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บทที่1 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ไกํเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณคําและมีปริมาณมากพอที่จะนํามาใช๎ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่ง
นับวําเป็นรายได๎ที่สําคัญของประเทศ  ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงไกํ เนื้อกันโดยทั่วไปไกํเนื้อ
เป็นไกํที่มีการเจริญเติบโตให๎ผลผลิตเร็วจึงใช๎อาหารเพ่ือการผลิตเนื้อสูงพอสมควร เพราะไกํเนื้อเป็น
สินค๎าท่ีนําเงินตราตํางประเทศเข๎าสู๎ประเทศเพ่ิมมากขึ้น เชํน  อาหารแปรรูปแชํแข็ง เป็นต๎นการเลี้ยง
ไกํกระทงกลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ที่สําคัญยิ่งของประเทศ การจัดการด๎านคุณภาพและ
การลงทุนกิจการฟาร์ม ถือวําเป็นอาชีพที่มีมากมายหลายแหํง จึงทําให๎การจัดการดูแลและการ
ปรับปรุงพันธุ์ไกํกระทงจึงมีอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาทั้งนี้ เพ่ือให๎เลี้ยงไกํกระทงได๎ด๎วยหลักเศรษฐกิจ มี
การเจริญเติบโตเร็ว อัตราแลกเนื้อดี การเลี้ยงรอดสูง สามารถต๎านทานโรคได๎ดี ซากมีคุณภาพเมื่อ
นํามาชําแหละระบบไกํกระทงสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลี้ยง ฝ่ายผสมพันธุ์ไกํเพ่ือผลิต
ลูกไกํ โดยจะรวมโรงฟักเข๎าไปด๎วย ฝ่ายเลี้ยงและผลิตไกํกระทงสํงเข๎าตลาด งานรํวมที่สนับสนุนการ
ผลิตไกํกระทงมีอีกมาก เชํนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานฆําไกํและเตรียมผลิตภัณฑ์สําหรับสํงตลาด 
ซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมไกํกระทงที่สมบูรณ์ 

การนําภูมิปัญญาสมุนไพรมาประยุกต์ใช๎ในการเลี้ยงไกํเนื้อจะสามารถลดต๎นทุนการผลิต ลด
อัตราการตาย และเพ่ิมการเจริญเติบโตการนําสมุนไพรชนิดตํางๆมาหมักรวมกันแล๎วนําไปผสมน้ําดื่ม
ให๎ไกํกินจะทําให๎ประสิทธิภาพการเลี้ยงไกํเนื้อดีข้ึนจึงได๎ทําการทดลองผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรที่
มีตํออัตราการเจริญเติบโตของไกํเนื้อขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของน้ําหมักหมักสมุนไพรผสมในน้ําที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของไกํ
เนื้อ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงการใช๎น้ําหมักหมักสมุนไพรผสมในน้ําให๎ไกํเนื้อในปริมาณที่
เหมาะสมตํอการเลี้ยงไกํเนื้อ 
   3. เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ในการเผยแพรํตํอผู๎สนใจตํอไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงปริมาณการใช๎น้ําหมักสมุนไพรผสมในน้ําที่มีผลทําให๎อัตราการเจริญเติบโตของไกํ
เนื้อสูงสุด 

2. สามารถลดต๎นทุนคําอาหารในการเลี้ยงไกํเนื้อลงได๎เพราะสํวนประกอบนั้นเป็นสมุนไพรหา
งําย  เชํน ขม้ินชัน  ฟ้าทะลายโจร  หญ๎าใต๎ใบ ยอดลูกฝรั่งอํอน และบอระเพ็ด 

3. ข๎อมูลที่ได๎สามารถเป็นแนวทางในการนําไปแนะนําให๎กับเกษตรกรที่เลี้ยงไกํเนื้อและผู๎ที่
สนใจทัว่ไปได ๎
 
ขอบเขตการทดลอง 
 

การศึกษาผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรที่มีผลตํออัตราการเจริญเติบโตของไกํเนื้อโดยการ
ผสมในน้ําดื่มโดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบรูณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 
โดยแบํงออกเป็นการทดลอง 4 ทรีตเมนต์ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ํา  ซ้ําละ 5 ตัว  รวมไกํเนื้อที่ทําการ
ทดลองทั้งหมด 80 ตัว โดยจัดทรีตเมนต์ดังนี้ทรีตเมนต์ที่ 1 ใช๎น้ําหมักสมุนไพร 5 ซีซี ตํอน้ํา 5ลิตร 
ทรีตเมนต์ที่ 2 ใช๎น้ําหมักสมุนไพร 10 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร ทรีตเมนต์ที่ 3 ใช๎น้ําหมักสมุนไพร 15 ซีซี ตํอ
น้ํา 5 ลิตร และทรีตเมนต์ที่ 4 เลี้ยงด๎วยน้ําเปลําอยํางเดียว ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตโดยการชั่ง
น้ําหนัก น้ําหนักเครื่องใน อัตราการแลกเนื้อและต๎นทุน 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร 

 
ไก่เนื้อ   

ไกํเนื้อหรือไกํกระทง (broilers) หมายถึง ไกํคละเพศที่มีการเจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดี มีเนื้อดี มีเนื้ออํอนนุํมไมํเหนียว หนังสะอาด กระดูกอํอน จําหนํายได๎เมื่อ
อายุ 6-7  สัปดาห์ ขึ้นอยูํกับความต๎องการของตลาด สํวนมากจะใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 45 วัน ได๎
น้ําหนักตัว 1.8 – 2.0 กิโลกรัม ไกํเนื้อที่เลี้ยงอยูํปัจจุบันนี้จะเป็นลูกผสมที่บริษัทตําง ๆ ผลิตออกมา
จําหนํายให๎กับผู๎เลี้ยงสํวนใหญํจะมีขนสีขาว มีชื่อตําง ๆ กันออกไปตามบริษัทผู๎ทําการผลิตลูกไกํ 

ธนาวัฒน์ (2545) กลําววําการเลี้ยงไกํเนื้อได๎กลายเป็นอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ที่สําคัญยิ่ง มี
ระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการผลิตไกํเนื้อนั้นแบํงออกเป็น 2 ฝ่ายด๎วยกัน คือ 
ฝ่ายเลี้ยงพํอแมํพันธุ์ ไกํเพ่ือผลิตลูกไกํ โดยจะรวมโรงฟักไขํเข๎าไปด๎วย และฝ่ายเลี้ยงลูกไกํเพ่ือผลิตไกํ
เนื้อสํงตลาด กลําวคือ การเลี้ยงพํอแมํพันธุ์ไกํเพ่ือผลิตลูกไกํนับเป็นงานที่ต๎องใช๎ทุน และ ใช๎วิชาการที่
คํอนข๎างสูง ผู๎เลี้ยงผสมพันธุ์จะต๎องใช๎พํอแมํพันธุ์ไกํท่ีดีที่เหมาะสม ต๎องทดสอบพันธุ์ไกํที่จะใช๎ผสมพันธุ์
วํา มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อสูงเพียงใด และจะต๎องจัดการผสมพันธุ์ไกํเพ่ือผลิตไขํมา
ฟัก ซึ่งอาจดําเนินการด๎านโรงฟักและจัดจําหนํายลูกไกํด๎วย สํวนการเลี้ยงไกํเนื้อเพ่ือสํงตลาดนั้น มี
เทคนิคและวิธีการเลี้ยงที่ไมํยุํงยากนัก จึงเหมาะสําหรับผู๎สนใจที่คิดจะเลี้ยงที่ยังไมํคํอยมีความชํานาญ 
การเลี้ยงไกํเนื้อมีความได๎เปรียบกวําการเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆบ๎าง ก็ตรงที่มีความเสี่ยงน๎อย เพราะปัจจุบันมี
พันธุ์ไกํที่ผํานการคัดเลือกและปรับปรุงมาแล๎ววํา มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว กินอาหารน๎อย และมี
ความต๎านทานตํอโรคตํางๆได๎ดี ทั้งยังมีปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกํเนื้อ
ที่สมบูรณ์ การเลี้ยงไกํเนื้อสามารถกระทําได๎หลายแบบหลายวิธี แล๎วแตํความเหมาะสมกับท๎องถิ่นและ
ทุนที่มีอยูํ เชํน  

1. การเลี้ยงแบบปลํอยลาน วิธีนี้เหมาะสําหรับชนบทที่กว๎างขวาง เชํน เลี้ยงตามหัวไรํปลาย
นา มีไกํจํานวนน๎อย ปลํอยให๎หาอาหารตามธรรมชาติ ผู๎เลี้ยงอาจจัดอาหารเพ่ิมเติมถ๎าหากอาหารไมํ
พอเพียง โดยจัดวางในภาชนะหรือจะโปรยให๎กินวันละประมาณ 1-2 ครั้ง ไกํจะเกาะคอนนอนตาม
ต๎นไม๎หรือในเล๎า การเลี้ยงแบบนี้จะทําให๎ต๎นทุนการผลิตต่ําเพราะไมํต๎องลงทุนคําอาหารมากนัก 
ผลผลิตที่ได๎ก็ใช๎เป็นอาหารในครอบครัว หากเหลือก็อาจขายเปลี่ยนเป็นเงินได๎ 

2. การเลี้ยงแบบจํากัดเขตหรือครึ่งเข๎าครึ่งปลํอย เป็นวิธีที่ลงทุนน๎อยใช๎เลี้ยงไกํได๎ทั้งปริมาณ
น๎อยและมาก โดยการทํารั้วเป็นลานตํอออกจากเล๎าไกํ การเลี้ยงแบบนี้มักกักไกํไว๎ในเล๎าและปลํอยให๎
ออกลานในบางโอกาส เจ๎าของไกํจะจัดเตรียมอาหารและน้ําให๎กินตลอดเวลา เนื่องจากไกํไมํมีโอกาส
ออกไปหาอาหารตามธรรมชาติได๎ 

3. การเลี้ยงแบบเล๎าหรือกรง วิธีเลี้ยงแบบนี้เหมาะสําหรับผู๎ที่มีที่ดินจํากัด จึงปลูกสร๎างเล๎า
หรือกรงให๎ไกํอยูํภายในโดยเฉพาะเพียงแหํงเดียว ขนาดกรงกว๎างยาวเทํากับ 3 x 2 เมตร ใสํไกํ
ประมาณ 15 - 25 ตัว ขนาดพ้ืนที่และจํานวนไกํอาจผิดไปจากนี้บ๎าง วัสดุกํอสร๎างอาจใช๎ไมํไผํเพราะ
หาได๎ทั่วไป ราคาถูก วัสดุมุงหลังคาอาจเป็นจากหรือแฝก แตํถ๎าเลี้ยงมากๆ ก็อาจใช๎สังกะสีหรือ
กระเบื้อง แทนเพ่ือไมํต๎องซํอมแซมบํอยๆ ก็ได๎  
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โรงเรือนและอุปกรณ์ 
 

โรงเรือนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเลี้ยงไกํ การออกแบบโรงเรือนได๎อยํางถูกต๎อง และ
เหมาะสมจะทําให๎ไกํอยูํอยํางสบาย มีการเจริญเติบโต ให๎ผลผลิตดี แตํสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ตั้งอยูํในเขตร๎อนชื้น ดังนั้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับอากาศร๎อน การออกแบบโรงเรือน จึงควรเน๎นทางด๎าน
การระบายอากาศที่ดี สภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไกํ คือ ประมาณ 65 - 75 องศาฟา
เรนไฮต์ (18.3 - 23.9 องศาเซลเซียส) ไกํจะเริ่มอึดอัดและสมรรถภาพการผลิตลดลง ความร๎อน
ภายในโรงเรือนเกิดจากการแผํรังสีความร๎อนจากดวงอาทิตย์ผํานหลังคาเข๎ามาภายในโรงเรือน และ
ความร๎อนจากการเมแทบอลิซึมของตัวไกํเอง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไกํจะกินอาหารน๎อยลง การ
เจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตลดลง ความสมบูรณ์พันธุ์ต่ําลง อัตราการตายสูงขึ้น ไกํจะกินน้ํามากขึ้น
และเพ่ิมอัตราการหายใจ การระบายอากาศจะชํวยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ระบายความชื้น กําจัด
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจและกําจัดก๏าซแอมโมเนียม เป็นก๏าซที่เบากวําอากาศเมื่อเกิด
ก๏าซนี้ขึ้นจะกระจายอยูํในฝูงไกํ อัตราการระบายอากาศภายในโรงเรือนจะแตกตํางกันตามชนิดของ
โรงเรือน ขนาดไกํ ความหนาแนํนของฝูง และอุณหภูมิของสภาพแวดล๎อม (อาวุธ, 2538) 

อรวรรณ (2547) ได๎จัดแบํงประเภทของโรงเรือนไว๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
1. โรงเรือนระบบเปิด (open house) หมายถึง โรงเรือนที่อากาศเข๎าออกในโรงเรือนได๎ 

สภาพแวดล๎อมในโรงเรือนจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศภายนอก ซึ่งโรงเรือนแบบเปิดนั้น ไกํ
จะอยูํไมํสบายและให๎ผลผลิตต่ํา 

2. โรงเรือนระบบปิดหรือโรงเรือนระบบระเหยไอเย็นจากน้ํา หมายถึง โรงเรือนที่ควบคุม
สภาพแวดล๎อมภายใน เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไกํ ผนังโรงเรือนจะปิดทึบ และบังคับอากาศที่จะผําน
เข๎าโรงเรือนให๎ผํานแผํนทําความเย็นที่มีน้ําไหล ผํานทําให๎อุณหภูมิของรํางกายลดต่ําลงและมีระบบดูด
จากภายนอกจะเข๎ามาผํานมํานน้ําในแผํนรังผึ้ง 
 
อุปกรณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ 
 

อุปกรณ์ท่ีจําเป็นตํอการเลี้ยงไกํและควรมีประจําโรงเรือนต๎องมีความพอเพียงตํอจํานวน 
ไกํกระทงที่จะเลี้ยง อุปกรณ์ท่ีจําเป็นที่ อรวรรณ (2547) กลําวไว๎มีดังนี้ 

1. อุปกรณ์ให๎น้ํา เชํน ขวดน้ําพลาสติก รางน้ําอัตโนมัติที่ให๎น้ําแบบจุ๏บ (nipple) 
2. อุปกรณ์ให๎อาหาร เชํน ถาดอาหาร ถังอาหาร รางอาหาร รางอาหารแบบอัตโนมัติ 
3. อุปกรณ์ในการกกลูกไกํ เชํน เครื่องกกแบบใช๎แก๏ส เครื่องกกใช๎ไฟฟ้า แผงกั้น ล๎อมกก  
4. อุปกรณ์อ่ืนๆ เชํนอุปกรณ์ให๎วัคซีน อุปกรณ์ทําความสะอาดและฆําเชื้อโรคในโรงเรือนและ

อุปกรณ์  
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อาหารไก่เนื้อ 
 

อรวรรณ (2547) ได๎จําแนกชนิดของอาหารของไกํเนื้อไว๎ดังนี้ 
1. อาหารข๎น หรือหัวอาหาร (concentrates) เป็นอาหารเข๎มข๎นที่ผสมจากวัตถุดิบเหลํา

โปรตีนจากพืช สัตว์ วิตามิน แรํธาตุและยาตํางๆ ยกเว๎นธัญพืชหรือวัตถุดิบบางอยํางทั้งนี้  เพ่ือให๎
เหมาะสมและลดต๎นทุนคําอาหารของผู๎ซื้อแตํละท๎องถิ่นที่มีวัตถุดิบอ่ืนบางอยํางราคาถูกหรือที่ปลูก
เก็บเกี่ยวเอง อาทิเชํน ปลายข๎าว ข๎าวโพดและรําละเอียด เมื่อผสมกับอาหารข๎นตามอัตราสํวนที่
กําหนดก็จะได๎อาหารสมดุลซึ่งมีโภชนะตํางๆครบถ๎วนตามความต๎องการของรํางกายสัตว์แตํละชนิด 

2. อาหารสมดุล (complete or balance ratio) หรืออาหารผสมเสร็จ (formula feed) 
อาหารผสมที่มีโภชนะตํางๆครบถ๎วนตามชนิดและอายุสัตว์สามารถให๎การเจริญเติบโตและผลผลิตได๎
สูงโดยไมํต๎องเติมอาหารอยํางอ่ืนเพิ่มลงไปอีกมีอยูํ 3 ลักษณะได๎แกํ 

2.1 อาหารป่น (mash feed) เป็นอาหารที่ผสมจากวัตถุดิบที่ละเอียดและหลาย
อยํางคลุกเคล๎าให๎เข๎ากันโดยมากจะเติมยาปฎิชีวนะ วิตามิน แรํธาตุ และกรดอะมิโนที่จําเป็นลงไปด๎วย 
แบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารป่นแห๎ง (dry mash) และอาหารป่นเปียก (wet mash) ข๎อดีคือ
สะดวกในการจัดการและต๎นทุนในการผลิตต่ํา ข๎อเสีย อาหารสูญเสียมากและขบวนการผลิตไมํดีสัตว์
อาจจะเลือกกินเฉพาะวัตถุดิบบางชนิดทําให๎ได๎รับโภชนะไมํครบตามรํางกายต๎องการ 

3. อาหารเม็ด (pellet  feed) เป็นอาหารป่นที่นํามาอัดเป็นเม็ด อาจจะใช๎ไอน้ําชํวยหรือ
ไมํใชํก็ได๎มีข๎อดีคือชํวยให๎ไกํกินอาหารได๎มากข้ึน ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎อาหาร ทําให๎ 
อาหารสูญเสียน๎อยลงแตํมีข๎อเสียคือ เสียคําใช๎จํายเพ่ิมขึ้นและในลูกไกํจะกินไมํสะดวกเม็ดอาหารจะ
ใหญํเกิน 

4. อาหารอัดเม็ดตีแตก (crumble feed ) เป็นอาหารอัดเม็ดแตํนํามาตีให๎แตกโดยมีขนาดอยูํ
ระหวํางอาหารป่นกับอาหารเม็ดไมํหยาบหรือละเอียดจนเกินไปปัจจุบันนิยมใช๎มากสุด 
 
การให้น้ าและอาหาร 
 

การให๎น้ําให๎อาหารต๎องให๎อยํางเต็มที่  มีอุปกรณ์ให๎น้ําและอาหารเพียงพอกับ จํานวน ลูกไกํ  
การแขวนอุปกรณ์ให๎อาหารควรแขวนโดยให๎ขอบบนของจานรองถังอาหารสูงกวําระดับหลังไกํ
ประมาณ  1  นิ้ว  (2.5 เซนติเมตร)  การให๎อาหารควรให๎อยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง น้ําที่ ใช๎เลี้ยงไกํควร
เป็นน้ําที่สะอาด  มีคุณภาพดี  ปราศจากสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพของไกํ และ ควรมีน้ําให๎
ไกํอยํางเพียงพอและตลอดเวลาถ๎าใช๎ขวดน้ําต๎องใช๎อยํางน๎อย 14 – 20 กระติกตํอไกํ  1,000  ตัว  ถ๎า
เป็นแบบจุ๏บน้ําหรือถ๎วยควรใช๎  1  หัวตํอไกํ 10 - 15 ตัว ตรวจสอบจุ๏บน้ําให๎อยูํ ใน สภาพดีไมํมีน้ํา
หยด 
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การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อ 
 

