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รูปแบบการเลีย้งต่อพฤติกรรมและผลผลติของไก่ไข่ 

นางสาวฐิติมาพร คุม้บวัลา 

5512400250 ภาควชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 

การสัมมนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของรูปแบบการเล้ียงต่อพฤติกรรมและผลผลิตของไก่

ไข่ โดยไดศึ้กษารูปแบบการเล้ียงแบบขงักรงตบั แบบปล่อยพื้นแสลท และแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริม

อุปกรณ์ พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัแสดงพฤติกรรมการกิน การนั่ง การยืน การด่ืมน ้ า และการท าความ

สะอาดขนมากกวา่(P<0.05)ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลท และแบบพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์อยา่งไร

ก็ตามการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวของกลุ่มท่ีปล่อยพื้นแสลทมีมากกว่ากลุ่มท่ีเล้ียงแบบกรงตบั และพบว่า

กลุ่มท่ีเล้ียงในกรงตับท่ีความหนาแน่น 3 และ 4 ตวั/กรง มีการแสดงพฤติกรรมการยืนการนั่ง และการ

กา้วร้าวไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่พฤติกรรมการกินและการด่ืมน ้าของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 4 ตวั/

กรง มีค่ามากกวา่ 3 ตวั/กรง (P<0.05) ในขณะท่ีพฤติกรรมการท าความสะอาดขนเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม 

ส่วนในด้านการให้ผลผลิตพบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัมีการให้ผลผลิตไข่ และประสิทธิภาพการเปล่ียน

อาหารเป็นไข่สูงกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทและแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์

(P<0.05)ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า การเล้ียงไก่ท่ีตอ้งการผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพควรเลือกเล้ียงไก่แบบกรงตบั 

เพราะไก่มีการกินอาหาร การด่ืมน ้ ามาก ส่งผลให้มีปริมาณการกินอาหาร น ้ าหนกัไข่มากกวา่ไก่ท่ีเล้ียงแบบ

คอกปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ แต่ถา้มีการน าหลกัสวสัดิภาพเขา้มาใช้ในประเทศไทยควรเลือก

เล้ียงไก่แบบคอกปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์เพราะไก่มีการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การ

เคล่ือนไหวร่างกาย ไดม้ากกวา่ไก่ท่ีเล้ียงแบบกรงตบัซ่ึงเป็นไปตามสวสัดิภาพสัตว ์

 

ค าส าคัญ: รูปแบบการเล้ียง, ไก่ไข่, พฤติกรรม,  ผลผลิตไข่ 
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บทน า 

 ไก่ไข่ถือไดว้า่เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ เพราะสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ในประเทศไทย

ไก่ไข่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากอุดมไปดว้ยคุณค่าทางโภชนาการทั้ง

โปรตีน และเกลือแร่ ไก่ไข่สามารถน าไปแปรรูปหรือท าเป็นผลิตภณัฑ์อาหารประเภทต่าง ๆเช่น ไข่ผง ไข่

แดงเหลว ไข่ขาวเหลว เป็นตน้ ทั้งน้ีการให้ความส าคญัในการเล้ียงไก่ไข่จึงถือเป็นหวัใจหลกัเน่ืองจากไก่ไข่

ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเล้ียงดู  ซ่ึงการเล้ียงในปัจจุบนัเป็นการเล้ียงมากมาย เช่น ระบบปล่อยพื้นแสลท 

ระบบปล่อยอิสระ การเล้ียงแบบปล่อยพื้นพร้อมเสริมอุปกรณ์ แต่ในการเล้ียงไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรมนิยมใช้

ระบบการเล้ียงแบบกรงตบั เน่ืองจากประหยดัพื้นท่ี และสามารถเล้ียงไดป้ริมาณมากในพื้นท่ีจ  ากดั แต่การ

เล้ียงดงักล่าวยงัขดัต่อสวสัดิภาพสัตว ์(Animal welfare) เพราะส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมท่ีผดิปกติ เช่น 

ความผิดปกติของเทา้และเล็บ และพฤติกรรมการจิกขน เพื่อลดปัญหาการเล้ียงและปัญหาดา้นสุขภาพใน

โรงเรือนแบบกรงตบัและเพิ่มการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติให้เป็นไปตามสวสัดิภาพสัตว์(Animal 

welfare)  ดงันั้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าสัมมนาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบระบบการเล้ียง

