ไก่่ ไข่่ เปลืื อกสีี
น้ำำ�� ตาลสายพั ันธุ์์ �

BROWN
NICK

ฉบ ับใหม่
้ งและ
คู่ มือการเลี ย
การจัดการ

r profit!

The key to you

r profit!

The key to you

คณะนัักวิิ จัย
ั และนัักปรัับปรุุ งพัันธุ์์ �ของ H&N ได้้ศึก
ึ ษาค้้นคว้้านานหลายปีี เพื่่� อผลิิ ตไก่่
ไข่่ ที่่�มีีศัักยภาพดีีเลิิ ศ ด้้วยวิิ ธีี การปรัับปรุุ งการคััดเลืือกที่่� เกิิ ดเป็็ นคุุ ณสมบััติิเฉพาะตััว
� งรอด, ประสิิ ทธิิภาพการใช้้อาหาร และ
เช่่ น อััตราการให้้ผลผลิิ ตไข่่ , อััตราการเลี้้ ย
คุุ ณภาพของไข่่ ทั้้ง� ภายในและภายนอก คุุ ณสมบััติิเฉพาะตััวเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นปัั จจััยหลัักที่่�
� งไก่่ ไข่่
มีีอิิ ทธิิพลต่่ อความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของผู้้ เ� ลี้้ ย
เป้้ าหมายก็็ เพื่่� อให้้ไก่่ ไข่่ สายพัันธุ์์ � H&N Brown Nick ได้้แสดงศัักยภาพทาง
พัันธุุกรรมของมัันได้้อย่่ างเต็็ มความสามารถ โดยจะเป็็ นการให้้อาหาร,
การจััดการ และสภาพแวดล้้อมที่่� แม่่ ไก่่ ต้อ
้ งการตามศัักยภาพที่่� เหมาะสม คู่่�มืือ
� ากประสบการณ์์ที่่� ได้้ทดสอบแล้้วว่่ามีี ความสำำ�คัญ
เล่่ มนี้้ ไ� ด้้จัดทำ
ั ำ�ขึ้้นจ
ั และจะช่่ วย
� งไก่่ ไข่่ ด้ว้ ยคำำ�แนะนำำ �เพื่่� อให้้ได้้ผลที่่� ดีี ที่่� สุุด การจััดการไก่่ ที่่�ดีี เป็็ นกุุ ญแจนำำ �ไป
ผู้้ เ� ลี้้ ย
สู่่�ความสำำ�เร็็ จด้้วยไก่่ ไข่่ สายพัันธุ์์ � H&N
การจััดการไก่่ ไข่่ ที่่�ดีี ในบางครั้้�งก็็ ต้อ
้ งใช้้ความพยายามเพิ่่� มเติิ มเล็็ กน้้อย ซึ่่�งต้้อง
เป็็ นการลงทุุ นเพิ่่� ม มัันก็็ไม่่ ได้้เป็็ นเรื่่� องที่่� ยุ่่� งยากอะไร ง่่ ายๆ เพีียงแค่่ ต้อ
้ งเพิ่่� มความ
ใส่่ ใจในรายละเอีียดของฟาร์์มและพฤติิ กรรมของไก่่ ใช้้ไหวพริิ บและการตััดสิิน
� ะช่่ วยทำำ�ให้้คุุณตััดสิินใจได้้
ใจที่่� เหมาะสมตลอดชั่่� วชีี วิิ ตของฝูู งไก่่ คู่่�มืือการจััดการนี้้ จ
ถููกต้้อง

2

อาหาร

การให้้ผลผลิิ ตไข่่

อายุุที่่�ให้้ผลผลิิ ต 50 %

การกิิ นอาหารช่่ วง
0 – 20 สั ัปดาห์์

142 – 152 วััน

7.5 – 7.7 กิิ โลกรััม

การให้้ผลผลิิ ตสูู งสุุด
94 – 96 %

อััตราการกิิ นอาหารต่่ อวั ัน
ในระยะให้้ผลผลิิ ต ์์
113 – 118 กรััม

อััตราการแลก
เปลี่่�ยนอาหาร
(กก./กก.)

จนถึึง 72 สััปดาห์์ 2.08

จนถึึง 80 สััปดาห์์ 2.10
จนถึึง 100 สััปดาห์์ 2.20

สรุุปคุุ ณสมบั ัติิ
มาตรฐานของ
ไก่่ ไข่่ สายพั ันธุ์์ �
Brown Nick

ช่่ วงอายุุที่่�ให้้ผลผลิิ ต
เกิิ น 90 %
34 สััปดาห์์

การให้้ไข่่ ต่่อรอบการเลี้้�ยง
จนถึึง 80 สััปดาห์์ 368
จนถึึง 90 สััปดาห์์ 415
จนถึึง 100 สััปดาห์์ 456

�
น้ำำ�หนัั
กไข่่ โดยรวม
ต่่ อรอบการเลี้้�ยง

จนถึึง 80 สััปดาห์์ 23.3 กิิ โลกรััม

จนถึึง 90 สััปดาห์์์� 26.5 กิิ โลกรััม
จนถึึง 100 สััปดาห์์์� 29.3 กิิ โลกรััม

อััตราการรอดชีี วิิต
ไก่่ สาว

0 – 19 สััปดาห์์

96 – 98 %

ไก่่ ขึ้ ้ �นไข่่

�
น้ำำ �หนั
ก
ั ตััว

�
น้ำำ �หนั
ก
ั ไข่่

จนถึึง 19 สััปดาห์์ 1,596 กิิ โลกรััม

จนถึึง 72 สััปดาห์์ 62.9

จนถึึง 72 สััปดาห์์ 2,033 กิิ โลกรััม

จนถึึง 100 สััปดาห์์ 64.2

จนถึึง 30 สััปดาห์์ 1,925 กิิ โลกรััม
จนถึึง 100 สััปดาห์์ 2,090 กิิ โลกรััม

จนถึึง 80 สััปดาห์์ 63.4

19 – 100 สััปดาห์์ 90 – 95 %

3

สารบััญ
6

การเตรีี ยมโรงเรืื อนและการรัับเข้้าลูู กไก่่

24 การเตรีียมฝูู งเพื่่� อย้้ายขึ้้�นโรงเรืือนไก่่ ไข่่

7 ความหนาแน่่ นของฝููง

24 ความหนาแน่่ นฝูู งในโรงเรืือนไก่่ ไข่่

8 การให้้ความร้้อนโรงเรืือนอนุุ บาลก่่ อนไก่่ เข้้าเล้้า

25 การขนย้้ายขึ้้�นโรงเรืือนไก่่ ไข่่

8 การเตรีียมโรงเรืือนอนุุ บาล (แบบปล่่ อยพื้้�น)

26 โรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ ไข่่

10 โรงเรืือนลููกไก่่

27

การกกลูู กไก่่ (1 – 21 วััน)

27 แสงสว่่ างและโปรแกรมการให้้แสงสว่่ าง

11 โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรัับการกกไก่่

28 การเจริิ ญพัันธุ์์ �และการเริ่่�มให้้ไข่่
30 การจััดการในระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ สูู งสุุ ด
31 การเริ่่�มให้้ไข่่

12	สิ่่�งใดที่่�ลูู กไก่่ ต้อ
้ งการในช่่ วงสััปดาห์์แรก?
อุุ ณหภููมิิ
ความชื้้�น

32

น้ำำ ��

32 การบัันทึก
ึ การให้้ผลผลิิ ตไข่่

อาหาร

33 การแก้้ปััญหา

การระบายอากาศ

33 การมีี ขนปกคลุุ มทั่่�วทั้้�งตััว

14	คุุ ณจะรู้้ ไ� ด้้อย่่ างไรว่่ าทุุ กอย่่ างเป็็ นไปอย่่ างราบรื่่�น?
การใส่่ ใจต่่ อลููกไก่่

33 การรุุ มตีีกัน
ั

การวััดอาหารในกระเพาะพััก

34 การให้้อาหารแม่่ ไก่่ ในระยะการให้้ผลผลิิ ตไข่่

อุุ ณหภููมิิ ทวารหนััก

34 การให้้แสงสว่่ างตอนกลางคืืน

15 การตััดปลายปาก

16 ออกแบบโปรแกรมแสงสว่่ างด้้วยตััวเองใน 5 ขั้้�นตอน
19 พััฒนาการของไก่่ สาว
20 การกิิ นอาหาร
21 การงอกของขน

35 การเก็็ บไข่่

36

การให้้ผลผลิิ ตช่่ วงปลาย
(มากกว่่ า > 75 สััปดาห์์)
36	คุุ ณภาพของเปลืือกไข่่
36	สุุ ขภาพของตัับที่่�ดีี
37 ลดการกระตุ้้�นการทำำ�งานของร่่ างกาย

ระยะอนุุ บาล (9 – 15 สััปดาห์์)

37	สุุ ขภาพทางเดิิ นอาหารที่่�ดีี

22	น้ำำ ��หนัักตััว

38	ปััจจััยที่่� มีี ผลกระทบต่่ อขนาดของไข่่

23 การฝึึ กกิิ นอาหาร

4

35 กระบวนการให้้ไข่่

ระยะเจริิ ญเติิ บโต (3 – 9 สััปดาห์์)
16 โปรแกรมแสงสว่่ าง

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ (25 – 100 สััปดาห์์)
32	ระยะให้้ผลผลิิ ต

แสงสว่่ าง

22

การเริ่่�มให้้ผลผลิิ ตไข่่ (18 – 25 สััปดาห์์)
27 ช่่ วงหลัังการขนย้้าย

โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรัับการกกแบบเปิิ ดปิิ ดเป็็ นระยะ
โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรัับการกกแบบต่่ อเนื่่� อง

16

การย้้ายขึ้้ �นโรงเรืื อนไก่่ ไข่่ (15 – 18 สััปดาห์์)

6 การทำำ�ความสะอาดและการใช้้น้ำำ��ยาฆ่่ าเชื้้�อโรค

9 การเตรีียมกรงอนุุ บาล (แบบยืืนกรง)

11

24

สารบััญ
39

โภชนาการ

60	สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
60 ไก่่ ที่�่ มีีสุุ ขภาพดีีคืืออะไร?

39 โภชนาการระยะอนุุ บาล
ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ

61 โปรแกรมความปลอดภััยทางชีีวภาพ

เคล็็ ดลับ
ั การทำำ�สูู ตรอาหาร

61	ชนิิ ดความปลอดภััยทางชีีวภาพ

ความต้้องการโภชนะ

ความปลอดภััยทางชีีวภาพตามแนวคิิ ด

42 โภชนาการระยะก่่ อนให้้ไข่่

ความปลอดภััยทางชีีวภาพตามโครงสร้้าง
ความปลอดภััยทางชีีวภาพที่่� สามารถปฏิิ บัติ
ั ิ ได้้

ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ
ความต้้องการโภชนะ

62 โปรแกรมความปลอดภััยทางชีีวภาพใน 7 ขั้้�นตอน

เคล็็ ดลับ
ั การทำำ�สูู ตรอาหาร

66 โปรแกรมการทำำ�วัค
ั ซีีน

43 โภชนาการระยะเริ่่�มให้้ไข่่
ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ

67 การจััดการวััคซีีนในเชิิ งปฏิิ บัติ
ั ิ

ความต้้องการโภชนะ

67 การตรวจวััดผลของวััคซีีน

เคล็็ ดลับ
ั การทำำ�สูู ตรอาหาร
44 โภชนาการระยะให้้ไข่่
ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ

69	คุุ ณภาพของไข่่

ความต้้องการโภชนะ

69	คุุ ณภาพของเปลืือกไข่่

เคล็็ ดลับ
ั การทำำ�สูู ตรอาหาร

71	คุุ ณภาพของไข่่ ขาว

51 โครงสร้้างอาหาร
51	คุุ ณภาพอาหาร

52

สภาพแวดล้้อมในโรงเรืื อน
52 การควบคุุ มความร้้อนของแม่่ ไก่่

71	คุุ ณภาพของไข่่ แดง

72

เป้้าหมายตามศัักยภาพ
72	ศัักยภาพของไก่่ ไข่่ สายพัันธุ์์ � H&N Brown Nick จนถึึงอายุุ
100 สััปดาห์์

53	อุุ ณหภููมิิ
54 สภาพอากาศร้้อน
55	คุุ ณภาพน้ำำ ��
56	คุุ ณภาพอากาศ
56 แสงสว่่ าง

57

การประเมิิ นไก่่
57	ระยะไก่่ สาว

น้ำำ ��หนัักตััวและความสม่ำำ��เสมอ
อััตราการตาย
ความยาวหน้้าแข้้งและความยาวสัันกระดููกอก

58	ระยะให้้ไข่่

น้ำำ ��หนัักตััวและความสม่ำำ��เสมอ
อััตราการตาย
ตััวแปรด้้านประสิิ ทธิิภาพ
การให้้ผลผลิิ ตไข่่

5

การเตรีี ยมโรงเรืื อนและการรัับเข้้าลูู กไก่่
· การเตรีี ยมโรงเรืื อนก่่ อนการรัับเข้้าลูู กไก่่ 1 วััน
· การเตรีี ยมโรงเรืื อนเมื่่� อลูู กไก่่ อายุุ 1 วััน

�
การทำำ�ความสะอาดและการใช้ ้น้ำำ�ยาฆ่่
าเชื้้�อโรค

�
ขั้้นตอนที่
่� 1

�
ขั้้นตอนที่
่� 2

มัันคืื อสิ่่� งจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องกำำ�จััดอุุปกรณ์์

� ะเป็็ นการกำำ�จััดฝุ่่� นและอิิ นทรีีย์์สาร
วิิ ธีีนี้้ จ

การเตรีี ยมโรงเรืื อน

ทั้้�งหมด หรืือของเสีีย (ไก่่ ที่่�ตายแล้้ว,

อาหาร, ไข่่ , มููล, เป็็ นต้้น) ที่่� ค้า้ งอยู่่�ในโรง
เรืือนก่่ อนการทำำ�ความสะอาด วััสดุุ หรืือ

การทำำ�ความ
สะอาดแบบแห้้ง

แห้้งต่่ างๆ ออกจากโรงเรืือนโดยการใช้้
ระบบอากาศอััด, ไม้้กวาด หรืือพลั่่� ว

อุุ ปกรณ์์ต่่ างๆ ที่่� สามารถถอดออกได้้ก็็ควร

:

จะถอดออกไป

�
ขั้้นตอนที่
่� 4

�
การใช้ ้น้ำำ�� ยาฆ่่ าเชื้้ อโรค
อุุณหภูู มิิ

สารเคมีี

สารอิิ นทรีีย์์

เวลาที่่�ใช้ ้

� ะฆ่่ าเชื้้ อ
� โรคทั้้�งหมดที่่� คงค้้างอยู่่�
วิิ ธีี การนี้้ จ
จากขั้้�นตอนก่่ อนหน้้า

� โรคที่่� มีีประสิิ ทธิิภาพและ
	ใช้้น้ำำ�� ยาฆ่่ าเชื้้ อ
 ใช้้ในปริิ มาณที่่� เหมาะสม

:

 ใช้้ตามเวลาและอุุ ณหภููมิิ ที่่�แนะนำำ �

 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนฉลากผลิิ ตภััณฑ์ ์


ใช้้ PPE (อุุ ปกรณ์์ป้้ องกัันตนเอง) ที่่�
เหมาะสม
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�
ขั้้นตอนที่
่� 5
การพ่่ นควั ัน

�
	ทำำ�การพ่่ นควัันหลัังจากใช้้น้ำำ�� ยาฆ่่ าเชื้้ อ
โรคแล้้ว

วิิ ธีี การปฏิิ บัติ
ั ิ:
เชื่่� อถืือได้้

:

	และหลัังจากติิ ดตั้้ง� อุุ ปกรณ์์ต่่ างๆ เสร็็ จ
เรีียบร้้อยแล้้ว

:

 ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �บนฉลากผลิิ ตภััณฑ์์
	ใช้้ PPE (อุุ ปกรณ์์ป้้ องกัันตนเอง) ที่่�
เหมาะสม

�
ขั้้นตอนที่
่� 3
การทำำ�ความ
สะอาดแบบเปีียก

� ะเป็็ นการกำำ�จััดอิินทรีีย์์วัต
วิิ ธีี การนี้้ จ
ั ถุุ และ
ไขมัันสัต
ั ว์์ทั้้�งหมด

ทำำ�ความสะอาดอย่่ างทั่่�วถึง
ึ โดยใช้้น้ำำ�� ยา

� อ
ซัักฟอกและน้ำำ �ร้
้ น

� ฟองแล้้วทิ้้ ง� ไว้้สัก
ขััดให้้ขึ้้น
ั พััก

�
ขั้้นตอนที่
่� 6
การเก็็บตั ัวอย่่ าง

เก็็ บตััวอย่่ างหลัังจากทำำ�ความสะอาดและ
� โรคแล้้วเพื่่� อนำำ �ไปตรวจสอบหา
ฆ่่ าเชื้้ อ

� จุุ ลิินทรีีย์์ โดยการเก็็ บตััวอย่่ างและ
เชื้้ อ
การวิิ เคราะห์์ในห้้องปฏิิ บัติ
ั ิ การควรทำำ�

อย่่ างน้้อย 8 ตััวอย่่ างต่่ อโรงเรืือน ซึ่� ง
่ ต้้อง

กระจายสุ่่�มเก็็ บตััวอย่่ างดัังแสดงในตาราง
ที่่� 1 หากผลที่่� ได้้ไม่่ เป็็ นไปตามต้้องการให้้

นำำ �ไปตรวจใหม่่ อย่่ างถููกต้้อง

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

ตารางที่่� 1: ผลการทำำ�ความสะอาดและการใช้ ้น้ำำ�� ยาฆ่่ าจุุ ลิินทรีีย์ ์

�
การทำำ�ความสะอาดและการใช้ ้น้ำำ�� ยาฆ่่ าเชื้้ อ

� โรคจากฝููง
โรค เป็็ นกุุ ณแจในการป้้ องกัันเชื้้ อ

จุุ ดที่่� เก็็ บตั ัวอย่่ าง

� โรค
หนึ่่�งไปยัังอีีกฝูู งถััดไป ซึ่่�งจะป้้ องกัันเชื้้ อ

� ลโมเนลลา
เชื้้ อซัั

จากลููกไก่่ โดยมีีจุุ ดมุ่่� งหมายก็็ คืื อ เพื่่� อลดจำำ�นวน

จุุ ลิินทรีีย์์ต่่างๆ ในโรงเรืือนให้้น้้อยที่่� สุุด ทำำ�ให้้

ผนััง – พื้้�น
รอยแตก
ที่่� ให้้น้ำำ ��
ที่่� ให้้อาหาร
กริ่่� งสััญญาณ
สายพานลำำ�เลีี ยงไข่่
พััดลม

ลููกไก่่ มีีโอกาสได้้แสดงศัักยภาพของมัันเองได้้
อย่่ างดีีที่่� สุุด

�
เชื้้ อเอนเตอโรแบคทีีเรีีย
ใน 16 ตาราง
เซนติิ เมตร

ไม่่ เป็็นที่่� ต้ ้องการ

ดีี

ไม่่ เป็็นที่่� ต้ ้องการ

ตรวจเจอ

<5

> 10

ความสำำ�คั ัญ

� ตอนถััดไปถ้้าหากขั้้น
� ตอนก่่ อนหน้้ายัังไม่่ แล้้วเสร็็ จ
1. ไม่่ ควรทำำ�ขั้้น

� � เก็็ บของพื้้ นที่่
� � ใช้้งาน, ท่่ อส่่ งน้ำำ �� และระบบระบายอากาศ
2. ทำำ�ความสะอาดบริิ เวณภายนอกโรงเรืื อน, พื้้ นที่่

3. จััดให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันและเครื่่� องแต่่ งกายอย่่ างเพีี ยงพอ, เช่่ น หน้้ากาก, ถุุ งมืื อ, เป็็นต้้น
4. ดูู แลรัักษาอุุ ปกรณ์์ทำ�
ำ ความสะอาดอย่่ างถูู กต้้อง

� อ
5. แมลงเป็็นสิ่่� งที่่� เหนืื อการควบคุุ ม ดัังนั้้นต้
้ งมีี โปรแกรมการควบคุุ มแมลงให้้พร้้อมก่่ อนที่่� ลููกไก่่ จะมาถึึง
� โรคหรืื อยาฆ่่ าแมลงหลงเหลืื อในช่่ วงที่่� ลููกไก่่ อยู่่�ในเล้้า
6. ต้้องมั่่�นใจว่่ าไม่่ มีีสารฆ่่ าเชื้้ อ

ความหนาแน่่ นของฝูู ง
ความหนาแน่่ นฝูู งที่่� พอเหมาะเป็็ นความสำำ�เร็็ จ

ต่่ อวััน, ความสม่ำำ��เสมอของฝูู ง และพััฒนาการ

กิิ นอาหารของลููกไก่่ หรืืออาจร่่ วมกับ
ั สภาพ

ฝููงที่่� สูู งจะมีี ผลเสีียต่่ ออััตราการเจริิ ญเติิ บโต

� ที่่� การกิิ นอาหารที่่� ลดลงจะจำำ�กัด
กัับพื้้ น
ั การ

คุุ ณภาพต่ำำ�� และการเข้้าถึึงน้ำำ �� ได้้เพีียงพอ

� วามหนาแน่่ นที่่� สูู งร่่ วม
ของลููกไก่่ นอกจากนี้้ ค

ของการอนุุ บาลลููกไก่่ โดยความหนาแน่่ นของ

แวดล้้อมที่่� ไม่่ ดีีพอ เช่่ น อากาศร้้อนหรืืออาหาร

ตารางที่่� 2: ความหนาแน่่ นของฝููงในฟาร์ ์มอนุุ บาลลููกไก่่
อายุุ

� � พื้้นโรงเรืือน
�
พื้้ นที่่
กรง

0–3
สั ัปดาห์์

3 – 16
สั ัปดาห์์

140 ซม.²/ตััว

285 ซม.²/ตััว

�
พื้้ น

21 ตััว/ม.²

16 ตััว/ม.²

� � ที่่�ให้้อาหาร
พื้้ นที่่
กรง

2.5 ซม./ตััว

5 ซม./ตััว

� � ที่่�ให้้น้ำำ��
พื้้ นที่่

�
พื้้ น

กรง

4 ซม./ตััว

1.25 ราง ซม./ตััว

60 ตััว/ถาด

16 ตััว/นิิ ปเปิิล

8 ซม./ตััว

2.5 ราง ซม./ตััว

30 ตััว/ถาด

8 ตััว/นิิ ปเปิิล

�
พื้้ น
1.4 ราง ซม./ตััว
16 ตััว/นิิ ปเปิิล
100 ตััว/หััวฉีี ด
2.5 ราง ซม./ตััว
8 ตััว/นิิ ปเปิิล
75 ตััว/หััวฉีี ด

ตารางนี้้�เป็็ นคำำ�แนะนำำ�ทั่่�วไปและควรยึึดตามคำำ�แนะนำำ�ตามประเทศท้้องถิ่่�นของผู้้ เ� ลี้้�ยง

7

การเตรีี ยมโรงเรืื อนและการรัับเข้้าลูู กไก่่
การให้้ความร้ ้อนโรงเรืื อนอนุุบาล
ก่่ อนไก่่ เข้ ้าเล้ ้า
ต้้องให้้ความร้้อนโรงเรืือนก่่ อนที่่� ลูู กไก่่ จะมาถึึงเล้้า โดยให้้ความร้้อน

ก่่ อน 24 ชั่่�วโมงในเขตอากาศอบอุ่่�น และ 48 ชั่่�วโมงในเขตอากาศหนาว
อุุ ณหภูู มิิ ที่่�แนะนำำ �
� ิ น: 24 °C
พื้้ นดิ

แกลบ: 30 °C

อากาศ: 34 °C

� ิ น และ
ไม่่ ควรให้้ความร้้อนแต่่ ในอากาศ ควรจะต้้องให้้ที่่�แกลบ, พื้้ นดิ
อุุ ปกรณ์์ต่่ างๆ ด้้วย

� มีี การสููญเสีียอุุ ณหภููมิิ ได้้อยู่่�ตลอด (ดููหน้้า 52) ในกรณีี ของ
ลููกไก่่ ที่่�โตขึ้้น

� โรงเรืือนอนุุ บาลควรนำำ �แกลบเข้้าไปใส่่ หลัังจากให้้ความร้้อนแล้้ว เพื่่� อ
พื้้ น
� คอนกรีีตมีีอุุ ณหภููมิิ ตามที่่� ต้อ
ให้้พื้้ น
้ งการ (24 °C).

Courtesy of M. Czarick – UGA

การเตรีี ยมโรงเรืื อนอนุุบาล
(แบบปล่่ อยพื้้�น)
การกระจายแกลบและกระดาษ

�
การกกลูู กไก่่ ทั่่�วทั้้งโรงเรืื
อน

การกกลูู กไก่่ เป็็นระยะ

ไม่่ ควรใช้้แกลบจากฝูู งเก่่ า การใช้้แกลบเก่่ าจะ

เป็็ นการเพิ่่� มการเกิิ ดโรคและอาจทำำ�ให้้ลูู กไก่่ ป่่วย

หรืือตายได้้ ควรให้้กรวดแก่่ ลูู กไก่่ กิินถ้า้ ใช้้วัส
ั ดุุ

� โรงเรืือน
เช่่ น ขี้้ เ� ลื่่� อยรองพื้้ น
ระบบการให้้อาหาร

ควรมีี การวางถาดอาหารเสริิ มไว้้ตรงหััวกกลููกไก่่
ประมาณ 2–3 วััน จนกว่่ าลููกไก่่ ทั้้ง� หมดสามารถ

กิิ นอาหารได้้จากระบบการให้้อาหารปกติิ อีีก

� ที่่� การให้้อาหารที่่� เพีียงพอ
ทั้้�งต้้องมั่่�นใจว่่ ามีีพื้้ น

� ที่่� กก
โดยต้้องครอบคลุุ มอย่่ างน้้อย 50% ของพื้้ น
ไก่่ ที่่�มีีกระดาษรองและมีีอาหารกระจายอยู่่�บน

ที่่�ให้้อาหาร

กระดาษนั้้�น

ระบบน้ำำ ��ดื่่� ม
� ิ น (20–25 °C) ที่่� สะอาด และ
ลููกไก่่ จะต้้องมีีน้ำำ �กิ

คุุ ณภาพดีีอย่่ างไม่่ จำำ�กัด
ั ในวัันแรกควรตรวจสอบ

และลองกดถ้้วยน้ำำ �� หรืือหััวนิิปเปิิ ลหลายๆ ครั้้�ง

เพื่่� อกระตุ้้�นให้้ลูู กไก่่ กิินน้ำำ�� ควรมีีการให้้น้ำำ�� เสริิ ม

จนกว่่ าลููกไก่่ สามารถกิิ นน้ำำ�� ได้้จากระบบการให้้

น้ำำ �� ปกติิ ถ้้าให้้น้ำำ�� แบบหััวนิิปเปิิ ลควรลดแรงดัันน้ำำ��

ในช่่ วงวัันแรกๆ ซึ่่�งน้ำำ �� ที่่� ลงมาเป็็ นหยดๆ จะช่่ วย
กระตุ้้�นลููกไก่่ ให้้กิินน้ำำ�� ได้้

ระบบการระบายอากาศ
ต้้องรัับประกัันได้้ว่่ามีี อากาศบริิ สุุทธิ์์ �เพีียงพอแต่่

อากาศต้้องไม่่ แห้้ง

ในการใช้้หัวั กกแบบกลมจะต้้องมีีที่่�ป้้องกัันลูู กไก่่
(เช่่ น กระดาษแข็็ งใหม่่ ) เพื่่� อป้้ องกัันอากาศแห้้ง

โดยเริ่่� มให้้มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลางประมาณ 2 เมตร

ในเขตอากาศหนาว และประมาณ 4 เมตรในเขต

อากาศร้้อน จากนั้้�นขยายขอบเขตออกทุุ กสองวััน
และเอาออกเมื่่� อลููกไก่่ อายุุ ประมาณ 6 หรืือ 7 วััน
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ที่่� ให้้น้ำำ��

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การเตรีี ยมกรงอนุุบาล (แบบยืื นกรง)
การกระจาย
� งอย่่ างหนาแน่่ นสููงในช่่ วง
ลููกไก่่ จะถููกเลี้้ ย

สััปดาห์์แรก และเพื่่� อให้้แน่่ ใจว่่ าไก่่ สาวจะเติิ บโต

หััวนิิ ปเปิิลหรืื อถ้้วยให้้น้ำำ ��

อย่่ างสม่ำำ��เสมอกััน จึึงมีี ความสำำ�คัญ
ั ที่่� ว่่าไก่่ ต้อ
้ ง

ถููกย้้ายเข้้าไปในกรงในช่่ วงเวลาและความหนา

อาหาร

แน่่ นที่่� เหมาะสม
กระดาษ

ถาดไฟเบอร์์สำำ�หรับ
ั นำำ �มา

ในช่่ วงสััปดาห์์แรกควรปิิ ดตะแกรงกรงไก่่ ด้ว้ ย
� ที่่� ใต้้ระบบให้้น้ำำ�� และ
กระดาษ แต่่ ควรเลี่่� ยงพื้้ น

� ที่่� โดยรอบ
ควรครอบคลุุ มพื้้ น

ในกรณีี ที่่� ตะแกรงกรงไก่่ มีีขนาดใหญ่่ เกิิ นไป

ควรใช้้แผ่่ นพลาสติิ กเพื่่� อช่่ วยให้้ลูู กไก่่ ไปถึึงที่่�

ปูู กระดาษบนพื้้�นตะแกรง 100 %

ใช้้ ทำำ�วัค
ั ซีี น cocci นาน
0 – 28 วััน

แผ่่ นกันลู
ั ู กไก่่

ให้้น้ำำ��

ระบบการให้้อาหาร
ควรให้้อาหารอย่่ างไม่่ จำำ�กัด
ั และให้้เพิ่่� มเติิ ม
บนกระดาษที่่� อยู่่�ภายในกรงก่่ อนที่่� ไก่่ จะถููก

กระตุ้้�นให้้กิินอาหาร และเมื่่� อติิ ดตั้้ง� สายพาน

ให้้อาหาร ก็็ ให้้เติิ มอาหาร 100% (เติิ มด้้วยมืือ)

เพื่่� อลดอััตราการตายในวัันแรกที่่� เริ่่� มเดิิ นเครื่่� อง
สายพาน

ระบบการให้้น้ำำ��
ควรใช้้หัวนิ
ั ิ ปเปิิ ลแบบ 360 องศา แต่่ ถ้า้ ไม่่ ได้้ก็็

� ่� มในช่่ วงวัันแรก ทำำ�การลด
ควรจััดให้้มีีถ้้วยน้ำำ �ดื่
ความดัันบนหััวนิิปเปิิ ลเพื่่� อให้้เกิิ ดเป็็ นน้ำำ �� หยด

� และยัังเป็็ นการดึึงดููด
ซึ่� ง
่ ลููกไก่่ จะกิิ นได้้ง่่ายขึ้้น

� กด้้วย
ลููกไก่่ ให้้กิินน้ำำ�อีี

� ่� มก่่อนนำำ �
ควรทำำ�ความสะอาดท่่ อน้ำำ �� และถ้้วยน้ำำ �ดื่

ลููกไก่่ เข้้าเล้้า

รายการตรวจสอบก่่ อนรั ับลูู กไก่่ เข้ ้าเล้ ้า
1.แน่่ ใจว่่ าอุุ ณหภูู มิิภายในโรงเรืื อนมีี ความสม่ำำ��เสมอ

�
�
2. ตรวจสอบการตั้้งเวลานาฬิิ
กาและการตั้้งสวิิ
ตซ์์ไฟส่่ องสว่่ าง

� าให้้ถููกต้้องและมีี การกระจายอย่่ างสม่ำำ��เสมอ
3. ตรวจสอบระบบการให้้น้ำำ�� และให้้อาหารอััตโนมััติิ เพื่่� อตั้้งค่่
4. ปรัับหัวห
ั ยดนิิ ปเปิิลและถ้้วยน้ำำ �� ให้้แน่่ ใจว่่ าทำำ�งานอย่่ างถูู กต้้องและช่่ วยกระตุ้้�นให้้ลููกไก่่ กิินน้ำำ ��
5. ติิ ดตามเวลาที่่� ลููกไก่่ จากโรงฟัั กจะมาถึึงเล้้า อีี กทั้้ง� ยืื นยันจำ
ั ำ�นวนและสภาวะของลูู กไก่่ ที่่� มาถึึง

6. ตรวจสอบความเข้้มของแสงสว่่ างด้้วยเครื่่� องวััดความเข้้มแสง
7. แน่่ ใจว่่ ามีี คนงานเพีี ยงพอสำำ�หรับ
ั การจััดส่่ งและนำำ �ลููกไก่่ ลง
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การเตรีี ยมโรงเรืื อนและการรัับเข้้าลูู กไก่่
โรงเรืื อนลูู กไก่่
การขนส่่ ง
การขนส่่ งสามารถเป็็ นอิิ ทธิิพลวิิ กฤติิ ต่่อ

คุุ ณภาพลููกไก่่ ที่่�อายุุ 1 วััน โดยควรต้้องรัับ

ประกัันอุุณหภููมิิ และระดัับการระบายอากาศที่่�

ถููกต้้องในระหว่่ างการขนส่่ ง เวลาในการขนส่่ ง

ควรสั้้�นที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะทำำ�ได้้ ถ้้าหากการขนส่่ งนาน

กว่่ า 10 ชั่่�วโมงควรมีี การให้้น้ำำ�� เสริิ มในลัังขนไก่่
� ็ ควรใช้้เครื่่� อง
สำำ�หรัับการขนส่่ งที่่� นานกว่่ านี้้ ก็

�
ควบคุุ มอุุณหภููมิิ และความชื้้ น
การนำำ �ลููกไก่่ เข้้าเล้้า

รถขนส่่ งไก่่

นำำ�ลูู กไก่่ ลงจากรถ

กระจายลัังใส่่ ลูู กไก่่ ไปทั่่�วทั้้�งฟาร์์ม

แผนภาพความร้้อน
จำำ�ไว้้ว่่าพื้้�นโรงเรืือนต้้องเย็็ นอยู่่�ตลอด

นำำ �ลูู กไก่่ กระจายเข้้าไปในโรงเรืือนอย่่ างอ่่ อน

โยนแต่่ รวดเร็็ วและจััดให้้น้ำำ�� และอาหารทัันทีี ไม่่
ควรวางลัังใส่่ ลูู กไก่่ ไว้้ในสภาวะที่่� ร้อ
้ นหรืือเย็็ น

เกิิ นไป อีีกทั้้�งโดนลมหรืือแสงแดดโดยตรง การ
� โรงเรืือน ควรวางลููกไก่่ บนกระดาษ
กกไก่่ ที่่�พื้้ น

และอาหารโดยตรง ส่่ วนการกกลููกไก่่ ในกรงก็็

ควรวางลููกไก่่ ในจำำ�นวนที่่� ถูู กต้้องในแต่่ ละกรง
คุุ ณภาพของลูู กไก่่
ลููกไก่่ ที่่�มาถึึงควรจะต้้องอุ่่�นและตื่่� นตัวั ควร

ตรวจสอบว่่ าไม่่ มีีลููกไก่่ ที่่�ผิิดปกติิ จากนั้้�นควร

ชั่่�งน้ำำ �� หนัักลููกไก่่ ก่่อนที่่� จะนำำ �เข้้าไปในโรงเรืือน

ตรวจอุุ ณหภููมิิ ของตััวลูู กไก่่ ดังั ที่่� อธิิ บายในหน้้า
14 และปรัับอุุ ณหภููมิิ ของโรงเรืือน บัันทึก
ึ การ

ตาย เมื่่� อไก่่ มาถึึงโรงเรืือนแล้้วรายงานต่่ อโรง

ฟัั กไก่่ ตลอดจนรายงานคุุ ณภาพของลููกไก่่ ด้ว้ ย

เก็็ บตััวอย่่ างลููกไก่่ อายุุ 1 วััน

จุุดสำำ�คั ัญ

�
· แน่่ ใจว่่ าโรงเรืือนสะอาดและใช้ ้น้ำำ�� ยาฆ่่ าเชื้้ อโรคอย่่
างถูู กต้ ้องก่่ อนการรั ับเข้ ้าลูู กไก่่
· ให้้ความร้ ้อนโรงเรืือนก่่ อนเพื่่� อให้้มีีอุุณหภูู มิิที่่�ถููกต้ ้อง และหมั่่�นตรวจสอบให้้ถึง
ึ ระดั ับที่่� ใช้ ้กั ับลูู กไก่่

· สั ังเกตความหนาแน่่ นของฝูู งตามคำำ�แนะนำำ�และปรั ับระบบการให้้น้ำำ�� และการให้้อาหารในช่่ วงที่่� ทำ�
ำ การกกไก่่
· นำำ�ลููกไก่่ เข้ ้าโรงเรืือนอย่่ างรวดเร็็ วเพื่่� อให้้พวกมัันเข้ ้าถึึงน้ำำ�� และอาหาร
· ให้้เวลาลูู กไก่่ เพื่่� อให้้ได้ ้อุุ ณหภูู มิิร่่างกายและคุุ ณภาพตามที่่� กำ�
ำ หนด
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การกกลูู กไก่่ (1–21 วััน)
· การเพิ่่� มอััตราการรอดของลูู กไก่่ ในช่่ วงสััปดาห์์แรก
· การเพิ่่� มอััตราการเจริิ ญเติิ บโตและการพััฒนาของอวััยวะหลัักในช่่ วงสััปดาห์์แรก
· การตััดปลายปากอย่่ างมีี ประสิิ ทธิิภาพโดยไม่่ เป็็นอัันตรายต่่ อลูู กไก่่ และมีี สวััสดิิ ภาพสััตว์์

โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรั ับการกกไก่่
โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรั ับ
การกกแบบเปิิดปิิดเป็็นระยะ

โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรั ับ
การกกแบบต่่ อเนื่่� อง

� ามารถใช้้ได้้นานถึึง 7–10 วัันหลัังจากที่่� ลูู กไก่่ มาถึึง
โปรแกรมนี้้ ส

ในโรงเรืือนเปิิ ดมัันไม่่ ง่่ายนัักที่่� จะจััดเตรีียมโปรแกรมไฟส่่ องสว่่ าง

� ะมีี ประโยชน์์ดัังนี้้ :�
โปรแกรมนี้้ จ

22–24 ชั่่�วโมงในช่่ วง 2–3 วััน โดยแนะนำำ �ว่่าควรจััดให้้มีีช่่วงมืืดใน

เฉพาะโรงเรืือนมืืด (< 3 ลั ักซ์์)

ทุุ กโรงเรืือน

จากนั้้�นเปลี่่� ยนกลัับไปเป็็ นโปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างแบบปกติิ ซึ่� ง
่ การใช้้

�
	พฤติิ กรรมของลููกไก่่ จะถููกทำำ�ให้้เกิิ ดขึ้้นพร้
อ
้ มกััน โดยพวกมัันจะพััก
หรืือหลัับในเวลาเดีียวกััน

	ลูู กไก่่ ที่่�อ่่อนแอจะถููกกระตุ้้�นโดยตััวที่่� แข็็ งแรงกว่่ า เพื่่� อให้้มัน
ั

สำำ�หรัับการกกแบบไม่่ ต่่อเนื่่� อง ดัังนั้้�นโดยปกติิ จึง
ึ ต้้องให้้ไฟส่่ องสว่่ าง
ระหว่่ างวัันเพื่่� อให้้ลูู กไก่่ ได้้พัก
ั

ในโรงเรืือนมืืดระดัับของแสงควรตั้้�งให้้ต่ำ� ำ�กว่่ า 3 ลัักซ์์ ซึ่่�งก็็
หมายความว่่ ามืืดสนิิ ท

เคลื่่� อนไหว ตลอดจนการกิิ นอาหารและกิิ นน้ำำ��

� และทำำ�ให้้การกระตุ้้�น
	พฤติิ กรรมของฝูู งจะเป็็ นแบบเดีียวกัันมากขึ้้น
�
ฝููงทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้น

	อัต
ั ราการตายของลููกไก่่ จะลดลง

2
ชม.

