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การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ถ่านบดผสมกับอาหารต่อ 
ประสิทธิภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
(Completely  Randomized  Design  :  CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มๆ 3 ซ้ าๆละ 8 ตัว 
รวมทั้งสิ้น 96 ตัว กลุ่มทดลองที่ 1 ไม่ใส่ถ่านบดในอาหาร(Control) กลุ่มทดลองที่ 2 ผสมถ่านบดใน
อาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มทดลองที่ 3 ผสมถ่านบดในอาหาร 1.5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มทดลองที่ 4 
ผสมถ่านบดในอาหาร 2 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่า การใช้ถ่านบดผสมอาหาร ไม่มีผลต่อ
ลักษณะทางกายภาพวัสดุรองพ้ืน ทั้งความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น  วัตถุแห้ง และความหนาแน่น 
(P>0.05) และการใช้ถ่านบดผสมอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่เลี้ยง
ในโรงเรือนระบบเปิดแต่การใช้ถ่านบดผสมอาหาร 1.5 % ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดี
ที่สุด (P>0.05)  และการใช้ถ่านบดผสมอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อลักษณะซากแต่การใช้ถ่านบดผสม
อาหาร 1.5 % มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม (P>0.05)  กึ๋นและล าไส้เล็กตอนต้นของไก่เนื้อมี
เปอร์เซ็นต์ซากต่อน้ าหนักตัวที่สูงกว่ากลุ่ม (P>0.01)   
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

การเลี้ยงไก่เนื้อมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื้อในปัจจุบันใช้ระยะในการเลี้ยงสั้นและมีการพัฒนา
ระบบการผลิตไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการปรับปรุงสายพันธุ์  ด้านอาหารเพ่ือลดต้นทุนรวมถึงการ
เสริมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ เพ่ือมีประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลก าไรสูงสุด การเลี้ยงไก่เนื้อมีปัญหา
ที่ส าคัญหลายประการ ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรมักประสบ คือ ปัญหาเรื่องของกลิ่น
เหม็นที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนีย จากการย่อยสลายของโปรตีนที่ตกค้างในมูลไก่  ตัวที่ย่อยมูลไก่ก็คือ 
บักเตรี และจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ในมูลไก่หากวัตถุรองพ้ืนเปียก จะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซแอมโมเนียขึ้นมา
มาก ประกอบกับหากขาดการจัดการพ้ืนคอกและอาหารอย่างถูกต้องจะเกิดก๊าซแอมโมเนียมาก
ภายในโรงเรือนซึ่งสามารถท าให้ไก่เป็นหวัดหน้าบวม คันหน้าตา น้ าตาไหล ไอ จาม อ่อนแอ เจ็บป่วย 
เป็นโรคง่าย ตายง่าย ก๊าซแอมโมเนียเป็นก๊าซที่อันตรายต่อการเลี้ยงสัตว์มากชนิดหนึ่ง สัตว์ที่สัมผัส
เกิดอาการแพ้ระคายต่อเยื่ออ่อนต่าง ๆ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
ทางเดินหายใจ ท าให้สัตว์เครียด อ่อนแอ แสดงอาการคล้ายเป็นหวัดอ่อน ๆ เช่นมีน้ ามูก น้ าตาไหล 
สัตว์จะถูกเชื้อโรคเข้าแทรกสุขภาพจนเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ไก่ และสัตว์ปีก จะไวต่อก๊าซแอมโมเนีย
มาก แล้วยังมี ก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโปรตีนตกค้างในอาหารเหลือ
จากมูลสัตว์ โปรตีนจะมีกรดอะมิโนบางชนิดและก ามะถันเป็นองค์ประกอบเช่น ซิสทีนเมทไธโอนีน 
เกิดการปล่อยออกมาเป็นไฮโดเจนซัลไฟค์ หรือก๊าซไข่เน่า หากสัตว์ได้รับปริมาณมาก จะท าให้สัตว์มึน
เนื่องจากเลือดสัตว์รับออกซิเจนได้ไม่เต็มที่จะท าให้สัตว์เครียดและอ่อนแอเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
ง่ายตายง่าย  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตต่อไก่เนื้อได้   

ดังนั้นหากถ่านสามารถช่วยในการดูดซับกลิ่น ความชื้นและช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่าง
ภายในระบบทางเดินอาหารของไก่เนื้อได้ จะส่งผลให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรงและมีการเจริญเติบโตที่ดี
ต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาหารผสมถ่านบดในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
2. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่เลี้ยงอาหารผสมถ่านบด 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะซาก ของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบด 
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะทางกายภายของอาหารผสมถ่านบด 
2. ทราบระดับของการใช้ถ่านบดผสมอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ 
3. ทราบระดับของการใช้ถ่านบดผสมอาหารต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำร 

 
ไก่เนื้อ  (Broilers) 
  

สุวรรณ  (2529)  รายงานว่าไก่เป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวตื่นเต้นง่าย  มีความตื่นเต้นตลอดเวลา  
เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อ่ืน  มีระบบการย่อยอาหารและระบบการใช้ออกซิเจนที่รวดเร็วมาก  ไก่ใช้
อาหารเพ่ือการเจริญเติบโต  ด ารงชีพ  ผลิตไข่  และเนื้อ  อาหารคุณภาพดีราคาย่อมสูงขึ้น  ผู้เลี้ยง
ต้องหาวิธีให้ไก่กินอาหารได้เต็มที่โดยประหยัดต้นทุนมากที่สุด  ที่เราต้องเอาใจใส่เรื่องอาหารไก่
มากกว่าสัตว์อ่ืนก็เพราะระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตของไก่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  ตามปกติไก่มีความร้องสูงกว่าสัตว์อ่ืนโดยมีอุณหภูมิร่างกาย 41 –43 องศาเซลเซียส ไก่มีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา  มีประสิทธิภาพการย่อยอาหารรวดเร็วและมีการให้ไข่เกือบทุกวัน  ร่างการจึง
ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอาหารและการเลี้ยงดูง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอ่ืน  ไก่สมัยนี้มีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็วกว่าสัตว์อ่ืนมาก  ในการเลี้ยงไก่ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่สุดคือ  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
คิดเป็น   60 – 70 เปอร์เซ็นต์   ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

สัตว์ปีกท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์คือ  ไก่  เป็ด  ห่าน  นกกระทา  ซึ่งได้เนื้อและ
ไข่มาใช้ประโยชน์เป็นอาหาร  ในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ไก่เป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

 
ตำรำงท่ี  2.1  องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของไก่เนื้อ 

องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
น้ า  (เปอร์เซ็นต์) 74 

โปรตีน  (เปอร์เซ็นต์) 19 
ไขมัน  (เปอร์เซ็นต์) 5 
เถ้า  (เปอร์เซ็นต์) 0.8 

แคลเซียม  (มก./100ก.) 12 
ฟอสฟอรัส (มก./100ก.) 200 

ไวตามินเอ  (IU) 730 
ไนอะซีน  (มก./100ก.) 5.6 

ที่มำ: อาวุธ (2538) 
 
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 

1.97 ต่อปี โดยรัสเซีย มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด คือ ร้อยละ 7.70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการสนับสนุน
การเลี้ยงไก่ของภาครัฐ ปี 2559 การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีปริมาณ 89.55 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 88.69 
ล้านตัน โดยปี 2558 ร้อยละ 0.96 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ 
บราซิล จีน และสหภาพยุโรป คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ของโลกในปี 2560 จะมีปริมาณ 90.45 ล้านตัน 
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เพ่ิมขึ้นจาก 89.55 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 1.01 เนื่องจากการผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกขยาย
การผลิตตามความต้องการบริโภคที่ เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญทั้ง
สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป และอินเดีย มีการขยายการผลิตเพ่ิมข้ึน ในขณะที่การผลิตเนื้อไก่
ของจีนคาดว่าจะลดลง เนื่องจากจีนยังประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก  ส่งผลให้การผลิต
ลดลง ในขณะที่รัสเซียมีการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

ตำรำงท่ี 2.2 สถานการณ์การผลิตเนื้อไก่เนื้อ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559)   หน่วย : พันตัน 

ที่มำ : October 2016  
หมำยเหตุ: 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ คาดคะเน  
 

การบริโภคในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ( 2555 – 2559 ) การบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในอัตราร้อยละ 1.86 ต่อปี ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากที่สุด คือ 15.23 
ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 12.99 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 10.38 ล้านตัน คาดว่าการบริโภคเนื้อ
ไก่ของโลกในปี 2560 มีปริมาณ 88.41 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 87.38 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 1.18 
ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีการบริโภคปริมาณ 15.66 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ 
จีน 11.71 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 10.79 ล้านตัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 1/ อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

2560 2/ 

สหรัฐอเมริกา 16,621 16,976 17,306 17,971 18,283 2.51 18,690 
บราซิล 12,645 12,308 12,692 13,146 13,605 2.15 14,080 
จีน 13,700 13,350 13,000 13,400 12,700 -1.47 11,500 
สหภาพยุโรป 9,660 10,050 10,450 10,810 11,070 3.51 11,300 
อินเดีย 3,160 3,450 3,725 3,900 4,200 7.16 4,500 
รัสเซีย 2,830 3,010 3,260 3,600 3,750 7.70 3,770 
ไทย 1,550 1,500 1,570 1,700 1,780 4.10 1,890 
ประเทศอ่ืน ๆ 23,101 23,755 24,552 24,167 24,160 1.07 24,718 
รวมทั้งหมด 83,267 84,399 86,555 88,694 89,548 1.97 90,448 
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ตำรำงท่ี 2.3 การบริโภคเนื้อไก่ของโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) หน่วย : พันตัน 

 ที่มำ : October 2016 
หมำยเหตุ : 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ คาดคะเน  
 

 การผลิตของเนื้อไก่ของประเทศไทย (2555 – 2559) การผลิตเนื้อไก่ของไทยเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ร้อยละ 7.85 ต่อปี โดยในปี 2559 มีการผลิต เนื้อไก่ 1,397.47 ล้านตัว หรือ 1.92 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จาก 1,338.94 ล้านตัว หรือ 1.85 ล้านตันในปี 2558 ร้อยละ 4.37 โดยคาดว่าประเทศไทย ปี 2560 
จะผลิตไก่เนื้อปริมาณ 1,414.53 ล้านตัว เพ่ิมขึ้นจาก 1,397.47 ล้านตัว ในปี 2559 ร้อยละ 1.22  
ในขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ของไทย โดยในปี 2559 มีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ 1.26 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จาก 1.23 ล้านตัน ในปี 2558 ร้อยละ 2.42 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยในปี 2560 มีปริมาณ 
1.29 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.26 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 2.84 

 
ตำรำงท่ี 2. 4 ปริมาณการผลิต และการบริโภคไก่เนื้อภายในประเทศ (2555-2559) หน่วย : พันตัน 

ที่มำ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร 
หมำยเหตุ: 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ คาดคะเน 3/ ตั้งแต่ 2560 ปรับน้ าหนักไก่เฉลี่ยที่ใช้ในการค านวณ
เพ่ิมข้ึนจาก 2.18 เป็น 2.25 กก./ตัว  
 

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 1/ อัตรำเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

2560 2/ 

สหรัฐอเมริกา 13,346 13,691 14,043 15,094 15,233 3.69 15,661 
จีน 13543 13174 12830 13267 12985 -0.77 11705 
สหภาพยุโรป 9293 9638 10029 10361 10375 2.97 10785 
ประเทศอ่ืน ๆ 45442 46380 48043 48234 48783 1.83 50259 
รวมทั้งหมด 81624 82883 84945 86956 87376 1.86 88410 

ปี ผลผลิต 3/ 
(ล้ำนตัว) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

บริโภค 
(ตัน) 

ส่งออก 
ไก่สด ไก่แปรรูป รวม 

2555 1,055.13 1,446,352 908,251 29,858 445,243 538,101 
2556 1,103.32 1,512,418 1,008,012 91,242 413,164 504,406 
2557 1,209.52 1,657,994 1,112,435 146,543 399,016 545,559 
2558 1,338.94 1,847,742 1,255,968 175,758 446,016 612,774 
25591/ 1,397.47 1,951,632 1,255,623 200,000 460,000 660,000 

อัตรำเพิ่ม(ร้อยละ) 7.85 7.92 8.80 24.48 1.43 6.37 
25602/ 1,414.53 2,001,282 1,291,282 230,000 480,000 710,000 
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การเลี้ยงไก่เนื้อได้มีการค้นคว้าและปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ที่ต้องการโดยลักษณะเด่นต่าง ๆ
อันได้แก่  มีลักษณะการเจริญเติบโตเร็ว  อัตราการแลกเนื้อสูง  กินอาหารน้อย  การเลี้ยงรอดสูง การ
ต้านทานโรคดีและมีคุณภาพซากดีเมื่อช าแหละ ซึ่งพันธุ์ไก่เนื้อในปัจจุบันนี้เกิดจากการผสมข้าม
ระหว่างสายเลือดทั้งสิ้นจนปัจจุบันนี้การเลี้ยงไก่เนื้อได้กลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย  (ไชยา,  2528)  
 

 ปัจจุบันพันธุ์ไก่เนื้อได้พัฒนาไปมากแล้ว ไม่เหมือนในอดีตที่น าไก่พ้ืนเมืองมาเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ 
พันธุ์ไก่เนื้อที่เลี้ยงในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 2 พันธุ์ด้วยกัน คือ ไก่เนื้อพันธุ์แท้และไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม
ไก่เนื้อพันธุ์แท้ เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
คงท่ี ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อผสมพันธุ์ผลิตไก่ลูกผสมที่มีคุณภาพดี พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในไทยมีดังนี้ 

 
1.พันธุ์ไก่เนื้อ(พันธ์แท้)                  

1.1. พันธุ์พลีมัทร็อคขำว (White Plymouth Rock) ลักษณะขนมี สีขาวทั้งตัว หงอนจักร
ผิวหนังมีสีเหลือง นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ เพราะมีขนสีขาว เมื่อฆ่าแล้วจะได้ไก่ที่ผิวสะอาดกว่าไก่เนื้อที่มี
สีขนต่าง ๆ สายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพวกขนงอกช้า แต่ในปัจจุบันได้รับการผสมคัดเลือกให้ขนงอกเร็ว เป็น
พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาล นิยมใช้ไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาวเป็นต้นพันธุ์ใน
การผสมข้ามเพ่ือผลิตไก่เนื้อสายแม่ 

 

 
ภำพที่ 2.1 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาว 
ที่มำ: อรวิมล (2560) 
 

1.2. พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ที่มีหงอนถั่ว ขาสั้น ล าตัวกว้าง อกกว้างกล้าม เนื้อเต็ม 
ผิวหนังมีสีเหลือง จัดเป็นพวกไก่เนื้อ น้ าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก 4.40 กิโลกรัม เพศเมียหนัก 
3.30 กิโลกรัม ให้ไข่ฟองเล็กไข่ เปลือกไข่สีน้ าตาล ให้ไข่ปีละประมาณ 150 ฟอง     เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ
ประมาณ 6-7 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การฟักออกต่ า ปัจจุบันใช้ไก่พันธุ์คอร์นิชเป็นไก่ต้นพันธุ์ส าหรับผสม
เพ่ือผลิตไก่เนื้อเป็นการค้า เมื่อเอาไก่คอร์นิชผสมกับไก่พันธุ์พลีมัทร็อคลายเพศเมีย หรือไก่นิวแฮมเชียร์ 
หรือไก่พลีมัทร็อคขาว ลูกเพศเมียที่ได้จะเป็นไก่ไข่ท่ีให้ไข่ฟองใหญ่ เปอร์เซ็นต์การฟักออกดี และใช้ผสม
เพ่ือประโยชน์ทางด้านคุณภาพเนื้อด้วย 
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ภำพที่ 2.2 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์คอร์นิช 
ที่มำ: อรวิมล (2560) 
 

1.3. พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ลักษณะขนมีสีน้ าตาลอ่อน หงอนจักร 
ผิวหนังสีเหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงในเรื่องไข่ตก แต่ต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นไก่เนื้อ
คุณภาพดี จึงนิยมใช้เป็นไก่ต้นพันธุ์ในการผลิตไก่เนื้อ โดยใช้ไก่นิวแฮมเชียร์เพศเมียผสมกับไก่
เพศผู้ของไก่พันธุ์เนื้ออ่ืน ๆ เพ่ือผลิตลูกผสมไก่เนื้อ ข้อเสียของไก่พันธุ์นี้ คือ ผิวหนังมีตุ่มขนสี
เข้ม ท าให้ซากท่ีถอนขนแล้วดูไม่สะอาดหรือไม่สวย 

 
 

 
ภำพที่ 2.3 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์นิวแฮมเชีย 
ที่มำ: อรวิมล (2560) 
 
2.  พันธุ์ไก่เนื้อ(พันธุ์ผสม) 

ไก่เนื้อพันธ์ผสมหรือที่เรียกกันว่า ไก่เนื้อหรือไก่ไฮบริด เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่
พันธ์แท้ตั้งแต่สองสายพันธ์ขึ้นไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย
พันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรวมรวมลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของไก่พันธ์แท้หลายๆพันธ์เข้าด้วยกัน พันธ์ไก่
ชนิดนี้มีชื่อทางการค้าต่างกันไปแล้วแต่บริษัทของผู้ผลิตจะตั้งให้ เช่น พันธุ์รอส (Ross), บาร์คอบ์รอส, 
ซีพี, พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์, (Arbor   Acres) พันธุ์คอบบ์ (Cobb) และพันธุ์ฮับบาร์ด (Hubbard) เป็น
ต้น 

 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในกำรเลี้ยงไก่ให้ประสบผลส ำเร็จหลำยประกำรประกอบด้วย 

1.  พันธุ์ไก่เนื้อดี 
2.  การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคที่ดี 
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3.  ไก่เนื้อต้องตัดปากท่ีถูกต้อง 
4.  การควบคุมแสง 
5.  การท าโปรแกรมวัคซีนที่ถูกต้อง 
6.  การควบคุมอาหาร 
7.  น้ าดื่มมีคุณภาพดี 
8.  การควบคุมน้ าหนักตัวความสม่ าเสมอของฝูง 
9.  การระบายอาการท่ีเหมาะสม  
10. การให้อาหารที่มีโภชนะครบถ้วน 
 

กำรสร้ำงโรงเรือนไก่เนื้อมำตรฐำน 
หากเลี้ยงเพ่ือหวังผลตอบแทนที่สูงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เพราะ

หากน ามาเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดแล้ว  จะได้ผลผลิตที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีโรคระบาด
มากกว่าการเลี้ยงแบบมีโรงเรือนด้วย การจัดการโรงเรือนนั้นเน้นให้ไก่ได้อยู่อย่างสบาย มีขนาดที่
เหมาะสม สิ้นเปลืองแรงงานน้อย ตามหลักแล้วสถานที่ที่เลี้ยงไก่ย่อมส่งผลต่อน้ าหนักตัวและผลผลิตที่
จะได้รับ ซึ่งก็ไม่ต่างจากมนุษย์เรา ไก่ที่ได้อยู่กินในที่ที่ดีก็ย่อมให้ผลผลิตได้ดีเช่นกันดังนั้นการเลือก
สถานที่ในการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันหากเลือกผิดก็ย่อมส่งผลเสียต่อตัวไก่และ
ผลผลิตที่จะได้รับ และหากจะเลือกก็ควรเลือกตามหลักการดังต่อไปนี้ 