การเลี้ยงไกํกระทงในปัจจุบันต๎องอาศัยการจัดการหลายอยํางที่สั มพันธ์กันเพ่ือจุดประสงค์  
คือ  การผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ได๎น้ําหนักตามเป้าหมาย  เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดสูงและต๎นทุนการ
ผลิตต่ําสุด  การจัดการฟาร์มที่ดีอยํางสม่ําเสมอเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการเลี้ยงไกํให๎มีประสิทธิภาพ
ที่ดจีิโรจ (2547) ได๎จัดแบํงการจัดการเลี้ยงดูไกํกระทงเป็นระยะตําง ๆ  ดังนี้ 

1. การจัดการระยะกกระยะกกอายุ 1- 21 วัน เป็นระยะสําคัญที่ต๎องการดูแลเอาใจใสํเป็น
อยํางมาก  เนื่องจากลูกไกํยังเล็กเกิดปัญหาสุขภาพและตายได๎งํายซึ่งมีข้ันตอนการจัดการดูแล ดังนี้ 

1.1 การเตรียมโรงเรือนและสถานที่กก 
กํอนนําไกํเข๎าเลี้ยงต๎องเตรียมโรงเรือนให๎สะอาดเพ่ือลดโอกาสที่จะได๎รับเชื้อโรค การทําความสะอาด
และฆําเชื้อโรคโรงเรือนให๎พิจารณาทําตามลําดับกํอนและหลังดังนี้ 

1.1.1 นําอุปกรณ์ตํางๆ ออกจากโรงเรือน 
1.1.2 นําวัสดุรองพ้ืนเกําออกจากโรงเรือน 
1.1.3 ล๎างโรงเรือน 
1.1.4 ฆําเชื้อทุกซอกทุกมุมในโรงเรือน 
1.1.5  ทําความสะอาดและฆําเชื้อ อุปกรณ์ ทิ้งตากแดดไว๎หรือเก็บในที่

สะอาด 
1.1.6 ทําความสะอาดและฆําเชื้อระบบให๎น้ําและระบบให๎อาหารทั้งระบบ 
1.1.7 นําวัสดุรองพ้ืนใหมํเข๎าโรงเรือน ซึ่งสํวนมากใช๎แกลบ เกลี่ยวัสดุรอง 

พ้ืนให๎มีความหนา 8-10 เซนติเมตร แล๎วพํนน้ํายาฆําเชื้อเป็นละอองลงบนวัสดุรองพ้ืนกํอนนําลูกไกํ 
เข๎า 
   1.1.8 ติดตั้งแผงกั้นและเครื่องกกลูกไกํ โดยพยายามไมํให๎มีซอกมุมเพ่ือ
ป้องกันไมํให๎ลูกไกํเข๎าไปนอนสุมกัน  แผงล๎อมกกควรทําความสะอาดงํายและมีลักษณะทึบไมํมีรูหรือ
ตาขําย  เพื่อชํวยในการเก็บความร๎อนจากเครื่องกก  ในชํวง 1 - 3 วันแรก อาจใช๎พ้ืนที่การเลี้ยงลูกไกํ
ที่ความหนาแนํนลูกไกํ 20 - 30ตัวตํอตารางเมตร เครื่องกกไฟฟ้าหรือกกแก๏สปกติจะใช๎กกลูกไกํ 500 
ตัวตํอ 1เครื่องกก  ควรขยายแผงก้ันกกทุก ๆ 2 วัน เพ่ือให๎มีพ้ืนที่เหมาะสมให๎ลูกไกํอยูํอยํางสบาย  ใน
การติดตั้งเครื่องกกควรมีระดับความสูงที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องกกโดยให๎ลูกไกํได๎รับความอบอํุน
ที่เหมาะสมที่สุด เปิดเครื่องกกอยํางน๎อย 1- 2 ชั่วโมงกํอนลูกไกํมาถึงฟาร์ม 

1.1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ให๎อาหารและน้ําให๎พร๎อมและเพียงพอกับจํานวน
ลูกไกใํน 

การวางอุปกรณ์ให๎อาหารและน้ํา ควรวางสลับกัน การวางอุปกรณ์ให๎น้ําควรมีวัสดุรองให๎สูง ขึ้น
ประมาณ 5เซนติเมตรเพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนของวัสดุรองพ้ืนลงน้ํา 
 

1.1.10 การจัดการเมื่อลูกไกํมาถึงฟาร์มเมื่อลูกไกํมาถึงฟาร์ม ควรนํากลํอง
ลูกไกเข๎า 
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โรงเรือนทันที  ชั่งน้ําหนักลูกไกํ ตํอกลํอง  ตรวจดูสภาพลูกไกํ นับจํานวนลูกไกํจดบันทึกรายละเอียด
ตําง ๆ  ปลํอยลูกไกํลงกกและควรให๎น้ําผสมวิตามินให๎ไกํกินอยํางทั่วถึง  หลังจากไกํกินน้ําประมาณ  
30  นาที  จึงวางถาดอาหารแล๎วโรยอาหารลงในถาดให๎ไกํกินอยํางทั่วถึง ควรให๎อาหารน๎อย ๆ แตํ
บํอยครั้งเพราะจะชํวยกระตุ๎นให๎ลูกไกํกินอาหารได๎มากขึ้น เมื่อลูกไกํอายุได๎ 6 - 7 วัน ควรเปลี่ยน
อุปกรณ์การให๎น้ํา เป็นแบบจุ๏บและอุปกรณ์ให๎อาหารเป็นแบบถังอาหาร 

  1.1.11 การให๎น้ําและอาหารการให๎น้ําจะต๎องมีให๎ไกํกินตลอดเวลา  
อุปกรณ์ให๎น้ํา 

ต๎องสะอาดและเพียงพอกับความต๎องการของไกํการให๎อาหารไกํเล็กควรให๎น๎อยๆ แตํบํอยครั้ง เพ่ือ
ป้องกันการหกหลํนและอาหารสดอยูํเสมอ อาหารจะต๎องมีให๎ไกํกินตลอดเวลา 

1.1.12 การให๎ยาและวิตามินในสภาวะปกติลูกไกํที่สมบูรณ์ไมํจําเป็นต๎องใช๎
ยาหรือ 

วิตามินใด ๆ การให๎ยามักให๎ในกรณีที่ลูกไกํไมํคํอยสมบูรณ์หรือสงสัยวํามีเชื้อแบคทีเรีย มักให๎  3 - 5 
วัน การให๎วิตามินเพ่ือเสริมสิ่งที่รํางกายต๎องการซึ่งอาจมีไมํพอในสูตรอาหาร หรือเกรงวําสิ่งที่ มีอยูํใน
อาหารอาจเสื่อมคุณภาพลง โดยเฉพาะในกรณีลูกไกํคุณภาพไมํคํอยดีนัก 

1.1.13 การจัดการแสงสวํางลูกไกํต๎องการแสงที่คํอนข๎างสวํางในชํวงอายุ
สัปดาห์แรกเพ่ือให๎ลูกไกํเห็นน้ํา และอาหารอยํางชัดเจน และเป็นการกระตุ๎นการกินน้ําและ 
อาหารของลูกไกดํ๎วย ความเข๎มของแสงไมํน๎อยกวํา 50 ลักซ ์ที่ระดับตัวลูกไกํเม่ือลูกไกํอายุ 7 วันแรก 

1.1.14 การควบคุมอุณหภูมิลูกไกํอายุ 7 วันแรก มีขีดจํากัดในการควบคุม
อุณหภูมิ 

ของรํางกาย  เมื่อลูกไกํอายุ 1 วัน อุณหภูมิของรํางกายประมาณ 39.7 องศาเซลเซียส  และจะคํอย ๆ 
ปรับสูงขึ้น  อุณหภูมิที่ร๎อนเกินไปมีผลตํอระบบภูมิคุ๎มกัน ขณะที่อุณหภูมิเย็นเกินไปไกํจะสุมกันและ
ทับกันตาย  ไกํที่เหลือจะโตช๎าและมีขนาดไมํสม่ําเสมอ อุณหภูมิที่เย็นเกินไปยังเป็นสาเหตุโน๎มนําให๎
ลูกไกํท๎องมานมากขึ้นอุณหภูมิในบริเวณพ้ืนที่การกกต๎องไมํต่ํากวํา  31  องศาเซลเซียส  สําหรับลูกไกํ
ในชํวงอายุสัปดาห์แรก 

2. การจัดการไกํกระทงระยะรุํนอายุ 22 - 35 วันการเลี้ยงไกํกระทงในชํวงระยะรุํน มี
ความสําคัญเชํนเดียวกับในระยะกก  เนื่องจากไกํกระทงมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว  มี
ความสามารถในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูง  จึงเป็นสาเหตุทําให๎ไกํเกิดความเครียด  โดยทั่วไปจะ
เลี้ยงไกํกระทงแบบปลํอยพ้ืนมีวัสดุรองพ้ืนจําพวกแกลบหรือขี้เลื่อยจะใช๎พ้ืนที่การเลี้ยง 8 - 10 ตัวตํอ
พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรการจัดการเลี้ยงดูไกํเนื้ออายุ 22 - 35 วัน ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 เลิกใช๎เครื่องกกและแผงกั้น ขยายพ้ืนที่ปูวัสดุรองพ้ืน 
2.2 เปลี่ยนอาหารจากระยะแรกเป็นระยะ 2 โดยให๎บํอยๆ เปลี่ยนที่ละน๎อยใช๎ 

เวลา 5 - 7 วัน จึงจะใช๎อาหารระยะ 2 ทั้งหมด 
2.3 มีน้ําและอาหารให๎กินตลอดเวลา 
2.4 คอยตรวจดูอยําให๎วัสดุรองพ้ืนเปียก  ถ๎าเปียกให๎เปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนใหมํ 

และควรพลิกกลับวัสดุรองพ้ืนบํอยๆเพ่ือให๎ก๏าสแอมโมเนียระเหย 
2.5 ถ๎าตลาดต๎องการไกํอายุน๎อย ต๎องจัดการเรื่องตลาด 
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2.6 ปรับระดับที่ให๎น้ําและให๎อาหารให๎อยูํในระดับแนวหลังไกํ 
2.7 บันทึกข๎อมูลการเลี้ยงดู 

3.การจัดการเลี้ยงดูไกํอายุ 36 วันถึงสํงตลาด ให๎จัดการดังนี้ 
3.1 อยําให๎น้ําและอาหารขาด ให๎เต็มที่ 
3.2 เปลี่ยนมาใช๎อาหารระยะ 3  
3.3 ปรับระดับที่ให๎น้ําและอาหารให๎สูงขึ้น 
3.4  อยําให๎พื้นโรงเรือนเปียก 
3.5 ติดตํอตลาดเพ่ือกําหนดวันจับไกํ 
3.6 สํงออกลูกไกํรุํนตํอไป 
3.7 บันทึกข๎อมูล 

4. การจับไกํสํงตลาด มีข้ันตอนดังนี้ 
4.1 ติดตํอผู๎รับซื้อเพ่ือกําหนดวันจับไกํ 
4.2 กํอนกําหนดจับไกํ 7 วัน ต๎องทําการป้ายก๎นไกํด๎วยก๎านสําลีเพ่ือสํงไปตรวจ 

โรค ณ ศูนย์ชันสูตรโรคประจําพ้ืนที่ 
4.3 เมื่อผลการตรวจไมํพบโรคใดๆ จึงจะดําเนินการจับไกํสํงตลาดได๎โดยตรง 

ใบเคลื่อนย๎ายไกํจากปศุสัตว์ประจําพ้ืนที่ 
4.4 ล๎างทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือเตรียมพร๎อมสําหรับเลี้ยงไกํ 

รุํนตํอไป 
5. สถิติข๎อมูลที่ต๎องการทราบ ในการเลี้ยงไกํแตํละรุํนผู๎เลี้ยงจะต๎องทราบสถิติข๎อมูลตํอไปนี้ 

5.1  อัตราการเลี้ยงปกติ เลี้ยง 10 - 12 ตัวตํอตารางเมตร ในระบบปิด 
5.2  การคํานวณหาพ้ืนที่  หาได๎จาก 

พ้ืนที่การเลี้ยง               =   ความยาวของโรงเรือน x ความกว๎างของโรงเรือน 
 5.3  อัตราการตาย      =       จํานวนไกํตาย 
 

 5.4  อัตราการเลี้ยงรอด  =     จํานวนไกํที่เหลือ                
                                 
                     
                    5.5  อัตราแลกเนื้อ      =      ปริมาณอาหารที่ไกํกินทั้งหมด  

   น้ําหนักไกํท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 

  จํานวนไกํเริ่มเลี้ยง   

จํานวนไกํเริ่มเลี้ยง 

x100 

 x100 
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โรคที่ส าคัญของไก่เนื้อ 
 

ในปัจจุบันโรคที่เกิดในไกํเนื้อมีหลายโรค บางโรคมีการระบาดรุนแรงทุกปี บางโรคก็ไมํมีการ
ระบาด  ซึ่ง ประภากร (2560) ได๎รายงานโรคของไกํเนื้อได๎ดังนี้ 

1. โรคนิวคาสเซิล(Newcastle disease; ND)สาเหตุ เกิดจากเชื้อพารามิกโซไวรัสซึ่งแบํงตาม
ความรุนแรงและกลุํมอาการที่แสดงออกได๎ 5 ชนิด ดังนี้ 

1.1. ชนิดรุนแรงมากและแสดงอาการที่ลําไส๎ เป็นชนิดที่แสดงอาการรุนแรงมาก โดย
แสดง 

อาการมีจุดเลือดออกท่ีบริเวณลําไส๎ให๎เห็น 
1.2. ชนิดรุนแรงมากและแสดงอาการทางระบบประสาท (Neurotropic velogenicvirus) เป็น

ชนิดที่ 
แสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทรํวมด๎วย โรคนิวคาสเซิลที่เกิดจากเชื้อสเตรน
นี้จะมีอัตราการตายสูงมาก 

1.3. ชนิดรุนแรงปานกลาง (Mesogenic virus) เป็นชนิดที่แสดงอาการกับระบบ
ทางเดิน 

หายใจและอาจมีอาการทางประสาทรํวมด๎วยแตํจะมีอัตราการตายต่ํา 
1.4. ชนิ ดไมํ รุ นแรงและแสดงอาการกั บระบบทางเดิ นหายใจ 

(Lentogenicrespiratoryvirus) เป็นชนิดที่แสดงอาการกับระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน๎อยหรือไมํ
แสดงอาการให๎เห็นชัดเจนนัก 

1.5. ชนิ ดไมํ รุ นแรงและแสดงอาการกับระบบทางเดินอาหาร (Asymptomatic 
entericvirus) เป็นชนิดที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารแตํไมํแสดงอาการให๎เห็นเดํนชัดนักโดยทั่วไป 
โรคนิวคาสเซิลสามารถเป็นได๎กับสัตว์ปีกทุกชนิด แตํพบวําจะไมํคํอยแสดงอาการให๎เห็นเดํนชัดนักใน
สัตว์ปีกจําพวก เป็ดและหําน แตํจะแสดงอาการเดํนชัดและรุํนแรงมากถ๎าเกิดกับสัตว์ปีกจําพวกไกํการ
ติดตํอ ติดตํอได๎โดยทาง ลม น้ํา อาหาร เครื่องมือเครื่องใช๎ เสื้อผ๎า นก หนู และโดยการสัมผัสโดยตรง
กับสัตว์ที่ป่วยระยะฟักตัว เมื่อไกํได๎รับเชื้อนี้เข๎าไปจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2 - 4 วัน ในลูกไกํ และ
อาจนานถึง 2 สัปดาห์ในไกํใหญํ  

2. โรคไข๎หวัดนกโรคไข๎หวัดนก (Bird Flu) หรือโรคไข๎หวัดใหญํสัตว์ปีก (Avian Influenza) 
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข๎หวัดใหญํชนิดเอ (Avian Influenza  Type A) แบํงออกได๎เป็นไข๎หวัดนก
ชนิดรุนแรง  และชนิดไมํรุนแรง สายพันธุ์ที่มักจะทําให๎เกิดโรคในนกและมีความรุนแรงได๎แกํ สายพันธุ์ 
H5 และ H7 ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพรํระบาดกันได๎ในหมูํสัตว์ปีกทุกชนิด มีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 3 - 5 วัน 
แตํไมํเกิน 7วัน หากเชื้อโรคติดตํอสูํคนจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 - 3 วัน โดยทั่วไปเชื้อไข๎หวัดนกนี้
มักระบาดในชํวงฤดูหนาว เนื่องจากมีสภาพแวดล๎อมเหมาะแกํการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส 

2.1 การแพรํระบาดของ โรคไข๎หวัดนกในสมัยกํอนเชื้อไข๎หวัดนกจะแพรํระบาดกัน
ในหมูํสัตว์ปีกเทํานั้น เพราะสัตว์ปีกทุกชนิดจะไวตํอเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยพบการระบาดครั้งแรกที่
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ประเทศอิตาลีเมื่อร๎อยกวําปีกํอน จากนั้นจึงมีรายงานวําเกิดการแพรํระบาดในหมูํสัตว์ปีกตามที่ตํางๆ 
ทั่วโลก แตํในระยะหลังเชื้อเหลํานี้เกิดการกลายพันธุ์ และแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกัน จนเกิดเป็น
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหมํที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และสามารถติดตํอจากสัตว์มาสูํคนได๎ โดยพบการ
ติดตํอจากสัตว์สูํคนเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2540 ที่ฮํองกง จากเชื้อไวรัส H5N1 ครั้งนั้นทําให๎มี
ผู๎เสียชีวิต 6 ราย กํอนจะพบการแพรํระบาดในปีตํอๆ มาทั่วเอเชีย ทั้งจีน ไทย เวียดนาม ฯลฯ จนทํา
ให๎มีผู๎เสียชีวิตไปหลายราย ขณะที่ในแถบยุโรปก็พบการแพรํระบาดของเชื้อไข๎หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 
และ H7N7 จนทําให๎มีผู๎เสียชีวิตเชํนกันกลุํมเสี่ยงติดเชื้อ ไข๎หวัดนก บุคคลที่เสี่ยงจะติดเชื้อไข๎หวัดนก 
นั่นคือ 

2.1.1 ผู๎ที่มีหน๎าที่โดยตรงกับสัตว์ปีกไมํวําจะเป็นผู๎เลี้ยงสัตว์ผู๎ทํางานในฟาร์ม ผู๎
ชําแหละสัตว์ หรือทําลายซากสัตว์ รวมทั้งเด็กๆที่อยูํในพื้นท่ีระบาด เป็นต๎น 

2.1.2 ผู๎ที่มีประวัติสัมผัสกับนก ไกํ สัตว์ปีกท่ีป่วยหรือตาย 
2.1.3 ผู๎ที่ไปทํองเที่ยวหรืออยูํบริเวณท่ีมีการระบาดของไข๎หวัดนก 
2.1.4 ผู๎ใกล๎ชิดกับผู๎ป่วยไข๎หวัดนกหรือผู๎ป่วยโรคทางเดินหายใจรุนแรง 