และศึกษาพฤติกรรมและการให้ผลผลิตของไก่ไข่ในระบบโรงเรือนท่ีแตกต่างกนั เพื่อใช้ในการประกอบ

ตดัสินใจในการเล้ียงไก่ในอนาคต 

 

รูปแบบการเลีย้งไก่ไข่ 

แบบกรงตบั 

ลกัษณะของโรงเรือนมี 2 รูปแบบ คือโรงเรือนระบบปิดและโรงเรือนแบบเปิด ภายในเป็นกรง  ตบั

พื้นลวด มาตรฐานสากลควรมีพื้นท่ีต่อตวัไม่ต ่ากว่า 450 ตารางเซนติเมตร หากมีพื้นท่ีต่อตวัต ่ากว่า 450 

ตารางเซนติเมตร ถือวา่เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อสวสัดิภาพไก่ไข่ และปัจจุบนัก าหนดวา่ควรมีพื้นท่ีต่อตวัไม่ต ่ากวา่ 

550 ตารางเซนติเมตร(Abrahamsson and Tausun, (1995) อา้งโดย ดวงแข (2553))ลกัษณะกรงเป็นกรงเด่ียว

เรียงต่อกนัเป็นแถวยาวอาจซ้อนกนัหรือซ้อนแบบเหล่ือมกนั นิยมตั้งกรงสูงกวา่พื้นประมาณ 60 เซนติเมตร 

แต่ละกรงอาจมีไก่ 2 ถึง 6 ตวั มีรางอาหารและระบบการให้น ้ าอตัโนมติัแบบหัวหยดแบบหยด (nipple) พื้น

กรงมีลกัษณะลาดเอียง (Slope) และมีรางรองรับไข่ดา้นหนา้ การเล้ียงดูไก่ไข่โดยค านึงถึงการให้น า อาหาร 

แสงและโปรแกรมการจดัการดา้นสุขภาพตามความตอ้งการของสายพนัธ์ุท่ีเล้ียง (AHAW, (2005b) อา้งโดย 

สุภารักษ ์(2556)) 
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แบบปล่อยพื้นอิสระ 

เป็นการเล้ียงภายในโรงเรือนท่ีเป็นคอกแบบชั้นเดียว แบบหลายชั้นหรือเล้ียงภายในกรงขนาดใหญ่ 

ซ่ึงมีขอ้ก าหนดคือ ให้มีขนาดพื้นท่ีอยา่งน้อยท่ีสุด 12 ตวัต่อตารางเมตร และถา้เป็นพื้นคอกหลายชั้น ในแต่

ละชั้นควรมีระยะห่างกนัอยา่งนอ้ย 45 เซนติเมตร มีวสัดุรองพื้น 1 ใน 3 ส่วนของพื้นท่ีในคอกทั้งหมดหรือมี

พื้นท่ีต่อตวัอยา่งนอ้ย 250 ตารางเซนติเมตร และควรใชรั้งไข่ 1 รางต่อไก่ไข่ 7 ตวั หรือ 1 ตารางเมตรต่อ120 

ตวั)  ในส่วนของพื้นท่ีดา้นนอกของคอกควรมีพื้นท่ี 4 ตารางเมตรต่อตวั หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดควรมีพื้นท่ีต่อตวั 

2.5 ตารางเมตร ซ่ึงพื้นท่ีควรปกคลุมไปดว้ยพืชผกั หรือหญา้เป็นหลกั 

 

ผลของรูปแบบการเลีย้งต่อการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม 

ตารางที่1รูปแบบการเล้ียงต่อการแสดงพฤติกรรมของไก่ไข่ 

ลกัษณะท่ีศึกษา 
 

3 ตวัต่อกรง 4 ตวัต่อกรง 
ปล่อยพื้นแสลท
เสริมอุปกรณ์ 

P-value 

การยนื 39.09±1.27a 35.71±1.42a 19.47±1.45b 0.0001 
การนัง่ 6.86±0.77a 7.37±0.71a 4.97±2.12b 0.0001 
การท าความสะอาดขน 10.45±0.82a 10.56±2.25a 4.47±1.12b 0.0001 
การกินอาหาร 50.31±2.61b 55.14±2.93a 23.12±2.34c 0.0001 
การด่ืมน ้า 7.17±0.57a 7.61±0.71a 4.55±0.75b 0.0001 
การกา้วร้าว 0.29±0.54b 0.36±0.57b 0.83±0.68a 0.0180 
หมายเหตุ a, b,c อกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก ดวงแข(2553) 

