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บทที่ 1 
บทนำและความเป็นมา 

ในอดีตคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่กลมกลืนหรือผสมผสานกับสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ  มีการบริโภคตามความจำเป็น มีการใช้สารสังเคราะห์หรือสารเคมี
น้อยมาก วัสดุเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคจึงมีไม่มากและส่วน
ใหญ่ก็สามารถย่อยสลายและถูกดูดซับด้วยกลไกธรรมชาติได้ทัน ทำให้คนไทยใน
สมัยนั้นไม่ค่อยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ในปัจจุบันวิถีชีวิตคนไทยมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากที่เคยเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียง กลายเป็นชีวิต
ที่เร่งรีบและแก่งแย่ง คนไทยส่วนหนึ่งมีการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ในขณะที่
รูปแบบการบริโภคได้เปลี่ยนไป โดยเป็นการบริโภคที่ใช้วัตถุดิบในการผลิต รวมทั้ง
ใช้พลังงานมาก นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นการบริโภคที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่
รู้คุณค่า เป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเป็นการใช้สารหรือสิ่งแปลกปลอมที่มี
อันตรายต่อสิ ่งแวดล้อม ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายได้เขา้มา
แก้ไขและจัดการ แต่การดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ค่อนข้างน้อย องค์ประกอบของขยะจะเปลีย่นไปตามสภาพของภูมิอากาศ 
ฤดูกาล และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสัยและแบบแผน
ในการบริโภคของแต่ละชุมชน โดยทั่วไปขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชนมี
องค์ประกอบหลักอยู่ด้วย กัน 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายจากชุมชน และขยะทั่วไป  

การจัดการขยะมูลฝอยก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากเรารู้จักการการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุมค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ทำให้เกิดของเสียและมลพิษ การ
จัดการขยะที่ต้นทาง   

ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า เป็นขยะที่สามารถย่อย
สลายได้ ถ้ามีเป็นจำนวนมากก็จะไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทัน อาจจะ
สร้างปัญหาตามมา เช่น ส่งกลิ่นเหม็นเน่า แหล่งเพาะพันธ์ุแมลงที่เป็นพาหะนำเช้ือ
โรคต่างๆ  และอาจทำให้มีการปนเปื้อนดินด้วย วิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ขยะอินทรีย์ และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือ การกำจัดเศษอาหาร เศษผัก 
เศษผลไม้ ด้วยหนอนแมลงวันลาย ซึ ่งเป็นหนอนที่มีโปรตีนสูง แล้วนำหนอน
แมลงวันลายมาเป็นอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1  แสดงลักษณะหนอนแมลงวันลาย ก.หนอนแมลงวันลาย, ข.แมลงวันลาย  

ก
. 

ข
. 
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นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังได้มีการศึกษาการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 
เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ฟาง หรือหญ้า มาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภมิู
และอากาศ หรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุด ซ่ึ งกระบวนการเผาไหม้น้ี 
เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ในสภาวะที่ไมมี่
ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยมาก หรือที่เรียกกันว่า การเผาถ่านชีวภาพ หรือ ไบ
โอชาร์ (Biochar) ถ่านชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงถึงร้อยละ 50 
ของวัตถุดิบในการผลิต จากคุณสมบัติที่มีความคงตัวสูงของถ่านชีวภาพจึงส่งผลให้ 
ถ่านชีวภาพสามารถกักเก็บไว้ในดินเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ัน ถ่านชีวภาพยงั
มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ความพรุนและพื้นที่ผิวภายในสูง ทำให้การใส่ถ่านชีวภาพลงใน
ดินจึงสามารถปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนในดินได้ดี การใช้
ถ่านชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูกพืชจึงเป็นประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Sink) โดยตรงจากถ่านชีวภาพท่ีเติมลงในดิน และเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพ
ดินซ่ึงสามารถปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยในการ
ดูดยึดน้ำและธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2 แสดงการเผาถ่านชีวภาพ หรือถ่านไบโอชาร ์(Biochar) 
 



~ 4 ~ 
 

บทที่ 2 
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

 
2.1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแมลงวันลาย 

แมลงวันลาย (Black Soldier Fly) พบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและ
เขตอบอุ่น เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ
ต่อชุมชน ตัวเต็มวัยมีขนาดความยาวมากถึง 20 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำ ถ้าแมลงวันลาย
เป็นเจ้าถิ่น (หรือทำการวางไข่) แมลงวันลายจะปล่อยสารยับยั้งการวางไข่ของแมลงวัน
บ้าน (Allomone) ทำให้แมลงวันบ้านไม่เข้ามาใกล้บริเวณนั้นๆ ซึ่งเป็นการควบคุม
แมลงวันบ้านได้ (รูปที่ 2.1) 

 
2.1.1 วงจรชีวิตแมลงวันลาย 

วงจรชีวิตแมลงวันลายเร่ิมจากไข่แมลงวันลายมีอายุประมาณ 4 วัน ระยะเวลา
ในการฟัก 4-7 วัน เมื่ออายุประมาณ 18 วันตัวหนอนเริ่มออกจากอาหารเพื่อเข้าสู่
ระยะก่อนเข้าดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้มีอายุ 10-17 วัน ระยะดักแด้มีอายุ 6-10 วัน 
และตัวเต็มวันมีอายุ 4-6 วัน แมลงวันลายจะเร่ิมผสมพันธุ์หลังจากที่ออกจากดักแด้ได้ 
2-4 วัน หลังจากน้ันก็จะวางไข่ภายในวันที่ 5-6 วันที่ 7-10 ก็จะตาย สำหรับการวางไข่

  
รูปที่ 2.1 ลักษณะตัวเต็มวยัของแมลงวันลาย 
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ของแมลงวันลายจะวางไข่ในที ่แห้งและอยู ่เหนืออาหาร ระยะห่างตั ้งแต่ 10-50 
เซนติเมตร โดยมีจำนวนไข่ตั้งแต่ 400 ถึง 800 ฟองต่อกลุ่มไข่ (รูปที่ 2.2 และ รูปที่ 
2.3) 
 

  

ก.ลักษณะตัวเต็มวัยแมลงวันลาย ข.ลักษณะไข่แมลงวันลาย 

  

ค.ลักษณะหนอนแมลงวันลาย ง.ลักษณะดักแด้แมลงวันลาย 

รูปที่ 2.2 แมลงวันลายแต่ละระยะ 
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รูปที่ 2.3  วงจรชีวติของแมลงวันลาย 
ที่มา: ดดัแปลงจากกุลชาติ, 2554 และ Mwendwa, M. 2016 

 
2.1.2 สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

1) อุณหภูมิ 
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลงวันลายและการกินอาหาร

อยู่ในช่วง 24-30 องศาเซลเซียส ถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปตัวหนอนแมลงวันลายจะไต่
ออกจากอาหารเพื่อไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกว่า แต่หากอุณหภูมิต่ำ อัตรา
การเจริญเติบโตของตัวหนอนจะต่ำ เนื ่องจากมีความต้องการอาหารน้อย การ
เจริญเติบโตจะช้า นอกจากน้ียังพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการวางไข่อยู่ที่ 31.8 โดย
มีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการวางไข่ที่ 27.5-37.5 องศาเซลเซียส  

 
2) ความชื้น  

ความชื้นที่มาจากแหล่งอาหารของหนอนแมลงวันลาย อาทิ เศษผัก ผลไม้และ
อาหารที่มีค่าระหว่าง 60-90% หนอนแมลงวันลายสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์
ในช่วงความชื้นดังกล่าวได้ แต่ทั้งน้ีความชื้นมากกว่า 80% จะทำให้การคัดแยกหนอน
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แมลงวันลายออกจากอาหารทำได้ยากทั้งน้ีความชื้นที่สามารถแยกหนอนแมลงวันลาย
ได้ง่ายจะอยู่ในช่วย 70-75%  

 
3) แสง  

แสงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสำคัญต่อการผสมพันธุ์ของแมลงวันลาย โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูหนาวที่มีปริมาณแสงน้อยจะมีผลต่อการผสมพันธุ์ของแมลงวันลาย ดังนั้นการ
จัดทำโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลงวันลายจำเป็นต้องมีระบบให้แสง อาทิ หลังคาโปร่งแสง 
โดยปกติการผสมพันธุ์ของแมลงวันลายจะเกิดขึ้นตอนเช้า 

สำหรับหนอนแมลงวันลายระยะตัวหนอนจะไม่ชอบแสงแดด ชอบอาศัยในที่ร่ม
ถ้าแหล่งอาหารของหนอนแมลงวันลายสัมผัสกับแสงแดด ตัวหนอนจะไต่ลงไปด้านล่าง
อาหารเพื่อหลบแสงแดดดังกล่าว 

 
4) อาหาร  

แมลงวันลายจะอาศัยน้ำและน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารในการ
ดำรงชีวิต สำหรับตัวหนอนแมลงวันลายนั ้นพบว่าสารอาหารที ่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตควรอุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรท ดังน้ันหนอนแมลงลายมีบทบาท
สำคัญในการย่อยสลายเศษอาหาร ขยะเปียกจากชุมขน มูลสัตว์ รวมทั้งเศษไม้ที่เน่า
เปื่อย โดยหนอนแมลงวันลายมีความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมาก โดยขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารหนอนแมลงวันลายจะทำให้ตัว
หนอนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ซ่ึงถือเป็นวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับ
ชุมชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยมีขนาดอาหารที่มีขนาดเล็กจะเหมาะต่อ
การย่อยสลายโดยหนอนแมลงวันลาย และหนอนแมลงวันลายสามารถย่อยสลายอาหารใน
ลักษณะของเหลวหรือก่ึงของเหลวได้  
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2.1.3 ประโยชน์ของหนอนแมลงวันลาย 
ตัวหนอนแมลงวันลายสามารถเก็บเก่ียวได้เม่ือมีอายุได้ 25 วันขึ้นไปจนกว่าตัว

หนอนจะออกจากอาหารเอง เพื่อเตรียมตัวเข้าดักแด้ ระยะก่อนเข้าดักแด้สามารถ
นำไปเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อการขยายต่อไป เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ที่หนอนย่อย 
สามารถนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ใช้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้  

ตัวหนอนที่โตเต็มวัย มีโปรตีนสูง ไขมัน โอเมก้า เส้นใยอาหาร แคลเซียม และ
กรดลอริคสูง จึงเหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารไก่ ไก่สวยงาม ไก่ชน ปลาสวยงาม นกและ
สัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ  

คุณค่าทางโภชนาการในตัวหนอนแมลงวันลายพบว่าที่ระยะเวลา 1-14 วัน ตัว
หนอนแมลงวันลายมีโปรตีนอยู่ในช่วง 38-56% และไขมัน 4-28% ระยะก่อนดักแด้ มี
โปรตีนอยู่ในช่วง 40.2-40.4% และไขมัน 24.2-28.0% ระยะดกัแด้ มีโปรตีนอยู่ในช่วง 
43.8-46.2% และไขมัน 7.2-8.2% ระยะตัวเต็มวยัเพศผู้ มีโปรตนีอยู่ในช่วง 44.0% 
และไขมัน 32.2% ระยะตัวเต็มวยัเพศเมีย มีโปรตีนอยู่ในช่วง 43.8% และไขมัน 
30.6% 
 
