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การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่มีต่อ
ลักษณะของวัสดุรองพ้ืน ประสิทธิภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่เนื้อ วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely  Randomized  Design  :  CRD) แบ่งการทดลองออก 4 เป็น 4 
กลุ่มๆ 4 ซ้ าๆละ 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 96 ตัว กลุ่มทดลองที่ 1 ปูพื้นด้วยแกลบอย่างเดียว (Control) กลุ่ม
ทดลองที่ 2 ปูพ้ืนด้วยแกลบผสมถ่านบด 15เปอร์เซ็นต์ กลุ่มทดลองที่ 3 ปูพ้ืนด้วยแกลบผสมถ่านบด 
20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มทดลองที่ 4 ปูพ้ืนด้วยแกลบผสมถ่านบด 25เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่า 
การใช้ถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนต่อ น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้
อาหาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยไก่เนื้อท่ีเลี้ยงด้วยถ่านบดผสมวัสดุรอง
พ้ืนที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ย (2,087.16 กรัม) และอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (47.70 
กรัม/ตัว/วัน) ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้อาหารของไก่ที่เลี้ยงบนวัสดุรองพ้ืนผสมถ่านบด 15 และ 
20เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุด (1.93)  ส่วนผลของเปอร์เซ็นต์ หัว สะโพก น่อง 
และปีก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์
หน้าอกไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนที่ระดับ 15เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
(P<0.06) และเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายในรวมของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพ้ืนเพียงอย่างเดียว  
(Control) มีเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายในรวม (8.47เปอร์เซ็นต์) สูงกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเลี้ยงไก่เนื้อมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื้อในปัจจุบันใช้ระยะในการเลี้ยงสั้นและมีการพัฒนา
ระบบการผลิตไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการปรับปรุงสายพันธุ์  ด้านอาหารเพ่ือลดต้นทุนรวมถึงการ
เสริมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ เพ่ือมีประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลก าไรสูงสุด การเลี้ยงไก่เนื้อมีปัญหา
ที่ส าคัญหลายประการ ปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรมักประสบ คือ ปัญหาเรื่องของกลิ่น
เหม็นที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนีย จากการย่อยสลายของโปรตีนที่ตกค้างในมูลไก่  ตัวที่ย่อยมูลไก่ก็ คือ 
บักเตรี และจุลินทรีย์อื่น ๆ ในมูลไก่ ถ้าวัตถุรองพ้ืนเปียก จะท าให้เกิดการปล่อยแอมโมเนียขึ้นมามาก 
หากขาดการจัดการพื้นคอกและอาหารอย่างถูกต้องจะเกิดแอมโมเนียมากจนไก่เป็นหวัดหน้าบวม คัน
หน้าตา น้ าตาไหล ไอ จาม อ่อนแอ เจ็บป่วย เป็นโรคง่าย ตายง่าย ก๊าซแอมโมเนียเป็นก๊าซที่อันตราย
ต่อการเลี้ยงสัตว์มากชนิดหนึ่ง สัตว์ที่สัมผัสเกิดอาการแพ้ระคายต่อเยื่ออ่อนต่าง ๆ เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ 
ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ท าให้สัตว์เครียด อ่อนแอ แสดงอาการคล้าย
เป็นหวัดอ่อน ๆ เช่นมีน้ ามูก น้ าตาไหล สัตว์จะถูกเชื้อโรคเข้าแทรกสุขภาพจนเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย 
ไก่ และสัตว์ปีก จะไวต่อก๊าซแอมโมเนียมาก แล้วยังมี ก๊าซไข่เน่าเป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ
ย่อยสลายโปรตีนตกค้างในอาหารเหลือจากมูลสัตว์ โปรตีนจะมีกรดอมิโนบางชนิดและก ามะถันเป็น
องค์ประกอบเช่น ซิสทีนเมทไธโอนีน เกิดการปล่อยออกมาเป็นไฮโดเจนซัลไฟค์ หรือก๊าซไข่เน่า หาก
สัตว์ใด้รับปริมาณมาก จะท าให้สัตว์มึนเนื่องจากเลือดสัตว์รับออกซิเจนได้ไม่เต็มที่จะท าให้สัตว์เครียด
และอ่อนแอเป็นสาเหตุของการเกิดโรคง่ายตายง่าย  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตต่อไก่เนื้อใด้   

ดังนั้นการทดสอบการน าถ่านซึ่งคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นความชื้นมาผสมในวัสดุพ้ืนเพ่ือ
เป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซแอมโมเนีย หากถ่านสามารถช่วยลดกลิ่นและปริมาณก๊าซแอมโมเนียได้
จะส่งผลต่อให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงและการเจริญเติบโตที่ดีต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพ้ืนผสมถ่านในการเลี้ยงไก่เนื้อ 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพ้ืนผสมถ่านบด 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะซาก ของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพ้ืนผสมถ่านบด 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบแนวทางน าถ่านมาใช้เพ่ือลดความชื้นในวัสดุรองพ้ืน 
 2. ทราบระดับที่เหมาะสมของการใช้ถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนเพื่อความชื้นในวัสดุรองพ้ืน 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาประสิทธิภาพการผลิต ลักษณะซาก ของไก่เนื้อที่ใช้ถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืน รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตของไก่เนื้อ ตั้งแต่อายุ 1 วันจนกระทั้งถึงอายุ 42 วัน 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร 

ไก่เนื้อ  (Broilers)  
สุวรรณ  (2529)  รายงานว่าไก่เป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวตื่นเต้นง่าย  มีความตื่นเต้นตลอดเวลา  

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

สัตว์ปีกท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์คือ  ไก่  เป็ด  ห่าน  นกกระทา  ซึ่งได้เนื้อและ
ไข่มาใช้ประโยชน์เป็นอาหาร  ในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ไก่เป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ตารางท่ี  2.1  องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของไก่เนื้อ 

องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 
น้ า  (เปอร์เซ็นต์) 74 
โปรตีน  (เปอร์เซ็นต์) 19 
ไขมัน  (เปอร์เซ็นต์) 5 
เถา้  (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 (2554-2558) การผลิตเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
2.01 ต่อปี โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ จีน บราซิล และสหภาพยุโรป ปี 
2558 การผลิตเนื้อไก่ ของโลกมีปริมาณ 87.84 ล้านตัน เพ่ิมจากปี 2557 ร้อยละ 1.61 ปี 2559 คาด
ว่าจะผลิตเนื้อไก่ได้ 89.66 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.06 เนื่องจากผู้ผลิต รายใหญ่ของ
โลกขยายการผลิตตามความต้องการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและบราซิล ส าหรับจีน 
มีการผลิตเนื้อไก่ลดลงเนื่องจากการลดการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่จากประเทศผู้ส่งออกที่มีปัญหาการ
ระบาดของไข้หวัดนก รวมทั้งมาตรการทางการค้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การผลิตลดลง ในขณะที่
รัสเซียมีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตราไม่มากนัก เนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
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ตารางท่ี 2.2 สถานการณ์การผลิตเนื้อไก่เนื้อ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558)   หน่วย : พันตัน 

ล าดับ ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* 
1 สหรัฐอเมริกา 16,621 16,976 17,306 17,971 18,443 
2 บราซิล 12,645 12,308 12,692 13,146 13,565 
3 จีน 13,700 13,350 13,000 13,400 12,700 
4 สหภาพยุโรป 9,565 9,910 10,280 10,620 10,760 
5 อินเดีย 3,160 3,450 3,725 3,900 4,200 
6 รัสเซีย  2,830 3,010 3,260 3,550 3,700 
10 ไทย 1,550 1,550 1,570 1,690 1,720 
- อ่ืน ๆ 23,463 24,034 24,867 24,435 24,567   

รวม 83,534 84,588 86,700 88,712 89,655    
ที่มา: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, April 2016**     
หมายเหตุ: * ข้อมูลคาดการณ์    

การบริโภค  ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.97 ต่อปี  โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จีน 
สหภาพยุโรป และบราซิล ส าหรับ ปี 2558 การบริโภคเนื้อไก่ของโลกมีประมาณ 86.28 ล้านตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.56  ปี 2559 คาดว่ามีการบริโภคทั้งสิ้น 87.70 ล้านตัน เพิ่มข้ึนเล็กน้อย
จากปี 2558 ร้อยละ 0.84 

ตารางท่ี 2.3 การบริโภคเนื้อไก่ของโลกในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) 

ล าดับ  ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559* 
1  สหรัฐอเมริกา 13,346 13,691 14,041 15,095 15,518 
2  จีน 13,543 13,174 12,830 13,267 12,685 
3  สหภาพยุโรป 9,198 9,498 9,859 10,171 10,305 
4  บราซิล 9,139 8,829 9,137 9,309 9,477 
5  อินเดีย 3,156 3,445 3,716 3,892 4,193 
6  เม็กซิโก 3,568 3,582 3,738 3,981 4,095 
-  อ่ืน ๆ 29,942 30,838 31,819 31,255 31,424 
รวม 81,892 83,057 85,140 86,970 87,697 

ที่มา: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, April 2016**   
 หมายเหตุ: * ข้อมูลคาดการณ์    

การบริโภค  ปี 2559 คาดว่าการบริโภคเนื้อไก่ของไทยมีประมาณ 1.26 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
1.20 ล้านตัน ในปี 2558 ร้อยละ 5.23 เนื่องจากเนื้อไก่มีราคาถูกกว่าสินค้าเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 2.4 ปริมาณการผลิต และการบริโภคไก่เนื้อภายในประเทศ (2554-2559) 

ปี ผลผลิต (ล้านตัว) ผลผลิต (ตัน) บริโภค (ตัน) 
2554 994.32 1,362,998 935,798 
2555  1,055.13 1,446,352 908,251 
2556  1,103.32 1,512,418 1,008,012 
2557  1,209.52 1,657,994 1,087,994 
2558*  1,310.58 1,796,515 1,196,515 
2559**  1,373.42 1,882,667 1,262,667 

ที่มา: กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ (2559)    หมายเหตุ: * ข้อมูลเบื้องต้น **ข้อมูลคาดคะเน 

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

พันธ์ไก่เนื้อ 
 ปัจจุบันพันธุ์ไก่เนื้อได้พัฒนาไปมากแล้ว ไม่เหมือนในอดีตที่น าไก่พ้ืนเมืองมาเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ 

พันธุ์ไก่เนื้อที่เลี้ยงในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 2 พันธุ์ด้วยกัน คือ ไก่เนื้อพันธุ์แท้และไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม
ไก่เนื้อพันธุ์แท้ เป็นไก่ท่ีได้รับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
คงท่ี ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อผสมพันธุ์ผลิตไก่ลูกผสมที่มีคุณภาพดี พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในไทยมีดังนี้ 

 
1. พันธ์ไก่เนื้อ(พันธ์แท้)                                      

 
                                              ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาว 

                ที่มา: อรวิมล (2560) 
1.1. พันธุ์พลีมัทร็อคขาว (White Plymouth Rock) ลักษณะขนมี สีขาวทั้งตัว 

หงอนจักรผิวหนังมีสีเหลือง นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ เพราะมีขนสีขาว เมื่อฆ่าแล้วจะได้ไก่ที่ผิว
สะอาดกว่าไก่เนื้อที่มีสีขนต่าง ๆ สายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพวกขนงอกช้า แต่ในปัจจุบันได้รับการ
ผสมคัดเลือกให้ขนงอกเร็ว เป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว ให้ไข่เปลือกสีน้ าตาล นิยม
ใช้ไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาวเป็นต้นพันธุ์ในการผสมข้ามเพ่ือผลิตไก่เนื้อสายแม่ 



 
5 

 
                           ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์คอร์นิช 

                                                 ที่มา: อรวิมล (2560) 
1.2. พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ที่มีหงอนถั่ว ขาสั้น ล าตัวกว้าง อกกว้างกล้าม 

เนื้อเต็ม ผิวหนังมีสีเหลือง จัดเป็นพวกไก่เนื้อ น้ าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก  4.40 
กิโลกรัม เพศเมียหนัก 3.30 กิโลกรัม ให้ไข่ฟองเล็กไข่ เปลือกไข่สีน้ าตาล ให้ไข่ปีละประมาณ 
150 ฟอง     เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 6-7 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การฟักออกต่ า ปัจจุบันใช้ไก่
พันธุ์คอร์นิชเป็นไก่ต้นพันธุ์ส าหรับผสมเพื่อผลิตไก่เนื้อเป็นการค้า เมื่อเอาไก่คอร์นิชผสมกับไก่
พันธุ์พลีมัทร็อคลายเพศเมีย หรือไก่นิวแฮมเชียร์ หรือไก่พลีมัทร็อคขาว ลูกเพศเมียที่ได้จะ
เป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ฟองใหญ่ เปอร์เซ็นต์การฟักออกดี และใช้ผสมเพ่ือประโยชน์ทางด้านคุณภาพ
เนื้อด้วย 

 
                          ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของไก่พันธุ์นิวแฮมเชียร์ 
                          ที่มา: อรวิมล (2560) 
1.3. พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (New Hampshire) ลักษณะขนมีสีน้ าตาลอ่อน หงอนจักร 

ผิวหนังสีเหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงในเรื่องไข่ตก แต่ต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นไก่เนื้อ
คุณภาพดี จึงนิยมใช้เป็นไก่ต้นพันธุ์ในการผลิตไก่เนื้อ โดยใช้ไก่นิวแฮมเชียร์เพศเมียผสมกับไก่
เพศผู้ของไก่พันธุ์เนื้ออ่ืน ๆ เพ่ือผลิตลูกผสมไก่เนื้อ ข้อเสียของไก่พันธุ์นี้ คือ ผิวหนังมีตุ่มขนสี
เข้ม ท าให้ซากท่ีถอนขนแล้วดูไม่สะอาดหรือไม่สวย 

2.  พันธ์ไก่เนื้อ(พันธ์ผสม) 
ไก่เนื้อพันธ์ผสมหรือที่เรียกกันว่า ไก่เนื้อหรือไก่ไฮบริด เป็นไก่ที่เกิดจากการผสม

ระหว่างไก่พันธ์แท้ตั้งแต่สองสายพันธ์ขึ้นไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยรวมรวมลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของไก่พันธ์แท้
หลายๆพันธ์เข้าด้วยกัน พันธ์ไก่ชนิดนี้มีชื่อทางการค้าต่างกันไปแล้วแต่บริษัทของผู้ผลิตจะตั้ง
ให้ เช่น พันธุ์รอส (Ross), บาร์คอบ์รอส, ซีพี, พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์, (Arbor   Acres) พันธุ์
คอบบ์(Cobb) และพันธุ์ฮับบาร์ด (Hubbard) เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการเลี้ยงไก่ให้ประสบผลส าเร็จหลายประการประกอบด้วย 