4 ชม.

2 ชม.
4 ชม.
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2
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มืื ด

22 ชม.

สว่่ าง
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โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรั ับการกกแบบต่่ อเนื่่� อง

โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างสำำ�หรั ับการกกแบบเปิิดปิิดเป็็นระยะ
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การกกลูู กไก่่ (1–21 วััน)

สิ่่� งใดที่่�ลููกไก่่ ต้ ้องการในช่่ วงสั ัปดาห์์แรก?
อุุณหภูู มิิ

�
ความชื้้ น

	อุุ ณหภูู มิิที่่�ถููกต้ ้อง: ลููกไก่่ จะกระจายตััวและตื่่� นตัวดีี
ั

� � ำ�ลูู กไก่่ จะมีี การสููญเสีียน้ำำ �� หรืือมีี
ความชื้้ นต่ำ

� ควรเป็็ นอย่่ างน้้อย 60 % โดยเมื่่� อ
ความชื้้ น

อุุ ณหภููมิิ ควรอยู่่�ระหว่่ าง 34–36 °C ในช่่ วงวัันแรกๆ

	อุุ ณหภูู มิิต่ำ� �
ำ : ลููกไก่่ จะอยู่่�รวมกัันเป็็ นกลุ่่�มและส่่ งเสีียงร้้อง

	อุุ ณหภูู มิิสููง: ลููกไก่่ จะรวมกัันเป็็ นกลุ่่�มในจุุ ดที่่� เย็็ นที่่� สุุด พวกมัันจะไม่่ ตื่่�นตัวั และหอบ
ลมที่่� พัดผ่
ั ่ านจะบอกได้้ว่่าอุุ ณหภููมิิ สูู งหรืือต่ำำ��เกิิ นไป

� ่� ดีี ที่่� สุุดก็็คืื อ พฤติิ กรรม
หลัังจากสองถึึงสามวัันให้้ลดอุุ ณภููมิิ ลงวัันละ 0.5 °C พึึงระวัังว่่ าตััวบ่่งชี้้ ที่

การเสีียหายของระบบทางเดิิ นหายใจ
� น
�
ควรระวัังว่่ าอุุ ณหภููมิิ และความชื้้ นนั้้

� ะกำำ�หนดความชื้้ น
�
สััมพัันธ์์กัน
ั ซึ่่�งในคู่่�มืือนี้้ จ
ให้้อยู่่�ระหว่่ าง 60–70 %

ของลููกไก่่ โดยควรเช็็ คลููกไก่่ ทุุกครั้้�งเมื่่� อมีีการเปลี่่� ยนอุุ ณหภููมิิ

ถ้้าอุุ ณหภููมิิ ในโรงเรืือนไม่่ สม่ำำ��เสมอก็็ ควรปรัับให้้ถูู กต้้องโดยการเปลี่่� ยนเครื่่� องทำำ�ความร้้อนและ

ตััวระบายอากาศ

เมื่่� อลููกไก่่ อยู่่�ในโรงเรืือน ควรทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �ดังั นี้้ :�

	ให้้ลูู กไก่่ ตัวั ที่่� เล็็ กกว่่ าเพื่่� อนอยู่่�ในบริิ เวณหรืือกรงที่่� อุ่่�นที่่� สุุด
	ให้้ลูู กไก่่ ตัวั ที่่� อายุุ น้้อยที่่� สุุดอยู่่�ในบริิ เวณหรืือกรงที่่� อุ่่�นที่่� สุุด
(ถ้้ามีีอีีกฝูู งนึึงมาถึึงก่่ อนหลายวััน)

	หลีีกเลี่่� ยงการวางลููกไก่่ ไว้้ในจุุ ดที่่� ร้อ
้ นที่่� สุุด (ใกล้้กับ
ั ตััวทำำ�ความร้้อน) หรืือจุุ ดที่่� เย็็ นที่่� สุุด ในช่่ วง
10 วัันแรก

แสงสว่่ าง

ตารางที่่� 3: อุุณหภููมิิที่่� แนะนำำ�
รูู ปแบบของการกกลูู กไก่่

อุุ ณหภูู มิิเมื่่� อเข้ ้ารั ับลูู กไก่่

กรง

34–35 °C
93–95 °F

พื้้�น

35–36 °C
95–97 °F

การกระจายตั ัวใน
อุุ ณหภูู มิิที่่�ถููกต้ ้อง

เครื่่� องให้้อาหารแบบอััตโนมั ัติิ

การกระจายตั ัวที่่�
อุุณหภูู มิิต่ำ� �
ำ

เครื่่� องให้้อาหารแบบอััตโนมั ัติิ

การกระจายตั ัวที่่�
อุุณหภูู มิิสููง

เครื่่� องให้้อาหารแบบอััตโนมั ัติิ
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การลดอุุ ณหภูู มิิ
ลดลง 3 °C/5 °F
ในทุุ กสััปดาห์์ จนกระทั่่�งเมื่่� อไม่่
ต้้องให้้ความร้้อนช่่ วย

ความเข้้มของแสงสว่่ างควรอยู่่�ระหว่่ าง

30–50 ลัักซ์์ในช่่ วงสััปดาห์์แรก ซึ่� ง
่ ควรจะ
วััดที่่� ระดัับของเครื่่� องจ่่ ายน้ำำ ��

แสงสว่่ างควรจะแผ่่ อย่่ างสม่ำำ��เสมอไป

จนถึึงทางเข้้ากรงกก เพื่่� อหลีีกเลี่่� ยงร่่ มเงา
หรืือบริิ เวณมืืดในกรงที่่� กกลููกไก่่

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

น้ำำ��

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การระบาย
อากาศ

� สามารถดื่่� มน้ำำ��
ปรัับความสููงของเครื่่� องจ่่ ายน้ำำ �� ให้้ลูู กไก่่ นั้้น

จััดให้้มีีอากาศบริิ สุุทธิ์์ �ที่่� เพีียงพอเพื่่� อกำำ�จััด

ได้้ง่่าย โดยในโรงเรืือนอนุุ บาลมัักจะใช้้หัวนิ
ั ิ ปเปิิ ลแบบ 360

องศา แต่่ ถ้า้ ไม่่ มีี (และโดยเฉพาะลููกไก่่ ที่่�ตัด
ั ปลายปากด้้วยอิิ น

ฝุ่่� นและก๊๊าซที่่� ไม่่ พึง
ึ ประสงค์์ ควรแน่่ ใจว่่ ามีี
การเคลื่่� อนที่่� ของอากาศเพีียงพอแม้้ว่่าใน

ฟาเรด) แนะนำำ �ว่่าควรใช้้ถ้ว้ ยน้ำำ �� หรืือระบบการให้้น้ำำ�� เสริิ มใน

วัันที่่� อากาศเย็็ น

ช่่ วง 5–7 แรก

� ่� มเพื่่� อสร้้างหยดน้ำำ �� ที่่� ระดัับ
ลดความดัันของน้ำำ �� ในระบบน้ำำ �ดื่

อากาศที่่� เคลื่่� อนที่่� เร็็ วเกิิ นไปจะรบกวน

� ที่่� ที่่�แห้้ง
ลููกไก่่ ซึ่่�งพวกมัันจะหลีีกเลี่่� ยงพื้้ น

สายตาของลููกไก่่

ปรัับหััวนิิปเปิิ ลหรืือถ้้วยน้ำำ �� ในช่่ วง 3–4 แรกเพื่่� อกระตุ้้�นให้้ลูู กไก่่ ดื่่�มน้ำำ��

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

� ่ อนทุุ กๆ วััน ซึ่� ง
� อ
4 วัันก่่อนนำำ �ลูู กไก่่ เข้้าโรงเรืือนควรล้้างท่่ อน้ำำ �ก่
่ ลููกไก่่ จะไม่่ กิินน้ำำ�ร้
้ น (>25 °C)

และจะมีี ผลเสีียต่่ อการกระจายตััวและ

กิิ จกรรมของลููกไก่่

การระบายอากาศที่่� เพีียงพอโดยเฉพาะ
อย่่ างยิ่่� งเมื่่� ออากาศร้้อนมีี ความสำำ�คัญ
ั
อย่่ างมาก

กระแสลมที่่�ไม่่ ถููกต้ ้อง

อาหาร

ควรให้้ลูู กไก่่ กิินอาหารคุุ ณภาพดีีทัันทีี หลัังจากวางในโรงเรืือน

โครงสร้้างอาหารที่่� ถูู กต้้องจะมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นอย่่ างยิ่่� ง (ดููหน้้า 34)

อาหารควรกระจายบนกระดาษที่่� ปูู บนกรงและเปลี่่� ยนใหม่่ ในช่่ วง 3–5 วัันแรก

เครื่่� องให้้อาหารแบบอััตโนมั ัติิ

จััดให้้มีีอาหารอย่่ างเพีียงพอในที่่� ให้้อาหารเพื่่� อดึึงดููดลููกไก่่

ช่่ วงการกกลูู กไก่่ ที่่�ดีีเป็็นกุุญแจสู่่�การพั ัฒนาทาง
เดิิ นอาหาร, ระบบภูู มิิคุ้้�มกั ัน และโครงร่่ างของไก่่

� งมีี ความสำำ�คั ัญอย่่ างมากเพื่่� อเพิ่่� ม
� ในช่่ วงนี้้ จึึ
ดั ังนั้้น

อััตราการรอดของฝูู งในช่่ วงสั ัปดาห์์แรก และเพื่่� อ
ให้้ได้ ้ผลผลิิ ตและคุุ ณภาพที่่� ดีีของไก่่ สาว
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การกกลูู กไก่่ (1–21 วััน)
คุุณจะรู้้�ได้ ้อย่่ างไรว่่ าทุุกอย่่ างเป็็นไปอย่่ างราบรื่่� น?
การใส่่ ใจต่่ อลูู กไก่่
ลููกไก่่ พููดไม่่ ได้้แต่่ พวกมัันส่่งสััญญาณถึึง

การวั ัดอาหารในกระเพาะพั ัก
การวััดอาหารในกระเพาะพัักเป็็ นวิิ ธีี การที่่�

คุุ ณได้้:

ดีีเพื่่� อตรวจสอบการกิิ นอาหารของลููกไก่่ ใน

	ตรวจสอบกิิ จกรรมของพวกมััน

1. สุ่่�มลููกไก่่ มาประมาณ 50 – 60 ตััว

	ตรวจสอบการกระจายตััวของพวกมััน
	ตรวจสอบการกิิ นน้ำำ�� และอาหาร
	ตรวจสอบเสีียงที่่� พวกมัันทำำ�

	ตรวจสอบดูู ว่่าพวกมั ันอยู่่�สบายไหม!

ช่่ วงอายุุ สองวัันแรก.

โดยจัับสุ่่�มมาทั่่�วทั้้ง� โรงเรืือนเพื่่� อให้้แน่่ ใจ

ถ้้าหากผลได้้ต่ำ� ำ�กว่่ าที่่� ตั้้ง� เป้้ าให้้ไปตรวจสอบ
สภาวะการกกลููกไก่่ และปรัับให้้ถูู กต้้อง
กระเพาะพั ักที่่� ดีี
เต็็มไปด้ ้วยอาหาร

กระเพาะพัักที่่� ไม่่ มีี
อาหารเต็็มดีี

ได้้ทั่่�วถึง
ึ

2. ค่่ อยๆ คลำำ�กระเพาะพััก

3. กระเพาะพัักควรมีี อาหารเต็็ ม นุ่่�มและกลม
ในลููกไก่่ ที่่�เริ่่� มกิินอาหาร

4. ตรวจสอบผลตามระยะเวลาหลัังจากลง
ลููกไก่่ แล้้ว

: :

เปอร์์เซ็็นต์์ของลููกไก่่ ที่่� มีี อาหารอยู่่� ในกระเพาะพักั
6 ชั่่�วโมง
หลัังจากลงลูู กไก่่ ที่่�

75 %

12 ชั่่�วโมง
หลัังจากลงลูู กไก่่ ที่่�

85 %

24 ชั่่�วโมง
หลัังจากลงลูู กไก่่ ที่่�

100 %

อุุณหภูู มิิทวารหนััก
หลัังจากที่่� ลูู กไก่่ สามารถรัักษาอุุ ณหภููมิิ ของ

ร่่ างกายได้้ อุุ ณหภููมิิ ของลููกไก่่ จะอยู่่�ระหว่่ าง
40–41 °C โดยในช่่ วงสััปดาห์์แรกลููกไก่่ จะ

ไม่่ สามารถควบคุุ มอุุณหภููมิิ ร่่างกายของตััว

เองได้้และมัันผัน
ั แปรตามอุุ ณหภููมิิ แวดล้้อม
� ามารถใช้้เพื่่� อปรัับอุุ ณหภููมิิ
ข้้อมููลเหล่่ านี้้ ส

ของโรงเรืือนให้้เหมาะสมได้้

โดยใช้้เครื่่� องวััดอุุณหภููมิิ ที่่�หููทั่่�วไป
(รููปประกอบ)

1. แน่่ ใจว่่ าคุุ ณได้้สุ่่�มตัวั อย่่ างลููกไก่่ จาก

บริิ เวณต่่ างๆ ของโรงเรืือน โดยสุ่่�มลููกไก่่

ที่่� กระจายทั่่�วทั้้ง� โรงเรืือนเพื่่� อให้้ค่่าที่่� ได้้น่่า
เชื่่� อถืือ

2. ตรวจสอบอุุ ณหภููมิิ ที่่�ทวารหนัักของ
พวกมััน

3. เก็็ บข้้อมููล คำำ�นวณค่่ าเฉลี่่� ยและปรัับ

อุุ ณหภููมิิ ของโรงเรืือนตามอุุ ณหภููมิิ ที่่�
เหมาะสมกัับลููกไก่่

ข้ ้อสำำ�คั ัญ!

อุุณหภููมิิร่่างกายของลููกไก่่ จะไม่่ สั ัมพั ันธ์์
กั ับอุุณหภููมิิปััจจุุบั ัน แต่่ มั ันจะสั ัมพั ันธ์์กั ับ

อุุณหภููมิิ ไม่่ กี่่� 	ชั่่�วโมงก่่ อนหน้ ้า
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40.0 °C
104.0 °F

41.0 °C
106.0 °F

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การตั ัดปลายปาก
การตััดปลายปากมีี ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อการป้้ องกััน

การตััดปลายปากก็็ เพื่่� อป้้ องกัันไม่่ ให้้ปลายปาก

การจััดการสััตว์์ปีีก โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งในโรง

เหมาะสมจะมีีผลเสีียต่่ อศัักยภาพของทั้้�งฝูู งไป

การจิิ กกิิ นกัน
ั เอง/การทำำ�ร้า้ ยกััน ซึ่� ง
่ เป็็ นการวััด
เรืือนเปิิ ดที่่� มีีความเข้้มแสงสููง ซึ่� ง
่ ก็็ มีีหลากหลาย
วิิ ธีี การตััดปลายปากที่่� ใช้้กัน
ั : จุุ ดประสงค์์ของ

� ในอนาคต ซึ่่�งวิิ ธีี การตััดปลายปากที่่� ไม่่
เจริิ ญขึ้้น
อย่่ างถาวร

ควรพึึงระวัังการ
ควบคุุ มการปฏิิ บั ัติิ
การในท้้องถิ่่� นด้ ้วย

การตััดปลายปากด้้วยอิินฟาเรดที่่�ลููกไก่่ อายุุ 1 วััน
ปลายปากของลููกไก่่ ที่่�อายุุ 1 วัันจะถููกตััด

จากโรงฟัั กด้้วยเทคโนโลยีีอิิ นฟาเรด วิิ ธีี การนี้้ �

สามารถตััดปลายปากได้้อย่่ างสม่ำำ��เสมอ เพราะ
ว่่ ามัันใช้้เครื่่� องจัักร และจำำ�นวนคนไม่่ มาก

ปลายปากจะไม่่ เสีียหายจนถึึงวัันที่่� 10–21 และ

	น้ำำ�� ดื่่� ม: มัันเป็็ นสิ่่� งสำำ�คัญ
ั ในการกระตุ้้�นการกิิ น
น้ำำ �� ในวัันแรก ดัังนั้้�นควรใช้้หัวนิ
ั ิ ปเปิิ ลแบบ 360
� ่� มเพิ่่� มเพิ่่� ม
องศา ตลอดจนให้้จัด
ั ให้้มีีถ้้วยน้ำำ �ดื่

แต่่ ถ้า้ หากมีีแค่่ หัวนิ
ั ิ ปเปิิ ลแบบสองทางก็็ ควร

� ่� มเป็็ นหลััก
จััดให้้มีีถ้้วยน้ำำ �ดื่

จากนั้้�นส่่วนที่่� ถูู กตััดจะแยกออก จากการตััดนี้้ �

	แสงสว่่ าง: ควรมั่่� นใจว่่ าระดัับของแสงสว่่ างใน

การกก โดยควรให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่ อ:

	อาหาร: กระจายอาหารบนกระดาษจนถึึง 7

ลููกไก่่ จึง
ึ ต้้องการการดููแลเป็็ นพิิ เศษในระหว่่ าง

ปลายปาก
วั ันที่่� 1

ปลายปาก
วั ันที่่� 6

ปลายปาก
สั ัปดาห์์ที่่� 2

� ที่่� ดื่่�มน้ำำ�� เป็็ น 30–50 ลัักซ์์
พื้้ น
วััน

การตััดปลายปากที่่� 7–10 วััน
วิิ ธีี การทั่่� วไปในการตััดปลายปากก็็ คืื อ การตััด

ผู้้ �ตััดที่่� มีีความชำำ�นาญจึึงมีี ความสำำ�คัญ
ั อย่่ าง

ด้้วยเครื่่� องตััดปากแบบใบมีีด

มากต้้องใช้้ผู้้�ตััดที่่� มีีความชำำ�นาญเท่่ านั้้�น และไม่่

เป็็ นวิิ ธีี การที่่� ละเอีียดอ่่ อนและแม่่ นยำำ� โดยก่่ อน

ประสบการณ์์

การตััดปากควรทำำ�ในช่่ วงอายุุ 7–10 วัันแรก มััน

เริ่่� มทำำ�การตััดควรเตรีียมการดัังต่่ อไปนี้้ :�

	ลููกไก่่ ที่่�มีีสุุขภาพดีี: ถ้้าฝูู งลููกไก่่ มีีอาการป่่วย
หรืืออ่่ อนแอก็็ ควรเลื่่� อนการตััดปากออกไป

ก่่ อนจนกว่่ าฝูู งลููกไก่่ แข็็ งแรง ซึ่� ง
่ การตััดปลาย
ปากในฝูู งที่่� ไม่่ แข็็ งแรงจะส่่ งผลเสีียหายต่่ อ

ต้้องรีีบร้้อนโดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งผู้้ ที่
� ่� ยังั ไม่่ เคยมีี

	อุุ ปกรณ์์ที่่�เหมาะสม: เครื่่� องตััดปากแบบใบ

� ได้้ทั่่�วไป โดยในการตััดปลาย
มีีดสามารถหาซื้้ อ
ปากที่่� ถูู กต้้อง อุุ ณหภููมิิ ของมีีดตััดควรอยู่่�ที่่�

ประมาณ 650 °C อาจใช้้ใบมีีดที่่� มีีสีีเพื่่� อเป็็ น

� ุ ด และอาจใช้้แบบร่่ างที่่� เจาะรููไว้้เป็็ นตััว
ตััวชี้้ จุ

การรอดชีีวิิ ตของลููกไก่่ ได้้

� ำ �เพื่่� อให้้การตััดง่่ายขึ้้น
� และสม่ำำ��เสมอกััน
ชี้้ นำ

วิิ ธีี การที่่� ต้อ
้ งแม่่ นยำำ�และละเอีียดอ่่ อน ดัังนั้้�น

อย่่ างดีี

	ผู้้�ตั ัดที่่� ชำำ�นาญ: เนื่่� องจากกระบวนการนี้้ เ� ป็็ น

หลัังจากที่่� ตัด
ั ปากแล้้ว . . .

ตลอดจนเครื่่� องตััดต้อ
้ งสะอาดและดููแลรัักษา

ควรมีีการดููแลลููกไก่่ เป็็ นพิิ เศษในวัันแรกหลััง

	ควรมีีที่่�ให้้น้ำำ�� เพิ่่� มเติิ ม

� ้อยลง
	สังั เกตการกิิ นน้ำำ�� โดยมัันจะกิิ นน้ำำ�น้

	ลูู กไก่่ กลัับมาสบายดัังเดิิ ม

จากตััดปลายปาก:

ประมาณ 2 หรืือ 3 วััน แต่่ จากนั้้�นก็็จะกลัับมา

เป็็ นเหมืือนเดิิ ม และควรลดความดัันน้ำำ�� ในท่่ อ
ให้้น้ำำ�� แบบนิิ ปเปิิ ลลง

< 650 °C 650 °C✔ > 650 °C

	เพิ่่� มอุุณหภููมิิ ของโรงเรืือนจนกว่่ า
	เพิ่่� มระดัับของอาหารในเครื่่� องให้้อาหาร

� ่� มในช่่ วง
	เพิ่่� มวิิ ตามิิ น K ลงในอาหารหรืือน้ำำ �ดื่
วัันแรกๆ หลัังจากตััดปลายปาก

จุุดสำำ�คั ัญ

�
· เน้้นย้ำ�ในส่่
ำ�
วนของที่่� น้ำำ�� , อาหาร, ความเข้ ้มของแสง,อุุ ณหภูู มิิ และความชื้้ นในช่่
วงสั ัปดาห์์แรก
�
�
· ตรวจดูู พฤติิ กรรมของลูู กไก่่ เพื่่ อให้้สามารถปรั ับสภาวะในการกกลูู กไก่่ ให้้ดีีขึ้้น
· ถ้ ้าเป็็นไปได้ ้ควรดำำ�เนิิ นการใช้ ้โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างแบบเปิิดปิิดเป็็นระยะ

· ทำำ�การตั ัดปลายปากอย่่ างเหมาะสมและดูู แลอย่่ างเป็็นพิิ เศษทั ันทีีหลั ังจากตั ัดปลายปากเสร็็ จแล้ ้ว
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ระยะเจริิ ญเติิ บโต (3–9 สััปดาห์์)
· การจััดโปรแกรมไฟส่่ องสว่่ างที่่� ถููกต้้องในการอนุุ บาลตามสภาพทางภูู มิิศาสตร์์
· ชนิิ ดของโรงเรืื อนและจุุ ดมุ่่�งหมายของการให้้ผลผลิิ ต
· การส่่ งเสริิ มการเจริิ ญเติิ บโตของไก่่ สาวอย่่ างถูู กต้้องในช่่ วงนี้้ �
· การใช้้รููปแบบการงอกของขนและการผลััดขนตามธรรมชาติิ เพื่่� อสัังเกตพััฒนาการของลูู กไก่่

โปรแกรมไฟส่่ องสว่่ าง
� วไป
หลักการทั่่
ั

	จำำ�นวนชั่่�วโมงของการให้้แสงในช่่ วงท้้ายของการอนุุ บาลควรเท่่ ากัับจำำ�นวนชั่่�วโมงของการให้้แสงในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ ก่่อนเริ่่� มการกระตุ้้�นด้้วยแสง
	ความเข้้มของแสงควรใกล้้เคีียงกัับที่่� จะใช้้ในโรงเรืือนไก่่ ไข่่

�
ออกแบบโปรแกรมแสงสว่่ างด้ ้วยตั ัวเองใน 5 ขั้้นตอน

�
ขั้้นตอนที่
่� 1

จุุ ดหมายปลายทางของไก่่ สาวคืืออะไร?

· ในประเทศของคุุ ณมีี แสงสว่่ างกี่่� ชั่่�วโมงเมื่่� อไก่่ สาวถูู กย้้ายไปยัังโรงเรืื อนไก่่ ไข่่ ?
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· ยกตััวอย่่ าง
ประเทศ

วั ันที่่� ฟััก

วั ันที่่� เริ่่� มให้้ ไข่่

ชั่่�วโมงแสงใน
วั ันเริ่่� มให้้ ไข่่

เม็็ กซิิโก

20° เหนืื อ

วัันที่่� 5 กุุ มภาพัันธ์ ์

มิิถุุ นายน

12 ชม. 29 นาทีี

เปรูู

10° ใต้้

วัันที่่� 5 กุุ มภาพัันธ์ ์

มิิถุุ นายน

11 ชม. 35 นาทีี

เซเนกััล

20° เหนืื อ

วัันที่่� 5 กรกฎาคม

พฤศจิิกายน

11 ชม. 53 นาทีี

อิินโดนีี เซีี ย
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เส้ ้นศูู นย์ ์สูู ตร

10° ใต้้

วัันที่่� 5 กรกฎาคม

พฤศจิิกายน

12 ชม. 31 นาทีี
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วัันในแถบ
ใต้้

วัันในแถบ
เหนืื อ

� และพระอาทิิ ตย์ ์
จำำ�นวนชั่่�วโมงระหว่่ างพระอาทิิ ตย์ ์ขึ้้น
ตกในแถบเหนืือและแถบใต้ ้ของซีีกโลก
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การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

�
ขั้้นตอนที่
่� 2

ไก่่ จะถูู กเคลื่่� อนย้ ้ายมาจากไหนและไปที่่� ไหน?

· โดยจะเป็็ นการพิิจารณาจำำ�นวนชั่่� วโมงในช่่ วงท้้ายของโปรแกรม
โรงเรืื อนอนุุ บาล

โรงเรืื อนไก่่ ไข่่

วิิ ธีีการปฏิิ บัติ
ั ิ

โรงเรืื อนแบบเปิิด*

� ุด
จำำ�นวนชั่่�วโมงสิ้้ นสุ
= หรืื อ > ช่่ วงวัันตามธรรมชาติิ ในช่่ วงท้้ายของการอนุุ บาล

โรงเรืื อนแบบปิิด**

จำำ�นวนชั่่�วโมงในโรงเรืื อนไก่่ ไข่่
= จำำ�นวนชั่่�วโมงช่่ วงท้้ายของโรงเรืื อนอนุุ บาล

โรงเรืื อนแบบเปิิด*

� ุด
จำำ�นวนชั่่�วโมงสิ้้ นสุ
= หรืื อ > ช่่ วงวัันตามธรรมชาติิ ในช่่ วงท้้ายของการอนุุ บาล

โรงเรืื อนแบบปิิด**

จำำ�นวนชั่่�วโมงในโรงเรืื อนไก่่ ไข่่
= ไม่่ จำำ�กัด
ั

แบบเปิิด

แบบปิิด

* โรงเรืือนเปิิ ด: โรงเรืือนทุุ กแบบ > 3 ลัักซ์์ มีีม่่ านปิิ ดหรืือไม่่ มีีก็็ ได้้
** โรงเรืือนปิิ ด: โรงเรืือนทุุ กแบบ < 3 ลัักซ์์ สร้้างด้้วยแผ่่ นปิิดหรืืออิิ ฐ

�
ขั้้นตอนที่
่� 3

จำำ�นวนชั่่�วโมงในโรงเรืือนอนุุ บาล

· ขึ้้ �นอยู่่�กัับข้้อจำำ�กัด
ั ในขั้้�นตอนที่่� 1 และ 2 ซึ่่�งพิิจารณาตามชั่่�วโมงสิ้้�นสุุ ดที่่� เหมาะสมกัับรูู ปแบบของคุุ ณ
แบบสั้้�น: สิ้้�นสุุ ดที่่� 9–11 ชั่่�วโมง /วััน

แบบยาว: สิ้้�นสุุ ดที่่� 12–14 ชั่่�วโมง / วััน

	ใช้้เพีียงในโรงเรืือนแบบปิิ ด

	ใช้้ในโรงเรืือนเปิิ ดและปิิ ด

	กิินอาหารสำำ�เร็็ จรูู ป

	ค่่าไฟฟ้้ าสููงในโรงเรืือนแบบปิิ ด

�
	มีีเวลากิิ นอาหารได้้นานขึ้้น

	ประหยััดไฟฟ้้ า

	กระตุ้้�นการกิิ นอาหาร
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ระยะเจริิ ญเติิ บโต (3–9 สััปดาห์์)

�
ขั้้นตอนที่
่� 4

ความเร็็ วในการลดแสงสว่่ าง

· ทำำ�ได้้ตามความต้้องการของคุุ ณเอง: ขนาดของไข่่ และการกิินอาหาร
แบบช้้า: ลดลง 1 ชั่่�วโมง / สััปดาห์์

แบบเร็็ ว: ลดลง 2 ชั่่�วโมงหรืื อมากกว่่ า / สััปดาห์์

�
	ได้้ไข่่ ขนาดใหญ่่ ขึ้้น

	การตอบสนองต่่ อแสงได้้มากกว่่ า และเริ่่� มให้้ไข่่ ได้้เร็็ วกว่่ า

	แนะนำำ �สำำ�หรัับเขตอากาศร้้อน

	ถ้า้ น้ำำ �� หนัักตััวไม่่ ได้้ตามเป้้ าหมายในสััปดาห์์ที่่� 5 แนะนำำ �เป็็ น

�
	มีีเวลากิิ นอาหารได้้นานขึ้้น

	ประหยััดพลังั งาน

อย่่ างยิ่่� งว่่ าควรเปลี่่� ยนเป็็ นการลดแบบช้้า เพื่่� อให้้มีีการเพิ่่� มน้ำำ��

หนัักตััว และเมื่่� อน้ำำ �� หนัักกลัับเป็็ นดัังเดิิ มค่่อยกลัับมาใช้้การลด
แบบเร็็ ว
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�
ขั้้นตอนที่
่� 5

ความเข้ ้มของแสงตามจุุ ดมุ่่�งหมาย

· ความเข้้มของแสงควรปรัับตามช่่ วงการอนุุ บาลที่่� ต่่างกััน
ในช่่ วงสััปดาห์์แรกต้้องให้้ความเข้้มที่่� สูู งกว่่ า เพื่่� อกระตุ้้�นลููกไก่่

หลัังจากสััปดาห์์ที่่� 5 ความเข้้มของแสงควรลดลง เพื่่� อให้้ลูู กไก่่ สงบ อีีก

45

อนุุ บาลแบบเปิิ ด

35

ความเข้้มของแสงในโรงเรืือนอนุุ บาลไม่่ ควรต่ำำ��กว่่ าที่่� คาดว่่ าจะใช้้ในโรง

เรืือนไก่่ ไข่่

ควรหลีีกเลี่่� ยงการเพิ่่� มความเข้้มแสงที่่� มากเกิิ นไปหลัังจากการเคลื่่� อน
ย้้ายไก่่

40

30
25

ลัักซ์์

ทั้้�งเพื่่� อป้้ องกัันการทำำ�ร้า้ ยกัันและการจิิ กกิิ นกัน
ั ซึ่� ง
่ แนะนำำ �ในโรงเรืือน

20
15
10
5
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

พั ัฒนาการของไก่่ สาว
� ะ
ดัังนั้้�นการเจริิ ญเติิ บโตที่่� ถูู กต้้องในช่่ วงนี้้ จ

ไก่่ สาวจะมีี การเจริิ ญเติิ บโตของร่่ างกายเพิ่่� ม

อย่่ างมากในช่่ วงนี้้ � เมื่่� อเทีียบกัับน้ำำ �� หนัักตััวใน

เป็็ นกุุ ญแจที่่� นำำ�ไปสู่่�แม่่ ไก่่ ที่่�มีีสุุ ขภาพและการให้้

ช่่ วงก่่ อนหน้้า

ผลผลิิ ตไข่่ ที่่�ดีี

จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่ างมากว่่ า ในช่่ วงนี้้ ไ� ก่่ จะมีี

มัันมีีความสำำ�คัญ
ั มากที่่� ต้อ
้ งให้้ได้้น้ำำ ��หนัักตาม

มาตรฐานในสััปดาห์์ที่่� 5

การพััฒนาอวััยวะของพวกมัันมากที่่� สุุด เช่่ น
�
ระบบโครงสร้้างของร่่ างกายและกล้้ามเนื้้ อ

� า้ ไป ก็็ จะไม่่
ถ้้าการเจริิ ญเติิ บโตในช่่ วงนี้้ ช้

สามารถมีี การเจริิ ญเติิ บโตชดเชยในส่่ วน

ของโครงกระดููกได้้ ไก่่ สามารถมีีน้ำำ �� หนัักตาม
มาตรฐานได้้แต่่ การพััฒนาของร่่ างกายจะ
เปลี่่� ยนไป และไก่่ จะมีีน้ำำ �� หนัักเกิิ น

ตรวจสอบว่่ าคุุ ณทำำ�น้ำำ�� หนัักตััวได้้ถูู กต้้องตั้้�งแต่่

สััปดาห์์ที่่� 1 และชั่่�งอย่่ างถููกต้้องก่่ อนที่่� จะสาย

ซึ่� ง
่ จำำ�เป็็ นต่่ อสุุ ขภาพและศัักยภาพของพวกมััน

เกิิ นไป

:

:

การเจริิ ญเติิ บโต
ที่่�รวดเร็็ว

การพััฒนาน้ำำ ��หนัักตััว (%)

การพั ัฒนา
ทางเพศ

4

8

12

อายุุ : สััปดาห์์
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20

อวััยวะ (ทางเดิินอาหาร, ระบบภูู มิิคุ้้�มกััน …)

โครงสร้้างกระดูู ก

กล้้ามเนื้้�อ

โพรงกระดูู ก

ระบบทางเดิินหายใจ

ไขมััน

24
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ระยะเจริิ ญเติิ บโต (3–9 สััปดาห์์)
การกิิ นอาหาร
� ที่่� การให้้อาหารต่่ อน้ำำ�� หนัักตั ัว
อิิ ทธิิ พลของพื้้ น

มัันมีี ความสำำ�คัญ
ั มากในการส่่ งเสริิ มการกิิ น

อาหารเพื่่� อคงให้้มีีการพััฒนาที่่� ถูู กต้้อง:

2.7 ซม.

	อุุณหภููมิิ ในสััปดาห์์ที่่� 3 ควรอยู่่�ที่่� 22 – 23 °C

4 ซม.

5.4 ซม.

ซึ่่�งสามารถลดลงอย่่ างช้้าๆ ได้้ในสััปดาห์์ถััดไป

ให้้อยู่่�ที่่� ประมาณ 19 °C ที่่� อายุุ 9 สััปดาห์์

18

	ควรคงให้้ความหนาแน่่ นของฝููงไม่่ สูู ง โดยใน

ระบบกรงอนุุ บาล ลููกไก่่ ควรกระจายไปทั่่�วกรง
อายุุ : สััปดาห์์

	ไม่่ ควรให้้อาหารอย่่ างจำำ�กัด
ั

	ควรจััดให้้มีี “ขนมรอบดึึก” หากน้ำำ �� หนัักตััวไม่่

ได้้ตามมาตรฐานดัังอธิิ บายในหน้้า 34 โดยใน

A

16

ต่่ างๆ อย่่ างรวดเร็็ ว

� ที่่� การกิิ นอาหารอย่่ างเพีียงพอ
	ควรให้้มีีพื้้ น

C

B

A

12

B

A

8

� ควรติิ ดตามสัังเกต
ระบบอนุุ บาลแบบยืืนพื้้ น

พฤติิ กรรมของลููกไก่่ อยู่่�ตลอด

4

การให้้มีีอาหารคุุ ณภาพดีีเป็็ นอีีกกุุ ญแจต่่ อการ
พััฒนาของลููกไก่่ ดังั จะได้้อธิิ บายในหน้้า 39

0

200

400

600

800

น้ำำ�� หนัักตััว

1000

1200

1400

Anderson et al. Poultry Science 1994 73: 958-964

รูู ปแบบการกิิ นอาหารต่่ อวั ัน

100
90

94

การกิิ นอาหารต่่ อวััน (กรััม/ตััว)
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40

41
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46
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34
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· การกิินอาหารต่่ อวัันสามารถผัันแปรได้้ตามส่่ วนประกอบในอาหาร

20

69

74

81

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การงอกของขน
การงอกของขนที่่� ถูู กต้้องเป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ นต่่ อความ

สามารถของลููกไก่่ เพื่่� อการควบคุุ มอุุณหภููมิิ

ได้้อย่่ างเหมาะสมและยัังเป็็ นตััวชี้้ วั� ด
ั ของการ

พััฒนาที่่� ดีีอีี กด้้วย โดยลำำ�ดับ
ั การผลััดขนตาม

� ในช่่ วงอนุุ บาล มัันจึง
ธรรมชาติิ จะเกิิ ดขึ้้น
ึ มีี ความ
� ในช่่ วงนี้้ �
สำำ�คัญ
ั ว่่ า การผลััดขนจะต้้องเกิิ ดขึ้้น

หากไม่่ ใช่่ มันจ
ั ะเป็็ นสััญญาณบอกว่่ าการพััฒนา

ทางกายภาพของลููกไก่่ จะช้้าออกไป

การงอกของขนและการผลัดขนในช่่
ั
วงอนุุ บาล

สั ัปดาห์์
การผลััดขนครั้้�งที่่� 1

5

10
การผลััดขนครั้้�งที่่� 2

15

20

25

การผลััดขนครั้้�งที่่� 3

จุุดสำำ�คั ัญ

· ทำำ�โปรแกรมการให้้แสงสว่่ างตามสภาวะในโรงเรืือนของคุุ ณ
· ไม่่ ควรเพิ่่� มความยาวช่่ วงวั ันในระหว่่ างการอนุุ บาล

· ควรทำำ�น้ำำ�� หนัักตั ัวให้้ได้ ้ตามต้ ้องการในอายุุ 5 และ 6 สั ัปดาห์์
� � การให้้อาหาร/น้ำำ�� อย่่ างเพีียงพอ
· ควรจััดให้้มีี พื้้ นที่่

· ติิ ดตามการงอกของขนและการผลั ัดขนตามธรรมชาติิ เพื่่� อสั ังเกตการพั ัฒนาทางกายภาพ
�
· ควรจััดให้้มีีถั่่�วอััลฟััลฟ่่า/ถั่่�วลูู เซิิ นบนพื้้ นคอกในช่่
วงอนุุ บาลนี้้ �

21

ระยะอนุุ บาล (9–15 สััปดาห์์)
�
· การเพิ่่� มน้ำำ �หนั
ก
ั ตััวและการพััฒนาในช่่ วงสััปดาห์์สุุดท้้ายของการอนุุ บาล
· การเตรีี ยมความสามารถในการกิิ นได้้เพื่่� อให้้พร้้อมสำำ�หรับช่
ั ่ วงการให้้ไข่่ สููงสุุ ด
· การเตรีี ยมแม่่ ไก่่ สำ�หรั
ำ
บช่
ั ่ วงการให้้ไข่่

น้ำำ�� หนัักตั ัว
(กรั ัม)

อาหาร
(กรั ัม / ตั ัว /วั ัน)

อาหารสะสม
(กรั ัม / ตั ัว)

1

70

10

70

2

125

16

182

3

190

22

336

4

270

28

532

5

363

34

770

6

475

41

1057

	เตรีียมความสามารถในการกิิ นอาหารเพื่่� อ

7

589

46

1379

	ส่่งเสริิ มให้้มีีน้ำำ �� หนัักสม่ำำ��เสมอกััน

8

694

52

1743

9

789

57

2142

10

880

61

2569

11

967

64

3017

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

19

1596

86

7161

20

1675

94

7819

� ในช่่ วงนี้้ � อีีกทั้้�งไขมัันในช่่ องท้้อง
ก็็ ได้้ถูู กสร้้างขึ้้น
� ซึ่่�งระดัับของไขมัันที่่� เหมาะ
ก็็ จะเริ่่� มสร้้างขึ้้น

สมในร่่ างกายก็็ เป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ นสู่่�การให้้ไข่่ สูู งสุุ ด

ไก่่ ที่่�น้ำำ�� หนัักตััวเกิิ นจะมีีผลหลายอย่่ างต่่ อการ

ให้้ผลผลิิ ตไข่่

� ากสััปดาห์์ก่่ อน โดย
การกิิ นอาหารก็็ จะเพิ่่� มขึ้้นจ

อาจมีี การให้้อาหารเหลวเสริิ มเพิ่่� มเติิ ม

ถ้้าไก่่ มีีน้ำำ �� หนัักตามมาตรฐานหรืือสููงกว่่ าเล็็ ก
น้้อย:

กระตุ้้�นการให้้ผลผลิิ ตไข่่ สูู งสุุ ด

ถ้้าไก่่ มีีน้ำำ �� หนัักต่ำำ��กว่่ ามาตรฐาน:

	เพิ่่� มน้ำำ�� หนัักชดเชยโดยการให้้อาหารระยะ

เติิ บโตนานหลายสััปดาห์์ ซึ่� ง
่ มัันก็็ทำำ�ได้้ยาก

และช่่ วงการให้้ไข่่ อาจเลื่่� อนออกไป
วิิ ธีี การเพิ่่� มน้ำำ�� หนัักให้้ดูู หน้้าที่่� 57

22

อาหาร

ระยะเริ่่� มต้ ้น

อายุุ
(สั ัปดาห์์)

� ส่่ วนใหญ่่
โดยระบบโครงกระดููกและกล้้ามเนื้้ อ

ระยะเติิ บโต

ลููกไก่่ ก็็จะยัังคงเจริิ ญและพััฒนาต่่ อไปเรื่่� อยๆ

ตารางที่่� 4: การกิิ นอาหารของไก่่ สาว

ระยะพััฒนา

เปอร์์เซ็็ นต์์การเพิ่่� มน้ำำ�� หนัักตััวจะช้้าในช่่ วงนี้้ � แต่่

ระยะก่่ อนให้้ ไข่่

น้ำำ�� หนัักตั ัว

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การฝึึกกิิ นอาหาร

ในช่่ วงสััปดาห์์สุุ ดท้า้ ยของการอนุุ บาลความ
ต้้องการโภชนะยัังไม่่ สูู งมากนััก แต่่ มันจ
ั ะ

เปลี่่� ยนแปลงอย่่ างมากในสััปดาห์์แรกของการ
ให้้ผลผลิิ ตไข่่ เพื่่� อช่่ วยให้้แม่่ ไก่่ รับ
ั มืือกัับการ

เปลี่่� ยนแปลงนี้้ � มัันจึง
ึ มีี ประโยชน์์อย่่ างมากที่่� จะ
ช่่ วยฝึึ กพวกมัันกิินอาหารในช่่ วงท้้ายของการ
อนุุ บาล

โดยทำำ�ดังั นี้้ :�

	ให้้อาหารพลัังงานต่ำำ�� โดยสััปดาห์์ที่่� 10 ถึึง 15
ควรเปลี่่� ยนอาหาร (2700 Kcal, 15 % CP,

4.5 % เยื่่� อใย) ซึ่่�งจะช่่ วยเพิ่่� มการกิิ นอาหารได้้

	ใช้้โปรแกรมการกระจายอาหาร เพื่่� อให้้แม่่ ไก่่
� งในตอนกลางวััน
กิิ นอาหารให้้เกลี้้ ย

(ดููภาพประกอบด้้านล่่ าง)

	เลื่่� อนอาหารไปวัันถัด
ั ไป โดยคุุ ณสามารถยก

� บ่่ าย (ประมาณ 20–30 %) ไปให้้ใน
อาหารมื้้ อ

� เช้้าของวัันถัด
มื้้ อ
ั ไปแทน อีีกทั้้�งควรตรวจสอบ
ให้้กระจายอย่่ างสม่ำำ��เสมอ ไม่่ ควรลดอาหาร

นาน 2 วัันและควรเติิ มอาหารหลายๆ รอบตาม
ต้้องการ

ระวััง: วิิธีี การนี้้�อาจทำำ�ได้้ถ้า้ แม่่ ไก่่ เลี้้�ยงในความ

หนาแน่่ นฝูู งที่่� เหมาะสมและมีี พื้้�นที่่�ให้้อาหาร
เพีี ยงพอ

กระเพาะบดที่่� มีี (ซ้้าย) หรืือไม่่ มีี (ขวา) การฝึึ กกิิ นอาหาร

การกระจายอาหารในช่่ วงอนุุ บาลจาก 10 ไปจนถึึง 16 สั ัปดาห์์

ปริิมาณอาหารในถาด

มืื ด

สว่่ าง

มืื ด
ปริิมาณอาหาร

50–60  %

(ให้้อย่่ างไม่่ จำำ�กัด
ั )
ระดัับอาหาร
ในรางต่ำำ��

วััน (24 ชั่่�วโมง)

จุุดสำำ�คั ัญ

� ถููกต้ ้องโดยคงอััตราการกิิ นอาหาร
�
· ควรแนใจว่่ าน้ำำ�� หนัักตั ัวเพิ่่� มขึ้้นและมีีการพััฒนาที่่
· ฝึึ กแม่่ ไก่่ เพื่่� อพั ัฒนาความสามารถในการกิิ นอาหารที่่� ดีี โดยการเสริิ มอาหารเหลวและปรั ับเวลาในการให้้อาหาร

· แยกไก่่ ที่่�ไม่่ ให้้ผลผลิิ ตไข่่ ออกจากฝูู ง

23

� กรง (15–18 สััปดาห์์)
การย้้ายขึ้้น
� โรงเรืื อนไก่่ ไข่่
· การเตรีี ยมฝูู งไก่่ ย้า้ ยขึ้้น
· การย้้ายฝูู งไก่่ อย่่ างถูู กต้้องไปยัังโรงเรืื อนไก่่ ไข่่
· การปล่่ อยฝูู งไก่่ อย่่ างถูู กต้้องในโรงเรืื อนไก่่ ไข่่

�
การเตรีี ยมฝูู งเพื่่� อย้ ้ายขึ้้นโรงเรืื
อนไก่่ ไข่่
แนะนำำ �ว่่าควรย้้ายไก่่ ระหว่่ างสััปดาห์์ที่่� 15 และ
18 โดยไก่่ ควรมีี เวลาที่่� จะคุ้้�นเคยกัับสภาพ

โรงเรืือนผลิิ ตไข่่

แวดล้้อมใหม่่ ก่่อนที่่� พวกมัันจะเริ่่� มให้้ไข่่

	ดูู แลทุุ กอย่่ างให้้เรีียบร้้อย

� โรค
	ทำำ�ความสะอาดโรงเรืือนและฆ่่ าเชื้้ อ

	มีีอาหารในไซโล

ถ้้าระบบการให้้อาหารและน้ำำ �� ที่่� ใช้้โรงเรืือน

	อุุณหภููมิิ ถูู กต้้อง

อนุุ บาลและโรงเรืือนไก่่ ไข่่ เหมืือนกััน ก็็ ควรช่่ วย

	สุ่่�มตัวั อย่่ างตามวิิ ธีี การ C&D และได้้ผลทดสอบ

ให้้มีีการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างราบรื่่� น โดยควรใช้้

ที่่� น่่าพอใจ

ระบบแสงสว่่ างแบบเดีียวกัับในโรงเรืือนอนุุ บาล

ฝูู งไก่่

แผนภาพในหน้้า 25 จะแสดงการสื่่� อสารและ

การทำำ�งานร่่ วมกันร
ั ะหว่่ างโรงเรืือนอนุุ บาลและ

	แม่่ ไก่่ สาวมีีน้ำำ �� หนัักมาตรฐาน
	ให้้วัค
ั ซีีนตามโปรแกรม

	ผ่่านการรัับรองสุุ ขอนามััย

โรงเรืือนไก่่ ไข่่ ที่่�มีีความจำำ�เป็็ นในการจััดการฝููง

	ส่่งข้้อมููลของฝูู งไก่่ ไปยัังโรงเรืือนให้้ผลผลิิ ตไข่่

ไก่่ ให้้เป็็ นแบบเดีียวกััน

(โปรแกรมแสงสว่่ าง, เวลาในการให้้อาหาร,
ชนิิ ดของอาหาร, น้ำำ �� หนัักตััว, ...)

มั ันเป็็นการจััดการที่่� ดีี ที่่� จะเข้ ้าไปตรวจ

สอบดููแ ม่่ ไก่่ สาวหลายๆ ครั้้� งในช่่ วง

การเคลื่่� อนย้ ้าย

อนุุบาล

	รถขนส่่ งพร้้อม

	คนงานจัับไก่่ พร้อ
้ ม

	คนงานในโรงเรืือนพร้้อม

ทำำ�โปรแกรมการให้้วัค
ั ซีีนให้้เรีียบร้้อยก่่ อนการ

	ตรวจสอบสภาพอากาศ

เคลื่่� อนย้้าย

ไม่่ ควรทำำ�การให้้วัค
ั ซีีนในขณะที่่� ทำำ�การเคลื่่� อน

ย้้ายหรืือในกระบวนการจัับไก่่

ความหนาแน่่ นฝูู งในโรงเรืื อนไก่่ ไข่่
� ที่่� เพีียงพอ โดยเฉพาะในเขต
แม่่ ไก่่ ควรมีีพื้้ น
� ที่่� พื้้ น
� กรง
อากาศร้้อน โดยไม่่ เพีียงแต่่ พื้้ น

ซม.2/ตััว แต่่ ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสููงของ
� ่�
กรง ตลอดจนที่่� ให้้อาหารกี่่� ซม. และมีีที่่�ให้้น้ำำ�กี่

ซม.ต่่ อตััว (การแนะนำำ �อย่่ างน้้อยที่่� สุุดในตาราง
ที่่� 5)

ไก่่ ที่่� แน่่ นเกิิ นไปจะมีี ผลเสีี ยอย่่ างยิ่่� งต่่ อ
อััตราการตาย, น้ำำ�� หนัักตั ัว และความ

สม่ำำ��เสมอของน้ำำ�� หนัักตั ัว, สภาวะการ

งอกของขน และจำำ�นวนการวางไข่่ ต่่อตั ัว
ตลอดจนควรยึึดตามการควบคุุมตาม

ท้ ้องถิ่่� นอีี กด้ ้วย
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ตารางที่่� 5: ความหนาแน่่ นฝููงในโรงเรืือนให้้ผลผลิิ ตไข่่
อุุ ปกรณ์์

ตามต้ ้องการ*

ความหนาแน่่ นฝูู ง

475–750 ซม.2/ตััว

ที่่�ให้้น้ำำ ��
ที่่�ให้้น้ำำ ��แบบกลม
ที่่�ให้้น้ำำ ��แบบท่่ อ
ที่่�ให้้น้ำำ ��แบบนิิ ปเปิิล

1 ตััว (Ø 46 ซม.) สำำ�หรับ
ั แม่่ ไก่่ 125 ตััว
1 เมตร สำำ�หรับ
ั แม่่ ไก่่ 80–100 ตััว
1 นิิ ปเปิิล สำำ�หรับ
ั แม่่ ไก่่ 6–8 ตััว (สามารถเข้้าได้้ 2 นิิ ปเปิิล/ตััว)

ที่่� ให้้อาหาร
ที่่�ให้้อาหารแบบกลม
ที่่�ให้้อาหารแบบสายพาน

1 อััน (Ø 40 ซม.) สำำ�หรับ
ั แม่่ ไก่่ 25 ตััว
10 – 15 ซม./ตััว

� วรปรัับตามการควบคุุ มในท้้องถิ่่� น
* การแนะนำำ�เหล่่ านี้้ ค

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

�
การขนย้ ้ายขึ้้นโรงเรืื
อนไก่่ ไข่่
ฟาร์ ์มอนุุ บาล

การให้้ผลผลิิ ตไข่่

ข้ ้อมููลฝููงไก่่

การจัับไก่่

การขนย้ ้าย

การรั ับเข้ ้า

	คนงานที่่� ชำำ�นาญ

	การขนส่่ งที่่� สะอาดและผ่่ านการฆ่่ า

	อุุปกรณ์์ผ่่ านการทดสอบและทำำ�งานได้้ดีี

	ความเข้้มแสงต่ำำ��

	ระวัังในการจัับ

	อ่่อนโยนแต่่ รวดเร็็ ว

การเตรีี ยมการ
การขนส่่ งควรวางแผนเป็็ นอย่่ างดีีและควร

� โรค
	สะอาดและผ่่ านการฆ่่ าเชื้้ อ

	คนขัับรถมีีทัักษะ
� โรค
เชื้้ อ

	มีีน้ำำ �� และอาหารพร้้อม

	ความหนาแน่่ นฝูู งที่่� เหมาะสม

	จัด
ั ให้้มีีแสง 24 ชั่่�วโมงในวัันแรก

	ทำำ�ตามการควบคุุ มในท้้องถิ่่� น

	ทำำ�ตามการควบคุุ ม

� ที่่� ที่่�เย็็ น
	มีีการให้้ความร้้อนก่่ อนในพื้้ น

การขนย้้าย
เวลาในการขนส่่ งควรสั้้�นที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะทำำ�ได้้

แจ้้งผู้้ ที่
� ่� เกี่่� ยวข้้องให้้รับ
ั ทราบ โดยก่่ อนนำำ �ไก่่

และหลีีกเลี่่� ยงการหยุุ ดรถที่่� ไม่่ จำำ�เป็็ น หลีีก

จััดให้้มีีน้ำำ �� สะอาดให้้พร้อ
้ ม อุุ ปกรณ์์การขนส่่ ง

อุุ ณหภููมิิ สูู งหรืือต่ำำ��มาก หรืือในสภาพอากาศ

ลงยัังไม่่ ต้อ
้ งใส่่ อาหารในชั่่� วโมงแรกแต่่ ควร

ควรอยู่่�ในสภาพที่่� ดีี สะอาดและผ่่ านการฆ่่ า
� โรค คนงานที่่� เข้้ามาดำำ�เนิิ นการจัับและ
เชื้้ อ

ขนถ่่ ายก็็ ควรปฏิิ บัติ
ั ิ ตามการควบคุุ มความ

� ผ้้าที่่� สะอาด
ปลอดภััยทางชีีวภาพ โดยใส่่ เสื้้ อ

และรองเท้้าก็็ ไม่่ ควรใส่่ ไปสััมผัส
ั สััตว์์ปีีกที่่� ใด

มาก่่ อน ตลอดจนเลืือกเวลาที่่� ดีี ที่่� สุุดของวัันใน
การขนย้้าย (โดยเฉพาะในเขตอากาศร้้อน)
การรัับเข้้า
นำำ �ไก่่ เข้้าโดยเร็็ วแต่่ ต้อ
้ งดููแลและรัักษาความ

หนาแน่่ นของฝูู งให้้เพีียงพอ โดยในการ

ดำำ�เนิิ นการต้้องมีี การระบายอากาศในโรง

เลี่่� ยงการเคลื่่� อนย้้ายไก่่ ในช่่ วงระหว่่ างวัันที่่� มีี
ที่่� อาจส่่ งผลเสีียต่่ อไก่่ ได้้
ในทุุ กกรณีี

· ไ ม่่ ควรจัับไก่่ เพีี ยงปีีกเดีี ยวหรืื อขาเดีี ยว
หรืื อที่่�คอ

· ไม่่ ควรใส่่ ไก่่ ในกรงขนย้้ายมากจนเกิินไป
· ไ ม่่ ควรทิ้้�งแม่่ ไก่่ ไว้้ในกรงขนย้้ายตรงที่่� มีี

แสงส่่ องถึึง หรืื อในพื้้�นที่่� ที่่�ไม่่ มีีการระบาย
อากาศ

· ไ ม่่ ควรนำำ�ไก่่ ใส่่ กรงขนย้้ายใกล้้กับั รถขน
ย้้ายและในจุุ ดที่่� ไม่่ มีีการระบายอากาศ
ของรถ

เรืือนอยู่่�ตลอด คนงานควรมีีความชำำ�นาญ

แม่่ ไก่่ จะมีีการสููญเสีียน้ำำ �� หนัักตััวระว่่ าง

สััตว์์ ซึ่่�งต้้องจัับขาไก่่ ทั้้ง� สองข้้าง ตลอดจน

� ะสามารถฟื้้�นกลัับมา
อุุ ณหภููมิิ การสููญเสีียนี้้ จ

และควรจััดการไก่่ ตามหลัักการสวััสดิิ ภาพ

ต้้องแน่่ ใจว่่ ามีี การระบายอากาศเพีียงพอใน

� และลงจากรถ
ระหว่่ างการนำำ �ไก่่ ขึ้้น

� อยู่่�กัับความยาวนานและ
การขนส่่ ง ซึ่่�งขึ้้น
ได้้โดยเร็็ วถ้า้ สภาวะในโรงเรืือนถููกต้้อง
เมื่่� อไหร่่ ที่่�ควรเคลื่่� อนย้้ายไก่่ ?

ในระหว่่ างวััน

ในช่่ วงกลางคืื นหรืือเช้้ามืื ด
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� กรง (15–18 สััปดาห์์)
การย้้ายขึ้้น
�
โรงเรืื อนเลี้้ ยงไก่่
ไข่่
� งระบบ “เข้้าทั้้�งหมด ออก
แนะนำำ �ให้้ทำำ�การเลี้้ ย

ควรดำำ�เนิิ นโปรแกรมการให้้ตามแบบเดิิ มและ

สุุ ขภาพที่่� ดีี โรงเรืือนไก่่ ไข่่ ควรผ่่ านการทำำ�ความ

หลีีกเลี่่� ยงการปรัับตััวต่่ออาหารในระหว่่ างช่่ วง

ทั้้�งหมด” เพื่่� อตััดวงจรของโรคและเพื่่� อให้้ได้้

ให้้ไก่่ กิินอาหารจนหมดรางในแต่่ ละวััน เพื่่� อ

� โรคอย่่ างทั่่�วถึง
สะอาดและการฆ่่ าเชื้้ อ
ึ การ

อนุุ บาลไปยัังระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่

เท่่ าที่่� จะทำำ�ได้้ เพื่่� อให้้แม่่ ไก่่ มีีการเตรีียมตััวที่่� ดีี

แสงสว่่ าง

เคลื่่� อนย้้ายควรทำำ�อย่่ างทะนุุ ถนอมและเร็็ วที่่� สุุด
ในการเริ่่� มให้้ไข่่ อุุ ณหภููมิิ ในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ ควร

อยู่่�ระหว่่ าง 18 และ 24 °C ควรจััดให้้มีีน้ำำ �� สะอาด

และอาหารเมื่่� อแม่่ ไก่่ มาถึึงโรงเรืือน

หากต้้องใช้้กล่่ อง/ลัังเดีียวกัันควรต้้องทำำ�ความ
สะอาดในระหว่่ างการเคลื่่� อนย้้ายด้้วย

� ะช่่ วยป้้ องกัันการติิ ดเชื้้ อ
� จากแม่่ ไก่่ มายััง
วิิ ธีีนี้้ จ

โรงเรืือนอนุุ บาล

ควรจััดให้้มีีแสงสว่่ าง 24 ชั่่�วโมงในช่่ วงวัันแรก
เพื่่� อให้้ไก่่ คุ้้�นเคยกัับสภาพแวดล้้อมใหม่่ จาก

นั้้�นค่่อยปรัับโปรแกรมให้้แสงสว่่ างตามที่่� ใช้้ใน

โรงเรืือนอนุุ บาล โดยความเข้้มของแสงสามารถ
สููงกว่่ าเล็็ กน้้อยในช่่ วงสััปดาห์์แรก (20 ลัักซ์์)

เพื่่� อกระตุ้้�นให้้แม่่ ไก่่ สำำ�รวจโรงเรืือน แต่่ ไม่่ ควร

กระตุ้้�นแม่่ ไก่่ มากเกิิ นไปด้้วยความเข้้มของแสง
ที่่� สูู งกว่่ านี้้ �

น้ำำ ��
ควรจััดตำำ�แหน่่ งที่่� ให้้น้ำำ�� ในความสููงและความ

การชั่่�งน้ำำ ��หนััก

ดัันที่่� ถูู กต้้องเพื่่� อกระตุ้้�นให้้ไก่่ ดื่่�มน้ำำ�� โดยให้้มีี

การสููญเสีียน้ำำ �� หนัักระหว่่ างขนส่่ งควรฟื้้ � นฟูู ให้้

การดื่่� มน้ำำ�� ของไก่่ บ่่อยๆ การใช้้ระบบการให้้น้ำำ��

� เรื่่� อยๆ และคงน้ำำ �� หนัักให้้ดีี
ควรมีีน้ำำ �� หนัักเพิ่่� มขึ้้น

ความดัันต่ำ� ำ�ในช่่ วงวัันแรกๆ อีีกทั้้�งให้้ตรวจสอบ

แบบใหม่่ อาจยุ่่�งยาก (โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งถ้้าแม่่
ไก่่ สาวถููกอนุุ บาลด้้วยการให้้น้ำำ�� ที่่� แตกต่่ างกััน)

� ในวัันแรกหลัังจากเข้้า
หากการดื่่� มน้ำำ�� ไม่่ เพิ่่� มขึ้้น
โรงเรืือน หรืือต่ำำ��กว่่ าระดัับปกติิ ก็็ควรปรัับให้้

ถููกต้้องทัันทีี

กลัับมาตั้้�งแต่่ วัน
ั แรกที่่� มาถึึงโรงเรืือน ซึ่่�งแม่่ ไก่่
เท่่ าๆ กัันทั้้ง� ฝูู ง เพื่่� อเริ่่� มการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ที่่�ดีี
พฤติิกรรม
สัังเกตพฤติิ กรรมของแม่่ ไก่่ อย่่ างเข้้มงวดและ
ตอบสนองทัันทีี เมื่่� อพบความผิิ ดปกติิ

อาหาร
ควรเติิ มอาหารเมื่่� อแม่่ ไก่่ สาวมาถึึง และเพื่่� อ

กระตุ้้�นการกิิ นอาหารของไก่่ ก็็ควรมีีการเติิ ม

อาหารในรางบ่่ อยๆ แต่่ หากแม่่ ไก่่ สาวไม่่ ยอมกิิ น
อาหารหลัังจากเข้้าโรงเรืือนแล้้วสองวััน ก็็ ควร
ปรัับให้้ถูู กต้้องทัันทีี

จุุดสำำ�คั ัญ

· เคลื่่� อนย้ ้ายแม่่ ไก่่ อย่่ างน้้อยสองสั ัปดาห์์ก่่อนที่่� แม่่ ไก่่ จะเริ่่� มให้้ไข่่
· ควรเคลื่่� อนย้ ้ายแม่่ ไก่่ เฉพาะตั ัวที่่� มีีสุุขภาพและสภาวะที่่� ดีี

· วางแผนการเคลื่่� อนย้ ้ายก่่ อนและจััดการให้้ดีี เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ ามีีการปฏิิ บั ัติิ ที่่�เหมาะสมกั ับแม่่ ไก่่
· หลีีกเลี่่� ยงการขนส่่ งในช่่ วงอุุ ณหภูู มิิสููง ถ้ ้าจำำ�เป็็นควรขนส่่ งในช่่ วงกลางคืืน

· ตรวจดูู น้ำำ�� หนัักตั ัวก่่ อนและหลั ังการเคลื่่� อนย้ ้าย เพื่่� อมั่่�นใจว่่ ามีีการพั ัฒนาของฝูู งไก่่ อย่่ างถูู กต้ ้อง
· ตรวจดูู การกิิ นน้ำำ�� อย่่ างใกล้ ้ชิิ ดในช่่ วงสั ัปดาห์์แรกหลั ังจากที่่� แม่่ ไก่่ มาถึึงโรงเรืือนไก่่ ไข่่
· ถ้ ้าเป็็นไปได้ ้ไม่่ ควรให้้วั ัคซีีนในระหว่่ างช่่ วงการขนย้ ้าย
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· การจััดการฝูู งไก่่ ในช่่ วงสััปดาห์์แรกในโรงเรืื อนไก่่ ไข่่
· การกระตุ้้�นด้้วยแสงที่่� ถููกต้้องตามสภาพของฝูู งไก่่ และตามจุุ ดประสงค์ ์ในการให้้ผลผลิิ ตไข่่
· การจััดการฝูู งไก่่ เพื่่� อให้้ได้้การให้้ผลผลิิ ตไข่่ สููงสุุ ดที่่� ดีี

ช่่ วงหลั ังจากการขนย้ ้าย
ในช่่ วงวัันแรกหลัังจากเข้้าโรงเรืือน มัันมีีความ

2400

� เร็็ วที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะ
โดยแม่่ ไก่่ ควรกิิ นอาหารเพิ่่� มขึ้้น

120

(ดููภาพที่่� 1)
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� อย่่ างต่่ อเนื่่� อง
ทำำ�ได้้ และน้ำำ �� หนัักตััวควรเพิ่่� มขึ้้น

	ควรจััดให้้มีีอาหารที่่� มีีลัักษณะจููงใจ โดยหลีีก
เลี่่� ยงอาหารที่่� เป็็ นผง

� ่� มที่่� มีีคุุ ณภาพดีี
	ควรจััดให้้มีีน้ำำ �ดื่

� ในระหว่่ างวััน
	ปรัับการให้้อาหารให้้บ่่อยขึ้้น
	ให้้ไก่่ กิินอาหารจนหมดราง

	มีีแสงสว่่ างที่่� เพีียงพอตรงจุุ ดที่่� ให้้อาหาร

	ความเข้้มของแสงในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ ควรสููงกว่่ า
ในโรงเรืือนอนุุ บาล

	หลีีกเลี่่� ยงการกระตุ้้�นที่่� มากจนเกิิ นไปเมื่่� อ

� (กรััม)
น้ำำ�� หนัักตััวที่่� เพิ่่� มขึ้้น

โดยมีีคำำ�แนะนำำ �ที่่� เป็็ นประโยชน์์บางประการ
ดัังนี้้ :�

การขนย้ ้าย
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เคลื่่� อนย้้ายแม่่ ไก่่ มายัังโรงเรืือนแบบเปิิ ด

น้ำำ�� หนัักตััว (กรััม)

จำำ�เป็็ นในการกระตุ้้�นการกิิ นอาหารให้้เพีียงพอ

0

อายุุ : สััปดาห์์

แสงสว่่ างและโปรแกรมการให้้แสงสว่่ าง
มีีปัั จจััยสำำ�คัญ
ั 2 อย่่ างที่่� จะกระตุ้้�นการเริ่่� มให้้
ไข่่ ในฝููง:

· น้ำำ ��หนัักตััว
· ช่่ วงแสง

24

� ในระยะเวลาไม่่ เกิิ น
	ช่่วงแสงคงที่่� หรืือเพิ่่� มขึ้้น
14 ชั่่�วโมงจะกระตุ้้�นการเริ่่� มให้้ไข่่

	ช่่วงแสงคงที่่� ในระยะเวลาน้้อยกว่่ า 14 ชั่่�วโมง
จะเลื่่� อนการเริ่่� มให้้ไข่่

การลดช่่ วงแสงไม่่ ควรใช้้ในระยะการ

ให้้ผลผลิิตไข่่

ชั่่�วโมงการให้้แสงสว่่ าง

ถึึงน้ำำ �� หนัักตััวที่่� เหมาะสม แต่่ ความยาวนานของ
ไข่่ ได้้ดังั นี้้ :�

ความเข้มของแสง:

20–40 ลักซ์

10–20 ลักซ์

4–6 ลักซ์

20

ถ้้าไม่่ มีีการกระตุ้้�นอื่่� นๆ แม่่ ไก่่ จะเริ่่� มให้้ไข่่ เมื่่� อ

ช่่ วงแสงก็็ สามารถกระตุ้้�นหรืือเลื่่� อนการเริ่่� มให้้
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การเลืือกอายุุ การ
กระตุ้้�นที่่� เหมาะสม



ใช้ ้ความยาวช่่ วง
แสงตามธรรมชาติิ
กั ับฝูู งไก่่





· เลืือกอายุุ การกระตุ้้�นที่่� เหมาะ

· การจััดการกั ับช่่ วงแสงตาม

· การใช้ ้การกระตุ้้�นด้ ้วยแสง

ปกติิ แล้้วฝูู งไก่่ จะได้้รับ
ั ช่่ วงแสงที่่� สม่ำำ��เสมอ

โปรแกรมการให้้แสงสว่่ างในโรงเรืือนเปิิ ด

เมื่่� อถึึงอายุุ ทำำ�การกระตุ้้�นด้้วยแสง ก็็ จะเริ่่� ม

มีีน้ำำ �� หนัักตััวอยู่่�ในช่่ วงมาตรฐานที่่� แนะนำำ �ที่่�

อายุุ การกระตุ้้�น โดยจะพิิ จารณาโปรแกรม

ทำำ�ดังั นี้้ :�

สมได้ ้อย่่ างไร

จนกระทั่่�งเริ่่� มการกระตุ้้�นด้้วยแสงถ้้าแม่่ ไก่่
อายุุ ในการให้้ผลผลิิ ตไข่่ 119 วััน แต่่ ก็็อาจ

ผัันแปรได้้ตาม 2 ปัั จจััย:

	น้ำำ�� หนัักตั ัวของฝูู ง: ถ้้าน้ำำ �� หนัักตััวของ

แม่่ ไก่่ ต่ำ� ำ�กว่่ ามาตรฐานมาก ควรจะเลื่่� อน
การกระตุ้้�นด้้วยแสงออกไปอย่่ างน้้อย

อีีก 1 สััปดาห์์ เท่่ ากัับว่่ าถ้้าค่่ า CV สููงมาก

ธรรมชาติิ

ควรให้้ความยาวช่่ วงแสงตามธรรมชาติิ ที่่�
การให้้แสงสว่่ างระหว่่ างการอนุุ บาลดััง
� หาของการเจริิ ญเติิ บโต
อธิิ บายในเนื้้ อ

� อยู่่�กัับ
(หน้้า 15) การกระตุ้้�นต่่ างๆ ก็็ ขึ้้น

ความยาวนานของช่่ วงกลางวััน

	เพิ่่� มความยาวของช่่ วงกลางวั ัน: ฝูู งไก่่

ชั่่�วโมงหลัังจากพระอาทิิ ตย์์ตก หรืือหลััง
จากปิิ ดไฟ

	ความเข้้มของแสงในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ ควรสููง
กว่่ าในโรงเรืือนอนุุ บาลเล็็ กน้้อย

	แหล่่ งกำำ�เนิิ ดแสงควรให้้แสงได้้ชัด
ั เจน

ตามธรรมชาติิ จนกว่่ าฝูู งไก่่ พร้อ
้ มที่่� จะถููก

ต่่ อมาควรเพิ่่� มช่่ วงแสงทุุ กสััปดาห์์ แสงควร

ช่่ วงอนุุ บาล

� ได้้อีี กหากเปอร์์เซ็็ นต์์การให้้ไข่่ เพิ่่� มขึ้้น
�
ขึ้้น

ของช่่ วงแสงกลางวัันยาวนานกว่่ าช่่ วงแสง

เป็็ นอย่่ างมาก โดยวิิ ธีี การอย่่ างง่่ ายเพื่่� อให้้

	เพิ่่� มความยาวช่่ วงกลางวัันอย่่ างน้้อยอีีก 1

เลี่่� ยงเหตุุ การณ์์นี้้ � ควรให้้ความยาวนาน

หลััง

ของฟองไข่่ จะสััมพัันธ์์กับ
ั ขนาดของแม่่ ไก่่

� ซึ่� ง
กระตุ้้�นด้้วยช่่ วงแสงเริ่่� มต้น
้ ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
่ จะ

� ที่่�
	การกระจายของแสงควรหลีีกเลี่่� ยงพื้้ น

พวกมัันจะมีีน้ำำ �� หนัักตััวที่่� ถูู กต้้อง เพื่่� อหลีีก

	จุุ ดประสงค์์เพื่่� อเพิ่่� มน้ำำ�� หนัักไข่่ : ขนาด

ในฝูู งไก่่

จะถููกกระตุ้้�นด้้วยแสงธรรมชาติิ ก่่อนที่่�

และน้ำำ �� หนัักตััวของฝููงไก่่ บางส่่ วนต่ำ� ำ�กว่่ า
มาตรฐาน ก็็ ควรจะกระตุ้้�นด้้วยแสงภาย

กระตุ้้�น ซึ่่�งก็็ ควรใช้้โปรแกรมการให้้แสง

มืืดหรืืดร่่ มเงา

� อย่่ างน้้อยครึ่่�งชั่่�วโมง โดยอาจเพิ่่� ม
เพิ่่� มขึ้้น

� ในช่่ วงเริ่่� มการให้้
ไก่่ มีีน้ำำ �� หนัักเพิ่่� มมากขึ้้น

	ลดความยาวของช่่ วงกลางวั ัน: ฝูู งไก่่ ที่่�

แสง ซึ่่�งอายุุ ที่่�ให้้ไข่่ 50 % และน้ำำ �� หนัักตััว

ลงการเริ่่� มการให้้ไข่่ ก็็จะถููกเลื่่� อนออกไป

นั้้�นมันจึ
ั ง
ึ มีี ความสำำ�คัญ
ั ที่่� จะต้้องให้้ได้้แสง

ทำำ�นายน้ำำ �� หนัักไข่่ ได้้เป็็ นอย่่ างดีี

ยาวนานของช่่ วงแสงกลางวัันยาวนานกว่่ า

อาหารอย่่ างเหมาะสม

ผลผลิิ ตไข่่ ก็็คืื อ การเลื่่� อนการกระตุ้้�นด้้วย

ที่่� ให้้ไข่่ 50 % จะเป็็ นสองค่่ าที่่� สามารถช่่ วย

ได้้รับ
ั ความยาวนานของช่่ วงกลางวัันลด

เพื่่� อหลีีกเลี่่� ยงเหตุุ การณ์์นี้้ � ควรให้้ความ

ช่่ วงแสงตามธรรมชาติิ หลัังจากสััปดาห์์

ที่่� 10

เพื่่� อให้้สำำ�เร็็จตามเป้้ าหมายควรใช้ ้แอป

พลิิ เคชั่่�น: โปรแกรมการให้้แสงสว่่ าง
ของ H&N

การเจริิ ญพั ันธุ์์ �และการเริ่่�มให้้ไข่่
ในช่่ วงอายุุ เริ่่� มให้้ผลผลิิ ต แม่่ ไก่่ จะมีีการพััฒนา

ลัักษณะการเจริิ ญพัันธุ์์ �ในขั้้�นที่่� สอง ซึ่� ง
่ เป็็ นตััว
� ่� ดีีว่่า ฮอร์์โมนของแม่่ ไก่่ ได้้ถูู กพััฒนาขึ้้น
�
บ่่ งชี้้ ที่

อย่่ างถููกต้้อง ตลอดจนเพื่่� อเริ่่� มความสามารถ

ในการสืืบพัันธุ์์ � (และการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ) และการ

เปลี่่� ยนแปลงต่่ างๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับเมตาบอลิิ ซึม
ึ

ของแม่่ ไก่่

28

ใช้ ้การกระตุ้้�นด้ ้วย
แสงที่่� ถูู กต้ ้อง

สิ่่� งหนึ่่�งที่่� สำำ�คัญ
ั ที่่� สุุดก็็คืื อ ความสามารถในการ
จัับแคลเซีียมเพื่่� อไปสร้้างเป็็ นโพรงไขกระดููก
มัันจึง
ึ สำำ�คัญ
ั มากว่่ าไก่่ ที่่�มีีการพััฒนาของ

� ะให้้เปลืือกไข่่ ที่่�มีีคุุ ณภาพดีีใน
กระดููกชนิิ ดนี้้ จ

ช่่ วงท้้ายของการให้้ไข่่ โดยการจััดการที่่� ดีี เพื่่� อ

� หาของ
ให้้อาหารช่่ วงก่่ อนให้้ไข่่ จะอธิิ บายในเนื้้ อ

โภชนาการ

อย่่ างรวดเร็็ ว การเพิ่่� มชั่่�วโมงของแสงสว่่ าง

� ดััง
แม่่ ไก่่ จะมีี เวลาในการกิิ นอาหารเพิ่่� มขึ้้น

สว่่ างอย่่ างน้้อย 14 ชั่่�วโมง เพื่่� อให้้ไก้้ได้้กิิน

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

โรงเรืือนปิิดที่่� ลดช่่ วงกลางวั ัน
24

20
16
12
8

โปรแกรมการให้้แสงสว่่ าง

4

แสงสลััว
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การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่ (18–25 สััปดาห์์)

การจััดการในระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ สููงสุุด
ที่่� จำำ�เป็็ นต่่ อการกิิ นอาหารที่่� เหมาะสม ตลอด

การระบาย
อากาศและ
อุุณหภูู มิิ

เติิ บโต และการรัักษาสภาพร่่ างกาย ซึ่� ง
่ ความ

สมเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ ามีี อากาศที่่� ดีี ในโรงเรืือน

อาหาร

ไก่่ ไข่่ ต้อ
้ งการอาหารที่่� มีีคุุ ณภาพ

ดีี ที่่� มีีส่่ วนประกอบและโภชนาการ

จนเพื่่� อให้้ผลผลิิ ตไข่่ ของพวกมััน, การเจริิ ญ

ควรมีี การระบายอากาศที่่� เหมาะ

� ะเพิ่่� มขึ้้น
� อย่่ างรวดเร็็ ว
ต้้องการโภชนะในช่่ วงนี้้ จ

และมีี ความหนาแน่่ นของก๊๊าซและฝุ่่� นต่ำำ��

� อย่่ าง
ทำำ�ให้้การกิิ นอาหารของไก่่ ก็็ควรเพิ่่� มขึ้้น

ในขณะเดีียวกัันอุุณหภููมิิ ในโรงเรืือนก็็ ควร

ต่่ อเนื่่� อง แต่่ ถ้า้ ไม่่ เป็็ นไปตามนั้้�น ความต้้องการ

โภชนะของไก่่ ก็็จะไม่่ ตรงกัับที่่� ต้อ
้ งการ และ

จะถููกให้้นำำ�ไปเก็็ บสะสม ซึ่� ง
่ อาจนำำ �ไปสู่่�
การเกิิ ดกระดููกอ่่ อนและจะส่่ งผล
ร้้ายต่่ อช่่ วงที่่� เหลืือของการให้้
ไข่่ การปรัับอาหารไก่่ ไข่่ ให้้มีี

ูมิิ
ภู
ห
ุอุณ

อาหา
ร

รัักษาให้้เหมาะสมระหว่่ าง 18–24 °C และที่่�

� ม
ความชื้้ นสั
ั พััทธ์์ 50–60 % ไม่่ ควรให้้ไก่่
อยู่่�ในอุุ ณหภููมิิ ที่่�สูู งกว่่ า 30 °C โดย
เฉพาะถ้้ามีีอุุ ณหภููมิิ สูู งร่่ วมกับ
ั

� ม
ความชื้้ นสั
ั พััทธ์์สูู ง ในระหว่่ าง
ที่่� เกิิ ดความเครีียดเนื่่� องจาก

แคลเซีียมมากกว่่ า 2.5 %

ความร้้อน ควรตรวจสอบ

แสงสว่่ าง

ก็็ เพื่่� อกระตุ้้�นให้้ไก่่ ออก

ไข่่ ซึ่่�งอาหารที่่� ให้้ในช่่ วง
ให้้ถึง
ึ ความต้้องการ

ของแม่่ ไก่่ เพื่่� อให้้ได้้มวล
ไข่่ สูู งสุุ ด โดยดููได้้จาก

้ ้ ที่่่
พื้น

� ะต้้องพยายาม
แรกนี้้ จ

ว่่ ามีี อากาศไหลเวีียนเพีียง

� หาโภชนาการในราย
เนื้้ อ

พออยู่่�รอบๆ ไก่่ หรืือไม่่

ตลอดจนควรใช้้พัด
ั ลม

เสริิ มหรืือระบบทำำ�ความ
เย็็ นแบบระเหยเพื่่� อลด

อุุ ณหภููมิิ ของโรงเรืือน

ละเอีียดการแนะนำำ �ในการ
ให้้อาหาร

ละเอีียดหน้้า 57) และควรหมั่่�น

ตรวจดููคุุ ณภาพของน้ำำ �� โดยการกิิ น

พื้้�นที่่�

� ที่่� ที่่�เพีียงพอ
แม่่ ไก่่ ควรได้้รับ
ั พื้้ น

โดยเฉพาะในเขตอากาศร้้อน ไม่่

น้ำำ �� ปกติิ จะมากกว่่ าการกิิ นอาหาร 1.5–2 เท่่ า

� ที่่� พื้้ น
� กรง ซม.2/ตััว แต่่ ควร
เพีียงแต่่ คำำ�นวณพื้้ น

� ได้้
น้ำำ �� เพื่่� อจะได้้ตรวจพบปัั ญหาที่่� อาจเกิิ ดขึ้้น

� ่ อตััว (จำำ�นวน
อาหาร (ซม.) และจำำ�นวนที่่� ให้้น้ำำ�ต่

� ็ มีีความ
ไหลของท่่ อน้ำำ �� ตลอดจนถัังเก็็ บน้ำำ �ก็

อยู่่�ระหว่่ าง 18–24 °C

และแนะนำำ �เป็็ นอย่่ างยิ่่� งว่่ าควรตรวจดููการกิิ น

� การทำำ�ความสะอาดเป็็ นประจำำ�และการ
เร็็ วขึ้้น
� อย่่ างชััดเจน
� ็ จะเพิ่่� มขึ้้น
สำำ�คัญ
ั โดยการกิิ นน้ำำ�ก็
� งั ไข่่
ใน 10–14 วัันก่่อนเริ่่� มให้้ไข่่ ซึ่� ง
่ ในช่่ วงนี้้ รั

