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การศึกษาการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 

ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่ง
ออกเป็นการทดลอง 4 ทรีทเมนต์ ได้แก่ ทรีทเมนต์ที่ 1 การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว ทรีทเมนต์ที่ 2 
การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% ทรีทเมนต์ที่ 3 การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% 
และทรีทเมนต์ที่ 4 การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% พบว่า การเลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว และผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% สามารถท าให้ไก่เนื้อมีน้ าหนัก
ตัวเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าอัตราการแลกเนื้อที่ดีที่สุด และมีน้ าหนักซากไม่รวมเครื่องในมากที่สุด จึงท าให้มีก าไร
สุทธิจากการขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% และผสมตะไคร้ผง 1% 
ในขณะที่น้ าหนักเครื่องในมีน้ าหนักเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ไก่เนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเลี้ยงและยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเพราะไก่เนื้อเป็นสินค้าที่น าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศซึ่งนับเป็นรายได้ที่ส าคัญ
ของประเทศและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคง ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่เนื้อกัน
โดยทั่วไป ไก่เนื้อเป็นไก่ท่ีมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตเร็วจึงใช้อาหารเพื่อการผลิตเนื้อสูงพอสมควร  

ขมิ้นชันเป็นพืชอาหารของมนุษย์ ที่ได้รับความนิยมบริโภค หาได้ง่าย ถูกน ามาใช้ประกอบอาหารใช้
เป็นเครื่องส าอาง รวมทั้งใช้เป็นยารักษาโรค และยังมีสารส าคัญ ได้แก่ เคอร์คูมินอยด์ เป็นองค์ประกอบหลักมี
บทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคในล าไส้   ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอ
ไรด์ในเลือด ลดการเกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น เพ่ิมอัตราการเจริบเติบโต ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ และช่วย
กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรคของไก่เนื้อได้อีกด้วย  

ตะไคร้เป็นไม้ที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศศรีลังกา และอินเดีย ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะนิยมปลูกไว้เพ่ือใช้
เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร นอกจากนี้ ตะไคร้ยังถูกใช้ เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม เครื่องส าอาง รวมทั้ง
ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้ขับลมในล าไส้ ท าให้เจริญอาหาร บ ารุงไฟธาตุ แก้โรคทางปัสสาวะ  และยังสามารถน า
ตะไคร้มาใช้เสริมอาหารในสัตว์ เพราะในตะไคร้มีตัวยาสามารถป้องกันโรคในสัตว์ได้ เช่นช่วยแก้หวัดในไก่ ลด
อาการอักเสบต่างๆภายในร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันโรคในไก่ไม่ให้ติดโรคหรือเป็นโรคได้ง่าย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อและผู้ที่สนใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของการเสริมสมุนไพรขมิ้นชันผงและตะไคร้ผง ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 
2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.ทราบถึงการเสริมสมุนไพรขมิ้นชันผงและตะไคร้ผง ต่อปริมาณการกินได้ของไก่เนื้อ 
2.ข้อมูลที่ได้สามารถเป็นแนวทางในการน าไปแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อและผู้ที่สนใจทั่วไป

ได ้
 

ขอบเขตการทดลอง 
 

ศึกษาผลของการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพต่อปริมาณการกินได้ของไก่
เนื้อ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยแบ่งออกเป็น
การทดลอง 4 ทรีตเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 6 ตัว รวมไก่เนื้อที่ท าการทดลองทั้งหมด 96 ตัว โดยแบ่ง
การทดลองออกเป็น ทรีทเมนต์ที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว ทรีทเมนต์ที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปผสมขมิ้นชันผง 1% ทรีทเมนต์ที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% ทรีทเมนต์ที่ 4 เลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นชันผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% ศึกษาน้ าหนักไก่เนื้อ ปริมาณอาหารที่กิน 
อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

บทที ่2 
ตรวจเอกสาร 

 
ไก่เนื้อ 
 

ไก่มีแหล่งก าเนิดอยู่ในประเทศร้อนแถบเอเชีย บริเวณประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย 
ลาว กัมพูชา อินเดีย และแถบชายทะเลเมดิเตอเรเนียน มนุษย์รู้จักเลี้ยงไก่มานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ต่อมา
วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น การเลี้ยงไก่ได้อาศัยวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงทุกด้าน จึงท าให้การ
เลี้ยงไก่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว (อรวรรณ,2547)  

การเลี้ยงไก่เนื้อได้มีการวิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์ปีกและเทคโนโลยีการจัดการต่างๆให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ และการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในปัจจุบัน
ความนิยมของผู้บริโภคเน้นไปที่ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ เพราะรสชาติดีเนื้อแน่น ไขมันต่ าและเนื้อมีกลิ่นหอม ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับไก่เนื้อโตเร็วที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไปในตลาด ดังนั้น กลุ่มงานสัตว์ปีก กองบ ารุงพันธุ์สัตว์ จึงได้ท า
การวิจัยผสมพันธุ์ไก่สามสายพันธุ์ขึ้นมา (กรมปศุสัตว์,2539) 

เพ่ือท าเป็นแม่สายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติให้ลูกดก เจริญเติบโตเร็ว เนื้อหน้าอกเต็ม เละเมื่อน าไปผสมกับ
พันธุ์พ้ืนเมืองแล้วจะให้ลูกผสมสี่สายพันธุ์ที่มีลักษณะไม่แตกต่างกับไก่พ้ืนเมือง คุณภาพเนื้อทัดเทียม หรือดีกว่า
ไก่พ้ืนเมือง การวิจัยพันธุ์ได้เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี 2537 ที่สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์บางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา 
และวิจัยต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
การวิจัยพันธุ์มีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ ให้เกษตรกรขยายพันธุ์ได้เอง ไม่กลายพันธุ์ และไก่สามสาย
พันธุ์ยังเป็นแม่พันธุ์พ้ืนฐานส าหรับผสมเป็นไก่เนื้อพ้ืนเมืองเติบโตเร็ว ห้าสายพันธุ์ได้อีกด้วย คือ สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสลับสายพันธุ์ให้ได้ลูกโตช้าโตเร็วตามความต้องการ แม้แต่ไก่พันธุ์เนื้อโตเร็วก็ใช้แม่พ้ืนฐานสามสาย
พันธุ์หรือจะใช้พันธุ์สามสายผลิตเป็นไก่พ้ืนเมืองโดยตรงก็ได้ คุณภาพเนื้อแตกต่างกันเล็กน้อย แต่เจริญเติบโต
เร็วกว่าน าไปผสมกับไก่พ้ืนเมือง การน าไก่เนื้อพ้ืนฐาน เช่น ไวท์พลีมัทร็อค (White Plymoth Rock) ไวท์คอร์
นิช (White Cornish) และพันธุ์ซัสเซก (Susex) มาผสมข้ามกันเพ่ือให้ได้ลูกผสมเพ่ือการค้า (commercial 
hybrid) เช่น พันธุ์คอปป์ (Kopp) ซีพี 707 (C.P. 707) รอสวัน (Ross I) ฮับบาร์ด (Hubbard) เอเนค (Anak) 
และเซฟเวอร์ (Shaver) เป็นต้นปัจจุบันพันธุ์ไก่เนื้อได้พัฒนาไปมากแล้ว ไม่เหมือนในอดีตที่น าไก่พ้ืนเมืองมา
เลี้ยงเป็นไก่เนื้อ พันธุ์ไก่เนื้อที่เลี้ยงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 พันธุ์ด้วยกันคือ ไก่เนื้อพันธุ์แท้และไก่เนื้อ
พันธุ์ลูกผสม (อรวรรณ,2547) 

 1.  ไก่เนื้อพันธุ์แท้ เป็นไก่ที่ได้รับคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะประจ าพันธุ์
คงท่ี ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อผสมพันธุ์ผลิตลูกไก่ลูกผสมที่คุณภาพดี พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีดังนี้ 

        1.1  พันธุ์พลีมัทร็อคขาว (White Plymoth Rock) ลักษณะขนมีสีขาวทั้งตัว หงอนจักร 
ผิวหนังเป็นสีเหลือง นิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อ เพราะมีขนเป็นสีขาว เมื่อฆ่าแล้วจะได้ผิวสะอาดกว่าไก่เนื้อที่มีสีขน



 
 

 

ต่างๆ สายพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพวกขนงอกช้า แต่ในปัจจุบันได้รับการผสมคัดเลือกให้ขนงอกเร็วเป็นพันธุ์ที่มีขนาด
ใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว ให้เปลือกไข่สีน้ าตาล นิยมใช้ไก่พันธุ์พลีมัทร็อคขาวเป็นต้นพันธุ์ในการผสมข้ามเพ่ือผลิต
ไก่เนื้อสายแม ่

        1.2  พันธุ์คอร์นิช (Cornish) เป็นไข่ที่มีขนถั่ว ขาสั้น ล าตัวกว้าง อกกว้าง กล้ามเนื้อเต็ม ดเป็น
พวกไก่เนื้อ น้ าหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนักประมาณ 4.40 กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 3.30 กิโลกรัม ให้ไข่
ฟองเล็ก เปลือกไข่สีน้ าตาล ให้ไข่ปีละประมาณ 150 ฟอง เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 6 -7 เดือน ปัจจุบันใช้ไก่คอร์นิช
เป็นต้นพันธุ์หรับผสมเป้นไก่เนื้อเพ่ือการค้า เมื่อเอาไก่คอร์นิชผสมกับไก่พันธุ์พลีมัทร็อคคลายเพศเมีย หรือไก่
นิวแฮมเชียร์ หรือไก่พลีมัทร็อคขาวจะได้ประโยชน์ทางด้านคุรภาพเนื้อ และการให้ไข่ฟองใหญ่ 

        1.3  พันธุ์นิวแฮมเชียร์ (Newhampsire) ลักษณะขนมีสีน้ าตาลอ่อน หงอนจักร ผิวหนังสี
เหลือง ในตอนแรกมีชื่อเสียงในเรื่องไข่ตก แต่ต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นไก่เนื้อคุณภาพดี จึงนิยมใช้เป็นไก่
ต้นพันธุ์ในการผลิตไก่เนื้อ ข้อเสียของไก่พันธุ์นี้คือ ผิวหนัวมีตุ่มขนสีเข้มท าให้ซากที่ถอนขนแล้วดูไม่สะอาด
หรือไม่สวย 

2.  ไก่เนื้อพันธุ์ลูกผสม หรือที่เรียกกันว่า ไก่กระทงหรือไก่ไฮบริด เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมระหว่างไก่
พันธุ์แท้ตั้งแต่ 2 สายพันธุ์ขึ้นไป เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไก่สาย
พันธุ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ พันธุ์ของไก่ชนิดนี้มีชื่อทางการค้าต่างๆ กันไปแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะตั้งชื่อให้ เช่น พันธุ์
อาร์เอร์เอเคอร์ พันธุ์ฮับบาร์ด คอบป์ รอส และ ซี.พี. เป็นต้น 
 
โรงเรือนเลี้ยงไก่ 
 

สิ่งแวดล้อมนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการให้ผลผลิตของไก่ ความสามารถทางพันธุ์กรรมของไก่จะแสดง
ออกมาได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด โรงเรือนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการ
หนึ่งในการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อไก่ให้มากที่สุด นอกจากนี้โรงเรือนยังเป็นสถานที่ที่
ใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งจ าหน่าย ดังนั้นการออกแบบโรงเรือนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะท าให้
ไก่อยู่ได้อย่างสบาย มีการเจริญเติบโตได้อย่างปกติ ให้ผลผลิตดี และสร้างผลก าไรให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี 
(อรวรรณ,2547) 
ไก่เนื้อในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีมากขึ้นตามล าดับ การ
จัดการเลี้ยงดูมีส่วนเสริมให้ดีขึ้นด้วย การจัดการเลี้ยงดูที่ส าคัญได้แก่ (กรมปศุสัตว์, 2539) 

1.  การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ มีการเตรียมเช่นเดียวกันกับสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ ซึ่งฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ที่สมบูรณ์ควรมี 

โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเรือนเก็บอาหาร ยา และอุปกรณ์การเลี้ยง อาคารอาบน้ าส าหรับบุคคลที่จะ
เข้าฟาร์ม ส านักงาน บ้านพัก โรงเรือนสเปรย์ฆ่าเชื้อรถยนต์ภายนอกฟาร์ม โรงเก็บวัสดุรองพ้ืน ระบบน้ าภายใน
ฟาร์ม ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อนั้นควรจะสร้างให้มีความกว้าง 10 เมตร และยาวประมาณ 104 เมตร 
ภายในนั้นแบ่งเป็นล๊อกขนาด 200 ตารางเมตร และมีที่เก็บอาหารประจ าโรงขนาด 40 ตารางเมตร และมี



 
 

 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการเลี้ยงพร้อมโรงเรือนและอุปกรณ์ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยยาฆ่าเชื้อก่อน 
ต่อมาจะท าการปูด้วยวัสดุรองพ้ืน และจัดอุปกรณ์เข้าโรงเรือน จากนั้นใช้ยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นเป็นฝอยอีกครั้ง 

2.  การน าลูกไก่เข้าเลี้ยงและการเลี้ยงดู ก่อนน าลูกไก่เข้าเลี้ยงจะต้องตรวจความพร้อมอีกครั้ง และน า
ลูกไก่ลงปล่อย ปกติพ้ืนที่ ล๊อกขนาด 200 ตารางเมตร จะปล่อยลูกไก่ 1600-2000 ตัว 

3.  การให้น้ าและอาหาร เป็นงานปกติที่ต้องท าประจ าวัน ไก่เนื้อควรให้อาหารบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้ไก่
กินอาหารได้มากขึ้น การใช้ถังอาหารแบบแขวน ควรเข้าไปเขย่าบ่อย ๆ เช่นกัน ส าหรับควรมีให้กินตลอกเวลา 
และควรล้างภาชนะให้น้ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

4.  การให้แสงสว่างส าหรับไก่เนื้อ ไก่เนื้อต้องการแสงสว่างเพ่ือให้สามารถกินอาการได้ตลอดวันและ
ตลอดคืน ดังนั้นจึงต้องให้แสงสว่างอย่างพอเพียง 

5.  การกกไก่เนื้อ เป็นการจัดการที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง จ าเป็นให้ลูกไก่ค่อย ๆ ปรับตัวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

6.  การให้วัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค นิวคลาสเซิล ฝีดาษ และหลอดลมอักเสบ ซึ่งจะให้ตาม
โปรแกรมวัคซีนส าหรับไก่เนื้อ 

7.  การจับไก่เพ่ือจ าหน่าย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเลี้ยงไก่เนื้อ การจับไก่จ าหน่ายควรท าช่วง
อากาศเย็นหรือช่วงเวลากลางคืน 

8. การควบคุมโรคในไก่เนื้อ อาศัยหลาย ๆ อย่าง ประกอบกันดังนี้  
        8.1 การจัดการโดยใช้หลักการ 
        8.2 การเลือกพ้ืนที่ห่างจากชุมชน (Isolation) 
        8.3 การป้องกันพาหะน าโรค (Protection) 
ระบบการลี้ยงแบบเข้าหมดออกหมด (All-in-all-out-system) การพักเล้า (Idle period) การ

สุขาภิบาล ได้แก่ การเลี้ยง การฆ่าเชื้อ การเข้าเล้าต้องจุ่มเท้าก่อน หรือการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าเล้า 
และการฆ่าเชื้อภายนอก ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดี (Health Promotion) เช่น การระบายอากาศ การกก น้ า
อาหาร การท าวัคซีน การก าจัดโรค คัดเลือกลูกไก่ที่น ามาเลี้ยงควรปราศจากเชื้อ ป้องกันความเครียดต่าง ๆ 
รีบให้การรักษาเม่ือสัตว์เป็นโรค คัดไก่ป่วยออกท าลายซากไก่ที่ตาย 