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

การสร้างโรงเรือนไก่เนื้อมาตรฐาน 

หากเลี้ยงเพ่ือหวังผลตอบแทนที่สูงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เพราะ
หากน ามาเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดแล้ว  จะได้ผลผลิตที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีโรคระบาด
มากกว่าการเลี้ยงแบบมีโรงเรือนด้วย การจัดการโรงเรือนนั้นเน้นให้ไก่ได้อยู่อย่างสบาย มีขนาดที่
เหมาะสม สิ้นเปลืองแรงงานน้อย ตามหลักแล้วสถานที่ที่เลี้ยงไก่ย่อมส่งผลต่อน้ าหนักตัวและผลผลิตที่
จะได้รับ ซึ่งก็ไม่ต่างจากมนุษย์เรา ไก่ท่ีได้อยู่กินในที่ที่ดีก็ย่อมให้ผลผลิตได้ดีเช่นกันดังนั้นการเลือก
สถานที่ในการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันหากเลือกผิดก็ย่อมส่งผลเสียต่อตัวไก่และ
ผลผลิตที่จะได้รับ และหากจะเลือกก็ควรเลือกตามหลักการดังต่อไปนี้ 

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 

ลักษณะและแบบของโรงเรือน  

 
ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะเพิงหมาแหงน 

1.แบบเพิงหมาแหงน  จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด เพราะไม่สลับซับซ้อน ลงทุน
น้อย แต่มีข้อเสียคือ  ถ้าหันหน้าของโรงเรือนเข้าในแนวทางของลมมรสุม ฝนจะกลับเข้าไปใน
โรงเรือนได้ โรงเรือนแบบนี้ไม่ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากจะถูกฝนและแดดอยู่
เป็นประจ า 
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ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะเพิงหมาแหงนกลาย 

2.แบบเพิงหมาแหงนกลาย  ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน
และแบบหน้าจั่ว ทั้งนี้เพราะมีการระบายอากาศร้อน กันฝน กันแดดได้ดีกว่าและข้อส าคัญคือ
ค่าก่อสร้างจะถูกกว่าแบบหน้าจั่วกลาย 

 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะแบบหน้าจั่วกลาย 

3.แบบหน้าจั่วกลาย โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหวน กันฝนได้มากข้ึน 
แต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงลักษณะแบบหน้าจั่ว 

4. แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้เพราะต้องพิถีพิถันใน
การจัดสร้างมากขึ้น รวมถึงความประณีตด้วย ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างจึง
สูงกว่าแบบแรก แต่โรงเรือนแบบนี้มีข้อดีคือ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหวน 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงลักษณะแบบจั่วสองชั้น 

5. แบบจั่วสองชั้น ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อดีคือ 
อากาศภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วสองชั้นจะเป็นที่ระบาย
อากาศร้อนได้ดี ท าให้ไก่อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียด 

แบบจั่วสองชั้น ซึ่งเป็นแบบที่ดีกว่าเพิงหมาแหงน สามารถกันฝนได้มากขึ้น แต่ก็มีค่าก่อสร้าง
ที่สูงขึ้นเช่นกันเรือนแฝดชนิดชายคา 2 หลังมาชนกันนั้นหากวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสีจะท าให้เกิด
ความร้อนอบอ้าวและมีอุณภูมิสูง 38.0 องศาเซลเซียส  
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เพราะฉะนั้นหากไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใช้เรือนแบบแฝดเพราะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของอุณหภูมิ
ได้ยากโรงเรือนไก่เนื้อนั้นปกติสร้างเป็นโรงเรือนยาว ความกว้างของโรงเรือนนั้นไม่ควรต่ ากว่า 6 เมตร 
และไม่ควรเกิน 10 เมตร ความยาวนั้นไม่จ ากัด ขึ้นอยู่กับว่าไก่มีจ านวนมากน้อยเพียงใด พ้ืนที่ที่ใช้
ส าหรับสร้างโรงเรือนควรยกระดับให้มีความสูงจากพ้ืนทั่วไปประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีฝาผนัง
ด้านข้างเปิดโล่งและควรบุด้านข้างด้วยตาข่าย ส่วนล่างก่อด้วยอิฐให้มีความสูงประมาณ 15-20 
เซนติเมตร เพ่ือป้องกันนกและศัตรูไก่ไม่ให้เข้ามา ประตูเข้า ออก ควรมีแค่เพียงประตูเดียว และกว้าง
พอที่จะท าการขนย้ายอุปกรณ์เข้าออกได้สะดวก หากโรงเรือนมีความยาวควรแบ่งกั้นด้วยลวดตาข่าย
เป็นห้อง ๆ ห้องละไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้ 2,000 ตัวต่อห้อง ในระยะไก่เล็กหากห้อง
มีความกว้างมากเกินไปจะแก้ไขด้วยการน าลวดตาข่ายน ามาล้อมเป็นคอกเล็ก ๆ อีกคอกหนึ่งภายใน
โรงเรือน แล้วค่อยขยายใหญ่เมื่อไก่มีอายุมากยิ่งขึ้น และจะเอาออกเม่ือไก่โตพอจนได้จ านวนเหมาะสม
กับพ้ืนที่เลี้ยงการวางโรงเรือนควรวางให้ยาวตามตะวันเพ่ือลดความร้อนของแสงแดดยามบ่ายให้มาก
ที่สุด    เพราะช่วงบ่ายอุณหภูมิค่อนข้างสูง หากมีร่มไม้ทางด้านตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ของตัว
เรือนบ้างก็ช่วยได้มาก ควรให้มีชายคาอีกข้างราว 1 เมตร เพ่ือลดปัญหาไอแดด และละอองฝน ความ
ลาดของหลังคาขึ้นอยู่กับแบบของหลังคา วัสดุที่ใช้รวมถึงสถานที่นั้น ๆ ด้วย เช่น จะมีลมหรือฝนมาก
น้อยเพียงใดวัสดุมุงหลังคาอาจใช้แฝก จาก สังกะสี โดยเฉพาะโรงเรือนที่เลี้ยงเพ่ือการค้าและเน้น
มาตรฐาน หลังคาจะเป็นแบบหน้าจั่วสองชั้นมุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้องซีเมนต์  เพ่ือความคงทนและ
สะดวกในการล้างท าความสะอาด ความสูงของชายคากับตัวหลังคาย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับการระบาย
ความร้อน ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรือนนั้นต้องการอากาศที่ค่อนข้าง
ถ่ายเทสูง และระบายความร้อนดี เย็นและแห้ง โรงเรือนที่มีชายคาต่ ากว่า 2.20 เมตรอาจดีเรื่องของ
การป้องกันฝนและอาจส่งผลในเรื่องของความร้อนอบอ้าวในยามบ่าย หากมีการโดนแดดยามบ่ายเป็น
เวลาตลอดช่วงฤดูร้อน ก็ไม่ควรเป็นโรงเรือนแฝด และควรอยู่ห่างกันมากเพ่ือป้องกันเกี่ยวกับเรื่อง
โรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได ้

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 
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อุปกรณ์เลี้ยงไก่เนื้อ 

1. เครื่องกกลูกไก่ ลูกไก่เมื่อยังอยู่ในตู้ฟักต้องการอุณภูมิที่สูงและเกิดมาใหม่ ๆ ยังต้องการ
อุณภูมิที่สูงอยู่ เมื่อไก่มีอายุที่เพ่ิมขึ้นความต้องการอุณภูมินี้ก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย เครื่องกกลูกไก่มี
ด้วยกันหลากหลายชนิด สุดแต่จะหาได้และดัดแปลงมาใช้คือ 

1.1 แบบหลอดไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้กกลูกไก่จ านวนน้อย ๆ โดยการแขวนและห้อย
ลงมาให้มีความสูงจากพ้ืน ราว 50-60 เซนติเมตรและหลอดไฟควรเป็นขนาด 60-100 แรง
เทียน หลอดไฟชนิดนี้จะสามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 50-100 ตัว การเพ่ิมหลอดไฟนั้นก็
ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกไก่ท่ีเพ่ิมข้ึนเท่านั้นเอง 
2. อุปกรณ์ให้อาหารไก่ ที่ให้อาหารไก่นั้นควรพิจารณาถึงขนาด และชนิดเนื่องจากมีหลาย

แบบและควรให้เหมาะสมกับจ านวนไก่ ได้แก่ 
2.1 ถาดอาหารลูกไก่ เป็นถาดแบบแบน ๆ ตื้น ๆ ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 1 -3 วันแรก

หลังจากน าลงโรงเรือนใหม่ ๆ อาจใช้ฝาแบนหรือกล่องใส่ลูกไก่มาตัดขอบออกทั้ง 4 ด้านก็ได้ 
2.2 รางอาหาร เป็นรางแบบยาวไก่สามารถยืนกินได้จากทั้ง 2 ข้าง มี 2 ขนาด 

ส าหรับลูกไก่เล็กใช้รางขนาดเล็ก เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นไปจึงเปลี่ยนเป็นราง
ขนาดใหญ ่

2.3 ถังอาหารแบบแขวน เป็นที่นิยมเลี้ยงไก่เนื้อมาก สามารถแขวนด้วยลวดหรือ
เชือก เหมาะที่สุดส าหรับอาหารชนิดเม็ดซึ่งมีความจุประมาณ 10 กิโลกรัม เมื่อเติมอาหารลง
ไป 1 ครั้งจะสามารถเลี้ยงไก่ได้ 2-3 วัน   

2.4 รางอาหารอัตโนมัติ ในฟาร์มต่างประเทศหรือโรงเรือนที่มีการเลี้ยงไก่เป็น
จ านวนหลักหมื่นตัวขึ้นไป จะนิยมใช้รางอาหารอัตโนมัติ เพราะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้
เลี้ยงมาก ซึ่งจะน าอาหารจากถังฟักไปสู่ไก่ที่อยู่ด้วยสายโซ่ตะขอ หรือเครื่องน าแบบอ่ืนตาม
ช่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ เช่นทุก 15 นาทีต่อครั้ง 
3. อุปกรณ์ให้น้ า อุปกรณ์ท่ีให้น้ าลูกไก่มีอยู่หลายชนิด เป็นแบบรางยาวหรือถังกลมแขวนก็ได้ 

ลูกไก่อายุ 1 วันถึง 2 สัปดาห์ นิยมใช้กระป๋องหรือขวดน้ าขนาด 1 แกลลอน 2 อันต่อลูกไก่ 100 ตัว 
ไก่อายุ 15 วันขึ้นไปเปลี่ยนเป็นถังขนาดใหญ่ขึ้นบรรจุน้ าได้ประมาณ 4 ลิตร วางบนพ้ืนหรือห้อยแขวน
ไว้ก็ได้ อีกชนิดหนึ่งเป็นถังน้ าอัตโนมัติมีลักษณะคล้ายกับถังน้ าทั่วไป แต่ต่อท่อเข้าถังน้ าซึ่งมีระบบ
ควบคุมการไหลโดยอัตโนมัติ ท าให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ าบ่อย ๆ เหมาะส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ทั้งราง
น้ าและรางอาหาร ควรมีการติดตั้งให้สูงพอ และเหมาะสม สะดวกต่อการใช้และต้องพอเพียงกับ
จ านวนของไก่ที่เลี้ยงด้วย อย่าให้ไก่ต้องเบียดเสียดหรือแย่งกัน เพราะไก่ตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าจะ
ได้กินอาหารไม่เพียงพอเพราะทนการเบียดเสียดไม่ไหว ผู้ดูแลต้องจัดเพิ่มเมื่อเกิดหรือพบปัญหานี้ 

4. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ เช่นผ้าม่าน ใช้ผ้าดิบกันลมโกรก กันละอองฝน
หรือแดดบ่าย ๆ อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตรงประตูทางเข้าโรงเรือน ส าหรับจุ่มเท้าเข้าตัวโรงเรือน เครื่อง
พ่นยา เข็มฉีดยา ถังอาหาร พลั่วตักอาหาร เตาเผาซากไก่และที่เทกองขี้ไก่และควรให้อยู่ห่างจาก
โรงเรือนไก่ให้มาก 
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การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อ 
การจัดการระยะกก 
ระยะกกเป็นระยะส าคัญที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก  เนื่องจากลูกไก่ยังเล็กเกิด

ปัญหาสุขภาพและตายได้ง่าย  ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการดูแล  ดังนี้ 
1.1 การเตรียมโรงเรือนและสถานที่กก  

ก่อนน าไก่เข้าเลี้ยงต้องเตรียมโรงเรือนให้สะอาดเพ่ือลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรค  การ
ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนให้พิจารณาท าตามล าดับก่อนและหลัง  ดังนี้ 

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

ความหนา  8 – 10  เซนติเมตร  แล้วพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเป็นละอองลงบนวัสดุรองพ้ืนก่อนน า
ลูกไก่ เข้า 

1.1.8 ติดตั้งแผงกั้นและเครื่องกกลูกไก่  โดยพยายามไม่ให้มีซอกมุม  เพ่ือป้องกันไม่ให้
ลูกไก่เข้าไปนอนสุมกัน  แผงล้อมกกควรท าความสะอาดง่ายและมีลักษณะทึบไม่มีรูหรือตาข่าย  
เพ่ือช่วยในการเก็บความร้อนจากเครื่องกก ในช่วง 1 – 3  วันแรก  อาจใช้พ้ืนที่การเลี้ยงลูกไก่
ที่ความหนาแน่นลูกไก่  20 – 30  ตัวต่อตารางเมตร  เครื่องกกไฟฟ้าหรือกกแก๊สปกติจะใช้กก
ลูกไก่  500  ตัวต่อ  1  เครื่องกก  ควรขยายแผงกั้นกกทุก ๆ  2 วัน  เพ่ือให้มีพ้ืนที่เหมาะสม
ให้ลูกไก่อยู่อย่างสบาย  ในการติดตั้งเครื่องกกควรมีระดับความสูงที่เหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องกกโดยให้ลูกไก่ได้รับความอบอุ่นที่เหมาะสมที่สุด  เปิดเครื่องกกอย่างน้อย  1 – 2  
ชั่วโมง  ก่อนลูกไก่มาถึงฟาร์ม 

1.1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้อาหารและน้ าให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนลูกไก่ ใน
การวางอุปกรณ์ให้อาหารและน้ า  ควรวางสลับกัน  การวางอุปกรณ์ให้น้ าควรมีวัสดุรองให้สูง   
ขึ้นประมาณ  5  เซนติเมตร  เพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนของวัสดุรองพ้ืนลงน้ า 
1.2 การจัดการเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์มเมื่อลูกไก่มาถึงฟาร์ม  ควรน ากล่องลูกไก่เข้าโรงเรือนทันที  

ชั่งน้ าหนักลูกไก่  ต่อกล่อง  ตรวจดูสภาพลูกไก่  นับจ านวนลูกไก่  จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ปล่อย
ลูกไก่ลงกกและควรให้น้ าผสมวิตามินให้ไก่กินอย่างทั่วถึง  หลังจากไก่กินน้ าประมาณ  30  นาที  จึง
วางถาดอาหารแล้วโรยอาหารลงในถาดให้ไก่กินอย่างทั่วถึง  ควรให้อาหารน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งเพราะ
จะช่วยกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้มากข้ึน  เมื่อลูกไก่อายุได้ 6 – 7 วัน  ควรเปลี่ยนอุปกรณ์การให้น้ า    
เป็นแบบจุ๊บและอุปกรณ์ให้อาหารเป็นแบบถังอาหาร 