และอวััยวะสืืบพัันธุ์์ �ต่่ างๆ และไขกระดููกก็็ จะมีี

� ็ จะถููกนำำ �ไปเก็็ บไว้้ใน
การพััฒนา ตลอดจนน้ำำ �ก็
ฟองไข่่ ที่่�รังั ไข่่

30

น้ำำำ ำ

� ุ ณภาพดีี (ดููราย
ควรจััดให้้มีีน้ำำ �คุ

กาศ
อา

น้ำำ��

คำำ�นวณความสููงของกรงอีีกทั้้�งขนาดของที่่� ให้้

น้้อยสุุ ดที่่� แนะนำำ �อยู่่�ในหน้้าที่่� 24) อุุ ณหภููมิิ ก็็ควร

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

การเริ่่�มให้้ไข่่

� งต้้นได้้ทัน
การดููข้้อมููลการให้้ผลผลิิ ตมีีความจำำ�เป็็ นต่่ อการให้้ความช่่ วยเหลืือเบื้้ อ
ั เวลาตามการตอบสนองต่่ อสิ่่� งต่่ างๆ ในระหว่่ างสััปดาห์์แรก
ของการให้้ไข่่ และระหว่่ างช่่ วงให้้ผลผลิิ ตไข่่ สูู งสุุ ด โดยควรตรวจดููข้้อมููลการผลิิ ตทุุ กวัันหรืืออย่่ างน้้อยทุุ กสััปดาห์์

เปอร์์เซ็็ นต์์
การให้้ไข่่

� ุ กวััน
เปอร์์เซ็็ นต์์การให้้ไข่่ ควรเพิ่่� มขึ้้นทุ

� เพีียงเล็็ ก
โดยในสััปดาห์์แรกอาจเพิ่่� มขึ้้น

� ุ กวัันหลัังจากนั้้�น
น้้อย แต่่ จะเพิ่่� มมากขึ้้นทุ
�
ในช่่ วงกลางของการเริ่่� มให้้ไข่่ จะเพิ่่� มขึ้้น

�
น้ำำ�หนัั
กตั ัว

อาหาร
และน้ำำ��

� อาจจะไม่่
น้ำำ �� หนัักตััวที่่� เพิ่่� มขึ้้น

เท่่ ากัันทุุกตััว และแม่่ ไก่่ ทุุกตััว

� ุ กวััน ซึ่่�งน้ำำ �จ
� ะ
การกิิ นน้ำำ�� ควรเพิ่่� มขึ้้นทุ

ก็็ จะมีีการพััฒนาระบบการสืืบพัันธุ์์ �ไม่่ พร้อ
้ มกััน

เป็็ นตััวแปรที่่� ง่่ายที่่� สุุดในการตรวจราย

แต่่ น้ำำ�� หนัักตััวก็็ไม่่ ควรลดลงและแนวโน้้มการ

วััน และยัังเป็็ นการวััดการจััดการที่่� เป็็ น

เจริิ ญเติิ บโตควรเห็็ นได้้ชัด
ั เจน

ประสิิ ทธิิภาพ

อย่่ างมาก อย่่ างน้้อย 2% ต่่ อวัันและควร
� ควรเกืือบเป็็ น 1% ไปจนถึึงระยะ
เพิ่่� มขึ้้น

น้ำำ�� หนัักตั ัวและเปอร์เซ็็
์ นต์การให้้
์
ไข่่ จนถึงึ สั ัปดาห์์ที่่� 30

�
การให้้ผลผลิิ ตสููงสุุ ด ซึ่� ง
่ อััตราการเพิ่่� มขึ้้น
จะไม่่ สามารถตรวจดููได้้อย่่ างถููกต้้องหาก
ทำำ�การเก็็ บไข่่ ในเวลาต่่ างกััน
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เปอร์์เซ็็ นต์์การให้้ ไข่่

จะเป็็ น 3% และในช่่ วงสััปดาห์์สุุ ดท้า้ ยการ

0

จุุดสำำ�คั ัญ

· ควรตรวจสอบการปรั ับตั ัวของฝูู งในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ จากการวั ัดการกิิ นน้ำำ�� และอาหารทุุ กวั ัน
และน้ำำ�� หนัักตั ัวทุุ กสั ัปดาห์์

· ควบคุุ มการเริ่่� มให้้ไข่่ และน้ำำ�� หนัักไข่่ โดยให้้การกระตุ้้�นด้ ้วยแสงอย่่ างถูู กต้ ้อง
· ไม่่ ควรลดช่่ วงแสงกลางวั ันในระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่

�
· ตรวจสอบผลผลิิ ตไข่่ , น้ำำ�� หนัักไข่่ , น้ำำ�� หนัักตั ัว, การกิิ นอาหารและน้ำำ�� ที่่� เพิ่่� มขึ้้นอย่่
างใกล้ ้ชิิ ดในช่่ วงสั ัปดาห์์ที่่�ให้้
ผลผลิิ ตสูู งสุุ ด หากทำำ�ไม่่ ถููกต้ ้องก็็ ควรปรั ับให้้ถููกต้ ้องให้้เร็็ วที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะทำำ�ได้ ้
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ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ (25–100 สััปดาห์์)
· การจััดการฝูู งไก่่ เพื่่� อรัักษาระดัับการให้้ผลผลิิ ตที่่� เหมาะสมในระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
�
· การคงสภาพแม่่ ไก่่ ที่่� ดีีในส่่ วนของน้ำำ �หนั
ก
ั ตััวและมีี ขนปกคลุุ มทั่่�วทั้้ง� ตััว
· การจััดการไข่่ ที่่� ผลิิ ตได้้อย่่ างถูู กต้้อง

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่

100

หลัักจากผ่่ านช่่ วงให้้ผลผลิิ ตไข่่ สูู งสุุ ด ไก่่ ไข่่ สาย

90

� งรอด / อััตราการไข่่ ต่่อวััน (%) /
อััตราการเลี้้ ย
น้ำำ �� หนัักไข่่ / มวลไข่่ (กรััม)

พัันธุ์์ � H&N ก็็ ควรเข้้าสู่่�ช่่ วงการให้้ผลิิ ตเป็็ นแนว

80

� ะทำำ�ให้้มัน
ราบ โดยพัันธุุกรรมของไก่่ เหล่่ านี้้ จ
ั
คงระดัับการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ที่่�สูู งและคุุ ณภาพ

70

เปลืือกไข่่ ที่่�ดีีนานหลายสััปดาห์์ แต่่ ก็็ควรให้้

60

ความใส่่ ใจอย่่ างใกล้้ชิิดเพื่่� อให้้ผลที่่� น่่าพอใจ

50

ดัังเช่่ น:

	คุุณภาพของอาหาร

� งรอด
อััตราการเลี้้ ย

40

	การกิิ นอาหารต่่ อวััน

มวลไข่่ ต่่อวััน

30

	โรคที่่� ไม่่ แสดงอาการ

น้ำำ �� หนัักไข่่

อััตราการไข่่ ต่่อวััน

มวลไข่่ สะสม

มาตรฐาน

20

	น้ำำ�� หนัักตััว
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อายุุ : สััปดาห์์
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� งรอด น้ำำ�หนั
�
สััปดาห์์ > 90 % ไข่่ /HH อััตรการการเลี้้ ย
ก
ั ไข่่ สะสม (กรััม) มวลไข่่ สะสม (กก.)
46
477.2
91.3
64.1
30.6
มาตรฐาน
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456.0

92.0

64.2

29.3

การบั ันทึึกการให้้ผลผลิิ ตไข่่
บัันทึก
ึ รายละเอีียดต่่ างๆ ในวงรอบการให้้ไข่่ มีี

คำำ�นวณข้้อมููลที่่� มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่ างมากได้้แก่่

เติิ บโต, จำำ�นวนไก่่ ต่่อกรง และ/หรืือจำำ�นวนไก่่

� ามารถนำำ �มา
เปลี่่� ยนอาหาร ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่ านี้้ ส

� ามารถทำำ�ให้้เราเข้้าช่่ วยเหลืือ
ข้้อมููลเหล่่ านี้้ ส

ความจำำ�เป็็ นเพื่่� อเป็็ นการประเมิิ นศัก
ั ยภาพและ

มวลไข่่ ต่่อวััน, มวลไข่่ สะสม และอััตราการแลก

รายวัันที่่� มีีความสำำ�คัญ
ั เช่่ น อััตราการไข่่ ต่่อวััน,

แสดงเป็็ นกราฟได้้

� ะช่่ วยให้้คุุณสามารถ
การตาย ข้้อมููลเหล่่ านี้้ จ

ศัักยภาพของฝูู งไก่่ ซึ่่�งการบัันทึก
ึ การเจริิ ญ

ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร โดยรายละเอีียด

น้ำำ �� หนัักไข่่ , การกิิ นน้ำำ�� และอาหาร, และอััตรา

L+K

สะสม

E * I/A

ในส ัปดาห์

L/H

กก./ อาหาร / โรงเรื อน

L

การแลก
เปลี่่� ยน
อาหาร

กร ัม/ ต ัว / ว ัน

K

การกิิ นอาหาร

ในส ัปดาห์

J

มาตรฐาน

สะสม

มาตรฐาน

G/A

ในส ัปดาห์

G+E

มวลไข่่ / โรงเรืือน

มาตฐาน

E/C/7
* 100

I

สะสม

H

มาตรฐาน

G

น้ำำ�� หนัักไข่่

ในส ัปดาห์

ไข่ / โรงเรื อน

F

มาตรฐาน

การให้ผลผลิ ตไข่ สะสม

C/A
*100

E

% มาตรฐาน

% อัตราการรอดสะสม

C
(or A)
–B

% การให้ผลผลิ ต

แม่ ไก่ ที่ เหลื อ

D

การให้้ผลผลิิ ต
สะสม

ไข่ ที่ ผลิ ต

อัตราการตาย (จำ�นวน)

อายุ

ว ันที่
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C

ต่่ างๆ และสร้้างข้้อมููลประวััติิสำำ�หรัับการ

วิิ เคราะห์์เชิิ งลึึกในศัักยภาพการให้้ผลผลิิ ตไข่่

แผ่ นบ ันทึกผลการผลิ ตไข่

สั ัปดาห์์ของการ
ให้้ผลิิ ต

B

ได้้ทัน
ั เวลาในการตอบสนองต่่ อความผิิ ดปกติิ

การใช้้กราฟจะช่่ วยในการวิิ เคราะห์์แนวโน้้ม

จำ�นวนแม่ ไก่ ในโรงเรื อน (A)
ฝูู งไก่่

ต่่ อเล้้าที่่� แม่่ นยำำ�ที่่� มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่ างมาก

M

N

O

P

Q

O+M

M/E/l O / G / J
*1000 *1000

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การแก้ ้ปัั ญหา
ปัั ญหา

�
สาเหตุุ ที่่�อาจเกิิ ดขึ้้นได้
้

จำำ�นวนไข่่ ลด

กิินอาหารน้้อย, กิินน้ำำ ��น้อ
้ ย, ความเครีี ยด, คุุ ณภาพของอาหาร, โปรแกรมการลดแสง, พยาธิิ

กิิ นอาหารน้้อย

อุุ ณหภูู มิิ , น้ำำ ��ที่่�ให้้, คุุ ณภาพของอาหาร, พื้้�นที่่�ที่่�ให้้อาหารไม่่ เพีี ยงพอ, ให้้อาหารไม่่ ถููกต้้อง, พยาธิิ

น้ำำ�� หนัักไข่่ น้อ
้ ย

อุุ ณหภูู มิิ , กิินอาหารน้้อย, น้ำำ ��หนัักตััวต่ำำ��ในช่่ วงการกระตุ้้�นด้้วยแสง, สูู ตรอาหารไม่่ ถููกต้้อง

อััตราการตาย

ความสม่ำำ��เสมอของฝูู ง, ความเข้้มของแสง, ความเครีี ยด, พยาธิิ

น้ำำ�� หนัักตั ัวน้้อย

สูู ตรอาหารไม่่ ถููกต้้อง, กิินอาหารน้้อย, ความหนาแน่่ นของฝูู งสูู ง

น้ำำ�� หนัักตั ัวสูู ง

สูู ตรอาหารไม่่ ถููกต้้อง, กิินอาหารมากเกิินไป

ไข่่ แตกร้ ้าว

อััตราส่่ วน แคลเซีี ยม/ฟอสฟอรััส, ขนาดอนุุ ภาคของแคลเซีี ยม, อุุ ณหภูู มิิ , คุุ ณภาพน้ำำ ��, พยาธิิ, การจััดการการเก็็ บไข่่ ไม่่
ถูู กต้้อง, การดูู แลรัักษาเครื่่� องคััดไข่่ ไม่่ ถููกต้้อง

ไข่่ เปื้้�อนขี้้ �

คุุ ณภาพน้ำำ ��, พยาธิิ, การจััดการการเก็็ บไข่่ ที่่�ไม่่ ถููกต้้อง, สูู ตรอาหารไม่่ ถููกต้้อง, การดูู แลรัักษาเครื่่� องคััดไข่่ ไม่่ ถููกต้้อง,
ความหนาแน่่ นของฝูู งสูู ง, แมลง/โรค

การมีี ขนปกคลุุมทั่่�วทั้้�งตั ัว
� ลััก
การมีีขนปกคลุุ มทั่่�วทั้้ง� ตััวเป็็ นตััวบ่่งชี้้ ห

ของสภาพร่่ างกายแม่่ ไก่่ ถ้้าแม่่ ไก่่ ขนร่่ วงความ

สามารถในการเป็็ นฉนวนกัันความร้้อนของมััน

การให้้คะแนนสภาพของขน

จะลดลงอย่่ างน่่ าวิิ ตก ซึ่่�งเป็็ นผลที่่� เกิิ ดจากการ

คอ

หลััง

กิิ นอาหารและความต้้องการพลัังงานเพื่่� อการ

หาง

ดำำ�รงชีีพ ดัังนั้้�นจึง
ึ หมายความว่่ าต้้นทุุนอาหารจะ
� ขนที่่� ดูู แย่่ ยังั อาจเกิิ ดได้้จากความเครีียด
สููงขึ้้น

หรืือการจิิ กตีีกััน ซึ่่�งสภาพของขนจะเป็็ นสิ่่� งที่่�
บอกว่่ าถึึงความเครีียดหรืือการจิิ กตีีกััน

อก

ขนที่่� หลุุ ดร่่วงมากเกิิ นไปอาจเกิิ ดเนื่่� องจากปัั จจััย

หลายประการดัังนี้้ :�

ก้้น/ตูู ด

	โภชนาการต่ำำ��

	การจิิ กตีีกัันหรืือรุุ มตีีกัน
ั

	ความหนาแน่่ นของฝูู งสููง
	การกระจายอาหารไม่่ ดีี

	สภาวะในโรงเรืือนเลวร้้าย
การตรวจดููขนสามารถช่่ วยให้้เห็็ นสััญญาณ

ของปัั ญหาที่่� เกิิ ดจากการรุุ มตีีกัน
ั , การขาดสาร

อาหาร หรืือปัั ญหาอื่่� นๆ

การให้้คะแนนขน 4 จุุ ด
1. ขนปกคลุุมทั่่�วทั้้ง� ตั ัว

� ,ไม่่ เป็็นจุุดแหว่่ ง
2. ขนตั้้งฟูู

ปีี ก

3. จุุดแหว่่ งสููงถึึง 5 ซม.

4. จุุดแหว่่ งมากกว่่ า 5 ซม.

การรุุมตีี กั ัน
ในบางครั้้�งการรุุ มตีีกัน
ั และการจิิ กกิิ นกัน
ั อาจ

	การควบคุุ มความเข้้มแสงและลดแสงหลัังจาก

สััตว์์และประสิิ ทธิิภาพการผลผลิิ ตไข่่ ของพวก

	สัดส่
ั ่ วนอาหารที่่� ถูู กต้้อง โดยเฉพาะกรดอะ

สาเหตุุ แต่่ การจััดการที่่� ถูู กต้้องก็็ สามารถใช้้

	การตััดปลายปากที่่� ถูู กต้้อง - หากในประเทศ

� ในฝูู งไก่่ ซึ่่�งอาจกระทบกัับสวััสดิิ ภาพ
เกิิ ดขึ้้น

� ามารถเกิิ ดจากหลาย
มััน พฤติิ กรรมเหล่่ านี้้ ส

เพื่่� อช่่ วยป้้ องกัันการรุุ มตีีกัน
ั และการจิิ กกิิ นกัน
ั
ได้้ ดัังเช่่ น:

ช่่ วงการให้้ผลผลิิ ตสููงสุุ ด (ดููหน้้า 15 )
มิิ โน, โซเดีียม และเยื่่� อใย

	ความเครีียดเงีียบ

(เสีียงดััง, แสงแดดที่่� ส่่องถึึงโดยตรง,

ความผัันผวนของความเข้้มแสง, เป็็ นต้้น)

	สภาพแวดล้้อมของแม่่ ไก่่ ที่่�สมบููรณ์์

ท้้องถิ่่� นยิินยอม
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ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ (25–100 สััปดาห์์)
การให้้อาหารแม่่ ไก่่ ในระยะการให้้ผลผลิิ ตไข่่
ในหนึ่่�งวัันไก่่ ไข่่ จะกิิ นอาหารไม่่ เท่่ ากััน โดยการ
� ในช่่ วงเช้้าตรู่่�และสี่่�
กิิ นอาหาร 70% จะเกิิ ดขึ้้น

ชั่่�วโมงท้้ายในช่่ วงบ่่ าย และพวกมัันจะชอบกิิ น
แคลเซีียมในช่่ วงเย็็ น

� จำำ�นวนครั้้�งการ
� ฤติิ กรรมให้้ดีีขึ้้น
เพื่่� อตอกย้ำำ�พ
ให้้อาหารบนที่่� ให้้อาหารควรปรัับให้้เป็็ นระดัับ

ต่ำำ��นาน 8 ชั่่�วโมงหลัังจากเปิิ ดไฟ แต่่ ในสภาวะ
ปกติิ การกิิ นอาหารต่่ อวััน 2/3 ควรจะให้้ใน 8

� าหารจะ
ชั่่�วโมงสุุ ดท้า้ ย เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าบ่่ ายนี้้ อ

กระจายอย่่ างมีี ประสิิ ทธิิภาพไปยัังแม่่ ไก่่

ไก่่ ไข่่ สายพัันธุ์์ � H&N “Brown Nicks” ปกติิ จะไม่่

ค่่ อยอ้้วนถ้า้ ให้้อาหารอย่่ างถููกต้้อง ดัังนั้้�นจึง
ึ ไม่่

ระดัับปกติิ

ระดัับต่ำำ��

ขอแนะนำำ �ข้อ
้ จำำ�กัด
ั ในสููตรอาหาร ควรตรวจดูู

� ะลดลง
ผลผลิิ ตอย่่ างใกล้้ชิิด ซึ่่�งลัักษณะเหล่่ านี้้ จ

ขนาดของไข่่ , น้ำำ �� หนัักตััวและเปอร์์เซ็็ นต์์การให้้

เป็็ นอย่่ างแรกถ้้าหากไก่่ ได้้รับ
ั อาหารไม่่ เพีียงพอ

การกระจายของอาหารในระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่

สว่่ าง

ปริิมาณอาหารในถาด

มืื ด

มืื ด
ปริิมาณอาหาร

50–60  %

ระดัับอาหาร
ในรางต่ำำ��

(ให้้อย่่ างไม่่ จำำ�กัด
ั )

วััน (24 ชั่่�วโมง)

การให้้แสงสว่่ างตอนกลางคืื น
ขนมช่่ วงกลางคืืน

� ะใช้้เพื่่� อเพิ่่� มการกิิ น
เทคนิิ คการจััดการนี้้ จ

อาหารและจะได้้มีีแคลเซีียมเพีียงพอในเวลา
ที่่� มีีการสร้้างเปลืือกไข่่ และเพิ่่� มการดููดซึึม

3 ชม.

3 ชม.

การให้้แสงสว่่ างตอนกลางคืืนสามารถใช้้เพื่่� อ

กระเพาะพััก

	เพิ่่� มการกิิ นอาหาร โดยสามารถใช้้ในระยะ

การปฏิิ บัติ
ั ิ การที่่� ถูู กต้้องควรทำำ�ตามแนวทาง

16 ชม.

ต่่ อไปนี้้ :�

	ให้้แสงสว่่ างเพิ่่� มเติิ มจากเวลาปกติิ โดยเปิิ ดไฟ
อย่่ างน้้อย 1 ชั่่�วโมงและเพิ่่� มให้้เป็็ น 2 ชั่่�วโมง

	ช่่วงปิิ ดไฟมืืดควรจะเป็็ นอย่่ างน้้อย (และไม่่

ควรต่ำำ��กว่่ า) 3 ชั่่�วโมงหลัังจากปิิ ดไฟ และอย่่ าง

น้้อย 3 ชั่่�วโมงก่่ อนเปิิ ดไฟ

มืื ด

แสงสว่่ าง

ขนมช่่ วงกลางคืื น
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	ต้อ
้ งจััดให้้มีีน้ำำ �� อยู่่�ตลอด

แคลเซีียมอีีกด้้วย การมีี แสงสว่่ างในตอนกลาง
คืืนก็็ เพื่่� อให้้แม่่ ไก่่ กิินอาหารและเติิ มอาหารใน

2 ชม.

	เติิ มอาหารให้้เต็็ มรางอาหารก่่ อนเปิิ ดไฟ

จุุ ดประสงค์์อื่่� นอีี กด้้วย:

อนุุ บาลและ/หรืือระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่ ซึ่� ง
่ โดย

ปกติิ จะมีี ประโยชน์์ในเขตอากาศร้้อนที่่� แม่่ ไก่่

ไม่่ สามารถกิิ นอาหารได้้อย่่ างเหมาะสมในเวลา

กลางวััน

	เพิ่่� มคุุณภาพของเปลืือกไข่่ โดยเป็็ นการจััดให้้
มีี แคลเซีียมเพิ่่� มเติิ มในลำำ�ไส้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้การแข็็ ง
� และลดการดึึงแคลเซีียม
ตััวของกระดููกดีีขึ้้น
ออกจากกระดููก

การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

กระบวนการให้้ไข่่
กระบวนการให้้ไข่่
กระบวนการสร้้างไข่่ เป็็ นกระบวนการที่่� ซับ
ั ซ้้อน
� ในท่่ อนำำ �ไข่่ ของแม่่ ไก่่ กระบวนการ
ที่่� เกิิ ดขึ้้น

ทั้้�งหมดจะใช้้เวลาประมาณ 24 ชั่่�วโมง แต่่ การ

สร้้างเปลืือกไข่่ จะใช้้เวลามากที่่� สุุด (18–21

ชั่่�วโมง)

การออกไข่่ เป็็ นช่่ วงวิิ กฤติิ ของแม่่ ไก่่ ซึ่� ง
่ พวกมััน

การออกไข่่ 50% จะใช้้เวลาประมาณ 4–5

� ามารถใช้้เพื่่� อเลื่่� อนเวลาของ
ข้้อมููลเหล่่ านี้้ ส

ตกดิิ น มัันจึง
ึ มีีประโยชน์์ที่่� จะรู้้ �ว่่าไข่่ จะออกมา

การให้้แสง 16 ชั่่�วโมงเป็็ นปกติิ อยู่่�แล้้ว

ชั่่�วโมงหลัังจากเปิิ ดไฟหรืือหลัังจากพระอาทิิ ตย์์
มากที่่� สุุดตอนไหน

การกระจายการออกไข่่ ในระหว่่ างวั ัน

�
จะชอบที่่� ลับ
ั ตาและที่่� มืืด ส่่ วนของทวารอาจปลิ้้ น
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ออกมาในขณะที่่� กำำ�ลังั ออกไข่่ ที่่�อาจกระตุ้้�นให้้
เกิิ ดการจิิ กกิิ นกัน
ั ได้้

ไก่่ ไข่่ สายพั ันธุ์์�ไข่่ สีี ขาว

25

เปลืือกไข่่ ก็็จะไม่่ สมบููรณ์์ ดัังนั้้�นควรหลีีกเลี่่� ยง
ไข่่ (%)

การรบกวนแม่่ ไก่่ ในเวลาที่่� ออกไข่่ สูู งสุุ ด ซึ่� ง
่
เข้้าไปเอาไก่่ ตายออกจากเล้้า, จ่่ ายอาหาร,

ไก่่ ไข่่ สายพั ันธุ์์�ไข่่ สีี น้ำำ ��ตาล

30

หากแม่่ ไก่่ ไม่่ ออกไข่่ เนื่่� องจากความเครีียด

หมายความว่่ า ไม่่ ควรรบกวนพวกมัันโดยการ

พระอาทิิ ตย์์ตกดิิ นเข้้าหรืือเลื่่� อนออก แม้้ว่่ามีี

ตรวจสอบกรง, ...

20

15
10

ช่่ องว่่ างการออกไข่่
ช่่ องว่่ างการออกไข่่ หมายถึึง จำำ�นวนชั่่�วโมง

5

ตั้้�งแต่่ เริ่่� มออกไข่่ ฟองแรกไปจนถึึงฟองสุุ ดท้า้ ย

ซึ่� ง
่ จะผัันแปรตามสายพัันธุ์์ �ของไก่่ ไข่่

0

1

2

3

4

5

6

7

ชั่่�วโมงหลัังจากเปิิ ดไฟ

8

9

10

11

การเก็็บไข่่
การเก็็ บไข่่ มีีอิิ ทธิิพลทั้้�งภายนอกและภายในต่่ อ

	เก็็ บไข่่ วัน
ั ละสองครั้้�ง โดยเฉพาะในเขตอากาศ

อย่่ างถููกต้้องเพื่่� อลดความสููญเสีียต่่ อคุุ ณค่่ า

	ไม่่ ควรให้้ไข่่ ล้นลั
้ งั หรืือล้้นสายพาน ซึ่่�งมัันอาจ

	เก็็ บไข่่ ให้้ไวที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะทำำ�ได้้ โดยไม่่ ควรเก็็ บ

	ป้้องกัันไข่่ จากการกิิ นหรืือจิิ กไข่่

คุุ ณภาพของผลผลิิ ตไข่่ ดัังนั้้�นจึง
ึ ควรปฏิิ บัติ
ั ิ

ของไข่่ ไก่่ :

ไว้้ในโรงเรืือนแต่่ ควรเก็็ บไว้้ในที่่� เย็็ น

ร้้อน

เพิ่่� มจำำ�นวนของไข่่ แตกร้้าวและไข่่ เปื้้�อน

(สููงสุุ ด 18 °C) และแห้้ง

จุุดสำำ�คั ัญ

�
· มั่่�นใจว่่ าน้ำำ�� หนัักของแม่่ ไก่่ เพิ่่� มขึ้้นและมีีการพััฒนาอย่่
างถูู กต้ ้องเพื่่� อรั ักษาการให้้ผลผลิิ ตไข่่

· มีีการจััดการอย่่ างถูู กต้ ้องในการกระจายอาหารและเวลาในการให้้อาหาร
�
� ัว
· ตรวจดูู น้ำำ�� หนัักตั ัวและขนที่่� ขนที่่� ขึ้้นปกคลุุ
มทั่่�วทั้้งตั
· ตรวจดูู การใผ้ ้ผลผลิิ ตไข่่ เพื่่� อสามารถวั ัดค่่ าได้ ้อย่่ างถูู กต้ ้องและทั ันเวลา

· ตรวจดูู การกิิ นอาหารและน้ำำ��
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การให้้ผลผลิิ ตช่่ วงปลาย (มากกว่่ า 75 สััปดาห์์)
�
· การจััดการฝูู งไก่่ เพื่่� อให้้ได้้วงรอบการผลิิ ตไข่่ ที่่� ยาวนานขึ้้น
· การลดอััตราการตายระหว่่ างการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ช่่วงปลาย

คุุณภาพของเปลืื อกไข่่
น้ำำ ��หนัักตััวที่่�อายุุ 5–6 สััปดาห์์

ร่่ างกายของแม่่ ไก่่ จะยัังคงมีีการพััฒนาในช่่ วง

ระหว่่ างกระบวนการสร้้างเปลืือกไข่่ จะช่่ วยเพิ่่� ม

� ะลดช่่ วงชีีวิิ ตของแม่่ ไก่่ ลงได้้
ระยะนี้้ จ

(ดูู หน้ ้า 34) ตลอดจนขนาดอนุุ ภาคและความ

การให้้อาหารระยะก่่ อนให้้ไข่่ อย่่ างถูู กต้้อง

� หาโภชนาการ) เป็็ นกลยุุ ทธ์์
(ดููเพิ่่� มเติิ มในเนื้้ อ

อายุุ 5–6 สััปดาห์์แรก การสููญเสีียน้ำำ �� หนัักใน

การให้้อาหารระยะก่่ อนให้้ไข่่ ที่่�ไม่่ ถูู กต้้องอาจ
ทำำ�ให้้เกิิ ดการสููญเสีียต่่ อไขกระดููก ที่่� จะมีีผล

กระทบอความสามารถของไก่่ ไข่่ ในการใช้้
ประโยชน์์ของแคลเซีียมจากกระดููก

การพััฒนาการกิินอาหารโดยให้้อาหาร
ระยะให้้ไข่่

เมื่่� อเริ่่� มต้น
้ ออกไข่่ การอดอาหารจะบัังคัับให้้

คุุ ณภาพของเปลืือกไข่่ ขนมในช่่ วงกลางคืื น

สามารถในการละลายของแหล่่ งแคลเซีียม

เพื่่� อช่่ วยเพิ่่� มคุุณภาพของเปลืือกไข่่

สมดุุ ลย์์ของแคลเซีี ยม, ฟอสฟอรััส

และวิิตามิิน D ในอาหาร

การเกิิ นหรืือขาดจะมีี ผลต่่ อเปลืือกไข่่
� หาโภชนาการ)
(ดููเพิ่่� มเติิ มในเนื้้ อ

ไขกระดููกในไก่่ เล็็ ก

การให้้แร่่ ธาตุุ

แม่่ ไก่่ ใช้้พลังั งานอย่่ างมาก ที่่� จะทำำ�ให้้เกิิ ดผล

แร่่ ธาตุุ เป็็ นส่่ วนประกอบภายในเปลืือกไข่่ และ

โภชนาการ)

� แล้้ว
ซึ่� ง
่ สามารถจััดให้้เมื่่� อขนาดของไข่่ เพิ่่� มขึ้้น

� หา
เสีียต่่ อช่่ วงชีีวิิ ตแม่่ ไก่่ (ดููเพิ่่� มเติิ มในเนื้้ อ

แหล่่ งแคลเซีี ยม

ในกระบวนการสร้้างเปลืือกไข่่ ผ่่านทางเอนไซม์์
เปลืือกไข่่ กลัับบางลง

แคลเซีียม 60–70 % ในเปลืือกไข่่ จะได้้รับ
ั มา

จากอาหาร และ 30–40 % มาจากกระดููกโดย

เฉพาะจากไขกระดููก แคลเซีียมที่่� มีีมากพอ

ไขกระดููกในแม่่ ไก่่ แก่่

สุุขภาพตั ับที่่�ดีี
� น
	การเติิ มไขมัันและน้ำำ �มั
ั หรืือไขมัันหยาบใน
อาหารไก่่ ไข่่ เป็็ นสิ่่� งที่่� ทราบกัันว่่าจะช่่ วยลด
ภาวะของ “ไขมัันพอกตัับ”

	การเติิ มโคลีีนคลอไรด์์ในอาหารไก่่ ไข่่ ก็็เพื่่� อ
ช่่ วยเพิ่่� มการทำำ�งานของตัับ

ชนิิ ดของมััยโคทอกซิิ น
อะฟลาทอกซิิน

ไขมัันพอกตัับ, เนื้้�อเยื่่� อตัับตาย และท่่ อน้ำำ ��ดีีใหญ่่ ขึ้้ �น

ฟูู โมนิิซิิน

ภาวะตัับอัักเสบ; มะเร็็ งตัับ

อะฟลาทอกซิิน + T2

ตัับใหญ่่ และซีี ด

	เมทไธโอนีีนและบีีเทนจะใช้้เพื่่� อลดการทำำ�งาน
ของตัับ

	วิิตามิิ น เช่่ น K3, E, B12, B1 และกรดโฟลิิ ค

	ต้อ
้ งควบคุุ มมัย
ั โคทอกซิิ น
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การเตรีี ยมโรงเรืื อน
และการรัับเข้้าลูู กไก่่

การกกลูู กไก่่
(1–21 วััน)

ระยะเจริิ ญเติิ บโต
(3–9 สััปดาห์์)

� กรง
การย้้ายขึ้้น
(15–18 สััปดาห์์)

ระยะอนุุ บาล
(9–15 สััปดาห์์)

ระยะให้้ผลผลิิ ตไข่่
(25–100 สััปดาห์์)

การเริ่่� มให้้ผลผลผลิิ ตไข่่
(18–25 สััปดาห์์)

การลดการกระตุ้้�นการทำำ�งานของร่่ างกาย
ความเครีี ยดจากอนุูู�มูู ล
ความเครีียดทางกายภาพต่่ อร่่ างกายสััตว์์มีี

สาเหตุุ มาจากความเสีียหายสะสมจากอนุุ มููล

อิิ สระที่่� ไม่่ เป็็ นกลาง ซึ่่�งระบบการกำำ�จััดอนุุ มููล
� ไปตามอายุุ
และอนุุ มููลของมัันจะเกิิ ดขึ้้น

	อนุุมูู ลอิิสระ: จะถููกผลิิ ตในระหว่่ างการเมตา
บอลิิ ซึม
ึ เมื่่� อผลิิ ต ATP ซึ่่�งก็็ เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของ

การเกิิ ดการอัักเสบ, ความร้้อนหรืือความเย็็ น,

เอนไซม์์

	ระบบการต้ ้านอนุุมูู ล: เป็็ นระบบที่่� ซับ
ั ซ้้อน

ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับเอนไซม์์ เช่่ น กลููตาไธโอนที่่� มา

ศัักยภาพสูู ง

แร่่ ธาตุุ และ
วิิตามิิน

จากซิิ สเตอีีน หรืือเอนไซม์์ ซุุ ปเปอร์์ออก

โรค

การต้ ้านอนุุมูู ล

ไซด์์ดิิ สมิิ วเตส, วิิ ตามิิ น และแร่่ ธาตุุ ที่่�เป็็ นโค

ความเครีี ยด
เนื่่� องจากความร้้อน

แฟคเตอร์์ของเอนไซม์์

	โรค: ตายแบบหาสาเหตุุ ไม่่ ได้้ ซึ่่�งแม่่ จะจะดููแก่่

ความเครีี ยดจาก
อนุุมูู ล

�
และมีีขนร่่ วงเพิ่่� มขึ้้น

ความเครีียด, ระดัับแอมโมเนีี ยสููง, การออกซิิ
ไดซ์์ของไขมัันในอาหาร

อาการล้้าจากการยืื นกรง

ความต้ ้องการแคลเซีียมและฟอสฟอรั ัสที่่� เป็็นประโยชน์์

มัันเป็็ นการดึึงแคลเซีียมออกจากกระดููกเมื่่� อ

6

อาหารไม่่ สมดุุ ลย์์

แคลเซียม

�
มากขึ้้น

	ระดัับของฟอสฟอรััสควรลดลงเมื่่� อไก่่ อายุุ มาก
�
ขึ้้น

	การขาดวิิ ตามิิ น D

แคลเซีียม (กรััม)

� เมื่่� อไก่่ อายุุ
	ระดัับของแคลเซีียมควรเพิ่่� มขึ้้น
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แคลเซีียม (Ca), ฟอสฟอรััส (P) และวิิ ตามิิ น D ใน

200

สุุขภาพทางเดิิ นอาหารที่่�ดีี
อาหารที่่�มีี สุุขลัก
ั ษณะ

สารส่่ งเสริิมสุุ ขภาพทางเดิินอาหาร

พยายามลดการปนเปื้้�อนให้้มากที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะ

ควรหาสารเสริิ มช่่ วยเรื่่� องสุุ ขภาพทางเดิิ น

ทำำ�ได้้

	ใช้้ระบบควบคุุ มคุุณภาพ HACCP เพื่่� อควบคุุ ม

อาหารเม็็ ด/
อาหารผง
อาหารเม็็ ด
CFU
แตก
log/กรั ัม
CFU
log/กรั ัม

� โรคใน
อาหารเพื่่� อลดการเจริิ ญเติิ บโตของเชื้้ อ

� วรมอง
ทางเดิิ นอาหาร โดยการใช้้สารเหล่่ านี้้ ค

วััตถุุ ดิิบและคุุ ณภาพของอาหารที่่� ได้้

� ที่่� ของการทำำ�งาน, ระดัับของเชื้้ อ
� โรค
ตามพื้้ น

Enterobacteria

<3

< 1.5

อาหาร

� น
	เอนไซม์์; น้ำำ �มั
ั หอมระเหย; กรดอิิ นทรีีย์์;

Escherichia coli

<1

<1

Anaerobic sulfite
reducers at 46 °C

<1

<1

0

0

รา

<3

< 1.5

ยีี สต์ ์

<3

< 1.5

	การเติิ มสารเสริิ มที่่� สามารถลดการปนเปื้้�อนใน
อย่่ าลืื มตรวจดููคุณ
ุ ภาพน้ำำ�� ด้ ้วย
การกระตุ้้�นการทำำ�งานของกระเพาะบด
กระเพาะบดเป็็ นตััวกัน
ั การปนเปื้้�อนในอาหาร
ตามธรรมชาติิ การเพิ่่� มการทำำ�งานของมัันจะ

ช่่ วยลด pH ดัังนั้้�นจึง
ึ ช่่ วยเพิ่่� มการป้้ องกัันและ
เพิ่่� มการย่่ อยโภชนะ ตลอดจนลดโภชนะที่่� จะ

� โรค
เป็็ นประโยชน์์ต่่ อการเจริิ ญเติิ บโตของเชื้้ อ

ในทางเดิิ นอาหารส่่ วนปลาย

และการกระตุ้้�นอื่่� นๆ

พรีีไบโอติิ ค; โพรไบโอติิ ค

Salmonella
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การให้้ผลผลิิ ตช่่ วงปลาย (มากกว่่ า 75 สััปดาห์์)

ปััจจััยที่่� มีีผลกระทบต่่ อขนาดของไข่่
การกิิ นเมทไธโอนีีนและ
กรดอะมิิ โนอื่่�นๆ
เมทไธโอนีีนเป็็ นกรดอะมิิ โนตััวแรกที่่� มีี
ผลต่่ อน้ำำ �� หนัักไข่่ แต่่ ถ้า้ เราต้้องการ

การเติิ มไขมััน

มทไธนีีน
กิินเ

การเติิ มไขมััน เช่่ น ไขมัันพืืชหรืือไขมัันสัต
ั ว์์ ลงใน

ต้้องปรัับกรดอะมิิ โนทั้้�งหมด
เพื่่� อให้้อัต
ั ราส่่ วนโปรตีีนที่่�

ความต้้องการขั้้�นต่ำ� ำ�ของ

กรดลิิ โนเลอิิ คจะมีีผลต่่ อขนาด

ของไข่่ แดงไม่่ ใช่่ ขนาดของฟอง

ไข่่ ดัังนั้้�นจึง
ึ ต้้องระวัังเมื่่� อใช้้วัต
ั ถุุ ดิิบ

ที่่� มีีกรดลิิ โนเลอิิ คต่ำำ��

ช่่ วยเพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพของอาหารและลด
ความเป็็ นฝุ่่� นของอาหาร