 
1.  พ้ืนที่มีระดับสูงพอประมาณ ไม่เป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขัง ระดับพ้ืนเนินลาดเล็กน้อย เพ่ือให้มี
การระบายน้ าสะดวก 
2.  ต้องเลือกให้ห่างจากฟาร์มอ่ืน และควรอยู่ห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เพียงพอที่จะท า
การขนส่งสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ อาหาร และตลาดที่จะท าการค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย 
3.เนื้อท่ีต้องกว้าง เพ่ือที่จะมีอากาศถ่ายเทได้เหมาะสม 
4.  ควรมีร่มไม้หรือต้นไม้เพ่ือการบังแสงแดดยามบ่าย เพ่ือลดความร้อนให้แก่คอกไก่ 
5.  ควรเป็นสถานที่และมีน้ าจืดส าหรับเลี้ยงไก่ได้อย่างเพียงพอ และมีไฟฟ้าเพ่ือความสะดวก
ต่อการเลี้ยงและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย 
6.  สามารถต่อเติมหรือขยายได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการขยายกิจการด้วย 
 
ลักษณะและแบบของโรงเรือน  

 

 
ภำพที่ 2.4 แสดงลักษณะเพิงหมาแหงน 
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1.แบบเพิงหมาแหงน  จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด เพราะไม่สลับซับซ้อน ลงทุนน้อย 
แต่มีข้อเสียคือ  ถ้าหันหน้าของโรงเรือนเข้าในแนวทางของลมมรสุม ฝนจะกลับเข้าไปในโรงเรือนได้ 
โรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากจะถูกฝนและแดดอยู่เป็นประจ า 

 

 
ภำพที่ 2.5 แสดงลักษณะเพิงหมาแหงนกลาย 

 
2. แบบเพิงหมาแหงนกลาย  ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงนและ

แบบหน้าจั่ว ทั้งนี้เพราะมีการระบายอากาศร้อน กันฝน กันแดดได้ดีกว่าและข้อส าคัญคือค่าก่อสร้าง
จะถูกกว่าแบบหน้าจั่วกลาย 

 

 
ภำพที่ 2.6 แสดงลักษณะแบบหน้าจั่วกลาย 

 
3. แบบหน้าจั่วกลาย โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหวน กันฝนได้มากขึ้น 

แต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน 
 

 
ภำพที่ 2.7 แสดงลักษณะแบบหน้าจั่ว 

 
4. แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้เพราะต้องพิถีพิถัน

ในการจัดสร้างมากขึ้น รวมถึงความประณีตด้วย ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้าง
จึงสูงกว่าแบบแรก แต่โรงเรือนแบบนี้มีข้อดีคือ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมา
แหวน 
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ภำพที่ 2.8 แสดงลักษณะแบบจั่วสองชั้น 

 
5. แบบจั่วสองชั้น ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อดีคือ 

อากาศภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วสองชั้นจะเป็นที่ระบาย
อากาศร้อนได้ดี ท าให้ไก่อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียด 

แบบจั่วสองชั้น ซึ่งเป็นแบบที่ดีกว่าเพิงหมาแหงน สามารถกันฝนได้มากขึ้น แต่ก็มีค่าก่อสร้าง
ที่สูงขึ้นเช่นกันเรือนแฝดชนิดชายคา 2 หลังมาชนกันนั้นหากวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสีจะท าให้เกิด
ความร้อนอบอ้าวและมีอุณภูมิสูง 38.0 องศาเซลเซียส  

 
เพราะฉะนั้นหากไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใช้เรือนแบบแฝดเพราะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของอุณหภูมิ

ได้ยากโรงเรือนไก่เนื้อนั้นปกติสร้างเป็นโรงเรือนยาว ความกว้างของโรงเรือนนั้นไม่ควรต่ ากว่า 6 เมตร 
และไม่ควรเกิน 10 เมตร ความยาวนั้นไม่จ ากัด ขึ้นอยู่กับว่าไก่มีจ านวนมากน้อยเพียงใด พ้ืนที่ที่ใช้
ส าหรับสร้างโรงเรือนควรยกระดับให้มีความสูงจากพ้ืนทั่วไปประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีฝาผนัง
ด้านข้างเปิดโล่งและควรบุด้านข้างด้วยตาข่าย ส่วนล่างก่อด้วยอิฐให้มีความสูงประมาณ 15-20 
เซนติเมตร เพ่ือป้องกันนกและศัตรูไก่ไม่ให้เข้ามา ประตูเข้า ออก ควรมีแค่เพียงประตูเดียว และกว้าง
พอที่จะท าการขนย้ายอุปกรณ์เข้าออกได้สะดวก หากโรงเรือนมีความยาวควรแบ่งกั้นด้วยลวดตาข่าย
เป็นห้อง ๆ ห้องละไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้ 2,000 ตัวต่อห้อง ในระยะไก่เล็กหากห้อง
มีความกว้างมากเกินไปจะแก้ไขด้วยการน าลวดตาข่ายน ามาล้อมเป็นคอกเล็ก ๆ อีกคอกหนึ่งภายใน
โรงเรือน แล้วค่อยขยายใหญ่เมื่อไก่มีอายุมากยิ่งขึ้น และจะเอาออกเม่ือไก่โตพอจนได้จ านวนเหมาะสม
กับพ้ืนที่เลี้ยงการวางโรงเรือนควรวางให้ยาวตามตะวันเพ่ือลดความร้อนของแสงแดดยามบ่ายให้มาก
ที่สุด    เพราะช่วงบ่ายอุณหภูมิค่อนข้างสูง หากมีร่มไม้ทางด้านตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัว
เรือนบ้างก็ช่วยได้มาก ควรให้มีชายคาอีกข้างราว 1 เมตร เพ่ือลดปัญหาไอแดด และละอองฝน ความ
ลาดของหลังคาขึ้นอยู่กับแบบของหลังคา วัสดุที่ใช้รวมถึงสถานที่นั้น ๆ ด้วย เช่น จะมีลมหรือฝนมาก
น้อยเพียงใดวัสดุมุงหลังคาอาจใช้แฝก จาก สังกะสี โดยเฉพาะโรงเรือนที่เลี้ยงเพ่ือการค้าและเน้น
มาตรฐาน หลังคาจะเป็นแบบหน้าจั่วสองชั้นมุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้องซีเมนต์ เพ่ือความคงทนและ
สะดวกในการล้างท าความสะอาด ความสูงของชายคากับตัวหลังคาย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับการระบาย
ความร้อน ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรือนนั้นต้องการอากาศที่ค่อนข้าง
ถ่ายเทสูง และระบายความร้อนดี เย็นและแห้ง โรงเรือนที่มีชายคาต่ ากว่า 2.20 เมตรอาจดีเรื่องของ
การป้องกันฝนและอาจส่งผลในเรื่องของความร้อนอบอ้าวในยามบ่าย หากมีการโดนแดดยามบ่ายเป็น
เวลาตลอดช่วงฤดูร้อน ก็ไม่ควรเป็นโรงเรือนแฝด และควรอยู่ห่างกันมากเพ่ือป้องกันเกี่ยวกับเรื่อง
โรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได ้
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แบบของโรงเรือนไก่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศร้อน และมีฝนตกทั่วไป โดยเรือนไก่ควรมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ระบายอากาศร้อนได้ กันลม ฝน แดด ซึ่งปัญหาหลักภายในประเทศไทยก็คือ ไม่มีสิ่งที่จะ
บดบังแสงแดดยามบ่ายหรือเที่ยงวันได้ ทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือน 

2. อากาศภายในโรงเรือนต้องเย็นระบายอากาศได้ดี ไม่มีฝนสาด หรือกันลมโกรกได้ดี และไม่
อับชื้น 

3. รักษาความสะอาดได้ง่าย เป็นแบบที่สร้างง่ายที่สุด ประหยัดค่าก่อสร้าง และใช้วัสดุที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น 

4. มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง 
5. สะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงานดูแล ไก่ ป้องกัน นก หนู แมว ฯลฯ ได้ 

 
อุปกรณ์เลี้ยงไก่เนื้อ 
 

1. เครื่องกกลูกไก่ ลูกไก่เมื่อยังอยู่ในตู้ฟักต้องการอุณภูมิที่สูงและเกิดมาใหม่ ๆ ยังต้องการ
อุณภูมิที่สูงอยู่ เมื่อไก่มีอายุที่เพ่ิมขึ้นความต้องการอุณภูมินี้ก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย เครื่องกกลูกไก่มี
ด้วยกันหลากหลายชนิด สุดแต่จะหาได้และดัดแปลงมาใช้คือ 

1.1 แบบหลอดไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้กกลูกไก่จ านวนน้อย ๆ โดยการแขวนและห้อยลงมา
ให้มีความสูงจากพ้ืน ราว 50-60 เซนติเมตรและหลอดไฟควรเป็นขนาด 60-100 แรงเทียน หลอดไฟ
ชนิดนี้จะสามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 50-100 ตัว การเพ่ิมหลอดไฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกไก่ที่
เพ่ิมข้ึนเท่านั้นเอง 

2. อุปกรณ์ให้อาหารไก่ ที่ให้อาหารไก่นั้นควรพิจารณาถึงขนาด และชนิดเนื่องจากมีหลาย
แบบและควรให้เหมาะสมกับจ านวนไก่ ได้แก่ 

2.1 ถาดอาหารลูกไก่ เป็นถาดแบบแบน ๆ ตื้น ๆ ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 1-3 วันแรกหลังจาก
น าลงโรงเรือนใหม่ ๆ อาจใช้ฝาแบนหรือกล่องใส่ลูกไก่มาตัดขอบออกท้ัง 4 ด้านก็ได้ 

2.2 รางอาหาร เป็นรางแบบยาวไก่สามารถยืนกินได้จากทั้ง 2 ข้าง มี 2 ขนาด ส าหรับ
ลูกไก่เล็กใช้รางขนาดเล็ก เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นไปจึงเปลี่ยนเป็นรางขนาดใหญ่ 

2.3 ถังอาหารแบบแขวน เป็นที่นิยมเลี้ยงไก่เนื้อมาก สามารถแขวนด้วยลวดหรือเชือก 
เหมาะที่สุดส าหรับอาหารชนิดเม็ดซึ่งมีความจุประมาณ 10 กิโลกรัม เมื่อเติมอาหารลงไป 1 ครั้งจะ
สามารถเลี้ยงไก่ได้ 2-3 วัน   

2.4 รางอาหารอัตโนมัติ ในฟาร์มต่างประเทศหรือโรงเรือนที่มีการเลี้ยงไก่เป็นจ านวน
หลักหมื่นตัวขึ้นไป จะนิยมใช้รางอาหารอัตโนมัติ เพราะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เลี้ยงมาก ซึ่งจะน า
อาหารจากถังฟักไปสู่ไก่ที่อยู่ด้วยสายโซ่ตะขอ หรือเครื่องน าแบบอ่ืนตามช่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ เช่นทุก 
15 นาทีต่อครั้ง 

3. อุปกรณ์ให้น้ า อุปกรณ์ท่ีให้น้ าลูกไก่มีอยู่หลายชนิด เป็นแบบรางยาวหรือถังกลมแขวนก็ได้ 
ลูกไก่อายุ 1 วันถึง 2 สัปดาห์ นิยมใช้กระป๋องหรือขวดน้ าขนาด 1 แกลลอน 2 อันต่อลูกไก่ 100 ตัว 
ไก่อายุ 15 วันขึ้นไปเปลี่ยนเป็นถังขนาดใหญ่ขึ้นบรรจุน้ าได้ประมาณ 4 ลิตร วางบนพื้นหรือห้อยแขวน
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ไว้ก็ได้ อีกชนิดหนึ่งเป็นถังน้ าอัตโนมัติมีลักษณะคล้ายกับถังน้ าทั่วไป แต่ต่อท่อเข้าถังน้ าซึ่งมีระบบ
ควบคุมการไหลโดยอัตโนมัติ ท าให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ าบ่อย ๆ เหมาะส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ทั้งราง
น้ าและรางอาหาร ควรมีการติดตั้งให้สูงพอ และเหมาะสม สะดวกต่อการใช้และต้องพอเพียงกับ
จ านวนของไก่ท่ีเลี้ยงด้วย อย่าให้ไก่ต้องเบียดเสียดหรือแย่งกัน เพราะไก่ตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าจะ
ได้กินอาหารไม่เพียงพอเพราะทนการเบียดเสียดไม่ไหว ผู้ดูแลต้องจัดเพิ่มเมื่อเกิดหรือพบปัญหานี้ 

4. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ เช่นผ้าม่าน ใช้ผ้าดิบกันลมโกรก กันละอองฝน
หรือแดดบ่าย ๆ อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตรงประตูทางเข้าโรงเรือน ส าหรับจุ่มเท้าเข้าตัวโรงเรือน เครื่อง
พ่นยา เข็มฉีดยา ถังอาหาร พลั่วตักอาหาร เตาเผาซากไก่และที่เทกองขี้ไก่และควรให้อยู่ห่างจาก
โรงเรือนไก่ให้มาก 
 
กำรจัดกำรเลี้ยงดูไก่เนื้อ 

กำรจัดกำรระยะกก 
ระยะกกเป็นระยะส าคัญที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก  เนื่องจากลูกไก่ยังเล็กเกิด

ปัญหาสุขภาพและตายได้ง่าย  ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการดูแล  ดังนี้ 
1.1 การเตรียมโรงเรือนและสถานที่กก  

ก่อนน าไก่เข้าเลี้ยงต้องเตรียมโรงเรือนให้สะอาดเพ่ือลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรค  การ
ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนให้พิจารณาท าตามล าดับก่อนและหลัง  ดังนี้ 

1.1.1 น าอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากโรงเรือน 
1.1.2 น าวัสดุรองพ้ืนเก่าออกจากโรงเรือน 
1.1.3  ล้างโรงเรือน 
1.1.4 ฆ่าเชื้อทุกซอกทุกมุมในโรงเรือน 
1.1.5 ท าความสะอาดฆ่าเชื้อ อุปกรณ์  ทิ้งตากแดดไว้หรือเก็บในที่สะอาด 
1.1.6 ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบให้น้ าและระบบให้อาหารทั้งระบบ 
1.1.7 น าวัสดุรองพ้ืนใหม่เข้าโรงเรือน  ซึ่งส่วนมากใช้แกลบ เกลี่ยวัสดุรองพ้ืนให้มี

ความหนา  8 – 10  เซนติเมตร  แล้วพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นละอองลงบนวัสดุรองพ้ืนก่อนน า
ลูกไก่ เข้า 

1.1.8 ติดตั้งแผงกั้นและเครื่องกกลูกไก่  โดยพยายามไม่ให้มีซอกมุม  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ลูกไก่เข้าไปนอนสุมกัน  แผงล้อมกกควรท าความสะอาดง่ายและมีลักษณะทึบไม่มีรูหรือตาข่าย  
เพ่ือช่วยในการเก็บความร้อนจากเครื่องกก ในช่วง 1 – 3  วันแรก  อาจใช้พื้นที่การเลี้ยงลูกไก่ที่ความ
หนาแน่นลูกไก่  20 – 30  ตัวต่อตารางเมตร  เครื่องกกไฟฟ้าหรือกกแก๊สปกติจะใช้กกลูกไก่  500  ตัว
ต่อ  1  เครื่องกก  ควรขยายแผงกั้นกกทุก ๆ  2 วัน  เพ่ือให้มีพ้ืนที่เหมาะสมให้ลูกไก่อยู่อย่างสบาย  
ในการติดตั้งเครื่องกกควรมีระดับความสูงที่เหมาะสมกับชนิดของเครื่องกกโดยให้ลูกไก่ได้รับความ
อบอุ่นท่ีเหมาะสมที่สุด  เปิดเครื่องกกอย่างน้อย  1 – 2  ชั่วโมง  ก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม 

1.1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้ าให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนลูกไก่ ใน
การวางอุปกรณ์ให้อาหารและน้ า  ควรวางสลับกัน  การวางอุปกรณ์ให้น้ าควรมีวัสดุรองให้สูง   ขึ้น
ประมาณ  5  เซนติเมตร  เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของวัสดุรองพ้ืนลงน้ า 
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1.2 การจัดการเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์มเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม  ควรน ากล่องลูกไก่เข้าโรงเรือน
ทันที  ชั่งน้ าหนักลูกไก่  ต่อกล่อง  ตรวจดูสภาพลูกไก่  นับจ านวนลูกไก่  จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  
ปล่อยลูกไก่ลงกกและควรให้น้ าผสมวิตามินให้ไก่กินอย่างทั่วถึง  หลังจากไก่กินน้ าประมาณ  30  นาที  
จึงวางถาดอาหารแล้วโรยอาหารลงในถาดให้ไก่กินอย่างทั่วถึง  ควรให้อาหารน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง
เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้มากขึ้น  เมื่อลูกไก่อายุได้ 6 – 7 วัน  ควรเปลี่ยนอุปกรณ์
การให้น้ า    เป็นแบบจุ๊บและอุปกรณ์ให้อาหารเป็นแบบถังอาหาร 

1.3 การให้น้ าและอาหาร การให้น้ าจะต้องมีให้ไก่กินตลอดเวลา  อุปกรณ์ให้น้ าต้องสะอาด
และเพียงพอกับความต้องการของไก่  การให้อาหารไก่เล็กควรให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง  เพื่อป้องกันการ
หกหล่นและอาหารสดอยู่เสมอ  อาหารจะต้องมีให้ไก่กินตลอดเวลา 

1.4 การให้ยาและวิตามิน ในสภาวะปกติลูกไก่ที่สมบูรณ์ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาหรือวิตามินใด ๆ 
การให้ยามักให้ในกรณีที่ลูกไก่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือสงสัยว่ามีเชื้อแบคทีเรีย   มักให้  3 – 5 วัน การให้
วิตามินเพ่ือเสริมสิ่งที่ร่างกายต้องการซึ่งอาจมีไม่พอในสูตรอาหาร หรือเกรงว่าสิ่งที่มีอยู่ในอาหารอาจ
เสื่อมคุณภาพลง  โดยเฉพาะในกรณีลูกไก่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก 

1.5 การจัดการแสงสว่าง ลูกไก่ต้องการแสงที่ค่อนข้างสว่างในช่วงอายุสัปดาห์แรก  เพ่ือให้
ลูกไก่เห็นน้ า และอาหารอย่างชัดเจน และเป็นการกระตุ้นการกินน้ าและอาหารของลูกไก่ด้วย ความ
เข้มของแสงไม่น้อยกว่า  50  รักษ์ ที่ระดับตัวลูกไก่ เมื่อลูกไก่อายุ 7 วันแรก 

1.6 อุณหภูมิของร่างกาย  เมื่อลูกไก่อายุ  1  วัน  อุณหภูมิของร่างกายประมาณ  39.7  องศา
เซลเซียส  และจะค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น  อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน  ขณะที่อุณหภูมิ
เย็นเกินไปไก่จะสุมกันและทับกันตาย  ไก่ที่เหลือจะโตช้าและมีขนาดไม่สม่ าเสมอ  อุณหภูมิที่ เย็น
เกินไปยังเป็นสาเหตุโน้มน าให้ลูกไก่ท้องมานมากข้ึน  อุณหภูมิในบริเวณพ้ืนที่การกกต้องไม่ต่ ากว่า  31  
องศาเซลเซียส  ส าหรับลูกไก่ในช่วงอายุสัปดาห์แรก 

 
ตำรำงท่ี 2.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับอายุลูกไก่ 
อายุลูกไก่  (วัน) องศาฟาเรนไฮด์ องศาเซลเซียส 

