
 

การเลีย้งไก่ไข่ 

ค าน า 
การเล้ียงไก่ไข่ถือวา่เป็นอาชีพท่ีมีผูส้นใจมากในปัจจุบนั  เน่ืองจากไก่ไข่เล้ียงไม่ยากตอ้งการพ้ืนท่ีเล้ียง

นอ้ย  มีความสะดวกทั้งทางดา้นการจดัหาลูกไก่ อาหาร  อุปกรณ์การใหอ้าหารและน ้ า วคัซีนและยารักษาโรค 
นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงพนัธ์ุไก่ไข่จากพนัธ์ุแทเ้ป็นไก่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตสุงกวา่พนัธ์ุแท ้ จึงท าใหก้ารเล้ียงไก่ไข่
ในประเทศไทยมีความคล่องตวัสูง ท าใหอุ้ตสาหกรรมไก่ไขเ่จริญกา้วหนา้ สามารถผลิตไข่เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและจ าหน่ายต่างประเทศในปีหน่ึงๆเป็นมูลค่าหลายลา้นบาท 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือเกิดความรู้ความเขา้ใจในการเล้ียงไก่ไข่และการจ ากดัอาหารในแต่ละช่วงอาย ุ
2.เพ่ือใหท้ราบถึงการใหผ้ลผลิตขอองไข่ไก่ และคุณภาพของไข่ไก่ในแต่ละช่วงของการใหไ้ข ่
3.เพ่ือใหท้ราบวธีิการคิดตน้ทุนการผลิตต่อการผลิตไข่ไก่ 1 ฟอง 
วธีิเร่ิมต้นเลีย้งไก่ไข่   

   1. เร่ิมต้นด้วยการเลีย้งลูกไก่อายุ 1 วนั เป็นวธีิท่ีนิยมกนัมากเน่ืองจากทุนนอ้ย สามารถเล้ียงไก่ไดต้ลอดเวลาดว้ย
ตวัเอง ดูแลเอาใจใส่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไดรู้้ประวติัของไก่ทั้งฝงู แต่การเล้ียงแบบน้ีตอ้งใชเ้วลานานกวา่ไก่จะใหไ้ข่ 
เพราะตอ้งเล้ียงตั้งแต่แรกเกิด และตอ้งเส่ียงต่อการตายของไก่ในระยะแรกๆ ตอ้งรออยา่งนอ้ยถึง 22 สปัดาห์ ไก่จึง
จะเร่ิมใหไ้ข่่ 

    2. เร่ิมต้นด้วยการเลีย้งไก่รุ่นอายุ 2 เดอืน เป็นวธีิท่ีนิยมกนัในปัจจุบนั โดยการซ้ือไก่รุ่นอาย ุ6 สปัดาห์ - 2 เดือน 
มาจากฟาร์มหรือบริษทัท่ีรับเล้ียงลูกไก่ ลูกไก่ในระยะน้ีราคายงัไม่แพงมากนกั และสามารถตดัปัญหาในเร่ืองการ
เล้ียงดูลูกไก่และการกกลูกไก่ การเล้ียงไก่รุ่นอาย ุ2 เดือนน้ี มกัจะใหอ้าหารท่ีมีคุณภาพค่อนขา้งต ่า ราคาถูก การ
เล้ียงไม่ตอ้งใชค้วามช านาญมากนกั ผูท่ี้เร่ิมตน้เล้ียงไก่เป็นคร้ังแรก จึงสมควรเร่ิมเล้ียงดว้ยวธีิน้ี    
    3. เร่ิมต้นด้วยการเลีย้งไก่สาว เป็นวธีิท่ีผูเ้ล้ียงไก่เป็นอาชีพหรือเพ่ือการคา้นิยมกนัมาก เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียเวลา
เล้ียงดูไก่เลก็หรือไก่รุ่น นอกจากน้ีโรงเรือนก็สร้างไวเ้ฉพาะกบัไก่ไข่เท่านั้น แต่การเล้ียงไก่วธีิน้ีตอ้งลงทุนสูง ผู ้
เล้ียงจะตอ้งรู้จกัฟาร์มท่ีผลิตไก่สาวเป็นอยา่งดี ตอ้งสอบถามถึงประวติัของฝงูไก่สาวท่ีน ามาเล้ียงเสมอ เพราะช่วงท่ี
ไก่ยงัเป็นลูกไก่และไก่รุ่นผูเ้ล้ียงไม่สามารถรู้ประวติัของฝงูไก่สาวท่ีจะน ามาเล้ียงได ้