การพักโรงเรือน ควรพักโรงเรือนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนน าไก่รุ่นใหม่ข้ามาเลี้ยง โดยใช้วัสดุรองพ้ืน 
ควรใช้แกลบหรือขี้เลื่อยที่สะอาดไม่แห้งหรือชื้นจนเกินไป หนาประมาณ 5 -10 ซม. ความชื้นของวัสดุรองพ้ืน
ต้องไม่เกิน 40% ถ้าวัสดุรองพ้ืนเปียกหรือชื้นมาก ๆ จะท าให้เกิดเชื้อราได้ ไม่ใช่วัสดุรองพ้ืนที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีก 
โรงเรือนควรตั้งอยู่บนที่สูงและแห้ง ถ้าตั้งอยู่บนเนินให้สูงจากพ้ืนประมาณ 30 ซม. ทิศทางโรงเรือน มีความยาว
ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีการถ่ายเทอากาศดี แต่ต้องระวังช่วงมีฝนตกหรือมีลมโกรก โดยเฉพาะในช่วง
ลูกไก่อยู่ในระยะกก ควรมีม่านที่ใช้ป้องกันฝนและกันลมโกรกได้ดี อุณหภูมิในการกกลูกไก่ในวงกก (กรมปศุ
สัตว์,2539) 

 
 



 
 

 

การเลือกท าเลทีส่ร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ 
 

การเลือกท าเลที่เหมาะสมนับเป็นสิ่งส าคัญต่อการเลี้ยงไก่มาก ทั้งนี้หากเลือกท าเลผิดพลาดอาจท าให้
การเลี้ยงไก่ไม่ประสบความส าเร็จหรือไม่เจริญก้าวหน้าได้ ท าเลที่เหมาะสมหมายถึงสถานที่ที่อ านวยต่อการ
เจริญเติบโตของไก่ ลดความเสี่ยงและช่วยลดต้นทุนการผลิตไก่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้น การเลือก
ท าเลสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ควรจะค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  พื้นที่ควรระบายน้ าได้ดี ฟาร์มเลี้ยงไก่นั้นควรอยู่บนพ้ืนที่สูงหรือเนิน เพ่ือช่วยการระบายน้ า ตลอก
จนป้องกันไม่ให้น้ าท่วมในฤดูฝน และดินควรเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายจะช่วยในการดูดซับน้ าได้ดี ทั้งนี้ 
เพ่ือให้พ้ืนคอกและบริเวณโรงเรือนแห้งสะอาดอยู่เสมอด้วย โรคระบาดจะไม่รบกวน และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันโรคอีกด้วย 

2.  มีน้ าจืดเพียงพอ เนื่องจากการเลี้ยงไก่นั้นจะต้องอาศัยน้ าจืดที่สะอาด และจะต้องมีปริมาณน้ าที่
เพียงพอ เพ่ือที่จะใช้กินและล้างท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.  มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการเลี้ยงไก่ เพราะอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เครื่องกก เครื่องผสม
อาหาร ตลอกจนแสงสว่างภายในโรงเรือนจ าเป็นต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้น ฟาร์ม
ไก่จึงควรตั้งอยู่ในที่ที่มีไฟฟ้าใช้ 

4.  อยู่ใกล้ทางคมนาคม ท าให้เกิดความสะดวกหลายอย่าง เช่น เพ่ือความสะดวกในการขนส่งอาหาร
ลูกไก่ ยารักษาโรค และขนส่งไก่ออกสู่ตลาด ถ้าสภาพที่ตั้งฟาร์มอยู่ไกลตลาดจะท าให้การขนส่งล าบาก
ค่าใช้จ่ายสูง และไก่อาจจะตายระหว่างขนส่งได้ 

5.  ควรห่างจากบ้านคนพอสมควร ทั้งนี้เพื่อลดความเดือดร้อนหรือรบกวนผู้อ่ืนและสถานที่นั้นจะต้อง
ไม่เคยมีโรคระบาดมาก่อน 

6.  สถานที่เลี้ยงไก่จะต้องสามารถขยายออกไปได้ เพราะเมื่อกิจการเจริญขึ้นอาจจะขยายฟาร์มให้
ใหญ่ขึ้น จ านวนไก่มากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น (อรวรรณ,2547) 

 
รูปแบบของโรงเรือน 
 

ลักษณะและการจัดสร้างโรงเรือน เพ่ือใช้เลี้ยงไก่เนื้อมีอยู่หลายรูปแบบ จะสร้างแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ ความยากง่าย และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่โดยทั่วไปแล้วโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเท่าที่มี
การจัดสร้างในประเทศไทย มีรูปแบบต่าง ๆ กัน ดังนี้ (อรวรรณ,2547) 

1.  แบบเพิงหมาแหงน จัดเป็นโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด เพราะไม่สลับซับซ้อน 
ลงทุนน้อย แต่มีข้อเสียคือ หันหน้าของโรงเรือนเข้าในแนวทางลมมรสุม ฝนจะสาดเข้าไปได้ โรงเรือนแบบนี้ไม่
ค่อยมีความทนทานเท่าที่ควร เนื่องจากถูกแดดและฝนเป็นประจ า 

2.  แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบนี้จะสร้างยากกว่าแบบแรก ทั้งนี้ต้องพิถีพิถัน 



 
 

 

ในการจัดสร้างมากขึ้น รวมถึงความประณีตด้วย ดังนั้น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างจึงสูงกว่า
แบบแรก แต่โรงเรือนแบบนี้จะมีข้อดีคือ ป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน 

3.  แบบจั่วสองชั้น ลักษณะโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าสองแบบแรก แต่มีข้อ 
ดีกว่ากล่าวคือ อากาศภายในโรงเรือนแบบนี้จะเย็นกว่าสองแบบแรกมาก ทั้งนี้เพราะจั่วชั้นบนจะเป็นที่ระบาย
อากาศร้อนได้ดี ท าให้ไก่อยู่ได้อย่างสบายไม่เกิดความเครียด 

4.  แบบหน้าจั่วกลาย โรงเรือนแบบนี้มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน กันฝนได้ 
ดีมากแต่ค่าก่อสร้างจะสูงกว่าแบบเพิงหมาแหงน 

5.  แบบเพิงหมาแหงนกลาย ลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะดีกว่าเพิงหมาแหงนและ 
แบบหน้าจั่ว ทั้งนี้เพราะมีการระบายอากาศร้อนกันฝนได้ดีกว่า และข้อส าคัญคือ ก่อสร้างจะถูกกว่าแบบหน้า
จั่วกลาย  
 
หลักการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
 

การสร้างโรงเรือนที่อ านวยต่อการด ารงชีวิตของไก่ท่ีเลี้ยง จะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่อาจจะ
ตามมาทีหลัง และท าให้ไก่ที่เลี้ยงเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติ ได้ผลผลิตตามต้องการ ดังนั้น ก่อนลงมือสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงไก่ควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ (อรวรรณ,2547) 

1.  การวางผังฟาร์ม นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงการจัดการฟาร์มและ
การป้องกันโรค การวางผังฟาร์มที่ไม่ถูกต้องมีผลท าให้การจัดการฟาร์มเป็นไปด้วยความยุ่งยาก และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตในฟาร์ม หลักส าคัญในการวางแผนฟาร์มมีดังนี้ 

        1.1  ทิศทางของโรงเรือนควรสร้างให้ยาว และอยู่ในแนวทิศตะวันออก ตะวันตกเสมอ เพราะ
ช่วยลดความร้อนของแสงแดดและอยู่ในแนวทิศทางลมธรรมชาติ ซึ่งจะพัดทางทิศเหนือไปทิศใต้ในหน้าหนาว 
และพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในหน้าร้อนและหน้าฝน 

        1.2  สร้างให้อยู่ห่างจากบริเวณท่ีมีการเลี้ยงไก่อย่างหนาแน่น มีรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด จัดให้มี
ทางเข้าออกเพียงทางเดียว และจะต้องผ่านโรงฉีดพ่นน้ ายาก่อนเข้าเขตเลี้ยงไก่ 

        1.3  จัดให้มีสถานที่อาบน้ ายาฆ่าเชื้อโรคและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของฟาร์มส าหรับผู้ที่จะเข้าไป
ในฟาร์ม ทั้งนี้จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทุกวันและทุกครั้งที่เข้าไปท างานในฟาร์ม 

        1.4  จัดวางโรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนอ่ืน ๆ อย่างมีระเบียบ ในกรณีเลี้ยงไก่ต่างกันหลาย
อายุ ให้โรงเรือนเลี้ยงไก่เล็กอยู่ด้านในสุด และโรงเรือนเลี้ยงไก่ใหญ่อยู่ด้านนอก ส่วนโรงเก็บอาหารให้อยู่ด้าน
นอกสุด เพ่ือไม่ให้รถขนอาหารจากภายนอกเข้ามายังบริเวณฟาร์ม จากนั้นจึงล าเลียงอาหารมายังโรงเรือน
ต่างๆโดยรถขนอาหารในฟาร์ม 

        1.5  โรงเรือนไก่ควรอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร ส าหรับโรงเรือนที่เลี้ยงไก่อายุเท่ากัน และ
หางกัน 100 เมตร ส าหรับโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ต่างอายุกันโดยเฉพาะไก่เล็กโรงเรือนเลี้ยงไก่จะต้องอยู่ห่างจากรั้ว
ฟาร์มหรือเขตที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 300 เมตร ส่วนอาคารบ้านพักอาศัยควนแยกออกไปจากเขตเลี้ยงไก่ 



 
 

 

2.  การระบายอากาศ การระบายอากาศที่ดีมีประสิทธิภาพในโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นส่งจ าเป็นมาก 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศร้อนและชื้นอย่างประเทศไทย ซึ่งความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนและนอกโรงเรือนไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักตลอดทั้งปี หากระบบการระบายอากาศไม่ดีท าให้
อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้น และอัตราการตายจะสูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ
ระบายอากาศที่ดีในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ระบบการระบายความร้อนภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ นอกจะช่วยลด
อุณหภูมิในโรงเรือนเพ่ือให้ไก่อยู่อย่างสบายแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้แก่ไก่ในโรงเรือน ระบบ
แก๊สเสีย ระบายความชื้นออกจากคอกไก่ ท าให้ภายในโรงเรือนเย็นและช่วยลดปริมาณเชื้อโรคภายในโรงเรือน
ให้น้อยลง ระบบระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่มี 2 ระบบที่ส าคัญ คือ ระบบการระบายอากาศโดย
ธรรมชาติและระบบระบายอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์ 

        2.1  ระบบการระบายอากาศโดยธรรมชาติ เป็นการระบายอากาศโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์เข้าช่วย โรงเรือนเลี้ยงไก่ในเมืองร้อนนิยมสร้างแบบโรงเรือนเปิดข้างและท าหลังคาสูง 2 ชั้น ซึ่งช่วย
ระบายอากาศได้ดี แม้ไม่มีลมพัดช่วยระบายอากาศในโรงเรือนก็สามารถไหลวนออกทางด้านบนหลังคา  ซึ่งมี
ช่องเปิดไว้ได้สะดวก การสร้างโรงเรือนให้วางตามแนวยาวรับลม จะช่วยให้ลมพัดผ่านเป็นการระบายอากาศที่
ได้ผลดี การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ผลนั้น โรงเรือนจะต้องไม่กว้างจนเกินไป คือ ไม่ควรกว้างเกิน 12 
เมตร และโรงเรือนแต่ละหลังต้องอยู่ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้ลมพัดผ่านได้สะดวกไม่มีทางบังลม 

        2.2  ระบบระบายอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์ เป็นการระบายอากาศโดยด้วยการใช้เครื่องทุ่น
แรงเข้าช่วย โดนเฉพาะการใช้พัดลม ใช้ได้ผลดีมากในการเลี้ยงไก่ในประเทศเขตร้อนเพราะนอกจากจะช่วย
ระบายอากาศแล้ว ยังช่วยลดอุณหภูมิในโรงเรือนอีกด้วย การระบายอากาศโดยใช้พัดลมช่วยมีหลายแบบ เช่น 
การใช้พัดลมติดด้านข้างหรือเพดานของโรงเรือนเพ่ือดูดอากาศออก เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์เข้า
มาแทนที่ภายในโรงเรือนหรือติดตั้งพัดลมภายในคอกยังจุดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศและลด
อุณหภูมิภายในคอกก็เป็นระบบการระบายอากาศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ระบบความชื้นที่เหมาะสม
ส าหรับไก่คือ อยู่ระหว่าง 50-80% หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 60% ถ้าความชื้นสูงหรือต่ าเกินไปจะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพไก่ ถ้าอากาศร้อนจะมีความชื้นสูงจะท าให้การระบายความร้อนออกจากตัวไก่ท าได้ล าบาก 
นอกจากนี้ยังเร่งให้เกิดเชื้อรา หรือเชื้อบิดเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในวัสดุรองพ้ืน แต่ถ้าอากาศร้อนและแห้ง
จะท าให้ไก่สูญเสียน้ าจากร่างกายมาก ท าให้ไก่ไม่แข็งแรง ความชื้นภายในโรงเรือนสามารถลดได้โดยการเพ่ิม
การระบายอากาศให้มากขึ้น และเพ่ิมความชื้นได้ด้วยการพ่นละอองน้ าภายในโรงเรือน ส่วนความชื้นของวัสดุ
รองพ้ืนควรอยู่ในระดับ 20-30% ถ้าแห้งเกินไปจะมีปัญหาเรื่องฝุ่น ถ้าความชื้นมากเกินไปจะท าให้วัสดุรองพ้ืน
เปียกชื้น เพราะฉะนั้น จะต้องรักษาระดับความชื้นภายในโรงเรือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

        2.3  อุณหภูมิภายในโรงเรือน ไก่เป็นสัตว์เลือดอุ่น ไม่ว่าอุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ร่างกายจ าเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ แต่ความสามารถในการปรับปรุง
อุณหภูมิของร่างกายก็มีขีดจ ากัดอยู่เหมือนกัน ไก่ไม่อาจปรับปรุงอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ได้ดีในอุณหภูมิ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ซึ่งจะท าให้ไก่เกิดอาการเครียดและส่งผลกระทบต่อการผลิตเนื้อในที่สุด 

 



 
 

 

การเตรียมโรงเรือน 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรือนสะอาดปลอดจากเชื้อโรคไม่มีกลิ่นเหม็น แมลงศรัตรูไก่ตกค้างรวมถึงสิ่ง
อันตรายต่อไก่แทบทุกชนิด เช่น เศษเหล็ก ตาข่ายที่อาจท าอันตรายต่อไก่ได้ รวมตลอดถึงการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ตัวเรือนให้อยู่ในสภาพที่ดีในรุ่นต่อไป และมีความพร้อมส าหรับการรับลูกไก่มาเลี้ยงในรุ่น
ต่อไปอย่างเหมาะสม และปลอดภัย การเตรียมโรงเรือนมีข้ันตอนดังนี้ (อรวรรณ,2547) 

1. หลังจากจับไก่ออกไปหมดแล้ว ให้น ามูลไก่ออกจากโรงเรือนโดยเร็ว และท าการปิดคลุมมูลไก่ให้
มิดชิดด้วยผ้าใบหรือบรรจุใส่ในถุงอาหารไก่มัดปากถุงให้มิดชิด 

2. ท าการกวาดแซะเศษมูลไก่และเศษแกลบในโรงเรือนออกจากซอกมุมให้หมด 
3. น าอปุกรณ์ เช่น ถังอาหาร ตาข่ายกั้นห้อง และรางน้ าหรือกระปุกน้ าออกจากโรงเรือนมาเตรียมท า

ความสะอาด ต่อมาล้างโรงเรือนด้วยน้ าสะอาด โดยผสมคลอรีน 60% ขนาด 50 กรัม ผสมกับน้ า 1,000 ลิตร 
น าน้ าที่ผสมแล้ว 1 ลิตรใช้ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ล้างให้สะอาดฉีดพ่นหลังคาด้านใน ผ้าม่าน พ้ืน เสาจนทั่วทุก
ซอกมุม (ระวังอย่าพ่นถูกรูปลั๊กไฟฟ้า) จนคราบเศษมูลไก่แกลบเก่า หยากไย่ ออกหมดจากโรงเรือน น้ าที่ใช้ล้าง
ต้องมีท่ีพักเพ่ือบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่ล าน้ าสาธารณะ 

