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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ชนณภัส หัตถกรรม กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล และผู้ช่วยศาสตราจาร์ยธันวา ไวยบท ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษ และให้ความช่วยเหลือด้วยความ
เอาใจใส่จนจบการทดลอง ตลอดจนตรวจแก้ไขเล่มปัญหาพิเศษจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ได้อบรมสั่งสอนและมอบความรู้
อันเป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง ในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการทาปัญหาพิเศษตลอด และนางกุสุมา คชฤทธิ์ ที่ได้ช่วยในค่าใช้จ่าย
การในการท าปัญหาพิเศษจนเพ่ือนๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้
เสมอมา 
 ด้วยความดีหรือประโยชน์อันใดเนื่องจากปัญหาพิเศษเล่มนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้
อบรมและให้ก าลังใจผู้วิจัยมาตลอดในทุกเรื่อง 
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เรื่อง ผลของการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มต่อประสิทธิภาพการผลิต และลักษณะ      
ซากของไก่เนื้อ 

ผู้วิจัย      นายปิยะพัน  จันทร์เพ็ญ 
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    นางสาวสมฤดี  เที่ยงจิต     
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ชนณภัส  หัตถกรรม 
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครสวรรค ์
ปีท่ีพิมพ์  2561  
 

ผลของการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มต่อประสิทธิภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่
เนื้อ โดยใช้ไก่พันธุ์ Ross 308 อายุแรกเกิด จ านวน 96 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Complete Randomized Desig; CRD ทดลองเป็น 4 กลุ่มการทดลอง (Treatment) การทดลอง
ละ 4 ซ้ า ๆละ 6 ตัว โดย กลุ่มการทดลองที่ 1 ไม่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ กลุ่มการทดลองที่ 2 ใส่น้ าหมัก
จุลินทรีย์ 1/500 ทดลองที่ 3 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/1000 และ กลุ่มการทดลองที่ 4 ใส่น้ าหมัก
จุลินทรีย์ 1/1500 ผลการทดลองพบว่า การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่มในช่วง 0-3 สัปดาห์ มีผล
ท าให้น้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนและอัตราการเจริญเติบโต แตกอย่างมนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) โดยกลุ่ม
ที่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ในอัตราส่วน 1/500 และ 1/1000 มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ในขณะที่ตลอด
การทดลอง 0-6 สัปดาห์ การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มไม่ส่งผลต่อประสิทธฺภาพการผลิตของไก่
เนื้อ (P>0.05) ด้านลักษณะซากของไก่เนื้อการใช้พบว่าน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มไม่สางผลต่อ
ลักษณะซาก (P>0.05) 

 
ค าส าคัญ: ไก่เนื้อ น้ าหมักจุลินทรีย์  ประสิทธิภาพการผลิต ลักษณะซาก 
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           ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการทดลอง 86 
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2.1 แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของไก่เนื้อ 7 
2.2 สถานการณ์การผลิตเนื้อไก่เนื้อ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559)    7 
2.3 การบริโภคเนื้อไก่ของโลกในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) 8 
2.4 ปริมาณการผลิต และการบริโภคไก่เนื้อภายในประเทศ (2555-2559) 9 
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3.1 ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 36 
4.1 ประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม (0-6สัปดาห์)  39 
4.2 ผลของน้ าหมักจุลินทรีย์ต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 42 
  
ตารางผนวก  

         หน้า 
1 ประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม (0-6 สัปดาห์) 54 
2 ปริมาณน้ าหนักที่ 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 57 
2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่ 0–3 สัปดาห์ 57 
3 ปริมาณน้ าหนักที่ 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 58 
4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่ 4-6 สัปดาห์ 58 
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6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่ 0-6 สัปดาห์ 59 
7 ปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0–3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 60 
8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0–3 สัปดาห์ 60 
9 ปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 61 
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11 ปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 62 
12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-6 สัปดาห์ 62 
13 อัตราการเจริญเติบโต 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว/วัน) 63 
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14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-3 สัปดาห์ 63 
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19 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-3 สัปดาห์ 66 
20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-3 สัปดาห์ 66 
21 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 4-6 สัปดาห์ 67 
22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 4-6 สัปดาห์ 67 
23 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-6 สัปดาห์ 68 
24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-6 สัปดาห์ 68 
25 ปริมาณน้ าที่กิน 0-3 สัปดาห์ 69 
26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน 0-3 สัปดาห์ 69 
27 ปริมาณน้ าที่กิน 4-6 สัปดาห์ 70 
28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน 4-6 สัปดาห์ 70 
29 ปริมาณน้ าที่กิน 0-6 สัปดาห์ 71 
30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน 0-6 สัปดาห์ 71 
31 ปริมาณอาหารที่กิน 0-3 สัปดาห์ 72 
32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 0-3 สัปดาห์ 72 
33 ปริมาณอาหารที่กิน 4-6 สัปดาห์ 73 
34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 4-6 สัปดาห์ 73 
35 ปริมาณอาหารที่กิน 0-6 สัปดาห์ 74 
36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 0-6 สัปดาห์ 74 
37 น้ าหนักไก่มีชีวิต  75 
38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่มีชีวิต 75 
39 น้ าหนักไก่ไม่มีชีวิต  76 
40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่ไม่มีชีวิต 76 
41 เปอร์เซ็นต์กึ๋น 77 
42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์ก๋ึน 77 
43 เปอร์เซ็นต์หัวใจ 78 
44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์หัวใจ 78 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
  หน้า 
 45 ปอร์เซ็นต์ตับ 79 
 46 
 47 

วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์ตับ 
เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม 

79 
80 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ไก่เนื้อจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ได้มีการพัฒนา และขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาพันธุ์ให้มีการ
เจริญเติบโตเร็ว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ผู้ประกอบการจึงได้น ายาปฏิชีวนะผสมในอาหารเพ่ือใช้
เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตและป้องกันโรค การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานานๆจะท าให้จุลินทรีย์
ที่ก่อให้เกิดโรคเกิดการดื้อยาจึงก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพด้านต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อ  

Salmonella sp. Campylobacter sp. และ E. coli หากไม่มีการหยุดใช้ยาก่อนส่งไก่จ าหน่ายจะ
ท าให้สารปฏิชีวนะเกิดการตกค้างก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ ในปัจจุบันจึงได้มีการใช้โปรไบโอติกเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะ 

โปรไบโอติก (Probiotic) เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตและน ามาใช้เป็นอาหารเสริมใน
มนุษย์และสัตว์ โดยที่บทบาทของจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อความสมดุลของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ 
ในล าไส้ของมนุษย์และสัตว์ (Fuller, 1989) โปรไบโอติกมีส่วนช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ลดการเกาะติดของจุลินทรีย์ก่อโรคเป็นการเพ่ิมสัดส่วนของจุลินทรีย์ที่ดีใน
ทางเดินอาหารของสัตว์โดยปกติ ซึ่งสัตว์ที่มีสุขภาพดีจะมีทางเดินอาหารที่สามารถย่อยและดูดซึม
อาหารได้ดีท าให้สัตว์มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อยู่ใน
สมดุล แต่ในช่วงที่สัตว์เครียดและร่างกายอ่อนแอจุลินทรีย์ที่ เป็นโทษจะ เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและ
เจริญเติบโตได้เร็ว การเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้แข่งขันกับจุลินทรีย์ที่เป็นโทษได้มากก
ขึ้นสัตว์จึงมีสุขภาพและสมรรถภาพการผลิตดีขึ้น เพราะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จะเข้าไปเพ่ิมจ านวน
ในระบบทางเดินอาหารและช่วยก าจัดจุลินทรีย์ที่เป็นโทษท าให้การดดูซึมอาหารดีขึ้น (สุชน และคณะ, 
2546) จากคุณสมบัติดังกล่าวของโปรไบโอติกจึงมีแนวคิดน าโปรไบโอติกมาเสริมในอาหารไก่เนื้อเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซาก ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มในไก่
เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เนื้อ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ 
2. เพ่ือศึกษาผลของน้ าหมักจุลินทรีย์ต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบความเป็นไปได้ของน้ าหมักจุลินทรีย์ต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
2. ไก่เนื้อมีคุณภาพเนื้อดี มีเนื้อแน่น 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มในไก่เนื้ออายุแรกเกิด

ถึงอายุ 42 วัน และศึกษาลักษณะซากของไก่เนื้อเมือสิ้นสุดการทดลอง 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร 

 
พรีไบโอติกส์และโปรไบโอติกส์ 
 
 พรีไบโอติกส์ (อังกฤษ: Prebiotics) ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้กันมานานก็คือ น้้าตาลสายสั้น 
(Oligosaccharides) ซึ่งมี กลูโคส (Glucose) , กาแลคโตส (Galactose) , และ ฟรุคโตส (Fructose) 
รวมทั้ง เอ็น-อาเซทิลกลูโคซามีน (N-acetylglucosamine) เป็นองค์ประกอบ ด้วยโครงสร้างซึ่ง
ซับซ้อน ท้าให้เอนไซม์ในกระเพาะอาหารและล้าไส้เล็กไม่สามารถย่อยสลายเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
แต่แบคทีเรียในล้าไส้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกรดนม หรือกรดแลคติก (Lactic acid) ได้แก่ 
Bifidobacteriaและ Lactobacilli สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ และเมื่อ
เรารับประทานพรีไบโอติกส์ไประยะหนึ่ง ประชากรแบคทีเรียในล้าไส้ของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
 โปรไบโอติกส์ (อังกฤษ: Probiotics) หมายถึง แบคทีเรียในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ ในรูปที่เป็น
อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อรับประทานด้วยปริมาณที่พอเหมาะจะส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้บริโภค เช่น โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด แต่ไม่นับรวมถึงนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
ประเภทยูเอชที เพราะไม่มีแบคทีเรียกรดนมเหลืออยู่ เนื่องจากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่ความร้อนสูง 
นอกจากผลิตภัณฑ์ส้าหรับคนแล้ว ในปัจจุบัน ยังมีโปรไบโอติกส์ส้าหรับเสริมสุขภาพของปศุสัตว์และ
ประมง ออกจ้าหน่ายด้วย 
 โดยปกติแล้วแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนมเปรี้ยวส่วนใหญ่ คือแบคทีเรียใน
กลุ่ม Lactobacilli และ Streptococci แต่จากการศึกษาคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพของ
แบคทีเรียในล้าไส้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ความจริงแล้ว Bifidobacteria สามารถเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น้าในทางการศึกษาแบคทีเรียใน
ล้าไส้ ได้เป็นผู้บุกเบิกในการผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวที่ได้จากหมักของ Bifidobacteria ซึ่งแม้ว่า
รสชาติจะไม่ดีเท่าผลิตภัณฑ์ที่หมักจาก Lactobacilli แต่ด้วยประโยชน์ที่มากกว่า จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ส้าหรับผู้รักสุขภาพ และในเมืองไทยก็มีโยเกิร์ตที่หมักโดย Bifidobacteria วางจ้าหน่ายแล้วนอกจาก
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้ว โปรไบโอติกส์ก็ยังถูกใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร ในการทดลอง
ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย อาทิ การใช้ Lactobacillus rhamnosus GG ในการบรรเทาและ
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ป้องกันอาการท้องร่วงในเด็กทารก การใช้ Bifidobacteria และ Lactobacilli รวมกันในการรักษา
อาการท้องร่วงอย่างรุนแรง และช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารและการเสียชีวิตใน
ทารกที่คลอดก่อนก าหนด นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากงานวิจัยทางการแพทย์อีกหลายชิ้นที่ยืนยันว่า 
Bifidobacteria สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การใช้โปรไบโอติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการใช้โปรไบโอติกมีส่วนช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคอาหารเป็นพิษ โดยจุลินทรีย์ที่ดีจะเข้าไปช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารด้วย
การลดการเกาะติดของจุลินทรีย์ก่อโรค เป็นการเพ่ิมสัดส่วนของจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารจึงช่วย
ให้ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์ปีกดีขึ้น มีความสมดุลในล าไส้  ช่วยเพ่ิมภูมิต้านทาน
ท าให้มีความต้านทานต่อเชื้อก่อโรคได้ดียิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยงที่ดี  จึงส่งผลให้อัตราการ
เจริญเติบโตของสัตว์เพ่ิมขึ้น โปรไบโอติกจึงเป็นทางเลือกในการใช้เพ่ือทดแทนการใช้ยาและสาร
ปฏิชีวนะในการเลี้ยง ดังนั้นจึงช่วยท าให้ประหยัดเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ในด้านการเพ่ิม
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและเ พ่ิมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปี ก 
       อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เพ่ือการส่งออกมีความส าคัญมากขึ้นทุกปีจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
ส่งออกที่ท ารายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านบาท ซึ่งประเทศไทยส่งออกไก่เนื้อเป็นอันดับ 4 
ของโลก การเลี้ยงไก่ในเชิงอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทั้งด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่การจัดการเลี้ยงดูคุณภาพอาหารของไก่และดูแลอย่างถูกหลักวิธี การใช้จุลินทรีย์ โปร
ไบติกอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับสัตว์ปีก ไบโอติก แมกซ์ 2 (Biotic Max 
2) เป็นอาหารเสริมที่ใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสัตว์ โดยผลิตจากจุลินทรีย์ Bacillus subtilis โดยในกระบวนการผลิตได้มีการน าจุลินทรีย์โปร
ไบโอติก Bacillus subtilis มาผสมร่วมกับกากเซลล์ยีสต์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผ่านการย่อยผนังเซลล์โดย
เอนไซม์ Protease และ Glucanase เพ่ือให้สัตว์สามารถน าสารส าคัญที่มีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
เช่น เบต้ากลูแคน (β-Glucan) และแมนแนน (Mannan) ที่พบมากในผนังเซลล์ยีสต์ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที ่
  ผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ Bacillus subtilis ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อย 10,000 ล้านตัว ซึ่งสามารถ
สร้างสปอร์ที่ทนต่อความร้อนได้สูง และทนสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะของสัตว์ปีกได้ อีกทั้งยัง
เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติสร้างเอนไซม์ โปรติ เอสออกมาย่อยโปรตีน และสร้างเอนไซม์ 
อะไมเลส ออกมาย่อยแป้ง และสารอินทรีย์ต่างๆ สื่อที่ใช้เป็นเปปไทด์สายสั้น ที่สัตว์สามารถดูดซึม
สารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ง่าย  จุลินทรีย์ที่ดีจะยึดพ้ืนที่ในผนังล้าไส้ของสัตว์เพ่ือลด
แบคทีเรียก่อโรค เช่น Salmonella และปรับสมดุลให้แก่จุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร B-Glucan ท้า
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ให้สัตว์สามารถดูดซึมและน้าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ 
ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนัง สร้างคอลลาเจน อีลาสตินมากขึ้น ท้าให้แผลหายเร็วขึ้น เพิ่มความแข็งแรง
ความยืดหยุ่นแก่ผิวหนังที่สร้างใหม่ เพ่ิมการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันไม่จ้าเพาะ
ให้แก่สัตว์ Mannan ช่วยให้มีการดูดซึมกรดอะมิโน L-tryptophan ทั้งบริเวณล้าไส้ส่วน Jejunal 
และ Ileal ที่เกี่ยวข้องกับการหลั่ง Serotonin ออกมาทาให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด ช่วยท้า
ให้ผนังล้าไส้ของสัตว์สมบูรณ์จึงมีพ้ืนที่ในการดูดซึมอาหารได้มากข้ึน 
 
ประโยชน์ของโปรไบโอติก (Probiotic) 

1. เพ่ิมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารให้กับสัตว์ปีก 

2. ช่วยควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหารได้ 

3. กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพ่ึงเซลล์ของสัตว์ปีก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร 

5. เพ่ิมเปอร์เซ็นต์ไข่และคุณภาพของไข่ขาว 

6. เพ่ิมระยะเวลาการให้ไข่สูงสุดนานขึ้น 

7. เพ่ิมน้ าหนักไข่ และช่วยลดปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่ 
8. ลดกลิ่นมูลสัตว์ สลายแอมโมเนีย ไนไตรท์และไนเตรทได้เร็วขึ้น  
9. ลดการถ่ายเหลวในสัตว์ปีก 

 
ความหมายและประโยชน์ของน้ าหมักชีวภาพ 
 

น้ าหมักชีวภาพ คือ การน าเอาพืช ผักผลไม สัตว์ชนิด ต่างๆ มาหมักกับน้ าตาลท าให้เกิดจุลิ
นทรีย ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ จ านวนมากซึ่งจุลินทรียเหล่านี้ จะไปช่วยสลาย ธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในพืช 
มีคุณค่า ในแง่ธาตุอาหารพืช เมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการ ย่อยสลาย ของแบคทีเรีย หรือ จุลินท
รียสารต่างๆ จะถูกปลดปล่อยออกมา เช่นโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุ
อาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม วิตามิน ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 วรรณพร (2557) ได้กล่าวว่า กรดอินทรีย์ ซิงค์ออกไซด์ เอนไซม์ สมุนไพร สารเสริมชีวนะ 
และสารส่งเสริมชีวนะ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของสารทดแทนยาปฏิชีวนะที่พบว่า มีประสิทธิภาพ
เทียมเคียงกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ โดยสามารถสร้างความสมดุล
ของจุลินทรีย์ในล าไส้ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และไม่มีสารตกค้างมายังผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นอกจากสาร
ดังกล่าวแล้ว ยังมรสารเสริมประเภทอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีจ าหน่ายอยู่บนท้องตลาดอาหารสัตว์ที่
ทดสอบแล้วว่าให้ประสิทธิภาพดี แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ไม่มีสามารถระบุประสิทธิภาพการใช้
งานและกลไกในการท างานของสารนั้นได้อย่างชัดเจน  