2.1.4 ข้อควรระวังในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

เนื่องจากอากาศประเทศไทยมี 3 ฤดูกาล ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ช่วงฤดู
ฝนแมลงวันลายมีการขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีในธรรมชาติ คือในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกันยายน และจะมีน้อยลงในช่วงเข้าสู ่ฤดูหนาวคือเดือนตุลาคม ถึงเดือน
มกราคม และในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน แมลงวันลายพ่อแม่พันธุ์ไม่ยอมผสม
พันธุ์ และวางไข่ สาเหตุมาจากพื้นที่โรงเรือนเล็กเกินไปทำให้ไม่มีที่บินเพื่อการจับคู่ 
ความชื้นภายในโรงเรือนไม่เพียงพอ แสงมากและน้อยเกินไป อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
พ่อแม่พันธุ์ไม่มีอาหาร โรงเรือนอยู่ใกล้กับแหล่งใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง  
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หนอนไม่ยอมกินอาหารหรือเคลื่อนตัวช้ากว่าปกติ สาเหตุมาจากเศษอาหาร 
เศษผักมีการปนเปื้อนสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมาก อาจทำให้หนอนตาย
และแม่พันธุ์ไม่ยอมวางไข่ (รูปที่ 2.4) ทั้งนี้ในสภาพอากาศเหนาวเย็นมีส่วนในการไม่
วางไข่เช่นเดียวกัน 

การแก้ไขปัญหาเศษผักที่ปนเปื ้อนด้วยยาฆ่าแมลงนั ้น ก่อนที ่จะให้หนอน
แมลงวันลายกินหรือย่อยสลาย ควรมีการกองทิ้งไว้และย่อยสลายโดยไส้เดือนเป็น
ระยะเวลามากว่า 20 วัน หลังจากนั้นจึงจะปล่อยหนอนแมลงวันลายย่อยสลายผัก
ดังกล่าวได้ 

 

  
 

รูปท่ี 2.4 ลักษณะหนอนแมลงวันลายหลังจากกินเศษผัก 
ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 

 
2.2 ขั้นตอนการเพาะเล้ียงหนอนแมลงวันลายแบบครบวงจร 

ระบบการเพาะเลี ้ยงหนอนแมลงวันลายสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ 
สำหรับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังชุมชน ได้แก่ (1) ระบบโรงเรือนในการเลี้ยงพ่อ-
แม่พันธุ ์ (2) ระบบการเลี้ยงตัวอ่อนและหนอนแมลงวันลาย และ (3) การนำหนอน
แมลงวันลายเพื่อไปไปเลี้ยงไก่ไข่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.2.1 ระบบโรงเรือน 

ลักษณะโรงเรือนในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายประกอบไปด้วยส่วนที่เปน็โรง
เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ แมลงวันลาย ซึ่งส่วนนี้จะมีการตกแต่งให้เหมือนธรรมชาติให้กับ
แมลงวันลาย โดยจะประกอบด้วยระบบการให้น้ำ ระบบให้น้ำหวานเป็นอาหารพ่อ-แม่
พันธุ์ ต้นไม้จำลองธรรมชาติ และต้องมีการติดตาข่ายในการป้องกันศัตรูแมลงวนัลาย
โดยรอบทั้งสี่ด้าน ดังรูปที่ 2.5 และ รูปที่ 2.6 นอกจากน้ี ในห้องเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ จะ
แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนแห้งซึ่งเป็นบริเวณที่มีการวางอุปกรณ์ดักไข่แมลงวัน
ลาย และโซนเปียกพร้อมติดสเปรย์น้ำ รายละเอียดดังรูปที่ 2.7 

โรงเล้ียง 
พ่อ-แม่พันธุ์แมลงวันลาย 

ขยะอินทรีย์ 
ในระดับครวัเรอืน 

โรงอนุบาลหนอน 
และเล้ียงหนอนแมลงวันลายดว้ยขยะอินทรีย์ 

เกษตรกรเล้ียงหนอนแมลงวันลาย 
ด้วยขยะอินทรีย์ในครวัเรือนอีก 5-10 วัน 
และนำหนอนแมลงวันลายไปเลี้ยงไก่ไข ่

หนอนแมลงวันลายอายุ 10 วัน 
แจกจ่ายให้เกษตรกรกลุ่มเล้ียงไก่ไข ่
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รูปท่ี 2.5 ลักษณะโรงเรือนในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

 

  
ก.ด้านหลังโรงเลี้ยงพอ่-แม่พันธ์ุ ข.ด้านหลังห้องเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

รูปท่ี 2.6 การติดตาข่ายในการป้องกันศัตรูหนอนแมลงวันลาย 
 

  
ก.อุปกรณ์ดักไข่แมลงในโซนแห้ง ข.การตกแต่งให้เหมือนธรรมชาติ 

ก.โรงเล้ียง 
พ่อ-แม่พันธุ์ 

ข.โรงเล้ียง 
ตัวอ่อนและหนอน 
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ค.โซนแห้งที่วางอาหารล่อแมลงวัน

ลายเพื่อการวางไข่ 
ง.โซนเปียกพร้อมติดสเปรย์น้ำ 

รูปท่ี 2.7 ลักษณะการปรับแต่งโรงเรือนให้เหมือนธรรมชาติ 

 
2.2.2 อุปกรณ์ภายในโรงเล้ียงพ่อ-แม่พันธุแ์มลงวันลาย 

ภายในโรงเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์แมลงวันลาย จะมีระบบการวางถาดสำหรับใส่ดักแด้
เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ต่อไป และชั้นบนถาดมีที่วางไข่ของแม่พันธุ์ และ
เนื่องจากพ่อ-แม่พันธุ์ กินน้ำ และน้ำหวาน ดังนั้นภายในโรงเลี้ยงแมลงวันลาย จะมี
ระบบให้น้ำอัตโนมัติ และมีระบบให้น้ำหวานและน้ำแก่พ่อ -แม่พันธุ์แมลงวันลาย 
รายละเอียดดังรูปที่ 2.8 ถึงรูปที่ 2.11 

  

รูปท่ี 2.8 ระบบการวางถาดเพาะพ่อ-แม่พันธ์ุ 
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รูปท่ี 2.9 ที่วางไข่ของแม่พันธ์ุ 
 

  

รูปท่ี 2.10 ระบบให้น้ำ ตั้งเวลาอัตโนมัติ 
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รูปท่ี 2.11 ระบบให้น้ำหวานและน้ำแก่พ่อแม่พันธ์ุแมลงวันลาย 

 
2.2.3 โรงเล้ียงและอนุบาลหนอนแมลงวันลาย 

สำหรับอุปกรณ์และระบบในส่วนที่เป็นโรงเลี้ยงหนอนแมลงวันลายและส่วน
อนุบาลหนอนแมลงวันลายน้ันจะประกอบไปด้วย ระบบอนุบาลตัวอ่อนหนอนแมลงวัน
ลาย ซึ่งส่วนนี้ได้จากการนำไข่จากที่ดักไข่ในห้องโรงเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ มาอนุบาลเพื่อ
เป็นตัวอ่อน และหลังจากน้ันจะนำไปเลี้ยงต่อในถาดเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในชั้นวาง 
โดยอาหารหนอนแมลงวันลายที่จะนำมาเติมในแต่ละวัน ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ และเศษ
อาหาร รายละเอียดดังรูปที่ 2.12 และ 2.13 
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รูปท่ี 2.12 ถาดเลี้ยงหนอนในชั้นวาง 

 
 

  

  
 

รูปท่ี 2.13 ระบบอนุบาลตัวอ่อนหนอนแมลงวันลาย 
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2.3 ขั้นตอนการเล้ียงหนอนแมลงวันลาย 
สำหรับองค์ความรู้ประกอบด้วย (1) การล่อแมลงวันลายตามธรรมชาติเพื่อมา

วางไข่ในสูตรอาหารล่อแมลงวันลายซ่ึงผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมวิจัย (2) ขั้นตอน
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบครบวงจรในโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์และโรงอนุบาลตัว
อ่อนและหนอนแมลงวันลาย (3) การเลี ้ยงหนอนแมลงวันลายในกะละมังในระดับ
ครัวเรือนหลังจากอนุบาลหนอนในโรงเรือนอายุ 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
2.3.1 การเตรียมอาหารล่อแมลงวันลายตามธรรมชาติ 

แมลงวันลายอยู่อาศัยได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น ในประเทศไทยพบได้ทุกจังหวัด 
ดังน้ันสำหรับผู้ที่เร่ิมต้นในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย สามารถที่จะเตรียมอาหาร
เพื่อล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่ได้ ตามขั้นตอนดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังรูปที่ 2.14 

1) กะละมังพลาสติกเบอร์ 50-60 จำนวน 1 ใบ  
2) รำข้าว 2 กิโลกรัม (รำหยาบ)  
3) กากน้ำตาล 2 ลิตร  
4) น้ำหมัก EM 200 มิลลิลิตร.  
5) ข้าวสารข้าวเหนียว 1 กิโลกรัมหรือปลายข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม 
6) น้ำเปล่า  

  
รูปท่ี 2.15 การล่อแมลงวันลายเพื่อการวางไข่ 
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ขั้นตอนที่ 2 การหมักอาหารเพื่อล่อแมลงวันลายตามธรรมชาติให้มาวางไข่  
1) นำวัตถุดิบจากขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยให้ได้ความชื้น

ที่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ (สังเกตจากการปั้นและบีบก้อนอาหารจะมีน้ำหยด 3-
4 หยด)  

2) ทำความสะอาดรอบๆ ขอบกะละมัง แล้วนำไปวางไว้ใต้ร่มไม้ ใต้ชายคา 
ห้ามไม่ให้โดนแดดทั้งวัน ห้ามโดนฝน วางให้ไกลจากแหล่งที่มีคนพลุกพล่าน 
และให้ห่างจากแหล่งที่มีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง  

3) ทิ้งไว้โดยไม่ต้องใช้อะไรคลุม ประมาณ 15-20 วันจะมีตัวอ่อนของหนอน
แมลงวันลายเกิดขึ้น (หากไม่มีหนอนเกิดขึ้นแสดงว่าบริเวณใกล้เคียงน้ันๆ มี
การใช้สารเคมี หรือไม่มีแมลงวันลายอยู่ในบริเวณน้ันๆ) 

 
ขั้นตอนที่ 3 การให้อาหารตัวอ่อนหนอนแมลงวันลายจากการธรรมชาติ  

หลังจากครบ 15-20 วัน ให้นำกะละมังมาดู ถ้ามีตัวอ่อนหนอนแมลงวัน
ลายให้พลิกอาหารที่หมักแล้วค่อยๆ ขยี้อาหารส่วนที่แข็งจนละเอียด แล้วค่อยนำเศษ
อาหาร เศษผลไม้ มาวางให้ตัวอ่อนกิน 

 
ขั้นตอนที่ 4 การคัดแยกหนอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  

ตัวอ่อนอายุครบ 25 วัน (รูปที่ 2.15) สามารถนำหนอนไปเป็นอาหารสัตว์
ได้ โดยการเกลี่ยอาหารมารวมกันเป็นกอง ตัวอ่อนแมลงวันลายจะมุดลงด้านล่าง ให้
เก็บเศษอาหารที่ตัวอ่อนย่อยออกจนเห็นตัวอ่อนมารวมกัน จึงทำการจับหรือตักไปใช้
งานได้  
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รูปที่ 2.15 ลักษณะหนอนที่ระยะเวลา 25 วัน 
 