4.  ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในโรงเรือนและที่น าออกมานอกโรงเรือน เช่น รางน้ า กระปุก
น้ า ถังอาหาร ผ้าม่าน โดนใช้น้ ายาฆ่าเชื้อไอโอดีนขนาด 1 ลิตรต่อน้ า 180 -200 ลิตร ฆ่าเชื้อจุ่มล้างหรือเช็ด 
เช่น หัวแก๊ส ส่วนหัวจุ๊บน้ ามาล้างด้วยน้ าส้มสายชูแล้วน ากลับเข้าไปติดตั้งหรือน าน้ าส้มสายชูขนาด  1 ลิตรต่อ
น้ า 128 ลิตร ผสมกับจ านวนน้ าเต็มท่อปล่อยน้ าเข้าท่อน้ าไก่กินจนเต็มปิดท่อปล่อยให้น้ ายาท าความสะอาด
ประมาณ 3-6 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ าทิ้งเติมน้ าเปล่าที่สะอาดดันเศษน้ ายาออกหมด ท า 3 เที่ยวแล้วปล่อยให้
ท่อแห้ง ทิ้งไว้เมื่อล้างท าความสะอาดแล้วให้ตากอุปกรณ์ผึ่งลมจนแห้ง น าไปเก็บก่อนที่จะน าไปเข้าในโรงเรือน
หลังพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนลงไก ่

5. ให้น าอ่างน้ ายาจุ่มเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือน และน้ าเปล่าล้างคราบดินมาวางหน้าทางเข้าโรงเรือน
โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคกลูตาอัลดีไฮด์ 25 ซีซี. (2 ฝาขาดตวง) ผสมน้ า 5 ลิตรต่ออ่างฆ่าเชื้อ 1 อ่าง จุ่มเท้าฆ่า
เชื้อทุกครั้งที่เข้าโรงเรือน ควรมีรองเท้าบู๊ตเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งเพ่ือลดการน าเชื้อเข้าโรงเรือน ตลอดจนถึงวันจับไก่
จึงน าออกไป พักท าความสะอาดและรอใช้หลังล้างท าความสะอาดโรงเรือนในรุ่นต่อไป 

6. ช่วงหลังจากจับไก่ออกไปแล้วไม่ควรเปิดไฟมากเกินความจ าเป็นของงาน เพราะจะท าให้แมลงปีก
แข็งบินเข้ามาหลบอาศัยในโรงเรือนมาก หรืออาศัยอยู่ในถังอาหาร เสา เป็นต้น 

7.  พ่นยากลูตาอัลดีไฮด์ขนาด 1 ลิตรต่อน้ า 100 ลิตร ใช้ยาที่ผสมแล้ว 1 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร
พ่นฆ่าเชื้อให้ทั่วโรงเรือนด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงพอที่จะท าให้น้ ายากระจายได้ดีและเป็นฝอยมาก โดยพ่นทั่ว
ทุกซอกมุมในโรงเรือน โดยเฉพาะด้านหน้าและหลังโรงเรือน พ่นด้านข้างและผ้าม่านด้านหน้าและด้านข้างให้
สะอาดทั่วถึงและปล่อยทิ้งไว้ 12-24 ชั่วโมง 



 
 

 

8. ราดพื้นโรงเรือนด้วยโซดาไฟขนาด 3 กิโลกรัม ผสมน้ า 100 ลิตร ใช้น้ ายาที่ผสมแล้ว 600 ซีซี. ราด
ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร ทิ้งไว้ 12-24 ชั่วโมง (ไม่ควรราดถูกผ้าม่านด้านข้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นผ้าพลาสติก) 
และน าไปราดรอบ ๆ โรงเรือน 

9.  น าปูนขาวาหว่านรอบ ๆ โรงเรือนรัศมี 3 เมตร เพื่อลดเชื้อโรคและควบคุมเชื้อทั่วๆไป 
10. น าแกลบเข้าโรงเรือน โดยปูผ้าใบหรือมุ้งกางรอรับกับกับเศษดิน หินปนเข้าไป ท าการเกลี่ยจน

เสมอกัน ท าการติดตั้งอุปกรณ์จนครบถ้วน 
11.  ท าการพ่นยาฆ่าเชื้อฟอร์มาลิน 1 ลิตร ผสมน้ า 10 ลิตร ใช้น้ ายาที่ผสมแล้ว 1 ลิตร พ่นพ้ืนที่ได้ 2 

ตาราง พ่นให้ทั่วโรงเรือน และพ่นด้านนอกโรงเรือนรัศมี 3 เมตร จนทั่วรอบ ๆ โรงเรือน 
12.  ท าการปิดโรงเรือนและพักโรงเรือน โดนปิดผ้าม่านหน้าแผ่นรังผึ้งให้สนิท เพ่ือให้น้ ายาฟอร์มาลิน

ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและศรัตรูไก่ที่หลบอยู่ภายในโรงเรือน พักโรงเรือนอย่างน้อย 1-2 วัน หลังพักโรงเรือนไม่
ควรใช้พัดลมดูดกลิ่นออกมากว่า 2 ตัว ทั้งนี้เพ่ือลดการน าเชื้อโรคที่อยู่หน้าโรงเรือนซึ่งอาจจะฆ่าเชื้อนอก
โรงเรือนได้ไม่หมด ปกติใช้พัดลม 1 ตัวเดินลมแต่ต้องไม่เปิดผ้าม่านหน้าแผ่นรังผึ่ง ภายในไม่เกิน 1 วันกลิ่นจะ
หมด แล้วจึงเข้าไปท างานในโรงเรือนได้ (อรวรรณ,2547) 

13.  ระหว่างการเตรียมโรงเรือนตั้งแต่น าไก่ออกไปให้น าอาหารไก่ออกจากโรงเรือนและเก็บให้มิดชิด 
ท าการวางยาเบื่อล่อและก าจัดหนู ตามวิธีการควบคุมหนูและศัตรูไก่ต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว งู เป็นต้น 

14.  ท าการพักโรงเรือนก่อนลงไก่ตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์การกก และฆ่าเชื้อรอบสุดท้ายอย่างน้อย 3 วัน 
(หมายเหตุ การเตรียมโรงเรือนอยู่ในสภาพที่ผ้าม่านด้านข้างโรงเรือนไม่ได้ปลดออกตลอดช่วงการ

เตรียมโรงเรือน และควรพ่นยาฆ่าเชื้อท่ีผ้าม่านด้านนอกด้วย นอกจากนี้อาจท าการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ให้ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมด้วย) 

 
น้ าส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อ 
 

1. ความเป็นกรด-ด่าง สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ าที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 6.4-8.5 ถ้าน้ ามีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ต่ ากว่า 6.3 มีผลท าให้ไก่โตช้า 

2.  น้ ามีแร่ธาตุมากเกินไป มีผลท าให้รสชาติน้ าเปลี่ยนไป แร่ธาตุบางอย่างจะจับตัวกับยาปฏิชีวนะที่
ละลายในน้ า ท าให้การให้ยาไม่ได้ผล 

3.  น้ าที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ทั้งสิ้น การบ าบัด
น้ าเพื่อก าจัดแบคทีเรีย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยการบ าบัดด้วยคลอรีนก่อน (น้ าที่บ าบัดด้วยคลอรีนห้ามใช้
ในการละลายวัคซีนได้ ถ้าจะใช้ควรพักน้ าที่บ าบัดด้วนคลอรีนไว้ประมาณ 3 วันก่อน) ควรมีน้ าสะอาดให้แก่ไก่
กินอย่างพอเพียง 

4.  ไก่เล็ก 10 ตัวใช้รางน้ ายาว 20 เมตรหรือ กระปุกน้ า 1 ใบ ต่อลูกไก่ 50 ตัว 
5.  ไก่รุ่น 10 ตัว ใช้รางน้ ายาว 50 เซนติเมตร 
6.  ไก่ใหญ่ 10 ตัว ใช้รางน้ ายาว 1 เมตร 



 
 

 

อาหารไก่เนื้อ 
 

1.  ควรเป็นอาหารใหม่ เก็บไม่เกิน 7 วัน เม็ดอาหารมีขนาดสม่ าเสมอปราศจากเชื้อรา 
2.  การเก็บรักษาอาหาร ไม่ควรกองไว้กับพ้ืนหรือติดฝาผนัง เพ่ือหลีกเลี่ยงความชื้น และควรมีไม้รอง

ให้สูงจากพ้ืนพอสมควร ควรอยู่ในที่มิดชิด ไม่มีนก หนู หรือแมลงมากัดกิน 
3.  ควรมีอุปกรณ์ให้อาหารเพียงพอ กระจายสม่ าเสมอ อย่าใส่อาหารเต็มถาด จะท าให้อาหารหกหล่น 

ซึ่งจะท าให้สิ้นเปลือง ช่วงไก่เล็กให้เติมอาหารครั้งละน้อยๆ วันละหลายครั้ง(4-5 ครั้ง) เพ่ือกระตุ้นการกิน
อาหาร และป้องกันลูกไก่คุ้ยเขี่ยอาหารเล่น 

4.  สูตรอาหาร จะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของไก่เนื้อในช่วงอายุต่าง ๆ เมื่อไก่โตขึ้นไก่ต้องการ
โปรตีนลดลงกว่าตอนเป็นไก่เล็ก แต่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานพวกคาร์โบไฮเดรทเพ่ิมขึ้น 

5.  อาหารไก่เนื้อ ระยะแรก ใช้เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 21% 
6.  อาหารไก่เนื้อ ระยะเติบโต ใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุ 3-6 สัปดาห์ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 19% 
7.  อาหารไก่เนื้อ ระยะท้าย ใช้เลี้ยงไก่ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 17%  
8.  ปริมาณอาหารที่กิน เนื่องจากต้นทุนอาหารเป็นต้นทุนที่สูงของการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 60% ของ

ต้นทุน ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อสูงสุด เมื่อไก่อายุ 6 สัปดาห์ หลังจากนั้น อัตราการเจริญเติบโตจะ
ช้าลง แม้ว่าไก่จะได้รับอาหารเพ่ิมขึ้นก็ตาม ดังนั้น เมื่อเลี้ยงไก่เนื้อไป 6 -7 สัปดาห์ ไก่จะมีน้ าหนักเฉลี่ยที่ 2 
กิโลกรัมต่อตัว เกษตรกรจึงควรรีบขายออกเมื่อไก่มีอายุ 6 -7 สัปดาห์ขึ้นไป โดยพิจารณาให้ไก่มีน้ าหนักที่
เหมาะสมตามที่ตลาดต้องการ (กรมปศุสัตว์,2539) 

 
การให้ยาและไวตามิน 
 

1.  ภาวะปกติ ลูกไก่ที่สมบูรณ์ไม่จ าเป็นต้องให้ยาหรือไวตามินใด ๆ การให้น้ าตาลที่มีกลูโคสเป็น
ส่วนประกอบ ท าให้ลูกไก่ดูดซึมน าไปใช้ได้เลย มีส่วนช่วยลดปัญหาไก่ตายเนื่องจากน้ าตาลในเลือดต่ า อาจให้ไว
ตามินเพ่ือเสริมสิ่งที่ร่างกายไก่ไม่ต้องการ 

2.  การให้ยาเพื่อป้องกันละรักษาโรค จะต้องมีการหยุดยาก่อนขายไก่เพ่ือให้ไก่ที่ที่ขายออกปลอดจาก
ยาที่ตกค้างในเนื้อไก่ หรืออวัยวะต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้หยุดยาตามระยะเวลาของ
ใบก ากับการใช้ยาชนิดนั้น ๆ ก าหนด 

 
อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ 
 

การเลี้ยงไก่เป็นการค้าหรือเป็นอาชีพนั้นจ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์การเลี้ยงที่ประสิทธิภาพทนทาน ง่าย
ต่อการท าความสะอาด และราคาไม่แพงจนเกินไป อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ระยะต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันไป



 
 

 

บ้างทั้งขนาดและปริมาณ ส าหรับอุปกรณ์การเลี้ยงไก่เนื้อที่ส าคัญนับตั้งแต่ระยะกกลูกไก่ไปจนกระทั่งจับ
จ าหน่าย มีดังนี้ (กรมปศุสัตว์,2539) 

1.  เครื่องกก เครื่องกกเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญมากส าหรับเลี้ยงลูกไก่ ท าหน้าที่ให้ความอบอุ่นลุก
ไก่แทนแม่ไก่ ซึ่งมีหลายแบบด้วยกัน คือ 

        1.1  เครื่องกกแบบฝาชี เป็นเครื่องกกที่นิยมกันแพรหลายกว่าเครื่องกกแบบอ่ืน ๆ ซึ่งมีรูปร่าง
และขนาดแตกต่างกันไป ส่วนมากจะมีรูปร่างกลมหรือเป็นเหลี่ยมท าด้วยโลหะ ช่วยให้ความร้องสะท้อนลงสู่
พ้ืนกก ขนาดของกกแบบฝาชีโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 -2 เมตร สามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 
500 ตัว เครื่องกกแบบฝาชีอาจจะเป็นชนิดห้อยแขวนกับเพดานสามารถปรับให้สูงต่ าได้ตามต้องการ เมื่อไม่
ต้องการใช้ก็สามารถดึงขึ้นเก็บไว้หรืออาจเป็นแบบมีขาวางกับพ้ืนคอกที่สามารถปรับให้สูงต่ าได้ และยกออก
จากบริเวณกกเม่ือไม่ต้องการใช้ เครื่องกกแบบฝาชีนี้ส่วนมากจะใช้ไฟฟ้า น้ ามันหรือแก๊ส เป็นแหล่งความร้อน 

        1.2  เครื่องกกแบบหลอดอินฟราเรด การกกด้วยวิธีนี้ โดยใช้หลอดไฟอินฟราเรดซึ่ ง
หลอดอินฟราเรดขนาด 250 วัตต์ 1 หลอด แขวนไว้เหนือพ้ืนประมาณ 45-46 เซนติเมตร จะสามารถกกลูกไก่
ได้ประมาณ 60-100 ตัว แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้หลอดอินฟราเรดจ านวน 4 หลอดต่อกก ความร้อนที่ได้จาก
หลอดไฟจะไม่ช่วยให้อากาศรอบ ๆ อุ่น แต่จะให้ความอบอุ่นโดยตรงต่อไก่ 

        1.3 เครื่องกกแบบกรงตับ การกกแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยนิยมใช้ที่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน มีหลอดไฟฟ้าและลวดร้อนเป็นแหล่งให้ความอบอุ่นติดอยู่ตรงส่วนกลางของกรง กรงสามารถซ้อนกัน
ได้ 3-4 ชั้นเพื่อประหยัดเนื้อท่ี 

        1.4  เครื่องกกแบบรวม เป็นการกกแบบไก่จ านวนมาก ๆ โดยให้ความร้อนจากแหล่งกลางแล้ว
ปล่อยความร้อนไปตามท่อในรูปของน้ าร้อนหรือไอน้ า วางท่อไปตามความยาวของโรงเรือนตรงกลางใต้
คอนกรีต หรือวางท่อเหนือพ้ืนคอนกรีตประมาณ 30 เซนติเมตร หรืออาจะใช้ลวดร้อนฝังใต้พ้ืนคอนกรีต 
อย่างไรก็ดีการกกลูกไก่ด้วนวิธีนี้การให้ความร้อนจะไม่ทั่วพ้ืนคอนกรีตทั้งคอก แต่จะให้เฉพาะตรงส่วนกลางไป
ตามความยาวของโรงเรือนกว้างเพียง 2-2 เมตรเท่านั้น นอกจากนี้การกกแบบรวมอาจปล่อยความร้อนออกมา
ในรูปแบบของลมร้อน ออกมาตามท่อกระจายไปทั่วทั้งคอก ซึ่งแหล่งให้ความร้อนอาจได้จากน้ ามัน แก๊ส
ธรรมชาติ น้ ามันดีเซลถ่านหิน หรือไม้ฟืน เป็นต้น 