1.การเลีย้งดูไก่เลก็ (อายุ 1 วนั-16 สัปดาห์)   เม่ือลูกไก่มาถึงฟาร์มตอ้งน าเขา้เคร่ืองกกโดยเร็วท่ีสุด เตรียมน ้ า
สะอาดใหกิ้นทนัที ควรผสมยาปฏิชีวนะหรือวติามินใหกิ้นติดต่อกนั 2-3 วนัแรก ถา้ลูกไก่มีลกัษณะนอนฟบุ 
อ่อนเพลียมาก ควรผสมน ้ าตาลทรายลงในน ้ าผสมยาปฏิชีวนะในอตัรา 5-10%ระยะ 12 ชัว่โมงแรก  
    เม่ือลูกไก่เขา้เคร่ืองกก 2-3ชัว่โมง หรือลูกไก่เร่ิมกินน ้ าไดแ้ลว้ ใหอ้าหารไก่ไข่เลก็ โปรตีน 19 % ใหน้อ้ยๆ แต่
บ่อยคร้ังอยา่งนอ้ยวนัละ 3-4 คร้ัง  ใหแ้สงสวา่งในโรงเรือน 1-3 วนัแรกเท่านั้น เพ่ือใหไ้ก่คุน้เคยกบัสถานท่ี ควร
เปิดไฟสลวัๆ   ภายในเคร่ืองกกตอ้งมีแสงไฟอยูต่ลอดเวลาในระยะ 1-3 สปัดาห์  หมัน่ตรวจสุขภาพไก่  อาหาร
และน ้ า เปล่ียนวสัดุรองพ้ืนท่ีช้ืน  อากาศตอ้งถ่ายเทไดส้ะดวก ขยายวงกกใหก้วา้งตามความเหมาะสมทุกๆ 5-7 วนั 
ยกเคร่ืองกกใหสู้งข้ึนเลก็นอ้ย  ปรับอุณหภูมิใหต้ ่าลงสปัดาห์ละ 5 องศาฟาเรนไฮด ์ท าวคัซีนตามก าหนด  ตดัปาก
เม่ืออาย ุ6-9 วนั เม่ือกกลูกไก่ครบ 21 วนั น าวงลอ้มและเคร่ืองกกออก จดัเตรียมอุปกรณ์ ดงัน้ี 

  - ท่ีใหอ้าหาร ใชแ้บบถงัแขวนในอตัรา 3-4 ใบต่อไก่ 100 ตวั  
  - ท่ีใหน้ ้ า ใชแ้บบถงัแขวน ในอตัราตามขอบราง 1 น้ิวต่อไก่ 1 ตวั ท่ีใหอ้าหารและน ้ า ตอ้งปรับใหอ้ยูใ่นระดบั
ความสูงเท่ากบัหลงัไก่เสมอ  



 

เร่ิมใหไ้ก่กินกรวดตั้งแต่อาย ุ3 สปัดาห์ข้ึนไป   ใหส้ปัดาห์ละคร้ังๆ ละ คร่ึงกิโลกรัมต่อไก่ 100 ตวั เร่ิมชัง่น ้ าหนกั
ไก่จ านวน 5% ของฝงูเม่ืออาย ุ6 สปัดาห์ จดบนัทึกปริมาณอาหาร จ านวนไก่ตาย คดัท้ิง ส่ิงผิดปกติ การปฏิบติังาน 
การใชย้าและวคัซีนเป็นประจ า 

   2.การเลีย้งดูไก่รุ่น (อายุ 7-14 สัปดาห์)   การเล้ียงไก่ในระยะน้ี   ควรจดัเตรียมพ้ืนท่ีเล้ียงในอตัราไก่ 5-6 ตวัต่อ 1 
ตารางเมตร  เม่ืออาย ุ7 สปัดาห์ เปล่ียนอาหารจากไก่ไข่เลก็เป็นอาหารไก่ไข่รุ่น ใหอ้าหารในอตัรา 4-5 ถงัต่อไก่ 
100 ตวั ปรับระดบัท่ีใหอ้าหารใหอ้ยูร่ะดบัหลงัไก่เสมอ ท าความสะอาดอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง เตรียมน ้ าสะอาด
ใหเ้พียงพอ โดยใชใ้นอตัราตามขอบราง 1 น้ิว ต่อไก่ 1 ตวั ดูแลวสัดุรองพ้ืนอยา่ใหแ้ฉะ  ชัง่น ้ าหนกัไก่ จ านวน 5% 
ของฝงู ทุกสปัดาห์ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของไก่แต่ละสายพนัธ์ุ เพ่ือลดหรือเพ่ิม
ปริมาณอาหารท่ีจะให ้  จดบนัทึกเก่ียวกบัการจดัการอ่ืนๆดว้ย   