2.2 การติดตํอโรคไข๎หวัดนกการติดตํอในกลุํมสัตว์ พาหะของโรคไข๎หวัดนกคือ กลุํมนกป่า 
เชํน นกเป็ดน้ํา เป็ดไลํทุํง แตํสัตว์ปีกท่ีเป็นพาหะเหลํานี้จะไมํแสดงอาการให๎เห็น เมื่อ 
นกที่เป็นพาหะบินอพยพไปตามที่ตํางๆ ก็จะแพรํเชื้อโดยขับออกมาทางมูลสัตว์ ทําให๎เชื้อโ รคเหลํานี้
แพรํระบาดในกลุํมสัตว์ปีก เชํน ไกํ เป็ด ที่เลี้ยงไว๎ตามบ๎าน และสามารถแพรํเชื้อไปยังนกอ่ืนๆ ตาม
ธรรมชาติ อีกทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม เชํน สุกร เสือ แมว หากกินสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข๎หวัดนก ก็สามารถ
ทําให๎สัตว์เหลํานั้นป่วยเสียชีวิตได๎การติดตํอจากสัตว์มาสูํคน สาเหตุที่เชื้อไข๎หวัดนกจากสัตว์ติดตํอมาสูํ
คนได๎นั้น สํวนใหญํพบวําผู๎ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายโดยตรง หรือสัมผัสเสมหะ 
สารคัดหลั่ง หรือบริโภคสัตว์ปีกที่ป่วยตาย และยังพบในผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่ระบาดของโรค นอกจากนี้ยัง
สามารถติดตํอได๎จากสัตว์อ่ืนๆ เชํน สุกรที่ติดเชื้อไข๎หวัดนกจากสัตว์ปีก แตํปัจจุบันยังไมํพบวํามีการ
ติดเชื้อจากรับประทานเนื้อสัตว์ปีกหรือกินไขํ รวมทั้งยังไมํพบการแพรํระบาดจากคนสูํคนด๎วย 

อาการไข๎หวัดนกที่พบในสัตว์ปีกที่ติดเชื้อจะมีไข๎ ซึม ไมํกินอาหาร เหนียงบวม มีสีแดงคล้ํา มี
จุดเลือดออกที่หน๎าแข๎ง ไอ จาม น้ํามูกไหล อาจท๎องเสีย ชัก มีการระบาดในกลุํมอยํางรุนแรงจนตาย
อยํางรวดเร็ว สํวนเป็ดและหํานมักจะทนทานตํอโรคสูงกวําสัตว์ปีกอ่ืนๆ จึงไมํคํอยป่วยงําย แตํก็ยัง
พบวํามีเป็ด หําน ป่วยตายด๎วยโรคนี้ เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่มีการระบาดในประเทศไทยและเวียดนาม 
โดยทั่วไปหากสัตว์ปีกติดเชื้อแล๎ว มักเสียชีวิตเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และการจะตรวจสอบวําสัตว์ตาย
จากเชื้อไข๎หวัดนกหรือไมํจะต๎องผํานการตรวจจากห๎องปฏิบัติการในคนที่ติดเชื้อ จะมี อาการไข๎สูง
มากกวํา 38 องศา หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามข๎อ ไอแห๎ง ตาแดง มักพบอาการปวดบวมในผู๎ป่วยทุกคน 
ขณะที่ผู๎ที่มีโรคประจําตัวอาจมีอาการรุนแรง หายใจลําบาก หอบ และอาจมีอาการระบบหายใจ
ล๎มเหลวอยํางรวดเร็ว จนกระทั่งเสียชีวิตได๎ สํวนมากมีระยะเวลาป่วย 5 - 13 วัน และหากติดเชื้อ
ไข๎หวัดนกแล๎วมีโอกาสเสียชีวิตถึงร๎อยละ70 - 80 สํวนมากจะเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล๎มเหลวในวันที่ 
9 - 10 หลังมีอาการป่วย 
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การรักษาโรคไข้หวัดนก  
 

ผู๎ที่ติดเชื้อไข๎หวัดนกแล๎ว สามารถรักษาโดยการให๎ยาต๎านไวรัส Olseltamivirus หรือชื่อทาง
การค๎าวํา Tamiflu ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการป่วย และทานยาติดตํอกันนาน 5 วัน รํวมกับ
การรักษาตามอาการ และการใช๎เครื่องชํวยหายใจชนิดความถี่สูง จะให๎ผลการรักษาดี ขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็สามารถผลิตวัคซีนไข๎หวัดนกตัวแรกได๎ เมื่อ ปี พ.ศ.2550 เชํนเดียวกับประเทศจีนที่ได๎
ผลิตวัคซีนไข๎หวัดนกข้ึนและได๎ทดลองใช๎กับอาสาสมัคร ซึ่งยืนยันวําได๎ผลดี 

 
การท าลายเชื้อไข้หวัดนก   
 

เชื้อไข๎หวัดนกสามารถทําลายได๎ด๎วยความร๎อน ดังนั้นหากต๎องการปรุงอาหารจากสัตว์ปีกควร
จะใช๎อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นอกจากนี้การทําความสะอาดบ๎านเรือนด๎วยน้ํายาฆําเชื้อกลุํม
น้ํายาฟอกขาวที่เจือจาง หรือผงซักฟอกก็สามารถฆําเชื้อโรคได๎ หากเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์เชํน ฟาร์ม 
โรงเรือน ควรใช๎น้ํายาฆําเชื้อ ประเภทคลอรีน ควอเตอรีแอมโมเนียมและกลุตาราลดีไฮด์ ทําความ
สะอาด 

2.3 การควบคุมการระบาดของ โรคไข๎หวัดนกการควบคุมการระบาดในสัตว์ 
2.3.1 เมือ่พบการระบาดในสัตว์จะต๎องทําลายสัตว์ปีกท้ังหมดในฟาร์มนั้นรวมทั้งสัตว์

ปีกในรอบรัศม ี1-5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพรํระบาดไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ นอกจากนั้นแล๎วซากสัตว์ ไขํ 
หรือมูลสัตว์ก็ต๎องทําลายด๎วยการฝังหรือเผา ห๎ามนํามารับประทานหรือนําไปทําปุ๋ยเด็ดขาด 

2.3.2 ทําความสะอาดโรงเรือน และรอบบริเวณด๎วยน้ํายาฆําเชื้ออยํางสม่ําเสมอ 
2.3.3 ห๎ามเคลื่อนย๎ายสัตว์ปีกออกนอกพ้ืนที่ระบาดโดยเด็ดขาด และเฝ้าระวังการติด

เชื้อในพ้ืนที่ควบคุมรัศมี 50 กิโลเมตร 
2.3.4 ห๎ามนําสัตว์ปีกเข๎ามาเลี้ยงใหมํในพ้ืนที่ระบาด จนกวําจะตรวจสอบแล๎ววําไมํ

พบเชื้อเป็นเวลาอยํางน๎อย 21 วัน และพิจารณาแล๎ววําไมํมีความเสี่ยงจากการระบาดซ้ํา 
 
การควบคุมการระบาดในคน   

 
การควบคุมโรคไข๎หวัดนก ต๎องทําตามพระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ.2523 ซึ่งกําหนดไว๎วํา

ให๎โรคไข๎หวัดใหญํ รวมทั้งโรคไข๎หวัดใหญํจากสัตว์ (ไข๎หวัดนก) เป็นโรคที่ต๎องแจ๎งความ หากพบผู๎ป่วย
ต๎องสงสัยให๎แจ๎งไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหํง เพื่อเฝ้าระวังโรค และค๎นหาผู๎ป่วยในพ้ืนที่โรค
ระบาด เมื่อพบผู๎ต๎องสงสัยจะต๎องแยกผู๎ป่วยออกโดยเร็วที่สุดเพ่ือป้องกันการแพรํเชื้อ ซึ่งต๎องให๎ผู๎ป่วย
ได๎รับยาต๎านไวรัสภายใน 48 ชั่วโมง 

2.4 การป้องกันการติดเชื้อ ไข๎หวัดนกการป้องกันการติดเชื้อในสัตว์ 
2.4.1 ควบคุมไมํให๎นกตํางถ่ินเข๎ามาในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
2.4.2 ควรแยกขังสัตว์ที่นําเข๎ามาใหมํไว๎กํอนจนพ๎นระยะฟักตัวของโรค 
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2.4.3 ใช๎น้ํายาฆําเชื้อทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะตํางๆ ใน
ฟาร์ม 

2.4.4 ไมํนําวัสดุอุปกรณ์จากพ้ืนที่แพรํระบาดมาใช๎ 
2.5 การป้องกันการติดเชื้อในคน 

2.5.1 บริโภคอาหารที่ปรุงสุก ไมํวําจะเป็นเนื้อ หรือไขํ เพ่ือให๎ความร๎อนได๎ทําลาย
เชื้อเหลํานั้น 

2.5.2 พยายามรักษารํางกายให๎แข็งแรงอยูํเสมอ เพ่ือให๎เกิดภูมิต๎านทานตํอโรค 
2.5.3 หมั่นล๎างมือเป็นประจําเพื่อฆําเชื้อโรค และสามารถป้องกันการติดเชื้อได๎ 
2.5.4 ผู๎ที่มีไข๎สูง และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกท่ีป่วยหรือตาย ให๎รีบไปพบแพทย์ทันที 
2.5.5 หากต๎องสัมผัสผู๎ป่วยที่ติดเชื้อต๎องสวมเสื้อคลุมและถุงมือ และควรอยูํหํางจาก

ผู๎ป่วยไมํน๎อยกวํา3 ฟุต เพราะโดยปกติเชื้อไข๎หวัดสามารถติดตํอทางเสมหะ การจาม หรือไอได๎ 
2.5.6 ติดตามรับฟังขําวการแพรํระบาดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกระทรวงสาธารณสุขอยํางใกล๎ชิด และหลีกเลี่ยงการเดิน
ทางเข๎าในพ้ืนที่นั้น 

2.5.7 ชํวยกันเฝ้าระวังการระบาดในสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงอยูํตามบ๎าน 
2.5.8 ดูแลเด็กๆ ไมํให๎ไปสัมผัสสัตว์ป่วย หรือบริเวณที่อาจปนเปื้อนเชื้อ 
2.5.9 หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ ให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่สิ่งแวดล๎อมของ 

สํานักงานเขตทุกเขต หากเป็นในตํางจังหวัดให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์อําเภอและปศุสัตว์จังหวัด 
เทศบาล อบต. 

2.5.10 ไมํควรสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตายด๎วยมือเปลํา ควรสวมถุงมือ หรือถุงพลาสติก
หนาๆ แทน 

2.5.11 ต๎องขุดหลุมฝังสัตว์ที่ตายให๎ลึกอยํางน๎อย 1 เมตร หรือนําไปเผา  
จากนั้นให๎รีบล๎างมือด๎วยสบูํโดยเร็วที่สุดกรมควบคุมโรค(สํานักงานจังหวัดตรัง,2557) 

3. โรคหลอดลมอักเสบสาเหตุเกิดจากเชื้อ Corona Virus พวก RNA virus การติดตํอแและ
แพรํโรคจากการสัมผัสกับไกํป่วยหรือสัตว์พาหะไกํป่วยถํายเชื้อไวรัสปนมากับอาหาร น้ํา สิ่งรองนอน
โดยการหายใจ ไกํแมํพันธุ์จะถํายเชื้อไวรัสผํานไขํได๎มีการแพรํกระจายในฝูงอยํางรวดเร็วอาการลูกไกํ
ซึมเป็นหวัดหายใจมีเสียงดัง เยื่อนัยน์ตาอักเสบ ตาเปียกแฉะ ไซนัสบวม น้ํามูกข๎นไหลอกจากโพรง
จมูก ฟุบนอนหมอบ ไกํป่วยจะตายด๎วยระบบหายใจล๎มเหลว อัตราการเป็นโรค 100 เปอร์เซ็นต์ อัตรา
การตาย 1 - 40 เปอร์เซ็นต์ ไตบวมขยายใหญํ พร๎อมกับมียูเรตสะสมในทํอหลอดไตตัวอยํางที่สํงตรวจ
หลอดลม ปอด ไต 

3.1 การรักษา 
3.1.1 ไมํมีวิธีการรักษาที่ได๎ผล 
3.1.2 ในฝูงที่เป็นโรคให๎วิตามินและอีเลคโตรไลท์ละลายน้ําให๎กินชํวยให๎ไกํฟ้ืนโรค

เร็วขึ้น 
3.1.3 อาจให๎ยาปฏิชีวนะละลายน้ําให๎กินเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ๎อน 

3.2 การป้องกัน 
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3.2.1 นําลูกไกํจากฟาร์มที่ปลอดโรคมาเลี้ยง 
3.2.2 ไมํเลี้ยงไกํหลายอายุคละกันในโรงเรือน 
3.3.3 การใช๎วัคซีนตามกําหนด 

 3.3 วิธีการใช๎วัคซีน 
3.3.1 ละลายวัคซีนด๎วยน้ํายาละลาย 5 มล.  
3.3.2 เสียบเข็มหยอดจมูก (มีจําหนํายที่ร๎านขายยาสัตว์) ที่จุกยางของขวดน้ํายา

ละลาย 
3.3.3 การให๎วัคซีนในไกกํระทง ครั้งแรกเมื่ออายุ 5 - 7วัน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 - 

3 สัปดาห์ขนาดที่ใช๎หยอดตาหรือจมูก ตัวละ 2 หยดความคุ๎มโรคไกํจะมีภูมิคุ๎มโรคภายหลังได๎รับ
วัคซีน 3 สัปดาห์ และจะมีความคุ๎มโรคอยูํได๎นานประมาณ 3 เดือน การเก็บรักษา เก็บในตู๎เย็น
อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 โด๏ส พร๎อมน้ํายาละลาย 5 มิลลิลิตร (ซีซี.) 

3.4 ข๎อควรระวัง 
]34.1 ห๎ามวัคซีนถูกแสงแดด 
34.2 ห๎ามใช๎สารเคมีฆําเชื้อที่กระบอกฉีดยาและเข็ม 
34.3 วัคซีนที่ละลายแล๎วต๎องแชํเย็นตลอดเวลา และใช๎ให๎หมดภายใน 2 ชั่วโมง 
34.4 หลังจากใช๎วัคซีนแล๎ว ขวดบรรจุวัคซีนให๎เปิดจุกออกกํอน แล๎วเผาหรือต๎มฆํา

เชื้อ กํอนนําไปทิ้ง  
34.5 อยําให๎วัคซีนเข๎าตาของคน  (ทัศนีย์และคณะ,2539) 

 
วิธีการท าวัคซีนในไก่เนื้อ 
 

ประภากร  (2560) ได๎แนะนําการทําวัคซีนในเนื้อไว๎ดังนี้ 
1. การหยอดตา หรือการหยอดจมูก เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันเฉพาะที่เพ่ือป้องกันโรคที่เกิดกับ

ระบบทางเดินหายใจ เชํน โรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบโดยละลายวัคซีนในน้ํายาละลายวัคซีน 
(น้ํากลั่น) ที่อุณหภูมิห๎อง การใช๎น้ําเย็นจัดอาจทําให๎เยื่อบุตาหรือจมูกอักเสบได๎ ขวดที่ใช๎หยอดวัคซีน
ควรเป็นขวดมาตรฐาน เพ่ือให๎ลูกไกํได๎รับวัคซีนครบ โด๏ส การหยอดตาให๎หยอดวัคซีน 1 หยดตํอไกํ 1 
ตัว ลงไปในตาข๎างที่เปิดของไกํรอจนกระทั่งวัคซีนซึมเข๎าไปประมาณ 1 - 2 วินาที การหยอดจมูกจะ
ให๎ผลดีกวําการหยอดตา การหยอดให๎ใช๎นิ้วมือปิดรู จมูกไว๎ข๎างหนึ่ง แล๎วจึงหยดวัคซีนในรูจมูกอีกข๎าง
หนึ่ง การใช๎สีย๎อมในวัคซีนจะชํวยในการตรวจสอบหรือจดจําไกํที่ทําวัคซีนไปแล๎ว การหยอดให๎เว๎น
ระยะหํางจากตาหรือจมูกประมาณ 1 เซนติเมตร 

2. การละลายน้ําดื่ม เป็นวิธีที่ทําได๎งํายประหยัดแรงงาน และเหมาะสําหรับไกํกลุํมใหญํ ๆ แตํ
การสร๎างภูมิคุ๎มกันจะมีความผันแปรคํอนข๎างมาก เนื่องจากไกํแตํละตัวได๎รับวัคซีนแตกตํางกันไป 
ดังนั้นจะต๎องหยุดให๎น้ําไกํเป็นเวลาอยํางน๎อย 2 ชั่วโมง กํอนทําวัคซีนเพ่ือกระตุ๎นให๎ไกํกระหายน้ําและ
กินน้ําผสมวัคซีนให๎หมดภายใน 2 ชั่วโมง ระยะเวลาในการอดน้ําจะขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ อุปกรณ์ให๎
น้ําจะต๎องมีเพียงพอสําหรับไกํจํานวน 2/3 ของเล๎า สามารถเข๎ากินน้ําได๎พร๎อม ๆ กันถ๎าไมํพออาจ
เพ่ิมเติมอุปกรณ์ให๎น้ําขึ้นมาชั่วคราวสําหรับการนี้โดยเฉพาะ จุดนี้ถือวําเป็นสํวนที่สําคัญที่สุด เพราะ
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ความล๎มเหลวจากการให๎วัคซีนวิธีนี้มักเกิดจากระบบการให๎น้ําที่ไมํถูกต๎องและอุปกรณ์ให๎น้ําไมํ
เพียงพอ ปริมาณน้ําที่ใช๎ละลายวัคซีนจะผันแปรไปตามอายุไกํดังนี้อายุ 1 สัปดาห์ ใช๎น้ําประมาณ 2 - 
5 ลิตรตํอไกํ 1,000 ตัวอายุ 2 - 4 สัปดาห์ ใช๎น้ําประมาณ 9 - 11 ลิตรตํอไกํ 1,000 ตัว อายุ 5 - 7 
สัปดาห์ ใช๎น้ําประมาณ 14 - 18 ลิตรตํอไกํ 1,000 อายุมากกวํา 7 สัปดาห์ ใช๎น้ํา 20 - 23 ลิตรตํอไกํ 
1,000 ตัว เมื่อถึงกําหนดเวลาในการทําวัคซีนจะต๎องหยุดให๎ยาและสารฆําเชื้อโรคในน้ําดื่มอยํางน๎อย 
24 ชั่วโมงกํอนและหลังการทําวัคซีนและควรผสมหางนม (skimmed milk) เพ่ือทําให๎น้ําเป็นกลาง
และชํวยยืดอายุของวัคซีนให๎นานขึ้น โดยใช๎หางนม 100 กรัม ตํอน้ํา 30 ลิตร  

3. การใช๎สเปรย์ (Spray) เป็นวิธีที่นิยมใช๎กันมากสําหรับการทําวัคซีนครั้งแรกในลูกไกํอายุ 1 
วันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสในระบบทางเดินหายใจ ใช๎สเปรย์ตั้งแตํในโรงฟักหรือในโรงเรือนที่
เลี้ยงโดยสเปรย์จะพํนใสํลูกไกํที่อยูํในกลํองเลย ลูกไกํจะได๎รับวัคซีนผํานทางลูกตาหรือทางจมูก เป็น
วิธีที่ทําได๎รวดเร็ว สามารถให๎วัคซีนแกํไกํจํานวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น แตํปริมาณวัคซีนที่ได๎รับ
อาจแตกตํางกันไป การพํนสเปรย์ควรพํนสเปรย์ให๎พอหมาด ๆ ไมํควรให๎ตัวลูกไกํเปียกโชก เมื่อพํน
สเปรย์วัคซีนเสร็จแล๎วควรทิ้งลูกไกํไว๎ 10 - 15 นาที เพื่อให๎ตัวแห๎ง 
        4. ข๎อควรระวังในการทําวัคซีน 

4.1 อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการทําวัคซีนต๎องผํานการฆําเชื้อโดยถูกต๎องกํอนนํามาใช๎ การ 
ฆําเชื้อทําได๎โดยการใช๎ความร๎อนอาจจะโดยการต๎ม หรือนึ่งในหม๎อความดันก็ได๎ แตํห๎ามฆําเชื้อโดยใช๎
น้ํายาฆําเชื้อเป็นอันขาด 