2.3.2 เทคนิคการเพาะเล้ียงแมลงวันลายและตัวหนอนในโรงเรือน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโรงเรือน 

การสร้างโรงเรือนเพื่อนำดักแด้ที่ได้มาเพาะเป็นแมลงพ่อ-แม่พันธุ์ โรงเรือนต้อง
มีความกว้าง x ยาว x สูง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ความสูงเป็นส่วนสำคัญของ
แมลงวันลายชนิดนี้ เพื่อให้มีการผสมพันธุ์ที่ดีความสูงจะต้องไม่น้อยไปกว่า 2.2-2.4 
เมตร แมลงจะได้มีพื้นที่บินจับคู่เพื่อการผสมพันธุ์ และในส่วนความสว่างภายในโรง
เพาะเลี้ยงแมลงวันลายจะติดตั้งหลังคาใสประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่หลังคาทั้งหมด 

สำหรับห้องอนุบาลไข่และห้องเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ควรมีพื้นที่อย่าง
น้อย กว้าง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร x สูง 2.4 เมตรทำเป็นชั้นๆ เพื่อง่ายต่อการบริหาร
จัดการ ถาดที่ใช้เลี้ยงขนาด กว้าง 34 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร 
โรงเรือนต้องบุตะแกรงเหล็กเพื่อป้องกันศัตรูของหนอน เช่น มด จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่า 
จิ้งเหลน หนู นก รอบโรงเรือนควรทำรางน้ำโดยรอบเพื่อป้องกันมดเข้าโรงเรือน  

 
ขั้นตอนที่ 2 การปรับแต่งภายในโรงเรือน  

ภายในโรงเรือนจะต้องมีการตบแต่ง เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น มี
ต้นไม้ ไม้ดอก ใบไม้เทียม ภายในห้องให้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นโซนแห้ง ให้
ใส่ดินหรือทราย ความหนา 5 เซนติเมตรรองพื ้นก่อนแล้วตามด้วยแกลบอีก  10 
เซนติเมตร ก้ันเป็นคอกไว้กันไม่ให้แกลบไหลออก ส่วนที่ 2 เป็นโซนเปียก ให้วางต้นไม้ 
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ไม้ดอกต่างๆ ส่วนด้านบนให้แขวนใบไม้เทียมเพื่อให้เป็นที่หลบของแมลงวันลาย (ใบไม้
เทียมให้แขวนทั่วโรงเรือน)  

 
ขั้นตอนที่ 3 การให้น้ำพ่อแม่พันธุ์ 

โดยธรรมชาติของแมลงวันลายจะกินน้ำหวานเกสรดอกไม้และน้ำเป็นหลัก 
ฉะน้ันจึงจำเป็นต้องให้น้ำและน้ำหวานกับพ่อแม่พันธุ์ จะเป็นน้ำตาลทรายแดงต้มผสม
กลิ่นต่างๆ ก็ได้ กากน้ำตาลผสมหรือน้ำอ่ืนๆ ที่มีรสหวาน  

สำหรับการให้น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นภายในห้องโรงเรือนเป็นสิ่งสำคัญมาก ฤดูหนาว
ควรสเปรย์น้ำ 2 ครั้งต่อวันในเวลา 7.00 น.และ 16.00 น. ฤดูร้อนควรสเปรย์น้ำอย่าง
น้อย 4 ครั้งต่อวันคือเวลา 6.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 17.00 น. ฤดูฝนควรสเปรย์น้ำ
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อวัน ในช่วงฝนทิ้งช่วงควรสเปรย์น้ำมากกว่า 1 คร้ังขึ้นไป 

 
ขั้นตอนที่ 4 การทำชั้นไม้ (ที่วางไข่)  

การทำชั้นไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แมลงวันลายมาวางไข่ การทำให้ตัดไม้เป็น
ท่อนเล็กๆ แล้วมัดรวมกันเพื่อให้การเก็บเก่ียวไข่ได้สะดวกขึ้น หากไม่ต้องการเก็บไข่มา
อนุบาล ให้นำกล่องกระดาษแข็งมาตัด ความกว้างขนาด 5 เซนติเมตร ความยาวขนาด 
10-15 เซนติเมตร แล้วนำไปวางบนภาชนะที่เตรียมอาหารล่อแมลงวันลายไว้  

 
ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมถาดเพื่อวางอาหารล่อแมลงวันลายมาวางไข่และวางชั้นไม้ดัก
ไข่ที่เตรียมไว้ ถาดอาหารให้วางในห้องทีเ่ป็นโซนแหง้ควรยกให้สงูจากพื้นประมาณ 
0.7-1.0 เมตรเพื่อสะดวกในการทำงาน 
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ขั้นตอนที่ 6 การผสมอาหารเพื่อให้แม่พันธุ์มาวางไข่  
1) กะละมังเบอร์ 100 
2) รำข้าว 2 กิโลกรัม  
3) ข้าวสารข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม 
4) กากน้ำตาล 2 ลิตร  
5) EM สูตรอะไรก็ได้ 200 ML 
6) น้ำเปล่า นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกให้เข้ากัน จนได้ความชื้น 80% 

(บีบส่วนผสมให้มีน้ำหยด 4-5 หยด) 
 
ขั้นตอนที่ 7 การเก็บไข่แมลงวันลายเพื่อนำไปอนุบาล  

นำส่วนผสมข้อที่ 6 ทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิ่มความชื้นเป็น 90% และให้ลด
ปริมาณเหลือคร่ึงหน่ึงจากข้อที่ 6 เสร็จแล้วให้นำไปวางในภาชนะที่เตรียมไว้ ตะแกรงลวด
ทำเป็นตัว U ให้สูงกว่าอาหาร 3-5 เซนติเมตร ใช้ตะแกรงพลาสติกตาเล็กๆ ตัดพอดีกับ
ตะแกรงลวดวางทับบนตะแกรงลวดตัว U แล้วนำไข่ไปวางบนตะแกรงพลาสติกที่เตรียมไว้ 
โดยรอบอาหารจะต้องโรยด้วยรำข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหนอนออกจากอาหาร ในกรณีที่
ความชื้นบรรยากาศข้างนอกสูงกว่าภายในโรงอนุบาล ดังรูปที่ 2.16 
 

  
รูปที่ 2.16 แสดงขั้นตอนการอนุบาลหนอนแมลงวันลายหลังจากฟักจากไข่ 
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ขั้นตอนที่ 8 การให้อาหารตัวอ่อนแมลงวันลาย  
หลังจากอนุบาลไข่ได้ 7-10 วัน ให้เปิดดูตัวอ่อนโดยการค่อยๆเขี่ยจาก

ด้านนอกเข้าไปด้านใน หากมีตัวอ่อนเล็กๆ เกิดขึ้น ให้นำอาหารหมักที่แข็งตัวมาขยี้
เบาๆ จนละเอียด เสร็จแล้วให้นำเศษผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหวาน มาสับให้เป็นชิ้นเลก็ๆ
โดยให้อาหารในช่วงเย็นของวัน (การให้อาหารควรให้ทีละน้อย) จนครบ 7 วันหลังจาก
น้ันตัวอ่อนจะกินเศษอาหารทั่วไปได้โดยไม่ต้องสับ  
 
ขั้นต้นที่ 9 การให้อาหารสำหรับตัวอ่อนที่โตแล้ว  

ตัวหนอนที่โตแล้วจะสามารถกินวัตถุอินทรีย์ได้ทุกชนิดเช่น ผลไม้ ผักทุก
ประเภท (ที่ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง) เศษอาหารทุกอย่าง ส้มตำ
สามารถให้ได้ (ถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือบดหยาบจะเป็นการช่วยให้ตัวหนอนแมลงวัน
ลายกินอาหารได้เร็วขึ้น)  

 
ขั้นตอนที่ 10 การเก็บเก่ียวหนอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  

เม่ือหนอนมีอายุตั้งแต่ 25 วันขึ้นไปสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น ไก่ไข่ 
ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สวยงาม ปลาสวยงาม นก และสัตว์เลื้อยคลาน (หากจะให้เป็น
อาหารกบต้องใช้หนอนที่มีอายุต่ำกว่า 25 วัน) การเก็บเกี่ยวหนอนให้เกลี่ยอาหารมา
รวมกันมุมใดมุมหนึ่งของภาชนะ จากนั้นหนอนจะมุดลงด้านล่าง ให้หยิบเศษอาหาร
ออกเร่ือยๆ จนกว่าจะเห็นตัวหนอนที่รวมกันเป็นกลุ่ม แล้วตักเอาหนอนไปใช้ประโยชน์
ได้ตามท่ีต้องการต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 11 การเก็บเก่ียว อินทรียวัตถุที่เหลือจากการย่อย 
อินทรียวัตถุที่เหลือสามารถนำไปหมักหรือใช้เป็นปุ๋ยสดใส่พืชผล ปุ๋ยที่ได้จาก

การแยกหนอนน้ันสามารถใส่ต้นไม้ได้เลยเป็นปุ๋ยพืชสด หรืออาจเอาไปหมักผสมเพื่อทำ
เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ ได้ตามท่ีเราต้องการ 
 
ขั้นตอนที่ 12 การเก็บตัวหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้เพื่อนำไปขยายพันธุ์  

หลังจากเวลา 25-30 วันตัวเต็มวัยของหนอนแมลงวันลายจะเปลี ่ยนจากสี
น้ำตาลมาเป็นตัวสีดำแล้วจะคลานออกจากอาหารเอง ขั้นตอนนี้ให้เอากะละมังหรือ
ถาดมารองใต้ถาดที่เราใช้เลี้ยงหนอนด้านล่างเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บตัวหนอนระยะก่อน
เข้าดักแด้เพื่อเตรียมไปเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ 

 
ขั้นตอนที่ 13 การนำดักแด้เข้าโรงเรือนเพื่อเตรียมพ่อ-แม่พันธุ ์
 ในการนำดักแด้เข้าโรงเรือนมีอุปกรณ์และขั้นตอนดังน้ี 

1) กะละมังเบอร์ 100  
2) ทรายหนา 3 เซนติเมตรและพรมน้ำให้ชุ่ม 
3) แกลบดิบ 5 เซนติเมตร 
4) นำหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้ จำนวน 1 กิโลกรัมในการเตรียมครั้งแรกและ

คร้ังต่อไปให้เติมหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้สัปดาห์ละ คร่ึงกิโลกรัม 
 
2.3.3 เทคนิคการเพาะเล้ียงแมลงวันลายในระดับครัวเรือน 

สำหรับการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในระดับครัวเรือน โดยการนำหนอน
แมลงวันลายอายุ 10 วันไปเพาะเลี้ยงในครัวเรือนของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไก่ไขเ่พื่อ
ลดต้นทุนอาหารสัตว์ มีรายละเอียดดังน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายและการนำไปใช้ประโยชน์ 
 หลังจากแม่พันธุ์วางไข่และมีการอนุบาลหนอนแมลงวันลายครบอายุ 10 วัน
จากศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา จะมีการจัดสรรหนอนแมลงวันลาย
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จำนวนครัวเรือนละ 1 กะละมัง ซ่ึงจะสามารถเลี้ยงหนอนได้
จำนวน 10 กิโลกรัมในระยะเวลา 20 วัน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การให้อาหารตัวอ่อนแมลงวันลาย  