1.3 การให้น้ าและอาหาร การให้น้ าจะต้องมีให้ไก่กินตลอดเวลา  อุปกรณ์ให้น้ าต้องสะอาดและ
เพียงพอกับความต้องการของไก่  การให้อาหารไก่เล็กควรให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง  เพ่ือป้องกันการหก
หล่นและอาหารสดอยู่เสมอ  อาหารจะต้องมีให้ไก่กินตลอดเวลา 
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1.4 การให้ยาและวิตามิน ในสภาวะปกติลูกไก่ที่สมบูรณ์ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาหรือวิตามินใด ๆ 
การให้ยามักให้ในกรณีที่ลูกไก่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือสงสัยว่ามีเชื้อแบคทีเรีย   มักให้  3 – 5 วัน การให้
วิตามินเพ่ือเสริมสิ่งที่ร่างกายต้องการซึ่งอาจมีไม่พอในสูตรอาหาร หรือเกรงว่าสิ่งที่มีอยู่ในอาหารอาจ
เสื่อมคุณภาพลง  โดยเฉพาะในกรณีลูกไก่คุณภาพไม่ค่อยดีนัก 

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

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

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) 

การเลี้ยงไก่เล็ก อายุ 0-6 สัปดาห์ 
กกลูกไก่เพ่ือให้อบอุ่นด้วยอุณหภูมิกก 35 องศาเซลเซียส  ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลง

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

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

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.) 3180.00 3180.00 3200.00 
แคลเซียม (เปอร์เซ็นต์) 1.00 0.90 0.80 
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ 
(เปอร์เซ็นต์) 

0.45 0.40 0.35 

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

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 ) 
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การท าวัคซีนไก่  
จุดประสงค์ของการท าวัคซีน คือ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งโรคที่ไม่สามารถท าการรักษาได้หรือโรคที่ยากต่อการรักษา ท าให้ไก่สร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นใน
ร่างกาย การท าวัคซีนเป็นการเพ่ิมความเครียดให้ไก่ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงต้องเข้มงวด
ในขั้นตอนการท าวัคซีน โดยต้อนไก่ครั้งละน้อย ๆ จับไก่ด้วยความระมัดระวัง และท าวัคซีนด้วยความ
นุ่มนวล ถ้าไม่ระมัดระวังมีผลท าให้ไก่เกิดความเครียดเพ่ิมข้ึนและไก่แพ้วัคซีนมากข้ึน 

ชนิดของวัคซีน  
วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจากส่วนของเชื้อโรคหรือเชื้อที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งเมื่อฉีด เข้า

ร่างกายสัตว์ก็สามารรถท าให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ และภูมิคุ้มกันโรคนั้นสามารถที่จะป้องกันสัตว์
ไม่ให้ป่วยเป็นโรคนั้น ชนิดของวัคซีนแบ่งออกได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 

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

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

วิธีการท าวัคซีน   
การท าวัคซีนไก่สามารถท าได้หลายวิธีทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของวัคซีนที่ใช้และชนิดของโรค 

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



 
14 

ผ่านทะลุผนังของปีกไก่ ระวังอย่าให้แทงผ่านขน กล้ามเนื้อ หรือกระดูก ภายใน 7-10 วัน หลังจากท า
วัคซีนจะเกิดรอยสะเก็ดแผลทั้งด้านบนและด้านล่างของผนังปีกไก่ซึ่ง เกิดจากการแทงเข็มผ่าน  

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

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

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

6. การสเปรย์   เป็นวิธีที่นิยมมากส าหรับการท าวัคซีนครั้งแรกในลูกไก่อายุ 1 วัน เพ่ือป้องกัน
โรคติดเชื้อจากไวรัสในระบบทางเดินหายใจ อาจสเปรย์ตั้งแต่ในโรงฟักหรือโรงเรือนที่เลี้ยง โดยสเปรย์
ใส่ลูกไก่ที่อยู่ในกล่องเลย ลูกไก่จะได้รับวัคซีนผ่านทางลูกตาหรือจมูก เป็นวิธีที่ท าได้รวดเร็ว สามารถ
ให้วัคซีนแก่ไก่จ านวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่ประมาณวัคซีนที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป การ
สเปรย์ควรสเปรย์ให้พอหมาดๆ ไม่ควรให้ตัวลูกไก่เปียกโชก และควรทิ้งลูกไก่ไว้ 10-15 นาที เพ่ือให้
ตัวแห้ง 

ตารางท่ี 2.8 โปรแกรมการให้วัคซีนไก่เนื้อหรือไก่เนื้อ 

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) 
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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 ฮีแมก
กลูทิน  (henagglutination  =  HA)  อีกชนิดหนึ่งเป็น  นิวรามินิเดส  (neuranminidase  =  NA)   
  1.1 การแพร่โรค เชื้อไวรัสมีในน้ ามูก  น้ าลาย  และอุจจาระของสัตว์ป่วย  การติด
เชื้อจึงเกิดได้โดยตรงจากการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้   เชื้อจะปนไปกับอาหาร  น้ า  และในฝุ่นละออง  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  ถ่ายอุจจาระเหลว  
สัตว์ป่วยอาจแสดงอาการเพียงบางอาการเท่านั้น  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและระยะเวลาที่เป็น
โรค  สัตว์ปีกท่ีเป็นโรคอาจตายเพียง  10เปอร์เซ็นต์  หรืออาจตายสูงถึง  100เปอร์เซ็นต์  ได้ 
  1.3   การป้องกัน เนื่องจากโรคนี้มักระบาดในฝูงนกป่าและเป็ดป่าที่มีการเคลื่อนย้าย
ถิ่นที่อยู่  และอาจน าเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ฝูงสัตว์ปีกของเราได้  จึงควรป้องกันไม่น าสัตว์ปีกแปลกถ่ินน ามา
เลี้ยงรวมกับของเรา  ถ้ามีการป่วยในฝูง  เช่น  มีอาการเป็นหวัด  น้ ามูลไหล  ตาแฉะ  ให้ยาปฏิชีวนะ
ควบคุม  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  วันติดต่อ  หรือให้
ขนาด  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  การให้ยาที่มีวิตามิน
ผสมอยู่ด้วยช่วยลดความเครียดขณะไก่ป่วยได้ 

 2.  โรคนิวคาสเซิล  (Newcastle  disease) 
 เกิดจากเชื้อพารามิกโซไวรัส  (Paramyxovirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอนเอ  (RNA)  ท าให้ไก่ทุกอายุ
เป็นโรครุนแรงและมีอัตราการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง ลักษณะของเชื้อโรคพารามิกโซไวรัส  มีขนาด  
120 – 300  เอ็นเอ็ม  แต่ส่วนมากมีขนาด  180  เอ็นเอ็ม  เปลือกหุ้มของไวรัสนี้มีความไวต่ออีเทอร์  
(ether - sensitive)  และประกอบด้วยสารโปรตีน  (antigen)  ซึ่งจะกระตุ้นให้สัตว์สารแอนตี้บอด้ีใน
เซรั่ม  2  ชนิด  คือ  ฮีแมกกลูตินิน  อินฮิบิททิ่ง  (hemagglutinin  inhibiting)  และไวรัส  นิวทรอล  
ไลซิง  แอนตี้บอดี้  (virus  neutralizning  antibodies)  ดังรั้น  เชื้อพารามิกโซไวรัสจึงสามารถจับ
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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
โรคตายมาก รอยโรคที่ส าคัญของแบบนี้จะมีเลือดออกมากในอวัยวะย่อยอาหาร สเตรนนี้ยังท าให้เกิด
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  100เปอร์เซ็นต์   
  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 สัตว์พวกนี้จะมีเชื้อไวรัสอยู่ได้ โดยไม่แสดงอาการป่วย แต่จะแพร่
เชื้อไวรัสไปได้ 
   2.4.2  ให้วัคซีนซึ่งมีหลายชนิด  เช่น  ชนิดลาโซต้า  สเตรน ,  ชนิดสเตรน
ฮิชเนอร์  บี1,  สเตรน  เอฟ  และสเตรน  เอ็มพี  ส่วนวิธีการใช้ให้ได้ทั้งชนิดละลายน้ ากิน  หยอดจมูก  
ฉีดพ่น  แทงปีก  หรือฉีดเข้าใต้หนัง  ลูกไก่อายุตั้งแต่  1  วัน  ให้วัคซีนชนิด  บี1  ลาโซต้านเตรน  
หรือ  สเตรน  ฮิชเนอร์  บี1  หรือ  สเตรน  เอฟ  ก็ได้  การให้วัคซีนครั้งควรให้โดยการหยอดจมูก  
หรือหยอดตา  เพื่อไก่จะได้วัคซีนครบตามที่ก าหนด  และควรให้เมื่ออายุได้ประมาณ  5 – 7  วัน  และ
การให้ครั้งสองอาจให้โดยวิธีละลายน้ ากิน  เมื่อไก่อายุ  20 – 30  วัน  และการให้วัคซีนครั้งที่สาม  
ควรให้ก่อนไก่จะไข่  อายุระหว่าง  16 – 20  สัปดาห์  การให้วัคซีนครั้งที่สาม  ควรให้วิธีฉีดหรือแทง
ปีกจะได้ความคุ้มโรคนานกว่า 
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 3.  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious bronchitis) 
  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส  (Coronavirus)  ซึ่งเป็นอาร์เอน
เอ ไวรัส  (RNA  virus)  ท าให้ลูกไก่เป็นโรคแบบรุนแรงและเฉียบพลัน  ลูกไก่จะแสดงอาการทาง
ระบบหายใจ  ได้แก่  อ้าปากหายใจ  หายใจล าบาก  หายใจเสียงดัง  น้ ามูกไหล  ไก่ท่ีเป็นโรคท าให้ไข่
ลดลง  คุณภาพไข่เหลว  เปลือกไข่บางมีผิวขรุขระ ลักษณะของเชื้อโคโรน่าไวรัส  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  80 – 120 เอ็นเอ็มฯ  ที่ผิวรอบเชื้อไวรัสซึ่งมีลักษณะกลมจะมีส่วนยื่น  (projection)  
ออกมาเหมือนมงกุฎ  (crow)  จึงเรียกว่า  โคโรน่าไวรัส  ความถ่วง  (specific  gravity)  ของเชื้อนี้ใน
เกลือซีเซียม  คลอไรด์  (cesium  chloride)  เท่ากับ  1.24  ในน้ าตาลซูโครส  เท่ากับ  1.19  เชื้อนี้
มีความไวต่อน้ าย่อยทริพซิน  (trypsin)  และอีเทอร์ไม่สามารถจับเม็ดเลือดแดงไก่ได้ด้วยตนเอง  ต้อง
ถูกย่อยด้วย  1เปอร์เซ็นต์  ทริพซิน  เป็นเวลานาน  3  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส  
เสียก่อนจึงจะสามารถจับกับเม็ดเลือดแดงไก่ได้  และการจับกันนี้ถูกขัดขวางได้ด้วยแอนตี้บอดี้ในเซรั่ม  
  3.1  การแพร่โรค เชื้อโคโรน่าไวรัสมีอยู่ในหลอดลมและปอดของลูกไก่ป่วย  และ
สามารถพบเชื้อได้ในระยะที่ไก่เป็นโรคภายใน  2  สัปดาห์  หลังจากได้รับเชื้อ  ส่วนไก่ไข่จะพบเชื้อใน
ไข้ด้วย  และคงอยู่ได้นานถึง  43  วัน  หลังจากได้รับเชื้อ  เชื้อไวรัสจะปนเปื้อนไปกับฝุ่นละออง  
อากาศและภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท าให้การแพร่โรคไปได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีการระบาดของโรคได้
เร็ว  ลูกไก่ที่อยู่รวมกันจะมีอัตราการเป็นโรค  100เปอร์เซ็นต์  และไก่ที่เป็นโรคจะตายประมาร  25
เปอร์เซ็นต์  ลูกไก่อายุมากกว่า  6  สัปดาห์จะมีอัตราการตายลดลงเนื่องจากมีความต้านทานมากกว่า 
ระยะฟักโรค  เมื่อไก่ได้รับเชื้อไวรัส  จะแสดงอาการป่วยภายใน  42  ชั่วโมง  แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา  
18 – 36  ชั่วโมง  หรืออาจนานถึง  4  วัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนไวรัสที่ไก่ได้รับและอายุของไก่ป่วย 
  3.2 อาการที่เป็นโรคจะมีอาการอ้าปากหายใจ โก่งคอเวลาหายใจ หายใจล าบาก มี
เสียงดังเวลาหายใจ น้ ามูกไหล บางรายมีอาการไซนัสบวม น้ าตาไหลท าให้ตาแฉะ ลูกไก่จะนอนสุม
รวมกันไก่รุ่นอายุมากกว่า  5 – 6  สัปดาห์  มีอาการหายใจล าบาก  อ้าปากหายใจ  อาการเหล่านี้อาจ
ไม่แสดงให้เห็นชัดเจน  เสียงดังในหลอดลม  จะสังเกตได้เมื่อจับไก่มาตรวจดูและคอยฟังเสียงดังใน
ล าคอ ไก่ไข่อาจแสดงอาการหายใจล าบากเหมือนไก่เล็กได้  แต่ลักษณะอาการที่พบได้เด่นชัดคือ  ให้
ไข้ลดลง  ลักษณะของไข่จะมีเปลือกบาง  รูปร่างบิดเบี้ยว  เปลือกไข่ขรุขระ  ส่วนของไข่ข่าวจะใสเป็น
น้ ามากกว่าปกติ  และติดกับเยื่อหุ้มไข่ที่เปลือก  แม้ว่าไก่จะฟ้ืนจากโรคแล้วก็ตาม  การให้ไข่ลักษณะนี้
จะมีอยู่อีกระยะหนึ่งจึงกลับสู่สภาพปกติ 
  3.3 การป้องกัน โรคนี้ท าให้ลูกไก่เป็นโรคและระบาดบ่อย ในฝูงไก่เล็ก จึงควรมีการ
ป้องกันที่ดี ดังนี้ 

 3.3.1 เลือกซื้อลูกไก่ท่ีแข็งแรงและมาจากฝูงแม่พันธุ์ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 
  3.3.2 มีการสุขาภิบาลที่ดีภายในเล้า ป้องกันอากาศชื้นแฉะในโรงเรือน ซึ่ง

จะเป็นปัจจัยท าให้ลูกไก่ป่วยเป็นโรคในหลอดลมได้ง่าย 
  3.3.3 ไม่เลี้ยงไก่เล็กรวมกับไก่โต เพราะไก่โตอาจน าเชื้อไวรัสมาให้ลูกไก่ได้ 

โดยที่ไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นได้ 
 3.3.4 ไม่ควรเลี้ยงลูกไก่จากแม่ไก่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการให้ไข่ ไข่มีคุณภาพ

