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การจดัการ
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คณะนักัวิิจัยัและนักัปรับัปรุังพันััธุุ์ �ของ H&N ได้ศ้ึกึษาคน้ัควิา้นัานัหลายปี เพ่ั�อผลิตไก่ 

ไข่ท่ี่�ม่ีศึกัยภาพัด่้เลิศึ ด้ว้ิยวิิธุ่์การัปรับัปรุังการัคดั้เล่อกท่ี่�เกิด้เป็นัคุณสมีบติัเฉพัาะตวัิ  

เช่่นั อตัรัาการัให้ผลผลิตไข่, อตัรัาการัเล่ �ยงรัอด้, ปรัะสิที่ธิุ์ภาพัการัใช่อ้าหารั และ

คุณภาพัของไข่ที่ั�งภายในัและภายนัอก คุณสมีบติัเฉพัาะตวัิเหล่าน่ั�เป็นัปัจัจัยัหลกัท่ี่�  

ม่ีอิที่ธิุ์พัลต่อควิามีสามีารัถในัการัที่ำากำาไรัของผ้เ้ล่ �ยงไก่ไข่

เป้าหมีายก็เพ่ั�อให้ไก่ไข่สายพันััธุุ์ � H&N Brown Nick ได้แ้สด้งศึกัยภาพัที่าง 

พันััธุุ์กรัรัมีของมีนััได้อ้ย่างเต็มีควิามีสามีารัถ โด้ยจัะเป็นัการัให้อาหารั,  

การัจัดั้การั และสภาพัแวิด้ลอ้มีท่ี่�แม่ีไก่ตอ้งการัตามีศึกัยภาพัท่ี่�เหมีาะสมี ค่้ม่ีอ 

เล่มีน่ั�ได้จ้ัดั้ที่ำาขึ �นัจัากปรัะสบการัณ�ท่ี่�ได้ท้ี่ด้สอบแลว้ิว่ิาม่ีควิามีสำาคญัและจัะช่่วิย 

ผ้เ้ล่ �ยงไก่ไข่ด้ว้ิยคำาแนัะนัำาเพ่ั�อให้ได้ผ้ลท่ี่�ด่้ท่ี่� สุด้ การัจัดั้การัไก่ท่ี่�ด่้เป็นักุญแจันัำาไป

ส่้ควิามีสำาเร็ัจัด้ว้ิยไก่ไข่สายพันััธุุ์ � H&N 

การัจัดั้การัไก่ไข่ท่ี่�ด่้ในับางครัั�งก็ตอ้งใช่ค้วิามีพัยายามีเพิั�มีเติมีเล็กน้ัอย ซึ่ึ�งตอ้ง

เป็นัการัลงทุี่นัเพิั�มี มีนััก็ไม่ีได้เ้ป็นัเร่ั�องท่ี่� ยุ่งยากอะไรั ง่ายๆ เพ่ัยงแค่ตอ้งเพิั�มีควิามี

ใส่ใจัในัรัายละเอ่ยด้ของฟารั�มีและพัฤติกรัรัมีของไก่ ใช่ไ้หวิพัริับและการัตดั้สินั 

ใจัท่ี่�เหมีาะสมีตลอด้ช่ั�วิช่่วิิตของฝู้งไก่ ค่้ม่ีอการัจัดั้การัน่ั�จัะช่่วิยที่ำาให้คุณตดั้สินัใจัได้้

ถ้กตอ้ง 

The key to your profit!
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การให้ผ้ลผลิตไข่่
อ�ย์ท่ีี่ใหผ้ลืผลิืต 50 % 

142 – 152 วินัั

ก่�รใหผ้ลืผลิืตสูีงส์ีด 
94 – 96 %

ช่่วงอ�ย์ท่ีี่ใหผ้ลืผลิืต 
เกิ่น้ำ 90 % 

34 สปัด้าห�

ก่�รใหไ้ข่่ต่อรอบก่�รเลีืย้ง 
จันัถงึ  80 สปัด้าห�    368
จันัถงึ  90 สปัด้าห�    415
จันัถงึ 100 สปัด้าห�   456

น้ำำ�้หน้ำกั่ไข่่โดยรวม 
ต่อรอบก่�รเลีืย้ง

จันัถงึ   80 สปัด้าห�    23.3 กิโลกรัมัี
จันัถงึ   90 สปัด้าห��    26.5 กิโลกรัมัี
จันัถงึ 100 สปัด้าห��    29.3 กิโลกรัมัี

อาห้าร
ก่�รกิ่น้ำอ�ห�รช่่วง  

0 – 20 สีปัด�ห�
7.5 – 7.7 กิโลกรัมัี

อตัร�ก่�รกิ่น้ำอ�ห�รต่อวนั้ำ
ใน้ำระยะใหผ้ลืผลิืต �

113 – 118 กรัมัี

อตัร�ก่�รแลืก่ 
เปล่ีืยน้ำอ�ห�ร  

(ก่ก่./ก่ก่.)
จันัถงึ   72 สปัด้าห�    2.08
จันัถงึ   80 สปัด้าห�    2.10
จันัถงึ 100 สปัด้าห�   2.20

สีร์ปค์ุณสีมบติั
ม�ตรฐ�น้ำข่อง 
ไก่่ไข่่สี�ยพันั้ำธ์ุ์ �  
Brown Nick

อตัราการรอดชีีวิิต
ไก่่สี�ว

0 – 19 สปัด้าห�       96 – 98 %

ไก่่ข่้น้้ำไข่่ 
19 – 100 สปัด้าห�   90 – 95 % 

น้ำำ �าห้น้ำกัตวัิ
จันัถงึ  19 สปัด้าห�   1,596 กิโลกรัมัี
จันัถงึ  30 สปัด้าห�   1,925 กิโลกรัมัี
จันัถงึ  72 สปัด้าห�   2,033 กิโลกรัมัี
จันัถงึ 100 สปัด้าห�   2,090 กิโลกรัมัี

น้ำำ �าห้น้ำกัไข่่
จันัถงึ  72 สปัด้าห�    62.9
จันัถงึ  80 สปัด้าห�    63.4
จันัถงึ 100 สปัด้าห�    64.2
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สารบัญั

  6 การเตรียมโรงเรือน้ำและการรบััเข่า้ลูกไก่

   6 การัที่ำาควิามีสะอาด้และการัใช่น้ัำ ้ายาฆ่่าเช่่อ้โรัค

   7 ควิามีหนัาแน่ันัของฝู้ง

   8 การัให้ควิามีรัอ้นัโรังเร่ัอนัอนุับาลก่อนัไก่เขา้เลา้

   8 การัเตร่ัยมีโรังเร่ัอนัอนุับาล (แบบปล่อยพ่ัน้ั)

   9 การัเตร่ัยมีกรังอนุับาล (แบบย่นักรัง)

 10 โรังเร่ัอนัล้กไก่

11 การกกลูกไก่ (1 – 21 วินั้ำ)

 11 โปรัแกรัมีไฟส่องสว่ิางสำาหรับัการักกไก่ 

โปรัแกรัมีไฟส่องสว่ิางสำาหรับัการักกแบบเปิด้ปิด้เป็นัรัะยะ 

โปรัแกรัมีไฟส่องสว่ิางสำาหรับัการักกแบบต่อเน่่ัอง

 12 ส่ิงใด้ท่่ี่ล้กไก่ตอ้งการัในัช่่วิงสปัด้าห�แรัก? 

อุณหภ้มิี 

ควิามีช่่น้ั 

แสงสว่ิาง 

นัำ้า 

อาหารั 

การัรัะบายอากาศึ

 14 คุณจัะร้ัไ้ด้อ้ย่างไรัว่ิาทุี่กอย่างเป็นัไปอย่างรัาบร่่ันั? 

การัใส่ใจัต่อล้กไก่ 

การัวิดั้อาหารัในักรัะเพัาะพักั 

อุณหภ้มิีที่วิารัหนักั

 15 การัตดั้ปลายปาก

16 ระยะเจริญเติบัโต (3 – 9 สปัดาห้)์

 16 โปรัแกรัมีแสงสว่ิาง

 16 ออกแบบโปรัแกรัมีแสงสว่ิางด้ว้ิยตวัิเองในั 5 ขัน้ัตอนั

 19 พัฒันัาการัของไก่สาวิ

 20 การักินัอาหารั

 21 การังอกของขนั

22 ระยะอนุ้ำบัาล (9 – 15 สปัดาห้)์

 22 นัำ้าหนักัตวัิ

 23 การัฝึูกกินัอาหารั

24 การยา้ยข่้น้้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่ (15 – 18 สปัดาห้)์

 24 การัเตร่ัยมีฝู้งเพ่่ัอยา้ยขึน้ัโรังเร่ัอนัไก่ไข่

 24 ควิามีหนัาแน่ันัฝู้งในัโรังเร่ัอนัไก่ไข่

 25 การัขนัยา้ยขึน้ัโรังเร่ัอนัไก่ไข่

 26 โรังเร่ัอนัเล่ย้งไก่ไข่

27 การเร่ิมให้ผ้ลผลิตไข่่ (18 – 25 สปัดาห้)์

 27 ช่่วิงหลงัการัขนัยา้ย

 27 แสงสว่ิางและโปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิาง

 28 การัเจัริัญพันััธุุ์ �และการัเร่ิัมีให้ไข่

 30 การัจัดั้การัในัรัะยะให้ผลผลิตไข่ส้งสุด้

 31 การัเร่ิัมีให้ไข่

32 ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ (25 – 100 สปัดาห้)์

 32 รัะยะให้ผลผลิต

 32 การับนััที่กึการัให้ผลผลิตไข่

 33 การัแกปั้ญหา

 33 การัม่ีขนัปกคลุมีที่ั่วิที่ัง้ตวัิ

 33 การัรุัมีต่กนัั

 34 การัให้อาหารัแม่ีไก่ในัรัะยะการัให้ผลผลิตไข่

 34 การัให้แสงสว่ิางตอนักลางค่นั

 35 กรัะบวินัการัให้ไข่

 35 การัเก็บไข่

36 การให้ผ้ลผลิตช่ีวิงปลาย  
(มากกว่ิา > 75 สปัดาห้)์

 36 คุณภาพัของเปล่อกไข่

 36 สุขภาพัของตบัท่่ี่ด่้

 37 ลด้การักรัะตุน้ัการัที่ำางานัของร่ัางกาย

 37 สุขภาพัที่างเดิ้นัอาหารัท่่ี่ด่้

 38 ปัจัจัยัท่่ี่ม่ีผลกรัะที่บต่อขนัาด้ของไข่
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สารบัญั

39 โภชีน้ำาการ

 39 โภช่นัาการัรัะยะอนุับาล 

ส่วินัปรัะกอบของอาหารัและการัจัดั้การั 

เคล็ด้ลบัการัที่ำาส้ตรัอาหารั 

ควิามีตอ้งการัโภช่นัะ

 42 โภช่นัาการัรัะยะก่อนัให้ไข่ 

ส่วินัปรัะกอบของอาหารัและการัจัดั้การั 

ควิามีตอ้งการัโภช่นัะ 

เคล็ด้ลบัการัที่ำาส้ตรัอาหารั

 43 โภช่นัาการัรัะยะเร่ิัมีให้ไข่ 

ส่วินัปรัะกอบของอาหารัและการัจัดั้การั 

ควิามีตอ้งการัโภช่นัะ 

เคล็ด้ลบัการัที่ำาส้ตรัอาหารั

 44 โภช่นัาการัรัะยะให้ไข่ 

ส่วินัปรัะกอบของอาหารัและการัจัดั้การั 

ควิามีตอ้งการัโภช่นัะ 

เคล็ด้ลบัการัที่ำาส้ตรัอาหารั

 51 โครังสรัา้งอาหารั

 51 คุณภาพัอาหารั

52 สภาพแวิดลอ้มใน้ำโรงเรือน้ำ

 52 การัควิบคุมีควิามีรัอ้นัของแม่ีไก่

 53 อุณหภ้มิี

 54 สภาพัอากาศึรัอ้นั

 55 คุณภาพันัำ้า

 56 คุณภาพัอากาศึ

 56 แสงสว่ิาง

57 การประเมิน้ำไก่

 57 รัะยะไก่สาวิ 

นัำ้าหนักัตวัิและควิามีสมีำ่าเสมีอ 

อตัรัาการัตาย 

ควิามียาวิหน้ัาแขง้และควิามียาวิสนัักรัะด้้กอก

 58 รัะยะให้ไข่ 

นัำ้าหนักัตวัิและควิามีสมีำ่าเสมีอ 

อตัรัาการัตาย 

ตวัิแปรัด้า้นัปรัะสิที่ธิุ์ภาพั 

การัให้ผลผลิตไข่

60 สุข่ภาพและควิามปลอดภยัทางชีีวิภาพ

 60 ไก่ท่่ี่ม่ีสุขภาพัด่้ค่ออะไรั?

 61 โปรัแกรัมีควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั

 61 ช่นิัด้ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั 

ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัตามีแนัวิคิด้ 

ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัตามีโครังสรัา้ง 

ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัท่่ี่สามีารัถปฏิิบติัได้้

 62 โปรัแกรัมีควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัในั 7 ขัน้ัตอนั

 66 โปรัแกรัมีการัที่ำาวิคัซ่ึ่นั

 67 การัจัดั้การัวิคัซ่ึ่นัในัเชิ่งปฏิิบติั

 67 การัตรัวิจัวิดั้ผลของวิคัซ่ึ่นั

69 คุณภาพข่องไข่่

 69 คุณภาพัของเปล่อกไข่

 71 คุณภาพัของไข่ขาวิ

 71 คุณภาพัของไข่แด้ง

72 เป้าห้มายตามศักัยภาพ

 72  ศึกัยภาพัของไก่ไข่สายพันััธุุ์ � H&N Brown Nick จันัถงึอายุ 

100 สปัด้าห�
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ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 1
ก่�รเตรียมโรงเรือน้ำ

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 5
ก่�รพ่ัน้ำคุวนั้ำ

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 3
ก่�รที่ำ�คุว�ม 

สีะอ�ดแบบเปียก่

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 2
ก่�รที่ำ�คุว�ม 

สีะอ�ดแบบแหง้

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 4
ก่�รใช่น้้ำำ ��ย�ฆ่่�เชื่ �อโรคุ

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 6
ก่�รเก็่บตวัอย่�ง

ก่�รที่ำ�คุว�มสีะอ�ดแลืะก่�รใช่น้้ำำ�้ย�ฆ่่�เชื่อ้โรคุ

มีนััค่อสิ�งจัำาเป็นัท่ี่�จัะตอ้งกำาจัดั้อุปกรัณ�
ที่ั�งหมีด้ หร่ัอของเส่ย (ไก่ท่ี่�ตายแลว้ิ, 
อาหารั, ไข่, ม้ีล, เป็นัตน้ั) ท่ี่�คา้งอย่้ในัโรัง
เร่ัอนัก่อนัการัที่ำาควิามีสะอาด้ วิสัดุ้หร่ัอ
อุปกรัณ�ต่างๆ ท่ี่�สามีารัถถอด้ออกได้ก็้ควิรั
จัะถอด้ออกไป

  ที่ำาการัพ่ันัควินััหลงัจัากใช่น้ัำ �ายาฆ่่าเช่่ �อ
โรัคแลว้ิ 
  และหลงัจัากติด้ตั�งอุปกรัณ�ต่างๆ เสร็ัจั

เร่ัยบรัอ้ยแลว้ิ
 ที่ำาตามีคำาแนัะนัำาบนัฉลากผลิตภณัฑ์�
  ใช่ ้PPE (อุปกรัณ�ป้องกนััตนัเอง) ท่ี่�

เหมีาะสมี

วิิธุ่์การัน่ั�จัะเป็นัการักำาจัดั้อินัที่ร่ัย �วิตัถุและ
ไขมีนััสตัวิ �ที่ั�งหมีด้ 
ที่ำาควิามีสะอาด้อย่างที่ั�วิถงึโด้ยใช่น้ัำ �ายา
ซึ่กัฟอกและนัำ �ารัอ้นั 
ขดั้ให้ขึ �นัฟองแลว้ิทิี่ �งไวิส้กัพักั 

วิิธุ่์น่ั�จัะเป็นัการักำาจัดั้ฝุู� นัและอินัที่ร่ัย �สารั
แห้งต่างๆ ออกจัากโรังเร่ัอนัโด้ยการัใช่้
รัะบบอากาศึอดั้, ไมีก้วิาด้ หร่ัอพัลั�วิ 

:

:

:

:
เก็บตวัิอย่างหลงัจัากที่ำาควิามีสะอาด้และ
ฆ่่าเช่่ �อโรัคแลว้ิเพ่ั�อนัำาไปตรัวิจัสอบหา
เช่่�อจุัลินัที่ร่ัย � โด้ยการัเก็บตวัิอย่างและ
การัวิิเครัาะห�ในัห้องปฏิิบติัการัควิรัที่ำา
อย่างน้ัอย 8 ตวัิอย่างต่อโรังเร่ัอนั ซึ่ึ�งตอ้ง
กรัะจัายสุ่มีเก็บตวัิอย่างด้งัแสด้งในัตารัาง
ท่ี่�1 หากผลท่ี่�ได้ไ้ม่ีเป็นัไปตามีตอ้งการัให้
นัำาไปตรัวิจัใหม่ีอย่างถ้กตอ้ง

สี�รอิน้ำที่รีย �

อ์ณหภููมิ

เวลื�ท่ีี่ใช่ ้

สี�รเคุมี

วิิธุ่์การัน่ั�จัะฆ่่าเช่่ �อโรัคที่ั�งหมีด้ท่ี่�คงคา้งอย่้
จัากขั�นัตอนัก่อนัหน้ัา
วิิธุ่์การัปฏิิบติั:
  ใช่น้ัำ �ายาฆ่่าเช่่ �อโรัคท่ี่�ม่ีปรัะสิที่ธิุ์ภาพัและ

เช่่�อถ่อได้้
 ใช่ใ้นัปริัมีาณท่ี่�เหมีาะสมี
 ใช่ต้ามีเวิลาและอุณหภ้มิีท่ี่�แนัะนัำา
 ที่ำาตามีคำาแนัะนัำาบนัฉลากผลิตภณัฑ์�
		ใช่ ้PPE (อุปกรัณ�ป้องกนััตนัเอง) ท่ี่�

เหมีาะสมี

การเตรียมโรงเรือน้ำและการรบััเข่า้ลูกไก่
· การเตรียมโรงเรือน้ำก่อน้ำการรบััเข่า้ลูกไก่ 1 วินั้ำ

· การเตรียมโรงเรือน้ำเมื�อลูกไก่อายุ 1 วินั้ำ
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ก่�รที่ำ�คุว�มสีะอ�ดแลืะก่�รใช่น้้ำำ ��ย�ฆ่่�เชื่ �อ
โรคุ เป็นักุณแจัในัการัป้องกนััเช่่ �อโรัคจัากฝู้ง
หนึั�งไปยงัอ่กฝู้งถดั้ไป ซึ่ึ�งจัะป้องกนััเช่่ �อโรัค
จัากล้กไก่ โด้ยม่ีจุัด้มุ่ีงหมีายก็ค่อ เพ่ั�อลด้จัำานัวินั
จุัลินัที่ร่ัย �ต่างๆ ในัโรังเร่ัอนัให้น้ัอยท่ี่�สุด้ ที่ำาให้
ล้กไก่ม่ีโอกาสได้แ้สด้งศึกัยภาพัของมีนััเองได้้
อย่างด่้ท่ี่� สุด้

ความสำำาคญั
1. ไม่ควิรทำาข่ ั�น้ำตอน้ำถัดัไปถัา้ห้ากข่ั�น้ำตอน้ำก่อน้ำห้น้ำา้ยงัไม่แลว้ิเสร็จ

2. ทำาควิามสะอาดบัริเวิณภายน้ำอกโรงเรือน้ำ, พื �น้ำที�เก็บัข่องพื �น้ำที�ใชีง้าน้ำ, ท่อส่งน้ำำ �าและระบับัระบัายอากาศั 

3. จดัให้มี้อุปกรณป้์องกนั้ำและเครื�องแต่งกายอย่างเพียงพอ, เช่ีน้ำ ห้น้ำา้กาก, ถุังมือ, เป็น้ำตน้้ำ

4. ดูแลรกัษาอุปกรณท์ำาควิามสะอาดอย่างถูักตอ้ง

5. แมลงเป็น้ำสิ�งที�เห้นื้ำอการควิบัคุม ดงัน้ำั�น้ำตอ้งมีโปรแกรมการควิบัคุมแมลงให้พ้รอ้มก่อน้ำที�ลูกไก่จะมาถัง้

6. ตอ้งม ั�น้ำใจว่ิาไม่มีสารฆ่่าเชืี �อโรคห้รือยาฆ่่าแมลงห้ลงเห้ลือใน้ำช่ีวิงที�ลูกไก่อยู่ใน้ำเลา้

ตารางท่ี่� 1: ผลการที่ำาความสำะอาดและการใช้น้้ำำ �ายาฆ่่าจุุลิน้ำที่ร่ย ์

จุุดท่ี่�เก็บตวัอย่าง เช้้ �อซัลัโมเน้ำลลา เช้้ �อเอน้ำเตอโรแบคท่ี่เร่ย ใน้ำ 16 ตาราง
เซัน้ำติเมตร

ไม่เป็็น้ำท่ี่�ตอ้งการ ด่ ไม่เป็็น้ำท่ี่�ตอ้งการ

ผนังั – พืื้น้ั
รอยแตก
ทีี่�ให้น้ัำา้
ทีี่�ให้อ้าห้าร
กร่�งสัญัญาณ
สัายพื้านัลำาเลียงไข่่
พื้ดัลม

ตรวจุเจุอ < 5 > 10

ควิามีหนัาแน่ันัฝู้งท่ี่�พัอเหมีาะเป็นัควิามีสำาเร็ัจั
ของการัอนุับาลล้กไก่ โด้ยควิามีหนัาแน่ันัของ
ฝู้งท่ี่�ส้งจัะม่ีผลเส่ยต่ออตัรัาการัเจัริัญเติบโต

ต่อวินัั, ควิามีสมีำ�าเสมีอของฝู้ง และพัฒันัาการั
ของล้กไก่ นัอกจัากน่ั�ควิามีหนัาแน่ันัท่ี่�ส้งร่ัวิมี
กบัพ่ั�นัท่ี่�การักินัอาหารัท่ี่�ลด้ลงจัะจัำากดั้การั

กินัอาหารัของล้กไก่ หร่ัออาจัร่ัวิมีกบัสภาพั
แวิด้ลอ้มีท่ี่�ไม่ีด่้พัอ เช่่นั อากาศึรัอ้นัหร่ัออาหารั
คุณภาพัตำ�า และการัเขา้ถงึนัำ �าได้เ้พ่ัยงพัอ

คุว�มหน้ำ�แน่้ำน้ำข่องฝููง

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

ตารางท่ี่� 2: ความหน้ำาแน่้ำน้ำของฝููงใน้ำฟารม์อนุ้ำบาลลูกไก่

อายุ พ้ื้ �น้ำท่ี่�พ้ื้ �น้ำโรงเร้อน้ำ พ้ื้ �น้ำท่ี่�ท่ี่�ใหอ้าหาร พ้ื้ �น้ำท่ี่�ท่ี่�ใหน้้ำำ �า

กรง พ้ื้ �น้ำ กรง พ้ื้ �น้ำ กรง พ้ื้ �น้ำ

0 – 3  
สำปั็ดาห์

140 ซม.²/ตวั 21 ตวั/ม.² 2.5 ซม./ตวั
4 ซม./ตวั

60 ตวั/ถาด

1.25 ราง ซม./ตวั

16 ตวั/น่ัปเปิล

1.4 ราง ซม./ตวั

16 ตวั/น่ัปเปิล

100 ตวั/ห้วัฉีีด

3 – 16 
สำปั็ดาห์

285 ซม.²/ตวั 16 ตวั/ม.² 5 ซม./ตวั
8 ซม./ตวั

30 ตวั/ถาด

2.5 ราง ซม./ตวั

8 ตวั/น่ัปเปิล

2.5 ราง ซม./ตวั

8 ตวั/น่ัปเปิล

75 ตวั/ห้วัฉีีด

ตารัางน้่ัเป็นัคำาแนัะนัำาที่ั่วิไปและควิรัยดึ้ตามีคำาแนัะนัำาตามีปรัะเที่ศึที่อ้งถ่ินัของผ้เ้ล่ย้ง
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ตอ้งให้ควิามีรัอ้นัโรังเร่ัอนัก่อนัท่ี่�ล้กไก่จัะมีาถงึเลา้ โด้ยให้ควิามีรัอ้นั
ก่อนั 24 ช่ั�วิโมีงในัเขตอากาศึอบอุ่นั และ 48 ช่ั�วิโมีงในัเขตอากาศึหนัาวิ

 อุณห้ภููม่ท่ีี่แนัะนัำา 

พ่ั �นัดิ้นั: 24 °C     แกลบ: 30 °C     อากาศึ: 34 °C

ไม่ีควิรัให้ควิามีรัอ้นัแต่ในัอากาศึ ควิรัจัะตอ้งให้ท่ี่�แกลบ, พ่ั �นัดิ้นั และ
อุปกรัณ�ต่างๆ ด้ว้ิย 
ล้กไก่ท่ี่�โตขึ �นัม่ีการัส้ญเส่ยอุณหภ้มิีได้อ้ย่้ตลอด้ (ด้้หน้ัา 52) ในักรัณ่ของ
พ่ั�นัโรังเร่ัอนัอนุับาลควิรันัำาแกลบเขา้ไปใส่หลงัจัากให้ควิามีรัอ้นัแลว้ิ เพ่ั�อ
ให้พ่ั �นัคอนักร่ัตม่ีอุณหภ้มิีตามีท่ี่�ตอ้งการั (24 °C). 

ก่�รใหคุ้ว�มรอ้น้ำโรงเรือน้ำอน์้ำบ�ลื 
ก่่อน้ำไก่่เข่�้เลื�้

 การกระจายแกลบและกระดาษ 

ไม่ีควิรัใช่แ้กลบจัากฝู้งเก่า การัใช่แ้กลบเก่าจัะ
เป็นัการัเพิั�มีการัเกิด้โรัคและอาจัที่ำาให้ล้กไก่ป� วิย
หร่ัอตายได้ ้ควิรัให้กรัวิด้แก่ล้กไก่กินัถา้ใช่ว้ิสัดุ้ 
เช่่นั ข่ �เล่�อยรัองพ่ั�นัโรังเร่ัอนั

 ระบบการให้อ้าห้าร 

ควิรัม่ีการัวิางถาด้อาหารัเสริัมีไวิต้รังหวัิกกล้กไก่
ปรัะมีาณ 2–3 วินัั จันักว่ิาล้กไก่ที่ั�งหมีด้สามีารัถ
กินัอาหารัได้จ้ัากรัะบบการัให้อาหารัปกติ อ่ก
ที่ั�งตอ้งมีั�นัใจัว่ิาม่ีพ่ั �นัท่ี่�การัให้อาหารัท่ี่�เพ่ัยงพัอ 
โด้ยตอ้งครัอบคลุมีอย่างน้ัอย 50% ของพ่ั�นัท่ี่�กก
ไก่ท่ี่�ม่ีกรัะด้าษรัองและม่ีอาหารักรัะจัายอย่้บนั
กรัะด้าษนัั�นั

 ระบบนัำา้ด่ืม 

ล้กไก่จัะตอ้งม่ีนัำ �ากินั (20–25 °C) ท่ี่�สะอาด้ และ
คุณภาพัด่้อย่างไม่ีจัำากดั้ ในัวินััแรักควิรัตรัวิจัสอบ
และลองกด้ถว้ิยนัำ �าหร่ัอหวัินิัปเปิลหลายๆ ครัั�ง
 เพ่ั�อกรัะตุน้ัให้ล้กไก่กินันัำ �า ควิรัม่ีการัให้นัำ �าเสริัมี
จันักว่ิาล้กไก่สามีารัถกินันัำ �าได้จ้ัากรัะบบการัให้
นัำ �าปกติ ถา้ให้นัำ �าแบบหวัินิัปเปิลควิรัลด้แรังด้นัันัำ �า
ในัช่่วิงวินััแรักๆ ซึ่ึ�งนัำ �าท่ี่�ลงมีาเป็นัหยด้ๆ จัะช่่วิย
กรัะตุน้ัล้กไก่ให้กินันัำ �าได้้

 ระบบการระบายอากาศ 

ตอ้งรับัปรัะกนััได้ว่้ิาม่ีอากาศึบริัสุที่ธิุ์ �เพ่ัยงพัอแต่
อากาศึตอ้งไม่ีแห้ง
ในัการัใช่ห้วัิกกแบบกลมีจัะตอ้งม่ีท่ี่�ป้องกนััล้กไก่  
(เช่่นั กรัะด้าษแข็งใหม่ี) เพ่ั�อป้องกนััอากาศึแห้ง
 โด้ยเริั�มีให้ม่ีเสน้ัผ่านัศ้ึนัย �กลางปรัะมีาณ 2 เมีตรั
ในัเขตอากาศึหนัาวิ และปรัะมีาณ 4 เมีตรัในัเขต
อากาศึรัอ้นั จัากนัั�นัขยายขอบเขตออกทุี่กสองวินัั
และเอาออกเม่ี�อล้กไก่อายุปรัะมีาณ 6 หร่ัอ 7 วินัั

ก่�รเตรียมโรงเรือน้ำอน์้ำบ�ลื  
(แบบปล่ือยพืัน้้ำ)

ก่�รก่ก่ลูืก่ไก่่ที่ ั�วที่ ั�งโรงเรือน้ำ 

ทีี่�ใหอ้�ห�ร

ทีี่�ใหน้้ำำ ��

ก่�รก่ก่ลูืก่ไก่่เป็น้ำระยะ 

Courtesy of M. Czarick – UGA

การเตรียมโรงเรือน้ำและการรบััเข่า้ลูกไก่
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 การกระจาย 

ล้กไก่จัะถ้กเล่ �ยงอย่างหนัาแน่ันัส้งในัช่่วิง
สปัด้าห�แรัก และเพ่ั�อให้แน่ัใจัว่ิาไก่สาวิจัะเติบโต
อย่างสมีำ�าเสมีอกนัั จังึม่ีควิามีสำาคญัท่ี่� ว่ิาไก่ตอ้ง
ถ้กยา้ยเขา้ไปในักรังในัช่่วิงเวิลาและควิามีหนัา
แน่ันัท่ี่�เหมีาะสมี

 กระดาษ 

ในัช่่วิงสปัด้าห�แรักควิรัปิด้ตะแกรังกรังไก่ด้ว้ิย
กรัะด้าษ แต่ควิรัเล่�ยงพ่ั�นัท่ี่�ใตร้ัะบบให้นัำ �า และ
ควิรัครัอบคลุมีพ่ั�นัท่ี่�โด้ยรัอบ
ในักรัณ่ท่ี่�ตะแกรังกรังไก่ม่ีขนัาด้ใหญ่เกินัไป
 ควิรัใช่แ้ผ่นัพัลาสติกเพ่ั�อช่่วิยให้ล้กไก่ไปถงึท่ี่�
ให้นัำ �า

 ระบบการให้อ้าห้าร 

ควิรัให้อาหารัอย่างไม่ีจัำากดั้ และให้เพิั�มีเติมี
บนักรัะด้าษท่ี่�อย่้ภายในักรังก่อนัท่ี่�ไก่จัะถ้ก
กรัะตุน้ัให้กินัอาหารั และเม่ี�อติด้ตั�งสายพัานั
ให้อาหารั ก็ให้เติมีอาหารั 100% (เติมีด้ว้ิยม่ีอ) 
เพ่ั�อลด้อตัรัาการัตายในัวินััแรักท่ี่�เริั�มีเดิ้นัเคร่ั�อง
สายพัานั

 ระบบการให้น้ัำา้ 

ควิรัใช่ห้วัินิัปเปิลแบบ 360 องศึา แต่ถา้ไม่ีได้ก็้
ควิรัจัดั้ให้ม่ีถว้ิยนัำ �าด่้�มีในัช่่วิงวินััแรัก ที่ำาการัลด้
ควิามีด้นัับนัหวัินิัปเปิลเพ่ั�อให้เกิด้เป็นันัำ �าหยด้
 ซึ่ึ�งล้กไก่จัะกินัได้ง่้ายขึ �นัและยงัเป็นัการัด้งึด้้ด้
ล้กไก่ให้กินันัำ �าอ่กด้ว้ิย
ควิรัที่ำาควิามีสะอาด้ท่ี่อนัำ �าและถว้ิยนัำ �าด่้�มีก่อนันัำา
ล้กไก่เขา้เลา้

ก่�รเตรียมก่รงอน์้ำบ�ลื (แบบยืน้ำก่รง)

ร�ยก่�รตรวจสีอบก่่อน้ำรบัลูืก่ไก่่เข่�้เลื�้
1.แน่้ำใจว่ิาอุณห้ภูมิภายใน้ำโรงเรือน้ำมีควิามสมำ�าเสมอ

2. ตรวิจสอบัการตั�งเวิลาน้ำาฬิิกาและการตั�งสวิิตซ์ไ์ฟส่องสว่ิาง

3. ตรวิจสอบัระบับัการให้น้้ำำ �าและให้อ้าห้ารอตัโน้ำมติั เพื�อต ั�งค่าให้ถู้ักตอ้งและมีการกระจายอย่างสมำ�าเสมอ

4. ปรบััห้วัิห้ยดนิ้ำปเปิลและถัว้ิยน้ำำ �าให้แ้น่้ำใจว่ิาทำางาน้ำอย่างถูักตอ้งและช่ีวิยกระตุน้้ำให้ลู้กไก่กิน้ำน้ำำ �า

5. ติดตามเวิลาที�ลูกไก่จากโรงฟักจะมาถัง้เลา้ อีกทั�งยืน้ำยนั้ำจำาน้ำวิน้ำและสภาวิะข่องลูกไก่ที�มาถัง้

6. ตรวิจสอบัควิามเข่ม้ข่องแสงสว่ิางดว้ิยเครื�องวิดัควิามเข่ม้แสง 

7. แน่้ำใจว่ิามีคน้ำงาน้ำเพียงพอสำาห้รบััการจดัส่งและน้ำำาลูกไก่ลง

 ปูกระดาษบนัพืื้น้ัตะแกรง 100 %     

 อาห้าร 

 ถาดไฟเบอรส์ัำาห้รบันัำามา 
 ใช้ ้ที่ำาวคัซีนั cocci นัานั  

 0 – 28 วนัั 

 แผ่นักนััลูกไก่ 

 ห้วัน่ัปเปิลห้รือถว้ยให้น้ัำา้ 

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่
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 การข่นัส่ัง 

การัขนัส่งสามีารัถเป็นัอิที่ธิุ์พัลวิิกฤติต่อ
คุณภาพัล้กไก่ท่ี่�อายุ 1 วินัั โด้ยควิรัตอ้งรับั
ปรัะกนััอุณหภ้มิีและรัะด้บัการัรัะบายอากาศึท่ี่�
ถ้กตอ้งในัรัะหว่ิางการัขนัส่ง เวิลาในัการัขนัส่ง
ควิรัสั�นัท่ี่� สุด้เท่ี่าท่ี่�จัะที่ำาได้ ้ถา้หากการัขนัส่งนัานั
กว่ิา 10 ช่ั�วิโมีงควิรัม่ีการัให้นัำ �าเสริัมีในัลงัขนัไก่
 สำาหรับัการัขนัส่งท่ี่�นัานักว่ิาน่ั�ก็ควิรัใช่เ้คร่ั�อง
ควิบคุมีอุณหภ้มิีและควิามีช่่�นั

 การนัำาลูกไก่เข่า้เลา้ 

นัำาล้กไก่กรัะจัายเขา้ไปในัโรังเร่ัอนัอย่างอ่อนั
โยนัแต่รัวิด้เร็ัวิและจัดั้ให้นัำ �าและอาหารัที่นััท่ี่ ไม่ี
ควิรัวิางลงัใส่ล้กไก่ไวิใ้นัสภาวิะท่ี่�รัอ้นัหร่ัอเย็นั
เกินัไป อ่กที่ั�งโด้นัลมีหร่ัอแสงแด้ด้โด้ยตรัง การั
กกไก่ท่ี่�พ่ั �นัโรังเร่ัอนั ควิรัวิางล้กไก่บนักรัะด้าษ
และอาหารัโด้ยตรัง ส่วินัการักกล้กไก่ในักรังก็
ควิรัวิางล้กไก่ในัจัำานัวินัท่ี่�ถ้กตอ้งในัแต่ละกรัง

 คุณภูาพื้ข่องลูกไก่ 

ล้กไก่ท่ี่�มีาถงึควิรัจัะตอ้งอุ่นัและต่�นัตวัิ ควิรั
ตรัวิจัสอบว่ิาไม่ีม่ีล้กไก่ท่ี่�ผิด้ปกติ จัากนัั�นัควิรั
ช่ั�งนัำ �าหนักัล้กไก่ก่อนัท่ี่�จัะนัำาเขา้ไปในัโรังเร่ัอนั
 ตรัวิจัอุณหภ้มิีของตวัิล้กไก่ด้งัท่ี่�อธิุ์บายในัหน้ัา
 14 และปรับัอุณหภ้มิีของโรังเร่ัอนั บนััที่กึการั
ตาย เม่ี�อไก่มีาถงึโรังเร่ัอนัแลว้ิรัายงานัต่อโรัง
ฟักไก่ ตลอด้จันัรัายงานัคุณภาพัของล้กไก่ด้ว้ิย

โรงเรือน้ำลูืก่ไก่่

รัถขนัส่งไก่ นัำาล้กไก่ลงจัากรัถ

กรัะจัายลงัใส่ล้กไก่ไปที่ั่วิที่ัง้ฟารั�มี

เก็บตวัิอย่างล้กไก่อายุ 1 วินัั

แผนัภาพัควิามีรัอ้นั  
จัำาไวิว่้ิาพ่ัน้ัโรังเร่ัอนัตอ้งเย็นัอย่้ตลอด้

การเตรียมโรงเรือน้ำและการรบััเข่า้ลูกไก่

จ์ดสีำ�คุญั
· แน่้ำใจุว่าโรงเร้อน้ำสำะอาดและใช้น้้ำำ �ายาฆ่่าเช้้ �อโรคอย่างถููกตอ้งก่อน้ำการรบัเขา้ลูกไก่
· ใหค้วามรอ้น้ำโรงเร้อน้ำก่อน้ำเพ้ื้�อใหม่้อุณหภููมิท่ี่�ถููกตอ้ง และหมั�น้ำตรวจุสำอบใหถู้งึระดบัท่ี่�ใช้ก้บัลูกไก่
· สำงัเกตความหน้ำาแน่้ำน้ำของฝููงตามคำาแน้ำะน้ำำาและป็รบัระบบการใหน้้ำำ �าและการใหอ้าหารใน้ำช่้วงท่ี่�ที่ำาการกกไก่
· น้ำำาลูกไก่เขา้โรงเร้อน้ำอย่างรวดเร็วเพ้ื้�อใหพ้ื้วกมนั้ำเขา้ถูงึน้ำำ �าและอาหาร 
· ใหเ้วลาลูกไก่เพ้ื้�อใหไ้ดอุ้ณหภููมิร่างกายและคุณภูาพื้ตามท่ี่�กำาหน้ำด
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การกกลูกไก่ (1–21 วินั้ำ)
· การเพิ�มอตัราการรอดข่องลูกไก่ใน้ำช่ีวิงสปัดาห้แ์รก

· การเพิ�มอตัราการเจริญเติบัโตและการพฒัน้ำาข่องอวิยัวิะห้ลกัใน้ำช่ีวิงสปัดาห้แ์รก

· การตดัปลายปากอย่างมีประสิทธิิภาพโดยไม่เป็น้ำอนั้ำตรายต่อลูกไก่และมีสวิสัดิภาพสตัวิ ์

โปรแก่รมไฟส่ีองสีว่�งสีำ�หรบัก่�รก่ก่ไก่่

โปรแก่รมไฟส่ีองสีว่�งสีำ�หรบั
ก่�รก่ก่แบบเปิดปิดเป็น้ำระยะ  
เฉพื้าะโรงเร้อน้ำม้ด (< 3 ลกัซั)์
โปรัแกรัมีน่ั�สามีารัถใช่ไ้ด้น้ัานัถงึ 7–10 วินััหลงัจัากท่ี่�ล้กไก่มีาถงึ
 จัากนัั�นัเปล่�ยนักลบัไปเป็นัโปรัแกรัมีไฟส่องสว่ิางแบบปกติ ซึ่ึ�งการัใช่้
โปรัแกรัมีน่ั�จัะม่ีปรัะโยช่นั�ด้งัน่ั�:
  พัฤติกรัรัมีของล้กไก่จัะถ้กที่ำาให้เกิด้ขึ �นัพัรัอ้มีกนัั โด้ยพัวิกมีนััจัะพักั

หร่ัอหลบัในัเวิลาเด่้ยวิกนัั
  ล้กไก่ท่ี่�อ่อนัแอจัะถ้กกรัะตุน้ัโด้ยตวัิท่ี่�แข็งแรังกว่ิา เพ่ั�อให้มีนัั

เคล่�อนัไหวิ ตลอด้จันัการักินัอาหารัและกินันัำ �า
  พัฤติกรัรัมีของฝู้งจัะเป็นัแบบเด่้ยวิกนััมีากขึ �นัและที่ำาให้การักรัะตุน้ั

ฝู้งที่ำาได้ง่้ายขึ �นั
  อตัรัาการัตายของล้กไก่จัะลด้ลง

โปรแก่รมไฟส่ีองสีว่�งสีำ�หรบั
ก่�รก่ก่แบบต่อเนื้ำ�อง  
ทุี่กโรงเร้อน้ำ
ในัโรังเร่ัอนัเปิด้มีนััไม่ีง่ายนักัท่ี่�จัะจัดั้เตร่ัยมีโปรัแกรัมีไฟส่องสว่ิาง
สำาหรับัการักกแบบไม่ีต่อเน่ั�อง ด้งันัั�นัโด้ยปกติจังึตอ้งให้ไฟส่องสว่ิาง
 22–24 ช่ั�วิโมีงในัช่่วิง 2–3 วินัั โด้ยแนัะนัำาว่ิาควิรัจัดั้ให้ม่ีช่่วิงม่ีด้ในั
รัะหว่ิางวินััเพ่ั�อให้ล้กไก่ได้พ้ักั
ในัโรังเร่ัอนัม่ีด้รัะด้บัของแสงควิรัตั�งให้ตำ�ากว่ิา 3 ลกัซึ่� ซึ่ึ�งก็
หมีายควิามีว่ิาม่ีด้สนิัที่

มืด มืด
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โป็รแกรมไฟส่ำองสำว่างสำำาหรบัการกกแบบเปิ็ดปิ็ดเป็็น้ำระยะ โป็รแกรมไฟส่ำองสำว่างสำำาหรบัการกกแบบต่อเน้้ำ� อง
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สิี�งใดทีี่�ลูืก่ไก่่ตอ้งก่�รใน้ำช่่วงสีปัด�ห�แรก่?

