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เร่ืองที่ 2 

การใช้น้้าหมักสมุนไพรป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองแทนวัคซีนและยาปฏิชีวนะ 

               การเลี้ยงไก่ในรูปแบบปศุสัตว์อินทรี  จะเน้นการใช้พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างเพ่ือให้ไก่ได้ออกก าลัง
กาย มีหลังคาเพ่ือหลบแดดหลบฝน และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆด้วยน้ าหมัก สมุนไพรที่หาได้ใน
ท้องถิ่นทดแทนการใช้วัคซีนและยาปฏิชีวนะเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

                         

               ลุงชว่ย สาสุข เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพท านา ปี พ.ศ. 2556 และเครือข่ายเกษตรกร
ส านึกรักบ้านเกิด ปี 2552 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการผลิตข้าวอินทรีย์ 
และปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์  ตามแนบทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สนับสนุนจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณภูมิ  และปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลุงช่วยให้ข้อมูลว่า การเลี้ยงไก่
โดยทั่วไปจะใช้ วิธีฉีดวัคซีนและยาปฏิชีวนะต่างๆมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงต้องหาแนวทางป้องกันด้วย
ต้นทุนต่ า 

              ลุงช่วย ได้ให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับสัตว์เลี้ยง โดยวิธีการป้องกันด้วย
น้ าหมักสมุนไพรแทนการใช้วัคซีนและแทนการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ดังนี้    

   วัตถุดบิส่วนผสม  



     1. สมุนไพร (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม บอระเพ็ด ) รวม 3 กิโลกรัม 

     2. กากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 

     3. น้ าสะอาด 10 ลิตร  

                               

                          

                                     

 ขั้นตอนและวิธีการท้า  

1. น าสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด(สดหรือแห้งก็ได้) รวมกันให้ได้ 3 กิโลกรัม โดยทุบหรือหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้น
เล็กๆใส่ลงในถังหมัก 

2. น ากากน้ าตาลหรือน้ าตาลทรายแดงใส่ลงไปผสมคลุกเคล้ากับสมุนไพรในถังหมัก 
3. เติมน้ าสะอาด (ปราศจากคลอรีน) ใส่ไปให้พอท่วมสมุนไพรทั้งหมด (ไม่ต้องใส่หมดทั้ง 10 ลิตรก็ได้)

แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยปิดฝาถังหมักให้สนิท ตั้งเก็บไว้ในที่ร่ม หมั่นคน
วัตถุดิบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการหมักอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป 



                          

        การน้าไปใช้ประโยชน์ :  กรองเอาเฉพาะน้ าหมักสมุนไพร 1 แก้ว (ประมาณ 100 - 150 ซีซี.) 
ผสมกับน้ าสะอาด 10 ลิตร เทใส่รางน้ าให้ไก่กินทุกวัน ซึ่งน้ าหมักสมุนไพรสูตรดังกล่าวสามารถใช้ป้องกันและ
รักษาโรคหวัด รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพไก่พ้ืนเมืองให้มีภูมิต้านทานโรคต่างๆแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่ง
สูตรดังกล่าวสามารถใช้กับเป็ด ห่าน และสัตว์ปีกขนาดเล็กได้ทุกชนิด  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(KM) การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบอนิทรีย์ 

.................................................................... 

เร่ืองที่ 3 

การท้าน้้าหมักชีวภาพสมุนไพรรักษาโรคสัตว์ปีก 

                คุณหมั้น ถาค า อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจ าต าบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วม
ใจ ต าบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการลี้ยงไก่และการและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและ
โรคระบาดอ่ืนในไก่พ้ืนเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี
องค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรค
ในไก่ เช่นการท าหญ้าหมักชีวภาพสมุนไพรดังนี้  

 

สมุนไพรที่ใช ้

- ฟ้าทะลายโจร ½ กิโลกรัม 
- บอระเพ็ด ½ กิโลกรัม 
- กระเทียม ½  กิโลกรัม 
- น้ าตาลทรายแดง ½ กิโลกรัม 



