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การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ระยะไก่ร่นุ
(Replacement pullet management)
ไก่ไข่ระยะกาลังเจริญเติบโตมักจะเรียกรวม ๆ ว่า ไก่ไข่รนุ่ ทดแทน (Replacement pullet หรือ
อาจจะใช้คาว่าไก่ไข่รนุ่ (Pullet) อย่างเดียวก็ได้ ซึง่ จะรวมถึงการเลีย้ งและการจัดการในระยะกก ระยะไก่
รุน่ และระยะไก่รนุ่ ก่อนไข่ การเลีย้ งไก่ไข่รนุ่ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นการเลีย้ งบนพืน้ และการเลีย้ งบนกรง การเลีย้ งและ
การจัดการไก่ไข่รนุ่ บนพืน้ จะมีวธิ กี ารจัดการคล้ายกับการเลีย้ งไก่กระทง ในบทนี้จะกล่าวถึงการเลีย้ งและ
การจัดการไก่ไข่รนุ่ บนกรงเป็ นหลัก
การเลี้ยงไก่ระยะกกและระยะไก่ร่นุ (Brooding and growing)
การเลีย้ งไก่ไข่รนุ่ บนกรงจะมีวธิ กี ารเลีย้ ง 3 รูปแบบดังนี้
1. กกลูกไก่บนพืน้ (0-6 สัปดาห์) ระยะไก่รนุ่ จะเลีย้ งบนกรง (6-18 สัปดาห์)
2. กกบนกรงกกแล้วย้ายไปยังโรงเรือนไก่รนุ่ โดยจะมีการเลีย้ งอยูบ่ นกรง
3. กกและเลีย้ งไก่รนุ่ บนกรงภายในโรงเรือนเดียวกัน
ขนาดกรง
ขนาดและลักษณะของกรงเลี้ยงไก่ไข่รุ่นในปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนาให้เหมาะสมสาหรับไก่และ
สะดวกในการจัดการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามบริษทั ผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม กรงจะต้องมีความสูง
เพียงพอที่ไก่จะยืนแล้วรูส้ กึ สบายไม่อดึ อัด โดยทัวไปความสู
่
งของกรงกก-ไก่รุ่นจะมีความสูงประมาณ
14-16 นิ้ว (31-41 เซนติเมตร) ความกว้างและความลึกของกรงขึน้ กับความเหมาะสม ขนาดกรงที่มี
จาหน่ายในปจั จุบนั เช่น
กว้าง x ลึก = 14 x 20 นิ้ว
กว้าง x ลึก = 24 x 24 นิ้ว
กว้าง x ลึก = 24 x 30 นิ้ว
กว้าง x ลึก = 30 x 28 นิ้ว
กรงขนาดนี้สามารถกกลูกไก่ได้ตงั ้ แต่ 15-35 ตัว/กรง ในช่วง 4 สัปดาห์แรก และในระยะไก่รุ่น
สามารถเลีย้ งไก่ตงั ้ แต่ 8-18 ตัว/กรง
พืน้ กรง
1. วัสดุ (Material) วัสดุทาพืน้ กรงแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1.1. พืน้ ตาข่ายหรือพืน้ ลวดถัก (Welded wire fabric) มีขนาดช่องตาข่าย 0.5 x 2 นิ้ว
(1.3 x 5.1 ซม.) หรือขนาด 1 x 1 นิ้ว (2.5 x 2.5 ซม.) ขนาดของลวดตาข่ายจะต้องไม่น้อยกว่า 14 เกจ
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(Gauge) ถ้าหากพืน้ กรงมีช่องตาข่ายกว้างกว่า 1 นิ้ว ควรจะใช้กระดาษปูพน้ื กรงในระยะ 2 สัปดาห์แรก
เพือ่ มิให้เท้าลูกไก่ตงร่องตาข่ายก็ได้
1.2. ตาข่ายพลาสติ ก (Plastic) พืน้ ตาขายพลาสติกอาจทาจากวัสดุทเ่ี ป็ นพลาสติกล้วน
ๆ หรือตาข่ายโลหะทีเ่ คลือบด้วยพลาสติกเพือ่ ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนเนื่องจากมีมลู สะสม
2. ความลาดเท (Slope of floor) กรงสาหรับกกลูกไก่ไม่จาเป็ นต้องให้มคี วามลาดเอียง
3. ด้านหน้ ากรง (Front of cage) ด้านหน้าของกรงมักจะเป็ นทีว่ างอุปกรณ์ให้อาหาร ช่อง
ด้านหน้าควรจะออกแบบให้สามารถปรับ ขนาดความกว้างได้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่ลอดออกมานอกกรง
ได้ในขณะยังเล็กอยู่ ในขณะทีเ่ มื่อไก่ใหญ่ขน้ึ ก็ยงั สามารถลอดคอออกมาจิกกินอาหารด้านหน้าของกรง
ได้ดว้ ย
4. ประตูกรง (Gates) ประตูปิดเปิ ดกรงควรจะต้องติดตัง้ ให้อยู่ดา้ นหน้าของกรง ขนาดประตู
ควรจะกว้างพอทีจ่ ะจับไก่เข้าออกได้อย่างสะดวก
5. อุปกรณ์ให้น้า (Waterers) อุปกรณ์ให้น้ ามักจะใช้แบบนิปเปิ ล และแบบถ้วย (Cup) อุปกรณ์
ให้น้าจะต้องสามารถปรับระดับความสูงต่าได้เพือ่ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไก่แต่ละช่วงอายุ
6. อุปกรณ์ให้อาหาร (Feeder) อุปกรณ์ให้อาหารมักจะใช้แบบรางวางไว้ดา้ นหน้ากรงและมัก
ใช้ระบบขนส่ง อาหารด้ว ยเกลีย วสว่า น (Auger) แบบสายพานเหล็ก (Chain) หรือกระพ้อ ส่ง อาหาร
