
การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีส์ไตล์แมโ่จ้การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีส์ไตล์แมโ่จ้
Raising organic laying hens in Maejo styleRaising organic laying hens in Maejo style

เรยีบเรยีงโดย 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. วรศิลป� มาลัยทอง และ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. ทองเลียน บวัจูม

กราฟฟ�ก โดย นางสาวณฏัฐา วกิาศ



การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีส์ไตล์แมโ่จ้

บทนาํ



การเตรยีมความพรอ้ม
ในการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์



การเตรยีมความพรอ้ม
ในการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

     การเริ�มต้นในการเลี�ยงไก่ไข่อินทรีย์ต้องสาํรวจความ
พร้อมของตัวเองก่อนทั�งด้านจิตใจ กําลังกาย และกําลัง
ทรัพย์ คนที�มีหัวใจเกษตรอินทรีย์จะสามารถปฏิบัติตามข้อ
กําหนดต่างๆ ของเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเคร่งครัดและ
สมํ�าเสมอ คนที�รักสัตว์จะมีความสุขในการเลี�ยงดูสัตว์และ
และทุ่มเทกําลังกาย กําลังทรัพย์ที�มีอย่างเหมาะสมเพื� อให้
ได้ผลผลิตสัตว์อินทรีย์ที�มี�คุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค



การพฒันาพื�นที�เพื�อขอรบัรองมาตรฐาน
ปศุสตัวอิ์นทรยี-์ฟารม์ไก่ไข่

       การเลือกพื� นที�ที� เหมาะสม ต้องอยู่ห่างไกลจาก
แหล่งชุมชน เป�นพื� นที�ที� ไม่มีการปนเป�� อนจากสารเคมี
มีแนวป�องกันจากภายนอกโดยธรรมชาติยิ�งดี

ภาพที� 1 การวางผงัฟารม์โดยใชแ้นวป�องกันตามธรรมชาติ



การพฒันาพื�นที�เพื�อขอรบัรองมาตรฐาน
ปศุสตัวอิ์นทรยี-์ฟารม์ไก่ไข่

        1.โรงเรอืนไก่ไขท่างการค้าและพื�นที�ปล่อย 

       2.โรงเรอืนไก่ไขเ่ลกฮอรน์และพื�นที�ปล่อย 

      3. โรงเก็บอาหารสตัว์

      4.ถังนํ�าสาํรอง

     5.บอ่นํ�าผวิดนิ

    6.บอ่ทิ�งซาก

    7.พื�นที�ปลกูพชือินทรยี์

 แผนผังการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

แผนผังฟารม์ไก่ไขอิ่นทรยีแ์มโ่จ-้แพรฯ่



สายพนัธุไ์ก่ไข่



สายพนัธุไ์ก่

        ไก่ไขพ่นัธุท์างการค้า



สายพนัธุไ์ก่
        ไก่ไขพ่นัธุเ์ลกฮอรน์ขาว

ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี ์

ควรจะได้รบัการเลี�ยงดใูนระบบอินทรยีตั์�งแต่แรกเกิด

หากหาพนัธุไ์ก่ไขต่ามขอ้กําหนดไมไ่ด้

เลี�ยงไก่ไขใ่นระบบอินทรยีอ์ยา่งนอ้ย 6 สปัดาห์
ก่อนที�จะรบัรองผลผลิตเป�นไขอิ่นทรยีไ์ด ้



ราคาสายพนัธุไ์ก่ไข่
ราคาพนัธุไ์ก่ไขท่างการค้า ขึ�นอยูกั่บแหล่งที�ซื�อ

และระยะทางการขนสง่ โดยทั�วไป

ติดต่อซื�อได้

ซื�อ/จอง ไดที้�รา้นอาหารสตัวใ์นท้องที�
ไขไ่ก่ทางการค้า (17 สปัดาห์)

ซื�อที�ศูนยบ์าํรุงพนัธุส์ตัว/์ออนไลน์ เป�นลกูไก่/ไก่รุน่
ราคาขึ�นอยูกั่บแต่ละสถานที�ซื�อ