1 –7 95 35 
8 – 14 90 32.2 
15 - 21 85 29.4 

ที่มำ: ไชยา (2542) 
 
กำรเลี้ยงไก่เล็ก อำยุ 0-6 สัปดำห์ 
 

กกลูกไก่เพ่ือให้อบอุ่นด้วยอุณหภูมิกก 35 องศาเซลเซียส  ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลง
สัปดาห์ละ 15 องศาเซลเซียส  กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพ้ืนที่ในห้องกก
ลูกไก่ 0.5 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกไก่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากอากาศ
ร้อนเกินไปให้ดับไฟกก เช่น กลางวันใกล้เที่ยงและบ่ายๆ ส่วนกลางคืนจะต้องให้ไฟกกตลอดคืน ใน
ระหว่างกกจะต้องมีน้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา และวางอยู่ใกล้รางอาหาร ท าความสะอาดภาชนะใส่
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น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและบ่าย ลูกไก่ 100 ตัว ต้องการรางอาหารที่กินได้ทั้งสองข้างยาว 6 ฟุต และ
ขวดน้ าขนาด 1 แกลลอน จ านวน 3 อัน ท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทั้ง 3 ชนิด พร้อม ๆ กัน 
จากนั้นก็หยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลซ้ าอีกเมื่ออายุ 21 วัน    

การให้อาหารลูกไก่ระยะกก (1-14 วันแรก) ควรให้อาหารบ่อยครั้งใน 1 วัน อาจแบ่งเป็นตอน
เช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ าอีก 1 ครั้ง  การให้อาหารบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่กิน
อาหารดีขึ้นอีกทั้งอาหารจะใหม่สดเสมอ จ านวนอาหารที่ให้ต้องไม่มากจนเหลือค้างราง หรือล้นราง 
ซึ่งจะท าให้อาหารตกหล่น  ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละสัปดาห์ และน้ าหนักไก่โดยเฉลี่ยดังแสดงไว้ใน
(ตารางที่ 2.6) 

 
ตำรำงท่ี 2.6 น้ าหนักและปริมาณอาหารผสมที่ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 0-6 สัปดาห์ 
อายุลูกไก ่ น้ าหนักตัว 

(กรัม/ตัว) 
จ านวนอาหารที่ให้ 
(กรัม/ตัว/วัน) 

การจัดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สัปดาห์ที่ 1 
สัปดาห์ที่ 2 
สัปดาห์ที่ 3 
สัปดาห์ที่ 4 
สัปดาห์ที่ 5 
สัปดาห์ที่ 6 

65 
123 
200 
314 
442 
577 

7 
18 
21 
30 
32 
33 

หยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หลอดลม
อักเสบติดต่อ ฝีดาษเมื่ออายุ 1-7 วัน 
อัตราการตายไม่เกิน 3เปอร์เซ็นต์ 

ชั่งน้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสัปดาห์ โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง 

ที่มำ: จันทนา (2529) 
 
อำหำรและกำรให้อำหำร 
 อาหาร  หมายถึงสิ่งที่สัตว์กินเข่าไป แล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อสัตว์ได้รับอย่างเพียงพอ
แล้ว  สัตว์จะน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ (ธ ารงศักดิ์ , 2531 ) อาหารไก่เนื้อสามารถแบ่งออกได้ 3 ระยะ
การเลี้ยงหรือระยะ 2 ระยะก็ได้ 
 
ตำรำงท่ี 2.7 ความต้องการโภชนะในสูตรอาหารไก่เนื้อระยะต่างๆ 
ความต้องการโภชนะใน
สูตรอาหาร 

ไก่เนื้อระยะแรก  
(อายุ 0-3 สัปดาห์) 

ไก่เนื้อระยะรุ่น  
(อายุ 3-6 สัปดาห์) 

ไก่เนื้อระยะขุน  
(อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป) 

โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) 23.00 20.00 18.00 
พลังงาน (ก.แคล/กก.) 3180.00 3180.00 3200.00 
แคลเซียม (เปอร์เซ็นต์) 1.00 0.90 0.80 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ 
(เปอร์เซ็นต์) 

0.45 0.40 0.35 

ไลซีน (เปอร์เซ็นต์) 1.20 1.00 0.85 
เมท+ซีส (เปอร์เซ็นต์) 0.93 0.72 0.60 

ที่มำ: ธ ารงศกัดิ์ (2531) 
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ในช่วงเริ่มต้นควรใช้พลาสติกชนิดแบน  (1 ใบต่อลูกไก่ 100 ตัว ) และเมื่อลูกไก่ปรับตัวกิน
อาหารจากถังได้จึงเอาถาดแบนออกซึ่งมักอยู่ในช่วง 5-7 วัน  นอกจากนี้ผู้เลี้ยงจะต้องยกถังอาหารขึ้น
ตามการเจริญเติบโตของไก่โดยให้ขอบบนของถาดอยู่เสมอกับหลังไก่ อาหารไก่เนื้อระยะแรกในช่วง 2 
สัปดาห์ แรกควรเป็นอาหารผงหรืออาหารบี้ ส่วนอาหารระยะสองและระยะสามควรอยู่ในรูป
อาหารเม็ดเพ่ือประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงสุดการให้อาหารวันละ 3-4 ครั้งจะช่วยกระตุ้นการกิน
และป้องกันอาหารเสียหาย ไม่ควรใส่อาหารเกินกว่า 1/3 ของความจุถังอาหารและจะต้องแน่ใจว่า
พ้ืนที่การให้อาหารมีเพียงพอกรณีรางอาหารจะใช้ 5 ซม. ต่อตัวถ้าให้ถังอาหารกลมจะใช้ 4 ใบ ต่อไก่ 
100 ตัว   (เกียรติศักดิ์ , 2545 ) 

 
กำรท ำวัคซีนไก่  

จุดประสงค์ของการท าวัคซีน คือ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรคที่ไม่สามารถท าการรักษาได้หรือโรคที่ยากต่อการรักษา ท าให้ไก่สร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นใน
ร่างกาย การท าวัคซีนเป็นการเพ่ิมความเครียดให้ไก่ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงต้องเข้มงวด
ในขั้นตอนการท าวัคซีน โดยต้อนไก่ครั้งละน้อย ๆ จับไก่ด้วยความระมัดระวัง และท าวัคซีนด้วยความ
นุ่มนวล ถ้าไม่ระมัดระวังมีผลท าให้ไก่เกิดความเครียดเพ่ิมข้ึนและไก่แพ้วัคซีนมากข้ึน 
 
ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจากส่วนของเชื้อโรคหรือเชื้อที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งเมื่อฉีดเข้า
ร่างกายสัตว์ก็สามารรถท าให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ และภูมิคุ้มกันโรคนั้นสามารถที่จะป้องกันสัตว์
ไม่ให้ป่วยเป็นโรคนั้น ชนิดของวัคซีนแบ่งออกได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

1. วัคซีนเชื้อเป็น  เป็นวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อที่มีความรุนแรงแต่ถูกท าให้อ่อนแอลง หรือถูก
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจุลชีพที่ไม่มีความรุนแรง ซึ่งไม่สามารถท าให้เกิดโรคได้ จุลชีพเหล่านี้
สามารถแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนได้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ท าให้เกิดความเครียดหรือเกิดอาการแพ้วัคซีน วัคซีน
เชื้อเป็นสามารถให้ไก่ได้ทีละตัว โดยการหยอดตาหรือหยอดจมูก หรือให้ไก่เป็นกลุ่มโดยการละลายใน
น้ าดื่ม หรือการสเปรย์ ท าให้ประหยัดแรงงาน วัคซีนเชื้อเป็นสามารถถูกท าลายได้ง่ายโดยภูมิคุ้มกันที่
ถ่ายทอดมาจากแม่แต่ ให้ความคุ้มโรคสูง อาจท าให้สัตว์เกิดโรคได้ แต่การเก็บรักษายุ่งยากกว่าวัคซีน
เชื้อตาย และมีราคาถูก  

2. วัคซีนเชื้อตาย เป็นวัคซีนที่มักเตรียมจากเชื้อที่ความรุนแรงที่ถูกท าให้ตายโดยทางเคมีหรือ
ฟิสิกส์ จุลชีพเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนได้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จึงมีความปลอดภัย แต่ให้ความ
คุ้มโรคต่ า วัคซีนเชื้อตายจะให้โดยวิธีการฉีดเท่านั้น สารที่ใช้ผสมกับวัคซีนจะเป็นน้ ามันหรืออลูมินั่ม
ไฮดร็อกไซด์ สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดี วัคซีนเชื้อตายมีราคาแพงแต่เก็บรักษาง่าย  

 
วิธีกำรท ำวัคซีน   
การท าวัคซีนไก่สามารถท าได้หลายวิธีทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของวัคซีนที่ใช้และชนิดของโรค 

1. การหยอดตาหรือหยอดจมูก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ เพ่ือป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบ โดยละลายวัคซีนในน้ ายาละลายวัคซีน 
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(น้ ากลั่น ที่อุณหภูมิห้อง) การใช้น้ าเย็นจัดอาจท าให้เยื่อบุอักเสบ ขวดที่ใช้หยอดวัคซีนควรเป็นขวด
มาตรฐาน เพ่ือให้ลูกไก่ได้รับวัคซีนครบโด๊ส การหยอดตาให้หยอดวัคซีน 1-2 หยดต่อไก่ 1 ตัว 
ต าแหน่งที่จะหยอดวัคซีนก็คือที่บริเวณมุมตาด้านใน รอจนกระทั่งวัคซีนเข้าไปในตาจึงปล่อยไก่ การ
หยอดจมูกจะให้ผลดีกว่าการหยอดตา การหยอดโดยใช้นิ้วมือปิดรูจมูกไว้ข้างหนึ่งแล้วจึงหยอดวัคซีน
ในรูจมูกอีกข้างหนึ่ง การท าวัคซีนโดยการหยอดตาและหยอดจมูกท าให้ไก่ทุกตัวได้รับปริมาณวัคซีนที่
ใกล้เคียงกันทุก ๆ ตัว ดังนั้น ภูมิคุ้มโรคท่ีเกิดจึงมีระดับใกล้เคียงกัน เพียงแต่วิธีการท ายุ่งยาก เสียเวลา 
และเสียแรงงานมากกว่าเท่านั้น  
 2. การแทงปีก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะ ที่ คือบริเวณใต้ผิวหนัง เช่น วัคซีนป้องกันโรค
ฝีดาษ เป็นวัคซีนที่มีความเข้มข้นมาก เนื่องจากใช้น้ ายาละลายวัคซีนเพียงเล็กน้อย และใช้เข็มจุ่ม
วัคซีนครั้งละ 0.01 ซี.ซี. โดยสังเกตจากการที่วัคซีนเต็มรูเข็มทั้งสองข้าง แล้วแทงเข็มจากทางด้านล่าง
ผ่านทะลุผนังของปีกไก่ ระวังอย่าให้แทงผ่านขน กล้ามเนื้อ หรือกระดูก ภายใน 7-10 วัน หลังจากท า
วัคซีนจะเกิดรอยสะเก็ดแผลทั้งด้านบนและด้านล่างของผนังปีกไก่ซึ่ง เกิดจากการแทงเข็มผ่าน  

3. การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการท าวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์ โดยฉีดเข้าใต้
ผิวหนังบริเวณท้ายทอยหรือฐานคอ ท าให้การสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ให้ผลในการคุ้มกัน
โรคนาน  

4. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ   เป็นวิธีที่นิยมใช้กับวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
หน้าอก การฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าการหยอดตาและจมูก เพราะจะไป
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารน าขึ้นในกระแสเลือดและเกิดการหมุนเวียนไปทั่วร่างกาย ท าให้
ภูมิคุ้มกันเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ไก่ เป็นต้น  

5. การละลายน้ าดื่ม  เป็นวิธีที่ท าได้ง่าย ประหยัดแรงงาน และเหมาะส าหรับไก่จ านวนมาก ๆ 
แต่การสร้างภูมิคุ้มกันจะมีความผันแปรค่อนข้างมาก เนื่องจากไก่แต่ละตัวได้รับวัคซีนในปริมาณที่
แตกต่างกัน ดังนั้น จะต้องหยุดให้น้ าไก่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนท าวัคซีน เพ่ือกระตุ้นให้ไก่
กระหายน้ าและกินน้ าผสมวัคซีนให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ระยะเวลาในการอดน้ าจะขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ อุปกรณ์ให้น้ าต้องเพียงพอส าหรับไก่จ านวน 2 ใน 3 ของคอกสามารถเข้าไปกินน้ าได้พร้อม ๆ 
กัน ถ้าไม่พออาจเพ่ิมอุปกรณ์ให้น้ าขึ้นมาชั่วคราวส าหรับการนี้โดยเฉพาะ จุดนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะการล้มเหลวจากการให้วัคซีนนี้มักเกิดจากระบบน้ าไม่ถูกต้องและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 
ส าหรับปริมาณน้ าที่ใช้ละลายวัคซีนจะผันแปรไปตามอายุของไก่ ดังนี้ 

6. การสเปรย์   เป็นวิธีที่นิยมมากส าหรับการท าวัคซีนครั้งแรกในลูกไก่อายุ 1 วัน เพ่ือป้องกัน
โรคติดเชื้อจากไวรัสในระบบทางเดินหายใจ อาจสเปรย์ตั้งแต่ในโรงฟักหรือโรงเรือนที่เลี้ยง โดยสเปรย์
ใส่ลูกไก่ที่อยู่ในกล่องเลย ลูกไก่จะได้รับวัคซีนผ่านทางลูกตาหรือจมูก เป็นวิธีที่ท าได้ รวดเร็ว สามารถ
ให้วัคซีนแก่ไก่จ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่ประมาณวัคซีนที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป การ
สเปรย์ควรสเปรย์ให้พอหมาดๆ ไม่ควรให้ตัวลูกไก่เปียกโชก และควรทิ้งลูกไก่ไว้ 10-15 นาที เพ่ือให้
ตัวแห้ง 
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ตำรำงท่ี 2.8 โปรแกรมการให้วัคซีนไก่เนื้อหรือไก่เนื้อ 
อำย ุ ชนิดของวัคซีน กำรให้วัคซีน 
1-7 วัน 1.วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น หยอดจมูก 

2.วัคซีนหลอดลมอักเสบ เชื้อเป็น หยอดจมูก 
3.วัคซีนฝีดาษ เชื้อเป็น แทงปีก 

7-14 วัน วัคซีนกัมโบโร  เชื้อเป็น ละลายน้ ากินหรือหยอดตา 
21 วัน วัคซีนนิวคาสเซิล  เชื้อเป็น ละลายน้ ากินหรือหยอดจมูก 

ที่มำ: จันทนา (2529) 
 
โรคและกำรป้องกัน   

จันทนา (2529) ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคสัตว์ปีกไว้ดังนี้ 
1.โรคไข้หวัด  (Avian  Influenza)  เกิดจากออร์โทมิกโซไวรัส  (Orthomyxovirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอน
เอไวรัส  (RNA  virus)  ออร์โทมิกโซไวรัสมีหลายไทพ์  ที่ท าให้สัตว์ปีกเป็นโรค  ได้แก่  ไทพ์เอ  (type  
A)ชื้อไวรัสนี้มีลักษณะค่อนข้างยาว  ขนาด  80 – 120  เอ็นเอ็ม  มีเปลือกหุ้ม  (envelope)  ใหญ่  ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรตีน2ชนิด  ชนิดหนึ่งสามารถจับกับเม็ดเลือดแดงของไก่ได้เรียกว่า ฮีแมกกลูทิน  
(henagglutination  =  HA)  อีกชนิดหนึ่งเป็น  นิวรามินิเดส  (neuranminidase  =  NA) 
1.1 การแพร่โรค เชื้อไวรัสมีในน้ ามูก  น้ าลาย  และอุจจาระของสัตว์ป่วย  การติดเชื้อจึงเกิดได้โดยตรง
จากการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้  เชื้อจะปนไปกับอาหาร  น้ า  และในฝุ่นละออง  ไก่วัยเจริญพันธุ์จะมีเชื้อ
อยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ด้วย  จึงสามารถแพร่เชื้อไปกับไข่ได้ระยะฟักโรคขึ้นกับความรุนแรงของเชื้อแต่
ละสเตรน  และชนิดของสัตว์ปีกที่เป็นโรคเป็ดและนกเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่า  หลังจากได้รับเชื้อ  2 – 3 
ชั้วโมง  หรือ  3 – 7 วัน  จึงจะแสดงอาการป่วยนกเป็ดน้ าที่มีการบินอพยพเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ตามฤดูกาล
จะเป็นตัวพาหะ (reservior)  น าเชื้อ    ไวรัสโดยไม่แสดงอาการป่วย  จึงหลีกเลี่ยงที่จะน าสัตว์นี้ไป
เลี้ยงรวมกับฝูงสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงอยู่เดิม 
1.2   อาการ อาการที่แสดงให้เห็นได้ขึ้นกับสเตรนของเชื้อ  ความรุนแรงของเชื้อ  ชนิดของสัตว์ปีก  
อายุของสัตว์ปีก  และสภาพแวดล้อมของสัตว์ปีก  อาการทั่ว ๆ ไป  สัตว์จะซึม  กินอาหารน้อยลง  มี
อาการทางระบบหายใจมากน้อยต่าง ๆ  ได้แก่  หายใจมีเสียงดัง  น้ ามูลน้ าตาไหล  ไซนัสบวมอักเสบ  
ผิวหน้าแดงคล่ าปนเขียว  (cyanosis)  แสดงอาการทางประสาท  ถ่ายอุจจาระเหลว  สัตว์ป่วยอาจ
แสดงอาการเพียงบางอาการเท่านั้น  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและระยะเวลาที่เป็นโรค  สัตว์ปีก
ที่เป็นโรคอาจตายเพียง  10เปอร์เซ็นต์  หรืออาจตายสูงถึง  100เปอร์เซ็นต์  ได้ 
1.3   การป้องกัน เนื่องจากโรคนี้มักระบาดในฝูงนกป่าและเป็ดป่าที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่   และ
อาจน าเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกของเราได้  จึงควรป้องกันไม่น าสัตว์ปีกแปลกถิ่นน ามาเลี้ยงรวมกับ
ของเรา  ถ้ามีการป่วยในฝูง  เช่น  มีอาการเป็นหวัด  น้ ามูลไหล  ตาแฉะ  ให้ยาปฏิชีวนะควบคุม  เช่น  
ยาลินโต – สเปคติน  12.5  ส าหรับไก่  (บ.อัพยอห์น/กรุงเทพ  เวท  ดรัก)  ลูกไก่อายุ  1 – 3  วันให้
ขนาด  72  กรัม  ละลายน้ าส าหรับไก่  1,000  ตัวต่อวัน  ให้  3  วันติดต่อ  หรือให้ขนาด  100  กรัม  
ละลายน้ า  25  ลิตร  ให้กินอย่างน้อย  3  วันติดต่อกัน  ขนดบรรจุ  100  กรัม  หรืออาจใช้ยา  โปลี  
ไวต้า  เพน  สเตรป  (บ.เซนทาแล็บ)  ลูกไก่ขนาด  1  ช้อนชาต่อน้ า  1  แกลลอน  ให้กินนาน  4 – 5  
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วัน  ขนาดบรรจุ  15  กรัม  1  ปอนด์  และถัง  10  ปอนด์  การให้ยาที่มีวิตามินผสมอยู่ด้วยช่วยลด
ความเครียดขณะไก่ป่วยได้ 
 