เลว หรือไข่มีเปลือกขรุขระ เพราะแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ในลักษณะนี้อาจมีเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบติดอยู่ 
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  3.3.5 ให้วัคซีนเป็นต่อลูกไก่ครั้งแรก เมื่ออายุ 4 วัน โดยวิธีหยอดตา แล้วให้
ครั้งที่สองเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ อาจให้โดยวิธีหยอดตา ผสมน้ าหรือฉีดพ่น ส าหรับไก่ไข่หรือไก่พันธุ์ควร
ให้ครั้งที่สาม เมื่ออายุ 14 – 16 สัปดาห์ เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มโรคให้สูงพอเพียงที่จะถ่ายทอดสู่ลูกไก่ได้  
ให้วัคซีนละลายน้ ากิน  ควรให้ไก่อดน้ า  2 – 3  ชั่วโมงก่อนให้วัคซีน  และควรให้วัคซีนให้หมดภายใน  
2  ชั่วโมง  น้ าที่ใช้ในการผสมวัคซีนควรเป็นน้ าที่สะอาด  ไม่มีสารคลอรีน  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนรวม  
คือ  วัคซีนนิวคาสเซิลรวมกับหลอดลมอักเสบติดต่อ  เช่น  วัคซีนคอมบีมูน  (บ.เอฟ.อี  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 
  4.3 การป้องกัน 
มีปฏิชีวนะท่ีให้ผลดีในการรักษา 
   4.3.1 ปฏิชีวนะท่ีกินอาจใช้พวกคลอเตตราซัยคลีน, คลอแรมเฟนิคอล หรือ
ให้พวกซัลฟา เช่น ทริปเปิลซัลฟา ซัลฟาไดเมทท๊อกซิน หรือไตรเมทโธรปริม + ซัลฟา 
   4.3.2 อาจให้ปฏิชีวนะโดยการฉีด เช่น พวกสเตรปโตมัยซิน หรือออกซ่ีเต
ตราซัยคลีน 
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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. ช่วยเป็นฉนวนกันความหนาวเย็นของพื้นคอนกรีตในช่วงฤดูหนวาและช่วยเป็นสื่อน าความ

ร้อนออกจากร่างกายในฤดูร้อน วัสดุรองพ้ืนที่ดีต้องมีน้ าหนักเบา สามารถดูดความชื้นและน้ าได้ดี 
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
เป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไป ส่วนการลดจุดอ่อนเรื่องการดูดซับน้ านั้นสามารถท าได้โดยผสมฟางแห้ง(ควร
ระวังเชื้อราด้วย) ที่สับเป็นท่อนๆยาว 4-5 ซ.ม. ผสมกับแกลบอย่างละครึ่งส่วนจะช่วยลดจุด 
อ่อนของการดูดซับน้ าได้มากขึ้น ดังตารางที่ 2.9 
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ตารางท่ี 2.9 แสดงคุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนแต่ละชนิด 

ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ 

 
ขี้เลื้อยและขี้กบจากไม้
เนื้ออ่อน 

 
ใช้งานได้ดี แต่มักจะมีปริมาณจ ากัดและมีใช้เฉพาะบาง พื้นที่เท่านั้น   

 
ขี้เลื่อยและขี้กบจากไม้
เนื้อแข็ง 

 
บางครั้งอาจมีความชื้นสูงและอาจเกิดเชื้อราได้ง่ายถ้ามี การเก็บรักษา
ก่อนการใช้งานไม่ดี 

 
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 

ฟางข้าวสับหรือหญ้า
แห้ง 

ใช้ได้ดีแต่จะจับตัวกันเป็นแผ่นได้ง่าย และอาจจะเกิด ปัญหาเกี่ยวกับ
เชื้อรา 

กระดาษแปรสภาพ 
(Processed paper) 

การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุรองพ้ืน เริ่มเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน และมีการทดลองน ากระดาษไป ผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้วัสดุรองพ้ืนที่มี คุณสมบัติดีที่สุด 

ทราย ใช้กันมานานแล้วโดยเฉพาะในโรงเรือนที่เลี้ยงแบบปล่อย ลาน 
 

ที่มา: Bell and Weaver (2002)  
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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
ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนโอเอศโทรนิค 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 
 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 าโดยใช้ปูนขาวหรือสารอื่น ๆ ที่สามารถลด
แอมโมเนียได้เช่น  ซีโอไล-สเม็กไทด์ โรยใต้พ้ืนสแลทเป็นระยะ ไม่ควรปล่อยละเลยให้วัสดุรองพ้ืน
เปียกชื้นโดยเฉพาะถึงข้นเป็นก้อนแข็ง เพราะไก่จะทนได้ในระยะสั้นๆเท้านั้น ในไม่ช้าไก่จะทนไม่ไหว
และจะแสดงอาการป่วยออกมาในที่สุด 
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กลไกลการเกิดแก๊สแอมโมเนียในโรงเรือน 

 การปล่อยก๊าซแอมโมเนียในโรงเรือนสัตว์ปีกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอาหารสูตรโปรตีนที่มี
โปรตีนสูงในสูตรอาหารส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในมูลไก่ที่ไม่สามารถย่อยได้หมดจะถูกขับออกมาทาง
มูล และทางปัสสาวะในรูปของกรดยูริค ประมาณ 80เปอร์เซ็นต์ แอมโมเนีย 10เปอร์เซ็นต์  และยูเรีย 
5เปอร์เซ็นต์  (Goldstein and Skadhauge, 2000) โดยกรดยูริคที่ขับออกมาจ านวนมากจะถูกแปลง
เป็นแอมโมเนียโดยการย่อยของเอนไซม์ยูริเอส (ดังแสดงในสมการที่ 1) และเปลี่ยนเป็นยูเรีย (ดังแสดง
ในสมการที่ 2) โดยที่ขั้นตอนแรกกรดยูริคเป็นยูเรียจะมีน้ า และออกซิเจนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ปฏิกริยา และท้ายที่สุดในกระบวนการเปลี่ยนยูริกเป็นยูเรียจะจะได้ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดย (Bahl and Bahl, 2004)  (สมการที่ 3 )จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
แอมโมเนียสัมผัสกับความชื้นในจมูกของไก่  แอมโมเนียจะท าปฏิกิริยากับความชื้นซึ่งแอมโมเนียเป็น
สารละลายพ้ืนฐานที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีความป็นด่างสูง จึงส่งผลต่อโพรงจมูกและสายตาของไก่โดย
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดภายใต้อุณหภูมิและความชื้นสูง และค่า pH ประมาณ 8-13 Becker and 
Graves  (2004) 

ในกรณีไนโตรเจนจะเปลี่ยนเป็น แอมโมเนียม (NH4
+) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรดเป็นกลางหรือ

แอมโมเนีย (NH3) ในระดับ pH สูงกว่า ผลของ pH ต่อปริมาณ NH4
+ และ NH3 ที่เกิดขึ้น (รูปที่ 2.9) 

มีความส าคัญอย่างมากในการก าหนดจ านวนของไนโตรเจน  แอมโมเนียที่สามารถละลายในน้ าได้น้อย
กว่า NH4

+ ดังนั้น NH3 จะถูกแปลงเป็นรูปก๊าซอย่างรวดเร็วเมื่อปล่อยออกมาจากมูลสัตว์ อัตราการ
ระเหยเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของมูลสัตว์และยูเรีย อุณหภูมิความเร็วของ
อากาศพ้ืนที่ผิวและความชื้น Susan (2009) 

 
Figure 2.9 The dependence of the ammonia/ammonium (NH3 /NH4

+) 
ratio as a function of pH. 

Source: Susan (2009) 
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2C5H4N4O3 + 2H2O + O2 *          2C4H2N2O4 +2CH4N2O ………………………………………. (1) 
2CH4N2O + 2H2O             2NH3 + CO2 ……………………………………………………..…….……. (2) 
NH3(g)+ H2O(l)            NH+

4(aj) + OH-
(aj) …………………………...................….......…….……. (3) 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงกลไกการเกิดก๊าซแอมโมเนียภายใยโรงเรือน 

ที่มา: Becker and Graves (2004) 

ปริมาณก๊าซที่เหมาะสมภายในโรงเรือน 

โดยปกติระดับแก๊สแอมโมเนียในโรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ (เลี้ยงระบบปิด) จะมีระดับกลิ่นอยู่
ระหว่าง 87 – 820 O.U. ฟาร์มไก่ไข่จะมีระดับกลิ่นอยู่ระหว่าง 55 – 309 O.U. (ชลธิดา, 2016.) 
ในช่วงฤดูฝนการจัดการพ้ืนโรงเรือน และการระบายอากาศเป็นสิ่งส าคัญ เพราะพ้ืนที่ชื้นแฉะผสมกับ
สิ่งขับถ่ายของไก่จะท าให้แอมโมเนียขึ้นสูง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก ไก่ที่เลี้ยงอยู่ใน
โรงเรือนที่มีแอมโมเนียต่ ากว่า 10 ppm จะมีตัวเลขการเจริญเติบโต การแลกเนื้อ และสุขภาพโดยรวม
ที่ดี ปริมาณก๊าซที่เหมาะสมภายในโรงเรือน แสดงใน Table 2.10 

Table 2.10 Gas content in the greenhouse 

ก๊าซ ปริมาณก๊าซ 
เปอร์เซ็นต์ ก๊าซออกซิเจน > 19.6 เปอร์เซ็นต์ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ < 0.3เปอร์เซ็นต์ / 3,000 ppm. 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ < 10 ppm. 
แอมโมเนีย < 10 ppm. 
ความชื้นสัมพัทธ์ 45 – 65เปอร์เซ็นต์ 
ฝุ่นละอองในอากาศ < 3.4 มก. /ลบ.ม. 

ที่มา: นิรนาม (2556) 

ผลของก๊าซแอมโมเนียท่ีมีต่อไก่  

แอมโมเนีย” มีสถานะเป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรงมาก เราอาจจะเคยได้กลิ่นนี้ก็ได้ ที่เรา
เรียกว่า “เยี่ยวอูฐ” ส าหรับดมเวลาเป็นลม แต่ถ้าเป็นก๊าซแอมโมเนียล้วนจะฉุนจนส าลัก ถือเป็นกลิ่น
ที่มีความฉุนมาก เป็นกลุ่มก๊าซที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยสัตว์ที่สัมผัสแอมโมเนียอยู่เสมอจะเกิดอาการ
แพ้ ระคายต่อเยื่ออ่อนต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ตา หู ปาก จมูก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ ท าให้สัตว์เครียด อ่อนแอลง แสดงอาการคล้ายเป็นหวัด เช่น มีน้ ามูก 
น้ าตาไหล  จากนั้นจะถูกเชื้อโรคเข้าซ้ าเติมจนเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย ในสัตว์ปีกจะไวต่อก๊าซแอมโมเนีย
มากกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในพ้ืนดินที่มีไนโตรเจนปะปนอยู่ไม่ว่าจากเศษอาหาร มูล ฉี่ สุชาดา
(2549 ) 
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ผลของแก๊สแอมโมเนียต่อผิวหนังไก่ โดยลูกไก่อายุ 1-3 สัปดาห์แรก ซึ่งเป็นช่วงที่ผิวหนังบอบ
บาง แอมโมเนีย ในระดับดังกล่าว สามารถท าให้เกิดแผลที่อกและเท้า เป็นทางผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกาย เกิดเป็นปัญหาคุณภาพซากที่ยากจะฟ้ืนกลับมาเป็นปกติได้ในช่วงระยะการเลี้ยงที่จ ากัด 

ผลของแก๊สแอมโมเนียต่อระบบหายใจ เป็นผลให้ไก่กินอาหารลดลง น้ าหนักจับขายต่ ากว่า
เป้าหมาย คุณภาพเนื้อไก่ช าแหละไม่ดี ที่มีกลิ่นฉุน และท าลายเนื้อเยื่อ 

โรคที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนีย 
 หน้าบวมแดง เมื่อหน้า เหนียง หงอน รับแอมโมเนียร่วมกับความชื้นกลายเป็นด่างก็คันมาก 
เกาบ่อยจนเกิดแผล อยู่ไม่สุขเครียดจัด ก้าวร้าว จิกเพ่ือน ตาที่ตามีน้ าตาอยู่จึงรับแอมโมเนียละลาย
เข้าน้ าตา น้ าตาเป็นด่างมากยิ่งขึ้น ไก่ นกกระทาพยายามหลั่งน้ าตาใหม่เพ่ือชะน้ าตาที่ เป็นด่างมาก
ออกไป จึงคูเหมือนนกกระทาร้องให้ตลอดเวลาในเล้าที่แอมโมเนียมากเกิน 20 ส่วนต่อล้าน (ppm.) 
ถ้าน้ าตาแห้งแอมโมเนียรวมกับแก้วตาจนตาบอดเรียกแอมโมเนียไบลนด์เนสส์หรือ เคอราโตดอน-จังติ
วิติส (Keratoconjunctivitis) 

 
 ภาพที่ 2.11 แสดงอาการป่วยของไก่ 
            ที่มา: ชลดา (2550)  

ระบบหายใจ เนื่องจาก ปาก จมูก ของไก่อยู่ใกล้พ้ืนคอก เมื่อหายใจเอาแอมโมเนียผ่าน
หลอดลมเข้าปอด แอมโมเนียจะเป็นด่าจัดเกิดการแสบ คัน ระคายเคืองอย่างรุนแรงขับน้ ามูก น้ า คัด
หลั่งออกมา ไอ จาม หายใจติดขัดเสียงโครกครากคล้ายเป็นหวัด ไก่เครียดจนเป็นโรคง่ายตายง่ายยิ่ง
ใกล้วันจับขายยิ่งตายมาก เครียดมาก ร้อนมาก อับ ขึ้นอากาศถ่ายเทน้อย 

ผลของแก๊สแอมโมเนียต่อระบบหายใจ เป็นผลให้ไก่กินอาหารลดลง น้ าหนักจับขายต่ ากว่า 
ประสิทธิภาพาการใช้อาหารลดลง สอดคล้องกับรายงานของ ที่พบว่า ไก่เนื้อที่อยู่ในโรงเรือนที่มีระดับ
ปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ที่ต่ ากว่ากลุ่มท่ีอยู่ในโรงเรือนที่มีปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ต่ ากว่า Nadir et al.,(2013) 

ผลของความเครียดที่มีต่อระบบสรีรวิทยาของไก่ 
 1. ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร้างกายมีประสิทธิภาพต่ า ลง และสัตว์โรคได้ง่าย 
 2. อัตราการเจริญเติบโตหยุดชะงัก 
 3. ผลผลิตน้ านมและไข่ลดลง 
 4. อัตราการตายแบบเฉียบพลันในฝูงเพิ่มขึ้น 

 5. ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ลดลง อัตราผสมติดต่ า อัตราการตายขอตัวอ่อนสูง และ
สัตว์ไม่ออกอาการเป็นสัตว์ตามปกติ เป็นต้น 
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ถ่าน(Charcoal) 
 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงลักษณะของถ่าน 

ความหมายของถ่าน  

 ถ่าน(Charcoal) หมายถึง ไม้ที่เผาไหม้แล้วจนสุกมีสีด าโดยมากใช้เป็นเชื้อเพลิง การน าท่อน
ไม้มาวางเรียงแล้วจุดไฟ จากนั้นจึงใช้ดินหรือแกรบกลบ ปล่อยให้สุกไหม้แล้วน าถ่านออกมาดับด้วยน้ า 
ดั้งนั้นการศึกษาท าความเข้าใจ การวิจัยพัฒนาคุณภาพและผลผลิตของถ่านไม้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากผลพลอยได้จึงมีน้อยมาก รู้จักการใช้ถ่าน 
 คนไทยรู้จักการใช้ถ่านกันมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร การใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆยังมีจ านวนไม่มากต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่ ๆได้มี
การศึกษาถ่านจากไม้ในด้านต่าง ๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้นถ่านไม้ที่ผลิตได้จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้หลายย่าง ได้แก่ ใช้ในระบบอุตสาหกรรม ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ยา ก้นกรองบุหรี่ ใช้ผลิตชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย ฯลฯ ด้านครัวเรือน ใช้ประกอบอาหาร
ปิ้งย่าง ใช้ดูดกลิ่นและความชื้นในบ้าน ในห้องปรับอากาศ ในรถยนต์ ใส่ในถังข้าวสารเพ่ือดูดความชื้น
ของข้าว ใช้ดูดความชื้นใต้ถุนบ้าน ด้านการเกษตร ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ใช้ในการท าปุ๋ยหมัก และใช้
รักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ให้สดนานขึ้น และใช้ด้านในการปศุสัตว์ ใช้ในอาหารสัตว์ และใช้รอง
พ้ืนคอกปศุสัตว์ เป็นต้น 