4.2 ในการทําวัคซีนควรให๎วิตามินหรือยาปฏิชีวนะหรือให๎ทั้งสองอยํางควบคูํกันไปอยํางน๎อย
เป็นเวลา 3 วัน คือ กํอนวันทํา 1 วัน วันทําวัคซีนและหลังวันทํา 1 วัน เพ่ือชํวยลดความเครียดและ
ป้องกันโรคแทรกซ๎อน วัคซีนบางชนิด เชํน วัคซีนป้องกันโรคกลํองเสียงอักเสบ 
จะทําให๎ไกํเกิดอาการแพ๎มากหลังจากทําวัคซีนไปแล๎ว 5 - 7 วัน ดังนั้นหลังจากทําวัคซีนไปแล๎ว 5 - 7 
วัน จะต๎องให๎ยาปฏิชีวนะละลายน้ํา เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ๎อน 

4.3  การสร๎างภูมิค๎ุมกันหลังจากทําวัคซีนไปแล๎วจะต๎องรอไปอีกระยะหนึ่งขึ้นอยูํกับ 
ชนิดของวัคซีนที่ทํา ความสามารถในการตอบสนองตํอวัคซีนของตัวไกํ อายุและภูมิคุ๎มกันโรคที่ได๎รับ
จากแมํดังนั้นระยะกํอนที่ไกํจะสร๎างภูมิคุ๎มกันข้ึนนั้น จึงเป็นระยะท่ีอันตราย  
      5. การป้องกันโรคในไกํเนื้อการทําให๎ไกํเนื้อไมํเกิดโรคนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการทําวัคซีนซึ่ง 
ประภากร(2560) ได๎แนะนําหลักการทําวัคซีนได๎ดังนี้ 

5.1  ควรทําวัคซีนไกํทั้งหมดในฟาร์มพร๎อมกันในครั้งเดียวซึ่งถ๎าหากไมํสามารถทําได๎ให๎แยก
ไกํกลุํมที่ทําวัคซีนกับกลุํมที่ไมํได๎ทําวัคซีนออกจากกันโดยเด็ดขาด 

5.2 ทําวัคซีนในไกํที่มีสุขภาพแข็งแรง หลีกเลี่ยงการทําวัคซีนในขณะไกํป่วยหรือเกิด
ความเครียด 

5.3 ควรซื้อวัคซีนจากแหลํงที่เชื่อถือได๎ 
5.4 ควรเก็บวัคซีนไว๎ในที่มืดและมีอุณหภูมิระหวําง 2 - 8 องศา วัคซีนที่เปิดขวดแล๎วควรใช๎
ให๎หมดภายใน 2 ชั่วโมง 

       6. ขณะทําการขนสํง ควรเก็บวัคซีนตามอุณหภูมิที่กําหนดโดยแชํวัคซีนไว๎ในกระติกน้ําแข็ง  
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       7. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดเพราะจะทําให๎วัคซีนเสื่อมคุณภาพโดยเฉพาะอยํางยิ่งวัคซีนเชื้อเป็น
อาจถูกทําได๎โดยรังสีอัลตราไวโอเล็ต 
       8. หลีกเลี่ยงการฆําเชื้อทุกชนิดในน้ําตลอดชํวงที่ทําวัคซีน และในกรณีที่ทําวัคซีนป้องกันโรคที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมํควรให๎ยาปฏิชีวนะใด ๆ ทั้งกํอนและหลังทําวัคซีนเป็นเวลา 3 วัน 
       9. จดบันทึกรายละเอียดตําง ๆ ของวัคซีนที่ทํา ได๎แกํ ชื่อวัคซีน รุํนที่ผลิต บริษัทที่ผลิต วัน
หมดอายุ วันที่ให๎วัคซีน และรายละเอียดอื่น ๆ ลงในสมุดบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐาน 
      10. ทําลายขวดและวัคซีนที่เหลือหลังการใช๎ให๎หมดโดยการเผาทิ้ง 
      11. ห๎ามทําวัคซีนภายใน 21 วันกํอนสํงโรงฆํา 
      12. สาเหตุบางประการที่ทําให๎วัคซีนไมํสามารถป้องกันโรค 

12.1 ลูกไกํมีภูมิคุ๎มโรคจากแมํอยูํชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งจะทําลายวัคซีนที่ให๎ไกํจึงไมํ
สามารถสร๎างภูมิคุ๎มโรคได๎ มักจะเกิดในกรณีที่ทําวัคซีนในไกํอายุน๎อยเกินไป 
  12.2 การเก็บรักษาวัคซีนไมํดีทําให๎เชื้อในวัคซีนตาย หรือทําให๎ประสิทธิภาพของ
วัคซีนเสื่อมลงหรือวัคซีนอาจหมดอายุ 

12.3 ลูกไกํได๎รับวัคซีนไมํครบโด๏ส หรือได๎รับน๎อยกวําที่กําหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุ 
มาจากการเตรียมวัคซีนหรือวิธีการให๎ไมํดีพอ 

12.4 ไกํบางตัวอาจป่วยขณะทําวัคซีนจึงทําให๎เกิดภูมิคุ๎มโรคได๎ไมํเต็มที่ 
12.5 วัคซีนที่นํามาใช๎อาจไมํตรงกับสเตรนหรือซีโรไทป์ของโรคที่ระบาด ทําให๎การ

ทําวัคซีนไมํได๎ผล 
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ตารางท่ี 2.1  โปรแกรมการให๎วัคซีนไกํของกระทง 
 

 

โปรแกรมท่ี 1  

   10 วัน               นิวคาสเซิล + หลอดลมอักเสบติดตํอ                     หยอดตาหยอดจมูก 
   12 วัน               นิวคาสเซิล  (เชื้อตาย)                                      ฉีดใต๎หนังที่คอ 
                          กัมโบโร                                                       ละลายน้ํา 
 โปรแกรมท่ี 2  

  7 วัน                  นวิคาสเซิล + หลอดลมอักเสบติดตํอ                      หลอดตา/หยอดจมูก 
12-16 วัน              กัมโบโร                                                        ละลายน้ํา 
18-21  วัน             นวิคาสเซิล                                                     ละลายน้ํา 
 
โปรแกรมท่ี 3  
1 วัน                    นวิคาสเซิล + หลอดลมอักเสบติดตํอ                      หลอดตา/หยอดจมูก 
                          นวิคาสเซิล (เชื้อตาย)                                        ฉีดใต๎หนังที่คอ 
12-16                   กัมโบโร                                                        ละลายน้ํา 
18-21                   นิวคาสเซิล + หลอดลมอักเสบติดตํอ                      ละลายน้ํา 
 

สมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง 
1. ฟ้าทะลายโจร (Fathalai chon) 

 
  ฟ้าทะลายโจร มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Andrographis paniculata ภูมิพิชญ์ (2536) ได๎ให๎

รายละเอียดเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรไว๎ดังนี้ 
1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล๎มลุกมีความสูงประมาณ  

30 - 70 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 - 2 ศอก ลําต๎นเป็นเหลี่ยมสี่มุมป้านใบเป็นใบเดี่ยวรูปรํางเรียว
ยาวสีเขียวเข๎มเป็นมัน ปลายแหลม กว๎างประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกชํอออกที่ปลายกิ่งและซ๎อนใบ มี
ดอกยํอยขนาดเล็กสีขาว ด๎านในสีมํวง โคนกลีบติดกัน กลีบดอกด๎านบนมี 3 หยักด๎านลํางมี 2 หยัก 
ผลเป็นฝักเม่ือผลแกํจะมีสีน้ําตาล ภายในมีเมล็ดสีน้ําตาลอํอนจํานวนมาก  

อายุไกํ                                       วัคซีน                                      วิธีให ๎

ที่มา :  จันทนา (2529) 
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1.2 สํวนที่ใช๎สํวนเหนือดิน หรือ ใบฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล๎มลุก สูง 30 - 60 ซม. ทั้ง 
ต๎นมีรสขม ลําต๎นเป็นสี่เหลี่ยม แตกก่ิงเป็นพุํมเล็ก ใบเดี่ยวเรียงตรงข๎าม รูปไขํหรือรูปใบหอก ใบสีเขียว
เข๎ม เป็นมัน ดอกชํอ ออกที่ปลายกิ่งและซ๎อนใบ ผลเป็นฝักสีเขียวอมน้ําตาล ปลายแหลม เมื่อผลแกํ
จะแตกเป็นสองซีก ดีดเมล็ดออกมา ใช๎เมล็ดขยายพันธุ์ 

1.3 สารสําคัญฟ้าทะลายโจรสํวนเหนือดิน จะมีสารสําคัญจําพวก ไดเทอร์ปีนแลโตน 
(diterpene lactones) หลายชนิด ได๎แกํ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide;AP1),นีโอแอนโดกราโฟไลด์
(neoandrographolide;AP4),ดีออกซีแอนโดกราโฟไลด์ (deoxyandrographolide),14-ดีออกซี-11,12-ไดดีไฮโดร
แอนโดรกราโฟไลด์(14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide; AP3) ซึ่งสารสําคัญเหลํานี้จะมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาแตกตํางกันไปฟ้าทะลายโจรเป็นยาแผนไทยที่ถูกบรรจุไว๎ในบัญชียาหลักแหํงชาติ ปี 
2542 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได๎กําหนดข๎อบํงใช๎คือ บรรเทาอาการท๎องเสียไมํติดเชื้อ แตํในปัจจุบัน
ตามบัญชียาหลัก ฉบับปี 2549 ให๎ใช๎ฟ้าทะลายโจร สําหรับบรรเทาอาการท๎องเสียไมํติดเชื้อ , บรรเทา
อาการเจ็บคอและอาการของโรคหวัด (common cold) เชํน เจ็บคอ อํอนเพลีย ปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ 
น้ํามูกไหล เป็นต๎น จึงทําให๎มีผู๎นํา ฟ้าทะลายโจรมาใช๎อยํางแพรํหลายมากขึ้นในปัจจุบัน มีผู๎นํา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช๎กันอยํางแพรํหลาย เนื่องจากได๎มีการอ๎างอิงถึงสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร
ในการรักษาหรือยับยั้งอาการตํางๆ ได๎ดี ทั้งจากเอกสารการวิจัยภายในประเทศ และตํางประเทศ แตํ
อยํางไรก็ตาม การนําฟ้าทะลายโจรมาใช๎ในการรักษาโรคนั้น ยังต๎องคํานึงถึงคุณภาพของสมุนไพรด๎วย 
สารสําคัญในฟ้าทะลายโจรมีด๎วยกันหลายชนิด ซึ่งแตํละชนิด ก็จะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่
แตกตํางกัน ดังนั้น เตรียมวัตถุดิบฟ้าทะลายโจร โดยเริ่มตั้งแตํการเก็บเกี่ยว การแปรรูป รวมถึงการ
เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ก็อาจสํงผลให๎ฟ้าทะลายโจรที่นํามาใช๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การใช๎ใน
ลักษณะผงหยาบ จะมีปริมาณสารสําคัญท่ีแตกตํางกันเป็นอยํางมาก 

1.4 การใช๎ประโยชน์ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณหลายประการ เชํน แก๎ไข๎ทั่วๆ ไป เชํน ไข๎หวัด 
ไข๎หวัดใหญํ ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ คออักเสบ ตํอมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษา
โรคผิวหนัง ฝี แก๎ติดเชื้อ ที่ทําให๎ปวดท๎อง ท๎องเสีย บิด และแก๎กระเพาะลําไส๎อักเสบ เป็นยาขมเจริญ
อาหาร มีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได๎ ซึ่งควรใช๎ให๎ถูกต๎องด๎วยจะ
ได๎ผลดีมากสารสกัดด๎วยน้ําของฟ้าทะลายโจรที่ความเข๎มข๎น 31.25 ไมโครกรัม 
 
การทดสอบความเป็นพิษ 
 

จากงานวิจัย ได๎ทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของผงฟ้าทะลายโจรในหนูขาวตรวจไมํปรากฏความ
ผิดปกติหรือแสดงให๎เห็นถึงพยาธิสภาพในระบบตํางๆ ของ รํางกายสัตว์ทดลอง การตรวจสอบอวัยวะ
ภายในตํางๆ จากลักษณะภายนอกและน้ําหนัก ไมํพบความผิดปกติ หนูขาวทุกตัวมีการเจริญของ
อัณฑะและรังไขํเป็นปกติ 
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2. ยอดใบฝรั่งอ่อน (western) 
 

ยอดลูกฝรั่งอํอนมีชื่อวิทยาศาสตร์วํา: Psidiumguajava Linn. นิดดาและทวีทอง (2550) ได๎
ให๎รายละเอียดของยอดใบฝรั่งอํอนไว๎ดังนี้ 

2.1 ฝรั่ง เป็นไม๎ต๎นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ฝรั่งเป็นพืชที่มีจุดกําเนิดอยูํในอเมริกากลางและ
หมูํเกาะอินดีสต์ตะวันตก หลักฐานทางโบราณคดีในเปรูชี้ให๎เห็นวํา มีฝรั่งมาตั้งแตํ 800 ปีกํอน พํอค๎า
ชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู๎นําผลไม๎ชนิดนี้ไปยังถิ่นตํางๆทั่วโลก เข๎ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 สํวนในประเทศไทย คาดวําเข๎ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ฝรั่งเป็นไม๎ยืนต๎น สูง 3 - 10 เมตร ต๎นเกลี้ยงมัน เปลือกต๎นเรียบ ใบเดี่ยว กิ่งอํอนเป็นสี่เหลี่ยม ยอด
อํอนมีขนสั้นๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข๎าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว๎าง 3 - 8 ซม. ยาว 6 - 14 ซม. ดอก 
เดี่ยวหรือชํอ 2 - 3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว รํวงงําย มีเกสรตัวผู๎จํานวนมาก ผลเป็นผลสด 
ผลดิบสีเขยีว กินได๎ เมื่อสุกเป็นสีเหลือง 

2.3 พันธุ์ตํางๆพันธุ์กินสด เป็นพันธุ์ที่นิยมรับประทานผลสด เชํน ฝรั่งขี้นก สํวนใหญํเนื้อสี
ขาว พันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค๎าได๎แกํ 

2.3.1 ฝรั่งเวียดนาม ลูกใหญํกวําฝรั่งพ้ืนบ๎าน ถึง 2 - 3 เทํา ถูกนําเข๎าจากเวียดนาม
มาปลูกที่อําเภอสามพรานเมื่อ พ.ศ. 2521-2523 

2.3.2 ฝรั่งกิมจู เป็นฝรั่งไร๎เมล็ด สีนวลสวย รสหวานกลมกลํอม กรอบ 
2.3.3 ฝรั่งกลมสาลี่เป็นพันธ์แรกๆที่นิยมปลูกกันมาก ตํอมามีพันธ์แป้นสีทองเข๎ามา 

จึงปลูกน๎อยลงเรื่อยๆ 
2.3.4 ฝรั่งแป้นสีทอง ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ผลเมื่อโตเต็มที่จะขาวฟูกรอบ 

เริ่มแรกปลูกท่ีอําเภอสามพราน ภายหลังได๎แพรํกระจายไปทั่ว 
2.3.5 ฝรั่งไร๎เมล็ด ลักษณะลูกยาวๆ ไมํมีเมล็ด รสชาติด๎อยกวําฝรั่งแป้นสีทอง และ

กิมจู 
2.3.6 พันธุ์แปรรูป เป็นพันธุ์ที่ใช๎คั้นทําน้ําฝรั่ง เนื้อฉํ่าน้ํา สีชมพู 

2.4 การใช๎ประโยชน์ชาวยุโรปนิยมบริโภคฝรั่งสุก โดยนําไปทําพายและขนมได๎หลายชนิด 
สวนชาวเอเชียนิยมบริโภคฝรั่งแกํจัดแตํยังไมํสุก และนําไปแปรรูป เชํนทําเป็นฝรั่งดอง ฝรั่งแชํบ๏วย 
นอกจากนั้น ฝรั่งยังมีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพร ใบฝรั่งใช๎ดับกลิ่นปาก น้ําต๎มใบฝรั่งสด มีฤทธิ์ทางด๎าน
ป้องกันลําไส๎อักเสบ ท๎องเสีย ใช๎ทาแก๎ผื่นคัน พุพองได๎ น้ําต๎มผลฝรั่งตากแห๎ง มีฤทธิ์แก๎คออักเสบ เสียง
แห๎ง ชาวอินเดียใช๎ใบรักษาแผลและแก๎ปวดฟัน ในฟิลิปปินส์ใช๎ใบแก๎เหงือกบวมและท๎องเดินอาหาร 
เปลือกต๎นฝรั่งใช๎ทําสีย๎อมผ๎าได๎กลําวถึงการหดเกร็งของกล๎ามเนื้อไว๎ดังนี้ 

2.4.1 ฤทธิ์ต๎านการหดเกร็งของกล๎ามเนื้อการศึกษาสํวนใหญํเป็นการทดลองต๎าน
การหดเกร็งของลําไส๎เล็กสํวนปลาย ( ileum) ซึ่งมีผลให๎อาการท๎องเสียดีขึ้น โดยมีรายงานการวิจัย
หลายฉบับดังนี้สารสกัดใบฝรั่งด๎วยเมทานอล เฮกเซน และน้ํา ความเข๎มข๎น 0.16 มก./มล. ในลําไส๎
เล็กของหนูขาว (rat) พบวําสามารถยับยั้งการหดเกร็งของลําไส๎ที่ถูกเหนี่ยวนําด๎วย  
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acetylcholineและยับยั้งการออกฤทธิ์ของ acetylcholine ด๎วย สํวนสกัดฟลาโวนอยด์ในใบฝรั่ง ไมํ
ทราบปริมาณ สารสกัดใบฝรั่ง ความเข๎มข๎น 2 มก./มล. และสารสกัดใบฝรั่งด๎วย เฮกเซน น้ําร๎อน และ
เมทานอล ความเข๎มข๎น 0.5,1,1มคก./มล. ตามลําดับ ทดสอบในลําไส๎เล็กของหนูตะเภาที่เหนี่ยวนําให๎
หดเกร็งด๎วยกระแสไฟฟ้า พบวําสามารถยับยั้งการหดเกร็งของลําไส๎เล็กได๎  นอกจากนี้สารสกัดใบและ
เปลือกต๎นด๎วย นํามาทดลองในลําไส๎เล็กและหลอดเลือดแดงใหญํของหนูตะเภา ซึ่งเหนี่ยวนําให๎เกิด
อาการหดเกร็งด๎วยสารละลายโปตัสเซียม พบวําสาร สามารถยับยั้งการหดตัวของลําไส๎เล็กได๎ดีกวํา
หลอดเลือดแดงใหญํสารจากใบฝรั่ง นํามาทดลองในลําไส๎เล็กของหนูตะเภา พบวําสามารถลดการหด
เกร็งของลําไส๎เล็กได๎ สารสกัดฝรั่งไมํระบุสํวน ทําการทดลองในลําไส๎เล็กของหนูขาว พบวําสามารถลด
การบีบตัวของลําไส๎เล็กได๎ สํวนสกัดใบฝรั่งด๎วยเฮกเซน ทําการทดลองในลําไส๎เล็กของหนูตะเภาที่ถูก
เหนี่ยวนําให๎หดตัวด๎วยกระแสไฟฟ้า ที่ความเข๎มข๎น 250 มคก./มล. พบวํามีผลให๎ลําไส๎เล็กคลายตัวได๎ 
สารสกัดสํวนเหนือดินด๎วยเอทานอล:น้ํา (1:1) ในลําไส๎เล็กของหนูตะเภา ที่เหนี่ยวนําให๎หดเกร็งด๎วย 
acetylcholine และ histamine พบวําไมํสามารถลดการหดเกร็งของลําไส๎ได๎หลักฐานความเป็นพิษ
และการทดสอบความเป็นพิษ 