 

พฤติกรรมการกนิอาหาร 

จากตารางท่ี 1 ดวงแข (2553) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์มี

การแสดงพฤติกรรมการกินนอ้ยกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั และไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 4 ตวัต่อกรง ยงัแสดง

พฤติกรรมการกินมากกวา่ 3 ตวัต่อกรง(P<0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี1นอกจากน้ี สุภารักษ์ (2556) ยงัพบว่า

ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั แสดงพฤติกรรมการกินอาหารมากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลท และแบบ

ปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ (P<0.05) และนอกจากน้ี สุชาดาและคณะ (2558) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงใน

ความหนาแน่น 2, 3 และ 4 ตวัต่อกรงไม่พบความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 3)  
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ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 4 ตวัต่อกรงมีการแสดงพฤติกรรมการกินมากกวา่เน่ืองมาจากพฤติกรรมทาง

สังคมในกลุ่มท่ีมีจ านวนมาก ท าให้กระตุน้การกินและแย่งชิงการอาหารกนัจึงท าให้ไก่ท่ีเล้ียงในกรงตบั

แสดงพฤติกรรมการกินมากกวา่กลุ่มอ่ืน และการกินอาหารมากส่งผลให้ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัมีเปอร์เซ็นต ์

ผลผลิตและน ้าหนกัไข่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลท ดงัตารางท่ี 4  

 

ตารางที่ 2รูปแบบการเล้ียงต่อร้อยละของการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมไก่ไข่ท่ีเล้ียงในโรงเรือน 3 แบบ  

เทียบกบัเวลารวมทั้งหมด 720 นาที (n=66) 

ลกัษณะท่ีศึกษา 
 

ระบบโรงเรือน 
SEM กรงตบั3 ตวั/

กรง 
พื้นแสลท 

พื้นแสลทเสริม
อุปกรณ์ 

การยนื 17.60a 17.23a 16.54b 0.21 
การนัง่ 17.05a 19.29b 13.78c 0.32 
การกินอาหาร 30.21a 28.22b 28.41b 0.28 
การด่ืมน ้า 10.67c 15.15b 19.91a 0.15 
การท าความสะอาดขน 20.16a 20.42a 16.96b 0.17 
การกา้วร้าว 1.10c 3.93a 2.12b 0.10 
หมายเหตุ: a,b,c อกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05) 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก สุภารักษ ์(2556) 

 

พฤติกรรมการน่ัง 

ดวงแข (2553) พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรงแสดงพฤติกรรมการนั่งไม่พบ

แตกต่างกันแต่มากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ (P<0.05) ซ่ึงสอดคล้อกับ 

สุชาดาและคณะ(2558) รายงานว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตับความหนาแน่น 2, 3 และ 4 ตัวต่อกรงแสดง

พฤติกรรมการนั่งไม่แตกต่างกัน(P<0.01) และนอกจากน้ี สุภารักษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม

ดงักล่าวพบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 ตวัต่อกรงแสดงพฤติกรรมการนัง่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้น

แสลทและแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ (P<0.05)  

ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรงแสดงพฤติกรรมการนัง่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากไก่ท่ี

เล้ียงในกรงตบัมีขนาดพื้นท่ีต่อตวัท่ีจ  ากดั และถูกจ ากดัการเคล่ือนท่ี (Linter-Moore, (1972) อา้งโดย ดวงแข 

(2553) จึงส่งผลให้ไก่ไข่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมอ่ืนได ้ไก่ไข่จึงแสดงพฤติกรรมน้ีออกมามากกวา่แบบ
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ปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ผลเสียจากการนัง่เป็นเวลานานของไก่ไข่ กล่าวคือ การนัง่เป็นเวลานาน

ของไก่ท่ีเล้ียงในกรงตบัส่งผลให้ไก่เกิดอาการกล้ามเน้ือขาอ่อนแรงซ่ึงท าให้ไก่ไม่สามารถยืนหรือท า

กิจกรรมสะดวก และไก่ท่ีนัง่อาจถูกตวัอ่ืนเหยยีบจนท าใหต้ายได ้

 

พฤติกรรมการยืน 

ดวงแข (2553) พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงกรงตับ 3 และ 4 ตัวต่อกรงมีการแสดงพฤติกรรมการยืนไม่