ประเภทของถ่าน 
 1. ถ่านสีด า (ถ่านที่เผาโดยทั่วไป) โดยทั่วไปแล้วถ่านสีด าจะนุ่มและมีเปลือกไม้ติดอยู่ถ่านสีด า
ติดไฟง่ายและมีพลังความร้อนในการเผาผลาญพอที่จะหลอมละลายโลหะและเหล็กได้ ถ่านเกือบ
ทั้งหมดที่มีการผลิตทั่วโลกจะมีความคล้ายคลึงกันกับถ่านนี้ เผาที่อุณหภูมิระหว่าง 500 ถึง 700 องศา
เซลเซียส 
 2. ถ่านแข็ง Whit Charcoal  ( ถ่านที่เผาโดยกรรมวิธีพิเศษ ) ส่วนถ่านแข็ง จะแข็งและไม่มี
เปลือกไม้ติดอยู่ถ่านสีขาวจะให้พลังความร้อนสูง เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1000 องศาเซลเซียส ภายใน
ของถ่านจะมีผิวหน้าที่เรียบและแข็ง เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวานเหมือนโลหะ สามารถเผาไหม้ได้เป็น
เวลานาน 
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โครงสร้างและคุณสมบัติของถ่าน 

 
Figure 2.13 structure of charcoal 

ที่มา: พิทักษ์ (2558) 

จากภาพพิทักษ์ (2558) ได้ท าการศึกษาถึงโครงสร้างของถ่านไม้ พบว่า ถ่านไม้ที่ส่องด้วย
กล้องจะพบรูพรุนจ านวนมาก ซึ่งรูพรุนดังกล่าวจะช่วยในการดูดซับกลิ่นได้ โดยเฉพาะถ่านไม้ไผ่ 
(bamboo charcoal) เนื่องจากโครงสร้างของถ่านไม้ไผ่มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆมากมาย โดยกลิ่น 
เหม็นอับต่างๆ จะแพร่เข้ารูพรุน หากถ่านมีรูพรุนมากๆก็จะท าให้ดูดซับกลิ่นได้มากตามไปด้วย 
นอกจากนี้ ชนม์ชนก (2556) ได้กล่าวว่า ถ่านไม้ยังสามารถให้ก าเนิดและปลดปล่อยประจุลบ 
(Negative Ions) และอินฟาเรดยาว (Far infrared ray) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 

การน าเอาถ่านใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
  การใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรม อาทิใช้ในระบบกรองและบ าบัดอุตสาหกรรมน้ าดื่ม
ระบบผลิตน้ าประปาระบบ บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากคาร์บอนใน
อุตสาหกรรมโลหะหรือใช้ขี้เถ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ให้แข็งตัวช้า และมีความแข็งแกร่งขึ้น 
ฯลฯ การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ใช้ถ่านเพ่ือท าหน้าที่ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพที่
มาก ในห้องแอร์ ที่ท างานหรือในรถ หรือการใช้ถ่านวางไว้บริเวณช่องดูดอากาศเพ่ือก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
จะช่วยดูดซับกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆ เอาไว้ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี ในด้านการเกษตรใช้
เป็นสารปรับปรุงดิน ถ่านไม้จะมีรูพรุนมากมาย เมื่อใส่ถ่านป่นลงในดินจะช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย 
อุ้มน้ าได้ดีขึ้นส่งผลให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดการใช้ปุ๋ยเพราะสมบัติต่าง ๆ ของจุลธาตุที่มี
อยู่หลายชนิดในแท่งถ่าน จะเป็นประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูกจากแหล่งเดียวกัน  

การใช้ถ่านเป็นวัสดุรองพ้ืนในการเลี้ยงสัตว์ 
ใช้รองพ้ืนคอกปศุสัตว์โดยปกติเกษตรกรมักใช้แกลบรองพ้ืนคอกปศุสัตว์ เช่น ไก่ และหมู 

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

การใช้ถ่านผสมอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ใช้ถ่านผสมอาหารสัตว์ ช่วยเพ่ิมแร่ธาตุ ดูดซับสารพิษ ก าจัดแบคทีเรียในระบบทางเดิน 

อาหาร ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์หากน าผงถ่านผสมในอาหารสัตว์เพียง 1เปอร์เซ็นต์ ถ่านจะช่วยดูด
ซับแก๊ส ในกระเพาะและล าไส้ ท าให้สัตว์ไม่มีอาการท้องอืด โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น วัว -ควาย 
ในต้น ฤดูฝน มักจะเกิดอาการท้องอืด เนื่องจากกินหญ้าที่มีปริมาณสูงเกินไป และถ่านจะยังช่วยให้
การย่อยอาหารดีขึ้นอีกด้วย และจะได้ผลดียิงขึ้น หากใช้ร่วมกับน้ าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก 
กระบวนการผลิตถ่านไม้นั้นเอง(ปาจรีย์, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ เจษฎา และดนุสรณ์ 
(2560) ได้ท าการศึกษาการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ในอาหารที่ระดับ 1.5เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้ ไขมันในช่อง
ท้องไก่ไข่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใช้ผงถ่านไม้ไผ่ระดับ 0.5
เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) การลดลงของไขมันในช่องท้องในไก่ไข่ที่เลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่ 1.5เปอร์เซ็นต์ 
อาจจะเกี่ยวข้องกับผลของผงถ่านต่อการดูดซับไขมัน เนื่องจากผงถ่านมีความสามารถในการดูดซับ
สารต่างๆ ได้สูง และการดูดซับของผงถ่านเป็นแบบไม่จ าเพาะเจาะจง  จึงท าให้มีการเพ่ิมการขับออก
ของไขมัน ส่งผลให้มีไขมันที่เก็บสะสมลดลง นอกจากนั้นการลดลงของไขมันในช่องท้องของกลุ่ม 1.5
เปอร์เซ็นต์ อาจเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ไก่ไข่ได้รับ เนื่องจากไก่ไข่กลุ่มที่เลี้ยงด้วยผงถ่านไม้ไผ่ 1.5
เปอร์เซ็นต์ กินอาหารได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จากผลของผงถ่านต่อการลดลงของไขมันในช่องท้องนี้ จึง
อาจเป็นผลดีต่อผู้ผลิตไก่สาวและไก่พันธุ์ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักตัวของไก่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์ของถ่านด้านต่าง ๆ 

1. การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
ถ่านบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีต่าง ๆ เช่น   คาร์บอนไดซัลไฟด์ 

(Carbondisulpide),  โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide) 
หรือถ่านนกัมมันต์ (Activated Carbon)  เป็นต้นถ่านนกัมมันต์  ที่ได้จากถ่านไม้ที่มีค่าคาร์บอน
เสถียรสูง (High Fixed Carbon)  ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีกหลากหลาย  อาทิใช้ในระบบกรอง
และบ าบัดอุตสาหกรรมน้ าดื่ม ระบบผลิตน้ าประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย   เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้
ประโยชน์จากคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลหะหรือใช้ขี้เถ้าเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ ให้แข็งตัว
ช้า และมีความแข็งแกร่งขึ้น ฯลฯ  
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2. การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 
คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและความชื้นของถ่าน เป็นที่รับรู้กันดีแล้วส าหรับผู้อ่าน แต่ใน

ต่างประเทศ  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับจากถ่านเพ่ือใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนได้ รับความนิยม
มาก คนญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างของผู้ที่มองเห็นคุณประโยชน์ของถ่านอย่างชัดเจน การใช้ถ่านเพ่ือท าหน้าที่
ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพที่ดีมาก ในห้องแอร์ ที่ท างานหรือในรถ โดยเฉพาะที่ที่มีผู้
สูบบุหรี่  หรืออาจจะมีเชื่อจุลินทรีย์ ควรน าถ่านไม้ไปวางดักไว้ที่ช่องดูดอากาศกลับของเครื่องดูด
อากาศ  รูพรุนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในถ่านไม้จะดูดซับกลิ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ เอาไว้  ช่วยลด
กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี  หรือจะใช้ถ่านเพ่ือการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน  ก่อนปล่อยสู่ท่อ
ระบายสาธารณะก็ยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3. การใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
ในภาคการผลิตเชิงเกษตร  การน าถ่านไม้มาใช้ประโยชน์นับว่ามีคุณค่าที่น่าสนใจไม่น้อย  

เนื่องว่าถ่านมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษภัยต่อพืชและสัตว์จึงสามารถใช้ทดแทนสารเคมีราคาแพงได้อย่าง
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพไม่แพ้กันทีเดียว 

3.1  ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน  ถ่านไม้จะมีรูพรุนมากมาย เมื่อใส่ถ่านป่นลงในดินจะช่วยปรับ
สภาพดินให้ร่วนซุย  อุ้มน้ าได้ดีขึ้นส่งผลให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดการใช้ปุ๋ยเพราะสมบัติ
ต่าง ๆ ของจุลธาตุที่มีอยู่หลายชนิดในแท่งถ่าน  จะเป็นประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูก 

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

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

3.4  ถ่านแกลบหรือถ่านชานอ้อย  ใช้ทดแทนแกลบรองพ้ืนคอกสัตว์ซึ่งราคาถูกและหาง่าย
พอ ๆ กัน เพ่ือหลีกเลี่ยงความร้อนและก๊าซต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเครียดในสัตว์ส่งผลให้
สุขภาพและผลผลิตจากปศุสัตว์มีคุณภาพดีข้ึน 

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

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

Ademoyero and dalivi (1993) กล่าวว่า ถ่านนกัมมันต์ สามารถลดสารพิษของอะฟลา
ทอกซิน บี1 ในตับของไก่ลดการปนเปลื้อนของอะฟาทอกซิน เอ็ท 1 ในน้ านมแกะ (Rao and 
chohpar, 2001) และเมื่อผสมถ่านนกัมมันต์ลงในอาหารไก่เนื้อระยะ 1-21วัน ที่ระดับ 0.5เปอร์เซ็นต์ 
มีแนวโน้มท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น ปริมาณการกินอาหาร และประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็นน้ าหนักดี
ขึ้น ส าหรับการใช้ถ่านในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพริงในการหุงต้มยังไม่นิยมใช้ในด้านต่าง ๆ
มากนัก 

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

Teresa et al., (2011) ได้ท าการศึกษาถ่านมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (ตารางที่ 6) 
เมื่ออายุ 21 วันกลุ่มทดลอง ไก่ที่ได้รับอาหาร 0.3เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่อัตราการตายของไก่ในทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันใน
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 3.7เปอร์เซ็นต์ และ 3.1เปอร์เซ็นต์ 

เผ่าพงษ์ และคณะ (2550) ได้ท าการทดลองผสมถ่านไม้ล าไยในอาหารไก่เนื้อตั้งแต่แรกเกิด 
เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก กิจกรรมของเอมไซม์ทริปซินใน
ล าไส้เล็ก และลักษณะทางจุลกายวิภาคของล าไส้เล็ก ยกเว้นการใช้ที่ระดับสูง 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลท าให้กึ๋นมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน การใช้ผงถ่านที่ระดับ 1,2 และ 4เปอร์เซ็นต์ ท าให้จ านวนแบคทีเรียกรด
แลคติกเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้การใช้ผงถ่านที่ระดับ 2เปอร์เซ็นต์ ยังท าให้ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารดีที่สุด และมีแนวโน้มลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในมูล ดังนั้นการใช้ผงถ่านไม้ล าไย
ที่ระดับ 2เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นระดับที่เหมาะสมส าหรับใช้ในอาหารไก่เนื้อ 

ทองเลียม และคณะ (2550) ได้ศึกษาผงถ่านที่มีความละเอียดสูง ผสมในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 
1,2,3และ4เปอร์เซ็นต์ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเอมไซมทริปซิน ในล าไส้เล็กส่วนเจ
จูนัม ช่วยลดปริมาณแอมโมเนียในโตเจนในมูลและลดปริมาฯเชื้ออีโคไล และมีแนวโน้มช่วยเพ่ิม
ปริมาณแบคทีเรียกรดแล็คติกในมูลไส้ติ่ง(cecum content)โดยไม่ส่งผลเสียต่อผลผลิตและคุณภาพไก่ 
และการส่งเสริมผงถ่านไม้ในอาหารไก่เนื้อรวมทั้งเพ่ือหาระดับที่เหมาะสมของผงถ่านไม้ที่ไม่ส่งผลต่อ
สมรรถภาพการผลิตคุณภาพซาก และจ านวนแบคทีเรียกรดแลคติคในมูลกิจกรรมเอมไซมทริปซินใน
ล าไส้เล็ก ซึ่งอาจใช้เป็นวัตถุดิบอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยในอนาคต 

สามารถ (2552) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์และอัตราการไหลของน้ าทิ้งที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ ในน้ าทิ้งของโรงเชือดไก่ด้วยถังกล่องจ าลองที่มีถ่านไม่ไผ่
เป็นวัสดุดูดซับ พลว่า ถ่านไม้มีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป ซีโอดี  บีโอดีของสาร
แขวนลอยในโตเจน น้ ามันไขมัน และสี คิดเป็นร้อยละ 42.29,60.37,33.03,.78.57และ46.91 
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พีระพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถไนการดูดซับของถ่านนกัมมันต์ที่ได้รับ
จากวิธีการผลิตและวัสดุที่แตกต่างกัน คือ การผลิตสองวิธี  และวัสดุที่แตกต่างกัน 3 ชนิด 
กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด พบว่าถ่านนกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกทุเรียน มังคุดดี
ที่สุด 

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

 
1. อุปกรณ์การทดลอง 

1.1   โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อ 
 1.2   ไก่เนื้ออายุแรกเกิดจ านวน  96 ตัว 

1.3   อาหารไก่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (สูตรทางการค้า) 
1.4   เครื่องชั่ง 
1.5   สมุดจดบันทึก 
1.6   ถ่านบด  
1.7   วัสดุรองพ้ืน (แกลบ) 
1.8   ถาดอาหารไก่เล็ก  จ านวน  16 ถาด 
1.9   ถังอาหาร   16 ถัง 
1.10 ถังน้ า        16 ถัง 
1.11 สายไฟและหลอดไฟ (100วัตต์) 
1.12 วัคซีนป้องกันโรค 

 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
 แบ่งโรงเรือนออกเป็น 16 ห้องโดยให้มีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.0 เมตร ท าความ
สะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ พร้อมฆ่าเชื้อโรยปูนขาวพักเล้าไว้ 14 วัน เตรียมวัสดุรองพ้ืนโรงเรือน
(แกลบ)ผสมถ่านบดตามแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ให้น้ าและอาหาร  โดยสุ่มหน่วยการทดลอง
ตามแผนผังการทดลอง  