อ์ณหภููมิ คุว�มชื่ �น้ำ

แสีงสีว่�ง

อุณหภ้มิีควิรัอย่้รัะหว่ิาง 34–36 °C ในัช่่วิงวินััแรักๆ
  อ์ณหภููมิทีี่�ถููก่ตอ้ง: ล้กไก่จัะกรัะจัายตวัิและต่�นัตวัิด่้
  อ์ณหภููมิตำ��: ล้กไก่จัะอย่้รัวิมีกนััเป็นักลุ่มีและส่งเส่ยงรัอ้ง
   อ์ณหภููมิสูีง: ล้กไก่จัะรัวิมีกนััเป็นักลุ่มีในัจุัด้ท่ี่�เย็นัท่ี่�สุด้ พัวิกมีนััจัะไม่ีต่�นัตวัิและหอบ

ลมีท่ี่�พัดั้ผ่านัจัะบอกได้ว่้ิาอุณหภ้มิีส้งหร่ัอตำ�าเกินัไป
หลงัจัากสองถงึสามีวินััให้ลด้อุณภ้มิีลงวินััละ 0.5 °C พังึรัะวิงัว่ิาตวัิบ่งช่่�ท่ี่� ด่้ท่ี่� สุด้ก็ค่อ พัฤติกรัรัมี
ของล้กไก่ โด้ยควิรัเช็่คล้กไก่ทุี่กครัั�งเม่ี�อม่ีการัเปล่�ยนัอุณหภ้มิี
ถา้อุณหภ้มิีในัโรังเร่ัอนัไม่ีสมีำ�าเสมีอก็ควิรัปรับัให้ถ้กตอ้งโด้ยการัเปล่�ยนัเคร่ั�องที่ำาควิามีรัอ้นัและ
ตวัิรัะบายอากาศึ
เม่ี�อล้กไก่อย่้ในัโรังเร่ัอนั ควิรัที่ำาตามีคำาแนัะนัำาด้งัน่ั�:
  ให้ล้กไก่ตวัิท่ี่�เล็กกว่ิาเพ่ั�อนัอย่้ในับริัเวิณหร่ัอกรังท่ี่� อุ่นัท่ี่�สุด้
  ให้ล้กไก่ตวัิท่ี่�อายุน้ัอยท่ี่�สุด้อย่้ในับริัเวิณหร่ัอกรังท่ี่� อุ่นัท่ี่�สุด้  

(ถา้ม่ีอ่กฝู้งนึังมีาถงึก่อนัหลายวินัั)
  หล่กเล่�ยงการัวิางล้กไก่ไวิใ้นัจุัด้ท่ี่�รัอ้นัท่ี่�สุด้ (ใกลก้บัตวัิที่ำาควิามีรัอ้นั) หร่ัอจุัด้ท่ี่�เย็นัท่ี่�สุด้ ในัช่่วิง 

10 วินััแรัก

ควิามีช่่�นัควิรัเป็นัอย่างน้ัอย 60 % โด้ยเม่ี�อ
ควิามีช่่�นัตำ�าล้กไก่จัะม่ีการัส้ญเส่ยนัำ �าหร่ัอม่ี
การัเส่ยหายของรัะบบที่างเดิ้นัหายใจั 
ควิรัรัะวิงัว่ิาอุณหภ้มิีและควิามีช่่�นันัั�นั
สมัีพันััธุ์ �กนัั ซึ่ึ�งในัค่้ม่ีอน่ั�จัะกำาหนัด้ควิามีช่่�นั
ให้อย่้รัะหว่ิาง 60–70 % 

ควิามีเขม้ีของแสงสว่ิางควิรัอย่้รัะหว่ิาง  
30–50 ลกัซึ่�ในัช่่วิงสปัด้าห�แรัก ซึ่ึ�งควิรัจัะ
วิดั้ท่ี่�รัะด้บัของเคร่ั�องจ่ัายนัำ �า 
แสงสว่ิางควิรัจัะแผ่อย่างสมีำ�าเสมีอไป
จันัถงึที่างเขา้กรังกก เพ่ั�อหล่กเล่�ยงร่ัมีเงา
หร่ัอบริัเวิณม่ีด้ในักรังท่ี่�กกล้กไก่

ตารางท่ี่� 3: อุณหภููมิท่ี่� แน้ำะน้ำำา

รูป็แบบของการกกลูกไก่ อุณหภููมิเม้�อเขา้รบัลูกไก่ การลดอุณหภููมิ

กรง
34–35 °C
93–95 °F ลดลง 3 °C/5 °F 

ในัทุี่กสัปัดาห้ ์จนักระที่ั�งเมื�อไม่
ตอ้งให้ค้วามรอ้นัช่้วยพืื้น้ั

35–36 °C
95–97 °F

การกระจุายตวัใน้ำ
อุณหภููมิท่ี่�ถููกตอ้ง

ก่�รก่ระจ�ยตวัทีี่�
อ์ณหภููมิตำ��

ก่�รก่ระจ�ยตวัทีี่�
อ์ณหภููมิสูีง

เคุรื� องใหอ้�ห�รแบบอตัโน้ำมติั

เคุรื� องใหอ้�ห�รแบบอตัโน้ำมติั

เคุรื� องใหอ้�ห�รแบบอตัโน้ำมติั

การกกลูกไก่ (1–21 วินั้ำ)
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ก่�รระบ�ย 
อ�ก่�ศ

อ�ห�ร

น้ำำ ��

จัดั้ให้ม่ีอากาศึบริัสุที่ธิุ์ �ท่ี่� เพ่ัยงพัอเพ่ั�อกำาจัดั้
ฝุู� นัและกา๊ซึ่ท่ี่�ไม่ีพังึปรัะสงค� ควิรัแน่ัใจัว่ิาม่ี
การัเคล่�อนัท่ี่�ของอากาศึเพ่ัยงพัอแมีว่้ิาในั
วินััท่ี่�อากาศึเย็นั 
อากาศึท่ี่�เคล่�อนัท่ี่�เร็ัวิเกินัไปจัะรับกวินั
ล้กไก่ ซึ่ึ�งพัวิกมีนััจัะหล่กเล่�ยงพ่ั�นัท่ี่�ท่ี่�แห้ง
 และจัะม่ีผลเส่ยต่อการักรัะจัายตวัิและ
กิจักรัรัมีของล้กไก่ 
การัรัะบายอากาศึท่ี่�เพ่ัยงพัอโด้ยเฉพัาะ
อย่างยิ�งเม่ี�ออากาศึรัอ้นัม่ีควิามีสำาคญั
อย่างมีาก

ควิรัให้ล้กไก่กินัอาหารัคุณภาพัด่้ที่นััท่ี่หลงัจัากวิางในัโรังเร่ัอนั 
โครังสรัา้งอาหารัท่ี่�ถ้กตอ้งจัะม่ีควิามีสำาคญัเป็นัอย่างยิ�ง (ด้้หน้ัา 34)
อาหารัควิรักรัะจัายบนักรัะด้าษท่ี่�ป้บนักรังและเปล่�ยนัใหม่ีในัช่่วิง 3–5 วินััแรัก
จัดั้ให้ม่ีอาหารัอย่างเพ่ัยงพัอในัท่ี่�ให้อาหารัเพ่ั�อด้งึด้้ด้ล้กไก่

ปรับัควิามีส้งของเคร่ั�องจ่ัายนัำ �าให้ล้กไก่นัั�นัสามีารัถด่้�มีนัำ �า
ได้ง่้าย โด้ยในัโรังเร่ัอนัอนุับาลมีกัจัะใช่ห้วัินิัปเปิลแบบ 360 
องศึา แต่ถา้ไม่ีม่ี (และโด้ยเฉพัาะล้กไก่ท่ี่�ตดั้ปลายปากด้ว้ิยอินั
ฟาเรัด้) แนัะนัำาว่ิาควิรัใช่ถ้ว้ิยนัำ �าหร่ัอรัะบบการัให้นัำ �าเสริัมีในั
ช่่วิง 5–7 แรัก 
ลด้ควิามีด้นััของนัำ �าในัรัะบบนัำ �าด่้�มีเพ่ั�อสรัา้งหยด้นัำ �าท่ี่�รัะด้บั
สายตาของล้กไก่
ปรับัหวัินิัปเปิลหร่ัอถว้ิยนัำ �าในัช่่วิง 3–4 แรักเพ่ั�อกรัะตุน้ัให้ล้กไก่ด่้�มีนัำ �า
4 วินััก่อนันัำาล้กไก่เขา้โรังเร่ัอนัควิรัลา้งท่ี่อนัำ �าก่อนัทุี่กๆ วินัั ซึ่ึ�งล้กไก่จัะไม่ีกินันัำ �ารัอ้นั (>25 °C)

ก่ระแสีลืมทีี่�ไม่ถููก่ตอ้ง

ช่่วงก่�รก่ก่ลูืก่ไก่่ทีี่�ดีเป็น้ำก์่ญแจสู่ีก่�รพัฒัน้ำ�ที่�ง

เดิน้ำอ�ห�ร, ระบบภููมิค์ุม้ก่นั้ำ แลืะโคุรงร่�งข่องไก่่

 ดงัน้ำั�น้ำใน้ำช่่วงนี้ำ �จง้มีคุว�มสีำ�คุญัอย่�งม�ก่เพืั�อเพิั�ม

อตัร�ก่�รรอดข่องฝููงใน้ำช่่วงสีปัด�ห�แรก่ แลืะเพืั�อ

ใหไ้ดผ้ลืผลิืตแลืะค์ุณภู�พัทีี่�ดีข่องไก่่สี�ว

เคุรื� องใหอ้�ห�รแบบอตัโน้ำมติั

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่
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ค์ุณจะรูไ้ดอ้ย่�งไรว่�ท์ี่ก่อย่�งเป็น้ำไปอย่�งร�บรื�น้ำ?

ก่�รใส่ีใจต่อลูืก่ไก่่  
ล้กไก่พ้ัด้ไม่ีได้แ้ต่พัวิกมีนััส่งสญัญาณถงึ
คุณได้:้
  ตรัวิจัสอบการักรัะจัายตวัิของพัวิกมีนัั
  ตรัวิจัสอบกิจักรัรัมีของพัวิกมีนัั
  ตรัวิจัสอบการักินันัำ �าและอาหารั
  ตรัวิจัสอบเส่ยงท่ี่�พัวิกมีนััที่ำา
  ตรวจสีอบดูว่�พัวก่มนั้ำอยู่สีบ�ยไหม!

การัวิดั้อาหารัในักรัะเพัาะพักัเป็นัวิิธุ่์การัท่ี่�
ด่้เพ่ั�อตรัวิจัสอบการักินัอาหารัของล้กไก่ในั
ช่่วิงอายุสองวินััแรัก.
1.  สุ่มีล้กไก่มีาปรัะมีาณ 50 – 60 ตวัิ 

โด้ยจับัสุ่มีมีาที่ั�วิที่ั�งโรังเร่ัอนัเพ่ั�อให้แน่ัใจั
ได้ท้ี่ั�วิถงึ

2. ค่อยๆ คลำากรัะเพัาะพักั
3.  กรัะเพัาะพักัควิรัม่ีอาหารัเต็มี นุ่ัมีและกลมี

ในัล้กไก่ท่ี่�เริั�มีกินัอาหารั
4.  ตรัวิจัสอบผลตามีรัะยะเวิลาหลงัจัากลง

ล้กไก่แลว้ิ

ถา้หากผลได้ต้ำ�ากว่ิาท่ี่�ตั�งเป้าให้ไปตรัวิจัสอบ
สภาวิะการักกล้กไก่และปรับัให้ถ้กตอ้ง 

อ์ณหภููมิที่ว�รหน้ำกั่  
หลงัจัากท่ี่�ล้กไก่สามีารัถรักัษาอุณหภ้มิีของ
ร่ัางกายได้ ้อุณหภ้มิีของล้กไก่จัะอย่้รัะหว่ิาง
 40–41 °C โด้ยในัช่่วิงสปัด้าห�แรักล้กไก่จัะ
ไม่ีสามีารัถควิบคุมีอุณหภ้มิีร่ัางกายของตวัิ
เองได้แ้ละมีนััผนััแปรัตามีอุณหภ้มิีแวิด้ลอ้มี
 ขอ้ม้ีลเหล่าน่ั�สามีารัถใช่เ้พ่ั�อปรับัอุณหภ้มิี
ของโรังเร่ัอนัให้เหมีาะสมีได้้
โด้ยใช่เ้คร่ั�องวิดั้อุณหภ้มิีท่ี่�ห้ที่ั�วิไป  

(ร้ัปปรัะกอบ)
1.  แน่ัใจัว่ิาคุณได้สุ่้มีตวัิอย่างล้กไก่จัาก

บริัเวิณต่างๆ ของโรังเร่ัอนั โด้ยสุ่มีล้กไก่
ท่ี่�กรัะจัายที่ั�วิที่ั�งโรังเร่ัอนัเพ่ั�อให้ค่าท่ี่�ได้น่้ัา
เช่่�อถ่อ

2.  ตรัวิจัสอบอุณหภ้มิีท่ี่�ที่วิารัหนักัของ 
พัวิกมีนัั

3.  เก็บขอ้ม้ีล คำานัวิณค่าเฉล่�ยและปรับั
อุณหภ้มิีของโรังเร่ัอนัตามีอุณหภ้มิีท่ี่�
เหมีาะสมีกบัล้กไก่

ข่อ้สีำ�คุญั! 
อ์ณหภููมิร่�งก่�ยข่องลูืก่ไก่่จะไม่สีมัพันั้ำธุ์ �
ก่บัอ์ณหภููมิปัจจ์บนั้ำ แต่มนั้ำจะสีมัพันั้ำธุ์ �ก่บั
อ์ณหภููมิไม่กี่� ช่ ั�  วโมงก่่อน้ำหน้ำ�้

กระเพื้าะพื้กัท่ี่� ด่ 
เต็มไป็ดว้ยอาหาร

กระเพื้าะพื้กัท่ี่� ไม่ม่
อาหารเต็มด่ 

เปอร �เซ็็น้ำต �ข่องลูืก่ไก่่ทีี่� มีอ�ห�รอยู่ใน้ำก่ระเพั�ะพักั่

40.0 °C
104.0 °F

41.0 °C
106.0 °F

: :6 ช้ั�วโมง 
ห้ลงัจากลงลูกไก่ ทีี่�  

75 %
12 ช้ั�วโมง 

ห้ลงัจากลงลูกไก่ ทีี่�  

85 %
24 ช้ั�วโมง 

ห้ลงัจากลงลูกไก่ ทีี่�  

100 %

การกกลูกไก่ (1–21 วินั้ำ)

ก่�รวดัอ�ห�รใน้ำก่ระเพั�ะพักั่
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ป็ลายป็าก
วนั้ำท่ี่� 1

ป็ลายป็าก
วนั้ำท่ี่� 6

ป็ลายป็าก
สำปั็ดาหท่์ี่� 2

ปลายปากของล้กไก่ท่ี่�อายุ 1 วินััจัะถ้กตดั้
จัากโรังฟักด้ว้ิยเที่คโนัโลย่อินัฟาเรัด้ วิิธุ่์การัน่ั�
สามีารัถตดั้ปลายปากได้อ้ย่างสมีำ�าเสมีอ เพัรัาะ
ว่ิามีนััใช่เ้คร่ั�องจักัรั และจัำานัวินัคนัไม่ีมีาก
ปลายปากจัะไม่ีเส่ยหายจันัถงึวินััท่ี่�  10–21 และ
จัากนัั�นัส่วินัท่ี่�ถ้กตดั้จัะแยกออก จัากการัตดั้น่ั�
ล้กไก่จังึตอ้งการัการัด้้แลเป็นัพิัเศึษในัรัะหว่ิาง
การักก โด้ยควิรัให้ควิามีสำาคญัต่อ:

  น้ำำ ��ดื�ม: มีนััเป็นัสิ�งสำาคญัในัการักรัะตุน้ัการักินั
นัำ �าในัวินััแรัก ด้งันัั�นัควิรัใช่ห้วัินิัปเปิลแบบ 360 
องศึา ตลอด้จันัให้จัดั้ให้ม่ีถว้ิยนัำ �าด่้�มีเพิั�มีเพิั�มี
 แต่ถา้หากม่ีแค่หวัินิัปเปิลแบบสองที่างก็ควิรั
จัดั้ให้ม่ีถว้ิยนัำ �าด่้�มีเป็นัหลกั 
  แสีงสีว่�ง: ควิรัมีั�นัใจัว่ิารัะด้บัของแสงสว่ิางในั

พ่ั�นัท่ี่�ด่้�มีนัำ �าเป็นั 30–50 ลกัซึ่� 
  อ�ห�ร: กรัะจัายอาหารับนักรัะด้าษจันัถงึ 7 

วินัั

 การตดัปลายปากทีี่� 7–10 วนัั 

วิิธุ่์การัที่ั�วิไปในัการัตดั้ปลายปากก็ค่อ การัตดั้
ด้ว้ิยเคร่ั�องตดั้ปากแบบใบม่ีด้
การัตดั้ปากควิรัที่ำาในัช่่วิงอายุ 7–10 วินััแรัก มีนัั
เป็นัวิิธุ่์การัท่ี่�ละเอ่ยด้อ่อนัและแม่ีนัยำา โด้ยก่อนั
เริั�มีที่ำาการัตดั้ควิรัเตร่ัยมีการัด้งัต่อไปน่ั�:
  ลูืก่ไก่่ทีี่�มีส์ีข่ภู�พัดี: ถา้ฝู้งล้กไก่ม่ีอาการัป� วิย

หร่ัออ่อนัแอก็ควิรัเล่�อนัการัตดั้ปากออกไป
ก่อนัจันักว่ิาฝู้งล้กไก่แข็งแรัง ซึ่ึ�งการัตดั้ปลาย
ปากในัฝู้งท่ี่�ไม่ีแข็งแรังจัะส่งผลเส่ยหายต่อ
การัรัอด้ช่่วิิตของล้กไก่ได้้
  ผูต้ดัทีี่�ช่ำ�น้ำ�ญ: เน่ั�องจัากกรัะบวินัการัน่ั�เป็นั

วิิธุ่์การัท่ี่�ตอ้งแม่ีนัยำาและละเอ่ยด้อ่อนั ด้งันัั�นั

ผ้ต้ดั้ท่ี่�ม่ีควิามีช่ำานัาญจังึม่ีควิามีสำาคญัอย่าง
มีากตอ้งใช่ผ้้ต้ดั้ท่ี่�ม่ีควิามีช่ำานัาญเท่ี่านัั�นั และไม่ี
ตอ้งร่ับรัอ้นัโด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งผ้ท่้ี่�ยงัไม่ีเคยม่ี
ปรัะสบการัณ�
  อ์ปก่รณ�ทีี่�เหม�ะสีม: เคร่ั�องตดั้ปากแบบใบ

ม่ีด้สามีารัถหาซ่ึ่�อได้ท้ี่ั�วิไป โด้ยในัการัตดั้ปลาย
ปากท่ี่�ถ้กตอ้ง อุณหภ้มิีของม่ีด้ตดั้ควิรัอย่้ท่ี่�
ปรัะมีาณ 650 °C อาจัใช่ใ้บม่ีด้ท่ี่�ม่ีส่เพ่ั�อเป็นั
ตวัิช่่�จุัด้ และอาจัใช่แ้บบร่ัางท่ี่�เจัาะร้ัไวิเ้ป็นัตวัิ
ช่่�นัำาเพ่ั�อให้การัตดั้ง่ายขึ �นัและสมีำ�าเสมีอกนัั 
ตลอด้จันัเคร่ั�องตดั้ตอ้งสะอาด้และด้้แลรักัษา
อย่างด่้

การัตดั้ปลายปากม่ีควิามีสำาคญัต่อการัป้องกนัั
การัจิักกินักนััเอง/การัที่ำารัา้ยกนัั ซึ่ึ�งเป็นัการัวิดั้
การัจัดั้การัสตัวิ �ปีก โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งในัโรัง
เร่ัอนัเปิด้ท่ี่�ม่ีควิามีเขม้ีแสงส้ง ซึ่ึ�งก็ม่ีหลากหลาย
วิิธุ่์การัตดั้ปลายปากท่ี่�ใช่ก้นัั: จุัด้ปรัะสงค�ของ

การัตดั้ปลายปากก็เพ่ั�อป้องกนััไม่ีให้ปลายปาก
เจัริัญขึ �นัในัอนัาคต ซึ่ึ�งวิิธุ่์การัตดั้ปลายปากท่ี่�ไม่ี
เหมีาะสมีจัะม่ีผลเส่ยต่อศึกัยภาพัของที่ั�งฝู้งไป
อย่างถาวิรั

ก่�รตดัปลื�ยป�ก่ 

650 °C< 650 °C > 650 °C✔

ควิรพง้ระวิงัการ
ควิบัคุมการปฏิิบัติั
การใน้ำทอ้งถิั�น้ำดว้ิย

 ห้ลงัจากทีี่�ตดัปากแลว้ . . .  
ควิรัม่ีการัด้้แลล้กไก่เป็นัพิัเศึษในัวินััแรักหลงั
จัากตดั้ปลายปาก:
  สงัเกตการักินันัำ �า โด้ยมีนััจัะกินันัำ �าน้ัอยลง

ปรัะมีาณ 2 หร่ัอ 3 วินัั แต่จัากนัั�นัก็จัะกลบัมีา
เป็นัเหม่ีอนัเดิ้มี และควิรัลด้ควิามีด้นัันัำ �าในัท่ี่อ
ให้นัำ �าแบบนิัปเปิลลง

  ควิรัม่ีท่ี่�ให้นัำ �าเพิั�มีเติมี
  เพิั�มีอุณหภ้มิีของโรังเร่ัอนัจันักว่ิา 
  ล้กไก่กลบัมีาสบายด้งัเดิ้มี 
  เพิั�มีรัะด้บัของอาหารัในัเคร่ั�องให้อาหารั 
  เพิั�มีวิิตามิีนั K ลงในัอาหารัหร่ัอนัำ �าด่้�มีในัช่่วิง

วินััแรักๆ หลงัจัากตดั้ปลายปาก

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

 การตดัปลายปากดว้ยอ่นัฟาเรดทีี่�ลูกไก่อายุ 1 วนัั  

จ์ดสีำ�คุญั
· เน้ำน้้ำยำ �าใน้ำส่ำวน้ำของท่ี่�น้ำำ �า, อาหาร, ความเขม้ของแสำง,อุณหภููมิ และความช้้ �น้ำใน้ำช่้วงสำปั็ดาหแ์รก
· ตรวจุดูพื้ฤติกรรมของลูกไก่เพ้ื้�อใหส้ำามารถูป็รบัสำภูาวะใน้ำการกกลูกไก่ใหด่้ขึ �น้ำ
· ถูา้เป็็น้ำไป็ไดค้วรดำาเนิ้ำน้ำการใช้โ้ป็รแกรมไฟส่ำองสำว่างแบบเปิ็ดปิ็ดเป็็น้ำระยะ
· ที่ำาการตดัป็ลายป็ากอย่างเหมาะสำมและดูแลอย่างเป็็น้ำพิื้เศษที่นั้ำท่ี่หลงัจุากตดัป็ลายป็ากเสำร็จุแลว้
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โปรแก่รมไฟส่ีองสีว่�ง
หลกัการที่ ั� วไป็
  จัำานัวินัช่ั�วิโมีงของการัให้แสงในัช่่วิงที่า้ยของการัอนุับาลควิรัเท่ี่ากบัจัำานัวินัช่ั�วิโมีงของการัให้แสงในัโรังเร่ัอนัไก่ไข่ก่อนัเริั�มีการักรัะตุน้ัด้ว้ิยแสง
  ควิามีเขม้ีของแสงควิรัใกลเ้ค่ยงกบัท่ี่�จัะใช่ใ้นัโรังเร่ัอนัไก่ไข่

วิน้ำ
ใน้ำ

แถั
บั

เห้
น้ำอ 0° 10° 20° 30° 40° 50°

วิน้ำ
ใน้ำ

แถั
บั

ใต
้

  5-Jan 12:07 11:34 10:59 10:17 9:27 8:14   5-Jul

20-Jan 12:07 11:38 11:05 10:31 9:47 8:45 20-Jul

  5-Feb 12:07 11:44 11:19 10:52 10:19 9:32   5-Aug

20-Feb 12:06 11:50 11:35 11:16 10:55 10:23 20-Aug

  5-Mar 12:06 11:58 11:49 11:38 11:28 11 11   5-Sep

20-Mar 12:06 12:07 12:06 12:06 12:07 12:09 20-Sep

  5-Apr 12:06 12:14 12:25 12:35 12:49 13:08   5-Oct

20-Apr 12:06 12:24 12:41 13:02 13:27 14:03 20-Oct

  5-May 12:07 12:31 12:56 13:26 14:02 14:54   5-Nov

20-May 22:07 12:37 13:08 13:45 14:32 15:37 20-Nov

  5-Jun 12:07 12:41 13:17 14:00 14:53 16:09   5-Dec

20-Jun 12:7 12:42 13:20 14:05 15:01 16:22 20-Dec

  5-Jul 12:07 12:41 13:19 14:01 14:55 16:14   5-Jan

20-Jul 12:07 12:37 13:11 13:49 14:38 15:46 20-Jan

5-Aug 12:07 12:32 12:59 13:29 14:9 15:02 5-Feb

20-Aug 12:06 12:25 12:44 13:06 13:35 14:14 20-Feb

5-Sep 12:06 12:17 12:26 12:40 12:55 13:16 5-Mar

20-Sep 12:06 12:08 12:10 12:13 12:16 12:22 20-Mar

5-Oct 12:07 12:01 11:53 11:46 11:37 11:26 5-Apr

20-Oct 12:07 11:52 11:36 11:20 10:59 10:31 20-Apr

5-Nov 12:07 11:44 11:20 10:55 10:21 9:36 5-May

20-Nov 12:07 11:38 11:7 10:34 9:51 8:51 20-May

5-Dec 12:07 11: 35 10:59 10:19 9:29 8:18 5-Jun

20-Dec 12:07 11:33 10:55 10:13 9:20 8:05 20-Jun

   

จุำาน้ำวน้ำช้ั� วโมงระหว่างพื้ระอาทิี่ตยข์ึ �น้ำและพื้ระอาทิี่ตย ์
ตกใน้ำแถูบเหน้้ำอและแถูบใตข้องซ่ักโลก
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· ยกตวัอย่าง

ป็ระเที่ศ เสำน้้ำศูน้ำยสู์ำตร วนั้ำท่ี่�ฟัก วนั้ำท่ี่�เริ�มให้ไข่ ช้ ั�วโมงแสำงใน้ำ
วนั้ำเริ�มให้ไข่

เม็กซ่โก 20° เห้นืัอ วนััทีี่�  5 กุมภูาพื้นััธ์ ์ ม่ถุนัายนั 12 ช้ม. 29 นัาทีี่

เปรู 10° ใต้ วนััทีี่�  5 กุมภูาพื้นััธ์ ์ ม่ถุนัายนั 11 ช้ม. 35 นัาทีี่

เซเนักลั 20° เห้นืัอ วนััทีี่�  5 กรกฎาคม พื้ฤศจ่กายนั 11 ช้ม. 53 นัาทีี่

อ่นัโดนีัเซีย 10° ใต้ วนััทีี่�  5 กรกฎาคม พื้ฤศจ่กายนั 12 ช้ม. 31 นัาทีี่

ออก่แบบโปรแก่รมแสีงสีว่�งดว้ยตวัเองใน้ำ 5 ข่ ั�น้ำตอน้ำ

ระยะเจริญเติบัโต (3–9 สปัดาห้)์
· การจดัโปรแกรมไฟส่องสว่ิางที�ถูักตอ้งใน้ำการอนุ้ำบัาลตามสภาพทางภูมิศัาสตร ์

· ชีนิ้ำดข่องโรงเรือน้ำและจุดมุ่งห้มายข่องการให้ผ้ลผลิต

· การส่งเสริมการเจริญเติบัโตข่องไก่สาวิอย่างถูักตอ้งใน้ำช่ีวิงนี้ำ �

· การใชีรู้ปแบับัการงอกข่องข่น้ำและการผลดัข่น้ำตามธิรรมชีาติเพื�อสงัเกตพฒัน้ำาการข่องลูกไก่

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 1
จุุดหมายป็ลายที่างของไก่สำาวค้ออะไร?
· ในัประเที่ศข่องคุณมีแสังสัว่างกี�ช้ั�วโมงเมื�อไก่สัาวถูกยา้ยไปยงัโรงเรือนัไก่ไข่่?
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ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 3
จุำาน้ำวน้ำช้ั�วโมงใน้ำโรงเร้อน้ำอนุ้ำบาล
· ข่้น้ัอยู่กบัข่อ้จำากดัในัข่ัน้ัตอนัทีี่� 1 และ 2 ซ้�งพ่ื้จารณาตามช้ั�วโมงส่ัน้ัสุัดทีี่�เห้มาะสัมกบัรูปแบบข่องคุณ 

ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 2
ไก่จุะถููกเคล้�อน้ำยา้ยมาจุากไหน้ำและไป็ท่ี่�ไหน้ำ?
· โดยจะเป็นัการพ่ื้จารณาจำานัวนัช้ั�วโมงในัช่้วงที่า้ยข่องโปรแกรม

วิิธีิการปฏิิบัติัโรงเรือน้ำไก่ไข่่โรงเรือน้ำอนุ้ำบัาล

จำาน้ำวิน้ำชีั�วิโมงสิ �น้ำสุด  
= ห้รือ > ช่ีวิงวินั้ำตามธิรรมชีาติใน้ำช่ีวิงทา้ยข่องการอนุ้ำบัาลโรงเรือน้ำแบับัเปิด*

แบับัเปิด
จำาน้ำวิน้ำชีั�วิโมงใน้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่  

= จำาน้ำวิน้ำชีั�วิโมงช่ีวิงทา้ยข่องโรงเรือน้ำอนุ้ำบัาลโรงเรือน้ำแบับัปิด**

จำาน้ำวิน้ำชีั�วิโมงสิ �น้ำสุด  
= ห้รือ > ช่ีวิงวินั้ำตามธิรรมชีาติใน้ำช่ีวิงทา้ยข่องการอนุ้ำบัาลโรงเรือน้ำแบับัเปิด*

แบับัปิด
จำาน้ำวิน้ำชีั�วิโมงใน้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่  

= ไม่จำากดัโรงเรือน้ำแบับัปิด**

 แบบยาว: ส่ัน้ัสุัดทีี่�  12–14 ช้ั�วโมง / วนัั 

  ใช่ใ้นัโรังเร่ัอนัเปิด้และปิด้
  ม่ีเวิลากินัอาหารัได้น้ัานัขึ �นั
  ค่าไฟฟ้าส้งในัโรังเร่ัอนัแบบปิด้

 แบบสััน้ั: ส่ัน้ัสุัดทีี่�   9–11 ช้ั�วโมง /วนัั 

  ใช่เ้พ่ัยงในัโรังเร่ัอนัแบบปิด้
  ปรัะหยดั้ไฟฟ้า
  กินัอาหารัสำาเร็ัจัร้ัป
  กรัะตุน้ัการักินัอาหารั

0

4

8

12

16

20

24

16151413121110987654321

18

16

14

12

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20

22

18

16

14
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

20

22

0

4

8

12

16

20

24

16151413121110987654321

* โรังเร่ัอนัเปิด้: โรังเร่ัอนัทุี่กแบบ > 3 ลกัซึ่� ม่ีม่ีานัปิด้หร่ัอไม่ีม่ีก็ได้้

** โรังเร่ัอนัปิด้: โรังเร่ัอนัทุี่กแบบ < 3 ลกัซึ่� สรัา้งด้ว้ิยแผ่นัปิด้หร่ัออิฐ

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

อายุ : สปัด้าห�� อายุ : สปัด้าห��

ช่ั� วิ
โมี

ง

ช่ั� วิ
โมี

ง
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ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 4
ความเร็วใน้ำการลดแสำงสำว่าง
· ที่ำาไดต้ามความตอ้งการข่องคุณเอง: ข่นัาดข่องไข่่และการก่นัอาห้าร

 แบบเร็ว: ลดลง 2 ช้ั�วโมงห้รือมากกว่า / สัปัดาห้ ์

  การัตอบสนัองต่อแสงได้ม้ีากกว่ิา และเริั�มีให้ไข่ได้เ้ร็ัวิกว่ิา
  ปรัะหยดั้พัลงังานั
  ถา้นัำ �าหนักัตวัิไม่ีได้ต้ามีเป้าหมีายในัสปัด้าห�ท่ี่�  5 แนัะนัำาเป็นั

อย่างยิ�งว่ิาควิรัเปล่�ยนัเป็นัการัลด้แบบช่า้ เพ่ั�อให้ม่ีการัเพิั�มีนัำ �า
หนักัตวัิ และเม่ี�อนัำ �าหนักักลบัเป็นัด้งัเดิ้มีค่อยกลบัมีาใช่ก้ารัลด้
แบบเร็ัวิ

 แบบช้า้: ลดลง 1 ช้ั�วโมง  / สัปัดาห้ ์

  ได้ไ้ข่ขนัาด้ใหญ่ขึ �นั
  ม่ีเวิลากินัอาหารัได้น้ัานัขึ �นั
  แนัะนัำาสำาหรับัเขตอากาศึรัอ้นั
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ข่ ั�น้ำตอน้ำทีี่� 5
ความเขม้ของแสำงตามจุุดมุ่งหมาย
· ความเข่ม้ข่องแสังควรปรบัตามช่้วงการอนุับาลทีี่�ต่างกนัั 

ในัช่่วิงสปัด้าห�แรักตอ้งให้ควิามีเขม้ีท่ี่�ส้งกว่ิา เพ่ั�อกรัะตุน้ัล้กไก่ 
หลงัจัากสปัด้าห�ท่ี่�  5 ควิามีเขม้ีของแสงควิรัลด้ลง เพ่ั�อให้ล้กไก่สงบ อ่ก
ที่ั�งเพ่ั�อป้องกนััการัที่ำารัา้ยกนััและการัจิักกินักนัั ซึ่ึ�งแนัะนัำาในัโรังเร่ัอนั
อนุับาลแบบเปิด้ 

ควิามีเขม้ีของแสงในัโรังเร่ัอนัอนุับาลไม่ีควิรัตำ�ากว่ิาท่ี่�คาด้ว่ิาจัะใช่ใ้นัโรัง
เร่ัอนัไก่ไข่

ควิรัหล่กเล่�ยงการัเพิั�มีควิามีเขม้ีแสงท่ี่�มีากเกินัไปหลงัจัากการัเคล่�อนั
ยา้ยไก่
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ระยะเจริญเติบัโต (3–9 สปัดาห้)์

อายุ : สปัด้าห�� อายุ : สปัด้าห��

อายุ : สปัด้าห��

ช่ั� วิ
โมี

ง

ช่ั� วิ
โมี

ง
ลกั

ซึ่
�
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ไก่สาวิจัะม่ีการัเจัริัญเติบโตของร่ัางกายเพิั�มี
อย่างมีากในัช่่วิงน่ั� เม่ี�อเท่ี่ยบกบันัำ �าหนักัตวัิในั
ช่่วิงก่อนัหน้ัา 

จังึม่ีควิามีสำาคญัอย่างมีากว่ิา ในัช่่วิงน่ั�ไก่จัะม่ี
การัพัฒันัาอวิยัวิะของพัวิกมีนััมีากท่ี่�สุด้ เช่่นั
 รัะบบโครังสรัา้งของร่ัางกายและกลา้มีเน่ั�อ
 ซึ่ึ�งจัำาเป็นัต่อสุขภาพัและศึกัยภาพัของพัวิกมีนัั

 ด้งันัั�นัการัเจัริัญเติบโตท่ี่�ถ้กตอ้งในัช่่วิงน่ั�จัะ
เป็นักุญแจัท่ี่�นัำาไปส่้แม่ีไก่ท่ี่�ม่ีสุขภาพัและการัให้
ผลผลิตไข่ท่ี่�ด่้   

 มนััมีความสัำาคญัมากทีี่�ตอ้งให้ไ้ดน้ัำา้ห้นักัตาม  

 มาตรฐานัในัสัปัดาห้ที์ี่�  5 

ถา้การัเจัริัญเติบโตในัช่่วิงน่ั�ช่า้ไป ก็จัะไม่ี
สามีารัถม่ีการัเจัริัญเติบโตช่ด้เช่ยในัส่วินั
ของโครังกรัะด้้กได้ ้ไก่สามีารัถม่ีนัำ �าหนักัตามี
มีาตรัฐานัได้แ้ต่การัพัฒันัาของร่ัางกายจัะ
เปล่�ยนัไป และไก่จัะม่ีนัำ �าหนักัเกินั 
ตรัวิจัสอบว่ิาคุณที่ำานัำ �าหนักัตวัิได้ถ้้กตอ้งตั�งแต่
สปัด้าห�ท่ี่�  1 และช่ั�งอย่างถ้กตอ้งก่อนัท่ี่�จัะสาย
เกินัไป

พัฒัน้ำ�ก่�รข่องไก่่สี�ว

ก่�รเจริญเติบโต 
ทีี่�รวดเร็ว

ก่�รพัฒัน้ำ�
ที่�งเพัศ

4 8 12 16 20 24
อายุ : สัปัดาห้์

อวยัวะ (ที่างเด่นัอาห้าร, ระบบภููม่คุม้กนัั …)

กลา้มเนืัอ้

โครงสัรา้งกระดูก

โพื้รงกระดูก

กา
รพื้

ฒั
นัา

นัำา้
ห้

นักั
ต

วั 
(%

)

: :

ระบบที่างเด่นัห้ายใจ ไข่มนัั

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่



20  

มีนััม่ีควิามีสำาคญัมีากในัการัส่งเสริัมีการักินั
อาหารัเพ่ั�อคงให้ม่ีการัพัฒันัาท่ี่�ถ้กตอ้ง: 
  อุณหภ้มิีในัสปัด้าห�ท่ี่�  3 ควิรัอย่้ท่ี่�  22 – 23 °C 

ซึ่ึ�งสามีารัถลด้ลงอย่างช่า้ๆ ได้ใ้นัสปัด้าห�ถดั้ไป
ให้อย่้ท่ี่�ปรัะมีาณ 19 °C ท่ี่�อายุ 9 สปัด้าห�
  ควิรัคงให้ควิามีหนัาแน่ันัของฝู้งไม่ีส้ง โด้ยในั

รัะบบกรังอนุับาล ล้กไก่ควิรักรัะจัายไปที่ั�วิกรัง
ต่างๆ อย่างรัวิด้เร็ัวิ 
  ควิรัให้ม่ีพ่ั �นัท่ี่�การักินัอาหารัอย่างเพ่ัยงพัอ
  ไม่ีควิรัให้อาหารัอย่างจัำากดั้
  ควิรัจัดั้ให้ม่ี “ขนัมีรัอบด้กึ” หากนัำ �าหนักัตวัิไม่ี

ได้ต้ามีมีาตรัฐานัด้งัอธิุ์บายในัหน้ัา 34 โด้ยในั
รัะบบอนุับาลแบบย่นัพ่ั�นัควิรัติด้ตามีสงัเกต
พัฤติกรัรัมีของล้กไก่อย่้ตลอด้

การัให้ม่ีอาหารัคุณภาพัด่้เป็นัอ่กกุญแจัต่อการั
พัฒันัาของล้กไก่ด้งัจัะได้อ้ธิุ์บายในัหน้ัา 39

ก่�รกิ่น้ำอ�ห�ร
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รูป็แบบการกิน้ำอาหารต่อวนั้ำ

· การก่นัอาห้ารต่อวนััสัามารถผนััแปรไดต้ามส่ัวนัประกอบในัอาห้าร

อิที่ธิิพื้ลของพ้ื้ �น้ำท่ี่� การใหอ้าหารต่อน้ำำ �าหน้ำกัตวั
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การังอกของขนัท่ี่�ถ้กตอ้งเป็นัสิ�งจัำาเป็นัต่อควิามี
สามีารัถของล้กไก่ เพ่ั�อการัควิบคุมีอุณหภ้มิี
ได้อ้ย่างเหมีาะสมีและยงัเป็นัตวัิช่่�วิดั้ของการั

พัฒันัาท่ี่�ด่้อ่กด้ว้ิย โด้ยลำาด้บัการัผลดั้ขนัตามี
ธุ์รัรัมีช่าติจัะเกิด้ขึ �นัในัช่่วิงอนุับาล มีนััจังึม่ีควิามี
สำาคญัว่ิา การัผลดั้ขนัจัะตอ้งเกิด้ขึ �นัในัช่่วิงน่ั�

 หากไม่ีใช่่มีนััจัะเป็นัสญัญาณบอกว่ิาการัพัฒันัา
ที่างกายภาพัของล้กไก่จัะช่า้ออกไป  