           

          

วิธีท้า  

- น าฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด กระเทียมอย่างละ ½ กิโลกรัม ล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนั้นทุบให้
พอแหลก 

- น าน้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม เคี่ยวน้ าตาลทรายแดงให้ได้เป็นน้ าเชื่อม รอให้เย็นเทใส่สมุนไพรหมัก
ไว้ในถัง 1 เดือน 
รูปภาพ 
วิธีใช ้

- หลังจากท่ีหมักท้ิงไว้จนครบ 1 เดือนให้กรองเอาแต่น้ าที่หมัก จากนั้นใช้น้ าหมักสมุนไพรในปริมาณ 1 
ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ าสะอาด 1 แกลอน แล้วน าไปตั้งทิ้งไว้ให้ไก่แลละหมูกินเป็นประจ าทุกๆวัน 

  สรรพคุณ 

- เพ่ิมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ลดจุลินทรีย์ก่อโรค 
- กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคท าให้สัตว์แข็งแรง 
- ลดกลิ่นในมูลสัตว์ ลดปัญหาโรคและทางเดินหายใจและลดแมลงวันในเล้าไก่อีกด้วย   

.................................................................... ............................................. 
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เร่ืองที่ 4 

การท้าน้้าหมัก ขึ้นฉ่าย บ้ารุงไก่ ให้แข็งแรง และโตไว 

               ลุงโฉม เก้ียวสันเทียะ   เกษตรกรหมอดินอาสา บ้านพลกรัง ต าบลพลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการท าเกษตรกรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ เพ่ือให้ไก่มี
คุณภาพ ขายได้ราคา มีองค์ความรู้ในเรื่องการท าน้ าหมักขึ้นฉ่าย บ ารุงไก่ ให้แข็งแรงด้วยวิธีการง่ายๆ มา
แนะน าดังนี้ 

      วัสดุอุปกรณ์  

    1.ถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง 

   2.ขึ้นฉ่าย 3 กิโลกรัม  

   3.กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม 

   4.น้ าเปล่า  6 ลิตร  

   5.สารเร่ง พด.2  1 ซอง 

           

       

 

 



ขั้นตอนการท้า 

                น าขึ้นฉ่าย 3 กิโลกรัม กากน้ าตาล 1 กิโลกรัม น้ าเปล่า 6 ลิตร สารเร่ง พด.2 1ซอง เทลงในถัง
ส าหรับหมัก แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมัก โดยหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วันหลังจากหมักได้ที่
แล้วแล้วก็สามารถน าไปใช้ได้ทันที 

       การน้าไปใช้  

                ให้กรองเอาน้ าหมักขึ้นฉ่าย จ านวน 1 ลิตร ผสมกับร าข้าว 5 กิโลกรัม ปลายข้าว 5 กิโลกรัม แล้ว
คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นน าไปใช้ให้ไก่กิน ในช่วงเวลาเช้า หรือเย็น 

       ประโยชน ์

               เมื่อน าน้ าหมักขึ้นฉ่าย ไปให้ไก่กินเป็นประจ า จะท าให้ไก่เจริญอาหาร สุขภาพดี น้ าหนักดีโตเร็ว
เป็นที่ต้องการของตลาด    

................................................................................................................  
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เร่ืองที่ 5 

การก าจัดไรไก่ด้วยรากหางไหล 

                      เกษตรกรผู้เลีย้งไก่ส่วนใหญ่มักจะประสบปญัหากบัไรไก่ ซึ่งเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ทีอันตรายส าหรบัไก่ ถ้าใน
เล้าไก่มีไรไก่อยู่กจ็ะท าให้อัตราการฟักไข่ของไก่ลดลง และอาจท าใหผ้ลผลติที่ไดเ้สียหาย จากการสอบถามคุณดวงรัตน์  พงษ์
ทอง เจ้าของฟาร์มหงส์ทอง ในพ้ืนที่ อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร เป็นฟาร์มที่มาตรฐานการจัดการฟาร์มทีม่ีคุณภาพ  ที่ส าคัญไม่มี
ไรไกม่ารบกวนไก่ไข่และผู้เลี้ยงเลย  เกี่ยวกับการก าจัดไรไก่ด้วยวิธีง่ายๆ และไดผ้ลดี ด้วยรากหางไหล วัตถุดิบที่หามาท าไดไ้ม่
ยากในพื้นที่ ซึ่งมักจะขึน้อยู่ในพ้ืนท่ีช้ืนๆ   