สุ่มลูกไก่เนื้อให้มีน้ าหนักใกล้เคียงกันเข้าหน่วยทดลอง จดบันทึก น้ าหนักเริ่มการทดลอง โดย
อาหารที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ใช้อาหารสูตรทางร้านค้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่1 (อายุ 
0-3 สัปดาห์) มีโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์ และระยะที่2 (4-6สัปดาห์) มีโปรตีนประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ 
โดยไก่ทุกหน่วยทดลองจะได้รับอาหารแบบไม่จ ากัด (Full Feeding)โดยท าการให้อาหารวันละ 2 มื้อ 

มื้อที่ 1 ให้เวลา 07.00 น และ มื้อที่ 2 ให้เวลา 18.00 น 
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2.2 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely  Randomized  Design  

:  CRD) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง 4 ซ้ าๆ (Replications) ใช้ไก่เนื้อซ้ าละ 6 ตัว รวมไก่เนื้อ
ทั้งหมด 96 ตัวโดยจัดทรีตเมนต์ดังนี้  

กลุ่มการทดลอง ที่ 1 ปูพื้นด้วยแกลบอ่างเดียว (Control)  
กลุ่มการทดลอง ที่ 2 ปูพื้นด้วยแกลบผสมถ่านบดในอัตราส่วน 15 เปอร์เซ็นต์  
กลุ่มการทดลอง ที่ 3 ปูพื้นด้วยแกลบผสมถ่านบดในอัตราส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มการทดลอง ที่ 4 ปูพื้นด้วยแกลบผสมถ่านบดในอัตราส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ 

ผังการทดลอง 

ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังการทดลอง 
 

2.3  การเก็บข้อมูล 
 2.3.1 ประสิทธิภาพการผลิต 
 ท าการเก็บข้อมูลน้ าหนักไก่ทุกๆ 7 วัน จดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้และที่เหลือทุกๆ

วัน บันทึกจ านวนสัตว์ที่ตาย จากนั้นน าข้อมูลไปค านวณหาปริมาณอาหารที่กิน  อัตราการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพการเลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ตามสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 
 
อัตราการเจริญเติบโต      = น้ าหนักสุดท้าย-น้ าหนักเริ่มต้น 
                 จ านวนวันที่เลี้ยง 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  = ปริมาณอาหารที่กิน  

   น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 
   
 
 
 

T2R1  
ทางเดิน 

  
T1R3 

T4R1 T3R1 

T3R3 T4R2 

T1R1 T2R4 

T4R4 T4R3 

T2R2 T1R2 

T3R2 T3R4 

T1R4 T2R3 
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  2.3.2 การศึกษาด้านลักษณะซาก 
  การเก็บข้อมูลลักษณะซาก  ท าการสุ่มไก่ซ้ าละ 1 ตัว เพ่ือวัดส่วนประกอบของ โดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินงานคือ งดให้ไก่กินอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงให้กินแต่น้ าสะอาดน้ าสะอาด 
หลังจากนั้นท าการชั่งน้ าหนักมีชีวิตหลังจาก   การอดอาหาร ใช้มีดเชือด คอตรง jugular vein ปล่อย
ให้เลือดไหลออก ท า การลวกน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 58  C◦ ถอนขน เอาอวัยวะ เครื่องในออก และน า 
ซากไปแช่ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 C◦ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการตัดแต่งและแยก ชิ้นส่วนของซากไก่ 
ท าการชั่งน้ าหนักของชิ้นส่วนไก่เพ่ือน ามาค านวณข้อมูลองค์ประกอบซาก   ประกอบด้วย น้ าหนัก
สิ่งมีชีวิต,น้ าหนักซากหลังถอนขน,น้ าหนักซากตัดแต่ง,น้ าหนักชิ้นส่วนตัดแต่ง ประกอบด้วย อก, ปีก, 
น่อง, สะโพกรวม, สะโพกน่อง, หัว, โครง, เครื่องในรวม  (สัญชัย,2543)    
 วิธีการค านวณ 
 เปอร์เซ็นต์ซาก (เปอร์เซ็นต์)        =  น้ าหนักซากหลังฆ่า×100 
          น้ าหนักเมื่อมีชีวิต 
 เปอร์เซ็นตซ์ากแต่ง (เปอร์เซ็นต์)       =  น้ าหนักซากหลังฆ่า และเอาเครื่องในออก×100 
                     น้ าหนักเม่ือมีชีวิต 
 เปอร์เซ็นตช์ิ้นส่วนตัดแต่ง (เปอร์เซ็นต์)  =  น้ าหนักชิ้นส่วน×100 
                น้ าหนักซากตัดแต่ง 
 2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนโดยวิธี (Completely  
Randomized  Design  :  CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์โดยวิธี 
Duncan’s New Mutipale Range Test ด้วยโปรแกรม ศิริชัย for Windows 

3.  สถานที่ท าการทดลอง 
ด าเนินการทดลอง  ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์   

4.ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
เริ่มต้นการทดลองตั้งแต่วันที่ .1 .เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
กิจกรรม พ.ค. 

2560 
มิ.ย. 
2560 

ก.ค. 
2560 

ส.ค. 
2560 

ก.ย. 
2560 

ต.ค. 
2560 

พ.ย. 
2560 

ธ.ค. 
2560 

1. เตรียมอุกรณ ์         

2. ทดลอง         

3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ         

4. จดัท ารูปเล่ม         
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพ้ืน 
 ความชื้นวัสดุรองพื้น (%) 

การศึกษาความชื้นวัสดุรองพ้ืนรายสัปดาห์ของการทดลอง พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ค่า
ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุรองพ้ืนทั้ง 4 กลุ่มทดลองมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง 20.22 – 22.75% ช่วง
สัปดาห์ที่ 2 ค่าความชื้นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 30.45% ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ค่า
ความชื้นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 38.01% ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ค่าความชื้นของวัสดุ
รองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 43.51% ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ค่าความชื้นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 
3 มีค่าสูงที่สุด คือ 38.49% ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ค่าความชื้นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 
36.05% และค่าเฉลี่ยความชื้นของวัสดุรองพ้ืนตลอดช่วงการทดลองกลุ่มที่ 3 ที่ผสมถ่านรองพ้ืน 20% 
มีความชื้นสูงที่สุดคือ 34.83 %  ดังแสดงในภาพที่ 4.1  
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงความชื้นในวัสดุรองพ้ืนรายสัปดาห์ (%) 
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วัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืน (%) 

การศึกษาวัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนรายสัปดาห์ของการทดลอง พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ค่า
ความชื้นเริ่มต้นของวัสดุรองพ้ืนทั้ง 4 กลุ่มทดลองมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง 77.25-79.78% ช่วง
สัปดาห์ที่ 2 ค่าวัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 1 มีค่าสูงที่สุด คือ 75.68% ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ค่า
วัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 1 มีค่าสูงที่สุด คือ 74.35% ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ค่าวัตถุแห้งของวัสดุ
รองพ้ืนของกลุ่มที่ 1 มีค่าสูงที่สุด คือ 81.30% ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ค่าวัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 
2 มีค่าสูงที่สุด คือ 87.81% ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ค่าวัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 1 มีค่าสูงที่สุด คือ 
75.27% ดังแสดง Table 2 และค่าเฉลี่ยวัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืนตลอดช่วงการทดลองกลุ่มที่ 1 ที่
ไม่ได้มีผสมถ่านรองพ้ืน มีวัตถุแห้งของสูงที่สุดคือ 76.27 %  ดังแสดงในภาพที่ 4.2  
 

 
ภาพที่ 4.2 วัตถุแห้งของวัสดุรองพ้ืน (%) 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

การศึกษาค่าความเป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนรายสัปดาห์ของการทดลอง พบว่า ในช่วง
สัปดาห์ที่ 1 ค่าความเป็นกรด- ด่างเริ่มต้นของวัสดุรองพ้ืนทั้ง 4 กลุ่มทดลองมีค่าเท่ากัน คือ  6.00 ช่วง
สัปดาห์ที่ 2 ค่าความเป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 9.00 ช่วง
สัปดาห์ที่ 3 ค่าความเป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 4 มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 9  ช่วงสัปดาห์ที่ 
4 ค่าความเป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 2 และ 4  มีค่าเท่ากับ 9 ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ค่าความ
เป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มท่ี 2 มีค่าเท่ากับ  9 ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ค่าความเป็นกรด- ด่างของ
วัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 9 และค่าเฉลี่ยความเป็นกรด- ด่างของวัสดุรองพ้ืนตลอด
ช่วงการทดลองกลุ่มที่ 2 ที่ไม่ได้มีผสมถ่านรองพ้ืน มีค่าสูงที่สุดคือ 8.33  ดังแสดง Table 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าความเป็นกรด – ด่างของวัสดุรองพ้ืนในการทดลองรายสัปดาห์ 

PH week 
1 

week 
2 

week 
3 

week 
4 

week5 week 
6 

SD Average 

control 6.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 1.05 7.50 
Charcoal 15 % 6.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 1.21 8.33 
Charcoal 20 % 6.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 1.10 8.00 
Charcoal 25 % 6.00 8.00 9.00 9.00 8.00 8.00 1.10 8.00 

 
ความหนาแน่น (Density) (กรัม/มิลลิลิตร) 
การศึกษาความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนรายสัปดาห์ของการทดลอง พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 

2 ค่าความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 2 มีค่าสูงที่สุด คือ 1.90 กรัม/มิลลิลิตร ช่วงสัปดาห์ที่ 
3 ค่าความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 2 มีค่าสูงที่สุด คือ 1.90% ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ค่าความ
หนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 2 และ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 0.21% ช่วงสัปดาห์ที่ 5 ค่าความ
หนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 0.23% ช่วงสัปดาห์ที่ 6 ค่าความหนาแน่นของ
วัสดุรองพ้ืนของกลุ่มที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 0.27% และค่าความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนตลอดช่วงการ
ทดลองกลุ่มที่ 1 ที่ไม่ได้มีผสมถ่านรองพ้ืนมีค่าความหนาแน่นสูงที่สุดคือ 76.27% แสดงใน Table 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืนในการทดลองรายสัปดาห์ 

ปริมาตร week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 Average 
control 0.151 0.156 0.151 0.186 0.203 0.169 
Charcoal 15 % 0.163 0.190 0.209 0.203 0.229 0.199 
Charcoal 20 % 0.182 0.183 0.219 0.198 0.266 0.210 
Charcoal 25 % 0.226 0.191 0.191 0.234 0.229 0.214 
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ด้านประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ 
1. น้ าหนักตัว (กรัม/ตัว) (Body weight ; BW) 

 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ ช่วงอายุ 0-3 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มีน้ าหนัก
ตัวสูงที่สุดเท่ากับ 841.60  กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 15 % , 25 % 
และใช้แกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 839.45 , 824.47 , 778.66 กรัม ตามล าดับ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P <0.05) 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ ช่วงอายุ 4-6 
สัปดาห์ ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20% มีน้ าหนัก
ตัวสูงที่สุดเท่ากับ 2,087.16 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ  15% , 25% 
และใช้แกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,985 , 1,979 และ 1,827 กรัม ตามล าดับ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 ตลอดการทดลองของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อน้ าหนักตัวของไก่เนื้อ 
ช่วง 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าน้ าหนักตัวของไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20% 
มีน้ าหนักตัวสูงที่สุดเท่ากับ 2,087.16  กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ  
15%, 25% และใช้แกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ,985, 1,979 และ 1,827 กรัม ตามล าดับ 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 4.3 

2. น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนเฉลี่ย (กรัม/ตัว) (Weight gain) 
 น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดที่ระดับ 20 % มี
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงสุดคือ 782.85 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 
15%, 25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 780.71 , 765.72 และ 720.33 กรัม
ตามล าดับ 
 น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า น้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแกลบปูพื้นผสมถ่านบดที่ระดับ 20 
% มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยสูงสุดคือ 1,220.56 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่
ระดับ 25% , 15% และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,155.48 , 1,145.90 และ 1,048.67 
กรัมตามล าดับ 
 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าไก่เนื้อที่เลี่ยงด้วยแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มีน้ าหนักเฉลี่ย
ที่เพ่ิมข้ึนต่อตัวสูงสุดคือ 2,003.41 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 15 % , 
25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,895.36, 1,979.95 และ 1,827.34 กรัม
ตามล าดับ ในระหว่างกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 4.3 

3. ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) (Feed intake) 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)   
อายุ 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของไก่เนื้อที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่รับ 
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20 % มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 226.07 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบด
รองพ้ืนที่ระดับ 25 % ใช้แกลบเพียงอย่างเดียวและ 15 % โดยมีค่าเท่ากับ 183.11 , 181.02 , 
179.08 กรัมตามล าดับ โดยปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)   
อายุ 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของไก่เนื้อที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่
ระดับ 20 % มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 358.32 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสม
ถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ  15 % , 25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 353.78 , 347.12 
, 332.33 กรัมตามล าดับ โดยปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 ผลของการเลี้ยงไก่เนื้อด้วยแกลบปูพ้ืนผสมถ่านบดต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)   
อายุ 0-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของไก่เนื้อที่ใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่
ระดับ 20 % มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 584.40 กรัม รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสม
ถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 15 % , 25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 532.87 , 528.15 
, 515.44  กรัมตามล าดับตามล าดับ โดยปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>
0.05) ดังแสดงใน Table 4.3 

4. อัตราการเจริญเติบโต กรัม/ตัว/วัน (Average daily gain ; ADG) 
 อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มเลี้ยงด้วยแกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว สูงสุดคือ 37.28 กรัม/ตัว/วัน รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสม
ถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 15 %, 25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 37.38 , 36.46 และ 
34.30  กรัม/ตัว/วันตามล าดับ 
 อัตราการเจริญเติบโต ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ว่า อัตราการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 
20 % มีอัตราอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดคือ 58.46 กรัม/ตัว/วัน รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่าน
บดรองพ้ืนที่ระดับ 25 % , 15 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 54.71 , 55.37 และ 
51.09 กรัม/วัน/วัน ตามล าดับ 
 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยแกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดคือ 47.70 กรัม/ตัว/วัน รองลงมาคือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่
ระดับ 15 % , 25 % และใช้แกลบเพียงอย่างเดียวซึ่งมีค่าเท่ากับ 45.75 , 45.67 และ 42.12 กรัม/
ตัว/วัน ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 4.3 

5.  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversi0n ratio ; FCR) 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ช่วง 0-3 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นน้ าหนักตัวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงไก่เนื้อ
ด้วยแกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวสูงสุดคือ 2.03  
รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้แกลบเพียงอย่างเดียว และแกลบผสมถ่านบดที่ระดับ 15 % , 25 %  โดยมีค่า
เท่ากับ 1.77 , 1.65 และ 1.60 ตามล าดับ 



 
39 

 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ช่วง 4-6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นน้ าหนักตัวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงไก่เนื้อ
ด้วยแกลบแกลบเพียงอย่างเดียว มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว สูงสุดคือ 2.22  รองลงมา
คือกลุ่มใช้แกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 15 % , 25 % และ 20 % ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.15 , 2.11 , 
2.06 ตามล าดับ 
 ตลอดการทดลอง ผลปรากฏว่าไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยแกลบผสมถ่านบดรองพ้ืนที่ระดับ 20 % มี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว สูงสุดคือ 2.06 รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้แกลบเพียงอย่างเดียว 
และแกลบผสมถ่านบดที่ระดับ 15 % , 25 % โดยมีค่าเท่ากับ 2.03 , 1.93 และ 1.93 ตามล าดับ โดย
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวตลอดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) 