ไก่ไขพ่นัธุแ์ท้

สามารถหาซื�อได้ 2 ชอ่งทาง



การสรา้งฟารม์และ
โรงเรอืนตามมาตรฐาน



การสรา้งฟารม์และโรงเรอืนตามมาตรฐาน
      การสร้างโรงเรือนไก่ไข่ โดยขนาดของโรงเรือน
ต้องคํานวณจากจาํนวนสัตว์ที� ต้องการเลี�ยงให้ได้ตาม
มาตรฐานของไก่ไข่อินทรีย์ที� กําหนด

ขนาดของพื�นที�ภายในโรงเรอืน 1 ตารางเมตรต่อไก่ 4 ตัว

สาํหรบัพื�นที�ปล่อยซึ�งอยูภ่ายนอกโรงเรอืนต้องมพีื�นที�
สาํหรบัไก่ 1 ตัว อยา่งนอ้ย 4 ตารางเมตร

ควรทํารั�วล้อมพื�นที�เลี�ยงเพื�อป�องกันศัตรตูาม
ธรรมชาติและการแพรก่ระจายของ

โรคจากพาหะชนดิต่างๆ



       ตัวอยา่งเป�นโรงเรอืนขนาด 4 * 10 เมตร เลี�ยงไก่ไขไ่ด ้150-160 ตัว 
ภายในโรงเรอืนมรีงัไข ่ และคอนสาํหรบัใหไ้ก่นอนในเวลากลางคืนมพีื�นที�
ปล่อยขนาด 2 งาน หรอื 800 ตารางเมตร ซึ�งเพยีงพอต่อการเลี�ยงไก่ไข่
จาํนวนดงักล่าว พื�นที�ล้อมรอบดว้ยรั�วตาขา่ย 

ลักษณะภายนอกโรงเรอืนไก่ไข่

ลักษณะภายในโรงเรอืน

ตัวอยา่งโรงเรอืนเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์



พื�นที�เลี�ยงปล่อยภายในรั�วตาขา่ยลวดถัก

ตัวอยา่งโรงเรอืนเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์



อาหารและนํ�าไก่ไขอิ่นทรยี์



อาหารต้องประกอบดว้ยวตัถดุบิที�ผลิตจาก
ระบบอินทรยีอ์ยา่งนอ้ย 80 เปอรเ์ซน็ต์ของวตัถแุหง้

อาหารและนํ�าไก่ไขอิ่นทรยี์
ขอ้กําหนดอาหารที�ใชส้าํหรบัเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

 หา้มใชส้ารสงัเคราะหเ์ติมลงในอาหาร

ต้องมนีํ�าสะอาดใหกิ้นตลอดเวลา

โดยต้องคํานวณสตูรอาหารใหต้รงกับความต้องการ
ของไก่ไขส่ายพนัธุที์�เลี�ยง 

วตัถดุบิที�ใชส้ว่นใหญ่มาจากพชืที�ปลกูในระบบอินทรยีซ์ึ�ง
ต้องผา่นการรบัรองจากหนว่ยรบัรองแล้ว เชน่ ปลายขา้ว
ราํ ขา้วโพด ถั�วเหลือง และกระถิน

วตัถดุบิชนดิอื�นที�ไมไ่ดม้าจากระบบอินทรยี ์ไดแ้ก่
ปลาป�น หนิเกล็ด ไดแคลเซยีมฟอสเฟต



อาหารและนํ�าไก่ไขอิ่นทรยี์
ตัวอยา่งสตูรอาหารสาํหรบัไก่ไขที่�เลี�ยงในฟารม์
ของมหาวทิยาลัยแมโ่จ้

 



การสขุาภิบาล



อ่างนํ�ายาจุม่เท้าก่อนเขา้ฟารม์ที�ใชย้าฆา่เชื�อที�ไดร้บั
อนญุาต หรอืใชน้ํ�าสม้ควนัไมก็้ได ้

การสขุาภิบาล

นอกจากการแยกพื� นที�เลี�ยงไก่ออกจากที�อยู่อาศัยและมีรั �ว
ล้อมรอบแล้ว การจัดการระบบสุขาภิบาลเพื� อป�องกันการ

แพร่กระจายเชื� อโรคในพื� นที�เลี�ยงก็เป�นสิ�งสาํคัญ 
โดยสิ�งที�จาํเป�นต้องมีภายในพื� นที�เลี�ยงไก่ คือ