(Hopper) ในระยะไก่เล็กจะต้องใช้รางอาหารขนาดเล็กหรือถาดอาหารวางไว้ในกรงแล้วให้อาหารด้วยมือ
เมือ่ ไก่โตขึน้ จึงเปลีย่ นมาให้อาหารระบบรางทีว่ างไว้หน้ากรง
การกกลูกไก่และเลี้ยงไก่ร่นุ บนกรงแต่อยู่คนละโรงเรือน
การเลีย้ งลูกไก่ระบบนี้ จะมีการกกลูกไก่ในกรงกกที่ตดิ ตัง้ ระบบการให้ความร้อน ขนาดตาข่าย
อุปกรณ์ให้น้าและอาหารมาให้มขี นาดเหมาะสมสาหรับไก่เล็ก เมือ่ ไก่โตขึน้ ก็จะย้ายไปยังอีกโรงเรือนหนึ่ง
ทีม่ กี รงและอุปกรณ์ให้น้าและอาหารขนาดใหญ่กว่า ระบบนี้มขี อ้ ดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี
1. ใช้พ้ืน ที่ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากกว่ า การเลี้ย งไก่ แ บบกกและไก่ รุ่น บนกรงเดีย วกัน
โดยเฉพาะเมือ่ เลีย้ งไก่บนกรงหลาย ๆ ชัน้
2. สามารถทาความสะอาดโรงเรือน กรง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวก
3. ต้นทุนในการกกลูกไก่จะต่ากว่า เนื่องจากภายในโรงเรือนสามารถกกลูกไก่ได้มากกว่า เมื่อไก่
โตขึน้ ก็สามารถย้ายไปยังโรงเรือนไก่รนุ่ ได้มากกว่า 1 โรงเรือน
ข้อเสีย
1. มีการเคลื่อนย้ายไก่ทาให้เกิดความเครียดได้ และเป็ นการเพิม่ ต้นทุนเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
ไก่จากโรงเรือนหนึ่งไปยังอีกโรงเรือนหนึ่ง หรือจากฟาร์มหนึ่งไปยังอีกฟาร์มหนึ่ง
2. มีชว่ งเวลาทีไ่ ม่ได้ใช้โรงเรือนนานกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรือนกกลูกไก่

เอกสารประกอบการสอนวิชา การผลิตสัตว์ปีก : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

หน้า 2

3
การกกลูกไก่และเลี้ยงไก่ร่นุ ในโรงเรือนเดียวกัน
ระบบนี้จะเลี้ยงไก่อยูใ่ นโรงเรือนเดียวกันตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทังอายุ
่ ประมาณ 18 สัปดาห์ หรือ
จนกว่าจะย้ายไปยังโรงเรือนไก่ไข่ การเริม่ ต้นเลี้ยงมักจะเริม่ ต้นกกลูกไก่ในกรงชัน้ ที่ 1-2 เมื่อไก่โตขึน้
หรือมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์กจ็ ะย้ายไปยังกรงที่เหลือด้านบน จานวนกรงทัง้ หมดและขนาดของกรง
จะต้องเพียงพอกับความต้องการของไก่เมื่อโตขึน้ หรืออีกนัยหนึ่ง จานวนไก่ท่เี ลี้ยงในระยะกกจะต้อง
คานวณให้พอดีกบั จานวนไก่ทส่ี ามารถเลีย้ งได้เมือ่ ไก่โตขึน้ ถ้าหากเลีย้ งไก่ในระยะไก่รนุ่ หนาแน่นเกินไป
อาจจะทาให้น้าหนักตัวและสมรรถภาพด้อยลง
ข้อดี
1. ไม่ตอ้ งเคลื่อนย้ายไก่ไปยังโรงเรือนอื่นจึงไม่ทาให้เกิดความเครียด
2. มีระยะพักเล้า (Down time) สัน้ กว่าระบบอื่น
3. ใช้แรงงานในการเลีย้ งน้อยกว่า เนื่องจากการทาวัคซีนและการตัดปากสามารถทาได้ในขณะที่
ทาการย้ายกรงในช่วงอายุ 4 สัปดาห์
ข้อเสีย
1. ค่าก่อสร้างโรงเรือนสูงกว่า เนื่องจากจะต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมสาหรับการกก การ
เลีย้ งไก่เล็ก และการเลีย้ งไก่ใหญ่ภายในโรงเรือนเดียวกัน
2. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการกกจะต่ ากว่า เนื่องจากในระยะกกมักจะเลีย้ งไก่หนาแน่ น
ต่ากว่าการกกในโรงเรือนทีอ่ อกแบบมาเพือ่ การกกลูกไก่โดยเฉพาะ
3. การใช้งานเครื่องกกจะไม่คุ่มค่า เนื่องจากเครื่องกกจะใช้ในไก่อายุน้อยเท่านัน้ ซึ่งปกติจะใช้
เพียง 3-4 สัปดาห์แรกเท่านัน้ หลังจากทีไ่ ก่โตขึน้ ก็จะไม่ได้ใช้อกี เลยจึงทาให้เสียโอกาสในการใช้งาน
การจัดการลูกไก่ในกรง
ความต้องการพืน้ ที่การเลี้ยง อุปกรณ์ให้น้าและอุปกรณ์ให้อาหาร
ความต้องการพืน้ ทีก่ ารเลี้ยง พืน้ ทีอ่ ุปกรณ์ให้น้ าและอาหารจะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ของไก่
และขนาดลาตัว ความต้องการพืน้ ทีก่ ารเลีย้ ง อุปกรณ์ให้น้าและอาหารดังแสดงในตารางที่ 1
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ตาราง 1 แสดงความต้องการพืน้ ทีก่ ารเลีย้ ง อุปกรณ์ให้น้ าและอุปกรณ์ให้อาหารสาหรับไก่ไข่รนุ่ ทีเ่ ลีย้ ง
บนกรง
อายุ 0-5 สัปดาห์
อายุ 6-18 สัปดาห์
ตร. นิ้ว
ตร. ซม.