  3. การเลีย้งดูไก่สาว (อายุ 15-20 สัปดาห์)   การเล้ียงดูไก่สาวจะใกลเ้คียงกบัการเล้ียงดูไก่รุ่น  ตอ้งควบคุม
ปริมาณอาหาร และน ้ าหนกัตวัไก่ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของไก่ไข่แต่ละสายพนัธ์ุ ควรจดัการดงัน้ี 

     เม่ือไก่อาย ุ15 สปัดาห์ เปล่ียนอาหารจากไก่ไข่รุ่นเป็นไก่ไข่สาว ไม่ควรใหกิ้นอาหารแบบเตม็ท่ีเพราะไก่
มกัจะกินเกินความตอ้งการท าใหมี้น ้ าหนกัตวัมากเกินไป ไก่ใหไ้ข่เร็วแต่ไม่ทนและส้ินเปลืองค่าอาหาร 
 การควบคุมอาหารมี 3 วธีิ 
               1. จ ากดัปริมาณอาหารในแต่ละวนั  อาหารประกอบดว้ยโปรตีน 16-18 % พลงังาน 2,800 แคลอร่ีต่อ
กิโลกรัม การใหอ้าหารแบบน้ีไก่จะไม่เครียด 
               2.  ควรใหไ้ก่กินอาหารท่ีมีเยือ่ใยสูงประกอบดว้ย โปรตีน 13% มีพลงังาน 1,750-1,975 แคลอร่ีต่อ
กิโลกรัม ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีไก่จะกินมากกวา่ปกติ 50 % ซ่ึงอาจท าใหต้น้ทุนสูงก็ได ้จึงควรมีการชัง่ควบคู่ไปกบัการ
ควบคุมอาหารดว้ย 
               3.  การใหอ้าหารแบบขา้มวนั แบ่งเป็น 3 แบบคือ 
                -  ใหอ้าหารแบบวนัเวน้วนั  , การใหอ้าหารแบบ 2 วนัเวน้ 1 วนั ,ให5้ วนัเวน้ 2 วนัใน 1 สปัดาห์ 
   หมัน่ตรวจสุขภาพไก่ ท าวคัซีนตามก าหนด และสุ่มชัง่น ้ าหนกัไก่จ านวน 5% ของฝงูทุกสปัดาห์  ในกรณีท่ีเล้ียง
แบบรวมฝงูเม่ือไก่อาย ุ17-18 สปัดาห์ ติดตั้งรังไข่ ขนาดช่องล่ะ 8x12 น้ิว ในอตัรา 1 ช่องต่อไก่ 4 ตวั  
  กรณีท่ีเล้ียงแบบกรงตบั ใหย้า้ยไก่ข้ึนเม่ืออาย ุ18-20 สปัดาห์ ควรมีการควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะไก่ก าลงั
จะเร่ิมใหผ้ลผลิต ในการเล้ียงตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ20 สปัดาห์ อตัราการตายและคดัท้ิงไม่ควรเกิน 10%  ก่อนท่ีจะ
ยา้ยไก่ข้ึนกรงตบั ควรก าจดัเหาไร และถ่ายพยาธิก่อน ไก่เร่ิมใหไ้ขป่ระมาณ 3-4 สปัดาห์   