จากการศึกษาของ ศศิธร และคณะ (มปพ.) การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปริมาณการใช้
จุลินทรีย์ Effective Microorganism ในอาหารไก่กระทงต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง การศึกษา
ใช้ในไก่กระทงอายุ 1 วัน จ านวน 350 ตัว วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design ขนาด 5 ทรีตเมนต์ จ านวนทรีตเมนต์ละ 5 ซ้ า ซึ่งประกอบด้วย ทรีตเมนต์ที่ไม่เสริมจุลินทรีย์ 
E.M. และทรีตเมนต์ที่เสริมจุลินทรีย์ E.M. ในปริมาณ 1% 2% 3% 4% ตามล าดับ โดยบันทึกข้อ
ข้อมูล 3 ช่วง ผลของการทดลองพบว่าในการเสริมจุลินทรีย์ E.M. ไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหารที่
กินต่อตัวต่อวัน , ปริมาณการเพิ่มเนื้อ , น้ าหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงไป และเปอร์เซ็นต์การตาย 
  
ไก่เนื้อ  (Broilers) 
 

สุวรรณ  (2529)  รายงานว่าไก่เป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวตื่นเต้นง่าย  มีความตื่นเต้นตลอดเวลา  
เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อ่ืน  มีระบบการย่อยอาหารและระบบการใช้ออกซิเจนที่รวดเร็วมาก  ไก่ใช้
อาหารเพ่ือการเจริญเติบโต  ด ารงชีพ  ผลิตไข่  และเนื้อ  อาหารคุณภาพดีราคาย่อมสูงขึ้น  ผู้เลี้ ยง
ต้องหาวิธีให้ไก่กินอาหารได้เต็มที่โดยประหยัดต้นทุนมากที่สุด  ที่เราต้องเอาใจใส่เรื่องอาหารไก่
มากกว่าสัตว์อ่ืนก็เพราะระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตของไก่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  ตามปกติไก่มีความร้องสูงกว่าสัตว์อ่ืนโดยมีอุณหภูมิร่างกาย 41 –43 °c ไก่มีการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา  มีประสิทธิภาพการย่อยอาหารรวดเร็วและมีการให้ไข่เกือบทุกวัน  ร่างการจึงไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอาหารและการเลี้ยงดูง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอ่ืน  ไก่สมัยนี้มีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็วกว่าสัตว์อ่ืนมาก  ในการเลี้ยงไก่ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่สุดคือ  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
คิดเป็น   60 – 70 %   ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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ตารางท่ี  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 
ที่มา: 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 รองลงมา
ได้แก่ บราซิล จีน และสหภาพยุโรป คาดว่าการผลิตเนื้อไก่ของโลกในปี 2560 จะมีปริมาณ 90.45 
ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 89.55 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 1.01 เนื่องจากการผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ของ
โลกขยายการผลิตตามความต้องการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญทั้ง
สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป และอินเดีย มีการขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น ในขณะที่การผลิตเนื้อไก่
ของจีนคาดว่าจะลดลง เนื่องจากจีนยังประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก  ส่งผลให้การผลิต
ลดลง ในขณะที่รัสเซียมีการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

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

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 1/ อัตราเพิ่ม 
(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 
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ที่มา:  October 2016 
หมายเหตุ:  1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ คาดคะเน 
 

การบริโภคในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ( 2555 – 2559 ) การบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 1.86 ต่อปี ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากที่สุด คือ 
15.23 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จีน 12.99 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 10.38 ล้านตัน คาดว่าการ
บริโภคเนื้อไก่ของโลกในปี 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 

 
ตารางท่ี 2.3  การบริโภคเนื้อไก่ของโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559)  หน่วย : พันตัน 

 ที่มา:  October 2016 
หมายเหตุ:  1/ ข้อมูลเบื้องต้น 2/ คาดคะเน 
 

การผลิตของเนื้อไก่ของประเทศไทย (2555 – 2559) การผลิตเนื้อไก่ของไทยเพ่ิมขึ้นในอัตรา
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

ตารางท่ี 2.2  สถานการณ์การผลิตเนื้อไก่เนื้อ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559)  หน่วย : 
พันตัน (ต่อ) 
ไทย 1,550 1,500 1,570 1,700 1,780 4.10 1,890 
อ่ืน 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 

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

2560 2/ 

สหรัฐอเมริกา 13,346 13,691 14,043 15,094 15,233 3.69 15,661 
จีน 13,543 13,174 12,830 13,267 12,985 -0.77 11,705 
สหภาพยุโรป 9,293 9,638 10,029 10,361 10,375 2.97 10,785 
อ่ืน ๆ 45,442 46,380 48,043 48,234 48,783 1.83 50,259 
รวมทั้งหมด 81,624 82,883 84,945 86,956 87,376 1.86 88,410 
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จาก 1.23 ล้านตัน ในปี 2558 ร้อยละ 2.42 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยในปี 2560 มีปริมาณ 
1.29 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.26 ล้านตัน ในปี 2559 ร้อยละ 2.84 

 
ตารางท่ี 2.4  ปริมาณการผลิต และการบริโภคไก่เนื้อ ภายในประเทศ (2555-2559) หน่วยพันตัน 

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

การเลี้ยงไก่เนื้อได้มีการค้นคว้าและปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ที่ต้องการโดยลักษณะเด่นต่าง ๆ
อันได้แก่  มีลักษณะการเจริญเติบโตเร็ว  อัตราการแลกเนื้อสูง  กินอาหารน้อย  การเลี้ยงรอดสูง การ
ต้านทานโรคดีและมีคุณภาพซากดีเมื่อช าแหละ ซึ่งพันธุ์ไก่เนื้อในปัจจุบันนี้เกิดจากการผสมข้าม
ระหว่างสายเลือดทั้งสิ้นจนปัจจุบันนี้การเลี้ยงไก่เนื้อได้กลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย  (ไชยา,  2528)  
 
พันธ์ไก่เนื้อ 
 

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

 
 
 

ปี ผลผลิต 3/ 
(ล้านตัว) 

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 

อัตราเพิ่ม(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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1. พันธ์ไก่เนื้อ(พันธ์แท้)                                      
พันธุ์พลีมัทร็อคขาว (White Plymouth Rock) ลักษณะขนมี สีขาวทั้งตัวหงอนจักรผิวหนัง

มีสีเหลือง นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ เพราะมีขนสีขาว เมื่อฆ่าแล้วจะได้ไก่ที่ผิวสะอาดกว่าไก่เนื้อที่มีสีขน
ต่าง ๆ สายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพวกขนงอกช้า แต่ในปัจจุบันได้รับการผสมคัดเลือกให้ขนงอกเร็ว เป็นพันธุ์
ที่มีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาล นิยมใช้ไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาวเป็นต้นพันธุ์ในการ
ผสมข้ามเพ่ือผลิตไก่เนื้อสายแม่ 

 

 
ภาพที่ 2.1  แสดงลักษณะของไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาว 

ที่มา:  อรวิมล (2560) 
 

พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ที่มีหงอนถั่ว ขาสั้น ล าตัวกว้าง อกกว้างกล้าม เนื้อเต็ม 
ผิวหนังมีสีเหลือง จัดเป็นพวกไก่เนื้อ น้ าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก  4.40 กิโลกรัม เพศเมีย
หนัก 3.30 กิโลกรัม ให้ไข่ฟองเล็กไข่ เปลือกไข่สีน้ าตาล ให้ไข่ปีละประมาณ 150 ฟอง     เริ่มให้ไข่
เมื่ออายุประมาณ 6-7 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การฟักออกต่ า ปัจจุบันใช้ไก่พันธุ์คอร์นิชเป็นไก่ต้นพันธุ์
ส าหรับผสมเพื่อผลิตไก่เนื้อเป็นการค้า เมื่อเอาไก่คอร์นิชผสมกับไก่พันธุ์พลีมัทร็อคลายเพศเมีย หรือไก่
นิวแฮมเชียร์ หรือไก่พลีมัทร็อคขาว ลูกเพศเมียที่ได้จะเป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ฟองใหญ่ เปอร์เซ็นต์การฟัก
ออกดี และใช้ผสมเพ่ือประโยชน์ทางด้านคุณภาพเนื้อด้วย 

 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงลักษณะของไก่พันธุ์คอร์นิช 

ที่มา:  อรวิมล (2560) 
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พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ลักษณะขนมีสีน้ าตาลอ่อน หงอนจักร ผิวหนังสี
เหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงในเรื่องไข่ตก แต่ต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นไก่เนื้อคุณภาพดี จึงนิยมใช้
เป็นไก่ต้นพันธุ์ในการผลิตไก่เนื้อ โดยใช้ไก่นิวแฮมเชียร์เพศเมียผสมกับไก่เพศผู้ของไก่พันธุ์เนื้ออ่ืน ๆ 
เพ่ือผลิตลูกผสมไก่เนื้อ ข้อเสียของไก่พันธุ์นี้ คือ ผิวหนังมีตุ่มขนสีเข้ม ท าให้ซากที่ถอนขนแล้วดูไม่
สะอาดหรือไม่สวย 

 

 
ภาพที่ 2.3  แสดงลักษณะของไก่พันธุ์นิวแฮมเชียร์ 

ที่มา: อรวิมล (2560) 
 
2. พันธ์ไก่เนื้อ(พันธ์ผสม) 

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 
 

2.1 การเตรียมพร้อมก่อนลูกไก่จะมาถึง 
ก่อนจะน าลูกไก่เข้าเลี้ยงภายใต้กกในโรงเรือน จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เช่น ทดสอบ

เครื่องกกปรับตั้งอุณหภูมิ เพ่ือใช้ในการกกอย่างเหมาะสมคือสัปดาห์ที่ 1 อุณหภูมิ ประมาณ 32 – 
34    C สัปดาห์ที่ 2 30 – 32    C และสัปดาห์ที่ 3 28 – 30    C ก่อนที่ลูกไก่จะมาถึงควรเปิดกกความ
ร้อนไว้ ประมาณ 2 - 3 ชม. เพ่ือให้ใต้กกอุ่นพอที่ลูกไก่จะได้รับบน วัสดุรองพ้ืน หากเป็นไปได้ควรปู
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ซ้อนกันประมาณ 7 - 10 ชั้น ให้เต็มพ้ืนที่ กกเพ่ือใช้โปรยอาหารเพ่ือลูกไก่
จะได้เห็นอาหารได้ง่ายข้ึนในวันแรกและหยิบ กระดาษหนังสือพิมพ์ออกวันละ 1 ชิ้น เพ่ือให้พ้ืนสะอาด
อยู่ตลอดยิ่งดี นอกจากนั้นยังป้อนกันแกลบ เข้าปะปนกับอาหารและน้ าอีกด้วย 
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ปิดผ้าม่านด้านข้างรอบโรงเรือน เพ่ือป้องกันลมโกรก เนื่องจากลูกไก่ระยะกกซึ่งยังเล็กอยู่จะ
ไม่ชอบให้ลมพัดมาก กระทบถูกโดยตรง เพราะลูกไก่ระยะนี้ยังต้องการความร้อนความอุ่นนั้นเองม่าน
นอกจากจะป้องกันลม แล้วยัง ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในกกลูกไก่นั้นให้คงที่อีกด้วย และจะค่อย ๆ 
เปิดม่านขึ้นเพ่ือให้อากาศถ่ายเทเมื่ออากาศร้อนและเปิดเมื่ออายุของลูกไก่มากขึ้น เมื่อพ้นระยะกก (3 
สัปดาห์) ท าการเก็บผ้าม่านออกไม่มีความจ าเป็นต้องปิดอีกต่อไป 

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกไก่มาถึง 
  2.2.1 รีบน าลูกไก่ลงจากรถทันที และน าไปวางไว้ตามกกแต่ละกก ตามจ านวนกก 

2.2.2 เปิดฝากล่องบรรจุลูกไก่ออกทันทีเพ่ือตรวจสอบสภาพลูกไก่และเพ่ือระบาย
ความร้อน 

2.2.3 ปล่อยลูกไก่ลงกก ควรปล่อยอย่างระมัดระวังพร้อมนับจ านวนว่าถูกต้อง
หรือไม่ โดยปล่อยกระจายไปรอบ ๆ กก เพ่ือให้ลูกไก่เกิดการเรียนรู้แล้วเข้าหาความอบอุ่นเอง ไม่ควร
เทลูกไก่ออกจากกล่องลงกก เพราะไก่จะเครียดมากขึ้น 
  2.2.4 ให้น้ าที่ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ไก่ดื่มหลังจากปล่อยลูกไก่ลงกก และ
ประมาณ 15 – 20 นาที (ลูกไก่หายจากอาการหอบเหนื่อยแล้ว) การวางควรวางไป รอบๆ กกสลับกับ
ภาชนะใส่อาหาร และน้ าที่ให้ลูกไก่ดื่ม ควรผสมด้วย อีเล็กโทรไลท์ (ยาลดความเครียดจากการขนย้าย) 
หรือไวตามิน หรือ ยาปฏิชีวนะ เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน และเพ่ือให้ลูกไก่ฟ้ืนสภาพอ่อนเพลีย ได้เร็ว
ขึ้น แข็งแรง และเจริญเติบโตตามปกต ิ

2.2.5 ให้อาหารที่จัดเตรียมไว้หลังจากให้น้ าประมาณ 20 - 30 นาที ซึ่งอาหารในมื้อ
แรกของลูกไก่ควรเป็น พวกปลายข้าว หรือข้าวโพดป่น โดยให้ไก่กินอยู่นาน ประมาณ 1 -2 ชม. 
เพ่ือให้ระบบการย่อยอาหารของลูกไก่เกิดการเรียนรู้ และย่อยอาหารในขั้นแรกเสียก่อน เพราะว่าใน
สารอาหารจะประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิดโดยเฉพาะ พวกปลาป่น และเกลือ ซึ่งมีความเค็มสูง
อาจท าให้ลูกไก่ท้องเสียหรืออุจจาระติดกัน หลังจากลูกไก่กินข้าวโพดหรือปลายข้าว หมดแล้วจึงให้
อาหาร 

อาหารไก่ อาหารผสมที่มีสูตรต่างกัน คือ อาหารลุกไก่ และไก่รุ่น ในระยะที่เป็นลูกไก่
(อายุแรกเกิดถึง 15 วัน) อาหารที่ให้จะมีโปรตีนประมาณ 20-22 % อาหารไก่รุ่น(อายุตั้งแต่ 15 วัน
ขึ้นไป) อาหารที่ให้จะมีโปรตีนประมาณ 16-18 % ควรซื้ออาหารผสมที่มีจ าหน่ายจะสะดวกกว่าการ
ผสมอาหารเอง ซึ่งต้องเสียเวลาจัดหาอาหารชนิดต่างๆ 

2.2.6 ตรวจความเรียบร้อยหลังจากปล่อยไก่ลงกกเพ่ือกินน้ า และอาหารจน
เรียบร้อยทุกกกแล้ว ในบางครั้งอาจพบว่าลูกไก่บางตัวอ่อนเพลียจากการเดินทางควรจับลูกไก่ บางตัว
เอาปากจุ่มน้ า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และกินน้ าได้เองในเวลาต่อมา สังเกตการกระจายตัวอย่าง
สม่ าเสมอของลูกไก่แต่ละกก ว่าเป็นอย่างไรหากพบข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข 
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2.3 การปฏิบัติเลี้ยงดูลูกไก่ระยะแรก 
 

 
ภาพที่ 2.4 รูปการปฏิบัติเลี้ยงดูลูกไก่ระยะแรก 

ที่มา : guru.sanook.com 
 
 การเลี้ยงไก่ในระยะกกผู้เลี้ยงจะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกไก่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการกก
โดยปฏิบัติดังนี้ คือ 

2.3.1 อาหาร การให้อาหารลูกไก่ระยะกก ควรให้ครั้งละน้อยๆ เพ่ือให้ลูกไก่กินหมด
ภายในระยะเวลา 1-2 ชม. ซึ่งการให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้งเช่นนี้จะท าให้ลูกไก่มีความ กระตือรือร้นใน
การแย่งกันกินอาหารมากขึ้น และได้กินอาหารใหม่ๆ อยู่ตลอด ซึ่งการให้ครั้งละมากๆ อาหารจะถูก
ลูกไก่คุ้ยเขี่ยและเหยียบย่ า และมีอุจจาระ หรือแกลบ ปะปนอยู่ ลูกไก่จะเบื่ออาหารท าให้เจริญเติบโต
ไม่ดี ความแข็งแรงสมบูรณ์ต่ าลง 

2.3.2 น้ า น้ าที่จัดให้ส าหรับไก่ดื่มต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อไก่ท้ังทางตรงและทางอ้อม และมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของไก่ 