ก่�รงอก่ข่องข่น้ำ

การงอกของขน้ำและการผลดัขน้ำใน้ำช่้วงอนุ้ำบาล

สีปัด�ห�

การผลดัข่น้ำครั�งที� 1 การผลดัข่น้ำครั�งที� 2 การผลดัข่น้ำครั�งที� 3

5 10 15 20 25

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

จ์ดสีำ�คุญั
· ที่ำาโป็รแกรมการใหแ้สำงสำว่างตามสำภูาวะใน้ำโรงเร้อน้ำของคุณ
· ไม่ควรเพิื้�มความยาวช่้วงวนั้ำใน้ำระหว่างการอนุ้ำบาล
· ควรที่ำาน้ำำ �าหน้ำกัตวัใหไ้ดต้ามตอ้งการใน้ำอายุ 5 และ 6 สำปั็ดาห์
· ควรจุดัใหม่้พ้ื้ �น้ำท่ี่�การใหอ้าหาร/น้ำำ �าอย่างเพ่ื้ยงพื้อ
· ติดตามการงอกของขน้ำและการผลดัขน้ำตามธิรรมช้าติเพ้ื้�อสำงัเกตการพื้ฒัน้ำาที่างกายภูาพื้
· ควรจุดัใหม่้ถู ั�วอลัฟัลฟ่า/ถู ั�วลูเซิัน้ำบน้ำพ้ื้ �น้ำคอกใน้ำช่้วงอนุ้ำบาลน่้ำ �
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น้ำำ ��หน้ำกั่ตวั
เปอรั�เซ็ึ่นัต�การัเพิั�มีนัำ �าหนักัตวัิจัะช่า้ในัช่่วิงน่ั� แต่
ล้กไก่ก็จัะยงัคงเจัริัญและพัฒันัาต่อไปเร่ั�อยๆ
 โด้ยรัะบบโครังกรัะด้้กและกลา้มีเน่ั�อส่วินัใหญ่
ก็ได้ถ้้กสรัา้งขึ �นัในัช่่วิงน่ั� อ่กที่ั�งไขมีนััในัช่่องที่อ้ง
ก็จัะเริั�มีสรัา้งขึ �นั ซึ่ึ�งรัะด้บัของไขมีนััท่ี่�เหมีาะ
สมีในัร่ัางกายก็เป็นัสิ�งจัำาเป็นัส่้การัให้ไข่ส้งสุด้
 ไก่ท่ี่�นัำ �าหนักัตวัิเกินัจัะม่ีผลหลายอย่างต่อการั
ให้ผลผลิตไข่ 
 
การักินัอาหารัก็จัะเพิั�มีขึ �นัจัากสปัด้าห�ก่อนั โด้ย
อาจัม่ีการัให้อาหารัเหลวิเสริัมีเพิั�มีเติมี 

ถา้ไก่ม่ีนัำ �าหนักัตามีมีาตรัฐานัหร่ัอส้งกว่ิาเล็ก
น้ัอย:
  เตร่ัยมีควิามีสามีารัถในัการักินัอาหารัเพ่ั�อ

กรัะตุน้ัการัให้ผลผลิตไข่ส้งสุด้
  ส่งเสริัมีให้ม่ีนัำ �าหนักัสมีำ�าเสมีอกนัั

ถา้ไก่ม่ีนัำ �าหนักัตำ�ากว่ิามีาตรัฐานั:
  เพิั�มีนัำ �าหนักัช่ด้เช่ยโด้ยการัให้อาหารัรัะยะ

เติบโตนัานัหลายสปัด้าห� ซึ่ึ�งมีนััก็ที่ำาได้ย้าก
และช่่วิงการัให้ไข่อาจัเล่�อนัออกไป

วิิธุ่์การัเพิั�มีนัำ �าหนักัให้ด้้หน้ัาท่ี่�  57

ตารางท่ี่� 4: การกิน้ำอาหารของไก่สำาว  

อายุ
(สำปั็ดาห)์

น้ำำ �าหน้ำกัตวั
(กรมั)

อาหาร 
(กรมั / ตวั /วนั้ำ)

อาหารสำะสำม 
(กรมั / ตวั) อาหาร

1 70 10 70

ระ
ยะ

เริ
� ม

ต
น้ำ2 125 16 182

3 190 22 336

4 270 28 532

5 363 34 770

6 475 41 1057

ระ
ยะ

เติ
บ

โต7 589 46 1379

8 694 52 1743

9 789 57 2142

10 880 61 2569

11 967 64 3017

ระ
ยะ

พื้
ฒั

น้ำา

12 1052 66 3479

13 1134 67 3948

14 1213 69 4431

15 1291 71 4928

16 1367 74 5446

17 1440 78 5992

18 1516 81 6559

ระ
ยะ

ก่อ
น้ำ

ให
้ไข่

19 1596 86 7161

20 1675 94 7819

ระยะอนุ้ำบัาล (9–15 สปัดาห้)์
· การเพิ�มน้ำำ �าห้น้ำกัตวัิและการพฒัน้ำาใน้ำช่ีวิงสปัดาห้สุ์ดทา้ยข่องการอนุ้ำบัาล

· การเตรียมควิามสามารถัใน้ำการกิน้ำไดเ้พื�อให้พ้รอ้มสำาห้รบััช่ีวิงการให้ไ้ข่่สูงสุด

· การเตรียมแม่ไก่สำาห้รบััช่ีวิงการให้ไ้ข่่
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ก่�รฝึูก่กิ่น้ำอ�ห�ร
ในัช่่วิงสปัด้าห�สุด้ที่า้ยของการัอนุับาลควิามี
ตอ้งการัโภช่นัะยงัไม่ีส้งมีากนักั แต่มีนััจัะ
เปล่�ยนัแปลงอย่างมีากในัสปัด้าห�แรักของการั
ให้ผลผลิตไข่ เพ่ั�อช่่วิยให้แม่ีไก่รับัม่ีอกบัการั
เปล่�ยนัแปลงน่ั� มีนััจังึม่ีปรัะโยช่นั�อย่างมีากท่ี่�จัะ
ช่่วิยฝึูกพัวิกมีนัักินัอาหารัในัช่่วิงที่า้ยของการั
อนุับาล
โด้ยที่ำาด้งัน่ั�: 
  ให้อาหารัพัลงังานัตำ�า โด้ยสปัด้าห�ท่ี่�  10 ถงึ 15 

ควิรัเปล่�ยนัอาหารั (2700 Kcal, 15 % CP,  
4.5 % เย่�อใย) ซึ่ึ�งจัะช่่วิยเพิั�มีการักินัอาหารัได้้
  ใช่โ้ปรัแกรัมีการักรัะจัายอาหารั เพ่ั�อให้แม่ีไก่

กินัอาหารัให้เกล่ �ยงในัตอนักลางวินัั  
(ด้้ภาพัปรัะกอบด้า้นัล่าง)
  เล่�อนัอาหารัไปวินััถดั้ไป โด้ยคุณสามีารัถยก

อาหารัม่ี�อบ่าย (ปรัะมีาณ 20–30 %) ไปให้ในั
ม่ี�อเช่า้ของวินััถดั้ไปแที่นั อ่กที่ั�งควิรัตรัวิจัสอบ
ให้กรัะจัายอย่างสมีำ�าเสมีอ ไม่ีควิรัลด้อาหารั
นัานั 2 วินััและควิรัเติมีอาหารัหลายๆ รัอบตามี
ตอ้งการั

 ระวงั: ว่ธี์การนีัอ้าจที่ำาไดถ้า้แม่ไก่เลีย้งในัความ  

 ห้นัาแน่ันัฝููงทีี่�เห้มาะสัมและมีพืื้น้ัทีี่�ให้อ้าห้าร  

 เพีื้ยงพื้อ 

มืดมืด สีว่�ง

วนัั (24 ช้ั�วโมง)

ปร่
มา

ณ
อา

ห้
าร

ในั
ถา

ด

ระดบัอาห้าร
ในัรางตำ�า

 ปร่มาณอาห้าร
 50–60  %
(ให้อ้ย่างไม่จำากดั)

การกระจุายอาหารใน้ำช่้วงอนุ้ำบาลจุาก 10 ไป็จุน้ำถูงึ 16 สำปั็ดาห์

กรัะเพัาะบด้ท่ี่�ม่ี (ซึ่า้ย) หร่ัอไม่ีม่ี (ขวิา) การัฝึูกกินัอาหารั

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

จ์ดสีำ�คุญั
· ควรแน้ำใจุว่าน้ำำ �าหน้ำกัตวัเพิื้�มขึ �น้ำและม่การพื้ฒัน้ำาท่ี่�ถููกตอ้งโดยคงอตัราการกิน้ำอาหาร
· ฝึูกแม่ไก่เพ้ื้�อพื้ฒัน้ำาความสำามารถูใน้ำการกิน้ำอาหารท่ี่�ด่ โดยการเสำริมอาหารเหลวและป็รบัเวลาใน้ำการใหอ้าหาร
· แยกไก่ท่ี่�ไม่ใหผ้ลผลิตไข่ออกจุากฝููง
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แนัะนัำาว่ิาควิรัยา้ยไก่รัะหว่ิางสปัด้าห�ท่ี่�  15 และ
 18 โด้ยไก่ควิรัม่ีเวิลาท่ี่�จัะคุน้ัเคยกบัสภาพั
แวิด้ลอ้มีใหม่ีก่อนัท่ี่�พัวิกมีนััจัะเริั�มีให้ไข่
ถา้รัะบบการัให้อาหารัและนัำ �าท่ี่�ใช่โ้รังเร่ัอนั
อนุับาลและโรังเร่ัอนัไก่ไข่เหม่ีอนักนัั ก็ควิรัช่่วิย
ให้ม่ีการัเปล่�ยนัแปลงอย่างรัาบร่ั�นั โด้ยควิรัใช่้
รัะบบแสงสว่ิางแบบเด่้ยวิกบัในัโรังเร่ัอนัอนุับาล
 แผนัภาพัในัหน้ัา 25 จัะแสด้งการัส่�อสารัและ
การัที่ำางานัร่ัวิมีกนััรัะหว่ิางโรังเร่ัอนัอนุับาลและ
โรังเร่ัอนัไก่ไข่ท่ี่�ม่ีควิามีจัำาเป็นัในัการัจัดั้การัฝู้ง
ไก่ให้เป็นัแบบเด่้ยวิกนัั

มนั้ำเป็น้ำก่�รจดัก่�รทีี่� ดีทีี่� จะเข่�้ไปตรวจ
สีอบดูแม่ไก่่สี�วหลื�ยๆ คุร ั�งใน้ำช่่วง
อน์้ำบ�ลื

ที่ำาโปรัแกรัมีการัให้วิคัซ่ึ่นัให้เร่ัยบรัอ้ยก่อนัการั
เคล่�อนัยา้ย

ไม่ีควิรัที่ำาการัให้วิคัซ่ึ่นัในัขณะท่ี่�ที่ำาการัเคล่�อนั
ยา้ยหร่ัอในักรัะบวินัการัจับัไก่

แม่ีไก่ควิรัม่ีพ่ั �นัท่ี่�เพ่ัยงพัอ โด้ยเฉพัาะในัเขต
อากาศึรัอ้นั โด้ยไม่ีเพ่ัยงแต่พ่ั �นัท่ี่�พ่ั �นักรัง  

ซึ่มี.2/ตวัิ แต่ควิรัให้ควิามีสำาคญักบัควิามีส้งของ
กรัง ตลอด้จันัท่ี่�ให้อาหารัก่�ซึ่มี. และม่ีท่ี่�ให้นัำ �าก่�
ซึ่มี.ต่อตวัิ (การัแนัะนัำาอย่างน้ัอยท่ี่�สุด้ในัตารัาง
ท่ี่�  5) 

ไก่่ทีี่� แน่้ำน้ำเกิ่น้ำไปจะมีผลืเสีียอย่�งยิ� งต่อ
อตัร�ก่�รต�ย, น้ำำ ��หน้ำกั่ตวั แลืะคุว�ม
สีมำ��เสีมอข่องน้ำำ ��หน้ำกั่ตวั, สีภู�วะก่�ร
งอก่ข่องข่น้ำ แลืะจำ�น้ำวน้ำก่�รว�งไข่่ต่อตวั 
ตลือดจน้ำคุวรยด้ต�มก่�รคุวบค์ุมต�ม 
ที่อ้งถิู� น้ำอีก่ดว้ย

ก่�รเตรียมฝููงเพืั�อย�้ยข่้ �น้ำโรงเรือน้ำไก่่ไข่่

คุว�มหน้ำ�แน่้ำน้ำฝููงใน้ำโรงเรือน้ำไก่่ไข่่

ตารางท่ี่� 5: ความหน้ำาแน่้ำน้ำฝููงใน้ำโรงเร้อน้ำใหผ้ลผลิตไข่

อุป็กรณ์ ตามตอ้งการ*

คุว�มหน้ำ�แน่้ำน้ำฝููง 475–750 ซม.2/ตวั

ทีี่�ใหน้้ำำ ��
 ทีี่�ให้น้ัำา้แบบกลม
 ทีี่�ให้น้ัำา้แบบท่ี่อ
 ทีี่�ให้น้ัำา้แบบน่ัปเปิล

1 ตวั (Ø 46 ซม.) สัำาห้รบัแม่ไก่ 125 ตวั 
1 เมตร สัำาห้รบัแม่ไก่ 80–100 ตวั
1 น่ัปเปิล สัำาห้รบัแม่ไก่ 6–8 ตวั (สัามารถเข่า้ได ้2 น่ัปเปิล/ตวั) 

ทีี่�ใหอ้�ห�ร
 ทีี่�ให้อ้าห้ารแบบกลม
 ทีี่�ให้อ้าห้ารแบบสัายพื้านั

1 อนัั (Ø 40 ซม.) สัำาห้รบัแม่ไก่ 25 ตวั
10 – 15 ซม./ตวั

* การัแนัะนัำาเหล่าน่ั�ควิรัปรับัตามีการัควิบคุมีในัที่อ้งถิ�นั

โรงเร้อน้ำผลิตไข่   ด้้แลทุี่กอย่างให้เร่ัยบรัอ้ย
  ที่ำาควิามีสะอาด้โรังเร่ัอนัและฆ่่าเช่่ �อโรัค
  ม่ีอาหารัในัไซึ่โล
  อุณหภ้มิีถ้กตอ้ง
  สุ่มีตวัิอย่างตามีวิิธุ่์การั C&D และได้ผ้ลที่ด้สอบ 

ท่ี่�น่ัาพัอใจั

ฝููงไก่   แม่ีไก่สาวิม่ีนัำ �าหนักัมีาตรัฐานั
  ให้วิคัซ่ึ่นัตามีโปรัแกรัมี
  ผ่านัการัรับัรัองสุขอนัามียั
  ส่งขอ้ม้ีลของฝู้งไก่ไปยงัโรังเร่ัอนัให้ผลผลิตไข่  

(โปรัแกรัมีแสงสว่ิาง, เวิลาในัการัให้อาหารั,  
ช่นิัด้ของอาหารั, นัำ �าหนักัตวัิ, ...)

การเคล้�อน้ำยา้ย   รัถขนัส่งพัรัอ้มี
  คนังานัจับัไก่พัรัอ้มี
  คนังานัในัโรังเร่ัอนัพัรัอ้มี
  ตรัวิจัสอบสภาพัอากาศึ 

การยา้ยข่้ �น้ำกรง (15–18 สปัดาห้)์
· การเตรียมฝููงไก่ยา้ยข่้ �น้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่

· การยา้ยฝููงไก่อย่างถูักตอ้งไปยงัโรงเรือน้ำไก่ไข่่

· การปล่อยฝููงไก่อย่างถูักตอ้งใน้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่
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ก่�รข่น้ำย�้ยข่้ �น้ำโรงเรือน้ำไก่่ไข่่

ฟารม์อนุ้ำบาล

 เมื�อไห้ร่ทีี่�ควรเคลื�อนัยา้ยไก่? 

  
ในัระห้ว่างวนัั  

       
ในัช่้วงกลางคืนัห้รือเช้า้มืด

การจุบัไก่
  ควิามีเขม้ีแสงตำ�า
  คนังานัท่ี่�ช่ำานัาญ
  รัะวิงัในัการัจับั
  อ่อนัโยนัแต่รัวิด้เร็ัวิ

การขน้ำยา้ย
  คนัขบัรัถม่ีที่กัษะ
  การัขนัส่งท่ี่�สะอาด้และผ่านัการัฆ่่า

เช่่ �อโรัค
  ควิามีหนัาแน่ันัฝู้งท่ี่�เหมีาะสมี
  ที่ำาตามีการัควิบคุมีในัที่อ้งถิ�นั

การรบัเขา้
  สะอาด้และผ่านัการัฆ่่าเช่่ �อโรัค
  อุปกรัณ�ผ่านัการัที่ด้สอบและที่ำางานัได้ด่้้
  ม่ีนัำ �าและอาหารัพัรัอ้มี
  จัดั้ให้ม่ีแสง 24 ช่ั�วิโมีงในัวินััแรัก
  ที่ำาตามีการัควิบคุมี
  ม่ีการัให้ควิามีรัอ้นัก่อนัในัพ่ั�นัท่ี่�ท่ี่� เย็นั

 การเตรียมการ 

การัขนัส่งควิรัวิางแผนัเป็นัอย่างด่้และควิรั
แจัง้ผ้ท่้ี่� เก่�ยวิขอ้งให้รับัที่รัาบ โด้ยก่อนันัำาไก่
ลงยงัไม่ีตอ้งใส่อาหารัในัช่ั�วิโมีงแรักแต่ควิรั
จัดั้ให้ม่ีนัำ �าสะอาด้ให้พัรัอ้มี อุปกรัณ�การัขนัส่ง
ควิรัอย่้ในัสภาพัท่ี่�ด่้ สะอาด้และผ่านัการัฆ่่า
เช่่ �อโรัค คนังานัท่ี่�เขา้มีาด้ำาเนิันัการัจับัและ
ขนัถ่ายก็ควิรัปฏิิบติัตามีการัควิบคุมีควิามี
ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั โด้ยใส่เส่ �อผา้ท่ี่�สะอาด้
และรัองเที่า้ก็ไม่ีควิรัใส่ไปสมัีผสัสตัวิ �ปีกท่ี่�ใด้
มีาก่อนั ตลอด้จันัเล่อกเวิลาท่ี่�ด่้ท่ี่� สุด้ของวินััในั
การัขนัยา้ย (โด้ยเฉพัาะในัเขตอากาศึรัอ้นั)

 การข่นัยา้ย 

เวิลาในัการัขนัส่งควิรัสั�นัท่ี่� สุด้เท่ี่าท่ี่�จัะที่ำาได้้
และหล่กเล่�ยงการัหยุด้รัถท่ี่�ไม่ีจัำาเป็นั หล่ก
เล่�ยงการัเคล่�อนัยา้ยไก่ในัช่่วิงรัะหว่ิางวินััท่ี่�ม่ี
อุณหภ้มิีส้งหร่ัอตำ�ามีาก หร่ัอในัสภาพัอากาศึ
ท่ี่�อาจัส่งผลเส่ยต่อไก่ได้้

 ในัทุี่กกรณี 

·  ไม่ควรจบัไก่เพีื้ยงปีกเดียวห้รือข่าเดียว

 ห้รือทีี่�คอ

· ไม่ควรใส่ัไก่ในักรงข่นัยา้ยมากจนัเก่นัไป

·  ไม่ควรท่ี่ง้แม่ไก่ไวใ้นักรงข่นัยา้ยตรงทีี่�มี

แสังส่ัองถง้ ห้รือในัพืื้น้ัทีี่�ทีี่�ไม่มีการระบาย

อากาศ

·  ไม่ควรนัำาไก่ใส่ักรงข่นัยา้ยใกลก้บัรถข่นั

ยา้ยและในัจุดทีี่�ไม่มีการระบายอากาศ

ข่องรถ

แม่ีไก่จัะม่ีการัส้ญเส่ยนัำ �าหนักัตวัิรัะว่ิาง
การัขนัส่ง ซึ่ึ�งขึ �นัอย่้กบัควิามียาวินัานัและ
อุณหภ้มิี การัส้ญเส่ยน่ั�จัะสามีารัถฟ้�นักลบัมีา
ได้โ้ด้ยเร็ัวิถา้สภาวิะในัโรังเร่ัอนัถ้กตอ้ง

 การรบัเข่า้ 

นัำาไก่เขา้โด้ยเร็ัวิแต่ตอ้งด้้แลและรักัษาควิามี
หนัาแน่ันัของฝู้งให้เพ่ัยงพัอ โด้ยในัการั
ด้ำาเนิันัการัตอ้งม่ีการัรัะบายอากาศึในัโรัง
เร่ัอนัอย่้ตลอด้ คนังานัควิรัม่ีควิามีช่ำานัาญ
และควิรัจัดั้การัไก่ตามีหลกัการัสวิสัดิ้ภาพั
สตัวิ � ซึ่ึ�งตอ้งจับัขาไก่ที่ั�งสองขา้ง ตลอด้จันั
ตอ้งแน่ัใจัว่ิาม่ีการัรัะบายอากาศึเพ่ัยงพัอในั
รัะหว่ิางการันัำาไก่ขึ �นัและลงจัากรัถ

การใหผ้ลผลิตไข่
ขอ้มูลฝููงไก่

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่
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แนัะนัำาให้ที่ำาการัเล่ �ยงรัะบบ “เขา้ที่ั�งหมีด้ ออก
ที่ั�งหมีด้” เพ่ั�อตดั้วิงจัรัของโรัคและเพ่ั�อให้ได้้
สุขภาพัท่ี่�ด่้ โรังเร่ัอนัไก่ไข่ควิรัผ่านัการัที่ำาควิามี
สะอาด้และการัฆ่่าเช่่ �อโรัคอย่างที่ั�วิถงึ การั
เคล่�อนัยา้ยควิรัที่ำาอย่างที่ะนุัถนัอมีและเร็ัวิท่ี่�สุด้
เท่ี่าท่ี่�จัะที่ำาได้ ้เพ่ั�อให้แม่ีไก่ม่ีการัเตร่ัยมีตวัิท่ี่�ด่้
ในัการัเริั�มีให้ไข่ อุณหภ้มิีในัโรังเร่ัอนัไก่ไข่ควิรั
อย่้รัะหว่ิาง 18 และ 24 °C ควิรัจัดั้ให้ม่ีนัำ �าสะอาด้
และอาหารัเม่ี�อแม่ีไก่มีาถงึโรังเร่ัอนั
หากตอ้งใช่ก้ล่อง/ลงัเด่้ยวิกนััควิรัตอ้งที่ำาควิามี
สะอาด้ในัรัะหว่ิางการัเคล่�อนัยา้ยด้ว้ิย
วิิธุ่์น่ั�จัะช่่วิยป้องกนััการัติด้เช่่�อจัากแม่ีไก่มีายงั
โรังเร่ัอนัอนุับาล

 นัำา้ 

ควิรัจัดั้ตำาแหน่ังท่ี่�ให้นัำ �าในัควิามีส้งและควิามี
ด้นััท่ี่�ถ้กตอ้งเพ่ั�อกรัะตุน้ัให้ไก่ด่้�มีนัำ �า โด้ยให้ม่ี
ควิามีด้นััตำ�าในัช่่วิงวินััแรักๆ อ่กที่ั�งให้ตรัวิจัสอบ
การัด่้�มีนัำ �าของไก่บ่อยๆ การัใช่ร้ัะบบการัให้นัำ �า
แบบใหม่ีอาจัยุ่งยาก (โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งถา้แม่ี
ไก่สาวิถ้กอนุับาลด้ว้ิยการัให้นัำ �าท่ี่�แตกต่างกนัั) 
หากการัด่้�มีนัำ �าไม่ีเพิั�มีขึ �นัในัวินััแรักหลงัจัากเขา้
โรังเร่ัอนั หร่ัอตำ�ากว่ิารัะด้บัปกติก็ควิรัปรับัให้
ถ้กตอ้งที่นััท่ี่

 อาห้าร 

ควิรัเติมีอาหารัเม่ี�อแม่ีไก่สาวิมีาถงึ และเพ่ั�อ
กรัะตุน้ัการักินัอาหารัของไก่ก็ควิรัม่ีการัเติมี
อาหารัในัรัางบ่อยๆ แต่หากแม่ีไก่สาวิไม่ียอมีกินั
อาหารัหลงัจัากเขา้โรังเร่ัอนัแลว้ิสองวินัั ก็ควิรั
ปรับัให้ถ้กตอ้งที่นััท่ี่

โรงเรือน้ำเลีื �ยงไก่่ไข่่
ควิรัด้ำาเนิันัโปรัแกรัมีการัให้ตามีแบบเดิ้มีและ
ให้ไก่กินัอาหารัจันัหมีด้รัางในัแต่ละวินัั เพ่ั�อ
หล่กเล่�ยงการัปรับัตวัิต่ออาหารัในัรัะหว่ิางช่่วิง
อนุับาลไปยงัรัะยะให้ผลผลิตไข่

 แสังสัว่าง 

ควิรัจัดั้ให้ม่ีแสงสว่ิาง 24 ช่ั�วิโมีงในัช่่วิงวินััแรัก
 เพ่ั�อให้ไก่คุน้ัเคยกบัสภาพัแวิด้ลอ้มีใหม่ี จัาก
นัั�นัค่อยปรับัโปรัแกรัมีให้แสงสว่ิางตามีท่ี่�ใช่ใ้นั
โรังเร่ัอนัอนุับาล โด้ยควิามีเขม้ีของแสงสามีารัถ
ส้งกว่ิาเล็กน้ัอยในัช่่วิงสปัด้าห�แรัก (20 ลกัซึ่�) 
เพ่ั�อกรัะตุน้ัให้แม่ีไก่สำารัวิจัโรังเร่ัอนั แต่ไม่ีควิรั
กรัะตุน้ัแม่ีไก่มีากเกินัไปด้ว้ิยควิามีเขม้ีของแสง
ท่ี่�ส้งกว่ิาน่ั� 

 การช้ั�งนัำา้ห้นักั 

การัส้ญเส่ยนัำ �าหนักัรัะหว่ิางขนัส่งควิรัฟ้�นัฟ้ให้
กลบัมีาตั�งแต่วินััแรักท่ี่�มีาถงึโรังเร่ัอนั ซึ่ึ�งแม่ีไก่
ควิรัม่ีนัำ �าหนักัเพิั�มีขึ �นัเร่ั�อยๆ และคงนัำ �าหนักัให้ด่้
เท่ี่าๆ กนััที่ั�งฝู้ง เพ่ั�อเริั�มีการัให้ผลผลิตไข่ท่ี่�ด่้

 พื้ฤต่กรรม 

สงัเกตพัฤติกรัรัมีของแม่ีไก่อย่างเขม้ีงวิด้และ
ตอบสนัองที่นััท่ี่เม่ี�อพับควิามีผิด้ปกติ

การยา้ยข่้ �น้ำกรง (15–18 สปัดาห้)์

จ์ดสีำ�คุญั
· เคล้�อน้ำยา้ยแม่ไก่อย่างน้ำอ้ยสำองสำปั็ดาหก่์อน้ำท่ี่�แม่ไก่จุะเริ�มใหไ้ข่
· ควรเคล้�อน้ำยา้ยแม่ไก่เฉพื้าะตวัท่ี่�ม่สุำขภูาพื้และสำภูาวะท่ี่�ด่
· วางแผน้ำการเคล้�อน้ำยา้ยก่อน้ำและจุดัการใหด่้ เพ้ื้�อใหม้ ั�น้ำใจุว่าม่การป็ฏิิบติัท่ี่�เหมาะสำมกบัแม่ไก่
· หล่กเล่�ยงการขน้ำส่ำงใน้ำช่้วงอุณหภููมิสูำง ถูา้จุำาเป็็น้ำควรขน้ำส่ำงใน้ำช่้วงกลางค้น้ำ
· ตรวจุดูน้ำำ �าหน้ำกัตวัก่อน้ำและหลงัการเคล้�อน้ำยา้ย เพ้ื้�อม ั�น้ำใจุว่าม่การพื้ฒัน้ำาของฝููงไก่อย่างถููกตอ้ง
· ตรวจุดูการกิน้ำน้ำำ �าอย่างใกลชิ้้ดใน้ำช่้วงสำปั็ดาหแ์รกหลงัจุากท่ี่�แม่ไก่มาถูงึโรงเร้อน้ำไก่ไข่
· ถูา้เป็็น้ำไป็ไดไ้ม่ควรใหว้คัซ่ัน้ำใน้ำระหว่างช่้วงการขน้ำยา้ย



 27

ในัช่่วิงวินััแรักหลงัจัากเขา้โรังเร่ัอนั มีนััม่ีควิามี
จัำาเป็นัในัการักรัะตุน้ัการักินัอาหารัให้เพ่ัยงพัอ 
โด้ยแม่ีไก่ควิรักินัอาหารัเพิั�มีขึ �นัเร็ัวิท่ี่� สุด้เท่ี่าท่ี่�จัะ
ที่ำาได้ ้และนัำ �าหนักัตวัิควิรัเพิั�มีขึ �นัอย่างต่อเน่ั�อง
(ด้้ภาพัท่ี่�  1) 
โด้ยม่ีคำาแนัะนัำาท่ี่�เป็นัปรัะโยช่นั�บางปรัะการั
ด้งัน่ั�:
  ควิรัจัดั้ให้ม่ีอาหารัท่ี่�ม่ีลกัษณะจ้ังใจั โด้ยหล่ก

เล่�ยงอาหารัท่ี่�เป็นัผง
  ควิรัจัดั้ให้ม่ีนัำ �าด่้�มีท่ี่�ม่ีคุณภาพัด่้
  ปรับัการัให้อาหารัให้บ่อยขึ �นัในัรัะหว่ิางวินัั
  ให้ไก่กินัอาหารัจันัหมีด้รัาง
  ม่ีแสงสว่ิางท่ี่�เพ่ัยงพัอตรังจุัด้ท่ี่�ให้อาหารั
  ควิามีเขม้ีของแสงในัโรังเร่ัอนัไก่ไข่ควิรัส้งกว่ิา

ในัโรังเร่ัอนัอนุับาล
  หล่กเล่�ยงการักรัะตุน้ัท่ี่�มีากจันัเกินัไปเม่ี�อ

เคล่�อนัยา้ยแม่ีไก่มีายงัโรังเร่ัอนัแบบเปิด้

ม่ีปัจัจัยัสำาคญั 2 อย่างท่ี่�จัะกรัะตุน้ัการัเริั�มีให้
ไข่ในัฝู้ง: 

· นัำา้ห้นักัตวั
· ช่้วงแสัง

ถา้ไม่ีม่ีการักรัะตุน้ัอ่�นัๆ แม่ีไก่จัะเริั�มีให้ไข่เม่ี�อ
ถงึนัำ �าหนักัตวัิท่ี่�เหมีาะสมี แต่ควิามียาวินัานัของ
ช่่วิงแสงก็สามีารัถกรัะตุน้ัหร่ัอเล่�อนัการัเริั�มีให้
ไข่ได้ด้้งัน่ั�:
  ช่่วิงแสงคงท่ี่�หร่ัอเพิั�มีขึ �นัในัรัะยะเวิลาไม่ีเกินั  

14 ช่ั�วิโมีงจัะกรัะตุน้ัการัเริั�มีให้ไข่
  ช่่วิงแสงคงท่ี่�ในัรัะยะเวิลาน้ัอยกว่ิา 14 ช่ั�วิโมีง

จัะเล่�อนัการัเริั�มีให้ไข่
 
 การลดช่้วงแสังไม่ควรใช้ใ้นัระยะการ  
 ให้ผ้ลผล่ตไข่่ 

ช่่วงหลืงัจ�ก่ก่�รข่น้ำย�้ย

แสีงสีว่�งแลืะโปรแก่รมก่�รใหแ้สีงสีว่�ง
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20–40 ลักซ์ 10–20 ลักซ์ 4–6 ลักซ์ความเข้มของแสง: 

อายุ : สปัด้าห�

อายุ : สปัด้าห�
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การขน้ำยา้ย

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ (18–25 สปัดาห้)์
· การจดัการฝููงไก่ใน้ำช่ีวิงสปัดาห้แ์รกใน้ำโรงเรือน้ำไก่ไข่่

· การกระตุน้้ำดว้ิยแสงที�ถูักตอ้งตามสภาพข่องฝููงไก่และตามจุดประสงคใ์น้ำการให้ผ้ลผลิตไข่่

· การจดัการฝููงไก่เพื�อให้ไ้ดก้ารให้ผ้ลผลิตไข่่สูงสุดที�ดี
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ในัช่่วิงอายุเริั�มีให้ผลผลิต แม่ีไก่จัะม่ีการัพัฒันัา
ลกัษณะการัเจัริัญพันััธุุ์ �ในัขั�นัท่ี่�สอง ซึ่ึ�งเป็นัตวัิ
บ่งช่่�ท่ี่� ด่้ว่ิา ฮอรั�โมีนัของแม่ีไก่ได้ถ้้กพัฒันัาขึ �นั
อย่างถ้กตอ้ง ตลอด้จันัเพ่ั�อเริั�มีควิามีสามีารัถ
ในัการัส่บพันััธุุ์ � (และการัให้ผลผลิตไข่) และการั
เปล่�ยนัแปลงต่างๆ ท่ี่�เก่�ยวิขอ้งกบัเมีตาบอลิซึ่มึี
ของแม่ีไก่ 

สิ�งหนึั�งท่ี่�สำาคญัท่ี่�สุด้ก็ค่อ ควิามีสามีารัถในัการั
จับัแคลเซ่ึ่ยมีเพ่ั�อไปสรัา้งเป็นัโพัรังไขกรัะด้้ก
 มีนััจังึสำาคญัมีากว่ิาไก่ท่ี่�ม่ีการัพัฒันัาของ
กรัะด้้กช่นิัด้น่ั�จัะให้เปล่อกไข่ท่ี่�ม่ีคุณภาพัด่้ในั
ช่่วิงที่า้ยของการัให้ไข่ โด้ยการัจัดั้การัท่ี่�ด่้เพ่ั�อ
ให้อาหารัช่่วิงก่อนัให้ไข่จัะอธิุ์บายในัเน่ั�อหาของ
โภช่นัาการั

ก่�รเจริญพันั้ำธ์ุ์ �แลืะก่�รเร่ิมใหไ้ข่่

·  เล้อกอายุการกระตุน้้ำท่ี่�เหมาะ
สำมไดอ้ย่างไร

ปกติแลว้ิฝู้งไก่จัะได้ร้ับัช่่วิงแสงท่ี่�สมีำ�าเสมีอ
จันักรัะที่ั�งเริั�มีการักรัะตุน้ัด้ว้ิยแสงถา้แม่ีไก่
ม่ีนัำ �าหนักัตวัิอย่้ในัช่่วิงมีาตรัฐานัท่ี่�แนัะนัำาท่ี่�
อายุในัการัให้ผลผลิตไข่ 119 วินัั แต่ก็อาจั
ผนััแปรัได้ต้ามี 2 ปัจัจัยั: 
  น้ำำ ��หน้ำกั่ตวัข่องฝููง: ถา้นัำ �าหนักัตวัิของ

แม่ีไก่ตำ�ากว่ิามีาตรัฐานัมีาก ควิรัจัะเล่�อนั
การักรัะตุน้ัด้ว้ิยแสงออกไปอย่างน้ัอย
อ่ก 1 สปัด้าห� เท่ี่ากบัว่ิาถา้ค่า CV ส้งมีาก
และนัำ �าหนักัตวัิของฝู้งไก่บางส่วินัตำ�ากว่ิา
มีาตรัฐานั ก็ควิรัจัะกรัะตุน้ัด้ว้ิยแสงภาย
หลงั
  จ์ดประสีงคุ �เพืั�อเพิั�มน้ำำ ��หน้ำกั่ไข่่: ขนัาด้

ของฟองไข่จัะสมัีพันััธุ์ �กบัขนัาด้ของแม่ีไก่
เป็นัอย่างมีาก โด้ยวิิธุ่์การัอย่างง่ายเพ่ั�อให้
ไก่ม่ีนัำ �าหนักัเพิั�มีมีากขึ �นัในัช่่วิงเริั�มีการัให้
ผลผลิตไข่ก็ค่อ การัเล่�อนัการักรัะตุน้ัด้ว้ิย
แสง ซึ่ึ�งอายุท่ี่�ให้ไข่ 50 % และนัำ �าหนักัตวัิ
ท่ี่�ให้ไข่ 50 % จัะเป็นัสองค่าท่ี่�สามีารัถช่่วิย
ที่ำานัายนัำ �าหนักัไข่ได้เ้ป็นัอย่างด่้

·  การจุดัการกบัช่้วงแสำงตาม
ธิรรมช้าติ

โปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิางในัโรังเร่ัอนัเปิด้
ควิรัให้ควิามียาวิช่่วิงแสงตามีธุ์รัรัมีช่าติท่ี่�
อายุการักรัะตุน้ั โด้ยจัะพิัจัารัณาโปรัแกรัมี
การัให้แสงสว่ิางรัะหว่ิางการัอนุับาลด้งั
อธิุ์บายในัเน่ั�อหาของการัเจัริัญเติบโต 
(หน้ัา 15) การักรัะตุน้ัต่างๆ ก็ขึ �นัอย่้กบั
ควิามียาวินัานัของช่่วิงกลางวินัั
  เพิั�มคุว�มย�วข่องช่่วงก่ลื�งวนั้ำ: ฝู้งไก่

จัะถ้กกรัะตุน้ัด้ว้ิยแสงธุ์รัรัมีช่าติก่อนัท่ี่�
พัวิกมีนััจัะม่ีนัำ �าหนักัตวัิท่ี่�ถ้กตอ้ง เพ่ั�อหล่ก
เล่�ยงเหตุการัณ�น่ั� ควิรัให้ควิามียาวินัานั
ของช่่วิงแสงกลางวินััยาวินัานักว่ิาช่่วิงแสง
ตามีธุ์รัรัมีช่าติจันักว่ิาฝู้งไก่พัรัอ้มีท่ี่�จัะถ้ก
กรัะตุน้ั ซึ่ึ�งก็ควิรัใช่โ้ปรัแกรัมีการัให้แสง
ช่่วิงอนุับาล
  ลืดคุว�มย�วข่องช่่วงก่ลื�งวนั้ำ: ฝู้งไก่ท่ี่�

ได้ร้ับัควิามียาวินัานัของช่่วิงกลางวินััลด้
ลงการัเริั�มีการัให้ไข่ก็จัะถ้กเล่�อนัออกไป
 เพ่ั�อหล่กเล่�ยงเหตุการัณ�น่ั� ควิรัให้ควิามี
ยาวินัานัของช่่วิงแสงกลางวินััยาวินัานักว่ิา
ช่่วิงแสงตามีธุ์รัรัมีช่าติหลงัจัากสปัด้าห�
ท่ี่�10

เพืั� อใหส้ีำ�เร็จต�มเป้�หม�ยคุวรใช่แ้อป
พัลิืเคุช่ ั� น้ำ: โปรแก่รมก่�รใหแ้สีงสีว่�ง
ข่อง H&N

·  การใช้ก้ารกระตุน้้ำดว้ยแสำง
ใน้ำฝููงไก่

เม่ี�อถงึอายุที่ำาการักรัะตุน้ัด้ว้ิยแสง ก็จัะเริั�มี
กรัะตุน้ัด้ว้ิยช่่วิงแสงเริั�มีตน้ัท่ี่�เพิั�มีขึ �นั ซึ่ึ�งจัะ
ที่ำาด้งัน่ั�:
  เพิั�มีควิามียาวิช่่วิงกลางวินััอย่างน้ัอยอ่ก 1 

ช่ั�วิโมีงหลงัจัากพัรัะอาทิี่ตย �ตก หร่ัอหลงั
จัากปิด้ไฟ
  ควิามีเขม้ีของแสงในัโรังเร่ัอนัไก่ไข่ควิรัส้ง

กว่ิาในัโรังเร่ัอนัอนุับาลเล็กน้ัอย
  การักรัะจัายของแสงควิรัหล่กเล่�ยงพ่ั�นัท่ี่�

ม่ีด้หร่ัด้ร่ัมีเงา
  แหล่งกำาเนิัด้แสงควิรัให้แสงได้ช้่ดั้เจันั

ต่อมีาควิรัเพิั�มีช่่วิงแสงทุี่กสปัด้าห� แสงควิรั
เพิั�มีขึ �นัอย่างน้ัอยครัึ�งช่ั�วิโมีง โด้ยอาจัเพิั�มี
ขึ �นัได้อ่้กหากเปอรั�เซ็ึ่นัต�การัให้ไข่เพิั�มีขึ �นั
อย่างรัวิด้เร็ัวิ การัเพิั�มีช่ั�วิโมีงของแสงสว่ิาง
 แม่ีไก่จัะม่ีเวิลาในัการักินัอาหารัเพิั�มีขึ �นั ด้งั
นัั�นัมีนััจังึม่ีควิามีสำาคญัท่ี่�จัะตอ้งให้ได้แ้สง
สว่ิางอย่างน้ัอย 14 ช่ั�วิโมีง เพ่ั�อให้ไกไ้ด้กิ้นั
อาหารัอย่างเหมีาะสมี

  การเล้อกอายุการ 
กระตุน้้ำท่่ี่เหมาะสำม

ใช้ค้วามยาวช่้วง 
แสำงตามธิรรมช้าติ
กบัฝููงไก่

ใช้ก้ารกระตุน้้ำดว้ย
แสำงท่่ี่ถููกตอ้ง

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ (18–25 สปัดาห้)์
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โรงเร้อน้ำเปิ็ดท่ี่� เพิื้� มช่้วงกลางวนั้ำ

โรงเร้อน้ำปิ็ดท่ี่� ลดช่้วงกลางวนั้ำ

โรงเร้อน้ำเปิ็ดท่ี่� ลดช่้วงกลางวนั้ำ

โปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิาง

โปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิาง

โปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิาง

แสงสลวัิ

แสงสลวัิ

แสงสลวัิ

แสงสว่ิาง

แสงสว่ิาง

แสงสว่ิาง

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

อายุ : สปัด้าห�

อายุ : สปัด้าห�

อายุ : สปัด้าห�
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อ�ห�ร
ไก่ไข่ตอ้งการัอาหารัท่ี่�ม่ีคุณภาพั
ด่้ ท่ี่�ม่ีส่วินัปรัะกอบและโภช่นัาการั
ท่ี่�จัำาเป็นัต่อการักินัอาหารัท่ี่�เหมีาะสมี ตลอด้
จันัเพ่ั�อให้ผลผลิตไข่ของพัวิกมีนัั, การัเจัริัญ
เติบโต และการัรักัษาสภาพัร่ัางกาย ซึ่ึ�งควิามี
ตอ้งการัโภช่นัะในัช่่วิงน่ั�จัะเพิั�มีขึ �นัอย่างรัวิด้เร็ัวิ
ที่ำาให้การักินัอาหารัของไก่ก็ควิรัเพิั�มีขึ �นัอย่าง
ต่อเน่ั�อง แต่ถา้ไม่ีเป็นัไปตามีนัั�นั ควิามีตอ้งการั
โภช่นัะของไก่ก็จัะไม่ีตรังกบัท่ี่�ตอ้งการั และ
จัะถ้กให้นัำาไปเก็บสะสมี ซึ่ึ�งอาจันัำาไปส่้
การัเกิด้กรัะด้้กอ่อนัและจัะส่งผล
รัา้ยต่อช่่วิงท่ี่�เหล่อของการัให้
ไข่ การัปรับัอาหารัไก่ไข่ให้ม่ี
แคลเซ่ึ่ยมีมีากกว่ิา 2.5 % 
ก็เพ่ั�อกรัะตุน้ัให้ไก่ออก
ไข่ ซึ่ึ�งอาหารัท่ี่�ให้ในัช่่วิง
แรักน่ั�จัะตอ้งพัยายามี
ให้ถงึควิามีตอ้งการั
ของแม่ีไก่เพ่ั�อให้ได้ม้ีวิล
ไข่ส้งสุด้ โด้ยด้้ได้จ้ัาก
เน่ั�อหาโภช่นัาการัในัรัาย
ละเอ่ยด้การัแนัะนัำาในัการั
ให้อาหารั