 4.การเลีย้งดูไก่ไข่ (อายุ 21-72 สัปดาห์)   ไก่ไข่ระยะน้ีเป็นช่วงใหผ้ลผลิต ถา้การเล้ียงดูอยา่งถูกตอ้งไก่จะเร่ิมใหไ้ข่
อาย ุ20-21 สปัดาห์ เม่ือไก่เร่ิมไข่ ประมาณ 5% ของฝงู  ควรเปล่ียนอาหารจากไก่ไข่สาวเป็นไก่ไข่ ควรมีโปรตีน 
16%  อาหารตอ้งเพียงพอกบัความตอ้งการ และการใหผ้ลผลิตของไก่ ไก่ระยะน้ีตอ้งการแคลเซียมมาก ประมาณ 
4.6 กรัม/ตวัซ่ึงใหใ้นอาหารหรือใหแ้คลเซียม  ความตอ้งการแคลเซียมจะข้ึนอยูก่บัเปอร์เซ็นตก์ารไข่เป็นส าคญัถา้
เปอร์เซ็นตก์ารไข่สูงความตอ้งการแคลเซียมมาก  ถา้เปอร์เซ็นตก์ารไข่ต ่าตอ้งการแคลเซียมต ่าเช่นกนั 
   ไก่ไข่จะใหผ้ลผลิตสูงสุดในช่วงอาย ุ25-30 สปัดาห์ และจะค่อยๆ ลดลงอยา่งชา้ ในกรณีเล้ียงแบบกรงตบัตอ้ง
จดบนัทึกการไขทุ่กวนั  หรือถา้เล้ียงแบบปล่อยฝงูก็ตอ้งจดบนัทึกจ านวนไข่ทุกวนั เพ่ือคิดเปอร์เซ็นตก์ารไข่ ควร
เก็บไข่อยา่งนอ้ยวนัละ 3 คร้ัง เพ่ือป้องกนัการเสียหาย  การใหผ้ลผลิตโดยทัว่ไปจะใหไ้ขป่ระมาณ 52 -60 สปัดาห์ 
การปลดไก่ออก ส่วนใหญ่จะท าเม่ือไก่ใหผ้ลผลิตไม่คุม้ทุน เช่น ใหผ้ลผลิตต ่ากวา่ 60% ของฝงู  

 6. การให้ผลผลติของไข่ไก่  และคุณภาพของไข่ไก่ในแต่ละช่วงของการให้ไข่ 



 

 หลงัจากไก่เร่ิมไขแลว้จะมีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง เช่น ความถ่ีในการใหผ้ลผลิตไข่ ขนาดไข่  ขนาดตวัไก่ 
และประสิทธิภาพในการใหผ้ลผลิต   ในการใหไ้ข่ของแม่ไก่ในรอบ 1 ปี แบ่งเป็น  3 ระยะ คือ 
  ระยะที ่1 เป็นระยะท่ีไก่ใหไ้ข่สูงสุด ความถ่ีการใหไ้ข่เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว   หลงัจากฝงูไก่เร่ิมไข่ได ้ 5 %จนกระทัง่
ผลผลิตไขเ่พ่ิมข้ึนสูงสุดเม่ือไก่ไขไ่ปไดป้ระมาณ 2-3 เดือน ในระยะน้ีไก่มีการเจริญเติบโตและขนาดของไข่เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงอาจเปล่ียนไปตามสภาพการจดัการ  การไข่ในระยะ น้ีส้ินสุดเม่ือไก่ อายไุดป้ระมาณ  10 เดือนคร่ึง หรือไข่ได้
ประมาณ 5 เดือน 

  ระยะที ่2 เร่ิมตั้งแต่ไก่ไข่ได ้ 5 เดือนไปจนถึงไข่ได ้10 เดือน หรือเม่ือไก่ไดอ้าย ุ15 เดือนคร่ึง เป็นระยะท่ีไข่
ร่างกาย  ขนาดไม่โตอีกแลว้ และไก่หยดุการเจริญเติบโตแต่อาจมีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนบา้งจากการสะสมของไขมนัเป็น
ระยะท่ีผลผลิตเร่ิมลดลง   
   ระยะที ่3 เป็นระยะสุดทา้ยของการไข่ก่อนท่ีจะหยดุไข่  ระยะน้ีเร่ิมตั้งแต่ไก่ไข่ได ้ 10 เดือนจนกระทัง่ไก่ผลดัขน 
ระยะน้ีใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน  การใหผ้ลผลิตลดลงจนกระทัง่ไก่หยดุไขเ่พ่ือผลดัขน แตข่นาดของไข่ไม่ไดล้ดลง   
หลงัจากผลดัขนแลว้แม่ไก่จะเร่ิมใหไ้ข่อีก การไข่ของแม่ไก่ในรอบปีท่ี 2 และปีถดัๆไปจะเหมือนกบัการไข่ในปี
แรก  แต่ผลผลิตไข่สูงสุดนั้นจะต ่ากวา่ปีแรก ระยะเวลาในการไข่สั้นกวา่รอบปีแรกประมาณ  20 %ไข่ท่ีไดใ้นรอบ
ปีท่ี 2 จะมีขนาดใหญ่กวา่ปีแรก แต่เปลือกบางกวา่ 
  กราฟระยะการไข่  แกนตั้งแสดงเปอร์เซ็นต์ไข่ และแกนนอนแสดงเวลา 