 2.  โรคนิวคาสเซิล  (Newcastle  disease) 
  เกิดจากเชื้อพารามิกโซไวรัส  (Paramyxovirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอนเอ  (RNA)  ท าให้
ไก่ทุกอายุเป็นโรครุนแรงและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง ลักษณะของเชื้อโรคพารามิกโซไวรัส  
มีขนาด  120 – 300  เอ็นเอ็ม  แต่ส่วนมากมีขนาด  180  เอ็นเอ็ม  เปลือกหุ้มของไวรัสนี้มีความไว
ต่ออีเทอร์  (ether - sensitive)  และประกอบด้วยสารโปรตีน  (antigen)  ซึ่งจะกระตุ้นให้สัตว์สาร
แอนตี้บอดี้ในเซรั่ม  2  ชนิด  คือ  ฮีแมกกลูตินิน  อินฮิบิททิ่ง  (hemagglutinin  inhibiting)  และ
ไวรัส  นิวทรอล  ไลซิง  แอนตี้บอดี้  (virus  neutralizning  antibodies)  ดังรั้น  เชื้อพารามิกโซ
ไวรัสจึงสามารถจับกับเม็ดเลือดได้  โดยการที่ไวรัสกับฮีแมกกลูตินินจะไปจับกันเองเสียก่อนไวรัสที่ท า
ให้เกิดโรคนิวคาสเซิล  ได้แก่  เซโรไทพื  พีเอ็มวี – 1 (PMV - 1)  และแต่ละสเตรนของนิวคาสเซิล
ไวรัสท าให้เกิดโรคมีความรุนแรงต่าง ๆกัน คือ ชนิดที่มีพิษรุนแรงมาก (elogenic strain) ท าให้เกิด
โรคแบบดอลลี่ส์ (Dolyle’s)ลักษณะแบบนี้จะท าให้เกิดโรครุนแรงแบบเฉียบพลัน ท าให้ไก่ทุกอายุเป็น
โรคและไก่เป็นโรคตายมาก รอยโรคท่ีส าคัญของแบบนี้จะมีเลือดออกมากในอวัยวะย่อยอาหาร สเตรน
นี้ ยั ง ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค แ ล ะ มี ร อ ย โ ร ค ที่ ส า คั ญ ที่ อ วั ย ว ะ ห า ย ใ จ แ ล ะ ใ น ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท 
(pneumoencephalitis) แต่จะไม่พบรอยโรคที่อวัยวะย่อยอาหาร เรียกแบบของโรคนี้ว่าบีชส์ 
(Beach’s) ทั้งแบบดอลลี่ส์และบีชส์ พบได้ในแถบเอเชียรวมทั้งในประเทศไทยด้วย 
  2.1  การแพร่โรค    เชื้อไวรัสนี้อยู่ในน้ ามูก  น้ าตาและอุจจาระของสัตว์ป่วย  
นอกจากนี้  ไวรัสจากสัตว์ป่วยติดไปกับฝุ่นละออง  เมื่อลมพัดฝุ่นละอองเหล่านี้ไปยังฝูงอันใกล้เคียง  
ท าให้เกิดการระบาดไปได้บริเวณกว้าง  คนที่เข้ามาในเล้าก็จะน าเอาเชื้อไวรัสติดไปกับเสื้อผ้า  รองเท้า  
และน าไปแพร่เชื้อยังที่อ่ืน ๆได้อีกต่อไป  จึงท าให้การระบาดเกิดขึ้นได้เร็วมาก  ดังนั้น  จึงพบได้ว่าเกิด
การระบาดโรคนิวคาสเซิลขึ้นได้อยู่เสมอๆระยะฟักตัว  เชื้อที่มีพิษรุนแรงจะมีระยะฟักโรค  5 – 6 วัน  
ถ้าไก่มีความต้านทานอยู่บ้าง  จะมีระยะฟักโรคได้ถึง  25  วัน  อัตราการระบาดภายในฝูงมีถึง  90
เปอร์เซ็นต์  และอัตราการตายพบได้ถึง  100เปอร์เซ็นต์   
  2.2 อาการ โรคนิวคาสเซิลที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดที่มีพิษรุนแรง จะท าให้เกิดโรค
ทันทีทันใด    ไก่เริ่มตายโดยยังไม่ได้แสดงอาการใดๆ มีแต่อาการซึม อ่อนเพลีย ไม่กินอาหารและถ่าย
อุจจาระเหลว บางตัวเมื่อเป็นโรคได้ 3 – 4 วัน จะมีอาการตัวสั่น เป็นอัมพาตที่ขาและปีก ขากระตุก
เป็นระยะ มีอาการคอบิดไปข้างหลัง ไก่จะเริ่มตายในวันที่ 5 – 6 ไก่ที่เป็นโรคในระบบหายใจจะมี
อาการหายใจล าบาก อ้าปากหายใจ น้ ามูก น้ าตาไหลร่วมกับอาการเป็นอัมพาตของขาและปีก และ
แสดงอาการคอบิดด้วย 
  2.3 การป้องกัน โรคนิวคาสเซิลมักมีการระบาดบ่อย แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรค
หลายชนิดก็ตาม     วิธีการป้องกันโดยทั่วไป 
   2.3.1 จัดการสุขาภิบาลภายในเล้าให้สะอาด ป้องกันพาหนะโรคต่าง ๆ เช่น
นกกระจอก เป็ด และนกบางชนิด สัตว์พวกนี้จะมีเชื้อไวรัสอยู่ได้โดยไม่แสดงอาการป่วย แต่จะแพร่
เชื้อไวรัสไปได้ 
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   2.3.2  ให้วัคซีนซึ่งมีหลายชนิด  เช่น  ชนิดลาโซต้า  สเตรน,  ชนิดสเตรน
ฮิชเนอร์  บี1,  สเตรน  เอฟ  และสเตรน  เอ็มพี  ส่วนวิธีการใช้ให้ได้ท้ังชนิดละลายน้ ากิน  หยอดจมูก  
ฉีดพ่น  แทงปีก  หรือฉีดเข้าใต้หนัง  ลูกไก่อายุตั้งแต่  1  วัน  ให้วัคซีนชนิด  บี1  ลาโซต้านเตรน  
หรือ  สเตรน  ฮิชเนอร์  บี1  หรือ  สเตรน  เอฟ  ก็ได้  การให้วัคซีนครั้งควรให้โดยการหยอดจมูก  
หรือหยอดตา  เพ่ือไก่จะได้วัคซีนครบตามที่ก าหนด  และควรให้เมื่ออายุได้ประมาณ  5 – 7  วัน  และ
การให้ครั้งสองอาจให้โดยวิธีละลายน้ ากิน  เมื่อไก่อายุ  20 – 30  วัน  และการให้วัคซีนครั้งที่สาม  
ควรให้ก่อนไก่จะไข่  อายุระหว่าง  16 – 20  สัปดาห์  การให้วัคซีนครั้งที่สาม  ควรให้วิธีฉีดหรือแทง
ปีกจะได้ความคุ้มโรคนานกว่า 
 3.  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious bronchitis) 
  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส  (Coronavirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอน
เอ ไวรัส  (RNA  virus)  ท าให้ลูกไก่เป็นโรคแบบรุนแรงและเฉียบพลัน  ลูกไก่จะแสดงอาการทาง
ระบบหายใจ  ได้แก่  อ้าปากหายใจ  หายใจล าบาก  หายใจเสียงดัง  น้ ามูกไหล  ไก่ที่เป็นโรคท าให้ไข่
ลดลง  คุณภาพไข่เหลว  เปลือกไข่บางมีผิวขรุขระ ลักษณะของเชื้อโคโรน่าไวรัส  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  80 – 120 เอ็นเอ็มฯ  ที่ผิวรอบเชื้อไวรัสซึ่งมีลักษณะกลมจะมีส่วนยื่น  (projection)  
ออกมาเหมือนมงกุฎ  (crow)  จึงเรียกว่า  โคโรน่าไวรัส  ความถ่วง  (specific  gravity)  ของเชื้อนี้ใน
เกลือซีเซียม  คลอไรด์  (cesium  chloride)  เท่ากับ  1.24  ในน้ าตาลซูโครส  เท่ากับ  1.19  เชื้อนี้
มีความไวต่อน้ าย่อยทริพซิน  (trypsin)  และอีเทอร์ไม่สามารถจับเม็ดเลือดแดงไก่ได้ด้วยตนเอง  ต้อง
ถูกย่อยด้วย  1เปอร์เซ็นต์  ทริพซิน  เป็นเวลานาน  3  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส  
เสียก่อนจึงจะสามารถจับกับเม็ดเลือดแดงไก่ได้  และการจับกันนี้ถูกขัดขวางได้ด้วยแอนตี้บอดี้ในเซรั่ม  
  3.1  การแพร่โรค เชื้อโคโรน่าไวรัสมีอยู่ในหลอดลมและปอดของลูกไก่ป่วย  และ
สามารถพบเชื้อได้ในระยะที่ไก่เป็นโรคภายใน  2  สัปดาห์  หลังจากได้รับเชื้อ  ส่วนไก่ไข่จะพบเชื้อใน
ไข้ด้วย  และคงอยู่ได้นานถึง  43  วัน  หลังจากได้รับเชื้อ  เชื้อไวรัสจะปนเปื้อนไปกับฝุ่นละออง  
อากาศและภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท าให้การแพร่โรคไปได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีการระบาดของโรคได้
เร็ว  ลูกไก่ที่อยู่รวมกันจะมีอัตราการเป็นโรค  100เปอร์เซ็นต์  และไก่ที่เป็นโรคจะตายประมาร  25
เปอร์เซ็นต์  ลูกไก่อายุมากกว่า  6  สัปดาห์จะมีอัตราการตายลดลงเนื่องจากมีความต้านทานมากกว่า 
ระยะฟักโรค  เมื่อไก่ได้รับเชื้อไวรัส  จะแสดงอาการป่วยภายใน  42  ชั่วโมง  แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา  
18 – 36  ชั่วโมง  หรืออาจนานถึง  4  วัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนไวรัสที่ไก่ได้รับและอายุของไก่ป่วย 
  3.2 อาการที่เป็นโรคจะมีอาการอ้าปากหายใจ โก่งคอเวลาหายใจ หายใจล าบาก มี
เสียงดังเวลาหายใจ น้ ามูกไหล บางรายมีอาการไซนัสบวม น้ าตาไหลท าให้ตาแฉะ ลูกไก่จะนอนสุม
รวมกันไก่รุ่นอายุมากกว่า  5 – 6  สัปดาห์  มีอาการหายใจล าบาก  อ้าปากหายใจ  อาการเหล่านี้อาจ
ไม่แสดงให้เห็นชัดเจน  เสียงดังในหลอดลม  จะสังเกตได้เมื่อจับไก่มาตรวจดูและคอยฟังเสียงดังใน
ล าคอ ไก่ไข่อาจแสดงอาการหายใจล าบากเหมือนไก่เล็กได้  แต่ลักษณะอาการที่พบได้เด่นชัดคือ  ให้
ไข้ลดลง  ลักษณะของไข่จะมีเปลือกบาง  รูปร่างบิดเบี้ยว  เปลือกไข่ขรุขระ  ส่วนของไข่ข่าวจะใสเป็น
น้ ามากกว่าปกติ  และติดกับเยื่อหุ้มไข่ที่เปลือก  แม้ว่าไก่จะฟ้ืนจากโรคแล้วก็ตาม  การให้ไข่ลักษณะนี้
จะมีอยู่อีกระยะหนึ่งจึงกลับสู่สภาพปกติ 
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  3.3 การป้องกัน โรคนี้ท าให้ลูกไก่เป็นโรคและระบาดบ่อย ในฝูงไก่เล็ก จึงควรมีการ
ป้องกันที่ดี ดังนี้ 

 3.3.1 เลือกซื้อลูกไก่ท่ีแข็งแรงและมาจากฝูงแม่พันธุ์ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 
  3.3.2 มีการสุขาภิบาลที่ดีภายในเล้า ป้องกันอากาศชื้นแฉะในโรงเรือน ซึ่ง

จะเป็นปัจจัยท าให้ลูกไก่ป่วยเป็นโรคในหลอดลมได้ง่าย 
  3.3.3 ไม่เลี้ยงไก่เล็กรวมกับไก่โต เพราะไก่โตอาจน าเชื้อไวรัสมาให้ลูกไก่ได้ 

โดยที่ไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นได้ 
 3.3.4 ไม่ควรเลี้ยงลูกไก่จากแม่ไก่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการให้ไข่ ไข่มีคุณภาพ

เลว หรือไข่มีเปลือกขรุขระ เพราะแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ในลักษณะนี้อาจมีเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดอยู่ 
  3.3.5 ให้วัคซีนเป็นต่อลูกไก่ครั้งแรก เมื่ออายุ 4 วัน โดยวิธีหยอดตา แล้วให้

ครั้งที่สองเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ อาจให้โดยวิธีหยอดตา ผสมน้ าหรือฉีดพ่น ส าหรับไก่ไข่หรือไก่พันธุ์ควร
ให้ครั้งที่สาม เมื่ออายุ 14 – 16 สัปดาห์ เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มโรคให้สูงพอเพียงที่จะถ่ายทอดสู่ลูกไก่ได้  
ให้วัคซีนละลายน้ ากิน  ควรให้ไก่อดน้ า  2 – 3  ชั่วโมงก่อนให้วัคซีน  และควรให้วัคซีนให้หมดภายใน  
2  ชั่วโมง  น้ าที่ใช้ในการผสมวัคซีนควรเป็นน้ าที่สะอาด  ไม่มีสารคลอรีน  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนรวม  
คือ  วัคซีนนิวคาสเซิลรวมกับหลอดลมอักเสบติดต่อ  เช่น  วัคซีนคอมบีมูน  (บ.เอฟ.อี  ซิลิ คอน)  ใช้
ผสมน้ ากิน  ให้ครั้งแรกเมื่ออายุ  4 – 6  วัน  ให้ครั้งที่  2  เมื่ออายุ  12 – 14  วัน  หรืออาจให้ครั้ง
เดียวเมื่ออายุ  14 – 21  วัน  ส าหรับไก่พันธุ์หรือไก่ไข่ควรให้ซ้ าอีกครั้งก่อนไก่ให้ไข่ 

  3.3.6 เมื่อให้วัคซีนแล้วไก่เกิดความเครียด ควรเสริมวิตามินด้วย โพลี วิท 
โดยใช้ยา 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ า 10 แกลลอน 

  3.3.7 วัคซีนเชื้อตายส าหรับไก่ไข่ ได้แก่ วัคซีนหลอดลมอักเสบเชื้อตาย อิ
บินอิมัลชัน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จ านวน 0.5 มิลลิลิตร เมื่อไก่อายุ 16 – 20 สัปดาห์ วัคซีนชนิดนี้ควรให้
หลังจากการให้วัคซีนเชื้อเป็นตามโปรแกรมมาก่อนแล้วในระยะลูกจนถึงไก่รุ่น 
 4. โรคหวัดหน้าบวม (Infectious Coryzal) 

เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น 
  4.1 สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ฮีโมฟิลลัส พารากัลลินารุ่ม (Hemophilus 
paragallinarum) 
  4.2   การแพร่โรค 
    4.2.1ไก่ป่วยหรือตัวอมโรคจะแพร่เชื้อปะปนมาในน้ าและอาหาร 
   4.2.2 โดยการสัมผัสกับไก่ป่วยทางละอองน้ า จากการไอจามของตัวป่วย 
  4.3   อาการ 
   4.3.1 เริ่มโดยไก่จะแสดงอาการเป็นหวัด จาม 
   4.3.2 มีน้ ามุกใสออกจากโพรงจมูก ตาอักเสบบวม 
   4.3.3 เมื่อเป็นโรคระยะหนึ่งจะมีการบวมที่ใบหน้า 
   4.3.4 หายใจมีเสียดัง ไซนัสอักเสบ 
   4.3.5 เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 
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   4.3.6 การบวมที่บริเวณใบหน้า ตาอาจจะปิดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 
เนื่องจากก้อนหนองบริเวณไซนัสจะไปดันท าให้ตาปิด 
   4.3.7 จะพบในไก่ท่ีมีอายุมากกว่าในฝูงไก่อายุน้อย 
  4.3 การป้องกัน 
มีปฏิชีวนะท่ีให้ผลดีในการรักษา 
   4.3.1 ปฏิชีวนะที่กินอาจใช้พวกคลอเตตราซัยคลีน, คลอแรมเฟนิคอล หรือ
ให้พวกซัลฟา เช่น ทริปเปิลซัลฟา ซัลฟาไดเมทท๊อกซิน หรือไตรเมทโธรปริม + ซัลฟา 
   4.3.2 อาจให้ปฏิชีวนะโดยการฉีด เช่น พวกสเตรปโตมัยซิน หรือออกซ่ี 
เตตราซัยคลีน 
 
เชื้อ Escherichia coli หรือ E. coli 

 

ภำพที่ 2.9 เชื้อ E. coli 

 
โรคติดเชื้ออีโคไล (E. coli) เป็นโรคที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ โรคนี้พบได้ใน

ไก่ทุกอายุ แต่มักเกิดความเสียหายรุนแรงในไก่อายุ 4-5 สัปดาห์ และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์ปีก 
ไก่พบการเกิดโรคแบบเฉพาะที่ เช่น รังไข่อักเสบ ท่อน าไข่อักเสบ ถุงไข่แดงอักเสบ ถุงลมอักเสบ และ
เป็นโรคแบบกระจายทั่วร่างกาย 

อำกำรที่พบในไก่เนื้อ โดยไก่จะมีอาการตาอักเสบ ถุงลมอักเสบ การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ 
เยื่อหุ้มตับ และท่อน าไข่  
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ภำพที่ 2.10 แสดงอาการที่เกิดจากเชื้อ E. coli  
 

สำเหตุเกิดจำกเชื้อ Escherichia coli หรือ E. coli ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Harry 
และHemsley) พบว่าเชื้อ E. coli มีแหล่งอาศัยอยู่บริเวณล าไส้ของคน และสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณ
ล าไส้ใหญ่ และล าไส้เล็กส่วนปลาย เชื้อนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้น ขณะอยู่ในล าไส้ E. coli จะท า
หน้าที่ช่วยย่อยสลายกากอาหารและเชื้อนี้จะถูกขับถ่ายปะปนออกมากอุจจาระ ดังนั้นไก่จึงสามารถ
ได้รับเชื้อนี้จาก ฝุ่น ละอองในโรงเรือน วัสดุรองพ้ืน สิ่งขับถ่ายของไก่ตัวอ่ืน และจากน้ าที่ใช้เลี้ยงไก่  
หรือในกรณีของการติดเชื้อเฉพาะแห่ง มักพบเยื่อหุ้มข้ออักเสบ การอักเสบของกระดูกหรือไขกระดูก 
และการติดเชื้อในล าไส้ท าให้เกิดล าไส้อักเสบในสัตว์ปีก  

ยำที่ใช้ได้ผล เช่น Gentamicin. Kanamycin, Norfloxacin  เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ควรมี
การเพาะแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพเนื่องจากเชื้อ E. coli มีการดื้อยาสูง  

ซัลโมเนลล่ำ (salmonella spp) 
 

 
ภำพที่2.11 เชื้อซาโมเนลล่า (salmonella spp) 
 

เชื้อซาโมเนลล่าเป็น genus หนึ่งของแบคทีเรีย family Enterobacteriaceae มีรูปร่าง
ลักษณะเป็นแท่ง ขนาดประมาณ 0.7-1.5 ไมครอน (µm) X 2-5 ไมครอน ติดสีแกรมลบ ส่วนมาก
เคลื่อนไหวได้ สามารถเจริญเติบโตได้ในที่มีหรือไม่มีอากาศก็ได้ ซัลโมเนลล่าจะเริ่มถูกท าลายที่
อุณหภูมิ 70°C แต่สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 8-45 °C ความเป็นกรดด่าง
ที่ pH 6.5-7.5 ปริมาณน้ าใช้ได้ ไม่ต่ ากว่า 0.93 เป็นเชื้อที่ไม่ทนต่อความร้อน จะถูกท าลายได้ท่ีอุณหภูมิ 
55 °C นาน 1 ชั่วโมง หรือ 60 °C นาน 15-20 นาที หรือ 62 °C นาน 4 นาทีอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 5 °C ไม่
สามารถท าลายเชื้อได้เพียงแต่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเท่านั้น 
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 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรเจริญและกำรอยู่รอด 
 เนื่องจาก Salmonella spp. มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีจึงทนทานในสิ่งแวดล้อมที่

ไม่ เอ้ืออ านวยได้ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อ
การ เจริญเติบโตและความอยู่รอดของ Salmonellaspp. ในสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถควบคุมหรือ
ใช้ปัจจัยเหล่านี้ใน การควบคุมการแพร่กระจาย Salmonella spp. ซึ่งปัจจัยส าคัญเหล่านี้จะได้กล่าว
แยกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ต่อไป และในหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการประมวลผลของปัจจัยที่กล่าวมาแล้วว่ามี
ผลอย่างไรต่อ Salmonella spp. 