แตกต่างกันแต่มากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

(P<0.05)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาดาและคณะ (2558) ท่ีรายงานว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 3 และ 4 ตวั

ต่อกรง แสดงพฤติกรรมการยืนไม่แตกต่างกนัแต่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 2 ตวัต่อกรงอยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติ(P<0.01) อาจเน่ืองมาจากความหนาแน่น 2 ตวัต่อกรงมีพื้นท่ีต่อตวัมาก ไก่จึงสามารถ

เคล่ือนไหวร่างกายไดต้ามตอ้งการมากกวา่ไก่ท่ีมีพื้นท่ีต่อตวันอ้ยผลเสียจากการยืนเป็นเวลานานของไก่ไข่ท่ี

เล้ียงในกรงตบัพบวา่ไก่ไข่มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพเทา้ กล่าวคือ ไก่จะมีลกัษณะของเล็บเทา้ท่ีบิดเบ้ียว และ

ยงัพบวา่เล็บเทา้ของไก่มีลกัษณะยาวกวา่ปกติ ซ่ึงเล็บท่ียาวมีลกัษณะแหลมท าให้เคล่ือนไหวไดล้ าบาก และ

เป็นอนัตรายต่อไก่ไข่ตวัอ่ืนรวมทั้งตวัมนัเองดว้ย(ดวงแข 2553) 

 

ตารางที่3 เปอร์เซ็นตข์องการแสดงพฤติกรรมของไก่ไข่ท่ีความหนาแน่น 3 และ 4 ตวัต่อกรงในช่วงเวลา 20 

นาที 

พฤติกรรม (%) 
 

ความหนาแน่น 
SEM 2 ตวัต่อกรง 

(n=48) 
3 ตวัต่อกรง  

(n=72) 
4 ตวัต่อกรง  

(n=96) 
การยนื 13.21b 27.09a 21.79a 0.1478 
การนัง่ 9.51 12.53 12.74 0.1053 
การกินอาหาร 31.63 23.41 27.61 0.2912 
การด่ืมน ้า 5.11b 4.34b 12.74a 0.0749 
การท าความสะอาดขน 40.14a 31.62b 22.26c 0.4244 
การกา้วร้าว 0.30b 0.96a 1.20a  0.0144 
หมายเหตุ:a, b, cอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(P<0.05) 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก สุชาดาและคณะ (2558) 
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พฤติกรรมการดื่มน า้ 

ดวงแข (2553) พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตัวต่อกรงแสดงพฤติกรรมการด่ืมน ้ าไม่

แตกต่างกนัแต่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพร้อมเสริมอุปกรณ์(P<0.05) ตารางท่ี1 เน่ืองจากไก่ไข่ท่ีเล้ียง

ในกรงตบัอยู่ภายใตส้ภาพอากาศเดียวกันไก่ไข่จึงแสดงพฤติกรรมด่ืมน ้ าไม่แตกต่างกัน แต่รายงานของ 

สุชาดาและคณะ (2558) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 4 ตวัต่อกรงแสดงพฤติกรรมการด่ืมน ้ามากกวา่

ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 2 และ 3 ตวัต่อกรง (P<0.01) ตารางท่ี2 อาจเน่ืองมาจากโดยทัว่ไปไก่กินน ้ า

ประมาณ 5.9 % ของวนัเม่ือเปรียบเทียบกับไก่พื้นเมือง (Gibson et al., (1986) อ้างโดย สุชาดาและคณะ 

(2558)) ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 2 และ 3 ตวัต่อกรง (ตารางท่ี3)  จึงสันนิษฐานไดว้่า

การท่ีไก่ไข่ด่ืมน ้ าเยอะเกิดจากการกระตุน้การท าตามกนั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีพบไดบ้่อยในกลุ่ม

ของไก่ท่ีมีจ  านวนมาก ส่งผลให้ไก่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่นสูงแสดงพฤติกรรมการด่ืมน ้ าสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

แต่ สุภารักษ ์(2556) รายงานวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์แสดงพฤติกรรมการด่ืม

น ้ ามากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงปล่อยพื้นแสลท และแบบขงักรงตบั(P<0.05) ซ่ึงขดัแยง้กับ ดวงแข (2553) และ 

Linter-Moore, (1972) อา้งโดย สุภารักษ ์(2556) ท่ีพบวา่ไก่ท่ีเล้ียงในกรงตบัมีการแสดงพฤติกรรมการด่ืมน ้ า