2.4.2 การป้องกันรักษาฝรั่งสามารถรักษาอาการท๎องเสียได๎  เพราะทั้งลดการบีบตัว
ของลําไส๎ และฆําเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคท๎องเสีย ทั้งยังมีการทดลองทางคลินิก แตํเนื่อง
อาการท๎องเสียในผู๎ป่วยเอดส์เป็นการติดเชื้อที่รุนแรง  จึงต๎องระมัดระวังในการใช๎ถ๎า 1 - 2 วันอาการ
ไมํดีข้ึน ไมํควรใช๎สมุนไพรตํอ 

 
3. ลูกใต้ใบ (chamberbitter,gripeweed,shatterstone,stonebreaker;) 

 
ลูกใต๎ใบมีชื่อวิทยาศาสตร์วํา PhyllanthusamarusSchumach&Thonn แจํมใส (2544) ได๎

ให๎รายละเอียดของลูกใต๎ใบไว๎ดังนี้ 
3.1 ลักษณะ ชอบขึ้นทั่วไปในทุํงป่า ในสวน ข๎างทาง เป็นพืชประเภทหญ๎าล๎มลุก สูงราว 1 

ฟุตกวําๆ ลําต๎นสีแดงแกมมํวง มีลายขึ้นตามต๎น ใบขึ้นคูํ ใบขึ้นตามกิ่ง เรียงเป็นแถวอยํางมีระเบียบ 
รูปใบกลมยาวหัวท๎ายมนขอบใบเรียบ ยาวประมาณ 2 - 3 หุน สีเขียว เกือบไมํเห็นก๎านใบ ออกดอกสี
ขาวหน๎าร๎อนเข๎าหน๎าฝน ออกตามฐานใบ ออกลูกกลมแบนคล๎ายมุกรส รสขมนิดๆ ธาตุเย็น ไมํมีพิษ  

3.2 สรรพคุณ รับประทานสามารถแก๎พิษ ประสะเลือดให๎เย็น ไลํลม แก๎แนํนคัด ใช๎ ภายนอก
ดับพิษ แก๎บวม ฤทธิ์เข๎าถึงปอดและม๎าม 

3.3 รักษา บิดมูกบิดเลือด บิดเพราะหวัดร๎อน ตัวร๎อนเพราะหวัดร๎อน ตาเจ็บบวมเด็กเป็น
ตาลขโมย ตาบอดตอนกลางคืน งูกัด ฝีตะมอย งูสวัด เด็กเป็นผื่น เป็นฝีหน๎าร๎อน พืชสมุนไพรหลาย
ชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอของไวรัสชนิดนี้ และสารสกัดของลูกใต๎ใบหรือมะขามป้อมดิน 
แพทย์ชาวอเมริกันและอินเดียได๎รํวมกันทําการทดลองพบวํา ยาสมุนไพรที่ใช๎สืบตํอกันมามากกวํา 
2,000 ปี สามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี ได๎ผลดีการทดลองนี้เป็นความรํวมมือระหวําง
คณะแพทย์จากสถาบันวิจัยมะเร็งแหํงฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์อินเดียแหํงเมืองมี
คราสได๎ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรชนิดตํางๆ ที่มีการใช๎รักษาอาการดีซํานมาตั้งแตํโบราณ โดยได๎นําพืช
สมุนไพรกวํา 1,000 ชนิดที่ใช๎กันทั่วโลกมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่
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ใช๎ในการสังเคราะห์สารดีเอ็นเอ ซึ่งจําเป็นในการเพ่ิมจํานวนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในรํางกายของ
ผู๎ป่วยจากการทดลองพบวํา พืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอของไวรัสและ
สารสกัดของมะขามป้อมดิน (บางแหํงเรียก ลูกใต๎ใบ หญ๎าใต๎ใบขาว) มีฤทธิ์สูงสุด การทดลองทาง
คลินิกในมีคราสทําโดยให๎แคปซูลยาสมุนไพร 200 มิลลิกรัมน้ําหนักแห๎งแกํผู๎ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี 37 
คน วันละครั้ง 30 วันติดตํอกันพร๎อมกับให๎ยาหลอกซึ่งภายในแคปซูลบรรจุน้ําตาลแล็กโทสแทน 23 
คน หลังจากนั้นเจาะเลือดผู๎ป่วยมาตรวจหาเชื้อไวรัส พบวําผู๎ป่วย 22 คน (ร๎อยละ 59) ไมํมีเชื้อไวรัส
ในกระแสเลือด ในขณะที่ผู๎ป่วยที่ได๎รับยาหลอกเพียง 1 คนที่ไมํพบเชื้อไวรัสในกระแสเลือด และ
ภายหลังการติดตามผลการรักษาตํอไปอีก 9 เดือน พบวํา ผู๎ป่วยทั้ง 22 คน ยังคงตรวจไมํพบเชื้อไวรัส
ในกระแสเลือดตํอไปแพทย์พบวํา ผู๎ป่วยที่ได๎รับการรักษาแตํไมํได๎ผลยังพบเชื้อไวรัสอยูํนั้น เนื่องจาก
ผู๎ป่วยกลุํมนั้นเพ่ิงได๎รับเชื้อไวรัสใหมํๆ จึงยังคงมีเชื้อไวรัสจํานวนมากมายในระยะเพ่ิมจํานวนอยําง
รวดเร็ว จึงควรจะให๎ยาในขนาดที่สูงขึ้นอีก การใช๎มะขามป้อมดินในการรักษาอาการดีซํานนี้ ได๎กลําว
ไว๎ครั้งแรกในตําราอายุรเวทอินเดียมานานกวํา 2,000 ปีแล๎ว และสารสกัดจากพืชนี้ได๎มีการใช๎รักษา
อาการดีซํานในประเทศจีน ฟิลิปปินส์ คิวบา ไนจีเรีย กวม แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก อเมริกา
ใต๎และอเมริกากลาง และพืชในตระกูลนี้กวํา 900 ชนิด พบขึ้นอยูํทั่วไปในเขตร๎อน (จันทร์เพ็ญ , 
2559) 

 
4. ขม้ินชัน (Turmeric) 

 
ขม้ินชันมีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Curcuma longa L. ยุพา (2548) ได๎ให๎รายละเอียดของขมิ้นชัน

ไว๎ดังนี้ 
4.1 ลักษณะ:ใบของขม้ินจะเป็นสีเขียว ใบเหนียว ปลายใบแหลม มีก๎านใบยาว 

ถึงแขนง กาบใบกว๎าง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ออดดอกเป็นชํอกระทง ดอกฝอยสีเหลืองอํอน กลีบดอกสี
เขียวอมชมพู เมื่อขุดเอาหัวหรือแขนงขึ้นมาจากดิน ลักษณะเนื้อของขมิ้นจะเป็นสีเหลืองอํอน(ขมิ้น
อํอน)ไปจนถึงเหลืองทองเข๎ม(ขมิ้นแกํ) ถ๎าใช๎มีดตัดแนวขวาง ก็จะเป็นเป็นวง คล๎ายวงปีของไม๎ 

4.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหง๎า และลําต๎นขมิ้นชันเป็นพืชล๎มลุกที่มีอายุหลายปี มีความ
สูงประมาณ 30 - 90 เซนติเมตร มีเหง๎าใต๎ดินเป็นรูปไขํ มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกทางด๎านข๎าง 
2 ด๎าน มีเนื้อในเหง๎าสีเหลืองหรือสีเหลืองส๎ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 

4.2.1 ใบใบเป็นใบเดี่ยวแทงออกมาจากเหง๎าเรียงเป็นวงซ๎อนทับกันเป็นรูปใบหอก
ออกตรงกันข๎ามสองด๎าน ลักษณะคล๎ายใบพุทธรักษา เมื่อถึงฤดูหนาวใบจะเริ่มแกํ และแห๎งในชํวงฤดู
แล๎งดอก 

4.2.2 ดอกขมิ้นชันมีลักษณะเป็นชํอ คล๎ายดอกกระเจียว แทงออกตรงกลางของ
เหง๎าบริเวณระหวํางก๎านใบ ชํอดอกมีลักษณะทรงกระบอก กลีบดอกมีหลายสี แตํที่พบได๎แกํ สีขาว 
เขียว เหลืองอํอน สีแดง สีมํวง ซึ่งอาจมีเพียงสีเดียวหรือเป็นสีผสมภายในกลีบดอก ลักษณะดอกจะ
คล๎ายดอกกระเจียว เพราะเป็นพืชตระกูลเดียวกัน แตํดอกขมิ้นชันจะใหญํกวํา 

4.2.3 ผลมีลักษณะกลมมี 3 พลู การขยายพันธุ์จะใช๎หัวแมํหรือเหง๎าแกํในการ 
ขยายพันธุ์หลักฐานความเป็นพิษและการทดสอบความเป็นพิษ 
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4.3 สรรพคุณขมิ้นชัน 
4.3.1 รักษากลาก เกลื้อน ให๎เอาขมิ้นบดผสมน้ําฝน ใช๎ทาบริเวณกลาก เกลื่อนทุก

เช๎า เย็น 
4.3.2 รักษาชันนะตุ โดยใช๎ขมิ้นชันประมาณ 1 แงํง บดผสมกับเนื้อมะพร๎าวแกํ 1 

กํา และใบมะลิ 1 กํา ผสมน้ําเล็กน๎อย หลังจากนั้น นํามาทาหรือโอบบริเวณที่เกิดชันนะตุ ทิ้งไว๎ 1 - 2 
ชั่วโมง แล๎วคํอยล๎างออก ซึ่งทําให๎เชื้อตาย และชํวยให๎แผลแห๎งเร็ว 

4.3.3 นําขมิ้นชันมาหั้นเป็นชิ้นๆ แล๎วนําต๎มในน้ําสําหรับใช๎อาบทําความสะอาด 
รํางกาย รวมถึงรักษาโรคผิวหนังอื่นๆ 

4.3.4 รักษาไข๎หวัด ให๎ใช๎แงํงขมิ้นชันสด ขยี้ดม และขมิ้นชันที่บดและตากแห๎งแล๎ว
มาชงน้ําดื่ม จะชํวยให๎อาการหวัดบรรเทาลง 

4.3.5 แก๎อาการตกเลือด โดยใช๎ผงขม้ินชันประมาณ 1 ช๎อน ชงน้ําดื่มเช๎า เย็น ซึ่งจะ
ชํวยการตกเลือดให๎บรรเทาลงได๎ 

4.3.6 รักษาตาแดง โดยนําผงขมิ้นชันมาผสมน้ําพอหมาดๆ แล๎วหํอด๎วยผ๎าขาวบาง 
กํอนนําไปอังไฟให๎อํุน แล๎วน้ํามาประคบดวงตาที่เกิดตาแดง ซึ่งจะชํวยลดขี้ตา และบรรเทา 
อาการตาแดงได๎ นอกจากนั้น ให๎นําผงขมิ้นชันมาผสมน้ําและคนให๎เข๎ากัน กํอนจะกรองเอาเฉพาะน้ํา
ด๎วยผ๎าขาวหรือปลํอยให๎ตกตะกอน แล๎วคํอยรินเอาเฉพาะน้ําสํวนบน น้ําที่ได๎ให๎นํามาหยอดตาข๎างที่
เป็นตาแดง ซึ่งจะชํวยรักษาอาการตาแดงให๎หายเร็วได๎ 

4.3.7 แก๎โรคท๎องรํวง ท๎องเสีย โดยนําขมิ้นชันสดมาบดในน้ําประมาณ 2 แก๎ว กรอง
เอาเฉพาะน้ํา แล๎วนํามาอํุนไฟให๎ร๎อน กํอนนํามาดื่ม หรือ ใช๎ผงขมิ้นชัน 2 ช๎อน ชงน้ําดื่ม ซึ่งจะชํวย
รักษาอาการท๎องรํวงให๎หายเร็วขึ้น 

4.3.8 แก๎ท๎องอืด ท๎องเฟ้อ โดยเฉพาะชาวอินเดีย มาเลเชีย หรือประเทศอิสลามอ่ืน 
นิยมใช๎ขมิ้นชันผสมในผงกระหรี่สําหรับการประกอบอาหาร ซึ่งสามารถชํวยรักษาอาการท๎องอืด 
ท๎องเฟ้อ หรือ อาหารไมํยํอยได๎เป็นอยํางดี 

4.3.9 รักษาโรคน้ํากัดเท๎า โดยนําขมิ้นชันสดมาปอกเปลือกหรือขยี้สํวนปลาย กํอน
ใช๎ทาบริเวณท่ีเกิดโรคน้ํากัดเท๎า ซึ่งจะชํวยรักษาอาการให๎หายเร็ว 

4.3.10 แก๎อาการปวดฟัน ด๎วยการนําขมิ้นชันสดมาโขลกผสมกับเกลือ พิมเสน และ
การบูร กํอนใช๎แทนยาสีฟันหรือนํามามาอมค๎างไว๎ทุกเช๎าเย็นกํอนนอน 

4.3.11 แก๎อาการปวดหัว วิงเวียนศรีษะ โดยนํามาขม้ินชันสดมาบดผสมกับน้ํา 
เล็กน๎อยพอให๎เนื้อขมิ้นจับตัวเป็นก๎อนได๎ กํอนใช๎ทาบริเวณกระหมับ 

4.3.12 รักษาผื่นคัน หรือ ลมพิษ ด๎วนการนําขมิ้นชันสดมาบดผสมกับน้ําเล็กน๎อย 
กํอนนําไปทาบริเวณเกิดผื่นคัน ทิ้งไว๎สักพัก ทําติดตํอกัน 2 - 3 จะชํวยรักษาอาการผื่นคันได ๎

4.3.13 ลดอาการปวดบวมจากแมลงกัดตํอย ด๎วยการนําขมิ้นชันสดบดผสมกับน้ํา
เล็กน๎อย กํอนนํามาประคบบริเวณถูกกัด 

4.3.14 รักษาแผลสด แผลเปื่อย ด๎วยการนําขม้ินชันมาบดผสมน้ําแล๎วคํอยใช๎ประคบ
หรอืนําน้ํามาทาท่ีแผลทุกวัน แผลก็จะแห๎ง และหายเร็วขึ้น 

4.3.15 รักษาฝี ด๎วยการใช๎ขมิน้ชันบดให๎ละเอียดกํอนนํามาประคบที่ฝี 
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4.3.16 ยาสตรีคลอดบุตร ด๎วยการใช๎ขมิ้นชันบดให๎ละเอียดผสมกับดินสอพอง ทา
บริเวณท๎องหลังการคลอดบุตร ซึ่งจะชํวยทําให๎ท๎องยุบตัวเร็ว และชํวยลดหน๎าท๎องลายได๎ 

4.3.17 รักษาสภาพฟัน และลดกลิ่นปาก ด๎วยการนําขมิ้นชันสดมาเคี้ยว และอมค๎าง
ไว๎ 1-2 นาที ซึ่งจะชํวยรักษาสภาพฟันให๎แข็งแรง และชํวยลดกลิ่นปาก 

4.3.18 ใช๎ห๎ามเลือด นําขมิ้นชันมาบดใช๎ประคลแผลที่มีเลือดไหลไมํหยุด โดยกดทับ
แผลทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 นาที ก็สามารถห๎ามเลือดได๎  
 4.4 น้ํามันขมิ้น มีลักษณะสีเหลืองอํอน มีกลิ่นหอมแบบเครื่องเทศ พบสาระสําคัญ
ประกอบด๎วย เทอร์เมอโรน ประมาณ 60% ซิงจิเบอรีน ประมาณ 25% และสารอื่นๆ ได๎แกํ อาร์ 
เทอร์เมอโรน, บอร์นีออล, ฟีแลนดรีอีนเซไบนีน,ซินนีออล, แอลฟาแคมเฟอร์, คารีโอฟีลลีนเคอร์คูมีน, 
เคอร์คูมอล, เคอร์ไดโอน, เคอร์ซีรีโนน, เคอร์คูมินอล, ยูจีนอลไลโมนีน, ลินาโลออล แอลฟาไพนีน, เบ
ตาไพนีน, เทอร์ไพนีน,เทอร์ไพนิออล, แอลฟาแอทแลนโทน, แกรมมาแอทแลนโทน, แคมเปสตอรอล, 
สติกมาสเตอรอล, เบตาไซโตสเตอรอลและคอเลสเตอรอล 

4.5 การทดสอบความเป็นพิษผงขมิ้นไมํกํอให๎เกิดพิษเฉียบพลัน เมื่อให๎หนูถีบจักรในขนาด 10 
ก./กก.  สํวนสารสกัดเอทานอลเมื่อให๎หนูถีบจักรโดยการฉีดเข๎าทางชํองท๎อง ทางใต๎ผิวหนัง หรือให๎กิน 
มีคํา LD50มากกวํา 15 ก./กก.(10) สํวนการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังโดยให๎ในขนาด 0.03, 2.5 และ 5 
ก./กก./วัน  แกํหนูขาว 96 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบวําหนูเพศผู๎ที่ได๎รับสาร (ผงขมิ้น) 2.5 และ 5 ก./
กก./วัน กินอาหารได๎น๎อยลง และอัตราการเจริญเติบโตน๎อยลง เมื่อเทียบกับกลุํมควบคุม การทดสอบ
พิษเฉียบพลันพบวําไมํเกิดพิษเฉียบพลันในหนูขาว หนูตะเภา และลิง เมื่อให๎ขมิ้นในขนาด 2 ก./กก. 
หรือสารสกัดจากอัลกอฮอล์ของขมิ้นในขนาด 300 มก./กก.  