ก่�รระบ�ย
อ�ก่�ศแลืะ
อ์ณหภููมิ 
ควิรัม่ีการัรัะบายอากาศึท่ี่�เหมีาะ
สมีเพ่ั�อให้มีั�นัใจัว่ิาม่ีอากาศึท่ี่�ด่้ในัโรังเร่ัอนั
 และม่ีควิามีหนัาแน่ันัของกา๊ซึ่และฝุู� นัตำ�า
 ในัขณะเด่้ยวิกนััอุณหภ้มิีในัโรังเร่ัอนัก็ควิรั
รักัษาให้เหมีาะสมีรัะหว่ิาง 18–24 °C และท่ี่�

ควิามีช่่�นัสมัีพัทัี่ธุ์ � 50–60 % ไม่ีควิรัให้ไก่
อย่้ในัอุณหภ้มิีท่ี่�ส้งกว่ิา 30 °C โด้ย

เฉพัาะถา้ม่ีอุณหภ้มิีส้งร่ัวิมีกบั
ควิามีช่่�นัสมัีพัทัี่ธุ์ �ส้ง ในัรัะหว่ิาง

ท่ี่�เกิด้ควิามีเคร่ัยด้เน่ั�องจัาก
ควิามีรัอ้นั ควิรัตรัวิจัสอบ

ว่ิาม่ีอากาศึไหลเว่ิยนัเพ่ัยง
พัออย่้รัอบๆ ไก่หร่ัอไม่ี
 ตลอด้จันัควิรัใช่พ้ัดั้ลมี
เสริัมีหร่ัอรัะบบที่ำาควิามี
เย็นัแบบรัะเหยเพ่ั�อลด้
อุณหภ้มิีของโรังเร่ัอนั

น้ำำ�้
ควิรัจัดั้ให้ม่ีนัำ �าคุณภาพัด่้ (ด้้รัาย
ละเอ่ยด้หน้ัา 57) และควิรัหมีั�นั
ตรัวิจัด้้คุณภาพัของนัำ �า โด้ยการักินั
นัำ �าปกติจัะมีากกว่ิาการักินัอาหารั  1.5–2 เท่ี่า
และแนัะนัำาเป็นัอย่างยิ�งว่ิาควิรัตรัวิจัด้้การักินั
นัำ �าเพ่ั�อจัะได้ต้รัวิจัพับปัญหาท่ี่�อาจัเกิด้ขึ �นัได้้
เร็ัวิขึ �นั การัที่ำาควิามีสะอาด้เป็นัปรัะจัำาและการั
ไหลของท่ี่อนัำ �า ตลอด้จันัถงัเก็บนัำ �าก็ม่ีควิามี
สำาคญั โด้ยการักินันัำ �าก็จัะเพิั�มีขึ �นัอย่างช่ดั้เจันั
ในั  10–14 วินััก่อนัเริั�มีให้ไข่ ซึ่ึ�งในัช่่วิงน่ั�รังัไข่
และอวิยัวิะส่บพันััธุุ์ �ต่างๆ และไขกรัะด้้กก็จัะม่ี
การัพัฒันัา ตลอด้จันันัำ �าก็จัะถ้กนัำาไปเก็บไวิใ้นั
ฟองไข่ท่ี่�รังัไข่

พืัน้้ำท่ีี่
แม่ีไก่ควิรัได้ร้ับัพ่ั �นัท่ี่�ท่ี่� เพ่ัยงพัอ
 โด้ยเฉพัาะในัเขตอากาศึรัอ้นั ไม่ี
เพ่ัยงแต่คำานัวิณพ่ั�นัท่ี่�พ่ั �นักรัง ซึ่มี.2/ตวัิ แต่ควิรั
คำานัวิณควิามีส้งของกรังอ่กที่ั�งขนัาด้ของท่ี่�ให้
อาหารั (ซึ่มี.) และจัำานัวินัท่ี่�ให้นัำ �าต่อตวัิ (จัำานัวินั
น้ัอยสุด้ท่ี่�แนัะนัำาอย่้ในัหน้ัาท่ี่�  24) อุณหภ้มิีก็ควิรั
อย่้รัะหว่ิาง 18–24 °C  

ก่�รจดัก่�รใน้ำระยะใหผ้ลืผลิืตไข่่สูีงส์ีด

อาหาร 

แสำงสำว่าง 

อากาศ น้ำำา้ 

พื้
น้ำที่

 

อุณหภููมิ

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ (18–25 สปัดาห้)์
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อ�ห�ร
แลืะน้ำำ�้  
การักินันัำ �าควิรัเพิั�มีขึ �นัทุี่กวินัั ซึ่ึ�งนัำ �าจัะ
เป็นัตวัิแปรัท่ี่�ง่ายท่ี่�สุด้ในัการัตรัวิจัรัาย
วินัั และยงัเป็นัการัวิดั้การัจัดั้การัท่ี่�เป็นั
ปรัะสิที่ธิุ์ภาพั

น้ำำ�้หน้ำกั่ตวั 
นัำ �าหนักัตวัิท่ี่�เพิั�มีขึ �นัอาจัจัะไม่ี
เท่ี่ากนััทุี่กตวัิ และแม่ีไก่ทุี่กตวัิ
ก็จัะม่ีการัพัฒันัารัะบบการัส่บพันััธุุ์ �ไม่ีพัรัอ้มีกนัั
 แต่นัำ �าหนักัตวัิก็ไม่ีควิรัลด้ลงและแนัวิโน้ัมีการั
เจัริัญเติบโตควิรัเห็นัได้ช้่ดั้เจันั

ก่�รเร่ิมใหไ้ข่่
การัด้้ขอ้ม้ีลการัให้ผลผลิตม่ีควิามีจัำาเป็นัต่อการัให้ควิามีช่่วิยเหล่อเบ่ �องตน้ัได้ท้ี่นััเวิลาตามีการัตอบสนัองต่อสิ�งต่างๆ ในัรัะหว่ิางสปัด้าห�แรัก
ของการัให้ไข่และรัะหว่ิางช่่วิงให้ผลผลิตไข่ส้งสุด้ โด้ยควิรัตรัวิจัด้้ขอ้ม้ีลการัผลิตทุี่กวินััหร่ัออย่างน้ัอยทุี่กสปัด้าห�
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น้ำำ �าหน้ำกัตวัและเป็อรเ์ซ็ัน้ำตก์ารใหไ้ข่จุน้ำถูงึสำปั็ดาหท่์ี่� 30

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

เปอร �เซ็็น้ำต � 
ก่�รใหไ้ข่่ 
เปอรั�เซ็ึ่นัต�การัให้ไข่ควิรัเพิั�มีขึ �นัทุี่กวินัั
 โด้ยในัสปัด้าห�แรักอาจัเพิั�มีขึ �นัเพ่ัยงเล็ก
น้ัอย แต่จัะเพิั�มีมีากขึ �นัทุี่กวินััหลงัจัากนัั�นั
 ในัช่่วิงกลางของการัเริั�มีให้ไข่จัะเพิั�มีขึ �นั
อย่างมีาก อย่างน้ัอย 2% ต่อวินััและควิรั
จัะเป็นั 3% และในัช่่วิงสปัด้าห�สุด้ที่า้ยการั
เพิั�มีขึ �นัควิรัเก่อบเป็นั 1% ไปจันัถงึรัะยะ
การัให้ผลผลิตส้งสุด้ ซึ่ึ�งอตัรัาการัเพิั�มีขึ �นั
จัะไม่ีสามีารัถตรัวิจัด้้ได้อ้ย่างถ้กตอ้งหาก
ที่ำาการัเก็บไข่ในัเวิลาต่างกนัั

อายุ : สปัด้าห�

นัำา้
หนั

กัต
วิ 

(ก
รัมี

)

เป
อรั

�เซึ่
นัต

�กา
รัใ

ห้
ไข่

จ์ดสีำ�คุญั
·  ควรตรวจุสำอบการป็รบัตวัของฝููงใน้ำโรงเร้อน้ำไก่ไข่จุากการวดัการกิน้ำน้ำำ �าและอาหารทุี่กวนั้ำ  

และน้ำำ �าหน้ำกัตวัทุี่กสำปั็ดาห์
· ควบคุมการเริ�มใหไ้ข่และน้ำำ �าหน้ำกัไข่โดยใหก้ารกระตุน้้ำดว้ยแสำงอย่างถููกตอ้ง
· ไม่ควรลดช่้วงแสำงกลางวนั้ำใน้ำระยะใหผ้ลผลิตไข่
·  ตรวจุสำอบผลผลิตไข่, น้ำำ �าหน้ำกัไข่, น้ำำ �าหน้ำกัตวั, การกิน้ำอาหารและน้ำำ �าท่ี่�เพิื้�มขึ �น้ำอย่างใกลชิ้้ดใน้ำช่้วงสำปั็ดาหท่์ี่�ให้

ผลผลิตสูำงสุำด หากที่ำาไม่ถููกตอ้งก็ควรป็รบัใหถูู้กตอ้งใหเ้ร็วท่ี่�สุำดเท่ี่าท่ี่�จุะที่ำาได ้
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หลกัจัากผ่านัช่่วิงให้ผลผลิตไข่ส้งสุด้ ไก่ไข่สาย
พันััธุุ์ � H&N ก็ควิรัเขา้ส่้ช่่วิงการัให้ผลิตเป็นัแนัวิ
รัาบ โด้ยพันััธุุ์กรัรัมีของไก่เหล่าน่ั�จัะที่ำาให้มีนัั
คงรัะด้บัการัให้ผลผลิตไข่ท่ี่� ส้งและคุณภาพั
เปล่อกไข่ท่ี่�ด่้นัานัหลายสปัด้าห� แต่ก็ควิรัให้
ควิามีใส่ใจัอย่างใกลชิ้่ด้เพ่ั�อให้ผลท่ี่�น่ัาพัอใจั
 ด้งัเช่่นั:
  คุณภาพัของอาหารั
  การักินัอาหารัต่อวินัั
  โรัคท่ี่�ไม่ีแสด้งอาการั
  นัำ �าหนักัตวัิ

บนััที่กึรัายละเอ่ยด้ต่างๆ ในัวิงรัอบการัให้ไข่ม่ี
ควิามีจัำาเป็นัเพ่ั�อเป็นัการัปรัะเมิีนัศึกัยภาพัและ
ควิามีสามีารัถในัการัที่ำากำาไรั โด้ยรัายละเอ่ยด้
รัายวินััท่ี่�ม่ีควิามีสำาคญั เช่่นั อตัรัาการัไข่ต่อวินัั, 
นัำ �าหนักัไข่, การักินันัำ �าและอาหารั, และอตัรัา
การัตาย ขอ้ม้ีลเหล่าน่ั�จัะช่่วิยให้คุณสามีารัถ

คำานัวิณขอ้ม้ีลท่ี่�ม่ีควิามีสำาคญัอย่างมีากได้แ้ก่ 
มีวิลไข่ต่อวินัั, มีวิลไข่สะสมี และอตัรัาการัแลก
เปล่�ยนัอาหารั ซึ่ึ�งขอ้ม้ีลเหล่าน่ั�สามีารัถนัำามีา
แสด้งเป็นักรัาฟได้ ้
การัใช่ก้รัาฟจัะช่่วิยในัการัวิิเครัาะห�แนัวิโน้ัมี
ศึกัยภาพัของฝู้งไก่ ซึ่ึ�งการับนััที่กึการัเจัริัญ

เติบโต, จัำานัวินัไก่ต่อกรัง และ/หร่ัอจัำานัวินัไก่
ต่อเลา้ท่ี่�แม่ีนัยำาท่ี่�ม่ีควิามีสำาคญัอย่างมีาก
ขอ้ม้ีลเหล่าน่ั�สามีารัถที่ำาให้เรัาเขา้ช่่วิยเหล่อ
ได้ท้ี่นััเวิลาในัการัตอบสนัองต่อควิามีผิด้ปกติ
ต่างๆ และสรัา้งขอ้ม้ีลปรัะวิติัสำาหรับัการั
วิิเครัาะห�เชิ่งลกึในัศึกัยภาพัการัให้ผลผลิตไข่

ระยะใหผ้ลืผลิืตไข่่

ก่�รบนั้ำที่ก้่ก่�รใหผ้ลืผลิืตไข่่

แผ่น้ำบนั้ำที่กึผลการผลิตไข่จุำาน้ำวน้ำแม่ไก่ใน้ำโรงเร้อน้ำ (A)

ฝููงไก่ สำปั็ดาหข์องการ
ใหผ้ลิต

การใหผ้ลผลิต
สำะสำม น้ำำ �าหน้ำกัไข่ มวลไข่ / โรงเร้อน้ำ การกิน้ำอาหาร
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อตัรัาการัเล่ �ยงรัอด้ อตัรัาการัไข่ต่อวินัั นัำ �าหนักัไข่

มีวิลไข่ต่อวินัั มีวิลไข่สะสมี มีาตรัฐานั

อายุ : สปัด้าห�

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ (25–100 สปัดาห้)์
· การจดัการฝููงไก่เพื�อรกัษาระดบััการให้ผ้ลผลิตที�เห้มาะสมใน้ำระยะให้ผ้ลผลิตไข่่

· การคงสภาพแม่ไก่ที�ดีใน้ำส่วิน้ำข่องน้ำำ �าห้น้ำกัตวัิและมีข่น้ำปกคลุมทั�วิท ั�งตวัิ

· การจดัการไข่่ที�ผลิตไดอ้ย่างถูักตอ้ง
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การัม่ีขนัปกคลุมีที่ั�วิที่ั�งตวัิเป็นัตวัิบ่งช่่�หลกั
ของสภาพัร่ัางกายแม่ีไก่ ถา้แม่ีไก่ขนัร่ัวิงควิามี
สามีารัถในัการัเป็นัฉนัวินักนััควิามีรัอ้นัของมีนัั
จัะลด้ลงอย่างน่ัาวิิตก ซึ่ึ�งเป็นัผลท่ี่�เกิด้จัากการั
กินัอาหารัและควิามีตอ้งการัพัลงังานัเพ่ั�อการั
ด้ำารังช่่พั ด้งันัั�นัจังึหมีายควิามีว่ิาตน้ัทุี่นัอาหารัจัะ
ส้งขึ �นั ขนัท่ี่�ด้้แย่ยงัอาจัเกิด้ได้จ้ัากควิามีเคร่ัยด้
หร่ัอการัจิักต่กนัั ซึ่ึ�งสภาพัของขนัจัะเป็นัสิ�งท่ี่�
บอกว่ิาถงึควิามีเคร่ัยด้หร่ัอการัจิักต่กนัั 
ขนัท่ี่�หลุด้ร่ัวิงมีากเกินัไปอาจัเกิด้เน่ั�องจัากปัจัจัยั
หลายปรัะการัด้งัน่ั�:
  โภช่นัาการัตำ�า
   การัจิักต่กนััหร่ัอรุัมีต่กนัั
   ควิามีหนัาแน่ันัของฝู้งส้ง
   การักรัะจัายอาหารัไม่ีด่้
   สภาวิะในัโรังเร่ัอนัเลวิรัา้ย 

การัตรัวิจัด้้ขนัสามีารัถช่่วิยให้เห็นัสญัญาณ
ของปัญหาท่ี่�เกิด้จัากการัรุัมีต่กนัั, การัขาด้สารั
อาหารั หร่ัอปัญหาอ่�นัๆ

ในับางครัั�งการัรุัมีต่กนััและการัจิักกินักนััอาจั
เกิด้ขึ �นัในัฝู้งไก่ ซึ่ึ�งอาจักรัะที่บกบัสวิสัดิ้ภาพั
สตัวิ �และปรัะสิที่ธิุ์ภาพัการัผลผลิตไข่ของพัวิก
มีนัั พัฤติกรัรัมีเหล่าน่ั�สามีารัถเกิด้จัากหลาย
สาเหตุ แต่การัจัดั้การัท่ี่�ถ้กตอ้งก็สามีารัถใช่้
เพ่ั�อช่่วิยป้องกนััการัรุัมีต่กนััและการัจิักกินักนัั
ได้ ้ด้งัเช่่นั:

  การัควิบคุมีควิามีเขม้ีแสงและลด้แสงหลงัจัาก
ช่่วิงการัให้ผลผลิตส้งสุด้ (ด้้หน้ัา 15 )
  สดั้ส่วินัอาหารัท่ี่�ถ้กตอ้ง โด้ยเฉพัาะกรัด้อะ

มิีโนั, โซึ่เด่้ยมี และเย่�อใย
  การัตดั้ปลายปากท่ี่�ถ้กตอ้ง - หากในัปรัะเที่ศึ

ที่อ้งถิ�นัยินัยอมี

  ควิามีเคร่ัยด้เง่ยบ  
(เส่ยงด้งั, แสงแด้ด้ท่ี่�ส่องถงึโด้ยตรัง, 
ควิามีผนััผวินัของควิามีเขม้ีแสง, เป็นัตน้ั)
  สภาพัแวิด้ลอ้มีของแม่ีไก่ท่ี่�สมีบ้รัณ�

ก่�รแก่ปั้ญห�

ก่�รมีข่น้ำปก่คุล์ืมที่ ั่วที่ ัง้ตวั

ก่�รร์มตีก่นั้ำ

การให้ค้ะแน้ำน้ำสภาพข่องข่น้ำ

ปั็ญหา สำาเหตุท่ี่�อาจุเกิดขึ �น้ำได ้

จุำาน้ำวน้ำไข่ลด ก่นัอาห้ารนัอ้ย, ก่นันัำา้นัอ้ย, ความเครียด, คุณภูาพื้ข่องอาห้าร, โปรแกรมการลดแสัง, พื้ยาธ่์

กิน้ำอาหารน้ำอ้ย อุณห้ภููม่, นัำา้ทีี่�ให้,้ คุณภูาพื้ข่องอาห้าร, พืื้น้ัทีี่�ทีี่�ให้อ้าห้ารไม่เพีื้ยงพื้อ, ให้อ้าห้ารไม่ถูกตอ้ง, พื้ยาธ่์

น้ำำ �าหน้ำกัไข่น้ำอ้ย อุณห้ภููม่, ก่นัอาห้ารนัอ้ย, นัำา้ห้นักัตวัตำ�าในัช่้วงการกระตุน้ัดว้ยแสัง, สูัตรอาห้ารไม่ถูกตอ้ง

อตัราการตาย ความสัมำ�าเสัมอข่องฝููง, ความเข่ม้ข่องแสัง, ความเครียด, พื้ยาธ่์

น้ำำ �าหน้ำกัตวัน้ำอ้ย สูัตรอาห้ารไม่ถูกตอ้ง, ก่นัอาห้ารนัอ้ย, ความห้นัาแน่ันัข่องฝููงสูัง 

น้ำำ �าหน้ำกัตวัสูำง สูัตรอาห้ารไม่ถูกตอ้ง, ก่นัอาห้ารมากเก่นัไป

ไข่แตกรา้ว อตัราส่ัวนั แคลเซียม/ฟอสัฟอรสัั, ข่นัาดอนุัภูาคข่องแคลเซียม, อุณห้ภููม่, คุณภูาพื้นัำา้, พื้ยาธ่์, การจดัการการเก็บไข่่ไม่
ถูกตอ้ง, การดูแลรกัษาเครื�องคดัไข่่ไม่ถูกตอ้ง 

ไข่เป้็�อน้ำข่ � คุณภูาพื้นัำา้, พื้ยาธ่์, การจดัการการเก็บไข่่ทีี่� ไม่ถูกตอ้ง, สูัตรอาห้ารไม่ถูกตอ้ง, การดูแลรกัษาเครื�องคดัไข่่ไม่ถูกตอ้ง, 
ความห้นัาแน่ันัข่องฝููงสูัง, แมลง/โรค

 การให้ค้ะแนันัข่นั 4 จุด 

1. ข่น้ำปก่คุล์ืมที่ ั� วที่ ั�งตวั
2. ข่น้ำต ั� งฟู,ไม่เป็น้ำจ์ดแหว่ง
3. จ์ดแหว่งสูีงถูง้ 5 ซ็ม.
4. จ์ดแหว่งม�ก่ก่ว่� 5 ซ็ม.

อก

คอ
ห้ลงั ห้าง

กน้ั/ตูด

ปีก

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่
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ในัหนึั�งวินััไก่ไข่จัะกินัอาหารัไม่ีเท่ี่ากนัั โด้ยการั
กินัอาหารั 70% จัะเกิด้ขึ �นัในัช่่วิงเช่า้ตร่้ัและส่�
ช่ั�วิโมีงที่า้ยในัช่่วิงบ่าย และพัวิกมีนััจัะช่อบกินั
แคลเซ่ึ่ยมีในัช่่วิงเย็นั 

เพ่ั�อตอกยำ �าพัฤติกรัรัมีให้ด่้ขึ �นั จัำานัวินัครัั�งการั
ให้อาหารับนัท่ี่�ให้อาหารัควิรัปรับัให้เป็นัรัะด้บั
ตำ�านัานั 8 ช่ั�วิโมีงหลงัจัากเปิด้ไฟ แต่ในัสภาวิะ
ปกติการักินัอาหารัต่อวินัั 2/3 ควิรัจัะให้ในั 8 
ช่ั�วิโมีงสุด้ที่า้ย เพ่ั�อให้มีั�นัใจัว่ิาบ่ายน่ั�อาหารัจัะ
กรัะจัายอย่างม่ีปรัะสิที่ธิุ์ภาพัไปยงัแม่ีไก่
ไก่ไข่สายพันััธุุ์ � H&N “Brown Nicks” ปกติจัะไม่ี
ค่อยอว้ินัถา้ให้อาหารัอย่างถ้กตอ้ง ด้งันัั�นัจังึไม่ี

ขอแนัะนัำาขอ้จัำากดั้ในัส้ตรัอาหารั ควิรัตรัวิจัด้้
ขนัาด้ของไข่, นัำ �าหนักัตวัิและเปอรั�เซ็ึ่นัต�การัให้

ผลผลิตอย่างใกลชิ้่ด้ ซึ่ึ�งลกัษณะเหล่าน่ั�จัะลด้ลง
เป็นัอย่างแรักถา้หากไก่ได้ร้ับัอาหารัไม่ีเพ่ัยงพัอ 

เที่คนิัคการัจัดั้การัน่ั�จัะใช่เ้พ่ั�อเพิั�มีการักินั
อาหารัและจัะได้ม่้ีแคลเซ่ึ่ยมีเพ่ัยงพัอในัเวิลา
ท่ี่�ม่ีการัสรัา้งเปล่อกไข่ และเพิั�มีการัด้้ด้ซึ่มึี
แคลเซ่ึ่ยมีอ่กด้ว้ิย การัม่ีแสงสว่ิางในัตอนักลาง
ค่นัก็เพ่ั�อให้แม่ีไก่กินัอาหารัและเติมีอาหารัในั
กรัะเพัาะพักั 

การัปฏิิบติัการัท่ี่�ถ้กตอ้งควิรัที่ำาตามีแนัวิที่าง
ต่อไปน่ั�: 
  ให้แสงสว่ิางเพิั�มีเติมีจัากเวิลาปกติ โด้ยเปิด้ไฟ

อย่างน้ัอย 1 ช่ั�วิโมีงและเพิั�มีให้เป็นั 2 ช่ั�วิโมีง
  ช่่วิงปิด้ไฟม่ีด้ควิรัจัะเป็นัอย่างน้ัอย (และไม่ี

ควิรัตำ�ากว่ิา) 3 ช่ั�วิโมีงหลงัจัากปิด้ไฟ และอย่าง
น้ัอย 3 ช่ั�วิโมีงก่อนัเปิด้ไฟ

  เติมีอาหารัให้เต็มีรัางอาหารัก่อนัเปิด้ไฟ
  ตอ้งจัดั้ให้ม่ีนัำ �าอย่้ตลอด้

การัให้แสงสว่ิางตอนักลางค่นัสามีารัถใช่เ้พ่ั�อ
จุัด้ปรัะสงค�อ่�นัอ่กด้ว้ิย:
  เพิั�มีการักินัอาหารั โด้ยสามีารัถใช่ใ้นัรัะยะ

อนุับาลและ/หร่ัอรัะยะให้ผลผลิตไข่ ซึ่ึ�งโด้ย
ปกติจัะม่ีปรัะโยช่นั�ในัเขตอากาศึรัอ้นัท่ี่�แม่ีไก่
ไม่ีสามีารัถกินัอาหารัได้อ้ย่างเหมีาะสมีในัเวิลา
กลางวินัั
  เพิั�มีคุณภาพัของเปล่อกไข่ โด้ยเป็นัการัจัดั้ให้

ม่ีแคลเซ่ึ่ยมีเพิั�มีเติมีในัลำาไส ้ซึ่ึ�งที่ำาให้การัแข็ง
ตวัิของกรัะด้้กด่้ขึ �นัและลด้การัด้งึแคลเซ่ึ่ยมี
ออกจัากกรัะด้้ก

ก่�รใหอ้�ห�รแม่ไก่่ใน้ำระยะก่�รใหผ้ลืผลิืตไข่่

ก่�รใหแ้สีงสีว่�งตอน้ำก่ลื�งคืุน้ำ

มืด แสังสัว่าง

ข่นัมช่้วงกลางคืนั

3 ช่ม.

2 ช่ม.

3 ช่ม.
16 ช่ม.

ขน้ำมช่้วงกลางค้น้ำ

มืดมืด สีว่�ง

วนัั (24 ช้ั�วโมง)

ปร่
มา

ณ
อา

ห้
าร

ในั
ถา

ด

ระดบัอาห้าร
ในัรางตำ่า

 ปร่มาณอาห้าร
 50–60  %
(ให้อ้ย่างไม่จำากดั)

การกระจุายของอาหารใน้ำระยะใหผ้ลผลิตไข่

รัะด้บัปกติ รัะด้บัตำ่า

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ (25–100 สปัดาห้)์
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 กระบวนัการให้ไ้ข่่ 

กรัะบวินัการัสรัา้งไข่เป็นักรัะบวินัการัท่ี่�ซึ่บัซึ่อ้นั
ท่ี่�เกิด้ขึ �นัในัท่ี่อนัำาไข่ของแม่ีไก่ กรัะบวินัการั
ที่ั�งหมีด้จัะใช่เ้วิลาปรัะมีาณ 24 ช่ั�วิโมีง แต่การั
สรัา้งเปล่อกไข่จัะใช่เ้วิลามีากท่ี่�สุด้ (18–21 
ช่ั�วิโมีง)

การัออกไข่เป็นัช่่วิงวิิกฤติของแม่ีไก่ ซึ่ึ�งพัวิกมีนัั
จัะช่อบท่ี่�ลบัตาและท่ี่�ม่ีด้ ส่วินัของที่วิารัอาจัปลิ�นั
ออกมีาในัขณะท่ี่�กำาลงัออกไข่ท่ี่�อาจักรัะตุน้ัให้
เกิด้การัจิักกินักนััได้ ้

หากแม่ีไก่ไม่ีออกไข่เน่ั�องจัากควิามีเคร่ัยด้
 เปล่อกไข่ก็จัะไม่ีสมีบ้รัณ� ด้งันัั�นัควิรัหล่กเล่�ยง
การัรับกวินัแม่ีไก่ในัเวิลาท่ี่�ออกไข่ส้งสุด้ ซึ่ึ�ง
หมีายควิามีว่ิา ไม่ีควิรัรับกวินัพัวิกมีนััโด้ยการั
เขา้ไปเอาไก่ตายออกจัากเลา้, จ่ัายอาหารั, 
ตรัวิจัสอบกรัง, ...

 ช่้องว่างการออกไข่่ 

ช่่องว่ิางการัออกไข่ หมีายถงึ จัำานัวินัช่ั�วิโมีง
ตั�งแต่เริั�มีออกไข่ฟองแรักไปจันัถงึฟองสุด้ที่า้ย 
ซึ่ึ�งจัะผนััแปรัตามีสายพันััธุุ์ �ของไก่ไข่

การัออกไข่ 50% จัะใช่เ้วิลาปรัะมีาณ 4–5 
ช่ั�วิโมีงหลงัจัากเปิด้ไฟหร่ัอหลงัจัากพัรัะอาทิี่ตย �
ตกดิ้นั มีนััจังึม่ีปรัะโยช่นั�ท่ี่�จัะร้ัว่้ิาไข่จัะออกมีา
มีากท่ี่�สุด้ตอนัไหนั 

ขอ้ม้ีลเหล่าน่ั�สามีารัถใช่เ้พ่ั�อเล่�อนัเวิลาของ
พัรัะอาทิี่ตย �ตกดิ้นัเขา้หร่ัอเล่�อนัออก แมีว่้ิาม่ี
การัให้แสง 16 ช่ั�วิโมีงเป็นัปกติอย่้แลว้ิ

การัเก็บไข่ม่ีอิที่ธิุ์พัลที่ั�งภายนัอกและภายในัต่อ
คุณภาพัของผลผลิตไข่ ด้งันัั�นัจังึควิรัปฏิิบติั
อย่างถ้กตอ้งเพ่ั�อลด้ควิามีส้ญเส่ยต่อคุณค่า
ของไข่ไก่:
  เก็บไข่ให้ไวิท่ี่�สุด้เท่ี่าท่ี่�จัะที่ำาได้ ้โด้ยไม่ีควิรัเก็บ

ไวิใ้นัโรังเร่ัอนัแต่ควิรัเก็บไวิใ้นัท่ี่�เย็นั  
(ส้งสุด้ 18 °C) และแห้ง

  เก็บไข่วินััละสองครัั�ง โด้ยเฉพัาะในัเขตอากาศึ
รัอ้นั
  ไม่ีควิรัให้ไข่ลน้ัลงัหร่ัอลน้ัสายพัานั ซึ่ึ�งมีนััอาจั

เพิั�มีจัำานัวินัของไข่แตกรัา้วิและไข่เป้�อนั
  ป้องกนััไข่จัากการักินัหร่ัอจิักไข่

ก่ระบวน้ำก่�รใหไ้ข่่

ก่�รเก็่บไข่่

การกระจุายการออกไข่ใน้ำระหว่างวนั้ำ
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ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

ช่ั่วิโมีงหลงัจัากเปิด้ไฟ

ไข่
 (%

)

ไก่ไข่สำายพื้นั้ำธุิ ์ไข่ส่ำน้ำำา้ตาล

ไก่ไข่สำายพื้นั้ำธุิ ์ไข่ส่ำขาว

จ์ดสีำ�คุญั
· มั�น้ำใจุว่าน้ำำ �าหน้ำกัของแม่ไก่เพิื้�มขึ �น้ำและม่การพื้ฒัน้ำาอย่างถููกตอ้งเพ้ื้�อรกัษาการใหผ้ลผลิตไข่ 
· ม่การจุดัการอย่างถููกตอ้งใน้ำการกระจุายอาหารและเวลาใน้ำการใหอ้าหาร
· ตรวจุดูน้ำำ �าหน้ำกัตวัและขน้ำท่ี่�ขน้ำท่ี่�ขึ �น้ำป็กคลุมที่ ั�วที่ ั�งตวั
· ตรวจุดูการใผผ้ลผลิตไข่เพ้ื้�อสำามารถูวดัค่าไดอ้ย่างถููกตอ้งและที่นั้ำเวลา
· ตรวจุดูการกิน้ำอาหารและน้ำำ �า
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 นัำา้ห้นักัตวัท่ีี่อายุ 5–6 สัปัดาห้ ์

ร่ัางกายของแม่ีไก่จัะยงัคงม่ีการัพัฒันัาในัช่่วิง
อายุ 5–6 สปัด้าห�แรัก การัส้ญเส่ยนัำ �าหนักัในั
รัะยะน่ั�จัะลด้ช่่วิงช่่วิิตของแม่ีไก่ลงได้้

 การให้อ้าห้ารระยะก่อนัให้ไ้ข่่อย่างถูกตอ้ง 

การัให้อาหารัรัะยะก่อนัให้ไข่ท่ี่�ไม่ีถ้กตอ้งอาจั
ที่ำาให้เกิด้การัส้ญเส่ยต่อไขกรัะด้้ก ท่ี่�จัะม่ีผล 
กรัะที่บอควิามีสามีารัถของไก่ไข่ในัการัใช่้
ปรัะโยช่นั�ของแคลเซ่ึ่ยมีจัากกรัะด้้ก

 การพื้ฒันัาการก่นัอาห้ารโดยให้อ้าห้าร 
 ระยะให้ไ้ข่่ 

เม่ี�อเริั�มีตน้ัออกไข่การัอด้อาหารัจัะบงัคบัให้
แม่ีไก่ใช่พ้ัลงังานัอย่างมีาก ท่ี่�จัะที่ำาให้เกิด้ผล
เส่ยต่อช่่วิงช่่วิิตแม่ีไก่ (ด้้เพิั�มีเติมีในัเน่ั�อหา
โภช่นัาการั)

 แห้ล่งแคลเซียม 

แคลเซ่ึ่ยมี 60–70 % ในัเปล่อกไข่จัะได้ร้ับัมีา
จัากอาหารั และ 30–40 % มีาจัากกรัะด้้กโด้ย
เฉพัาะจัากไขกรัะด้้ก แคลเซ่ึ่ยมีท่ี่�ม่ีมีากพัอ

รัะหว่ิางกรัะบวินัการัสรัา้งเปล่อกไข่จัะช่่วิยเพิั�มี
คุณภาพัของเปล่อกไข่ ข่น้ำมใน้ำช่่วงก่ลื�งคืุน้ำ 
(ดูหน้ำ�้ 34) ตลอด้จันัขนัาด้อนุัภาคและควิามี
สามีารัถในัการัละลายของแหล่งแคลเซ่ึ่ยมี  
(ด้้เพิั�มีเติมีในัเน่ั�อหาโภช่นัาการั) เป็นักลยุที่ธุ์ �
เพ่ั�อช่่วิยเพิั�มีคุณภาพัของเปล่อกไข่ 

 สัมดุลยข์่องแคลเซียม, ฟอสัฟอรสัั 
 และว่ตาม่นั D ในัอาห้าร 

การัเกินัหร่ัอขาด้จัะม่ีผลต่อเปล่อกไข่  
(ด้้เพิั�มีเติมีในัเน่ั�อหาโภช่นัาการั)

 การให้แ้ร่ธ์าตุ 

แร่ัธุ์าตุเป็นัส่วินัปรัะกอบภายในัเปล่อกไข่และ
ในักรัะบวินัการัสรัา้งเปล่อกไข่ผ่านัที่างเอนัไซึ่มี�
ซึ่ึ�งสามีารัถจัดั้ให้เม่ี�อขนัาด้ของไข่เพิั�มีขึ �นัแลว้ิ
เปล่อกไข่กลบับางลง

  การัเติมีไขมีนััและนัำ �ามีนััหร่ัอไขมีนััหยาบในั
อาหารัไก่ไข่เป็นัสิ�งท่ี่�ที่รัาบกนััว่ิาจัะช่่วิยลด้
ภาวิะของ “ไขมีนััพัอกตบั” 
  การัเติมีโคล่นัคลอไรัด้�ในัอาหารัไก่ไข่ก็เพ่ั�อ

ช่่วิยเพิั�มีการัที่ำางานัของตบั 
  เมีที่ไธุ์โอน่ันัและบ่เที่นัจัะใช่เ้พ่ั�อลด้การัที่ำางานั

ของตบั
  วิิตามิีนั เช่่นั K3, E, B12, B1 และกรัด้โฟลิค 
  ตอ้งควิบคุมีมียัโคที่อกซิึ่นั

ค์ุณภู�พัข่องเปลืือก่ไข่่

ส์ีข่ภู�พัตบัท่ีี่ดี
ช้นิ้ำดของมยัโคที่อกซิัน้ำ  

อะฟลาที่อกซ่นั ไข่มนััพื้อกตบั, เนืัอ้เยื�อตบัตาย และท่ี่อนัำา้ดีให้ญ่ข่้น้ั

ฟูโมน่ัซ่นั ภูาวะตบัอกัเสับ; มะเร็งตบั

อะฟลาที่อกซ่นั + T2 ตบัให้ญ่และซีด

ไขกรัะด้้กในัไก่เล็ก

ไขกรัะด้้กในัแม่ีไก่แก่

การให้ผ้ลผลิตช่ีวิงปลาย (มากกว่ิา 75 สปัดาห้)์
· การจดัการฝููงไก่เพื�อให้ไ้ดว้ิงรอบัการผลิตไข่่ที�ยาวิน้ำาน้ำข่้ �น้ำ

· การลดอตัราการตายระห้ว่ิางการให้ผ้ลผลิตไข่่ช่ีวิงปลาย
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 ความเครียดจากอนูุัมูล 

ควิามีเคร่ัยด้ที่างกายภาพัต่อร่ัางกายสตัวิ �ม่ี
สาเหตุมีาจัากควิามีเส่ยหายสะสมีจัากอนุัม้ีล
อิสรัะท่ี่�ไม่ีเป็นักลาง ซึ่ึ�งรัะบบการักำาจัดั้อนุัม้ีล
และอนุัม้ีลของมีนััจัะเกิด้ขึ �นัไปตามีอายุ 

  อน์้ำมูลือิสีระ: จัะถ้กผลิตในัรัะหว่ิางการัเมีตา
บอลิซึ่มึีเม่ี�อผลิต ATP ซึ่ึ�งก็เป็นัส่วินัหนึั�งของ
การัเกิด้การัอกัเสบ, ควิามีรัอ้นัหร่ัอควิามีเย็นั, 
ควิามีเคร่ัยด้, รัะด้บัแอมีโมีเน่ัยส้ง, การัออกซิึ่
ได้ซึ่�ของไขมีนััในัอาหารั

  ระบบก่�รต�้น้ำอน์้ำมูลื: เป็นัรัะบบท่ี่�ซึ่บัซึ่อ้นั
ท่ี่�เก่�ยวิขอ้งกบัเอนัไซึ่มี� เช่่นั กล้ตาไธุ์โอนัท่ี่�มีา
จัากซิึ่สเตอ่นั หร่ัอเอนัไซึ่มี� ซุึ่ปเปอรั�ออก 
ไซึ่ด้�ดิ้สมิีวิเตส, วิิตามิีนั และแร่ัธุ์าตุท่ี่�เป็นัโค
แฟคเตอรั�ของเอนัไซึ่มี�
  โรคุ: ตายแบบหาสาเหตุไม่ีได้ ้ซึ่ึ�งแม่ีจัะจัะด้้แก่

และม่ีขนัร่ัวิงเพิั�มีขึ �นั

 อาห้ารท่ีี่มีสุัข่ลกัษณะ 

พัยายามีลด้การัปนัเป้�อนัให้มีากท่ี่�สุด้เท่ี่าท่ี่�จัะ
ที่ำาได้้
  ใช่ร้ัะบบควิบคุมีคุณภาพั HACCP เพ่ั�อควิบคุมี

วิตัถุดิ้บและคุณภาพัของอาหารัท่ี่�ได้ ้
  การัเติมีสารัเสริัมีท่ี่�สามีารัถลด้การัปนัเป้�อนัในั

อาหารั
อย่�ลืืมตรวจดูค์ุณภู�พัน้ำำ ��ดว้ย

 การกระตุน้ัการที่ำางานัข่องกระเพื้าะบด 

กรัะเพัาะบด้เป็นัตวัิกนััการัปนัเป้�อนัในัอาหารั
ตามีธุ์รัรัมีช่าติ การัเพิั�มีการัที่ำางานัของมีนััจัะ
ช่่วิยลด้ pH  ด้งันัั�นัจังึช่่วิยเพิั�มีการัป้องกนััและ
เพิั�มีการัย่อยโภช่นัะ ตลอด้จันัลด้โภช่นัะท่ี่�จัะ
เป็นัปรัะโยช่นั�ต่อการัเจัริัญเติบโตของเช่่�อโรัค
ในัที่างเดิ้นัอาหารัส่วินัปลาย

 สัารส่ังเสัร่มสุัข่ภูาพื้ที่างเด่นัอาห้าร 

ควิรัหาสารัเสริัมีช่่วิยเร่ั�องสุขภาพัที่างเดิ้นั
อาหารัเพ่ั�อลด้การัเจัริัญเติบโตของเช่่�อโรัคในั
ที่างเดิ้นัอาหารั โด้ยการัใช่ส้ารัเหล่าน่ั�ควิรัมีอง
ตามีพ่ั�นัท่ี่�ของการัที่ำางานั, รัะด้บัของเช่่�อโรัค
และการักรัะตุน้ัอ่�นัๆ
  เอนัไซึ่มี�; นัำ �ามีนััหอมีรัะเหย; กรัด้อินัที่ร่ัย �;  

พัร่ัไบโอติค; โพัรัไบโอติค

ก่�รลืดก่�รก่ระต์น้้ำก่�รที่ำ�ง�น้ำข่องร่�งก่�ย

ส์ีข่ภู�พัที่�งเดิน้ำอ�ห�รท่ีี่ดี
อาหารผง 

CFU 
log/กรมั

อาหารเม็ด/
อาหารเม็ด

แตก
 CFU 

log/กรมั

Enterobacteria < 3 < 1.5

Escherichia coli < 1 < 1

Anaerobic sulfite 
reducers at 46 °C

< 1 < 1

Salmonella 0 0

รา < 3 < 1.5

ยีสัต ์ < 3 < 1.5

2

4

6

8075706560555045403530252019
200

400

600

แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

ความตอ้งการแคลเซ่ัยมและฟอสำฟอรสัำท่ี่� เป็็น้ำป็ระโยช้น้ำ์ อาการลา้จากการยืนักรง 

มีนััเป็นัการัด้งึแคลเซ่ึ่ยมีออกจัากกรัะด้้กเม่ี�อ
แคลเซ่ึ่ยมี (Ca), ฟอสฟอรัสั (P) และวิิตามิีนั D ในั
อาหารัไม่ีสมีดุ้ลย �
  รัะด้บัของแคลเซ่ึ่ยมีควิรัเพิั�มีขึ �นัเม่ี�อไก่อายุ