ตร. นิ้ว
ตร. ซม.
พท.การเลี้ยง/ตัว
ไก่เล็กฮอร์นขาว
24
155
45
290
ไก่ไข่สนี ้าตาล
28
181
54
348
พท.การให้อาหาร/ตัว
ไก่เล็กฮอร์นขาว
2.0
5.1
2.5
6.4
ไก่ไข่สนี ้าตาล
2.2
5.6
2.7
6.9
พท.การให้น้า/ตัว
ไก่เล็กฮอร์นขาว
0.75
1.9
1.0
2.5
ไก่ไข่สนี ้าตาล
0.8
2.0
1.2
3.0
จานวนตัว/อุปกรณ์
นิ ปเปิ ล (Nipple)
ไก่เล็กฮอร์นขาว
15
10
ไก่ไข่สนี ้าตาล
12
8
ถ้วย (Cup)
ไก่เล็กฮอร์นขาว
25
15
ไก่ไข่สนี ้าตาล
19
13
ทีม่ า : Bell and Weaver (2002) หน้า 985
การให้อาหารลูกไก่ระยะกก
ลักษณะของอาหาร (Feed form)
การให้อาหารลูกไก่เล็กควรให้อาหารแบบผงหรือแบบเม็ดบีแ้ ตก (เกล็ด) การให้อาหารเม็ดบีแ้ ตก
จะทาให้ไก่จกิ กันมากกว่าการให้อาหารแบบผง อาหารมือ้ แรกจะให้หลังจากทีไ่ ก่ได้ด่มื น้ าแล้วประมาณ 3
ชัวโมง
่
โดยการอาหารโรยอาหารลงบนพืน้ ทีป่ ูดว้ ยกระดาษหรืออาจจะใช้รางอาหารขนาดเล็กวางให้ไก่
กินไว้ใกล้ ๆ กับรางอาหารอัตโนมัติในช่วงอายุ 3 วันแรกเพื่อให้ลูกไก่ได้รูจ้ กั รางอาหาร การให้อาหาร
ลูกไก่ในระยะนี้ควรให้ดว้ ยมือเนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณอาหารทีไ่ ด้ดดี กี ว่า จนกระทังลู
่ กไก่รจู้ กั
กินอาหารจากรางอาหารแล้วจึงเริม่ ต้นเดินเครือ่ งให้อาหารอัตโนมัติ
ปริ มาณอาหารที่กิน (Feed consumption)
ปริมาณอาหารทีไ่ ก่กนิ จะต้องมีการบันทึกไว้ เพื่อคานวณปริมาณอาหารทีไ่ ก่กนิ ทุก ๆ สัปดาห์
เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการกินอาหารที่แนะนาโดยบริษัทผู้ผลิต สายพันธุ์ไก่และเพื่อเป็ นการ
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ติด ตามผลการจัด การอีก ด้ว ย เนื่ อ งจากปริม าณอาหารที่ไ ก่ กิน นัน้ จะมีป จั จัย หลายประการเข้า มา
เกีย่ วข้อง เช่น สายพันธุ์ ส่วนประกอบของอาหาร อุณหภูมภิ ายในโรงเรือน น้าดื่ม และโรค ฯลฯ
ตาราง 2 คาแนะนาปริมาณอาหารทีก่ นิ สาหรับไก่ไข่พนั ธุเ์ ล็กฮอร์นขาวและไก่ไข่สนี ้าตาลในระยะไก่รนุ่
อาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)
อาหารกิ นสะสม (กก./ตัว)
อายุ (สัปดาห์)
เล็กฮอร์นขาว
ไก่ไข่สีน้าตาล
เล็กฮอร์นขาว
ไก่ไข่สีน้าตาล
1
11
12
0.08
0.09
2
15
19
0.18
0.22
3
21
25
0.33
0.39
4
29
30
0.53
0.60
5
37
36
0.80
0.85
6
41
41
1.09
1.14
7
45
46
1.40
1.46
8
47
51
1.74
1.81
9
50
55
2.09
2.20
10
53
59
2.46
2.62
11
55
64
2.85
3.07
12
57
68
3.25
3.54
13
59
72
3.66
4.05
14
61
75
4.09
4.57
15
62
77
4.52
5.11
16
64
80
4.97
5.67
17
66
83
5.43
6.25
18
68
86
5.93
6.80
19
71
88
6.39
7.26
20
75
93
6.91
7.71
ทีม่ า : Bell and Weaver (2002) หน้า 988
การจัดการไก่ร่นุ ในกรง
ระยะเวลาในการเลีย้ งไก่รนุ่ จะขึน้ อยูก่ บั อายุไก่ทต่ี อ้ งการจะย้ายไปยังโรงเรือนเลีย้ งไก่ไข่ ซึง่ ปกติ
มัก จะย้า ยในช่ว งอายุ 16-22 สัป ดาห์ แต่ บ างกรณี ก็ส ามารถย้า ยไปยัง โรงเรือ นเลี้ย งไก่ ไ ข่เ มื่อ อายุ
ประมาณ 14 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อายุทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ควรอยูร่ ะหว่าง 18-19 สัปดาห์
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พืน้ ที่การเลี้ยง
ความหนาแน่น (Density) ความหนาแน่นในการเลีย้ งไก่รนุ่ จะขึน้ อยูก่ บั สายพันธุแ์ ละความคุม้ ค่า
ทางเศรษฐกิจ จากการทดลองเลีย้ งไก่เล็กฮอร์นขาวในกรงขนาด 24 x 24 นิ้ว ตัง้ แต่อายุ 1 วันจนกระทัง่
ถึงอายุ 16 สัปดาห์ โดยมีพน้ื ทีต่ ่อตัวอยูร่ ะหว่าง 29-96 ตร.นิ้ว/ตัว พบว่า ถ้าหากพืน้ ทีเ่ ลีย้ งต่อตัวต่ากว่า
58 ตร.นิ้ว/ตัว จะมีผลทาให้น้ าหนักตัวลดลง ดังนัน้ ถ้าหากจะให้ผลคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจมากทีส่ ุดในกรง
