
 

การเลี้ยงไก�ไข�แบบลดต�นทุน ผสมผสานกับแนวทางการเลี้ยงไก�ไข�แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



การเลี้ยงไก�ไข�แบบ ลดต�นทุน ผสมผสานกับแนวทางการเลีย้งไก�ไข�แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ในส�วนนี้ขอแนะนําการเลี้ยงไก�ไข�แบบลดต�นทุน เป�นการเลี้ยงแนวเศรษฐกิจพอเพียง   ช�วยลดต�นทุนและให�
คุณภาพของไข�ไก�สูง ไก�ไข�มีอายุที่ยืนยาวกว�าการเลี้ยงในกรงตับ อีกทั้งราคาของไข�ไก�มีราคาที่น�าสนใจมาก การ
เลี้ยงไก�ไข�ประหยัดแบบลดต�นทุน ผสมผสานกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ลักษณะคล�ายกับเลี้ยงไก�ไข�แบบ
ธรรมชาติ ไม�ได�ขังในกรง จะปล�อยให�ออกหากินตามสวน หรือพื้นที่ที่จัดเตรียมให� การเลี้ยงแบบนี้ จะช�วยให�ไก�ไข�
อารมณ0ดี ไม�เครียด ใช�ชีวิตเหมือนธรรมชาติ  

การเลี้ยงไก�ไข�แบบลดต�นทุน  

จะช�วยให�ประหยัดต�นทุน ทั้งเรื่องโรงเรือน อุปกรณ0การเลี้ยง รวมทั้งอาหารสําหรับไก�ไข�สาว เป�นแนวทาง
ของการ เลี้ยงไก�ไข�ให�ได�กําไรสูงสุด บวกกับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ที่สามารถมีรายได�จากการปลูกพืชผัก
และสวนได�อีกด�วย 

เล�าไก�ไข�แบบประหยัด 
เล�าไก�หรือคอกไก�ไข�นี้ จะไม�ต�องลงทุนสูง ต�างกับการเลี้ยงแบบโรงเรือน จะมีแค�เพียงคอนและบ�านหรือเล�า

กันแดด กันฝนสําหรับไก�ให�นอนพักผ�อนในตอนกลางคืน รอบๆสถานที่เลี้ยงจะมีเพียงรั้ว สําหรับป5องกันศัตรูที่จะ
มาทําร�ายไก�ไข� อย�างที่เกริ่นในตอนแรก หากเราเลี้ยงไก�ไข�ในสวนหลังบ�าน โดยปลูกพืชผักสวนครัว หรือหน�อไม� 



ให�คุ�ยเขี่ยหากินเอง ทั้งนี้มูลไก�ไข�จะมีประโยชน0กับพืชที่ปลูกในสวน เป�นปุ6ยชั้นดี ช�วยให�มีรายได�จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไปขายได� เป�นรายได�เสริมที่ไม�ต�องลงทุนอะไรมากมาย แถมบางครั้งพืชผลหรือผลไม�ที่ร�วงลงมาก็เป�น
อาหารเสริมสําหรับไก�ไข�อกีค�ะ ข�อได�เปรียบของการเลี้ยงไก�ไข�แบบปล�อยที่มากกว�าการเลี้ยงในกรงตับ คือ ไก�ไข
แบบปล�อยจะมีอายกุารให�ไข�ตั้งแต� 2 ป9ขึ้นไป แต�การเลี้ยงไก�ไข�แบบกรงตับมีอายุของการให�ไข� ไม�เกิน 1.5 ป9 

 

 

 

 



อาหารไก�ไข�ลดต�นทุน 
ป>ญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก�ไข�ที่พบเจอบ�อย และหลีกเลี่ยงไม�ได� นั่นก็คือ ต�นทุนค�าใช�จ�ายในด�านของ