 
7.มาตรฐานการผลติของไข่ 

 ส่ิงท่ีวดั                    ไก่ไข่ลูกผลสมพนัธ์ุ         พอ่- แม่พนัธ์ุไก่
ไข ่

                                ต่างประเทศ 
เปอร์เซ็นตก์ารเล้ียงรอดตั้งแต่ 1 วนัถึง 20 สปัดาห์                      95.98                                                     95 
อายไุก่เม่ือใหไ้ข่   5 % (สปัดาห์ )             20-22         23 
น ้าหนกัเม่ือไข่  5 %(กก.)       1.550-1.650                                1.760-1.860 
ปริมาณอาหารสะสมต่อตวัตั้งแตอ่าย ุ1 วนัถึง20 สปัดาห์ (กก.) 7.350-7.750         7.880-8.630 
เปอร์เซ็นตก์ารเล้ียงรอด ตั้งแต่ 21ถึง 75 สปัดาห์(%)       90-95    85-90        
จ านวนไข่สะสมต่อแม่ไก่ 1 ตวั อายกุารใช ้55 สปัดาห์ (ฟอง )  250-280   230-250 
น ้าหนกัไขท่ี่ผลิตไดต้่อแม่ไก่ 1 ตวั (กก.)      15.5-17.5        - 
ปริมาณการกินอาหารต่อแม่ไก่ 1 ตวัต่อวนั (กรัม)       110-120    110-125 



 

น ้าหนกัแม่ไก่เม่ือปลดขาย ( อาย ุ75 สปัดาห์ )(กก.)    1.850-2.250                                2.00-2.250 
เปอร์เซ็นตไ์ข่สูงสุด ( % )           92           92 
น ้าหนกัไขเ่ฉล่ีย ( กรัม )          60-62                        - 
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร ( กก.ต่อน ้ าหนกัไข่ 1 ฟอง)         2.70           - 
  8.ความสม า่เสมอของฝูง (Uniformity of Flock )    มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหฝ้งูไก่เร่ิมใหผ้ลผลิตพร้อมกนัท าใหผ้ล
ผลิตสูงสุด  ขนาดฟองสม ่าเสมอ ปริมารการใชอ้าหารต่อไข่ 1 โหลต ่าและใหผ้ลผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน  ดงันั้น
ความสม ่าเสมอของฝงูไก่จึงจ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีผูเ้ล้ียงตอ้งค านึงถึงเสมอความสม ่าเสมอของฝงูไก่ค านวณจาก
น ้ าหนกัตวัเฉล่ียของฝงูไก่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 10% สม ่าเสมอของฝงู ซ่ึงค านวณไดจ้าก 

ความสม า่เสมอของฝูง ( % )  =  จ านวนไก่ท่ีชัง่ท่ีมีน ้ าหนกัตวัสูงกวา่หรือต ่ากวา่น ้ าหนกัเฉล่ียภายใน 10% x 100                                                                              
จ านวนไก่ท่ีชัง่ทั้งหมด 

  9.ระดบัความสม า่เสมอของฝูงส าหรับไก่ไข่ 

 ระดบั    เปอร์เซ็นตค์วามสม ่าเสมอของฝงูไก่ 
ดีเยีย่ม     85 ข้ึนไป 

ดีมาก     78-84 
ดี     71-77 
ปานกลาง    64-70 
พอใช ้    60-63 
ใชไ้ม่ได ้    56-59 
เลว     55และต ่ากวา่                 ท่ีมา : North,1984 

   10.การค านวณต้นทุนราคาของไก่ไข่ ค  านวณหาราคาตน้ทุนต่อไข่ไก่ 1 ฟอง ซ่ึงเล้ียงไก่จ านวน 3,000 ตวั 
                ข้อมูล 