ขนาด 24 x 24 นิ้ว ควรจะใช้อตั ราการเลีย้ ง 10 ตัว/กรง จนกระทังอายุ
่
16 สัปดาห์ ดังแสดงในตางรางที่
3
ตาราง 3 แสดงผลการเลีย้ งไก่ไข่รนุ่ พันธุเ์ ล็กฮอร์นขาวในกรงขนาด 24 x 24 นิ้ว ต่อน้ าหนักตัวเมื่ออายุ
16 สัปดาห์
จานวน (ตัว/กรง)
6
8
10
12
14
16
18
20
พืน้ ที/่ ตัว (ตร. นิ้ว)
96
72
58
48
41
36
32
29
น้าหนักตัว (กก./ตัว)
1.27 1.20 1.23 1.17 1.13 1.11 1.08 1.02
ทีม่ า : Bell and Weaver (2002) หน้า 990
การชังน
่ ้าหนักตัว
ระหว่างการเลีย้ งไก่ไข่รนุ่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงน้าหนักตัวของไก่
ทีเ่ ลีย้ งโดยการสุ่มชังน
่ ้ าหนักตัวของไก่ในฝูงเพื่อติดตามน้ าหนักตัวเปรียบเทียบกับน้ าหนักตัวมาตรฐาน
ของสายพันธุ์ท่แี นะนาโดยบริษทั ผูผ้ ลิตสายพันธุ์ไก่ และเพื่อติดตามความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวฝูง
เนื่องจากการจับไก่มาชังน
่ ้ าหนักทุกตัวนัน้ กระทาได้ยาก สิน้ เปลืองแรงงาน และมีผลเสียมากกว่าผลดี
เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเครียดมาก ดังนัน้ ผูเ้ ลีย้ งจึงควรมีการสุ่มไก่เพื่อชังน
่ ้ าหนักตัว จานวนไก่ทท่ี า
การสุ่มชังน
่ ้ าหนักตัวนัน้ จะต้องมีจานวนเพียงพอที่จะใช้เป็ นตัวแทนของไก่ทงั ้ ฝูงได้ การสุ่มไก่เพื่อชัง่
น้าหนักตัวจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานดังต่อไปนี้
1. ไก่ทส่ี มุ่ มานี้จะต้องเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องไก่ทงั ้ ฝูง
2. การชังน
่ ้ าหนักตัวจะต้องใช้เครื่องชังที
่ ไ่ ด้มาตรฐานและมีขนาดเหมาะสมกับน้ าหนักตัวไก่ทจ่ี ะ
ทาการชัง่
3. การชังน
่ ้าหนักตัวควรจะเริม่ ต้นดาเนินการตัง้ แต่อายุ 3 สัปดาห์เป็ นต้นไป
4. ทาการชังน
่ ้าหนักตัวไก่ทุก ๆ สัปดาห์ ในช่วงทีย่ งั เป็ นไก่รนุ่ และทุก ๆ เดือนในช่วงให้ผลผลิต
ไข่
5. ควรสุม่ ไก่จากแต่ละพืน้ ที่ แต่ละชัน้ และแต่ละแถวภายในโรงเรือนเดียวกันเพื่อใช้เป็ นตัวแทน
ของฝูง พร้อมกันนี้ยงั ใช้ขอ้ มูลเพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของน้ าหนักตัวของไก่ทเ่ี ลีย้ งในแต่ละแถว
และแต่ละชัน้ อีกด้วย เพือ่ จะได้แก้ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากข้อผิดพลาดของการจัดการได้ทนั ท่วงที การ
ชังน
่ ้าหนักตัวควรจะกระทาในกรงเดิมหรือชังน
่ ้าหนักไก่ตวั เดิมทุกครัง้
6. การชังน
่ ้ าหนักตัวจะต้องทาการชังในเวลาเดี
่
ยวกันเสมอ ซึ่ง ปกติมกั จะทาการชังน
่ ้ าหนักตัว
ในช่วงบ่าย
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น้าหนักตัวมาตราานสาหรับไก่ไข่ร่นุ
บริษทั ผูผ้ ลิตสายพันธุ์ไก่จะให้ความสาคัญกับน้ าหนักตัวแต่ละสัปดาห์มาก เนื่องจากได้มกี าร
ทดสอบมาแล้ว ว่ า น้ า หนัก ตัว ที่เ หมาะสมเมื่ อ ไก่ เ จริญ เติบ โตจนถึง วัย เจริญ พัน ธุ์ (อายุป ระมาณ 20
สัปดาห์) นัน้ ควรจะมีน้ าหนักตัวเท่าใด เพื่อจะได้เป็ นไก่ไข่ทใ่ี ห้ผลผลิตดีทส่ี ุด มีคุณภาพไข่ดที ส่ี ุด และมี
อัตราการตายต่าทีส่ ดุ
ความสมา่ เสมอของน้าหนักตัว
การเลี้ยงไก่เป็ นฝูงใหญ่ ผูเ้ ลี้ยงจะมีปญั หาเกี่ยวกับน้ าหนักตัวไก่ทแ่ี ตกต่างกันมาก ไก่บางตัวมี
ขนาดเล็ก ไก่บางตัวมีขนาดใหญ่ ไก่ตวั ทีม่ ขี นาดใหญ่จะรังแกและขับไล่ไม่ให้ไก่ตวั ทีเ่ ล็กกว่าได้กนิ อาหาร
จึงทาให้ไก่ตวั ทีเ่ ล็กอยูแ่ ล้วได้รบั อาหารไม่เพียงพอ อ่อนแอ และจนอาจเป็ นพาหนะนาโรค เมื่อถึงเวลาให้
ผลผลิต ไก่แต่ละตัวในฝูงจะเริม่ ให้ผลผลิตไม่พร้อมกัน ส่งผลให้ผลผลิตไข่สูงสุดไม่พร้อมกันด้วย ดังนัน้
ผลผลิตไข่เฉลี่ยของฝูงจึงต่ ากว่ามาตรฐาน การทีไ่ ก่ในฝูงมีความสม่าเสมอต่ าทาให้เกิดความยุ่งยากใน