                    หางไหลเป็นพืชที่มีล าต้นกลม ใบสเีขียวใบและก้านทีลักษณะคล้ายกางปลา มีดอกสีชมพูอมม่วงอ่อนๆ ซึ่งเรา
จะใช้แค่รากของหารไหลเท่านั้น(หางไหลมี 2 ชนิดคือหางไหลขาวและแดง) 

วิธีท า  ใช้รากหางไหลประมาณ  0.5 กิโลกรมั  น ามาทุบให้แหลก แช่น้ าประมาณ 10 ลติร ท้ิงไว้ 1 คืน (ลักษณะน้ าท่ีได้จะมี
สีขาวขุ่นคล้ายน้ าซาวข้าว 

วิธีใช้  กรองเอาแต่น้ า น าปฉีดพ่นท่ีเล้า หรือตัวไก่ ทุกๆ 10 วัน 

                                            

ประโยชน์ของหางไหล 

รากใช้เป็นยาฆ่าแมลงตัวหนอนที่เกาะกินผัก ด้วยการน ารากมาทุบ ๆ ผสมกับน้ า พอให้ขุ่นขาว แล้วน ามารดพืชผักในสวนผัก 
จะช่วยฆ่าแมลงและตัวหนอนได้ และใช้เป็นยาเบื่อปลาได้อีกด้วย 

รากใช้ผสมกับสบู่และน้ าส าหรับใช้ฆ่าสัตว์ เช่น หิดและเหาได้เป็นอย่างดี 

 



       

................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 6 

การเลี้ยงเป็ดและไก่ให้ออกไข่ดกและฟองใหญ่ด้วยฮอร์โมนชีวภาพ 

                  การเลี้ยงเป็ดและไก่ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง กินอาหารได้เยอะ ออกไข่ดก ไข่ฟองใหญ่
ท าได้ไม่ยากด้วยฮอร์โมนชีวภาพจากฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์หน่อกล้วย 

                 จากการสอบถามนางบุญมี มะลิสา ประธานศูนย์เรีบยรู้เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์บ้านป่ากอ 
ต าบลชานุมาน อ าเภอชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  นางบุญมีให้ค าแนะน าเคล็ดลับการเลี้ยงเป็ดและไก่ให้มี
สุขภาพดี สมบูรณืแข็งแรง ออกไข่ดก ด้วยส่วนผสมของฮอร์โมนชีวภาพสูตรพิเศษ ดังนี้ 

      อัตราส่วนการใช้  ใช้ฮอร์โมนไข่ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน้ าสะอาด  

                  10 ลิตร ใสภ่าชนะให้เป็ดและไก่กินแทนน้ าทุกวัน 

     ประโยชน์  เป็ดไก่จะมีสุขภาพดี ไม่เครยีด เพราะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารได้ดี กินอาหารได้มากข้ึน ออก 

                   ไข่ดกและฟองใหญ่ 

     

           สูตรและการผลิตฮอร์โมนไข่ 
     วัตถุดิบ /ส่วนผสม   ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม/น้ าตาลทรายแดง 5กิโลกรัม/นมเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก/แป้งข้าวหมาก  
                             1 กอ้น / น้ าสะอาด 1 ลิตร 
     วิธีท า  น าไข่ไก่ไปล้างท าความสะอาด น าไปปันพร้อมเปลือกให้ละเอียด น าไปใส่ลงถังหมัก จากนั้นบดแป้ง
ข้าวหมากไปละลายน้ า น าไปปนกับไข่ท่ีปั่นละเอียดพร้อมทั้งน้ าตาลทรายแดงและนมเปรี้ยว ก่อนปิดฝาถังให้
สนิท คนส่วนผสมทุก เช้า-เย็นหมักนาน 14 วัน ก่อนกรองเอาเฉพาะน้ าไปใช้ประโยชน์                                 
 