อาหารไก�ไข�ที่มีราคาสูง   ซึ่งเป�นอีกหนึ่งป>จจัยหลักที่ต�องนํามาพิจารณาเพื่อลดต�นทุนในส�วนนี้ที่เกิดขึ้นรายวัน 
นับเป�นตัวแปรที่สําคัญที่จะได�กําไรมาก น�อย หรือขาดทุน เนื่องจากอาหารเป�นส�วนจําเป�นอย�างยิ่งของไก�ไข�ที่ต�อง
นําไปใช�ในการเจริญเติบโตและนําไปผลิตไก�ไข�คุณภาพ หากเราสามารถ  ที่จะลดต�นทุนในส�วนนี้ลงได� จะช�วยให�ผู�
เลี้ยงมีกําไรจากการเลี้ยงไก�ไข�มากยิ่งขึ้น อีกทั้งง�ายต�อการจัดหาอกีด�วย เนื่องจากอาหารเหล�านี้สามารถหาได�ใน
ท�องถิ่นเรา  

 

 



 

สูตรอาหารไก�ไข�ลดต�นทุน  

สูตรอาหาร นอกจากจะช�วยลดต�นทุนแล�ว ยังช�วยให�ไก�ไข�แข็งแรง มีภูมิต�านทานโรค   ลดกลิ่น   เหม็น
ของมูลไก� ไข�ไก�สีสวย ไข�แดงสดใส 
 
 วัตถุดิบ 
- หยวกกล�วยหั่นละเอยีด 20 กิโลกรัม 
- กากน้ําตาล 1 กิโลกรัม 
- เกลือเม็ด 1/2 กิโลกรัม 
ขั้นตอน 
- ใส�ส�วนประกอบทั้ง 3 ลงไปในถังหมัก แล�วคลุกเคล�าให�เข�ากัน 
- ปEดฝาถังหมัก เก็บไว�ที่ร�มประมาณ 7 วัน 
 

 

 

 



 
อัตราส�วน 
- ใช�ผสมกับหัวอาหาร โดยมีอัตราส�วนดังนี้ สูตรอาหารไก�ไข�ลดต�นทุน 1 กก. ต�อ หวัอาหารไก�ไข� 10 กก.  

ต�อไก� 30 ตัว ต�อวัน (นําไปให�ไก�ไข�กินวนัละ 2 เวลา เช�าและเย็น)  
 
หรือใช�สูตรอาหารหมัก โดยใช�ส�วนประกอบดังนี้ 
         -    หยวกกล�วยหั่นและทุบให�นิ่ม 30 กก. 
         -    ข�าวลีบ 10 กก. 
         -    รําละเอียด 10 กก.                      
         -    ปลายข�าว 1.5 กก. 
         -    น้ําตาลทรายแดง 1 กก. 
         -    เกลือ 200 กรัม 
         -    ขี้วัวแห�งบดละเอยีด 4 กก. 
         -    ดินแดงร�วน 2 กก. 



 
วิธีทํา 
-    เติมส�วนประกอบทั้งหมดลงไปในถังหมัก คลุกเคล�าให�เข�ากัน 
-    เตรียมน้ําสะอาด 20 ลิตร แล�วเติมน้ําหมักจุลินทรีย0 40 ซีซีและกากน้ําตาล 40 ซีซี 
-    ค�อยๆเทน้ําลงไปในถังหมัก คลุกเคล�าให�เข�ากันจนจับกันเป�นก�อน 
-    ปEดฝาให�สนิท เก็บไว�ในที่ร�ม ทิ้งไว� 7 วัน หลังจากนั้นสามารถนําไปให�ไก�ไข�กินได� เช�า และเย็น ซึ่งจะช�วย
ประหยัดต�นทุนค�าอาหารมากกว�าอาหารสําเร็จรูป 3 เท�า 

การขยายพันธุ-ไก�ไข� 
ในระหว�างการเลี้ยงแบบปล�อยนี้ อัตราส�วนที่เหมาะสม ปล�อยไก�ตัวผู� 1 ตัว ต�อไก�ไข�ตัวเมีย 5 ตัว ทั้งนี้

เพื่อการเพาะพันธุ0ลูกไก�ไข�   โดยไม�ต�องเสียเงินไปซื้อไก�ไข�สาวมาเลี้ยง ที่ราคาค�อนข�างแพง การขยายพันธุ0
เองนี้ นอกจากจะประหยัดค�าไก�ไข�แล�วยงั สามารถให�เรารู�ถึงรุ�นไก�ไข�ในแต�ละรุ�น  