การจัดการฟาร์ม สาเหตุทไ่ี ก่ในฝูงมีความสม่าเสมอต่ า อาจเกิดจากการเลี้ยงไก่หนาแน่ นเกินไป การจัด
อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารไม่เพียงพอ คุณภาพของอาหารไม่ดี การควบคุมอาหารไม่ถูกวิธีและปญั หา
สุขภาพไก่ เพื่อให้ไก่ในฝูงมีความสม่าเสมอหรือมีน้ าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกันผูเ้ ลี้ยงจะต้องทาการสุ่มชัง่
น้ าหนักไก่ โดยทัวไปจะท
่
าการสุ่มชังน
่ ้ าหนักไก่เพื่อหาความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวคัดแยกไก่ตาม
น้าหนักตัวเมือ่ ไก่อายุ 7-8 สัปดาห์ โดยจะต้องสุม่ ชังน
่ ้าหนักไก่ทุกสัปดาห์ดงั นี้
1. สุม่ ชังน
่ ้าหนักไก่ 10% ของฝูง ชังทุ
่ กห้อง จดบันทึกจานวนไก่ทงั ้ หมดทีช่ งและน
ั่
้ าหนักไก่
แต่ละตัวทีช่ งได้
ั่
2. จากข้อมูลในข้อ 1. นามาคานวณหาความสม่าเสมอของฝูงซึง่ มีสตู ร ดังนี้
ความสม่าเสมอ (%) =

จานวนไก่ทม่ี นี ้าหนักอยูใ่ นช่วง + 10 % ของน้าหนักเฉลีย่
จานวนไก่ทช่ี งั ่ (ตัว

X 100

นาข้อมูลทีค่ านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 4 เพื่อตรวจสอบว่า
ความสม่าเสมอของฝูง ไก่ท่เี ราเลี้ยงอยู่ในระดับใด เช่น ถ้าความสม่าเสมอของไก่ในฝูงเท่ากับ 78 %
แสดงว่าอยูใ่ นระดับดีกว่า จึงไม่จาเป็ นต้องคัดไก่ต่อ แต่ถา้ ความสม่าเสมอของฝูงต่ากว่า 78 % ให้ทาข้อ
3. ต่อ
3. กรณีท่ไี ก่ในฝูงมีความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวต่ ากว่ามาตรฐานแสดงว่าไก่ในฝูงมี
น้ าหนักแตกต่างกันมาก ให้ทาการชังน
่ ้ าหนักไก่ทุกตัวในห้อง (ชัง่ 100 %) แล้วแบ่งห้องให้ไก่อยูต่ าม
น้ าหนักโดยแบ่งอกเป็ น 3 กลุ่มคือ น้ าหนักเบา น้ าหนักปกติ และน้ าหนัก เกินกว่ามาตรฐาน เพื่อความ
สะดวกในการควบคุมอาหาร ทาให้ไก่ในฝูงกลับมามีน้าหนักเท่ากัน
4. ในระหว่างการชังน
่ ้าหนักไก่ให้ทาร่วมกับการคัดไก่ทม่ี ลี กั ษณะผิดปกติออกจากฝูงด้วย
เอกสารประกอบการสอนวิชา การผลิตสัตว์ปีก : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย

หน้า 7

8

ตารางที่ 4 แสดงระดับความสม่าเสมอของน้าหนักตัวไก่ไข่รนุ่
ระดับ
ความสมา่ เสมอของฝูง (%)
ดีเยีย่ ม (Superior)
91 ขึน้ ไป
ดีมาก (Excellent)
84 – 90
ดี (Good)
77 – 83
ปานกลาง (Average)
70 – 76
พอใช้ (Fair)
63 – 69
เลว (Poor)
56 – 62
ใช้ไม่ได้ (Very poor)
ต่ากว่า 55 ลงมา
ทีม่ า : North and Bell (1990) หน้า 314

ตัวอย่าง ไก่ไข่รุ่นฝูงหนึ่งจานวน 500 ตัว เมื่ออายุ 7 สัปดาห์ ทาการสุ่มชังน
่ ้ าหนัก 10% ของ ฝูงได้
น้าหนัก รวม 25,150 กรัม
1. น้าหนักไก่ทส่ี มุ่ ชังเป็
่ นรายตัว
600 400 475 400 550 650 500 500 550 475
520 370 420 530 470 475 475 860 500 400
450 390 475 460 470 500 550 475 450 450
475 470 500 440 750 500 710 550 650 520
475 450 860 500 475 475 720 530 600 510
2. น้าหนักไก่เฉลีย่ ต่อตัว
ไก่จานวน 50 ตัว ชังน
่ ้าหนักรวมได้ 25,150 กรัม
25,150
น้าหนักเฉลีย่ =
= 503 กรัม
50
3. น้าหนัก + 10% ของน้าหนักเฉลีย่
(503 X10)
- 10 % = 503 = 452.7 กรัม
100
+ 10 % = 503 +

(503 X10)
= 553.3 กรัม
100
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- 10 %

+ 10 %
ไก่น้าหนักตัวตา่ (ไก่เล็ก)
ไก่น้าหนักตัวเกิ น (ไก่ใหญ่)
400
400
370
600
650
860
น้าหนักเฉลี่ย 503 กรัม 860
420
450
390
750
710
440
400
450
650
720
600
จานวน 32 ตัว
9 ตัว
9 ตัว
452.7 กรัม
553.3 กรัม
จานวนไก่ทงั ้ หมด
50 ตัว
ไก่เล็กทีม่ นี ้าหนักต่า
9 ตัว
ไก่ใหญ่ทน่ี ้าหนักเกิน
9 ตัว
ไก่ทอ่ี ยูน่ อกช่วงมีทงั ้ หมด
18 ตัว
ไก่ทอ่ี ยูใ่ นช่วงมีทงั ้ หมด