โรงเรือนเล้ียงไก่   -      ค่าก่อสร้างโรงเรือน 225,000 บาท (สมมติโดยประมาณ) 
- อายกุารใชง้าน 20 ปี 
- ประเมินราคาเป็นของเหลือใช ้10% 

อุปกรณ์    -        อุปกรณ์ใหอ้าหาร น ้ า และรังไข ่
- ราคาซ้ือ 45,000 บาท 
- อายกุารใชง้าน 10 ปี 
- ประเมินค่าของเหลือใช ้0%  

ไก่ไข ่   -       ราคาไก่ไข่สาวอายเุม่ือ 18 สปัดาห์ 75 บาท/ตวั 
- ราคาไก่ปลดเฉล่ียกิโลกรัมละ 23 บาท 
- เฉล่ียไก่ปลดน ้ าหนกัตวัละ 1.8 กก. 

อตัราดอกเบ้ีย   (เปล่ียนแปลงตามอตัราธนาคาร) 12.5%/ปี 
แรงงาน    -        90 บาท/คน/วนั 
วงจรการผลิต(รวม 510 วนั หรือ 17 เดือน) – ซ้ือไก่ไข่เม่ืออาย ุ18 สปัดาห์ 

- การใหผ้ลผลิตไข่เร่ิมหลงัจากซ้ือมา 1 เดือน (30 วนั) 
- แม่ไก่ไข่ปลดขายหลงัจากไข่แลว้ 15 เดือน (450 วนั) 



 

- โรงเรือน (รวมทั้งอุปกรณ์) วา่งอยู ่1 เดือน (30 วนั) ส าหรับลา้งท า
ความสะอาดและพกัโรงเรือน 

การคาดคะเนตน้ทุนท่ีตอ้งจ่าย -       ไก่ไข่สาวอาย ุ18 สปัดาห์ ราคา 75 บาท/ตวั 
- ไก่กินอาหารเฉล่ีย 115 กรัม/วนั/ตวั (คิดจากจ านวนไก่เฉล่ีย) 
- ราคาอาหารไก่กิโลกรัมละ 5 บาท 
- รายจ่ายอ่ืนๆส าหรับค่าไฟฟ้า ยาและวคัซีน และอ่ืนๆ 1,800 บาท 
- ค่าวสัดุรองพ้ืน 150 กระสอบๆละ 2 บาท 

ท่ีดิน    -       ค่าเช่าท่ีดิน (ใหเ้ช่าหรือเช่าเอง) 800 บาท/ปี 
    -       ค่าภาษีท่ีดิน 70 บาท/ปีวธีิการหา 
ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นเงนิสด 

1. ค่าไก่ไข่สาวอาย ุ18 สปัดาห์ จ านวน 3,000 ตวั = 225,000 
2. ค่าอาหารจากจ านวนไก่เฉล่ีย = 2,850  

-  จ านวนวนัท่ีกินอาหาร  480 วนั 
- ไก่กินอาหาร กรัม/ตวั/วนั (จ านวนไก่เฉล่ีย)  = 115 กรัม 
-  ราคาอาหาร กก. ละ 5.00 บาท 
= 2,850x480x115x5.00 = 786,600 บาท 
                   1,000 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยประมาณ 
3.1 ค่าไหหา้ ยา วคัซีน น ้ า และอ่ืนๆ  =  18,000 บาท 
3.2 ค่าวสัดุรองพ้ืน 150 กระสอบๆละ 2 บาท =  300 บาท 
3.3 ค่าภาษีท่ีดิน 70 บาท/ปี   =  99 บาท 
3.4 ค่าแรงงาน 1 คน    =  43,200 บาท 

รวม    =  61,599 บาท 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เป็นเงนิสด 

1. ค่าเส่ือมของการลงทุน คิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากเงินตน้ แลว้หาต่อ 1 วงจรการผลิต 
1.1 โรงเรือนไก่ไข ่ P =  225 ,000 บาท   
    S = 10% = 22,500 บาท 
    N = 20 ปี 

   (P-S)(nx100%ของ(225,000-22,500)/(20x225,000)x100%=4.5%/ปี 
                4.5%  ของ 225,000  บาท x(17/12) =  14,343.75  บาท 
1.2    อุปกรณ์  P =  45,000   บาท 
                                                        S  =   0   บาท 
                                                        n =  10  บาท 
                            =  (45,000-0)/(10x45,00)x100%=10%/ปี 
10% ของ 45,000x  บาท = 45,000x(17/12) = 6,375 บาท 
2.   ท่ีดิน  ค่าเช่าท่ีดินหรือใหเ้ช่าตอ่ปี 800 บาท =  800x(17/12) =   1,1333.33   บาท 