หลังจากอนุบาลไข่ได้ 10 วัน และเกษตรกรนำกลับไปเลี้ยงต่อที่บ้าน ให้นำเศษ
ผลไม้ที่มีรสเปร้ียวหวาน มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ โดยให้อาหารในช่วงเย็นของวัน (การให้
อาหารควรให้ทีละน้อย) หลังจากนั้นตัวอ่อนจะกินเศษอาหารทั่วไปได้โดยไม่ต้องสับ 
เม่ือครบอายุ 20-25 วันสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้ (รูปที่ 2.17) 

ข้อควรระวังถ้าในถาดเลี้ยงมีความชื ้นมากเกินไปหนอนจะไต่หนีและไม่กิน
อาหาร แก้ไขโดยการใส่รำ หรือแกลบเพื่อลดความชื้น สำหรับเศษอาหารประเภทที่มี
น้ำแกง หรือมีน้ำ จะต้องมีการกรองเอาน้ำออกก่อน และสามารถนำส่วนที่เหลือไป
เลี ้ยงหนอนแมลงวันลายได้ นอกจากนี้เมื่อพบว่าหนอนในถาดที่เพาะเลี ้ยงหรือใน
กะละมัง หนาแน่นให้ขยายถาดเลี้ยงเพื่อไม่ให้หนอนแมลงวันลายหนาแน่นเกินไป 

 

 
 

รูปท่ี 2.17 ขั้นตอนการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายอายุ 10 วัน  
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ขั้นตอนที่ 3 การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในระดับครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
ในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในระดับครัวเรือน จำเป็นต้องจดัเตรียมชั้นวาง

กะละมัง หรือถาดเลีย้งหนอนแมลงวันลาย ที่สามารถป้องกันศัตรูหนอนแมลงวันลายใน
ครัวเรือนได้ อันได้แก่ จิ้งจก ตุ๊กแก นก หนู เป็นต้น (รูปที่ 2.18) 

 

  
 

รูปที่ 2.18 รูปแบบชั้นวางกะละมังเลีย้งหนอนแมลงวันลายในระดับครัวเรือน 
 

2.3.4 หลักการในการคิดต้นทุนการผลิตหนอนแมลงวันลาย 
ในการประเมินต้นทุนการผลิตหนอนแมลงวันลายจะประกอบไปด้วยต้นทุนใน

การก่อสร้างหรือเตรียมโรงเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแบบครบวงจรและต้นทุนใน
การดำเนินการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ระบบโรงเรือนเพาะเลี ้ยงแมลงวันลายแบบครบวงจร ซึ ่งต้นทุนในการ
ก่อสร้างขึ ้นอยู ่กับความต้องการหนอนแมลงวันลายและวัสดุในการ
ก่อสร้าง หรือการใช้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีราคาลงทุนก่อสร้างและ
ค่าแรงตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป 

2) ค่าดำเนินการ ได้แก่ค่าอาหารตั้งต้นตามสูตรล่อแมลงวันลายเพื่อการวางไข่ 
ซ่ึงประกอบด้วย 

- ข้าวสารข้าวเหนียวหรือปลายข้าวสารข้าวเหนียว 1 กก. ราคา 20 บาท 
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- รำข้าวหยาบ 2 กก. ราคา 30 บาท 
- EM 200 มล. ราคา 20 บาท 
- กากน้ำตาล 2 ลิตร ราคา 30 บาท 
ทั้งนี้สูตรอาหารตั้งต้นในการล่อแมลงวันลาย รวม 100 บาท ซึ่งสามารถ

ล่อแมลงวันลายในโรงเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรได้ตลอดทั้งปี 
3) ค่าอาหารอนุบาลหนอนแมลงวันลาย 25 บาท สามารถเพาะเลี้ยงหนอน

แมลงวันลายได้ 40 กิโลกรัม ในเวลา 20 วัน 
4) ค่ายานพาหนะในการเก็บขนขยะอินทรีย์ในกรณีที่จะต้องนำขยะอินทรีย์

จากนอกชุมชน ประมาณการที่ 4 บาท/กม. 
5) ค่าแรงในการดำเนินการ ซ่ึงการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายจะใช้เวลาไม่

เกิน 1 ชม./วัน คิดเป็น 40 บาทต่อชั่วโมง (ประมาณการที่ค่าแรงขั้นต่ำ 
300 บาท/วัน) 
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บทที่ 3 
การเลี้ยงไก่ไข ่

การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเพราะนอกจากจะได้ไขไว้บริโภค
ในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย การ
เลี้ยงไก่ไข่อย่างง่ายมีหลายแบบ ซ่ึงแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลี้ยงเป็น
อาชีพหลักหรือทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆ นิยมเลี้ยงแบบกรงตับ ส่วนการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 
นิยมเลี้ยงแบบปล่อยพื้น โดยทั่วไปไก่ไข่จะเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ 19-22 สัปดาห์ 
โดยทั่วไปไก่ไข่จะให้ไข่สูงสุดหลังจากอายุการไข่ประมาณ 8-12 สัปดาห์ 

ปัจจุบันผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนใหญ่มักจะซ้ือไก่สาวเข้ามาเลี้ยงมากกว่าซ้ือลูกไก่มา
เลี้ยง เนื่องจากความสะดวก ประหยัดเวลา ประกอบกับการเลี้ยงไก่รุ่นเองนั้นมคีวาม
เสี่ยงต่อโรคระบาดสูงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ยกเว้นฟาร์มขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีผู้เลี้ยงจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเลี้ยงไก่รุ่นเอง ดังน้ัน การจัดการที่ถูกต้องตั้งแต่
เริ่มต้นเลี้ยงลูกไก่จนถึงอายุ 17 สัปดาห์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเลี้ยงไก่รุ่นให้
ประสบความสำเร็จตลอดทุกช่วงอายุของการเลี ้ยงไก่รุ ่นมีผลอย่างมากต่อการให้
ผลผลิตในระยะไข่ เน่ืองจากอวัยวะและสรีระของไก่มีการพัฒนาต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุ 
17 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 1-14 สัปดาห์แรกน้ันจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่
สำคัญที่สุด หากมีการจัดการดูแลที่ดีแล้ว ลูกไก่ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมี
ความสม่ำเสมอสูง สามารถมีน้ำหนักตัว 300 กรัมที่อายุ 28 วัน การเร่ิมต้นที่ดีจะส่งผล
ต่อสรีระและโครงร่างที่ใหญ่ในช่วงท้ายของการเจริญเติบโต แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
ใน 4 สัปดาห์แรกไก่มีน้ำหนักตัวน้อย จะทำให้ไก่มีสรีระและโครงร่างเล็ก ถึงแม้วา่จะ
สามารถเร่งการกินอาหารในช่วงท้ายจนไก่มีน้ำหนักตัวเพิ่มได้ก็ตาม แต่จะเป็นไก่อ้วนที่
มีสรีระและโครงร่างเล็ก ไม่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้ดี  

การสร้างฟาร์มไก่ระยะรุ่นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ 
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1. ที่ตั้งฟาร์ม ควรเป็นที่ราบสูง น้ำไม่ท่วม อยู่ห่างจากชุมชนและแหล่งเลี้ยง
สัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอยู่ห่างจากฟาร์มไก่ไข่ 

2. พื้นที่ฟาร์ม มีรั้วล้อมรอบ ส่วนของบ้านพักอาศัยและสำนักงานต้องอยู่
นอกเขตฟาร์ม 

3. ระบบสาธารณูปโภค มีแหล่งน้ำที่สะอาดและเพียงพอตลอดปี มีไฟฟ้าเข้าถึง 
การคมนาคมสะดวก 

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีระบบการจัดการมูลไก่ ขยะ ซากไก่
ตาย ตลอดจนการกำจัดของเสียต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดแมลงวันและมลภาวะต่างๆ 

โรงเรือน การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่รุ่นต้องพิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปน้ี 
1. ร ูปแบบโรงเร ือน ในสภาพภูมิอากาศท ี ่ร ้อนช ื ้นของประเทศไทย 

ประสิทธิภาพการเลี้ยงในโรงเรือนปิดย่อมให้ผลดีกว่าโรงเรือนเปิด เช่น การเจริญเติบโต 
อัตราการตาย สุขภาพและประสิทธิภาพการใช้อาหาร เป็นต้น 

2. ระบบการเลี ้ยง ปัจจุบันผู ้เลี ้ยงนิยมเลี ้ยงไก่รุ ่นในกรงตับ เนื ่องจาก
ประสิทธิภาพการเลี้ยงดีกว่าระบบปล่อยพื้น เช่น น้ำหนักตัว ความสม่ำเสมอ อัตราการ
ตาย สุขภาพและประสิทธิภาพการใช้อาหาร เป็นต้น 

อุปกรณ์การเลี้ยง มีหลายชนิดที่ให้เลือกใช้โดยเฉพาะในระบบการเลี้ยงแบบ
ปล่อยพื้น ส่วนการเลี้ยงในกรงตับน้ัน อุปกรณ์ต่างๆจะขายพร้อมกับกรงตับ เช่น ระบบ
ให้น้ำและรางอาหาร ยกเว้นอุปกรณ์เสริมสำหรับสัปดาห์แรก เช่น ถาดอาหารลูกไก่
และที่ให้น้ำลูกไก่ โดยอุปกรณ์การเลี้ยงแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 อัตราการใช้อุปกรณ์ในการเลีย้งไก่ 
อุปกรณ์การเลี้ยง ระบบการเล้ียงปล่อย

พื้น 
ระบบการเล้ียงในกรงตับ 

ที่ให้น้ำไก่เล็ก 75 ตัวต่อกระปุก เสริม 1 กระปุกต่อกรงในสัปดาห์
แรก 

ที่ให้น้ำไก่ใหญ่ 75 ตัวต่อถัง - 
ที่ให้น้ำแบบนิปเปิ้ล 10 ตัวต่อหัว 2 หัวต่อกรง 
ถาดอาหารไก่เล็ก 50 ตัวต่อถาด เสริม 1 ถาดต่อกรงในสัปดาห์แรก 
ถังอาหารไก่ใหญ่ 35 ตัวต่อถัง - 
เครื่องกกแก๊สแบบรังผึ้ง 1,000 ตัวต่อหัว - 
เครื่องกกแก๊สแบบโบลว์เวอร์ 10,000 ตัวต่อเครื่อง 10,000 ตัวต่อเครื่อง 

 ที่มา: คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่ซีพีบราวน์ (ม.ป.ป.) 
 