มีากขึ �นั
  รัะด้บัของฟอสฟอรัสัควิรัลด้ลงเม่ี�อไก่อายุมีาก

ขึ �นั
  การัขาด้วิิตามิีนั D

ก่�รต�้น้ำอน์้ำมูลื

คุว�มเคุรียดจ�ก่
อน์้ำมูลื

ความเครียด
เน่ืัองจากความรอ้นั

แร่ธ์าตุและ
ว่ตาม่นั โรค

เอนัไซม์
ศกัยภูาพื้สูัง

ระยะให้ผ้ลผลิตไข่่ 
(25–100 สปัดาห้)์

การเริ�มให้ผ้ลผลผลิตไข่่ 
(18–25 สปัดาห้)์

การยา้ยข่้ �น้ำกรง 
(15–18 สปัดาห้)์

ระยะอนุ้ำบัาล 
(9–15 สปัดาห้)์

ระยะเจริญเติบัโต 
(3–9 สปัดาห้)์

การกกลูกไก่ 
(1–21 วินั้ำ)

การเตรียมโรงเรือน้ำ
และการรบััเข่า้ลูกไก่

อายุ : สปัด้าห�
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การกิน้ำเมที่ไธิโอน่้ำน้ำและ
กรดอะมิโน้ำอ่้น้ำๆ
เมีที่ไธุ์โอน่ันัเป็นักรัด้อะมิีโนัตวัิแรักท่ี่�ม่ี
ผลต่อนัำ �าหนักัไข่ แต่ถา้เรัาตอ้งการั
ควิบคุมีขนัาด้ของไข่เรัาตอ้งก็
ตอ้งปรับักรัด้อะมิีโนัที่ั�งหมีด้
 เพ่ั�อให้อตัรัาส่วินัโปรัต่นัท่ี่�
เป็นัปรัะโยช่นั�ในัอาหารัไม่ี
ผิด้เพ่ั �ยนั

การเติมไขมนั้ำ
การัเติมีไขมีนัั เช่่นั ไขมีนััพ่ัช่หร่ัอไขมีนััสตัวิ � ลงในั

อาหารัจัะช่่วิยเพิั�มีขนัาด้ของฟองไข่ ซึ่ึ�งมีนััยงั
ช่่วิยเพิั�มีปรัะสิที่ธิุ์ภาพัของอาหารัและลด้

ควิามีเป็นัฝุู� นัของอาหารั

น้ำำา้หน้ำกัของ 
แม่ไก่

แม่ีไก่ท่ี่�ม่ีนัำ �าหนักัตวัิส้ง (ส้งกว่ิา
มีาตรัฐานั) ในัสปัด้าห�ท่ี่�  5 จัะให้

ไข่ท่ี่�ฟองใหญ่ แต่ก็ไม่ีแนัะนัำาให้
แม่ีไก่ตำ�ากว่ิามีาตรัฐานัท่ี่�สปัด้าห�ท่ี่�

 5 (ไม่ีเกินั 3 %) เพ่ั�อควิบคุมีนัำ �าหนักัไข่
ในัรัะยะให้ผลผลิต และปรัะสิที่ธิุ์ภาพัก็จัะ
ยอมีรับัได้้

ปัจจยัทีี่�มีผลืก่ระที่บต่อข่น้ำ�ดข่องไข่่

การเติมไขมน้ำ 

น้ำำ ้าหน้ำกัของแม่ไก่ 

กร
ดลิ

โน้ำ
เล

อิค
 

กิน้ำเมที่ไธิน่้ำน้ำ 

กรดลิโน้ำเลอิค
ควิามีตอ้งการัขั�นัตำ�าของ
กรัด้ลิโนัเลอิคจัะม่ีผลต่อขนัาด้
ของไข่แด้งไม่ีใช่่ขนัาด้ของฟอง
ไข่ ด้งันัั�นัจังึตอ้งรัะวิงัเม่ี�อใช่ว้ิตัถุดิ้บ
ท่ี่�ม่ีกรัด้ลิโนัเลอิคตำ�า

การให้ผ้ลผลิตช่ีวิงปลาย (มากกว่ิา 75 สปัดาห้)์

จ์ดสีำ�คุญั
· ถูา้จุะใหแ้ม่ไก่ม่วงรอบการไข่ยาวน้ำาน้ำขึ �น้ำก็ควรเริ�มกระตุน้้ำต ั�งแต่อายุยงัน้ำอ้ย
·  เป็ล้อกไข่ท่ี่�คุณภูาพื้แย่จุะที่ำาใหไ้ดก้ำาไรจุากการขายไข่ใน้ำช่้วงที่า้ยของการผลิตน้ำอ้ยลง  

ควรป็รบัใหถูู้กตอ้งใหท้ี่นั้ำเวลา
·  หล่กเล่�ยงการลดป็ระสิำที่ธิิภูาพื้ของภููมิคุม้กนั้ำ โดยการหล่กเล่�ยงมยัโคที่อกซิัน้ำ,  

ความเคร่ยด หร้อโภูช้น้ำาการตำ�า
· สุำขภูาพื้ตบัท่ี่�ด่จุะช่้วยใหผ้ลิตไข่ไดอ้ย่างด่เย่�ยม ควรดูแลอย่างใกลชิ้้ด
·  สุำขภูาพื้ที่างเดิน้ำอาหารท่ี่�ด่เป็็น้ำท่ี่�ตอ้งการเพ้ื้�อใหก้ารดูดซัมึโภูช้น้ำะเป็็น้ำไป็อย่างเหมาะสำม  

ควรใหค้วามสำน้ำใจุกบัมนั้ำ
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 อาห้ารระยะไก่เล็ก 

  ให้อาหารัโภช่นัะส้งโด้ยใช่ว้ิตัถุดิ้บท่ี่�ย่อยได้ส้้ง
  การัลงทุี่นัจัะเน้ันัไปที่างการัเจัริัญเติบโตของ

ร่ัางกายและกลา้มีเน่ั�อของไก่สาวิ
  ควิรัม่ีอาหารัอย่้ตลอด้

 อาห้ารระยะไก่รุ่นั 

  ให้อาหารัโภช่นัะปานักลางโด้ยม่ีวิตัถุดิ้บท่ี่�
หลากหลาย
  อาหารัเพ่ั�อส่งเสริัมีการัเจัริัญเติบโตของ

ร่ัางกายและกลา้มีเน่ั�อ

 อาห้ารระยะไก่ไข่่ 

  ให้อาหารัโภช่นัะตำ�าโด้ยม่ีวิตัถุดิ้บเย่�อใยส้ง
  ให้อาหารัท่ี่�ม่ีรัะด้บัของเย่�อใยส้ง หร่ัอขนัาด้

อนุัภาคใหญ่ เพ่ั�อพัฒันัาการักินัอาหารัในัช่่วิง
เริั�มีตน้ัให้ไข่

 การเปล่ียนัอาห้าร 

  ให้เล่�อนัการัเปล่�ยนัอาหารัถา้นัำ �าหนักัตวัิไม่ี
เป็นัไปตามีเป้าหมีาย

  ถา้นัำ �าหนักัตวัิไม่ีได้ต้ามีตอ้งการัในัท่ี่�อายุ
 5 หร่ัอ 11 สปัด้าห� ควิรัที่ำาการัตรัวิจัสอบ
โภช่นัาการั, ควิามีหนัาแน่ันั และการัจัดั้การั

จัากสปัด้าห�ก่อนัหน้ัา
  ถา้ไก่ม่ีนัำ �าหนักัตวัิส้งกว่ิาเป้าหมีาย การั

เปล่�ยนัอาหารัสามีารัถที่ำาได้ใ้นัสปัด้าห�ถดั้ไป

 เย่ือใยในัอาห้าร 

  การัพัฒันัาการักินัอาหารัเป็นักุญแจัสำาคญั
อย่างหนึั�งต่อการัพัฒันัาไก่สาวิให้พัรัอ้มี
ไข่ โด้ยควิามีสามีารัถในัการักินัอาหารัจัะ
เก่�ยวิขอ้งกบัขนัาด้ของที่างเดิ้นัอาหารั ซึ่ึ�ง
การัเติมีเย่�อใยในัอาหารัจัะเพิั�มีขนัาด้ของ
ที่างเดิ้นัอาหารัและเพิั�มีควิามีสามีารัถในัการั
กินัอาหารั
  ในัส่วินัของเย่�อใยจัะเป็นัควิามีซึ่บัซึ่อ้นัในัสตัวิ �

ปีก ซึ่ึ�งควิามีร้ัใ้หม่ีน่ั�จัะแสด้งให้เห็นัว่ิาเย่�อใยท่ี่�
ต่างช่นิัด้กนััจัะม่ีผลท่ี่�แตกต่างกนัั 

  เย่�อใยสามีารัถแบ่งได้ด้้งัน่ั�: 
เสน้ัใยอาหารัที่ั�งหมีด้ (TDF) เป็นัผลรัวิมีของ
เย่�อใยท่ี่�ละลายนัำ �าได้ ้(WSF), เย่�อใยท่ี่�ละลาย
ในัสารัละลายท่ี่�เป็นักลาง (NDF), เย่�อใยท่ี่�
ละลายในักรัด้ (ADF), เย่�อใยหยาบ (CF) และ 
ลิกนิันัท่ี่�ละลายในักรัด้ (ADL)
  การัเพิั�มีรัะด้บัของเย่�อใยท่ี่�ยอมีรับัได้ต้ั�งแต่

อายุยงัน้ัอยจัะช่่วิยเพิั�มีควิามีสามีารัถในัการั
กินัอาหารั (ด้้ตารัางท่ี่�10)
  ม่ีวิตัถุดิ้บมีากมีายท่ี่�สามีารัถให้เย่�อใยในั

อาหารัเพ่ั�อการัพัฒันัาควิามีสามีารัถในัการั
กินัอาหารั (ตารัางท่ี่�9)

 พื้ลงังานั 

  ควิามีตอ้งการัพัลงังานัในัอาหารัจัะแนัะนัำา
เป็นัช่่วิงกวิา้ง เพัรัาะว่ิาม่ีหลายรัะบบท่ี่�ใช่เ้พ่ั�อ
การัปรัะเมิีนัพัลงังานั 

 กรดอะม่โนั 

  ใช่ต้ามีอตัรัาส่วินัโปรัต่นัท่ี่�เป็นัปรัะโยช่นั�ท่ี่�
แนัะนัำา (ตารัางท่ี่�7)

 ว่ตาม่นัและแร่ธ์าตุ 

  ด้้ตารัางท่ี่�8

 ไก่เล็ก 
  การัให้อาหารัเม็ีด้แตกจัะช่่วิยเพิั�มีการัเจัริัญ

เติบโตและที่ำาให้ได้น้ัำ �าหนักัตวัิมีาตรัฐานัโด้ย
ง่าย
  มีนััเป็นัสิ�งท่ี่�น่ัาสนัใจัท่ี่�จัะลงทุี่นักบัวิตัถุดิ้บท่ี่�

ย่อยได้ส้้งถา้สามีารัถจัดั้หาได้้
  นัำ �ามีนััถั�วิเหล่องหร่ัอนัำ �ามีนััมีะพัรัา้วิเป็นัแหล่ง

พัลงังานัท่ี่�ด่้กว่ิานัำ �ามีนััปาล �มี อย่างน้ัอยในั
ช่่วิงอายุ 3 สปัด้าห�แรัก
  เกล่ออย่างน้ัอย 0.30 % จัะช่่วิยเพิั�มีการักินั

อาหารั

 ไก่รุ่นั 

  เปล่�ยนัเป็นัอาหารัผงถา้ไก่เล็กใช่อ้าหารัเม็ีด้
แตก

  เกล่ออย่างน้ัอย 0.28 % จัะช่่วิยให้การักินั
อาหารัเพ่ัยงพัอ
  การัเติมีไขมีนััจัะช่่วิยลด้ควิามีเป็นัฝุู� นัของ

อาหารัผงได้ ้(1–2 % ตามีตน้ัทุี่นัของอาหารั)

 ไก่ไข่่ 

  รัะด้บัของเย่�อใยหยาบควิรัส้งตามีวิตัถุดิ้บ
ท่ี่�สามีารัถจัดั้หาได้ ้(> 3  %, ส้งถงึ 5.5 %) ด้้
วิตัถุดิ้บท่ี่�ช่่วิยเพิั�มีเย่�อใยท่ี่�เป็นัปรัะโยช่นั�  

(ตารัางท่ี่�  9) โด้ยค่าเหล่าน่ั�สามีารัถปรัะยุกต� 
หร่ัออาจัมีากกว่ิา เพ่ั�อให้ม่ีคุณภาพัด่้
  ถา้วิตัถุดิ้บท่ี่�สามีารัถจัดั้หามีาได้ไ้ม่ีเป็นัไป

ตามีการัแนัะนัำา นักัโภช่นัาการัของคุณควิรั
ปรับัโภช่นัะให้ส้งกว่ิาท่ี่�กำาหนัด้ และโรังงานั
ผสมีอาหารัก็ตอ้งที่ำาให้อาหารัม่ีขนัาด้

อนุัภาคส้งกว่ิา เพ่ั�อช่ด้เช่ยการัขาด้เย่�อใย
  การัเติมีไขมีนััจัะช่่วิยลด้ควิามีเป็นัฝุู� นัของ

อาหารัผงได้ ้(1–2 % ตามีตน้ัทุี่นัของอาหารั)

 อ่ืนัๆ 

  ขนัาด้อนุัภาคของแคลเซ่ึ่ยมีในัอาหารัไก่สาวิ
ควิรัละเอ่ยด้ (เฉล่�ย 1 มีมี.)
  เอนัไซึ่มี�: ใช่แ้ละให้ปรัะสิที่ธิุ์ภาพัในัอาหารั

ตามีซึ่บัสเตรัที่ท่ี่�ม่ีในัอาหารั
  สารัตา้นัอนุัม้ีล: ป้องกนััการัออกซิึ่เด้ช่ั�นัของ

นัำ �ามีนััในัโรังงานัผสมีอาหารั และการัออกซิึ่ 
ช่ั�นัของขมีนััและสารัอ่�นัๆ ในัอาหารั
  แร่ัธุ์าตุอินัที่ร่ัย �: เป็นัการัให้ปรัะโยช่นั�เพิั�มีเติมี

ต่อสารัอินัที่ร่ัย �ท่ี่� ม่ีอย่้และอาจัลด้รัะด้บัของ
แร่ัธุ์าตุท่ี่�ใส่ในัอาหารั

โภูช่น้ำ�ก่�รระยะอน์้ำบ�ลื
· การพฒัน้ำาข่องโครงกระดูกและกลา้มเนื้ำ �อข่องไก่สาวิใน้ำแต่ละระยะ
· การพฒัน้ำาควิามสามารถัใน้ำการกิน้ำอาห้ารช่ีวิงเริ�มตน้้ำให้ไ้ข่่

สีปัด�ห� 5 10 15

ส่ีวน้ำประก่อบข่องอ�ห�รแลืะก่�รจดัก่�ร

เคุล็ืดลืบัก่�รที่ำ�สูีตรอ�ห�ร

คุว�มตอ้งก่�รโภูช่น้ำะ

โภชีน้ำาการ
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ตารางท่ี่� 6: โภูช้น้ำะท่ี่� แน้ำะน้ำำาสำำาหรบัอาหารท่ี่� เล่ �ยง

โภูช้น้ำะ ไก่เล็ก ไก่รุ่น้ำ ไก่ไข่

0–5 สำปั็ดาห์ 6–10 สำปั็ดาห์ 11–17 สำปั็ดาห์

พื้ลงังานัเพืื้�อการดำารงชี้พื้
Kcal/kg
MJ/kg

2825 – 2950
11.83 – 12.35

2725 – 2850
11.41 – 11.93

2600 – 2750
10.89 – 11.51

โปรตีนั % 20 – 19 18 – 17 15.5 – 14.5

ไลซีนั % 1.18 1.01 0.66

ไลซีนัทีี่�ย่อยได้ % 1.00 0.86 0.56

เมที่ไธ์โอนีันั % 0.52 0.46 0.31

เมที่ไธ์โอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 0.44 0.39 0.26

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนั % 0.88 0.81 0.56

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนัทีี่�ย่อย
ได้

% 0.75 0.69 0.48

ที่รีโอนีันั % 0.78 0.70 0.46

ที่รีโอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 0.66 0.60 0.39

ที่ร่ปโตเฟนั % 0.23 0.21 0.16

ที่ร่ปโตเฟนัทีี่�ย่อยได้ % 0.19 0.18 0.13

ไอโซล่วซีนั % 0.81 0.77 0.50

ไอโซล่วซีนัทีี่�ย่อยได้ % 0.69 0.65 0.43

วาลีนั % 0.92 0.79 0.53

วาลีนัทีี่�ย่อยได้ % 0.78 0.67 0.45

อารจี์นีันั % 1.24 1.06 0.70

อารจี์นีันัทีี่�ย่อยได้ % 1.05 0.90 0.59

แคลเซียม % 1.05 1.00 0.90

ฟอสัฟอรสััที่ัง้ห้มด* % 0.70 0.60 0.58

ฟอสัฟอรสััทีี่�เป็นัประโยช้นั*์ % 0.45 0.41 0.37

ฟอสัฟอรสััทีี่�ย่อยได*้ % 0.41 0.38 0.32

โซเดียมข่ัน้ัตำ�า % 0.18 0.17 0.16

โพื้แตสัเซียมข่ัน้ัตำ�า % 0.50 0.50 0.50

โพื้แตสัเซียมสูังสุัด % 1.20 1.10 1.10

คลอไรดสู์ังสุัด % 0.18 0.17 0.16

เกลือข่ัน้ัตำ�า % 0.30 0.28 0.26

คลอไรดท์ี่ัง้ห้มด mg/kg 1260 1240 1200

* ไม่ีม่ีไฟเตส

โภชีน้ำาการ
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ตารางท่ี่� 7: อตัราส่ำวน้ำโป็รต่น้ำท่ี่� เป็็น้ำป็ระโยช้น้ำใ์น้ำอาหาร ตารางท่ี่� 9: ระดบัการใช้ว้ตัถุูดิบท่ี่� อุดมดว้ยเย้� อใย

ตารางท่ี่� 8: วิตามิน้ำและแร่ธิาตุท่ี่� แน้ำะน้ำำาสำำาหรบัอาหารท่ี่� ใช้เ้ล่ � ยง

ไก่เล็ก ไก่รุ่น้ำ ไก่ไข่

ไลซีนั 100 % 100 % 100 %

เมที่ไธ์โอนีันั 44 % 45 % 47 %

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนั 75 % 80 % 85 %

ที่รีโอนีันั 66 % 70 % 70 %

ที่ร่ปโตเฟนั 19 % 21 % 24 %

ไอโซล่วซีนั 69 % 76 % 76 %

วาลีนั 78 % 78 % 80 %

อารจี์นีันั 105 % 105 % 106 %

วตัถุูดิบ ช่้วง (%)

รำาข่า้ว 5 – 15

DDGs 5 – 20

รำาสัาลี 10 – 20

ข่า้วสัาลี 10 – 25

เศษเห้ลือจากเบเกอรี� 5 – 10

ตน้ัอ่อนับารเ์ล่ย ์ 5 – 8

กากมะพื้รา้ว 5 – 10

กากเมล็ดในัปาลม์ 2 – 8

กากที่านัตะวนัั 5 – 15

ถั�วลูปีนัสั ์ 5 – 10

ผ่วโอต๊ 2 – 4

ผ่วถั�วเห้ลือง 2 – 4ไก่เล็ก / ไก่รุ่น้ำ ไก่ไข่

ว่ตาม่นั A* IU 10000 10000

ว่ตาม่นั D3 IU 2000 2000

ว่ตาม่นั E IU 20 – 30 20 – 30

ว่ตาม่นั K3 มก. 3** 3**

ว่ตาม่นั B1 มก. 1 1

ว่ตาม่นั B2 มก. 6 6

ว่ตาม่นั B6 มก. 3 3

ว่ตาม่นั B12 มก. 15 15

กรดแพื้นัโธ์ท่ี่น่ัค มก. 8 8

กรดน่ัโคท่ี่น่ัค มก. 30 30

กรดโฟล่ค มก. 1.0 1.0

ไบโอต่นั มก. 50 50

โคลีนั มก. 300 300

ยากนัับ่ด ตามตอ้งการ ตามตอ้งการ

แมงกานีัสั มก. 100 100

สังักะสีั มก. 60 60 

เห้ล็ก มก. 25 25

ที่องแดง มก. 5 5

ไอโอดีนั มก. 0.5 0.5

ซีลีเนีัยม มก. 0.25 0.25

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล

* อาจัให้รัะด้บัท่่ี่ส้งกว่ิาตามีที่อ้งถ่ินัหร่ัอการัควิบคุมีในัปรัะเที่ศึ

** ให้เพ่ิัมีสองเท่ี่าถา้อาหารัได้ร้ับัควิามีรัอ้นั

ตารางท่ี่� 10: ระดบัของเย้� อใยใน้ำอาหารท่ี่� ใช้เ้ล่ �ยง

0 – 5 
สำปั็ดาห์

6 – 10 
สำปั็ดาห์

11 – 17 
สำปั็ดาห์

ข่ัน้ัตำ�า 3 % 3.5 % 4 %

สูังสุัด 4 % 5 % 6.5 %
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ส่ีวน้ำประก่อบข่องอ�ห�ร
แลืะก่�รจดัก่�ร
  การัปรับัเปล่�ยนัอาหารัท่ี่�ช่่วิยสนับัสนุันัการั

พัฒันัาขั�นัสุด้ที่า้ยของแม่ีไก่สาวิและควิามี
ตอ้งการัโภช่นัะ 
  การัจัดั้การัอาหารัควิรัตอ้งที่ำาอย่าง

รัะมีดั้รัะวิงั (ด้้ตารัางท่ี่�  14)
  อิที่ธิิพื้ลดา้น้ำลบของการใหอ้าหารระยะก่อน้ำ

ใหไ้ข่ท่ี่�ไม่ถููกตอ้ง:
 • การัด้งึแคลเซ่ึ่ยมีออกจัากกรัะด้้กของไก่ไข่ 
 • ขึ �นัช่่วิงให้ไข่ส้งสุด้ช่า้ 
 • ช่่วิงให้ไข่ส้งสุด้สองครัั�ง 
 •  คุณภาพัของเปล่อกไข่ตำ�าในัช่่วิงที่า้ยของ

การัให้ผลผลิต

คุว�มตอ้งก่�รโภูช่น้ำะ
  ด้้การัแนัะนัำาของพัลงังานั, กรัด้อะมิีโนั 

และแคลเซ่ึ่ยมี & ฟอสฟอรัสั ในั 
ตารัางท่ี่�  11
  โด้ยกรัด้อะมิีโนั (AA) และพัลงังานัเพ่ั�อการั

ด้ำารังช่่พั (MEn) สามีารัถคำานัวิณตามีส้ตรั
การัคำานัวิณที่ั�วิไป แต่เรัาแนัะนัำาให้คำานัวิณ
ร้ัปแบบของกรัด้อะมิีโนัท่ี่�ใช่ป้รัะโยช่นั�ได้ ้ 
(Ideal AA profile) ตามีตารัางท่ี่�  13
  ด้้วิิตามิีนัและแร่ัธุ์าตุตามีตารัางท่ี่�  12

เคุล็ืดลืบัก่�รที่ำ�สูีตร
อ�ห�ร
  การัเติมีไขมีนััจัะช่่วิยลด้ควิามีเป็นัฝุู� นัของ

อาหารัผงได้ ้(1–2 % ตามีตน้ัทุี่นัของ
อาหารั)
  ขนัาด้อนุัภาคของแคลเซ่ึ่ยมีคารั�บอเนัต

ควิรัเป็นัไปตามีคำาแนัะนัำา  

โภูช้น้ำะ ระยะก่อน้ำให้ไข่

พื้ลงังานั  
 

Kcal/kg 
MJ/kg

2750–2800
11.4

โปรตีนั % 17.5

เมที่ไธ์โอนีันั % 0.42

เมที่ไธ์โอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 0.35

เมที่ไธ์โอนีันั+ ซ่สัเตอีนั % 0.76

เมที่ไธ์โอนีันั +  
ซ่สัเตอีนัทีี่�ย่อยได้

% 0.63

ไลซีนั % 0.84

ไลซีนัทีี่�ย่อยได้ % 0.70

ที่รีโอนีันั % 0.59

ที่รีโอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 0.49

ที่ร่ปโตเฟนั % 0.18

ที่ร่ปโตเฟนัทีี่�ย่อยได ้ % 0.15

ไอโซล่วซีนั % 0.67

ไอโซล่วซีนัทีี่�ย่อยได้ % 0.56

วาลีนั % 0.74

วาลีนัทีี่�ย่อยได้ % 0.62

อารจี์นีันั % 0.87

อารจี์นีันัทีี่�ย่อยได้ % 0.73

แคลเซียม % 2.00

ฟอสัฟอรสััที่ัง้ห้มด % 0.60

ฟอสัฟอรสััทีี่�ใช้ป้ระโยช้นั์ได้ % 0.40

ฟอสัฟอรสััทีี่�ย่อยได ้ % 0.35

โซเดียม % 0.16

คลอไรด ์ % 0.16

โพื้แตสัเซียม % 0.50

กรดล่โนัเลอ่ค % 1.00

เยื�อใย % 4.00

ระยะก่อน้ำให้ไข่

ไลซีนั 100 %

เมที่ไธ์โอนีันั 50 %

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนั 90 %

ที่รีโอนีันั 70 %

ที่ร่ปโตเฟนั 21 %

ไอโซล่วซีนั 80%

วาลีนั 88 %

อารจ่์นีันั 104 %

หลงัการ
เคล้�อน้ำ

ยา้ย

โรแกรมการใหอ้าหาร

อาหาร
ระยะ

เติบโต
หลงัจุาก

อาหาร
ระยะก่อน้ำ

ให้ไข่

สัปัดาห้์ กก. อาห้าร กก. อาห้าร

15 1.0 1.0

16 0.5 1.0

17 – 1.0

18 – 0.5

ห้ลงัจาก 18 ให้อ้าห้ารไก่ไข่่ระยะทีี่�  1 ที่นััทีี่

ระยะก่อน้ำให้ไข่

ว่ตาม่นั A* IU 10000

ว่ตาม่นั D3 IU 2500

ว่ตาม่นั E IU 15 – 30

ว่ตาม่นั K3 มก. 3**

ว่ตาม่นั B1 มก. 1

ว่ตาม่นั B2 มก. 4

ว่ตาม่นั B6 มก. 3

ว่ตาม่นั B12 มก. 15

กรดแพื้นัโธ์ทีี่น่ัค มก. 10

กรดน่ัโคท่ี่น่ัค มก. 30

กรดโฟล่ค มก. 0.5

ไบโอต่นั มก. 50

โคลีนั มก. 400

สัารตา้นัอนุัมูล มก. 100 – 150

ยากนัับ่ด –

แมงกานีัสั มก. 100

สังักะสีั มก. 60 

เห้ล็ก มก. 25

ที่องแดง มก. 5

ไอโอดีนั มก. 0.5

ซีลีเนีัยม มก. 0.25

* อาจัให้รัะด้บัท่่ี่ส้งกว่ิาตามีที่อ้งถ่ินัหร่ัอการัควิบคุมีในัปรัะเที่ศึ

** ให้เพ่ิัมีสองเท่ี่าถา้อาหารัได้ร้ับัควิามีรัอ้นั

ตารางท่ี่� 13: อตัราส่ำวน้ำโป็รต่น้ำท่ี่� ใช้ป้็ระโยช้น้ำ์
ไดใ้น้ำระยะก่อน้ำใหไ้ข่   

ตารางท่ี่� 14: การใหอ้าหารระหว่างและหลงั
การเคล้� อน้ำยา้ย 

ตารางท่ี่� 12: วิตามิน้ำและแร่ธิาตุท่ี่� แน้ำะน้ำำาใน้ำ
ระยะก่อน้ำใหไ้ข่

ตารางท่ี่� 11: โภูช้น้ำะท่ี่� แน้ำะน้ำำาสำำาหรบัระยะ
ก่อน้ำใหไ้ข่

โภชีน้ำาการ

โภูช่น้ำ�ก่�รระยะก่่อน้ำใหไ้ข่่
· การให้อ้าห้ารสำาห้รบััการพฒัน้ำาข่องไก่ไข่่และเริ�มให้ผ้ลผลิตไข่่
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ส่ีวน้ำประก่อบข่อง
อ�ห�รแลืะก่�รจดัก่�ร
  การัปรับัเปล่�ยนัอาหารัท่ี่�ช่่วิยสนับัสนุันัการั

พัฒันัาขั�นัสุด้ที่า้ยของแม่ีไก่สาวิและควิามี
ตอ้งการัโภช่นัะ 
  อาหารัรัะยะน่ั�แนัะนัำาให้ใช่จ้ันัถงึอตัรัาการั

ให้ไข่ 50–70 % และม่ีกรัาฟการักินัอาหารั
ท่ี่�เพิั�มีขึ �นั
  อาหารัรัะยะน่ั�จัะให้ได้จ้ันัถงึสปัด้าห�ท่ี่�   

17 เพ่ั�อใช่แ้ที่นัอาหารัรัะยะก่อนัให้ไข่

โภูช้น้ำะ

พื้ลงังานั 265–275 kcal / ตวั / วนัั
1.109–1.151 MJ / ตวั / วนัั

โปรตีนั 16.0 กรมั / กรมั / วนัั

มก. / ตวั / วนัั 95 100 105

ไลซีนั % 847 0.892 0.847 0.807

ไลซีนัทีี่�ย่อยได้ % 720 0.758 0.720 0.686

เมที่ไธ์โอนีันั % 424 0.446 0.424 0.403

เมที่ไธ์โอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 360 0.379 0.360 0.343

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนั % 762 0.802 0.762 0.726

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนัทีี่�ย่อยได้ % 648 0.682 0.648 0.617

ที่รีโอนีันั % 593 0.624 0.593 0.565

ที่รีโอนีันัทีี่�ย่อยได้ % 504 0.531 0.504 0.480

ที่ร่ปโตเฟนั % 186 0.196 0.186 0.177

ที่ร่ปโตเฟนัทีี่�ย่อยได้ % 158 0.167 0.158 0.151

ไอโซล่วซีนั % 678 0.713 0.678 0.645

ไอโซล่วซีนัทีี่�ย่อยได้ % 576 0.606 0.576 0.549

วาลีนั % 741 0.780 0.741 0.706

วาลีนัทีี่�ย่อยได้ % 630 0.663 0.630 0.600

อารจี์นีันั % 881 0.927 0.881 0.839

อารจี์นีันัทีี่�ย่อยได้ % 749 0.788 0.749 0.713

โซเดียม % 180 0.189 0.180 0.171

โพื้แตสัเซียม % 500 0.526 0.500 0.476

คลอไรด ์ % 180 0.189 0.180 0.171

แคลเซียม % 3600 3.790 3.600 3.270

ฟอสัฟอรสัั % 600 0.630 0.600 0.570

ฟอสัฟอรสััทีี่�เป็นัประโยช้นั์ % 420 0.440 0.420 0.400

ฟอสัฟอรสััทีี่�ย่อยได้ % 360 0.380 0.360 0.340

คุว�มตอ้งก่�รโภูช่น้ำะ
  ร้ัปแบบโปรัต่นัท่ี่�ใช่ป้รัะโยช่นั�ได้จ้ัะเป็นั

แบบเด่้ยวิกนัักบัอาหารัรัะยะไก่ไข่
  วิิตามิีนัและแร่ัธุ์าตุจัะเป็นัแบบเด่้ยวิกนัักบั

อาหารัรัะยะไก่ไข่
  เย่�อใย: จัะคงให้ในัรัะด้บัส้งในัอาหารัรัะยะ

ไก่ไข่เพ่ั�อสนับัสนุันัการัพัฒันัาการักินั
อาหารั
  พัยายามีให้ม่ีรัะด้บัตำ�าสุด้ท่ี่�  3.5 % หร่ัอส้ง

กว่ิา

เคุล็ืดลืบัก่�รที่ำ�สูีตร
อ�ห�ร
  การัเติมีไขมีนััจัะที่ำาให้ส้ตรัอาหารัม่ีท่ี่� ว่ิาง

สำาหรับัแคลเซ่ึ่ยมีและเย่�อใย
  เกล่อขั�นัตำ�า 0.28 % จัะช่่วิยกรัะตุน้ัการักินั

อาหารั

ตารางท่ี่� 15: โภูช้น้ำะท่ี่� แน้ำะน้ำำาสำำาหรบัระยะเริ� มใหไ้ข่

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล

โภูช่น้ำ�ก่�รระยะเริ�มใหไ้ข่่
· การพฒัน้ำาการกิน้ำอาห้ารเมื�อแม่ไก่เจริญเติบัโตและให้ไ้ข่่คร ั�งแรก
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 ช้น่ัดข่องอาห้าร 

   อาหารัท่ี่�กินัควิรัเพ่ั�อการัคงสภาพัร่ัางกาย, 

การัเจัริัญเติบโต และการัให้ผลผลิตตามี
ควิามีตอ้งการั โด้ยควิรัปรับัอาหารัเม่ี�อ: 
•  มวลืไข่่เปลีื�ยน้ำแปลืง: ไม่ีควิรัเปล่�ยนักรัด้

อะมิีโนัถา้หากเปอรั�เซ็ึ่นัต�การัให้ไข่ลด้ลง 
แมีว่้ิามีวิลไข่จัะลด้ตามี;

 
•  น้ำำ ��หน้ำกั่ตวัเปลีื�ยน้ำแปลืง: นัำ �าหนักัตวัิจัะ

ม่ีผลกรัะที่บต่อควิามีตอ้งการัพัลงังานั
 ปรัะมีาณ +/– 4 kcal ของทุี่ก 50 กรัมัีของนัำ �า
หนักัตวัิท่ี่�เปล่�ยนัแปลง;

•  คุว�มตอ้งก่�รแคุลืเซี็ยมแลืะฟอสีฟอรสัีทีี่�
เปลีื�ยน้ำแปลืง: ควิามีตอ้งการัฟอสฟอรัสัจัะ 

ลด้ลงและควิามีตอ้งการัแคลเซ่ึ่ยมีจัะเพิั�มีขึ �นั
เม่ี�อแม่ีไก่อายุมีากขึ �นั;

•  ก่�รกิ่น้ำอ�ห�รทีี่�เปลีื�ยน้ำแปลืง: อุณหภ้มิีในั
โรังเร่ัอนัจัะม่ีผลกรัะที่บต่อการักินัอาหารั 
โด้ยอุณหภ้มิีท่ี่�ส้งจัะลด้การักินัอาหารั

ส่ีวน้ำประก่อบข่องอ�ห�รแลืะก่�รจดัก่�ร 

 การจดัการอาห้ารในัฟารม์ 

   เน่ั�องจัากควิามีหลากหลายของวิตัถุดิ้บ
 ส่วินัปรัะกอบของโภช่นัะในัอาหารัจังึ
ผนััแปรัตามี ด้งันัั�นัจังึแนัะนัำาให้ปฏิิบติั
ตามีแผนัภาพัการัตดั้สินัใจัท่ี่�1

 คำาแนัะนัำาการให้อ้าห้าร 
   ให้อาหารั 40 % ในัตอนัเช่า้และ 60 % 

ในัตอนับ่าย (แผนัภาพัท่ี่�  2)
   แม่ีไก่ท่ี่�ให้ไข่ควิรักินัอาหารัให้หมีด้รัาง

ในัช่่วิงบ่าย
   เวิลาท่ี่�ให้กินัอาหารัจันัหมีด้จัะขึ �นัอย่้กบั

โปรัแกรัมีการัให้แสงสว่ิาง
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ปรับัจัาก Keshavarz, 1998

แผน้ำภูาพื้ท่ี่� 2: รูป็แบบการกิน้ำอาหารต่อวนั้ำ

ควิามห้ลากห้ลายข่อง
วิตัถุัดิบั/การคำาน้ำวิณอาห้าร
ที�ไม่ตรงกบััควิามตอ้งการ

การให้ผ้ลผลิตเท่าเดิม*
การกิน้ำอาห้าร

ที�เพิ�มข่้ �น้ำ
ให้อ้าห้าร  
+ 3–5 % 

การให้อ้าห้ารตำ�ากว่ิาเกณฑ์์การให้ผ้ลผลิตเพิ�มข่้ �น้ำ

การให้อ้าห้ารมากกว่ิาเกณฑ์์การให้ผ้ลผลิตเท่าเดิม

ลกัษณะทางสุข่ภาพการให้ผ้ลผลิตลดลง

การกิน้ำอาห้ารที�
ลดลง

การกิน้ำอาห้ารตาม
กำาห้น้ำด

แผน้ำภูาพื้ท่ี่� 1: ภูาพื้การกระจุายตามความหลากหลายของวตัถุูดิบและการจุดัการอาหารใน้ำฟารม์

* ไม่ีม่ีอาหารัตกหล่นั

โภชีน้ำาการ

โภูช่น้ำะระยะใหไ้ข่่
· การให้อ้าห้ารไก่ไข่่เพื�อให้ไ้ดไ้ข่่ที�สามารถัจำาห้น่้ำายไดม้ากที�สุดใน้ำช่ีวิงระยะให้ไ้ข่่
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   ตำ�ากว่ิาค่าท่ี่�แนัะนัำาตามีมีวิลไข่ท่ี่�ผลิต
   หลงัจัากเริั�มีให้อาหารั แนัะนัำาว่ิาให้ใช่ม้ีวิล

ไข่ท่ี่�  60–58 จันักว่ิาจัะได้น้ัำ �าหนักัไข่ตามีท่ี่�
ตอ้งการั ส่วินัค่าแนัะนัำาอ่�นัๆ สามีารัถใช่เ้พ่ั�อ
ควิบคุมีขนัาด้ของไข่ให้เป็นัไปตามีตอ้งการั
หร่ัอเม่ี�อมีวิลไข่ท่ี่�ผลิตได้ล้ด้ลงตามีอายุของ
แม่ีไก่ท่ี่�เพิั�มีขึ �นั

 พื้ลงังานั 

   การัแนัะนัำาค่าพัลงังานัในัค่้ม่ีอน่ั�จัะไม่ี
พิัจัารัณาตามีอิที่ธิุ์พัลของอุณหภ้มิีท่ี่�
ตอ้งการัของแม่ีไก่ไข่ ซึ่ึ�งมีนััตอ้งปรับัเองโด้ย
นักัโภช่นัะศึาสตรั�

   พัลงังานัท่ี่�กินัเขา้ไปส่วินัใหญ่จัะใช่เ้พ่ั�อการั
ด้ำารังช่่พั ซึ่ึ�งนัำ �าหนักัตวัิของไก่จัะเป็นัตวัิขบั
เคล่�อนัควิามีตอ้งการัพัลงังานั  
(ด้้แผนัภาพัท่ี่�  3)  

   ม่ีหลายร้ัปแบบท่ี่�ใช่เ้พ่ั�อการัปรัะเมิีนัพัลงังานั
 ตามีตำารัาอา้งอิง (INRA, FEDNA, NRC . . .) 
มีกัจัะใช่ ้MEn และคำานัวิณตามีส้ตรัอาหารั

 หร่ัอตามีควิามีแตกต่างของวิตัถุดิ้บท่ี่�ใช่้
 และเน่ั�องจัากควิามีผนััแปรัของค่าท่ี่�ได้จ้ัาก
แหล่งท่ี่�มีาต่างกนัั การัแนัะนัำาค่าพัลงังานัจังึ
จัำาแนักตามีช่่วิงอายุ 

   การัแนัะนัำาค่าพัลงังานัจัะคำานัวิณตามีนัำ �า
หนักัจัำาเพัาะของไก่และอาจัตอ้งม่ีการัปรับั  
(ด้้คำาแนัะนัำาใตต้ารัางท่ี่�  16)

 กรดอะม่โนั 

   กรัด้อะมิีโนัท่ี่�กินัเขา้ไปส่วินัใหญ่จัะใช่เ้พ่ั�อการั
ผลิตมีวิลไข่ โด้ยมีวิลไข่ (เปอรั�เซ็ึ่นัต�ไข่ท่ี่�ได้ ้x 
ขนัาด้ฟองไข่) จัะเป็นัตวัิขบัเคล่�อนัควิามีตอ้ง
การักรัด้อะมิีโนั (แผนัภาพัท่ี่�4)

   การัแนัะนัำาค่ากรัด้ไขมีนััที่ั�งหมีด้จัะเป็นัไป
ตามีอาหารัท่ี่�ม่ีควิามีสามีารัถในัการัย่อย
ได้ ้85 % ซึ่ึ�งมีนััอาจัตอ้งม่ีการัปรับัโด้ยนักั
โภช่นัาการัตามีควิามีสามีารัถในัการัย่อยได้้
ของอาหารัในัล้กคา้แต่ละรัาย โด้ยการัที่ำา
ส้ตรัอาหารัสามีารัถที่ำาโด้ยใช่ก้รัด้อะมิีโนั
ที่ั�งหมีด้ หร่ัอกรัด้อะมิีโนัท่ี่�ย่อยได้ ้แต่ไม่ีควิรั

ใช่ท้ี่ั�งสองค่าในัเวิลาเด่้ยวิกนัั
   การัใช่ค่้ากรัด้อะมิีโนัท่ี่�ย่อยได้แ้นัะนัำาเป็นั

อย่างยิ�ง เม่ี�อใช่ว้ิตัถุดิ้บท่ี่�ย่อยได้ต้ำ�าในัส้ตรั
อาหารั (ด้้ตารัางท่ี่�  24 สำาหรับัการัแนัะนัำา
อตัรัาส่วินัโปรัต่นัท่ี่�ใช่ป้รัะโยช่นั�ได้)้