น้ำำ ��หนัักของ
แม่่ ไก่่

แม่่ ไก่่ ที่่�มีีน้ำำ �� หนัักตััวสูู ง (สููงกว่่ า

มาตรฐาน) ในสััปดาห์์ที่่� 5 จะให้้

งแม่่ไก่่
ั ขอ
ก
ำ หนั
น้ำำำ

กรดลิิ โนเลอิิ ค

ดลิิโนเลอิิค
ร
ก

เป็็ นประโยชน์์ในอาหารไม่่
� น
ผิิ ดเพี้้ ย

ก

ั
มัน
ิมไข
เติ
าร

ควบคุุ มขนาดของไข่่ เราต้้องก็็

อาหารจะช่่ วยเพิ่่� มขนาดของฟองไข่่ ซึ่� ง
่ มัันยังั

ไข่่ ที่่�ฟองใหญ่่ แต่่ ก็็ไม่่ แนะนำำ �ให้้

แม่่ ไก่่ ต่ำ� ำ�กว่่ ามาตรฐานที่่� สัป
ั ดาห์์ที่่�

5 (ไม่่ เกิิ น 3 %) เพื่่� อควบคุุ มน้ำำ�� หนัักไข่่

ในระยะให้้ผลผลิิ ต และประสิิ ทธิิภาพก็็ จะ
ยอมรัับได้้

จุุดสำำ�คั ัญ

� ควรเริ่่� มกระตุ้้�นตั้้งแต่่
�
· ถ้ ้าจะให้้แม่่ ไก่่ มีี วงรอบการไข่่ ยาวนานขึ้้นก็็
อายุุ ยั ังน้้อย
· เปลืือกไข่่ ที่่�คุุณภาพแย่่ จะทำำ�ให้้ได้ ้กำำ�ไรจากการขายไข่่ ในช่่ วงท้ ้ายของการผลิิ ตน้้อยลง
ควรปรั ับให้้ถููกต้ ้องให้้ทั ันเวลา
· หลีีกเลี่่� ยงการลดประสิิ ทธิิภาพของภูู มิิคุ้้�มกั ัน โดยการหลีีกเลี่่� ยงมััยโคทอกซิิ น,
ความเครีียด หรืือโภชนาการต่ำำ��
· สุุ ขภาพตั ับที่่� ดีีจะช่่ วยให้้ผลิิ ตไข่่ ได้ ้อย่่ างดีีเยี่่� ยม ควรดูู แลอย่่ างใกล้ ้ชิิ ด

· สุุขภาพทางเดิิ นอาหารที่่� ดีี เป็็นที่่� ต้ ้องการเพื่่� อให้้การดูู ดซึึมโภชนะเป็็นไปอย่่ างเหมาะสม
ควรให้้ความสนใจกั ับมััน
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โภชนาการ
โภชนาการระยะอนุุบาล

� ของไก่่ สาวในแต่่ ละระยะ
· การพััฒนาของโครงกระดูู กและกล้้ามเนื้้ อ
· การพััฒนาความสามารถในการกิิ นอาหารช่่ วงเริ่่� มต้้นให้้ไข่่

ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ
สั ัปดาห์์

5

10

15

อาหารระยะไก่ เล็ ก

อาหารระยะไก่่ รุ่่�น

อาหารระยะไก่่ ไข่่

	ให้้อาหารโภชนะสููงโดยใช้้วัต
ั ถุุ ดิิบที่่� ย่่อยได้้สูู ง

	ให้้อาหารโภชนะปานกลางโดยมีีวััตถุุ ดิิบที่่�

	ให้้อาหารโภชนะต่ำำ��โดยมีีวััตถุุ ดิิบเยื่่� อใยสููง

	การลงทุุ นจะเน้้นไปทางการเจริิ ญเติิ บโตของ
� ของไก่่ สาว
ร่่ างกายและกล้้ามเนื้้ อ

	ควรมีี อาหารอยู่่�ตลอด
การเปลี่่�ยนอาหาร

	ให้้เลื่่� อนการเปลี่่� ยนอาหารถ้้าน้ำำ �� หนัักตััวไม่่
เป็็ นไปตามเป้้ าหมาย

หลากหลาย

	อาหารเพื่่� อส่่ งเสริิ มการเจริิ ญเติิ บโตของ
�
ร่่ างกายและกล้้ามเนื้้ อ

	ถ้า้ น้ำำ �� หนัักตััวไม่่ ได้้ตามต้้องการในที่่� อายุุ

5 หรืือ 11 สััปดาห์์ ควรทำำ�การตรวจสอบ

โภชนาการ, ความหนาแน่่ น และการจััดการ

	ให้้อาหารที่่� มีีระดัับของเยื่่� อใยสููง หรืือขนาด

อนุุ ภาคใหญ่่ เพื่่� อพััฒนาการกิิ นอาหารในช่่ วง
เริ่่� มต้น
้ ให้้ไข่่

จากสััปดาห์์ก่่ อนหน้้า

	ถ้า้ ไก่่ มีีน้ำำ �� หนัักตััวสูู งกว่่ าเป้้ าหมาย การ

เปลี่่� ยนอาหารสามารถทำำ�ได้้ในสััปดาห์์ถััดไป

เคล็็ดลั ับการทำำ�สูู ตรอาหาร
ไก่ เล็ ก
	การให้้อาหารเม็็ ดแตกจะช่่ วยเพิ่่� มการเจริิ ญ
เติิ บโตและทำำ�ให้้ได้้น้ำำ�� หนัักตััวมาตรฐานโดย
ง่่ าย
	มัันเป็็ นสิ่่� งที่่� น่่าสนใจที่่� จะลงทุุ นกับ
ั วััตถุุ ดิิบที่่�

ย่่ อยได้้สูู งถ้้าสามารถจััดหาได้้
� นถั่่
� นม
	น้ำำ �มั
ั � วเหลืืองหรืือน้ำำ �มั
ั ะพร้้าวเป็็ นแหล่่ ง
� น
พลัังงานที่่� ดีี กว่่ าน้ำำ �มั
ั ปาล์์ม อย่่ างน้้อยใน
ช่่ วงอายุุ 3 สััปดาห์์แรก
	เกลืืออย่่ างน้้อย 0.30 % จะช่่ วยเพิ่่� มการกิิ น
อาหาร
ไก่่ รุ่่�น

	เปลี่่� ยนเป็็ นอาหารผงถ้้าไก่่ เล็็ กใช้้อาหารเม็็ ด
แตก

	เกลืืออย่่ างน้้อย 0.28 % จะช่่ วยให้้การกิิ น
อาหารเพีียงพอ
	การเติิ มไขมัันจะช่่ วยลดความเป็็ นฝุ่่� นของ
อาหารผงได้้ (1–2 % ตามต้้นทุุนของอาหาร)

อนุุ ภาคสููงกว่่ า เพื่่� อชดเชยการขาดเยื่่� อใย
	การเติิ มไขมัันจะช่่ วยลดความเป็็ นฝุ่่� นของ
อาหารผงได้้ (1–2 % ตามต้้นทุุนของอาหาร)

ไก่่ ไข่่

	ขนาดอนุุ ภาคของแคลเซีียมในอาหารไก่่ สาว
ควรละเอีียด (เฉลี่่� ย 1 มม.)
	เอนไซม์์: ใช้้และให้้ประสิิ ทธิิภาพในอาหาร
ตามซัับสเตรทที่่� มีีในอาหาร
	สารต้้านอนุุ มููล: ป้้ องกัันการออกซิิ เดชั่่� นของ
� น
น้ำำ �มั
ั ในโรงงานผสมอาหาร และการออกซิิ
ชั่่�นของขมัันและสารอื่่� นๆ ในอาหาร
	แร่่ ธาตุุ อิินทรีีย์์: เป็็ นการให้้ประโยชน์์เพิ่่� มเติิ ม
ต่่ อสารอิิ นทรีีย์์ที่่� มีีอยู่่�และอาจลดระดัับของ
แร่่ ธาตุุ ที่่�ใส่่ ในอาหาร

	ระดัับของเยื่่� อใยหยาบควรสููงตามวััตถุุ ดิิบ
ที่่� สามารถจััดหาได้้ (> 3  %, สููงถึึง 5.5 %) ดูู
วััตถุุ ดิิบที่่� ช่่วยเพิ่่� มเยื่่� อใยที่่� เป็็ นประโยชน์์
� ามารถประยุุ กต์์
(ตารางที่่� 9) โดยค่่ าเหล่่ านี้้ ส
หรืืออาจมากกว่่ า เพื่่� อให้้มีีคุุ ณภาพดีี
	ถ้้าวััตถุุ ดิิบที่่� สามารถจััดหามาได้้ไม่่ เป็็ นไป
ตามการแนะนำำ � นัักโภชนาการของคุุ ณควร
ปรัับโภชนะให้้สูู งกว่่ าที่่� กำำ�หนด และโรงงาน
ผสมอาหารก็็ ต้อ
้ งทำำ�ให้้อาหารมีี ขนาด

อื่่�นๆ

ความต้ ้องการโภชนะ
เยื่่�อใยในอาหาร
	การพััฒนาการกิิ นอาหารเป็็ นกุุ ญแจสำำ�คัญ
ั
อย่่ างหนึ่่�งต่่ อการพััฒนาไก่่ สาวให้้พร้อ
้ ม
ไข่่ โดยความสามารถในการกิิ นอาหารจะ
เกี่่� ยวข้้องกัับขนาดของทางเดิิ นอาหาร ซึ่� ง
่
การเติิ มเยื่่� อใยในอาหารจะเพิ่่� มขนาดของ
ทางเดิิ นอาหารและเพิ่่� มความสามารถในการ
กิิ นอาหาร
	ในส่่ วนของเยื่่� อใยจะเป็็ นความซัับซ้้อนในสััตว์์
� ะแสดงให้้เห็็ นว่่ าเยื่่� อใยที่่�
ปีี ก ซึ่� ง
่ ความรู้้ ใ� หม่่ นี้้ จ
ต่่ างชนิิ ดกัันจะมีี ผลที่่� แตกต่่ างกััน

	เยื่่� อใยสามารถแบ่่ งได้้ดังั นี้้ :�
เส้้นใยอาหารทั้้�งหมด (TDF) เป็็ นผลรวมของ
เยื่่� อใยที่่� ละลายน้ำำ �� ได้้ (WSF), เยื่่� อใยที่่� ละลาย
ในสารละลายที่่� เป็็ นกลาง (NDF), เยื่่� อใยที่่�
ละลายในกรด (ADF), เยื่่� อใยหยาบ (CF) และ
ลิิ กนิิ นที่่� ละลายในกรด (ADL)
	การเพิ่่� มระดัับของเยื่่� อใยที่่� ยอมรัับได้้ตั้้ง� แต่่
อายุุ ยังั น้้อยจะช่่ วยเพิ่่� มความสามารถในการ
กิิ นอาหาร (ดููตารางที่่� 10)
	มีีวััตถุุ ดิิบมากมายที่่� สามารถให้้เยื่่� อใยใน
อาหารเพื่่� อการพััฒนาความสามารถในการ
กิิ นอาหาร (ตารางที่่� 9)

พลัังงาน
	ความต้้องการพลัังงานในอาหารจะแนะนำำ �
เป็็ นช่่ วงกว้้าง เพราะว่่ ามีี หลายระบบที่่� ใช้้เพื่่� อ
การประเมิิ นพลังั งาน
กรดอะมิิโน
	ใช้้ตามอััตราส่่ วนโปรตีีนที่่� เป็็ นประโยชน์์ที่่�
แนะนำำ � (ตารางที่่� 7)
วิิตามิินและแร่่ ธาตุุ
	ดููตารางที่่� 8
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โภชนาการ
ตารางที่่� 6: โภชนะที่่� แนะนำำ�สำำ�หรั ับอาหารที่่� เลี้้ � ยง
ไก่่ เล็็ ก

ไก่่ รุ่่�น

ไก่่ ไข่่

0–5 สั ัปดาห์์

6–10 สั ัปดาห์์

11–17 สั ัปดาห์์

Kcal/kg
MJ/kg

2825 – 2950
11.83 – 12.35

2725 – 2850
11.41 – 11.93

2600 – 2750
10.89 – 11.51

โปรตีี น

%

20 – 19

18 – 17

15.5 – 14.5

ไลซีี น

%

1.18

1.01

0.66

ไลซีี นที่่�ย่่อยได้้

%

1.00

0.86

0.56

เมทไธโอนีี น

%

0.52

0.46

0.31

เมทไธโอนีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.44

0.39

0.26

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี น

%

0.88

0.81

0.56

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี นที่่�ย่่อย
ได้้

%

0.75

0.69

0.48

ทรีี โอนีี น

%

0.78

0.70

0.46

ทรีี โอนีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.66

0.60

0.39

ทริิปโตเฟน

%

0.23

0.21

0.16

ทริิปโตเฟนที่่�ย่่อยได้้

%

0.19

0.18

0.13

ไอโซลิิวซีี น

%

0.81

0.77

0.50

ไอโซลิิวซีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.69

0.65

0.43

วาลีี น

%

0.92

0.79

0.53

วาลีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.78

0.67

0.45

อาร์์จีีนีีน

%

1.24

1.06

0.70

อาร์์จีีนีีนที่่�ย่่อยได้้

%

1.05

0.90

0.59

แคลเซีี ยม

%

1.05

1.00

0.90

ฟอสฟอรััสทั้้�งหมด*

%

0.70

0.60

0.58

ฟอสฟอรััสที่่�เป็็ นประโยชน์์*

%

0.45

0.41

0.37

ฟอสฟอรััสที่่�ย่่อยได้้*

%

0.41

0.38

0.32

โซเดีี ยมขั้้�นต่ำำ��

%

0.18

0.17

0.16

โพแตสเซีี ยมขั้้�นต่ำำ��

%

0.50

0.50

0.50

โพแตสเซีี ยมสูู งสุุ ด

%

1.20

1.10

1.10

คลอไรด์์สููงสุุ ด

%

0.18

0.17

0.16

เกลืื อขั้้�นต่ำำ��

%

0.30

0.28

0.26

mg/kg

1260

1240

1200

โภชนะ

พลัังงานเพื่่� อการดำำ�รงชีี พ

คลอไรด์์ทั้้�งหมด
* ไม่่ มีี ไฟเตส
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โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

ตารางที่่� 7: อััตราส่่ วนโปรตีีนที่่� เป็็นประโยชน์์ในอาหาร

โภชนะระยะให้้ไข่่

โครงสร้้างอาหาร

คุุ ณภาพของอาหาร

ตารางที่่� 9: ระดั ับการใช้ ้วั ัตถุุดิิบที่่� อุุ ดมด้ ้วยเยื่่� อใย

ไก่่ เล็็ ก

ไก่่ รุ่่�น

ไก่่ ไข่่

วั ัตถุุดิิบ

ไลซีี น

100 %

100 %

100 %

รำำ�ข้า้ ว

5 – 15

เมทไธโอนีี น

44 %

45 %

47 %

DDGs

5 – 20

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี น

75 %

80 %

85 %

รำำ�สาลีี

10 – 20

ทรีี โอนีี น

66 %

70 %

70 %

ข้้าวสาลีี

10 – 25

ทริิปโตเฟน

19 %

21 %

24 %

เศษเหลืื อจากเบเกอรี่่�

5 – 10

ไอโซลิิวซีี น

69 %

76 %

76 %

ต้้นอ่่อนบาร์์เล่่ ย์ ์

5–8

วาลีี น

78 %

78 %

80 %

กากมะพร้้าว

5 – 10

105 %

105 %

106 %

กากเมล็็ ดในปาล์์ม

2–8

กากทานตะวััน

5 – 15

ถั่่�วลูู ปีีนส์์

5 – 10

อาร์์จีีนีีน

�
ตารางที่่� 8: วิิ ตามิิ นและแร่่ ธ าตุุที่่� แนะนำำ�สำำ�หรั ับอาหารที่่� ใช้ ้เลี้้ ยง
ไก่่ เล็็ ก / ไก่่ รุ่่�น

ไก่่ ไข่่

วิิตามิิน A*

IU

10000

10000

วิิตามิิน D3

IU

2000

2000

วิิตามิิน E

IU

20 – 30

20 – 30

วิิตามิิน K3

มก.

3**

3**

วิิตามิิน B1

มก.

1

1

วิิตามิิน B2

มก.

6

6

วิิตามิิน B6

มก.

3

3

วิิตามิิน B12

มก.

15

15

กรดแพนโธทิินิิ ค

มก.

8

8

กรดนิิ โคทิินิิ ค

มก.

30

30

กรดโฟลิิค

มก.

1.0

1.0

ไบโอติิน

มก.

50

50

โคลีี น

มก.

300

300

ตามต้้องการ

ตามต้้องการ

ยากัันบิิ ด
แมงกานีี ส

มก.

100

100

สัังกะสีี

มก.

60

60

เหล็็ ก

มก.

25

25

ทองแดง

มก.

5

5

ไอโอดีี น

มก.

0.5

0.5

ซีี ลีีเนีี ยม

มก.

0.25

0.25

ช่่ วง (%)

ผิิวโอ๊๊ต

2–4

ผิิวถั่่�วเหลืื อง

2–4

ตารางที่่� 10: ระดั ับของเยื่่� อใยในอาหารที่่� ใช้ ้เลี้้ � ยง
0–5
สั ัปดาห์์

6 – 10
สั ัปดาห์์

11 – 17
สั ัปดาห์์

ขั้้�นต่ำำ��

3%

3.5 %

4%

สูู งสุุ ด

4%

5%

6.5 %

* อาจให้้ระดัับที่่�สูู งกว่่ าตามท้้องถิ่่�นหรืือการควบคุุ มในประเทศ
** ให้้เพิ่่�มสองเท่่ าถ้้าอาหารได้้รับ
ั ความร้้อน
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โภชนาการ
โภชนาการระยะก่่ อนให้้ไข่่

· การให้้อาหารสำำ�หรับ
ั การพััฒนาของไก่่ ไข่่ และเริ่่� มให้้ผลผลิิ ตไข่่

ส่่ วนประกอบของอาหาร
และการจััดการ

	การปรัับเปลี่่� ยนอาหารที่่� ช่่วยสนัับสนุุ นการ
พััฒนาขั้้�นสุุดท้า้ ยของแม่่ ไก่่ สาวและความ
ต้้องการโภชนะ
	การจััดการอาหารควรต้้องทำำ�อย่่ าง
ระมััดระวััง (ดููตารางที่่� 14)
	อิิทธิิพลด้ ้านลบของการให้้อาหารระยะก่่ อน
ให้้ไข่่ ที่่�ไม่่ ถููกต้ ้อง:
• การดึึงแคลเซีียมออกจากกระดููกของไก่่ ไข่่
� ช่่ วงให้้ไข่่ สูู งสุุ ดช้า้
• ขึ้้น
• ช่่ วงให้้ไข่่ สูู งสุุ ดสองครั้้�ง
• คุุ ณภาพของเปลืือกไข่่ ต่ำ� ำ�ในช่่ วงท้้ายของ
การให้้ผลผลิิ ต
ตารางที่่� 11: โภชนะที่่� แนะนำำ�สำำ�หรั ับระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่
โภชนะ

2750–2800
11.4

โปรตีี น

%

เมทไธโอนีี น
เมทไธโอนีี นที่่�ย่่อยได้้
เมทไธโอนีี น+ ซิิสเตอีี น
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เคล็็ดลั ับการทำำ�สูู ตร
อาหาร

	ดููการแนะนำำ �ของพลัังงาน, กรดอะมิิ โน
และแคลเซีียม & ฟอสฟอรััส ใน
ตารางที่่� 11
	โดยกรดอะมิิ โน (AA) และพลัังงานเพื่่� อการ
ดำำ�รงชีีพ (MEn) สามารถคำำ�นวณตามสููตร
การคำำ�นวณทั่่�วไป แต่่ เราแนะนำำ �ให้้คำำ�นวณ
รููปแบบของกรดอะมิิ โนที่่� ใช้้ประโยชน์์ได้้
(Ideal AA profile) ตามตารางที่่� 13
	ดููวิิ ตามิิ นและแร่่ ธาตุุ ตามตารางที่่� 12

ตารางที่่� 12: วิิ ตามิิ นและแร่่ ธ าตุุที่่� แนะนำำ�ใน
ระยะก่่ อนให้้ไข่่

ระยะก่่ อนให้้ ไข่่
Kcal/kg
MJ/kg

พลัังงาน		

ความต้ ้องการโภชนะ

	การเติิ มไขมัันจะช่่ วยลดความเป็็ นฝุ่่� นของ
อาหารผงได้้ (1–2 % ตามต้้นทุุนของ
อาหาร)
	ขนาดอนุุ ภาคของแคลเซีียมคาร์์บอเนต
ควรเป็็ นไปตามคำำ�แนะนำำ �

ตารางที่่� 13: อััตราส่่ วนโปรตีีนที่่� ใช้ ้ประโยชน์์
ได้ ใ้ นระยะก่่ อนให้้ไข่่ 			

ระยะก่่ อนให้้ ไข่่
วิิตามิิน A*

IU

10000

17.5

วิิตามิิน D3

IU

2500

%

0.42

วิิตามิิน E

IU

15 – 30

%

0.35

%

0.76

วิิตามิิน K3

มก.

3**

เมทไธโอนีี น +
ซิิสเตอีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.63

วิิตามิิน B1

มก.

ไลซีี น

%

0.84

วิิตามิิน B2

ไลซีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.70

ทรีี โอนีี น

%

0.59

ทรีี โอนีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.49

ทริิปโตเฟน

%

ทริิปโตเฟนที่่�ย่่อยได้้

ระยะก่่ อนให้้ ไข่่
ไลซีี น

100 %

เมทไธโอนีี น

50 %

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี น

90 %

ทรีี โอนีี น

70 %

1

ทริิปโตเฟน

21 %

มก.

4

ไอโซลิิวซีี น

80%

วิิตามิิน B6

มก.

3

วาลีี น

88 %

วิิตามิิน B12

มก.

15

กรดแพนโธทีี นิิ ค

มก.

10

0.18

กรดนิิ โคทิินิิ ค

มก.

30

%

0.15

กรดโฟลิิค

มก.

0.5

ไอโซลิิวซีี น

%

0.67

ไอโซลิิวซีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.56

ไบโอติิน

มก.

50

วาลีี น

%

0.74

โคลีี น

มก.

400

วาลีี นที่่�ย่่อยได้้

%

0.62

สารต้้านอนุุ มูู ล

มก.

100 – 150

สััปดาห์์

กก. อาหาร

กก. อาหาร

อาร์์จีีนีีน

%

0.87

ยากัันบิิ ด

–

15

1.0

1.0

อาร์์จีีนีีนที่่�ย่่อยได้้

%

0.73

แมงกานีี ส

มก.

100

16

0.5

1.0

แคลเซีี ยม

%

2.00

สัังกะสีี

มก.

60

17

–

1.0

ฟอสฟอรััสทั้้�งหมด

%

0.60

0.5

0.40

25

–

%

มก.

18

ฟอสฟอรััสที่่�ใช้้ประโยชน์์ ได้้

เหล็็ ก

ฟอสฟอรััสที่่�ย่่อยได้้

%

0.35

ทองแดง

มก.

5

โซเดีี ยม

%

0.16

ไอโอดีี น

มก.

0.5

คลอไรด์์

%

0.16

ซีี ลีีเนีี ยม

มก.

0.25

โพแตสเซีี ยม

%

0.50

กรดลิิโนเลอิิค

%

1.00

เยื่่� อใย

%

4.00

อาร์์จิินีีน

ตารางที่่� 14: การให้้อาหารระหว่่ างและหลั ัง
การเคลื่่� อนย้ ้าย
หลั ังการ
เคลื่่� อน
ย้ ้าย

หลัังจาก 18

* อาจให้้ระดัับที่่�สูู งกว่่ าตามท้้องถิ่่�นหรืือการควบคุุ มในประเทศ
** ให้้เพิ่่�มสองเท่่ าถ้้าอาหารได้้รับ
ั ความร้้อน

104 %

โรแกรมการให้้อาหาร
อาหาร
ระยะ
เติิ บโต

อาหาร
หลั ังจาก ระยะก่่ อน
ให้้ ไข่่

ให้้อาหารไก่่ ไข่่ ระยะที่่� 1 ทัันทีี

โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

โภชนะระยะให้้ไข่่

โครงสร้้างอาหาร

คุุ ณภาพของอาหาร

โภชนาการระยะเริ่่� มให้้ไข่่

· การพััฒนาการกิิ นอาหารเมื่่� อแม่่ ไก่่ เจริิ ญเติิ บโตและให้้ไข่่ ครั้้ง� แรก

ส่่ วนประกอบของ
อาหารและการจััดการ

ความต้ ้องการโภชนะ

	รููปแบบโปรตีีนที่่� ใช้้ประโยชน์์ได้้จะเป็็ น
แบบเดีียวกัันกับ
ั อาหารระยะไก่่ ไข่่
	วิิ ตามิิ นและแร่่ ธาตุุ จะเป็็ นแบบเดีียวกัันกับ
ั
อาหารระยะไก่่ ไข่่
	เยื่่� อใย: จะคงให้้ในระดัับสููงในอาหารระยะ
ไก่่ ไข่่ เพื่่� อสนัับสนุุ นการพััฒนาการกิิ น
อาหาร
	พยายามให้้มีีระดัับต่ำำ��สุุดที่่� 3.5 % หรืือสููง
กว่่ า

	การปรัับเปลี่่� ยนอาหารที่่� ช่่วยสนัับสนุุ นการ
พััฒนาขั้้�นสุุดท้า้ ยของแม่่ ไก่่ สาวและความ
ต้้องการโภชนะ
� นะนำำ �ให้้ใช้้จนถึง
	อาหารระยะนี้้ แ
ึ อััตราการ
ให้้ไข่่ 50–70 % และมีี กราฟการกิิ นอาหาร
�
ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
� ะให้้ได้้จนถึง
	อาหารระยะนี้้ จ
ึ สััปดาห์์ที่่�
17 เพื่่� อใช้้แทนอาหารระยะก่่ อนให้้ไข่่

เคล็็ดลั ับการทำำ�สูู ตร
อาหาร

	การเติิ มไขมัันจะทำำ�ให้้สูู ตรอาหารมีี ที่่�ว่่าง
สำำ�หรัับแคลเซีียมและเยื่่� อใย
	เกลืือขั้้�นต่ำ� ำ� 0.28 % จะช่่ วยกระตุ้้�นการกิิ น
อาหาร

ตารางที่่� 15: โภชนะที่่� แนะนำำ�สำำ�หรั ับระยะเริ่่� มให้้ไข่่
โภชนะ
พลัังงาน	

265–275 kcal / ตััว / วััน
1.109–1.151 MJ / ตััว / วััน

โปรตีี น

16.0 กรััม / กรััม / วััน
มก. / ตััว / วััน

95

100

105

ไลซีี น

%

847

0.892

0.847

0.807

ไลซีี นที่่� ย่่อยได้้

%

720

0.758

0.720

0.686

เมทไธโอนีี น

%

424

0.446

0.424

0.403

เมทไธโอนีี นที่่�ย่่อยได้้

%

360

0.379

0.360

0.343

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี น

%

762

0.802

0.762

0.726

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี นที่่�ย่่อยได้้

%

648

0.682

0.648

0.617

ทรีี โอนีี น

%

593

0.624

0.593

0.565

ทรีี โอนีี นที่่�ย่่อยได้้

%

504

0.531

0.504

0.480

ทริิปโตเฟน

%

186

0.196

0.186

0.177

ทริิปโตเฟนที่่�ย่่อยได้้

%

158

0.167

0.158

0.151

ไอโซลิิวซีี น

%

678

0.713

0.678

0.645

ไอโซลิิวซีี นที่่�ย่่อยได้้

%

576

0.606

0.576

0.549

วาลีี น

%

741

0.780

0.741

0.706

วาลีี นที่่� ย่่อยได้้

%

630

0.663

0.630

0.600

อาร์์จีีนีีน

%

881

0.927

0.881

0.839

อาร์์จีีนีีนที่่�ย่่อยได้้

%

749

0.788

0.749

0.713

โซเดีี ยม

%

180

0.189

0.180

0.171

โพแตสเซีี ยม

%

500

0.526

0.500

0.476

คลอไรด์์

%

180

0.189

0.180

0.171

แคลเซีี ยม

%

3600

3.790

3.600

3.270

ฟอสฟอรััส

%

600

0.630

0.600

0.570

ฟอสฟอรััสที่่�เป็็ นประโยชน์์

%

420

0.440

0.420

0.400

ฟอสฟอรััสที่่�ย่่อยได้้

%

360

0.380

0.360

0.340
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โภชนาการ
โภชนะระยะให้้ไข่่

· การให้้อาหารไก่่ ไข่่ เพื่่� อให้้ได้้ไข่่ ที่่� สามารถจำำ�หน่่ายได้้มากที่่� สุุดในช่่ วงระยะให้้ไข่่

ส่่ วนประกอบของอาหารและการจััดการ
ชนิิ ดของอาหาร

• น้ำำ�� หนัักตั ัวเปลี่่� ยนแปลง: น้ำำ �� หนัักตััวจะ

	อาหารที่่� กิินควรเพื่่� อการคงสภาพร่่ างกาย,
การเจริิ ญเติิ บโต และการให้้ผลผลิิ ตตาม

�
ลดลงและความต้้องการแคลเซีียมจะเพิ่่� มขึ้้น
� ;
เมื่่� อแม่่ ไก่่ อายุุ มากขึ้้น

มีีผลกระทบต่่ อความต้้องการพลัังงาน

ความต้้องการ โดยควรปรัับอาหารเมื่่� อ:

• การกิิ นอาหารที่่� เปลี่่� ยนแปลง: อุุ ณหภููมิิ ใน

ประมาณ +/– 4 kcal ของทุุ ก 50 กรััมของน้ำำ ��

• มวลไข่่ เปลี่่� ยนแปลง: ไม่่ ควรเปลี่่� ยนกรด

หนัักตััวที่่� เปลี่่� ยนแปลง;

โรงเรืือนจะมีี ผลกระทบต่่ อการกิิ นอาหาร

• ความต้ ้องการแคลเซีี ยมและฟอสฟอรั ัสที่่�

อะมิิ โนถ้้าหากเปอร์์เซ็็ นต์์การให้้ไข่่ ลดลง

โดยอุุ ณหภููมิิ ที่่�สูู งจะลดการกิิ นอาหาร

เปลี่่� ยนแปลง: ความต้้องการฟอสฟอรััสจะ

แม้้ว่่ามวลไข่่ จะลดตาม;

แผนภาพที่่� 1: ภาพการกระจายตามความหลากหลายของวั ัตถุุดิิบและการจััดการอาหารในฟาร์ ์ม

การกิิ นอาหารตาม
กำำ�หนด

ให้้อาหาร
+ 3–5 %

การกิิ นอาหาร
�
ที่่� เพิ่่� มขึ้้น

การกิิ นอาหารที่่�
ลดลง

การให้้ผลผลิิ ตเท่่ าเดิิ ม*

ความหลากหลายของ
วััตถุุ ดิิบ/การคำำ�นวณอาหาร
ที่่� ไม่่ ตรงกัับความต้้องการ

�
การให้้ผลผลิิ ตเพิ่่� มขึ้้น

การให้้อาหารต่ำำ��กว่่ าเกณฑ์์

การให้้ผลผลิิ ตเท่่ าเดิิ ม

การให้้อาหารมากกว่่ าเกณฑ์์

การให้้ผลผลิิ ตลดลง

ลัักษณะทางสุุ ขภาพ

* ไม่่ มีีอาหารตกหล่่ น
แผนภาพที่่� 2: รูู ปแบบการกิิ นอาหารต่่ อวั ัน
การจััดการอาหารในฟาร์์ม
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ส่่ วนประกอบของโภชนะในอาหารจึึง

ผัันแปรตาม ดัังนั้้�นจึง
ึ แนะนำำ �ให้้ปฏิิ บัติ
ั ิ
ตามแผนภาพการตััดสิินใจที่่� 1

คำำ�แนะนำำ �การให้้อาหาร

	ให้้อาหาร 40 % ในตอนเช้้าและ 60 %
ในตอนบ่่ าย (แผนภาพที่่� 2)

	แม่่ ไก่่ ที่่�ให้้ไข่่ ควรกิิ นอาหารให้้หมดราง
ในช่่ วงบ่่ าย

� อยู่่�กัับ
	เวลาที่่� ให้้กิินอาหารจนหมดจะขึ้้น
โปรแกรมการให้้แสงสว่่ าง

การกินอาหาร (% การกินอาหารต่อวัน)

	เนื่่� องจากความหลากหลายของวััตถุุ ดิิบ

ตอนบ่าย (กินอาหาร 60 %)

20

15

10

5

0
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ตอนเช้า (กินอาหาร 40 %)

6–8

8–10

10–12

12–14

14–16

16–18

เวลาช่วงกลางวัน (am / pm)

18–20

20–22

ปรัับจาก Keshavarz, 1998

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

โภชนะระยะให้้ไข่่

คุุ ณภาพของอาหาร

โครงสร้้างอาหาร

ความต้ ้องการโภชนะ
	ต่ำ� ำ�กว่่ าค่่ าที่่� แนะนำำ �ตามมวลไข่่ ที่่�ผลิิ ต

หรืือตามความแตกต่่ างของวััตถุุ ดิิบที่่� ใช้้

ไข่่ ที่่� 60–58 จนกว่่ าจะได้้น้ำำ�� หนัักไข่่ ตามที่่�

อย่่ างยิ่่� ง เมื่่� อใช้้วัต
ั ถุุ ดิิบที่่� ย่่อยได้้ต่ำ� ำ�ในสููตร
อาหาร (ดููตารางที่่� 24 สำำ�หรัับการแนะนำำ �

จำำ�แนกตามช่่ วงอายุุ

อััตราส่่ วนโปรตีีนที่่� ใช้้ประโยชน์์ได้้)

	การแนะนำำ �ค่่าพลัังงานจะคำำ�นวณตามน้ำำ ��

ควบคุุ มขนาดของไข่่ ให้้เป็็ นไปตามต้้องการ

หรืือเมื่่� อมวลไข่่ ที่่�ผลิิ ตได้้ลดลงตามอายุุ ของ

หนัักจำำ�เพาะของไก่่ และอาจต้้องมีี การปรัับ

�
แม่่ ไก่่ ที่่�เพิ่่� มขึ้้น

แร่่ ธาตุุ และวิิตามิิน

(ดููคำำ�แนะนำำ �ใต้้ตารางที่่� 16)

	ความต้้องการวิิ ตามิิ นและแร่่ ธาตุุ จะแสดงใน

พลัังงาน

กรดอะมิิโน

� ะไม่่
	การแนะนำำ �ค่่าพลัังงานในคู่่�มืือนี้้ จ

	กรดอะมิิ โนที่่� กิินเข้้าไปส่่ วนใหญ่่ จะใช้้เพื่่� อการ

พิิ จารณาตามอิิ ทธิิพลของอุุ ณหภููมิิ ที่่�

ตารางที่่� 21

Ca/P

ผลิิ ตมวลไข่่ โดยมวลไข่่ (เปอร์์เซ็็ นต์์ไข่่ ที่่�ได้้ x

ต้้องการของแม่่ ไก่่ ไข่่ ซึ่่�งมัันต้อ
้ งปรัับเองโดย

ขนาดฟองไข่่ ) จะเป็็ นตััวขับ
ั เคลื่่� อนความต้้อง

	ความต้้องการ Ca และ P จะแสดงในตารางที่่�

การกรดอะมิิ โน (แผนภาพที่่� 4)

นัักโภชนะศาสตร์์

	พลังั งานที่่� กิินเข้้าไปส่่ วนใหญ่่ จะใช้้เพื่่� อการ
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• ปรัับข้้อมููลในตารางที่่� 11 เพื่่� อให้้เหมาะกัับ

	การแนะนำำ �ค่่ากรดไขมัันทั้้ง� หมดจะเป็็ นไป

ดำำ�รงชีีพ ซึ่่�งน้ำำ �� หนัักตััวของไก่่ จะเป็็ นตััวขับ
ั

ตามอาหารที่่� มีีความสามารถในการย่่ อย

เคลื่่� อนความต้้องการพลัังงาน

(ดููแผนภาพที่่� 3)

เป้้ าหมายในการกิิ นอาหาร

ได้้ 85 % ซึ่� ง
่ มัันอาจต้้องมีี การปรัับโดยนััก

• ตัวั อย่่ าง: ความต้้องการ Av P หลัังจากช่่ วง

ของอาหารในลููกค้้าแต่่ ละราย โดยการทำำ�

กรััม จำำ�นวนอาหารขั้้�นต่ำ� ำ�ควรเป็็ น 0.33 %

โภชนาการตามความสามารถในการย่่ อยได้้

	มีีหลายรููปแบบที่่� ใช้้เพื่่� อการประเมิิ นพลังั งาน
ตามตำำ�ราอ้้างอิิ ง (INRA, FEDNA, NRC . . .)