2. แผงกั้นเครื่องกก การเลี้ยงลูกไก่ในระยะกกจ าเป็นต้องมีที่ส าหรับล้อมเครื่องกก ซึ่งอาจเป็นไม่
กระดานหรือสังกะสีแผ่นเรียบหรือเสียมล้อมข้าวหรือลวดตาข่าย หรือกระดาษแข็งก็ได้ที่มีความสูงประมาณ 
50 เซนติเมตร วางล้อมเครื่องกกลูกไก่ให้ห่างจากขอบเครื่องกกประมาณ 75 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกไก่
ระยะ 2-3 วันแรกอยู่ห่างจากกกที่ให้ความอบอุ่นประมาณ 75 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกไก่ระยะ 2-3 วัน
แรกอยู่ห่างจากกกที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่มากเกินไป จนกว่าลูกไก่จะรู้จักที่ให้ความอบอุ่นดี 

3.  หลอดไฟในเครื่องกก ภายในเครื่องกกควรมีหลอดไฟให้แสงสว่างขนาดเล็ก 5 -10 แรงเทียน 1 
หลอด เพื่อล่อให้ลูกไก่เข้าไปหาที่อบอุ่น ซึ่งมีความจ าเป็นในระยะ 2-3 วันแรกเมื่อลูกไก่รู้จักที่ให้ความอบอุ่นดี
แล้วจึงจ าเป็นต้องใช้อีกต่อไป 



 
 

 

4. วัสดุรองพ้ืน หมายถึง วัสดุที่ใช้รองพ้ืนคอกเพ่ือให้ไก่ในคอกสะอาด และอยู่ได้อย่างสบายวัสดุรอง
พ้ืนคอกยังท าหน้าที่คายความชื้นออกจากพ้ืนคอกไปสู่อากาศที่ผ่านเข้ามาในคอก ในระบบระบายอากาศ 
ภายในคอก ท าให้พ้ืนคอกแห้ง และสะอาดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้วัสดุรองพ้ืนยังช่วยให้อุจจาระแห้ง เก็บ
กวาดได้ง่ายและประหยัดแรงงานไม่ต้องเก็บกวาดบ่อยๆด้วย การรวมตัวของวัสดุรองพ้ืนกับอุจจาระที่มี 
ความชื้นอยู่บ้างเป็นการเร่งการขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ เป็นผลให้ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจท าให้เกิดโรค
ไปในตัว อีกประการหนึ่งหากการจัดการกับวัสดุรองพ้ืนที่ดี อุจจาระไก่จะกระจายรวมไปกับวัสดุรองพ้ืน   

เป็นการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไก่ที่ได้รับเชื้อแต่น้อยๆ ท าให้เกิดภูมิ
ต้านทานโรคขึ้นโดยธรรมชาติ   คุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนที่ดี คือ ต้องมีความสามารถในการดูดความชื้นจาก
พ้ืนคอกได้ดี และในขณะเดียวกันจะดูดความชื้นจากอากาศได้ต่ า มีลักษณะค่อนข้างหยาบทั้งนี้เพ่ือป้องกันการ
จับกันเป็นก้อน แต่ขนาดต้องไม่ใหญ่จนเกินไปหรือละเอียดจนเป็นฝุ่น ไม่อัดแน่นง่าย มีความร้อนอยู่ตลอดเวลา 
ไม่เป็นฝุ่นหรือขึ้นราง่าย เป็นวัสดุที่สามารถคายความชื้นได้ดีและ แห้งอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญวัสดุนั้นควร
เป็นวัสดุที่ใหม่ แห้ง สะอาด ปราศจากเชื้อราและฝุ่นละออง และมีน้ าหนักเบา ถ้าเป็นผลพลอยได้จากไม้ควร
ได้มาจากไม้เนื้ออ่อน ไม่ควรใช้ไม้เนื้อแข็ง เพราะไม้เนื้อแข็งมีแท่นเนินสูงและมักมีเสี้ยนไม้แหลมคม ซึ่งอาจท า
อันตรายต่อกระเพาะและกึ๋นไก่ได้ถ้ากินเข้าไป นอกจากนี้วัสดุที่จะใช้รองพ้ืนคอกเลี้ยงไก่ควรหาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นราคาถูกและเมื่อเลิกใช้แล้วสามารถน าไปเป็นปุ๋ยได้อย่างดี แต่ไม่ควรใช้วัสดุรองพ้ืนที่ผ่านการฉีดยาฆ่า
แมลงเพราะจะเป็นอันตรายต่อไก่ (กรมปศุสัตว์,2539) 

5.  ภาชนะให้อาหาร ภาชนะใส่อาหารส าหรับไก่ ควรพิจารณาถึงชนิด ขนาดและจ านวนที่เหมาะสม
กับจ านวนไก่ ภาชนะให้อาหารไก่แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

        5.1  ถาดอาหาร ถาดอาหารขนาด 48 x 72 x 66.5  เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จ านวน 1 
ถาด ใช้กับลูกไก่อายุ 1-7 วัน ได้จ านวน 100 ตัว หรืออาจใช้ฝากล่องที่บรรจุลูกไก่เป็นถาดอาหารก็ได้ ฝากล่อง 
1 ฝาต่อลูกไก่ 100 ตัว หรือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถาดอ่ืนๆ ที่มีลักษณะแบนๆ กว้างๆ ก็ได้ วางไว้ใน
เครื่องกกลูกไก่ เพ่ือหัดให้ลูกไก่กินอาหารเป็นเร็วขึ้น 

       5.2  รางอาหาร รางอาหารท าด้วยไม้หรือสังกะสี หรือเอสล่อนหรือพลาสติก ท าเป็นรางยาวให้
ไก่ยืนกินได้ข้างเดียวหรือ 2 ข้าง ที่มีจ าหน่ายโดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กใช้ส าหรับลูกไก่เล็ก และขนาด
ใหญ่ใช้กับลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ส าหรับการก าหนดพ้ืนที่ให้อาหารลูกไก่จ านวน 100 ตัวคือ 
ลูกไก่อายุ 0-4 สัปดาห์ใช้ล้างอาหารชนิดกินได้ 2 ด้าน ยาว 4 ฟุต  

จ านวน 2 ราง นอกจากนี้ รางอาหารอาจท าจากปล้องไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่แทนก็ได้ รางอาหารที่ใช้ต้อง
มีช่องยื่นกินอาหารของรางให้มีครบตามจ านวนลูกไก่ เพราะลูกไก่กินอาหารพร้อมๆกันทั้งหมด 

        5.3  ถังอาหาร ถังอาหารท าด้วยเอสล่อนหรือพลาสติก เป็นแบบถังแขวน มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 16 นิ้ว มีเส้นรอบวงประมาณ 50 นิ้ว หลังจากลูกไก่อายุได้ 15 วัน อาจใช้ถังอาหารแบบแขวนได้
และให้อาหารด้วยถังไปจนกระทั่งจับขาย ส าหรับจ านวนที่ใช้คือ จ านวน 4 ถังต่อไก่ 100 ตัว การให้อาหารด้วย
การใช้ถังแขวนนี้ต้องปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับหลังไก่หรือต่ ากว่าหลังไก่เล็กน้อย 



 
 

 

6. ภาชนะให้น้ า ภาชนะให้น้ าส าหรับลูกไก่ในระยะ 2-3 วันแรก จะต้องจัดเป็นพิเศษที่ลูกไก่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายและกินได้สะดวก เมื่อลูกไก่โตขึ้นจึงเปลี่ ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและขนาดของไก่ 
ภาชนะท่ีให้น้ าไก่ที่นิยมใช้มี 2 แบบด้วยกันคือ แบบรางยาวและแบบขวดมีฝาครอบ 

        6.1 แบบรางยาว รางน้ าอาจท าด้วยสังกะสี พลาสติกหรือเอสล่อน การเลี้ยงลูกไก่อายุ 1 -3 
สัปดาห์ ถ้าใช้รางน้ าที่เข้าไปกินได้ด้านเดียวควรใช้รางยาว 2-2 ฟุตต่อลูกไก่ 100 ตัว ส าหรับลูกไก่อายุ 3 
สัปดาห์ขึ้นไปให้เพิ่มความยาวขึ้นอีก 3 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดควรเพ่ิมข้ึนอีก  

        6.2  แบบขวดมีฝาครอบ เป็นภาชนะให้น้ าที่นิยมใช้กันมากมีขายอยู่ทั่วไป มีหลายขนาด
เกษตรกรอาจท าใช้เองได้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กระป๋องนมเปล่าที่เป็นอลูมิเนียม เจาะรูที่ด้านเปิดให้ห่างจาก
ขอบประมาณ 1 เซนติเมตร จ านวน 2 รู ใส่น้ าสะอาดและคว่ าลงบนจานหรือถาดใช้เลี้ยงลูกไก่ได้  

7.  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เนื่องจากแสงสว่างมีความจ าเป็นต่อการมองเห็นของไก่ ไม่ว่าเวลากินอาหาร 
กินน้ า หรืออ่ืนๆ ดังนั้นภายในโรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์การให้แสงสว่างไว้อย่างเพียงพอ ตรวจสอบจ านวน
หลอดไฟ ถ้าหลอดไฟเสียให้รีบเปลี่ยนแก้ไขทันที และหมั่นตรวจสอบทุกครั้งที่เข้าโรงเรือนและดูว่าก าลังไฟตก
หรือไม่ มีการรั่วของไฟหรือไม่ ตรวจดูน้ ามันเครื่องน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟทุกสัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปนิยม
ติดตั้งหลอดไฟต่างๆดังนี ้

        7.1  หลอดกลมธรรมดา ไส้ของหลอดแบบนี้จะเป็นพวกแร่ทังสเตนและหลอดควอร์ท 
คุณสมบัติของหลอดประเภทนี้มีประสิทธิภาพการให้แสงต่ า อายุการใช้งานสั้นกว่าหลอดชนิดอ่ืนๆ ราคาค่า
ติดตั้งต่อหลอดอาจจะถูก แต่ต้องติดตั้งหลายหลอดเพ่ือให้แสงเท่ากับชนิดอ่ืน แต่ควรสม่ าเสมอของแสงจะ
ดีกว่าเพราะหลอดกระจายดีกว่าและต้องใช้โป๊ะสะท้อนแสงช่วยเพ่ือให้ความเข้มของแสงดีขึ้น และเสียค่า
กระแสไฟฟ้ามากกว่าหลอดชนิดอื่นๆเมื่อเทียบกับความเข้มของแสงเท่ากัน 

        7.2  หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพการให้แสงมากกว่า หลอดกลมธรรมดา
เฉลี่ยประมาณ 4 - 7 เท่า ราคาค่าติดตั้งต่อหลอดแพงกว่าหลอดกลมธรรมดา แต่ใช้จ านวนหลอดน้อยกว่าใน
จ านวนวัตต์ที่เท่ากัน อายุการใช้งานนานกว่าแบบหลอดธรรมดา และเสียค่ากระแสไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดกลม
ธรรมดา 

         7.3  หลอดไอปรอท หลอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพการให้แสงมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
อายุการใช้งานของหลอดนาน แต่เวลาเปิดไฟต้องการเวลานานหลายนาทีส าหรับอุ่นหลอด เหมาะกับโรงเรือน
ที่มีเพดานสูง ราคาค่าติดตั้งสูง และหาซื้อได้ยาก 

        7.4  หลอดเมทอลฮาลีด หลอดชนิดนี้ มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กับหลอดไอปรอท แต่มี
ประสิทธิภาพการให้แสงมากกว่า 

         7.5  หลอดโซเดียมความดันสูง หลอดชนิดนี้มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กับหลอดเมทอลฮาลีด แต่มี
ประสิทธิภาพการให้แสงมากกว่า 

8. ผ้าม่าน ในระยะกกลูกไก่รอบ ๆ คอกควรมีผ้าม่านไว้เพื่อป้องกันลมพัดแรง โดนเฉพาะช่วงฤดูหนาว 
การปิดม่านจะท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนและอุณหภูมิใต้เครื่องกกอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างคงที่ ไม่



 
 

 

เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว ส าหรับการกกลูกไก่ในฤดูร้อนควรเปิดม่านขึ้นเล็กน้อยในเวลากลางวัน เพ่ือให้
ลมพัดผ่านภายในโรงเรือน และปิดม่านในตอนเย็น (กรมปศุสัตว์,2539) 

 
การให้อาหารในไก่เนื้อ 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไก่ได้รับสารอาหารจากอาหารไก่ครบถ้วนและถูกต้องตามช่วงอายุสายพันธุ์ และ
มีการเข้าถึงอาหารได้อย่างเท่าเทียมกันทุกตัว เติมโตอย่างสม่ าเสมอทุกตัว ควรตรวจสอบสภาพการแขวนถัง
อาหารหรือสภาพการกินอาหารไก่ ปริมาณที่ให้กระจายดีหรือไม่  หกหล่นหรือไม่ การจัดการให้อาหารในไก่
เนื้อในโรงเรียนมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ (อรวรรณ,2547) 

1.  การให้อาหารช่วงไก่เล็กอย่างน้อยวันละ 5-6 ครั้ง ช่วงไก่โตให้อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งห้ามให้ไก่
อดอาหาร 

2.  จ านวนถังอาหาร 30 ใบต่อไก่ 1,000 ตัว ถาดอาหารลูกไก่ 1 ใบต่อไก่ 100 ตัว 
3.  ควรกั้นห้องแยกไก่เป็นฝูงย่อยอย่างน้อย 3 ห้อง เพ่ือลดปัญหาไก่เดินไปมาสูญเสียพลังงานโดยไม่

จ าเป็น และลดการแย่งกินอาหารเวลาให้อาหารช่วงเช้าหรือเย็น 
4.  ต้องให้อาหารเท่ากันทุกถังหรือใกล้เคียงกัน 
5.  ตรวจดูการกระจายตัวของไก่และความสว่างของแสงในโรงเรือน แสงสว่างเกินไปไก่หนีแสงหรือไม่ 

ให้ปรับขนาดแสงให้เหมาะสม ช่วงให้โปรแกรมช่วงมืดต้องมีอาหารให้ไก่กินหลังเปิดไฟด้วย เพราะไก่จะอยาก
กินอาหารมาก 

6.  ปรับระดับถังอาหารให้เหมาะกับความสูงของไก่คือที่ระดับหลังไก่ ถ้าเตี้ยไปไก่จะก้มกิน ขาไก่จะงอ
หรือเสียสภาพไปถ้าวางเตี้ยมาก 

7.  ระวังอาหารเก่าตกค้างในถังจะเป็นราได้ง่าย เนื่องจากในโรงเรือนมีความชื้นสูงท าให้อาหารเป็นรา
ง่าย 

8.  ระวังอาหารหกหล่นมาก ช่วงไก่อดอาหารจะกินอาหารที่หกหล่นและได้รับเชื้อโรคจากพ้ืน เช่น 
บิด คลอสตริเตียม สตาฟฟัยโลคัส เป็นต้น 

9. ไม่ควรน าอาหารที่ยังไม่ได้ใช้มาเก็บไว้ในโรงเรือนเพราะจะเป็นราได้ง่าย 
10. อาหารที่ย้ายมาจากฟาร์มอ่ืนควรฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีนพ่นฝอยละเอียดปิดคลุมไว้ในผ้าใบหรือห้อง

รมควันอย่างน้อย 1 วัน และการวางเรียงต้องไม่ทับซ้อนกันมากเพ่ือให้ควันฟอร์มาลินสัมผัสถุงอาหา รทุกใบ
ทั่วถึงหากอาหารนั้นย้ายมาจากฟาร์มที่ไก่ป่วยโรคระบาด ไม่ควรน าเข้าให้ไก่กิน 

11. ทีเก็บอาหารด้านนอกโรงเรือนควรมีที่วาง ยกพ้ืนลอยสูง เพ่ือระบายอากาศได้และป้องกันนกหนู
กัดกินอาหาร 