 
5. บอระเพ็ด (Wormwood) 
 

บอระเพ็ดมีชื่อวิทยาศาสตร์วําTinosporacrispa (L.) MiersexHook.f.& Thomson ธีระ 
(2556) ได๎ใหร๎ายละเอียดของบอระเพ็ดไว๎ดังนี้ 

5.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
5.1.1 ลําต๎นบอระเพ็ดเป็นไม๎เถาเนื้ออํอน ขนาดเถา 1 - 1.5 เซนติเมตร และยาวได๎

มากกวํา 10 เมตร เถามีผิวตะปุ่มตะป่่าเป็นตุํมนูนทั่วเถา และมีรากอากาศคล๎ายเส๎นเชือดขนาดเล็ก 
และยาวแทงออก โดยเฉพาะบริเวณโคนเถา เถามีเปลือกสีเขียวเข๎ม เปลือกที่มีอายุมากจะลอก
ออกเป็นเยื่อบางๆสีเหลือง เมื่อกรีดเถาจะมีน้ํายางสีเหลืองไหลออกมา เนื้อด๎านในหรือแกํนมีสีเหลือง 
มีรสขมจัดการแพรํกระจายบอระเพ็ด เป็นพืชเถาที่ ได๎ในทุกภาค โดยจะพบมากในป่าดงดิบ และป่า
เบญจพรรณที่คํอนข๎างชื้น บริเวณพํุมให๎หรือต๎นไม๎ใหญํที่มักพบเป็นเถาสีเขียวเข๎มพาดเลื้อยตามต๎นไม๎
อ่ืน 

5.1.2 ใบบอระเพ็ด เป็นพืชใบเลี้ยงคูํ แตกออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันบนลําต๎น
หรือเถา ใบมีรูปไขํ มีฐานใบเป็นรูปหัวใจที่เว๎าตรงกลาง คล๎ายใบพลู แผํน และขอบใบเรียบ แผํนใบ
บาง และอํอนนุํม ฉีกขาดได๎งําย ปลายใบมีหยัก แผํนใบมีเส๎นใบสีเหลืองลากผํานจากโคนใบไปขอบใบ 
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5 - 7 เส๎น ใบอํอนมีสีเขียวอํอน เมื่อใบมีอายุมากจะมีสีเขียวเข๎ม และมีขนปกคลุมหํางๆ สํวนท๎องใบ
จะมีสีเขียวนวล 

5.1.3 ดอกดอกบอระเพ็ดแทงออกเป็นชํอ ตามซอกใบ ชํอยาว 5 - 20 เซนติเมตร 
ดอกเป็นดอกแยกเพศ แตํอยูํในก๎านชํอดอกเดียวกัน ดอกมีขนาดเล็ก ประกอบด๎วยกลีบรองดอก 6 
กลีบ และกลีบดอกสีเหลืองอํอน 6 กลีบ สํวนตรงกลางเป็นเกสรตัวเมียสีขาว และเกสรตัวผู๎ 6 อัน 

5.1.4 ดอกบอระเพ็ด   ผล และเมล็ด   ผลบอระเพ็ดมีลักษณะกลมรี มีเปลือกบางๆ
หุ๎มผล ผลอํอนมีสีเขียว และเม่ือสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

5.2 ประโยชน์บอระเพ็ด 
5.2.1 ทุกสํวนของบอระเพ็ดใช๎เป็นสํวนผสมของตํารับยารักษาโรค 
5.2.2 น้ําสกัดหรือน้ําต๎มจากบอระเพ็ดใช๎ฉีดพํนกําจัด และป้องกันหนอนแมล.

ศัตรูพืช อาทิ หนอนใยผัก และเพลี้ยตํางๆ เป็นต๎น 
5.2.3 ลําต๎น และใบใช๎ผสมในอาหารสัตว์หรือให๎สัตว์กินโยตรง เพ่ือให๎สัตว์มีรํางกาย

 แข็งแรง และรักษาโรคในสัตว์ ทั้งโค กระบือ สุกร ไกํ และอ่ืน ซึ่งชาวบ๎านนิยมให๎ไกํชนกินใน
ระยะกํอนออกชน 

5.2.4 ลําตัน และใบนํามาบด และใช๎พอกศรีษะหรือสระผม สําหรับกําจัดเหา 
5.3 การปลูกบอระเพ็ดสามารถปลูกได๎ 2 วิธี คือ การเพาะเมล็ด และการปักชํากิ่ง การเพาะ

เมล็ดนั้นจะต๎องใช๎เมล็ดจากผลที่สุกจัด ผลมีสีเหลืองเข๎ม ยิ่งเป็นผลที่รํวงแล๎วยิ่งดี จากนั้น นําผลมา
ตากแดดให๎แห๎ง นาน 15 - 20 วัน และเก็บไว๎ในรํมกํอนจนถึงต๎นฤดูฝนจึงนําออกมาเพาะในถุงเพาะ
ชําหรือใช๎หยอดปลูกตามจุดที่ต๎องการ การปลูกด๎วยเมล็ดนี้ จะได๎เครือบอระเพ็ดที่ใหญํยาวมากกวํา
การปักชําการปักชําเถา เป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกรวดเร็ว ด๎วยการตัดเถาบอระเพ็ดที่แกํจัด เถามีอายุตั้งแตํ 
1 ปี ขึ้นไป ตัดเถายาว 20 - 30 เซนติเมตร หลังจากนั้น คํอยนําลงปักชําในถุงหรือกระถาง วิธีนี้ จะได๎
ต๎นที่งอกใหมํภายใน 15 - 30 วัน แตํลําต๎นมักมีเครือไมํยาวเหมือนการเพาะเมล็ด แตํไมํแตกตํางกัน
มากนัก 

5.4 สรรพคุณบอระเพ็ดทุกสํวนของบอระเพ็ดจะให๎รสขม แตํจะขมมากในเถา รองลงมาเป็น
ใบ ดอก และราก ซึ่งมีสรรพคุณหลายด๎าน อาทิ  การรับประทานหรือต๎มดื่มชํวยลดไข๎ บรรเทาอาการ
ปวดหัว ตัวร๎อนลดอาการไอ และขับเสมหะรักษาไข๎จับสั่นลดอาการคันคอ แก๎ลําคออักเสบแก๎
กระหายน้ําชํวยเพิ่มความดันเลือดรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจแก๎โรคฟันผุ แก๎อาการปวดฟันใช๎
รักษาโรคติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาโรคปากเท๎าเปื่อยลดอาการกล๎ามเนื้อเกร็ง กล๎ามเนื้อกระตุก
บํารุงรํางกาย ชํวยเจริญอาหารแก๎อาการร๎อนในรักษาอาการช้ําในชํวยลดไขมันในเส๎นเลือดลดระดับ
น้ําตาลในเลือดป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตบรรเทาอาการโรคเบาหวานกระตุ๎นการ
หลั่งอินซูลินป้องกันโรคเบาหวานชํวยขับเหงื่อแก๎อาการท๎องอืด 
แก๎โรคท๎องเสียรักษาอาการอุจจาระเป็นเลือดรักษาฝีภายใน ฝีมดลูกรักษาโรคหนองในชํวยขับพยาธิ 

5.4.1 การใช๎ภายนอกทุกสํวนนํามาบดสําหรับฟอกรักษาฝีใช๎ประคบแผลเพ่ือห๎าม
เลือดใช๎ประคบรักษาแผล ลดน้ําหนอง ลดอาการปวดบวมนํามาต๎มน้ําอาบสําหรับรักษาโรคผิวหนัง
รักษาแผลในปาก ปากเปื่อย ปากเป็นแผลใช๎ประคบแผลไฟไหม๎หรือน้ําร๎อนลวก ชํวยลดอาการแสบ
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ร๎อนใช๎ประคบแผลถูกกัดจากแมลงมีพิษ สําหรับลดพิษ ลดอาการบวมปวด  :อ๎างถึงในเอกสารหลาย
ฉบับ 

5.5 ความเป็นพิษการศึกษาใช๎สารสกัดจากบอระเพ็ดให๎แกํหนูขาว ขนาดเข๎มข๎น 1.28 กรัม/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 9.26 กรัม ของผงบอระเพ็ดแห๎ง เป็นเวลานาน 6 เดือน พบวํา 
คําทางโลหิตวิทยาของหนูขาวไมํมีการเปลี่ยนแปลง แตํทั้งนี้ พบรายงานหลายฉบับที่รายงานวํา การ
รับประทานบอระเพ็ดปริมาณมากหรือติดตํอกันนาน อาจจะทําให๎เกิดสภาพความเป็นพิษตํอไต และ
ตับได๎ อาจเนื่องจาก อวัยวะเหลํานี้จะต๎องขับ และกําจัดสารหรือเกิดการสะสมของสารตํางๆไว๎มาก : 
ตํารับยาบอระเพ็ดสําหรับสัตว์ 

5.5.1 สูตร 1 สํวนผสม บอระเพ็ด เกลือ และน้ําซาวข๎าว 
วิธีปรุงยา  ใช๎เถาบอระเพ็ด ยาว 1 เมตร ประมาณ 2 เครือ นํามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

ประมาณ 1 นิ้ว กํอนจะทุบให๎แตก หลังจากนั้น นํามาผสมกับน้ําซาวข๎าว และเกลือ พร๎อมหมักในถัง
ทิ้งไว๎ 7 วัน 

การใช๎  นําน้ําหมักมากรอกให๎สัตว์กินหรือใสํรวมกับน้ําดื่มของสัตว์ ชํวยให๎สัตว์กิน
อาหารได๎ดีข้ึน ชํวยให๎ขนเป็นมันวาว และรํางกายแข็งแรง รวมถึงชํวยในการถํายพยาธิ 
  5.5.2 สูตร 2 สํวนผสม  บอระเพ็ด ผลมะเกลือ และน้ําซาวข๎าว 

วิธีปรุงยา ใช๎เถาบอระเพ็ด ตามสูตรที่  1 ตัดเป็นชิ้น และทุบให๎แตก รํวมกับผล
มะเกลือ 10 ผล พร๎อมทุบให๎แตก กํอนผสมรวมกับน้ําซาวข๎าว 10 ลิตร และหมักในถังท้ิงไว๎นาน 7 วัน 

การใช๎  กรองแยกน้ําหมัก และนํามากรอกให๎สัตว์กินหรือเทราดผสมในอาหารสัตว์ 
สําหรับกระตุ๎นการกินอาหาร และชํวยขับพยาธิ 
  5.5.3 สูตร3สํวนผสม บอระเพ็ด หญ๎าแห๎วหมู และรากหญ๎าคา 

วิธีปรุงยา  ใช๎บอระเพ็ดยาว 1 เมตร ประมาณ 10 อัน พร๎อมตัด และทุบให๎ละเอียด 
กํอนผสมรวมกับหญ๎าแห๎วหมู และรากหญ๎าคา 2 กํามือ ที่ตําบดละเอียด และนํามาหมักกับยูเรีย1 
หยิบมือ โดยเติมน้ําประมาณ 20 ลิตร แล๎วหมักท้ิงไว๎นาน 10 วัน 

การใช๎ กรองแยกน้ํา แล๎วนํามากรอกให๎สัตว์ หรือ เทใสํรางน้ํา จะชํวยแก๎ 
ท๎องอืด ชํวยให๎สัตว์กินอาหารได๎ดี โดยเฉพาะสัตว์ประเภทกินหญ๎า รวมถึงชํวยในการถํายพยาธิได๎ด๎วย 

 5.5.4 สูตร 4 สํวนผสม บอระเพ็ด กากน้ําตาล และหัวเชื้อ EM 
วิธีปรุงยา  ใช๎เถาบอระเพ็ด ยาว 1 เมตร ประมาณ 10 เครือ นํามาตัดเป็นชิ้น และ

ทุบให๎แตก พร๎อมใช๎ผสมกับกากน้ําตาลครึ่งลิตร และหัวเชื้อ EM 1 ซอง พร๎อมเติมน้ํา 5 - 20 ลิตร 
หมักในถังนาน 20 - 30 วัน 

การใช๎  กรองแยกน้ําหมัก และนําน้ําหมักมาผสมน้ําประมาณ 20 ลิตร กํอนนําไปใช๎
ราดอาบตัวสัตว์ ชํวยให๎รํางกายสัตว์สะอาด รักษาโรคผิวหนัง ป้องกันเหลือบยุงกัด รักษาแผลตาม
รํางกาย ลดกลิ่นสาบตามลําตัว รวมถึงขนเป็นมันวาว 

5.6 การทดสอบความเป็นพิษการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันจากการศึกษาพิษ
เฉียบพลันของสารสกัดด๎วยเอธานอลของลําต๎นบอระเพ็ด โดยให๎ทางปากแกํหนูถีบจักรพบวําคําครีอะ
ตินินสูงกวํากลุํมควบคุมแสดงให๎เห็นวําสารสกัดบอระเพ็ดในขนาดต่ํา เชํน ขนาดที่ใช๎ในคนไมํทําให๎
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เกิดความผิดปกติใด ๆ ในสัตว์ทดลองแตํในขนาดที่สูงอาจทําให๎เกิดความผิดปกติของการทํางานของ
ตับและไตได ๎

5.7 การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรัง จากการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดด๎วยเอธานอลโดย
การกรอกสารสกัดของบอระเพ็ดขนาดตําง ๆ แกํหนูขาว ติดตํอกันเป็นเวลา 6 เดือน พบวํา คําครีอะติ
นินสูงกวํากลุํมควบคุมแสดงให๎เห็นวําสารสกัดบอระเพ็ดในขนาดต่ํา เชํน ขนาดที่ใช๎ในคนไมํทําให๎เกิด
ความผิดปกติใด ๆ ในสัตว์ทดลองแตํในขนาดที่สูงอาจทําให๎เกิดความผิดปกติของการทํางานของตับ
และไต 

 
 6. กากน้ าตาล (molasses)  

 
สมาคมการค๎าผู๎ผลิตเอทานอลแหํงประเทศไทย (2559) ได๎ให๎รายละเอียดของกากน้ําตาลไว๎

ดังนี้ 
6.1 คุณสมบัติ เป็นของเหลวสีดําที่เหนียวข๎น ซึ่งไมํสามารถจะตกผลึกน้ําตาลได๎อีกเป็นเนื้อ

ของสิ่งที่ไมํใชํน้ําตาลที่ละลายปนอยูํในน้ําอ๎อย ซึ่งประกอบไปด๎วยน้ําตาลซูโครส น้ําตาลอินเวอร์ท 
(invert sugar) และสารเคมี เชํน ปูนขาว ซึ่งใช๎ในการตกตะกอนให๎น้ําอ๎อยใส สํวนประกอบของ
กากน้ําตาลจะปรวนแปรไมํแนํนอน แล๎วแตํวําได๎มาจากอ๎อยพันธุ์ไหนและผํานกรรมวิธีอยํางไร แตํ
มักจะหนีไมํพ๎นน้ําตาลซูโครส น้ําตาลอินเวอร์ทกับน้ํา ปัจจุบันนี้  โรงงานน้ําตาลทันสมัย มี
ความสามารถในการสกัดน้ําตาลออกจากกากน้ําตาลได๎มากขึ้นแตํก็ไมํหมดเสียทีเดียว เพราะถ๎าสกัด
ให๎ออกหมดจริงจะสิ้นคําใช๎จํายสูง ดังนั้นจึงมีน้ําตาลซูโครสบางสํวนที่สูญเสียไปกับกากน้ํา ตาล ซึ่ง
มักจะสูญเสียไปมากกวําสูญเสียไปทางอ่ืน โดยทั่วๆไปจะมีซูโครสปนอยูํในกากน้ําตาลเฉลี่ย 7.5 
เปอร์เซ็นต์ สํวนประกอบของกากน้ําตาลหรือโมลาส(กระบวนการผลิตเอทานอลสมาคมการค๎าผู๎ผลิต
เอทานอลแหํงประเทศไทย,2559) 

6.2 การใช๎ประโยชน์  อุตสาหกรรมการผลิตเหล๎าและแอลกอฮอล์ เป็นแหลํงใหญํที่ต๎องการ
กากน้ําตาลเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรม ผลผลิตที่ได๎จากการหมักกากน้ําตาล ได๎แกํ 
เอทิลแอลกอฮอล์ บิวธิลแอลกอฮอล์ อาซีโตน กรดซิตริก กลีเซอรอลและยีสต์  เอทิลแอลกอฮอล์ใช๎ทํา
กรดอาซีติคเอธีลอีเธอร์ ฯลฯ สารประกอบอ่ืนที่ได๎จากการหมักกากน้ําตาล ได๎แกํ เอธิลอาซีเตทบิวธิล
อา-ซีเตท อามีลอาซีเตท น้ําส๎มสายชู และคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง นอกจากนั้นถ๎านํากากน้ําตาลที่ทํา
ให๎บริสุทธิ์ไปหมักและกลั่นจะได๎ เหล๎ายิน สําเหล๎าหรือยีสต์ที่ตายแล๎ว เป็นผลพลอยได๎ซึ่งนําไป
ทําอาหารสัตว์ นอกจากนี้กากน้ําตาลยังใช๎ทํายีสต์สําหรับทําขนมปังและเหล๎าได๎ด๎วย  ก็สามารถเลี้ยง
ขึ้นมาได๎จากกากน้ําตาล กากน้ําตาลสามารถนํามาทํากรดเป็นแลคติคได๎ แม๎วําจะทําได๎น๎อยมาก ใน
อดีตชาวปศุสัตว์ใช๎กากน้ําตาลผสมลงในอาหารสัตว์รวมทั้งการใสํกากน้ําตาลในไซเลจอีกด๎วย มีผู๎วิจัย
ทดลองใสํแอมโมเนียลงในกากน้ําตาล พบวํา สามารถผลิตโปรตีนได๎แล๎วสัตว์สามารถกินกากน้ําตาลนี้
เข๎าไปและทําให๎สร๎างโปรตีนขึ้นในรํางกายสัตว์ได๎ จึงเป็นสิ่งที่ประหลาดที่กากน้ําตาลเป็นสาร
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คาร์โบไฮเดรต สามารถถูกสัตว์เปลี่ยนไปเป็นโปรตีนได๎ผลดี สํวนประกอบสําคัญของน้ําอ๎อยอีกชนิด
หนึ่งก็คือ กรดอโคนิติค ซึ่งจะผสมรวมอยูํในกากน้ําตาล ซึ่งเราสามารถแยกได๎โดยการตกตะกอนด๎วย
เกลือแคลเซียม กรดอโคนิติคนี้มีความสําคัญในการผลิตยางสังเคราะห์ พลาสติก เรซิน และสาร ชัก
เงา ประโยชน์สุดท๎ายของกากน้ําตาลก็คือ การใช๎ทําปุ๋ยหรือปรับคุณภาพดิน กากน้ําตาลมี
สํวนประกอบของโพแทสเซียม อินทรีย์วัตถุ และธาตุรองอ่ืนๆ อีกมาก   

 
ตารางท่ี 2.2 สํวนประกอบของกากน้ําตาล 
 

ที่มา  :บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ (2559) 
     
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไกํเนื้อของไทย มีการแขํงขันกันสูงมาก โดยมีเป้าหมาย
คือ มุํงเน๎นประสิทธิภาพการผลิตและการลดต๎นทุนเป็นหลัก (สุจิตรา และปฐมาภรณ์, 2552) อยํางไร
ก็ตาม ปัญหาโรคระบาดในไกํเนื้อ ยังคงเป็นปัญหาที่คอยรั้งของวงการไกํเนื้อในบ๎านเรา ทําให๎
เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํเนื้อ ต๎องพ่ึงพาการใช๎ยาปฎิชีวนะกันอยํางแพรํหลาย เพ่ือชํวยควบคุม และป้องกัน
โรค อยํางไรก็ตามการใช๎ยาปฎิชีวนะในปริมาณที่สูง ติดตํอกันเป็นระยะเวลานาน จะทําให๎เกิดปัญหา

