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บทคัดยอ 
ศึกษาผลของน้ําสมควันไมตอสมรรถนะการใหผลผลติของไกสามสายโดยใชไกสามสาย   

จํานวน 300 ตัว อายุ 3 วัน  แบงแบบสุมสมบูรณ  ออกเปน 5 กลุม  กลุมละ  20  ตัว  ทํา 3 ซ้าํ
ในแตละกลุม  โดยกลุมที่ 2,  3,  4  และ  5 ไดรบัน้ําสมควันไมผสมในน้ําด่ืมที่ความเขมขน  
0.5%,  1.0%,  1.5%  และ  2.0%  ตามลําดับ  สวนกลุมที่  1  เปนกลุมควบคมุไมมีการผสม
น้ําสมควันไม ทําการทดลองตอเน่ือง 10 สัปดาห ผลการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต
ของกลุมที่ไดรับนํ้าสมควันไมในระดับความเขมขน  1.5%  มีแนวโนมที่ดีกวา กลุมที่ไดรับนํ้าสม
ควันไมในระดับความเขมขน  1.0%,  2.0%,  0.5%  และ  0%  (กลุมควบคุม)  ตามลําดับ  
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Abstract 
        The objective of this study was to determine the effect of wood vinegar on 
productive performance of three hybrid-cross chickens. The experiment was conducted 
by randomly dividing 300 three day-old three hybrid cross chickens into 5 groups of 20 
chickens with three replications according to a completely randomized design. The 
chickens in a control group did not received wood vinegar while treatment groups 1, 2, 
3 and 4 received wood vinegar in drinking water at 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2.0% V/V, 
respectively. The experiment was last for 10 weeks. The result showed that average 
daily gain in group 3 was slightly higher than those of group 1, 2, 4 and control group, 
respectively. 
 

บทนํา 
น้ําสมควันไมเปนผลิตภัณฑที่กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  เปนผลผลติที่ได

จากการเผาถาน  จากเตาเผาที่มีชื่อเฉพาะวา เตาอิวาเตะ (Iwate) ซึ่งทําจากถังเหล็ก ขนาด  
200  ลติร  และสวนประกอบอ่ืนๆ  น้ําสมควันไมมีประโยชนมากมายโดยเฉพาะประโยชนใน
ดานการเกษตร ใชฉีดพนปองกันโรคและแมลง รวมทัง้สามารถนํามาใชโดยตรงกบัรางกายสัตว
เพ่ือประโยชนหลากหลายอีกดวย  (สมาคมเทคโนโลยทีี่เหมาะสม, 2548)  ทั้งน้ี คุณสมบัติที่โดด
เดนที่สุดของผลิตภัณฑน้ําสมควันไมคือเปนผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติ  สอดคลองกับกระแสการ
บริโภคในปจจุบันที่เนนเรื่องของความปลอดภัย  ปลอดสารพิษ  สามารถใชไดอยางสะดวก  ไร
สารเคมีตกคาง  สงผลใหขณะนี้มีการนํานํ้าสมควันไมเขาสูตลาดอุตสาหกรรมมากขึ้น ประเทศ 
ญี่ปุนเปนประเทศที่มีการใชงานผลพลอยไดจากการผลิตถาน  คือน้ําสมควันไมนี้แพรหลายมา
นานแลว  โดยใชกันทั้งในดานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม  (ปรีชา, 2529) 

ลักษณะของน้ําสมควันไม  เปนของเหลวสีน้ําตาลใส  มีกลิ่นควันไฟ  ซึ่งคุณสมบัติและ
สารประกอบของน้ําสมควันไมมีดังนี้  คาความเปนกรด-ดางเทากับ  2.5-3  คาความถวงจําเพาะ  
1.007-1.024  น้ําสมควันไมมีสารประกอบมากกวา  200  ชนิด  ไดแก  น้ํา  85  เปอรเซ็นต  
กรดอินทรีย  ไดแก  กรดฟอรมิก  และกรดอะซิติก  ซึ่งเปนสารกลุมออกฤทธิฆ์าเชื้อรา  เชื้อ
แบคทีเรีย  และเชื้อไวรัส  ซึ่งรวมแลวมีประมาณ  3  เปอรเซ็นต  และสารอินทรีย  12  
เปอรเซ็นต  สําหรับสารอินทรีย  ไดแก  สารประกอบฟนอล  เปนสารในกลุมควบคุมการ
เจริญเติบโต, ฟอรมอลดีไฮด  เปนสารกลุมออกฤทธิฆ์าเชื้อแบคทีเรยี,  เอธิล  เอ็น  วาเรอเลด  
เปนสารกลุมเรงการเจริญเติบโต,  เมธานอล  เปนสารกลุมออกฤทธิฆ์าเชื้อรา  และเชื้อไวรัส  