2.3.3 อุปกรณ์ใส่อาหาร-ใส่น้ า เมื่อไก่อายุการเลี้ยงมากขึ้นความต้องการอาหารและ
น้ าย่อมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใส่น้ า และใส่อาหารจ าเป็นต้องจัดให้เพียงพอต่อความ ต้องการของไก่และใช้
ภาชนะใส่น้ าและอาหารให้เหมาะสมกับอายุของไก่โดยปรับระดับภาชนะตามความสูงของไก่ เพ่ือลด
การคุ้ยเขี่ยตกหล่นและการเปียกชื้นบริเวณท่ีตั้งน้ า ซึ่งอุปกรณ์ใส่น้ า ก็ต้องล้างให้สะอาดทุกวัน 

2.3.4 การขยายพ้ืนที่ จ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่กกให้กว้างขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ใช้พ้ืนที่ของลูกไก่ การขยายพ้ืนที่นั้นจะต้องกระท าทุก 3 วัน โดยขนาดแผงล้อมกก ออกครั้งละ
ประมาณ 3 - 5 นิ้ว เป็นรัศมีโดยรอบ 

2.3.5 การเปิดผ้าม่าน ผ้าม่านที่ปิดไว้รอบๆ โรงเรือนจะต้องเปิดออกเมื่ออากาศ
ภายในโรงเรือนร้อน และกกท่ีใช้กกลูกไก่ร้อน โดยค่อยๆเปิดออก การเปิดจะเปิดด้านบนลงสู่ด้านล่าง 
เพ่ือป้องกันมิให้ลมพัดกระทบตัวไก่โดยตรง 

2.3.6 การปรับความร้อนเครื่องกกให้เหมาะสม เมื่อไก่โตขึ้นการสร้างความอบอุ่นให้
ร่างกายของตัวเองมีมากขึ้นฉะนั้นเครื่องกกที่ให้ความอบอุ่นก็จะมีความจ าเป็นน้อยลงตามล าดับ 

http://guru.sanook.com/1020/
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เพ่ือให้ลูกไก่ได้รับความอบอุ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งลูกไก่ท่ีได้รับความร้อน ความอบอุ่นที่เหมาะสม ลูกไก่
จะนอนกระจายเรียงรายภายใต้กกบางตัวนอนยืดคอพาดไปตามพ้ืนอย่างสบายและมีควากระปรี้
กระเปร่าในการกินน้ า กินอาหาร ถ้าความร้อนสูงเกินไป ลูกไก่จะหนีห่างจากเครื่องกกไปอยู่รอบ ๆ 
แผงล้อมกก ส่งเสียงร้องดังอยู่ ตลอดเวลาและถ้าความร้อนมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ลูกไก่จะ
แสดงอาการโผเผ ไม่กระปรี้กระเปร่า เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ ามากเกินไปบางตัวปีกตกขนไม่
เรียบร้อย ลักษณะของอุจจาระแห้งมากกว่าปกติด้วย แต่ถ้าความอบอุ่นไม่เพียงพอ ลูกไก่จะ
เบียดเสียดยัดเยียดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ใต้เครื่องกก เพ่ือให้ได้ความอบอุ่นจนมีการสุ่มทับ กันตาย 
หากขาดความอบอุ่นเป็นระยะเวลานานลักษณะของลูกไก่ที่ได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอจะมีลักษณะ 
ยืนตัวสั่น, ปีกตก, อุจจาระติดกัน, ท้องเสีย และลักษณะของ อุจจาระจะเปียกมากกว่าปกติ 
 ดังนั้น การปรับความร้อนเพ่ือใช้ในการกกจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเลี้ยงลูกไก่ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติการปรับความร้อนให้พอเหมาะกับความต้องการของลูกไก่ที่จะ ได้รับความอบอุ่นอย่าง
เพียงพอ จะท าควบคู่กันไปกับการขยายพ้ืนที่กกโดยยกเครื่องกกได้สูงขึ้น 1 นิ้ว ทุก 3 วัน กระท า
เช่นนี้จนกว่าจะพ้นระยะการกก 

2.3.7 การสังเกต 
   2.3.7.1 หลังจากให้อาหารแต่ละม้ือควรสังเกตลูกไก่ ภายในกกทุกตัวว่าเป็น
อย่างไรโดยทั่วไปลูกไก่ที่สุขภาพแข็งแรง หลังจากให้อาหารความสนใจของลูกไก่จะอยู่ที่อาหาร แย่ง
กันกินอาหารอย่างเพลิดเพลินทุกตัว หากการให้อาหารมื้อใด ลูกไก่บางตัวหรือส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ
อาหารที่ให้ใหม่ แสดงถึงความผิดปกติเกิดขึ้นกับลูกไก่ฝูงดังกล่าวต้องรีบ ค้นหาสาเหตุ และรีบแก้ไข
ทันท ี
   2.3.7.2 สังเกตการกินน้ า โดยทั่ว ๆ ไปการกินน้ าของไก่จะเพ่ิมปริมาณมาก
ขึ้นตามล าดับ ยกเว้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น หนาว หรือร้อน ผิดปกติ การกิน
น้ า จะน้อยหรือมากตามสภาวะกาลนั้น ๆ หากพบว่าสภาพอากาศปกติ แต่การกินน้ าของไก่ลดลง 
ลูกไก่ไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่า ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของลูกไก่ที่จะแสดง อาการป่วยให้เห็นใน วัน เวลา 
ถัดมา เมื่อสังเกตพบการกินน้ าน้อยลงผิดปกติ จึงควรรีบแก้ไขก่อนจะเกิดผลเสียหาย 

2.3.7.3 การสังเกตทั่วๆไป เช่น สภาพกกร้อนเกินไป, หนาวเกินไป, จ านวน
ไก่แน่นเกินไป, จ านวนที่ใส่น้ า, ใส่อาหารเพียงพอ หรือไม่, ลักษณะของอุจจาระ, วัสดุรองพ้ืน ชื้น
เกินไป แห้งเกินไปหรือไม่ หากพบปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขทันทีทันใด เพ่ือลดสภาวะ
เครียดของลูกไก่ได้ทันท่วงที จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสีย 

 
2.4 การเลี้ยงไก่เนื้อท่ีมีระยะ 40-45 วัน 
การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อที่มีอายุประมาณ 40-45 วัน จึงน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายได้ บางครั้ง

เรียกว่า ไก่รุ่นหรือไก่กระทง พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงส่วนมากเป็นพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากลักษณะเด่น คือ ให้เนื้อ
มาก เติบโตเร็ว และต้านทานโรคได้ดี 
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4. สาเหตุของความเครียด 
4.1 อุณหภูมิ (Temperature) ไก่เป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ การระบายความร้อนออกจาก

ร่างกายไม่สามารถระบายออกทางผิวหนังเหมือนคนเรา ดังนั้นการระบายความร้อนออกจากร่างกาย
โดยหายใจเอาอากาศเข้าไปในปอด เข้าถุงลม ส่วนน้ าที่ไก่กินเข้าไปบางส่วนจะระเหยรวมออกมากับ
อากาศที่ไก่หายใจออก เนื่องจากร่างกายไก่ไม่มีความร้อน (การระเหยของน้ าเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความ
ร้อน) ดังนั้นการหายใจก็จะน าความร้อนออกมาด้วย ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของไก่ โดยมี
ต่อม Hypothararmus ต่อมใต้สมอง ท าหน้าที่เสมือนศูนย์ควบคุมการปรับอุณหภูมิของร่างกายไก่ใน
ระดับที่ค่อนข้างคงที่ถ้าอุณหภูมิสูงร่างกายจ าเป็นต้องระบายความร้อนออกจากร่างกาย เพ่ือลด
อุณหภูมิในร่างกายลงโดยการอ้าปาก หอบ กางปีก กินน้ ามากขึ้น ถ่ายเหลว และกินอาหารน้อยลง แต่
ถ้าอุณหภูมิต่ าร่างกายจ าเป็นต้องสร้างความร้อนเพ่ือชดเชย โดยห่อตัวนอนสุมชิดกันเป็นกลุ่ม หรือ
นอนโดยเอาหัวซุกไว้ที่ปีก กินอาหารเพ่ิมขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่ไข่ หรือการเลี้ยง
สัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงจะอยู่ระหว่าง 1-27 °c ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าการให้ไข่จะลดลง เปลือกไข่บาง ไข่
มีลักษณะเล็กลง ไก่จะกินน้ ามากขึ้นและอาหารน้อยลง ถ้าอุณหภูมิต่ าเกินไปประสิทธิภาพการใช้
อาหารลดลง เพราะอาหารที่กินจะต้องน าไปสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายมากขึ้น ปริมาณการไข่ก็จะ
ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ไม่ว่าสูงหรือต่ า จะมี
ผลกระทบต่อการไข่ของไก่รุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะไก่สามารถปรับตัว
ได้นั่นเอง 

4.2 การถ่ายเทหรือการระบายอากาศ (Ventilation) โรงเรือนไก่ไข่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ค านึงถึงการระบายอากาศ หากสร้างโปร่ง การหมุนเวียนถ่ายเทอากาศดี อากาศเสียจะถูกขับออก
นอกโรงเรือนและอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะเข้าไปแทนที่ โดยน าความร้อนจากภายในโรงเรือน
ออกไปด้วย นอกจากนั้นจะเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไก่ก็สามารถทนได้ แต่
ถ้าการระบายอากาศไม่ดีสุขภาพของไก่จะไม่แข็งแรง โรคจะแทรกได้ง่ายขึ้น นอกจากโรงเรือนที่สร้าง
โดยเน้นให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ตาม แต่จ านวนไก่ที่เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือนมีมาก เพ่ือ
ประหยัดการใช้พ้ืนที่และแรงงาน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความร้อนภายในโรงเรือนสูงขึ้น จึงควร
ใช้พัดลมช่วยดันอากาศอีกทางหนึ่งก็ยิ่งเป็นผลดี 

โปรแกรมแสงสว่าง การเลี้ยงไก่ไข่แสงสว่างมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเมื่อไก่มีอายุ 6 -22 
สัปดาห์ โดยค่อย ๆ เพ่ิมแสงให้สัปดาห์ละ 1/2-1 ชั่วโมง จนครบ 4 ชั่วโมง รวมแสงธรรมชาติอีก 12 
ชั่วโมงต่อวัน รวมเป็น 16 ชั่วโมง จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือที่จะให้ได้ผลผลิตสูง หรืออายุ
การให้ไข่นานและจะใช้แสงเช่นนี้ไปจนกว่าไก่จะหมดไข่ หรือปลดจ าหน่าย ในการปลดไก่ ผู้เลี้ยงไก่ไข่
เพ่ือการค้าจะเปิดแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้ไก่กินอาหารได้เต็มที่ เป็นการเพ่ิมน้ าหนักตัวก่อน
การส่งตลาดนานประมาณ 7-10 วัน 

4.3 ความชื้นสัมพัทธ์ (Rekatuve Humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมประมาณ 50-80 
% ซึ่งถ้าความชื้นในอากาศต่ า การระบายความร้อนออกจากร่างกายจะระบายได้ดีขึ้น ซึ่งประเทศไทย
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มักจะเจอปัญหาเรื่องความชื้นในฤดูฝน (ร้อน-ชื้น) ซึ่งท าให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ดี
นัก วิธีการลดความร้อนและความชื้นออกจากโรงเรือนใช้พัดลมระบายอากาศช่วยไล่ความร้อนและ
ความชื้นออกจากโรงเรือน หรือใช้วัสดุมุงหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี และไม่เก็บสะสม
ความร้อน 
 
ตารางท่ี 2.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับอายุลูกไก่ 

อายุลูกไก่  (วัน) องศาฟาเรนไฮด์ องศาเซลเซียส 

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

ที่มา: ไชยา (2542) 
 
การสร้างโรงเรือนไก่เนื้อมาตรฐาน 

หากเลี้ยงเพ่ือหวังผลตอบแทนที่สูงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เพราะ
หากน ามาเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดแล้ว  จะได้ผลผลิตที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีโรคระบาด
มากกว่าการเลี้ยงแบบมีโรงเรือนด้วย การจัดการโรงเรือนนั้นเน้นให้ไก่ได้อยู่อย่างสบาย มีขนาดที่
เหมาะสม สิ้นเปลืองแรงงานน้อย ตามหลักแล้วสถานที่ที่เลี้ยงไก่ย่อมส่งผลต่อน้ าหนักตัวและผลผลิตที่
จะได้รับ ซึ่งก็ไม่ต่างจากมนุษย์เรา ไก่ที่ได้อยู่กินในที่ที่ดีก็ย่อมให้ผลผลิตได้ดีเช่นกันดังนั้นการเลือก
สถานที่ในการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันหากเลือกผิดก็ย่อมส่งผลเสียต่อตัวไก่และ
ผลผลิตที่จะได้รับและหากจะเลือกก็ควรเลือกตามหลักการดังต่อไปนี้ 

 
1.  พ้ืนที่มีระดับสูงพอประมาณ ไม่เป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขัง ระดับพื้นเนินลาดเล็กน้อย เพื่อให้มี
การระบายน้ าสะดวก 
2.  ต้องเลือกให้ห่างจากฟาร์มอ่ืน และควรอยู่ห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เพียงพอที่จะท า
การขนส่งสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ อาหาร และตลาดที่จะท าการค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย 
3.  เนื้อท่ีต้องกว้าง เพื่อที่จะมีอากาศถ่ายเทได้เหมาะสม 
4.  ควรมีร่มไม้หรือต้นไม้เพ่ือการบังแสงแดดยามบ่าย เพ่ือลดความร้อนให้แก่คอกไก่ 
5.  ควรเป็นสถานที่และมีน้ าจืดส าหรับเลี้ยงไก่ได้อย่างเพียงพอ และมีไฟฟ้าเพ่ือความสะดวก
ต่อการเลี้ยงและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย 
6.  สามารถต่อเติมหรือขยายได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการขยายกิจการด้วย 
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ลักษณะและแบบของโรงเรือน 
1.แบบเพิงหมาแหงน  จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด เพราะไม่สลับซับซ้อน ลงทุนน้อย 

แต่มีข้อเสียคือ  ถ้าหันหน้าของโรงเรือนเข้าในแนวทางของลมมรสุม ฝนจะกลับเข้าไปในโรงเรือนได้ 
โรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากจะถูกฝนและแดดอยู่เป็นประจ า 
 

 
ภาพที่ 2.5  แสดงลักษณะเพิงหมาแหงน 

 
2. แบบเพิงหมาแหงนกลาย  ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงนและ

แบบหน้าจั่ว ทั้งนี้เพราะมีการระบายอากาศร้อน กันฝน กันแดดได้ดีกว่าและข้อส าคัญคือค่าก่อสร้าง
จะถูกกว่าแบบหน้าจั่วกลาย 

 

 
ภาพที่ 2.6  แสดงลักษณะเพิงหมาแหงนกลาย 

 
3. แบบหน้าจั่วกลาย โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหวน กันฝนได้มากขึ้น 

แต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน 
 

 
ภาพที่ 2.7  แสดงลักษณะแบบหน้าจั่วกลาย 
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4. แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้เพราะต้องพิถีพิถันใน

การจัดสร้างมากข้ึน รวมถึงความประณีตด้วย ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างจึง
สูงกว่าแบบแรก แต่โรงเรือนแบบนี้มีข้อดีคือ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหวน 

 

 
ภาพที่ 2.8  แสดงลักษณะแบบหน้าจั่ว 

 
5. แบบจั่วสองชั้น ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อดีคือ 

อากาศภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วสองชั้นจะเป็นที่ระบาย
อากาศร้อนได้ดี ท าให้ไก่อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียด 

 

 
ภาพที่ 2.9  แสดงลักษณะแบบจั่วสองชั้น 

 
แบบจั่วสองชั้น ซึ่งเป็นแบบที่ดีกว่าเพิงหมาแหงน สามารถกันฝนได้มากขึ้น แต่ก็มีค่าก่อสร้าง

ที่สูงขึ้นเช่นกันเรือนแฝดชนิดชายคา 2 หลังมาชนกันนั้นหากวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสีจะท าให้เกิด
ความร้อนอบอ้าวและมีอุณหภูมิสูง 38.0 °c 

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 
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เซนติเมตร เพื่อป้องกันนกและศัตรูไก่ไม่ให้เข้ามา 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 เมตร อาจดีเรื่องของ
การป้องกันฝนและอาจส่งผลในเรื่องของความร้อนอบอ้าวในยามบ่าย หากมีการโดนแดดยามบ่ายเป็น
เวลาตลอดช่วงฤดูร้อน ก็ไม่ควรเป็นโรงเรือนแฝด และควรอยู่ห่างกันมากเพ่ือป้องกันเกี่ยวกับเรื่อง
โรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได ้

 
แบบของโรงเรือนไก่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศร้อนและมีฝนตกทั่วไป โดยเรือนไก่ควรมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ระบายอากาศร้อนได้ กันลม ฝน แดด ซึ่งปัญหาหลักภายในประเทศไทยก็คือ ไม่มีสิ่งที่จะ

บดบังแสงแดดยามบ่ายหรือเที่ยงวันได้ ทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัวโรงเรือน 
2. อากาศภายในโรงเรือนต้องเย็นระบายอากาศได้ดี ไม่มีฝนสาด หรือกันลมโกรกได้ดี และไม่

