
  ข้อก าหนดสภาพภายในโรงเรือนสัตว์ปีก 

        ชนิดสัตว์ปีก 
   ข้อก าหนด 

ไก่เนือ้ ไก่พันธ์ุ ไก่ไข่ เป็ดเนือ้ เป็ดพันธ์ุ 

 
พืน้ที่การเลีย้ง 

 
- โรงเรือนระบบเปิด :  

น า้หนกัไก่เป็นรวมกนั ≤ 20 กก./ตรม. 
- โรงเรือนระบบปิด :  

น า้หนกัไก่เป็นรวมกนั ≤ 34 กก./ตรม. 
 

 
- โรงเรือนระบบเปิด : 

     ระยะไก่รุ่น       ≤ 10 ตวั/ตรม. 

   ระยะให้ผลผลติ ≤ 5 ตวั/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปิด : 

  ระยะไก่รุ่น        ≤ 10 ตวั/ตรม. 

   ระยะให้ผลผลติ ≤ 7 ตวั/ตรม 

 
- โรงเรือนระบบเปิด : 

   ไก่รุ่นไข ่≤ 10 ตวั/ตรม. 

   ไก่ไข ่   ≤  5 ตวั/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปิด : 

   ไก่รุ่นไข ่≤ 14 ตวั/ตรม. 

   ไก่ไข ่   ≤  7 ตวั/ตรม. 

 
- โรงเรือนระบบเปิด : 

น า้หนกัเป็ดรวมกนั ≤ 16 กก./ตรม. 
- โรงเรือนระบบปิด: 

น า้หนกัเป็ดรวมกนั ≤ 26 กก./ตรม. 

 
- โรงเรือนระบบเปิด: 

 ระยะเป็ดรุ่น      ≤ 4 ตวั/ตรม. 

 ระยะให้ผลผลติ ≤ 6 ตวั/ตรม. 
- โรงเรือนระบบปิด : 

  ระยะเป็ดรุ่น     ≤ 6 ตวั/ตรม. 

  ระยะให้ผลผลติ ≤ 6 ตวั/ตรม. 

การหมุนเวียน
อากาศ 

อากาศหนาว 5-8 นาท ี
อากาศปกติ  
45 วินาท ีถึง 1 นาที 15 วินาท ี

อากาศหนาว 5-8 นาท ี
อากาศปกติ  
45 วินาท ีถึง 1 นาที 15 วินาท ี

อากาศหนาว 5-8 นาท ี
อากาศปกติ  
45 วินาท ีถึง 1 นาที 15 วินาท ี

อากาศหนาว 5-8 นาท ี
อากาศปกติ  
45 วินาท ีถึง 1 นาที 15 วินาท ี

อากาศหนาว 5-8 นาท ี
อากาศปกติ  
45 วินาท ีถึง 1 นาที 15 วินาท ี

ฝุ่นละออง ไมเ่กิน 15 มก./1 ลบ.ม. ไมเ่กิน 15 มก./1 ลบ.ม. ไมเ่กิน 15 มก./1 ลบ.ม. ไมเ่กิน 15 มก./1 ลบ.ม. ไมเ่กิน 15 มก./1 ลบ.ม. 

อุณหภมิู ไก่เลก็ 32-33 °c 
ไก่ใหญ่ 20-30 °c 

ระยะกก 28-35 °c 
ไก่รุ่นระยะให้ผลผลติ 20-32 °c 

ระยะกก 28-35 °c 
ระยะไก่รุ่นและไก่ไข ่20-32 °c 

เป็ดเลก็ 28-35 °c 
เป็ดใหญ่ 20-30 °c 

เป็ดเลก็ 28-35 °c 
เป็ดใหญ่ 20-32 °c 

ความชืน้สัมพัทธ์ ร้อยละ 50-80 ร้อยละ 50-80 ร้อยละ 50-85 ร้อยละ 50-90 ร้อยละ 50-90 

ปริมาณแก๊ส แอมโมเนีย ไมเ่กิน 20 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนมอน๊อกไซด์                                         
ไมเ่กิน 50 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนไดออกไซด์                                                  
ไมเ่กิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเ่กิน 20 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนมอน๊อกไซด์                                          
ไมเ่กิน 50 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนไดออกไซด์                                          
ไมเ่กิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเ่กิน 20 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนมอน๊อกไซด์                                    
ไมเ่กิน 50 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนไดออกไซด์                                                   
ไมเ่กิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเ่กิน 25 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนมอน๊อกไซด์                                           
ไมเ่กิน 50 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนไดออกไซด์                                                    
ไมเ่กิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แอมโมเนีย ไมเ่กิน 25 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนมอน๊อกไซด์                                       
ไมเ่กิน 50 พีพีเอ็ม 
คาร์บอนไดออกไซด์                                    
ไมเ่กิน 5,000 พีพีเอ็ม 

แสงสว่าง 10 ลกัซ์ มีระยะมืดให้สตัว์ได้พกัผอ่น                                     
อยา่งน้อย วนัละ 1 ชม. 

10 ลกัซ์ มีระยะมืดให้สตัว์ได้               
พกัผอ่นอยา่งน้อย วนัละ 1 ชม. 

10 ลกัซ์ มีระยะมืดให้สตัว์ได้               
พกัผอ่นอยา่งน้อย วนัละ 1 ชม. 

10 ลกัซ์ มีระยะมดืให้สตัว์ได้พกัผอ่น
อยา่งน้อย วนัละ 1 ชม. 

10 ลกัซ์ มีระยะมืดให้สตัว์ได้
พกัผอ่นอยา่งน้อย วนัละ 1 ชม. 

 