อุณหภูมิ : โดยช่วงอุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม อยู่ระหว่าง 30-45 °C ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Salmonella spp. มีคุณสมบัติที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีพบว่า อุณหภูมิต่ าสุด ที่
สามารถเจริญเติบโตได้ คือ 2-3 °C ในเนื้อไก่หรือเนื้อวัวโดยสามารถ อยู่ได้นาน 1-2 วัน ในขณะที่
อุณหภูมิสูงสุด ที่เคยมีรายงานว่าเจริญเติบโตได้คือ ที่ 54 °C ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella spp. มี
การปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็น 48 °C อย่างน้อยหนึ่งรุ่น ก่อนจะมีทายาทที่สามารถ
เจริญเติบโตที่ 54 °C  

ควำมเป็นกรดด่ำง : pH ที ่Salmonella spp. เจริญเติบโตได้อยู่ในช่วง 4.5-9.5 แต่ช่วงที ่
เจริญเติบโตได้ดีคือ pH 6.5-7.5 ปัญหาการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในอาหารที่เป็นกรดนั้น น่าจะมา
จาก ความสามารถของ Salmonella spp. ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ค่อยๆเป็นกรดทีละ
น้อยเช่น กรณี น้ านมหมักท่ีท าให้เกิดรสเปรี้ยวจากกรดแลคติค (lactic acid) การปรับตัวของ 
Salmonella spp. ต่อสภาวะ pH ภายนอกที่ไม่เหมาะสมจะคล้ายกับการปรับตัวต่ออุณภูมิที่สูง คือ
การตอบสนองเพ่ือการทนต่อกรด หรือ acid tolerance response (ATR) ซึ่งเหนี่ยวน าให้เกิดข้ึนเมื่อ 
pH ภายนอกเซลอยู่ต่ ากว่าช่วง pH ปกติท่ี Salmonella spp. จะสามารถเจริญเติบโตได้ (Foster 
and Hall, 1991; Greenacre et al., 2003, cited by ศุภชัย, 2548)  

 น้ ำใช้ได้ (water activity: aw) : ความหมายของน้ าใช้ได้คือ ปริมาณน้ าที่อยู่ในอาหารและ
สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ Salmonella spp. สามารถเจริญเติบโตได้ที่ระดับ aw ไม่ต่ า
กว่า 0.93 ความเข้มข้นของน้ าเกลือที่ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ Salmonella spp. ได้คือที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 3-4 การที่ Salmonella spp. สามารถทนต่อความแห่งหรือ aw ระดับ
ต่ าๆ ได้จึงสามารถคงตัวมีชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมนอกร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ซึ่งเชื่อว่า 
Salmonella spp. อาศัยกลไกลการสะสมสารอาหารบางอย่าง ที่ท าให้ความเข้มข้นของ 
electrolytes ภายในเซลเท่าเดิม แต่มีปริมาณน้ าเซลมากขึ้น เช่น  glycine betaine, choline, 
praline และ glutamate (Bakhrouf et al., 1992; Cayley et al., 1992; Chambers and 
Kunin, 1987, cited by ศุภชัย, 2548)  

อำกำศหรือออกซิเจน : ส าหรบัเซล Salmonella spp. เป็นแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโต
ได้ ไม่ว่าจะมีออกซิเจนหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสามารถสร้างพลังงานโดยอาศัยการหมัก 
(fermentation) ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการสร้างพลังงานจากการหายใจแบบ
ใช้ออกซิเจน (aerobic respiration) สูงกว่าการสร้างพลังงานจากการหมัก ดังนั้น แบคทีเรียจึงเลือก
ที่จะหายใจแบบใช้ออกซิเจนเมื่อใดก็ตามที่มี ออกซิเจน ด้วยเหตุนี้ Salmonella spp. ในเนื้อไก่และ
เนื้อปลาซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10 °C จึงสามารถเจริญเติบโตได้ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะสุญญากาศ 
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(vacuum packing) หรือในภาวะปรับบรรยากาศ (modified atmosphere) ไม่ว่า เป็นสภาวะที่มี 

CO2 หรือ N2 ในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม (Nychas and Tassou, 1996, cited by ศุภชัย, 2548) 

ปัจจัยร่วม (combined parameters) : ในการพิจารณาถึงผลของปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้น 
มักไม่พบในทางปฏิบัติจริงๆเนื่องจาก ปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆกัน และในการ
ตอบสนองของ Salmonella spp .ต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอาจจะมีการเสริมฤทธิ์ร่วมกับปัจจัยอ่ืนด้วย
เช่น ในสภาวะสุญญากาศหรือ ปรับบรรยากาศ Salmonella spp. สามารถเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวน
อย่างมาก ความสามารถในการทนต่อความเค็ม หรือ aw ต่ า (>2%NaC1) และความเป็นกรด 
(pH>5.0) จะมากขึ้นเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิสูงขึ้นมาสูงระดับที่เหมาะสมที่ Salmonella spp. เจริญได้ดี 
(Brocklehurst and Lund, 1990; D’Aoust, 1989; Thomas et al., 1992, cited by ศุภชัย, 2548)  

  กำรแพร่กระจำย : แหล่งที่อยู่อำศัยล ำดับแรกของซัลโมเนลล่ำ คือ ล าไส้ของสัตว์เช่น 
สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยง มนุษย์ รวมทั้งแมลง แต่บางทีอาจพบเชื้อซัลโมเนลล่าอยู่ตาม
ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ก็เป็นได้ ซัลโมเนลล่าจากล าไส้ออกมาทางอุจจาระ จากนั้นจะอาศัยสัตว์
แมลง และน้ าแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า ปุ๋ย ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย เข้าสู่วงจรของห่วงโซ่
อาหาร สู่ล าไส้ของมนุษย์และสัตว์วนเวียนเป็นวัฏจักร เชื้อสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยการ
ขนส่งสัตว์และอาหารระหว่างประเทศ การแพร่ซัลโมเนลล่าจากสัตว์ที่มีเชื้อไปยังสัตว์ ที่ปลอดเชื้อมัก
เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะมนุษย์และสัตว์ อาจเป็นพาหะ (carriers) คือมีซัลโมเนลล่าอยู่ในร่างกายหรือใน
อุจจาระ แต่ไม่แสดงอาการของโรคออกมา (อรุณ และคณะ, 2545) 
 
ถ่ำน (Charcoal) 

 
ภำพที่ 2.12 แสดงลักษณะของถ่าน 
 
ควำมหมำยของถ่ำน  
 ถ่าน(Charcoal) หมายถึง ไม้ที่เผาไหม้แล้วจนสุกมีสีด าโดยมากใช้เป็นเชื้อเพลิง การน าท่อน
ไม้มาวางเรียงแล้วจุดไฟ จากนั้นจึงใช้ดินหรือแกรบกลบ ปล่อยให้สุกไหม้แล้วน าถ่านออกมาดับด้วยน้ า 
ดั้งนั้นการศึกษาท าความเข้าใจ การวิจัยพัฒนาคุณภาพและผลผลิตของถ่านไม้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากผลพลอยได้จึงมีน้อยมาก รู้จักการใช้ถ่าน 
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 คนไทยรู้จักการใช้ถ่านกันมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร การใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆยังมีจ านวนไม่มากต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่ ๆได้มี
การศึกษาถ่านจากไม้ในด้านต่าง ๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้นถ่านไม้ที่ผลิตได้จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้หลายย่าง ได้แก่ ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ยา ก้นกรองบุหรี่ ใช้ผลิตชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย ฯลฯ ด้านครัวเรือน ใช้ประกอบอาหาร
ปิ้งย่าง ใช้ดูดกลิ่นและความชื้นในบ้าน ในห้องปรับอากาศ ในรถยนต์ ใส่ในถังข้าวสารเพ่ือดูดความชื้น
ของข้าว ใช้ดูดความชื้นใต้ถุนบ้าน ด้านการเกษตร ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ใช้ในการท าปุ๋ยหมัก และใช้
รักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ให้สดนานขึ้น และใช้ด้านในการปศุสัตว์ ใช้ในอาหารสัตว์ และใช้รอง
พ้ืนคอกปศุสัตว์ เป็นต้น 
 
ประเภทของถ่ำน 
 1. ถ่านสีด า (ถ่านที่เผาโดยทั่วไป) โดยทั่วไปแล้วถ่านสีด าจะนุ่มและมีเปลือกไม้ติดอยู่ถ่านสีด า
ติดไฟง่ายและมีพลังความร้อนในการเผาผลาญพอที่จะหลอมละลายโลหะและเหล็กได้ถ่านเกือบ
ทั้งหมดท่ีมีการผลิตทั่วโลกจะมีความคล้ายคลึงกันกับถ่านนี้ เผาที่อุณหภูมิระหว่าง 500 ถึง 700 องศา
เซลเซียส 
 2. ถ่านแข็ง Whit Charcoal  ( ถ่านที่เผาโดยกรรมวิธีพิเศษ ) ส่วนถ่านแข็ง จะแข็งและไม่มี
เปลือกไม้ติดอยู่ถ่านสีขาวจะให้พลังความร้อนสูง เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1000 องศาเซลเซียส ภายใน
ของถ่านจะมีผิวหน้าที่เรียบและแข็ง เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวานเหมือนโลหะ สามารถเผาไหม้ได้เป็น
เวลานาน 
 
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของถ่ำน 

 
 
ภำพที ่2.13 โครงสร้างของถ่าน 
ที่มำ: พิทักษ์ (2558) 

 
จากภาพพิทักษ์ (2558) ได้ท าการศึกษาถึงโครงสร้างของถ่านไม้ พบว่า ถ่านไม้ที่ส่องด้วย

กล้องจะพบรูพรุนจ านวนมาก ซึ่งรูพรุนดังกล่าวจะช่วยในการดูดซับกลิ่นได้ โดยเฉพาะถ่านไม้ไผ่ 
(bamboo charcoal) เนื่องจากโครงสร้างของถ่านไม้ไผ่มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆมากมาย โดยกลิ่น 
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เหม็นอับต่างๆ จะแพร่เข้ารูพรุน หากถ่านมีรูพรุนมากๆก็จะท าให้ดูดซับกลิ่นได้มากตามไปด้วย 
นอกจากนี้ ชนม์ชนก (2556) ได้กล่าวว่า ถ่านไม้ยังสามารถให้ก าเนิดและปลดปล่อยประจุลบ 
(Negative Ions) และอินฟาเรดยาว (Far infrared ray) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 
กำรน ำเอำถ่ำนใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ 
  การใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรม อาทิใช้ในระบบกรองและบ าบัดอุตสาหกรรมน้ าดื่ม
ระบบผลิตน้ าประปาระบบ บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากคาร์บอนในอุตสาหกร
รมโลหะหรือใช้ขี้เถ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ให้แข็งตัวช้า และมีความแข็งแกร่งขึ้น ฯลฯ การ
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ใช้ถ่านเพื่อท าหน้าที่ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพที่มาก ในห้อง
แอร์ ที่ท างานหรือในรถ หรือการใช้ถ่านวางไว้บริเวณช่องดูดอากาศเพ่ือก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ จะช่วยดูด
ซับกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆ เอาไว้ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี ในด้านการเกษตรใช้เป็นสาร
ปรับปรุงดิน ถ่านไม้จะมีรูพรุนมากมาย เมื่อใส่ถ่านป่นลงในดินจะช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ า
ได้ดีขึ้นส่งผลให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดการใช้ปุ๋ยเพราะสมบัติต่าง ๆ ของจุลธาตุที่มีอยู่
หลายชนิดในแท่งถ่าน จะเป็นประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูกจากแหล่งเดียวกัน  
 
 
กำรใช้ถ่ำนเป็นวัสดุรองพ้ืนในกำรเลี้ยงสัตว์ 

ใช้รองพ้ืนคอกปศุสัตว์โดยปกติเกษตรกรมักใช้แกลบรองพ้ืนคอกปศุสัตว์ เช่น ไก่ และหมู 
เนื่องจากแกลบสามารถหาได้ง่ายในราคาถูก ทั้งยังย่อยสลายยากเนื่องจากมีปริมาณซิลิกา (Silica) สูง 
จึงอาจใช้ได้หลายครั้ง แต่แกลบก็ยังคงเป็น อินทรียวัตถุ ที่ย่อยสลายได้และมักจะย่อย สลายด้วย
จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ จึงท าให้เกิดความร้อน ซึ่งจะท าให้สัตว์เกิดความเครียดและส่งผล กระทบถึง
สุขภาพและผลผลิตในที่สุด สัตว์จะเกิดความเครียด ตกใจง่าย เบื่ออาหาร ติดเชื้อหวัด ปอดบวม และ
โรคระบบหายใจได้ง่าย หากเกษตรกรเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนคอกเป็นถ่านแกลบ หรือ ถ่านชานอ้อย ซึ่งหา
ได้ง่ายและราคาถูกเช่นเดียวกัน ถ่านสามารถดูดซับความชื้นและกลิ่นได้ดีกว่าและไม่ย่อยสลายจึงไม่
เกิดความร้อนและแก๊สแอมโมเนีย อีกทั้งการย่อยสลายมูลสัตว์ยังเป็นการย่อย โดยจุลินทรีย์ที่ใช้
อากาศที่อาศัยยูในรูพรุนของถ่าน จึงไม่เกิดแก๊สพิษต่าง ๆ ทั้งยังท า ให้ปุ๋ยคอกมี คุณภาพดีขึ้นอีกด้วย  
และจะได้ผลดียิงขึ้น หากใช้ร่วมกบน้ าส้มควันไม้  (ปาจรีย์, 2557) สอดคล้องกับ นัฐพงษ ์(2012) และ 
สุรสิทธ์ (2555) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้ถ่านบด และถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนในประมาณ 15
เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าการไม่ใช้ถ่าน และประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่า 

 
กำรใช้ถ่ำนผสมอำหำรสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

ใช้ถ่านผสมอาหารสัตว์ ช่วยเพ่ิมแร่ธาตุ ดูดซับสารพิษ ก าจัดแบคทีเรียในระบบทางเดิน 
อาหาร ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์หากน าผงถ่านผสมในอาหารสัตว์เพียง 1เปอร์เซ็นต์ ถ่านจะช่วยดูด
ซับแก๊ส ในกระเพาะและล าไส้ ท าให้สัตว์ไม่มีอาการท้องอืด โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น วัว -ควาย 
ในต้น ฤดูฝน มักจะเกิดอาการท้องอืด เนื่องจากกินหญ้าที่มีปริมาณสูงเกินไป และถ่านจะยังช่วยให้
การย่อยอาหารดีขึ้นอีกด้วย และจะได้ผลดียิงขึ้น หากใช้ร่วมกับน้ าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก 



   27 

 

กระบวนการผลิตถ่านไม้นั้นเอง (ปาจรีย์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ เจษฎา และดนุสรณ์ 
(2560) ได้ท าการศึกษาการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารที่ระดับ 1.5เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้ไขมันในช่อง
ท้องไก่ไข่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใช้ผงถ่านไม้ไผ่ระดับ 0.5
เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) การลดลงของไขมันในช่องท้องในไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่ 1.5เปอร์เซ็นต์ 
อาจจะเกี่ยวข้องกับผลของผงถ่านต่อการดูดซับไขมัน เนื่องจากผงถ่านมีความสามารถในการดูดซับ
สารต่างๆ ได้สูง และการดูดซับของผงถ่านเป็นแบบไม่จ าเพาะเจาะจง  จึงท าให้มีการเพ่ิมการขับออก
ของไขมัน ส่งผลให้มีไขมันที่เก็บสะสมลดลง นอกจากนั้นการลดลงของไขมันในช่องท้องของกลุ่ม 1.5
เปอร์เซ็นต์ อาจเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ไก่ไข่ได้รับ เนื่องจากไก่ไข่กลุ่มที่เลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่ 1.5
เปอร์เซ็นต์ กินอาหารได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จากผลของผงถ่านต่อการลดลงของไขมันในช่องท้องนี้ จึง
อาจเป็นผลดีต่อผู้ผลิตไก่สาวและไก่พันธุ์ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักตัวของไก่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ของถ่ำนด้ำนต่ำง ๆ 
1. การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 

ถ่านบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีต่าง ๆ เช่น   คาร์บอนไดซัลไฟด์ 
(Carbondisulpide),  โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) 
หรือถ่านนกัมมันต์ (Activated Carbon)  เป็นต้นถ่านนกัมมันต์  ที่ได้จากถ่านไม้ที่มีค่าคาร์บอน
เสถียรสูง (High Fixed Carbon)  ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีกหลากหลาย  อาทิใช้ในระบบกรอง
และบ าบัดอุตสาหกรรมน้ าดื่ม ระบบผลิตน้ าประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้
ประโยชน์จากคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลหะหรือใช้ขี้เถ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของปูนซีเมนต์  ให้แข็งตัว
ช้า และมีความแข็งแกร่งขึ้น ฯลฯ  

 
2. การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและความชื้นของถ่าน เป็นที่รับรู้กันดีแล้วส าหรับผู้อ่าน แต่ใน
ต่างประเทศ  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับจากถ่านเพ่ือใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนได้รับความนิยม
มาก คนญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างของผู้ที่มองเห็นคุณประโยชน์ของถ่านอย่างชัดเจน การใช้ถ่านเพ่ือท าหน้าที่
ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพที่ดีมาก ในห้องแอร์ ที่ท างานหรือในรถ โดยเฉพาะที่ที่มีผู้
สูบบุหรี่  หรืออาจจะมีเชื่อจุลินทรีย์ ควรน าถ่านไม้ไปวางดักไว้ที่ช่องดูดอากาศกลับของเครื่องดูด
อากาศ  รูพรุนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในถ่านไม้จะดูดซับกลิ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ เอาไว้  ช่วยลด
กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี  หรือจะใช้ถ่านเพ่ือการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน  ก่อนปล่อยสู่ท่อ
ระบายสาธารณะก็ยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
3. การใช้ประโยชน์ในการเกษตร 