Table 4.3 Feed intake and average daily gain (ADG) of broilers 

Item control Charcoal 
15 % 

Charcoal 
20 % 

Charcoal 
25 % 

SEM P-
value 

0-3 week       
Initial weight (g) 58.33 58.74 58.74 58.74 0.36 0.80 
Final weight (g) 778.66b 839.45a 841.60a 824.47a 13.56 0.02 
Weight gain (g) 720.33b 780.71a 782.85a 765.72a 13.56 0.02 
feed intake (g/h/d) 183.11 179.08 226.07 181.02 22.96 0.55 
ADG (g/d) 34.30b 37.18a 37.28a 36.46a 1.93 0.02 
FCR 1.77 1.60 2.03 1.65 0.21 0.52 
3-6 week       
Initial weight (g) 778.66b 839.45a 841.60a 824.47a 13.56 0.02 
Final weight (g) 1827.34 1985.36 2087.16 1979.95 73.47 0.14 
Weight gain (g) 1048.67 1145.90 1220.56 1155.48 70.01 0.41 
feed intake (g/d) 332.33 353.78 358.32 347.12 19.37 0.79 
ADG (g/d) 51.09 55.37 58.46 54.71 10.00 0.41 
FCR 2.22 2.15 2.06 2.11 6.46 0.38 
0-6 week       
Initial weight (g) 58.33 58.74 58.74 58.74 0.36 0.80 
Final weight (g) 1,827.34 1,985.36 2,087.16 1,979.95 73.47 0.14 
Weight gain (g) 1,769.01 1,926.61 2,003.41 1,921.21 79.05 0.25 
feed intake (g/d) 515.44 532.87 584.40 528.15 25.24 0.27 
ADG (g/d) 42.12 45.75 47.70 45.67 11.29 0.25 
FCR 2.03 1.93 2.06 1.94 0.11 0.77 

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

จากการศึกษาลักษณะซากของไก่ไก่เนื้อพบว่าเปอร์เซ็นต์ซากของไก่เนื้อแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยถ่านผสมแกรบรองพ้ืนที่ระดับ 15% มีเปอร์เซ็นต์ซาก
สูงที่สุดคือ 86.69% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยถ่านผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20%  ,25% และเลี้ยงด้วย
แกลบเพียงอย่างเดียวโดยมีเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 85.62%, 85.09%, และ 84.56% ตามล าดับ 
 เปอร์เซ็นต์อกไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 15% มีค่ามากที่สุดคือ 
86.69% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ที่ระดับ 20%, 25% และเลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียวโดยมี
เปอร์เซ็นต์อกไก่เท่ากับ 27.82%, 25.63%, และ 25.63% ตามล าดับ  

โดยเปอร์เซ็นต์หัวไก่ไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 25%  มีค่ามาก
ที่สุดคือ 8.47% รองลงคือมาการเลี้ยงไก่ท่ีระดับ 15%, เลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียว และเลี้ยงด้วย
ถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20% โดยมีเปอร์เซ็นต์หัวไก่เท่ากับ 8.47%, 7.57%, และ 7.44% 
ตามล าดับ  

เปอร์เซ็นต์สะโพกไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 15%  มีค่ามากที่สุด
คือ12.73% รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ท่ีระดับ 25%, เลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียว และเลี้ยงด้วยถ่าน
บดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20%  โดยมีเปอร์เซ็นต์สะโพกเท่ากับ 12.54% , 12.31%, และ 
12.01% ตามล าดับ  

เปอร์เซ็นต์น่องไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20% มีค่ามากที่สุดคือ
10.86% รองลงมาคือการเลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียว, เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 
25%, 15%  โดยมีเปอร์เซ็นต์น่องไก่เท่ากับ 10.84%, 10.55%, และ 10.09% ตามล าดับ  

เปอร์เซ็นต์ปีกไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20% มีค่ามากที่สุดคือ
8.03% รองลงมาคือการเลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียว, เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 
15%, 25%  โดยมีเปอร์เซ็นต์ปีกไก่เท่ากับ 7.96%, 7.94%, และ 7.68% ตามล าดับ  

และเปอร์เซ็นต์โครงไก่ไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 25%  มีค่ามาก
ที่สุดคือ 16.72% รองลงมาคือ, เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 15%, การเลี้ยงด้วยแกลบ
เพียงอย่างเดียว และเลี้ยงด้วยถ่านบดผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 20% โดยมีเปอร์เซ็นต์โครงไก่เท่ากับ 
16.40%, 15.97%, และ 15.63% ตามล าดับ  

ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของอวัยวะภายภายในของไก่ไก่เนื้อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P <0.01) โดยไก่ที่เลี้ยงด้วยแกลบเพียงอย่างเดียวมีเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายในมา
ที่สุดคือ 8.47% รองลงมาคือเลี้ยงด้วยถ่านผสมแกลบรองพ้ืนที่ระดับ 25%, 20% , และ 15%, โดยมี
เปอร์เซ็นต์อวัยวะภายภายในเท่ากับ 7.99%, 7.65%, และ 6.97% ตามล าดับ ดังแสดงใน Table 4.4 
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Table 4.4 Carcass Quality of Boiler 

Factor control Charcoal 
15 % 

Charcoal 
20 % 

Charcoal 
25 % 

SEM P-
value 

live weight (g) 2006.25 2024.75 1959.50 2044.00 47.43 0.64 
Carcass weight (%) 84.56 86.69 85.62 85.09 0.56 0.09 
Head (%) 7.56 7.57 7.44 8.47 0.28 0.10 
Breast (%) 25.63 28.16 27.82 25.63 0.75 0.06 
Thigh (%) 12.31 12.73 12.01 12.54 0.28 0.35 
Drumstick (%) 10.84 10.09 10.86 10.55 0.28 0.25 
Wing (%) 7.96 7.94 8.03 7.68 0.24 0.76 
Back +Rib (%) 15.97 16.40 15.63 16.72 0.51 0.51 
Inner organ (%) 8.47a 6.97b 7.65b 7.99b 0.27 0.01 

a,b Mean in the same ro without a common letter in their superscripts differ (P <0.01) 
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บทที่ 5 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
 การใช้ถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนที่ทั้ง 15, 20 และ 25% มีประสิทธิภาพการผลิต ทั้งน้ าหนักที่
เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเสริม
ถ่านบดในวัสดุรองพ้ืน (Control) โดยผลปรากฏว่าการผสมถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนที่ ระดับ 15 และ 
25% มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีที่สูงที่สุด  และในด้านคุณภาพซากของไก่เนื้อปรากฏว่ากลุ่มที่
เลี้ยงด้วยถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนที่ ระดับ 15% ก็มีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ซากที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืน และเมื่อ 
สอดคล้องกับ นัทพงศ์ (2555) และสุรสิทธิ์ (2555) ที่กล่าว่าการใช้ถ่านก้อน และถ่านบดผสมวัสดุรอง
พ้ืนในประมาณ 15% มีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ผสม
ถ่าน  จากผลการวิเคราะห์หาความชื้นของวัดสรองพ้ืนทุกๆสัปดาห์ปรากฏว่าวัสดุของพ้ืนที่ผสมถ่าน
บดทั้ง 3 กลุ่ม มีความชื้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าระหว่าง 27-34% ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีความชื้นอยู่เพียง 23% แต่เนื่องจากโรงเรือนที่ใช้ท าการทดลองเป็นระบบเปิด ความชื้นที่อยู่
ในวัสดุรองพ้ืนจึงมีความเย็นจึงส่งผลไปในทิศทางที่ดีต่อตัวไก่ที่เลี้ยงภายใต้เรือนระบบเปิดที่มีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง (32 องศาเซลเซียส) ความชื้นของวัสดุรองพ้ืนที่สูงของทั้ง 3 กลุ่มเป็นผลมาจากโครงสร้าง
และคุณสมบัติของถ่านที่มีรูพรุนจ านวนมาก โดยรูพรุนดังกล่าวจะช่วยในการดูดซับความชื้น กลิ่น 
และก๊าซจะถูกกักเก็บไว้ ยิ่งรูพรุนมากก็จะท าให้ดูดซับความชื้นกลิ่น และแก๊สได้มาก (พิทักษ์ , 2558)
ชนม์ชนก (2556) ได้กล่าวว่าถ่านยังมีคุณสมบัติในการให้ก าเนิดและปลดปล่อยประจุลบ (Negative 
Ions) และอินฟาเรดยาว (Far infrared ray) ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม 
Casey et al., (2014) กล่าวว่าวัสดุรองพ้ืนที่ดีควรมีความชื้นระหว่าง 20-25% ในสภาพโรงเรือน
ระบบปิด  และจากการศึกษาลักษณะซากพบว่าภายในกรเพาะพักของไก่กลุ่มที่มีการผสมถ่านเป็น
วัสดุรองพ้ืนทั้ง 3 กลุ่ม มีเศษถ่านชิ้นเล็กๆในกระเพาะพักแสดงให้เห็นว่ามีการจิกเอาถ่านที่ผสมวัสดุ
รองพ้ืนปะปนเข้าสู่ทางเดินอาหาร ซึ่งบัวเรียม และคณะ (2550) ได้กล่าวว่าการผสมผงถ่านไม้ล าใยใน
อาหารไก่ไก่เนื้อที่ระดับ 2% ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และมีแนวโน้มลดปริมาณ
แอมโมเนียในโตเจนในมูล  นอกจากนี้ เจษฏา และกนุสรณ์ (2559)  ได้กล่าวว่าการเสริมผงถ่านไม้ไผ่
ในอาหารไก่ท่ีระดับ 1.5% มีแนวโน้มท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้นและเมื่อเสริมถ่านลงในอาหารไก่ท่ีระดับ 
0.5 มีแนวโน้มที่ท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น (Edrington et al., 1997) เช่นเดียวกับถ่านผสมน้ าสมควัน
ไม้ที่สามารถช่วยดูดซับเชื้อซัลโมเนลล่าได้ (Watarai and tana , 2005) อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นการดูด
ซึมสารอาหารในล าไส้ไก่ (Samanya and Yamauchi, 2002) นอกจากนี้ถ่านยังสามารถลดพิษ
ของอัลฟาทอกซิน บี1 ในตับไก่ (Ademoyero and Dailvi, 1983)    
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สรุปผลการทดลอง 
 

การทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ถ่านบดผสมวัสดุรองพ้ืนที่ทุกระดับมีแนวโน้มท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากที่สูงกว่าการไม่ใช้ถ่าน โดยระดับที่ใช้ที่ดีที่สุดคือ 15% แต่การ
ทดลองนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของถ่านที่ผสมในวัสดุรองพ้ืนหรือผลจาก
ถ่ายที่ไก่กินเข้าไปจากวัสดุรองพ้ืนที่พบในกระเพาะพักอยู่ในกระเพาะพัก  และจากค่าความชื้นในวัสดุ
รองพ้ืนที่สูงกว่าการใช้แกลบเพียงอย่างเดียวจึงท าให้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าหากท าการทดลองใน
โรงเรือนระบบปิดจะให้ผลในเชิงบวกหรือไม่  ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการ
ทดลองศึกษาต่อดังนี้ 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการทดลองในระบบปิดและใช้เครื่องมือวัดปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่เกิดข้ึนเพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนในด้านการลดแก๊สแอมโมเนีย 
2. ควรมีการศึกษา 2 ปัจจัย เพิ่มเติม คือ รูปแบบของการเสริมถ่านในอาหาร และรูปแบบเป็น

วัสดุรองพ้ืน เพ่ือดูอิทธิพลของปัจจัยที่ 1 และปัจจัยที่ 2 และอิทธิพลร่วมของทั้งสองรูปแบบ 
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ภาคผนวก  ก 
ขันตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ าหนักไก่ท่ีอายุ 1-21 วัน 
 
Treatment จ านวนซ้ า รวม 

(total) 
เฉลี่ย 
(mean) 1 2 3 4 

1 787.00 774.33 749.83 803.50 3114.67 778.67 
2 864.83 828.33 830.83 833.83 3357.83 839.46 
3 862.33 785.17 880.40 838.50 3366.40 841.60 
4 806.00 854.33 819.40 818.17 3297.90 824.48 
total                          G.T13137.80  G.M 821.05 

  
1. การหาค่า Correction Factor (C.F.) 
  C.F.  = (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 

       จ านวนทั้งหมดในการทดลอง 
   = 172575514.2 
    16 
   = 10785969.64 
2. การหาค่า Sum of squares 
 Total S.S  = ผลบวกของ (ข้อมูลจากแต่ละหน่วยทดลอง)2- C.F. 

= (787.00)2+(774.33) 2+(749.83) 2+(803.50) 2+(864.83)2+ (828.33) 
(830.83)2+(833.83)2+(862.33)2+(785.17)2+(880.40)2+(838.50)2+(80
6.00)2+(854.33)2+ (819.40)2+ (818.17)2 – 10,785,969.64 

   = 10,805,084.63 – 10785,969.64 
   = 19,114.99 
 Treatment S.S = (ผลรวมของแต่ละหน่วยทดลอง)2- C.F. 
          จ านวนซ้ า 
   = (T1)2+(T2)2+(T3)2+(T4)2 
            R 
   = (3,114.67)2  +  (3,357.83) 2 + (3,366.40) 2 + (3,297.90) 2 - C.F. 
                       4 
   = 43,184,986.51 – 10,785,969.64 
     4 
   = 10,796,246.63 – 10,785,969.64 
   = 10,276.99 

 Error S.S. = Total S.S- Treatment S.S 
   = 19,114.99 – 10,276.99 
   = 8,838.00 
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3. การหาค่า Mean squares 
 Treatment M.S = Treatment S.S 
 T-1 
   = 10,276.99 
         4-1 
   = 10,276.99 
          3 
   = 3,425.66  
 
 Error M.S. = Error S.S 
        T(r-1) 
   = 8,838.00 
       4(4-1) 
   = 8,838.00 
       12 
   = 736.50 
 
4.การหาค่า F – Value 
  F = Treatment M.S  
        Error M.S. 
   = 3,425.66   
      736.50 
   = 4.65127074 
 

5.การหาค่า C.V. (%) = 100
..

..