12. ไม่ควรจัดแถวถังอาหารห่างกับแถวรางน้ า จุ๊บน้ ามากกว่า 3 เมตร เพราะไก่ที่โตแล้วจะไม่สามารถ
เข้าไปถึงน้ าได้ 



 
 

 

13.  ให้ท าความสะอาดถังอาหารที่มีเศษมูลไก่เศษ แกลบตกลงไป หรือเปียกสกปรก ทุกครั้งที่พบทันที
ไม่ควรทิ้งไว้ 

 
การเตรียมการก่อนเลี้ยง 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมก่อนที่จะน าลูกไก่เข้าเลี้ยงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง เพราะว่าถ้า มี
การเตรียมตัวที่ถูกต้องแล้วจะช่วยให้การเลี้ยงไก่เนื้อได้ผลดี จึงใคร่ควรปฏิบัติดังนี้ (ไชยา,2542)   

1.  การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนน าไก่เข้ามาเลี้ยงต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคใน
โรงเรือนให้เรียบร้อยทั่วทุกซอกทุกมุม ทั้งฝา พ้ืน ลวดตาข่าย เพดานและตามซอกมุมต่างๆ โดยการฉีดพ่น 

ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อให้ทั่วและทิ้งไว้ให้แห้ง การท าความสะอาดเช่นนี้ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ แม้ภายหลัง
การน าไก่เข้ามาเลี้ยง ถ้าท าความสะอาดทุกวันเป็นประจ าไก่จะชินและตื่น ส่วนไหนที่มีการช ารุดให้รีบซ่อมแซม
หลังท าความสะอาดแล้วให้ปิดเรือนเพ่ือป้องกันไม่ให้คนหรือสัตว์เข้าไป  

2.  ส าหรับอุปกรณ์การให้น้ า อุปกรณ์การให้อาหารและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้น าออกล้างท าความสะอาด
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเสียก่อน จึงน าเข้าไปเตรียมไว้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ทุกเม่ือที่ต้องการ  

3.  การจัดการปูพ้ืนคอก ใช้วัสดุรองพ้ืนที่ใหม่ แห้ง และสะอาด เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย แกลบ ฯลฯ ปูรอง
พ้ืนให้หนาประมาณ 2-3 นิ้ว ซึ่งวัสดุรองพ้ืนคอกนี้จะต้องมีความชื้นประมาณ 20-25 เพ่ือไม่ให้เป็นฝุ่นละออง
หรือเกิดการกระจายฟุ้งโดยการพ่นน้ าทั่วไป การสังเกตว่าวัสดุรองพ้ืนคอกมีความชื้นเหมาะสมคือ เมื่อใช้มือ
กอบวัสดุรองพ้ืนขึ้นมาแล้ว ก ามือบีบให้แน่นจะจับกันเป็นก้อนแล้วค่อยๆ กระจายและตกลงสู่พ้ืนบ้าง เมื่อ
คลายมือออกมา 

4.  ส าหรับการท าความสะอาดวัสดุรองพ้ืนคอกเม่ือน าไก่เข้ามาอยู่แล้ว จะท าการกลับวัสดุรองพ้ืนคอก
โดยใช้ลวดตาข่ายกางกั้นไก่ไปด้านหนึ่งของกรงเพ่ือความสะดวกในการท างานแล้วใช้พลั่วตักดินพลิกไปมา
รอบๆ ห้อง หมุนเวียนกลับจนทั่วทั้งกรง การกลับวัสดุรองพ้ืนจะช่วยลดปัญหาเรื่อ งการเกิดก๊าซแอมโมเนีย 
อากาศภายในโรงเรือนจะดีข้ึน  

5.  การเตรียมที่ให้น้ าและอาหารในระยะ 3 สัปดาห์แรก ที่ให้น้ าควรเป็นกระติกหรือถังน้ าวางเป็น
จุดๆ ใกล้กับชายขอบรองฝาเครื่องกกห่างกันไม่เกิน 30 เซนติเมตร ส าหรับที่ให้อาหารจะจัดเตรียมไว้แต่ยัง 

ไม่จัดวางไว้ในกรงจนกว่าลูกไก่จะฟ้ืนตัว ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากเริ่มกกที่ให้อาหาร
ในช่วงสัปดาห์แรกจะใช้ถ่านแบนๆหรือฝากล่องใส่ลูกไก่มาดัดแปลงเป็นถาดใส่อาหาร  

6.  การเตรียมเครื่องกก ก่อนลูกไก่มาถึงความอุ่นเครื่องกกให้ความร้อนได้ที่เสียก่อนหลาย ๆ ชั่วโมง 
จนแน่ใจว่าได้ความอบอุ่นเรียบร้อยหรือปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องตามต้องการ 

 
 
 
 



 
 

 

การน าลูกไก่เข้าเลี้ยง 
 

เนื่องจากลูกไก่มีความอ่อนแอมากจึงต้องระวังอย่าให้เกิดความบอบช้ ากับลูกไก่ได้ นับตั้งแต่การขนส่ง 
ในฤดูที่มีอากาศร้อนควรกระท ากันในเวลาเช้าหรือเย็น รถที่จะใช้ขนส่งลูกไก่นี้ต้องเป็นรถที่สะอาดผ่านการฆ่า
เชื้อโรค มีการระบายอากาศดี อย่าซ้อนกล่องลูกไก่ให้มากเกินไป และควรเว้นช่องระบายอากาศให้เพียงพอ 
เวลายกข้ึนลงอย่าให้กล่องตะแคงมากเพราะจะท าให้ลูกไก่เทมารวมกัน อาจจะทับกันมากท าให้เกิดการบอบช้ า
ได้ เมื่อน าลูกไก่ถึงฟาร์มการปล่อยลูกไก่ให้ลงพื้นควรค่อยๆจับวางลง อย่าเทลูกไก่ลงพ้ืนทั้ง (ไชยา,2542)   

กล่องเป็นอันขาด เพราะจะท าให้ลูกไก่กระทบกระเทือนและบาดเจ็บได้มาก เมื่อไก่มาถึงฟาร์มแล้วจะ
มีการปฏิบัติดังนี้  

1.  น าลูกไก่ออกจากกล่อง จับลูกไก่เข้าภายใต้เครื่องกกทันทีที่เมื่อถึง โดยใช้มือซ้อนลูกไก่ออกมาแล้ว
ค่อยๆวางลงภายใต้เครื่องกก ซึ่งภายในเครื่องกกควรมีแสงสว่างขนาด 25 แรงเทียน เพ่ือให้ลูกไก่อยู่ภายใน
บริเวณเครื่องกกนี้  

2.  ให้ลูกไก่ได้กินน้ าทันที โดยก่อนหน้านี้ให้เตรียมถาดอาหารและถาดน้ าไว้พร้อมและมีเพียงพอกับ
จ านวนลูกไก่ ถ้าลูกไก่ร้อนจัดก็อย่าเพ่ิงให้กินรอให้เย็นปกติเสียก่อนจึงให้กินได้ ในครั้งแรกลูกไก่จะอ่อนเพลีย 
ไม่อยากลุกไปไหน จึงต้องหัดให้ลูกไก่กินน้ าและกินอาหาร โดยการท าเสียงกรุ๋งกริ๋ง บริเวณที่ให้น้ าและท าให้น้ า
กระเซ็นออกมาเล็กน้อย ลูกไก่จะเข้ามากินเอง ส าหรับตัวที่อ่อนเพลียมากอาจจับให้จงอยู่ปากจุ่มน้ าและปล่อย
ให้ลูกไก่อยู่ตรงนั้น การหัดให้ลูกไก่กินอาหารเป็นก็เช่นเดียวกัน ลูกไก่จะเริ่มกินอาหารหลังจากที่กินน้ าเป็นและ
สภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้น หลังจากปล่อยลงกรงกกประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในระยะ 3 วันแรก น้ าที่ให้ลูกไก่กิน
ควรผสมยาปฏิชีวนะและวิตามินลงไปด้วยการน าลูกไก่เข้ามาเลี้ยงนี้ควรจะน าไก่เข้ามาชุดเดียวกันในแต่ละ
โรงเรือน และให้มีอายุเดียวกัน ที่ควรทยอยเข้ามาเพราะจะมีปัญหาเรื่องการจัดการเลี้ยงดูและการป้องกันโรค 
(ไชยา,2542)   

 
การกกลูกไก่  
 

การกกลูกไก่ระยะแรกจ าเป็นส าหรับการเลี้ยงไก่มาก ธรรมชาติของลูกไก่ต้องการความอบอุ่นจากแม่
ไก่ แต่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ซึ่งเลี้ยงเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องหาสิ่งมาทดแทนความอบอุ่นที่ได้รับ
จากแม่ตามธรรมชาติ เพ่ือให้ลูกไก่มีความปลอดภัย การกกลูกไก่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะมีผลต่อความ
เจริญเติบโตความแข็งแรงและความต้านทานโรคในลูกไก่เป็นอย่างมาก ผู้เลี้ยงสามารถเรียกใช้เครื่องกบแบบใด
ก็ได้ ถ้าเลี้ยงลูกไก่จ านวนน้อยหรือส าหรับผู้เริ่มต้นเลี้ยงใหม่ที่อยู่ในที่มีไฟฟ้าใช้ควรกกลูกไก่ด้วยหลอดไฟ
ธรรมดา 40 - 60 แรงเทียน โดยอาจติดหลอดไฟใต้ฝาชีหลายๆหลอด แล้วมีสวิตซ์เปิดปิดหลอดไฟทีละดวง
หรือทั้งหมด เพ่ือลดความอบอุ่นได้ตามต้องการ ส าหรับการเลี้ยงไก่เนื้อเป็นการค้ามักจะเลี้ยงลูกไก่งวดหนึ่งเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น การกกจึงใช้เครื่องกกขนาดใหญ่ซึ่งมักจะท าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดลูกไก่ 500 ตัวและ
ขนาดลูกไก่ 1000 ตัวความอบอุ่นส าหรับไก่ภายใต้เครื่องกกในสัปดาห์แรกตั้งแต่ต้นด้วย 35 องศาเซลเซียส



 
 

 

และค่อยๆลดลงเหลือ 32.2 และ 29.3 องศาเซลเซียส ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 หลังจากนั้นยกออกไปได้ ขอบ
ของฝากระโจมเครื่องกกจะต้องอยู่สูงกว่าระดับพ้ืนประมาณ 2 นิ้วและจะต้องปรับให้สูงขึ้นเมื่อลูกไก่อายุมาก
ขึ้น (ไชยา,2542) 

ตารางท่ี 1  อุณหภูมิที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับอายุลูกไก่ 

 อายุลูกไก่ (วัน)      องศาฟาเรนไฮด์       องศาเซลเซียส 

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

ที่มา: ไชยา(2542) 
 

การเลี้ยงดูลูกไก่ในระยะแรก 
 

1.  การให้อาหารและน้ า ให้ลูกไก่ท่ีมีอายุ 1-3 วันแรก ลูกไก่ยังกินอาหารไม่เก่ง อาจจะเป็นถาดวางไว้ 
โดยใช้ 1 ถาดต่อลูกไก่ 100 ตัว จัดวางถาดอาหารไว้ภายใต้เครื่องกกโดยวางสลับกับกระป๋องน้ า หลังจากวันที่ 
3 ไปแล้วจึงค่อยเลื่อนถาดหรือรางน้ า รางอาหารออกจากใต้เครื่องกกได้ อาหารของลูกไก่ในช่วงนี้ก็ใช้อาหารไก่
อ่อนและผสมยาปฏิชีวนะลงไป 10 กรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัมหรือ 4 - 5 เท่าตัวของอัตราปกติ มีโปรตีน
ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ อาจเพ่ิมโปรตีนหรือวิตามินให้มากขึ้นอีกช่วง 1 - 4 วันแรก ควรให้อาหารบ่อยครั้ง 
โดยแบ่งให้กินตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ า 1 - 2 ครั้ง การให้อาหารควรเติมครั้งละน้อย ๆ แต่
บ่อยครั้ง จะช่วยให้ไก่กินอาหารได้ดีขึ้น เพราะมีการกระตุ้นบ่อยๆ และยังท าให้ได้มีโอกาสสังเกตดูแลไก่ได้
บ่อยครั้งขึ้น เมื่อลูกไก่อายุ 10 วันขึ้นไป เริ่มให้กินอาหารในรางอาหาร ซึ่งยืนกินได้ 2 ข้างของราง อาจ ใช้ราง
ขนาดเล็ก น้ าส าหรับลูกไก่ควรเป็นน้ าจืดที่สะอาด กระป๋องวางไว้หลายๆแห่ง การสลับถาดอาหาร ควรใช้ยา
ปฏิชีวนะละลายน้ าให้กินใน 3 วันแรก เมื่อเห็นว่าไก่ซึมไม่ปราดเปรียว ในระยะแรกลูกไก่อาจไม่กินน้ า แก้ไข
โดยการจับจงอยปากจุ่มน้ า กระป๋องน้ าควรจัดไว้ให้พอแก่ความต้องการของลูกไก่ โดยตัดกระป๋องน้ า 1 
กระป๋องต่อไก่ 50 ตัว (ไชยา,2542)   

2.  การให้แสงสว่าง เนื่องจากไก่เนื้อมีอายุการเลี้ยงดูนั้นเพียง 5 - 8 สัปดาห์เท่านั้นจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ช่วยให้ลูกไก่กินอาหารมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือให้ลูกไก่มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว การให้
แสงสว่างแก่ลูกไก่จึงเป็นการช่วยเพ่ิมเวลาการกินอาหารของลูกไก่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน โดยจะ
เพ่ิมแสงสว่างให้ตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับลูกไก่ในระยะ 2-3 วันแรก ความสว่างของหลอดไฟฟ้าขนาด 5-10 
แรงเทียน หลังจากนั้นก็ลดแสงสว่างใต้กระโจมกกลงมาเหลือวันละ 23 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดไฟเมื่อมืดสนิท
แล้วและเปิดจนสว่าง 

 
 



 
 

 

การเลี้ยงดูไก่เนื้อเพื่อส่งตลาด 
 

การเลี้ยงดูไก่เนื้อเพ่ือให้มีการเจริญเติบโตดี ขายได้ก าไรและท าเงินให้แก่ผู้เลี้ยงมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจากระยะลูกไก่ - ไก่รุ่น เพ่ือส่งตลาด ในช่วงนี้เช่นกันถ้าไก่มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ ไม่มี
โรคภัยเบียดเบียนจะได้ไก่เนื้อที่มีอายุขนาดและน้ าหนักตัวสม่ าเสมอกัน ซึ่งการเลี้ยงไก่เนื้อเพ่ือส่งตลาดนี้จะมี
วิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไปจากลูกไก่บ้างตามช่วงอายุดังนี้ (อรวรรณ,2547) 