อับชื้น 
3. รักษาความสะอาดได้ง่าย เป็นแบบที่สร้างง่ายที่สุด ประหยัดค่าก่อสร้าง และใช้วัสดุที่หา

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

อุปกรณ์เลี้ยงไก่เนื้อ 
1. เครื่องกกลูกไก่ ลูกไก่เมื่อยังอยู่ในตู้ฟักต้องการอุณหภูมิที่สูงและเกิดมาใหม่ ๆ ยังต้องการ

อุณหภูมิที่สูงอยู่ เมื่อไก่มีอายุที่เพ่ิมขึ้นความต้องการอุณหภูมินี้ก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย เครื่องกกลูกไก่
มีด้วยกันหลากหลายชนิดสุดแต่จะหาได้และดัดแปลงมาใช้คือ 
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1.1 แบบหลอดไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้กกลูกไก่จ านวนน้อย ๆ โดยการแขวนและห้อยลงมาให้มี
ความสูงจากพ้ืน ราว 50-60 เซนติเมตรและหลอดไฟควรเป็นขนาด 60-100 แรงเทียน หลอดไฟชนิด
นี้จะสามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 50-100 ตัว การเพ่ิมหลอดไฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกไก่ที่เพ่ิมขึ้น
เท่านั้นเอง 

2. อุปกรณ์ให้อาหารไก่ ที่ให้อาหารไก่นั้นควรพิจารณาถึงขนาด และชนิดเนื่องจากมีหลาย
แบบและควรให้เหมาะสมกับจ านวนไก่ ได้แก่ 

2.1 ถาดอาหารลูกไก่ เป็นถาดแบบแบน ๆ ตื้น ๆ ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 1 -3 วันแรกหลังจากน า
ลงโรงเรือนใหม่ ๆ อาจใช้ฝาแบนหรือกล่องใส่ลูกไก่มาตัดขอบออกท้ัง 4 ด้านก็ได้ 

2.2 รางอาหาร เป็นรางแบบยาวไก่สามารถยืนกินได้จากทั้ง 2 ข้าง มี 2 ขนาด ส าหรับลูกไก่
เล็กใช้รางขนาดเล็ก เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นไปจึงเปลี่ยนเป็นรางขนาดใหญ่ 

2.3 ถังอาหารแบบแขวน เป็นที่นิยมเลี้ยงไก่เนื้อมาก สามารถแขวนด้วยลวดหรือเชือก เหมาะ
ที่สุดส าหรับอาหารชนิดเม็ดซึ่งมีความจุประมาณ 10 กิโลกรัม เมื่อเติมอาหารลงไป 1 ครั้งจะสามารถ
เลี้ยงไก่ได้ 2-3 วัน   

2.4 รางอาหารอัตโนมัติ ในฟาร์มต่างประเทศหรือโรงเรือนที่มีการเลี้ยงไก่เป็นจ านวนหลัก
หมื่นตัวขึ้นไป จะนิยมใช้รางอาหารอัตโนมัติ เพราะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เลี้ยงมาก ซึ่งจะน า
อาหารจากถังฟักไปสู่ไก่ท่ีอยู่ด้วยสายโซ่ตะขอ 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 วันขึน้ไปเปลี่ยนเป็นถังขนาดใหญ่ขึ้นบรรจุน้ าได้ประมาณ 4 ลิตร วางบนพ้ืนหรือห้อยแขวน
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 เตาเผาซากไก่และที่ เทกองขี้ไก่และควรให้อยู่ห่างจาก
โรงเรือนไก่ให้มาก 

 
การเลี้ยงไก่เล็ก อายุ 0-6 สัปดาห์ 

กกลูกไก่เพ่ือให้อบอุ่นด้วยอุณหภูมิกก 35 °c ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลงสัปดาห์ละ 15 
องศาเซลเซียส  กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพ้ืนที่ในห้องกกลูกไก่ 0.5 ตาราง
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ฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกไก่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากอากาศร้อนเกินไปให้ดับ
ไฟกก เช่น กลางวันใกล้เที่ยงและบ่ายๆ ส่วนกลางคืนจะต้องให้ไฟกกตลอดคืน ในระหว่างกกจะต้องมี
น้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา และวางอยู่ใกล้รางอาหาร ท าความสะอาดภาชนะใส่น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ 
เช้าและบ่าย ลูกไก่ 100 ตัว ต้องการรางอาหารที่กินได้ทั้งสองข้างยาว 6 ฟุต และขวดน้ าขนาด 1 
แกลลอน จ านวน 3 อัน ท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทั้ง 3 ชนิด พร้อม ๆ กัน จากนั้นก็หยอดวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิลซ้ าอีกเม่ืออายุ 21 วัน    

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

 
ตารางท่ี 2.6 น้ าหนักและปริมาณอาหารผสมที่ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 0-6 สัปดาห์ 
อายุลูกไก่ 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 

ที่มา: จันทนา (2529) 
 
อาหารและการให้อาหาร 
 อาหาร  หมายถึงสิ่งที่สัตว์กินเข่าไป แล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อสัตว์ได้รับอย่างเพียงพอ
แล้ว  สัตว์จะน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ (ธ ารงศักดิ์ , 2531 ) อาหารไก่เนื้อสามารถแบ่งออกได้ 3 
ระยะการเลี้ยงหรือระยะ 2 ระยะก็ได้ 
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ตารางท่ี 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.) 3,180.00 3,180.00 3,200.00 
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 
ที่มา: ธ ารงศักดิ์ (2531) 
 

ในช่วงเริ่มต้นควรใช้พลาสติกชนิดแบน  (1 ใบต่อลูกไก่ 100 ตัว ) และเมื่อลูกไก่ปรับตัวกิน
อาหารจากถังได้จึงเอาถาดแบนออกซ่ึงมักอยู่ในช่วง 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 ) 

 
การท าวคัซีนไก่  

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

 
ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจากส่วนของเชื้อโรคหรือเชื้อที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งเมื่อฉีดเข้า
ร่างกายสัตว์ก็สามารรถท าให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ และภูมิคุ้มกันโรคนั้นสามารถที่จะป้องกันสัตว์
ไม่ให้ป่วยเป็นโรคนั้น ชนิดของวัคซีนแบ่งออกได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 
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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 จุลชีพเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจ านวนได้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จึงมีความปลอดภัย แต่ให้ความ
คุ้มโรคต่ า วัคซีนเชื้อตายจะให้โดยวิธีการฉีดเท่านั้น สารที่ใช้ผสมกับวัคซีนจะเป็นน้ ามันหรืออลูมินั่ม
ไฮดร็อกไซด์ สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดี วัคซีนเชื้อตายมีราคาแพงแต่เก็บรักษาง่าย  

 
วิธีการท าวัคซีน   
การท าวัคซีนไก่สามารถท าได้หลายวิธีทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของวัคซีนที่ใช้และชนิดของโรค 

1. การหยอดตาหรือหยอดจมูก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ เพ่ือป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบ โดยละลายวัคซีนในน้ ายาละลาย
วัคซีน (น้ ากลั่น ที่อุณหภูมิห้อง) การใช้น้ าเย็นจัดอาจท าให้เยื่อบุอักเสบ ขวดที่ใช้หยอดวัคซีนควรเป็น
ขวดมาตรฐาน 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
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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 าได้รวดเร็ว สามารถ
ให้วัคซีนแก่ไก่จ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่ประมาณวัคซีนที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป การ
สเปรย์ควรสเปรย์ให้พอหมาดๆ ไม่ควรให้ตัวลูกไก่เปียกโชก และควรทิ้งลูกไก่ไว้ 10-15 นาที เพ่ือให้
ตัวแห้ง 

 

ตารางท่ี 2.8 โปรแกรมการให้วัคซีนไก่เนื้อ 
อายุ ชนิดของวัคซีน การให้วัคซีน 

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 

ที่มา: จันทนา (2529) 
 

โรคและการป้องกัน   
จันทนา (2529) ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคสัตว์ปีกไว้ดังนี้ 

 1.โรคไข้หวัด  (Avian  Influenza)  เกิดจากออร์โทมิกโซไวรัส  (Orthomyxovirus)  ซึ่งเป็น
อาร์เอนเอไวรัส  (RNA  virus)  ออร์โทมิกโซไวรัสมีหลายไทพ์  ที่ท าให้สัตว์ปีกเป็นโรค  ได้แก่  ไทพ์เอ  
(type  A)ชื้อไวรัสนี้มีลักษณะค่อนข้างยาว  ขนาด  80 – 120  เอ็นเอ็ม  มีเปลือกหุ้ม  (envelope)  
ใหญ่  ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน2ชนิด  ชนิดหนึ่งสามารถจับกับเม็ดเลือดแดงของไก่ได้เรียกว่า ฮี แมก
กลูทิน  (henagglutination  =  HA)  อีกชนิดหนึ่งเป็น  นิวรามินิเดส  (neuranminidase  =  NA)   
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  1.1 การแพร่โรค เชื้อไวรัสมีในน้ ามูก  น้ าลาย  และอุจจาระของสัตว์ป่วย  การติด
เชื้อจึงเกิดได้โดยตรงจากการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้  เชื้อจะปนไปกับอาหาร  น้ า  และในฝุ่ นละออง  ไก่
วัยเจริญพันธุ์จะมีเชื้ออยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ด้วย  จึงสามารถแพร่เชื้อไปกับไข่ได้ระยะฟักโรคขึ้นกับ
ความรุนแรงของเชื้อแต่ละสเตรน  และชนิดของสัตว์ปีกที่เป็นโรคเป็ดและนกเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่า  
หลังจากได้รับเชื้อ  2 – 3 ชั้วโมง  หรือ  3 – 7 วัน  จึงจะแสดงอาการป่วยนกเป็ดน้ าที่มีการบินอพยพ
เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ตามฤดูกาลจะเป็นตัวพาหะ (reservior)  น าเชื้อ    ไวรัสโดยไม่แสดงอาการป่วย  จึง
หลีกเลี่ยงที่จะน าสัตว์นี้ไปเลี้ยงรวมกับฝูงสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงอยู่เดิม 
  1.2   อาการ อาการที่แสดงให้เห็นได้ขึ้นกับสเตรนของเชื้อ  ความรุนแรงของเชื้อ  
ชนิดของสัตว์ปีก  อายุของสัตว์ปีก  และสภาพแวดล้อมของสัตว์ปีก  อาการทั่ว ๆ ไป  สัตว์จะซึม  กิน
อาหารน้อยลง  มีอาการทางระบบหายใจมากน้อยต่าง ๆ  ได้แก่  หายใจมีเสียงดัง  น้ ามูลน้ าตาไหล  
ไซนัสบวมอักเสบ  ผิวหน้าแดงคล่ าปนเขียว  (cyanosis)  แสดงอาการทางประสาท  ถ่ายอุจจาระ
เหลว  สัตว์ป่วยอาจแสดงอาการเพียงบางอาการเท่านั้น  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและระยะเวลา
ที่เป็นโรค  สัตว์ปีกท่ีเป็นโรคอาจตายเพียง  100 เปอร์เซ็นต์  หรืออาจตายสูงถึง  100 เปอร์เซ็นต์  ได้ 
  1.3   การป้องกัน เนื่องจากโรคนี้มักระบาดในฝูงนกป่าและเป็ดป่าที่มีการ
เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่  และอาจน าเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกของเราได้  จึงควรป้องกันไม่น าสัตว์ปีก
แปลกถิ่นน ามาเลี้ยงรวมกับของเรา  ถ้ามีการป่วยในฝูง  เช่น  มีอาการเป็นหวัด  น้ ามูลไหล  ตาแฉะ  
ให้ยาปฏิชีวนะควบคุม  เช่น  ยาลินโต – สเปคติน  12.5  ส าหรับไก่  (บ.อัพยอห์น/กรุงเทพ  เวท  
ดรัก)  ลูกไก่อายุ  1 – 3  วันให้ขนาด  72  กรัม  ละลายน้ าส าหรับไก่  1,000  ตัวต่อวัน  ให้  3  วัน
ติดต่อ  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  วัน  ขนาดบรรจุ  15  กรัม  1  ปอนด์  และถัง  10  ปอนด์  การให้
ยาที่มีวิตามินผสมอยู่ด้วยช่วยลดความเครียดขณะไก่ป่วยได้ 
 2.  โรคนิวคาสเซิล  (Newcastle  disease) 
 เกิดจากเชื้อพารามิกโซไวรัส  (Paramyxovirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอนเอ  (RNA)  ท าให้ไก่ทุกอายุ
เป็นโรครุนแรงและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง ลักษณะของเชื้อโรคพารามิกโซไวรัส  มีขนาด  
120 – 300  เอ็นเอ็ม  แต่ส่วนมากมีขนาด  180  เอ็นเอ็ม  เปลือกหุ้มของไวรัสนี้มีความไวต่ออีเทอร์  
(ether - sensitive)  และประกอบด้วยสารโปรตีน  (antigen)  ซึ่งจะกระตุ้นให้สัตว์สารแอนตี้บอดี้ใน
เซรั่ม  2  ชนิด  คือ  ฮีแมกกลูตินิน  อินฮิบิททิ่ง  (hemagglutinin  inhibiting)  และไวรัส  นิวทรอล  
ไลซิง  แอนตี้บอดี้  (virus  neutralizning  antibodies)  ดังรั้น  เชื้อพารามิกโซไวรัสจึงสามารถจับ
กับเม็ดเลือดได้  โดยการที่ไวรัสกับฮีแมกกลูตินินจะไปจับกันเองเสียก่อนไวรัสที่ท าให้เกิดโรคนิวคาส
เซิล  ได้แก่  เซโรไทพื  พีเอ็มวี – 1 (PMV - 1)  และแต่ละสเตรนของนิวคาสเซิลไวรัสท าให้เกิดโรคมี
ความรุนแรงต่าง ๆกัน คือ ชนิดที่มีพิษรุนแรงมาก (elogenic strain) ท าให้เกิดโรคแบบดอลลี่ส์ 
(Dolyle’s)ลักษณะแบบนี้จะท าให้เกิดโรครุนแรงแบบเฉียบพลัน ท าให้ไก่ทุกอายุเป็นโรคและไก่เป็น
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โรคตายมาก รอยโรคที่ส าคัญของแบบนี้จะมีเลือดออกมากในอวัยวะย่อยอาหาร สเตรนนี้ยังท าให้ เกิด
โรคและมีรอยโรคที่ส าคัญที่อวัยวะหายใจและในระบบประสาท (pneumoencephalitis) แต่จะไม่
พบรอยโรคที่อวัยวะย่อยอาหาร เรียกแบบของโรคนี้ว่าบีชส์ (Beach’s) ทั้งแบบดอลลี่ส์และบีชส์ พบ
ได้ในแถบเอเชียรวมทั้งในประเทศไทยด้วย 
  2.2  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  100 %   
  2.3 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 
  2.4 การป้องกัน โรคนิวคาสเซิลมักมีการระบาดบ่อย แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรค
หลายชนิดก็ตาม     วิธีการป้องกันโดยทั่วไป 
   2.4.1 จัดการสุขาภิบาลภายในเล้าให้สะอาด ป้องกันพาหนะโรคต่าง ๆ เช่น
นกกระจอก เป็ด และนกบางชนิด สัตว์พวกนี้จะมีเชื้อไวรัสอยู่ได้โดยไม่แสดงอาการป่วย แต่จะแพร่
เชื้อไวรัสไปได ้
   2.4.2  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  
และการให้ครั้งสองอาจให้โดยวิธีละลายน้ ากิน  เมื่อไก่อายุ  20 – 30  วัน  และการให้วัคซีนครั้งที่สาม  
ควรให้ก่อนไก่จะไข่  อายุระหว่าง  16 – 20  สัปดาห์  การให้วัคซีนครั้งที่สาม  ควรให้วิธีฉีดหรือแทง
ปีกจะได้ความคุ้มโรคนานกว่า 
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 3.  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious bronchitis) 
 โรคหลอดลมอักเสบติดต่อเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส  (Coronavirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอนเอ ไวรัส  
(RNA  virus)  ท าให้ลูกไก่เป็นโรคแบบรุนแรงและเฉียบพลัน  ลูกไก่จะแสดงอาการทางระบบหายใจ  
ได้แก่  อ้าปากหายใจ  หายใจล าบาก  หายใจเสียงดัง  น้ ามูกไหล  ไก่ที่เป็นโรคท าให้ไข่ลดล ง  
คุณภาพไข่เหลว  เปลือกไข่บางมีผิวขรุขระ ลักษณะของเชื้อโคโรน่าไวรัส  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
80 – 120 เอ็นเอ็มฯ  ที่ผิวรอบเชื้อไวรัสซึ่งมีลักษณะกลมจะมีส่วนยื่น  (projection)  ออกมาเหมือน
มงกุฎ  (crow)  จึงเรียกว่า  โคโรน่าไวรัส  ความถ่วง  (specific  gravity)  ของเชื้อนี้ในเกลือซีเซียม  
คลอไรด์  (cesium  chloride)  เท่ากับ  1.24  ในน้ าตาลซูโครส  เท่ากับ  1.19  เชื้อนี้มีความไวต่อ
น้ าย่อยทริพซิน  (trypsin)  และอีเทอร์ไม่สามารถจับเม็ดเลือดแดงไก่ได้ด้วยตนเอง  ต้องถูกย่อยด้วย  
1เปอร์เซ็นต์  ทริพซิน  เป็นเวลานาน  3  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ  37 °c เสียก่อนจึงจะสามารถจับกับเม็ด
เลือดแดงไก่ได้  และการจับกันนี้ถูกขัดขวางได้ด้วยแอนตี้บอดี้ในเซรั่ม  
  3.1  การแพร่โรค เชื้อโคโรน่าไวรัสมีอยู่ในหลอดลมและปอดของลูกไก่ป่วย  และ
สามารถพบเชื้อได้ในระยะที่ไก่เป็นโรคภายใน  2  สัปดาห์  หลังจากได้รับเชื้อ  ส่วนไก่ไข่จะพบเชื้อใน
ไข้ด้วย  และคงอยู่ได้นานถึง  43  วัน  หลังจากได้รับเชื้อ  เชื้อไวรัสจะปนเปื้อนไปกับฝุ่นละออง  
อากาศและภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท าให้การแพร่โรคไปได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีการระบาดของโรคได้
เร็ว  ลูกไก่ที่อยู่รวมกันจะมีอัตราการเป็นโรค  100 %  และไก่ที่เป็นโรคจะตายประมาร  25 %  
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  และติดกับเยื่อหุ้มไข่ท่ีเปลือก  แม้ว่าไก่จะฟ้ืนจากโรคแล้วก็ตาม  การให้ไข่ลักษณะนี้
จะมีอยู่อีกระยะหนึ่งจึงกลับสู่สภาพปกติ 