32 ตัว
4. ค่าความสม่าเสมอของน้าหนักตัว
32
=
X 100 = 64 %
50
ฝูงไก่ทด่ี คี วรมีความสม่าเสมอตัง้ แต่ 78% ขึน้ ไป ในกรณีของไก่ฝงู นี้มคี วามสม่าเสมอเพียง 64%
จึงต้องทาการคัดไก่เพื่อแยกขนาดไก่เล็ก ไก่ มาตรฐาน และไก่ใหญ่ โดยชังน
่ ้ าหนักไก่ทงั ้ ฝูง (ชัง่ 100%)
จากตารางมาตรฐานของไก่พนั ธุ์ไฮเซ็ก (Hisex) จะพบว่าน้ าหนักมาตรฐานของไก่พนั ธุ์น้ีเมื่ออายุ 7
สัปดาห์ จะต้องเท่ากับ 500 กรัม และกินอาหาร 40 กรัม/ ตัว/ วัน (4 กก./100 ตัว/วัน) และจากการสุม่ ชัง่
น้ าหนักไก่พบว่าไก่ฝงู นี้มนี ้ าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 503 กรัม ซึง่ ใกล้เคียงกับมาตรฐาน แต่มคี วามสม่าเสมอ
ต่าจึงต้องจัดแบ่งไก่ออกเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 น้ าหนักสูงกว่ามาตรฐาน ห้ามลดอาหาร แต่ให้คงอาหารไว้เท่าเดิม 40 กรัม/ ตัว/
วัน เพือ่ ให้ไก่มกี ารเจริญเติบโตช้าลง จนกระทังมี
่ น้าหนักตัวเข้าสูม่ าตรฐานในสัปดาห์ต่อไป
กลุ่มที่ 2 น้ าหนักปกติ ให้อาหารตามปกติคอื 40 กรัม/ ตัว/ วัน ในสัปดาห์ท่ี 7 และเพิม่ ขึน้
ตามปกติทุกสัปดาห์ ตามตารางมาตรฐาน
กลุ่มที่ 3 น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน ให้เพิม่ อาหารมากกว่าปกติทเ่ี คยได้รบั 200-300 กรัม/
ไก่ 100 ตัว/ วัน ตามอายุและขนาดไก่ เช่น เคยได้รบั 40 กรัม/ ตัว/ วัน หรือ 4 กก./100 ตัว/วันใน
สัปดาห์ท่ี 7 ให้เพิม่ เป็ น 4.2-4.3 กก./100 ตัว/วัน
ให้ปฏิบตั เิ ช่นนี้จนกระทังไก่
่ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 มีน้าหนักเข้าสูม่ าตรฐาน
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ปัจจัยที่มีผลต่อน้าหนักตัว
น้าหนักตัวลูกไก่ (Chick weight) ลูกไก่ทม่ี นี ้ าหนักตัวมากเมื่อเจริญเติบโตเป็ นไก่รุ่นก็จะมี
น้ าหนักตัวมากตามไปด้วย และความสม่าเสมอของน้ าหนักตัวลูกไก่จะสัมพันธ์กบั ความสม่าเสมอของ
น้าหนักตัวในไก่ฝงู นัน้ ๆ
ฤดูกาล (Season) น้ าหนักตัวทีแ่ นะนาโดยบริษทั ผูผ้ ลิตสายพันธุไ์ ก่นนั ้ มักจะแนะนาค่าน้ าหนัก
ตัวเฉลีย่ ของไก่ทเ่ี ลีย้ งจากหลายฤดูกาล ซึง่ โดยปกติแล้วฤดูกาลจะมีผลต่อน้ าหนักตัวของไก่ เช่น ไก่ไข่
รุ่นที่เจริญเติบ โตในช่ว งฤดูหนาวมัก จะมีน้ าหนักตัว มากกว่าไก่ท่ีเลี้ยงในช่ว งฤดูร้อนประมาณ 10%
เนื่องจากในช่วงฤดูรอ้ นไก่จะกินอาหารลดลงจนได้รบั โภชนะไม่เพียงพอต่อความต้องการตามทีก่ าหนด
ไว้ทาให้น้าหนักตัวของไก่ต่ากว่าตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
การให้แสงสว่าง
สัตว์ปีกเป็ นสัตว์ท่ไี วต่อความยาวแสงต่อวันมากโดยจะมีผลไปกระตุ้น การทางานของฮอร์โมน
เพศและการทางานของระบบสืบพันธุ์ ดังนัน้ แสงสว่างจึงมีผลโดยตรงต่ออายุเมื่อเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ การ
เปลีย่ นแปลงความยาวแสงต่อวันจะทาให้อายุเมือ่ ไข่ฟองแรกเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย โดยการเพิม่ ความ
ยาวแสงต่อวันจะทาให้ไก่เข้าสู่วยั เจริญพันธุห์ รือให้ไข่ฟองแรกเร็วขึน้ ในขณะทีถ่ า้ หากลดความยาวแสง
ต่อวันให้น้อยกว่า 12 ชัวโมง/วั
่
น จะทาให้ไก่เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุช์ า้ ลง
ถ้าไก่ไข่รุ่นเข้าสู่วยั เจริญพันธุ์เร็วเกินไปจะส่งผลให้ได้ไข่ฟองเล็กและอาจเกิดมดลูกทะลักได้
เนื่องจากระบบสืบพันธุเ์ จริญเร็วกว่าการเจริญทางด้านโครงสร้างของร่างกาย ดังนัน้ ในช่วงของการเลีย้ ง
ไก่รุ่นจึงควรมีการควบคุมความยาวแสงต่อวัน ปจั จุบนั โรงเรือนเลี้ยงไก่รุ่นจะใช้ระบบ Dark out คือ
โรงเรือนที่ปิดด้วยผ้าม่านสีดาแสงสว่างที่ไก่ได้รบั จะได้จากหลอดไฟเท่านัน้ จึงทาให้สามารถควบคุม