คอกสาํหรบัแยกไก่ป�วยจากไก่ปกติ 

มอ่ีางล้างมอื 

บอ่สาํหรบัทิ�งซากไก่ที�ลึกอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 
มฝีาป�ดและหลังคาครอบ และมรีั �วป�องกันสตัวอื์�นเขา้ใน
บรเิวณบอ่ทิ�งซาก



การสขุาภิบาล

คอกพกัแยกไก่ป�วย

อ่างนํ�ายาจุม่เท้าและอ่างล้างมอื



การสขุาภิบาล

บอ่ทิ�งซากไก่ตาย พรอ้มฝาป�ด

นยิมใชส้มุนไพรฟ�าทะลายโจรบดผสมในอาหารให้
ไก่กินเพื�อการป�องกันโรคหรอืรกัษาอาการหวดั
หากจาํเป�นต้องใชย้าปฏิชวีนะ ต้องมรีะยะเวลา
ปรบัเปลี�ยนก่อนที�จะนาํผลผลิตมาขายเป�นไข่

อินทรยีอี์กครั�งอยา่งนอ้ย 6 สปัดาห ์

การดแูลสขุภาพไก่

ฟ�าทะลายโจร 



ขมิ�นชนั

การดแูลสขุภาพไก่
การใชส้มุนไพรไทยรกัษาสตัวป์�ก

แก้ท้องอืด, ท้องเฟ�อ

กล้วยนํ�าวา้สกุ
ยาระบายอ่อนๆ
เพิ�มกากอาหาร

กล้วยนํ�าวา้ดิบ
แก้อาการท้องเสยี

แก่นขี�เหล็ก
เป�นยาระบาย



การดแูลสขุภาพไก่
การทําวคัซนีไก่ไขอิ่นทรยี์

การป�องกันโรคหรอืกระตุ้นการเจรญิเติบโตของไก่ทําไดห้ากมี
โรคระบาด 

  อนญุาตใหใ้ชว้คัซนีตามที�หนว่ยงานรฐัแนะนาํ
ไดแ้ต่ต้องไมเ่ป�นวคัซนีที�มาจากกระบวนการทาง
พนัธุวศิวกรรม (จเีอ็มโอ)    
       เชน่ นวิคาสเซลิ หลอดลมอักเสบ



การจดัการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์



การจดัการเลี�ยงดไูก่ไขอิ่นทรยี ์ต้องจดัการใหเ้ป�นไป
ตามหลักสวสัดภิาพสตัว ์คือ ไก่ต้องปราศจากสิ�งเหล่านี� 

การจดัการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

ความเจบ็ปวดหรอืความ
เสี�ยงในการรบัเชื�อโรค 

ความหวิและกระหาย

 ความกลัวหรอืความกังวลใจ

ไก่ต้องไดร้บัความสะดวกสบาย และ
ไดแ้สดงพฤติกรรมตามธรรมชาติด้วย 



การจดัการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

 ในการจดัการเลี�ยงดจูงึต้องใหไ้ก่ไดร้บัอาหารและนํ�าอยา่ง
สมํ�าเสมอ ปล่อยไก่ใหอ้อกนอกโรงเรอืนหลังจากไก่วางไขแ่ละได้
รบัอาหารในตอนเชา้ โดยทั�วไป สามารถปล่อยไก่ออกนอกโรง
เรอืนได ้ คือ หลังจาก 10.00 น. เพื�อป�องกันไมใ่หไ้ก่บางตัวออก
วางไขน่อกโรงเรอืน และเมื�อถึงชว่งเวลาเยน็ก่อนที�จะมดื ควรให้
อาหารไก่อีกครั�ง เพื�อใหไ้ก่ไดม้เีวลากินอาหารก่อนมดื และไดจ้ดัหา
ที�นอนบนคอนตามพฤติกรรมธรรมชาติ เพื�อป�องกันไก่ไมใ่หเ้ขา้ไป
นอนในรงัไข ่และถ่ายมูลในรงัไข ่ซึ�งจะมผีลทําใหผ้ลผลิตไขส่กปรก
จงึควรหดัใหไ้ก่รูจ้กัที�นอนและที�ไข ่ โดยเมื�อนาํไก่สาวเขา้มาเลี�ยง
ใหม่ๆ  ดอ้งขงึตาขา่ยป�ดสว่นที�เป�นรงัไข ่ เพื�อป�องกันไก่เขา้ไปนอน
ในชว่งเยน็ไก่จะมานอนบนคอนที�เตรยีมไวใ้ห ้ และในตอนเชา้ ให้
เป�ดตาขา่ยออก เพื�อใหไ้ก่เขา้ไปทําความคุ้นเคยกับรงัไขก่่อนจะเริ�ม
วางไข ่ทําเชน่นี�ทกุวนัเป�นระยเวลา 1 เดอืน หลังจากนั�น ไก่จะมปีรบั
ตัว ความคุ้นเคยกับพื�นที�ต่างๆในโรงเรอืนเอง