3.3 การป้องกัน โรคนี้ท าให้ลูกไก่เป็นโรคและระบาดบ่อย ในฝูงไก่เล็ก จึงควรมีการ
ป้องกันที่ดี ดังนี้ 

 3.3.1 เลือกซื้อลูกไก่ท่ีแข็งแรงและมาจากฝูงแม่พันธุ์ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 
  3.3.2 มีการสุขาภิบาลที่ดีภายในเล้า ป้องกันอากาศชื้นแฉะในโรงเรือน ซึ่ง

จะเป็นปัจจัยท าให้ลูกไก่ป่วยเป็นโรคในหลอดลมได้ง่าย 



 
28 

 

  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  นอกจากนี้ยังมี วัคซีนรวม  
คือ  วัคซีนนิวคาสเซิลรวมกับหลอดลมอักเสบติดต่อ  เช่น  วัคซีนคอมบีมูน  (บ.เอฟ.อี  ซิลิคอน)  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 
   4.3.6 การบวมที่บริเวณใบหน้า ตาอาจจะปิดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 
เนื่องจากก้อนหนองบริเวณไซนัสจะไปดันท าให้ตาปิด 
   4.3.7 จะพบในไก่ที่มีอายุมากกว่าในฝูงไก่อายุน้อย 
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  4.4 การป้องกัน 
  มีปฏิชีวนะท่ีให้ผลดีในการรักษา 
   4.4.1 ปฏิชีวนะท่ีกินอาจใช้พวกคลอเตตราซัยคลีน, คลอแรมเฟนิคอล หรือ
ให้พวกซัลฟา เช่น ทริปเปิลซัลฟา ซัลฟาไดเมทท๊อกซิน หรือไตรเมทโธรปริม + ซัลฟา 
   4.4.2 อาจให้ปฏิชีวนะโดยการฉีด เช่น พวกสเตรปโตมัยซิน หรือออกซ่ีเต
ตราซัยคลีน 
 
สาเหตุและปัญหาวัสดุรองพื้นเปียกชื้น 
 1.  เลี้ยงไก่แน่นเกินไป ค าแนะน าที่ผู้ผลิตไก่เนื้อแนะน าไว้ก่อนให้เกิดแก่ปัญหาได้ง่ายหรือไก่
มาออตัวที่บริเวณตอนหน้าเล้าในระบบบดลงเลือนปิด ท าให้วัสดุรองพ้ืนบริเวณนั้นมีความชื้นมากกว่า
บริเวณอ่ืน 
 2.  สภาพแวดล้อมนอกอากาศร้อนและมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศใน
โลงเรือน ภายในเล้ามีอากาศร้อน อากาศถ่ายเทน้อยเกินไป และมีความชื้นสูง 
 3.  ชนิดของอุปกรณ์ที่ให้น้ า ที่ให้น้ าแบบราง ถังกลมท าให้เปียกวัสดุรองพ้ืนได้ง่ายกว่าที่ที่ให้
น้ านิปเบิ้ลและการติดเชื้อจากไก่ท่ีป่วยง่ายกว่า 
 4.  รูปแบบของอาหาร อาหารที่เป็นผง ไก่จะถ่ายเป็นน้ ามากกว่าอาหารแบบ อัดเม็ด 
 5.  ไก่มีความเครียดในช่วงเปลี่ยนอาหารหรือช่วงที่ไก่เปลี่ยนแปลงจากไก่รุ่นเป็นไก่หนุ่ม-สาว
ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนโอเอสโทรนิค ท าให้เพิ่มการกินน้ ามากข้ึน ร่างกายจึงขับน้ าส่วนที่เกินออกมา 
 6.  ความสามารถของวัสดุรองพ้ืนในการดูดซับน้ าน้อยไป ใส่แกลบน้อยเกินไป 

7.  น้ ามีคุณภาพต่ าหรืออาหารมีสารพิษจากเชื้อราเจือปน 
 

การป้องกันควบคุมไม่ให้วัสดุรองพ้ืนเปียกชื้น 
 1.  ควบคุมต้นเหตุที่ท าให้วัสดุรองพ้ืนชื้นแฉะ โดยเพ่ิมการระบายอากาศภายในโรงเรือนให้
เพียงพอโดเฉพาะเล้าเปิด ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศตาความยาวของเล้าทั้งสองด้าน เพ่ือให้
อากาศระบายได้ดียิ่งขึ้นในช่วงอากาศร้อน โดยธรรมชาติถ้าอากาศร้อนไก่จะกินน้ ามากขึ้นอยู่แล้ว 
และจะท าให้มีน้ าขับออกมาพร้อมมูลไก่มากขึ้น 
 2.  รักษาความหนาของวัสดุรองพ้ืนให้เหมาะสมคือ 1.5 นิ้วเพ่ือให้กลไกต่าง ๆท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การเติมวัสดุรองพ้ืนใหม่ ๆเสริมเป็นสิ่งจ าเป็น 
 3.  อย่าปล่อยให้วัสดุรองพ้ืนเปียกจนเสียคุณสมบัติ ถ้าไม่เปียกชื้นจนมากเกินไป การผสม
วัสดุใหม่จะช่วยได้แต่ถ้าเปียกแฉะควรต้องตักทิ้ง 
 4.  รักษาสภาพความร่วนซุยให้มีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้อากาศอยู่ภายใน และการกลับวัสดุรอง
พ้ืนเป็นระยะ ๆการใช้เม็ดธัญพืชโรยที่พื้นจะช่วยได้มาก 
  



 
30 

 

วัสดุรองพ้ืน (Litter) 
 ระบบการเลี้ยงที่เป็นการค้า ในปัจจุบันไก่เนื้อส่วนใหญ่จะเลี้ยงในเล้าที่เป็นพ้ืนที่ทั้งหมด ไก่
เนื้อที่โตเต็มที่ในแต่ละวันจะมีมูลออกมามากถึง 115 กรัมต่อตัว ถ้าภายในเล้ามีไก่อยู่ 5,000 ตัวจะมี
มูลไก่ถึง 575 กิโลกรัมต่อวัน หรือกว่า 210 ตันในหนึ่งปีมูลไก่สภาพปกติจะมีน้ ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ที่
เหลือจากนั้นจะเป็นกากล้วนที่ย้อยไม่หมดของสารอาหารรวมทั้งแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์และที่เป็น
อันตรารายปะปนออกมาเป็นจ านวนมาก 
 มูลไก่ที่ออกมาถ้ามาผสมกับวัสดุรองพ้ืนที่มีคุณสมบัติที่ดี แห้ง สภาพร่วนซุย และมีความหนา
เหมะสม วัสดุรองพ้ืนจะมีกลไกที่จะท าให้น้ าที่มีมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ระเหยหายไป เหลือมูลไก่ที่
แห้งเพียง 29 กรัม มูลไก่จะถูกผสมปนกับวัสดุรองพ้ืนช่วยให้ไก่ลดการสัมผัสมูลไก่โดยตรงและลด
ปริมาณของแบคทีเรียที่มีปริมาณมากให้ลดน้อยลง คุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนอีกอย่างคือจะช่วยปรับ
สภาพอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่สัมผัสกับตัวไก่ โดยวัสดุรองพ้ืนจะดูดซับความชื้นจากอากาศ
เมื่ออากาศมีความชื้นมากและจะปล่อยความชื้อออกมาสู่อากาศถ้าอากาศแห้งเกินไป 
 
ประโยชน์ของวัสดุรองพ้ืน   

1. ช่วยดูดซับความชื้นจากมูลและน้ าที่หกหล่นจากอุปกรณ์ให้น้ า ช่วยให้พื้นโรงเรือนแห้ง 
2. ช่วยเจือจางมูล โดยที่ไก่ขับออกมาผสมกับวัสดุพื้น ช่วยให้ไก่ไม่สัมผัสกับมูลโดยตรง 
3. ช่วยเป็นฉนวนกันความหนาวเย็นของพ้ืนคอนกรีตในช่วงฤดูหนวาและช่วยเป็นสื่อน าความ

ร้อนออกจากร่างกายในฤดูร้อน วัสดุรองพ้ืนที่ดีต้องมีน้ าหนักเบา สามารถดูดความชื้นและน้ า ได้ดี 
ราคาไม่แพง หาง่ายในท้องถิ่นและไม่เป็นพิษต่อไก่ท่ีเลี้ยง 

 
การควบคุมวัสดุรองพ้ืนภายในเล่าไก่ 
 ในการเลี้ยงไก่เพ่ือต้องการให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีผลผลิตที่ดี จ าเป็นควบคุมความหนา
ของวัสดุรองพ้ืนให้ความหนาอย่างน้อย 15 ซ.ม. ความชื้นไม่ควรเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ (สภาพค่อนข้าง
แห้ง) และมีร่วนซุย ในสภาพเช่นนี้กลไกต่าง ๆจะท างานได้อย่างสมดุล แต่ถ้าขาดความเอาใจใส่หรือ
เข้าใจต้นเหตุวัสดุรองพ้ืนจะมีความชื้นสูงมากขึ้นตามล าดับจนเกิดสภาวะเป็นก้อนแข็งกลต่าง ๆจะขาด
ความสมดุล แบคทีเรียที่อยู่ในวัสดุรองพ้ืนซึ่งส่วนใหญ่ต้องการอากาศจะตายไป ซื้อโรคต่าง ๆอาทิ เชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นอันตาราย,เชื่อบิต,เชื่อราก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะมีโอกาสท าให้ไก่เริ่ม
ป่วยได้ในที่สุด 
 
วัสดุรองพ้ืนที่นิยมใช้ 
 ประเทศไทยขี้กบเป็นวัสดุที่ดีที่สุดควรเลือกใช้จากคุณสมบัติทั้งการดูดซับน้ า มีขนาดที่
เหมาะสมมีลักษณะร่วนซุยแต่ปัจจุบันจะหาได้ยากมาก แต่แกลบแม้ด้านคุณสมบัติการดูดน้ าจะไม่ดี
เทียบเท่าขี้กบแต่ก็มีจุดดีที่อากาศสามารถแทรกตัวอยู่ภายในได้ดีและเนื่องจากการหาง่ายราคาถูกจึง
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เป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไป ส่วนการลดจุดอ่อนเรื่องการดูดซับน้ านั้นสามารถท าได้โดยผสมฟางแห้ง(ควร
ระวังเชื้อราด้วย) ที่สับเป็นท่อนๆยาว 4-5 ซ.ม. ผสมกับแกลบอย่างละครึ่งส่วนจะช่วยลดจุด 
อ่อนของการดูดซับน้ าได้มากขึ้น ดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 แสดงคุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนแต่ละชนิด 

ชนิดวัสดุ   คุณสมบัติ 

ขี้เลื้อยและขี้กบจากไม้
เนื้ออ่อน 

ใช้งานได้ดี แต่มักจะมีปริมาณจ ากัดและมีใช้เฉพาะบาง พื้นที่เท่านั้น   

ขี้เลื่อยและขี้กบจากไม้
เนื้อแข็ง 

บางครั้งอาจมีความชื้นสูงและอาจเกิดเชื้อราได้ง่ายถ้ามี การเก็บรักษาก่อน
การใช้งานไม่ดี 

เศษไม้เนื้ออ่อนและไม้
เนื้อแข็งสับ 

ใช้ได้ดี แต่อาจจะท าให้เกิดปัญหาถุงน้ าใต้ผิวหนังหน้าอก (Breast 
blisters) ได้ถ้าหากปล่อยให้มีความชื้นสูงและ เลี้ยงไก่เป็นเวลานาน 
 

เปลือกข้าว (แกลบ) เป็นวัสดุที่ใช้ได้ดี ราคาไม่แพง แต่มีขนาดเล็กลูกไก่จึงจิก กินได้ แต่ก็มิใช่
ปัญหาใหญ่ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย 
 

ชานอ้อย (Sugarcane 
pomace ; Bagases) 

สามารถใช้ได้ดี แต่มักจะมีปัญหาจับตัวกันเป็นแผ่นแข็ง ภายในเวลาไม่ก่ี
สัปดาห์ 
 

ซังข้าวโพดบด 
(Crushed corn cobs) 

มีเฉพาะบางพ้ืนที่ อาจจะท าให้เกิดปัญหาถุงน้ าใต้ผิวหนัง หน้าอกได้ง่าย 
 

ฟางข้าวสับหรือหญ้าแห้ง ใช้ได้ดีแต่จะจับตัวกันเป็นแผ่นได้ง่าย และอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา 
 

กระดาษแปรสภาพ 
(Processed paper) 

การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุรองพ้ืน เริ่มเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน และมีการทดลองน ากระดาษไป ผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้วัสดุรองพ้ืนที่มี คุณสมบัติดีที่สุด 
 

ทราย ใช้กันมานานแล้วโดยเฉพาะในโรงเรือนที่เลี้ยงแบบปล่อย ลาน 
 

ที่มา: Bell and Weaver (2002)  
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การป้องกันควบคุมไม่ให้วัสดุรองพ้ืนเปียกชื้น 
 1.  ควบคุมต้นเหตุที่ท าให้วัสดุรองพ้ืนชื้นแฉะ โดยเพ่ิมการระบายอากาศภายในโรงเรือนให้
เพียงพอโดเฉพาะเล้าเปิด ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศตาความยาวของเล้าทั้งสองด้าน เพ่ือให้
อากาศระบายได้ดียิ่งขึ้นในช่วงอากาศร้อน โดยธรรมชาติถ้าอากาศร้อนไก่จะกินน้ ามากขึ้นอยู่แล้ว 
และจะท าให้มีน้ าขับออกมาพร้อมมูลไก่มากขึ้น 
 2.  รักษาความหนาของวัสดุรองพ้ืนให้เหมาะสมคือ 1.5 นิ้วเพ่ือให้กลไกต่าง ๆท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การเติมวัสดุรองพ้ืนใหม่ ๆเสริมเป็นสิ่งจ าเป็น 
 3.  อย่าปล่อยให้วัสดุรองพ้ืนเปียกจนเสียคุณสมบัติ ถ้าไม่เปียกชื้นจนมากเกินไป การผสม
วัสดุใหม่จะช่วยได้แต่ถ้าเปียกแฉะควรต้องตักท้ิง 
 4.  รักษาสภาพความร่วนซุยให้มีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้อากาศอยู่ภายใน และการกลับวัสดุรอง
พ้ืนเป็นระยะ ๆการใช้เม็ดธัญพืชโรยที่พื้นจะช่วยได้มาก 
 5.  ควบคุมอย่าให้มีความชื้นเพ่ิมมากขึ้นภายในเล้า อาทิน้ าที่มาจากที่ให้น้ าแบบรางน้ า ถัง
กลมหกจากไก่ที่สะบัดน้ าหรือนิปเปิ้ลมีน้ าหยดออกมา จากน้ าฝนที่หลังคารั้ว หรือมาจากบริเวณแผ่น
รังผึ้งที่น้ าไหลเข้าในเล้า 
 6.  น้ าที่ให้ไก่กินควรมีสมบัติทางฟิสิกส์ และมีเคมีที่เหมะสม ควรมีการใช้คลอรีนระดับ 3 -5 
ppm. เพ่ือควบคุมแบคทีเรียที่เป็นอันตรายให้อยู่ในระดับที่ต่ า อาหารควรหลีกเลี้ยงอาหารผงและ
ไม่ให้มีสารปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อให้ 
 7.  ระมัดระวังให้มีความเครียดให้น้อยที่สุด ในช่วงที่ไก่ร่างกายเปลี่ยนแปลง 
 8.  ลดระดับแอมโมเนียภายในเล้าให้อยู่ในระดับต่ าโดยใช้ปูนขาวหรือสารอ่ืน ๆ ที่สามารถลด
แอมโมเนียได้เช่น  ซีโอไล-สเม็กไทด์ โรยใต้พ้ืนสแลทเป็นระยะ ไม่ควรปล่อยละเลยให้วัสดุรองพ้ืน
เปียกชื้นโดยเฉพาะถึงข้นเป็นก้อนแข็ง เพราะไก่จะทนได้ในระยะสั้นๆเท้านั้น ในไม่ช้าไก่จะทนไม่ไหว
และจะแสดงอาการป่วยออกมาในที่สุด 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 
 

1. โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อ 
2. ไก่เนื้ออายุแรกเกิดจ านวน 96 ตัว 
3. อาหารไก่ ระยะแรกและระยะท่ี 2 (สูตรการค้า) 
4. ตราชั่งกิโกกรัม 
5. ตราชั่งกรัม  
6. ถังใส่น้ า 
7. สมุดจดบันทึก 
8. น้ าหมักจุลินทรีย์ 
9. วัสดุรองพ้ืน (แกลบ) 
10. ถาดอาหารไก่เล็ก จ านวน 16 ถาด 
11. ถังอาหาร 16 ถัง 
12. ที่ตักอาหาร 
13. ถังน้ า 16 ถัง 
14. สายไฟและหลอดไฟ (100วัตต์) 
15. วัคซีนป้องกันโรค 
 

2. สัตว์ทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ Ross 308 จ านวน 96 ตัว แบ่งการ ทดลองเป็น 4 กลุ่ม 
(Treatment) ละ 4 ซ้ า ๆ ละ 6 ตัว (Replications) โดยจัดกลุ่มทดลองดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มการทดลองท่ี 1 กลุ่มท่ีได้รับน้ าดื่มไม่ผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 
 กลุ่มการทดลองที่ 2 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/500 ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 16 
ซีซี 
 กลุ่มการทดลองท่ี 3 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/1000  ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 8 
ซีซี 
 กลุ่มการทดลองที่ 4 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/1500  ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 
5.3 ซีซี 
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3. อาหารและน้ าที่ใช้ในการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ในระยะแรก 0-3 สัปดาห์ ใช้สูตรอาหารสูตร 1 (สูตรการค้า) มีโปรตีน 21 
เปอร์เซ็นต์ ระยะ 4-6 สัปดาห์ ใช้สูตรอาหารสูตร 2 (สูตรการค้า) มีโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ โดยทุก
กลุ่มทดลองจะได้รับอาหารแบบไม่จ ากัด (full feerlng)วันละ 2 มื้อ ให้มื้อเช้าเวลา 09:00 และมื้อ
เย็นเวลา 15:00 จดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้และปริมาณท่ีเหลือทุกวัน การให้น้ าไก่ทุกกลุ่มดังนี้ กลุ่ม
การทดลองที่ 1 กลุ่มท่ีได้รับน้ าดื่มไม่ผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ (ต่อน้ า 4 ลิตร) กลุ่มการทดลองที่ 2 กลุ่มที่
ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/500 ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 16 ซีซี (ต่อน้ า 4 ลิตร)  กลุ่มการทดลอง
ที่ 3 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/1000 ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 8 ซีซี (ต่อน้ า 4 ลิตร)  กลุ่ม
การทดลองที่ 4 กลุ่มที่ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/1500 ได้รับน้ าดื่มผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ 5.3 ซีซี (ต่อน้ า 
4 ลิตร)    และท าการจดบันทึกปริมาณน้ าที่ให้และปริมาณน้ าที่เหลือในทุกวันและท าการเปลี่ยนน้ า
ทุกวัน 
 
ผังการทดลอง 
 

T2R2  
 

ทางเดิน 

T1R2 
T4R4 T3R4 
T3R2 T4R3 
T1R4 T2R3 
T4R1 T4R2 
T2R1 T1R3 
T3R3 T3R1 
T1R1 T2R4 

 
5. การเก็บข้อมูล 

5.1  ด้านประสิทธิภาพการผลิต 
ท าการชั่งน้ าหนักไก่เริ่มต้นในการทดลองและชั่งทุกทุกสัปดาห์ท าการทดลองรวม

ระยะเวลาทั้งสิ้น42วันและท าการชั่งหนักทุกวันเพ่ือค านวณหาอัตราการเจริญเติบโต(ADG) และจด
บันทึกปริมาณอาหารไก่ที่ให้ทุกวันเพื่อค านวณปริสิทธิภาพการใช้อาหาร(FCR)  

 
อัตราการเจริญเติบโต(ADG)  = น้ าหนักสุดท้าย-น้ าหนักเริ่มต้น 

จ านวนวันที่เลี้ยง 
ประสิทธิภาพการให้อาหาร(FCR) = น้ าหนักตัวที่เพ่ิม 

น้ าหนักอาหารที่กิน 



 
35 

 

5.2  ด้านคุณภาพซาก 
การเก็บข้อมูลองค์ประกอบของซาก ท าการสุ่มไก่ซ้ าละ 1 ตัว เพ่ือวัดส่วนประกอบของ

ซาก และการเก็บสะสมไขมันในช่วงท้อง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานคือ อดอาหารแต่ให้ไก่กิน น้ า
สะอาดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นท าการชั่งน้ าหนักไก่ที่มีชีวิตหลังจากการอดอาหารใช้มีดเชือด 
คอตรง jugular vein บันทึกข้อมูลน้ าหนักสิ่งมีชีวิต น้ าหนักซากและน้ าหนักชิ้นส่วนซากเพ่ือน ามา
ค านวณ เปอร์เซ็นต์ซากและเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนซาก (สัญชัย,2543) ประกอบด้วย น้ าหนักมีชีวิต,
น้ าหนักซาก, น้ าหนักซากตัดแต่ง ประกอบด้วย อก, ปีก, น่อง, สะโพก,  โครง, เครื่องในรวม, หัวใจ, 
ตับ, และก๋ึน 

 
เปอร์เซ็นต์ซาก (%)   = น้ าหนักซากหลังฆ่าx100 

น้ าหนักมีชีวิต 
 
6. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design ; CRD) โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance (nova) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการทดลองโดยวิธี Dancan’s Multiple Range Test โดยใช้
โปรแกรม Sirichai for Windows 
 
7. สถานที่ท าการทดลอง 

ด าเนินการทดลอง ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
8. ระยะเวลาในการทดลอง 

เริ่มต้นการทดลองตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ถึง 2 กันยายน พ.ศ.2560  
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ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
กิจกรรม ก.ค. 

2560 
ส.ค. 
2560 

ก.ย. 
2560 

ต.ค. 
2560 

พ.ย. 
2560 

ธ.ค. 
2560 

ม.ค. 
2560 

ก.พ. 
2560 

1. เตรียม
อุปกรณ์ 

        

2. ทดลอง         

3. วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 

        

4. จัดท ารูปเล่ม         
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ 

 
ด้านประสิทธิภาพด้านการผลิตไก่เนื้อ 
 
1. น้ าหนักตัว (กรัม/ตัว) (Body Weight : BW) 

น้้าหนักไก่ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์  ผลของการเลี้ยงไก่ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ต่อน้้าหนักไก่ 0-3 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้้าหนักไก่เนื้อแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ผสมน้้าดื่มในอัตราส่วน 1/1000 มีน้้าหนักตัวสูงที่สุด คือ 1,015.45 กรัม/ตัว 
รองลงมาคือกลุ่มควบคุม (ไม่ผสมน้้าหนักจุลินทรีย์) กลุ่มที่ผสมน้้าหมักจุลินทรีย์ 1/500 และผสมน้้า
หมักจุลินทรีย์ 1/1500 โดยมีค่าเท่ากับ 963.66,874.16 และ 832.91 กรัม/ตัว ตามล้าดับ 

น้้าหนักไก่ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์  ผลของการเลี้ยงไก่ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ต่อน้้าหนักไก่ 4-6 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้้าหนักไก่เนื้อแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ผสมน้้าดื่มในอัตราส่วน 1/1000 มีน้้าหนักตัวสูงที่สุด คือ 2,226.41 กรัม/ตัว 
รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงไก่ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ผสมน้้าในอัตราส่วน 1/500 กลุ่มควบคุม (ไม่ผสมน้้า
หมักจุลินทรีย์) และผสมน้้าหมักจุลินทรีย์ 1/1500 โดยมีค่าเท่ากับ 2,020.08,2,014.25 และ 
1,988.45 กรัม/ตัว ตามล้าดับ 

น้้าหนักไก่ช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์  ผลของการเลี้ยงไก่ด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์ต่อน้้าหนักไก่ 0-6 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้้าหนักไก่เนื้อแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยกลุ่มที่เลี้ยง
ด้วยน้้าหมักจุลิทรีย์ผสมน้้าดื่มในอัตราส่วน 1/1000 มีน้้าหนักตัวสูงที่สุด คือ 2,226.41 กรัม/ตัว 
รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ยงไก่ด้วยน้้าหมักจุลิทรีย์ผสมน้้าในอัตราส่วน 1/500 กลุ่มควบคุม (ไม่ผสมน้้า
หมักจุลินทรีย์) และผสมน้้าหมักจุลินทรีย์ 1/1500 โดยมีค่าเท่ากับ 2,020.08,2,014.25 และ 
1,988.45 กรัม/ตัว ตามล้าดับ ( ดังตารางที่ 4.1 ) 

 

2. น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (กรัม/ตัว) ( Weight Gain) 
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มท่ีใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยสูงสุด 450.16 ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1000 กับ 1/1500  และ
ไก่ท่ีเลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ มีค่าเท่ากับ 449.54 , 292.37 และ 432.20 กรัม  ตามล าดับ 
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น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ช่วง 4-6 ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น แตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500 มีน้ าหนักตัวที่
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยสูงสุด 1812.56 ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 กับ 1/1000  
และไก่ท่ีเลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลิทรีย์  มีค่าเท่ากับ 1,623.12 , 1,596.91 และ 1,502.04 ตามล าดับ 

น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ช่วง 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500 มีน้ าหนักตัวที่
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุด 2055.81 ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลิทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 กับ 1/1000  
และไก่ท่ีเลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์  มีค่าเท่ากับ 2,023.37 , 1,971.08 และ 1,885.58 ตามล าดับ
(ดังตารางที่4.1) 

 
3.ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) ( Feed Intake) 

ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/
ตัว/วัน) อายุ 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ( P > 0.05) โดยกลุ่มท่ีไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
53.42 กรัม ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 กับ 1/1000 และ 1/1500  มี
ค่าเท่ากับ 52.67 , 52.76 และ 51.50 กรัม ตามล าดับ  

ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่มต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/
ตัว/วัน) อายุ 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ( P > 0.05) โดยกลุ่มท่ีใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500  มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 127.64 กรัม ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลิทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 กับ 1/1000  ส่วน
และ ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีค่าเท่ากับ 118.93 , 105.37 และ 107.82 กรัม 
ตามล าดับ  

ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อโดยใช้น้ าหมักผสมจุลินทรีย์น้ าดื่มต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/
ตัว/วัน) อายุ 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ( P > 0.05) โดยกลุ่มท่ีใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500  มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 89.57 กรัม ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 กับ 1/1000 ส่วนและ 
ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500 มีค่าเท่ากับ 85.84 ,79.02 และ 80.62 กรัม 
ตามล าดับ ( ดังตารางที่ 4.1 ) 

 
4. อัตราการเจริญเติบโต กรัม/ตัว/วัน (Average Daily Gain : ADG) 

อัตราการเจริญเติบโต อายุ 0-3 สัปดาห์ วัน ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/500 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด คือ 64.31 กรัม/ตัว/วัน ส่วนไก่ที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม  และไก่ท่ี
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เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีค่าเท่ากับ 62.22 , 41.76 และ 61.74 กรัม/ตัว/วัน 
ตามล าดับ  

อัตราการเจริญเติบโต อายุ 4-6 สัปดาห์ วัน ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ใช้น้ าหมักจุลนทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด คือ 86.31 กรัม/ตัว/วัน ส่วนไก่ที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม และไก่
ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีค่าเท่ากับ 77.29 , 74.75 และ 71.52 กรัม/ตัว/วัน 
ตามล าดับ  

อัตราการเจริญเติบโต อายุ 0-6 สัปดาห์ วัน ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโต แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม 1/1500 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด คือ 48.94 กรัม/ตัว/วัน ส่วนไก่ที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลิทรีย์ผสมน้ าดื่ม และไก่ที่
เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีค่าเท่ากับ 48.17, 46.92และ 44.49 กรัม/ตัว/วัน 
ตามล าดับ ( ดังตารางที่ 4.1 ) 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าด่ืม (0-6สัปดาห์)  
ปัจจัย T1 T2 T3 T4 SEM P-value 
0-3 สัปดาห ์       
น้ าหนักเริ่มต้น 48.66 49.00 49.29 49.12 0.30 0.52 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 963.66 874.16 1015.45 832.91 66.77 0.25 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

432.20a 450.16a 449.54a 292.37b 0.95 0.01 

อัตราการ
เจริญเติบโต 
 (กรัม/ตัว/วัน)   

61.74b 64.31a 64.22a 41.76c 0.13 0.01 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

53.42 52.67 52.76 51.50 1.82 0.90 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

208.35 218.87 219.53 213.98 10.78 0.24 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.09 1.04 1.04 1.24 7.32 0.23 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม (0-6สัปดาห์) (ต่อ) 
4-6 สัปดาห ์       
น้ าหนักเริ่มต้น 963.66 874.16 1015.45 832.91 66.77 0.25 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 2,014.25 2,020.08 2,226.41 1,988.45 168.52 0.73 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

1,502.04 1,569.91 1,623.12 1,812.56 120.19 0.37 

อัตราการ
เจริญเติบโต 
 (กรัม/ตัว/วัน)   

71.52 74.75 77.29 86.31 5.72 0.34 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

107.82 105.37 118.93 127.64 8.27 0.25 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

653.84 634.66 649.62 555.84 25.06 0.05 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.82 1.76 1.56 1.59 0.16 0.61 
 
 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม (0-6สัปดาห์) (ต่อ) 
0-6 สัปดาห์ 
น้ าหนักเริ่มต้น 48.66 49.00 49.29 49.12 0.30 0.52 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 2,014.25 2,020.08 2,226.41 1,988.45 168.52 0.73 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

1,885.58 1,971.08 2,023.37 2,055.81 119.97 0.76 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

44.49 46.92 48.17 48.94 2.85 0.76 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

80.62 79.02 85.84 89.57 4.31 0.33 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

431.09 426.77 434.57 384.91 17.46 0.83 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.97 1.71 1.68 1.69 0.10 0.19 

 



 
41 

 

ด้านลักษณะซากของไก่เนื้อ 
 
 จากการสุ่มไก่เนื้อแต่ละหน่วยการทดลอง หน่วยการทดลองละ 1 ตัว ทั้งหมด 16 ตัว เพ่ือ
น ามาชั่งน้ าหนักและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ได้ผลการทดลองดังนี้ 

น้ าหนักมีชีวิต จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักมีชีวิต ผลปรากฏว่า ไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยกลุ่มที่
ใส่น้ าหมักจุลินทรีย์ 16 ซีซี ในน้ า 8 ลิตร มีน้ าหนักสูงสุดถึง 2 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดย
น้ าเปล่าอย่างเดียวกับไก่ที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์ 8 และ 5.3 ซีซี  มีน้ าหนักต่ าสุดเท่ากับ  1.9 
กิโลกรัมต่อตัว  และน้ าหนักตัวของไก่มีชีวิตแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ( 
P > 0.05) 

น้ าหนักซากอุ่น จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักซากอุ่น ผลปรากฏว่า ไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใส่
น้ าหมักจุลินทรีย์ 16 ซีซี ในน้ า 8 ลิตร มีน้ าหนักสูงสุดถึง 1.9 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดย
น้ าเปล่าอย่างเดียวกับไก่ท่ีเลี้ยงด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์  มีน้ าหนักต่ าสุดเท่ากับ  1.8 กิโลกรัมต่อตัว  และ
น้ าหนักซากอุ่นแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอกต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเนื้อหน้าอก ผล
ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอกต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อสูงที่สุดคือ 29.11กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่
เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์  มีน้ าหนักเฉลี่ยของเนื้อหน้าอกต่ าสุดคือ 27.58 กรัมต่อตัว และ
เปอร์เซ็นตเ์นื้อหน้าอกของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

เปอร์เซ็นต์น่องต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักน่อง ผลปรากฏว่า 
เปอร์เซ็นต์น่องต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อสูงที่สุดคือ 10.72 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมัก
จุลินทรีย์ มีน้ าหนักเฉลี่ยของน่องต่ าสุดคือ 9.96 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นต์น่องของไก่เนื้อแต่ละการ
ทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

เปอร์เซ็นต์สะโพกต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสะโพก ผลปรากฏว่า 
เปอร์เซ็นต์สะโพกต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อสูงที่สุดคือ 13.49 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ า
หมักจลุินทรีย์ มีน้ าหนักเฉลี่ยของสะโพกต่ าสุดคือ 11.33 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นต์สะโพกของไก่เนื้อ
แต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 
 