ความยาวแสงต่อวันได้ ซึง่ ปกติจะควบคุมความยาวแสงต่อวันไว้ท่ี 10-12 ชัวโมง/วั
่
น หรืออาจจะให้แสง
น้อยกว่านี้ เช่น ให้แสง 6-8 ชัวโมง/วั
่
นก็ได้
ผลของการควบคุมความยาวแสงในไก่ไข่ร่นุ
การควบคุมความยาวแสงนอกจากจะช่วยยืดอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกแล้ว ยังมีผลดี ด้านอื่นอีก
หลายประการ เช่น
1. การลดความยาวแสงในระยะไก่รนุ่ จะช่วยยืดอายุเมือ่ ให้ไข่ฟองแรกออกไปได้
2. การลดความยาวแสงต่อวันในระยะไก่รุ่นให้สนั ้ ลงเหลือประมาณ 6-8 ชัวโมงจะท
่
าให้ผลผลิต
ไข่ในช่วงครึง่ แรกของการไข่เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มผี ลต่อปริมาณการให้ไข่ในช่วงท้ายของ
การให้ผลผลิต
3. การลดความยาวแสงต่อวันในระยะไก่รุ่นจะทาให้ไก่ให้ไข่ฟองแรกใหญ่ขน้ึ และน้ าหนักไข่
ในช่วง 4-5 เดือนแรกของการไข่จะมากกว่าด้วย
4. การใช้โปรแกรมการให้แสงสามารถยืดอายุการให้ไข่ฟองแรกหรืออายุเมื่อเข้าสู่วยั เจริ ญพันธุ์
ออกไปได้สงู สุดประมาณ 3 สัปดาห์
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5. การจากัดปริมาณอาหารเพื่อควบคุมน้ าหนักตัว ร่วมกับโปรแกรมการให้แสงสามารถยืดอายุ
เมือ่ เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ หรืออายุเมือ่ ให้ไข่ฟองแรกออกไปได้สงู สุดประมาณ 3 สัปดาห์
การตัดปาก (Beak-trimming)
การตัดปากไก่ในสมัยก่อนมักจะใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Debeaking แต่ปจั จุบนั นิยมใช้คาว่า
Beak-trimming เนื่องจากโดยความหมายของคาว่า Debeaking นัน้ มักจะหมายถึงการเอาปากออกไป
แต่การตัดปากไก่นนั ้ มีการตัดเฉพาะส่วนปลายของปากออกไปมิได้ตดั ปากทัง้ หมดออกไป ฉะนัน้ คาว่า
Beak-trimming จึงเหมาะสมกว่า
การตัดปากไก่เป็ นเทคนิคในการจัดการเพื่อลดนิสยั การจิกตีกนั (Cannibalism) การจิกขน และ
ความรุนแรงจากการจิกตีเนื่องจากการจัดลาดับชัน้ ทางสังคม การตัดปากไก่ผลดีในการเลีย้ งไก่ดงั นี้
ลดอัตราการตายเนื่องจากการจิกกัน
ลดการบาดเจ็บ
ทาให้ฝงู ไก่สงบขึน้
ลดการสูญเสียอาหารเนื่องจากการคุย้ เขีย่
การตัดปากไก่มหี ลายวิธี แต่วธิ ที น่ี ิยมใช้กนั มากทีส่ ุดได้แก่ การใช้ใบมีดร้อนทีค่ มและสะอาดตัด
ปลายจะงอยปากแล้วจีอ้ กี ครัง้ หนึ่งเพือ่ ตกแต่งรอยตัดให้เรียบร้อยและห้ามเลือด เรียกวิธกี ารตัดแบบนี้ว่า
วิธี Precision beak-trimming
อายุที่เหมาะสม
การตัดปากไก่สามารถกระทาได้ตลอดอายุของไก่ แต่ผลกระทบต่อตัวไก่จะน้อยทีส่ ุดถ้าหากทา
การตัดปากไก่ท่มี อี ายุน้อย อย่างไรก็ตาม การตัดปากไก่ท่ยี งั มีอายุน้อยเกินไปจะทาให้จะงอยปากยื่น
ยาวออกมาอีกเมือ่ ไก่มอี ายุมากขึน้ จึงจาเป็ นจะต้องทาการตัดปากอีกครัง้ หนึ่ง การตัดปากไก่ทก่ี าลังให้ไข่
จะส่งผลให้ไก่ตวั นัน้ หยุดการวางไข่ซ่งึ อาจจะหยุดนานหลายสัปดาห์กไ็ ด้ ในทางปฏิบตั ิ การตัดปากไก่
มักจะกระทาเมื่อไก่อายุประมาณ 10 วัน หรือ 6-7 สัปดาห์ หรือ 12-14 สัปดาห์ การตัดปากไก่ทม่ี อี ายุ
มากกว่า 14 สัปดาห์ไปแล้วจะทาให้การให้ไข่ฟองแรกช้าออกไป
การตัดปากไก่ในขณะทีไ่ ก่ยงั มีอายุน้อยจะมีผลดีอกี ประการคือ จะทาให้ไก่ในฝูงไม่มนี ิสยั จิกตีกนั
ดังนัน้ ผูเ้ ลีย้ งไก่บางรายจะถือว่าการตัดปากไก่ทย่ี งั มีอายุน้อยเป็ นการตัดปากชัวคราวเพื
่
่อให้ไก่ในฝูงไม่
มีนิสยั การจิกตีกนั แต่การตัดปากถาวรนัน้ จะกระทาอีกครัง้ เมื่อไก่โตขึน้ โดยทัวไปมั
่ กจะตั ดปากครัง้ ที่
สองเมือ่ ไก่มอี ายุประมาณ 12-14 สัปดาห์ ในกรณีทเ่ี ราเลีย้ งไก่รุน่ ภายในโรงเรือนทีค่ วบคุมความเข้มของ
แสงให้อยู่ท่ี 0.5 ฟุ ตเทียนได้ เราก็สามารถยืดอายุการตัดปากลูกไก่ออกไปได้ถึงอายุ 6 สัปดาห์หรือ
มากกว่านี้ จึงทาให้สามารถตัดปากไก่เพียงครัง้ เดียวได้