 แร่ธ์าตุและว่ตาม่นั 

   ควิามีตอ้งการัวิิตามิีนัและแร่ัธุ์าตุจัะแสด้งในั
ตารัางท่ี่�  21

 Ca/P 

   ควิามีตอ้งการั Ca และ P จัะแสด้งในัตารัางท่ี่�  
20 
•  ปรับัขอ้ม้ีลในัตารัางท่ี่�  11 เพ่ั�อให้เหมีาะกบั 

 เป้าหมีายในัการักินัอาหารั
 •  ตวัิอย่าง: ควิามีตอ้งการั Av P หลงัจัากช่่วิง

ให้ไข่ส้งสุด้ 380 มีก.: ถา้กินัอาหารั 115 
กรัมัี จัำานัวินัอาหารัขั�นัตำ�าควิรัเป็นั 0.33 %

คุว�มตอ้งก่�รโภูช่น้ำะ 

เคุล็ืดลืบัก่�รที่ำ�สูีตรอ�ห�ร
 โปรตีนั 

   ใช่ค่้าโปรัต่นัตำ�าสุด้ตามีท่ี่�แนัะนัำา ถา้ม่ีขอ้ม้ีล
ของวิตัถุดิ้บอย่างจัำากดั้

 ไข่มนัั 

   การัเติมีไขมีนััจัะช่่วิยลด้ควิามีเป็นัฝุู� นัของ
อาหารัผงได้ ้(1–2 % ตามีตน้ัทุี่นัของอาหารั)

 สัมดุลย ์Ca/P 

   รัะด้บัของ Ca และ P ตอ้งปรับัเม่ี�อแม่ีไก่
ม่ีอายุเพิั�มีขึ �นั

   การัขาด้ฟอสฟอรัสัอย่างหนักัสามีารัถม่ีผล
เส่ยต่อเปล่อกไข่ในัรัะยะสั�นัหร่ัอรัะยะยาวิได้้

   หินัป้นับด้หยาบจัำาเป็นัต่อคุณภาพัของ
เปล่อกไข่ ซึ่ึ�งมีนััสามีารัถที่ด้แที่นัเปล่อกหอย
ได้บ้างส่วินั

   ตารัางท่ี่�  23 จัะบอกอตัรัาส่วินัของหินัป้นัในั
ไก่ไข่

   ตารัางท่ี่�  22 จัะบอกว่ิาควิรัเติมีหินักรัวิด้ลง
ไปในัส้ตรัอาหารัเท่ี่าไหร่ั

 อ่ืนัๆ 

   เอนัไซึ่มี�: ท่ี่�ใช่แ้ละม่ีผลในัอาหารัควิรัอย่้บนั
พ่ั�นัฐานัของวิตัถุดิ้บท่ี่�ใช่ใ้นัส้ตรัอาหารั

   สารัตา้นัอนุัม้ีล: เพ่ั�อป้องกนััการัออกซิึ่เด้ 
ช่ั�นัของนัำ �ามีนััในัโรังงานัผสมีอาหารั และการั
ออกซิึ่เด้ช่ั�นัของไขมีนััและสารัอ่�นัๆ ในัส้ตรั
อาหารั

   แร่ัธุ์าตุอินัที่ร่ัย �: จัะให้ปรัะโยช่นั�เพิั�มีเติมีต่อ
แร่ัธุ์าตุสงัเครัาะห� และอาจัลด้รัะด้บัของการั
ใช่แ้ร่ัธุ์าตุได้้
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การเจริญเติบโตการดำรงชีพ มวลไข่

แผน้ำภูาพื้ท่ี่� 3: ความตอ้งการพื้ลงังาน้ำของไก่ต่อวนั้ำ
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การเจริญเติบโตการดำรงชีพ มวลไข่

แผน้ำภูาพื้ท่ี่� 4: ความตอ้งการเมที่ไธิโอน่้ำน้ำท่ี่� ย่อยไดต่้อวนั้ำ

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล
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ตารางท่ี่� 16: ความตอ้งการโภูช้น้ำะสำำาหรบัเป้็าหมายของมวลไข่ 58 – 60 กรมั/ตวั  

พื้ลงังาน้ำ* 302 – 318 kcal / ตวั / วนัั
1.264 – 1.331 MJ / ตวั / วนัั

โป็รต่น้ำ 18.3 กรมั / ตวั / วนัั

มก. / ตวั / วนั้ำ 105 110 115 120

ไลซ่ัน้ำ % 976 0.930 0.888 0.849 0.814

ไลซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 830 0.790 0.755 0.722 0.692

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ % 488 0.465 0.444 0.425 0.407

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 415 0.395 0.377 0.361 0.346

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำ % 879 0.837 0.799 0.764 0.732

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำท่ี่�
ย่อยได ้

% 747 0.711 0.679 0.650 0.623

ที่ร่โอน่้ำน้ำ % 684 0.651 0.621 0.594 0.570

ที่ร่โอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 581 0.553 0.528 0.505 0.484

ที่ริป็โตเฟน้ำ % 215 0.205 0.195 0.187 0.179

ที่ริป็โตเฟน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 183 0.174 0.166 0.159 0.152

ไอโซัลิวซ่ัน้ำ % 781 0.744 0.710 0.679 0.651

ไอโซัลิวซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 664 0.632 0.604 0.577 0.553

วาล่น้ำ % 854 0.814 0.777 0.743 0.712

วาล่น้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 726 0.692 0.660 0.632 0.605

อารจ่์ุน่้ำน้ำ % 1016 0.967 0.923 0.883 0.846

อารจ่์ุน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 863 0.822 0.785 0.751 0.719

โซัเด่ยม % 180 0.171 0.164 0.157 0.150

โพื้แตสำเซ่ัยม % 500 0.476 0.455 0.435 0.417

คลอไรดข์ ั�น้ำตำ�า % 180 0.171 0.164 0.157 0.150

คลอไรดสู์ำงสุำด % 325 0.310 0.295 0.283 0.271

กรดลิโน้ำเลอิค % 1550 1.476 1.409 1.348 1.292

* ควิามีตอ้งการัพัลงังานัจัะคำานัวิณตามีนัำา้หนักัตวัิ 1900 กรัมัี โด้ยทุี่ก 50 กรัมัีของการัเปล่่ยนัแปลงจัะม่ีอิที่ธิุ์พัล +/- 4 kcal / ตวัิ / วินัั

โภชีน้ำาการ
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ตารางท่ี่� 17: ความตอ้งการโภูช้น้ำะสำำาหรบัเป้็าหมายของมวลไข่ต่อวนั้ำ 55 – 57 กรมั/ตวั

พื้ลงังาน้ำ* 296 – 312 kcal / ตวั / วนัั
1.239 – 1.306 MJ / ตวั / วนัั

โป็รต่น้ำ 18.0 กรมั / ตวั / วนัั

มก. / ตวั / วนั้ำ 105 110 115 120

ไลซ่ัน้ำ % 941 0.896 0.856 0.818 0.784

ไลซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 800 0.762 0.727 0.696 0.667

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ % 471 0.448 0.428 0.409 0.392

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 400 0.381 0.364 0.348 0.333

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำ % 847 0.807 0.770 0.737 0.706

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำท่ี่�
ย่อยได ้

% 720 0.686 0.655 0.626 0.600

ที่ร่โอน่้ำน้ำ % 659 0.627 0.599 0.573 0.549

ที่ร่โอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 560 0.533 0.509 0.487 0.467

ที่ริป็โตเฟน้ำ % 207 0.197 0.188 0.180 0.173

ที่ริป็โตเฟน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 176 0.168 0.160 0.153 0.147

ไอโซัลิวซ่ัน้ำ % 753 0.717 0.684 0.655 0.627

ไอโซัลิวซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 640 0.610 0.582 0.557 0.533

วาล่น้ำ % 824 0.784 0.749 0.716 0.686

วาล่น้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 700 0.667 0.636 0.609 0.583

อารจ่์ุน่้ำน้ำ % 979 0.932 0.890 0.851 0.816

อารจ่์ุน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 832 0.792 0.756 0.723 0.693

โซัเด่ยม % 170 0.162 0.155 0.148 0.142

โพื้แตสำเซ่ัยม % 500 0.476 0.455 0.435 0.417

คลอไรดข์ ั�น้ำตำ�า % 170 0.162 0.155 0.148 0.142

คลอไรดสู์ำงสุำด % 320 0.305 0.291 0.278 0.267

กรดลิโน้ำเลอิค % 1550 1.476 1.409 1.348 1.292

* ควิามีตอ้งการัพัลงังานัจัะคำานัวิณตามีนัำา้หนักัตวัิ 1900 กรัมัี โด้ยทุี่ก 50 กรัมัีของการัเปล่่ยนัแปลงจัะม่ีอิที่ธิุ์พัล +/- 4 kcal / ตวัิ / วินัั

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล



48  

ตารางท่ี่� 18: ความตอ้งการโภูช้น้ำะสำำาหรบัเป้็าหมายของมวลไข่ต่อวนั้ำ 52 – 55 กรมั/ตวั

พื้ลงังาน้ำ* 291 – 306 kcal / ตวั / วนัั
1.218 – 1.281 MJ / ตวั / วนัั

โป็รต่น้ำ 17.0 กรมั / ตวั / วนัั

มก. / ตวั / วนั้ำ 105 110 115 120

ไลซ่ัน้ำ % 906 0.863 0.824 0.788 0.755

ไลซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 770 0.733 0.700 0.670 0.642

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ % 453 0.431 0.412 0.394 0.377

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 385 0.367 0.350 0.335 0.321

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำ % 815 0.776 0.741 0.709 0.679

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำท่ี่�
ย่อยได ้

% 693 0.660 0.630 0.603 0.578

ที่ร่โอน่้ำน้ำ % 634 0.604 0.576 0.551 0.528

ที่ร่โอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 539 0.513 0.490 0.469 0.449

ที่ริป็โตเฟน้ำ % 199 0.190 0.181 0.173 0.166

ที่ริป็โตเฟน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 169 0.161 0.154 0.147 0.141

ไอโซัลิวซ่ัน้ำ % 725 0.690 0.659 0.630 0.604

ไอโซัลิวซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 616 0.587 0.560 0.536 0.513

วาล่น้ำ % 793 0.755 0.721 0.689 0.661

วาล่น้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 674 0.642 0.613 0.586 0.561

อารจ่์ุน่้ำน้ำ % 942 0.897 0.856 0.819 0.785

อารจ่์ุน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 801 0.763 0.728 0.696 0.667

โซัเด่ยม % 160 0.152 0.145 0.139 0.133

โพื้แตสำเซ่ัยม % 500 0.476 0.455 0.435 0.417

คลอไรดข์ ั�น้ำตำ�า % 160 0.152 0.145 0.139 0.133

คลอไรดสู์ำงสุำด % 310 0.295 0.282 0.270 0.258

กรดลิโน้ำเลอิค % 1550 1.476 1.409 1.348 1.292

* ควิามีตอ้งการัพัลงังานัจัะคำานัวิณตามีนัำา้หนักัตวัิ 1900 กรัมัี โด้ยทุี่ก 50 กรัมัีของการัเปล่่ยนัแปลงจัะม่ีอิที่ธิุ์พัล +/- 4 kcal / ตวัิ / วินัั

โภชีน้ำาการ
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ตารางท่ี่� 19: ความตอ้งการโภูช้น้ำะสำำาหรบัเป้็าหมายของมวลไข่ต่อวนั้ำน้ำอ้ยกว่า 51 กรมั/ตวั   

พื้ลงังาน้ำ* 281 – 296 kcal / ตวั / วนัั
1.177 – 1.239 MJ / ตวั / วนัั

โป็รต่น้ำ 16.5 กรมั / ตวั / วนัั

มก. / ตวั / วนั้ำ 105 110 115 120

ไลซ่ัน้ำ % 882 0.840 0.802 0.767 0.735

ไลซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 750 0.714 0.682 0.652 0.625

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ % 441 0.420 0.401 0.384 0.368

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 375 0.357 0.341 0.326 0.313

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำ % 794 0.756 0.722 0.691 0.662

เมที่ไธิโอน่้ำน้ำ + ซิัสำเตอ่น้ำท่ี่�
ย่อยได ้

% 675 0.643 0.614 0.587 0.563

ที่ร่โอน่้ำน้ำ % 618 0.588 0.561 0.537 0.515

ที่ร่โอน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 525 0.500 0.477 0.457 0.438

ที่ริป็โตเฟน้ำ % 194 0.185 0.176 0.169 0.162

ที่ริป็โตเฟน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 165 0.157 0.150 0.143 0.138

ไอโซัลิวซ่ัน้ำ % 706 0.672 0.642 0.614 0.588

ไอโซัลิวซ่ัน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 600 0.571 0.545 0.522 0.500

วาล่น้ำ % 772 0.735 0.702 0.671 0.643

วาล่น้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 656 0.625 0.597 0.571 0.547

อารจ่์ุน่้ำน้ำ % 918 0.874 0.834 0.798 0.765

อารจ่์ุน่้ำน้ำท่ี่�ย่อยได ้ % 780 0.743 0.709 0.678 0.650

โซัเด่ยม % 160 0.152 0.145 0.139 0.133

โพื้แตสำเซ่ัยม % 500 0.476 0.455 0.435 0.417

คลอไรดข์ ั�น้ำตำ�า % 160 0.152 0.145 0.139 0.133

คลอไรดสู์ำงสุำด % 310 0.295 0.282 0.270 0.258

กรดลิโน้ำเลอิค % 1550 1.476 1.409 1.348 1.292

* ควิามีตอ้งการัพัลงังานัจัะคำานัวิณตามีนัำา้หนักัตวัิ 1900 กรัมัี โด้ยทุี่ก 50 กรัมัีของการัเปล่่ยนัแปลงจัะม่ีอิที่ธิุ์พัล +/- 4 kcal / ตวัิ / วินัั

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล
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ตารางท่ี่� 22: การเพิื้� มแคลเซ่ัยมแบบหยาบท่ี่�
ฟารม์ใน้ำตอน้ำบ่าย

สำปั็ดาห์ กรมั

18 – 25 1.0

26 – 45 2.0

46 – 70 3.5

> 70 4.0

* ตรัวิจัสอบการัที่ำาส้ตรัอาหารัเพ่่ัอด้้สมีดุ้ลย �ของ
แคลเซ่ึ่ยมีอ่กรัอบ  

ตารางท่ี่� 23: การแน้ำะน้ำำาการกระจุายขน้ำาด
อนุ้ำภูาคใน้ำอาหารไก่ไข่

สำปั็ดาห์ ละเอ่ยด* หยาบ**

18 – 25 35 % 65 %

26 – 45 30 % 70 %

46 – 70 25 % 75 %

> 70 15 % 85 %

*หินัป้นัแบบละเอ่ยด้: เฉล่่ย 1 มีมี.

** หินัป้นัแบบหยาบ:  
85 % ของอนุัภาค > 3.5 มีมี. และน้ัอยกว่ิา 5 % < 
5 มีมี.

ตารางท่ี่� 24: อตัราส่ำวน้ำโป็รต่น้ำท่ี่� ใช้ป้็ระโยช้น้ำ์
ไดใ้น้ำแม่ไก่ไข่ 

ช่้วงให้ไข่ 

ไลซีนั 100 %

เมที่ไธ์โอนีันั 50 %

เมที่ไธ์โอนีันั + ซ่สัเตอีนั 90 %

ที่รีโอนีันั 70 %

ที่ร่ปโตเฟนั 22 %

ไอโซล่วซีนั 80 %

วาลีนั 88 %

อารจี์นีันั 104%

ตารางท่ี่� 20: ความตอ้งการ Ca และ P ใน้ำช่้วงระยะใหไ้ข่

ก่อน้ำช่้วงใหผ้ลผลิตสูำงสุำด ช่้วงใหผ้ลผลิตสูำงสุำดถูงึ 45 
สำปั็ดาห์ 45–70 สำปั็ดาห์ > 70 สำปั็ดาห์

แคลเซ่ัยม 
(กรมั / ตวั / วนั้ำ)

3.80 4.00 4.30 4.50

ฟอสำฟอรสัำ*
(มก. / ตวั / วนั้ำ)

600 540 480 430

ฟอสำฟอรสัำท่ี่�เป็็น้ำ
ป็ระโยช้น้ำ์
(มก. /ตวั / วนั้ำ)

420 380 340 300

ฟอสำฟอรสัำท่ี่�ย่อยได ้
(มก. / ตวั / วนั้ำ)

360 325 290 255

สามีารัถปรับัได้ต้ามีการัใช่แ้ละรัะด้บัของไฟเตส

ช่้วงให้ไข่

ว่ตาม่นั A* IU 10000

ว่ตาม่นั D3 IU 2500

ว่ตาม่นั E IU 15 – 30

ว่ตาม่นั K3 mg 3**

ว่ตาม่นั B1 mg 1

ว่ตาม่นั B2 mg 4

ว่ตาม่นั B6 mg 3

ว่ตาม่นั B12 mcg 15

กรดแพื้นัโธ์ท่ี่น่ัค mg 10

กรดน่ัโคท่ี่น่ัค mg 30

กรดโฟล่ค mg 0.5

ไบโอต่นั mcg 50

โคลีนั mg 400

ยากนัับ่ด –

แมงกานีัสั mg 100

สังักะสีั mg 60 

เห้ล็ก mg 25

ที่องแดง mg 5

ไอโอดีนั mg 0.5

ซีลีเนีัยม mg 0.25

* อาจัให้รัะด้บัท่่ี่ส้งกว่ิาตามีที่อ้งถ่ินัหร่ัอการัควิบคุมีในั
ปรัะเที่ศึ

** ให้เพ่ิัมีสองเท่ี่าถา้อาหารัได้ร้ับัควิามีรัอ้นั

ตารางท่ี่� 21: การแน้ำะน้ำำาวิตามิน้ำและแร่ธิาตุ
ใน้ำช่้วงใหไ้ข่

โภชีน้ำาการ
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 โภูช้นัาการ 

ตอ้งม่ีขอ้ม้ีลท่ี่�ด่้ในัการัที่ำาส้ตรัอาหารัให้ม่ีค่า
โภช่นัะตรังตามีควิามีเป็นัจัริัง โด้ยขอ้ม้ีลที่าง
วิิช่าการั, วิิธุ่์การัที่างเคม่ี และ/หร่ัอ NIR ม่ีควิามี
จัำาเป็นัเพ่ั�อให้ได้ค่้าโภช่นัะของวิตัถุดิ้บท่ี่�ถ้กตอ้ง

 จุลชี้วว่ที่ยา 

ไม่ีได้ม่้ีการัแนัะนัำาเป็นัพิัเศึษในัเร่ั�องน่ั� แต่หากม่ี
ตำ�าก็จัะเป็นัผลด่้ต่อศึกัยภาพัของแม่ีไก่ โด้ยควิรั
ตอ้งมีั�นัใจัว่ิาม่ีการัตรัวิจัสอบควิบคุมีเพ่ัยงพัอในั
ด้า้นัการัป้องกนััปัจัจัยัท่ี่�ม่ีควิามีเส่�ยงที่างด้า้นัจุัล
ช่่วิวิิที่ยาในัอาหารั

 การออกซ่เดช้ั่นั 

นัำ �ามีนััในัโรังงานัผสมีอาหารัและไขมีนััอาหารั
เป็นัส่วินัปรัะกอบท่ี่�สามีารัถเกิด้การัออกซิึ่เด้ช่ั�นั
ได้ง่้ายท่ี่�สุด้ โด้ยควิรัม่ีการัวิางแผนัการัควิบคุมี
คุณภาพัในัส่วินัของการัวิิเครัาะห�รัะด้บัของ
การัออกซิึ่เด้ช่ั�นั ซึ่ึ�งควิรัปรัะเมิีนัอย่างน้ัอยสอง
ตวัิแปรัของวิิธุ่์การัท่ี่�ใช่ ้

 มยัโคที่อกซ่นั 

ที่ำาตามีคำาแนัะนัำาท่ี่�หาได้ใ้นัปรัะเที่ศึและตามี
ขอ้ม้ีลวิิช่าการัเพ่ั�อป้องกนััผลเส่ยต่อสุขภาพั
การัให้ผลผลิตของแม่ีไก่ อาจัด้ดั้แปลงโด้ย
ใช่ส้ารัจับัมียัโคที่อกซิึ่นัให้เหมีาะสมีกบัรัะด้บั

ควิามีเส่�ยงในัอาหารั และรัะด้บัการัปนัเป้�อนัในั
วิตัถุดิ้บ 

 สัารตา้นัโภูช้นัะ 

สารัตา้นัโภช่นัะ (ANF) ในัวิตัถุดิ้บสามีารัถ
ยอมีรับัให้ม่ีส้งกว่ิาหร่ัอตำ�ากว่ิาค่าแนัะนัำาได้้

โคุรงสีร�้งอ�ห�ร

ค์ุณภู�พัข่องอ�ห�ร

ตารางท่ี่� 25:  
ขน้ำาดอนุ้ำภูาคอาหารของแม่ไก่สำาว

แม่ไก่สำาว เฉล่�ย % 

> 2 มม. 28.2

> 1.4 < 2 มม. 24.5

> 1 < 1.4 มม. 12.8

> 0.71 < 1 มม. 9.9

> 0.5 < 0.71 มม. 8.8

< 0.5 มม. 15.6

ตารางท่ี่� 26:  
ขน้ำาดอนุ้ำภูาคอาหารของแม่ไก่ไข่

แม่ไก่ไข่ เฉล่�ย % 

> 2 มม. 26.2

> 1.4 < 2 มม. 30.3

> 1 < 1.4 มม. 14.4

> 0.71 < 1 มม. 9.0

> 0.5 < 0.71 มม. 7.1

< 0.5 มม. 12.6

ส่วินัใหญ่ที่ั�วิโลกจัะใช่อ้าหารัผง ส่วินัอาหารัไก่
ไข่ส่วินัใหญ่จัะใช่เ้ม็ีด้ใหญ่ ไม่ีค่อยนิัยมีแบบผง
ท่ี่�ม่ีโภช่นัะหลกัเหล่ออย่้มีากท่ี่�สุด้ ด้งันัั�นัมีนััม่ี
ควิามีจัำาเป็นัสำาหรับัผลสำาเร็ัจัในัด้า้นัโภช่นัาการั
จังึตอ้งที่ำาให้ม่ีโครังสรัา้งขนัาด้ของอนุัภาค

สมีำ�าเสมีอกนัั ซึ่ึ�งม่ีควิามีสำาคญัอย่างมีากในัไก่ท่ี่�
ไม่ีได้ต้ดั้ปาก
อาหารัเม็ีด้และเม็ีด้แตกสามีารัถใช่เ้ล่ �ยงไก่นัานั
ตรัาบเท่ี่าท่ี่�เม็ีด้ของมีนััยงัยดึ้ติด้กนััด่้อย่้

จ์ดสีำ�คุญัใน้ำคุว�มสีมำ��เสีมอก่นั้ำข่องอ�ห�รผง
  การับด้วิตัถุดิ้บ
  ขนัาด้อนุัภาคของแหล่งโปรัต่นั
  การัเติมีของเหลวิ เช่่นั นัำ �ามีนััจัะช่่วิยลด้ ควิามี

เป็นัฝุู� นัของอาหารัได้้
  การัลด้วิตัถุดิ้บท่ี่�ม่ีอนุัภาคละเอ่ยด้
  โครังสรัา้งอาหารัท่ี่�ด่้จัะท่ี่�ควิามีสำาคญัอย่าง

มีากต่อไก่ท่ี่�ไม่ีได้ต้ดั้ปาก
  ด้้ตารัางท่ี่�  25 และ 26 เพ่ั�อเป็นัแนัวิที่าง 

คุณภาพข่องอาห้ารโครงสรา้งอาห้ารโภชีน้ำะระยะให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะ 
เริ�มให้ไ้ข่่

โภชีน้ำาการระยะ 
ก่อน้ำให้ไ้ข่่โภชีน้ำาการระยะอนุ้ำบัาล

จ์ดสีำ�คุญั
· ป็รบัอาหารใหเ้ป็็น้ำไป็ตามความตอ้งการของแม่ไก่ตามน้ำำ �าหน้ำกัตวัและมวลไข่ท่ี่�ผลิตได ้
· ความตอ้งการแคลเซ่ัยมและฟอสำฟอรสัำสำามารถูเป็ล่�ยน้ำไดต้ามอายุของแม่ไก่ท่ี่�มากขึ �น้ำ 
· โภูช้น้ำะท่ี่�มากเกิน้ำหร้อน้ำอ้ยเกิน้ำจุะส่ำงผลเส่ำยต่อคุณภูาพื้ของเป็ล้อกไข่
· โครงสำรา้งของอาหารควรดงึดูดแม่ไก่ เพ้ื้�อใหพ้ื้วกมนั้ำกิน้ำอาหารใหห้มด
· ขอ้มูลที่างโภูช้น้ำาการและจุุลช่้ววิที่ยาเป็็น้ำกุญแจุน้ำำาไป็สู่ำศกัยภูาพื้ท่ี่�ด่ของแม่ไก่
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 การพื้าความรอ้นั 

เป็นัการัส้ญเส่ยควิามีรัอ้นัเน่ั�องจัากการั
เคล่�อนัท่ี่�ของอากาศึท่ี่�ยอมีให้ม่ีการัเคล่�อนัผ่านั
ของควิามีรัอ้นัจัากตวัิของแม่ีไก่ไปส่้อากาศึ
 กรัะบวินัการัน่ั�สามีารัถช่่วิยให้เกิด้ได้โ้ด้ยการั
จัดั้ให้ม่ีการัเคล่�อนัท่ี่�ของอากาศึอย่างเร็ัวิรัอบๆ
 ตวัิแม่ีไก่ 

 การนัำาความรอ้นั 

เป็นัการัเคล่�อนัตวัิของควิามีรัอ้นัจัากพ่ั�นัผิวิ
หนึั�งไปยงัอ่กพ่ั�นัผิวิหนึั�ง ซึ่ึ�งปกติแลว้ิมีนััไม่ีค่อย
ม่ีควิามีสำาคญัมีากนักั เพัรัาะพ่ั�นัผิวิสมัีผสัม่ีน้ัอย
และอุณหภ้มิีของพ่ั�นัคอกหร่ัอกรังก็ไม่ีค่อยแตก
ต่างกบัอุณหภ้มิีร่ัางกาย

 การแผ่ 

เป็นัการัแพัร่ัผ่านัควิามีรัอ้นัจัากวิตัถุท่ี่�รัอ้นัไป
ยงัวิตัถุท่ี่�เย็นั โด้ยการัส้ญเส่ยควิามีรัอ้นัจัะเป็นั
อตัรัาส่วินัของอุณหภ้มิีท่ี่�ต่างกนััรัะหว่ิางพ่ั�นัผิวิ
ของร่ัางกายและอากาศึท่ี่�อย่้รัอบๆ

 การระเห้ย 

แม่ีไก่ใช่ก้ารัรัะเหยของอากาศึเพ่ั�อรักัษา
อุณหภ้มิีของร่ัางกายโด้ยเพิั�มีอตัรัาการัหายใจั
ด้ว้ิยการัหอบ ซึ่ึ�งก็ได้ผ้ลด่้อย่างยิ�ง

ก่�รคุวบค์ุมคุว�มรอ้น้ำข่องแม่ไก่่

การแผ่

การระเห้ย 

การน้ำำาควิามรอ้น้ำ 

การพาควิามรอ้น้ำ 

การัส้ญเส่ยควิามีรัอ้นัจัากการัหายใจั

การัส้ญเส่ยควิามีรัอ้นัจัากการัแผ่,  
การันัำาควิามีรัอ้นั และการัพัาควิามีรัอ้นั
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อุณหภ้มิีห้อง

อิที่ธิิพื้ลของอุณหภููมิหอ้งต่อการสูำญเส่ำยความรอ้น้ำใน้ำแบบต่างๆ

ท่ี่�มีา: Bell and Weaver, 2002

· การควิบัคุมอิทธิิพลข่องอุณห้ภูมิต่อแม่ไก่

· การให้น้้ำำ �าที�มีคุณภาพดีต่อแม่ไก่

· การควิบัคุมอิทธิิพลข่องแสงสว่ิางต่อแม่ไก่
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อุณหภ้มิีโด้ยรัอบเป็นัอิที่ธิุ์พัลหลกัต่อการัให้ผลผลิตไข่ โด้ยไก่ไข่จัะให้
ผลผลิตท่ี่�ด่้ในัช่่วิงอุณหภ้มิีท่ี่�กวิา้ง ควิามีผนััแปรัของอุณหภ้มิีรัะหว่ิาง  

21 °C และ 27 °C (69.8 °F และ 80.6 °F) จัะม่ีอิที่ธิุ์พัลน้ัอยต่อการัให้ผลผลิต
ไข่, ขนัาด้ของไข่และคุณภาพัของเปล่อกไข่ อตัรัาการัเปล่�ยนัอาหารัจัะ
เพิั�มีขึ �นัตามีอุณหภ้มิีโรังเร่ัอนัท่ี่�ส้งขึ �นั และปรัะสิที่ธิุ์ภาพัส้งสุด้จัะอย่้ในัช่่วิง
  21–27 °C (69.8–80.6  °F) แต่ถา้อุณหภ้มิีเพิั�มีขึ �นัก็จัะม่ีผลกรัะที่บต่อ
ตวัิแปรัด้งัต่อไปน่ั�:
  การักินัอาหารั
  นัำ �าหนักัไข่
  การัให้ผลผลิตไข่
  คุณภาพัของเปล่อกไข่
  อตัรัาการัตาย

อุณหภ้มิีท่ี่�สมีำ�าเสมีอรัอบๆ โรังเร่ัอนัม่ีควิามีสำาคญัมีาก โด้ยการัจัดั้การัการั
รัะบายอากาศึท่ี่�ด่้และฉนัวินักนััควิามีรัอ้นัจัะช่่วิยลด้หร่ัอขจัดั้ควิามีผนััแปรั
ของอุณหภ้มิี โด้ยเฉพัาะรัะหว่ิางกลางวินััและกลางค่นั

อุณหภ้มิีไม่ีควิรัเป็นัตวัิแปรัเด่้�ยวิ แต่ควิรัพิัจัารัณาร่ัวิมีกบัควิามีช่่�นั นัอกจัาก
น่ั�ควิามีเร็ัวิของลมีก็ยงัม่ีส่วินัสำาคญัต่ออุณหภ้มิีโด้ยรัอบอ่กด้ว้ิย

ตารางท่ี่� 27: อุณหภููมิและอิที่ธิิพื้ลของมนั้ำต่อแม่ไก่

อุณหภููมิ อิที่ธิิพื้ล

°C °F

< 20 °C < 51.8 °F อตัราการเปลี�ยนัอาห้ารเพ่ื้�มข่้น้ั

20–27 °C 51.8–77 °F
อุณห้ภููม่เพืื้�อการให้ผ้ลผล่ตและอตัราการ

เปลี�ยนัอาห้ารทีี่�ดี

27–31 °C 77–87.8 °F การก่นัอาห้ารลดลงเล็กนัอ้ย

32–36 °C 89.6–96.8 °F
การก่นัอาห้ารลดลง

ก่จกรรมลดลง และการให้ผ้ลผล่ตไข่่,  
นัำา้ห้นักัไข่่ และคุณภูาพื้เปลือกไข่่ลดลง

37–39 °C 98.6–102.2 °F

การก่นัอาห้ารลดลงอย่างรุนัแรง
ไข่่แตกรา้วเพ่ื้�มข่้น้ั

การตายข่องแม่ไก่ทีี่�มีนัำา้ห้นักัมากห้รือแม่ไก่
ทีี่�ให้ผ้ลผล่ตสัมบูรณ์

40–42 °C 104–107.6 °F
ห้อบอย่างรุนัแรง และภูาวะเลือดเป็นัด่าง 

อตัราการตายเพ่ื้�มข่้น้ัเนืั�องจากห้มดแรงจาก
ความรอ้นั

> 42 °C > 107.6 °F
จดัการอย่างเร่งด่วนัเพืื้�อที่ำาให้้ ไก่เย็นัลงและ

รอดชี้ว่ต

อ์ณหภููมิ

ท่ี่�มีา: Bell and Weaver, 2002

อุณหภ้มิีท่่ี่เพ่ิัมีขึน้ัอย่างต่อเน่่ัอง ท่่ี่ควิรัพิัจัารัณาอย่างรัะมีดั้รัะวิงัในัรัะบบย่นักรัง 

Courtesy of M. Czarick – UGA

ฉนัวินักนััควิามีรัอ้นัท่่ี่หลงัคาเป็นัหลกัสำาคญัสำาหรับัอุณหภ้มิีโรังเร่ัอนัและการั
รัะบายอากาศึท่่ี่ถ้กตอ้งในัเขตอากาศึรัอ้นัหร่ัอเขตอากาศึเย็นั

Courtesy of M. Czarick – UGA

พัดั้ลมีหร่ัอช่่องอากาศึไม่ีได้ม่้ีควิามีสามีารัถในัการัเป็นัฉนัวินัควิามีรัอ้นัเหม่ีอนักบั
กำาแพัง พัวิกมีนััสามีารัถก่อให้เกิด้พ่ัน้ัท่่ี่ท่่ี่ไม่ีสบายตวัิต่อแม่ีไก่ได้.้

Courtesy of M. Czarick – UGA
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อุณหภ้มิีส้ง (เป็นัเวิลานัานั) สามีารัถเป็นัสาเหตุ
ให้เกิด้การัส้ญเส่ยต่อเกษตรักรัผ้เ้ล่ �ยงไก่ได้้
 อิที่ธิุ์พัลของควิามีเคร่ัยด้จัากควิามีรัอ้นัจัะส่ง
 ผลให้เล่�อนัการัเริั�มีให้ผลผลิตไข่, ศึกัยภาพั
ลด้ลง, การักินัอาหารัลด้ลง และอตัรัาการัตาย
เพิั�มีขึ �นั ด้งันัั�นัเพ่ั�อลด้การัส้ญเส่ยรัายได้ ้ควิรั
พัยายามีทุี่กวิิธุ่์ที่างท่ี่�จัะรักัษาอุณหภ้มิีท่ี่�เหมีาะ
สมีในัโรังเร่ัอนั ซึ่ึ�งอย่้ในัช่่วิงอากาศึท่ี่�สบายตวัิ
ของแม่ีไก่ และหากอุณหภ้มิีไม่ีเป็นัไปตามีท่ี่�
ตอ้งการัควิรัที่ำาการัตรัวิจัสอบด้งัน่ั�:

 การระบายอากาศ 

ควิรัตรัวิจัสอบรัะบบการัรัะบายอากาศึก่อนั
เขา้ส่้ภาวิะอากาศึรัอ้นั โด้ยควิรัที่ำาควิามีสะอาด้
พัดั้ลมี และสายพัานัของพัดั้ลมีควิรัแน่ันัและ
ควิรัเปล่�ยนัถา้ช่ำารุัด้ ช่่องอากาศึเขา้ควิรัม่ีเพ่ัยง
พัอ เพ่ั�อให้ม่ีอากาศึไหลเว่ิยนัได้ส้ะด้วิก ตลอด้
จันัควิรัที่ำาควิามีสะอาด้และไม่ีขดั้ขวิางการัไหล
เว่ิยนัของอากาศึท่ี่�ผ่านัเขา้มีา อ่กที่ั�งควิรัม่ีปล่อง
รัะบายอากาศึและแผ่นัที่ำาควิามีเย็นัในัรัะบบ
ด้ว้ิย
แนัะนัำาว่ิาควิรัตรัวิจัสอบและปรับัปรุังขอ้ม้ีลของ
อากาศึ, พัดั้ลมี, ช่่องอากาศึ, และตวัิตรัวิจัจับั
สญัญาณทุี่กๆ ปี

 ความห้นัาแน่ันัข่องฝููงตำ่า 

ควิามีหนัาแน่ันัของฝู้งควิรัเป็นัไปตามีสภาวิะ
แวิด้ลอ้มี ถา้หากควิามีหนัาแน่ันัในัโรังเร่ัอนัส้ง
เกินัไป รังัส่ควิามีรัอ้นัรัะหว่ิางตวัิไก่จัะสะสมี
 ที่ำาให้อุณหภ้มิีเพิั�มีส้งขึ �นัและอากาศึจัะถ้ก
ป้องกนััไม่ีให้ไหลเว่ิยนัรัอบๆ ตวัิไก่ได้อ้ย่าง
เหมีาะสมี ด้งันัั�นัจังึควิรัม่ีพ่ั �นัท่ี่�เพ่ัยงพัอสำาหรับั
แม่ีไก่เพ่ั�อการัแยกตวัิออกมีาหอบและหายใจั
 ตลอด้จันัขยบัปีกออกจัากลำาตวัิได้เ้ล็กน้ัอยเพ่ั�อ
ตอบสนัองต่อการัส้ญเส่ยควิามีรัอ้นัได้ม้ีากท่ี่�สุด้ 

 คุณภูาพื้ข่องนัำา้ 

เม่ี�อไก่เกิด้ควิามีเคร่ัยด้จัากควิามีรัอ้นัพัวิกมีนััจัะ
เพิั�มีการักินันัำ �าเพ่ั�อให้ร่ัางกายเย็นัลง อตัรัาส่วินั
ของนัำ �าต่ออาหารัจัะเพิั�มีขึ �นัจัาก 2:1 ภายใต้
สภาวิะปกติเป็นัมีากกว่ิา 5:1 ภายใตส้ภาวิะ
อากาศึรัอ้นั นัำ �าและคุณภาพัของนัำ �าควิรัจัดั้ให้ม่ี
เพ่ัยงพัอเพ่ั�อบรัรัเที่าแม่ีไก่จัากอากาศึรัอ้นั และ
เพ่ั�อให้แน่ัใจัว่ิาไก่ทุี่กตวัิสามีารัเขา้ถงึนัำ �า ควิรัจัดั้
ให้ม่ีถว้ิยนัำ �าด่้�มีอย่างน้ัอย 1 ถว้ิย หร่ัอหวัินิัปเปิ�ล 
นัำ �าด่้�มี 1 หวัิต่อหนึั�งกรัง หร่ัอรัางนัำ �ายาวิ  

2.5 ซึ่มี.ต่อตวัิ

 เวลาท่ีี่ให้อ้าห้าร 

ไม่ีควิรัให้อาหารัในัช่่วิงรัอ้นัท่ี่�สุด้ของวินัั กลยุที่ธุ์ �
ท่ี่�ด่้ก็ค่อ รัะงบัการัให้อาหารั 5–8 ช่ั�วิโมีงก่อนั
เวิลาท่ี่�คาด้ว่ิาอากาศึจัะรัอ้นัส้งสุด้ รัอบการั
ให้อาหารัควิรัเป็นัแบบถ่�ๆ เพ่ั�อกรัะตุน้ัการั
กินัอาหารั ส่วินัในัท่ี่�ให้อาหารัควิรัม่ีรัะด้บัของ
อาหารัคงคา้งเหล่ออย่้น้ัอยนัานัปรัะมีาณ 1 
ช่ั�วิโมีงต่อวินััในัช่่วิงบ่าย เพ่ั�อช่่วิยเพิั�มีควิามีน่ัา
กินัและเพ่ั�อให้มีั�นัใจัว่ิาผงอาหารัท่ี่�เหล่ออย่้ถ้ก
กินัไปจันัหมีด้ ซึ่ึ�งปกติมีนััจัะเป็นัส่วินัปรัะกอบ
ของแร่ัธุ์าตุ, วิิตามิีนัและกรัด้อะมิีโนั เพ่ั�อเพิั�มี
การักินัอาหารัก็ควิรัม่ีขนัมีรัอบด้กึเสริัมีด้ว้ิย 

 การที่ำาสูัตรอาห้าร 

เม่ี�อการักินัอาหารัลด้ลงในัรัะหว่ิางช่่วิงอากาศึ
รัอ้นั ซึ่ึ�งภายใตส้ภาวิะเช่่นัน่ั� ปกติการัให้อาหารั
จัะเป็นัการัเพิั�มีพัลงังานัเพ่ั�อคงการักินัพัลงังานั
ต่อวินััให้ถงึรัะด้บัท่ี่�จัำาเป็นัต่อศึกัยภาพัท่ี่�เหมีาะ
สมี สำาหรับัขอ้ม้ีลเพิั�มีเติมีให้ด้้เน่ั�อหาโภช่นัาการั

สีภู�พัอ�ก่�ศใน้ำโรงเรือน้ำ 
ร่มเงาใน้ำโรงเร้อน้ำเปิ็ด

พื้ดัลม

ช่้องอากาศเขา้

ท่ี่� เก็บน้ำำ �า

ตารางท่ี่� 28: ความหน้ำาแน่้ำน้ำของฝููงใน้ำสำภูาพื้อากาศรอ้น้ำ

อุณหภููมิ พ้ื้ �น้ำท่ี่�พ้ื้ �น้ำคอก พ้ื้ �น้ำท่ี่�ใหอ้าหาร พ้ื้ �น้ำท่ี่�ท่ี่�ใหน้้ำำ �า

พ้ื้ �น้ำ
(ตวั / ม.2)

กรง
(ซัม.2 / ตวั)

รางอาหาร
(ซัม. / ตวั)

ตวั/นิ้ำป็เปิ็ล ตวั / รอบท่ี่�ใหน้้ำำ �า

25 °C / 77 °F 5.5 450 10 20 75

30 °C / 86 °F 4.5 550 15 10 60

35 °C / 95 °F 3.5 650 20 5 50

ให้เป็นัไปตามีกฏิหมีายท่่ี่กำาหนัด้ในัที่อ้งถ่ินัของคุณ
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สำถูาน้ำท่ี่� เติมคลอร่น้ำใน้ำน้ำำ �า

นัำ �าเป็นัส่วินัสำาคญัท่ี่�สุด้และเป็นัโภช่นัะวิิกฤติ
ของแม่ีไก่ สภาวิะขาด้นัำ �าจัะม่ีผลโด้ยตรังต่อการั
กินัอาหารัและการัให้ผลผลิต โด้ยถา้การัขาด้
นัำ �าเกินักว่ิา 24 ช่ั�วิโมีงก็จัะผลเส่ยหายกบัการัให้
ผลผลิตไข่ ถา้หากขาด้นัำ �าเกินั 48 ก็จัะเกิด้การั
ตายส้งขึ �นัในัฝู้ง ด้งันัั�นัจังึม่ีควิามีสำาคญัท่ี่�ตอ้ง
จัดั้ให้ม่ีแหล่งนัำ �าท่ี่�ม่ีคุณภาพัด่้, สมีำ�าเสมีอ และ
เช่่�อถ่อได้ ้และจัะด่้กว่ิาหากม่ีแหล่งนัำ �าถงึสอง
แหล่ง

