
การเสริมโพรไบโอติคทางการค้าในน า้ด่ืมต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่ 
Probiotic supplementation  in drinking water on 
productivity of laying hens  นางสาวนรีรัตน์ สงัข์เนียม สาขาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร.วิศาล อดทน  พ่ีเลีย้งสถานประกอบการ นางสาวภทัรกมล บญุไพจิตร  
สถานประกอบการ บริษัท หนองธงฟาร์ม จ ากดั  

การเสรมิโพรไบโอตคิในอาหารหรอืน ้าเป็นการเตมิจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์ต่อระบบทางเดนิอาหารของสิง่มชีวีติ เพื่อใหเ้กดิความสมดุลของประชากรแบคทเีรียในล าไส ้
ท าใหส้ตัว์มสีุขภาพดแีละเกดิผลดตี่อสุขภาพในด้านต่างๆ การเสรมิโพรโบโอตคิในน ้าหรอือาหารน่าจะช่วยเสรมิประสทิธภิาพการใชอ้าหารในไก่ ไขท่ีเ่ลี้ยงในระบบ
อตุสาหกรรมได ้

วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาผลของการเสรมิโพรไบโอตคิ ในน ้ากนิไก่ไขต่่อสมรรถนะการผลติ 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี1 ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของไก่ไข่ตัง้แต่ 18-71 สปัดาห ์

หมายเหตุ : ตวัอกัษร a,b แสดงว่าค่าเฉลีย่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) 

จ านวนไขร่วมจรงิ 
(ฟอง) 

จ านวนไขร่วมมาตรฐาน 
(ฟอง) 

ผลต่างจ านวนไข ่
(ฟอง) 

ผลต่างรายได ้
(บาท) 

244,681.32 234,306.63 10,374.68 35,273.91 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบจ านวนไข่ระหว่างผลผลิตจริงและผลผลิตท่ีค านวณจากค่า
มาตรฐาน 

หมายเหตุ : ราคาไขค่ละวนัที ่29 มนีาคม 2564 มรีาคา 3.40 บาท/ฟอง 

ความเป็นมาของโครงการ 

วิธีการด าเดินงาน สหกิจศึกษา ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพการใหผ้ลผลติของไก่ไขใ่นช่วงอายุ 18-71 สปัดาห ์ม ี
เปอรเ์ซน็ตไ์ข ่น ้าหนกัไข ่มวลไข ่อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นไข ่สูงกว่าทีค่ านวณจากค่า
มาตรฐาน แต่อย่างไรกต็ามอตัราการเลีย้งรอดจรงิ ต ่ากว่าค่ามาตรฐาน 1.01% 
จากตารางที ่2 จ านวนไข่ทีผ่ลติได้จรงิเท่ากบั 244,681.32 ฟอง และจ านวนไขต่ามค่า
มาตรฐานเทา่กบั 234,306.63 มจี านวนไขต่่างกนัเท่ากบั 10,374.68 ฟอง หรอืค านวณ
เป็นรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากค่ามาตรฐานเทา่กบั 35,273.91 บาท  
ขอ้เสนอแนะ : จากผลการศกึษาพบว่าไก่โรงเรอืนที ่5 ใหไ้ขจ่ านวนมากและไขฟ่องโต 
กว่ามาตรฐาน แสดงใหเ้หน็ว่าไก่น่าจะมสีุขภาพด ีส่งผลใหส้ามารถใชอ้าหารทีก่นิเขา้ไป
ไดอ้ย่ามปีระสทิธภิาพ ซึง่พจิารณาไดจ้ากค่าอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นไขเ่ท่ากบั 88% 
ของค่ามาตรฐาน ( 1.90 vs. 2.15) ซึ่งอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิโพรไบโอตกิในไก่ไข่
ซึ่งจะช่วยในเรื่องการย่อย การดูดซึมของอาหารในล าไส้ ส่วนอตัราการเลี้ยงรอดมคี่า 
98.99% ของค่ามาตรฐาน โดยการบนัทกึขอ้มลูจ านวนไก่ทีต่ายมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
ไก่จกิกนัตาย ไก่เหยยีบกนัตาย ไก่ปว่ยตาย และสาเหตุอื่นๆ ดงันัน้ค่าอตัราการเลีย้งรอด
ไมไ่ดส้ะทอ้นสุขภาพไก่อย่างแทจ้รงิ 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รบั 

1.นิสติไดป้ฏบิตังิานการเลีย้งไก่ไขใ่นระบบอตุสาหกรรม 
2.ไดเ้รยีนรูก้ระบวบการวจิยั การท างาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.กระบวนการจดัท าการน าเสนอถ่ายทอดผลการท างาน 

ประโยชน์ท่ีสถานท่ีประกอบการได้รบั 
 

1.น าผลการศกึษาครัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจใชโ้พรไบโอ
ตกิกบัไก่ฝงูอื่นต่อไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

 

เครื่องเตมิโพรไบโอตกิใน
น ้าดื่มของไก่ไข ่

ลกัษณะทีศ่กึษา ผลผลติจรงิ1 ผลผลติมาตรฐาน2 P-Value 

อตัราการไข ่(%) 89.32 ± 8.19b 85.51 ± 9.71a 0.020 

น ้าหนกัไข ่(กรมั) 66.58 ± 5.12b 63.22 ± 5.46a 0.000 

มวลไข ่(กรมั/ตวั/วนั) 61.39 ± 3.83b 54.46 ± 8.27a 0.009 

ปรมิาณอาหารทีก่นิ (กรมั/ตวั/วนั) 115.03 ± 6.25a 115.03 ± 6.25a - 

อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นไข ่(ก./ก.)  1.90 ± 0.09b 2.15 ± 0.29a 0.027 

อตัราการเลีย้งรอด (%)                              98.88 ± 0.84a 99.89 ± 0.02b 0.018 

1 ผลผลติจรงิทีไ่ดจ้ากการบนัทกึ 
2 ผลผลติมาตรฐาน ค านวณจากคา่มาตรฐานของสายพนัธุ ์

 ใชไ้ก่ไขส่ายพนัธุ ์ Lohmann Brown จ านวน 39,585 ตวั ใน
โรงเรอืนระบบปิด อายุตัง้แต่ 18 – 71 สปัดาห ์ 

 เสรมิผลติภณัฑ ์ECO charger Probiotic LF 88 ประกอบ 
Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis 

  ผสมโพรไบโอตคิในน ้าไก่ดว้ยเครื่องอตัโนมตัติลอดเวลา ปรมิาณ 
1 ซ.ีซ.ี ต่อไก่ 1,000 ตวั ต่อ วนั  

 เกบ็ขอ้มลูผลผลติไก่ไขเ่ริม่ใหผ้ลผลติไขต่ัง้แต่ 18-71 สปัดาห ์
 ค านวณผลผลติไขจ่รงิและค านวณผลผลติไขต่ามค่ามาตรฐานของ

สายพนัธุ ์
 น าขอ้มลูทีไ่ด ้(จรงิ/มาตรฐาน) มาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย่ โดยวธิ ี Paired t-test โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 

ผลต่างรายได=้ผลต่างจ านวนไขx่ราคาไข ่ 

ค่าใชจ้า่ยโพรไบโอตคิตอ่1
โรงเรอืน เทา่กบั 18,000 บาท 