มากกวา่ เน่ืองจากไก่มีพื้นท่ีต่อตวัท่ีจ  ากดั จึงแสดงใหพ้ฤติกรรมการยนื นัง่ กินอาหาร และด่ืมน ้ าเพียงเท่านั้น

ผลเสียของการด่ืมน ้ าน้อยหรือขาดน ้ าส่งผลให้ปริมาณการใชอ้าหารลดลง อตัราการเจริญเติบโตลดลง และ 

การใหผ้ลผลิตต ่า  

 

พฤติกรรมการท าความสะอาดขน 

 ดวงแข (2553) พบวา่การแสดงพฤติกรรมท าความสะอาดของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อ

กรงไม่พบความแตกต่างกนัแต่มากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ (P<0.05) แต่

สุชาดาและคณะ (2558) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 2 ตวัต่อกรงมีการแสดงพฤติกรรมการท าความ

สะอาดขนมากกว่า 3 และ 4  ตวัต่อกรงตามล าดบั นอกจากน้ี สุภารักษ์ (2556) ยงัพบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรง

ตบั 3 ตวัต่อกรงและแบบปล่อยพื้นแสลทมีพฤติกรรมธรรมความสะอาดขนมากกว่าแบบปล่อยพื้นแสลท

พร้อมเสริมอุปกรณ์(P<0.05) ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากไก่ท่ีมีพื้นท่ีต่อตวัมากกว่า ส่งผลให้ไก่สามารถแสดง

พฤติกรรมการท าความสะอาดขนไดส้ะดวก และการแสดงพฤติกรรมท าความสะอาดขนยงัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีท่ี

เพียงพอ (Nicol, (1987) อา้งโดย สุชาดา และคณะ (2558) แต่เน่ืองจากไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลท

พร้อมเสริมอุปกรณ์ มีอุปกรณ์เสริมอยู่แล้วไก่จึงสามารถแสดงออกทางด้านพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

มากกวา่แบบขงักรงตบัและแบบปล่อยพื้นแสลท 
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พฤติกรรมก้าวร้าว 

 ดวงแข (2553) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรง แสดงพฤติกรรมกา้วร้าวไม่แตกต่าง

กนัแต่น้อยกว่าแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์  (P<0.05) ตารางท่ี1 เช่นเดียวกบั สุชาดาและคณะ

(2558) ท่ีรายงายว่าไก่ไข่ท่ีความหนาแน่น 3 และ 4 ตวัต่อกรงแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวไม่ต่างกนั (P<0.01) 

เน่ืองจากไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนัและมีอุณหภูมิท่ีมีเหมาะสมท าใหไ้ก่ไม่เกิด

ความเครียด นอกจากน้ี สุภารักษ์ (2556) ยงัพบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทแสดงพฤติกรรมการ

กา้วร้าวมากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์และแบบขงักรงตบั (P<0.05) ตารางท่ี2

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทมีสมาชิกภายในกลุ่มมากกวา่การเล้ียงในระบบกรงตบั 

ซ่ึงเล้ียงประมาณ 3-5 ตวั จึงท าให้ไก่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่ไก่ท่ีเล้ียงในระบบกรงตบั (อาวธุ 2541) 

พฤติกรรมกา้วร้าวส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นพฤติกรรมการจิก ซ่ึงพบวา่ท าให้ไก่ไดรั้บบาดเจ็บและมีแผลอาจท า

ใหเ้กิดการติดเช้ือ และท าใหไ้ก่ตายได ้ซ่ึงจะกระทบต่อประสิทธิภาพการใหผ้ลผลิตของไก่ไข่ได ้

 

ผลของรูปแบบการเลีย้งต่อประสิทธิภาพการผลติ 

ปริมาณการกนิอาหาร 

ดวงแข (2553)  พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรง มีปริมารการกินอาหารมากกว่าไก่

ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และไก่ไข่ท่ีเล้ียงใน

กรงตบั 4 ตวัต่อกรง มีปริมาณการกินอาหารมากกวา่ 3 ตวัต่อกรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่

ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรง และไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์มีปริมาณ

การกินอาหารเท่ากบั 106.63, 111.64 และ 94.97 กรัมต่อตวัต่อวนั ทั้งน้ี สุภารักษ์ (2556) พบว่าปริมาณการ

กินอาหารของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 ตวัต่อกรง แบบปล่อยพื้นแสลทและแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริม

อุปกรณ์ไม่พบความแตกต่างกนั (P<0.05) (ตารางท่ี 4) 

ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัมีปริมาณการกินมากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ 

เน่ืองจากการท่ีไก่ไข่อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบกรงตบัเล้ียงในโรงเรือนแบบปิด

ควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสม จึงท าให้ไก่ไข่กินอาหารไดดี้กวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริม

อุปกรณ์ท่ีเล้ียงในโรงเรือนแบบเปิดสภาพแวดล้อมปกติ อุณหภูมิเปล่ียนไปตามเวลาและสภาพอากาศ ถ้า

อุณหภูมิสูงปริมาณการกินอาหารของไก่ไข่ก็จะลดลง ซ่ึงสอดคล้องกบั Kampen (1984) อา้งโดย ดวงแข 

(2553) ท่ีรายงานวา่อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มของโรงเรือนเล้ียงไก่มีผลต่อปริมาณการกินอาหารของไก่ จึงเป็น

สาเหตุท่ีท าให้ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัมีปริมาณการกินอาหารไดม้ากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลท
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พร้อมเสริมอุปกรณ์ ไก่ท่ีไข่เล้ียงในกรงตบั 4 ตวั มีปริมาณการกินอาหารมากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3ตวั 

เน่ืองมาจากไก่มีพฤติกรรมทางสังคมจึงท าให้เกิดการกระตุน้การกินอาหารภายในกลุ่มท่ีมีสมาชิกจ านวน

มาก 

 

น า้หนักตัว 

ดวงแข (2553) พบวา่น ้ าหนกัตวัเม่ือเร่ิมตน้การทดลองท่ีอาย ุ19 สัปดาห์ไม่แตกต่างกนั โดยไก่ไข่ใน

แต่ละกลุ่มมีน ้ าหนกัตวั 1.45 กิโลกรัมต่อตวัหลงัจากเล้ียงไป 42สัปดาห์ พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัและ

ปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์มีน ้าหนกัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่ไข่ท่ีเล้ียง

ในกรงตบั 3 ตวัและ 4 ตวัต่อกรงมีน ้าหนกัตวัมากกวา่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์อยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงมีน ้ าหนักตวัเฉล่ีย เท่ากบั 1.84, 1.85 และ 1.59 กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั 

(ตารางท่ี4) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภารักษ ์(2556) ท่ีพบวา่น ้ าหนกัตวัเร่ิมตน้ของไก่ไข่ในระบบกรงตบั ปล่อยพื้น

แสลท และปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่

น ้ าหนกัส้ินสุดของไก่ไข่ทั้งสามระบบแตกต่างกนั (P<0.05) โดยพบวา่ไก่ไข่ในระบบกรงตบัมีน ้ าหนกัตวั

หลงัการทดลองมากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบปล่อยพื้นแสลทและปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ 1.94, 

1.80 และ 1.72 กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั (ตารางท่ี4) 

ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบกรงตบัมีน ้ าหนกัส้ินสุดการทดลองมากกวา่ไก่ไข่อีกสองระบบ เน่ืองจากไก่ไข่

ถูกเล้ียงในระบบกรงตบัท าให้ไก่ไข่ไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ตามท่ีตอ้งการ จึงท าให้ไก่ไข่แสดง

พฤติกรรมการกินได้มากกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในอีกสองระบบ ส่งผลให้ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบกรงตบัมีน ้ าหนักตวั

ส้ินสุดมากกวา่ และ ดวงแข (2553) พบวา่การใชโ้รงเรือนแบบเปิดปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ จึงท า

ให้ไก่ไข่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ เม่ืออุณหภูมิในโรงเรือนสูงข้ึนปริมาณการกินของไก่

ไข่จะลดลง ท าให้น ้ าหนกัส้ินสุดการทดลองน้อยกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบกรงตบั อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ

ช่วง 21-26 ºC เป็นช่วงท่ีเหมาะสมในการกินอาหาร ขณะท่ีอุณหภูมิในช่วง 26-29 ºC ปริมาณการกินไดข้อง

อาหารลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิในช่วง 29-32 ºC ปริมาณการกินอาหารลดลง และเม่ืออุณหภูมิสูง 32-35 ºC 