 คุณภูาพื้ที่างจุล่นัที่รีย ์

นัำ �าสามีารัถเป็นัตวัินัำาพัาเช่่�อโรัคถา้แหล่งนัำ �า
ม่ีการัปนัเป้�อนั นัอกจัากน่ั�นัำ �าท่ี่� ม่ีคุณภาพัที่าง
จุัลินัที่ร่ัย �ตำ�าก็สามีารัถม่ีผลต่อสุขภาพัที่างเดิ้นั
อาหารัและนัำาไปส่้ปัญหาเช่่�อโรัคท่ี่�ม่ีผลต่อการั
ให้ผลผลิต 
คุณภาพัที่างจุัลินัที่ร่ัย �ของแหล่งนัำ �าควิรัม่ีการั
ตรัวิจัสอบและเก็บตวัิอย่างอย่างน้ัอยปีละครัั�ง
 ซึ่ึ�งมีนััม่ีควิามีสำาคญัมีากถา้หากนัำ �าเหล่านัั�นัมีา
จัากแหล่งนัำ �าผิวิดิ้นั 
แต่ถา้หากแหล่งนัำ �าท่ี่�ให้ม่ีคุณภาพัด่้มีาก แนัะนัำา
ว่ิาควิรัม่ีการัเติมีคลอร่ันัหร่ัอการับำาบดั้อ่�นัๆ
 ร่ัวิมีด้ว้ิย โด้ยเฉพัาะแหล่งนัำ �าผิวิดิ้นัยิ�งควิรัตอ้ง
ม่ีการับำาบดั้ 

ค์ุณภู�พัน้ำำ�้ 
 คุณภูาพื้ที่างกายภูาพื้ 

ส่วินัปรัะกอบของแร่ัธุ์าตุและธุ์าตุอ่�นัๆ สามีารัถ
ม่ีผลอย่างยิ�งต่อการัให้ผลผลิตไข่และสุขภาพั
ของแม่ีไก่ ถงึแมีว่้ิาสามีารัถตรัวิจัสอบได้อ้ย่าง
ถ้กตอ้งแต่ก็ยากมีากและม่ีรัาคาแพังในัการั
เปล่�ยนัลกัษณะที่างเคม่ีของนัำ �า แหล่งนัำ �าท่ี่� ม่ี
คุณภาพัด่้จัะม่ีปรัะโยช่นั�อย่างมีหาศึาลหาก
ตั�งฟารั�มีอย่้ตรังนัั�นั คุณภาพัที่างกายภาพัและ
เคม่ีของนัำ �าควิรัตอ้งตรัวิจัสอบและเก็บตวัิอย่าง
อย่างน้ัอยทุี่กๆ ปี

 การปฏ่ิเสัธ์นัำา้ 

ในับางกรัณ่แม่ีไก่อาจัปฏิิเสธุ์นัำ �า ซึ่ึ�งสถานัการัณ�
น่ั�จัะเป็นัแบบเด่้ยวิกนัักบัการัขาด้นัำ �า:
  อ์ณหภููมิ: แม่ีไก่จัะม่ีการักินันัำ �าลด้ลงเม่ี�อนัำ �า

นัั�นัม่ีอุณหภ้มิีส้งกว่ิา 24 °C และจัะปฏิิเสธุ์เม่ี�อ
ส้งกว่ิา 32 °C
  รสีช่�ติ: แมีว่้ิาแม่ีไก่จัะไม่ีม่ีการัพัฒันัาการัรับั

ร้ัร้ัสช่าติแต่มีนััจัะปฏิิเสธุ์การัด่้�มีนัำ �าเม่ี�อนัำ �านัั�นั
ม่ีรัสช่าติท่ี่�ไม่ีพังึปรัะสงค� ซึ่ึ�งการัเติมีสารัเสริัมี
หร่ัอสารัตา้นัปฏิิช่่วินัะลงในันัำ �าอาจัที่ำาให้เกิด้
เหตุการัณ�เช่่นัน่ั�ได้้
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น้ำำ �าท่ี่� กิน้ำ / 1000 ตวั / วนั้ำ

ตารางท่ี่� 29: ตวัแป็รใน้ำน้ำำ �าด้� ม

รายละเอ่ยด ค่าสูำงสุำด

จำานัวนัข่องแบคทีี่เรียต่อ
ม่ลล่ล่ตร

10–15

จำานัวนัโคล่ฟอรม์ต่อ
ม่ลล่ล่ตร

0

ระดบัข่อง
ความถ่วงจำาเพื้าะ

– 30°

สัารอ่นัที่รีย ์ 1 มก. / ล่ตร

ไนัเตรที่ 0–15 มก. / ล่ตร

แอมโมเนีัย 0 มก. / ล่ตร

ความห้มอง / ความขุ่่นั 5 U

เห้ล็ก 0.3 มก. / ล่ตร

แมงกานีัสั 0.1 มก. / ล่ตร

ที่องแดง 1.0 มก. / ล่ตร

สังักะสีั 5 มก. / ล่ตร

แคลเซียม 75 มก. / ล่ตร

แมกนีัเซียม 50 มก. / ล่ตร

ซลัเฟต 200 มก. / ล่ตร

คลอไรด ์ 200 มก. / ล่ตร

ค่า PH 6.8–7.5
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คุณภาพัอากาศึท่ี่�ด่้ในัโรังเร่ัอนัควิรัรับั
ปรัะกนััได้ว่้ิาม่ีการัรัะบายอากาศึท่ี่�เหมีาะสมี
 ซึ่ึ�งตอ้งม่ีควิามีหนัาแน่ันัของกา๊ซึ่และฝุู� นัตำ�า
 ในัขณะเด่้ยวิกนัั อุณหภ้มิีในัโรังเร่ัอนัควิรั
รักัษาให้เหมีาะสมีรัะหว่ิาง 18–20 °C และ
ควิามีช่่�นัสมัีพัทัี่ธุ์ �ท่ี่�  50–60 % 
อตัรัารัรัะบายอากาศึจัะพิัจัารัณาจัากอุณหภ้มิี
 อย่างไรัก็ตามียงัม่ีตวัิแปรัต่างๆ ท่ี่�จัะเป็นัการั
รับัรัองรัะด้บัการัรัะบายอากาศึตำ�าสุด้ ซึ่ึ�งปกติ
จัะคำานัวิณได้จ้ัาก มี.2/นัำ �าหนักัตวัิ/ช่ั�วิโมีง แต่ในั
สถานัการัณ�จัริังจัะเป็นัการัจัดั้การัท่ี่�ถ้กตอ้ง
ของตวัิแปรัเหล่าน่ั�:
  ควิามีช่่�นัสมัีพัทัี่ธุ์ �
  CO2 ตำ�า กว่ิา 5000 ppm
  CO ตำ�า กว่ิา 50 ppm
  NH3 ตำ�า กว่ิา 25 ppm

การัมีองเห็นัของไก่จัะแตกต่างจัากคนัในัส่วินั
ของสเปคตรัมัีการัมีองเห็นั โด้ยแม่ีไก่สามีารัถ
มีองเห็นัแสงอลัตรัา้ไวิโอเลตและอินัฟาเรัด้ได้้

 ด้งันัั�นัจังึควิรัพิัจัารัณาเม่ี�อใช่โ้ปรัแกรัมีแสง
สว่ิางและการัเล่อกส่ของแสงสว่ิาง 
แม่ีไก่ตอ้งการัแสงสว่ิางท่ี่�เหมีาะสมีท่ี่�ม่ีควิามีเขม้ี

แสงเพ่ัยงพัอและช่่วิง
แสงท่ี่�ถ้กตอ้ง แหล่ง
ของแสงท่ี่�ด่้ท่ี่� สุด้ในั
การัให้ผลผลิตค่อ
หลอด้ไฟให้แสงสว่ิาง
ควิามีถ่�ส้งสุด้  
(> 2,000Hz) ท่ี่�ม่ี
สเปคตรัมัีส่โที่นัรัอ้นั
 (2,500–3,500  K) 
ส่วินัหลอด้ฟล้ออ
เรัสเซึ่นัต�ควิามีถ่�ตำ�า
 หร่ัอหลอด้ปรัะหยดั้
ไฟ (50–100 Hz) จัะ
ม่ีแสงกรัะพัริับท่ี่�จัะม่ี

ผลต่อแม่ีไก่ ตลอด้จันัส่งเสริัมีให้เกิด้การัจิักขนั
และการัจิักกินัเน่ั�อกนัั 
นัอกจัากน่ั� แม่ีไก่ยงัสามีารัถมีองเห็นัได้อ้ย่าง
ด่้เย่�ยมีในัสภาพัแวิด้ลอ้มีท่ี่�ม่ีควิามีเขม้ีของแสง
ตำ�า โด้ยควิามีเขม้ีของแสงจัะต่างกนััในัรัะหว่ิาง
รัะยะการัให้ผลผลิตท่ี่�แตกต่างกนัั แต่พังึจัำา
ไวิว่้ิาควิามีเขม้ีแสงท่ี่�ส้งก็จัะที่ำาให้ไก่กรัะต่อร่ัอ
ลน้ัได้ม้ีากขึ �นั ซึ่ึ�งอาจัม่ีผลด่้ (ในักรัณ่ของการั
กก) หร่ัอผลเส่ย (ในักรัณ่ท่ี่�ม่ีการัจิักกินัเน่ั�อกนัั
ในัรัะหว่ิางให้ไข่) โด้ยในัทุี่กกรัณ่ ควิรัหล่กเล่�ยง
ควิามีผนััแปรัของควิามีเขม้ีของแสงในัรัะหว่ิาง
วินัั ซึ่ึ�งมีนััอาจัเป็นัสาเหตุให้เกิด้ควิามีเคร่ัยด้ส้ง
ในัแม่ีไก่ได้ ้ตลอด้จันัควิรัหล่กเล่�ยงแสงอาทิี่ตย �
ท่ี่� ส่องถงึโด้ยตรังอ่กด้ว้ิย

ค์ุณภู�พัข่องอ�ก่�ศ 

แสีงสีว่�ง 

ตารางท่ี่� 30: การเคล้� อน้ำท่ี่� ของอากาศ

อายุ : 
สำปั็ดาห์

อุณหภููมิแวดลอ้ม

32 21 10 0 –12 –13

1 360 180 130 75 75 75

3 540 270 180 136 110 110

6 1250 630 420 289 210 210

12 3000 1500 800 540 400 400

18 7140 3050 2240 1500 600 600

19+ 9340–12000 5100–6800 3060–4250 1020–1700 700–1050 700–850

มี.3 / ช่ั่วิโมีง / 1000 ตวัิ

สภาพอากาศัรอ้น้ำ
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จ์ดสีำ�คุญั
·  อุณหภููมิจุะม่ผลวิกฤติและควรตอ้งม่การจุดัการท่ี่�ด่เพ้ื้�อใหไ้ดก้ารใหผ้ลผลิตท่ี่�ด่
·  ใน้ำภููมิอากาศอบอุ่น้ำควรม่การตรวจุสำอบท่ี่�ถููกตอ้งเพ้ื้�อลดอิที่ธิิพื้ลจุากอุณหภููมิ
·  น้ำำ �าท่ี่�เป็็น้ำโภูช้น้ำะหลกั ตอ้งม ั�น้ำใจุว่าไดใ้หม่้น้ำำ �าคุณภูาพื้ด่กบัแม่ไก่
·  รกัษาคุณภูาพื้อากาศท่ี่�ด่และการกระจุายจุากการระบายอากาศท่ี่�ถููกตอ้ง
·  จุำาไวว่้า แสำงสำว่างม่ผลอย่างยิ�งต่อพื้ฤติกรรมของแม่ไก่
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อตัราการตาย

น้ำำ�้หน้ำกั่ตำ่�ส์ีดข่องไก่่  

100 ตวั  
เลือกไก่จากกรงในัช้ัน้ัต่างๆ และจาก

ดา้นัห้นัา้, ตรงกลาง และดา้นัที่า้ย 
ข่องโรงเรือนั 

ไก่ทุี่กตวัทีี่�เลือกออกมาจากกรงจะถูก
นัำาไปช้ั�งนัำา้ห้นักั

ก่�รช่ ั่งน้ำำ�้หน้ำกั่ท์ี่ก่
สีปัด�ห�

สูีตรก่�รคุำ�น้ำวณ  
ความสัมำ�าเสัมอ

=
นัำา้ห้นักัไก่ที่ัง้ห้มด – A1 – B2

นัำา้ห้นักัไก่ที่ัง้ห้มด

A1 =  
จำานัวนัข่องไก่ >= นัำา้ห้นักัตวัเฉีลี�ย  

x 1.1

B2  =  
จำานัวนัข่องไก่ <= นัำา้ห้นักัตวัเฉีลี�ย  

x 0.9

อตัร�ก่�รต�ยต่อวนั้ำ (%)  
=

จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายวนัันีั ้x 100
จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายเมื�อวานั

อตั�ก่�รต�ยต่อสีปัด�ห�
 (%)  

=
จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายในั  
7 วนััทีี่�ผ่านัมา x 100

จำานัวนัข่องไก่ทีี่�มีชี้ว่ตอยู่ในัวนััก่อนัเร่�ม
สัปัดาห้์

อตัร�ก่�รต�ยสีะสีม
 (%)  

=
จำานัวนัไก่ทีี่�ตาย x 100

จำานัวนัไก่ทีี่�เร่�มเข่า้ในัโรงเรือนั

วดัอย่�งตำ�� 50 ตวั  
นัำาไก่ทุี่กตวัทีี่�เลือกข่องมาจากกรงห้รือ

พืื้น้ัทีี่�ทีี่�ตอ้งการมาที่ำาการวดั

วดัใน้ำสีปัด�ห�ทีี่� 5 ก่่อน้ำ
ก่�รเคุลืื�อน้ำย�้ย

น้ำำ �าห้น้ำกัตวัิและ
ควิามสมำ�าเสมอ

ควิามยาวิห้น้ำา้
แข่ง้และควิาม
ยาวิสนั้ำกระดูก

อก

ระยะไก่่สี�ว

การที่ำาการวดัสำนั้ำกระดูกอก

การที่ำาการวดัหน้ำา้แขง้

การประเมิน้ำไก่
โภูช่น้ำ�ก่�รระยะอน์้ำบ�ลื
·  การม่ขอ้มูลท่ี่�เช้้�อถู้อไดเ้พ้ื้�อที่ำาการป็ระเมิน้ำท่ี่�ด่
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อตัราการตาย

น้ำำ ��หน้ำกั่ตำ��ส์ีดข่องไก่่  
100 ตวั 

เลือกไก่จากกรงในัช้ัน้ัต่างๆ และจาก
ดา้นัห้นัา้, ตรงกลาง และดา้นัที่า้ยข่อง

โรงเรือนั 
ไก่ทุี่กตวัทีี่�เลือกออกมาจากกรงจะถูก

นัำาไปช้ั�งนัำา้ห้นักั

คุว�มถีู�
ช้ั�งนัำา้ห้นักัทุี่กสัปัดาห้จ์นัถง้อายุ  

30 สัปัดาห้์

ช้ั�งนัำา้ห้นักัทุี่กๆ 2 สัปัดาห้ ์ 
จนัถง้อายุ 40 สัปัดาห้์

ช้ั�งนัำา้ห้นักัทุี่กเดือนัห้ลงัจากอายุ  
40 สัปัดาห้์

สูีตรก่�รคุำ�น้ำวณ  
ความสัมำ�าเสัมอ

=
นัำา้ห้นักัไก่ทุี่กตวั – A1 – B2

นัำา้ห้นักัไก่ทุี่กตวั

A1 =  
จำานัวนัข่องไก่ >= นัำา้ห้นักัตวัเฉีลี�ย  

x 1.1

B2  =  
จำานัวนัข่องไก่ <= นัำา้ห้นักัตวัเฉีลี�ย  

x 0.9

อตัร�ก่�รต�ยต่อวนั้ำ (%)  
=

จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายวนัันีั ้x 100
จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายเมื�อวานั

อตั�ก่�รต�ยต่อสีปัด�ห�
 (%)  

=
จำานัวนัข่องไก่ทีี่�ตายในั  
7 วนััทีี่�ผ่านัมา x 100

จำานัวนัข่องไก่ทีี่�มีชี้ว่ตอยู่ในัวนััก่อนัเร่�ม
สัปัดาห้์

อตัร�ก่�รต�ยสีะสีม
 (%)  

=
จำานัวนัไก่ทีี่�ตาย x 100

จำานัวนัไก่ทีี่�เร่�มเข่า้ในัโรงเรือนั

FCR ก่ก่./ก่ก่.  
=

กก. ข่องอาห้ารทีี่�ก่นั
กก. ข่องไข่่ทีี่�ผล่ต

(จำานัวนัข่องไข่่ x นัำา้ห้นักัไข่่ฉีลี�ย)

FCR ก่ก่. / ไข่่  
=

กก. ข่องอาห้ารทีี่�ก่นั
จำานัวนัข่องไข่่

ไข่่ต่อจำ�น้ำวน้ำไก่่เริ�มตน้้ำ  
=

จำานัวนัข่องไข่่ทีี่�ได้
จำานัวนัข่องแม่ไก่ในัโรงเรือนัห้ลงัจาก

ยา้ยเข่า้กรง

FCR ก่ก่./ไข่่ 12 ฟอง  
=

กก. ข่องอาห้ารทีี่�ก่นั x 12
จำานัวนัข่องไข่่ทีี่�ไดท้ี่ ัง้ห้มด

IOFC 
=

มวลไข่่ข่องไก่ในัโรงเรือนั x 0.8 
–

อาห้ารทีี่�ก่นัต่อจำานัวนัไก่ในัโรงเรือนั
 x 0.2

น้ำำ �าห้น้ำกัตวัิและ
ควิามสมำ�าเสมอ

ตวัิแปรดา้น้ำ
ประสิทธิิภาพ

การประเมิน้ำไก่
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อตัร�ก่�รใหไ้ข่่ต่อวนั้ำ 
(%)  

=
ไข่่ทีี่�ไดท้ี่ ัง้ห้มด x 100

จำานัวนัไก่ทีี่�มีอยู่ในัฟารม์ต่อวนัั

ก่�รใหไ้ข่่ต่อสีปัด�ห�
 (%)  

=
ผลรวมข่องไข่่ทีี่�ผล่ตไดภู้ายในั  

7 วนัั x 100
ผลรวมข่องไก่ที่ัง้ห้มดภูายในั 7 วนัั

ก่�รใหไ้ข่่สีะสีม (%)  
=

ผลรวมข่องไข่่ทีี่�ผล่ตไดท้ี่ัง้ห้มด
จำานัวนัข่องไก่ในัโรงเรือนั x วนััทีี่�ให้้

ผลผล่ต

ข่น้ำ�ดข่องไข่่ต่อวนั้ำ  
=

นัำา้ห้นักัข่องไข่่ทีี่�ผล่ตไดท้ี่ัง้ห้มด

จำานัวนัข่องไข่่ทีี่�ผล่ตไดท้ี่ัง้ห้มด

ข่น้ำ�ดข่องไข่่ต่อสีปัด�ห�  
=

ข่นัาดข่องไข่่เฉีลี�ย 7 วนัั

ข่น้ำ�ดข่องไข่่สีะสีม (ก่.)  
=

นัำา้ห้นักัเฉีลี�ยข่องไข่่ทีี่�ผล่ตไดท้ี่ัง้ห้มด

มวลืไข่่ต่อวนั้ำ  
=

% ไข่่ทีี่�ไดต่้อวนัั x ข่นัาดข่องไข่่ต่อวนัั
100

มวลืไข่่ต่อสีปัด�ห�  
=

% ไข่่ทีี่�ไดต่้อสัปัดาห้ ์ 
x ข่นัาดข่องไข่่ต่อสัปัดาห้์

100

มวลืไข่่สีะสีม  
=

ไข่่ทีี่�ผล่ตได ้x นัำา้ห้นักัไข่่

 จำานัวนัข่องไก่ในัโรงเรือนั

ไข่่ตก่เก่รด 
1. จำานัวนัข่องไข่่แตก (BE)
2. จำานัวนัข่องไข่่รา้ว (FE)

3. จำานัวนัข่องไข่่เป้้อนั (DE)

ไข่่ตก่เก่รดต่อวนั้ำ (%)  
=

จำานัวนัข่อง BE, FE, DE ต่อวนัั x 100

จำานัวนัข่องไข่่ต่อวนัั

ไข่่ตก่เก่รดสีะสีม  
=

จำานัวนัข่อง 
BE, FE, DE ทีี่�ไดท้ี่ ัง้ห้มด x 100

จำานัวนัไข่่ทีี่�ไดท้ี่ ัง้ห้มด

การให้ผ้ลผลิตไข่่

การประเมิน้ำไก่
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ควิามีร้ัเ้ก่�ยวิกบัสถานัะที่างสุขภาพัของแม่ีไก่ม่ี
ควิามีจัำาเป็นัเพ่ั�อให้การัให้ผลผลิตเป็นัไปตามีเป้า
หมีาย ซึ่ึ�งไก่ท่ี่�ป� วิยจัะไม่ีสามีารัถพัฒันัาศึกัยภาพั
ที่างพันััธุุ์กรัรัมีของพัวิกมีนััได้อ้ย่างเต็มีท่ี่�  ด้งันัั�นั
โปรัแกรัมีสุขภาพัจังึเป็นับที่บาที่ในัการัจัดั้ตารัาง
เพ่ั�อการัให้ผลผลิต 
แม่ีไก่สุขภาพัด่้ค่อ ไม่ีม่ีโรัค หร่ัออย่างน้ัอยก็
สามีารัถช่่วิยเหล่อและต่อส้ก้บัโรัคท่ี่�เกิด้ขึ �นัได้้

 โด้ยควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัก็เป็นัอ่กกุญแจั
หนึั�งเพ่ั�อป้องกนััฝู้งไก่ให้ปลอด้ภยัจัากเช่่�อโรัค
 หร่ัออย่างน้ัอยก็ช่่วิยลด้เช่่�อโรัคลงได้ ้ภ้มิีคุม้ีกนัั
ของฝู้งเป็นัจุัด้แข็งท่ี่�จัะเตร่ัยมีแม่ีไก่ให้จัดั้การักบั
โรัคได้ ้ซึ่ึ�งมีนััไม่ีเพ่ัยงเก่�ยวิขอ้งกบัโปรัแกรัมีการั
ที่ำาวิคัซ่ึ่นัแต่เก่�ยวิขอ้งกบัสถานัะที่างกายภาพั
ของแม่ีไก่ด้ว้ิย ซึ่ึ�งถา้แม่ีไก่ม่ีภ้มิีคุม้ีกนััตำ�าลง
เน่ั�องจัากการักินัอาหารัลด้ลง, ควิามีเคร่ัยด้หร่ัอ

จัากเหตุผลอ่�นัๆ (มียัโคที่อกซิึ่นั, เคม่ี) มีนััก็จัะ
ยากท่ี่�จัะรับัม่ีอกบัโรัค แมีว่้ิาแม่ีไก่จัะได้ร้ับัวิคัซ่ึ่นั
แลว้ิก็ตามี
โรัคในัไก่ต่างๆ (เช่่นัจัาก Salmonella enteritis 
หร่ัอ Campylobacter) เป็นัโรัคติด้ต่อจัากสตัวิ �มีา
ส่้คนั ซึ่ึ�งหมีายควิามีได้ว่้ิาสามีารัถแพัร่ัได้ร้ัะหว่ิาง
ไก่และมีนุัษย � ด้งันัั�นัถงึแมีว่้ิาโรัคจัะยงัไม่ีมีายงั ไก่
โด้ยตรังเรัาก็ควิรัยงัตอ้งม่ีโปรัแกรัมีสุขภาพั

ไก่่ท่ีี่มีส์ีข่ภู�พัดีคืุออะไร?

ไก่่ทีี่�มีส์ีข่ภู�พัดี

เสีน้้ำที่�งก่�รติดเชื่ �อทีี่�อ�จ
เป็น้ำไปได ้

สีมด์ลืย �ส์ีข่ภู�พั

· ไม่มีสัญัญาณข่องการห้ายใจ
·  ไม่มีสัญัญาณข่องการตื�นั

ตระห้นัก
· ไม่มีไข่้

· สัถานัะที่างกายภูาพื้ทีี่�ดี
· การเก็บแคลเซียมในักระดูกทีี่�ดี 
· สัถานัะการงอกข่นัทีี่�ดี

· ไก่ทีี่�ตื�นัตวัและกระตือรือลน้ั
· ไม่มีพื้ฤต่กรรมผ่ดปกต่

· การให้ผ้ลผล่ตทีี่�ดี
· ไม่มีไข่่ทีี่�ผ่ดปกต่

อุปกรัณ�
ยานัพัาหนัะ

อากาศึ

การัเขา้เย่�ยมีฟารั�มี

คนังานั

แมีวิและสุนัขั

หน้ั กรัะรัอก

นัก

แมีลง

ม้ีลไก่

ไก่ตาย

นัำ �า

อาหารั

สภาวิะแวิดลอ้ม

เชืี �อโรค

โปรแกรมความ
ปลอดภูยัที่าง

ชี้วภูาพื้

ไก่่ท่ีี่มี
ส์ีข่ภู�พัดี
คืุออะไร?

ภููม่คุม้กนัั:  
สัถานัะที่าง
กายภูาพื้ + 

โปรแกรมการ 
ที่ำาวคัซีนั

ไก่

สุข่ภาพและควิามปลอดภยัทางชีีวิภาพ
·  ควิามไม่เข่า้ใจถัง้ควิามสำาคญัข่องโปรแกรมสุข่ภาพข่องการผลิตไข่่ใน้ำปัจจุบันั้ำ

·  การดำาเนิ้ำน้ำโปรแกรมควิามปลอดภยัทางชีีวิภาพ

·  การดำาเนิ้ำน้ำงาน้ำและการตรวิจดูโปรแกรมการให้ว้ิคัซี์น้ำ
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ช่นิ้ำดคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั
คุว�มปลือดภูยั
ที่�งชี่วภู�พัต�ม
โคุรงสีร�้ง
·  มนั้ำเป็็น้ำความป็ลอดภูยัที่างช่้วภูาพื้ท่ี่�

เก่�ยวขอ้งกบัโครงสำรา้งที่างกายภูาพื้ท่ี่�
ใช้ก้บัฟารม์เพ้ื้�อป้็องกนั้ำการเกิดหร้อการ
แพื้ร่กระจุายของโรค  

ส่วินัปรัะกอบท่ี่�สำาคญัได้แ้ก่:
  แนัวิรัั�วิรัอบ
  ขอบเขตกนััช่นัโด้ยรัอบ
  อุปกรัณ�ป้องกนัันัก
  ปรัะต้ที่างเขา้
  รัะบบการัฆ่่าเช่่ �อโรัคท่ี่�ปรัะต้ที่างเขา้
  ห้องอาบนัำ �า หร่ัอห้องขาวิ/ด้ำา
  ท่ี่�กั�นัอาบนัำ �า
  ชุ่ด้หร่ัอรัองเที่า้ใส่ที่ำางานั
  โรังเก็บอาหารัหร่ัอไซึ่โล
  สถานัท่ี่�กำาจัดั้ไก่ท่ี่�ตาย

คุว�มปลือดภูยัที่�ง
ชี่วภู�พัท่ีี่สี�ม�รถู
ปฏิิบติัได ้
·  มนั้ำเป็็น้ำความป็ลอดภูยัที่างช่้วภูาพื้ท่ี่�

เก่�ยวขอ้งกบัการที่ำางาน้ำใน้ำฟารม์ท่ี่�ควร
จุะที่ำาเพ้ื้�อป้็องกนั้ำการเกิดและการแพื้ร่
กระจุายของโรค  

คนัค่อกุญแจัท่ี่�สำาคญัส่้ควิามีสำาเร็ัจัน่ั� การั
ส่�อสารัท่ี่�ด่้ ซึ่ึ�งหมีายถงึการัฝึูกฝูนั ม่ีควิามี
จัำาเป็นัเพ่ั�อเพิั�มีควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัท่ี่�
สามีารัถปฏิิบติัได้้
วิิธุ่์การัท่ี่�ช่ดั้เจันัและการัเข่ยนัควิามีปลอด้ภยั
ที่างช่่วิภาพัควิรัม่ีให้แก่ท่ี่มีงานัที่ั�งหมีด้ท่ี่�
เก่�ยวิขอ้งกบัฟารั�มี ซึ่ึ�งปกติกฏิการัที่ำางานัท่ี่�
ง่ายๆ จัะด่้กว่ิากฏิท่ี่� ยุ่งยาก

โปรัแกรัมีควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัจัะม่ี
บที่บาที่ท่ี่�สำาคญัในัการัป้องกนััให้แม่ีไก่ม่ีสุขภาพั
ท่ี่�ด่้และได้ผ้ลผลิตท่ี่�ม่ีกำาไรั ควิามีปลอด้ภยั
ที่างช่่วิภาพัสามีารัถหมีายถงึทุี่กวิิธุ่์การัท่ี่�ใช่้
เพ่ั�อป้องกนััเช่่ �อโรัคท่ี่�จัะมีาติด้แม่ีไก่และแพัร่ั
กรัะจัายไปยงัฟารั�มีสตัวิ �ปีกอ่�นัๆ 
เพ่ั�อให้ม่ีปรัะสิที่ธิุ์ภาพัท่ี่�ด่้ โปรัแกรัมีควิามี

ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัควิรัด้ำาเนิันัในัแนัวิที่าง
ท่ี่�ปฏิิบติัได้จ้ัริังและม่ีแบบแผนั ซึ่ึ�งโปรัแกรัมี
ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัท่ี่�ม่ีปรัะสิที่ธิุ์ภาพัได้ม่้ี
การัปรับัเป็นัอย่างด่้ตามีแนัวิที่างการัผลิตและ
ม่ีควิามีเขา้ใจัอนััด่้โด้ยผ้ป้ฏิิบติัในัฟารั�มี  (ท่ี่มี
งานั, ผ้จ้ัดั้การัฟารั�มี, ผ้ช่้่วิยจัากนัอกฟารั�มี, ผ้้
จัดั้การัที่ั�วิไป, เป็นัตน้ั) ถา้ผ้ป้ฏิิบติังานัไม่ีที่ำาตามี

ควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัอย่างเคร่ังครัดั้และ
ไม่ีปฏิิบติัตามีวิิธุ่์การั ก็จัะที่ำาให้การัปฏิิบติังานั
ด้า้นัอ่�นัๆ ไม่ีปรัะสบผลสำาเร็ัจัด้ว้ิย 
มีนััจังึม่ีควิามีจัำาเป็นัท่ี่�จัะตอ้งปฏิิบติัตามีวิิธุ่์
การัอย่างเป็นัรัะบบ และการัใช่โ้ปรัแกรัมีควิามี
ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพัแบบช่ั�วิครัั�งช่ั�วิครัาวิก็ไม่ีด่้
เท่ี่าท่ี่�ควิรั

โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั

คุว�มปลือดภูยัที่�ง
ชี่วภู�พัต�มแน้ำวคิุด
·  มนั้ำเป็็น้ำความป็ลอดภูยัที่างช่้วภูาพื้ท่ี่�

เก่�ยวขอ้งกบัการออกแบบฟารม์ และ
สำถูาน้ำท่ี่�ต ั�งและสิำ�งลอ้มรอบของฟารม์  

ฟารั�มีท่ี่�ด่้ควิรัตั�งอย่้ห่างจัาก:
  ฟารั�มีสตัวิ �ปีกอ่�นัๆ (รัวิมีถงึฟารั�มีหลงับา้นั)
  ฟารั�มีสตัวิ �อ่�นัๆ (สายพันััธุุ์ �อ่�นัๆ)
  ตลาด้สตัวิ �ปีกม่ีช่่วิิต
  โรังฟัก
  โรังฆ่่าสตัวิ �
ถา้หากสถานัท่ี่�เหล่าน่ั�อย่้ใกลก้บัฟารั�มี ควิรั
เพิั�มีแนัวิที่างและการัปฏิิบติัการัที่างควิามี
ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั ถา้เป็นัไปได้ฟ้ารั �มี
แห่งใหม่ีควิรัก่อสรัา้งในัตำาแหน่ังท่ี่�ม่ีควิามี
ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั

ตำาแหน่ังของฟารั�มีท่่ี่ม่ีควิามีหนัาแน่ันัส้ง ขอบเขตคอนักร่ัตโด้ยรัอบ ห้องปรัะชุ่มีในัฟารั�มี

ตำาแหน่ังท่่ี่แยกออกมีา ห้องนัำา้ การัเข่ยนัวิิธุ่์การัควิามีปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั
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โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 1

หลกัการพ้ื้ �น้ำฐาน้ำ:

 จำากดัผูเ้ข่า้เย่ียม 

อนุัญาติเพ่ัยงแค่การัเขา้เย่�ยมีท่ี่�จัำาเป็นัและม่ี
จุัด้ปรัะสงค�ช่ดั้เจันั โด้ยการัเขา้เย่�ยมี/ผ้เ้ขา้
เย่�ยมีควิรัถ้กพิัจัารัณาว่ิาเป็นัควิามีเส่�ยงสำาหรับั
ฝู้งไก่ 

 ลงที่ะเบียนัผูเ้ข่า้เย่ียม 

ควิรัม่ีสมุีด้บนััที่กึสำาหรับัผ้เ้ขา้เย่�ยมี ผ้เ้ขา้
เย่�ยมีทุี่กคนัควิรักรัอกช่่�อ, วินััท่ี่�เขา้เย่�ยมี, จุัด้
ปรัะสงค�, การัเขา้เย่�ยมีฟารั�มีท่ี่�ผ่านัมีา และ
เลขที่ะเบ่ยนัยานัพัาหนัะ

 กฏิเกณฑ์ข์่องผูเ้ข่า้เย่ียม 

ไม่ีควิรัอนุัญาติผ้เ้ขา้เย่�ยมีท่ี่�ไปฟารั�มีอ่�นัมีาในั
วินััเด่้ยวิกนัั ผ้เ้ขา้เย่�ยมีจัากแหล่งท่ี่�ม่ีโรัครัะบาด้
ก็ควิรัตอ้งห้ามีเขา้ฟารั�มีอย่างเด็้ด้ขาด้ ถา้หาก
ม่ีหลายบริัษทัี่มีาเย่�ยมีฟารั�มีในัวินััเด่้ยวิกนััก็
ควิรัเร่ัยงลำาด้บัให้เขา้จัากฝู้งอายุน้ัอยไปยงัฝู้ง
อายุมีาก

 ชุ้ดที่ำางานั 

ควิรัม่ีชุ่ด้ที่ำางานัเฉพัาะสำาหรับัท่ี่มีงานัและผ้เ้ขา้
เย่�ยมีฟารั�มี 

 การฆ่่าเชื้อ้ยานัพื้าห้นัะ 

ยานัพัาหนัะควิรัตอ้งผ่านัการัฆ่่าเช่่ �อโรัคก่อนั
ท่ี่�จัะเขา้ไปในัฟารั�มี ถา้หากไม่ีม่ีควิามีจัำาเป็นัท่ี่�
ยานัพัาหนัะจัะผ่านัเขา้ไปในัฟารั�มี ก็ควิรัจัดั้ให้
ม่ีท่ี่�จัอด้รัถอย่้นัอกฟารั�มี

 การฆ่่าเชื้อ้วสััดุ/อุปกรณ ์

วิสัดุ้ที่ั�งหมีด้ควิรัตอ้งผ่านัการัฆ่่าเช่่ �อโรัคก่อนั
ท่ี่�จัะนัำาเขา้ฟารั�มี ซึ่ึ�งมีนััเป็นัสิ�งสำาคญัอย่างมีาก
ถา้หากวิสัดุ้นัั�นัมีาจัากฟารั�มีอ่�นั

ก่�รคุดัแยก่
· มนััรวมถง้การตรวจสัอบที่ัง้ห้มดทีี่�ที่ำาเพืื้�อป้องกนััการเก่ดเชื้อ้โรคจากผูม้าเยี�ยมห้รือวสััดุทีี่�เข่า้ฟารม์

STOP

ช่่องการัฆ่่าเช่่อ้โรัคสำาหรับัยานัพัาหนัะ

การัลงที่ะเบ่ยนัผ้เ้ขา้เย่่ยมีฟารั�มี

ท่่ี่อาบนัำา้ เคร่่ัองลา้งม่ีอและเคร่่ัองอบผา้ในัฟารั�มี

เส่อ้ผา้และรัองเที่า้สำาหรับัฟารั�มีปิด้ปรัะต้ด้ว้ิยสญัลกัษณ�ควิามีปลอด้ภยัที่าง
ช่่วิภาพั
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ก่�รคุวบค์ุมแมลืง
· มนััรวมถง้การมาตรการที่ัง้ห้มดเพืื้�อป้องกนััการเก่ดและการแพื้ร่กระจายข่องเชื้อ้โรคจากสัตัวมี์ภูยั  

(เช่้นั สัตัวจ์ำาพื้วกห้นูัและนัก) และแมลง

STOP

โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 2

 สัตัวจ์ำาพื้วกห้นูั 

สถานัะที่างสุขภาพัของฝู้งไก่อาจัเส่ยหายอย่าง
รุันัแรังหากม่ีการับุกรุักของสตัวิ �จัำาพัวิกหน้ั

มาตรการที่ ั� วไป็: 
  รักัษาให้ขอบเขตรัอบๆ โรังเร่ัอนัปลอด้จัาก

หญา้และวิสัดุ้อินัที่ร่ัย �ต่างๆ
  รักัษาควิามีสมีบ้รัณ�ของกำาแพัง
  เก็บรักัษาอาหารัให้พัน้ัจัากสตัวิ �จัำาพัวิกหน้ั
  กำาจัดั้อาหารัท่ี่�หกหล่นั

มาตรการท่ี่� ตอ้งที่ำา:
  วิางกบัด้กั
  ม่ีโปรัแกรัมีการัควิบคุมีสตัวิ �จัำาพัวิกหน้ั

 นัก 

มีนััม่ีควิามีสำาคญัมีากในัการักำาจัดั้นักท่ี่�เขา้
มีายงัโรังเร่ัอนัเล่ �ยงไก่ ซึ่ึ�งโรังเร่ัอนัท่ี่�ป้องกนัั
นักสามีารัถก่อสรัา้งได้โ้ด้ยใช่ต้าข่ายแบบ
พิัเศึษ โด้ยม้ีลของนักเป็นัวิสัดุ้ท่ี่�ติด้เช่่ �อโรัคได้้
อย่างมีาก ด้งันัั�นัจังึควิรัหล่กเล่�ยงการัสมัีผสั
อย่างสิ �นัเชิ่งที่ั�งที่างตรังและที่างออ้มี

 แมลงและอ่ืนัๆ 

จัดั้โปรัแกรัมีการัใช่ย้าฆ่่าแมีลง 
การัจัดั้การัม้ีลสตัวิ �ม่ีควิามีสำาคญัอย่างมีากเพ่ั�อ
ป้องกนััแมีลงวินัั
ไรัสามีารัถสรัา้งควิามีเส่ยหายอย่างมีากต่อ
สถานัะที่างสุขภาพัโด้ยรัวิมีของแม่ีไก่ โด้ย
เฉพัาะอย่างยิ�งไรัแด้งและไรัท่ี่�อย่้ตามีตวัิ (Red 
Mite and Northern Fowl Mite) ด้้การัควิบคุมี
ในัเที่คนิัคพิัเศึษ

Pavemented areaBait station Grass and abandoned stuff

  

โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 3

ก่�รฝู้ก่อบรมทีี่มง�น้ำ
· มนััรวมถง้มาตรการที่ัง้ห้มดทีี่�เกี�ยวข่อ้งกบัการฝึูกอบรมคนังานัให้ป้ฏ่ิบต่ังานัข่องตนัอย่างเห้มาะสัม 

และตามการควบคุมความปลอดภูยัที่างชี้วภูาพื้

ควิรัม่ีการัให้ขอ้ม้ีล, การัปรัะชุ่มี และการัฝึูก
อบรัมีแก่ท่ี่มีงานัและบุคคลท่ี่�ปฏิิบติังานัในั
ฟารั�มีเพ่ั�อให้มีั�นัใจัว่ิาพัวิกเขาม่ีควิามีเขา้ใจั

ท่ี่�ด่้, ยอมีรับั และร่ัวิมีม่ีอในัโปรัแกรัมีควิามี
ปลอด้ภยัที่างช่่วิภาพั
มีนััเป็นัควิามีสำาคญัมีากเพ่ั�อให้มีั�นัใจัว่ิาท่ี่มีงานั

จัะไม่ีสมัีผสัสตัวิ �ปีกอ่�นัๆ ท่ี่�บา้นัหร่ัอมีาสมัีผสั
สตัวิ �ปีกอ่�นัๆ ท่ี่�ฟารั �มี (นักพิัรัาบ, เหย่�ยวิ,  

เป็ด้, ...)