 
 
  

                    
 
 

            
                                                    

                                               
 สูตรและการผลิตจุลินทร์ทรีย์หน่อกล้วย 
   วัตถุดิบ /ส่วนผสม   หน่อกล้วยน้ าว้า 3 กิโลกรัม/น้ าตาลทรายแดง 1กิโลกรัม 
    วิธีท า น าหน่อกล้วยพร้อมเหง้าและดินสับให้ละเอียด คลุกเคล้ากับน้ าตาลทรายแดงภายในถังหมัก ปิดถัง
หมักให้สนิท หมักนาน 7-15 วัน ก่อนกรองเอาเฉพาะน้ าไปใช้ประโยชน์ 

                              

…………………………………………………………………………………………….. 



 

(KM) การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบอนิทรีย์ 

.................................................................... 

เร่ืองที่ 7 

น้้าหมักสมุนไพรบ้ารุงสุขภาพไก่พื้นเมือง 

                เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากสภาพ
อากาศและสภาพแวดล้อมที่อาจไม่เหมาะสม ถ้าไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงไว้มีภูมิต้านโรคต่่า โรคระบาดต่างๆอาจ
เกิดข้ึนได้ง่ายโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ที่สร้างความเสียหายกับเกษตรกรจ่านวนมาก ส่าหรับ คุณอรชัญ พันธุ์
วิไล ปราชญ์ชาวบ้านด้านปศุสัตว์อินทรีจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรสามารถบ่ารุงสุขภาพไก่
พ้ืนเมืองให้มีสุขภาพดีต้านทานโรคได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน มีวิธีการโดยเตรียมสมุนไพรและส่วนผสมดังนี้ 

ส่วนผสม 

      - ใบพญาว่านวานร(ฮว่านง็อก) 1.5 กิโลกรัม 

      - ใบเหงือกปลาหมอสด 1.5 กิโลกรัม 

      - กากน้่าตาล 1 ลิตร 

      - น้่าซาวข้าว 10 ลิตร 

           

 

 

 



 

 

      

 

วิธีท้า 

     - น่าใบพญาวานรสดหรือที่เรียกว่า "ฮว่านง็อก" และเหงือกปลาหมอน่ามาสับให้พอละเอียด หมักรวมกับ
กากน้่าตาลในถังโดยไม่ต้องเติมน้่าเปล่า หมักท้ิงไว้ 15 วัน 

     - หลังจากครบ 15 วันแล้ว ให้เปิดฝาถังหมัก จากนั้นเติมน้่าซาวข้าวลงไป 10 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน หมัก
ต่อไปอีก 1 เดือนจะได้น้่าหมักสมุนไพรสุขภาพไก่พ้ืนเมือง (ถ้าหมักนาน 1 ปีจะดีมาก) 

วิธีการน้าไปใช้ 

    - กรองน้่าหมักสมุนไพรบ่ารุงสุขภาพไก่พ้ืนเมืองแล้วน่ามาผสมกับน้่าที่ใช้เลี้ยงไก่ โดยใช้น้่าหมักสมุนไพร   
4 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้่าเปล่า 10 ลิตร และเติมน้่าตาลทรายแดงลงไปอีก 2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นน่าไปเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ได้ตามปกติแทนการใช้น้่าเปล่าเลี้ยง สามารถใช้ได้กับไก่พ้ืนเมืองในทุกช่วงอายุ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

    - สร้างภูมิคุ้มกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ป้องกันไวรัสไข้หวัดนก ลดการอักเสบและแผลต่างๆ บ่ารุงระบบทางเดิน
อาหาร ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของไก่พ้ืนเมืองดีขึ้น ท่าให้เจริญเติบโตดี น้่าหนักดีกินอาหารได้มาก ลด
ความเครียดในไก่ สุขภาพไม่เป็นโรคง่าย 

.........................................................................................................  