น้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อ 

จากการสุ่มเชือดไก่เนื้อในแต่ละหน่วยการทดลอง แล้วน าเครื่องในแต่ละชนิดมาชั่งน้ าหนัก 
ได้แก่ ตับ กึ๋น ล าไส้ หัวใจ และ เครื่องในรวม ได้ผลการทดลองดังนี้ 

เปอร์เซ็นตตั์บต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักตับ ผลปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์
ตับต่อมีน้ าหนักตัวของไก่เนื้อสูงที่สุดคือ 51.75 กรมัต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ มี
น้ าหนักเฉลี่ยของตับต่ าสุดคือ 44.25 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นต์ตับของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 
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เปอร์เซ็นต์กึ๋นต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักกึ๋นของไก่เนื้อ ผลปรากฏว่า 
เปอร์เซ็นต์ก๋ึนสูงที่สุดคือ 37 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีน้ าหนัก
เฉลี่ยของกึ๋นต่ าสุดคือ 35.08 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นต์กึ๋นของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

เปอร์เซ็นตล์ าไส้ต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักล าไส้ของไก่เนื้อ ผลปรากฏ
ว่า เปอร์เซ็นต์ล าไส้ต่อมีน้ าหนักตัวของไก่เนื้อพบว่าสูงที่สุดคือ 79.25 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยง
โดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีน้ าหนักเฉลี่ยของล าไส้ต่ าสุดคือ 69.58 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นต์
ล าไส้ของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

 เปอร์เซ็นต์หัวใจต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักหัวใจของไก่เนื้อ ผล
ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์หัวใจต่อมีน้ าหนักตัวของไก่เนื้อพบว่าหัวใจสูงที่สุดคือ 11 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อ
ที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีน้ าหนักเฉลี่ยของหัวใจต่ าสุดคือ 10.58 กรัมต่อตัว และ
เปอร์เซ็นตห์ัวใจของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) 

เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมต่อน้ าหนักซาก จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเครื่องในรวม ผล
ปรากฏว่า พบว่าไก่เนื้อเปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมต่อมีน้ าหนักตัวของไก่เนื้อพบว่าเครื่องในรวมสูงที่สุด
คือ 204.25 กรัมต่อตัว ส่วนไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมน้ าดื่ม มีน้ าหนักเฉลี่ยของเครื่อง
ในรวมต่ าสุดคือ 170.16 กรัมต่อตัว และเปอร์เซ็นตเ์ครื่องในรวมของไก่เนื้อแต่ละการทดลอง แตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ( P > 0.05) (ดังตารางที ่4.2) 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลของน้ าหมักจุลินทรีย์ต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
ปัจจัย T1 T2 T3 T4 SEM P-value 
น้ าหนักมีชีวิต (g) 1,955 2,025 1,970 1,997 38.35 0.60 
น้ าหนักไม่มีชีวิต (g) 1,860 1,917 1,840 1,845 31.12 0.31 
เนื้อหน้าอก (%) 27.58 28.20 29.11 27.66 0.90 0.62 
น่อง (%) 10.41 10.66 9.96 10.72 0.46 0.65 
สะโพก (%) 13.49 12.57 11.33 12.75 0.77 0.31 
ตับ (%) 2.65 2.39 2.34 1.86 0.30 0.36 
หัวใจ (%) 0.56 0.52 0.54 0.52 7.11 0.08 
กิ๋น (%) 1.89 1.82 1.64 1.80 0.16 0.52 
ไส้ (%) 4.04 3.27 3.82 3.35 0.30 0.80 
โครง (%) 16.20 15.48 16.10 15.86 0.82 0.1 
ปีก (%) 7.15 6.63 6.52 7.10 0.20 0.62 

เครื่องในรวม (%) 10.44 8.98 8.17 8.47 0.77 0.85 
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บทที่ 5 
สรุปและวิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ในน้ าดื่ม มีผลท าให้น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโต 
โดยใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ในอัตราส่วน 1/500 ลิตร มีผลท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด
ในช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ ศศิธร และคณะ (มปพ.) จากการศึกษาข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการทดลอง 
พบว่าปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน,น้ าหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง,ประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการ
แลกเปลี่ยนเนื้อ (FCR) และ อัตราการตายไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ในทุกกลุ่ม
การทดลองของอาหารที่เสริมและไม่เสริมจุลินทรีย์ E.M. ในไก่กระทงที่อายุ 0-3 สัปดาห์ สมชัย และ
คณะ(มปพ.) รายงานว่า ค่าเฉลี่ยของลักษณะน้ าหนักตัวที่เพ่ิมในช่วง 1 วันถึง 7 สัปดาห์ (อัตราการ
แลกเนื้อ) และอัตราการตายของไก่กระทงมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย 
 ลักษณะซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์พบว่าไม่มีผลต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 
(P>0.05) แต่พบว่าการใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ 1/500 ลิตร มีผลท าให้ เปอร์เซ็นต์เนื้ออกรวม และ
เปอร์เซ็นต์น่อง มีน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน ศศิธร และคณะ (มปพ.) พบว่า การทดลองเสริมจุลินทรีย์ E.M. ใน
อาหารไก่กระทง ลักษณะซากไม่มีความแตกตากทางสถิติ (P>0.05) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่มมีผลท าให้น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโต
โดยการใช้น้ าหมักจุลินทรียืในอัตราส่วน 1/500 ลิตร มีผลท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดี
ที่สุด (P<0.01) ในช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์ 
 ส่วนในช่วง 0-6 สัปดาห์ การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่มไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของไก่เนื้อ (P>0.05) 
 ลักษณะซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่มพบว่าไม่ส่งผลต่อลักษณะ
ซากของไก่เนื้อ เปอร์เซ็นต์ตับ เปอร์เซ็นต์ไส้ เปอร์เซ็นต์ตีน เปอร์เซ็นต์โครง เปอร์เซ็นต์หัวใจ 
เปอร์เซ็นต์ปีก เปอร์เซ็นต์กึ๋น เปอร์เซ็นต์สะโพก เปอร์เซ็นต์เครื่องใน (P>0.05) แต่พบว่าการใช้น้ า
หมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม 1/500 ลิตร มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์เนื้ออกรวม และเปอร์เซ็นต์น่อง มี
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรมีการคิดต้นทุน และศึกษาคุณภาพเนื้อ 
 2. ควรท าการศึกษาหาลักษณะภายในของล าไส้ หรือระบบทางเดินอาหาร 

3. จากการสังเกตุ ควรเก็บน้ าหมักจุลลินทรีย์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็น 
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ภาคผนวก  ก 
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริอาหารที่กิน 0-6 (กรัม/ตัว/วัน) 

 
1.การหาค่า Correction Factor (C.F.) 

C.F.  =  (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 

จ านวนทั้งหมดในการทดลอง 
=  1796325.67 

16 
= 112270.23 

2.การหาค่า Sum of squares  
Total S.S =  (ผลบวกของแต่ละหน่วยการทดลอง)2 – C.F 

=  (84.93)2 +(77.02)2 +(84.23)2 +(91.50)2 +(82.88)2 +(78.68)2 
+(88.15)2 +(110.36)2 +(79.86)2 +(72.63)2 +(86.96)2 

+(76.37)2 +(74.81)2 +(87.76)2 +(84.05)2 +(80.08)2 – C.F. 
= 113444.23 - 112270.23 
= 1174.01 

Treatment S.S   =  (ผลบวกของแต่ละหน่วยการทดลอง)2 – C.F. 
จ านวนซ้ า 

=  (T1)
2 +(T2)

2 +(T3)
2 (T4)

2 – C.F. 
R 

=  (322.48)2 +(316.09)2 +(343.39)2 +(358.31)2 – C.F. 
4 

= 450208.99 -112270.23 
4 

= 112552.25 – 112270.23 

กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 84.93 82.88 79.86 74.81 322.48 80.62 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 77.02 78.68 72.63 87.76 316.09 79.02 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 84.23 88.15 86.96 84.05 343.39 85.84 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 91.50 110.36 76.37 80.08 358.31 89.57 
รวม                                                                          G.T.1,340.27  G.M. 83.77 
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= 282.02 
Error S.S =  Total S.S – Treatment S.S 

= 1174.01 – 282.02 
= 891.99 

3.การหาค่า Mean squares  
Treatment M.S. =  Treatment S.S 

T-1 
= 282.02 

4-1 
=  282.02 

3 
= 94.01 

Error M.S.  =  Error S.S. 
T(r-1) 

=  891.99 
4(4-1) 

=  891.99 
12 

= 74.33 
4.การหาค่า F-value 

F  =  Treatment M.S. 
Error M.S. 

=  282.02 
74.33 

= 1.26 
5.การหาค่า C.V. (%) 

C.V. (%) =  √          × 100 % 
G.M. 

=  √      × 100 % 
83.77 
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=  8.62 × 100 % 
83.77 

= 0.1029 × 100 % 
= 10.29 % 
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ภาคผนวก  ข 

ตาราง ANOVA 
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ตารางภาคผนวก แสดงประสิทธิภาพของไก่เนื้อที่ได้รับน้ าหมักจุลินทรีย์ผสมในน้ าดื่ม (0-6สัปดาห์)  
ลักษณะ T1 T2 T3 T4 SEM P-

value จ านวนสัตว์ 24 24 24 24 
น้ าหนักเริ่มต้น 48.66 49.00 49.29 49.12 0.30 0.52 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 185.83 173.41 190.08 176.70 6.81 0.31 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

137.16 124.41 140.79 127.58 6.84 0.32 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

19.59 17.77 20.11 18.22 0.97 0.32 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

25.37 25.10 15.31 24.73 0.76 0.63 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

89.50 90.38 113.91 93.27 15.77 0.66 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

0.60 0.55 0.65 0.74 7.33 0.36 

7-14 วัน       
น้ าหนักเริ่มต้น 185.83 173.41 190.08 176.70 6.81 0.31 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 482.25 478.97 466.00 427.91 21.25 0.29 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

296.41 305.56 275.91 251.21 22.04 0.35 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

24.34 43.65 39.41 35.88 3.14 0.35 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

53.45 52.17 53.45 49.62 2.24 0.60 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

230.77 241.23 243.51 240.35 13.14 0.90 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.26 1.20 1.37 1.51 0.18 0.66 
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ลักษณะ T1 T2 T3 T4 SEM P-
value จ านวนสัตว์ 24 24 24 24 

14-21 วัน 
น้ าหนักเริ่มต้น 482.25 478.97 466.00 427.91 21.25 0.29 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 963.66 874.16 1015.45 832.91 66.77 0.25 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

481.41 395.19 549.46 405.00 70.84 0.41 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

68.77 56.45 78.49 57.85 10.12 0.41 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

81.44 81.73 79.52 80.15 2.86 0.93 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

304.76 325.00 301.19 308.33 17.37 0.78 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.40 1.36 1.10 1.46 0.16 0.56 

 21-28 วัน       
น้ าหนักเริ่มต้น 963.66 874.16 1,015.45 832.91 66.77 0.25 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 1,073.74 1,191.66 1,141.87 1,209.58 69.87 0.54 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

239.91 317.50 355.16 376.66 58.79 0.40 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

34.27 45.35 50.73 53.80 8.39 0.40 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

94.89 96.05 90.71 94.76 3.73 0.76 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

545.11 573.39 611.00 527.08 31.77 0.31 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

2.81 2.71 2.22 1.80 0.46 0.41 
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ลักษณะ T1 T2 T3 T4 SEM P-
value จ านวนสัตว์ 24 24 24 24 

28-35 วัน 
น้ าหนักเริ่มต้น 1,073.74 1,191.66 1,141.87 1,209.58 69.87 0.54 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 1,378.33 1,565.42 1,371.66 1,606.66 76.90 0.10 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

304.58 373.75 229.79 397.08 65.29 0.30 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

43.51 53.39 32.82 56.72 9.32 0.30 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

108.58 105.28 133.04 139.27 10.84 0.10 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

580.05 567.02 607.32 536.11 34.66 0.55 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

4.15 1.85 2.73 2.55 0.50 0.04 

35-42 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
น้ าหนักเริ่มต้น 1,378.33 1,565.42 1,371.66 1,606.66 76.90 0.10 
น้ าหนัก  (กรัม/ตัว) 2,014.25 2,020.08 2,226.41 1,988.45 168.52 0.73 
น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
(กรัม/ตัว)   

635.91 454.66 854.75 381.78 205.07 0.40 

อัตราการ
เจริญเติบโต (กรัม/
ตัว/วัน)   

90.84 64.95 122.10 54.54 29.29 0.40 

ปริมาณอาหารที่
กิน (กรัม/ตัว/วัน)  

119.99 114.78 133.04 148.89 14.75 0.40 

ปริมาณน้ าที่กิน 
(มิลลิลิตร/ตัว) 

836.34 763.57 730.53 604.34 56.77 0.07 

ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร 

1.60 2.56 2.06 2.09 0.38 0.41 
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ตารางภาคผนวกที่  1  ตารางปริมาณน้ าหนักท่ี 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 41.67 37.40 38.36 40.31 39.38 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 36.34 41.69 42.82 44.06 41.22 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 39.98 37.17 39.80 38.02 38.74 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 41.90 39.89 35.12 35.29 37.32 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนัก 0-3 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 31.46 10.48 1.55 3.95 0.25 
Error 12 81.12 6.76    
Total 15 112.59 7.50    
 
GRAND MEAN   = 39.17 
CV    = 6.63 % 
SEM    = 1.30 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  3  ตารางปริมาณน้ าหนัก 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 42.99 43.46 42.98 44.89 43.58 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 52.98 55.88 50.86 49.79 52.63 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 60.01 53.11 59.11 59.43 57.60 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 65.32 49.39 54.29 51.11 55.02 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนัก 4-6 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 446.53 148.84 1.26 3.49 5.95 
Error 12 1,416.91 118.07    
Total 15 1,863.45 124.23    
 
GRAND MEAN   = 52.21 
CV    = 20.81 % 
SEM    = 5.43 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  5  ตารางปริมาณน้ าหนัก 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 875.00 785.50 805.50 842.67 827.16 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 763.17 875.50 899.17 925.17 865.75 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 839.67 780.50 835.85 798.50 813.62 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 880.00 776.67 737.50 741.00 783.79 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนัก 0-6 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 13,877.65 4,625.88 1.55 3.49 0.25 
Error 12 35,777.51 2,981.45    
Total 15 49,655.17 3,310.34    
 
GRAND MEAN   = 822.58 
CV    = 6.63 % 
SEM    = 27.30 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  7  ตารางปริมาณน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 0-3 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 437.67 431.33 429.67 430.17 432.20 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 450.67 449.47 450.00 450.33 450.16 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 450.17 449.33 449.67 449.00 449.54 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 293.17 291.50 292.33 292.50 292.37 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-3 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 69,776.44 23,258.81 6,353.07 3.49 5.95 
Error 12 43.93 3.66    
Total 15 69,820.37 4,654.69    
 
GRAND MEAN   = 406.07 
CV    = 0.47 % 
SEM    = 0.95 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  9  ตารางปริมาณน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 4-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 1,701.67 1,908.83 1,963.83 1,968.00 1,885.58 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 1,599.83 1,898.50 2,122.83 2,263.17 1,971.08 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 2,411.33 1,804.50 1,959.17 1,918.50 2,023.37 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 2,251.67 2,279.75 1,877.50 18,114.33 2,055.81 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 6,6241.14 22,080.38 0.38 3.49 5.95 
Error 12 690,872.35 57,572.69    
Total 15 757,113.50 5,0474.23    
 
GRAND MEAN   = 1,983.96 
CV    = 12.09 % 
SEM    = 119.97 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  11  ตารางปริมาณน้ าหนักท่ีเพ่ิมขึ้น 0-6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 1,312.33 1,525.33 1,583.67 1,586.83 1,502.04 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 1,197.67 1,498.33 1,722.00 1,861.67 1,569.91 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 2,009.83 1,404.67 1,558.67 1,519.33 1,623.12 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 2,006.83 2,038.25 1,634.33 1,570.83 1,812.56 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  12  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึน 0-6 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 213,286.10 71,095.36 1.23 3.49 5.95 
Error 12 693,395.27 57,782.93    
Total 15 906,681.37 60,445.42    
 
GRAND MEAN   = 1,626.91 
CV    = 14.77 % 
SEM    = 120.19 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  13  ตารางอัตราการเจริญเติบโต 0-3 สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)   
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 62.52 61.62 61.38 61.45 61.74 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 64.38 64.24 64.29 64.33 64.31 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 64.31 64.19 64.24 61.14 64.22 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 41.88 41.64 41.76 41.79 41.76 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่ 14  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-3 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1,424.01 474.67 6,383.23 3.49 5.95 
Error 12 0.89 0.07    
Total 15 1,424.91 94.99    
 
GRAND MEAN   = 58.00 
CV    = 0.47 % 
SEM    = 0.13 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  15  ตารางอัตราการเจริญเติบโต 4-6 สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)   
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 62.49 72.63 75.41 75.56 71.52 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 57.03 71.35 82.00 88.65 74.75 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 95.71 66.89 74.22 72.35 77.29 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 95.56 97.06 77.83 74.80 86.31 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  16  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 4-6 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 483.80 161.26 1.23 3.49 5.95 
Error 12 1,572.35 131.26    
Total 15 2,056.16 137.07    
 