ส่วนประกอบ เปอร์เซ็นต์% 

 
น้ําตาลที่ใช๎หมักเชื้อ 

 
50.1 

ซูโครส 36.66 
น้ํา 20.65 

เถ๎าซัลเฟต 15 
ริดิวซิงชูการ์ 13 

โพแทสเซียม K2O 4.19 
ยางและแป้ง 3.43 

แคลเซียม CaO 1.35 
แมกนีเซียมMgO 1.12 

ไนโตรเจน 0.95 
ซิลิกาในรูป SiO2 0.46 

ขี้ผึ้ง 0.38 
                    ฟอสเฟต P2O5 0.12 
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ตํางๆตามมา เชํน ปัญหาเชื้อโรคดื้อยา ปัญหาการตกค๎างของสารปฎิชีวนะในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ ทําให๎ไมํเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภคทั้งตลาดในประเทศ และตลาดตํางประเทศ โดยเพราะโรคบิด
ที่เกิดจากสาเหตุการเลี้ยงไกํเนื้อบนวัสดุรองพ้ืนคอก ติดตํอกันเป็นระยะเวลานานๆอาจทําให๎มีการ
สะสมของเชื้อสาเหตุกํอโรค โดยเพาะเชื้อในกลุํม E. tenellaและ salmonella spp. ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่สําคัญๆในสัตว์ปีก เชํน โรคบิดที่ไส๎ตัน และ โรคลําไส๎อักเสบ 
(Gastroenteritis)  
เป็นต๎น (เชิดชัย ,2529) ทางเลือกหนึ่งที่นําสนใจที่จะสามารถแก๎ปัญหานี้ คือ การหันมาใช๎สารสกัด
จากเปลือกมังคุด ซึ่งถือเป็นเพียงเศษเหลือทางการเกษตร ที่มีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบ ชํวย
ควบคุม และยับยั้งเชื่อกํอโรคได๎หลายชนิด เมื่อใช๎ในระดับประมาณที่ เหมาะสม ซึ่งจากการค๎นคว๎า
เอกสาร พบวํา สารสกัดจากเปลือกมังคุด เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เป็นองค์ประกอบอยูํหลาย
ชนิด เชํน แทนนิน แมงโกติน แซนโทน และแอนโธไซยานินส์ เป็นต๎น (หนํวยบริการฐานข๎อมูล
สมุนไพร,2552) ซึ่งสารออกฤทธิ์กลุํมอังกลําวสมารถยังยั้ง และทําลายเชื้อจุลินทรีย์กํอโรคได๎ดีหลาย
กลุํม อีกทั้งเปลือกมังคุดยังเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาได๎งํายในท๎องถิ่นโดยเฉพาะในเขต
จังหวัดจันทบุรี ทั้งยังปลอดสารพิษ และมีราคาไมํแพง ดังนั้น การเสริมสารสกัด 
 จากเปลือกมังคุดในน้ําดื่มไกํเนื้อ จึงนําจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถควบคุมเชื้อกํอ
โรคบิดไส๎ตันในไกํเนื้อ เสริมสมรรถนะการผลิต ชํวยลดปัญหาตํางๆ ที่เกิดจากการใช๎ยาปฎิชีวนะ 
สามารถตอบสนองตํอความต๎องการขอผู๎บริโภค ในการเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ สัตว์ที่มี
ความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนตําง ๆ อีกทั้งเป็นการสํงเสริมการใช๎วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรใกล๎
ตัวที่มีอยูํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด  
 การเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ําดื่ม ที่ระดับตํางตํอจํานวนโอโอซีสต์ของเซื้อบิด 
และคําคะแนนรอยโรคหรือลักษณะวิชาการในไส๎ตันของไกํเนื้อ หลังการทําการป้อนเชื้อบิด 8 วัน 
พบวํา กลุํมที่ได๎รับการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ําดื่มที่ระดับตํางๆ มีจํานวนโอโอซีสของเชื้อ
บิด และคําคะแนนรอยโรคต่ํากวํากลุํมควบคุมที่ไมํได๎รับการเสริม อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ดังนั้น การเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ําดื่ม ที่ระดับตํางๆ มีแนวโน๎มที่สามารถควบคุมเชื้อตํอ
บิดในลําไส๎ตันของไกํเนื้อได๎ และไมํสํงผลกระทบตํอสมรรถนะการผลิตของไกํเนื้ออีกด๎วย   
 ต๎นทุนในการเลี้ยงไกํกระทงสํวนใหญํเป็นคําอาหาร ผลผลิตที่ได๎จากการเลี้ยงไกํเป็น
น้ําหนักตัวไกํมีชีวิต ผลตอบแทนจากการเลี้ยงไกํกระทงขึ้นอยูํปริมาณอาหารที่ไกํกินและน้ําหนักตัวไกํ
จากการเลี้ยงดู ผลตอบแทนจากการเลี้ยงไกํจะสูงขึ้นถ๎าสามารถ เรํงการเจริญเติบโตของไกํให๎เร็วขึ้น 
(ทําให๎จําหนํายไกํได๎เร็ว ลดคําแรงงานและคําดอกเบี้ย) และลดต๎นทุนคําอาหารที่ใช๎เลี้ยงไกํโดยที่ไกํ
ยังให๎ผลผลิตเป็นปกติ การใช๎สารเสริมเพ่ือเรํงการเจริญเติบโตของสัตว์หรือเพ่ือให๎สัตว์ได๎รับโภชนะ
เพียงพอกับความต๎องการเป็นสิ่งที่พบไดเสมอในการเลี้ยงสัตว์ สารดังกลําวมักผสมลงในอาหารสัตว์ มี
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ทั้งสารที่มีและไมํมีโภชนะ สารที่มีโภชนะ เชํน กรดอะมิโนสังเคราะห์ ไวตามินสังเคราะห์ แรํธาตุ
ปลีกยํอย (แรํธาตุที่สัตว์ต๎องการในปริมาณน๎อย) สารที่ไมํมีโภชนะ เชํน ยาปฎิชีวนะ สารให๎สี เอนไซม์ 
(enzyme) โพรไบโอติก (probiotie) และสารอ่ืน (church,1991) โพรไบโอติกที่ผสมในอาหารสัตว์ สํวน
ใหญํเป็นแบคทีเรีย เชํน lactobacillus acidophilus,Streptococcus faeciun (Pollmann, et al., 
1980)  
      จิตตนา (2553) กลําวถึงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ไว๎ 4 กลุํม แตํลํะกลุํมมีประโยชน์ 
ดังตํอไปนี้ 
 1. กลุํม Lactobacillus และ Bifidobacterium จุลินทรีย์กลุํมนี้ ผลิตกรดแลกติก  
lactase,acidolin,hydrogen peroxide ไวตามินที่เป็นประโยชน์ตํอสัตว์ ผลิตสารคล๎ายปฎิชีวนะที่
สามารถยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์ กํอโรคกลุํม Salmonella, E. coli และ clostridium botulinum ได๎
สํงเสริมการใช๎ประโยชน์ของอาหาร และกระตุ๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกันโรคในลําไส๎ 
 2. กลุํม Bacillus subtilis สร๎างเอนไซม์ชํวยยํอยโปรตีนและแป้ง เชํน 
amylase,protease และ hemicellulase ทําให๎อาหารดูดซึมไปใช๎ประโยชน์ตํอรํางกายสัตว์สูงขึ้น 
ลดกลิ่นในมูลสัตว์ 
 3. กลุํม pediococcus. Sp สร๎างสารที่เรียกวํา pediocin เป็นสารคล๎ายปฎิชีวนะ ทน
ตํอความร๎อนและความเป็นกรด ฆําเชื้อกํอโรคได๎หลายชนิด ใช๎ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร และเป็น
สารเสริม เนื่องจากมีฤทธิ์ฆําเชื้อ 
 4. กลุํมยีสต์ (saccharomyces cerevisiae) สร๎างสาร cytokine และ  beta-
glucans กระตุ๎นให๎สร๎าง สารกระตุ๎นภูมิค๎ุมกันแบบไมํจําเพาะในลําไส๎ได๎ 
 Awad, et al., (2009) รายงานวําการผสมโพรไบโอติกในอาหารเลี้ยงไกํกระทงไมํทํา
ให๎อัตราการเจริญโตและประสิทธิภาพการใช๎อาหารของไกํดีขึ้น ผสมโพรไบโอติกในอาหารเลี้ยงไกํ
กระทงพํอแมํพันธุ์ 3 กลุํม คือ กลุํมที่มีอายุ 28 43 และ 57 สัปดาห์ พบวําการผสมโพรไบโอติกใน
อาหารเลี้ยงไกํนาน 6 สัปดาห์ ไมํทําให๎ไกํกระทงพํอแมํพันธุ์มีน้ําหนักตัว ประสิทธิภาพการใช๎อาหาร 
และอัตราการตายตํางไปจากอาหารที่ไมํผสมไบโอติก  เลี้ยงไกํกระทงโดยใช๎โพรไบโอติกที่เตรียมขึ้นมา
ใช๎ในการศึกษา 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีต๎นกําเนิดเชื้อ 
 จากโพรไบโอติกของมนุษย์และชนิดที่มีต๎นกําเนิดเชื้อจากโพรไบโอติกของไกํ ผล
การศึกษาพบวํา การให๎โพรไบติกผสมกับน้ําให๎ไกํกินทําให๎ความสามารถในการให๎ผลผลิตของไกํ
กระทงสูงขึ้น โดยทําให๎ประสิทธิภาพการใช๎อาหารดีขึ้น น้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการศึกษาสูงขึ้น และ
อัตราการตายลดลง ในการเลี้ยงไกํกระทงถ๎ามีน้ําหมักจุลินทรีย์ที่เหมาะสมและวิธีการนําไปเลี้ยงที่
แนํนอนจะสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต๎นทุนการผลิตลดได๎ ทําให๎ผู๎เลี้ยงไกํมีผลตอบแทนสูงขึ้น 
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  ผลของการใช๎น้ําหมักชีวภาพผสมน้ําดื่มตํอสมรรถนะการผลิตไกํกระทงที่เลี้ยงด๎วย
อาหารที่มีระดับโปรตีนตํางกัน การทดลองใช๎น้ําหมักชีวภาพสูตรตํางๆ ผสมน้ําดื่มเพ่ือศึกษาการให๎ผล
ผลิตของไกระทงที่เลี้ยงด๎วยอาหารที่ระดับโปรตีนตํางกัน ทดลองกับไกํกระทงคละเพศ อายุ 1 วัน 
จํานวน 240 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 ปัจจัยแรกเป็นระดับโปรตีนในอาหารที่ใช๎เลี้ยงไกํ มี 
2 ระดับ คือ อาหารปกติและอาหารโปรตีนต่ํา ปัจจัยที่สองเป็น  น้ําที่ใช๎เลี้ยงไกํ มี 4 ระดับ คือ น้ํา
ผสมยาปฏิชีวนะ น้ําผสมน้ําหมักอีเอ็ม น้ําผสมน้ําหมักนมเปรี้ยว และน้ําผสมน้ําหมักไมํเติมเชื้อ มี
อาหารและน้ําสําหรับ 
          เลี้ยงไกํ 8 อยําง คือ อาหารปกติให๎น้ําผสมยาปฏิชีวนะ อาหารปกติให๎น้ําผสมน้ําหมัก
อีเอ็ม อาหารปกติให๎น้ําผสมน้ําหมักนมเปรี้ยว อาหารปกติให๎น้ําผสมน้ําหมักไมํเติมเชื้อ อาหารโปรตีน
ต่ําให๎น้ําผสมยาปฏิชีวนะ อาหารโปรตีนต่ําให๎ผสมน้ําหมักอีเอ็ม อาหารโปรตีนต่ําให๎ผสมน้ําหมักนม
เปรี้ยว และอาหารโปรตีนต่ําให๎น้ําผสมน้ําหมักไมํเติมเชื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 42 วัน พบวํา ไกํ
กระทงที่เลี้ยงด๎วยอาหารปกติมีน้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นมากกวําพวกที่เลี้ยงด๎วยอาหารโปรตีนต่ําอยํางมี
นัยสําคัญ (p<0.01) โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.245 และ 2.054 กิโลกรัม ตามลําดับ ประสิทธิภาพการใช๎
อาหารของไกํกระทงที่เลี้ยงด๎วยอาหารปกติดีกวําพวกที่เลี้ยงด๎วยอาหารโปรตีนต่ํา อยํางมีนัยสําคัญ 
(p<0.01) เชํนกัน โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.77 และ 1.90 ตามลําดับ  
         น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นและประสิทธิภาพการใช๎อาหารของไกํที่เลี้ยงด๎วยน้ําดื่มผสมน้ํา
หมักชีวภาพ ทุกสูตรตํางจากไกํที่เลี้ยงด๎วยน้ําดื่มผสมยาปฏิชีวนะอยํางมีนัยสําคัญ (p>0.05) น้ําหนัก
ตัวที่เพ่ิมขึ้นของไกํกระทงที่ให๎น้ําดื่มผสมน้ําหมักไมํเติมเชื้อที่เลี้ยงด๎วยอาหารโปรตีนต่ํามีคําเฉลี่ยตําง
จากพวกท่ีเลี้ยงด๎วยอาหารปกติอยํางไมํมีนัยสําคัญ (p>0.05 ประสิทธิภาพการใช๎อาหารของไกํกระทง
ที่เลี้ยงด๎วยอาหารปกติให๎น้ําดื่มผสมยาปฏิชีวนะดีกวําพวกท่ีเลี้ยงด๎วยอาหารโปรตีนต่ําให๎น้ําดื่มผสมน้ํา
หมักชีวภาพทุกสูตรอยํางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
        ประสิทธิภาพการใช๎อาหารของไกํกระทงที่เลี้ยงด๎วยน้ําดื่มผสมน้ําหมักไมํเติมเชื้อไมํตําง
จากพวกที่เลี้ยงด๎วยน้ําดื่มผสมน้ําหมักอีเอ็มและผสมยาปฏิชีวนะ (p>0.05) โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 
1.80,1.84 และ 1.81 ตามลําดับ พวกที่เลี้ยงด๎วยน้ําหมักผสมอีเอ็มและผสมน้ําหมักนมเปรี้ยวมี
ประสิทธิภาพการใช๎อาหารดีกวําพวกที่เลี้ยงด๎วยน้ําดื่มผสมน้ําหมักนมเปรี้ยวอยํางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) (บุญชอบ,2556) 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
อุปกรณ์การทดลอง 
   

1. โรงเรือนสําหรับการเลี้ยงไกํ 
2. ไกํเนื้ออายุแรกเกิดจํานวน 100 ตัว 
3. ขม้ินชัน  บอระเพ็ด ลูกใต๎ใบ  ยอดลูกฝรั่งอํอน  กากน้ําตาล 
4. อาหารไกํเนื้อสําเร็จรูป 
5. อุปกรณ์ให๎อาหารแบบถาด  และแบบแขวน 
6. ถังน้ําแบบแขวน 
7. สายไฟ ขั้วหลอดไฟ และหลอดไฟ  100 วัตต์ 
8. วัสดุรองพ้ืน  ทราย  แกลบ 
9. ตาขํายไนลํอน 
10. ลวด ตะป ู
11. กล๎องถํายรูป 
12. อุปกรณ์จดบันทึก 
13. น้ําหมักสมุนไพรซึ่งมีสํวนประกอบดังนี้ 
     13.1 ฟ้าทลายโจร 1 กิโลกรัม 
     13.2 หญ๎าใต๎ใบ   1 กิโลกรัม 
     13.3 ยอด-ลูกฝรั่งอํอน 1 กิโลกรัม 
     13.4 บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม 
     13.5 ขม้ินชัน  1 กิโลกรัม 
     13.6 กากน้ําตาล 3.5 กิโลกรัม 
     13.7 น้ําสะอาด (พอทํวมตัวยา) 

 
วิธีการท าน้ าหมักสมุนไพร 
 

นําสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มาสับให๎ละเอียด ผสมกากน้ําตาลให๎เข๎ากัน เทใสํถังพลาสติก ปิดผาให๎
สนิทคนวันละ 1 ครั้ง หมักทิ้งไว๎จนครบ 3 สัปดาห์  ก็สามารถนํามาใช๎ได๎ วิธีการใช๎นําน้ําผสมน้ํา
สะอาดให๎ไกํกินอัตราการใช๎ เริ่มใช๎เมื่อไกํอายุ 7 วัน ขึ้นไป ตามความ  เข๎มข๎นดังนี้ไกํอายุ 7 อัตรา   
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การใช๎น้ําหมัก 1 สํวน: น้ํา 1000 สํวน ไกํอายุ 15 วัน อัตราการใช๎น้ําหมัก 14.1 สํวน:  น้ํา 800 ไกํ
อายุ 15 วัน อัตราการใช๎น้ําหมัก 1 สํวน : น้ํา 700 สํวน  
 
วิธีการทดลอง 
 
1. การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 

 
 ทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร๎อมทั้งฆําเชื้อโรค ( AV Clean )  พักเล๎า 15 วัน โดย
แบํงโรงเรือนเป็น 16 ห๎อง โดยมีพ้ืนที่ขนาดกว๎าง 5 วา  ยาว  10 วา เตรียมลองพ้ืนโรงเรือนด๎วยทราย
และแกลบ เตรียมอุปกรณ์ให๎น้ําและอาหารให๎พร๎อมสําหรับการทดลองติดป้ายทรีตเมนต์แตํละซ้ําตาม
แผนผังการทดลองสุํมไกํเนื้อให๎มีขนาดและน้ําหนักตัวใกล๎เคียงกันเข๎าหนํวยทดลอง และจดบันทึก
ข๎อมูล โดยให๎น้ําและอาหารแบบไมํจํากัด 
 
2. การวางแผนการทดลอง 

 
 วางแผนการทดลองสุํมแบบสุํมสมบูรณ์  (Completely Randomized Design: CRD)โดย
แบํงออกเป็นการทดลอง 4 กลุํม (Treatment) แตํละกลุํมแบํงออกเป็นการทดลอง 4 ซ้ํ า 
(Replications)ใช๎ไกํเนื้อทอลองซ้ําละ 5 ตัว รวมไกํทั้งหมด 80 ตัว  โดยให๎น้ําหนักเริ่มทดลองเฉลี่ย
ใกล๎เคียงกันทั้ง 16 หนํวยการทดลอง โดยจัด ทรีตเมนต์ ดังนี้ 

ทรีตเมนต์ที่ 1 เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่  5  ซีซี  ตํอน้ํา  5  ลิตร 
ทรีตเมนต์ที่ 2 เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 10 ซีซี  ตํอน้ํา  5  ลิตร 
ทรีตเมนต์ที่ 3 เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 15 ซีซี  ตํอน้ํา  5 ลิตร 
ทรีตเมนต์ที่ 4 เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปโดยใช๎น้ําเปลํา (Control) 
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แผนผังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.1  แสดงแผนผังการทดลอง 
การเก็บข้อมูล 
 

3.1 บันทึกปริมาณอาหารที่ให๎ในแตํละสัปดาห์จนครบ 6 สัปดาห์ 
3.2 บันทึกน้ําหนักไกํเนื้อทุกๆสัปดาห์  จนสิ้นสุดการทดลอง 
3.3 บันทึกน้ําหนักซากเมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยการสุํม 
3.4 บันทึกน้ําหนักเครื่องในไก ํ
3.5 บันทึกการคิดต๎นทุนการเลี้ยง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

นําข๎อมูลที่ได๎จากการบันทึกไปวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance, 
ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุํมสมบรูณ์ (Completely Randomized Design,CRD) และ
เปรียบเทียบคําความแตกตํางของคําเฉลี่ยระหวํางทรีตเมนต์ โดยวีธีDuncan s NawMutiple Range 
Test ด๎วยโปรแกรม ศิริชัย for Windows 
 
สถานที่ท าการทดลอง 
 

ทําการทดลองท่ีโรงเรือนเลี้ยงไกํเนื้อ บ๎านเลขท่ี 81 หมูํ 9 ต. ยางตาล อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170 

 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 

  เริ่มทําการทดลองตั้งแตํวันที่  16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 

T2R1 

T4R2 

T3R2 

T2R2 

T2R4 T3R1 

T1R1 T3R3 

T2R4 T1R2 

T1R3 T3R4 

T4R1 T1R1 

T4R4 T4R3 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
1. น้ าหนัก 

 
น้ําหนักไกํเนื้อที่เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพร   ในสัปดาห์ที่ 2 พบวํา การ

เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพร 5 ,10 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.46 
กก/ตัวและการเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมัก 15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตรมีคําเฉลี่ยน๎อยสุดคือ 0.45 
กก./ตัว ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 3 พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูป
และน้ําหมักสมุนไพรที่ 10,15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร น้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.82 กก./ตัว  รองลงคือ การ
เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพร 5 ซีซีตํอน้ํา 5 ลิตร คือ 0.80 กก./ตัว ซึ่งไมํมีความ
แตกตํางทางสถิติ (P>005)  