ในภาคการผลิตเชิงเกษตร  การน าถ่านไม้มาใช้ประโยชน์นับว่ามีคุณค่าที่น่าสนใจไม่น้อย  
เนื่องว่าถ่านมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษภัยต่อพืชและสัตว์จึงสามารถใช้ทดแทนสารเคมีราคาแพงได้อย่าง
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพไม่แพ้กันทีเดียว 
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3.1  ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน  ถ่านไม้จะมีรูพรุนมากมาย เมื่อใส่ถ่านป่นลงในดินจะช่วยปรับ
สภาพดินให้ร่วนซุย  อุ้มน้ าได้ดีขึ้นส่งผลให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดการใช้ปุ๋ยเพราะสมบัติ
ต่าง ๆ ของจุลธาตุที่มีอยู่หลายชนิดในแท่งถ่าน  จะเป็นประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูก 

3.2 ถ่านไม้ที่น ามาใช้ปรับปรุงดินควรเป็นเศษถ่าน  ขนาดไม่เกิน 5 มม. โดยอาจจะเป็นถ่าน
แกลบหรือถ่านชานอ้อย  แต่ควรระวังขี้เถ้าซึงมีฤทธิ์เป็นด่างสูงเพราะพืชก็ไม่ชอบดินที่มีค่าเป็นด่างสูง
ควรรักษาค่าเป็นกรดด่างของดินไว้ที่  pH 6.0 – 6.8 

3.3  ช่วยรักษาผลผลิตให้สดนานขึ้น  ผักและผลไม้จะมีกลไกผลิตก๊าซเอธิลีน (Ethyline) เพ่ือ
ท าให้ตัวเองสุก  เราสามารถรักษาผลผลิตให้สดนานขึ้นโดยใส่ผงถ่านลงในกล่องบรรจุเพ่ือดูดซับก๊าซ
ดังกล่าวไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์ผักผลไม้จะยังคงสดอยู่ได้นานถึง  17  วัน  โดยไม่เสียหายหรือสุกงอม  
ปัจจุบันได้มีการน าผงถ่านกัมมันต์ผสมลงในกระดาษที่ใช้ท ากล่องบรรจุผลผลิตเพ่ือการนี้แล้ว 

3.4  ถ่านแกลบหรือถ่านชานอ้อย  ใช้ทดแทนแกลบรองพ้ืนคอกสัตว์ซึ่งราคาถูกและหาง่าย
พอ ๆ กัน เพ่ือหลีกเลี่ยงความร้อนและก๊าซต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเครียดในสัตว์ส่งผลให้
สุขภาพและผลผลิตจากปศุสัตว์มีคุณภาพดีข้ึน 

3.5  ใช้ผสมอาหารสัตว์  น าผงถ่านผสมในอาหารสัตว์ด้วยอัตราส่วนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ถ่าน
จะช่วยดูดซับก๊าซในกระเพาะและล าไส้  ช่วยลดอาการท้องอืดเนื่องจากปริมาณน้ าในอาหารสูงเกินได้
โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ 

3.6  ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ า  น าถ่านไม้ใส่กระสอบ ไว้ที่ก้นบ่อ และจัดให้มีการไหลเวียน
น้ าบริเวณกระสอบถ่านนั้น เศษอินทรียวัตถุต่าง ๆ ในน้ าจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ทีอยู่ในรูพรุน
ของถ่าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าในบ่อเลี้ยงปลาหรือกุ้งได้ เช่นกัน (สุวรรณา, 2554) 
 
งำนวิจัยถ่ำนกับกำรเลี้ยงสัตว์ 

Ademoyero and dalivi (1993) กล่าวว่า ถ่านนกัมมันต์ สามารถลดสารพิษของอะฟลา
ทอกซิน บี1 ในตับของไก่ลดการปนเปลื้อนของอะฟาทอกซิน เอ็ท 1 ในน้ านมแกะ (Raoand 
chohpar, 2001) และเมื่อผสมถ่านนกัมมันต์ลงในอาหารไก่เนื้อระยะ 1 -21วัน ที่ระดับ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณการกินอาหาร และประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็น
น้ าหนักดีขึ้น ส าหรับการใช้ถ่านในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพริงในการหุงต้มยังไม่นิยมใช้ใน
ด้านต่าง ๆมากนัก 

Sipalo and Nkonde (2015)  ได้ท าการศึกษาศึกษาการใช้ถ่านผสมอาหารต่อการ
เจริญเติบโตของไก่เนื้อ พบว่า ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมแบบผสมด้วยถ่านไม้ไผ่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ 0.7
เปอร์เซ็นต์ และ 0.9 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักตัวสูงกว่าไก่กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมถ่าน โดยน้ าหนักไก่กลุ่ม
ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมถ่านเฉลี่ย 2.3 กิโลกรัมต่อตัว สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ถ่านประมาณ 0.2 กิโลกรัม 

Teresa et al., (2011) ได้ท าการศึกษาถ่านมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (ตารางที่ 6) 
เมื่ออายุ 21 วันกลุ่มทดลอง ไก่ที่ได้รับอาหาร 0.3เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่อัตราการตายของไก่ในทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันใน
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 3.7เปอร์เซ็นต์ และ 3.1เปอร์เซ็นต์ 
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เผ่าพงษ์ และคณะ (2550) ได้ท าการทดลองผสมถ่านไม้ล าไยในอาหารไก่เนื้อตั้งแต่แรกเกิด 
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก กิจกรรมของเอมไซม์ทริปซินใน
ล าไส้เล็ก และลักษณะทางจุลกายวิภาคของล าไส้เล็ก ยกเว้นการใช้ที่ระดับสูง 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลท าให้กึ๋นมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น การใช้ผงถ่านที่ระดับ 1,2 และ 4เปอร์เซ็นต์ ท าให้จ านวนแบคทีเรียกรด
แลคติกเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้การใช้ผงถ่านที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ยังท าให้ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารดีที่สุด และมีแนวโน้มลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในมูล ดังนั้นการใช้ผงถ่านไม้ล าไย
ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นระดับที่เหมาะสมส าหรับใช้ในอาหารไก่เนื้อ 

ทองเลียม และคณะ (2550) ได้ศึกษาผงถ่านที่มีความละเอียดสูง ผสมในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 
1, 2, 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเอมไซมทริปซิน ในล าไส้เล็กส่วนเจ
จูนัม ช่วยลดปริมาณแอมโมเนียในโตเจนในมูลและลดปริมาณเชื้ออีโคไล และมีแนวโน้มช่วยเพ่ิม
ปริมาณแบคทีเรียกรดแล็คติกในมูลไส้ติ่ง (cecum content) โดยไม่ส่งผลเสียต่อผลผลิตและคุณภาพ
ไก่ และการส่งเสริมผงถ่านไม้ในอาหารไก่เนื้อรวมทั้งเพ่ือหาระดับที่เหมาะสมของผงถ่านไม้ที่ไม่ส่งผล
ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซาก และจ านวนแบคทีเรียกรดแลคติคในมูลกิจกรรมเอมไซมทริปซิน
ในล าไส้เล็ก ซึ่งอาจใช้เป็นวัตถุดิบอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยในอนาคต 

สามารถ (2552) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์และอัตราการไหลของน้ าทิ้งที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ ในน้ าทิ้งของโรงเชือดไก่ด้วยถังกล่องจ าลองที่มีถ่านไม่ไผ่
เป็นวัสดุดูดซับ พลว่า ถ่านไม้มีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป ซีโอดี บีโอดีของสาร
แขวนลอยในโตเจน น้ ามันไขมัน และสี คิดเป็นร้อยละ 42.29, 60.37, 33.03,. 78.57 และ 46.91 

พีระพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถไนการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่ได้รับ
จากวิธีการผลิตและวัสดุที่แตกต่างกัน คือ การผลิตสองวิธี  และวัสดุที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 
กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกทุเรียน มังคุดดี
ที่สุด 

เจษฎา และดนุสรณ์ (2560) ได้ท าการศึกษาการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารที่ระดับ 1.5
เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้ไขมันในช่องท้องไก่ไข่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มท่ีใช้ผงถ่านไม้ไผ่ระดับ 0.5เปอร์เซ็นต ์(P<0.05) การลดลงของไขมันในช่องท้องในไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วย
ผงถ่านไม้ไผ่ 1.5เปอร์เซ็นต์ อาจจะเกี่ยวข้องกับผลของผงถ่านต่อการดูดซับไขมัน เนื่องจากผงถ่านมี
ความสามารถในการดูดซับสารต่างๆ ได้สูง และการดูดซับของผงถ่านเป็นแบบไม่จ าเพาะเจาะจง  จึง
ท าให้มีการเพ่ิมการขับออกของไขมัน ส่งผลให้มีไขมันที่เก็บสะสมลดลง นอกจากนั้นการลดลงของ
ไขมันในช่องท้องของกลุ่ม 1.5เปอร์เซ็นต์ อาจเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ไก่ไข่ได้รับ เนื่องจากไก่ไข่กลุ่มที่
เลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่ 1.5เปอร์เซ็นต์ กินอาหารได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
 
1.อุปกรณ์กำรทดลอง 
 

1.1 โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อ 
1.2 ไก่เนื้ออายุแรกเกิดจ านวน 96 ตัว 
1.3 อาหารไก่  ระยะแรกและระยะที่2(สูตรการค้า) 
1.4 ตารางชั่งกิโกกรัม 
1.5 ตารางชั่งกรัม  
1.6 ถ่านก้อน 
1.7 สมุดจดบันทึก 
1.8 วัสดุรองพ้ืน (แกลบ) 
1.9 ถาดอาหารไก่เล็ก จ านวน 12 ถาด 
1.10 ถังอาหาร 12 ถัง 
1.11 ที่ตักอาหาร 
1.12 ถังน้ า 12 ถัง 
1.13 สายไฟและหลอดไฟ (100วัตต์) 
1.14 วัคซีนป้องกันโรค 

 
2. วิธีกำรทดลอง 
 

2.1 กำรเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
การทดลองในครั้งนี้ใช้โรงเรือนระบบเปิดหลังคาชั้นเดียว ล้างคอกและอุปกรณ์ให้น้ าและ

อาหารด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ จากนั้นโรยปูนขาวพักคอกเป็นระยะเวลา 14 วัน แบ่งโรงเรือนออกเป็น 12 
ห้องโดยให้มีพื้นท่ีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.0 เมตร ปูพื้นคอกด้วยวัสดุรองพ้ืน(แกลบ) หนา 1.5 นิ้ว 

 
2.2. สัตว์ทดลอง 
การทดลองในครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ Ross 308 คละเพศ จ านวน 96 ตัวอายุ 1 วัน 

 
2.3. อำหำรและกำรให้อำหำร 
อาหารที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ใช้อาหารสูตรทางการค้าซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะ

ที่ 1 (อายุ 0-3 สัปดาห์) มีโปรตีน 21% และระยะท่ี 2 ( 4-6 สัปดาห์ ) มีโปรตีนประมาณ 19% โดยไก่
ทุกหน่วยทดลองจะได้รับอาหารแบบไม่จ ากัด (Full Feeding)  ท าการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง มีน้ า
สะอาดให้กินตลอดเวลา 
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2.4. กำรวำงแผนกำรทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Desing : CRD) โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลองฯ 3 ซ้ าๆ ละ 8 ตัว รวมไก่เนื้อทั้งหมด 96 ตัว จัดทรีตเมนต์ดังนี ้
 กลุ่มการทดลองท่ี 1 ไม่ผสมถ่านบดในอาหาร 
 กลุ่มการทดลองท่ี 2 ผสมถ่านบดในอาหาร 1 % 
 กลุ่มการทดลองท่ี 3 ผสมถ่านบดในอาหาร 1.5 % 
 กลุ่มการทดลองท่ี 4 ผสมถ่านบดในอาหาร 2 % 
 
ผังกำรทดลอง 
 

T3R2 T4R2 

ทา
งเด

ิน 

T4R1 T1R2 
T1R3 T2R1 
T2R2 T1R1 
T4R3 T3R1 
T3R3 T2R3 

 
ภำพที่ 3.1 แสดงแผนผังการทดลอง 
 
2.5. กำรเก็บข้อมูล 

2.5.1. ด้านประสิทธิภาพการผลิต 
ท าการเก็บข้อมูลน้ าหนักไก่ทุกๆ 7 วันจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้และทีเหลือทุกๆวัน 

บันทึกจ านวนสัตว์ที่ตาย จากนั้นน าข้อมูลไปค านวณหาอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหาร อัตราการตาย ตามสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 
 

อัตราการเจริญเติบโต               = น้ าหนักสุดท้าย-น้ าหนักเริ่มต้น 
จ านวนวันที่เลี้ยง 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  =  น้ าหนักตัวที่เพ่ิม 
      น้ าหนักอาหารที่กิน 
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร  = น้ าหนักตัวที่เพ่ิม×100 
       น้ าหนักอาหารที่กิน 

 
 
 
 



   32 

 

2.5.3 กำรศึกษำด้ำนลักษณะซำก 
การเก็บข้อมูลลักษณะซาก ท าการสุ่มไก่ซ้ าละ 1 ตัว เพ่ือศึกษาลักษณะซาก โดยมี งดให้ไก่กิน

อาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงให้กินแต่น้ าสะอาดน้ าสะอาดก่อนท าการเชือด หลังจากนั้นท าการชั่ง
น้ าหนักมีชีวิตใช้มีดเชือดคอตรง juglar vein ปล่อยให้เลือดไหลออกท าการลวกน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 58 
องศาเซลเซียส ถอนขน เอาอวัยวะเครื่องในออก และน า ซากไปแช่ในน้ าเย็นอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการแต่งและแยก ชิ้นส่วนของซากไก่ท าการชั่งน้ าหนักของชิ้นส่วนไก่
เพ่ือน ามาค านวณข้อมูลองค์ประกอบซาก เช่น น้ าหนักสิ่งมีชีวิต , น้ าหนักซากหลังถอนขน, น้ าหนัก
ชิ้นส่วนตกแต่ง เช่น  อก, ปีก, น่อง, สะโพกรวม, สะโพกน่อง, หัว, โครงและเครื่องในรวม, (สัญชัย
,2543)  และค านวณเปอร์เซ็นซากตามสูตรดังต่อไปนี้ 

 
วิธีกำรค ำนวณ 
เปอร์เซ็นต์ซาก (เปอร์เซ็นต์)        =  น้ าหนักซากหลังฆ่า×100 
       น้ าหนักเมื่อมีชีวิต 
 

2.5.4 กำยภำพของวัสดุรองพ้ืน 
สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุรองพ้ืนทุกๆ 7 วัน ตลอดระยะเวลาในการทดลอง ปริมาณ 100 กรัม/

คอก/ครั้ง เพ่ือวิเคราะห์น าวัสดุรองพ้ืนมาวิเคราะห์หา ความชื้น , ค่าความเป็นกรดด่าง, , ความ
หนาแน่นของวัสดุรองพ้ืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.2 แสดงต าแหน่งการเก็บตัวอย่างวัสดุรองพ้ืนภายในคอก 5 จุด 
 

2.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลจาการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนโดยวิธีการทดลองแบบสุ่มอย่าง

สมบูรณ์ (Completely Randomized Desing : CRD และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์
โดยวิธี Duncan’s New Mutitale Range Test ด้วยโปรแกรม Sirichai for Windows  
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3. สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
ด าเนินการทดลอง ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
4. ระยะเวลำในกำรทดลอง 

เริ่มต้นการทดลองตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
 

ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลาการศึกษาทดลอง 
กิจกรรม 2560 2561 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. เตรียมอุปกรณ์         

2.ทดลอง         

2.1ด้านประสิทธิภาพการ
ผลิต 

        

2.2ด้านลักษณะซาก         

2.3ด้านลักษณะทางกายภาพ
ของวัสดุรองพ้ืน 

        

3.วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ         

4.จัดท ารูปเล่ม         
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลอง 

 
ลักษณะทำงกำยภำพของวัสดุรองพ้ืน 
 
 ควำมชื้นวัสดุรองพื้น (%) 

ค่าความชื้นวัสดุรองพ้ืนก่อนเริ่มท าการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( P<0.05) โดยวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่เสริมถ่าน 2.0% มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
7.83% รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.5 , ( control) ,  และ 1.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
7.57, 6.43, และ 6.15% ตามล าดับ ส่วนค่าความชื้นวัสดุรองพ้ืนของสัปดาห์ที่1,2,3,4,5 และ 6  ของ
ทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) โดยค่าความชื้นวัสดุรองพ้ืนอยู่ระหว่าง 
11.62% พบว่าทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) โดยค่าความชื้นวัสดุ
รองพ้ืนสัปดาห์ที่ 2 อยู่ระหว่าง 11.64-13.26% สัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่าง 12.37-15.91% ค่าสัปดาห์ที่ 
4 อยู่ระหว่าง 14.17-23.98% สัปดาห์ที่ 5 อยู่ระหว่าง 22.63-28.70% สัปดาห์ที่ 6 อยู่ระหว่าง 
32.51-38.89% และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์มีค่าความชื้นวัสดุรองพ้ืนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.75-
18.18% ดังแสดงใน (ตารางท่ี 4.1) 
 
วัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืน (%) 

ค่าวัตถุแห้งวัสดุรองพ้ืนก่อนเริ่มท าการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( P<0.05) โดยวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่เสริมถ่าน 1.0% มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
9.85% รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ  ( control), 1.5  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
93.57, 92.43, และ 92.17% ตามล าดับ  ค่าวัตถุแห้งวัสดุรองพ้ืนสัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ของทุก
กลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) โดยค่าความวัตถุแห้งอยู่ระหว่าง 88.38-
90.25% สัปดาห์ที่ 2 ของอยู่ระหว่าง 86.74-88.36% สัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่าง 84.09-87.63%  
สัปดาห์ที่ 4 อยู่ระหว่าง 836.41-76.02% สัปดาห์ที่ 5 อยู่ระหว่าง 71.30-77.37% สัปดาห์ที่ 6 อยู่
ระหว่าง 61.11-67.49% และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์มีค่าวัตถุแห้งวัสดุรองพ้ืนอยู่ระหว่าง 
81.82-84.25%  ดังแสดงใน(ตารางท่ี 4.1) 
 
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 

ค่าความเป็นกรด-ด่างก่อนเริ่มท าการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ( P>0.05) โดยค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 6.8-7.07 สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5 
และ 6 พบว่าทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P>0.05) โดยค่าความเป็นกรด-
ด่างของสัปดาห์ที่ 1 อยู่ระหว่าง 7.13-7.37 สัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 7.03-7.23 สัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่าง 
6.90-7.25 สัปดาห์ที่ 4 อยู่ระหว่าง 7.00-7.35 สัปดาห์ที่ 5 อยู่ระหว่าง 7.25-7.45  สัปดาห์ที่ 6 อยู่
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ระหว่าง 7.10-7.30 และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 7.11-7.21 
ดังแสดงใน (ตารางท่ี 4.1) 

 
ควำมหนำแน่น (Density) (กรัม/มิลลิลิตร) 

ค่าความหนาแน่นก่อนเริ่มท าการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ   ( P>0.05) โดยค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.0101-0.0108 กรัม/มิลลิลิตร สัปดาห์ที่ 
1,2,3,4,5 และ 6 พบว่าทุกกลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P>0.05) โดยค่าความ
หนาแน่นของสัปดาห์ที่ 1 อยู่ระหว่าง 0.0110-0.0114 กรัม/มิลลิลิตร สัปดาห์ที่ 2 อยู่ระหว่าง 
0.0112-0.0120 กรัม/มิลลิลิตร สัปดาห์ที่ 3 อยู่ระหว่าง 0.0128-0.0136 กรัม/มิลลิลิตร สัปดาห์ที่ 4 
อยู่ระหว่าง 0.0135-0.0144 กรัม/มิลลิลิตร สัปดาห์ที่ 5 อยู่ระหว่าง 0.0142-0.0156 กรัม/มิลลิลิตร 
สัปดาห์ที่ 6 อยู่ระหว่าง 0.0184-0.0209 กรัม/มิลลิลิตร และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์ ค่าความ
หนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.0132-0.0138 กรัม/มิลลิลิตร ดังแสดงใน (ตารางท่ี 4.1) 