สมุนไพรไก�ไข� ป.องกันและรักษาโรค 
ฟ5าทะลายโจร สมุนไพร ที่เหมาะสําหรับป5องกันและรักษาโรคต�างๆของไก�ไข� โดยส�วนใหญ�แล�วโรคที่เกิด

ขึ้นกับไก�ไข� จะมีอยู� 2 ช�วงคือ 
 



ปลายฝนต�นหนาว 
•    สับฟ5าทะลายโจรให�ละเอียด แล�วตากให�แห�ง นําไปบด สามารถผสมกับอาหารไก�ให�กิน 
•    หรือสามารถนําฟ5าทะลายโจรสดๆ ให�ไก�กินได�เลย 
ช�วงใกล�เข�าฤดูร�อน 
•    ช�วงนี้โรคไข�หวัดนกมักระบาด ให�นาํฟ5าทะลายโจร ลูกใต�ใบ ต�นโทงเทง และหนุมานประสานกาย อย�าง
ล�ะ 1 กก. สับพอประมาณ เทใส�ถังหมัก 
•    ใช�น้ําตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาล 1 กก. น้ําเปล�า 5 ลิตร เทลงไปในถังหมักด�วย หมักไว� 10-15 วัน 
•    สามารถนํามาผสมกับน้ําให�ไก�กินได�, หรือถ�าไก�ไข�ปMวยหรือซึม หน�าซีด ไม�ต�องผสม ให�กินได�เลย 
แผนการเลี้ยงไก�ไข�แบบประหยัด พอเพียง  
หากเราจะเลี้ยงไก�ไข�อย�างจริงจัง ให�ได�ผลผลิตอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�เพยีงพอต�อความต�องการของตลาดแล�ว

ล�ะก็ ควรจะมีการวางแผนที่ดีตั้งแต�เริ่มต�นเลี้ยงหรือก�อนเลี้ยงไก�ไข� โดยเริ่มต�นเลี้ยงที่จํานวนน�อยๆสัก 10-20 ตัว 
แล�วค�อยเพิ่มจํานวน เราจะได�ใกล�ชิด และสังเกตุพฤติกรรมของไก�ไข� รวมถึงอาหารการกิน และโรคที่เกิดขึ้นกับไก�
ไข� ในระหว�างการฝOกหัดเลี้ยงนั้น ควรจดัสถานที่เพาะปลูกพืชผัก ผลไม�ไว�เอง (เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่
ค�อนข�างกว�าง โดยไก�ไข� 1 ตัว / ตารางเมตร) เช�น กล�วย ข�าว ผักสวนครัวจําพวกกวางตุ�ง ผักบุ�ง คะน�า ข�า ตะไคร� 
พริก มะละกอ ตําลึง กระถิน สําหรับเป�นอาหารหลัก อาหารเสริมของไก�ไข� ส�วนฟ5าทะลายโจร ลูกใต�ใบ ต�น
โทงเทง หนุมานประสานกาย เป�นสมุนไพรสําหรับไก�ไข� ให�ไก�ทนทานต�อโรคและรักษาโรคต�างๆ จัดสัดส�วนของ



พื้นที่ให�เหมาะสม และที่ผู�เขียนอยากจะแนะนําเพิ่มคือ การปลูกกล�วยน้ําว�า และหน�อไม� เพื่อจัดเป�นแหล�งคุ�ยเขี่ย
หากินแมลงและปลวกของไก�ไข� ตามธรรมชาติ การเลี้ยงแบบนี้จะช�วยให�ไก�ไข�อารมณ0ดี สุขภาพแข็งแรง อายยุืน 
และจะช�วยให�เรามีรายได�ต�อที่สอง คือสามารถนํากล�วย และหน�อไม�ไปขายได�อีกทางหนึ่ง 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พันธุ�ไก	ไข	 



 

• โร�ดไอด�แลนด�แดง  
 
• บาร�พลีมัทร็อค  

 
• เล็กฮอร�นขาวหงอนจักร  

 
•  ไก	ลูกผสม  

 

 

 

 

พันธุ�โร�ดไอด�แลนด�แดง 



 
 

ชื่อสามัญ  ไก�โรPดไอส0แลนด0เรด (Rhode Island Red) 
 
 
 