ในสัปดาห์ที่ 4 พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 5,10 ซีซี ตํอน้ํา 5 
ลิตร มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.44 กก./ตัว และการเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 
15 ซีซีตํอน้ํา 5 ลิตร คือ 1.40 กก./ตัว  ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 5 การ
เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียวมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.67 กก./ตัว รองลงมา คือ 
1.65,1.63 และ 1.58 กก./ตัว ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 6 การเลี้ยงด๎ว
อาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 10 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.91และการเลี้ยง
ด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียวมีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 1.87 ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
2. อัตราการแลกเนื้อ 
 

อัตราแลกเนื้อของไกํเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห์ พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหาร
สําเร็จรูปเพียงอยํางเดียวมีคําอัตราแลกเนื้อที่ดีที่สุดคือ 2.00 รองลงมา คือ การเลี้ยงด๎วยอาหาร
สําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 5,10,และ15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร รองลงมามีคําอัตราการแลกเนื้อ คือ 
2.18 ,2.14 และ 2.09 (ตามลําดับ )ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 4.1  ผลของการใช๎น้ําหมักสมนุไพรตํอน้ําหนักไกํเนื้อ 

 
ตารางท่ี 4.2  อัตราการแลกเนื้อตลอดการทดลอง 
 

T   อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 
1 2.14 
2 2.09 
3 2.18 
4 2.00 

C.V.       6.7081% 
F VoIue 1.15 

LSD. 05    0.2176 

      . 01                           0.3052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ าหนักของไก่เนื้อ (กก./ตัว) 
ทรีตเมนต์ สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 

1 0.46 0.80 1.44 1.63 1.88 
2 0.46 0.82 1.44 1.58 1.91 
3 0.45 0.82 1.40 1.65 1.90 
4 0.46 0.81 1.40 1.67 1.87 

C.V. 3.59% 2.42% 2.97% 5.53% 3.40% 
F Value 0.26 1.19 1.36 0.64 0.36 
LSD .05 2.56 3.04 6.52 0.13 9.95 

          .01 3.59 4.27 9.15 0.19 0.13 
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3. ซาก 
 

น้ําหนักเครื่องในของไกํเนื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห์ น้ําหนักของเครื่องใน รวม 
พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหารรูปอยํางเดียวมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 94.47 กรัม/ตัว รองลงมา คือ การ
เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพร 5, 10, และ 15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีน้ําหนักเฉลี่ย 
93.88, 93.68 และ 93.02 กรัม/ตัว ตามลําดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) และ
น้ําหนักของกึ๋น ,ตับ ,ไส๎ และหัวใจมีน้ําหนักเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน  โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย อยูํระหวําง 1.95-
2.22,2.60-2.85,3.47-2.89และ0.55 - 0.59 กรัม/ตัว ตามลําดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทาสถิติ 
(P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 4.3 ผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรน้ําหนักเครื่องในของไกํเนื้อ 

 
4. ต้นทุน  
 

ต๎นทุนอาหารไกํเนื้อที่เลี้ยงด๎วยวิธีการทดลงตํางๆมีต๎นทุนคําอาหารราคา 122.83 บาท/ตัว 
ในการขายไกํเนื้อ พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียวมีกําไรสูงสุด คือ  40.49 บาท/
ตัว โดยมีราคาขาย 83.83 รองลงมาคือ การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 15 ซีซี 
ตํอน้ํา 5 ลิตร มีกําไรสุทธิ คือ 35.98 บาท/ตัว โดยมีราคาขาย 86.22 บาท/ตัว การเลี่ยงด๎วยอาหาร
สําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 10 ซีซีตํอน้ํา 5 ลิตร มีกําไรสุทธิ คือ 39.86บาท/ตัว โดยมีการขาย 
82.50 บาท/ตัว และ การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมันสมุนไพรที่ 5 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีกําไร
สุทธิคือ 39.65 บาท/ตัว โดยมีราคาขายที่ 84.18 บาท/ตัว ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
 
 

ทรีตเมนต์ 

น้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อ (กรัม/ตัว) 

น้ าหนักเครื่องในรวม  ก๋ึน ตับ ไส้ หัวใจ 

1 94.47  2.22 2.60 2.89 0.56 
2 93.68  1.99 2.75 3.47 0.58 
3 93.02  1.99 2.85 3.25 0.59 
4 93.88  1.95 2.80 3.41 0.55 

C.V. 4.97%  8.91% 7.96% 11.09% 7.76% 
F Value 0.07  1.80 0.94 2.04 0.89 
LSD .05 3.49  3.49 3.49 3.49 3.49 

.01 5.95  5.95 5.95 5.95 5.95 
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ตารางท่ี 4.4 ราคาต๎นทุนและกําไรสุทธิ (บาท/ตัว) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรีตเมนต์ ราคาอาหาร ราคาขาย ก าไรสุทธิ 
 (บาท/ตัว) (บาท/ตัว) (บาท/ตัว) 

T1 123.83 84.18 39.65 
T2 122.36 82.50 39.86 
T3 122.20 86.22 35.98 
T4 124.30 83.83 40.49 
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บทที่5 
สรุปวิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 

จากการคึกษาทดลองการใช๎น้ําหมักสมุนไพรที่มีตํอประสิทธิภาพการผลิตของไกํเนื้อได๎ทําการ
ทดลองเลี้ยงไกํเนื้อนาน 6 สัปดาห์ โดยการเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียว ,และน้ําหมัก
สมุนไพรในอัตราสํวน 5, 10, 15 ซีซี สรุปได๎ดังนี ้

1. น้ําหนักไกํเนื้อตลอดการทดลอง พบวําน้ําหนักไกํเนื้อตลอดการทดลอง พบวํา กลุํมที่เลี้ยง
ด๎วยน้ําหมักสมุนไพรที่ 10 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีน้ําหนักคําเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.91 กก./ตัว  รองลงมา 
การเลี้ยงด๎วยน้ําหมักสมุนไพรที่15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีน้ําหนักคําเฉลี่ย คือ 1.90 กก./ตัว  การเลี้ยง
ด๎วยน้ําหมักสมุนไพรที่ 5 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีน้ําหนักคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ 1.88 กก./ตัวเพียงพบวํา 
และกลุํมที่เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปอยํางเดียวมีน้ําหนักเฉลี่ยต่ําสุด คือ 1.87 กก./ตัว  ซึ่งไมํมีความ
แตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) 

2. อัตราการแลกเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา กลุํมที่เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยําง
เดียว มีคําอัตราการแลกเนื้อที่ดีที่สุดคือ 2.00 กก./ตัว ไกํที่เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมัก
สมุนไพรที่ 15 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีอัตราแลกเนื้อต่ําสุด คือ 2.18 กก/ตัว รองลงมาการเลี้ยงด๎วย
อาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 10 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีอัตราแลกเนื้อ คือ 2.14 กก./ตัว และ
การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 5 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตร มีอัตราแลกเนื้อ คือ 2.09 
กก./ตัว ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) 

3. น้ําหนักเครื่องในรวมเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวํา การเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยําง
เดยีว  มีน้ําหนักเครื่องในรวมเฉลี่ยสูงสุด คือ 94.47 กก./ตัวการเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมัก
สมุนไพรที่ 5 ซีซี ตํอน้ํา 5 ลิตรมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือ 93.02 กก./ตัว ซึ่งไมํมีความตกตํางกันทางสถิติ 
(P>0.05) 

4. ต๎นทุนการเลี้ยงและกําไรสุทธิ พบวํา ไกํที่เลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียวมี
ต๎นทุนและกําไรสูงสุด คือ 40.49 บาท/ตัวไกํท่ีเลี้ยงด๎วยอาหารสําเร็จรูปและน้ําหมักสมุนไพรที่ 15 ซีซี 
ตํอน้ํา 5 ลิตร และกําไรน๎อยสุด คือ 35.98 บาท/ตัว 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาทดลองการใช๎น้ําหมักสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพการผลิตไกํเนื้อ โดยการเลี้ยง
ด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียว สามารถทําให๎ไกํเนื้อมีน้ําหนักเฉลี่ยมากที่สุด มีคําอัตราการแลก
เนื้อท่ีดีที่สุด และมีน้ําหนักซากไมํรวมเครื่องในมากที่สุดเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด๎วยน้ําหมักสมุนไพรที่ 5 
,10และ 15 ซีซี ในขณะที่น้ําหนักเครื่องในของไกํเนื้อมีน้ําหนักเฉลี่ยที่ใกล๎เคียงกัน และปริมาณอาหาร
ที่กินของไกํเนื้อ มีปริมาณเฉลี่ยเทํากัน ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น การเลี้ยง
ด๎วยอาหารสําเร็จรูปเพียงอยํางเดียว จะทําให๎มีกําไรสุทธิจากการขายไกํเนื้อได๎มากทีสุด และจากการ
สังเกตพบวําไกํทดลองท่ีเลี้ยงด๎วยการเสริมน้ําหมักสมุนไพรคุณสุขสวัสดิ์พบวําไกํที่เลี้ยงมีอัตราการตาย
ลดลง โตเร็วขึ้น น้ําหนักดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ทําการทดลองสูตรน้ําหมักสมุนไพรคุณสุขสวัสดิ์กับสูตรอ่ืน 
2. ใช๎อัตราที่สํวนผสมที่มากกวํานี้ 
3. ควรมีการจดบันทึกอัตราการตาย 
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ตารางผนวกท่ี 1 น้ําหนักไกํเนื้อเมื่อเริ่มทดลองที่อายุ 2 สัปดาห์ (กก/ตัว) 

 
ตารางผนวกท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนน้ําหนักไกํเนื้อเมื่อเริ่มทดลองที่อายุ  2 สัปดาห์ 

 
Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0002          0.0001     0.26 3.49 5.95 

Error 12 0.0033          0.0003    

Total 15 0.0035          0.0002    

 
C.V.        = 3.5942 % 
LSD  .05  = 2.5647 
.01         =  3.5958 
Ns          = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 0.44 0.44 0.49 0.49 1.86 0.46 
2 0.46 0.47 0.47 0.47 1.87 0.46 
3 0.45 0.46 0.46 0.46 1.83 0.45 
4 0.44 0.47 0.47 0.47 1.85 0.46 

Total     7.41(G.T) 0.45(G.M) 
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ตารางผนวกท่ี 3  น้ําหนักไกํเนื้อเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนน้ําหนักไกํเนื้อเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ 

 
C.V.       = 2.4209 % 
LSD .05  = 3.0493 
.01        = 4.2751 
Ns         = ไมํมีความแตกตํางทางสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 0.80 0.81 0.80 0.80 3.21 0.80 
2 0.85 0.80 0.81 0.83 3.29 0.82 
3 0.83 0.87 0.81 0.80 3.31 0.82 
4 0.82 0.83 0.81 0.81 3.27 0.81 

Total     13.08(G.T) 0.81(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0014 0.0005 1.19 3.49 5.95 

Error 12 0.0047 0.0004    

Total 15 0.0061 0.0004    



44 
 

ตารางผนวกท่ี 5  น้ําหนักไกํเนื้อเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
ตารางผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ 
 

 
C.V.       =  2.9791 % 
LSD .05  =6.5294 
.01        =  9.1543 
Ns         = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 1.42 1.55 1.40 1.42 5.79 1.44 
2 1.49 1.42 1.40 1.45 5.76 1.44 
3 1.39 1.40 1.39 1.42 5.32 1.40 
4 1.39 1.40 1.38 1.44 5.42 1.40 

Total     22.29(G.T) 1.42(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0073          0.0024 1.36 3.49 5.95 

Error 12 0.0216          0.0018    

Total 15 0.0289          0.0019    
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ตารางผนวกท่ี 7  น้ําหนักไกํเนื้อเม่ืออายุ 5 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 

ตารางผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนน้ําหนักไกํเนื้อเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ 

 
C.V.      = 5.5300 % 
LSD .05 = 0.1394 
      .01  = 0.1955 
Ns         = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 

 

 

 

 

 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 1.57 1.68 1.52 1.77 6.54 1.63 
2 1.65 1.52 1.57 1.61 6.35 1.58 
3 1.55 1.76 1.72 1.58 6.61 1.65 
4 1.70 1.68 1.75 1.56 6.69 1.67 

Total     26.19(G.T) 1.63(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0158          0.0053     0.64 3.49 5.95 

Error 12 0.0983          0.0082    

Total 15 0.1141          0.0076    
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ตารางผนวกท่ี 9  น้ําหนักไกํเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองท่ีอายุ 6 สัปดาห์ (กก./ตัว) 

 
ตารางผนวกท่ี 10 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนน้ําหนักไกํเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 6        

  สัปดาห์ 

 
C.V.       = 3.4080 % 
LSD .05  = 9.9507 
       .01 = 0.1395 
Ns         = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 1.85 1.88 1.89 1.90 7.52 1.88 
2 2.00 1.88 1.90 1.89 7.67 1.91 
3 1.89 2.00 1.87 1.86 7.62 1.90 
4 1.88 1.77 1.86 2.00 7.51 1.87 

Total     30.32(G.T) 1.89(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0045 0.0015 0.36 3.49  5.95 

Error 12 0.0501 0.0042    

Total 15 0.0546          0.0036    
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ตารางผนวกที่ 11 ผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในรวม (กรัม/ตัว) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 93.75 86.67 90.32 107.14 377.88 94.47 
2 94.74 91.43 94.12 94.44 374.73 93.68 
3 94.12 93.33 93.75 90.91 372.11 93.02 
4 95.24 94.44 94.44 91.43 375.55 93.88 

Total     1500.27(G.T) 93.76(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนัก 
                       เครื่องในรวม 

 
C.V.   = 4.9722 % 
LSD .05   = 7.1835 
       .01  = 10.0714 
Ns          = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 4.2509          1.4170     0.07    3.49 5.95 

Error 12 260.8370         21.7364    

Total 15 265.0879         17.6725    
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ตารางผนวกท่ี 13 ผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ (ก๋ึน) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 2.13 2.20 2.19 2.36 8.88 2.22 
2 1.84 2.06 2.12 1.94 7.96 1.99 
3 2.06 2.00 2.31 1.59 7.96 1.99 
4 1.76 2.00 2.06 2.00 7.82 1.95 

Total     32.62(G.T) 2.03(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 14  ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ    

   (ก๋ึน) 
 

 
C.V.    = 8.9137 % 
LSD .05    = 0.2800 
      .01    = 0.3925 
Ns           = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.1785          0.0595     1.80 3.49 5.95 

Error 12 0.3963          0.0330    

Total 15 0.5748          0.0383    
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ตารางผนวกท่ี 15 ผลของการใช๎ตํอน้ําหมักสมุนไพรน้ําหนักเครื่องในไกํ (ไส๎) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 3.13 2.67 2.58 3.21 11.59 2.89 
2 4.11 3.31 3.24 3.22 13.88 3.47 
3 3.47 3.33 3.38 2.82 13.00 3.25 
4 3.81 3.33 3.61 2.91 13.66 3.41 

Total     52.13(G.T) 3.25(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ  

 (ไส๎) 
 
Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.7985          0.2662     2.04   3.49 5.95 

Error 12 1.5678          0.1306    

Total 15 2.3662          0.1577    

 
C.V.   = 11.0939 % 
 LSD .05  = 0.5569 
       .01  = 0.7808 
Ns          = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
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ตารางผนวกท่ี 17 ผลของการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ (ตับ) 
 

 
ตารางผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ  

  (ตับ) 
 
Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.1360          0.0453     0.94 3.49 5.95 

Error 12 0.5773          0.0481    

Total 15 0.7134          0.0476    

 
C.V.  = 7.9617 % 
LSD .05  = 0.3379 
      .01  = 0.4738 
Ns = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 2.63 2.47 2.26 3.07 10.43 2.60 
2 2.63 2.91 2.59 2.89 11.02 2.75 
3 3.00 2.93 2.81 2.68 11.42 2.85 
4 2.86 3.00 2.72 2.63 11.21 2.80 

Total     44.08(G.T) 2.75(G.M) 
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ตารางผนวกท่ี 19 ผลของการใช๎ตํอน้ําหมักสมุนไพรน้ําหนักเครื่องในไกํ (หัวใจ) 
 

 
 
ตารางผนวกท่ี 20 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนการใช๎น้ําหมักสมุนไพรตํอน้ําหนักเครื่องในไกํ  

  (หัวใจ) 

 
C.V.  = 7.7614 % 
LSD .05  = 6.8762 
      .01  = 9.6406 
Ns         = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 0.50 0.60 0.58 0.57 2.25 0.56 
2 0.58 0.57 0.59 0.61 2.35 0.58 
3 0.59 0.67 0.63 0.50 2.39 0.59 
4 0.52 0.56 0.56 0.57 2.21 0.55 

Total     9.20(G.T) 0.57(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0053          0.0018     0.89 3.49 5.95 

Error 12 0.0239          0.0020    

Total 15 0.0292          0.0019    
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ตารางผนวกท่ี 21 อัตราการแลกเนื้อ  F.C.R.เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

 
ตารางผนวกที่ 22 ผลการวิเคราะห์คําความแปรปรวนอัตราการแลกเนื้อ F.C.R. เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง 
 

 
C.V.  =  6.7081 % 
LSD .05  = 0.2176 
.01        = 0.3052 
Ns  = ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 
1 2 3 4 Total Mean 

1 2.10 2.19 2.28 2.02 8.59 2.14 

2 2.14 2.14 2.06 2.02 8.36 2.09 

3 2.23 2.14 2.33 2.02 8.72 2.18 

4 2.14 2.06 1.69 2.14 8.03 2.00 

Total     33.7(G.T) 2.10(G.M) 

Source DF Sum of Mean F F.05 F.01 

Square Square 

Treatment 3 0.0686          0.0229     1.15 3.49 5.95 

Error 12 0.2396          0.0200    

Total 15 0.3082          0.0205    
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ตารางผนวกท่ี 23 รายรับจากการจําหนํายไกํ (บาท/ตัว ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ทรีตเมนต์ ราคาอาหาร ราคาขาย ก าไรสุทธิ 
 (บาท/ตัว) (บาท/ตัว) (บาท/ตัว) 

T1 123.83 84.18 39.65 
T2 122.36 82.50 39.86 
T3 122.20 86.22 35.98 
T4 124.30 83.83 40.49 
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                                          ภาคผนวก ข 
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ภาพผนวกที่ 1 แสดงการเตรียมกวาดเล๎าไกํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
ภาพผนวกที่ 2 แสดงการแบํงล็อกแตํลํะทรีตเมนต์ 
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ภาพผนวกที่ 3 แสดงการชั่งน้ําหนักไกํเม่ืออายุ 1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

ภาพผนวกที่ 4 แสดงสํวนผสมของน้ําหมักสมุนไพร 



57 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ภาพผนวกที่5  แสดงการหั่นบอระเพ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

    ภาพผนวกที่ 6 แสดงการหั่นยอดลูกฝรั่งอํอน 
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ภาพผนวกที่ 7 แสดงการนําสมุนไพรทั้งหมดใสํลงในถังหมัก 

 
 
                  
 
   
              
 
 
 
 
 
 
                      

           ภาพผนวกที่ 8  แสดงการนํากากน้ําตาลเทลงในถังหมักในอัตราสํวน 3:2 
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ภาพผนวกที ่9 แสดงการเติมน้ําสะอาดพอทํวมตัวยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
     ภาพผนวกที่ 10 แสดงการคนให๎ทั่วทุกวัน จนครบ 21 วัน 
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