STOP
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ก่�รที่ำ�ลื�ยข่องเสีีย
· มีนััรัวิมีถงึมีาตรัการัที่ั�งหมีด้เพ่ั�อป้องกนััการัเกิด้เช่่�อโรัคในัรัะหว่ิางการักำาจัดั้ของเส่ย

STOP

โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 5

ก่�รก่ำ�จดัแลืะก่�รที่ำ�ลื�ยข่องเสีียเป็น้ำ 
จ์ดเสีี� ยงเพัร�ะข่องเสีียสี�ม�รถูปน้ำ 
เป้�  อน้ำเชื่ � อโรคุไดอ้ย่�งม�ก่

 มูลสัตัว ์
  ม้ีลสตัวิ �ควิรัถ้กกำาจัดั้และที่ำาลายห่างจัาก

ฟารั�มีอย่างน้ัอย 3 กิโลเมีตรั และตอ้งแน่ัใจั
ว่ิาไม่ีม่ีฟารั�มีอ่�นัมีาที่ำาลายของเส่ยของพัวิก
เขาในัรัศัึม่ี 3 กิโลเมีตรัของฟารั�มีเรัาด้ว้ิย

 ไก่ตาย 

ไก่ท่ี่�ตายควิรัถ้กกำาจัดั้ออกจัากฟารั�มีวินััต่อวินัั
และเก็บให้พัน้ัจัากโรังเร่ัอนัไก่ไข่
มีนััม่ีวิิธุ่์การัต่างๆ ในัการัที่ำาลายไก่ท่ี่�ตายอย่าง
ถ้กสุขลกัษณะ แต่ถา้ตอ้งนัำาไก่ท่ี่�ตายออกจัาก
ฟารั�มีก็ควิรัม่ีการัด้้แลอย่างเขม้ีงวิด้ในัรัะหว่ิาง
การัขนัส่ง:
  ไม่ีอนุัญาติให้นัำาไก่ตายเขา้มีาในัฟารั�มี
  อนุัญาติเพ่ัยงแค่ให้นัำาไก่ท่ี่�ตายออกไปนัอก

ฟารั�มี
  ไม่ีให้ม่ีการัสมัีผสักบับุคคลท่ี่�จัดั้การักบัไก่ท่ี่�

ตาย

กล่องบรัรัจุัไก่ท่่ี่ตายแลว้ิ
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อ�ห�รแลืะน้ำำ�้
· มีนััรัวิมีถงึมีาตรัการัที่ั�งหมีด้ท่ี่�ที่ำาเพ่ั�อหล่กเล่�ยงการัเกิด้และการัแพัร่ักรัะจัายของเช่่�อโรัคจัากนัำ �าและอาหารั

STOP

 อาห้าร 

คุณภาพัของวิตัถุดิ้บและมีาตรัการัที่าง
สุขลกัษณะในัโรังงานัผสมีอาหารัสตัวิ �เป็นัสิ�ง
สำาคญัในัการัผลิตอาหารัปรัาศึจัากเช่่�อโรัค 
แนัะนัำาว่ิาควิรัม่ีการัใส่สารัฆ่่าเช่่ �อโรัค ตลอด้
จันัควิรัม่ีการัควิบคุมีการัขนัส่งอาหารัและการั
เก็บอาหารัเพ่ั�อหล่กเล่�ยงการัปนัเป้�อนัหลงัจัาก
ส่งมีาจัากโรังงานัผสมีอาหารั 

 นัำา้ 

ควิรัม่ีการัเติมีคลอร่ันัและสารัฆ่่าเช่่ �อโรัคลงในั
นัำ �าด่้�มี เพ่ั�อจุัด้ปรัะสงค� 2 อย่างค่อ: อย่างแรัก
เป็นัการัป้องกนััการัเกิด้เช่่�อโรัคจัากนัำ �า และ
อย่างท่ี่�สองเป็นัการัลด้การัปนัเป้�อนัซึ่ำ �าในันัำ �าในั
ขณะท่ี่�มีนััอย่้ในัท่ี่อนัำ �า 
ด้้หน้ัา 57 สำาหรับัขอ้ม้ีลเพิั�มีเติมีในัส่วินั
คุณภาพัของนัำ �า  ไซึ่โลท่่ี่อย่้ในัสภาพัท่่ี่ด่้
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โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 7

ก่�รที่ดแที่น้ำไก่่สี�ว
· มีนััรัวิมีถงึมีาตรัการัที่ั�งหมีด้เพ่ั�อป้องกนััการัเกิด้การัแพัร่ัรัะบาด้ของเช่่�อโรัค

STOP

เพ่ั�อให้ได้ผ้ลผลท่ี่�ด่้ ฝู้งพ่ัอแม่ีพันััธุุ์ �ควิรัปลอด้
จัากโรัค อ่กที่ั�งควิรัม่ีการัเก็บตวัิอย่างและ
วิิเครัาะห�เพ่ั�อตรัวิจัสอบว่ิาล้กไก่ท่ี่�อายุ 1 วินัันัั�นั
ไม่ีม่ีการัปนัเป้�อนัเช่่�อโรัค
ฝู้งพ่ัอแม่ีพันััธุุ์ �ของสายพันััธุุ์ � H&N ปลอด้จัาก

โรัคตบัโต (lymphoid leukosis) , Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma synoviae, 
Salmonella pullorum, Salmonella 
gallinarum, Sallmonella enteritidis, 
Salmonella thyphimurium และเช่่�อ 

Salmonella สปีช่่รั �อ่�นัๆ
ในัส่วินัของการัขนัส่งลงัไก่ รัถขนัส่งและ
อุปกรัณ�ต่างๆ ก็สามีารัถติด้เช่่�อโรัคหร่ัอพัยาธิุ์
 แนัะนัำาว่ิาควิรัม่ีการัที่ำาควิามีสะอาด้และฆ่่าเช่่ �อ
โรัคให้เร่ัยบรัอ้ย

วิธีุ์ก่�รที่ำ�คุว�มสีะอ�ด  
& ก่�รฆ่่�เชื่อ้โรคุ

· มีนััรัวิมีถงึมีาตรัการัที่ั�งหมีด้เพ่ั�อป้องกนััเช่่ �อโรัคท่ี่�จัะเคล่�อนัยา้ยมีาจัากฝู้งอ่�นั

โปรแก่รมคุว�มปลือดภูยัที่�งชี่วภู�พั – ข่ ัน้้ำตอน้ำท่ีี่ 6

ถา้หากม่ีการัติด้ต่อของไรัหร่ัอปรัสิตอ่�นัๆ เกิด้ขึ �นั ควิรัที่ำามีาตรัการัป้องกนััพิัเศึษเพ่ั�อขจัดั้หร่ัอที่ำาลายแมีลงต่างๆ ด้้รัายละเอ่ยด้
เพิั�มีเติมีเก่�ยวิกบัวิิธุ่์การัในัหน้ัาท่ี่�6

ตารางท่ี่� 31: สำารฆ่่าเช้้ � อโรคที่ ั� วไป็ท่ี่� ใช้ใ้น้ำฟารม์
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แอลด่ไฮด ์ ++ ++ ++ ++ ++ + – ประส่ัที่ธ่์ภูาพื้จะลดลงโดยสัารอ่นัที่รีย,์  
สับู่และนัำา้กระดา้ง มีความระคายเคือง

ด่าง ++ + + + +– + + กดักร่อนั, ระคายเคือง

ไบกวาไน้ำด ์ ++ ++ ++ +– – – – ข่้น้ัอยู่กบั pH, ยบัยัง้การที่ำางานัดว้ยสับู่

สำารป็ระกอบคลอร่น้ำ ++ ++ + + +– + – ยบัยัง้การที่ำางานัดว้ยแสังอาท่ี่ตยแ์ละสับู่,  
ระคายเคือง

สำารตา้น้ำอนุ้ำมูล ++ + + + +– +– – กดักร่อนั

สำารป็ระกอบฟีน้ำอล ++ + ++ +– – + +– ระคายเคือง

สำารป็ระกอบ Quaternary 
Ammonium + + + +– – +– – ยบัยัง้การที่ำางานัดว้ยสัารอ่นัที่รีย,์  

สับู่ และนัำา้กระดา้ง
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โปรแก่รมก่�รที่ำ�วคัุซี็น้ำ
ไม่มีก่�รแน้ำะน้ำำ�เฉพั�ะเจ�ะจงสีำ�หรบัฟ�ร �ม
ส่ีวน้ำตวั แต่ตวัอย่�งโปรแก่รมก่�รที่ำ�วคัุซี็น้ำ  
(ต�ร�งทีี่� 32) ก็่เป็น้ำก่�รเตรียมก่�รต�มคุำ�
แน้ำะน้ำำ�ที่ ั� วไปใน้ำก่�รที่ำ�วคัุซี็น้ำ ซ็้� งเป็น้ำไปต�ม
คุว�มตอ้งก่�รข่องฟ�ร �มส่ีวน้ำใหญ่ที่ ั� วโลืก่ 

การัเพิั�มีวิคัซ่ึ่นั coccidiosis, Escherichia coli, 
Avian Influenza และเช่่ �อท่ี่�ก่อให้เกิด้โรัคอ่�นัๆ
 อาจัเป็นัท่ี่�ตอ้งการั อย่างไรัก็ตามีการัตดั้สินัใจั
เหล่าน่ั�จัะที่ำาตามีควิามีตอ้งการัของฟารั�มีนัั�นัๆ
 หลงัจัากพิัจัารัณาอย่างด่้แลว้ิว่ิาม่ีปัจัจัยัเส่�ยง
เกิด้ขึ �นั เช่่นั ม่ีการัเกิด้โรัคมีาก่อนั, ตำาแหน่ังที่าง

ภ้มิีศึาสตรั�, การัที่ำาวิคัซ่ึ่นัและการัเกิด้โรัคของ
ฝู้งขา้งเค่ยง, การัควิบคุมีของรัฐั และปัจัจัยัของ
การัเกิด้โรัคในัที่อ้งถิ�นั

 สัอบถามโปรแกรมวคัซีนัดดัแปลงจากสัตัว ์
 แพื้ที่ยข์่องคุณ 

ตารางท่ี่� 32: โป็รแกรมการที่ำาวคัซ่ัน้ำ
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ED = หยด้ตา   WI = แที่งป่ก
วิคัซ่ึ่นัเช่่อ้ตาย วิคัซ่ึ่นัเช่่อ้เป็นั วิคัซ่ึ่นัตดั้ต่อพันััธุุ์กรัรัมี
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ก่�รจดัก่�รวคัุซี็น้ำใน้ำเชิ่งปฏิิบติั
การัจัดั้การัวิคัซ่ึ่นัในัเชิ่งปฏิิบติัถ่อว่ิาเป็นัควิามี
สำาคญัในัการัออกแบบโปรัแกรัมีวิคัซ่ึ่นั ซึ่ึ�ง
สามีารัถปฏิิบติัได้ง่้ายตามีการัอธิุ์บายอย่าง

ช่ดั้เจันัของผ้ผ้ลิตวิคัซ่ึ่นั อย่างไรัก็ตามี ควิามี
ผิด้พัลาด้ก็มีกัเกิด้ขึ �นัได้ ้ด้งันัั�นัเพ่ั�อหล่กเล่�ยง
ปัญหาก็ควิรัตรัวิจัสอบวิิธุ่์การัเหล่าน่ั�อย่างเป็นั

ไปตามีหลกัเกณฑ์� โด้ยการัที่ำาวิคัซ่ึ่นัท่ี่�เหมีาะสมี
ม่ีควิามีจัำาเป็นัสำาหรับัสถานัะที่างสุขภาพัท่ี่�ด่้

  ตรัวิจัรับัเฉพัาะวิคัซ่ึ่นัท่ี่�อย่้ในั
สภาพัท่ี่�ด่้
  เก็บไวิใ้นัท่ี่�เย็นัตลอด้เวิลา
  ไม่ีตอ้งแช่่แข็งวิคัซ่ึ่นั
  อย่าให้โด้นัแสงแด้ด้
  เก็บวิคัซ่ึ่นัอย่างถ้กตอ้งและตรัวิจั

สอบเป็นัปรัะจัำา

 นัำา้ด่ืม 

  เป็นัเที่คนิัคการัที่ำาวิคัซ่ึ่นั
ท่ี่�ใช่ก้นััมีากท่ี่�สุด้
  ตอ้งแน่ัใจัว่ิาไม่ีม่ีคลอร่ันั

หร่ัอสารัฆ่่าเช่่ �อโรัคอ่�นัๆ 
ในันัำ �าด่้�มี
  รัะงบัการัให้นัำ �าก่อนัเพ่ั�อ

ให้ไก่ทุี่กตวัิกรัะหายนัำ �า
  ใส่ส่ในันัำ �าด่้�มีเพ่ั�อตรัวิจัด้้

การักินันัำ �า
  ตอ้งแน่ัใจัว่ิาไก่กินันัำ �า

ภายในั 2 ช่ั�วิโมีง

 สัเปรย ์

  ใช่ส้ำาหรับัการัให้วิคัซ่ึ่นั
ของโรัคเก่�ยวิกบัที่างเดิ้นั
หายใจั
  ตอ้งแน่ัใจัว่ิาไม่ีม่ีคลอร่ันั

และสารัฆ่่าเช่่ �อโรัคอ่�นัๆ 
ในันัำ �าท่ี่�สเปรัย �
  ขนัาด้ละอองฝูอยม่ี

บที่บาที่ท่ี่�สำาคญัในั
ปฏิิกิริัยาต่อวิคัซ่ึ่นัและ
การัตอบสนัองของ
ภ้มิีคุม้ีกนัั
  ม่ีการักรัะจัายของวิคัซ่ึ่นั

อย่างสมีำ�าเสมีอที่ั�วิถงึตวัิ
แม่ีไก่
  หล่กเล่�ยงกรัะแสลมีในั

รัะหว่ิางปฏิิบติัการัวิคัซ่ึ่นั

 ห้ยดตา 

  ใช่ส้ำาหรับัการัให้วิคัซ่ึ่นั
ของโรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัที่าง
เดิ้นัหายใจั
  ใช่ส่้เพ่ั�อปรัะเมิีนั

ปรัะสิที่ธิุ์ภาพัของการั
หยอด้ตา
  คนังานัตอ้งผ่านั

การัอบรัมีและเขา้ใจั
โปรัแกรัมีการัที่ำางานัเป็นั
อย่างด่้ว่ิาเป็นัสิ�งจัำาเป็นั
  ตอ้งแน่ัใจัว่ิาไก่ทุี่กตวัิได้้

รับัว่ิคซ่ึ่นั

 แที่งปีก 

  ส่วินัใหญ่ใช่ส้ำาหรับัการั
ที่ำาวิคัซ่ึ่นัฝีูด้าษ
  ตอ้งแน่ัใจัว่ิาเข็มีท่ี่�ใช่แ้ที่ง

ม่ีวิคัซ่ึ่นัก่อนัท่ี่�จัะฉ่ด้ให้แก่
ไก่แต่ละตวัิ
  คนังานัตอ้งผ่านั

การัอบรัมีและเขา้ใจั
โปรัแกรัมีการัที่ำางานัเป็นั
อย่างด่้ว่ิาเป็นัสิ�งจัำาเป็นั
  ในักรัณ่ของวิคัซ่ึ่นัฝีูด้าษ

ควิรัตรัวิจัสอบปฏิิกิริัยา
ของวิคัซ่ึ่นั 7 วินััหลงั
จัากปฏิิบติัการั โด้ยไก่
มีากกว่ิา 90 % ควิรัม่ีผล
บวิก

 การฉีีด 

  ใช่ส้ำาหรับัวิคัซ่ึ่นัเช่่ �อตาย
และวิคัซ่ึ่นัเช่่�อเป็นั
  การัฉ่ด้สามีารัถฉ่ด้เขา้ใต้

ผิวิหนังัหร่ัอฉ่ด้เขา้กลา้มี
เน่ั�อ ขึ �นัอย่้กบัวิคัซ่ึ่นันัั�นัๆ
  อุปกรัณ�ควิรัเก็บรักัษา

อย่างถ้กตอ้ง
  คนังานัตอ้งผ่านั

การัอบรัมีและเขา้ใจั
โปรัแกรัมีการัที่ำางานัเป็นั
อย่างด่้ว่ิาเป็นัสิ�งจัำาเป็นั

  ใช่เ้ที่คนิัคท่ี่�เหมีาะสมีในัการั 
ปฏิิบติัการัวิคัซ่ึ่นัแต่ละครัั�ง
  ให้วิคัซ่ึ่นัเฉพัาะไก่ตวัิท่ี่�ม่ีสุขภาพัด่้
  ไม่ีตอ้งเจ่ัอจัางหร่ัอ “ลด้” วิคัซ่ึ่นั
  หล่กเล่�ยงการัสมัีผสักบัสารัฆ่่า 

เช่่ �อโรัคเม่ี�อปฏิิบติัการัที่างวิคัซ่ึ่นั
  หล่กเล่�ยงการัใช่ย้าและสารั

ปฏิิช่่วินัะก่อนั 3 วินัั และ 1 สปัด้าห�
หลงัจัากให้วิคัซ่ึ่นัเช่่ �อเป็นั

  ที่ำาตามีคำาแนัะนัำาของผ้ผ้ลิต 
อย่างรัะมีดั้รัะวิงัเม่ี�อปฏิิบติัการั
  หล่กเล่�ยงการัสมัีผสักบัสารัฆ่่า 

เช่่ �อโรัคในัรัะหว่ิางการัผสมีวิคัซ่ึ่นั
  ใช่ว้ิคัซ่ึ่นัที่นััท่ี่หลงัจัากผสมี

: :ก่�รข่น้ำส่ีงแลืะ
ก่�รเก็่บรกั่ษ�

ก่�รปฏิิบติัก่�รแบบก่ล่์ืม ก่�รปฏิิบติัก่�รวคัุซี็น้ำร�ยตวั

ก่�รผสีมวคัุซี็น้ำ ก่�รปฏิิบติัก่�ร

สุข่ภาพและควิามปลอดภยัทางชีีวิภาพ
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ขอ้ม้ีลที่างเซึ่รุ่ัมีวิิที่ยาจัะได้ห้ลงัจัากโปรัแกรัมี
การัที่ำาวิคัซ่ึ่นัที่ั�งหมีด้เสร็ัจัสมีบ้รัณ� ปกติแลว้ิ
ท่ี่�อายุ 15 หร่ัอ 16 สปัด้าห�เป็นัช่่วิงท่ี่�ด่้สำาหรับั
การัปรัะเมิีนัสถานัะที่างภ้มิีคุม้ีกนััของฝู้งไก่
สาวิก่อนัท่ี่�จัะให้ผลผลิตไข่ ขอ้ม้ีลเหล่านัั�นัจัะ
จัดั้เป็นัสถานัะที่างภ้มิีคุม้ีกนััพ่ั �นัฐานัในัการั
พิัจัารัณาถงึขอบข่ายการัติด้เช่่�อท่ี่�เกิด้ขึ �นัเม่ี�อ

พับว่ิาการัให้ผลผลิตไข่ลด้ลง แนัะนัำาว่ิาเจัา้ของ
ฝู้งไก่ควิรัส่งตวัิอย่างเล่อด้ของไก่ท่ี่�ม่ีสุขภาพั
ด่้ 25 ตวัิอย่างไปยงัห้องปฏิิบติัการั 1 หร่ัอ 2 
สปัด้าห�ก่อนันัำาไก่สาวิมีาไวิใ้นัโรังเร่ัอนัไก่ไข่ เพ่ั�อ
ให้พัวิกมีนััปลอด้จัากโรัค เช่่นั Mycoplasma 
gallisepticum (Mg) และ Mycoplasma 
synoviae (Ms) ก่อนัเริั�มีการัให้ผลผลิตไข่ 

ขอ้ม้ีลที่างเซึ่รุ่ัมีวิิที่ยาสามีารัถให้ขอ้ม้ีลท่ี่�ม่ี
คุณค่าต่อรัะด้บัควิามีเขม้ีขน้ัของภ้มิีคุม้ีกนัั
สำาหรับัจัำานัวินัของเช่่�อท่ี่�ก่อให้เกิด้โรัค การั
ที่ำางานัร่ัวิมีกบัห้องปฏิิบติัการัที่างสตัวิ �ปีกเพ่ั�อ
กำาหนัด้รัะบบการัวิินิัจัฉยัจัะที่ำาให้ม่ีการัปรัะเมิีนั
โปรัแกรัมีการัที่ำาวิคัซ่ึ่นัและสภาพัของฝู้งได้ด่้้
ขึ �นั

ก่�รตรวจวดัผลืข่องวคัุซี็น้ำ

ตารางท่ี่� 33: การตรวจุวดัผลของวคัซ่ัน้ำ

โรค เที่คนิ้ำค 1 15 25 45 65 85

Infectious Bronchitis ELISA, HAI X X X X X

Gumboro disease ELISA X X

Avian Encephalomielitis ELISA X X

Newcastle disease ELISA, HAI X X X X X

EDS 76 ELISA X X X X X

Metapneumovirus ELISA X X

Laringo tracheitis ELISA

Mycoplasma Gallisepticum ELISA, PRA X X X X X X

Mycoplasma Sinoviae ELISA, PRA X X X X X X

สุข่ภาพและควิามปลอดภยัทางชีีวิภาพ

จ์ดสีำ�คุญั
·  สุำขภูาพื้เป็็น้ำสิำ�งท่ี่�จุำาเป็็น้ำเพ้ื้�อใหแ้ม่ไก่ไดถู้งึศกัยภูาพื้อย่างเต็มท่ี่� การป็ฏิิบติัก่อน้ำเกิดโรคจุะเป็็น้ำสิำ�งป้็องกนั้ำเพ้ื้�อ

ศกัยภูาพื้แม่ไก่ของคุณ 
· ดำาเนิ้ำน้ำโป็รแกรมความป็ลอดภูยัที่างช่้วภูาพื้ตามความจุริง ไม่ใช่้โป็รแกรมใน้ำกระดาษ 
· ดดัแป็ลงโป็รแกรมการที่ำาวคัซ่ัน้ำตามสำถูาน้ำการณก์ารระบาดของโรคใน้ำฟารม์ของคุณ
· ใหว้คัซ่ัน้ำตามคำาแน้ำะน้ำำาของผูผ้ลิต ไม่ม่โป็รแกรมวคัซ่ัน้ำไหน้ำท่ี่�สำำาเร็จุถูา้ที่ำาการใหว้คัซ่ัน้ำอย่างไม่ถููกตอ้ง
· ตรวจุดูผลเล้อดจุากฝููงไก่เพ้ื้�อตรวจุหาป็ระสิำที่ธิิภูาพื้ใน้ำโป็รแกรมการที่ำาวคัซ่ัน้ำของคุณ
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ไข่่ร�้ว/ไข่่แตก่: 
รัอยรัา้วิและร้ัขนัาด้ใหญ่
  % ในัการัให้ผลผลิต: เพิั�มีขึ �นัตามีอายุของแม่ีไก่ 

1–5 % ของการัให้ผลผลิตไข่ที่ั�งหมีด้

  ไก่แก่ (> 50–60 สปัด้าห�)
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ หร่ัอแร่ัธุ์าตุไม่ีสมีดุ้ลย �
  นัำ �าเกล่อ
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่
  อุณหภ้มิีส้ง
  ควิามีเส่ยหายจัากเคร่ั�องจักัรัในัขณะเก็บไข่

ไข่่ร�้วเป็น้ำเสีน้้ำ: 
รัอยรัา้วิเล็กมีากตอ้งส่องจังึจัะเห็นั
  % การัให้ผล: ผนััแปรัตามีอายุและ % การัรัา้วิของ

ไข่ท่ี่�แตก

  ไก่แก่ (> 50–60 สปัด้าห�)
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ หร่ัอแร่ัธุ์าตุไม่ีสมีดุ้ลย �
  นัำ �าเกล่อ
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่
  อุณหภ้มิีส้ง
  ควิามีเส่ยหายจัากเคร่ั�องจักัรัในัขณะเก็บไข่
  เก็บไข่ไม่ีบ่อย

ไข่่ร�้วเป็น้ำแฉก่: 
รัอยรัา้วิเล็กเป็นัแฉกออกจัากจุัด้ศ้ึนัย �รัวิมี
  % การัให้ผล: ผนััแปรัตามีอายุ,  

1–2 % ของการัให้ผลผลิตที่ั�งหมีด้

  ไก่แก่ (> 50–60 สปัด้าห�)
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ หร่ัอแร่ัธุ์าตุไม่ีสมีดุ้ลย �
  นัำ �าเกล่อ
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่
  อุณหภ้มิีส้ง
  ควิามีเส่ยหายจัากเคร่ั�องจักัรัในัขณะเก็บไข่
  เก็บไข่ไม่ีบ่อย

ไข่่เปลืือก่น้ำอ้ย แลืะเปลืือก่บ�ง: 
ไม่ีม่ีเปล่อก หร่ัอเปล่อกบางมีาก, แตกง่ายมีาก
  % การัให้ผล: ผนััแปรั 0.5–6 %. 

มีกัเกิด้ส้งในัไก่สาวิในัช่่วิงเริั�มีเจัริัญพันััธุุ์ �

  ต่อมีสรัา้งเปล่อกเจัริัญไม่ีเต็มีท่ี่�
  การัผิด้ร้ัปของแคลเซ่ึ่ยมีในัเปล่อกไข่
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ หร่ัอแร่ัธุ์าตุไม่ีสมีดุ้ลย �
  นัำ �าเกล่อ
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่
  ควิามีเส่ยหายจัากเคร่ั�องจักัรัในัขณะเก็บไข่
  เก็บไข่ไม่ีบ่อย

เปลืือก่ไข่่หย�บหรือข่ร์ข่ระ: 
ไข่ท่ี่�ม่ีพ่ั �นัผิวิขรุัขรัะกรัะจัายอย่้บนัเปล่อก
  % การัให้ผล: ควิรัเกิด้ภาวิะน่ั� < 1 %

  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่ และ 

ไขส้มีองและสนััหลงัอกัเสบ
  การัสรัา้งไข่ถ้กรับกวินั หร่ัอ, ไข่คา้งในัที่อ้ง
  เพิั�มีแสงสว่ิางอย่างฉบัพัลนััรัะหว่ิางวิางไข่
  ขาด้นัำ �า

ไข่่ไม่เป็น้ำรูปที่รง: 
เปล่อกไข่เส่ยหายจัากด้า้นัท่ี่�แบนั หร่ัอตวัิไข่แตก  
(เป็นัเสน้ัหร่ัอร่ัอง)
  % การัให้ผล: สามีารัถส้งถงึ 2 % ในัช่่วิงเริั�มีวิางไข่ 

และส่วินัใหญ่จัะหายไปโด้ยไม่ีม่ีสาเหตุ

  ต่อมีสรัา้งเปล่อกเจัริัญไม่ีเต็มีท่ี่�
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่
  ควิามีเคร่ัยด้ท่ี่�เกิด้จัากการัหวิาด้กลวัิและการัถ้ก

รับกวินั
  ควิามีแออดั้

·  การตรวจุแยกแยะขอ้บกพื้ร่องและสำาเหตุใน้ำคุณภูาพื้ของเป็ล้อกไข่
·  การตรวจุแยกแยะขอ้บกพื้ร่องและสำาเหตุใน้ำคุณภูาพื้ภูายน้ำอก

คุณภาพข่องไข่่
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ไข่่ด�้น้ำข่�้งแบน้ำ: 
เปล่อกบางส่วินัแบนั
  % การัให้ผล: < 1 %

  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่ และ 

ไขส้มีองและสนััหลงัอกัเสบ
  การัสรัา้งไข่ถ้กรับกวินั 
  เพิั�มีแสงสว่ิางอย่างฉบัพัลนััรัะหว่ิางวิางไข่
  ควิามีแออดั้

ต่์ม: 
กอ้นัส่นัำ �าตาลเล็กๆ ของแคลเซ่ึ่ยมีบนัเปล่อกไข่
  % การัให้ผล: ปกติปรัะมีาณ 1 %

  ไก่แก่
  แคลเซ่ึ่ยมีมีากเกินัไป
  เพิั�มีแสงสว่ิางอย่างฉบัพัลนััรัะหว่ิางวิางไข่
  ควิามีแออดั้

รูเข็่ม: 
ร้ัเล็กๆ ในัเปล่อกไข่
  % การัให้ผล: < 0.5%

  ไก่แก่
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ หร่ัอแร่ัธุ์าตุไม่ีสมีดุ้ลย �
  ควิามีเส่ยหายจัากแม่ีไก่ หร่ัอวิตัถุแหลมีในักรัง หร่ัอ

สายพัานัเก็บไข่

เปลืือก่ไข่่ด่�งหรือก่ระซี็ด 
พับรัอยด่้างเม่ี�อส่องด้้
  % การัให้ผล: ไม่ีถ่อว่ิาตกเกรัด้แมีว่้ิาลกัษณะเห็นั

ช่ดั้เจันั อตัรัาการัเกิด้ผนััแปรั

  ควิามีช่่�นัในัโรังเร่ัอนัส้ง
  ขาด้แร่ัธุ์าตุ
  ควิามีแออดั้
  โรัคท่ี่�เก่�ยวิกบัการัตอบสนัองของรังัไข่ และโรัค

เบอรั�ซ่ึ่าอกัเสบติด้ต่อในัฝู้งพ่ัอแม่ีพันััธุุ์ �

ไข่่จ์ดสีีน้ำำ ��ต�ลื
  % การัให้ผล

  ควิามีเคร่ัยด้รัะหว่ิางการัวิางไข่

คุณภาพข่องไข่่



 71

ปั็ญหา สำาเหตุ

จ์ดเลืือด: 
จุัด้เล่อด้บนัผิวิของไข่แด้ง
  % การัให้ผล: อตัรัาการัเกิด้ผนััแปรั, 5–8 %

  ขาด้วิิตามิีนั A และ K
  พิัษจัากเช่่�อรัา
  โปรัแกรัมีให้แสงสว่ิางท่ี่�ต่อเน่ั�อง หร่ัอช่่วิงการัให้

แสงไม่ีสมีำ�าเสมีอ 
  ต่�นักลวัิและถ้กรับกวินั
  ไขส้มีองและสนััหลงัอกัเสบ

จ์ดเนื้ำ � อ: 
ชิ่ �นัเน่ั�อเย่�อของรังัไข่ หร่ัอจุัด้เล่อด้ท่ี่�แตกออกมีา ม่ีส่
นัำ �าตาล
  % การัให้ผล: 1–3 %

  ขาด้วิิตามิีนั A และ K
  พิัษจัากเช่่�อรัา
  โปรัแกรัมีให้แสงสว่ิางท่ี่�ต่อเน่ั�อง หร่ัอช่่วิงการัให้

แสงไม่ีสมีำ�าเสมีอ 
  ต่�นักลวัิและถ้กรับกวินั
  ไขส้มีองและสนััหลงัอกัเสบ

ไข่่แดงซี็ด:
ไข่แด้งม่ีส่ไม่ีเป็นัไปตามีตอ้งการั
  % การัให้ผล: อตัรัาการัเกิด้ผนััแปรัตามีปัญหา

  ปัญหาสุขภาพัที่างเดิ้นัอาหารั
  มีนััโคที่อกซิึ่นั
  ตบัเส่ยหาย
  การัออกซิึ่เด้ช่ั�นัของสารัส่ท่ี่�เติมี
  ผสมีสารัส่ผิด้

จ์ดสีำ�คุญั
·  คุณภูาพื้ภูายใน้ำและภูายน้ำอกของไข่เป็็น้ำเคร้�องม้อท่ี่�ม่พื้ลงัใน้ำการจุดัการปั็ญหาการใหผ้ลผลิตไข่
·  เป็อรเ์ซ็ัน้ำตข์อ้บกพื้ร่องท่ี่�ม่บา้งก็พิื้จุารณาว่าป็กติได ้
·  การจุดัการไข่ท่ี่�ถููกตอ้งเป็็น้ำหน้ำที่างท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดใน้ำการเพิื้�มคุณภูาพื้ภูายใน้ำและภูายน้ำอกของไข่

อุณหภููมิ

ค์ุณภู�พัข่องไข่่ข่�ว

ค์ุณภู�พัข่องไข่่แดง

รายการ สำาเหตุ

ที่างกายภูาพื้ อายุข่องไก่

การจดัการ เก็บทีี่�อุณห้ภููม่สูัง ความเครียดจากความรอ้นั

โรค Bronchitis, Newcastle

โภูช้นัาการ
อาห้ารโปรตีนัห้รือไลซีนัตำ�า
ระดบัว่ตามนัั E ห้รือ C ตำ�าระห้ว่างเก่ดความเครียดจาก
ความรอ้นั
ระดบัข่องแร่ธ์าตุตำ�า

การปนัเป้้อนั ธ์าตุวาเนัเดียม 

การเก็บ : วนัั

H
au

gh
 u
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คุณภาพข่องไข่่
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ตารางท่ี่� 34: ศกัยภูาพื้ช้องไก่ไข่สำายพื้นั้ำธุิ ์H&N “Brown Nick” จุน้ำถูงึอายุ 100 สำปั็ดาห ์ภูายใตก้ารจุดัการท่ี่� ด่และสำภูาพื้แวดลอ้มท่ี่� พื้อเหมาะ

อายุ 
สำปั็ดาห์

อตัราการรอดช่้วิต 

%

 การให้ไข่/วนั้ำ

%

ไข่/จุำาน้ำวน้ำไก่เริ�มตน้้ำ

ไข่่

น้ำำ �าหน้ำกัไข่

ก. / ไข่่

น้ำำ �าหน้ำกัไข่สำะสำม

ก. / ไข่่

มวลไข่

กก.

น้ำำ �าหน้ำกัตวั

ก. 

19 100 10.0 0.7 45.0 45.0 0.03 1596
20 100 45.0 3.9 47.6 47.1 0.18 1675
21 99.9 67.6 8.6 50.0 48.7 0.42 1750
22 99.8 81.0 14.2 52.2 50.1 0.71 1810
23 99.7 89.0 20.4 54.1 51.3 1.05 1850
24 99.6 92.4 26.9 55.8 52.4 1.41 1882
25 99.5 93.7 33.4 57.2 53.3 1.78 1897
26 99.4 94.3 40.0 58.4 54.2 2.17 1908
27 99.3 94.7 46.6 59.2 54.9 2.55 1914
28 99.2 95.1 53.2 59.9 55.5 2.95 1918
29 99.1 95.3 59.8 60.5 56.1 3.35 1922
30 99.0 95.5 66.4 61.0 56.5 3.75 1925
31 98.9 95.6 73.0 61.5 57.0 4.16 1928
32 98.8 95.7 79.6 61.9 57.4 4.57 1931
33 98.7 95.7 86.2 62.3 57.8 4.98 1934
34 98.6 95.7 92.8 62.6 58.1 5.40 1937
35 98.5 95.6 99.4 62.8 58.4 5.81 1940
36 98.4 95.5 106.0 63.0 58.7 6.22 1943
37 98.3 95.4 112.6 63.2 59.0 6.64 1946
38 98.2 95.3 119.1 63.4 59.2 7.05 1949
39 98.1 95.2 125.7 63.5 59.4 7.47 1952
40 98.0 95.0 132.2 63.7 59.7 7.89 1955
41 97.9 94.8 138.7 63.8 59.8 8.30 1958
42 97.8 94.6 145.2 63.9 60.0 8.71 1961
43 97.7 94.4 151.6 64.0 60.2 9.13 1964
44 97.6 94.2 158.1 64.1 60.4 9.54 1967
45 97.5 93.9 164.5 64.2 60.5 9.95 1970
46 97.4 93.7 170.8 64.3 60.6 10.36 1973
47 97.3 93.4 177.2 64.4 60.8 10.77 1976
48 97.2 93.1 183.5 64.5 60.9 11.18 1979
49 97.1 92.8 189.9 64.6 61.0 11.59 1982
50 97.0 92.5 196.1 64.7 61.1 11.99 1985
51 96.9 92.2 202.4 64.8 61.3 12.40 1988
52 96.8 91.9 208.6 64.9 61.4 12.80 1991
53 96.7 91.5 214.8 65.0 61.5 13.21 1994
54 96.6 91.2 221.0 65.1 61.6 13.61 1997
55 96.5 90.8 227.1 65.2 61.7 14.01 1999
56 96.4 90.4 233.2 65.3 61.8 14.41 2001
57 96.3 90.0 239.3 65.3 61.9 14.80 2003
58 96.2 89.6 245.3 65.4 61.9 15.20 2005
59 96.1 89.1 251.3 65.5 62.0 15.59 2007
60 96.0 88.7 257.3 65.6 62.1 15.98 2009

เป้าห้มายตามศักัยภาพ
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ตารางท่ี่� 34: ศกัยภูาพื้ช้องไก่ไข่สำายพื้นั้ำธุิ ์H&N “Brown Nick” จุน้ำถูงึอายุ 100 สำปั็ดาห ์ภูายใตก้ารจุดัการท่ี่� ด่และสำภูาพื้แวดลอ้มท่ี่� พื้อเหมาะ

อายุ 
สำปั็ดาห์

อตัราการรอดช่้วิต 

%

 การให้ไข่/วนั้ำ

%

ไข่/จุำาน้ำวน้ำไก่เริ�มตน้้ำ

ไข่่

น้ำำ �าหน้ำกัไข่

ก. / ไข่่

น้ำำ �าหน้ำกัไข่สำะสำม

ก. / ไข่่

มวลไข่

กก.

น้ำำ �าหน้ำกัตวั

ก. 

61 95.9 88.2 263.2 65.7 62.2 16.37 2011
62 95.8 87.7 269.1 65.8 62.3 16.76 2013
63 95.7 87.2 274.9 65.8 62.3 17.14 2015
64 95.6 86.7 280.7 65.9 62.4 17.52 2017
65 95.5 86.2 286.5 66.0 62.5 17.90 2019
66 95.4 85.7 292.2 66.1 62.6 18.28 2021
67 95.3 85.1 297.9 66.1 62.6 18.66 2023
68 95.2 84.6 303.5 66.2 62.7 19.03 2025
69 95.1 84.0 309.1 66.3 62.8 19.40 2027
70 95.0 83.4 314.6 66.4 62.8 19.77 2029
71 94.9 82.8 320.1 66.4 62.9 20.13 2031
72 94.8 82.2 325.6 66.5 62.9 20.50 2033
73 94.7 81.6 331.0 66.6 63.0 20.86 2035
74 94.6 80.9 336.4 66.6 63.1 21.21 2037
75 94.5 80.3 341.7 66.7 63.1 21.57 2039
76 94.4 79.6 346.9 66.7 63.2 21.92 2041
77 94.3 78.9 352.1 66.8 63.2 22.27 2043
78 94.2 78.2 357.3 66.9 63.3 22.61 2045
79 94.1 77.5 362.4 66.9 63.3 22.95 2048
80 94.0 76.8 367.5 67.0 63.4 23.29 2050
81 93.9 76.0 372.5 67.0 63.4 23.63 2052
82 93.8 75.3 377.4 67.1 63.5 23.96 2054
83 93.7 74.5 382.3 67.1 63.5 24.29 2056
84 93.6 73.7 387.1 67.2 63.6 24.61 2058
85 93.5 72.9 391.9 67.2 63.6 24.93 2060
86 93.4 72.1 396.6 67.3 63.7 25.25 2062
87 93.3 71.3 401.3 67.3 63.7 25.56 2064
88 93.2 70.4 405.9 67.4 63.7 25.87 2066
89 93.1 69.6 410.4 67.4 63.8 26.18 2068
90 93.0 68.7 414.9 67.5 63.8 26.48 2070
91 92.9 67.8 419.3 67.5 63.9 26.78 2072
92 92.8 66.9 423.6 67.5 63.9 27.07 2074
93 92.7 66.0 427.9 67.6 63.9 27.36 2076
94 92.6 65.1 432.1 67.6 64.0 27.64 2078
95 92.5 64.2 436.3 67.6 64.0 27.93 2080
96 92.4 63.2 440.4 67.7 64.0 28.20 2082
97 92.3 62.2 444.4 67.7 64.1 28.47 2084
98 92.2 61.3 448.3 67.7 64.1 28.74 2086
99 92.1 60.3 452.2 67.8 64.1 29.01 2088

100 92.0 59.2 456.0 67.8 64.2 29.26 2090

เป้าห้มายตามศักัยภาพ
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ขอ้ม้ีล, คำาแนัะนัำา และขอ้เสนัอแนัะท่ี่�ให้ไวิใ้นั
ค่้ม่ีอการัจัดั้การัน่ั�ควิรัใช่เ้พ่ั�อเป็นัแนัวิที่างและ
จุัด้ปรัะสงค�เพ่ั�อการัศึกึษาเท่ี่านัั�นั โด้ยตอ้ง
ยอมีรับัว่ิาสภาพัแวิด้ลอ้มีในัที่อ้งถิ�นัและสภาพั
การัณ�ของโรัคอาจัแตกต่างกนัั และค่้ม่ีอไม่ี
สามีารัถครัอบคลุมีทุี่กสถานัการัณ�ได้ ้ในัขณะ
ท่ี่�ทุี่กควิามีพัยายามีท่ี่�ได้ท้ี่ำาก็เพ่ั�อที่ำาให้มีั�นัใจั
ว่ิา ขอ้ม้ีลท่ี่�ได้แ้สด้งนัั�นัม่ีควิามีถ้กตอ้งและเช่่�อ
ถ่อได้ ้ณ ขณะท่ี่�ได้ท้ี่ำาการัต่พิัมีพั� ที่าง H&N 

International ไม่ีสามีารัถรับัผิด้ช่อบในัขอ้ผิด้
พัลาด้, การัละเลย, หร่ัอควิามีไม่ีถ้กตอ้งในั
การัเสนัอแนัะขอ้ม้ีลหร่ัอการัจัดั้การัเหล่าน่ั� 

นัอกจัากน่ั� H&N International ไม่ีได้ร้ับัรัอง
 หร่ัอที่ำาการันัำาเสนัอ หร่ัอรับัปรัะกนััในัส่วินั
ของการัใช่,้ ควิามีถ้กตอ้ง, ควิามีแม่ีนัยำา
, หร่ัอควิามีน่ัาเช่่�อถ่อ หร่ัอศึกัยภาพัของฝู้ง
 หร่ัอการัให้ผลผลิต ท่ี่�ม่ีผลจัากการัใช่ห้ร่ัอ

การัไม่ีปฏิิบติัตามีการัเสนัอแนัะขอ้ม้ีลหร่ัอ
การัจัดั้การัเหล่าน่ั� และไม่ีว่ิาในักรัณ่ใด้ H&N 
International จัะไม่ีรับัผิด้ช่อบเป็นักรัณ่พิัเศึษ
 ในัควิามีเส่ยหายที่างออ้มีหร่ัอผลเส่ยท่ี่�ตามี
มีา หร่ัอควิามีเส่ยหายเป็นัพิัเศึษใด้ๆ ท่ี่�เกิด้
ขึ �นั หร่ัอในัการัเช่่�อมีโยงกบัการัใช่ก้ารัเสนัอ
แนัะขอ้ม้ีลและการัจัดั้การัท่ี่�อย่้ในัค่้ม่ีอการั
จัดั้การัน่ั�

เรัาขอขอบคุณบริัษทัี่ด้งัต่อไปน่ั�สำาหรับัการัแบ่งปันัร้ัปภาพั: 
Loreto Serrano Esteban - Dagu S.A.
Carlos Costa - H&N Peninsular 
Patricia Yañez - Huevos Leon S.L.
James Wignall - H&N UK

ข่อ้ตกลงและเงื�อน้ำไข่

กิตติกรรมประกาศั
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