ให้้ไข่่ สูู งสุุ ด 380 มก.: ถ้้ากิิ นอาหาร 115

สููตรอาหารสามารถทำำ�โดยใช้้กรดอะมิิ โน

ทั้้�งหมด หรืือกรดอะมิิ โนที่่� ย่่อยได้้ แต่่ ไม่่ ควร

มัักจะใช้้ MEn และคำำ�นวณตามสููตรอาหาร

แผนภาพที่่� 3: ความต้ ้องการพลั ังงานของไก่่ ต่่อวั ัน
การดำรงชีพ

	การใช้้ค่่ากรดอะมิิ โนที่่� ย่่อยได้้แนะนำำ �เป็็ น

แหล่่ งที่่� มาต่่ างกััน การแนะนำำ �ค่่าพลัังงานจึึง

ต้้องการ ส่่ วนค่่าแนะนำำ �อื่่�นๆ สามารถใช้้เพื่่� อ

400

ใช้้ทั้้ง� สองค่่ าในเวลาเดีียวกััน

และเนื่่� องจากความผัันแปรของค่่ าที่่� ได้้จาก

	หลัังจากเริ่่� มให้้อาหาร แนะนำำ �ว่่าให้้ใช้้มวล

แผนภาพที่่� 4: ความต้ ้องการเมทไธโอนีีนที่่� ย่่ อยได้ ้ต่่ อวั ัน

การเจริญเติบโต

มวลไข่

500

การดำรงชีพ

450

การเจริญเติบโต

มวลไข่

400

300

Kcal / วััน / ตััว

Kcal / วััน / ตััว
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เคล็็ดลั ับการทำำ�สูู ตรอาหาร
โปรตีี น
	ใช้้ค่่าโปรตีีนต่ำำ��สุุดตามที่่� แนะนำำ � ถ้้ามีีข้้อมููล
ของวััตถุุ ดิิบอย่่ างจำำ�กัด
ั

ไขมััน
	การเติิ มไขมัันจะช่่ วยลดความเป็็ นฝุ่่� นของ

อาหารผงได้้ (1–2 % ตามต้้นทุุนของอาหาร)

สมดุุ ลย์์ Ca/P
	ระดัับของ Ca และ P ต้้องปรัับเมื่่� อแม่่ ไก่่
�
มีีอายุุ เพิ่่� มขึ้้น

	การขาดฟอสฟอรััสอย่่ างหนัักสามารถมีี ผล

อื่่�นๆ

เสีียต่่ อเปลืือกไข่่ ในระยะสั้้�นหรืือระยะยาวได้้

	เอนไซม์์: ที่่� ใช้้และมีี ผลในอาหารควรอยู่่�บน

เปลืือกไข่่ ซึ่� ง
่ มัันสามารถทดแทนเปลืือกหอย

	สารต้้านอนุุ มููล: เพื่่� อป้้ องกัันการออกซิิ เด

	หิินปููนบดหยาบจำำ�เป็็ นต่่ อคุุ ณภาพของ
ได้้บางส่่ วน

	ตารางที่่� 23 จะบอกอััตราส่่ วนของหิิ นปููนใน
ไก่่ ไข่่

	ตารางที่่� 22 จะบอกว่่ าควรเติิ มหิินกรวดลง
ไปในสููตรอาหารเท่่ าไหร่่

� ฐานของวััตถุุ ดิิบที่่� ใช้้ในสููตรอาหาร
พื้้ น

� น
ชั่่�นของน้ำำ �มั
ั ในโรงงานผสมอาหาร และการ
ออกซิิ เดชั่่� นของไขมัันและสารอื่่� นๆ ในสููตร
อาหาร

	แร่่ ธาตุุ อิินทรีีย์์: จะให้้ประโยชน์์เพิ่่� มเติิ มต่่อ

แร่่ ธาตุุ สังั เคราะห์์ และอาจลดระดัับของการ
ใช้้แร่่ ธาตุุ ได้้
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โภชนาการ
ตารางที่่� 16: ความต้ ้องการโภชนะสำำ�หรั ับเป้้ าหมายของมวลไข่่ 58 – 60 กรั ัม/ตั ัว
302 – 318 kcal / ตััว / วััน
1.264 – 1.331 MJ / ตััว / วััน

พลั ังงาน*
โปรตีีน

18.3 กรััม / ตััว / วััน

มก. / ตั ัว / วั ัน

105

110

115

120

ไลซีีน

%

976

0.930

0.888

0.849

0.814

ไลซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

830

0.790

0.755

0.722

0.692

เมทไธโอนีีน

%

488

0.465

0.444

0.425

0.407

เมทไธโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

415

0.395

0.377

0.361

0.346

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีน

%

879

0.837

0.799

0.764

0.732

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีนที่่�
ย่่ อยได้ ้

%

747

0.711

0.679

0.650

0.623

ทรีีโอนีีน

%

684

0.651

0.621

0.594

0.570

ทรีีโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

581

0.553

0.528

0.505

0.484

ทริิ ป โตเฟน

%

215

0.205

0.195

0.187

0.179

ทริิ ป โตเฟนที่่� ย่่อยได้ ้

%

183

0.174

0.166

0.159

0.152

ไอโซลิิ วซีีน

%

781

0.744

0.710

0.679

0.651

ไอโซลิิ วซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

664

0.632

0.604

0.577

0.553

วาลีีน

%

854

0.814

0.777

0.743

0.712

วาลีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

726

0.692

0.660

0.632

0.605

อาร์ ์จีีนีีน

%

1016

0.967

0.923

0.883

0.846

อาร์ ์จีีนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

863

0.822

0.785

0.751

0.719

โซเดีียม

%

180

0.171

0.164

0.157

0.150

โพแตสเซีียม

%

500

0.476

0.455

0.435

0.417

� ��
คลอไรด์ ์ขั้้นต่ำำ

%

180

0.171

0.164

0.157

0.150

คลอไรด์ ์สูู งสุุ ด

%

325

0.310

0.295

0.283

0.271

กรดลิิ โนเลอิิ ค

%

1550

1.476

1.409

1.348

1.292

* ความต้้องการพลัังงานจะคำำ�นวณตามน้ำำ ��หนัักตััว 1900 กรััม โดยทุุ ก 50 กรััมของการเปลี่่� ยนแปลงจะมีีอิิ ทธิิพล +/- 4 kcal / ตััว / วััน
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โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

โภชนะระยะให้้ไข่่

โครงสร้้างอาหาร

คุุ ณภาพของอาหาร

ตารางที่่� 17: ความต้ ้องการโภชนะสำำ�หรั ับเป้้ าหมายของมวลไข่่ ต่่อวั ัน 55 – 57 กรั ัม/ตั ัว
296 – 312 kcal / ตััว / วััน
1.239 – 1.306 MJ / ตััว / วััน

พลั ังงาน*
โปรตีีน

18.0 กรััม / ตััว / วััน

มก. / ตั ัว / วั ัน

105

110

115

120

ไลซีีน

%

941

0.896

0.856

0.818

0.784

ไลซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

800

0.762

0.727

0.696

0.667

เมทไธโอนีีน

%

471

0.448

0.428

0.409

0.392

เมทไธโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

400

0.381

0.364

0.348

0.333

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีน

%

847

0.807

0.770

0.737

0.706

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีนที่่�
ย่่ อยได้ ้

%

720

0.686

0.655

0.626

0.600

ทรีีโอนีีน

%

659

0.627

0.599

0.573

0.549

ทรีีโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

560

0.533

0.509

0.487

0.467

ทริิ ป โตเฟน

%

207

0.197

0.188

0.180

0.173

ทริิ ป โตเฟนที่่� ย่่อยได้ ้

%

176

0.168

0.160

0.153

0.147

ไอโซลิิ วซีีน

%

753

0.717

0.684

0.655

0.627

ไอโซลิิ วซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

640

0.610

0.582

0.557

0.533

วาลีีน

%

824

0.784

0.749

0.716

0.686

วาลีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

700

0.667

0.636

0.609

0.583

อาร์ ์จีีนีีน

%

979

0.932

0.890

0.851

0.816

อาร์ ์จีีนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

832

0.792

0.756

0.723

0.693

โซเดีียม

%

170

0.162

0.155

0.148

0.142

โพแตสเซีียม

%

500

0.476

0.455

0.435

0.417

� ��
คลอไรด์ ์ขั้้นต่ำำ

%

170

0.162

0.155

0.148

0.142

คลอไรด์ ์สูู งสุุ ด

%

320

0.305

0.291

0.278

0.267

กรดลิิ โนเลอิิ ค

%

1550

1.476

1.409

1.348

1.292

* ความต้้องการพลัังงานจะคำำ�นวณตามน้ำำ ��หนัักตััว 1900 กรััม โดยทุุ ก 50 กรััมของการเปลี่่� ยนแปลงจะมีีอิิ ทธิิพล +/- 4 kcal / ตััว / วััน
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โภชนาการ
ตารางที่่� 18: ความต้ ้องการโภชนะสำำ�หรั ับเป้้ าหมายของมวลไข่่ ต่่อวั ัน 52 – 55 กรั ัม/ตั ัว
291 – 306 kcal / ตััว / วััน
1.218 – 1.281 MJ / ตััว / วััน

พลั ังงาน*
โปรตีีน

17.0 กรััม / ตััว / วััน

มก. / ตั ัว / วั ัน

105

110

115

120

ไลซีีน

%

906

0.863

0.824

0.788

0.755

ไลซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

770

0.733

0.700

0.670

0.642

เมทไธโอนีีน

%

453

0.431

0.412

0.394

0.377

เมทไธโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

385

0.367

0.350

0.335

0.321

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีน

%

815

0.776

0.741

0.709

0.679

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีนที่่�
ย่่ อยได้ ้

%

693

0.660

0.630

0.603

0.578

ทรีีโอนีีน

%

634

0.604

0.576

0.551

0.528

ทรีีโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

539

0.513

0.490

0.469

0.449

ทริิ ป โตเฟน

%

199

0.190

0.181

0.173

0.166

ทริิ ป โตเฟนที่่� ย่่อยได้ ้

%

169

0.161

0.154

0.147

0.141

ไอโซลิิ วซีีน

%

725

0.690

0.659

0.630

0.604

ไอโซลิิ วซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

616

0.587

0.560

0.536

0.513

วาลีีน

%

793

0.755

0.721

0.689

0.661

วาลีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

674

0.642

0.613

0.586

0.561

อาร์ ์จีีนีีน

%

942

0.897

0.856

0.819

0.785

อาร์ ์จีีนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

801

0.763

0.728

0.696

0.667

โซเดีียม

%

160

0.152

0.145

0.139

0.133

โพแตสเซีียม

%

500

0.476

0.455

0.435

0.417

� ��
คลอไรด์ ์ขั้้นต่ำำ

%

160

0.152

0.145

0.139

0.133

คลอไรด์ ์สูู งสุุ ด

%

310

0.295

0.282

0.270

0.258

กรดลิิ โนเลอิิ ค

%

1550

1.476

1.409

1.348

1.292

* ความต้้องการพลัังงานจะคำำ�นวณตามน้ำำ ��หนัักตััว 1900 กรััม โดยทุุ ก 50 กรััมของการเปลี่่� ยนแปลงจะมีีอิิ ทธิิพล +/- 4 kcal / ตััว / วััน
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โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

โภชนะระยะให้้ไข่่

โครงสร้้างอาหาร

คุุ ณภาพของอาหาร

ตารางที่่� 19: ความต้ ้องการโภชนะสำำ�หรั ับเป้้ าหมายของมวลไข่่ ต่่อวั ันน้้อยกว่่ า 51 กรั ัม/ตั ัว
281 – 296 kcal / ตััว / วััน
1.177 – 1.239 MJ / ตััว / วััน

พลั ังงาน*
โปรตีีน

16.5 กรััม / ตััว / วััน

มก. / ตั ัว / วั ัน

105

110

115

120

ไลซีีน

%

882

0.840

0.802

0.767

0.735

ไลซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

750

0.714

0.682

0.652

0.625

เมทไธโอนีีน

%

441

0.420

0.401

0.384

0.368

เมทไธโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

375

0.357

0.341

0.326

0.313

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีน

%

794

0.756

0.722

0.691

0.662

เมทไธโอนีีน + ซิิ สเตอีีนที่่�
ย่่ อยได้ ้

%

675

0.643

0.614

0.587

0.563

ทรีีโอนีีน

%

618

0.588

0.561

0.537

0.515

ทรีีโอนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

525

0.500

0.477

0.457

0.438

ทริิ ป โตเฟน

%

194

0.185

0.176

0.169

0.162

ทริิ ป โตเฟนที่่� ย่่อยได้ ้

%

165

0.157

0.150

0.143

0.138

ไอโซลิิ วซีีน

%

706

0.672

0.642

0.614

0.588

ไอโซลิิ วซีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

600

0.571

0.545

0.522

0.500

วาลีีน

%

772

0.735

0.702

0.671

0.643

วาลีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

656

0.625

0.597

0.571

0.547

อาร์ ์จีีนีีน

%

918

0.874

0.834

0.798

0.765

อาร์ ์จีีนีีนที่่� ย่่อยได้ ้

%

780

0.743

0.709

0.678

0.650

โซเดีียม

%

160

0.152

0.145

0.139

0.133

โพแตสเซีียม

%

500

0.476

0.455

0.435

0.417

� ��
คลอไรด์ ์ขั้้นต่ำำ

%

160

0.152

0.145

0.139

0.133

คลอไรด์ ์สูู งสุุ ด

%

310

0.295

0.282

0.270

0.258

กรดลิิ โนเลอิิ ค

%

1550

1.476

1.409

1.348

1.292

* ความต้้องการพลัังงานจะคำำ�นวณตามน้ำำ ��หนัักตััว 1900 กรััม โดยทุุ ก 50 กรััมของการเปลี่่� ยนแปลงจะมีีอิิ ทธิิพล +/- 4 kcal / ตััว / วััน
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โภชนาการ
ตารางที่่� 20: ความต้ ้องการ Ca และ P ในช่่ วงระยะให้้ไข่่
ก่่ อนช่่ วงให้้ผลผลิิ ตสูู งสุุ ด

ช่่ วงให้้ผลผลิิ ตสูู งสุุ ดถึึง 45
สั ัปดาห์์

45–70 สั ัปดาห์์

> 70 สั ัปดาห์์

แคลเซีียม
(กรั ัม / ตั ัว / วั ัน)

3.80

4.00

4.30

4.50

ฟอสฟอรั ัส*
(มก. / ตั ัว / วั ัน)

600

540

480

430

ฟอสฟอรั ัสที่่� เป็็น
ประโยชน์์
(มก. /ตั ัว / วั ัน)

420

380

340

300

ฟอสฟอรั ัสที่่� ย่่อยได้ ้
(มก. / ตั ัว / วั ัน)

360

325

290

255

สามารถปรัับได้้ตามการใช้้และระดัับของไฟเตส

ตารางที่่� 21: การแนะนำำ�วิิตามิิ นและแร่่ ธ าตุุ
ในช่่ วงให้้ไข่่
ช่่ วงให้้ ไข่่
วิิตามิิน A*

IU

10000

วิิตามิิน D3

IU

2500

วิิตามิิน E

IU

15 – 30

วิิตามิิน K3

mg

3**

วิิตามิิน B1

mg

1

วิิตามิิน B2

mg

4

วิิตามิิน B6

mg

3

วิิตามิิน B12

mcg

15

กรดแพนโธทิินิิ ค

mg

10

กรดนิิ โคทิินิิ ค

mg

30

กรดโฟลิิค

mg

0.5

ไบโอติิน

mcg

50

โคลีี น

mg

400

ยากัันบิิ ด

–

แมงกานีี ส

mg

100

สัังกะสีี

mg

60

เหล็็ ก

mg

25

ทองแดง

mg

5

ไอโอดีี น

mg

0.5

ซีี ลีีเนีี ยม

mg

0.25

* อาจให้้ระดัับที่่�สูู งกว่่ าตามท้้องถิ่่�นหรืือการควบคุุ มใน
ประเทศ
** ให้้เพิ่่�มสองเท่่ าถ้้าอาหารได้้รับ
ั ความร้้อน
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ตารางที่่� 22: การเพิ่่� มแคลเซีียมแบบหยาบที่่�
ฟาร์ ์มในตอนบ่่ าย
สั ัปดาห์์

กรั ัม

18 – 25

1.0

26 – 45

2.0

46 – 70
> 70

ตารางที่่� 24: อััตราส่่ วนโปรตีีนที่่� ใช้ ้ประโยชน์์
ได้ ใ้ นแม่่ ไก่่ ไข่่
ช่่ วงให้้ ไข่่
ไลซีี น

100 %

เมทไธโอนีี น

50 %

เมทไธโอนีี น + ซิิสเตอีี น

90 %

3.5

ทรีี โอนีี น

70 %

4.0

ทริิปโตเฟน

22 %

ไอโซลิิวซีี น

80 %

วาลีี น

88 %

อาร์์จีีนีีน

104%

*ตรวจสอบการทำำ�สูู ตรอาหารเพื่่� อดููสมดุุ ลย์์ของ
แคลเซีียมอีีกรอบ

ตารางที่่� 23: การแนะนำำ�การกระจายขนาด
อนุุ ภาคในอาหารไก่่ ไข่่
สั ัปดาห์์

ละเอีียด*

หยาบ**

18 – 25

35 %

65 %

26 – 45

30 %

70 %

46 – 70

25 %

75 %

> 70

15 %

85 %

*หิิ นปููนแบบละเอีียด: เฉลี่่� ย 1 มม.
**หิิ นปููนแบบหยาบ:
85 % ของอนุุ ภาค > 3.5 มม. และน้้อยกว่่ า 5 % <
5 มม.

โภชนาการระยะอนุุ บาล

โภชนาการระยะ
ก่่ อนให้้ไข่่

โครงสร้ ้างอาหาร

ส่่ วนใหญ่่ ทั่่�วโลกจะใช้้อาหารผง ส่่ วนอาหารไก่่

โภชนาการระยะ
เริ่่� มให้้ไข่่

โภชนะระยะให้้ไข่่

สม่ำำ��เสมอกััน ซึ่่�งมีี ความสำำ�คัญ
ั อย่่ างมากในไก่่ ที่่�

ไข่่ ส่่วนใหญ่่ จะใช้้เม็็ ดใหญ่่ ไม่่ ค่่อยนิิ ยมแบบผง

ไม่่ ได้้ตัด
ั ปาก

ความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับผลสำำ�เร็็ จในด้้านโภชนาการ

ตราบเท่่ าที่่� เม็็ ดของมัันยังั ยึึดติิดกันดีี
ั อยู่่�

ที่่� มีีโภชนะหลัักเหลืืออยู่่�มากที่่� สุุด ดัังนั้้�นมัน
ั มีี

จึึงต้้องทำำ�ให้้มีีโครงสร้้างขนาดของอนุุ ภาค

� งไก่่ นาน
อาหารเม็็ ดและเม็็ ดแตกสามารถใช้้เลี้้ ย

โครงสร้้างอาหาร

คุุ ณภาพของอาหาร

� �เสมอกั ันของอาหารผง
จุุดสํําคัญในความสม่ำำ
ั

	การบดวััตถุุ ดิิบ

	ขนาดอนุุ ภาคของแหล่่ งโปรตีีน

� นจ
	การเติิ มของเหลว เช่่ น น้ำำ �มั
ั ะช่่ วยลด ความ
เป็็ นฝุ่่� นของอาหารได้้

	การลดวััตถุุ ดิิบที่่� มีีอนุุ ภาคละเอีียด

	โครงสร้้างอาหารที่่� ดีีจะที่่� ความสํําคััญอย่่ าง
มากต่่ อไก่่ ที่่�ไม่่ ได้้ตัด
ั ปาก

ตารางที่่� 25:
ขนาดอนุุ ภาคอาหารของแม่่ ไก่่ สาว
แม่่ ไก่่ สาว

เฉลี่่� ย %

ตารางที่่� 26:
ขนาดอนุุ ภาคอาหารของแม่่ ไก่่ ไข่่
แม่่ ไก่่ ไข่่

เฉลี่่� ย %

> 2 มม.

28.2

> 2 มม.

26.2

> 1.4 < 2 มม.

24.5

> 1.4 < 2 มม.

30.3

> 1 < 1.4 มม.

12.8

> 1 < 1.4 มม.

14.4

> 0.71 < 1 มม.

9.9

> 0.71 < 1 มม.

9.0

> 0.5 < 0.71 มม.

8.8

> 0.5 < 0.71 มม.

7.1

< 0.5 มม.

15.6

< 0.5 มม.

	ดูู ตารางที่่� 25 และ 26 เพื่่� อเป็็ นแนวทาง
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คุุ ณภาพของอาหาร
ความเสี่่� ยงในอาหาร และระดัับการปนเปื้้�อนใน

โภชนาการ

การออกซิิเดชั่่�น

ต้้องมีีข้้อมููลที่่� ดีี ในการทำำ�สูู ตรอาหารให้้มีีค่่ า

� น
น้ำำ �มั
ั ในโรงงานผสมอาหารและไขมัันอาหาร

วััตถุุ ดิิบ

วิิ ชาการ, วิิ ธีี การทางเคมีี และ/หรืือ NIR มีีความ

ได้้ง่่ายที่่� สุุด โดยควรมีี การวางแผนการควบคุุ ม

สารต้้านโภชนะ

โภชนะตรงตามความเป็็ นจริิ ง โดยข้้อมููลทาง

จำำ�เป็็ นเพื่่� อให้้ได้้ค่่าโภชนะของวััตถุุ ดิิบที่่� ถูู กต้้อง
จุุ ลชีี ววิิทยา
ไม่่ ได้้มีีการแนะนำำ �เป็็ นพิิ เศษในเรื่่� องนี้้ � แต่่ หากมีี

ต่ำำ��ก็็จะเป็็ นผลดีีต่่ อศัักยภาพของแม่่ ไก่่ โดยควร

เป็็ นส่่ วนประกอบที่่� สามารถเกิิ ดการออกซิิ เดชั่่� น
คุุ ณภาพในส่่ วนของการวิิ เคราะห์์ระดัับของ

การออกซิิ เดชั่่� น ซึ่่�งควรประเมิิ นอย่่ างน้้อยสอง
ตััวแปรของวิิ ธีี การที่่� ใช้้

ยอมรัับให้้มีีสููงกว่่ าหรืือต่ำำ��กว่่ าค่่ าแนะนำำ �ได้้

มััยโคทอกซิิน

ต้้องมั่่�นใจว่่ ามีี การตรวจสอบควบคุุ มเพีียงพอใน

ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �ที่่� หาได้้ในประเทศและตาม

ชีีววิิ ทยาในอาหาร

การให้้ผลผลิิ ตของแม่่ ไก่่ อาจดััดแปลงโดย

ด้้านการป้้ องกัันปััจจััยที่่� มีีความเสี่่� ยงทางด้้านจุุ ล

สารต้้านโภชนะ (ANF) ในวััตถุุ ดิิบสามารถ

ข้้อมููลวิิ ชาการเพื่่� อป้้ องกัันผลเสีียต่่ อสุุ ขภาพ

ใช้้สารจัับมััยโคทอกซิิ นให้้เหมาะสมกัับระดัับ

จุุดสำำ�คั ัญ

· ปรั ับอาหารให้้เป็็นไปตามความต้ ้องการของแม่่ ไก่่ ตามน้ำำ�� หนัักตั ัวและมวลไข่่ ที่่�ผลิิ ตได้ ้
�
· ความต้ ้องการแคลเซีียมและฟอสฟอรั ัสสามารถเปลี่่� ยนได้ ้ตามอายุุ ของแม่่ ไก่่ ที่่�มากขึ้้น

· โภชนะที่่� มากเกิิ นหรืือน้้อยเกิิ นจะส่่ งผลเสีียต่่ อคุุ ณภาพของเปลืือกไข่่
· โครงสร้ ้างของอาหารควรดึึงดูู ดแม่่ ไก่่ เพื่่� อให้้พวกมัันกิิ นอาหารให้้หมด

· ข้ ้อมูู ลทางโภชนาการและจุุ ลชีีววิิ ทยาเป็็นกุุ ญแจนำำ�ไปสู่่�ศั ักยภาพที่่� ดีี ของแม่่ ไก่่

51

· การควบคุุ มอิิ ทธิิพลของอุุ ณหภูู มิิต่่อแม่่ ไก่่
� � มีีคุุณภาพดีี ต่่อแม่่ ไก่่
· การให้้น้ำำ�ที่่
· การควบคุุ มอิิ ทธิิพลของแสงสว่่ างต่่ อแม่่ ไก่่

การควบคุุมความร้ ้อนของแม่่ ไก่่
การพาความร้้อน
เป็็ นการสููญเสีียความร้้อนเนื่่� องจากการ

เคลื่่� อนที่่� ของอากาศที่่� ยอมให้้มีีการเคลื่่� อนผ่่ าน
ของความร้้อนจากตััวของแม่่ ไก่่ ไปสู่่�อากาศ

การพาความร้้อน

การแผ่่

� ามารถช่่ วยให้้เกิิ ดได้้โดยการ
กระบวนการนี้้ ส

จััดให้้มีีการเคลื่่� อนที่่� ของอากาศอย่่ างเร็็ วรอบๆ

การระเหย

ตััวแม่่ ไก่่

การนำำ �ความร้้อน
� ิว
เป็็ นการเคลื่่� อนตััวของความร้้อนจากพื้้ นผิ

� ิ วหนึ่่�ง ซึ่� ง
หนึ่่�งไปยัังอีีกพื้้ นผิ
่ ปกติิ แล้้วมัน
ั ไม่่ ค่่อย

� ิ วสัมผั
มีีความสำำ�คัญ
ั มากนััก เพราะพื้้ นผิ
ั ส
ั มีีน้้อย

� คอกหรืือกรงก็็ ไม่่ ค่่อยแตก
และอุุ ณหภููมิิ ของพื้้ น

ต่่ างกัับอุุ ณหภููมิิ ร่่างกาย
การแผ่่

เป็็ นการแพร่่ ผ่่านความร้้อนจากวััตถุุ ที่่�ร้อ
้ นไป

ยัังวััตถุุ ที่่�เย็็ น โดยการสููญเสีียความร้้อนจะเป็็ น

� ิว
อััตราส่่ วนของอุุ ณหภููมิิ ที่่�ต่่างกัันระหว่่ างพื้้ นผิ
ของร่่ างกายและอากาศที่่� อยู่่�รอบๆ

การนำำ �ความร้้อน

การระเหย
แม่่ ไก่่ ใช้้การระเหยของอากาศเพื่่� อรัักษา

อุุ ณหภููมิิ ของร่่ างกายโดยเพิ่่� มอัต
ั ราการหายใจ

ด้้วยการหอบ ซึ่่�งก็็ ได้้ผลดีีอย่่ างยิ่่� ง

อิิ ทธิิ พลของอุุณหภููมิิห้ ้องต่่ อการสููญเสีียความร้ ้อนในแบบต่่ างๆ
(%) 100
90
80
70
60
50
40
30
20

การสููญเสีียความร้้อนจากการแผ่่ ,
การนำำ�ความร้้อน และการพาความร้้อน

10
0

การสููญเสีียความร้้อนจากการหายใจ
37.8 °C
98.6 °F

26.7 °C
80.1 °F

อุ ณหภูมิ ห้อง
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15.6 °C
59.0 °F

4.4 °C
39.2 °F

ที่่� มา: Bell and Weaver, 2002

สภาพอากาศร้้อน
อุุณหภูู มิิ
อุุ ณหภููมิิ โดยรอบเป็็ นอิิ ทธิิพลหลัักต่่ อการให้้ผลผลิิ ตไข่่ โดยไก่่ ไข่่ จะให้้
ผลผลิิ ตที่่� ดีี ในช่่ วงอุุ ณหภููมิิ ที่่�กว้้าง ความผัันแปรของอุุ ณหภููมิิ ระหว่่ าง

21 °C และ 27 °C (69.8 °F และ 80.6 °F) จะมีีอิิ ทธิิพลน้้อยต่่ อการให้้ผลผลิิ ต
ไข่่ , ขนาดของไข่่ และคุุ ณภาพของเปลืือกไข่่ อััตราการเปลี่่� ยนอาหารจะ

� ตามอุุ ณหภููมิิ โรงเรืือนที่่� สูู งขึ้้น
� และประสิิ ทธิิภาพสููงสุุ ดจะอยู่่�ในช่่ วง
เพิ่่� มขึ้้น
� ็ จะมีีผลกระทบต่่ อ
21–27 °C (69.8–80.6  °F) แต่่ ถ้า้ อุุ ณหภููมิิ เพิ่่� มขึ้้นก็

ตััวแปรดัังต่่ อไปนี้้ :�
	การกิิ นอาหาร

	น้ำำ�� หนัักไข่่

	การให้้ผลผลิิ ตไข่่

	คุุณภาพของเปลืือกไข่่
	อัต
ั ราการตาย

อุุ ณหภููมิิ ที่�่ เพิ่่�มขึ้้�นอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ที่่� ควรพิิ จารณาอย่่ างระมััดระวัังในระบบยืืนกรง

อุุ ณหภููมิิ ที่่�สม่ำำ��เสมอรอบๆ โรงเรืือนมีีความสำำ�คัญ
ั มาก โดยการจััดการการ

Courtesy of M. Czarick – UGA

ระบายอากาศที่่� ดีี และฉนวนกัันความร้้อนจะช่่ วยลดหรืือขจััดความผัันแปร
ของอุุ ณหภููมิิ โดยเฉพาะระหว่่ างกลางวัันและกลางคืืน

� นอกจาก
อุุ ณหภููมิิ ไม่่ ควรเป็็ นตััวแปรเดี่่� ยว แต่่ ควรพิิ จารณาร่่ วมกับ
ั ความชื้้ น
� วามเร็็ วของลมก็็ ยังั มีีส่่ วนสำำ�คัญ
นี้้ ค
ั ต่่ ออุุ ณหภููมิิ โดยรอบอีีกด้้วย

ตารางที่่� 27: อุุณหภููมิิและอิิ ทธิิ พลของมัันต่่ อแม่่ ไก่่
อุุ ณหภูู มิิ

อิิ ทธิิพล

°C

°F

< 20 °C

< 51.8 °F

อััตราการเปลี่่� ยนอาหารเพิ่่� มขึ้้ �น

20–27 °C

51.8–77 °F

อุุ ณหภูู มิิ เพื่่� อการให้้ผลผลิิตและอััตราการ
เปลี่่� ยนอาหารที่่�ดีี

27–31 °C

77–87.8 °F

การกิินอาหารลดลงเล็็ กน้้อย

32–36 °C

89.6–96.8 °F

การกิินอาหารลดลง
กิิจกรรมลดลง และการให้้ผลผลิิตไข่่ ,
น้ำำ ��หนัักไข่่ และคุุ ณภาพเปลืื อกไข่่ ลดลง

37–39 °C

98.6–102.2 °F

การกิินอาหารลดลงอย่่ างรุุ นแรง
ไข่่ แตกร้้าวเพิ่่� มขึ้้ �น
การตายของแม่่ ไก่่ ที่่�มีีน้ำำ ��หนัักมากหรืื อแม่่ ไก่่
ที่่�ให้้ผลผลิิตสมบูู รณ์์

40–42 °C

104–107.6 °F

หอบอย่่ างรุุ นแรง และภาวะเลืื อดเป็็ นด่่ าง
อััตราการตายเพิ่่� มขึ้้ �นเนื่่� องจากหมดแรงจาก
ความร้้อน

> 42 °C

> 107.6 °F

จััดการอย่่ างเร่่ งด่่ วนเพื่่� อทำำ�ให้้ ไก่่ เย็็ นลงและ
รอดชีี วิิ ต

ฉนวนกัันความร้้อนที่่� หลัังคาเป็็ นหลัักสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับอุุ ณหภููมิิ โรงเรืือนและการ
ระบายอากาศที่่�ถูู กต้้องในเขตอากาศร้้อนหรืือเขตอากาศเย็็ น
Courtesy of M. Czarick – UGA

พััดลมหรืือช่่ องอากาศไม่่ ได้้มีีความสามารถในการเป็็ นฉนวนความร้้อนเหมืือนกัับ
กำำ�แพง พวกมัันสามารถก่่ อให้้เกิิ ดพื้้�นที่่� ที่่� ไม่่ สบายตััวต่่อแม่่ ไก่่ ได้้.
Courtesy of M. Czarick – UGA
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สภาพอากาศร้้อน
สภาพอากาศในโรงเรืื อน
คุุ ณภาพของน้ำำ ��

อุุ ณหภููมิิ สูู ง (เป็็ นเวลานาน) สามารถเป็็ นสาเหตุุ

� งไก่่ ได้้
ให้้เกิิ ดการสููญเสีียต่่ อเกษตรกรผู้้ เ� ลี้้ ย

ร่่ มเงาในโรงเรืือนเปิิด

เมื่่� อไก่่ เกิิ ดความเครีียดจากความร้้อนพวกมัันจะ

อิิ ทธิิพลของความเครีียดจากความร้้อนจะส่่ ง

เพิ่่� มการกิิ นน้ำำ�� เพื่่� อให้้ร่่างกายเย็็ นลง อััตราส่่ วน

ผลให้้เลื่่� อนการเริ่่� มให้้ผลผลิิ ตไข่่ , ศัักยภาพ

� าก 2:1 ภายใต้้
� ่ ออาหารจะเพิ่่� มขึ้้นจ
ของน้ำำ �ต่

ลดลง, การกิิ นอาหารลดลง และอััตราการตาย

สภาวะปกติิ เป็็ นมากกว่่ า 5:1 ภายใต้้สภาวะ

� ดัังนั้้�นเพื่่� อลดการสููญเสีียรายได้้ ควร
เพิ่่� มขึ้้น

อากาศร้้อน น้ำำ �� และคุุ ณภาพของน้ำำ �� ควรจััดให้้มีี

พยายามทุุ กวิิ ธีีทางที่่� จะรัักษาอุุ ณหภููมิิ ที่่�เหมาะ

เพีียงพอเพื่่� อบรรเทาแม่่ ไก่่ จากอากาศร้้อน และ

สมในโรงเรืือน ซึ่่�งอยู่่�ในช่่ วงอากาศที่่� สบายตััว

เพื่่� อให้้แน่่ ใจว่่ าไก่่ ทุุกตััวสามารเข้้าถึึงน้ำำ �� ควรจััด

ของแม่่ ไก่่ และหากอุุ ณหภููมิิ ไม่่ เป็็ นไปตามที่่�

� ่� มอย่่ างน้้อย 1 ถ้้วย หรืือหััวนิิปเปิ้้ � ล
ให้้มีีถ้้วยน้ำำ �ดื่

ต้้องการควรทำำ�การตรวจสอบดัังนี้้ :�

� ่� ม 1 หััวต่่อหนึ่่�งกรง หรืือรางน้ำำ �� ยาว
น้ำำ �ดื่

พัดลม
ั

2.5 ซม.ต่่ อตััว

การระบายอากาศ

เวลาที่่�ให้้อาหาร

ควรตรวจสอบระบบการระบายอากาศก่่ อน

เข้้าสู่่�ภาวะอากาศร้้อน โดยควรทำำ�ความสะอาด

ไม่่ ควรให้้อาหารในช่่ วงร้้อนที่่� สุุดของวััน กลยุุ ทธ์์

พััดลม และสายพานของพััดลมควรแน่่ นและ

ที่่� ดีีก็็คืื อ ระงัับการให้้อาหาร 5–8 ชั่่�วโมงก่่ อน

ควรเปลี่่� ยนถ้้าชำำ�รุุด ช่่ องอากาศเข้้าควรมีีเพีียง

เวลาที่่� คาดว่่ าอากาศจะร้้อนสููงสุุ ด รอบการ

พอ เพื่่� อให้้มีีอากาศไหลเวีียนได้้สะดวก ตลอด

ให้้อาหารควรเป็็ นแบบถี่่� ๆ เพื่่� อกระตุ้้�นการ

จนควรทำำ�ความสะอาดและไม่่ ขัด
ั ขวางการไหล

เวีียนของอากาศที่่� ผ่่านเข้้ามา อีีกทั้้�งควรมีีปล่่ อง

ระบายอากาศและแผ่่ นทำำ�ความเย็็ นในระบบ

กิิ นอาหาร ส่่ วนในที่่� ให้้อาหารควรมีีระดัับของ
อาหารคงค้้างเหลืืออยู่่�น้้อยนานประมาณ 1

ชั่่�วโมงต่่ อวัันในช่่ วงบ่่ าย เพื่่� อช่่ วยเพิ่่� มความน่่ า

ด้้วย

แนะนำำ �ว่่าควรตรวจสอบและปรัับปรุุ งข้้อมููลของ
อากาศ, พััดลม, ช่่ องอากาศ, และตััวตรวจจัับ

กิิ นและเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าผงอาหารที่่� เหลืืออยู่่�ถููก

ช่่ องอากาศเข้ ้า

กิิ นไปจนหมด ซึ่่�งปกติิ มันจ
ั ะเป็็ นส่่ วนประกอบ
ของแร่่ ธาตุุ , วิิ ตามิิ นและกรดอะมิิ โน เพื่่� อเพิ่่� ม

สััญญาณทุุ กๆ ปีี

การกิิ นอาหารก็็ ควรมีี ขนมรอบดึึกเสริิ มด้้วย

ความหนาแน่่ นของฝูู งต่ำำ��

การทำำ�สููตรอาหาร

ความหนาแน่่ นของฝูู งควรเป็็ นไปตามสภาวะ

เมื่่� อการกิิ นอาหารลดลงในระหว่่ างช่่ วงอากาศ

แวดล้้อม ถ้้าหากความหนาแน่่ นในโรงเรืือนสููง

ร้้อน ซึ่� ง
่ ภายใต้้สภาวะเช่่ นนี้้ � ปกติิ การให้้อาหาร

เกิิ นไป รัังสีีความร้้อนระหว่่ างตััวไก่่ จะสะสม

จะเป็็ นการเพิ่่� มพลังั งานเพื่่� อคงการกิิ นพลังั งาน

� และอากาศจะถููก
ทำำ�ให้้อุุณหภููมิิ เพิ่่� มสูู งขึ้้น

ต่่ อวัันให้้ถึง
ึ ระดัับที่่� จำำ�เป็็ นต่่ อศัักยภาพที่่� เหมาะ

ป้้ องกัันไม่่ ให้้ไหลเวีียนรอบๆ ตััวไก่่ ได้้อย่่ าง

� หาโภชนาการ
สม สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่� มเติิ มให้้ดูู เนื้้ อ

� ที่่� เพีียงพอสำำ�หรัับ
เหมาะสม ดัังนั้้�นจึง
ึ ควรมีีพื้้ น

ที่่� เก็็บน้ำำ��

แม่่ ไก่่ เพื่่� อการแยกตััวออกมาหอบและหายใจ

ตลอดจนขยัับปีี กออกจากลำำ�ตัวั ได้้เล็็ กน้้อยเพื่่� อ

ตอบสนองต่่ อการสููญเสีียความร้้อนได้้มากที่่� สุุด

ตารางที่่� 28: ความหนาแน่่ นของฝููงในสภาพอากาศร้ ้อน
� � พื้้นคอก
�
พื้้ นที่่

อุุ ณหภูู มิิ

� � ที่่�ให้้น้ำำ��
พื้้ นที่่

�
พื้้ น
(ตั ัว / ม.2)

กรง
(ซม.2 / ตั ัว)

รางอาหาร
(ซม. / ตั ัว)

ตั ัว/นิิ ปเปิิล

ตั ัว / รอบที่่� ให้้น้ำำ��

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

ให้้เป็็ นไปตามกฏหมายที่่�กำ�ำ หนดในท้้องถิ่่�นของคุุ ณ
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� � ให้้อาหาร
พื้้ นที่่

สภาพอากาศร้้อน
คุุ ณภาพน้ำำ��
น้ำำ �� เป็็ นส่่ วนสำำ�คัญ
ั ที่่� สุุดและเป็็ นโภชนะวิิ กฤติิ

� ะมีีผลโดยตรงต่่ อการ
ของแม่่ ไก่่ สภาวะขาดน้ำำ �จ
กิิ นอาหารและการให้้ผลผลิิ ต โดยถ้้าการขาด

น้ำำ �� เกิิ นกว่่ า 24 ชั่่�วโมงก็็ จะผลเสีียหายกัับการให้้

ผลผลิิ ตไข่่ ถ้้าหากขาดน้ำำ �� เกิิ น 48 ก็็ จะเกิิ ดการ

� �ม
ตารางที่่� 29: ตั ัวแปรในน้ำำ�ดื่่

คุุ ณภาพทางกายภาพ
ส่่ วนประกอบของแร่่ ธาตุุ และธาตุุ อื่่�นๆ สามารถ

รายละเอีียด

ค่่ าสูู งสุุ ด

ของแม่่ ไก่่ ถึึงแม้้ว่่าสามารถตรวจสอบได้้อย่่ าง

จำำ�นวนของแบคทีี เรีี ยต่่ อ
มิิลลิิลิิตร

10–15

เปลี่่� ยนลัักษณะทางเคมีี ของน้ำำ �� แหล่่ งน้ำำ �� ที่่� มีี

จำำ�นวนโคลิิฟอร์์มต่่ อ
มิิลลิิลิิตร

0

คุุ ณภาพดีีจะมีีประโยชน์์อย่่ างมหาศาลหาก

ระดัับของ
ความถ่่ วงจำำ�เพาะ

– 30°

เคมีีของน้ำำ �� ควรต้้องตรวจสอบและเก็็ บตััวอย่่ าง

สารอิินทรีี ย์ ์

1 มก. / ลิิตร

ไนเตรท

0–15 มก. / ลิิตร

แอมโมเนีี ย

0 มก. / ลิิตร

ความหมอง / ความขุ่่�น

5U

เหล็็ ก

0.3 มก. / ลิิตร

แมงกานีี ส

0.1 มก. / ลิิตร

� น
�
รู้้ �รสชาติิ แต่่ มันจ
ั ะปฏิิ เสธการดื่่� มน้ำำ�� เมื่่� อน้ำำ �นั้้

ทองแดง

1.0 มก. / ลิิตร

หรืือสารต้้านปฏิิ ชีีวนะลงในน้ำำ �� อาจทำำ�ให้้เกิิ ด

สัังกะสีี

5 มก. / ลิิตร

แคลเซีี ยม

75 มก. / ลิิตร

แมกนีี เซีี ยม

50 มก. / ลิิตร

ซััลเฟต

200 มก. / ลิิตร

คลอไรด์์

200 มก. / ลิิตร

ค่่ า PH

6.8–7.5

มีีผลอย่่ างยิ่่� งต่่ อการให้้ผลผลิิ ตไข่่ และสุุ ขภาพ

ถููกต้้องแต่่ ก็็ยากมากและมีีราคาแพงในการ

� ในฝูู ง ดัังนั้้�นจึง
ตายสููงขึ้้น
ึ มีี ความสำำ�คัญ
ั ที่่� ต้อ
้ ง

จััดให้้มีีแหล่่ งน้ำำ �� ที่่� มีีคุุ ณภาพดีี, สม่ำำ��เสมอ และ
� ง
เชื่่� อถืือได้้ และจะดีีกว่่ าหากมีีแหล่่ งน้ำำ �ถึ
ึ สอง

