
 

 
การเลี้ยงไก่ไข่ของไทยนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆจึงถือได้ว่ามีความสําคัญเป็น

อย่างมาก ปริมาณความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเกษตรกร

หันมาเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้ากันมากขึ้น แต่ในปัจจุบันในการเลี้ยงไก่ไข่

ของเกษตรกรประสบปัญหาของราคาอาหารที่แพง ซึ่งทําให้เกษตรกร 

มีต้นทุนในการเลี้ยงที่สูง   

จากปัญหาดังกล่าว  ผู้ศึกษาทดลองจึงสนใจนําใบถั่วฝักยาว 

ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปลูกถั่วฝักยาว โดยการนํามาแปรรูป ตากใบ

ถั่วฝักยาวให้แห้งแล้วบดให้ละเอียด  และนําไปเสริมกับอาหารของไก่ไข่

ตามความต้องการโภชนะของสัตว์ ที่สําคัญใบถั่วฝักยาวนั้นได้จากการ

ปลูกถั่วฝักยาว ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ในฟาร์มช่วยแก้ปัญหา

วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพงในปัจจบุัน ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มผลผลิตไข่ของไก่ไข่ได้   

ใบ ถั่วฝักยาว ซึ่ง มีสรรพคุณและคุณสมบั ติ ที่น่าจะเป็น

ประโยชน์สามารถนํามาเป็นอาหารเสริมและศึกษาผลที่มีต่อการเพิ่ม

ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ ซึ่งอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

วัตถุดิบอาหารสัตว์  และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ต่อไป 

 
 

 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่ไข่ 

2. เพื่อศึกษาสมรรถภาพของไก่ไข่ที่ใช้ใบถั่วฝักยาวในระดับ 

    ที่แตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตไข่ไก ่

 
 
 

 

 

การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองโดยใช้ใบถั่วฝักยาวในอาหาร

ตอสมรรถภาพไก่ไข่โดยใช้ไก่ไข่อายุ 42 สัปดาห์ จํานวนทั้งสิ้น 120 ตัว 

โดยนํามาแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มแต่และกลุ่มมี 4 ซ้ํา แต่ละซ้ํา

มีไก่ไข่ 10 ตัวเลี้ยงด้วยอาหาร 3 สูตร 

 
 
 
 

 
 
ตัวแปรต้น  : อาหารทดลอง  3 กลุ่มทดลอง 
ตัวแปรตาม : 1)  สมรรถภาพการแสดงออกของไก่ไข่ 

                 2)  ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ 

 
 
 
 การวางแผนการทดลอง 
           แบ่งการทดลองเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ํา ดังนี้ 

กลุ่มทดลองที่ 1 อาหารพื้นฐาน 

กลุ่มทดลองที่ 2 อาหารเสริมใบถั่วฝักยาวบด 1 เปอร์เซ็นต์ 

กลุ่มทดลองที่ 3 อาหารเสริมใบถั่วฝักยาวบด 2 เปอร์เซ็นต์ 

ระยะเวลาทดลอง มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  

 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
1. แบ่งไก่ไข่ออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตัว  

    ทั้งหมด   120 ตัว 

2. เก็บรวบรวมใบถั่วฝักยาว 

3. เลือกเฉพาะส่วนใบ และนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ  55-60   

   องศาเซลเซียส 

4. นําใบถั่วฝักยาวที่อบแล้วไปบดให้ละเอียด 

5. นําไปผสมในอัตราส่วน 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร 

6. นําไปใช้เลี้ยงไก่ในปริมาณ 140 กรัมต่อตัวต่อวัน  

   เป็นเวลา 8  สัปดาห์ 

7. เก็บไข่ไก่เพื่อชั่งน้ําหนัก วัดความเข้มของสีไข่แดง  

   วัดความหนาของเปลือกไข่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

8. สรุปผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 การเก็บข้อมูล 
   เก็บไข่ไก่เพื่อชั่งน้ําหนัก วัดความเข้มของสีไข่แดง  

  วัดความหนาของเปลือกไข่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   นําข้อมูลที่ได้ไปหาน้ําหนักเฉลี่ยของอาหารที่กิน ความหนา

เฉลี่ยของเปลือกไข่ สีของไข่แดง และน้ําหนักเฉลี่ยของไข่ไก่ในแต่ละ

กลุ่มทดลอง  
 

 

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารทดลอง (กิโลกรัม) 

         วัตถุดิบ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

อาหารสําเร็จรูปไก่ไข่

ทางการค้า 
100 99 98 

ใบถั่วฝักยาวบด 0 1 2 

          รวม 100 100 100 

ใบถัว่ฝักยาวบด อาหารผสมใบถัว่ฝักยาวบด 

  บทนํา 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

ขอบเขตของการศึกษาวจิัย 

ตวัแปรทีเ่กีย่วข้องในการวจิัย 

  อุปกรณ์และวธิีการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
     และราคาอาหารไกไข่ 
 

 
           ตารางที่ 3 แสดงความเข้มของสีไข่แดงเฉลี่ย 

 

 
 
 

1. การผสมใบถั่วฝักยาวบดในระดับ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่  

   ไข่ไม่มีผลต่อน้ําหนักไข่ ความหนาของเปลือกไข่  

   ความเข้มของสีไข่แดง ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน   

2. การใช้ใบถั่วฝักยาวบดที่ระดับ 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่ไข่   

   มีผลทําให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 โหล 

   และ 1 กิโลกรัมดีขึ้น 

3. การใช้ใบถั่วฝักยาวบดในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมต่อการ 

   เพิ่มผลผลิตไข่และมีต้นทุนการผลิตต่ํา 
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โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ ่

เรื่อง  
การศึกษาผลการใชใ้บถั่วฝักยาวในอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข ่
 

          ลักษณะ กลุ่มทดลอง 

1 2 3

ปริมาณอาหารที่กินต่อตัว

ทั้งสิ้น (กิโลกรัม) 4.62 4.66 4.62 

ปริมาณอาหารที่กินต่อตัว

ต่อวัน (กรัม) 132.11 133.17 132.21 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยน

อาหารเป็นไข่ 1กิโลกรัม 2.32 2.24 2.21 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยน

อาหารเป็นไข่ 1 โหล 1.80 1.75 1.73 

ราคาอาหารเพื่อการสร้าง

ไข่ 1 โหล (บาท) 30.37 29.40 28.52 

ราคาอาหาร  

(บาทต่อกิโลกรัม) 16.83 16.76 16.49 

กลุ่มที่ 

สัปดาห์การทดลอง 1 2 3 

1 11.75 12.25 11.75 

2 11.75 11.75 12.00 

3 10.75 11.25 11.00 

4 10.25 10.25 10.75 

5 11.00 12.00 11.75 

เฉลี่ย 11.00 12.00 11.75 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
โทร. 045 -612934                              
www.sskcat.ac.th

ผสมอาหารเลี้ยงไก่ทดลอง       การวดัสีของไข่แดง       

  ผลการทดลอง 

 สรุปผล 

  เอกสารอ้างองิ 



 
 
 

                       
 
 
 
 

โดย 
                       นางสาวศุภิสรา       พวงยอด 
                       นางสาวพัชรีพรรณ  คันศร 
                       นายอภิวัฒน์          อิ่มอําไภย 

    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระหว่าง วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2559 
ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
   