 

  



                                                                                                                                                                      แบบฟอร์ม 1 

การระบุความรู้จาก Work Flow Process(ใส่ชื่อ Process)........โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง........ 

ล าดับ ผังขบวนการ รายละเอียด 
การระบุความรู้ที่จ าเป็น 

   ชื่อองค์ความรู้  
    Knowledge 

 ความรู้โดยนัย 
    Tacit K 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     K.Carrier 

ความรู้ชัดแจ้ง Explicit K.
แหล่งข้อมูลเอกสารอ้างอิง 
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โครงการนี้ด าเนินการท าวัคซีนในไก่พ้ืนเมือง 
ไก่ชนเป็ดและเป็ดไล่ทุ่ง ของเกษตรกรใน
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
การด าเนินการรณรงค์ท าวัคซีน 
2.1 ส านักเทคโนโลยี่ชีวภัณฑ์ จัดส่ง 
      วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกให้แก่ 
      ส านักงานปศุสัตว์เขตทุกแห่ง 
2.2 ส านักงานปศุสัตว์เขต พิจารณา 
      รว่มกับจังหวัดในการจัดท าแผน 
      ด าเนินการในท้องที ่ให้สอดคล้อง 
    กับจ านวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 
2.3 ส านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
     จัดสรรวัคซีนให้ส านักงานปศุสัตว์ 
     อ าเภอ 
2.4 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรับวัคซีน 
      จากจังหวัด ชี้แจงเจ้าหนา้ที่ทราบ 
      แนวทางการด าเนินการ  ประชา 

ตามล าดับความส าคัญ 
-พ้ืนที่มีสัตว์ตายผิดปกติช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
-พ้ืนที่รัศมี 1 กม.รอบฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ 
-พ้ืนที่ฟาร์มที่มีการปรับระบบป้องกันโรคไก่ 
 พ้ืนเมือง/ไก่ชน 
-พ้ืนที่โรงเรียนโครงการพระราชด าริ 
-พ้ืนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 22 จังหวัด 
-พ้ืนที่อ่ืนๆที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงตามจังหวัดก าหนด 
 
ตามบัญชีที่สคบ.ก าหนด 
 
 
ตามบัญชีส ารวจประชากรสัตว์ปีก ปี 2558 
 
 
 
ตามล าดับความส าคัญของพ้ืนที่  
 
 
วัคซีนที่ปศุสัตว์อ าเภอได้รับ มักจะไม่เพียงพอ 
กับสัตว์ปีกในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้การเลี้ยงสัตว์ 
ปีกซึ่งมักจะเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดอยู่เป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้สมุนไพรในการป้อง 
กันและรักษาโรคในการเลี้ยง 
สัตว์ปีกแบบอินทรีย์ 
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      สัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึง 
     ความส าคัญของการท าวัคซีน และ 
     ด าเนินการท าวัคซีนตามเป้าหมายที่ 
     ก าหนด 
การรายงาน 
3.1 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรวบรวม 
      รายงานแบบฉว. 1 ส่งส านักงาน 
      ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
3.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวม 
     รายงานตามแบบ ฉว.2 สง่ส านักงาน 
     ปศุสัตว์เขต 1 
 

ประจ า ลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคระบาด  
ปศุสัตว์อ าเภอควรแนะน าให้เกษตรกรใช้สมุน 
ไพร และกรรมวิธีพ้ืนบ้านมาบรรเทาปัญหา 
โรคระบาดในสัตว์ปีกและบ ารุงร่างกายสัตว์ 
ปีกให้แข็งแรง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการ 
เลี้ยงสัตว์ปีกแบบอินทรีย์อีกด้วย 

1. การจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ 
   แบบฟาร์มเปิดด้วยน้ าหมัก 
   เอ็นไซน์  ทดแทนการใช้ 
   สารเคมี 
2.การใช้น้ าหมักสมุนไพร 
   ป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง 
   แทนวัคซีนและยาปฏิชีวนะ 
3.การท าน้ าหมักชีวภาพสมุน 
   ไพรรักษาโรคสัตวปีก 
4.การท าน้ าหมักคึ่นฉ่ายบ ารุง 
  ไก่ให้แข็งแรงและโตเร็ว 
5.การก าจัดไรไก่ด้วยราก 
   หางไหล 
6.การเลี้ยงเป็ดและไก่ ให้ 
   ไข่ดกและฟองใหญ่ด้วย 
   ฮอร์โมนชีวภาพ 
7.น้ าหมักสมุนไพรบ ารุง 
   สุขภาพไก่พ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 

-การท าน้ าหมักผัก 
ผลไม ้
 
 
-การท าน้ าหมัก 
สมุนไพร(4ชนิด) 
 
-การท าน้ าหมัก 
สมุนไพร(3ชนิด) 
-การท าน้ าหมัก 
คึ่นฉ่าย 
-การท าน้ าหางไหล 
 
-การท าฮอร์โมนไข่ 
และจุรินทรีย์หน่อ 
กล้วย 
-การท าน้ าหมัก 
สมุนไพร(2ชนิด) 

นางร าไพ อุ่นเรือน 
 
 
 
นายช่วย  สาสุข 
 
 
นายหมั้น  ถาค า 
 
นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ 
 
นางดวงรัตน์  พงษ์ทอง 

 
นางบุญมี มะลิสา 
 

 
นางอรชัญ  พันธุ์วิไล 
 

 
 
 
 

 



รายงานการ Capture องค์ความรู้ หน่วยงาน.......ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร......... 

ครั้งที่ ....1.......วันที่......3  พฤษภาคม  2559.............สถานที่ .......ห้องประชุม.ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร....... 

ชื่อองค์ความรู้..........การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบอินทรีย์..............เรื่อง.................................. 

วิธีด าเนินการ  

 Story Telling           กิจกรรม Cop          Coaching          Interview        Buddy         After Action Review อ่ืนๆ ระบุ................ 

สรุปองค์ความรู้ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้บรรยาย/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้สอน/ผู้สัมภาทษ์ 
ผู้เล่าเรื่อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในการเลี้ยงสัตว์ปีก
แบบอินทรีย์ 
1.การจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบฟารม์เปิดด้วยน้ าหมักเอ็นไซน์ 
  ทดแทนการใช้สารเคมี 
2.การใช้น้ าหมักสมุนไพรป้องกนัโรคในไกพ้ื่นเมืองแทนวัคซีน 
   และยาปฏิชีวนะ 
3.การท าน้ าหมักชีวภาพสมุนไพรรักษาโรคสัตวปีก 
4.การท าน้ าหมักคึ่นฉ่ายบ ารุงไก่ให้แข็งแรงและโตเร็ว 

  16 คน นายปัญญา  แดงสีพลอย 1.นายสมยศ  อินทรพิน 
2.นายบุญรอด  พัฒนไพศาล 
3.นายอรรถพล  แสนพันทา 
4.นายชาญชัย  จุลโลยล 
5.นายสุจิต คุณะวัฒนกุล 
6.นายอาคม  วันเพ็ญ 
7.นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 
8.นายสมพงษ์  ทองเก้ือ 
9.นายกุมโชค ปาลียะ 
10.นายภูเบศ  หอมเจริญ  
11.นายอ านาจ  รุ่งโรจน์ศรีบุญ 
12.นายวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 
13.นายธีรศิษฎ์  โฉมเฉลา 
14.นายพินิจ  แท่นรัตน์ 
15.นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ 
16น.ส.สินีนาฏ สุขสุเสียง 

 

      (ลงชื่อ)..............................................................ผู้จดบันทึก                                       ลงชื่อ...............................................................ผู้บังคับบัญชา/ส านัก. 

                (.......นางวรรณวมิล  ทองคง......)                                                                  (.........................................................) 