1.ไก่อายุ 2 - 5 สัปดาห์การให้อาหารและน้ า ระยะนี้ใช้อาหารสตาร์ทเตอร์ ช่วงนี้ไก่จะมีความต้องการ
อาหารเพ่ิมขึ้น ภาชนะใส่อาหารอาจใช้แบบรางหรือแบบแขวน วางกระจายให้ไก่สามารถเข้าไปกินอาหารได้
สะดวก ถ้าใช้รางอาหารที่มีความยาวทั้งสองด้านรวมกัน 5 ฟุต จะใช้ 25- 30 ราง หรือ ถ้าเป็นแบบถังแขวน
ขนาดความจุประมาณ 10 กิโลกรัม จะต้องใช้ถังอาหารประมาณ 25 -30 ถังต่อไก่ 1,000 ตัว การใช้ถังอาหาร
แบบแขวนเหมาะกับอาหารชนิดเม็ด ถ้าเป็นอาหารป่นไม่ควรเติมอาหารเกินครึ่งหนึ่งของถัง เพราะอาหารในถัง
อาจไหลไม่สะดวก ระดับของถังแขวนต้องปรับระดับให้ไก่สามารถเข้ากินอาหารได้สะดวก โดยใช้ขอบจานของ
ถังอาหารอยู่ระดับหลังไก่ควรเตรียมน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการของไก่และสามารถกินได้ทั่วถึงทุกตัว ถ้าใช้
รางน้ าแบบอัตโนมัติส าหรับลูกไก่ประมาณ 200 - 250 ตัว ควรมีรางน้ ายาว 8 ฟุต โดยการแขวนหรือวางราง
น้ าทุกระยะ 10 ฟุต ตามความยาวของโรงเรือน ต้องคอยสังเกตว่าอาหารและน้ าพอเพียงหรือไม่ หากไม่พอต้อง
จัดเพ่ิมให้ทันทีการให้แสงสว่าง นับจากวันที่ 14 - 21 จะใช้ไฟแสงสว่างทั่วโรงเรือน โดยใช้หลอดไฟขนาด 60 
แรงเทียน และค่อยๆลดแสงสว่างลงทีละน้อยเป็น 40 แรงเทียน และ 15 แรงเทียน จนกว่าจะหยุดการเพ่ิมแสง
สว่างการให้กรวด โดยจะใช้กรวดหรือทรายเม็ดใหญ่จากทะเลหรือหินมาบดให้มีขนาดประมาณ 1 2 มิลลิเมตร 
มาโรยกับพ้ืนถาดหรือใส่รางอาหารให้ไก่กิน เพ่ือช่วยย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยใช้กรวดจ านวน 1 
1/2 กิโลกรัมต่อลูกไก่ 100 ตัว และจะหยุดการให้กรวดเมื่อลูกไก่มีอายุได้ 30 วันขึ้นไปแล้ว  

2. ไก่อายุตั้งแต่ 5 สัปดาห์จนถึงส่งตลาดการให้อาหารและน้ า ระยะนี้อาหารที่ใช้จะเป็นอาหารที่ให้
พลังงานสูงขึ้นและโปรตีนต่ าลง โดยมีโปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ อาหารของไก่ระยะนี้ราคาจะถูกลง การ
ให้อาหารยังคงให้ไก่กินไม่เต็มที่ตลอดวัน แต่ไม่ควรเติมอาหารเกิน 1 ใน 3 ของความสูงของราง เพราะถ้าหาก
มากกว่านี้แล้วปริมาณอาหารที่สูญเสียเนื่องจากอาหารตกหล่นจะมีมาก ไก่เนื้อระยะนี้จะมีความต้องการน้ า
มากขึ้น อาจติดตั้งรางน้ าแบบอัตโนมัติหรือแบบธรรมดาตามความเหมาะสม ควรห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร วาง
กระจายตามความยาวของโรงเรือน ให้ไก่สามารถกินได้สะดวกและกินได้ตลอดเวลาที่ไก่ต้องการ และควรท า
ความสะอาดรางน้ าสม่ าเสมอทุกวัน ไก่จะกินน้ ามากกว่าอาหาร โดยไก่กินอาหาร 1 กิโลกรัม จะกินน้ า 2 - 3 
กิโลกรัม แล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละวันดังนั้น จึงต้องคอยสังเกตว่าน้ านั้นพอเพียงกับความต้องการของไก่หรือไม่ 
โดยเฉพาะวันที่มีอากาศร้อนอบอ้าว  

 

 



 
 

 

การบันทึกประจ าวัน 

ฟาร์มทุกเล้าจะต้องมีการบันทึกประจ าวันของไก่และฝูงเพ่ือบันทึกจ านวนไก่แรกเข้าจ านวนอาหารที่
กินแต่ละวัน จ านวนไก่ตาย บันทึกการใช้ยา วิตามิน ประวัติการท าวัคซีนที่ท าในวันนั้นๆ ซึ่งถือว่าส าคัญมากที่
ทุกเล้าจะต้องบันทึกตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจ าเป็นส าหรับการตรวจสุขภาพไก่ และรักษา
โรคในยามท่ีมีปัญหา (อรวรรณ,2547) 

วัคซีนและการให้วัคซีน 

โรคที่ส าคัญที่ต้องท าวัคซีนเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษา เป็นแล้วอันตรายมากการตายสูง 
มักเกิดข้ึนบ่อยส าหรับไก่เนื้อมี 3 โรคคือ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบและโรคกัมโบโร(โรค ไอ.บี.ดี)การ
ป้องกันโรคของไก่เนื้อให้ยึดหลักการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อโรงเรือนอย่างทั่วถึง การเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่
เหมาะสม การเลือกท าวัคซีนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ รวมถึงการเลือกชนิดของวัคซีน และขั้นตอนการท า
วัคซีนที่ถูกต้อง โปรแกรมวัคซีนต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่ละฟาร์มอาจเลือกปฏิบัติแตกต่างกันได้และ
ที่ส าคัญต้องไม่ลืมมาตรการพ้ืนฐานด้านการจัดการฟาร์ม คือการพักโรงเรือน การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ
โรงเรือนอย่างทั่วถึง การควบคุมการเข้าฟาร์มของคน สัตว์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ (จันทนา
,2529) 
 
ตารางท่ี 2 โปรแกรมการให้วัคซีนไก่เนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จันทนา(2529) 
 
 
 
 

อายุ ชนิดของวัคซีน การให้วัคซีน 
1 – 7 วัน 1.วัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อเป็น หยอดจมูก 
 2. วัคซีนหลอดลมอักเสบ เชื้อเป็น หยอดจมูก 
 3. วัคซีนฝีดาษ เชื้อเป็น แทงปีก 
7 – 14 วัน วัคซีนกัมโบโร เชื้อเป็น ละลายน้ ากิน 
21 วัน  วัคซีนนิวคลาสเซิล เชื้อเป็น ละลายน้ ากิน 
22 – 25 วัน 1. วัคซีนโรคหวัดติดต่อ เชื้อตาย ฉีดเข้าใต้หนัง 
 2. วัคซีน ซี อาร์ ดี เชื้อตาย ฉีดเข้าใต้หนัง 
 3. วัคซีนกล่องเสียงอักเสบ เชื้อเป็น หยอดตา 



 
 

 

ชนิดวัคซีนที่ใช้ในสัตว์ปีก 
 

1. วัคซีนหลอดลมอักเสบใช้ป้องกันโรคหลอดลมอักเสบที่มีอาการโรคหลอดลมอักเสบใช้สแตนแมสซา
ซูเซท หรือคอนแนคติคัส ส่วนโรคหลอดลมอักเสบที่ท าให้เกิดไตบวมใช้สเตรนออสเตรเลี่ยม ที (เอ - 3)  

2. วัคซีนกัมโบโร ระดับความรุนแรงของวัคซีนกัมโบโรมี 3 ระดับ 
        2.1. อย่างอ่อน (mind) 
        2.2. ปานกลาง (intermediate) 
        2.3. รุนแรง (hot) 
 

วิธีการให้วัคซีน 
 
        1.  หยอดตาหรือหยอดจมูก วิธีหยอดตาจะดีกว่าเพราะท่ีใต้ตาจะมีต่อมที่ช่วยในการกระตุ้นภูมิ 
        2.  ละลายน้ าดื่ม เป็นวิธีที่สะดวก ไก่ไม่เครียดจากการจับ แต่ภูมิไม่สม่ าเสมอ 
        3.  สเปรย์ สะดวก ภูมิไม่สม่ าเสมอ ไก่จะแพ้วัคซีนมาก 
        4. ฉีดเข้าใต้หนังที่คอ ส าหรับวัคซีนเชื้อตาย ไก่จะไม่แพ้วัคซีน 
 
การแพ้วัคซีน 
 

ภายหลังที่ไก่ได้รับวัคซีนแล้ว ไก่จะมีการแพ้วัคซีน โดยจะแสดงอาการเป็นหวัดมีน้ ามูกจามหรือหน้า
บวม อาจจะกินอาหารลดลง ซึ่งจะเป็นหลังหยอดวัคซีนรวมหรือวัคซีนเดี่ยวไปแล้ว 3 - 5 วัน จะเป็นมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ (สุวรรณและคณะ,2535) 

1.  ความสมบูรณ์แข็งแรงของไก่  
2.  ชนิดวัคซีนที่ไก่ได้รับ เช่น วัคซีนหลอดลมอักเสบจะแพ้มากที่สุด วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดลาโซต้า จับ

แพะมากกว่าชนิดบี 1 ไก่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี กินแก๊สแอมโมเนียท าให้ไก่แพ้รุนแรงขึ้น 
 

การปฏิบัติเม่ือไหร่แพ้วัคซีน 
 

โดยทั่วไปแล้วเมื่อไก่แสดงอาการแพ้วัคซีน มักมีการให้วิตามินเพ่ือเสริมความแข็งแรงให้ไก่หรือยา
ปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนโดยให้กินนาน 3 - 5 วัน  
 
 
 



 
 

 

เทคนิคการท าวัคซีน 
 

1.  แบบหยอดตาหรือจมูก (จัทนา,2529) 
        1.1  การต้อนไก่ จับไก่ และการปล่อยไก่ ควรท าอย่างระมัดระวังอย่าให้ไก่ช้ า 
        1.2  ละลายวัคซีนให้หมดด้วยน้ ายาละลายและแบ่งวัคซีนที่ละลายแล้วออกเป็น 3-4 ส่วน และ

ใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง 
        1.3  ยาหยอดตาหรือจมูกช้าๆและหยุดรอให้วัคซีนซึมเข้าตาหรือจมูกเสียก่อนจึงจะปล่อยไก่ 

เพ่ือให้แน่ใจว่าไก่ได้รับวัคซีนตามจ านวนที่ต้องการ (เต็มโด๊ส) 
        1.4  ต้องท าวัคซีนไก่ให้ครบทุกตัว 
2.  แบบละลายน้ าดื่ม 
        2.1  ระยะการให้วัคซีน ต้องไม่นานจนเกินไป ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงและควรรอไก่ก่อนท าวัคซีน

ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพ่ือให้ไก่กระหายน้ า แต่อย่าอดน้ านานเกินไป เพราะไม่กระหาย
น้ ามากและแย่งกันกินวัคซีน ท าให้วัคซีนหกเสียหาย 

        2.2  ภาชนะท่ีใส่วัคซีน ควรมีตั้งกระจายทั่วไปโรงเรือน ให้ได้กินทั่วถึงและมีปริมาณเพียงพอกับ
ไก ่

        2.3  ใส่หางนมผง 100 กรัม  ลงในน้ าที่ละลายวัคซีน 30 ลิตร เพ่ือช่วยป้องกันเชื้อไวรัสใน
วัคซีนจากสิ่งแวดล้อมในน้ า 

        2.4  วัคซีนที่ละลายแล้วต้องใช้ทันทีและควรให้ไก่กินวัคซีนหมดภายใน 1 ชั่วโมง 
3.  แบบสเปรย์โดยมากบริษัทจะสเปรย์มาจากโรงฟัก โดยบริษัทจะคิดราคาค่าบริการรวมค่าวัคซีนไป

เลย เช่น ตัวละ 10 สตางค์ (ราคาข้ึนอยู่กับชนิดวัคซีนด้วย) 
4.  แบบฉีดใต้ผิวหนังที่คอ 
        4.1  ใช้อุปกรณ์ "ซริ้งก์" เข็มที่ปราศจากเชื้อโรค 
        4.2  ควรเปลี่ยนเข็มในการฉีดทุกๆ 200 ตัว 
        4.3  ตรวจสอบปริมาณวัคซีนในการฉีดตลอดเวลาว่ายังมีปริมาณเท่าเดิมหรือไม่ ควรฉีดด้วย

ความระมัดระวัง ถ้าฉีดใกล้หัวมากอาจท าให้หน้าบวมได้ หรืออาจฉีดไปโดนเส้นประสาทที่คอซึ่งอาจท าให้ไก่คอ
บิดได ้

 
สมุนไพร (Herb) 
 

พืชสมุนไพร หมายถึง ส่วนต่างๆของพืชที่สามารถน ามาใช้ท าเป็นยาบ าบัดรักษาโรคซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีสามารถน าเอาสมบัติของพืชแต่ล่ะชนิดมาประยุกต์ใช้ ส าหรับพันธุ์พืชโดยทั่วไปมีมากมายหลากหลาย
ชนิด พืชบางชนิดมีคุณสมบัติที่จะบ าบัดโรคได้หลายโรคขึ้นอยู่กับวิธีการน าไปใช้แต่มีพืชหลายชนิดที่ต่างชนิด



 
 

 

กันแต่กลับมีคุณสมบัติในการรักษาโรคหรือบ าบัดอาการเดียวกันได้ซ่ึง เศรษฐมันตร์ (2551)  ได้อธิบายลักษณะ
ทางสมุนไพรไว้ดังนี้ 
 
1.ขม้ิน  
 

เป็นพืชล้มลุกท่ีจัดอยู่ในตระกูลขิง มีเหง้าอยู่ใต้ดินเนื้อในของเหง้าจะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
มีตั้งแต่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดจัด นิยมใช้ประกอบอาการ แต่งสี แต่งกลิ่น ใช้เป็นยารักษาต่างๆ และใช้ท า
เครื่องส าอางซ่ึงการจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ของขม้ินมีรายละเอียดดังนี้  

ชื่ออังกฤษ  :  Turmeric  
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Curcuma longa 
ชื่อท้องถิ่น :  (เชียงใหม่) ขมิ้นชัน,ขม้ินหัว, ขี้ม้ิน  
             (กลาง, ใต้) ขมิ้นหยอก (ตรัง, ใต้) ตายอ 
             (กะเหรี่ยง ก าแพงเพชร) สะยอ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) และ หมิ้น  
อาณาจักร  :  Plantae  
อันดับ  :  Zingiberales 
วงศ์  :  Zingiberaceae  
สกุล :  Curcuma  
สปีชีส์ :  C. longa 
แหล่งที่พบ :  พบทั่วไปของทุกภาค  
ประเภทไม้  :  เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ขิง มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเหง้าอยู่ ใต้ดิน เนื้อใน

ของเหง้าเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีสีเหลืองเข้ม จนสีแสดจัด มีชื่อสามัญอ่ืนอีกคือ ขม้ินแกง 
 
1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ขมิ้นชันเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30-95 ซม. เหง้าใต้ดินรูปไข่ อ้วนสั้น มีแขนงรูปทรงกระบอก

แตกออกด้านข้าง 2 ด้าน ตรงกันข้าม เนื้อในเหง้าสีเหลืองส้มหรือสีเหลืองจ าปาปนสีแสด มีกลิ่นฉุน ใบเดี่ยว 
กลางใบสีแดงคล้ า แทงออกมาเหง้าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันรูปใบหอก กว้าง 12-15 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอก
ช่อแทงออกจากเหง้า แทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ใบประดับสีเขียว
อ่อนหรือสีนวล บานครั้งละ 3-4 ดอก ผล รูปกลมมี 3 พู 

1.2 การปลูกเลี้ยง 
 
ขมิ้นชันชอบแสงแดดจัดและมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ าดี ไม่ชอบน้ าขัง วิธีปลูกใช้

เหง้าหรือหัวอายุ10-12เดือนท าพันธุ์ ถ้าเป็นเหง้าควรยาวประมาณ8-12ซม.หรือมีตา6-7ตา ปลูกลงแปลง กลบ



 
 

 

ดินหนาประมาณ5-10ซม. ขม้ินจะใช้เวลาในการงอกประมาณ30-70วันหลังปลูก ควรรดน้ าทุกวัน หลังจากนั้น
เมื่อขม้ินมีอายุได้ 9-10 เดือนจึงจะสามารถเก็บเก่ียวได้ 

ฤดูกาลปลูก : ควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
ฤดูการเก็บเกี่ยว : จะเก็บเกี่ยวหัวขมิ้น ในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

ซึ่งช่วงนี้หัวขม้ินชันจะแห้งสนิทรสและสรรพคุณยาเหง้าของขม้ินชันมีรสฝาด กลิ่นหอม สามารถเก็บมาใช้เมื่อมี
ช่วงอายุ 9-10 เดือน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการอักเสบ และ มีฤทธิ์ในการขับน้ าดี น้ ามันหอม
ระเหย ในขมิ้นชันมีสรรพคุณบรรเทา อาการปวดท้อง ท้องอืด แน่นจุดเสียด แก้โรคผิวหนัง ขับลม แก้ผื่นคัน 
แก้ท้องร่วง อาจช่วยรักษาโรค รูมาตอยด์ได้ ยังไม่ยืนยันแน่ชัด ในต ารายาจีนเรียกเจียวหวง (ภาษาจีนกลาง) 
หรือ เกียอ้ึง (ภาษาจีนแต้จิ๋ว) ใช้เป็นยา แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดประจ าเดือน 
 