ปริมาณการกินอาหารและประสิทธิภาพการใชอ้าหารลดลงอยา่งมาก จนมีผลท าให้น ้ าหนกัเพิ่มข้ึนนอ้ยมาก

เม่ือเปรียบเทียบกบัไก่ไข่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนแบบปิด (Ewing et al.,(1999) อา้งโดย ดวงแข  (2553)) 
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ตารางที่4 ประสิทธิภาพผลผลิตของไก่ไข่ในโรงเรือนท่ีแตกต่างกนั 

ระบบโรงเรือน 

ลกัษณะท่ีศึกษา 

น ้าหนกัตวั
เร่ิมตน้(kg) 

น ้าหนกัตวั
ส้ินสุด(kg) 

ปริมาณอาหาร
ท่ีกิน(g/h/d) 

ผลผลิตไข่(%) น ้าหนกัไข่ (g) 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 

ท่ีมา 
ไข่น ้าหนกั1 

kg  
(g/g/egg) 

อตัราการตาย 
(%) 

3 ตวั/กรง 1.45±0.08 1.84±0.18a 106.63±8.62b 78.37±29.81 65.48±4.24a 1.97±0.21b 0.00±0.00b 

ดวงแข (2553) 
4 ตวั/กรง 1.45±0.08 1.85±0.13a 111.64±9.64a 75.80±29.82 65.77±4.44a 2.01±0.15b 2.03±2.35b 
ปล่อย/เสริมอุปกรณ์ 1.45±0.08 1.59±0.11b 94.97±12.67c 71.85±27.36 58.09±4.67b 2.90±0.40a 17.57±8.43a 
P-value 0.9712 0.0001 0.0001 0.4310 0.0001 0.0001 0.0102 
กรงตบั 3 ตวัต่อกรง 1.29 1.94a 109.24 81.84a 59.61a 1.83b 0.51 

สุภารักษ ์(2556) 
ปล่อยพื้นแสลท 1.28 1.80b 110.33 70.42b 56.41b 1.95a 0.50 
ปล่อย/เสริมอุปกรณ์ 1.30 1.72b 110.34 71.49b 55.79b 1.97a 0.53 
SEM 1.19 0.01 - 0.14 0.02 0.01 0.05 
หมายเหตุ a,b, c ท่ีก ากบัตวัเลขในแนวตั้ง แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี (P<0.05) 
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ผลผลติไข่ 

 ดวงแข (2553) พบวา่เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไข่ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ 

และแบบขงักรงตบั 3 และ 4 ตวั ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  แต่ สุภารักษ ์

(2556) รายงานวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 ตวัต่อกรงมีเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไข่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อย

พื้นแสลทและแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์และพบวา่การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นแสลททั้งสอง

ระบบไม่พบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เน่ืองจากไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบขงักรงตบัมีพฤติกรรม

กา้วร้าวนอ้ยกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลททั้งสองระบบ จึงส่งผลให้มีเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไข่มากกว่า 

นอกจากน้ี สุชาดาและคณะ (2558) ยงัพบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 4  ตวัต่อกรงมีเปอร์เซ็นตผ์ลผลิต

มากกว่า 3 ตวัต่อกรง แต่ไก่ไข่ท่ีความหนาแน่น 2 ตวัไม่แตกต่างกนั 3 และ 4 ตวัต่อกรง ซ่ึงไก่ไข่มีขนาด

พื้น ท่ี ต่อตัวมากจะมี เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สูงกว่าไก่ไข่ ท่ี มีขนาดพื้ น ท่ี ต่อตัวน้อย อันเน่ืองมาจาก

ความสามารถในการเขา้ถึงอาหาร (Saki et al., 2012) และพบวา่เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตข้ึนยงัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีต่อตวั 

ถา้พบว่ามีพื้นท่ีต่อตวัลดลงผลผลิตไข่ก็จะลดลงดว้ย (Jalal et al., 2006) แต่ในการทดลองของ สุชาดาและ

คณะ (2558) พบไก่ไข่ท่ีเล้ียงในความหนาแน่น 4 ตวัมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่สูง นั้นอาจเน่ืองมาจากไก่ไข่มี

ปริมาณการกินไม่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ และมีอตัราการใชอ้าหารดีเทียบเท่ากบัไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 2 ตวั

ต่อกรงจึงอาจเป็นผลท่ีท าใหมี้เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตสูง (ตารางท่ี5) 

