัน ำ้ รงัไข่ ถงัอำหำร ฯลฯ ประมำณ 4,500 บำท ข้ึนอยูก่บัแหลง่ทีซ่ื้อและบรษิทัทีส่ ัง่ซื้อ บวกลบ

บำ้งเล็กนอ้ย 

4. คำ่พนัธุไ์ก ่ไกส่ำวรำคำเฉลี่ย 65-70 บำทแลว้แตฟ่ำรม์และพ้ืนที่ จ ำนวนไก ่240 ตวั รวมเป็นเงิน 16,800 บำท 

5. คำ่อำหำรไก ่กิโลกรมัละประมำณ 5 บำท บวกลบนิดหน่อย ใชท้ ัง้หมด 10,500 กิโลกรมั รวมเป็นเงิน 52,500 

บำท 

6. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ เชน่ คำ่ยำ คำ่ขนสง่ คำ่น ำ้ คำ่ไฟ คำ่วคัซนี รวมเป็นเงิน 1,300-1,500 บำท 

 



กำรเลือกระบบในกำรเล้ียงไก่ไข่ 

1. กำรเล้ียงแบบกรงตบั กำรเล้ียงระบบน้ีถือเป็นนิยมมำนำนมำกแลว้ เน่ืองจำกประหยดัพ้ืนที ่หำกมพ้ืีนทีน่อ้ย แตจ่ะสำมำรถเลี้ยง

ไดป้ริมำณมำกขึ้น กรงตบัจะท ำ 

      จำกลวดตำขำ่ยมีเสน้ผำ่ศูนยก์ลำงรำว 2 หุน ควำมกวำ้ง 48 เซนตเิมตร สูง 40 เซนตเิมตร จะท ำ 2 ช ัน้ก็ได ้พ้ืนทีข่นำดน้ีจะ

เลี้ยงไกไ่ดร้ำว 3-4 ตวั เหมำะมำกกบักำรเลี้ยงแบบอำชพี 

2. กำรเล้ียงแบบปลอ่ยหลงับำ้น กำรเล้ียงระบบน้ี เหมำะส ำหรบัเกษตรกรทีม่ีเงินลงทุนนอ้ย และง่ำยตอ่กำรเล้ียงหำกไมช่อบควำม

ยุง่ยำก แตก็่มีปัจจยัอืน่ ๆ รว่มดว้ย เพรำะขอ้เสยีของกำรเล้ียงระบบน้ีคอืตอ้งมีพ้ืนทีม่ำก เพรำะพ้ืนที ่1 ตำรำงเมตรจะเลี้ยงไก่

ไดเ้พียง 1 ตวัเทำ่นัน้ และไขท่ีไ่ดจ้ะสกปรก อำหำรตอ้งใชใ้นปริมำณมำก จงึเหมำะกบักำรเล้ียงเพ่ือ 

      เป็นงำนอดเิรกมำกทีสุ่ด พนัธุไ์กท่ีเ่หมำะสมและอยำกแนะน ำคอื พนัธุผ์สมระหวำ่งพนัธุไ์ขแ่ละพนัธุพ้ื์นเมือง 

3. กำรเลี้ยงบนพ้ืนคอนกรีตโดยมีวสัดุรองพ้ืนคอืแกลบ ระบบน้ีเหมำะมำกหำกจะเลี้ยงไกไ่ขจ่ ำนวน 100-200 ตวั โดยจะใชโ้รงเรือน

ขนำด 30-40 เมตร โดยปูแกลบทบัพ้ืนคอนกรีต หนำรำว 4-5 เซนตเิมตร มีท ัง้ขอ้ดแีละเสยี ขอ้ดคีอืประหยดัคำ่กอ่สรำ้ง ดูแล

ง่ำย แตข่อ้เสยีคอื ไกม่กัจกิกนั เลี้ยงไกไ่ด ้4 ตวัตอ่พ้ืนที ่1 ตำรำงเมตร 

 



กำรเลือกระบบในกำรเล้ียงไกไ่ข่ 

4. กำรเลี้ยงบนโรงเรือนยกพื้น ระบบน้ีจะใชก้ำรสรำ้งโรงเรือนยกพื้นสูงรำว 1 เมตร ดำ้นลำ่งเพ่ิมรำยไดด้ว้ยกำรสรำ้ง

บอ่เลี้ยงปลำ นิยมมำกทีภ่ำคกลำง วธิีน้ีควรคมุโรคไดด้ ีอำจใชพ้ื้นไมร้ะแนง ในพ้ืนทีเ่ลำ้ 1 ตำรำงเมตรจะเลี้ยงไก่

ไขไ่ดร้ำว 5-6 ตวั แตข่อ้เสยีก็ยงัประสบปัญหำเรือ่งของไก่จกิกนัเชน่เคย และยงัใชต้น้ทุนในกำรก่อสรำ้งสูงดว้ย 

5. กำรเลี้ยงในเลำ้ขนำดเล็ก กำรเลี้ยงระบบน้ีควรสรำ้งขนำดเริม่ตน้คอื 4 ตำรำงเมตรอยำ่งนอ้ย จะสำมำรถเลี้ยงไกไ่ข่

ไดร้ำว 20 ตวั พื้นอำจใชพ้ื้นไมไ้ผ ่หรือไมร้ะแนงปูหำ่งกนั 1-1.5 เซนติเมตร สรำ้งหลงัคำบงัแดดฝน มีรำงน ำ้ รำง

อำหำรและรงัไขใ่หเ้หมำะสมกบัจ ำนวนไก่ เหมำะมำกหำกตอ้งกำรเลี้ยงเพ่ือจะศึกษำ ระบบน้ีจะเลี้ยงไกไ่ขไ่ดร้ำว 5 

ตวัตอ่พ้ืนที่ 1 ตำรำงเมตร แตปั่ญหำที่พบก็คอืไกจ่กิกนั เหมือนกบัหลำยวธิีทีก่ลำ่วมำ 

6. กำรเลี้ยงแบบก่ึงขงัก่ึงปลอ่ย ระบบน้ีจะเลี้ยงไมไ่ดม้ำกนกัตอ่พ้ืนที ่1 ตำรำงเมตร โดยจะเลี้ยงไดร้ำว 2 ตวัเทำ่นัน้ 

แตร่ะบบน้ีจะดกีวำ่ระบบปลอ่ยลำน เพรำะไก่จะแข็งแรงดี 



อำ้งองิ 

 http://www.bansuanporpeang.com/node/11725 
 http://www.animals-

farm.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8
%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2/ 
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