1.3 เหง้าขม้ินชันมีสารประกอบที่ส าคัญ 
 

เป็นน้ ามันหอมระเหย และในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่าเคอร์คูมิน สารสกัดด้วยเอทานอลจาก
เหง้าสดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระ[4] ขมิ้นชันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลด
อาการอักเสบ มีฤทธิ์ในการขับน้ าได้ดี น้ ามันหอมระเหยในขมิ้นชันมีสรรพคุณรักษาปวดท้องเสียด ท้องอืด 
แน่นจุกเสียด ขมิ้นชันไม่มีพิษเฉียบพลัน มีความปลอดภัยสูงขมิ้นชันเพ่ิมภูมิคุ้มกันอิมมูโนโกลบูลิน ชนิดจี ( IgG) 
และลดความไวต่อตัวกระตุ้น ช่วยขยายหลอดลม ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และเป็นสมุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้ใน
สมัยก่อนนิยมเอาผงขมิ้นชันทาตัวให้ผิวเหลือง รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน ใช้ทาศีรษะหลังโกนผม เพ่ือรักษา
บาดแผลที่เกิดจากการใช้มีดโกนโกนผม (ศรัณย์,2537) นอกจากนี้ไชยวรรณและคณะ(2553) ได้รายงานอีกว่า
การใส่ขม้ินชันผงเสริมในอาหารไก่เนื้อ พบว่าท าให้สีผิวหนังของไก่เนื้อมีสีเหลืองเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการใช้ 

 
1.4 วิธีใช้ประโยชน์ 
 
แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด อาหารไม่ย่อย อาการแสบคัน แก้หิว และแก้กระหาย ท า

โดยล้างขมิ้นชันให้สะอาด ไม่ต้องปอกเปลือกออก หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแดดจัดสัก 1-2 วัน บดให้ละเอียด
ผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อย กินครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3 -4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน 
แต่บางคนเมื่อกินยานี้แล้วแน่นจุกเสียดให้หยุดกินยานี้ 

 
2. ตะไคร้  

 
จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ใบมีลักษณะเรียวยาว ปลายใบมีขนหนาว เป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่

นิยมน ามาประกอบอาหารและใช้เป็นยารักษาโรค นิจศิริ (2534) ไดก้ารจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ 
ชื่ออังกฤษ  :  Lemon grass, Oil grass 



 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cymbopogon citratus 
ชื่อท้องถิ่น  :  (ภาคเหนือ), ไคร  
               (ภาคใต้), คาหอม 
               (แม่ฮ่องสอน), เชิดเกรย, เหลอะเกรย 
              (เขมร-สุรินทร์), ห่อวอตะโป่  
อาณาจักร :  Plantae 
อันดับ  :  Poales 
วงศ์  :  Poaceae  
สกุล  : Cymbopogon  
สปีชีส์ :  C. citratus 
แหล่งที่พบ  :  พบทั่วไปของทุกภาค ประเภทไม้ เป็นพืชล้มลุก ความสูงประมาณ 4-6 ฟุต ใบยาวเรียว 

ปลายใบมีขนหนาม ล าต้นรวมกันเป็นกอ มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อยาวมีดอกเล็กฝอยเป็นจ านวนมาก 
ตะไคร้เป็นพืชที่สามารถน าส่วนต้นหัวไปประกอบอาหาร และจัดเป็นพืชสมุนไพรด้วย  

ตะไคร้มีถ่ินก าเนิด ในประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา พม่า อินเดีย ไทย ในทวีปอเมริกาใต้ และคองโก 
 
2.1 ลักษณะโดยท่ัวไป แบ่งตะไคร้ออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 

 
1. ตะไคร้กอ   4. ตะไคร้น้ า 
2. ตะไคร้ต้น   5. ตะไคร้หางสิงห์ 
3. ตะไคร้หางนาค  6. ตะไคร้หอม 
เป็นพืชตระกูลหญ้า ตะไคร้เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่าย อาจมีทรงพุ่มสูงถึง 1 เมตร มีล าต้นที่แท้จริง

ประมาณ 4-7 เซนติเมตร ล าของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบ ใบ
ของตะไคร้อุดมไปด้วยน้ ามันหอมระเหย ที่นิยมน ามาปลูกเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกกันโดยทั่วไป (เมฆ,2548) 

 
2.2 ประโยชน์ของตะไคร้    

 
1. ช่วยแก้หวัดในไก่  
2. ลดอาการอักเสบต่างๆภายในร่างกาย   
3. สร้างภูมิคุ้มกันโรคในไก่ไม่ให้ติดโรคหรือเป็นโรคง่าย      
4. กลิ่นของตะไคร้สามารถไล่ยุงได้ 
 
 
 



 
 

 

2.3 ลักษณะพฤษศาสตร์ 
 
1. ฤทธิ์ลดการบีบตัวของล าไส้         
2. ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสาเหตุอาการแน่นจุกเสียดและท้องเสีย   
3. ฤทธิ์ต้านเชื้อรา  
4. ฤทธิ์ต้านยีสต์ 
5. ฤทธิ์แก้ปวด  
6. ฤทธิ์ขับลม  
7. ฤทธิ์ขับน้ าดี                                                                                       
 
2.4 การปลูกและขยายพันธุ์ 
 
ปลูกได้การปักช าต้นเหง้า โดยตัดใบออกให้เหลือตอนโคนประมาณหนึ่งคืบ น ามาปักช าไว้สักหนึ่ง

สัปดาห์ก็จะมีรากงอกออกมา แล้วน าไปลงแปลงดินที่เตรียมไว้ หรืออาจใช้วิธีเอาโคนปักลงไปที่ดินซึ่งเตรียมไว้
เลย ให้ห่างประมาณหนึ่งศอก ถ้าปลูกในกระถางใช้วิธีปักโคนลงในกระถาง ๆ ละ 2-3 ต้นก็ได้ แล้วหมั่นรดน้ า
ให้ชุ่มเช้าเย็น ตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะท าให้โตได้เร็ว ตะไคร้ชอบดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบน้ า ชอบแดด 
ดูแลรดน้ าเสมอและโดนแดดได้ตลอดวัน เจริญได้ในดินแทบทุกชนิด เวลาจะใช้ก็ให้ตัดที่โคนสุดส่วนรากเลย 
แล้วถอนออกมาทั้งต้นตามต้องการ ต้องคอยตรวจดูเมื่อตะไคร้มีกอเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ต้องถอนทิ้งหรือ
แยกออกไปปลูกใหม่บ้างหรือเอาไปใช้บ้าง จะน ามาหั่นเป็นฝอย ๆ ตากลมไว้ให้แห้งสนิทแล้วแพ็คเก็บไว้ใช้ได้
นาน ๆ เพ่ือให้ต้นอ่อนโตขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่แยกออกไปต้นจะเล็กและลีบลงเรื่อย ๆ และบางที่ก็แคระแกร็น ต้น
และกอก็จะโทรม ต้องล้างและปลูกใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นการแตกหน่อท าให้การปลูกและการขยายพันธ์ได้
ง่าย (เดชา,2540) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
อุปกรณ์การทดลอง 
 

1. โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่ 
2. ไก่เนื้ออายุแรกเกิดจ านวน 96 ตัว 
3. ขม้ินผง 
4. ตะไคร้ผง 
5. อาหารไก่เนื้อส าเร็จรูป 
6. อุปกรณ์ให้อาหารแบบถาด และแบบแขวน 
7. ถังน้ าแบบแขวน 
8. สายไฟ ขั้วหลอดไฟ และหลอดไฟ 100 วัตต์ 
9. เครื่องชั่ง 
10. ปูนขาว 
11. น้ ายาฆ่าเชื้อโรค (Dattol) 
12. วสัดุรองพ้ืน (แกลบ) 
13. ตาข่าย 
14. ลวด 
15. กล้องถ่ายรูป 
16. อุปกรณ์จดบันทึก 
 

วิธีการทดลอง 
 

1. การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
 

ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (Dattol) แล้วพักไว้ 1 
อาทิตย์ แบ่งโรงเรืองออกเป็น 16 ห้อง โดยมีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตรจากนั้นจึงโรยปูนขาว
พร้อมแกลบ แล้วพักเล้าไว้ 2 อาทิตย์ เตรียมอุปกรณ์ให้น้ าและอาหารให้พร้อมส าหรับการทดลอง ติดป้ายทรีต
เมนต์แต่ละซ้ าตามแผนผังการทดลอง 

สุ่มไก่เนื้อให้มีขนาดและน้ าหนักตัวใกล้เคียงกันเข้าหน่วยทดลอง และจดบันทึกข้อมูลโดยให้น้ าและ
อาหารแบบไม่จ ากัด (full feeding) 

 



 
 

 

T3R2 

 

2. การวางแผนการทดลอง 
 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยแบ่งออกเป็น

การทดลอง 4 กลุ่ม (Treatment) แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นการทดลอง 4 ซ้ า (Replications) ใช้ไก่เนื้อทดลอง
ซ้ าละ 6 ตัว รวมไก่เนื้อทั้งหมด 96 ตัว โดยให้น้ าหนักเริ่มทดลองเฉลี่ยใกล้เคียงกันทั้ง 16 หน่วยการทดลอง 
โดยจัดทรีตเมนต์ ดังนี้ 

ทรีตเมนต์ที่ 1  เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว (control) 
ทรีตเมนต์ที่ 2  เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% 
ทรีตเมนต์ที่ 3  เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% 
ทรีตเมนต์ที่ 4  เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% 

 
แผนผังการทดลอง 
 
ภาพที่ 1  แสดงแผนผังการทดลอง 
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T4R3 

 



 
 

 

3. การเก็บข้อมูล 
 
3.1 บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละสัปดาห์จนครบ 6 สัปดาห์ 
3.2 บันทึกน้ าหนักไก่เนื้อทุกๆสัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง 
3.3 บันทึกน้ าหนักซากเมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยการสุ่ม 
3.4 บันทึกเครื่องในไก ่
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไปวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ตาม

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของ for Windows 
 
สถานที่ท าการทดลอง 
 

ค่าเฉลี่ยระหว่างทรีตเมนต์ โดยวิธี Duncan’s New Mutiple Range Test ด้วยโปรแกรมศิริชัยท า
การทดลองที่โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การเรียนรู้
ย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 

 
เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

บทที่4 
ผลการทดลอง 

 
1.น้ าหนัก 

 
 น้ าหนักของไก่เนื้อที่เลี้ยงโดยการทดลองในวิธีต่างๆ ในสัปดาห์ที่ 1 พบว่า มีน้ าหนักที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 2 พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 
0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.90 กก./ตัว และการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่าง
เดียว, ผสมขมิ้นผง 1% และผสมตะไคร้ผง 1% มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.87 กก./ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 3 พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวมีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 
1.62 กก./ตัว รองลงมาคือ ผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% , ผสมตะไคร้ผง 1% และผสมขมิ้นผง 
1% มีน้ าหนักเฉลี่ย คือ 1.58, 1.55 และ 1.50 กก./ตัว (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>
0.05) ในสัปดาห์ที่ 4 พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวมีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.33 กก./ตัว 
รองลงมาคือ ผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% , ผสมขมิ้นผง 1% และผสมตะไคร้ผง 1% มีน้ าหนัก
เฉลี่ย คือ 2.21, 2.19 และ 2.14 กก./ตัว (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 
5 การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวและผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน คือ 2.71 กก./ตัว รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% และผสมขมิ้นผง 1% 
น้ าหนักเฉลี่ย 2.66 และ 2.53 กก./ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และสัปดาห์ที่ 6 การเลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวและผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ 
2.80 กก./ตัว รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% และผสมขมิ้นผง 1% น้ าหนัก
เฉลี่ย 2.72 และ 2.60 กก./ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 
2. อัตราการแลกเนื้อ 
 
 อัตราการแลกเนื้อของไก่เนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห์ พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป
ผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีค่าอัตราแลกเนื้อดีที่สุดคือ 2.0856 รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว, ผสมตะไคร้ผง 1%  และผสมขมิ้นผง 1% มีค่าอัตราการแลกเนื้อ 2.0941, 2.1726 
และ 2.2765 (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 5) 
ตารางท่ี 3 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักไก่เนื้อ 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ตารางท่ี 3 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักไก่เนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4 อัตราการแลกเนื้อ  FCR 0-5 สัปดาห์ 
 

T อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 
1 2.09 
2 2.27 
3 2.17 
4 2.08 
F 2.19 

 
GRAND MEAN =  2.15 
CV   =   5.55 % 
LSD .05    =  0.18 
      .01    =  0.25 
 
 
 
 

ทรีตเมนต์ 
น้ าหนักของไก่เนื้อ (กก./ตัว) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 
1 0.46 0.87 1.62 3.33 2.71 2.80 
2 0.45 0.87 1.50 2.19 2.53 2.60 
3 0.46 0.87 1.55 2.14 2.66 2.72 
4 0.45 0.90 1.58 2.21 2.71 2.80 

C.V. 4.99% 4.20% 4.79% 7.15% 4.87% 5.08% 
F Value 0.49 0.45 1.59 1.08 1.77 1.85 
LSD .05 3.53 5.71 0.11 0.24 0.19 0.21 
      .01 4.95 8.01 0.16 0.34 0.27 0.30 



 
 

 

3.ซาก 
 

 น้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 6 สัปดาห์ น้ าหนักของซากไม่รวมเครื่องใน พบว่า 
การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 84.31 กรัม/ตัว รองลงมา คือ การเลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5%, ผสมตะไคร้ผง 1% และผสมขมิ้นผง 1% มีน้ าหนัก
เฉลี่ย 84.24, 83.79 และ 83.35 กรัม/ตัว (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และ
น้ าหนักของกระเพาะ, กึ๋น, ตับ, ไส้ และหัวใจมีน้ าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 0.62-
0.86, 1.64-1.87, 2.22-2.67, 1.61-2.13 และ 0.47-0.52 กรัม/ตัว (ตามล าดับ) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 6) 
 
 
ตารางท่ี 5 ผลของการใช้ขมิ้นผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทรีตเมนต์ 

น้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อ (กรัม/ตัว) 

ซากไม่รวมเครื่องใน กระเพาะ ก๋ึน ตับ ไส้ หัวใจ 

1 84.31 0.73 1.67 2.22 1.61 0.47 
2 83.35 0.80 1.64 2.43 1.91 0.52 
3 83.79 0.86 1.87 2.45 1.81 0.48 
4 84.24 0.62 1.82 2.67 2.13 0.47 

C.V. 3.09% 25.62% 26.35% 20.97% 23.15% 14.70% 
F Value 0.12 1.12 0.24 0.52 0.99 0.53 
LSD .05 3.99 0.29 0.71 0.78 0.66 0.11 
      .01 5.60 0.41 0.99 1.10 0.93 0.15 



 
 

 

4.ต้นทุน 
 

ต้นทุนอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยวิธีการทดลองต่างๆ มีต้นทุนค่าอาหารราคา 71.54 บาท/ตัว  ใน
การขายไก่เนื้อ พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวและผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% 
มีก าไรสุทธิสูงสุดเท่ากัน คือ 22.86 บาท/ตัว โดยมีราคาขาย 94.40 บาท/ตั ว รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1 % มีก าไรสุทธิ 18.55 บาท/ตัว โดยมีราคาขาย 90.09 บาท/ตัว และการเลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1%  มีก าไรสุทธิน้อยที่สุด คือ 14.26 บาท/ตัว โดยมีราคาขาย 85.80 บาท/
ตัว (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 6 ราคาต้นทุนและก าไรสุทธิ (บาท/ตัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทรีตเมนต์ ราคาอาหาร 
(บาท/ตัว) 