จำนวนตัวต่อพื้นทีก่ารเลี้ยง ความหนาแน่นในการเลี้ยงที่เหมาะสมน้ันขึ้นอยู่กับ
โรงเรือน ระบบการเลี้ยงและอายุไก่ (ดังแสดงในตารางที ่3.2) 
 
ตารางที่ 3.2 จำนวนต่อไก่ต่อพื้นที่การเลีย้ง 
อายุไก่ (วัน) ระบบการเลี้ยงปล่อยพื้น (ตัวต่อ

ตาราง)(เมตร) 
ระบบการเลี้ยงใน
กรงตับ 

 โรงเรือนเปดิ โรงเรือนปิด (ตารางเซนตเิมตร
ต่อตัว) 

1-14 30 30 80 
15-28 15 18 160 
29 วันขึ้นไป 8 12 320 

ที่มา: คู่มือการเลีย้งไก่ไข่ซีพีบราวน์ (ม.ป.ป.) 
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การเตรียมรบัลูกไก ่
ก่อนถึงกำหนดวันเข้าเลี้ยงลูกไก่ ควรตรวจสอบความสะอาดและตรวจสอบ

อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ก่อนที่ลูกไก่จะมาถึงควรเปิด
เครื่องกกรอไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อปรับอุณหภูมิในพื้นที่กกให้อบอุ่นและผสมยา
หรือไวตามินละลายในน้ำดื่มเตรียมไว้ให้เรียบร้อย 

ลูกไก่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 4 สัปดาห์ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจาก
ลูกไก่ยังเล็ก ประกอบกับอวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันมีการพัฒนาสูง ดังนั้นผู้
เลี้ยงควรให้การดูแลจัดการเป็นพิเศษ ปรับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในโรงเรือนที่
เหมาะสม จัดการให้ไก่ได้กินน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการป้องกันโรคที่
เข้มงวด เพื่อให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดี มีสรีระและโครงสร้างที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
ลูกไก่ต้องการอุณหภูมิที่อบอุ่นในวันแรกๆ หลงัจากน้ันจึงค่อยๆ ปรับอุณหภูมิให้ลดลง
เช่นเดยีวกับเม่ือลูกไก่อยู่กับแม่ไก่ ดงัน้ันในระยะน้ีจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิให้ห้อง
กกให้เหมาะสม โดยตรวจวัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกไก่
จะเป็นตัวบง่ชี้ได ้ เช่น ถ้าไก่สุ่มกันอยู่ใต้เคร่ืองกก แสดงว่าอุณหภูมิในการกกต่ำเกินไป 
แต่ถา้ลูกไก่กระจายอยู่หา่งจากเคร่ืองกก หรือมีอาการกางปีก อ้าปาก หอบ แสดงว่า
อุณหภูมิในการกกสูงเกินไป ดงัน้ัน ผู้เลีย้งต้องหมั่นตรวจสอบลูกไก่อยู่เสมอ โดย
อุณหภูมิภายในพื้นที่กกจะแสดงในตารางที ่3.3 
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ตารางที่ 3.3 อุณหภูมิภายในพื้นที่กก 
อายุไก่  
(วัน) 

อุณหภูมิภายในพื้นที่กก 
(องศาเซลเซียล) 

อุณหภูมิภายในห้องกก ความชื้น
สัมพัทธ ์

(เปอร์เซ็นต์) 
 ใต้เคร่ืองกก รอบเคร่ืองกก เคร่ืองกกแบบโบลเ์วอร์  

1-3 35 32-33 32-33 55-60 
4-7 34 31-32 31-32 55-65 
8-14 32 29-30 29-30 55-65 
15 วันขึ้นไป 30 27-28 27-28 60-70 

ที่มา: คู่มือการเลีย้งไก่ไข่ซีพีบราวน์ (ม.ป.ป.) 
 
ความชื้น ในระยะนี้ควรจัดการภายในโรงเรือนหรือห้องกกให้แห้ง สะอาด 

ไม่เปียกชื้น ควบคุมตั้งเวลาการเปิดน้ำที่แผ่นรังผึง้ให้เหมาะสม ระมัดระวังน้ำหยด หรือ
ร่ัวซึม ถ้าพบวัสดุรองพื้นแฉะต้องรีบจัดการตักออกไปแล้วนำวัสดุรองพื้นที่แห้งสะอาด
เข้ามาทดแทน 

การให้น้ำ ลูกไก่ควรได้รับน้ำทันทีที่ปล่อยลูกไก่ออกจากกล่อง หลังจาก
ลูกไก่ได้กินน้ำอย่างทั่วถึงแล้วจึงเร่ิมให้อาหาร (ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากลูกไก้ได้รับ
น้ำ) ในกรณีที่ใช้ระบบให้น้ำแบบหัวนิปเปิ้ล เฉพาะในสัปดาห์แรกควรเสริมกระติดน้ำ
ควบคู่กับการให้น้ำจากหัวนิปเปิ้ล ทั้งนี้เพื่อให้ลุกไก่ได้กินน้ำได้ดีและสะดวกขึ้น เม่ือ
ลูกไก่มีอายุ 6-8 วันสามารถกินน้ำจากหัวนิปเปิ้ลได้แก่งแล้ว จึงทยอยเอากระติกน้ำ
ออก สำหรับความสูงของหัวนิปเปิล้ควรอยูใ่นระดับหัวไก่ ดังน้ันควรมีการปรับระดับทอ่
น้ำนิปเปิ้ลอยู่เสมอ  
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การให้อาหาร ลูกไก่ในระยะน้ีจำเป็นต้องได้รับอาหารให้มากที่สุด เพื่อการ
เจริญเติบโต พัฒนาสรีระและอวัยวะต่างๆได้อย่างเต็มที่ โดยให้อาหารคร้ังละน้อย แต่
บ่อยคร้ัง เพื่อให้ลูกไก่ได้กินอาหารใหม่ตลอดเวลา ประกอบกับการให้อาหารบ่อยคร้ัง
จะเป็นการกระตุ้นการกินอาหารของลูกไก่อีกด้วย 

การตัดปาก (Beak-trimming) มีวัตถุประสงค์ คือ การลดความเสียหายจาก
การจิกกันและลดความสูญเสียเนื่องมากจากการกินอาหารที่หกหล่น การจัดปากเป็น
งานที่ต้องอาศัยความชำนาญ หากดำเนินการไม่ถูกต้องไก่อาจได้รับบาดแผล ซึ่งมีผล
ต่อการกินอาหารและเป็นสาเหตุของการตายได้ ดังน้ันทางบริษัทผู้จำหน่ายลูกไก่จะมี
การตัดปากลูกไก่แรกเกิดที ่โรงฟัก แต่อย่างไรก็ตามการตัดปากจะส่งผลต่อการกิน
อาหารและการกินน้ำได้ใน 1-3 วันหลังการตัดปาก สัตวบาลควรมีการเสริมกระติกน้ำ
ในกรณีที่มีการให้น้ำระบบนิปเปิ้ลและควรเติมอาหารในรางหรือถาดให้ระดับที่หนา
หว่าปกติ เพื่อเป็นการป้องกันปากไก่กระทบกับก้นรางหรือก้นถาดอาหาร  อย่างไรก็
ตาม ถ้าลูกไก่ไม่ได้รับการตัดปากมาจากโรงฟัก ก็สามารถดำเนินการตัดปากที่ฟาร์มได้
เช่นเดียวกัน โดยแนะนำให้ทำที่อายุ 7-10 วัน ในขณะที่ลูกไก่มีสุขภาพดีหรือไม่อยู่
ในช่วงแพ้วัคซีน 

วิธีการตัดปาก 
1. ละลายไวตามินในน้ำดื่ม ให้ไก่กินในวันที่ตัดปากและหลังจากวันน้ัน 1 วัน 

เพื่อลดความเครียด 
2. เพิ่มปริมาณอาหารในรางหรือถาดอาหารให้ระดับอาหารหนากว่าปกติ

อย่างน้อย 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ทำการตัดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลที่
จงอยปากไปกระทบกับก้นรางอาหาร 

3. เปิดเคร่ืองตัดปาก ปรับอุณหภูมิใบมีดให้ร้อน อุณหภูมิประมาณ 600-650 
องศาเซลเซียล (ใบมีดเป็นสีแดงแสดงว่าอุณหภูมิเหมาะสม แต่ถ้าใบมีดเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองส้ม แสดงว่าอุณหภูมิร้อนเกินไป) 
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4. จับลูกไก่ไว้ในอุ้งมือโดยใช้น้ิวหัวแม่มือกดหัวลูกไก่และใช้น้ิวชี้ประครองที่
จงอยปาก 

5. สอดจงอยปากเข้าไปในรูของแท่นตัด โดยเลือกขนาดรูที่พอดีกับปากไก่ 
แล้วเหยียบคันโยก เพื่อตัดปากไก่ส่วนปลายออก ตำแหน่งการตัดควรห่างจากรูจมูก
ประมาณ 2 มิลลิเมตร  

6. ผ่อนคันโยกที่เท้าออกแล้วเอียงจงอยปากขึ้นไปทำมุม 15 องศาเหนือ
แนวนอนแนบปากไก่ที่ถูกตัดแล้วไว้กับใบมีดที่ค่อยๆเลื่อนกลับขึ้นมา ประมาณ 2 
วินาที ความร้อนจากใบมีดจะจี้รอยแผลและขอบด้านข้างของจงอยปากให้ไหม้ เป็น
การห้ามเลือดและป้องกันปากงอกออกมาใหม่ 

7. ทำความสะอาดใบมีดด้วยกระดาษทรายหลังจากการตัดปากประมาณ 
5000 ตัว และเปลี่ยนใบมีดทุกๆ 20,000-30,000 ตัว 

เมื่อไก่อายุ 1-4 สัปดาห์แรก ควรมีการสุ่มน้ำหนักทุกสัปดาห์ในวันสุดท้าย
ของสัปดาห์ โดยจับไก่ใส่กล่องครั้งละ 15-30 ตัว แล้วชั่งน้ำหนักรวมกัน คำนวณหา
น้ำหนักเฉลี่ยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการต่อไป ช่วงเวลาสุ่มชั่งน้ำหนักควรเป็นช่วงบ่ายก่อนให้อาหาร ณ วันที่ไก่อายุเต็ม
สัปดาห์ 

การจัดการไกร่ะยะรุ่นช่วงอายุ 5-17 สัปดาห ์
โดยธรรมชาติไก่กินเมล็ดธัญพืชทั้งเมล็ด เช่นเดียวกับการกินอาหารของไก่ 

ดังน้ันไก่จะเลือกกินอาหารที่มีขนาดใหญ่และเหลืออาหารผง การมีอาหารผงในภาชนะ
ให้อาหารมากจะทำให้ไก่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อกระตุ้นการกิน
อาหารของไก่ ควรปล่อยให้รางอาหารว่าง ไก่จะกินอาหารมากในช่วงเช้าและเย็น 
ดังนั้น จึงควรปล่อยให้รางอาหารว่างในช่วงกลางวัน การให้อาหารไก่ช่วงอายุ 5 -12 
สัปดาห์ ควรให้อาหารวันละ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกให้อาหารในตอนเช้าและคร้ังต่อมาให้
อาหารตอนบ่าย (ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะปิดไฟโรงเรือน) การให้อาหารจงึควร
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ให้รางอาหารว่างอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง และระยะเวลาที่รางอาหารว่างจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั่วโมง และเป็น 3 ชั่วโมงเม่ืออายุ 12 สัปดาห์ ช่วงอายุ 13-17 สัปดาห์ 
ควรลดจำนวนคร้ังในการให้อาหารจากวันละ 2 คร้ัง เหลือวันละ 1 คร้ัง โดยให้อาหาร
ในช่วงบ่าย (ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะปิดไฟโรงเรือน)  

ไก่อายุ 5-17 สัปดาห์ ควรมีการสุ่มชั่งน้ำหนักเป็นรายตัวทุกสัปดาห์ แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและความสม่ำเสมอของฝูง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนำมา
ปรับปริมาณการให้อาหาร ช่วงเวลาที่สุ่มชั่งน้ำหนักควรทำในช่วงบ่ายก่อนให้อาหาร 
สำหรับกรณีที่เลี้ยงระบบปล่อยพื้น ให้ใช้แผงลวดตาข่ายล้อมไก่คร้ังละประมาณ 30 ตัว 
แล้วชั่งน้ำหนักไก่ทุกตัวในวงล้อม สุ่มชั่งน้ำหนักเช่นน้ีอย่างน้อย 3 จุดต่อโรงเรือน แต่
ถ้าโรงเรือนน้ันแบ่งออกเป็นหลายห้องต้องสุ่มชั่งน้ำหนักทุกห้อง ส่วนกรณีที่เลี้ยงในกรง
ต้องชั่งไก่ทุกตัวในกรงที่สุ่มชั่ง โดยสุ่มชั่งทุกจุดทั้งส่วนหน้า กลางและท้ายโรงเรือน 
จากน้ันนำตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาน้ำหนักเฉลี่ย 

เพื ่อให้ฝูงไก่มีความสม่ำเสมอจำเป็นต้องมีการคัดแยกไก่ที ่มีขนาดเล็ก
ออกมา แยกเลี้ยงไว้ในพื้นที่สำหรับไก่เล็กด้วยกัน และให้อาหารมากเป็นพิเศษ เพื่อเร่ง
การเจริญเติบโตให้มีขนาดใกล้เคียงกับไก่ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน การคัดไก่
สามารถดำเนินการได้ตลอดทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะเม่ือมีการจับต้องตัวไก่ เช่น การให้
วัคซีนโดยการฉีดหรือแทงปีก ซึ ่งจำเป็นต้องจับไก่ทุกตัวอยู ่แล้วในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ถ้าพบไก่ขนาดเล็กก็สามารถคัดแยกได้ทันที ในกรณีที่เลี้ยงในกรงตับควร
แยกไก่เล็กไว้ใช้บนสุด เน่ืองจากใกล้หลอดไฟส่องสว่าง และอากาศถ่ายเทดีกว่าชั้นอ่ืนๆ 
แต่ต้องคำนึงถึงจำนวนไก่ในแต่ละกรงควรเฉลี่ยให้เท่ากัน ในกรณีที่เลี้ยงระบบปล่อย
พื้นอาจจะก้ันห้องสำหรับไก่เล็กไว้โดยเฉพาะ 
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การให้แสงสว่าง 
การให้แสงสว่างสำหรับไก่อายุ 1-14 วันควรให้แสงสว่างที่มีความเข้มแสงสงู

ประกอบกับชั่วโมงแสง 22 ชั่วโมง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ไก่กินอาหารได้มากที่สุด เพื่อการ
เจริญเติบโตสูงสุด หลังจากน้ันค่อยๆปรับลดความเข้มแสงและชั่วโมงแสง  

 
ตารางที่ 3.4 โปรแกรมแสงไก่ไข่อายุ 1-17 สัปดาห ์

อายุไก่ โรงเรือนสว่าง     โรงเรือนมืด 
สัปดาห์   วัน ชั่วโมง

แสง 
ต่อวัน 

ช่วงเวลา ความ
เข้ม
แสง 

(ลักซ์) 

ชั่วโมง
แสงต่อ

วัน 

ช่วงเวลา ความ
เข้มแสง 
(ลักซ์) 

1 1-7 22 20.00-18.00 40 22 20.00-18.00 40 
2 8-14 20 22.00-18.00 40 20 22.00-18.00 40 
3 15-21 18 24.00-18.00 20 18 24.00-18.00 20 
4 22-28 16 02.00-18.00 20 16 02.00-18.00 20 
5 29-35 14 04.00-18.00 20 14 04.00-18.00 5-10 
6 36-42 13 05.00-18.00 20 12 06.00-18.00 5-10 
7 43-49 12 06.00-18.00 20 11 06.00-17.00 5-10 
8-15 50-105 12 06.00-18.00 20 10 06.00-16.00 5-10 
16-17 106-119 12 06.00-18.00 20 12 06.00-18.00 5-10 

ที่มา: คู่มือการเลีย้งไก่ไข่ซีพีบราวน์ (ม.ป.ป.) 
 

สัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่ไวต่อความยาวแสงต่อวันมาก โดยจะมีผลไปกระตุ้นการ
ทำงานของฮอร์โมนเพศและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ดังนั ้นแสงสว่างจึงมีผล
โดยตรงต่ออายุเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงความยาวแสงต่อวัน จะทำให้
อายุเม่ือไข่ฟองแรกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการเพิ่มความยาวแสงต่อวันจะทำให้
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เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือให้ไข่ฟองแรกเร็วขึ้น ในขณะที่ถ้าหากลดความยาวแสงต่อวันให้
น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน จะทำให้ไก่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลง 

ถ้าไก่ไข่ระยะรุ่นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วเกินไปจะส่งผลให้ได้ไข่ฟองเล็กและอาจ
เกิดมดลูกทะลักได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์เร็วกว่าการเจริญทางด้านโครงสร้างของ
ร่างกาย ดังนั ้นในช่วงของการเลี้ยงไก่รุ่นจึงควรมีการควบคุมความยาวแสงต่อวัน 
ปัจจุบันโรงเรือนเลี้ยงไก่รุ่นจะใช้ระบบ Dark out คือ โรงเรือนที่ปิดด้วยผ้าม่านสีดำ
แสงสว่างที่ไก่ได้รับจะได้จากหลอดไฟเท่าน้ัน จึงทำให้สามารถควบคุมความยาวแสงตอ่
วันได้ ซึ่งปกติจะควบคุมความยาวแสงต่อวันไว้ที่ 10-12 ชั่วโมงต่อวันหรืออาจจะให้
แสงน้อยกว่าน้ี เช่น ให้แสง 6-8 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ 
 
ผลของการควบคุมความยาวแสงในไก่ไข่รุ่น 

การควบคุมความยาวแสงนอกจากจะช่วยยืดอายุเมือให้ไข่ฟองแรกแล้ว ยังมี
ผลดีด้านอ่ืนๆ อีกหลายประการ ได้แก่ 

1.การลดความยาวแสงในระยะไก่รุ่นจะช่วยยืดอายุเม่ือให้ไข่ฟองแรกออกไปได้ 
2.การลดความยาวแสงต่อวันในระยะไก่รุ่นให้สั้นลงเหลือประมาณ 6-8 ชั่วโมงจะ

ทำให้ผลผลิตไข่ในช่วงคร่ึงแรกของไข่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลต่อปริมาณการ
ให้ไข่ในช่วงท้ายของการให้ผลผลิต 

3.การลดความยาวแสงต่อวันในระยะไก่รุ่นจะทำให้ไข่ฟองแรกใหญ่ขึ้น 
และน้ำหนักไข่ในช่วง 4-5 เดือนแรกของการให้ไข่จะมากกว่าด้วย 

4.การใช้โปรแกรมการใหแ้สงสว่างสามารถยดือายุการให้ไข่ฟองแรกหรืออายุ
เม่ือเข้าสู่วยัเจริญพันธุ์ออกไปได้สูงสดุประมาณ 3 สัปดาห์ 

5.การจำกัดปริมาณอาหาร เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวร่วมกับโปรแกรมการให้แสง
สามารถยืดอายุเมื ่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรืออายุเมื ่อให้ไข่ฟองแรกออกไปได้สูงสุด
ประมาณ 3 สัปดาห์ 
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การรบัไกส่าวเข้าเล้ียง 
การขนย้ายไก่สาวควรดำเนินการในช่วง 15-17 สัปดาห์หรือหลังจากการฉีด

วัคซีนอย่างน้อย 1 สัปดาห์และควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายไก่สาวหลังจาก 17 สัปดาห์ 
เนื่องจากรังไข่และท่อนำไข่มีการพัฒนาแล้ว อาจกระทบต่อไข่ในช่องท้องส่งผลใหไ้ก่
เสียหายและให้ผลผลิตล่าช้าไปอีก 

ก่อนดำเนินการขนย้าย ควรงดอาหารไก่อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แต่ยังคงให้น้ำ
ตามปกติระหว่างการขนย้ายไก่จะสูญเสียน้ำหนักประมาณ 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นกับสภาพอากาศ ดังน้ันถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายใน
ตอนกลางวันหรือช่วงที่มีอากาศร้อนจัด การขนย้ายไก่ควรปฏิบัติต่อไก่อย่างนุ่มนวล 
เพื่อลดความเครียดและความบอบช้ำ ไก่สาวที่ย้ายขึ้นกรงในวันแรกๆ นอกจากจะ
เครียดจากการขนย้ายแล้ว ยังต้องปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรือน กรงตับ
และอุปกรณ์การเลี้ยงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังน้ันจำเป็นต้องเตรียมไวตามินละลายน้ำไว้
ให้เรียบร้อย เพื่อให้ไก่ได้รับน้ำทันทีที่ย้ายขึ้นกรง ส่วนการให้อาหารน้ันจะเร่ิมหลังจาก
ที่ไก่กินน้ำอย่างทั่วถึงแล้ว (ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ใน 2-3 ชั่วโมงแรกการที่ไม่มีอาหาร
อยู่ในรางน้ัน จะช่วยให้ไก่สนใจกินน้ำได้ดีขึ้น 

ในสัปดาห์แรกควรคัดแยกไก่ที่มีขนาดเล็กหรือไก่ที่อ่อนแอออกมารวมไว้ในกรง
เดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรังแกและแยง่กินอาหารจากไก่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและควร
เฉลี่ยไก่ในแต่ละกรงให้มีจำนวนเท่าๆกัน 
การกระตุ้นแสงในสัปดาห์แรก  

เพื่อช่วยให้ไก่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหมแ่ละสามารถกินอาหารได้
เป็นปกติโดยเร็ว ในช่วง 1-4 วันแรกควรให้แสงสว่างความเข้มสงู (20-40 ลักซ์) เป็นเวลา 
12 ชั่วโมงในตอนกลางวัน (สำหรับโรงเรือนมืด) และเพิ่มแสงสวา่งพิเศษในตอนกลางคืน 
อีก 8-10 ชั่วโมง จากน้ันค่อยๆลดชั่วโมงแสงพิเศษลงเหลือเพยีง 2 ชั่วโมง (23.00-1.00 น.)  
แต่ทัง้น้ีต้องม่ันใจว่าไก่ทั้งฝงูสามารถกินน้ำกินอาหารได้เป็นปกตแิล้ว 
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การกระตุ้นแสงเม่ือไก่เริ่มให้ผลผลิต  
จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างไข่และกระตุ้นการกินอาหาร เริ่มกระตุ้นแสง

สว่างต่อเม่ือไก่ฝูงน้ันมีคุณสมบัติครบ 2 ข้อดังน้ี 
1.  เม่ือเร่ิมให้ผลผลิตไข่มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแสดงว่าไก่ส่วนใหญ่ของฝงูมี
ความเจริญพันธ์สูงพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้ว 
2.  เม่ือไก่มีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 1550 กรัมต่อตัว เน่ืองจากไก่ที่มีน้ำหนักตัว