ตั้้�งฟาร์์มอยู่่�ตรงนั้้�น คุุ ณภาพทางกายภาพและ

แหล่่ ง

อย่่ างน้้อยทุุ กๆ ปีี

คุุ ณภาพทางจุุ ลิินทรีีย์ ์
� โรคถ้้าแหล่่ งน้ำำ ��
น้ำำ �� สามารถเป็็ นตััวนำำ�พาเชื้้ อ

การปฏิิเสธน้ำำ ��

� ำ �� ที่่� มีีคุุ ณภาพทาง
มีีการปนเปื้้�อน นอกจากนี้้ น้ำ

ในบางกรณีี แม่่ ไก่่ อาจปฏิิ เสธน้ำำ �� ซึ่่�งสถานการณ์์

จุุ ลิินทรีีย์์ต่ำ� ำ�ก็็สามารถมีี ผลต่่ อสุุ ขภาพทางเดิิ น

� ะเป็็ นแบบเดีียวกัันกับ
นี้้ จ
ั การขาดน้ำำ �� :

� โรคที่่� มีีผลต่่ อการ
อาหารและนำำ �ไปสู่่�ปััญหาเชื้้ อ

	อุุ ณหภูู มิิ: แม่่ ไก่่ จะมีี การกิิ นน้ำำ�� ลดลงเมื่่� อน้ำำ ��

ให้้ผลผลิิ ต

นั้้�นมีีอุุ ณหภููมิิ สูู งกว่่ า 24 °C และจะปฏิิ เสธเมื่่� อ

คุุ ณภาพทางจุุ ลิินทรีีย์์ของแหล่่ งน้ำำ �� ควรมีีการ

สููงกว่่ า 32 °C

ตรวจสอบและเก็็ บตััวอย่่ างอย่่ างน้้อยปีี ละครั้้�ง

	รสชาติิ : แม้้ว่่าแม่่ ไก่่ จะไม่่ มีีการพััฒนาการรัับ

ซึ่� ง
่ มัันมีีความสำำ�คัญ
ั มากถ้้าหากน้ำำ �� เหล่่ านั้้�นมา

� ิ วดิิน
จากแหล่่ งน้ำำ �ผิ

แต่่ ถ้า้ หากแหล่่ งน้ำำ �� ที่่� ให้้มีีคุุ ณภาพดีีมาก แนะนำำ �

ว่่ าควรมีีการเติิ มคลอรีีนหรืือการบำำ�บัดอื่
ั ่� นๆ

� ิ วดิินยิ่่� งควรต้้อง
ร่่ วมด้้วย โดยเฉพาะแหล่่ งน้ำำ �ผิ

มีีรสชาติิ ที่่�ไม่่ พึง
ึ ประสงค์์ ซึ่่�งการเติิ มสารเสริิ ม
เหตุุ การณ์์เช่่ นนี้้ ไ� ด้้

มีีการบำำ�บัด
ั

น้ำำ�� ที่่� กิิ น / 1000 ตั ัว / วั ัน

300

21 °C

32 °C

250

สถานที่่� เติิ มคลอรีีนในน้ำำ��

ลิตร

200
150
100
50
0

2

4

4

8

10

12

14

16

18

อายุ : สัปดาห์
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สภาพอากาศร้้อน
คุุณภาพของอากาศ
คุุ ณภาพอากาศที่่� ดีี ในโรงเรืือนควรรัับ

ประกัันได้้ว่่ามีี การระบายอากาศที่่� เหมาะสม

ซึ่� ง
่ ต้้องมีี ความหนาแน่่ นของก๊๊าซและฝุ่่� นต่ำำ��

ตารางที่่� 30: การเคลื่่� อนที่่� ของอากาศ
อายุุ :
สั ัปดาห์์

อุุ ณหภูู มิิแวดล้ ้อม
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

จะคำำ�นวณได้้จาก ม.2/น้ำำ �� หนัักตััว/ชั่่�วโมง แต่่ ใน

12

3000

1500

800

540

400

400

ของตััวแปรเหล่่ านี้้ :�

18

7140

3050

2240

1500

600

600

19+

9340–12000

5100–6800

3060–4250

1020–1700

700–1050

700–850

ในขณะเดีียวกััน อุุ ณหภููมิิ ในโรงเรืือนควร

รัักษาให้้เหมาะสมระหว่่ าง 18–20 °C และ

� ม
ความชื้้ นสั
ั พััทธ์์ที่่� 50–60 %

อััตรารระบายอากาศจะพิิ จารณาจากอุุ ณหภููมิิ
อย่่ างไรก็็ ตามยัังมีีตััวแปรต่่ างๆ ที่่� จะเป็็ นการ

รัับรองระดัับการระบายอากาศต่ำำ��สุุด ซึ่� ง
่ ปกติิ
สถานการณ์์จริิ งจะเป็็ นการจััดการที่่� ถูู กต้้อง
� ม
	ความชื้้ นสั
ั พััทธ์์

	CO2 ต่ำำ�� กว่่ า 5000 ppm

	CO ต่ำำ�� กว่่ า 50 ppm

ม.3 / ชั่่�วโมง / 1000 ตััว

	NH3 ต่ำำ�� กว่่ า 25 ppm

แสงสว่่ าง
การมองเห็็ นของไก่่ จะแตกต่่ างจากคนในส่่ วน

ของสเปคตรััมการมองเห็็ น โดยแม่่ ไก่่ สามารถ

มองเห็็ นแสงอััลตร้้าไวโอเลตและอิิ นฟาเรดได้้

100

ดัังนั้้�นจึง
ึ ควรพิิ จารณาเมื่่� อใช้้โปรแกรมแสง

ผลต่่ อแม่่ ไก่่ ตลอดจนส่่ งเสริิ มให้้เกิิ ดการจิิ กขน

แม่่ ไก่่ ต้อ
้ งการแสงสว่่ างที่่� เหมาะสมที่่� มีีความเข้้ม

นอกจากนี้้ � แม่่ ไก่่ ยังั สามารถมองเห็็ นได้้อย่่ าง

สว่่ างและการเลืือกสีีของแสงสว่่ าง

แสงที่่� ถูู กต้้อง แหล่่ ง

90

ของแสงที่่� ดีี ที่่� สุุดใน

การตอบสนองสััมพััทธ์ ์ (%)

80

การให้้ผลผลิิ ตคืือ

70

50

30

10

ไว้้ว่่าความเข้้มแสงที่่� สูู งก็็ จะทำำ�ให้้ไก่่ กระตืือรืือ

(> 2,000Hz) ที่่� มีี

ในระหว่่ างให้้ไข่่ ) โดยในทุุ กกรณีี ควรหลีีกเลี่่� ยง

(2,500–3,500  K)

วััน ซึ่่�งมัันอาจเป็็ นสาเหตุุ ให้้เกิิ ดความเครีียดสููง

ส่่ วนหลอดฟลููออ

เรสเซนต์์ความถี่่� ต่ำ� ำ�

20

ระยะการให้้ผลผลิิ ตที่่� แตกต่่ างกััน แต่่ พึง
ึ จำำ�

� ซึ่่�งอาจมีี ผลดีี (ในกรณีี ของการ
ล้้นได้้มากขึ้้น

สเปคตรััมสีี โทนร้้อน
Poultry

ดีีเยี่่� ยมในสภาพแวดล้้อมที่่� มีีความเข้้มของแสง

ต่ำำ�� โดยความเข้้มของแสงจะต่่ างกัันในระหว่่ าง

หลอดไฟให้้แสงสว่่ าง
ความถี่่� สูู งสุุ ด

60

40

แสงเพีียงพอและช่่ วง

� กััน
และการจิิ กกิิ นเนื้้ อ

หรืือหลอดประหยััด

� กััน
กก) หรืือผลเสีีย (ในกรณีี ที่่� มีีการจิิ กกิิ นเนื้้ อ

ความผัันแปรของความเข้้มของแสงในระหว่่ าง

ในแม่่ ไก่่ ได้้ ตลอดจนควรหลีีกเลี่่� ยงแสงอาทิิ ตย์์
ที่่� ส่่องถึึงโดยตรงอีีกด้้วย

ไฟ (50–100 Hz) จะ

Human

0
380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605 620 635 665 680 695 710 725 740 755 770

มีี แสงกระพริิ บที่่� จะมีี

ความยาวคลื่่�น (nm)

จุุดสำำ�คั ัญ

·
อุุณหภูู มิิจะมีีผลวิิ กฤติิ และควรต้ ้องมีีการจััดการที่่� ดีี เพื่่� อให้้ได้ ้การให้้ผลผลิิ ตที่่� ดีี
·
ในภูู มิิอากาศอบอุ่่�นควรมีีการตรวจสอบที่่� ถููกต้ ้องเพื่่� อลดอิิ ทธิิพลจากอุุ ณหภูู มิิ

� ุ ณภาพดีีกั ับแม่่ ไก่่
·
น้ำำ�� ที่่� เป็็นโภชนะหลั ัก ต้ ้องมั่่�นใจว่่ าได้ ้ให้้มีี น้ำำ�คุ
·
รั ักษาคุุ ณภาพอากาศที่่� ดีี และการกระจายจากการระบายอากาศที่่� ถููกต้ ้อง

·
จำำ�ไว้ ้ว่่ า แสงสว่่ างมีีผลอย่่ างยิ่่� งต่่ อพฤติิ กรรมของแม่่ ไก่่
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การประเมิิ นไก่่
โภชนาการระยะอนุุบาล

·
การมีีข้ ้อมูู ลที่่� เชื่่� อถืือได้ ้เพื่่� อทำำ�การประเมิิ นที่่� ดีี

ระยะไก่่ สาว

�
น้ำำ �หนั
ก
ั ตััวและ
ความสม่ำำ��เสมอ

อััตราการตาย

�
น้ำำ�หนัั
กต่ำ� �สุุดของไก่่
ำ
100 ตั ัว

อััตราการตายต่่ อวั ัน (%)

เลืื อกไก่่ จากกรงในชั้้�นต่่ างๆ และจาก
ด้้านหน้้า, ตรงกลาง และด้้านท้้าย
ของโรงเรืื อน
ไก่่ ทุุกตััวที่่�เลืื อกออกมาจากกรงจะถูู ก
นำำ �ไปชั่่�งน้ำำ ��หนััก

�
การชั่่�งน้ำำ�หนัั
กทุุก
สั ัปดาห์์
สูู ตรการคำำ�นวณ

ความสม่ำำ��เสมอ
=
��
น้ำำ หนัักไก่่ ทั้้�งหมด – A1 – B2
น้ำำ ��หนัักไก่่ ทั้้�งหมด

A1 =
จำำ�นวนของไก่่ >= น้ำำ ��หนัักตััวเฉลี่่� ย
x 1.1

=
จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายวัันนี้้� x 100

ความยาวหน้้า
แข้้งและความ
ยาวสัันกระดูู ก
อก
วั ัดอย่่ างต่ำำ�� 50 ตั ัว

นำำ �ไก่่ ทุุกตััวที่่�เลืื อกของมาจากกรงหรืื อ
พื้้�นที่่�ที่่�ต้อ
้ งการมาทำำ�การวััด

จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายเมื่่� อวาน

อััตาการตายต่่ อสั ัปดาห์์
(%)
=

จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายใน
7 วัันที่่�ผ่่านมา x 100

วั ัดในสั ัปดาห์์ที่่� 5 ก่่ อน
การเคลื่่� อนย้ ้าย
การทำำ�การวัดหน้้าแข้
ั
้ง

จำำ�นวนของไก่่ ที่่�มีีชีีวิิ ตอยู่่�ในวัันก่่อนเริ่่� ม
สััปดาห์์

อััตราการตายสะสม
(%)

การทำำ�การวัดสั
ั ันกระดููกอก

=

จำำ�นวนไก่่ ที่่�ตาย x 100

จำำ�นวนไก่่ ที่่�เริ่่� มเข้้าในโรงเรืื อน

B2  =
จำำ�นวนของไก่่ <= นํ้้�าหนัักตััวเฉลี่่� ย
x 0.9
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การประเมิิ นไก่่

�
น้ำำ �หนั
ก
ั ตััวและ
ความสม่ำำ��เสมอ

อััตราการตาย

ตััวแปรด้้าน
ประสิิ ทธิิภาพ

น้ำำ�� หนัักต่ำ� �
ำ สุุดของไก่่
100 ตั ัว

อััตราการตายต่่ อวั ัน (%)

FCR กก./กก.

เลืื อกไก่่ จากกรงในชั้้�นต่่ างๆ และจาก
ด้้านหน้้า, ตรงกลาง และด้้านท้้ายของ
โรงเรืื อน
ไก่่ ทุุกตััวที่่�เลืื อกออกมาจากกรงจะถูู ก
นำำ �ไปชั่่�งน้ำำ ��หนััก

ความถี่่�

ชั่่�งน้ำำ ��หนัักทุุ กสััปดาห์์จนถึึงอายุุ
30 สััปดาห์์
ชั่่�งน้ำำ ��หนัักทุุ กๆ 2 สััปดาห์์
จนถึึงอายุุ 40 สััปดาห์์
ชั่่�งน้ำำ ��หนัักทุุ กเดืื อนหลัังจากอายุุ
40 สััปดาห์์

สูู ตรการคำำ�นวณ

ความสม่ำำ��เสมอ
=
น้ำำ ��หนัักไก่่ ทุุกตััว – A1 – B2
น้ำำ ��หนัักไก่่ ทุุกตััว

A1 =
จำำ�นวนของไก่่ >= น้ำำ ��หนัักตััวเฉลี่่� ย
x 1.1
B2  =
จำำ�นวนของไก่่ <= น้ำำ ��หนัักตััวเฉลี่่� ย
x 0.9
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=
จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายวัันนี้้� x 100
จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายเมื่่� อวาน

อััตาการตายต่่ อสั ัปดาห์์
(%)
=

จำำ�นวนของไก่่ ที่่�ตายใน
7 วัันที่่�ผ่่านมา x 100

จำำ�นวนของไก่่ ที่่�มีีชีีวิิ ตอยู่่�ในวัันก่่อนเริ่่� ม
สััปดาห์์

อััตราการตายสะสม
(%)
=

จำำ�นวนไก่่ ที่่�ตาย x 100

จำำ�นวนไก่่ ที่่�เริ่่� มเข้้าในโรงเรืื อน

=
กก. ของอาหารที่่�กิิน
กก. ของไข่่ ที่่�ผลิิต

(จำำ�นวนของไข่่ x น้ำำ ��หนัักไข่่ ฉลี่่� ย)

FCR กก. / ไข่่
=
กก. ของอาหารที่่�กิิน
จำำ�นวนของไข่่

ไข่่ ต่่อจำำ�นวนไก่่ เริ่่� มต้ ้น
=
จำำ�นวนของไข่่ ที่่�ได้้

จำำ�นวนของแม่่ ไก่่ ในโรงเรืื อนหลัังจาก
ย้้ายเข้้ากรง

FCR กก./ไข่่ 12 ฟอง
=
กก. ของอาหารที่่�กิิน x 12

จำำ�นวนของไข่่ ที่่�ได้้ทั้้�งหมด

IOFC

=
มวลไข่่ ของไก่่ ในโรงเรืื อน x 0.8
–
อาหารที่่�กิินต่่อจำำ�นวนไก่่ ในโรงเรืื อน
x 0.2

การประเมิิ นไก่่

การให้้ผลผลิิ ตไข่่
อััตราการให้้ไข่่ ต่่อวั ัน
(%)
=
ไข่่ ที่่�ได้้ทั้้�งหมด x 100

จำำ�นวนไก่่ ที่่�มีีอยู่่�ในฟาร์์มต่่ อวััน

การให้้ไข่่ ต่่อสั ัปดาห์์
(%)
=
ผลรวมของไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ภายใน
7 วััน x 100
ผลรวมของไก่่ ทั้้�งหมดภายใน 7 วััน

การให้้ไข่่ สะสม (%)
=
ผลรวมของไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมด

จำำ�นวนของไก่่ ในโรงเรืื อน x วัันที่่� ให้้
ผลผลิิต

ขนาดของไข่่ ต่่อวั ัน
=

น้ำำ ��หนัักของไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมด
จำำ�นวนของไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมด

ขนาดของไข่่ ต่่อสั ัปดาห์์
=

ขนาดของไข่่ เฉลี่่� ย 7 วััน

ขนาดของไข่่ สะสม (ก.)
=

น้ำำ ��หนัักเฉลี่่� ยของไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ทั้้�งหมด

มวลไข่่ ต่่อวั ัน

=
�
% ไข่่ ที่่ได้้ต่่อวััน x ขนาดของไข่่ ต่่อวััน
100

ไข่่ ตกเกรด

1. จำำ�นวนของไข่่ แตก (BE)
2. จำำ�นวนของไข่่ ร้า้ ว (FE)
3. จำำ�นวนของไข่่ เปื้้�อน (DE)

ไข่่ ตกเกรดต่่ อวั ัน (%)
=

จำำ�นวนของ BE, FE, DE ต่่ อวััน x 100
จำำ�นวนของไข่่ ต่่อวััน

ไข่่ ตกเกรดสะสม
=

จำำ�นวนของ
BE, FE, DE ที่่�ได้้ทั้้�งหมด x 100
จำำ�นวนไข่่ ที่่�ได้้ทั้้�งหมด

มวลไข่่ ต่่อสั ัปดาห์์
=

% ไข่่ ที่่�ได้้ต่่อสััปดาห์์

x ขนาดของไข่่ ต่่อสััปดาห์์
100

มวลไข่่ สะสม
=

ไข่่ ที่่�ผลิิตได้้ x น้ำำ ��หนัักไข่่
จำำ�นวนของไก่่ ในโรงเรืื อน
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สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
·
ความไม่่ เข้้าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั ของโปรแกรมสุุ ขภาพของการผลิิ ตไข่่ ในปัั จจุุ บัน
ั
·
การดำำ�เนิิ นโปรแกรมความปลอดภััยทางชีี วภาพ
·
การดำำ�เนิิ นงานและการตรวจดูู โปรแกรมการให้้วัค
ั ซีี น

ไก่่ ที่่�มีี สุุขภาพดีีคืืออะไร?
ความรู้้ เ� กี่่� ยวกัับสถานะทางสุุ ขภาพของแม่่ ไก่่ มีี

โดยความปลอดภััยทางชีีวภาพก็็ เป็็ นอีีกกุุ ญแจ

จากเหตุุ ผลอื่่� นๆ (มััยโคทอกซิิ น, เคมีี) มัันก็็จะ

� โรคลงได้้ ภููมิิ คุ้้�มกัน
หรืืออย่่ างน้้อยก็็ ช่่วยลดเชื้้ อ
ั

แล้้วก็็ตาม

โรคได้้ ซึ่่�งมัันไม่่ เพีียงเกี่่� ยวข้้องกัับโปรแกรมการ

หรืือ Campylobacter) เป็็ นโรคติิ ดต่่อจากสััตว์์มา

ความจำำ�เป็็ นเพื่่� อให้้การให้้ผลผลิิ ตเป็็ นไปตามเป้้ า

� โรค
หนึ่่�งเพื่่� อป้้ องกัันฝูู งไก่่ ให้้ปลอดภััยจากเชื้้ อ

ทางพัันธุุกรรมของพวกมัันได้้อย่่ างเต็็ มที่่� ดัังนั้้�น

ของฝููงเป็็ นจุุ ดแข็็ งที่่� จะเตรีียมแม่่ ไก่่ ให้้จัด
ั การกัับ

เพื่่� อการให้้ผลผลิิ ต

ทำำ�วัค
ั ซีีนแต่่ เกี่่� ยวข้้องกัับสถานะทางกายภาพ

หมาย ซึ่่�งไก่่ ที่่�ป่่วยจะไม่่ สามารถพััฒนาศัักยภาพ

โปรแกรมสุุ ขภาพจึึงเป็็ นบทบาทในการจััดตาราง

แม่่ ไก่่ สุุขภาพดีีคืือ ไม่่ มีีโรค หรืืออย่่ างน้้อยก็็

� ได้้
สามารถช่่ วยเหลืือและต่่ อสู้้ �กัับโรคที่่� เกิิ ดขึ้้น

ของแม่่ ไก่่ ด้ว้ ย ซึ่่�งถ้้าแม่่ ไก่่ มีีภููมิิ คุ้้�มกันต่ำ
ั � ำ�ลง

เนื่่� องจากการกิิ นอาหารลดลง, ความเครีียดหรืือ

ยากที่่� จะรัับมืือกัับโรค แม้้ว่่าแม่่ ไก่่ จะได้้รับ
ั วััคซีีน

โรคในไก่่ ต่่างๆ (เช่่ นจาก Salmonella enteritis

สู่่�คน ซึ่่�งหมายความได้้ว่่าสามารถแพร่่ ได้้ระหว่่ าง

ไก่่ และมนุุ ษย์์ ดัังนั้้�นถึง
ึ แม้้ว่่าโรคจะยัังไม่่ มายััง ไก่่

โดยตรงเราก็็ ควรยัังต้้องมีี โปรแกรมสุุ ขภาพ

ไก่่ ที่่�มีีสุุขภาพดีี

· ไม่่ มีีสัญ
ั ญาณของการหายใจ
·	ไม่่ มีีสัญ
ั ญาณของการตื่่� น
ตระหนก
· ไม่่ มีีไข้้

·	สถานะทางกายภาพที่่� ดีี
· การเก็็ บแคลเซีี ยมในกระดูู กที่่� ดีี
·	สถานะการงอกขนที่่� ดีี

· ไก่่ ที่่�ตื่่� นตัวั และกระตืื อรืื อล้้น
· ไม่่ มีีพฤติิกรรมผิิดปกติิ

สมดุุลย์์สุุขภาพ

� � อาจ
เส้ ้นทางการติิ ดเชื้้ อที่่
เป็็นไปได้ ้
ยานพาหนะ
มููลไก่่
ไก่่ ตาย
น้ำำ ��
อาหาร

อุุ ปกรณ์์

สภาวะแวดล้้อม

อากาศ

ไก่่

โปรแกรมความ
ปลอดภััยทาง
ชีี วภาพ

การเข้้าเยี่่� ยมฟาร์์ม
คนงาน
แมวและสุุ นัข
ั
หนูู กระรอก
นก
แมลง
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· การให้้ผลผลิิตที่่� ดีี
· ไม่่ มีีไข่่ ที่่�ผิิ ดปกติิ

� โรค
เชื้้ อ

ไก่่ ที่่�มีี
สุุขภาพดีี
คืื ออะไร?
ภูู มิิคุ้้�มกััน:
สถานะทาง
กายภาพ +
โปรแกรมการ
ทำำ�วััคซีี น

สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ
โปรแกรมความปลอดภััยทางชีีวภาพจะมีี

บทบาทที่่� สำำ�คัญ
ั ในการป้้ องกัันให้้แม่่ ไก่่ มีีสุุ ขภาพ

ที่่� ดีี และได้้ผลผลิิ ตที่่� มีีกำำ�ไร ความปลอดภััย

ปลอดภััยทางชีีวภาพควรดำำ�เนิิ นในแนวทาง

ที่่� ปฏิิ บัติ
ั ิ ได้้จริิงและมีี แบบแผน ซึ่่�งโปรแกรม

ความปลอดภััยทางชีีวภาพที่่� มีีประสิิ ทธิิภาพได้้มีี

ความปลอดภััยทางชีีวภาพอย่่ างเคร่่ งครััดและ
ไม่่ ปฏิิ บัติ
ั ิ ตามวิิ ธีี การ ก็็ จะทำำ�ให้้การปฏิิ บัติ
ั ิ งาน

ด้้านอื่่� นๆ ไม่่ ประสบผลสำำ�เร็็ จด้้วย

ทางชีีวภาพสามารถหมายถึึงทุุ กวิิ ธีี การที่่� ใช้้

การปรัับเป็็ นอย่่ างดีีตามแนวทางการผลิิ ตและ

มัันจึง
ึ มีี ความจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องปฏิิ บัติ
ั ิ ตามวิิ ธีี

กระจายไปยัังฟาร์์มสััตว์์ปีีกอื่่� นๆ

งาน, ผู้้ จั
� ด
ั การฟาร์์ม, ผู้้ ช่
� ่ วยจากนอกฟาร์์ม, ผู้้ �

ปลอดภััยทางชีีวภาพแบบชั่่�วครั้้�งชั่่�วคราวก็็ ไม่่ ดีี

� โรคที่่� จะมาติิ ดแม่่ ไก่่ และแพร่่
เพื่่� อป้้ องกัันเชื้้ อ

เพื่่� อให้้มีีประสิิ ทธิิภาพที่่� ดีี โปรแกรมความ

มีีความเข้้าใจอัันดีี โดยผู้้ ป
� ฏิิ บัติ
ั ิ ในฟาร์์ม (ทีีม

จััดการทั่่� วไป, เป็็ นต้้น) ถ้้าผู้้ ป
� ฏิิ บัติ
ั ิ งานไม่่ ทำำ�ตาม

การอย่่ างเป็็ นระบบ และการใช้้โปรแกรมความ
เท่่ าที่่� ควร

ชนิิ ดความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ
ความปลอดภั ัยทาง
ชีี วภาพตามแนวคิิ ด
·	มั ันเป็็นความปลอดภั ัยทางชีีวภาพที่่�

เกี่่� ยวข้ ้องกั ับการออกแบบฟาร์ ์ม และ

�
สถานที่่� ตั้้งและสิ่่�
งล้ ้อมรอบของฟาร์ ์ม

	ฟาร์์มสััตว์์ปีีกอื่่� นๆ (รวมถึึงฟาร์์มหลัังบ้้าน)

	ฟาร์์มสััตว์์อื่่� นๆ (สายพัันธุ์์ �อื่่� นๆ)

เกี่่� ยวข้ ้องกั ับโครงสร้ ้างทางกายภาพที่่�

แพร่่ กระจายของโรค

	โรงฟัั ก

เพิ่่� มแนวทางและการปฏิิ บัติ
ั ิ การทางความ
ปลอดภััยทางชีีวภาพ ถ้้าเป็็ นไปได้้ฟาร์์ม

แห่่ งใหม่่ ควรก่่ อสร้้างในตำำ�แหน่่ งที่่� มีีความ
ปลอดภััยทางชีีวภาพ

เกี่่� ยวข้ ้องกั ับการทำำ�งานในฟาร์ ์มที่่� ควร

จะทำำ�เพื่่� อป้้ องกั ันการเกิิ ดและการแพร่่

สื่่� อสารที่่� ดีี ซึ่่�งหมายถึึงการฝึึ กฝน มีี ความ

จำำ�เป็็ นเพื่่� อเพิ่่� มความปลอดภััยทางชีีวภาพที่่�

	อุุปกรณ์์ป้้ องกัันนก

� ยู่่�ใกล้้กับ
ถ้้าหากสถานที่่� เหล่่ านี้้ อ
ั ฟาร์์ม ควร

·	มั ันเป็็นความปลอดภั ัยทางชีีวภาพที่่�

คนคืือกุุ ญแจที่่� สำำ�คัญ
ั สู่่�ความสำำ�เร็็ จนี้้ � การ

	ขอบเขตกัันชนโดยรอบ

	โรงฆ่่ าสััตว์์

ความปลอดภั ัยทาง
ชีี วภาพที่่�สามารถ
ปฏิิ บั ัติิ ได้ ้
กระจายของโรค

ส่่ วนประกอบที่่� สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ :
	แนวรั้้�วรอบ

	ตลาดสััตว์์ปีีกมีีชีีวิิ ต

สามารถปฏิิ บัติ
ั ิ ได้้

	ประตููทางเข้้า

วิิ ธีี การที่่� ชัด
ั เจนและการเขีียนความปลอดภััย

� โรคที่่� ประตููทางเข้้า
	ระบบการฆ่่ าเชื้้ อ

ทางชีีวภาพควรมีี ให้้แก่่ ทีีมงานทั้้�งหมดที่่�

	ห้้องอาบน้ำำ �� หรืือห้้องขาว/ดำำ�

เกี่่� ยวข้้องกัับฟาร์์ม ซึ่่�งปกติิ กฏการทำำ�งานที่่�

� อาบน้ำำ ��
	ที่่�กั้้น

ง่่ ายๆ จะดีีกว่่ ากฏที่่� ยุ่่� งยาก

	ชุุดหรืือรองเท้้าใส่่ ทำำ�งาน
	โรงเก็็ บอาหารหรืือไซโล



ตำำ�แหน่่ งของฟาร์์มที่่� มีีความหนาแน่่ นสูู ง

·	มั ันเป็็นความปลอดภั ัยทางชีีวภาพที่่�

ใช้ ้กั ับฟาร์ ์มเพื่่� อป้้ องกั ันการเกิิ ดหรืือการ

ฟาร์์มที่่� ดีี ควรตั้้�งอยู่่�ห่่างจาก:

ตำำ�แหน่่ งที่่� แยกออกมา

ความปลอดภั ัย
ทางชีี วภาพตาม
โครงสร้ ้าง



	สถานที่่� กำำ�จััดไก่่ ที่่�ตาย

ห้้องน้ำำ ��

ขอบเขตคอนกรีีตโดยรอบ






การเขีียนวิิ ธีี การความปลอดภััยทางชีีวภาพ



ห้้องประชุุ มในฟาร์์ม
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สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ – ขั้้�นตอนที่่� 1

STOP

การคั ัดแยก

· มัันรวมถึึงการตรวจสอบทั้้�งหมดที่่� ทำำ�เพื่่� อป้้ องกัันการเกิิดเชื้้�อโรคจากผู้้�มาเยี่่� ยมหรืื อวััสดุุที่่�เข้้าฟาร์์ม
� ฐาน:
หลักการพื้้
ั
น
จำำ�กัด
ั ผู้้�เข้้าเยี่่�ยม

กฏเกณฑ์์ของผู้้�เข้้าเยี่่�ยม

การฆ่่ าเชื้้�อยานพาหนะ

อนุุ ญาติิ เพีียงแค่่ การเข้้าเยี่่� ยมที่่� จำำ�เป็็ นและมีี

ไม่่ ควรอนุุ ญาติิ ผู้้เ� ข้้าเยี่่� ยมที่่� ไปฟาร์์มอื่่� นมาใน

� โรคก่่ อน
ยานพาหนะควรต้้องผ่่ านการฆ่่ าเชื้้ อ

ก็็ ควรต้้องห้้ามเข้้าฟาร์์มอย่่ างเด็็ ดขาด ถ้้าหาก

ยานพาหนะจะผ่่ านเข้้าไปในฟาร์์ม ก็็ ควรจััดให้้

จุุ ดประสงค์์ชััดเจน โดยการเข้้าเยี่่� ยม/ผู้้ เ� ข้้า

วัันเดีียวกััน ผู้้ เ� ข้้าเยี่่� ยมจากแหล่่ งที่่� มีีโรคระบาด

ฝูู งไก่่

มีีหลายบริิ ษัทม
ั าเยี่่� ยมฟาร์์มในวัันเดีียวกัันก็็

ลงทะเบีี ยนผู้้�เข้้าเยี่่�ยม

อายุุ มาก

เยี่่� ยมควรถููกพิิ จารณาว่่ าเป็็ นความเสี่่� ยงสำำ�หรัับ

ควรเรีียงลำำ�ดับ
ั ให้้เข้้าจากฝูู งอายุุ น้้อยไปยัังฝูู ง

ควรมีี สมุุ ดบันทึ
ั ก
ึ สำำ�หรัับผู้้ เ� ข้้าเยี่่� ยม ผู้้ เ� ข้้า

เยี่่� ยมทุุ กคนควรกรอกชื่่� อ, วัันที่่� เข้้าเยี่่� ยม, จุุ ด

ประสงค์์, การเข้้าเยี่่� ยมฟาร์์มที่่� ผ่่านมา และ

เลขทะเบีียนยานพาหนะ

ปิิ ดประตููด้้วยสััญลัักษณ์์ความปลอดภััยทาง
ชีีวภาพ

ช่่ องการฆ่่ าเชื้้�อโรคสำำ�หรัับยานพาหนะ
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มีี ที่่�จอดรถอยู่่�นอกฟาร์์ม

การฆ่่ าเชื้้�อวััสดุุ/อุุ ปกรณ์์
� โรคก่่ อน
วััสดุุ ทั้้ง� หมดควรต้้องผ่่ านการฆ่่ าเชื้้ อ

ชุุ ดทำำ�งาน
ควรมีีชุุ ดทำำ�งานเฉพาะสำำ�หรัับทีีมงานและผู้้ เ� ข้้า
เยี่่� ยมฟาร์์ม



ที่่� จะเข้้าไปในฟาร์์ม ถ้้าหากไม่่ มีีความจำำ�เป็็ นที่่�

ที่่� จะนำำ �เข้้าฟาร์์ม ซึ่่�งมัันเป็็ นสิ่่� งสำำ�คัญ
ั อย่่ างมาก
� าจากฟาร์์มอื่่� น
ถ้้าหากวััสดุุ นั้้นม



การลงทะเบีียนผู้้ เ� ข้้าเยี่่� ยมฟาร์์ม

ที่่� อาบน้ำำ ��





เสื้้�อผ้้าและรองเท้้าสำำ�หรัับฟาร์์ม

เครื่่� องล้้างมืือและเครื่่� องอบผ้้าในฟาร์์ม



สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ – ขั้้�นตอนที่่� 2

STOP

การควบคุุมแมลง

· มัันรวมถึึงการมาตรการทั้้�งหมดเพื่่� อป้้ องกัันการเกิิดและการแพร่่ กระจายของเชื้้�อโรคจากสััตว์์มีีภัย
ั
(เช่่ น สััตว์์จำำ�พวกหนูู และนก) และแมลง
สััตว์์จำำ�พวกหนูู

มาตรการที่่� ต้ ้องทำำ�:

สถานะทางสุุ ขภาพของฝูู งไก่่ อาจเสีียหายอย่่ าง
รุุ นแรงหากมีี การบุุ กรุุ กของสััตว์์จำำ�พวกหนูู

	วางกัับดััก

	มีีโปรแกรมการควบคุุ มสัต
ั ว์์จำำ�พวกหนูู

มาตรการทั่่�วไป:

นก

	รัก
ั ษาให้้ขอบเขตรอบๆ โรงเรืือนปลอดจาก
หญ้้าและวััสดุุ อิินทรีีย์์ต่่างๆ

	รัก
ั ษาความสมบููรณ์์ของกำำ�แพง

	เก็็ บรัักษาอาหารให้้พ้นจ
้ ากสััตว์์จำำ�พวกหนูู
	กำำ�จััดอาหารที่่� หกหล่่ น



แมลงและอื่่�นๆ

มัันมีีความสำำ�คัญ
ั มากในการกำำ�จััดนกที่่� เข้้า
� งไก่่ ซึ่่�งโรงเรืือนที่่� ป้้องกััน
มายัังโรงเรืือนเลี้้ ย
นกสามารถก่่ อสร้้างได้้โดยใช้้ตาข่่ ายแบบ
� โรคได้้
พิิ เศษ โดยมููลของนกเป็็ นวััสดุุ ที่่�ติิดเชื้้ อ
�
อย่่ างมาก ดัังนั้้�นจึง
ึ ควรหลีีกเลี่่ ยงการสััมผัส
ั
� เชิิ งทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
อย่่ างสิ้้ น

จััดโปรแกรมการใช้้ยาฆ่่ าแมลง
การจััดการมููลสััตว์์มีี ความสำำ�คัญ
ั อย่่ างมากเพื่่� อ
ป้้ องกัันแมลงวััน
ไรสามารถสร้้างความเสีียหายอย่่ างมากต่่ อ
สถานะทางสุุ ขภาพโดยรวมของแม่่ ไก่่ โดย
เฉพาะอย่่ างยิ่่� งไรแดงและไรที่่� อยู่่�ตามตััว (Red
Mite and Northern Fowl Mite) ดููการควบคุุ ม
ในเทคนิิ คพิิ เศษ
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Bait station

Pavemented area

Grass and abandoned stuff

STOP

การฝึึกอบรมทีี มงาน

· มัันรวมถึึงมาตรการทั้้�งหมดที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการฝึึ กอบรมคนงานให้้ปฏิิบััติิ งานของตนอย่่ างเหมาะสม
และตามการควบคุุ มความปลอดภััยทางชีี วภาพ
ควรมีีการให้้ข้อ
้ มููล, การประชุุ ม และการฝึึ ก

ที่่� ดีี , ยอมรัับ และร่่ วมมืื อในโปรแกรมความ

จะไม่่ สัมผั
ั ส
ั สััตว์์ปีีกอื่่� นๆ ที่่� บ้า้ นหรืือมาสััมผัส
ั

ฟาร์์มเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าพวกเขามีีความเข้้าใจ

มัันเป็็ นความสำำ�คัญ
ั มากเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่ าทีีมงาน

เป็็ ด, ...)