GRAND MEAN   = 77.47 
CV    = 14.77 % 
SEM    = 5.72 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  17  ตารางอัตราการเจริญเติบโต 0-6 สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)   
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 40.52 45.45 46.76 46.86 44.89 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 38.09 45.20 50.54 53.88 46.92 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 57.41 42.96 46.65 54.68 48.17 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 53.61 54.28 44.70 43.20 48.94 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  18  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโต 0-6 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 37.49 12.49 0.38 3.49 5.95 
Error 12 391.54 32.62    
Total 15 429.04 28.60    
 
GRAND MEAN   = 47.23 
CV    = 12.09 % 
SEM    = 2.85 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  19  ตารางประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-3 สัปดาห์ 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 1.19 0.99 1.07 1.11 1.09 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 1.07 1.04 0.96 1.10 1.04 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 0.84 0.98 1.24 1.11 1.04 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 1.56 1.12 1.12 1.16 1.24 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  20  การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-3 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.10 0.03 1.63 3.46 5.95 
Error 12 0.25 0.02    
Total 15 0.36 0.02    
 
GRAND MEAN   = 1.10 
CV    = 13.27 % 
SEM    = 7.32 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  21  ตารางประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 4-6 สัปดาห์ 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 2.47 1.84 1.46 1.530 1.82 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 1.51 1.46 1.94 2.13 1.76 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 1.40 1.86 1.52 1.48 1.56 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 1.87 1.37 1.44 1.68 1.59 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  22  การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 4-6 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.19 0.06 0.63 3.49 5.95 
Error 12 1.23 0.10    
Total 15 1.43 0.09    
 
GRAND MEAN   = 1.68 
CV    = 19.07 % 
SEM    = 0.16 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  23  ตารางประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-6 สัปดาห์ 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 2.08 2.13 1.79 1.90 1.97 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 1.91 1.71 1.55 1.68 1.71 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 1.27 2.03 1.80 1.65 1.68 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 1.76 1.84 1.52 1.65 1.69 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  24  การวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 0-6 สัปดาห์ 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.23 0.07 1.84 3.49 5.95 
Error 12 0.50 0.04    
Total 15 0.73 0.04    
 
GRAND MEAN   = 1.76 
CV    = 11.60 % 
SEM    = 0.10 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  25  ตารางปริมาณน้ าที่กิน 0-3 สัปดาห์  (มิลลิลิตร/ตัว)  
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 211.15 213.29 193.48 215.48 208.35 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 223.47 201.77 183.88 266.38 218.87 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 195.92 244.90 214.63 222.69 219.53 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 238.93 198.80 198.25 219.97 213.98 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  26  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน 0-3 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 322.75 107.58 0.20 3.49 5.95 
Error 12 6,470.57 539.57    
Total 15 6,793.33 452.88    
 
GRAND MEAN   = 215.18 
CV    = 10.79 % 
SEM    = 11.61 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  27  ตารางปริมาณน้ าที่กิน 4-6 สัปดาห์  (มิลลิลิตร/ตัว) 
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 674.38 669.98 625.56 645.44 653.84 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 543.41 644.76 631.90 718.57 634.66 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 644.49 618.29 690.63 645.08 659.62 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 643.25 530.45 535.16 514.52 555.84 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  28  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน  4-6 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 25,218.57 8,406.19 3.34 3.49 9.95 
Error 12 30,160.27 2,513.36    
Total 15 55,378.85 3,691.92    
 
GRAND MEAN   = 623.49 
CV    = 8.04 % 
SEM    = 25.06 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  29  ตารางปริมาณน้ าที่กิน 0-6 สัปดาห์  (มิลลิลิตร/ตัว)  
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 442.77 441.63 409.52 430.46 431.09 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 383.44 423.27 407.89 492.48 426.77 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 420.20 431.60 452.63 433.88 434.7 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 441.09 364.63 366.70 367.25 384.91 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  30  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณน้ าที่กิน  0-6 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 6,441.89 2,147.29 2.14 3.49 5.95 
Error 12 12,030.08 1,002.50    
Total 15 18,471.97 1,231.46    
 
GRAND MEAN   = 419.34 
CV    = 7.55 % 
SEM    = 15.83 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  31  ตารางปริมาณอาหารที่กิน  0-3 สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)  
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 56.25 52.12 50.68 54.63 53.42 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 49.70 56.18 46.05 58.77 52.67 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 54.23 51.98 54.11 50.74 52.76 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 56.07 49.65 49.20 51.10 51.50 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  32  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน  0-3  สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 7.61 2.53 0.19 3.49 5.95 
Error 12 159.27 13.27    
Total 15 166.89 11.12    
 
GRAND MEAN   = 52.59 
CV    = 6.92 % 
SEM    = 1.82 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  33  ตารางปริมาณอาหารที่กิน  4-6  สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)  
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 113.61 113.65 109.03 95.00 107.82 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 104.34 101.17 99.22 116.75 105.37 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 114.24 124.33 119.82 117.36 118.93 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 126.93 171.07 103.54 109.05 127.64 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  34  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 4-6  สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1,278.81 426.27 1.56 3.49 5.95 
Error 12 3,286.83 273.90    
Total 15 4,565.65 304.37    
 
GRAND MEAN   = 114.94 
CV    = 14.39 % 
SEM    = 8.27 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  35  ตารางปริมาณอาหารที่กิน  0-6 สัปดาห์  (กรัม/ตัว/วัน)  
กลุ่มการทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มครบคุม 84.93 82.88 79.86 74.81 80.62 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 16 ซีซี 77.02 78.68 72.63 87.76 79.02 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 8 ซีซี 84.23 88.15 86.96 84.05 85.84 
กลุ่มท่ีผสมน้ าหมัก 5.3 ซีซี 91.50 110..36 76.37 80.08 89.57 
 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  36  การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน  0-6 สัปดาห์   
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 282.01 94.00 1.26 3.49 5.95 
Error 12 891.98 74.33    
Total 15 1,174.00 78.26    
 
GRAND MEAN   = 83.76 
CV    = 10.29 % 
SEM    = 4.31 
Ns    = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  102  น้ าหนักไก่มีชีวิต   
กลุ่มการ
ทดลอง 

R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 2,000 1,900 1,920 2,000 1,955.00 
T2 1,900 2,140 1,960 2,100 2,025.00 
T3 1,990 1,990 1,900 2,000 1,970.00 
T4 1,950 1,919      2,040 2,080 1,997.25 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  103  การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่มีชีวิต 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 11,447.68 3,815.89 0.65 3.49 5.95 

Error 12 70,630.75 5,885.89    
Total 15 82,078.43 5,471.89    

 
GRAND MEAN  = 1,986.81 
CV   = 3.86 % 
SEM   = 38.35 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  104  เปอร์เซ็นตน์้ าหนักไก่ไม่มีชีวิต 
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 1.84 1.80 1.91 1.89 1.8600 

T2 1.84 2.00 2.00 1.83 1.9178 

T3 1.90 1.86 1.80 1.80 1.8400 

T4 1.83 1.82 1.90 1.83 1.8450 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  105  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นตน์้ าหนักไก่ไม่มีชีวิต 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.0153 0.0051 1.32 3.49 5.95 

Error 12 0.0465 0.0039    
Total 15 0.0618 0.0041    

   
GRAND MEAN  = 1.86 
CV   = 3.33 % 
SEM   = 3.11 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  106  เปอร์เซ็นตก์ึ๋น   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 32.00 30.00 49.00 37.00 37.00 
T2 37.00 44.00 35.00 31.00 36.75 
T3 37.00 38.00 28.00 27.00 32.50 
T4 39.00 38.00 33.00 34.00 36.00 

  
ตารางท่ีภาคผนวกที่  107  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์กึ๋น 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 52.18 17.39 0.42 3.86 6.99 

Error 9 371.06 41.22    
Total 15 485.93 32.39    

       
GRAND MEAN  = 35.56 
CV   = 18.05 % 
SEM   = 3.21 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  108  เปอร์เซ็นตห์ัวใจ 
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 12.00 7.00 16.00 9.00 11.00 
T2 12.00 9.00 12.00 9.00 10.50 
T3 14.00 12.00 8.00 9.00 10.75 
T4 17.00 8.00 9.00 8.00 10.50 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  109  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหัวใจ 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.68 0.22 0.02 3.49 5.59 

Error 12 134.75 11.22    
Total 15 135.43 9.02    

     
GRAND MEAN  = 10.68 
CV   = 31.35 % 
SEM   = 1.67 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  110  เปอร์เซ็นตตั์บ   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 41.00 45.00 64.00 57.00 51.75 
T2 56.00 42.00 53.00 47.00 49.50 
T3 52.00 48.00 41.00 44.00 46.25 
T4 42.00 51.00 12.00 43.00 37.00 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  111  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์ตับ 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 505.25 168.41 1.44 3.49 5.95 

Error 12 1,406.50 117.20    
Total 15 1,911.75 127.45    

     
GRAND MEAN  = 46.125 
CV   = 23.47 % 
SEM   = 5.41 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  112 เปอร์เซ็นตเ์ครื่องในรวม   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 208.00 175.00 214.00 220.00 204.25 
T2 227.00 180.00 156.00 160.00 180.75 
T3 120.00 174.00 180.00 169.00 160.75 
T4 167.00 172.00 187.00 150.00 169.00 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  113  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 4,293.18 1,431.06 1.81 3.86 0.21 

Error 9 7,122.06 791.34    
Total 15 11,661.43 777.42    

     
GRAND MEAN  = 1.76 
CV   = 11.60 % 
SEM   = 0.10 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  113  เปอร์เซ็นตโ์ครง   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 15.45 16.89 18.18 14.30 16.20 
T2 10.58 18.79 17.76 14.81 15.48 
T3 12.56 16.13 20.42 15.30 16.10 
T4 13.38 18.81 16.57 14.71 15.86 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  115  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์โครง 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.22 0.40 0.15 3.86 6.99 

Error 9 24.78 2.75    
Total 15 98.92 6.59    

     
GRAND MEAN  = 15.91 
CV   = 10.42 % 
SEM   = 0.82 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  116  เปอร์เซ็นตห์ัว/คอ   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 6.60 7.32 6.98 7.75 7.16 
T2 7.21 6.96 6.58 6.48 6.80 
T3 6.38 5.98 6.32 5.20 5.97 
T4 6.26 8.03 5.34 7.60 6.80 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  117  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์หัว/คอ 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 3.07 1.02 1.74 3.86 6.99 

Error 9 5.30 0.58    
Total 15 9.60 0.64    

      
GRAND MEAN  = 6.68 
CV   = 11.47 % 
SEM   = 0.38 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  118  เปอร์เซ็นตไ์ส้ 
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 3.95 3.47 4.22 4.55 4.04 
T2 2.79 4.07 3.01 3.24 3.27 
T3 4.57 3.52 4.16 3.05 3.82 
T4 3.54 3.80 3.48 2.60 3.35 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  119  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์ไส้ 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.64 0.54 1.47 3.86 6.99 

Error 9 3.36 0.37    
Total 15 5.39 0.35    

    
GRAND MEAN  = 3.62 
CV   = 16.86 % 
SEM   = 0.30 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  120  เปอร์เซ็นตส์ะโพก  
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 12.35 12.63 16.46 12.55 13.49 
T2 13.26 11.26 15.20 10.57 12.57 
T3 11.06 11.51 11.37 11.40 11.33 
T4 14.26 13.13 11.62 12.02 12.75 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  121  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์สะโพก 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 9.66 3.22 1.32 3.49 5.95 

Error 12 29.19 2.43    
Total 15 38.86 2.59    

    
GRAND MEAN  = 12.54 
CV   = 12.43 % 
SEM   = 0.77 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  122  เปอร์เซ็นตเ์นื้ออกรวม   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 26.95 28.37 28.07 26.95 27.58 
T2 29.68 25.37 29.85 27.90 28.20 
T3 31.46 30.85 26.26 27.90 29.11 
T4 27.13 28.14 29.36 26.01 27.66 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  123  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์เนื้ออกรวม 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 5.99 1.99 0.62 3.62 5.95 

Error 12 38.93 3.24    
Total 15 44.92 2.99    

    
GRAND MEAN  = 28.14 
CV   = 6.40 % 
SEM   = 0.90 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  124  เปอร์เซ็นตป์ีก   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 6.95 7.58 7.34 6.75 7.15 
T2 6.74 6.17 7.19 6.43 6.63 
T3 6.43 6.13 6.53 7.00 6.52 
T4 6.82 7.56 7.25 6.78 7.10 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  125  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์ปีก 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.24 0.41 2.50 3.86 6.99 

Error 9 1.49 0.16    
Total 15 3.04 0.20    

   
GRAND MEAN  = 6.85 
CV   = 5.94 % 
SEM   = 0.20 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
84 

 

ตารางภาคผนวกที่  126  เปอร์เซ็นตน์่อง   
กลุ่มการทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 10.80 10.79 10.36 9.70 10.41 
T2 10.11 11.31 11.94 9.29 10.66 
T3 8.54 10.60 10.37 10.35 9.96 
T4 11.49 11.52 9.66 10.24 10.72 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  127  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์น่อง 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.43 0.47 0.55 3.49 5.95 

Error 12 10.37 0.86    
Total 15 11.81 0.78    

    
GRAND MEAN  = 10.44 
CV   = 8.90 % 
SEM   = 0.46 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่  128  เปอร์เซ็นตตี์น  
กลุ่มกาทดลอง R1 R2 R3 R4 ค่าเฉลี่ย 

T1 3.00 2.89 3.07 3.05 3.00 
T2 3.11 3.32 4.29 2.67 3.34 
T3 3.02 2.91 3.26 2.75 2.98 
T4 3.59 3.54 3.09 3.03 3.31 

 
ตารางท่ีภาคผนวกที่  129  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์ตีน 

Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.45 0.15 1.13 3.86 6.99 

Error 9 1.20 0.13    
Total 15 2.27 0.15    

   
GRAND MEAN  = 3.16 
CV   = 11.58 % 
SEM   = 0.18 
Ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพกิจกรรมการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 ภาพท าความสะอาดโรงเรือน 

ภาพผนวกที่ 2 ภาพท าความสะอาดภาชนะใส่อาหารไก่ 
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ภาพผนวกที่ 3 ภาพแสดงโรงเรือนที่ใช้ในการทดลอง 

 

 
ภาพผนวกที่ 4 ภาพน าแกลบมารองพ้ืนและต่อสายไฟ 



 
89 

 

 
ภาพผนวกที่ 5 ภาพทดลองไฟและเช็คอุณหภูมิภายในเล้าเตรียมพร้อมน าไก่ลง 

 

ภาพผนวกที่ 6 ภาพการกกลูกไก่และชั่งน้ าหนัก 
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ภาพผนวกที่ 7 ภาพการแยกลูกไก่เล้าละ 6 ตัวน้ าหนักเท่าๆกัน 
 

 
ภาพผนวกที่ 8 ภาพการท าวัคซีนลูกไก่ 



 
91 

 

 
ภาพผนวกที่ 9 ภาพอาหารไก่เนื้อแรกเกิดอายุ 0-3 สัปดาห์ 

 

 
ภาพผนวกที่ 10 ภาพอาหารไก่เนื้ออายุเกิน 0-6 สัปดาห์ 



 
92 

 

 
ภาพผนวกที่ 11 ภาพน้ าหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง 

 

 
ภาพผนวกที่ 12 ภาพไก่กินน้ าหมักจุลินทรีย์ 
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ภาพผนวกที่ 13 ภาพการชั่งน้ าหนักไก่ทุก 7 วัน 

 

 
ภาพผนวกที่ 14 ภาพการจดบันทึกน้ าหนักไก่ที่ชั่งทุก 7 วัน 
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ภาพผนวกที่ 15 ภาพการจดบันทึกอาหารที่ไก่กิน 
 

 
ภาพผนวกที่ 16 ภาพการจดบันทึกน้ าผสมน้ าหมักจุลินทรีย์ที่ไก่กินทุกวัน 
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ภาพผนวกที่ 17 ภาพการเชือดไก่และถอนขน 

 

 
ภาพผนวกที่ 18 ภาพการชั่งน้ าหนักซากอุ่น 
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ภาพผนวกที่ 19 ภาพการช าแหละซากไก่ 

 

 
ภาพผนวกที่ 20 ภาพน าซากไก่แต่ละชิ้นชั่งกิโล 
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ภาพผนวกที่ 21 ภาพจดบันทึกน้ าหนักของซากไก่แต่ละชิ้น 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติการวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายปิยะพันธ์ จันทร์เพ็ญ  
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 3  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2438  
ภูมิล าเนา  บ้านเลขท่ี 24 ต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์   
การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ าเภอชุมแสง 

จ าหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2554     
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียน อ าเภอชุมแสงชนูทิศ จ า
หวัดนครสวรรค์ปี พ.ศ. 2557     

 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปิยวรรณ  คชฤทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 3 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2539 
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 3 ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จ าหวัด

ก าแพงเพชร 
การศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขาณุวิทยา อ าเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ าหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2554     
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนขาณุวิทยา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จ าหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2557     

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสมฤดี เที่ยงจิต 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 29 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2538 
ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี 194 หมู่ 4 ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
การศึกษา จบการศึกษามัธยมต้นจากโรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัด

ชัยนาท ปี พ.ศ. 2554 
จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ปี พ.ศ. 2557 
 

 
 
 