 
ถิ่นกําเนิดหรือแหล�งที่เลี้ยง   



    ถิ่นกาํเนิดจากประเทศอเมริกานําเข�ามาเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต�ประมาณ ป9 พ.ศ. 2498  
โดยฝูงไก�ที่เลี้ยงของกรมปศุสัตว0เป�นฝูงที่เลี้ยงและรักษาพันธุ0มากว�า 50 ป9 จนถือได�ว�า  
เป�นไก�โรPดไอส0แลนด0เรดสายพันธุ0กรมปศุสัตว0 แหล�งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย  

      ลักษณะประจําพันธุ-  
       -  เพศผู� มีขนลําตัวสีน้ําตาลแดง ปลายของขนสร�อยคอ ป9ก หาง มีสีดํา แข�ง ปาก  
สีเหลือง ใบหน�าสีแดง หงอนจักร  

 -  เพศเมีย มีลักษณะเหมือนเพศผู�  
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ  
เมื่ออายุให�ไข�ฟองแรก 147 - 197 วัน น้ําหนักตัวเมื่อให�ไข�ฟองแรก 1,749 - 2,111 กรัม ผลผลิตไข� 
216 - 266 ฟอง/ป9 น้ําหนักไข� 47 - 63 กรัม ไก�โรPดไอส0แลนด0เรด เป�นไก�กึ่งไข�กึ่งเนื้อ (Dual purpose) 
จึงเหมาะจะใช�เป�นสายแม�พันธุ0ในการผลิตไก�ลูกผสมพื้นเมืองไทย  

 
 
 

ไก�พันธุ-บาร-พลีมัทร็อค 



 
 

ชื่อสามัญ  ไก�บาร0พลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock) 



ถิ่นกําเนิดหรือแหล�งเลี้ยงดู  
     ถิ่นกําเนิดจากประเทศอเมริกานําเข�ามาเลี้ยงในประเทศไทย ตั้งแต�ประมาณ ป9 2498  

พร�อม ๆ กับไก�โรPดไอส0แลนด0เรด โดยฝูงไก�ที่เลี้ยงของกรมปศุสัตว0เป�นฝูงที่เลี้ยงและรักษา 
พันธุ0มากว�า 50 ป9 จนถือได�ว�าเป�นไก�บาร0พลีมัทร็อค สายพันธุ0กรมปศุสัตว0 แหล�งที่เลี้ยงพบ 
มากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ลักษณะประจําพันธุ-  

-  เพศผู�  มีขนลําตัวสีลายดําขาวทั้งตัว แข�ง ปาก สีเหลือง ใบหน�าสีแดง หงอนจักร  
-  เพศเมีย  ลักษณะเหมือนเพศผู�  

ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ  
อายุเมื่อให�ไข�ฟองแรก 142 - 190 วัน น้ําหนักตัวเมื่อให�ไข�ฟองแรก 1,665 - 2,009 กรัม ผลผลิต

ไข� 199 - 241 ฟอง/ป9 น้ําหนักไข� 48 - 62 กรัม ไก�บาร0พลีมัทร็อคเป�นไก�พันธุ0 กึ่งไข�กึ่งเนื้อ (Dual 
purpose) จึงเหมาะจะใช�เป�นสายแม�พนัธุ0ในการผลิตไก�ลูกผสมพื้นเมืองของไทย เช�นเดียวกับไก�โรPดไอส0
แลนด0เรด แต�มีข�อด�อยกว�าคือ ไก�ลูกผสมเพศเมีย มีสนสีลายบาร0 (ดํา - ขาว) ซึ่งพ�อค�าไม�นิยมซื้อ  

 
 
 



เล็กฮอร-นขาวหงอนจักร 
 

  
 
 