ตำรำงท่ี 4.1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพ้ืนในการทดลองรายสัปดาห์ 

Item control Charcoal 
1.0 % 

Charcoal 
1.5 % 

Charcoal 
2.0 % 

SEM P-
value 

0 week       
pH  6.87 7.00 7.07 7.07 0.07 0.23 
ความหนาแน่น 0.0108 0.0105 0.0101 0.0106 1.72 0.10 
ความชื้น 6.43bc 6.15c 7.57ab 7.83a 0.36 0.03 
วัตถุแห้ง  93.57ab 93.85a 92.43bc 92.17c 0.36 0.03 
1 week       
pH  7.27 7.13 7.37 7.27 0.14 0.70 
ความหนาแน่น 0.0112 0.011 0.011 0.0114 2.97 0.79 
ความชื้น 11.62 11.62 11.62 11.62 0.81 0.15 
วัตถุแห้ง  88.38 90.25 87.24 88.47 0.81 0.15 
2 week       
pH  7.17 7.03 7.23 7.20 0.10 0.54 
ความหนาแน่น 0.0112 0.0113 0.012 0.0117 3.27 0.51 
ความชื้น 12.30 13.26 12.12 11.64 1.27 0.87 
วัตถุแห้ง  87.70 86.74 87.88 88.36 1.27 0.87 
3 week       
pH  6.90 7.25 6.95 7.20 0.24 0.69 
ความหนาแน่น 0.0136 0.0136 0.0128 0.0134 4.65 0.64 
ความชื้น 13.06 12.37 15.91 12.64 1.37 0.38 
วัตถุแห้ง  86.94 87.63 84.09 87.36 1.37 0.38 
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ตำรำงท่ี 4.1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพ้ืนในการทดลองรายสัปดาห์   (ต่อ) 

4 week       
pH  7.30 7.35 7.20 7.00 0.17 0.53 
ความหนาแน่น 0.0135 0.0135 0.0144 0.0141 5.25 0.57 
ความชื้น 16.59 15.34 14.17 23.98 3.22 0.21 
วัตถุแห้ง  83.41 84.66 85.83 76.02 3.22 0.21 
5 week       
pH  7.25 7.25 7.35 7.45 0.15 0.76 
ความหนาแน่น 0.0146 0.0142 0.0152 0.0156 5.65 0.36 
ความชื้น 22.92 25.03 22.63 28.70 3.69 0.71 
วัตถุแห้ง  77.08 74.97 77.37 71.30 3.69 0.71 
6 week       
pH  7.10 7.30 7.20 7.10 0.14 0.72 
ความหนาแน่น 0.0184 0.0187 0.0209 0.0196 1.82 0.76 
ความชื้น 32.51 38.89 38.58 34.64 6.18 0.87 
วัตถุแห้ง  67.49 61.11 61.42 65.36 6.18 0.87 
0-6 week       
pH  7.11 7.21 7.21 7.17 5.95 0.60 
ความหนาแน่น 0.0134 0.0132 0.0138 0.0138 0.001 0.42 
ความชื้น 15.75 16.74 16.93 18.18 1.98 0.86 
วัตถุแห้ง  84.25 83.26 83.07 81.82 1.98 0.86 

a,b Mean in the same row without a common letter in their superscripts differ (P <0.05) 
ด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิตไก่เนื้อ 

1. น้ ำหนักตัว (กรัม/ตัว) (Body weight ; BW) 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยอาหารผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ 
ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่ม
ที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (Control) มีน้ าหนักตัวสูงที่สุดเท่ากับ 1,786.67  กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้
อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 2.0  และ 1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ1,742.08, 1,714.64 และ 1,621.25 
กรัม ตามล าดับ 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยอาหารผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ 
ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่ม
ที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (Control) มีน้ าหนักตัวสูงที่สุดเท่ากับ 2,804.31กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้
อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.5 , 1.0  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,755.00, 2,716.13 และ 2,658.81 
กรัม ตามล าดับ 
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 ตลอดการทดลองของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยอาหารผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ ช่วง 0-
6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อทุกกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (Control) มีน้ าหนักตัวสูงที่สุดเท่ากับ 2,804.31กรัม รองลงมาคือ
กลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.5 , 1.0  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,755.00, 2,716.13 และ 
2,658.81 กรมั ตามล าดับ แสดงในตารางที่ 4.1 

2. น้ ำหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนเฉลี่ย (กรัม/ตัว) (Weight gain) 
 น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) 
มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  1,111.92 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 
1.0, 2.0 และ 1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,081.00, 1,073.13 และ 1,061.64 กรัมตามล าดับ 
 น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ  1.5% มี
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  1,133.75 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( 
control), 1.0 และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,017.64, 974.04 และ 944.17 กรัมตามล าดับ 
 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าไก่เนื้อที่เลี่ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control)  มี
น้ าหนักเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นต่อตัวสูงสุดคือ 2,751.55 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 
1.5, 1.0 และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ2,701.88, 2,662.96 และ 2,605.68 กรัมตามล าดับ  ในระหว่าง
กลุ่มการทดลองแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.05) แสดงในตารางที่ 4.1 

3. ปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) (Feed intake) 
 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 0-3 

สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) มีน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  90.81 
กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 2.0  และ 1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90.49, 
89.35, และ 88.19 กรัมตามล าดับ 

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 4-6 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  
145.92 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 1.5  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
140.15, 138.57, และ 136.89 กรัมตามล าดับ 

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย ช่วง 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 0-6 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) 
โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  
118.09 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 1.5  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
115.32, 113.38, และ 113.12 กรัมตามล าดับ แสดงในตารางที่ 4 
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4. อัตรำกำรเจริญเติบโต กรัม/ตัว/วัน (Average daily gain ; ADG) 
 อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 0-3 สัปดาห์ 
ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่ม
ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  52.95 กรัม 
รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 2.0  และ 1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 51.48, 51.10, 
และ 50.55 กรัมตามล าดับ 
 อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.5% มี
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ  53.99 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( 
control), 1.0  และ 2.0% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 48.46, 46.38, และ 44.96 กรัมตามล าดับ 
 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ ( control) มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยสูงสุดคือ  65.51 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 1.0 , 1.5  และ 2.0% ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 64.33, 63.40, และ 62.04 กรัมตามล าดับ แสดงในตารางที่ 4.1 

5. อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัว (Feed conversi0n ratio ; FCR) 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 1.0 มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 1.76 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 2.0 , 1.5%  และ ( control) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.75, 1.74, และ 1.72 กรัมตามล าดับ 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 2.0% มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.04 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 1.0, ( control) และ  1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.02, 3.01 และ 2.56 กรัมตามล าดับ 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ช่วง 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 2.0% มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 1.82 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดที่
ระดับ 1.0, ( control) และ  1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.81, 1.80 และ 1.76 กรัมตามล าดับ 

 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว สูงสุดคือ กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมถ่านบดที่ระดับ 2.0% มี
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยสูงสุดคือ 1.82 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้อาหารผสมถ่านบดทีร่ะดับ 1.0,  
( control) และ  1.5% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.81, 1.80 และ 1.76 กรัมตามล าดับ แสดงในตารางที่ 4.2 
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ตำรำงท่ี 4.2 สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมถ่านบดในอาหาร  

Item control 
ถ่ำนบด  
1.0 % 

ถ่ำนบด  
1.5 % 

ถ่ำนบด  
2.0 % 

SEM 
P-

value 
0-21 วัน 
น้ าหนักเริ่มต้น 53.08 53.17 53.13 53.13 0.78 0.90 
น้ าหนักเม่ือสิ้นสุด 1,786.67 1,742.08 1,621.25 1,714.64 38.21 0.07 
น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลง 1,111.92 1,081.00 1,061.46 1,073.13 15.73 0.21 
ปริมาณอาหารที่กิน 90.81 90.49 88.19 89.35 1.65 0.68 
อัตราการเจริญเติบโต 52.95 51.48 50.55 51.10 0.74 0.21 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร 

1.72 1.76 1.74 1.75 4.31 0.93 

22-42 วัน 
น้ าหนักเริ่มต้น 1,786.67 1,742.08 1,621.25 1,714.64 38.21 0.07 

น้ าหนักเม่ือสิ้นสุด 2,804.31 2,716.13 2,755.00 2,658.81 74.08 0.59 
น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลง 1,017.64 974.04 1,133.75 944.17 77.21 0.38 
ปริมาณอาหารที่กิน 145.92 140.15 138.57 136.89 2.51 0.14 
อัตราการเจริญเติบโต 48.46 46.38 53.99 44.96 17.44 0.38 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร 

3.01 3.02 2.56 3.04 0.09 0.67 

0-42 วัน 
น้ าหนักเริ่มต้น 53.08 53.17 53.13 53.13 0.78 0.90 
น้ าหนักเม่ือสิ้นสุด 2,804.31 2,716.13 2,755.00 2,658.81 74.08 0.59 
น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลง 2,751.22 2,662.96 2,701.88 2,605.68 74.10 0.59 

ปริมาณอาหารที่กิน 118.09 115.32 113.38 113.12 1.80 0.26 
อัตราการเจริญเติบโต 65.51 63.40 64.33 62.04 1.76 0.58 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร 

1.80ab 1.81b 1.76a 1.82b 0.06 0.83 

a,b Mean in the same row without a common letter in their superscripts differ (P <0.05) 
 
ด้ำนลักษณะซำกไก่เนื้อ 

จากการศึกษาลักษณะซากของไก่ไก่เนื้อพบว่าเปอร์เซ็นต์ซากของไก่เนื้อแตกต่างอย่าง ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีเปอร์เซ็นต์ซาก
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สูงที่สุดคือ 93.38% รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบดที่ระดับ( control) และกลุ่มที่
เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 2.0%, 1.0% มีเปอร์เซ็นต์ซากของไก่เนื้อเท่ากับ 92.96%, 
92.40%, และ 92.36% ตามล าดับ   

เปอร์เซ็นต์หัว+คอของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดคือ 
7.36% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0%, 2.0% และเลี้ยงด้วยอาหารไม่
ผสมถ่านบด( control) โดยมีเปอร์เซ็นต์หัว+คอของไก่เนื้อเท่ากับ 6.85%, 6.78%, และ 6.56% 
ตามล าดับ  

เปอร์เซ็นต์หน้าอกไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบดที่ระดับ( control)  มีเปอร์เซ็นต์
สูงที่สุดคือ 32.38% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0%, 2.0% และ 1.5% 
โดยมีเปอร์เซ็นต์หน้าอกไก่เนื้อเท่ากับ 31.92%, 31.64%, และ 29.21% ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์สะโพกของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดคือ 
11.41% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 2.0%, 1.0% และเลี้ยงด้วยอาหาร
ไม่ผสมถ่านบด( control) โดยมีเปอร์เซ็นต์สะโพกของไก่เนื้อเท่ากับ 11.17%, 11.05%, และ 10.43% 
ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์น่องของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0% มีค่ามากที่สุดคือ 
10.28% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5%, 2.0% และเลี้ยงด้วยอาหาร
ไม่ผสมถ่านบด( control) โดยมีเปอร์เซ็นต์น่องของไก่เนื้อเท่ากับ 9.94%, 9.87%, และ 9.83% 
ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์ตีน+แข้งของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดคือ 
3.06% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 2.0% เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบด 
( control) และเลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์น่องของไก่เนื้อเท่ากับ 
2.97%, 2.93%, และ 2.65% ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์ปีกของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 2.0% มีค่ามากที่สุดคือ 
8.09% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบด ( control), การเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่
ระดับ 1.0% และ 1.5%  โดยมีเปอร์เซ็นต์ปีกของไก่เนื้อเท่ากับ 7.61%, 7.60%, และ 7.36% 
ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์โครงของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดคือ 
15.96% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 2.0%, 1.0% และเลี้ยงด้วยอาหาร
ไม่ผสมถ่านบด ( control) โดยมีเปอร์เซ็นต์โครงของไก่เนื้อเท่ากับ 14.86%, 14.61%, และ 14.29% 
ตามล าดับ  

เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) คือ 8.49% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่าน
บด ( control), การเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0% และ 2.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์เครื่อง
ในรวมของไก่เนื้อเท่ากับ 8.00%, 6.85%, และ 6.62% ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์กึ๋นของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) คือ 2.74% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบด  
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( control), การเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0% และ 2.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์เครื่องใน
รวมของไก่เนื้อเท่ากับ 2.14%, 1.93%, และ 1.76% ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์ล าไส้รวมของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุดคือ 
3.31% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบด ( control), การเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่
ระดับ 1.0% และ 2.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์ล าไส้รวมของไก่เนื้อเท่ากับ 2.79%, 2.68%, และ 2.38% 
ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์ล าไส้เล็กตอนต้นของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามาก
ที่สุดแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) คือ 0.85% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ด้วยถ่าน
บดผสมอาหารที่ระดับ 1.0% เลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่านบด ( control) และเลี้ยงด้วยถ่านบดผสม
อาหารที่ระดับ 2.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์ล าไส้เล็กตอนต้นของไก่เนื้อเท่ากับ 0.60%, 0.56%, และ 
0.49% ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์หัวใจ+ตับของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.5% มีค่ามากที่สุด
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) คือ 2.47% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยอาหารไม่ผสมถ่าน
บด ( control), การเลี้ยงไก่ด้วยถ่านบดผสมอาหารที่ระดับ 1.0% และ 2.0%  โดยมีเปอร์เซ็นต์หัวใจ+
ตับของไก่เนื้อเท่ากับ 2.38%, 2.24%, และ 2.12% ตามล าดับ แสดงในตารางที่ 4.2 

 
ตำรำงท่ี 4.3 ลักษณะซากของไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมถ่านบดในอาหาร 

Item control ถ่ำนบด  
1.0 % 

ถ่ำนบด   
1.5 % 

ถ่ำนบด  
2.0 % 

SEM P-
value 

ซากอุ่น(%) 92.96% 92.36% 93.38% 92.40% 0.68 0.69 
(%)หัว+คอ 6.56 6.85 7.36 6.78 0.25 0.21 
(%)หน้าอก 32.38 31.92 29.21 31.64 1.19 0.30 
(%)สะโพก 10.43 11.05 11.41 11.17 0.27 0.14 
(%)น่อง 9.83 10.28 9.94 9.87 0.36 0.80 
(%)ตีน+แข้ง 2.93 2.65 3.06 2.97 0.33 0.83 
(%)ปีก 7.61 7.60 7.36 8.09 0.30 0.43 
(%)โครง 14.29 14.61 15.96 14.86 0.50 0.18 

(%)เครื่องในรวม 8.00
ab
 6.85

b
 8.49

a
 6.62

b
 0.43 0.04 

(%)กึ๋น 2.14
ab
 1.93

ab
 2.74

a
 1.76

b
 0.16 0.01 

(%)ล าไส้รวม 2.79 2.68 3.31 2.38 0.24 0.11 

(%)ล าไส้เล็กตอนต้น 0.56
b
 0.60

b
 0.85

a
 0.49

b
 5.13 0.01 

(%)หัวใจ+ตับ 2.38
ab
 2.24

ab
 2.47

a
 2.12

b
 8.32 0.01 

a,b Mean in the same row without a common letter in their superscripts differ (P <0.01) 
 



   42 

 

บทที่ 5 
สรุปและวิจำรณ์ผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
 การเสริมถ่านบดในอาหารไม่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพวัสดุรองพ้ืน ทั้งความเป็นกรด-เป็น
ด่าง และความหนาแน่น (P>0.05) ซึ่ง Miles et al. (2011) กล่าวว่าค่าความเป็นกรดด่างของแกลบ
รองพ้ืนปกติจะอยู่ที่ประมาณ 5.98 และความหนาแน่นอยู่ที่ 120 kg/m3 และค่าความชื้นที่เหมาะสม
ของวัสดุรองพ้ืนคือ 20-25 เปอร์เซ็นต์ (Casey et al.,2014) การเสริมถ่านบดในอาหารไม่มีผลต่อ
น้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเจริญเติบโต (P>0.05) แต่การเสริมถ่านบดอาหาร
ที่ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด การซึ่งระดับดัง
สอดคล้องกับบัวเรียม และคณะ (2551) ได้กล่าวว่าผงถ่านไม้ล าใยสามารถเสริมในอาหารไก่กระทงได้
ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และมีแนวโน้มลดปริมาณแอมโมเนีย
ในโตเจนในมูล Ruttanavut et al. (2009) ได้รายงานว่าเป็ดที่ถูกเลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่จะมีพ้ืนที่ผิว
ของวิลไลเพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งขนาดของวิลไลยังมีความยาวเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่ งจะส่งผลให้ความสามารถของ
การดูดซึมสารอาหารเพ่ิมมากขึ้น (Caspary, 1992 ; Zijlstra et al.,1996) และถ่านยังช่วยกระตุ้น
การงอกของเซลล์วิลไลภายในล าไส้อีกด้วย (Lauronen et al., 1998) นอกจากนี้เจษฎา และดนุสรณ์ 
(2560) ได้กล่าวว่าการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารไก่ที่ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มท าให้น้ าหนัก
ตัวไก่เพ่ิมข้ึน ในขนณะที่ Edrington et al.(1997) รายงานว่าการเสริมถ่านลงในอาหารไก่ที่ระดับ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่ท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการใช้อาหารอาจเป็นผล
มาจากในถ่านมีแร่ธาตุที่จะช่วยลดแรงตึงผิวของอาหาร และไขมันในระบบย่อยอาหารซึ่งจะช่วยเสริม
การย่อยและการดูดซึมไขมัน และช่วยลดท างานของตับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์และ
สัตว์ได้รับ จึงส่งผลที่ดีในการเพ่ิมขึ้นน้ าหนักตัวของไก่เนื้ออัตราการอยู่รอดและการประสิทธิภาพ
อาหารสัตว์ (Edrington et al.1997; Kutlu and Ünsal 1998; Majewska et al. 1999 ; Majewska 
and Zaborowski 2003; Majewska and Siwik 2006; Shareef et al. 1998) โดยลักษณะซากของ
ไก่เนื้อพบว่าการเสริมถ่านบดในอาหารการใช้ถ่านบดผสมอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อลักษณะซากแต่
การใช้ถ่านบดผสมอาหาร 1.5 %มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม กึ๋นและล าไส้เล็กตอนต้นของไก่
เนื้อมีเปอร์เซ็นต์ซากต่อน้ าหนักตัวที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆอีกทั้งมีแนวโน้มท าให้เปอร์เซ็นต์ซาก และ
เปอร์เซ็นต์หัวใจ ตับ ที่สูงขึ้นอีกด้วยสอดคล้องกับ Teresa et al.(2011) ที่ได้รายงานว่าการเสริมถ่าน
ผงในอาหารที่ระดับ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
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สรุปผลกำรทดลอง 
 

การใช้ถ่านบดผสมอาหาร ไม่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพวัสดุรองพ้ืน ทั้งความเป็นกรด-ด่าง 
ความชื้น  วัตถุแห้ง และความหนาแน่น 

การใช้ถ่านบดผสมอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่เลี้ยงใน
โรงเรือนระบบเปิดแต่การใช้ถ่านบดผสมอาหาร 1.5 % ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด  

การใช้ถ่านบดผสมอาหารทุกระดับไม่ส่งผลต่อลักษณะซากแต่การใช้ถ่านบดผสมอาหาร 1.5 
%มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม กึ๋นและล าไส้เล็กตอนต้นของไก่เนื้อมีเปอร์เซ็นต์ซากต่อน้ าหนัก
ตัวที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆอีกทั้งมีแนวโน้มท าให้เปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์หัวใจ ตับ ที่สูงขึ้นอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการคิดหาต้นทุนการผลิต 
2. ควรมีการคิดทดลองการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ถ่านไม้เนื้ออ่อนและถ่านไม้ไม้เนื้อแข็งเพ่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพที่ได้ 
3. ควรมีการศึกษาปริมาณเชื้อซัลโมเนลล่า (salmonella spp) และเชื้ออีโคไล (E.coli) ที่อยู่ใน

มูลไก่ 
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ภำคผนวก  ก 
ขันตอนกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
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ตัวอย่ำง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ าหนักไก่ที่อายุ 1-21 วัน 
 

Treatment จ านวนซ้ า รวม (total) เฉลี่ย (mean) 
1 2 3 

1 1.73 1.38 1.54 4.56 1.55 
2 1.60 1.52 1.53 4.65 1.55 
3 1.60 1.47 1.43 4.48 1.49 
4 1.68 1.51 1.53 4.72 1.57 

total G.T13137.80  G.M 821.05 
 
1. การหาค่า Correction Factor (C.F.) 
  C.F.  = (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 

       จ านวนทั้งหมดในการทดลอง 
   = 342.25     
         12 
   = 28.52083333 
2. การหาค่า Sum of squares 
 Total S.S  = ผลบวกของ (ข้อมูลจากแต่ละหน่วยทดลอง)2- C.F. 