MG

SErrorM
 % 

= 100
05.821

50.736
  % 

   = 100
05.821

13.27
 %  

= 0.033×100 
   = 3.30 % 
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ภาคผนวก  ข 
ตาราง ANOVA 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 น้ าหนักไก่เริ่มทดลอง (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที ่4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 58.33 60.00 58.33 58.33 58.74 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 60.00 58.33 58.33 58.33 58.74 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 58.33 58.33 58.33 60.00 58.74 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเริ่มทดลอง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.52 0.17 0.33 3.49 5.95 
Error 12 6.27 0.52    
Total 15 6.79 0.45    

 
GRAND MEAN  = 58.64 
CV   = 1.23 % 
SEM   = 0.36 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 น้ าหนักไก่เนื้ออายุที่ 21 วัน (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 787.000 774.333 749.833 803.500 778.66 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 864.833 828.333 830.833 833.833 839.45 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 862.333 785.167 880.400 838.500 841.60 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 806.000 854.333 819.400 818.167 824.47 

 
ตารางภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 21 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 10,276.99 3,425.66 4.65 3.49 5.95 
Error 12 8,837.95 736.49    
Total 15 19,114.94 1,274.33    

 
GRAND MEAN  = 821.04 
CV   = 3.30 % 
SEM   = 13.56 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 1-21 วัน (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 728.67 716.00 691.50 745.17 720.33 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 806.50 768.33 772.50 775.50 780.71 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 802.33 726.84 822.07 780.17 782.85 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 747.67 796.00 761.07 758.17 765.72 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 1-21 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 10,135.95 3,378.65 4.59 3.49 9.95 
Error 12 8,833.20 736.10    
Total 15 18,969.16 1,264.61    

 
GRAND MEAN  = 762.40 
CV   = 3.55% 
SEM   = 13.56 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อท่ี 1-21 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไมใ่ส่ถ่าน 34.70 34.10 32.93 35.48 34.30 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 38.40 36.59 36.79 36.93 37.18 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 38.21 34.61 39.15 37.15 37.28 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 35.60 37.90 36.24 36.10 36.46 

 
ตารางภาคผนวกที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 1-21 วัน  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 15.99 5.33 4.59 3.59 5.95 
Error 12 15.61 1.95    
Total 15 31.67 3.87    

 
GRAND MEAN  = 108.91 
CV   = 3.55 % 
SEM   = 1.93 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 9 ปริมาณอาหารที่กิน 1-21 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 150.36 235.71 154.98 191.40 183.11 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 202.63 191.77 160.67 161.26 179.08 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 170.07 237.29 176.62 320.33 226.07 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 158.88 166.05 159.36 239.82 181.02 

 
ตารางภาคผนวกที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 6,108.47 2,036.15 0.97 3.49 5.95 
Error 12 25,306.02 2,108.83    
Total 15 31,414.49 2,094.29    

 
GRAND MEAN  = 192.32 
CV   = 23.87% 
SEM   = 22.96 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 1-21วัน 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1.44 2.30 1.57 1.80 1.77 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 1.76 1.75 1.46 1.46 1.60 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 1.48 2.29 1.50 2.87 2.03 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 1.49 1.46 1.47 2.21 1.65 

 
ตารางภาคผนวกที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 1-21 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.44 0.14 0.78 3.49 5.95 
Error 12 2.28 0.19    
Total 15 2.73 0.18    

 
GRAND MEAN  = 1.76 
CV   = 24.68% 
SEM   = 0.21 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 13 น้ าหนักไก่เนื้ออายุที่ 42 วัน (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1,890.67  1,911.50  1,703.60  1,803.60   1,827.34  
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 2,096.60  1,982.20  1,975.33  1,887.33   1,985.36  
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 2,229.33  1,921.00  2,335.00  1,863.33   2,087.16  
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 2,074.17  2,061.17  1,992.00  1,792.50   1,979.95  

 
ตารางภาคผนวกที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักของไก่ท่ี 42 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 137,658.65 45,886.21 2.12 3.49 5.95 
Error 12 259,163.81 21,596.98    
Total 15 396,822.47 26,454.83    

 
GRAND MEAN  = 1969.95 
CV   = 7.46% 
SEM   = 73.47 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 15 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ 22-42 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 56.93 51.86 46.02 49.53 51.09 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 58.56 55.96 55.21 51.75 55.37 
กลุม่ที่ 3 ใส่ถ่าน 20% 65.18 52.52 69.27 46.87 58.46 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 58.80 57.71 55.27 47.05 54.71 

 
ตารางภาคผนวกที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 22-42 วัน  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 80.60 26.86 0.60 3.49 5.95 
Error 12 361.71 45.14    
Total 15 441.76 40.16    

 
GRAND MEAN  = 163.23 
CV   = 12.25 % 
SEM   = 10.00 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 17 ปริมาณอาหารที่กิน 22-42 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 326.21 357.94 296.88 348.30 332.33 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 392.33 348.28 356.17 318.38 353.78 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 385.64 283.81 425.46 338.41 358.32 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 361.90 358.57 358.00 310.02 347.12 

 
ตารางภาคผนวกที่ 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1,545.42 515.14 0.34 3.49 5.95 
Error 12 18,027.17 1,502.26    
Total 15 19,572.59 1,304.84    

 
GRAND MEAN  = 347.89 
CV   = 11.14% 
SEM   = 19.37 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 19 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 22-42 วัน 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2.07 2.20 2.18 2.44 2.22 
กลุม่ที่ 2 ใส่ถ่าน 15% 2.23 2.11 2.18 2.12 2.15 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 1.97 1.92 2.05 2.31 2.06 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 2.00 2.08 2.14 2.23 2.11 

 
ตารางภาคผนวกที่ 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 22-42 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.05 0.018 1.11 3.49 5.95 
Error 12 0.20 0.016    
Total 15 0.25 0.017    

 
GRAND MEAN  = 2.13 
CV   = 6.04% 
SEM   = 6.46 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 21 น้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 1-42 วัน (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1,832.34  1,853.17  1,645.27  1,745.27   1,769.01  
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 2,038.27  1,922.20  1,917.00  1,829.00   1,926.61  
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 2,169.33  1,762.67  2,276.67  1,805.00   2,003.41  
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 2,015.84  2,002.84  1,933.67  1,732.50   1,921.21  

 
ตารางภาคผนวกที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงของไก่ที่ 1-42 วัน  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 115,637.03  38,545.67  1.54 3.49 5.95 
Error 12 299,981.65  24,998.47     
Total 15 415,618.68  27,707.91     

 
GRAND MEAN  = 1950.06 
CV   = 8.29% 
SEM   = 79.05 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 23 อัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ 1-42 วัน (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 43.63 44.12 39.17 41.55 42.12 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 48.05 45.77 45.64 43.55 45.75 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 51.65 41.97 54.21 42.98 47.70 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 48.00 47.69 45.75 41.25 45.67 

 
ตารางภาคผนวกที่ 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 1-42 วัน  
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 36.84 12.28 0.76 3.49 5.95 
Error 12 129.50 16.18    
Total 15 166.35 15.12    

 
GRAND MEAN  = 272.15 
CV   = 8.29 % 
SEM   = 11.29 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 25 ปริมาณอาหารที่กิน 1-42 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 476.57 593.66 451.86 539.70 515.44 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 594.96 540.05 516.83 479.64 532.87 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 555.71 521.10 602.08 658.74 584.40 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 520.79 524.62 517.36 549.84 528.15 

 
ตารางภาคผนวกที่ 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอาหารที่กิน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 11,063.62 368.87 1.45 3.49 5.95 
Error 12 30,579.48 2,548.29    
Total 15 41,643.11 2,776.20    

 
GRAND MEAN  = 540.21 
CV   = 9.34% 
SEM   = 25.24 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 27 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 1-42 วัน 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 1.82 2.24 1.92 2.16 2.03 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 2.04 1.97 1.89 1.84 1.93 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 1.79 2.07 1.85 2.55 2.06 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 1.81 1.83 1.87 2.22 1.93 

 
ตารางภาคผนวกที่ 28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1-42 วัน 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.05 0.01 0.38 3.49 5.95 
Error 12 0.61 0.05    
Total 15 0.67 0.44    

 
GRAND MEAN  = 1.99 
CV   = 11.35% 
SEM   = 0.11 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 29 น้ าหนักมีชีวิต (กรัม/ตัว) 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 2,025 2,100 1,900 2,000 2,006.25 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 2,100 1,980 2,010 2,009 2,024.75 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 1,915 2,023 2,100 1,800 1,959.50 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 2,000 2,176 1,950 2,050 2,044.00 

 
ตารางภาคผนวกที่ 30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักมีชีวิต 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3  15,721.25   5,240.42  0.58 3.49 5.95 
Error 12 108,024.50   9,002.04     
Total 15 123,745.75   8,249.72     

 
GRAND MEAN  = 2008.62 
CV   = 4.72 
SEM   = 47.43 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 31 เปอร์เซ็นต์ซากต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 83.6 85.62 83.63 85.4 84.56 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 86.48 86.77 85.97 87.56 86.70 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 85.27 85.91 83.81 87.5 85.62 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 83.6 85.8 85.13 85.85 85.095 

 
ตารางภาคผนวกที่ 32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์ซาก 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 9.94 3.31 2.61 3.49 5.95 
Error 12 15.26 1.27    
Total 15 25.20 1.68    

 
GRAND MEAN  = 85.49 
CV   = 1.31 
SEM   = 0.56 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 33 เปอร์เซ็นต์คอ+หัวต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 7.85 8.24 6.53 7.65 7.56 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 6.81 6.97 8.41 8.11 7.57 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 7.52 7.07 7.52 7.67 7.44 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 8.75 8.23 8.31 8.59 8.47 

 
ตารางภาคผนวกที่ 34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นต์คอ+หัว 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 2.69 0.89 2.75 3.49 5.95 
Error 12 3.92 0.32    
Total 15 6.62 0.44    

 
GRAND MEAN  = 7.76 
CV   = 7.36 
SEM   = 0.28 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 35 เปอร์เซ็นต์อกต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 25.38 25.24 26.47 25.45 25.63 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 29.62 29.14 25.07 28.82 28.16 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 27.10 28.42 26.29 29.50 27.82 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 27.05 26.65 25.13 23.71 25.63 

 
ตารางภาคผนวกที่ 36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์อก 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 22.50 7.50 3.33 3.49 5.95 
Error 12 27.06 2.25    
Total 15 49.56 3.30    

 
GRAND MEAN  = 26.50 
CV   = 5.60 
SEM   = 0.75 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 37 เปอร์เซ็นต์สะโพกต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 11.75 12.33 12.16 13.00 12.31 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 12.62 13.18 13.38 11.75 12.73 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 11.96 12.06 12.38 11.67 12.01 
กลุ่มท่ี 4 ส่ถ่าน 25% 11.95 13.42 12.41 12.39 12.54 

 
ตารางภาคผนวกที่ 38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์สะโพก 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.14 0.38 1.91 3.49 5.95 
Error 12 3.82 0.31    
Total 15 4.97 0.33    

 
GRAND MEAN  = 12.40 
CV   = 4.55 
SEM   = 0.28 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 39 เปอร์เซ็นต์น่องต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 10.32 11.00 10.74 11.30 10.84 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 9.57 9.80 11.09 9.91 10.09 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 10.39 10.48 11.19 11.39 10.86 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 10.55 10.57 9.74 11.37 10.55 

 
ตารางภาคผนวกที่ 40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์น่อง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 1.54 0.51 1.55 3.49 5.95 
Error 12 3.98 0.33    
Total 15 5.52 0.36    

 
GRAND MEAN  = 10.58 
CV   = 5.44 
SEM   = 0.28 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 41 เปอร์เซ็นต์ปีกรวมต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 7.51 8.62 7.63 8.10 7.96 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 7.48 8.03 8.16 8.11 7.94 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 8.20 7.41 7.76 8.78 8.03 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 6.95 7.72 8.21 7.85 7.68 

 
ตารางภาคผนวกที่ 42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์ปีกรวม 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 0.28 0.09 0.39 3.49 5.95 
Error 12 2.95 0.24    
Total 15 3.24 0.21    

 
GRAND MEAN  = 7.90 
CV   = 6.27 
SEM   = 0.24 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 45 เปอร์เซ็นต์โครงหลังต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 16.79 15.62 16.05 15.45 15.97 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 17.00 16.01 15.82 16.77 16.40 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 16.76 16.11 15.00 14.67 15.63 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 15.15 15.53 18.21 18.00 16.72 

 
ตารางภาคผนวกที่ 46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์โครงหลัง 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 
Treatment 3 2.72 0.90 0.86 3.49 5.95 
Error 12 12.62 1.05    
Total 15 15.34 1.02    

 
GRAND MEAN  = 16.18 
CV   = 6.33 
SEM   = 0.51 
ns   = แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 47 เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมต่อน้ าหนักตัว 
 
กลุ่มทดลอง ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ี 1 ไม่ใส่ถ่าน 8.94 8.33 8.37 8.25 8.47 
กลุ่มท่ี 2 ใส่ถ่าน 15% 6.43 6.87 7.76 6.82 6.97 
กลุ่มท่ี 3 ใส่ถ่าน 20% 7.83 7.37 8.57 6.83 7.65 
กลุ่มท่ี 4 ใส่ถ่าน 25% 8.50 8.04 8.05 7.37 7.99 

 
ตารางภาคผนวกที่ 48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม 
 
Source df SS MS F F.05 F.01 

Treatment 3 4.78 1.59 5.43 3.49 5.95 
Error 12 3.52 0.29    
Total 15 8.31 0.55    

 
GRAND MEAN  = 7.77 
CV   = 6.97 
SEM   = 0.27 
ns   = แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพกิจกรรมการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 1 แสดงโรงเรือนที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภาพผนวกที่ 2 แสดงโรงเรือนที่ใช้ในการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 3 แสดงอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไก่เนื้อ 
 

  
ภาพผนวกที่ 4 แสดงรูปลูกไก่ท่ีใช้ในการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 5 แสดงอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภาพผนวกที่ 6 แสดงการชั่งน้ าหนักลูกไก่ 
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ภาพผนวกที่ 7 แสดงการชั่งอาหารที่ไห้ และ เหลือ 
 

 
ภาพผนวกที่ 8 แสดงรูปถ่านที่ใช้ในการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 9 แสดงการปูพ้ืนด้วนถ่านผสมแกลบรองพ้ืน 
 

 
ภาพผนวกที่ 10 แสดงการกลับวัสดุรองพ้ืน 



 
80 

 
ภาพผนวกที่ 11 แสดงวัคซีนที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
ภาพผนวกที่ 12 แสดงการจดบันทึกข้อมูล 
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ภาพผนวกที่ 13 แสดงการการช าแหละไก่ไก่เนื้อ 
 

 
ภาพผนวกที่ 14 แสดงการการช าแหละไก่ไก่เนื้อ 
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ภาพผนวกที ่15 แสดงการหาค่าความหนาแน่นของวัสดุรองพ้ืน 

 

 
ภาพผนวกที ่16 แสดงการหาวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพ้ืน 
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ภาพผนวกที ่17 แสดงการหาวัดค่าความชื้นของวัสดุรองพ้ืน 

 

 
ภาพผนวกที ่18 แสดงการชั่งน้ าหนักวัสดุรองพ้ืน 
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ภาคผนวก  ง 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   นายเจตนรินทร์ อุ่นที 
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 205/5 หมู่ที่ 6  ต าบล ด่านช้าง  อ าเภอบรรพตพิสัย   
   จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180 
เกิดเมื่อ   7  ธันวาคม  พ.ศ.2538 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 2554-2557 
   มัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 2551-2554 
   ประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านหนองคล้า  2548-2551 
   ประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านหนองคล้า  2545-2548 
    
  
 
ชื่อ   นายเกียรติศักดิ์ พุกราย 
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 132 หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

รหัสไปรษณีย์17140 
เกิด    วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2538 
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  2554-2557

มัธยมศึกษาปทีี่1-3 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  2551-2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