อบรมแก่่ ทีีมงานและบุุ คคลที่่� ปฏิิ บัติ
ั ิ งานใน

ปลอดภััยทางชีีวภาพ

สััตว์์ปีีกอื่่� นๆ ที่่� ฟาร์์ม (นกพิิ ราบ, เหยี่่� ยว,
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อาหารและน้ำำ��

STOP

� โรคจากน้ำำ �� และอาหาร
· มัันรวมถึง
ึ มาตรการทั้้�งหมดที่่� ทำำ�เพื่่� อหลีีกเลี่่� ยงการเกิิ ดและการแพร่่ กระจายของเชื้้ อ
อาหาร

น้ำำ ��

คุุ ณภาพของวััตถุุ ดิิบและมาตรการทาง

� โรคลงใน
ควรมีีการเติิ มคลอรีีนและสารฆ่่ าเชื้้ อ

� โรค
สำำ�คัญ
ั ในการผลิิ ตอาหารปราศจากเชื้้ อ

� โรคจากน้ำำ �� และ
เป็็ นการป้้ องกัันการเกิิ ดเชื้้ อ

� ่� ม เพื่่� อจุุ ดประสงค์์ 2 อย่่ างคืือ: อย่่ างแรก
น้ำำ �ดื่

สุุ ขลัักษณะในโรงงานผสมอาหารสััตว์์เป็็ นสิ่่� ง
� โรค ตลอด
แนะนำำ �ว่่าควรมีี การใส่่ สารฆ่่ าเชื้้ อ

จนควรมีี การควบคุุ มการขนส่่ งอาหารและการ

เก็็ บอาหารเพื่่� อหลีีกเลี่่� ยงการปนเปื้้�อนหลัังจาก

ส่่ งมาจากโรงงานผสมอาหาร



อย่่ างที่่� สองเป็็ นการลดการปนเปื้้�อนซ้ำำ�� ในน้ำำ �� ใน
ขณะที่่� มัน
ั อยู่่�ในท่่ อน้ำำ ��

ดููหน้้า 57 สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่� มเติิ มในส่่ วน
คุุ ณภาพของน้ำำ ��

ไซโลที่่� อยู่่�ในสภาพที่่�ดีี

โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ – ขั้้�นตอนที่่� 5

STOP

การทำำ�ลายของเสีี ย

� โรคในระหว่่ างการกำำ�จััดของเสีีย
· มัันรวมถึง
ึ มาตรการทั้้�งหมดเพื่่� อป้้ องกัันการเกิิ ดเชื้้ อ
การกำำ�จััดและการทำำ�ลายของเสีี ยเป็็น
จุุดเสี่่� ยงเพราะของเสีี ยสามารถปน

�
เปื้้�อนเชื้้ อโรคได้
้อย่่ างมาก
มูู ลสััตว์์

	มูู ลสััตว์์ควรถููกกำำ�จััดและทำำ�ลายห่่ างจาก

ฟาร์์มอย่่ างน้้อย 3 กิิ โลเมตร และต้้องแน่่ ใจ

ว่่ าไม่่ มีีฟาร์์มอื่่� นมาทำำ�ลายของเสีียของพวก
เขาในรััศมีี 3 กิิ โลเมตรของฟาร์์มเราด้้วย

ไก่่ ที่่�ตายควรถููกกำำ�จััดออกจากฟาร์์มวัันต่่อวััน
และเก็็ บให้้พ้นจ
้ ากโรงเรืือนไก่่ ไข่่

มัันมีีวิิธีี การต่่ างๆ ในการทำำ�ลายไก่่ ที่่�ตายอย่่ าง

ถููกสุุ ขลัักษณะ แต่่ ถ้า้ ต้้องนำำ �ไก่่ ที่่�ตายออกจาก

ฟาร์์มก็็ ควรมีี การดููแลอย่่ างเข้้มงวดในระหว่่ าง
การขนส่่ ง:

	ไม่่ อนุุ ญาติิ ให้้นำำ�ไก่่ ตายเข้้ามาในฟาร์์ม

	อนุุ ญาติิ เพีียงแค่่ ให้้นำำ�ไก่่ ที่่�ตายออกไปนอก
ฟาร์์ม

	ไม่่ ให้้มีีการสััมผัส
ั กัับบุุ คคลที่่� จัด
ั การกัับไก่่ ที่่�
ตาย
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ไก่่ ตาย

กล่่ องบรรจุุ ไก่่ ที่�่ ตายแล้้ว

สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ – ขั้้�นตอนที่่� 6

วิิ ธีีการทำำ�ความสะอาด
& การฆ่่ าเชื้้�อโรค

� โรคที่่� จะเคลื่่� อนย้้ายมาจากฝูู งอื่่� น
· มัันรวมถึง
ึ มาตรการทั้้�งหมดเพื่่� อป้้ องกัันเชื้้ อ
� ควรทำำ�มาตรการป้้ องกัันพิิเศษเพื่่� อขจััดหรืือทำำ�ลายแมลงต่่ างๆ ดููรายละเอีียด
ถ้้าหากมีี การติิ ดต่่อของไรหรืือปรสิิ ตอื่่� นๆ เกิิ ดขึ้้น
เพิ่่� มเติิ มเกี่่� ยวกัับวิิ ธีี การในหน้้าที่่� 6

�
สารฆ่่ าเชื้้ อโรคแบบเคมีี

มััยโคพลาสมา

แบคทีีเรีียแกรม +

แบคทีีเรีียแกรม -

ไวรั ัสที่่� มีี เปลืือก

ไวรั ัสที่่� ไม่่ มีี เปลืือก

�
สปอร์ ์ของเชื้้ อรา

Coccidia

�
� วไปที่่� ใช้ ใ้ นฟาร์ ์ม
ตารางที่่� 31: สารฆ่่ าเชื้้ อโรคทั่่

แอลดีีไฮด์ ์

++

++

++

++

++

+

–

ประสิิทธิิภาพจะลดลงโดยสารอิินทรีี ย์,์
สบู่่�และน้ำำ ��กระด้้าง มีี ความระคายเคืื อง

ด่่ าง

++

+

+

+

+–

+

+

กััดกร่่ อน, ระคายเคืื อง

ไบกวาไนด์ ์

++

++

++

+–

–

–

–

ขึ้้ �นอยู่่�กัับ pH, ยัับยั้้�งการทำำ�งานด้้วยสบู่่�

สารประกอบคลอรีีน

++

++

+

+

+–

+

–

ยัับยั้้�งการทำำ�งานด้้วยแสงอาทิิตย์์และสบู่่�,
ระคายเคืื อง

สารต้ ้านอนุุ มููล

++

+

+

+

+–

+–

–

กััดกร่่ อน

สารประกอบฟีีนอล

++

+

++

+–

–

+

+–

ระคายเคืื อง

+

+

+

+–

–

+–

–

ยัับยั้้�งการทำำ�งานด้้วยสารอิินทรีี ย์,์
สบู่่� และน้ำำ ��กระด้้าง

สารประกอบ Quaternary
Ammonium

ลั ักษณะเฉพาะ

โปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีี วภาพ – ขั้้�นตอนที่่� 7

STOP

การทดแทนไก่่ สาว

� โรค
· มัันรวมถึง
ึ มาตรการทั้้�งหมดเพื่่� อป้้ องกัันการเกิิ ดการแพร่่ ระบาดของเชื้้ อ
เพื่่� อให้้ได้้ผลผลที่่� ดีี ฝูู งพ่่ อแม่่ พัน
ั ธุ์์ �ควรปลอด

โรคตัับโต (lymphoid leukosis) , Mycoplasma

Salmonella สปีี ชีีร์์อื่่� นๆ

�
วิิ เคราะห์์เพื่่� อตรวจสอบว่่ าลููกไก่่ ที่่�อายุุ 1 วัันนั้้น

Salmonella pullorum, Salmonella

� โรคหรืือพยาธิิ
อุุ ปกรณ์์ต่่ างๆ ก็็ สามารถติิ ดเชื้้ อ

จากโรค อีีกทั้้�งควรมีี การเก็็ บตััวอย่่ างและ
� โรค
ไม่่ มีีการปนเปื้้�อนเชื้้ อ

ฝููงพ่่ อแม่่ พัน
ั ธุ์์ �ของสายพัันธุ์์ � H&N ปลอดจาก

gallisepticum, Mycoplasma synoviae,
gallinarum, Sallmonella enteritidis,
�
Salmonella thyphimurium และเชื้้ อ

ในส่่ วนของการขนส่่ งลัังไก่่ รถขนส่่ งและ

�
แนะนำำ �ว่่าควรมีี การทำำ�ความสะอาดและฆ่่ าเชื้้ อ

โรคให้้เรีียบร้้อย
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โปรแกรมการทำำ�วั ัคซีี น
ไม่่ มีีการแนะนำำ�เฉพาะเจาะจงสำำ�หรั ับฟาร์์ม

ส่่ วนตั ัว แต่่ ตั ัวอย่่ างโปรแกรมการทำำ�วัคซีี
ั น

(ตารางที่่� 32) ก็็เป็็นการเตรีี ยมการตามคำำ�

แนะนำำ�ทั่่�วไปในการทำำ�วัคซีี
ั น ซึ่่� งเป็็นไปตาม

ความต้ ้องการของฟาร์์มส่่ วนใหญ่่ ทั่่�วโลก

การเพิ่่� มวัค
ั ซีีน coccidiosis, Escherichia coli,

ภููมิิ ศาสตร์์, การทำำ�วัค
ั ซีีนและการเกิิ ดโรคของ

อาจเป็็ นที่่� ต้อ
้ งการ อย่่ างไรก็็ ตามการตััดสิินใจ

การเกิิ ดโรคในท้้องถิ่่� น

� ที่่� ก่่อให้้เกิิ ดโรคอื่่� นๆ
Avian Influenza และเชื้้ อ

� ะทำำ�ตามความต้้องการของฟาร์์มนั้้�นๆ
เหล่่ านี้้ จ
หลัังจากพิิ จารณาอย่่ างดีีแล้้วว่่ามีีปัั จจััยเสี่่� ยง

� เช่่ น มีี การเกิิ ดโรคมาก่่ อน, ตำำ�แหน่่ งทาง
เกิิ ดขึ้้น

ฝูู งข้้างเคีียง, การควบคุุ มของรััฐ และปัั จจััยของ

สอบถามโปรแกรมวััคซีี นดัด
ั แปลงจากสััตว์์
แพทย์์ของคุุ ณ

1SC

Salmonella enteritidis

Salmonella gallinarum

Mycoplasma Sinoviae

Mycoplasma Gallisepticum

Escherichia Coli

Fowl Cholera

Coryza

Fowl Pox

Laringoracheitis
(vectored vaccine)

Laringoracheitis

Metapneumovirus

EDS 76

Newcastle disease
(high challenge, vectored vaccine)
1 SP

2 SC

Newcastle disease
(high challenge)
1 SP

1 SP

2 SC

1 SC

Newcastle disease

1 SP

Avian Encephalomielitis

Infectious Bronchitis

1 SC

Gumboro disease
(vectored vaccine)

Marek’s disease

0

Gumboro disease

สั ัปดาห์์

ตารางที่่� 32: โปรแกรมการทำำ�วัคซีีน
ั

1DW

1
2

1DW

3

2DW

4

2SP

2SP/
DW

2SP/
DW

2SP/
DW

3SP/
DW

3SP/
DW

3DW

5
6
7
8
9

3SP

1DW/
WI

1SP/
DW

3SP/
DW

10

4SP/
DW

11

1IM
1ED

1IM

1IM

1SC

1SP

1WI

1ED

4SP/
DW

12

3DW

13
14
15

2DW

2IM
4IM

6IM

5IM

5IM

1IM

2IM

2IM

2IM

1SP

2SC

16
SC = การฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง
IM = การฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ
ED = หยดตา 		
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SP = สเปรย์์	
DW = ในน้ำำ ��ดื่�ม	
่
WI = แทงปีี ก

วััคซีีนเชื้้�อตาย

วััคซีีนเชื้้�อเป็็ น

วััคซีีนตััดต่่อพัันธุุกรรม

สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
การจััดการวั ัคซีี นในเชิิ งปฏิิ บั ัติิ
การจััดการวััคซีีนในเชิิ งปฏิิ บัติ
ั ิ ถืื อว่่ าเป็็ นความ

ชััดเจนของผู้้ ผ
� ลิิ ตวััคซีีน อย่่ างไรก็็ ตาม ความ

สามารถปฏิิ บัติ
ั ิ ได้้ง่่ายตามการอธิิ บายอย่่ าง

� ย่่ างเป็็ น
ปัั ญหาก็็ ควรตรวจสอบวิิ ธีี การเหล่่ านี้้ อ

สำำ�คัญ
ั ในการออกแบบโปรแกรมวััคซีีน ซึ่� ง
่

การขนส่่ งและ
การเก็็บรั ักษา
	ตรวจรัับเฉพาะวััคซีีนที่่� อยู่่�ใน
สภาพที่่� ดีี

	เก็็ บไว้้ในที่่� เย็็ นตลอดเวลา
	ไม่่ ต้อ
้ งแช่่ แข็็ งวััคซีีน

� ได้้ ดัังนั้้�นเพื่่� อหลีีกเลี่่� ยง
ผิิ ดพลาดก็็ มัก
ั เกิิ ดขึ้้น

:

	อย่่ าให้้โดนแสงแดด

	เก็็ บวััคซีีนอย่่ างถููกต้้องและตรวจ

การผสมวั ัคซีี น

	ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ �ของผู้้ ผ
� ลิิ ต

อย่่ างระมััดระวัังเมื่่� อปฏิิ บัติ
ั ิ การ

	หลีีกเลี่่� ยงการสััมผัส
ั กัับสารฆ่่ า

ไปตามหลัักเกณฑ์์ โดยการทำำ�วัค
ั ซีีนที่่� เหมาะสม

มีี ความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับสถานะทางสุุ ขภาพที่่� ดีี

:

การปฏิิ บั ัติิ การ

	ใช้้เทคนิิ คที่่� เหมาะสมในการ
ปฏิิ บัติ
ั ิ การวััคซีีนแต่่ ละครั้้�ง

	ให้้วัค
ั ซีีนเฉพาะไก่่ ตัวั ที่่� มีีสุุ ขภาพดีี

� โรคในระหว่่ างการผสมวััคซีีน
เชื้้ อ

	ไม่่ ต้อ
้ งเจืือจางหรืือ “ลด” วััคซีีน

	หลีีกเลี่่� ยงการสััมผัส
ั กัับสารฆ่่ า

	ใช้้วัค
ั ซีีนทัันทีี หลัังจากผสม

� โรคเมื่่� อปฏิิ บัติ
เชื้้ อ
ั ิ การทางวััคซีีน

	หลีีกเลี่่� ยงการใช้้ยาและสาร

สอบเป็็ นประจำำ�

ปฏิิ ชีีวนะก่่ อน 3 วััน และ 1 สััปดาห์์
� เป็็ น
หลัังจากให้้วัค
ั ซีีนเชื้้ อ

การปฏิิ บั ัติิ การแบบกลุ่่�ม

การปฏิิ บั ัติิ การวั ัคซีี นรายตั ัว

น้ำำ ��ดื่่� ม

สเปรย์์

หยดตา

การฉีี ด

แทงปีี ก

	เป็็ นเทคนิิ คการทำำ�วัค
ั ซีีน

	ใช้้สำำ�หรัับการให้้วัค
ั ซีีน

	ใช้้สำำ�หรัับการให้้วัค
ั ซีีน

� ตาย
	ใช้้สำำ�หรัับวััคซีีนเชื้้ อ

	ส่่วนใหญ่่ ใช้้สำำ�หรัับการ

ที่่� ใช้้กันม
ั ากที่่� สุุด

	ต้อ
้ งแน่่ ใจว่่ าไม่่ มีีคลอรีีน
� โรคอื่่� นๆ
หรืือสารฆ่่ าเชื้้ อ
� ่� ม
ในน้ำำ �ดื่

� ่ อนเพื่่� อ
	ระงัับการให้้น้ำำ�ก่
ให้้ไก่่ ทุุกตััวกระหายน้ำำ ��

� ่� มเพื่่� อตรวจดูู
	ใส่่ สีี ในน้ำำ �ดื่
การกิิ นน้ำำ��

	ต้อ
้ งแน่่ ใจว่่ าไก่่ กิินน้ำำ��
ภายใน 2 ชั่่�วโมง

ของโรคเกี่่� ยวกัับทางเดิิ น
หายใจ

	ต้อ
้ งแน่่ ใจว่่ าไม่่ มีีคลอรีีน
� โรคอื่่� นๆ
และสารฆ่่ าเชื้้ อ

ในน้ำำ �� ที่่� สเปรย์์

	ขนาดละอองฝอยมีี
บทบาทที่่� สำำ�คัญ
ั ใน

ปฏิิ กิิริิยาต่่ อวััคซีีนและ
การตอบสนองของ
ภููมิิ คุ้้�มกัน
ั

	มีีการกระจายของวััคซีีน
อย่่ างสม่ำำ��เสมอทั่่�วถึง
ึ ตััว
แม่่ ไก่่

	หลีีกเลี่่� ยงกระแสลมใน

ระหว่่ างปฏิิ บัติ
ั ิ การวััคซีีน

ของโรคที่่� เกี่่� ยวกัับทาง
เดิิ นหายใจ

	ใช้้สีี เพื่่� อประเมิิ น

ประสิิ ทธิิภาพของการ

� เป็็ น
และวััคซีีนเชื้้ อ

ผิิ วหนัังหรืือฉีีดเข้้ากล้้าม
� ขึ้้น
� อยู่่�กัับวััคซีีนนั้้�นๆ
เนื้้ อ

หยอดตา

	อุุปกรณ์์ควรเก็็ บรัักษา

การอบรมและเข้้าใจ

	คนงานต้้องผ่่ าน

	คนงานต้้องผ่่ าน

โปรแกรมการทำำ�งานเป็็ น
อย่่ างดีีว่่ าเป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ น

	ต้อ
้ งแน่่ ใจว่่ าไก่่ ทุุกตััวได้้
รัับวีีคซีีน

ทำำ�วัค
ั ซีีนฝีี ดาษ

้ งแน่่ ใจว่่ าเข็็ มที่่� ใช้้แทง
	การฉีีดสามารถฉีีดเข้้าใต้้ 	ต้อ

อย่่ างถููกต้้อง

การอบรมและเข้้าใจ

โปรแกรมการทำำ�งานเป็็ น
อย่่ างดีีว่่ าเป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ น

มีีวััคซีีนก่่ อนที่่� จะฉีีดให้้แก่่

ไก่่ แต่่ ละตััว

	คนงานต้้องผ่่ าน

การอบรมและเข้้าใจ

โปรแกรมการทำำ�งานเป็็ น
อย่่ างดีีว่่ าเป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ น

	ในกรณีี ของวััคซีีนฝีี ดาษ
ควรตรวจสอบปฏิิ กิิริิยา
ของวััคซีีน 7 วัันหลััง

จากปฏิิ บัติ
ั ิ การ โดยไก่่

มากกว่่ า 90 % ควรมีีผล
บวก
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สุุ ขภาพและความปลอดภััยทางชีี วภาพ
การตรวจวั ัดผลของวั ัคซีี น
ข้้อมููลทางเซรุ่่�มวิิ ทยาจะได้้หลัังจากโปรแกรม

พบว่่ าการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ลดลง แนะนำำ �ว่่าเจ้้าของ

ข้้อมููลทางเซรุ่่�มวิิ ทยาสามารถให้้ข้อ
้ มููลที่่� มีี

ดีี 25 ตััวอย่่ างไปยัังห้้องปฏิิ บัติ
ั ิ การ 1 หรืือ 2

� ที่่� ก่่อให้้เกิิ ดโรค การ
สำำ�หรัับจำำ�นวนของเชื้้ อ

การทำำ�วัค
ั ซีีนทั้้�งหมดเสร็็ จสมบููรณ์์ ปกติิ แล้้ว

ฝููงไก่่ ควรส่่ งตััวอย่่ างเลืือดของไก่่ ที่่�มีีสุุ ขภาพ

การประเมิิ นสถานะทางภููมิิ คุ้้�มกัน
ั ของฝููงไก่่

สััปดาห์์ก่่ อนนำำ �ไก่่ สาวมาไว้้ในโรงเรืือนไก่่ ไข่่ เพื่่� อ

ที่่� อายุุ 15 หรืือ 16 สััปดาห์์เป็็ นช่่ วงที่่� ดีีสำำ�หรัับ

สาวก่่ อนที่่� จะให้้ผลผลิิ ตไข่่ ข้้อมููลเหล่่ านั้้�นจะ

� ฐานในการ
จััดเป็็ นสถานะทางภููมิิ คุ้้�มกันพื้้
ั น

� ที่่� เกิิ ดขึ้้น
� เมื่่� อ
พิิ จารณาถึึงขอบข่่ ายการติิ ดเชื้้ อ

ให้้พวกมัันปลอดจากโรค เช่่ น Mycoplasma
gallisepticum (Mg) และ Mycoplasma

คุุ ณค่่ าต่่ อระดัับความเข้้มข้น
้ ของภููมิิ คุ้้�มกัน
ั

ทำำ�งานร่่ วมกับ
ั ห้้องปฏิิ บัติ
ั ิ การทางสััตว์์ปีีกเพื่่� อ

กำำ�หนดระบบการวิิ นิิจฉััยจะทำำ�ให้้มีีการประเมิิ น
โปรแกรมการทำำ�วัค
ั ซีีนและสภาพของฝููงได้้ดีี
�
ขึ้้น

synoviae (Ms) ก่่ อนเริ่่� มการให้้ผลผลิิ ตไข่่

ตารางที่่� 33: การตรวจวัดผลของวั
ั
คซีีน
ั
โรค

เทคนิิ ค

Infectious Bronchitis

1

ELISA, HAI

15

25

45

65

85

X

X

X

X

X

Gumboro disease

ELISA

Avian Encephalomielitis

ELISA

X

X

ELISA, HAI

X

X

X

X

X

EDS 76

ELISA

X

X

X

X

X

Metapneumovirus

ELISA

X

X

Laringo tracheitis

ELISA

Newcastle disease

X

X

Mycoplasma Gallisepticum

ELISA, PRA

X

X

X

X

X

X

Mycoplasma Sinoviae

ELISA, PRA

X

X

X

X

X

X

จุุดสำำ�คั ัญ

·
สุุขภาพเป็็นสิ่่� งที่่� จำำ�เป็็นเพื่่� อให้้แม่่ ไก่่ ได้ ้ถึึงศั ักยภาพอย่่ างเต็็ มที่่� การปฏิิ บั ัติิ ก่่อนเกิิ ดโรคจะเป็็นสิ่่� งป้้ องกั ันเพื่่� อ
ศั ักยภาพแม่่ ไก่่ ของคุุ ณ

· ดำำ�เนิิ นโปรแกรมความปลอดภั ัยทางชีีวภาพตามความจริิ ง ไม่่ ใช่่ โปรแกรมในกระดาษ

· ดั ัดแปลงโปรแกรมการทำำ�วั ัคซีีนตามสถานการณ์์การระบาดของโรคในฟาร์ ์มของคุุ ณ
· ให้้วั ัคซีีนตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ผลิิ ต ไม่่ มีี โปรแกรมวั ัคซีีนไหนที่่� สำ�
ำ เร็็ จถ้ ้าทำำ�การให้้วั ัคซีีนอย่่ างไม่่ ถููกต้ ้อง
· ตรวจดูู ผลเลืือดจากฝูู งไก่่ เพื่่� อตรวจหาประสิิ ทธิิภาพในโปรแกรมการทำำ�วั ัคซีีนของคุุ ณ
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คุุ ณภาพของไข่่
·
การตรวจแยกแยะข้ ้อบกพร่่ องและสาเหตุุ ในคุุ ณภาพของเปลืือกไข่่
·
การตรวจแยกแยะข้ ้อบกพร่่ องและสาเหตุุ ในคุุ ณภาพภายนอก

คุุ ณภาพของเปลืื อกไข่่
ปัั ญหา
ไข่่ ร้ ้าว/ไข่่ แตก:

รอยร้้าวและรููขนาดใหญ่่

� ตามอายุุ ของแม่่ ไก่่
	% ในการให้้ผลผลิิ ต: เพิ่่� มขึ้้น
1–5 % ของการให้้ผลผลิิ ตไข่่ ทั้้ง� หมด

สาเหตุุ
	ไก่่ แก่่ (> 50–60 สััปดาห์์)

	ขาดแร่่ ธาตุุ หรืือแร่่ ธาตุุ ไม่่ สมดุุ ลย์์
	น้ำำ�� เกลืือ

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่
	อุุณหภููมิิ สูู ง

	ความเสีียหายจากเครื่่� องจัักรในขณะเก็็ บไข่่
ไข่่ ร้ ้าวเป็็นเส้ ้น:

	ไก่่ แก่่ (> 50–60 สััปดาห์์)

	% การให้้ผล: ผัันแปรตามอายุุ และ % การร้้าวของ

	น้ำำ�� เกลืือ

รอยร้้าวเล็็ กมากต้้องส่่ องจึึงจะเห็็ น
ไข่่ ที่่�แตก

	ขาดแร่่ ธาตุุ หรืือแร่่ ธาตุุ ไม่่ สมดุุ ลย์์
	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่
	อุุณหภููมิิ สูู ง

	ความเสีียหายจากเครื่่� องจัักรในขณะเก็็ บไข่่
	เก็็ บไข่่ ไม่่ บ่่อย

ไข่่ ร้ ้าวเป็็นแฉก:

รอยร้้าวเล็็ กเป็็ นแฉกออกจากจุุ ดศููนย์์รวม

	% การให้้ผล: ผัันแปรตามอายุุ ,

1–2 % ของการให้้ผลผลิิ ตทั้้�งหมด

	ไก่่ แก่่ (> 50–60 สััปดาห์์)

	ขาดแร่่ ธาตุุ หรืือแร่่ ธาตุุ ไม่่ สมดุุ ลย์์
	น้ำำ�� เกลืือ

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่
	อุุณหภููมิิ สูู ง

	ความเสีียหายจากเครื่่� องจัักรในขณะเก็็ บไข่่
	เก็็ บไข่่ ไม่่ บ่่อย

ไข่่ เปลืื อกน้ ้อย และเปลืื อกบาง:

	ต่่อมสร้้างเปลืือกเจริิ ญไม่่ เต็็ มที่่�

	% การให้้ผล: ผัันแปร 0.5–6 %.

	ขาดแร่่ ธาตุุ หรืือแร่่ ธาตุุ ไม่่ สมดุุ ลย์์

ไม่่ มีีเปลืือก หรืือเปลืือกบางมาก, แตกง่่ ายมาก
มัักเกิิ ดสูู งในไก่่ สาวในช่่ วงเริ่่� มเจริิ ญพัันธุ์์ �

	การผิิ ดรูู ปของแคลเซีียมในเปลืือกไข่่

	น้ำำ�� เกลืือ

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่

	ความเสีียหายจากเครื่่� องจัักรในขณะเก็็ บไข่่
	เก็็ บไข่่ ไม่่ บ่่อย

เปลืื อกไข่่ หยาบหรืื อขรุุขระ:

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่ และ

	% การให้้ผล: ควรเกิิ ดภาวะนี้้ � < 1 %

	การสร้้างไข่่ ถูู กรบกวน หรืือ, ไข่่ ค้า้ งในท้้อง

� ิ วขรุุ ขระกระจายอยู่่�บนเปลืือก
ไข่่ ที่่�มีีพื้้ นผิ

ไข้้สมองและสัันหลัังอัักเสบ

	เพิ่่� มแสงสว่่ างอย่่ างฉัับพลัันระหว่่ างวางไข่่

	ขาดน้ำำ ��

ไข่่ ไม่่ เป็็นรูู ปทรง:

	ต่่อมสร้้างเปลืือกเจริิ ญไม่่ เต็็ มที่่�

(เป็็ นเส้้นหรืือร่่ อง)

	ความเครีียดที่่� เกิิ ดจากการหวาดกลััวและการถููก

เปลืือกไข่่ เสีียหายจากด้้านที่่� แบน หรืือตััวไข่่ แตก

	% การให้้ผล: สามารถสููงถึึง 2 % ในช่่ วงเริ่่� มวางไข่่
และส่่ วนใหญ่่ จะหายไปโดยไม่่ มีีสาเหตุุ

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่
รบกวน

	ความแออััด
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คุุ ณภาพของไข่่
คุุณภาพของเปลืื อกไข่่
ปััญหา

สาเหตุุ

ไข่่ด้ ้านข้ ้างแบน:

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่ และ

	% การให้้ผล: < 1 %

	การสร้้างไข่่ ถูู กรบกวน

เปลืือกบางส่่ วนแบน

ไข้้สมองและสัันหลัังอัักเสบ

	เพิ่่� มแสงสว่่ างอย่่ างฉัับพลัันระหว่่ างวางไข่่

	ความแออััด

ตุ่่�ม:

ก้้อนสีีน้ำำ �� ตาลเล็็ กๆ ของแคลเซีียมบนเปลืือกไข่่
	% การให้้ผล: ปกติิ ประมาณ 1 %

รููเข็็ม:

รููเล็็ กๆ ในเปลืือกไข่่

	% การให้้ผล: < 0.5%

	เพิ่่� มแสงสว่่ างอย่่ างฉัับพลัันระหว่่ างวางไข่่
	ความแออััด

	ไก่่ แก่่

	ขาดแร่่ ธาตุุ หรืือแร่่ ธาตุุ ไม่่ สมดุุ ลย์์

	ความเสีียหายจากแม่่ ไก่่ หรืือวััตถุุ แหลมในกรง หรืือ
สายพานเก็็ บไข่่

เปลืื อกไข่่ด่่างหรืื อกระซีี ด

� ในโรงเรืือนสููง
	ความชื้้ น

	% การให้้ผล: ไม่่ ถืื อว่่ าตกเกรดแม้้ว่่าลัักษณะเห็็ น

	ความแออััด

พบรอยด่่ างเมื่่� อส่่ องดูู

ชััดเจน อััตราการเกิิ ดผัน
ั แปร

ไข่่ จุุ ดสีี น้ำำ�� ตาล
	% การให้้ผล
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	ไก่่ แก่่

	แคลเซีียมมากเกิิ นไป

	ขาดแร่่ ธาตุุ

	โรคที่่� เกี่่� ยวกัับการตอบสนองของรัังไข่่ และโรค
เบอร์์ซ่่ าอัักเสบติิ ดต่่อในฝูู งพ่่ อแม่่ พัน
ั ธุ์์ �

	ความเครีียดระหว่่ างการวางไข่่

คุุ ณภาพของไข่่
คุุ ณภาพของไข่่ ขาว
สาเหตุุ

ทางกายภาพ

อายุุ ของไก่่

การจััดการ

เก็็ บที่่�อุุณหภูู มิิสููง ความเครีี ยดจากความร้้อน

โรค

Bronchitis, Newcastle

โภชนาการ

Haugh units

อุุณหภููมิิ

รายการ

อาหารโปรตีี นหรืือไลซีี นต่ำ� ำ�

ระดัับวิิตามััน E หรืื อ C ต่ำำ��ระหว่่ างเกิิดความเครีี ยดจาก
ความร้้อน

ระดัับของแร่่ ธาตุุ ต่ำ� ำ�
การปนเปื้้�อน

การเก็ บ : วัน

ธาตุุ วาเนเดีี ยม

คุุ ณภาพของไข่่ แดง
ปัั ญหา

สาเหตุุ

จุุดเลืื อด:

	ขาดวิิ ตามิิ น A และ K

	% การให้้ผล: อััตราการเกิิ ดผัน
ั แปร, 5–8 %

	โปรแกรมให้้แสงสว่่ างที่่� ต่่อเนื่่� อง หรืือช่่ วงการให้้

จุุ ดเลืือดบนผิิ วของไข่่ แดง

� รา
	พิิษจากเชื้้ อ

แสงไม่่ สม่ำำ��เสมอ

	ตื่่�นกลััวและถููกรบกวน

	ไข้้สมองและสัันหลัังอัักเสบ
�
จุุดเนื้้ อ:

	ขาดวิิ ตามิิ น A และ K

น้ำำ �� ตาล

	โปรแกรมให้้แสงสว่่ างที่่� ต่่อเนื่่� อง หรืือช่่ วงการให้้

� เยื่่� อของรัังไข่่ หรืือจุุ ดเลืือดที่่� แตกออกมา มีีสีี
� เนื้้ อ
ชิ้้ น

	% การให้้ผล: 1–3 %

� รา
	พิิษจากเชื้้ อ

แสงไม่่ สม่ำำ��เสมอ

	ตื่่�นกลััวและถููกรบกวน

	ไข้้สมองและสัันหลัังอัักเสบ
ไข่่ แดงซีี ด:

ไข่่ แดงมีีสีีไม่่ เป็็ นไปตามต้้องการ

	% การให้้ผล: อััตราการเกิิ ดผัน
ั แปรตามปัั ญหา

	ปััญหาสุุ ขภาพทางเดิิ นอาหาร

	มัน
ั โคทอกซิิ น
	ตับ
ั เสีียหาย

	การออกซิิ เดชั่่� นของสารสีีที่่� เติิ ม

	ผสมสารสีีผิิ ด

จุุดสำำ�คั ัญ

·
คุุณภาพภายในและภายนอกของไข่่ เป็็นเครื่่� องมืือที่่� มีีพลั ังในการจััดการปัั ญหาการให้้ผลผลิิ ตไข่่
·
เปอร์ ์เซ็็ นต์ ์ข้ ้อบกพร่่ องที่่� มีีบ้ ้างก็็ พิิจารณาว่่ าปกติิ ได้ ้
·
การจััดการไข่่ ที่่�ถููกต้ ้องเป็็นหนทางที่่� ดีี ที่่� สุุดในการเพิ่่� มคุุ ณภาพภายในและภายนอกของไข่่
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เป้้ าหมายตามศัักยภาพ
ตารางที่่� 34: ศั ักยภาพชองไก่่ ไข่่ สายพั ันธุ์์� H&N “Brown Nick” จนถึึงอายุุ 100 สั ัปดาห์์ ภายใต้ ้การจััดการที่่� ดีีและสภาพแวดล้ ้อมที่่� พอเหมาะ
อายุุ
สั ัปดาห์์

อััตราการรอดชีีวิิ ต

การให้้ ไข่่ /วั ัน

ไข่่ /จำำ�นวนไก่่ เริ่่� มต้ ้น

น้ำำ�� หนัักไข่่

น้ำำ�� หนัักไข่่ สะสม

มวลไข่่

น้ำำ�� หนัักตั ัว

%

%

ไข่่

ก. / ไข่่

ก. / ไข่่

กก.

ก.

19

100

10.0

0.7

45.0

45.0

0.03

1596

21

99.9

67.6

8.6

50.0

48.7

0.42

1750

23

99.7

20

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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100

99.8

99.6

99.5

99.4

99.3

99.2

99.1

99.0

98.9

98.8

98.7

98.6

98.5

98.4

98.3

98.2

98.1

98.0

97.9

97.8

97.7

97.6

97.5

97.4

97.3

97.2

97.1

97.0

96.9

96.8

96.7

96.6

96.5

96.4

96.3

96.2

96.1

96.0

45.0

3.9

81.0

14.2

92.4

26.9

89.0

93.7

94.3

94.7

95.1

95.3

95.5

95.6

95.7

95.7

95.7

95.6

20.4

33.4

40.0

46.6

53.2

59.8

66.4

73.0

79.6

86.2

92.8

99.4

95.5

106.0

95.3

119.1

95.4

95.2

95.0

94.8

94.6

94.4

94.2

93.9

93.7

93.4

93.1

92.8

92.5

92.2

91.9

91.5

91.2

90.8

90.4

90.0

89.6

89.1

88.7

112.6

125.7

132.2

138.7

145.2

151.6

158.1

164.5

170.8

177.2

183.5

189.9

196.1

202.4

208.6

214.8

221.0

227.1

233.2

239.3

245.3

251.3

257.3

47.6

52.2

54.1

55.8

57.2

58.4

59.2

59.9

60.5

61.0

61.5

61.9

62.3

62.6

62.8

63.0

63.2

63.4

63.5

63.7

63.8

63.9

64.0

64.1

64.2

64.3

64.4

64.5

64.6

64.7

64.8

64.9

65.0

65.1

65.2

65.3

65.3

65.4

65.5

65.6

47.1

50.1

51.3

52.4

53.3

54.2

54.9

55.5

56.1

56.5

57.0

57.4

57.8

58.1

58.4

58.7

59.0

59.2

59.4

59.7

59.8

60.0

60.2

60.4

60.5

0.18

0.71

1.05

1.41

1.78

2.17

2.55

2.95

3.35

3.75

4.16

4.57

4.98

5.40

5.81

6.22

6.64

7.05

7.47

7.89

8.30

8.71

9.13

9.54

9.95

60.6

10.36

60.9

11.18

60.8

61.0

61.1

61.3

61.4

61.5

61.6

61.7

61.8

61.9

61.9

62.0

62.1

10.77

11.59

11.99

12.40

12.80

13.21

13.61

14.01

14.41

14.80

15.20

15.59

15.98

1675

1810

1850

1882

1897

1908

1914

1918

1922

1925

1928

1931

1934

1937

1940

1943

1946

1949

1952

1955

1958

1961

1964

1967

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

เป้้ าหมายตามศัักยภาพ
ตารางที่่� 34: ศั ักยภาพชองไก่่ ไข่่ สายพั ันธุ์์� H&N “Brown Nick” จนถึึงอายุุ 100 สั ัปดาห์์ ภายใต้ ้การจััดการที่่� ดีีและสภาพแวดล้ ้อมที่่� พอเหมาะ
อายุุ
สั ัปดาห์์

อััตราการรอดชีีวิิ ต

การให้้ ไข่่ /วั ัน

ไข่่ /จำำ�นวนไก่่ เริ่่� มต้ ้น

น้ำำ�� หนัักไข่่

น้ำำ�� หนัักไข่่ สะสม

มวลไข่่

น้ำำ�� หนัักตั ัว

%

%

ไข่่

ก. / ไข่่

ก. / ไข่่

กก.

ก.

61

95.9

88.2

263.2

65.7

62.2

16.37

2011

63

95.7

87.2

274.9

65.8

62.3

17.14

2015

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

95.8

95.6

95.5

95.4

95.3

95.2

95.1

95.0

94.9

94.8

94.7

94.6

94.5

94.4

94.3

94.2

94.1

94.0

93.9

93.8

93.7

93.6

93.5

93.4

93.3

93.2

93.1

93.0

92.9

92.8

92.7

92.6

92.5

92.4

92.3

92.2

92.1

92.0

87.7

86.7

86.2

85.7

85.1

84.6

84.0

83.4

82.8

82.2

81.6

80.9

80.3

79.6

78.9

78.2

77.5

76.8

76.0

75.3

74.5

73.7

72.9

72.1

71.3

70.4

69.6

68.7

67.8

66.9

66.0

65.1

64.2

63.2

62.2

61.3

60.3

59.2

269.1

280.7

286.5

292.2

297.9

303.5

309.1

314.6

320.1

325.6

331.0

336.4

341.7

346.9

352.1

357.3

362.4

367.5

372.5

377.4

382.3

387.1

391.9

396.6

401.3

405.9

410.4

414.9

419.3

423.6

427.9

432.1

436.3

440.4

444.4

448.3

452.2

456.0

65.8

65.9

66.0

66.1

66.1

66.2

66.3

66.4

66.4

66.5

66.6

66.6

66.7

66.7

66.8

66.9

66.9

67.0

67.0

67.1

67.1

67.2

67.2

67.3

67.3

67.4

67.4

67.5

67.5

67.5

67.6

67.6

67.6

67.7

67.7

67.7

67.8

67.8

62.3

62.4

62.5

62.6

62.6

62.7

62.8

62.8

62.9

62.9

63.0

63.1

63.1

63.2

63.2

63.3

63.3

63.4

63.4

63.5

63.5

63.6

63.6

63.7

63.7

63.7

63.8

63.8

63.9

63.9

63.9

64.0

64.0

64.0

64.1

64.1

64.1

64.2

16.76

17.52

17.90

18.28

18.66

19.03

19.40

19.77

20.13

20.50

20.86

21.21

21.57

21.92

22.27

22.61

22.95

23.29

23.63

23.96

24.29

24.61

24.93

25.25

25.56

25.87

26.18

26.48

26.78

27.07

27.36

27.64

27.93

28.20

28.47

28.74

29.01

29.26

2013

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2048

2050

2052

2054

2056

2058

2060

2062

2064

2066

2068

2070

2072

2074

2076

2078

2080

2082

2084

2086

2088

2090

73

บัันทึึก
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กิิ ตติิ กรรมประกาศ
� ำ�หรัับการแบ่่ งปัั นรููปภาพ:
เราขอขอบคุุ ณบริิ ษัทดั
ั งั ต่่ อไปนี้้ สำ

Loreto Serrano Esteban - Dagu S.A.
Carlos Costa - H&N Peninsular

Patricia Yañez - Huevos Leon S.L.
James Wignall - H&N UK

ข้้อตกลงและเงื่่� อนไข
ข้้อมููล, คำำ�แนะนำำ � และข้้อเสนอแนะที่่� ให้้ไว้้ใน

International ไม่่ สามารถรัับผิิ ดชอบในข้้อผิิ ด

การไม่่ ปฏิิ บัติ
ั ิ ตามการเสนอแนะข้้อมููลหรืือ

จุุ ดประสงค์์เพื่่� อการศึึกษาเท่่ านั้้�น โดยต้้อง

การเสนอแนะข้้อมููลหรืือการจััดการเหล่่ านี้้ �

International จะไม่่ รับ
ั ผิิ ดชอบเป็็ นกรณีีพิิ เศษ

การณ์์ของโรคอาจแตกต่่ างกััน และคู่่�มืือไม่่

นอกจากนี้้ � H&N International ไม่่ ได้้รับ
ั รอง

ที่่� ทุุกความพยายามที่่� ได้้ทำำ�ก็็เพื่่� อทำำ�ให้้มั่่�นใจ

ของการใช้้, ความถููกต้้อง, ความแม่่ นยำำ�

ถืือได้้ ณ ขณะที่่� ได้้ทำำ�การตีีพิิ มพ์์ ทาง H&N

หรืือการให้้ผลผลิิ ต ที่่� มีีผลจากการใช้้หรืือ

� วรใช้้เพื่่� อเป็็ นแนวทางและ
คู่่�มืือการจััดการนี้้ ค

ยอมรัับว่่ าสภาพแวดล้้อมในท้้องถิ่่� นและสภาพ
สามารถครอบคลุุ มทุุกสถานการณ์์ได้้ ในขณะ
ว่่ า ข้้อมููลที่่� ได้้แสดงนั้้�นมีี ความถููกต้้องและเชื่่� อ

พลาด, การละเลย, หรืือความไม่่ ถูู กต้้องใน

การจััดการเหล่่ านี้้ � และไม่่ ว่่าในกรณีี ใด H&N
ในความเสีียหายทางอ้้อมหรืือผลเสีียที่่� ตาม

มา หรืือความเสีียหายเป็็ นพิิ เศษใดๆ ที่่� เกิิ ด

หรืือทำำ�การนำำ �เสนอ หรืือรัับประกัันในส่่ วน

� หรืือในการเชื่่� อมโยงกัับการใช้้การเสนอ
ขึ้้น

, หรืือความน่่ าเชื่่� อถืือ หรืือศัักยภาพของฝูู ง

จััดการนี้้ �

แนะข้้อมููลและการจััดการที่่� อยู่่�ในคู่่�มืือการ
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