= (1.73)2+(1.38) 2+(1.54) 2+(1.60) 2+(1.52)2+ (1.53)2 
(1.60)2+(1.47)2+(1.43)2+(1.68)2+(1.51)2+(1.53)2 

   = 28.6310– 28.5208 
   = 0.1102 
 Treatment S.S = (ผลรวมของแต่ละหน่วยทดลอง)2- C.F. 
          จ านวนซ้ า 
   = (T1)2+(T2)2+(T3)2+(T4)2 

     R 
   = (21.6225)2  +  (21.6225) 2 + (20.0704) 2 + (22.2784) 2 - C.F. 
                       3 
   = 85.5938– 28.5208 
         3 
   = 28.5312– 28.5208 
   = 0.0104 

 Error S.S. = Total S.S- Treatment S.S 
   = 0.1102– 0.0104 
      = 0.1 
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3. การหาค่า Mean squares 
 Treatment M.S = Treatment S.S 
 T-1 
   = 0.0104 
         4-1 
   = 0.0104 
          3 
   = 0.0  
 
 Error M.S. = Error S.S 
        T(r-1) 
   = 0.1 
     4(3-1) 
   = 0.1      

   12 
   = 0.01 
 
4.การหาค่า F – Value 
  F = Treatment M.S  
        Error M.S. 
   = 0.0 
      0.01 
   = 0.28 

5.การหาค่า C.V. (%) = 100
..

..


MG

SErrorM
 % 

= 100
54.1

01.0
  % 

   = 100
54.1

11.0
 %  

= 0.072×100 
   = 7.25 % 
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ภำคผนวก  ข 
ตำรำง ANOVA 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 1 น้ าหนักไก่เริ่มทดลอง (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 53.13 53.00 53.13 53.08 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 53.00 53.13 53.38 53.17 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 53.25 53.00 53.13 53.13 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 53.13 53.00 53.25 53.12 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเริ่มทดลอง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.01 0.00 0.19 4.07 7.59 
Error 8 0.15 0.02    
Total 11 0.16 0.01    

 
GRAND MEAN  = 53.13 
CV   = 0.25% 
SEM   = 0.78 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 52.71 51.46 54.67 52.95 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 49.44 51.70 53.29 51.48 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 51.04 50.69 49.91 50.55 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 50.92 51.35 51.04 51.10 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 0-3 สัปดาห์  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 9.50 3.17 1.88 4.07 7.59 
Error 12 13.48 1.69    
Total 15 22.98 2.03    

 
GRAND MEAN  = 51.52 
CV   = 2.52 % 
SEM   = 0.75 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 5 ปริมาณอาหารที่กิน 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 94.29 86.25 91.89 90.81 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 87.07 91.91 92.50 90.49 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 89.81 88.87 85.88 88.19 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 91.20 88.10 88.76 89.35 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 12.82 4.27 0.52 4.07 7.59 
Error 12 65.54 8.19    
Total 15 78.35 7.12    

 
GRAND MEAN  = 89.71 
CV   = 3.19 % 
SEM   = 1.65 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 7 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 0-3 สัปดาห์ 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1.27 1.11 1.16 1.81 
กลุ่มที่ 2 ใส่ถ่าน 15% 1.31 1.19 1.13 1.21 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 1.27 1.18 1.17 1.20 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 1.29 1.17 1.21 1.22 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 0-3 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.00 0.00 0.14 4.07 7.59 
Error 12 0.04 0.01    
Total 15 0.05 0.00    

 
GRAND MEAN  = 1.20 
CV   = 6.20 % 
SEM   = 0.04 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 9 น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1,106.88 1,080.75 1,148.13 1,111.92 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 1,038.25 1,085.63 1,119.13 1,081.00 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 1,071.75 1,064.50 1,048.13 1,061.46 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 1,069.38 1,078.25 1,071.75 1,073.13 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 0-3 สัปดาห์  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 4,190.01 1,396.67 1.88 4.07 7.59 
Error 8 5,945.46 743.18    
Total 11 10,135.47 921.41    

 
GRAND MEAN  = 1,081.88 
CV   = 2.52 % 
SEM   = 15.74 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 11 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ 4-6  สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 42.56 58.53 44.29 48.46 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 44.94 47.66 46.55 46.38 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 44.64 61.28 56.05 53.99 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 41.49 45.24 48.15 44.96 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 4-6  สัปดาห์ 
 
Source Df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 141.36 47.12 1.16 4.07 7.59 
Error 8 324.43 40.55    
Total 11 465.80 42.35    

 
GRAND MEAN  =48.45 
CV   = 13.14 % 
SEM   = 3.68 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที ่13 ปริมาณอาหารที่กิน 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 152.47 143.57 141.71 145.91 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 134.03 142.02 144.40 140.15 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 135.30 141.55 138.87 138.57 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 138.48 134.81 137.39 136.89 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 138.42 46.14 2.43 4.07 7.59 
Error 8 152.08 19.01    
Total 11 290.50 26.41    

 
GRAND MEAN  = 140.38 
CV   = 3.10 % 
SEM   =2.52 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 15 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 4-6 สัปดาห์ 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2.18 1.66 1.93 1.92 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 1.90 1.85 1.92 1.89 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 1.93 1.72 1.70 1.78 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 2.07 1.85 1.86 1.93 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 4-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.04 0.01 0.53 4.07 7.59 
Error 8 0.21 0.03    
Total 11 0.25 0.02    

 
GRAND MEAN  = 1.88 
CV   = 8.52 % 
SEM   = 9.25 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 17 น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 893.75 1,229.17 930.00 1,017.64 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 943.75 1,000.88 977.50 974.04 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 937.50 1,286.79 1,176.96 1,133.75 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 871.25 950.00 1,011.25 944.17 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 4-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 62,341.34 20,780.45 1.16 4.07 7.59 
Error 8 143,075.11 17,884.35    
Total 11 205,416.45 18,674.22    

 
GRAND MEAN  = 1,017.40 
CV   = 13.14 % 
SEM   = 77.21 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 19 น้ าหนักไก่เนื้อท่ีอายุ 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 53.13 53.00 53.13 53.08 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 53.00 53.13 53.38 53.17 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 53.25 53.00 53.13 53.13 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 53.13 53.00 53.25 53.12 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อที่อายุ 0-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.01 0.00 0.19 4.07 7.59 
Error 8 0.15 0.02    
Total 11 0.16 0.01    

 
GRAND MEAN  = 53.13 
CV   = 0.25% 
SEM   = 0.78 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 21 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 62.16 69.25 65.10 65.51 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 60.17 65.77 64.77 63.40 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 60.52 66.94 65.54 64.33 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 59.42 63.77 62.93 62.04 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 0-6 สัปดาห์ 
 
Source Df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 19.33 6.44 0.69 4.07 7.59 
Error 8 74.70 9.34    
Total 11 94.03 8.55    

 
GRAND MEAN  =63.82 
CV   =  4.79% 
SEM   = 1.76 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ภาคผนวกท่ี 23 ปริมาณอาหารที่กิน 0-6  สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 122.57 114.91 116.80 118.09 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 1.0% 110.55 116.97 118.45 115.32 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 1.5% 112.55 115.21 112.38 113.38 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 2.0% 114.84 111.45 113.07 113.12 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 0-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 47.49 15.83 1.62 4.07 7.59 
Error 8 77.93 9.74    
Total 11 125.41 11.40    

 
GRAND MEAN  = 114.98 
CV   = 2.7145 % 
SEM   =1.80 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 25 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 0-6 สัปดาห์ 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มที่ 1 ไม่ใส่ถ่าน 1.73 1.38 1.54 1.55 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 1.60 1.52 1.53 1.55 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 1.60 1.45 1.43 1.49 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 1.68 1.51 1.53 1.57 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 0-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.01 0.00 0.29 4.07 7.59 
Error 8 0.10 0.01    
Total 11 0.11 0.01    

 
GRAND MEAN  = 1.54 
CV   = 7.15 % 
SEM   = 6.36 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   65 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 27 น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2610.63 2908.67 2734.38 2751.22 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 2527.00 2741.50 2720.38 2662.96 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 2541.75 2811.29 2752.59 2701.88 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 2495.63 2678.43 2643.00 2605.69 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 0-6 สัปดาห์ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 34090.74 11363.58 0.69 4.07 7.59 
Error 8 131770.20 16471.27    
Total 11 165860.94 15078.27    

 
GRAND MEAN  = 2680.43 
CV   = 4.79 % 
SEM   = 74.10 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 29 น้ าหนัก%ซากอุ่นต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 93.45 91.49 93.95 92.96 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 91.30 93.31 92.48 92.36 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 93.33 92.73 94.07 93.38 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 94.22 91.23 91.76 92.40 

 
 
 
ตำรำงภำคผนวกที่ 30 การวิเคราะห์ น้ าหนัก%ซากอุ่น 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 2.11 0.71 0.49 4.07 7.59 
Error 8 11.41 1.43    
Total 11 13.53 1.23    

 
GRAND MEAN  = 92.78 
CV   = 1.29% 
SEM   = 0.69 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 31 น้ าหนักหัว+คอต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 6.90 6.03 6.76 6.56 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 6.72 7.43 6.39 6.85 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 7.04 7.27 7.78 7.36 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 6.86 7.02 6.45 6.78 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 32 การวิเคราะห์น้ าหนักหัว+คอ 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.04 0.35 1.90 4.07 7.60 
Error 8 1.46 0.18    
Total 11 2.50 0.23    

 
GRAND MEAN  = 6.89 
CV   = 6.20% 
SEM   = 0.24 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 33 น้ าหนักหน้าอกต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 30.00 33.69 33.45 32.38 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 28.85 33.46 33.46 31.92 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 30.74 28.36 28.52 29.20 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 31.41 29.82 33.69 31.64 

 
 
ตำรำงภำคผนวกที่ 34 การวิเคราะห ์น้ าหนักหน้าอก 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 18.16 6.05 1.43 4.07 7.60 
Error 8 33.80 4.23    
Total 11 51.95 4.72    

 
GRAND MEAN  = 31.29 
CV   = 6.57 % 
SEM   = 1.18 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 35 น้ าหนักน่องต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 11.03 9.22 9.25 9.83 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 10.67 10.41 9.77 10.28 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 10.37 9.82 9.63 9.94 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 10.11 9.47 10.04 9.87 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 36 การวิเคราะห์น้ าหนักน่อง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.38 0.13 0.32 4.07 7.60 
Error 8 3.12 0.39    
Total 11 3.50 0.32    

 
GRAND MEAN  = 9.98 
CV   = 6.26 % 
SEM   = 0.36 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 37 น้ าหนักตีน+แข้งต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 3.45 2.13 3.20 2.93 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 1.98 3.35 2.63 2.65 
กลุม่ที่ 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 3.33 3.27 2.59 3.06 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 3.25 3.16 2.51 2.97 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 38 การวิเคราะห์น้ าหนักตีน+แข้ง 
  
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.28 0.09 0.29 4.07 0.83 
Error 8 2.59 0.32    
Total 11 2.87 0.26    

 
GRAND MEAN  = 2.90 
CV   = 19.58 % 
SEM   = 0.32 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 39 น้ าหนักปีกต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 8.28 6.74 7.83 7.61 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 7.11 8.18 7.52 7.60 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 7.41 7364 7.04 7.36 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 8.30 8.07 7.89 8.09 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 40 การวิเคราะห์น้ าหนักปีก 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.82 0.27 1.04 4.07 7.60 
Error 8 2.10 0.26    
Total 11 2.92 0.27    

 
GRAND MEAN  = 7.66 
CV   = 6.69% 
SEM   = 0.29 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 41 น้ าหนักโครงต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 15.17 13.83 13.88 14.29 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 15.42 13.38 15.04 14.61 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 15.56 15.64 16.67 15.96 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 15.88 14.74 13.98 14.87 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 42 การวิเคราะห์ น้ าหนักโครง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 4.69 1.56 2.05 4.07 7.59 
Error 8 6.10 0.76    
Total 11 10.79 0.98    

 
GRAND MEAN  = 14.93 
CV   = 5.85 % 
SEM   = 0.50 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 43 น้ าหนักเครื่องในรวมต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 7.76 9.11 7.55 8.00 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 6.88 6.39 7.29 6.85 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 7.63 8.29 9.56 8.49 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 6.71 6.46 6.70 6.62 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 44 การวิเคราะห์ น้ าหนักเครื่องในรวม 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 7.29 2.43 4.44 4.07 7.59 
Error 8 4.38 0.55    
Total 11 11.67 1.06    

 
GRAND MEAN  = 7.49 
CV   = 9.88 % 
SEM   = 0.42 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 45 น้ าหนักก๋ึนต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1.93 2.13 2.35 2.14 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 1.86 1.86 2.07 1.93 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 2.59 2.36 3.26 2.73 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 1.88 1.54 1.86 1.76 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 46 การวิเคราะห์น้ าหนักก๋ึน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.63 0.54 6.94 4.07 7.59 
Error 8 0.62 0.08    
Total 11 2.26 0.20    

 
GRAND MEAN  = 2.14 
CV   = 13.08% 
SEM   = 0.16 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 47 น้ าหนักล าไส้รวมต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2.59 3.30 2.49 2.79 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 2.85 2.34 2.86 2.68 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 2.70 3.56 3.67 3.31 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 2.20 2.74 2.19 2.38 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 48 การวิเคราะห์ น้ าหนักล าไส้รวม 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.36 0.45 2.72 4.07 7.59 
Error 8 1.33 0.17    
Total 11 2.69 0.24    

 
GRAND MEAN  = 2.79 
CV   = 14.60% 
SEM   = 0.24 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 49 น้ าหนักล าไส้เล็กตอนต้นต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 0.52 0.64 0.53 0.56 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 0.59 0.52 0.68 0.60 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 0.70 0.91 0.93 0.85 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 0.47 0.56 0.43 0.49 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 50 การวิเคราะห์ น้ าหนักล าไส้เล็กตอนต้น 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.22 0.07 9.24 4.07 7.59 
Error 8 0.06 0.01    
Total 11 0.28 0.03    

 
GRAND MEAN  = 0.62 
CV   = 14.24% 
SEM   = 5.13 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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ตำรำงภำคผนวกที่ 51 น้ าหนักหัวใจ+ตับ ต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง R 1 R 2 R 3 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2.34 2.55 2.24 2.38 
กลุ่มท่ี 2 ผสมถ่านในอาหาร 1.0% 2.13 2.23 2.37 2.24 
กลุ่มท่ี 3 ผสมถ่านในอาหาร 1.5% 2.37 2.40 2.63 2.47 
กลุ่มท่ี 4 ผสมถ่านในอาหาร 2.0% 1.95 2.25 2.15 2.12 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 52 การวิเคราะหน์้ าหนักหัวใจ+ตับ  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.21 0.07 3.39 4.07 7.59 
Error 8 0.17 0.02    
Total 11 0.38 0.03    

 
GRAND MEAN  = 2.30 
CV   = 6.27% 
SEM   = 8.32 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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ภำคผนวก  ค 
ภำพกิจกรรมกำรทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 1 แสดงโรงเรือนที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภำพผนวกที่ 2 แสดงโรงเรือนที่ใช้ในการทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 3 แสดงอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไก่เนื้อ 
 

 
ภำพผนวกที่ 4 แสดงรูปลูกไก่ท่ีใช้ในการทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 5 แสดงอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภำพผนวกที่ 6 แสดงการชั่งน้ าหนักลูกไก่ 
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ภำพผนวกที่ 7 แสดงการชั่งอาหารที่ให้  
 

 
ภำพผนวกที่ 8 แสดงรูปถ่านที่ใช้ในการทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 9 แสดงการปูพ้ืนด้วยแกลบรองพ้ืน 
 

 
ภำพผนวกที่ 10 แสดงการเก็บตัวอย่างวัสดุรองพ้ืน 
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ภำพผนวกที่ 11 แสดงวัคซีนที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภำพผนวกที่ 12 แสดงการจดบันทึกข้อมูล 
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ภำพผนวกที่ 13 แสดงการการช าแหละไก่เนื้อ 
 

 
ภำพผนวกที ่14 แสดงการการช าแหละไก่เนื้อ 
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ภำพผนวกที่ 15 แสดงการหาค่าความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืน 

 

 
ภำพผนวกที่ 16 แสดงการหาวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพ้ืน 
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ภำพผนวกที่ 17 แสดงการหาวัดค่าความชื้นของวัสดุรองพ้ืน 
 

 
 

ภำพผนวกที่ 18 แสดงการชั่งน้ าหนักวัสดุรองพ้ืน 
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ภาคผนวก  ง 
หลักฐานการน าเสนอทางวิชาการ 
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ภำคผนวก  ง 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นางสาวสุรีพร แป้นเงิน 
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 34 หมู่ที่ 8  ต าบล หัวดง  อ าเภอเก้าเลี้ยว   
   จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230 
เกิดเมื่อ   5  กรกฎาคม  พ.ศ.2539 
ประวัติกำรศึกษำ มัธยมศึกษาปีที่4-6   โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  2554-2557 
   มัธยมศึกษาปีที่1-3   โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์           2551-2554            
  
    
 
ชื่อ   นายธนกร  อินทรัศมี 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 51/2 หมู่ที่ 4 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์61110 
เกิด    วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2540 
ประวัติกำรศึกษำ มัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านประดาหัก  2554-2557

มัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา  2551-2554 
 
 
 
ชื่อ                          นายกอบโชค ทศกร 
ที่อยู ่                       บ้านเลขที่ 27 ซ.ดาวดึงส์2 ต าบล ปากน้ าโพ อ าเอเมือง จังหวัด 
                             นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 
เกิด                         วันที ่6 กุมภาพันธุ์ 2534 
ประวัติกำรศึกษำ         มัธยมศึกษาปี่ที่4-6      โรงเรียนสตรีนครสวรรค์               2550-255 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