ราคาขาย 
(บาท/ตัว) 

ก าไรสุทธิ 
(บาท/ตัว) 

1 71.54 94.40 22.86 
2 71.54 85.80 14.26 
3 71.54 90.09 18.55 
4 71.54 94.40 22.86 



 
 

 

บทที5่ 
สรุป วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาทดลองการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพต่อปริมาณการกิน
ได้ของไก่เนื้อ ได้ท าการทดลองเลี้ยงไก่เนื้อนาน 6 สัปดาห์ โดยการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว , การ
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1%, การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1% และการเลี้ยงด้วย
อาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% สรุปได้ดังนี้ 
 1. น้ าหนักของไก่เนื้อตลอดการทดลอง พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว และการเลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.80 กก./ตัว และ
การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% มีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.60 กก./ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05)  
 2. อัตราการแลกเนื้อตลอดการทดลอง พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 0.5% 
ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5%และอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว มีค่าอัตราแลกเนื้อดีที่สุดคือ 2.0856 และ 2.0941 
รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1%  และผสมขมิ้นผง 1% มีค่าอัตราการแลกเนื้อ 
2.1726 และ 2.2765 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
 3. น้ าหนักซากไม่รวมเครื่องในเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว 
มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด คือ 84.31 กรัม/ตัว และการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% มีน้ าหนักเฉลี่ย
น้อยที่สุด 83.35 กรัม/ตัว และน้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า มีน้ าหนักเฉลี่ยใกล้เคียง
กัน โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 0.47-2.67 กรัม/ตัว ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
 4. ต้นทุนอาหารของไก่เนื้อ มีต้นทุนค่าอาหารราคา 71.54 บาท/ตัว และก าไรสุทธิจากการขายไก่เนื้อ 
พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวและผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% มีก าไรสุทธิ
สูงสุด คือ 22.86 บาท/ตัว รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมตะไคร้ผง 1 % และผสมขมิ้นผง 1% 
มีก าไรสุทธิ 18.55 และ 14.26 บาท/ตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาทดลองการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงผสมอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพต่อปริมาณการกิน
ได้ของไก่เนื้อ โดยการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว, ผสมขมิ้นผง 1%, ผสมตะไคร้ผง 1% และผสมขมิ้น
ผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% พบว่า การเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว และผสมขมิ้นผง 0.5% 
ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% สามารถท าให้ไก่เนื้อมีน้ าหนักตัวเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าอัตราการแลกเนื้อที่ดีที่สุด และมี
น้ าหนักซากไม่รวมเครื่องในมากที่สุดเมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมขมิ้นผง 1% และผสม
ตะไคร้ผง 1% ในขณะที่น้ าหนักเครื่องในของไก่เนื้อมีน้ าหนักเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และปริมาณอาหารที่กินของ
ไก่เนื้อ มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น การเลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปอย่างเดียว และผสมขมิ้นผง 0.5% ร่วมกับตะไคร้ผง 0.5% จะท าให้มีก าไรสุทธิจากการขายไก่เนื้อได้
มากที่สุด และจากการสังเกตุพบว่าไก่ทดลองที่เลี้ยงด้วยการเสริมขมิ้นชันผงมีลักษณะสีของผิวหนังที่มีสีเหลือง
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณท่ีใช้ในอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ (ไชยวรรณ และคณะ,2553) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับไก่ตลอดกลางวันและกลางคืน 
 2. ควรเพ่ิมหรือลดปริมาณของขมิ้นผง และตะไคร้ผงที่ผสมในอาหารส าเร็จรูป และทดสอบในระดับ
ปริมาณต่างๆ 

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมปศุสัตว์. 2539.การเลี้ยงไก่เนื้อ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 
จันทนา.2529.การใช้วัคซีน.มหาสารคาม. หจก อภิชาติการพิมพ์. 
ไชยา.2542.การกกลูกไก่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน. กรุงเทพฯ10903. 
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, สุธา วฒันสิทธิ์, และอรุณพร อิฐรัตน์.2553.ผลการเสริมสารสกัดหยาบ 

จากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบโต ลักษณะซาก 
และคุณภาพเนื้อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 

เดชา.2540. จากหญ้ามาเป็นผักและเสาหลักของครัวไทย.นิตยสารหมอชาวบ้าน. 
นิจศิริ  เรืองรังษี และพะยอม ตันติวัฒน์.2534.พืชสมุนไพร. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ปฐม.  
เมฆ  จันทร์ประยูร.2548.ผักพ้ืนบ้าน. บริษัทเคล็ดไทยจ ากัด. ส านักพิมพ์มิติใหม่. พิมพ์ครั้งที่6. 
เศรษฐมันตร์  กายจนกุล. 2551.พืชสมุนไพรใกล้ตัว. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์บ้านและ 

สวน.     
ศรัณย์  กิจสิริไพศาล.2537.สุขภาพดีด้านพืชผักสวนครัวในบ้าน. กรุงเทพฯ10120. ส านักพิมพ์เอ็ม 

ไอเอสจ ากัด.                                    
สุวรรณ  เกสรสุวรรณและคณะ.2535.ชนิดและการใช้วัคซีน. กรุงเทพฯ. 
อรวรรณ ชินราศรี.2547.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก. มหาสารคาม. หจก อภิชาตการพิมพ์. พิมพ์ 

ครั้งที่1.     
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แสดงตารางผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 1 น้ าหนักไก่เนื้อเม่ือเริ่มทดลองที่อายุ 2 สัปดาห์ (กก/ตัว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางผนวกท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่อเริ่มทดลองที่อายุ 2  
 สัปดาห์ 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.0008 0.0003 0.49 3.49 5.95 

Error 12 0.0063 0.0005    

Total 15 0.0071 0.0005    
 

C.V.  =  4.9977% 
LSD .05  = 3.5373 

.01 = 4.9594 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 0.48 0.48 0.47 0.43 1.87 0.46 
2 0.48 0.43 0.47 0.43 1.82 0.45 
3 0.47 0.47 0.48 0.45 1.87 0.46 
4 0.43 0.43 0.48 0.47 1.82 0.45 

Total     7.37(G.T) 0.45(G.M) 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 3  น้ าหนักไก่เนื้อเม่ืออายุ 3 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
Treatment 

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

1 0.90 0.88 0.85 0.87 3.5 0.87 
2 0.90 0.85 0.88 0.87 3.5 0.87 
3 0.87 0.88 0.87 0.88 3.5 0.87 
4 0.85 0.87 1.00 0.88 3.6 0.90 

Total     14.1(G.T) 0.88(G.M) 
 

 
ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่ออายุ 3 สัปดาห์  

 

 
 
 
 
 
 

 
C.V. =  4.2078% 
LSD .05  = 5.7133 

.01 =  8.0102 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.0019 0.0006 0.45 3.49 5.95 

Error 12 0.0165 0.0014    

Total 15 0.0184 0.0012    



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 5  น้ าหนักไก่เนื้อเม่ืออายุ 4 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย  

1 2 3 4 Total Mean 

1 1.73 1.67 1.53 1.55 6.48 1.62 
2 1.55 1.43 1.55 1.50 6.03 1.50 
3 1.52 1.57 1.55 1.57 6.20 1.55 
4 1.50 1.53 1.72 1.57 6.32 1.58 

Total     25.03(G.T) 1.56(G.M) 
 
 

ตารางผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่ออายุ 4 สัปดาห์  
 

 

 
 
 
 
 
 

C.V. =  4.7941% 
LSD .05  = 0.1156 

.01 =  0.1620 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.0269 0.0090 1.59 3.49 5.95 

Error 12 0.0676 0.0056    

Total 15 0.0944 0.0063    



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 7  น้ าหนักไก่เนื้อเม่ืออายุ 5 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่ออายุ 5 สัปดาห์  
 

 
 
 
 
 
 

 
C.V. =  7.1500% 
LSD .05  = 0.2445 

.01 =  0.3427 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.50 2.50 2.17 2.17 9.33 2.33 
2 2.20 2.20 2.17 2.20 8.76 2.19 
3 2.03 2.33 2.17 2.03 8.56 2.14 
4 2.17 2.00 2.50 2.17 8.83 2.21 

Total     35.5(G.T) 2.22(G.M) 

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

Square Square 

Treatment 3 0.0819 0.0273 1.08 3.49 5.95 

Error 12 0.3022 0.0252    

Total 15 0.3841 0.0256    



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 9  น้ าหนักไก่เนื้อเม่ือสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 6 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.80 2.85 2.67 2.55 10.86 2.71 
2 2.50 2.53 2.55 2.55 10.13 2.53 
3 2.67 2.83 2.72 2.42 10.63 2.66 
4 2.72 2.55 2.88 2.70 10.85 2.71 

Total     42.48(G.T) 2.65(G.M) 
 
 
ตารางผนวกท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ   
 6 สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
C.V. =  4.8762% 
LSD .05  = 0.1995 

.01 =  0.2797 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

Square Square 
Treatment 3 0.0890 0.0297 1.77 3.49 5.95 
Error 12 0.2012 0.0168    

Total 15 0.2902 0.0193    



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 11  น้ าหนักไก่เนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 7 สัปดาห์ (กก./ตัว) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.85 2.98 2.77 2.62 11.22 2.80 
2 2.57 2.62 2.62 2.60 10.40 2.60 
3 2.72 2.93 2.77 2.48 10.90 2.72 
4 2.80 2.63 2.97 2.80 11.20 2.80 

Total     43.72(G.T) 2.73(G.M) 
 
 
ตารางผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนน้ าหนักไก่เนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 7   
 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 

C.V. =  5.0838% 
LSD .05  = 0.2140 

.01 =  0.3001 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Square Square 
Treatment 3 0.1071 0.0357 1.85 3.49 5.95 
Error 12 0.2317 0.0193    

Total 15 0.3387 0.0226    



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 13 อัตราการแลกเนื้อ  FCR 0-5 สัปดาห์ 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.06 1.95 2.12 2.24 8.37 2.09 
2 2.34 2.24 2.27 2.25 9.10 2.27 
3 2.17 1.98 2.14 2.40 8.69 2.17 
4 2.06 2.22 1.97 2.09 8.34 2.08 

Total     35.50(G.T) 2.15(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนอัตราการแลกเนื้อ  FCR 0-5 สัปดาห์ 
  

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

Square Square 

Treatment 3 0.0943 0.0314 2.19 3.49 5.95 

Error 12 0.1721 0.0143    

Total 15 0.2664 0.0178    

 
C.V. =  5.5523% 
LSD .05  =  0.1845 

.01  =  0.2587 
Ns = ไมม่ีความแตกต่างทางสถิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 15 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักซากไม่รวมเครื่องใน 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 82.61 81.74 84.92 88.00 337.27 84.31 
2 82.61 85.35 84.92 80.54 333.42 83.35 
3 84.21 81.67 86.67 82.61 335.16 83.79 
4 80.45 83.64 87.78 85.11 336.98 84.24 

Total     1342.83(G.T) 83.92(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก    
 ซากไม่รวมเครื่องใน 
 

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

Square Square 

Treatment 3 2.3983 0.7994 0.12 3.49 5.95 

Error 12 80.7615 6.7301    

Total 15 83.1597 5.5440    

 
C.V. =  3.0911% 
LSD .05  = 3.9971 

.01  = 5.6041 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 17 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในไก่ (กระเพาะ) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 0.96 0.43 0.65 0.89 2.93 0.73 
2 0.83 1.01 0.70 0.67 3.21 0.80 
3 1.00 1.06 0.58 0.83 3.47 0.86 
4 0.45 0.73 0.56 0.77 2.51 0.62 

Total     12.12(G.T) 0.75(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก  
  เครื่องในไก่ (กระเพาะ) 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.1266 0.0422 1.12 3.49 5.95 

Error 12 0.4523 0.0377    

Total 15 0.5789 0.0386    

 
C.V. =  25.6295% 
LSD .05  = 0.2991 

.01  = 0.4193 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 19 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในไก่ (ก๋ึน) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 1.65 2.17 1.26 1.60 6.68 1.67 
2 1.57 1.52 2.16 1.34 6.59 1.64 
3 1.16 2.78 1.83 1.74 7.51 1.87 
4 1.36 2.18 2.06 1.70 7.30 1.82 

Total     28.08(G.T) 1.75(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก  
  เครื่องในไก่ (กึ๋น)  
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.1547 0.0516 0.24 3.49 5.95 

Error 12 2.5665 0.2139    

Total 15 2.7212 0.1814    

 
C.V. =  26.3511% 
LSD .05  = 0.7125 

.01  = 0.9990 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 21 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในไก่ (ไส้) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.17 1.30 1.21 1.78 6.46 1.61 
2 2.17 2.27 2.01 1.21 7.66 1.91 
3 1.32 1.67 1.67 2.61 7.27 1.81 
4 2.27 2.05 2.17 2.04 8.53 2.13 

Total     29.92(G.T) 1.86(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก  
 เครื่องในไก่ (ไส้) 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.5548 0.1849 0.99 3.49 5.95 

Error 12 2.2503 0.1875    

Total 15 2.8052 0.1870    

 
C.V. =  23.1576% 
LSD .05  = 0.6672 

.01  = 0.9354 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 23 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในไก่ (ตับ) 
  

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 2.61 1.74 2.26 2.27 8.88 2.22 
2 2.35 3.03 1.66 2.68 9.72 2.43 
3 2.32 2.78 2.00 2.70 9.80 2.45 
4 2.73 1.86 3.50 2.60 10.69 2.67 

Total     39.09(G.T) 2.44(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก  
 เครื่องในไก่ (ตับ) 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.4105 0.1368 0.52 3.49 5.95 

Error 12 3.1527 0.2627    

Total 15 3.5631 0.2375    

 
C.V. =  20.9799% 
LSD .05  = 0.7897 

.01  = 1.1072 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางผนวกท่ี 25 ผลของการใช้ขม้ินชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนักเครื่องในไก่ (หัวใจ) 
 

 
Treatment 

จ านวนซ้ า (Replication) รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 Total Mean 

1 0.52 0.43 0.50 0.44 1.89 0.47 
2 0.43 0.51 0.50 0.67 2.11 0.52 
3 0.53 0.56 0.42 0.43 1.94 0.48 
4 0.45 0.45 0.56 0.43 1.89 0.47 

Total     7.83(G.T) 0.48(G.M) 
 
ตารางผนวกท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนการใช้ขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อน้ าหนัก  
 เครื่องในไก่ (หัวใจ) 
 

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

Square Square 

Treatment 3 0.0082 0.0027 0.53 3.49 5.95 

Error 12 0.0621 0.0052    

Total 15 0.0703 0.0047    

 
C.V. =  14.7028% 
LSD .05  = 0.1108 

.01  = 0.1554 
Ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แสดงภาพกิจกรรมตลอดการทดลอง 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. แสดงการท าความสะอาดโรงเรือนไก่เนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2. แสดงการเทน้ ายาฆ่าเชื้อโรคพร้อมฆ่าเชื้ออุปกรณ์และท้ิงไว้ 1สัปดาห์ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. แสดงการแบ่งล็อกแต่ละทรีตเมนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4. แสดงการโรยปูนขาว 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5. แสดงการโรยแกลบทับปูนขาวให้ทั่ว และทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6. แสดงการลงไก่และท าการกกไก่ก่อนเข้าสู่การทดลอง 2 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาววาสนา   มากมี 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2538 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขท่ี 45 หมู่ 1 ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 
การศึกษา  พ.ศ. 2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลานสักวิทยา 

อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
   พ.ศ. 2556 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
   โรงเรียนลานสักวิทยา อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวแพรวพรรณ   เกตุนิ่ม 
วันเดือนปีเกิด  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขท่ี 65 หมู่ 4 ต าบล ประดู่ยื่น อ าเภอ ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 
การศึกษา  พ.ศ. 2553 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลานสักวิทยา 

อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
   พ.ศ. 2556 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
   โรงเรียนลานสักวิทยา อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
 
 