 

ตารางที ่5 ประสิทธิภาพการผลิตของไก่ไข่ในระบบกรงตบั 

ลกัษณะท่ีศึกษา 
ความหนาแน่น 

2 ตวัต่อกรง (n=48) 3 ตวัต่อกรง (n=72) 4 ตวัต่อกรง (n= 96) 
ผลผลิตไข่ (%) 80.75±6.13ab 74.40±5.22b 82.63±3.27a 
น ้าหนกัไข่ (g) 60.38±1.10 55.72±11.54 61.88±4.76 
ปริมาณการกินอาหาร (g/hen/d) 101.02±3.58 101.61±3.34 103.85±3.84 
หมายเหตุ a, b อกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก สุชาดาและคณะ (2558) 

 

น า้หนักไข่ 

ดวงแข (2553) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบขงักรงตบั 3 และ 4 ตวัต่อกรงมีน ้าหนกัไข่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียง

ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ (P<0.05) โดยมีน ้ าหนกั 65.48, 65.77 และ 58.00 ตามล าดบั 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาดาและคณะ (2558) ท่ีพบวา่น ้ าหนกัไข่ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบัความหนาแน่น 2, 3 

และ 4 ตวัต่อกรงมีน ้ าหนกัไข่ไม่พบแตกต่างกนั (P<0.05) อยา่งไรก็ตาม สุภารักษ ์(2556) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียง

ในกรงตบั 3 ตวัต่อกรงมีน ้าหนกัไข่มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นแสลทและปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริม

อุปกรณ์ (P<0.05) เน่ืองจากไก่ไข่ในกรงตบัมีพื้นท่ีต่อตวัจ ากดั ท าให้ไก่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติได ้เช่น การข้ึนคอน การอาบฝุ่ น เป็นตน้ จึงท าให้ไก่สามารถน าสารอาหารท่ีไดรั้บจากอาหารไป

สร้างไข่ได้อย่างเต็มท่ี (Gorman, (2002) อา้งโดย สุภารักษ์ (2558))  ส่งผลให้ไก่ประสิทธิภาพการเปล่ียน

อาหารเป็นน ้ าหนกัไข่ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั ดีกวา่แบบปล่อยพื้นแสลทและปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริม

อุปกรณ์ 

 

ปริมาณอาหารต่อผลผลติ 

ดวงแข (2553) พบวา่ปริมาณอาหารต่อผลผลิตน ้ าหนกัไข่ 1 กิโลกรัม  ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อย

พื้นแสลทเสริมอุปกรณ์มากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบขงักรงตบั 3 ตวั และ 4 ตวัต่อกรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

(P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบขงักรงตบั โดยมีค่าเท่ากบั 1.97, 2.01 และ 2.90 

กรัมต่อน ้ าหนักไข่ 1 กรัม ตามล าดบั เช่นเดียวกบัรายงานของ สุภารักษ์ (2556)  ท่ีไดท้  าการศึกษาปริมาณ

อาหารต่อผลผลิตของการเล้ียงไก่ไข่ในกรงตบั 3 ตวัต่อกรง แบบปล่อยพื้นแสลท และแบบปล่อยพื้นแสลท

พร้อมเสริมอุปกรณ์โดยพบวา่ปริมาณอาหารต่อผลผลิตไข่น ้ าหนกั 1 กิโลกรัม  ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงในกรงตบั 3 

ตวัต่อกรงดีกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบปล่อยพื้นแสลทและระบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

สรุป 

จากการจดัท าสัมมนาในคร้ังน้ีสรุปได้ว่าการเล้ียงไก่ท่ีตอ้งการผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพควรเลือก

เล้ียงไก่แบบกรงตบั เพราะไก่มีการกินอาหาร การด่ืมน ้ ามาก ส่งผลให้มีปริมาณการกินอาหาร น ้ าหนกัไข่

มากกว่าไก่ท่ีเล้ียงแบบคอกปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์แต่ถา้มีการน าหลกัสวสัดิภาพเขา้มาใช้ใน

ประเทศไทยควรเลือกเล้ียงไก่แบบคอกปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์เพราะไก่มีการแสดงพฤติกรรม

ตามธรรมชาติ เช่น การเคล่ือนไหวร่างกาย ไดม้ากกวา่ไก่ท่ีเล้ียงแบบกรงตบัซ่ึงเป็นไปตามสวสัดิภาพสัตว ์
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