 

3.    ค่าดอกเบ้ีย  (ในกรณีท่ีกูม้าลงทุนทั้งหมด) 
      3.1 โรงเรือนไก่ไข ่
(P-S)/2   =   มูลค่าซ้ือเร่ิมตน้ 
                                                     =  ประเมินคุณค่าของเหลือใช ้ =  0 
                                                     =   จ านวนปี 
             12.5 %ของ  ((225,000+22,500)/2)x(17/12) 
             12.5% ของ (123,750x17/12) = 21,914.00  บาท 
3.2 อุปกรณ์ 
             12.5% ของ  (45,000+0)/2x(17/12) = 3,984.38 
3.3 ฝงูไก่ไข ่
           ราคาไก่ปลด 1.8 กก.x23  บาท x2,700  ตวั  =  111,780.00  บาท 
            12.5% ของ (225,000+111,780)/2x(16/12) =  28,065.00  บาท 
                                                                       รวม  =  75,815.43   บาท 
           ตน้ทุนรวมทั้งหมด   1,073,199+74,682.13  = 1,149,014.43  บาท 
4.   รายไดร้อง 
      - ขายไก่คดัท้ิง                                             =  6,000  บาท 
      - มูลไก่                                                        =   8,000  บาท 
      -ไก่ปลด                                                      =  111,780   บาท 
                                                                 รวม  =   125,780   บาท 
         รวมตน้ทุนสุทธิ   1,149,014.43-125,780 = 1,023,234.43  บาท 
คาดคะแนการผลิตไข ่
             2,850x450  วนัx0.65 (%การไข่เฉล่ีย 65 )   = 833,625  ฟอง 
                                      ตน้ทุนตอ่ไข่ 1  ฟอง          = 1,023,234.43/833,625 
                                   ดงันั้น  ตน้ทุนต่อไข่ 1ฟอง   =  1.227  บาท 
 
สรุป       ตวัอยา่งการค านวณน้ีเป็นหลกัการและแนวทางในการคิดตน้ทุนการผลิตเท่านั้น  ตามจริงแต่ละฟาร์ม
ตวัเลขและตน้ทุนบางรายอาจแตกต่างกนัไปบา้ง 
ข้อเสนอแนะ  การเล้ียงไก่ไข่เป็นการเล้ียงท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง มีการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีในทุกดา้นจึงจะไดม้าซ่ึง
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
                                             บรรณานุกรม 
เจริญโภคภณัท,์บริษทั.คู่มือการเล้ียงไก่  ซีพี บราวน์.กรุงเทพมหานคร 
ชวนิศนดากร  วรรณะและคณะ.2528.หลกัการเล้ียงสตัวท์ัว่ไป.กรุงเทพมหานคร 
ไชยา  อุย้สูงเนิน.2532.การเล้ียงไก่ไข่.พิมพค์ร้ังท่ี 4 
 สมาคมส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ.์ ท่ีระลึก   60   ปีสมาคมส่งเสริม                                                
การเล้ียงไก่ไข่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ.์2543.ฟาร์มเล้ียงสตัวท์ดลอง  ภาควชิาสตัวบาล คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน กรุงเทพมหานคร 



 

มานิตย ์ เทวรักษพ์ิทกัษ.์2536.การจดัการฟาร์มสตัวปี์ก.พิมพค์ร้ังท่ี 4.เชียงใหม่ 
สุพรีมฟีดส์,บริษทั.คู่มือการเล้ียงไก่ไข่ 
ไสว  นามคุณ.2546.การเล้ียงไก่ไข่.ส านกัพฒันาการปศุสตัวแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลย ีกรมปศุสตัว.์        
                  กรุงเทพมหานคร 
อานนท ์ อินทพฒัน์.2542.การเล้ียงไก่ไข่.อกัษรสยามการพิมพ.์กรุงเทพมหานคร 
อาร์เบอร์ เอเคอร์ส, บริษทั.253.คูมื่อการเล้ียงไก่ไข่ เอ เอ บราวน์.กรุงเทพมหานคร 
www.dld.go.th/service/layer/manage.html 

 

 

 

 

 

 