ไก�พันธุ0เลกฮอร0นเป�นพันธุ0ไก�ไข�ที่มีถิ่นกําเนิดทางตอนกลางของประเทศอิตาลี มีเลี้ยงกันแพร�หลายทั่ว
โลก ซึ่งเป�นแหล�งผลิตไข�ไก�สีขาว ไก�พันธุ0เลกฮอร0น สีอื่นๆนอกจากสีขาวก็มหีลายชนิด แต�ไม�เป�นที่แพร�หลาย
มากนักเช�น สีแดง  สีแดงหางดํา สีน้ําตาลอ�อน สีน้ําตาลดํา สีดํา สี   น้ําเงิน รวมทั้งสีบราก็มี แต�ทุกชนิดของ
เลกฮอร0นจะมีหงอนจกัร แบบ Single Comb แต�ก็มีบ�างที่มี Rose Comb ไก�พันธุ0เลกฮอร0นเป�นแม�ไก�ไข�ที่ดี
เยี่ยมมีประสิทธภิาพการเปลี่ยนอาหารไปเป�นไข�ในอัตราส�วนที่ดีมาก เลี้ยงปล�อยได�ดี ชอบกินหญ�า และ
สามารถเปลี่ยนหญ�าไปเป�นไข�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถเลี้ยงแบบปล�อยได�ดีมาก ไม�นิยมเลี้ยงเป�นไก�
เนื้อเพราะมีขนาดเล็ก ไก�พันธุ0นีจ้ะร�อง และตื่นตกใจง�าย เมื่อถูกรบกวน       ดังนั้นการเลี้ยงปล�อยควรให�อยู�
ห�างจากผู�คนที่ผ�านไปมา และสิ่งรบกวนด�วย เป�นไก�ไข�พันธุ0ขนาดเล็กกว�าไก�ไข�พนัธุ0อื่นๆ แต�ก็ใหญ�กว�าไก�
แจ�   ในประเทศไทยการเลี้ยงไก�พันธุ0นี้มกัเลี้ยงกัน เพื่อใช�ไข�ฟ>กสําหรับห�องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร0เป�น
ส�วนมาก ในอดีตของการเลี้ยงไก�ไข� ไก�เล็กฮอร0นขาวหงอนจักรจัดเป�นไก�พันธุ0ที่นิยมเลี้ยงกันแพร�หลายที่สุด
ในบรรดาไก�เล็กฮอร0น ด�วยกัน เป�นพันธุ0ที่มีขนาดเล็ก ขนสีขาว ให�ไข�เร็ว ให�ไข�ดก ไข�เปลือกสีขาว มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค�อนข�างสูง เพราะมีขนาดเล็ก ทนต�ออากาศร�อนได�ดี เริ่มให�ไข�เมื่ออายุ 5- 
5½ เดือน ให�ไข�ป9ละประมาณ 280 ฟอง น้ําหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู�หนัก 2.2-2.9 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 
1.8-2.2 กิโลกรัม  



 
ไก�พันธุ-ลูกผสม 

 

 



 
เป�นไก�ที่เกิดจากการผสมพันธุ0ระหว�างไก�พันธุ0แท� 2 พันธุ0 โดยมีจุดประสงค0เพื่อให�ได�ไก�ที่ให�ไก�ดก เพื่อ

เป�นการผลิตไข�ในราคาที่ถูกที่สุด ส�วนมากแล�วการผสมไก�ประเภทนี้ลูกผสมที่ได�จะมีลักษณะบางอย�างที่
ดีกว�าพ�อแม�พันธุ0 โดยเฉพาะความทนทานต�อโรค ไก�ไข�ที่เลี้ยงเพื่อการค�าที่นยิมเลี้ยงในประเทศไทย ได�แก�  
ไก�ไข�ลูกผสมที่ให�ไข�เปลือกสีน้ําตาล เช�น พันธุ0เอชแอนด0เอ็น  พันธุ0ไฮเซก พันธุ0ฮับบาร0ด และพันธุ0อิซาบราว0น 
เป�นต�น   โดยมีไก�ลูกผสมที่ยังมีผู�นิยมเลี้ยงอยู�บ�าง ได�แก� ไก�ลูกผสมระหว�างพ�อโรPด+แม�บาร0, พ�อบาร0+แม�โรPด
, เล็กฮอร0น+โรPด, โรPด+ไฮบริด และลูกผสม 3 สายเลือด คือ ลูกตัวเมียที่ได�จากลูกผสมพ�อโรPด+แม�บาร0 
นําไปผสมกับพ�อไก�อู ลูกผสมที่ได�จะมีเนื้อดี โตเร็ว และไข�ดี 

 