สูงเม่ือเร่ิมไข่จะให้ไข่ฟองใหญ่กว่าและให้ผลผลิตยืนนานกว่าไก่ที่มีน้ำหนักตัวต่ำ อีกทั้ง
มีปัญหาก้นทะลักน้อยกว่า 

ถ้าไก่เร่ิมให้ผลผลิตมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แต่น้ำหนักตัวเฉลี่ยต่ำกว่า 1550 กรัม
ต่อตัวก็ยังไม่จำเป็นต้องกระตุ้นแสง ในทางกลับกันถ้าน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 1550 กรัม
ต่อตัว แต่ผลผลิตไข่ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังไม่จำเป็นต้องกระตุ้นแสงเชน่เดียวกัน ต้อง
รอทั้งผลิตและน้ำหนักตัวได้ตามเกณฑ์ทั้งคู่จึงเริ่มกระตุ้นแสง ซึ่งโดยทั่วไปฝูงไก่จะมี
คุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ต่อเม่ือไก่มีอายุประมาณ 19-20 สัปดาห์ 

การกระตุ้นแสงในช่วงน้ีนอกจากจะมีผลต่อการสร้างไข่แล้วยังเป็นการเพิ่มเวลา
การกินอาหารของไก่ด้วย ส่งผลให้ไก่ได้รับปริมาณอาหารในปริมาณที่มากพอสำหรับ
การผลิตไข่ และใช้ในการเจริญเติบโต แม้ว่าไก่จะให้ผลผลิตไข่แล้วก็ตาม แต่ร่างกายก็
ยังมีการเจริญเติบโตตอ่ไปจนกระทั่งโตเตม็วัยที่อายปุระมาณ 25 สัปดาห์ คือ มีน้ำหนัก
เฉลี่ยอย่างน้อย 1850 กรัมต่อตัว ซ่ึงหมายความว่าในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการให้ไข่
น้ัน จำเป็นต้องกระตุ้นการกินอาหาร เพื่อให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 300 กรัม 

การเพิ่มชั่วโมงแสงจะต้องปรับเพิ่มขึ้น แต่ไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมง (ไม่ควรลด
ชั่วโมงแสงตลอดอายุการเลี ้ยงเนื่องจากกระทบต่อผลผลิต) ส่วนแสงพิเศษในตอน
กลางคืนอีก 2 ชั่วโมงก็ยังคงไว้ตามเดิม เมื่อไก่โตเต็มวัยหรือมีน้ำหนักเฉลี่ยได้ตาม
เป้าหมาย คือ 1850 กรัมแล้วก็สามารุยกเลิกแสงพิเศษนี้ได้หรืออาจจะคงไว้ตามเดิม 
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เพื่อเพิ่มการกินอาหารก็ได้ หรือจะนำแสงพิเศษกลับมาใช้อีกเม่ือไก่มีอายุมากเพื่อเพิ่ม
คุณภาพเปลือกไข่ก็ได้ 

ส่วนความเข้มแสงนั้นแนะนำให้ใช้ความเข้มแสง (ประมาณ 20 ลักซ์) ตั้งแต่
เร่ิมย้ายไก่ขึ้นกรงจนกระทั่งไก่มีน้ำหนักเฉลี่ย 1850 กรัม จากน้ันจึงทยอยเปลี่ยนเป็น
แสงสีแดงความเข้มต่ำ (ประมาณ 1-5 ลักซ์ วัดจากรางอาหารโดยใช้จุดที่มืดที่สุดมี
ความเข้มประมาณ 1 ลักซ์) การใช้แสงสีแดงความเข้มต่ำนั้น แสดงสีแดงมีผลช่วย
กระตุ้นการสร้างไข่ ส่วนความเข้มต่ำน้ันทำให้ไก่ไม่เครียด ลดการจิกกัน ส่งผลให้อัตรา
การตายลดลง 
 
การให้ผลผลิตของไกไ่ข ่

เมื่อไก่เริ่มให้ไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาที่เห็น
อย่างชัดเจน ได้แก่ ความถี่ในการให้ผลผลิตไข่ ขนาดไข่ ขนาดตัวไก่และประสิทธิภาพ
ในการให้ผลผลิต ซ่ึงการให้ไข่ของไก่จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังน้ี 

ระยะที่ 1 ช่วงผลผลติไข่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจดุสูงสุด 
ความถี่ในการวางไข่หรือผลผลิตไข่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากฝูงไก่เร่ิมไข่ได้ 

5 เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นสูงสุด (Peak) เม่ือเร่ิมไข่ได้ประมาณ 2-3 เดือน 
ซึ่งจะเกิดร่วมกับการเพิ่มขนาดไข่และน้ำหนักตัว ช่วงเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพการจัดการยิ่งมีการจำกัดอาหารมากในช่วงไก่รุ่น ทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า
กำหนด ไก่จะเร่ิมไข่ช้าและระยะเวลาที่ไก่จะให้ผลผลิตไข่สูงสุดก็เลื่อนออกไป ในกรณีไก่
ทั้งหมดสามารถให้ผลผลิตไข่สูงสุดได้ในวันเดียวกัน เส้นกราฟให้ผลผลิตจะชันมาก แต่
โดยทั่วไปแล้วอายุเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของไก่แต่ละตัวในฝูงจะไม่เท่ากัน ไก่บางตัวจะ
เร่ิมให้ไข่ช้า ทำให้ผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นสูงช้ากว่าไก่ตัวอ่ืนๆ  

 
 



~ 39 ~ 
 

ระยะที่ 2 ช่วงผลผลติไข่ลดลงเป็นเส้นตรง 
ผลผลิตปกติหรือมาตรฐานจะลดลงในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันทุกสัปดาห์ หลังจาก

ผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นสูงสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางพันธุกรรม ซึ่งผันแปรตาม
พันธุ์และสายพันธุ์ ถ้ามีการจัดการที่ดีการให้ผลผลิตไข่จะค่อยๆลดลงเป็นเส้นตรง แต่
ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้ไก่เกิดความเครียดหรืออยู่ในสภาวะอากาศร้อน จะทำให้
อัตราการลกลงของผลผลิตจะลดลงมากกว่ามาตรฐาน  

 
ระยะที่ 3 ระยะสุดท้ายกอ่นที่ไกจ่ะหยุดไข่และผลัดขน 
ระยะน้ีผลผลิตไข่จะลดลงอย่างมากจนกระทั่งหยดุไข่ ไก่จะเร่ิมผลัดขน ขนาดไข่

จะไม่ลดลง แต่ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารจะเลวลง 
หลังจากการผลัดขนแล้วไก่จะเร่ิมไข่อีกคร้ัง การไข่ของแม่ไก่ในรอบปีที่ 2 และ

ปีถัดไปจะเหมือนกับการไข่ในปีแรก แต่ผลผลิตไข่สูงสุดจะต่ำกว่าและระยะเวลาในการ
ไข่จะสั้นกว่าในรอบปีแรกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ไข่ที่ได้ในรอบปีที่ 2 จะมีขนาดใหญ่
แต่เปลือกจะบางกว่า อัตราการตายของไก่ตั้งแต่เริ่มไข่จนกระทั่งหยุดไข่ในรอบปแีรก
ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงการให้ผลผลิตของไก้แต่ละฝูงควรให้ผลผลิตสูงสุด
อย่างรวดเร็ว ช่วงแรกของการให้ผลผลิตเป็นช่วงที่วิกฤติ นอกจากนี้ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตไข่สูงสุดและผลผลิตไข่ตลอดทั้งปีจะมีความใกล้ชิดกันมาก กล่าวคือ 
เพื่อที่จะให้ผลผลิตไข่เป็นไปตามมาตรฐานไก่ฝูงน้ีจะต้องเร่ิมจากการให้ผลผลิตไข่สูงสุด
ในช่วงให้ผลผลิตสูงสุด ถ้าผลผลิตไข่ในช่วงนี้ต่ำจะไม่สามารถชดเชยผลผลิตเหล่าน้ัน
ในช่วงต่อมา เช่น ถ้าฝูงไก่ให้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่ไก่ให้
ผลผลิตสูงสุด ไก่ฝูงนี ้จะยังคงให้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ตลอด
ระยะเวลาที่เหลือของการไข่ 
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                                     บทท่ี 4 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizers) คือ ปุ๋ยที่ได้ หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซ่ึง
ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทำให้ชื้น สับ บด หมัก ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ โดยที่วัสดุ
อินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย ์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพแต่
สามารถนำไปปลูกและให้ธาตุอาหารกับพชืได ้ 

 
ปุ๋ยชีวภาพ (Bio Fertilizers) คือ ปุ ๋ยที ่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที ่มีชีวิตที่

สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการ
ปรับปรุงบำรุงดินทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัว
เชื้อจุลินทรีย์ 

 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี คือ ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน่นอนโดยมีปริมาณ

อินทรียวัตถุตามท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ความหมายตามพระราชบ ัญญ ัต ิป ุ ๋ ย  พ .ศ . 2518 แก ้ ไข เพ ิ ่ มเต ิมโดย

พระราชบัญญัติปุ๋ยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) 
 
คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ทีไ่ดร้ับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญตัิปุย๋ พ.ศ.2518 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิปุย๋ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) ประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร 
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(1) ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดทีไ่ม่เป็นของเหลว 
1. ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ำหนักฟอสเฟต

ทั้งหมด (Total P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักและโพแทชเซียมทั้งหมด  
(Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักหรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 2.0 ของน้ำหนัก 
2. ปริมาณอินทรียวตัถุรบัรอง (Organic Matter) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก 
3. ค่า C : N ratio ไม่เกิน 20 : 1 
4. ต้องเป็นปุย๋อินทรีย์ทีย่่อยสลายสมบูรณ์ 
5. ความเป็นกรดด่าง (pH) ประมาณ 5.5-8.5 
6. ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
7. ปริมาณโซเดยีม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก 
8. ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร 
9. ปริมาณหิน กรวด ขนาดตัง้แต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก 
10. ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ำหนัก 
11. ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอ่ืน ๆ 
12. ปริมาณสารเป็นพษิไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
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(2) ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่เป็นของเหลว 
1. ปริมาณธาตุอาหารหลัก 

 ปริมาณไนโตรเจนทั ้งหมด (Total Nitrogen) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก 
ฟอสเฟตทั ้งหมด (Total P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก และโพแทช
ทั้งหมด (Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหาร
หลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของน้ำหนัก 

2. ปริมาณอินทรียวตัถุรบัรอง (Organic Matter) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก 
3. อัตราสว่นคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 10 : 1 
4. ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
5. ปริมาณโซเดยีม (Na) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก 
6. ปริมาณสารเป็นพษิไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
ปัจจุบันการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน 2 ระดับ คือ ในกลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มสหกรณ์ทำไว้ใช้เอง และระดับที่ทำเพื่อการค้าก็มีการลงทุนในธุรกิจน้ีมากขึ้น  
ซ่ึงประโยชน์ที่แท้จริงของปุ๋ยอินทรีย์ คือ การปรับปรุงคุณภาพดินในระยะยาว 

ให้ดินน้ันร่วนซุย โปร่ง และอยู่ในสถานะพอเหมาะที่จะให้พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ 
มิใช่เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่มีการกล่าวอ้างกัน  ดังนั้นการผลิต 
หรือเลือกซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ควรมี ปริมาณอินทรียวัตถุสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และได้ขึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่าน้ัน  
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ตารางที่  4.1 ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี 
รายละเอียด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 

1. ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณธาตุอาหารหลักต่ำกว่า 
แต่มีธาตุอาหารรอง และจุล
ธาตุ 

มีธาตุอาหารหลักสูงกว่า 

2. การให้ผลผลิต ระยะสั้นให้ผลผลิตต่ำ แต่ระยะ
ยาวให้ผลผลิตสูง 

ในระยะสั ้นให้ผลผลิตสูง แต่
ระยะยาวให้ผลผลิตต่ำ 

3. ผลต่อสมบัติทางเคมี
ของดิน 

ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อคุณสมบัติทางเคมี
ของดิน 

ปุ๋ยเคมีบางชนิดทำให้ดินเป็น
กรด 

4. ผลต่อสมบัติทาง
กายภาพของดิน 

ทำให้อนุภาคของดินจับตัวกัน
เป็นก้อน 

ทำให้ดินอัดตวัแน่น 

5. ผลต่อสมบัติทาง
ชีวภาพของดิน 

เป็นอาหารที่ดีของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก หรือจุลินทรีย์ดิน 

เป็นอาหารของจุลินทรีย์แต่ทำ
ให้ปุ๋ยอินทรีย์ในดินหมดไป
อย่างรวดเร็ว 

6. แหล่งที่มา หาได้ตามท้องถิ่น ต้องซ้ือหรือใช้ผลิตผล
แลกเปลี่ยน 

7. ราคา ถ้าเปรียบเทียบจากปริมาณ
อาหารหลักอาจมีราคาแพง 

ไม่แน่นอนอาจแพงหรือถูก 
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ภาวะตลาด 

8. การขนส่ง ถ้าขนส่งไกลทำได้ยาก และเสีย
ค่าขนส่งมาก 

การขนส่งง่ายราคาถูก 

9. การใส่ ใช้แรงงานมากกว่า เพราะใช้
ปริมาณมาก 

ใช้แรงงานหลายครั้ง วธิีการใส่
ปุ๋ยไม่ยุ่งยาก 

10. โอกาสสูญเสียธาตุ
อาหาร 

ธาตุอาหารสูญเสียน้อย สูญเสียมาก 

ที่มา: อ้างตาม สุริยา (2548) ในเทคโนโลยีกระบวนการผลติปุย๋ 
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ข้อสังเกตบางประการกับปุ๋ยอินทรีย์ 
1. ควรใชปุ้๋ยอินทรีย์ในช่วงที่เตรียมดิน (ในพืชล้มลุก) และควรให้สัมผัสกับดิน

มากที่สุด เพราะต้องให้ได้รับความชื้นอย่างทั่วถงึและให้จุลินทรีย์เขา้ย่อยสลายใช้เวลา
ในการย่อยสลายก่อนจึงจะใช้ประโยชน์ได ้

2. น้ำหมักชีวภาพ คือน้ำที่ได้จากการหมักเศษพืชและ/หรือเศษชิ้นส่วนของสตัว์ 
กับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลและน้ำ มักจะประกอบไปด้วยสารประเภทฮอร์โมนพืช อาจ
มีเอนไซม์และ อะมิโนแอซิก ในความเข้มข้นต่ำอยู่ด้วย ส่วนธาตุอาหารพืชที่มีอยู่จะมี
ในปริมาณน้อยมาก จึงไม่เรียกว่าเป็นปุ๋ย 

3. น้ำหมักชีวภาพ ไม่สามารถใชแ้ทนปุย๋อินทรีย์และปุย๋เคมีได้ สามารถใช้เสริมได ้
4. ไม่ควรซื้อปุ๋ยที่โฆษณาว่าใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือปุ๋ยเคมีได้ และห้ามซ้ือ

ปุ๋ยจากรถเร่ใช้ เพราะส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยปลอม และการขายตรงหรือขายปุ๋ยเร่ ถือว่าผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัติปุ ๋ย พ .ศ.2518 ควรซื ้อปุ ๋ยจากร้านจำหน่ายปุ ๋ยที ่ มี
ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

5. ควรมีการเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องส่งวิเคราะห์ ทุก 3-5 ปี เพื่อจะได้รับ
คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อที่จะสามารถจัดการ
ดินและปุ๋ยได้ถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมาคมดินและปุ๋ย
แห่งประเทศไทย, 2548) 

6. การใช้สารอินทรีย์ที่สลายตัวยาก เช่น ขี้เลื่อย ถ้าใช้ขี้เลื่อยสดใส่ทับถมกันแน่น
จะทำให้เกิดการหมักในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้อุณหภูมิสูงมาก  จนเกิดสารสีดำหรือ
น้ำตาล ในสภาพน้ีขี้เลื่อยจะอ่ิมตัวไปด้วยสารพิษซ่ึงเป็นกรดอินทรีย์ชนิดระเหยง่ายมีกลิ่น
ฉุนมาก และเกิดไอที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นอันตรายแก่พืชหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตาม 
ขี ้เลื ่อย เปลือกไม้สามารถนำมาใช้ได้โดยใช้ในดินที ่ไม่เป็นกรดจัดเกินไป  และมีปุ๋ย
ไนโตรเจนเพียงพอ ควรเป็นขี้เลื่อยเก่าที่ย่อยแล้ว หรือปล่อยให้ตากแดดตากฝนระยะหน่ึง  
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7. ปุ๋ยอินทรีย์สลายตัวอยาก เช่น ขี ้เลื ่อย  ซึ ่งมีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนสูงเมื่อใส่ในดินปลูกพืชจุลินทรีย์จะแย่งไนโตรเจนในดินไปใช้ในขบวนการ
ย่อย มีผลทำให้พืชขาดไนโตรเจนชั่วคราว ถ้าไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพืชจะขาดจนกว่า
จุลินทรีย์เหล่าน้ีจะมีกิจกรรมลดลง จึงจะได้ไนโตรเจนกลับคืนสู่ดิน 

8. มูลสัตว์ท่ีไม่ผ่านการหมักหรือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนจะมีโรค แมลง
ศัตรูพืชและวัชพืชติดมาด้วย ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดภายหลังได้ 

9. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ยังสลายตัวไม่เตม็ที่หรือยังอยู่ระหว่างการยอ่ยสลายจะทำ
ให้เกิดความร้อนจากการย่อยสลาย เป็นอันตรายต่อรากพืช เช่น การใช้มูลสด ๆ ใส่ใกล้
โคนปลูกพืช และการใช้มูลท่ีมีทั้งอุจจาระและปัสสาวะสัตว์ปน  

10. การใช้ปุ ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งจากท่อระบายน้ำโสโครก  ตามอาคาร
บ้านเรือนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษ เช่น ตะก่ัว ปรอท  

ในสภาวการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมี ทำให้มีราคาสูงขึ้น และมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพ
ดินและสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย ดังน้ันการฟื้นฟูและจัดตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน 
ตลอดจนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป 
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การผลติปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อดัเม็ดผสมไบโอชาร ์
การเตรียมส่วนผสมปุย๋อินทรีย์มีวิธีการผลติดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

วัตถุดิบหลกั 
1.มูลไก่ 
2.เศษวัสดุอินทรีย์ ใบไม้ หรือ เปลือกถั่วลิสง 
3.ไบโอชาร ์

 
วิธกีาร 

1.นำมูลไก่แห้งมาบดโดยใช้เคร่ืองตีป่นให้มีขนาดเล็กลง 
2.นำเศษใบไม้แหง้มาบดโดยใชเ้คร่ืองตีป่นให้มขีนาดเล็กลง 
3.นำเศษใบไม้หรือฟางข้าวมาผลิตไบโอชาร ์

 
ขั้นตอนการผลติไบโอชาร์โดยใช้เตาเบบ๊ซ ี

ไบโอชาร์  คือ   ถ่านชีวภาพที่ใช้ในการปรับปรุงดินผลติจากชีวมวลด้วยวิธีการ
แยกสลายด้วยความร้อน 

 
 

รูปที่ 4.1 วิธีการผลติไบโอชาร์โดยใช้เตาเบบ๊ซ ี
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รูปที่ 4.2 เตาเบบ๊ซ ี
 

  
 

รูปที่ 4.3 ไบโอชาร์ฟางขา้วและไบโอชาร์กระถินเทพา 
 

4.นำวัตถุดิบในข้อที ่ 1 และ 2 ที่ตีป่นแล้วมาหมักกับน้ำ โดยรักษาระดับ
ความชื้นอยู่ที่ 50-60% แล้วบรรจุใส่กระสอบ หมักทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน พลิกกลับ
กระสอบทุกสัปดาห์ หากความชื้นลดลงต้องมีการเพิ่มความชื้น 
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5.หลังจาก 14 วัน ผสมวัตถุดิบที่หมักแล้วผสมกับไบโอชาร์หมักไว้ข้ามคืนแล้ว
ทำการอัดเม็ดโดยให้มีขนาดไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร และผึ่งลดความชื้นไม่เกิน 
30% บรรจุถุงพร้อมใช้ 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 ขั้นตอนการผลติปุย๋อินทรีย์มูลไก่ผสมไบโอชาร์ 
 

6.คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ผสมไบโอชารแ์สดงในตารางที ่4.2 
ตารางที่ 4.2 คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ผสมไบโอชาร์ฟางขา้ว 

สมบัตทิางเคมีบางประการ ปุ๋ยอินทรย์มูลไก่ผสมไบโอชาร์
(1:1:0.15 kg) 

pH:1:5 H2O 
EC: 1:5 H2O (dS/m) 

Total N (%) 
Total P2O5 (%) 

Organic matter (%) 
C:N ratio 
Moisture  

content (%w/w) 

 7.46*±0.08 
 7.09*±0.19 
 1.76*±0.09 
 1.37*±0.22 
50.01*±2.63 
17:1*±1.44 
12.46*±0.29 
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การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไก่อัดเม็ดผสมไบโอชาร์ (สูตร มูลไก่ผสม เปลอืกถั่วลิสง และ
ถ่านชีวมวล 1:1:0.15) . อัตรา 600 กก./ไร่ กับการปลูกข้าวโพดหวาน ทำให้ได้ผลผลิต
ฝักสดเฉลี่ย 2.3 ตันต่อไร่ (ปานชีวัน และคณะ, 2557) และในการปลูกผักคะน้าโดยใช้
ปุ๋ยคอกร่วมกับไบโอชาร์ในอัตราส่วน 25:75 ใหผ้ลผลติทีด่ี หากใช้ไบโอชาร์ในการปลูก
ผักร่วมกับปุ๋ยคอก  

อัตราแนะนำคือ ไบโอชาร์ 1 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 
ตารางเมตร สำหรับการผสมดินปลูกในกระถางควรใช้ไบโอชาร์ร่วมกับปุ๋ยคอกและดิน
ในสัดส่วน 1:1:2 โดยปริมาตร (อรสา, 2562) 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา ล้อแก้วมณี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานชีวัน ปอนพังงา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมณพร สุทธิบาก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ 
6. ดร. สมชาย เบ้าทอง 
7. นางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร 
8. นางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา 
9. นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ 
10. นายปฐมวงศ์ เถาว์ยะบุตร 
11. นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงศ์ 
12. นายสิทธิชัย ประพันธ์ 
13. นายเทียนชัย ปานโพธ์ิจาน 

 
 
 
 
 
 