การตัดปากจะต้องสัมพันธ์กบั การจัดการด้านอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากการตัดปากจะทาให้ไก่เกิด
ความเครียดอย่างมาก จึงไม่ควรทาการตัดปากไก่ร่วมกับการทางานอย่างอื่น เช่น การทาวัคซีน การ
เปลี่ยนสูตรอาหาร การเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโรงเรือน ในทางปฏิบตั กิ ารตัดปากไก่จะกระทาก่อนหรือ
หลังจากทีไ่ ก่ได้รบั ความเครียดจากการจัดการด้านอื่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์
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ปริ มาณปากที่จะต้องตัด
การตัดปากลูกไก่ทม่ี อี ายุน้อยกว่า 10 วัน มักจะมีแผ่นเหล็กทีม่ ชี ่องสาหรับสอดปากลูกไก่ช่วยใน
การตัด เรียกว่า Guide plate ซึง่ จะมีช่องอยู่หลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของขนาดปาก
ลูกไก่ ลูกไก่ทม่ี อี ายุน้อยกว่า 7 วันมักจะใช้ช่องขนาด 3.5-4.5 มิลลิเมตร ถ้าหากใช้ช่องทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ
จะทาให้สามารถสอดปากลูกไก่เข้าไปได้ลกึ ขึน้ ทาให้สามารถตัดปากออกได้มากขึน้ ในกรณีทท่ี าการตัด
ปากกับเครื่องตัดปากไก่ทไ่ี ม่มี Guide plate ผูต้ ดั จะต้องฝึ กหัดให้มคี วามชานาญสูงมากโดยจะต้องกะ
ระยะให้ตดั ปากไก่ห่างจากขอบจมูกลูกไก่ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร แล้วตัดปากล่างให้ยาวกว่าปากบน
เล็กน้อย สาหรับลูกไก่อายุไม่เกิน 7 วัน มักจะให้ปากล่างยาวกว่าปากบนประมาณ 1 มิลลิเมตร ความ
มากน้อยในการตัดปากจะวัดจากขอบจมูกถึงปลายจะงอยปาก ถ้าตัดออกไปประมาณ 2 ใน 3 ของความ
ยาวจากขอบจมูกถึงปลายจะงอยปาก เรียกว่า การตัดแบบสัน้ มาก (Severe) ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้กนั มาก แต่
ถ้าตัดปากไก่เพียงประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวจากขอบจมูกถึงปลายจะงอยปาก เรียกว่า Moderate
การตัดปากแบบนี้จะให้ผลไม่ดนี กั เนื่องจากจะมีปากงอกยาวขึน้ มาใหม่ได้เร็ว
สาหรับเครื่องตัดปากทีไ่ ม่มี Guide plate ผูต้ ดั จะต้องตัดปากบนก่อนแล้วจึงตัดปากล่าง การตัด
ทัง้ ปากบนและปากล่างพร้อมกันจะทาให้ตอ้ งออกแรงในการตัดมากหรืออาจจะต้องตัดหลายครัง้ ซึง่ จะทา
ให้ปากไก่เกิดรอยไหม้หรือเสียหายได้ จึงไม่แนะนาให้ตดั ปากบนและปากล่างพร้อมกันโดยเฉพาะเมื่อไก่
โตขึน้
ความถูกต้องของการตัดปากไก่
ประสิทธิภาพในการตัดปากไก่จะพิจารณาจากความสามารถในการลดนิสยั การจิกตีกนั ความ
รุนแรงของการจิกขน การสูญเสียอาหาร และการลดการตายของเพื่อนร่วมกรงในไก่ไข่ ลักษณะของการ
ตัดปากไก่ทแ่ี นะนาคือ เมื่อทาการตัดแล้วปากบนจะเป็ นรอยตัดที่มลี กั ษณะเอียงเข้าด้านในจากพืน้ ผิว
ด้านบนเข้าไป ปากล่างก็ต้องลาดเอียงจากด้านนอกเข้าด้านในเช่นกัน เมื่อตัดทัง้ ปากบนและปากล่าง
เสร็จแล้วจะมองจากด้านข้างเป็ นรูปตัว วี (V-shape) เข้าด้านในและขอบของปากจะต้องไม่เป็ นเหลี่ยม
หรือแหลมคม หลังจากการตัดปากแล้วให้ใช้ใบมีดร้อนนัน้ จีป้ ากเพื่อห้ามเลือดและตกแต่งซึ่งจะต้องใช้
เวลาประมาณ 2 วินาที
ใบมีดทีใ่ ช้ตดั ปากไก่จะทาด้วยโลหะผสมนิเกิ้ล มีลกั ษณะคมและต้องสะอาด ใบมีดแต่ละใบจะมี
อายุการใช้งานหรือสามารถตัดปากไก่ได้ประมาณ 3,000-5,000 ตัวขึน้ กับวิธกี ารตัดและอุณหภูมทิ ่ใี ช้
ปกติหลังจากทาการตัดปากแล้วจะใช้ใบมีรอ้ นนัน้ เพื่อการห้ามเลือด แต่ถา้ อุณหภูมใิ บมีดสูงเกินไปก็จะ
ทาให้ปากไก่เสียหายได้ แต่ถ้าอุณหภูมใิ บมีดต่ าเกินไปก็จะทาให้ปากไก่ท่ตี ั ดแล้วงอกยาวขึ้นมาอีก
อุณหภูมขิ องใบมีดทีเ่ หมาะสมสาหรับการตัดปากไก่ควรอยูร่ ะหว่าง 950-1,250 °ซ
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