การทําบรรจุภัณฑ์ไขไ่ก่อินทรยี์



การทําบรรจุภัณฑ์ไขไ่ก่อินทรยี์
 

การติดฉลากและการกล่าวอ้างผลผลิตไขอิ่นทรยี ์ต้องได้รบัการตรวจ
และอนญุาตจากกรมปศุสตัวก่์อน จงึจะนาํมาใชใ้นบรรจุภัณฑ์ได้

ในการบรรจุผลผลิตไขอิ่นทรยีเ์พื�อจดัจาํหนา่ย จะต้องทําในบรเิวณที�สะอาด
ไมก่่อใหเ้กิดการปนเป�� อนจากสิ�งไมพ่งึประสงค์ หรอืมสีิ�งพาหะนาํโรค เชน่
หนู นก และแมลง 

ควรบรรจุในหบีหอ่ที�ทําจากวสัดทีุ�ยอ่ยสลายทางชวีภาพได้ ไมทํ่าลายสภาพ
แวดล้อม ในการเก็บรกัษาและขนสง่ ควรรกัษาความเป�นผลิตผลอินทรยี์
ดว้ยโดยการไมนํ่าไปปนกับผลิตภัณฑ์ทีไมใ่ชอิ่นทรยี ์หรอือยูใ่กล้สารเคมใีดๆ

บรรจุภัณฑ์ที�นยิมใชบ้รรจุไขไ่ก่อินทรยี ์คือกล่องกระดาษที�มขีนาดบรรจุ 
6 และ 10 ฟอง 

ตัวอยา่งบรรจุภัณฑ์ของฟารม์มหาวทิยาลัย



ตลาดไขไ่ก่อินทรยี์



ตลาดไขไ่ก่อินทรยี์
 การจดัจาํหนา่ยไขอิ่นทรยี ์ สามารถจาํหนา่ยไดห้ลาย

ชอ่งทาง ทั�งในตลาดของเครอืขา่ยเกษตรอินทรยี์
หรอืซูเปอรม์ารเ์กต โดยฟารม์มหาวทิยาลัยสง่ไขไ่ป
จาํหนา่ยยงัรมิป�ง ซูเปอรม์ารเ์ก็ต จงัหวดัเชยีงใหม่
มต้ีนทนุค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าขนสง่ดงันี�

ค่าขนสง่ จาํนวน 240 ฟอง เป�นเงิน 200 บาท 
เฉลี�ยฟองละ 0.83 บาท

ค่ากล่องกระดาษขนาด 10 ฟอง ราคากล่องละ 5.00 บาท 

ค่ากล่องกระดาษขนาด 6 ฟอง ราคากล่องละ 4.00 บาท

ราคาขายส่งไข่ให้กับริมป�ง ซูเปอร์มาเก็ต 

ตามขอ้ตกลง



ตลาดไขไ่ก่อินทรยี์
 ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์ไขไ่ก่อินทรยีข์องฟารม์มหาวทิยาลัย

ไขไ่ก่สนีํ�าตาล ไซส ์M 
ขนาด 6 ฟอง

ไขไ่ก่สขีาว ไซส ์M 
ขนาด 6 ฟอง

ไขไ่ก่สนีํ�าตาล ไซส ์S 
ขนาด 10 ฟอง

ไขไ่ก่สขีาว ไซส ์M 
ขนาด 10 ฟอง



ต้นทนุการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์



จากการเก็บขอ้มูลต้นทนุและผลตอบแทน
การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีข์นาด 150 ตัว 
ของฟารม์มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร่
เฉลิมพระเกียรติ ป� 2562-2563 
มรีายละเอียดดงัดอ่ไปนี�

ต้นทนุการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์

ค่าใชจ้า่ยในการสรา้งโรงเรอืน ขนาด 4 * 10
เมตร ประมาณ 22,000 บาท

ต้นทนุค่ารั�วตาขา่ยลวดถัก พรอ้มเสา 
ความยาวรอบพื�นที�เลี�ยง 120 เมตร

 ประมาณ 10,000 บาท

ค่าอุปกรณก์ารเลี�ยง เชน่ 
รถเขน็อาหาร อุปกรณใ์หอ้าหารและนํ�า 

ประมาณ 5,800 บาท

ค่าใชจ้า่ยที�ลงทนุครั�งแรก



ค่านํ�าและไฟฟ�า 80 บาทต่อตัวต่อ 52 สปัดาห์

ต้นทนุการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยี์
ต้นทนุผนัแปรระหวา่งการเลี�ยง

ค่าพนัธุไ์ก่ทางการค้า ตัวละ 175 บาท 

ค่าอาหารไก่ประมาณ 18.75 บาทต่อกิโลกรมั

ค่าแรงงานเลี�ยงไก่ 182 บาทต่อตัวต่อ 52 สปัดาห์

ผลการเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีร์ะยะเวลา 1 ป�

ผลผลิตไขต่ลอดอายุการเลี�ยง 205 ฟอง/ตัว (55 เปอรเ์ซน็ต์)

ราคาขายผลผลิตไข ่7 บาทต่อฟอง

ขายมูลไก่ 3 ครั�ง ๆ ละ 500 บาท

ขายไก่ปลด เฉลี�ยตัวละ 77 บาท



 
 

 
รวมต้นทนุการเลี�ยงไก่ไขต่่อป�จาํนวน 150 ตัว 

เท่ากับ 182,523 บาท
 คิดเฉลี�ยต่อตัว 1,216 บาท

ต้นทนุการเลี�ยง

ต้นทนุและผลตอบแทนกรณีศึกษา
การเลี�ยงไก่ไข ่150 ตัว

ค่าเสื�อมโรงเรอืนและรั�ว คิดจากอายุการใชง้าน 10 ป� 
มต้ีนทนุเฉลี�ย ป�ละ 3,200 บาท 

ค่าเสื�อมอุปกรณ์การเลี�ยง คิดจากอายุการใชง้าน 5 ป� 
มต้ีนทนุเฉลี�ย ป�ละ 1,160 บาท

 ค่าพนัธุไ์ก่ 150 ตัว ๆ 175 บาท เป�นเงิน 26,250 บาท

ค่าอาหารตลอดการเลี�ยง 112,613 บาท 

ค่าแรงงานเลี�ยงไก่ 27,300 บาท

 ค่านํ�าและไฟฟ�า 12,000 บาท



รวมรายได้ตลอดการเลี�ยง 207,706 บาท
ได้ผลตอบแทนจากการเลี�ยง 25,184 บาท

ผลตอบแทนจากการเลี�ยงไก่ไข่
อินทรยี ์จาํนวน 150 ตัว

 

อัตราการตายตลอดการเลี�ยง 15 เปอรเ์ซน็ต์

 

ขายมูลไก่ 3 ครั�ง ๆ ละ 500 บาท เป�นเงิน 1,500 บาท

ขายไก่ปลด จาํนวน 123 ตัว ๆ ละ 77 บาท
 เป�นเงิน 9,471 บาท

ไดผ้ลผลิตไขจ่าํนวน 28,105 ฟอง ขายฟองละ 7 บาท
เป�นเงิน 196,735 บาท



ผศ. ดร. วรศิลป� มาลยัทอง มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
เ17 หมู่ที� 3 ต.แม่ทราย อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่54140 โทรศพัท ์05464 8593-5

                                            

การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีส์ไตล์แมโ่จ้การเลี�ยงไก่ไขอิ่นทรยีส์ไตล์แมโ่จ้
Raising organic laying hens in Maejo styleRaising organic laying hens in Maejo style

ผศ. ดร. ทองเลียน บวัจมู คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
252 หมู่ 8 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศพัท ์053-875432