และน้ํามันทาร  เปนสารจับใบชวยลดการใชสารเคมี  (CP Flower®, 2005)   และชวยทําใหการ
ยอยและการใชประโยชนจากอาหารดีขึ้น  ทําใหสัตวโตเร็วกวาปกตโิดยใชอาหารเทาเดิม  หรือ
ใชอาหารนอยลงในเวลาเทาเดิม ชวยยับย้ังการเกิดแกสและดูดซึมโลหะหนักในกระเพาะอาหาร
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อยางไรก็ตาม  คุณประโยชนทั้งหลายของน้ําสมควันไมนี้  ยังอยูในวงจํากัด โดยเฉพาะ
ทางดานปศุสตัว และยังขาดขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดในการนําไปขยายผล  ดังนั้น  จึง
ศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบถึงประโยชนตอสมรรถนะการใหผลผลติในไก  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกร
นําไปปฏิบตัิตอไป 
 

วัสดุอุปกรณ และวิธีการ 
การเตรียมสัตวและอุปกรณในการทดลอง 

การทดลองใชไกลูกผสมสามสาย  (เล็กฮอรน+บารพลมัีดล็อค+พ้ืนเมือง)  อายุ  7  วัน 
คละเพศ  จํานวน 300  ตัว  ถูกแบงเปน  5  กลุม (treatment)  กลุมละ  3  ซ้ํา  (replication)  
ซ้ําละ  20  ตัว  และมีการเลี้ยงปรับสภาพความคุนเคยของสัตวทดลอง เปนเวลา  2  สัปดาห  
จากน้ันจึงเริ่มเก็บบันทึกขอมูล 
การใหอาหารและการใหนํ้าสมควันไมในสัตวทดลอง 

อาหารที่ใหเปนอาหารไกเล็ก เปอรเซ็นตโปรตีน  18%  ใหในชวงอายุ  ระหวาง  0 – 6  
สัปดาห  และเปลี่ยนเปนอาหารไกรุน ที่มีเปอรเซ็นตโปรตีน  16%  ในชวงอายุระหวาง  7 – 16  
สัปดาห  ใหอาหาร เหมือนกันในทุกกลุม  สวนน้ําสมควันไมใชน้ําสมควันไมของ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด ซึ่งมีการตรวจรับรอง  และการใหน้ําสมควนัไมใหโดยผสมในน้ําด่ืมที่
ไกใชด่ืมตลอดวัน และใหตลอดระยะเวลาทําการทดลอง  10  สัปดาห  เกณฑการใหแตละกลุม
เปนดังนี้ 

กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม  ใหน้ําด่ืมปกติไมมีการผสมน้ําสมควันไม 
กลุมที่ 2 ใหน้ําสมควันไม ผสมกับน้ําด่ืม ในอัตราสวน  0.5 % 
กลุมที่ 3 ใหน้ําสมควันไม ผสมกับน้ําด่ืม ในอัตราสวน  1.0 %   
กลุมที่ 4 ใหน้ําสมควันไม ผสมกับน้ําด่ืม ในอัตราสวน  1.5 %   
กลุมที่ 5 ใหน้ําสมควันไม ผสมกับน้ําด่ืม ในอัตราสวน  2.0 %   
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แผนการทดลอง 
แผนการทดลองที่ใช  แบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design; CRD) (Steel 

and Torrie, 1980)  ซึ่งการจัดกลุมสัตวทดลองแบงออกเปน  5  กลุม กลุมละ  3  ซ้ํา   ซ้ําละ  
20  ตัว  ในแตละกลุมการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูล 
            ขอมูลที่ไดจากการวัดอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อ  นํามาวิเคราะห
ความแปรปรวนของคาสังเกต  และเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของแตละกลุม 
(Treatment)  ที่ศึกษา  โดยใช  Proc GLM (SAS, 1988) 
 

ผลและวิจารณ 
ผลของน้ําสมควันไมตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกสามสายที่เลี้ยงตลอดระยะการ

ทดลอง 10 สัปดาห (Table 1)  พบวา  ไกกลุมที่ไดรบัน้ําสมควันไมที่ระดับความเขมขน 1.5% 
มีแนวโนมทําใหสมรรถภาพการผลิต (อัตราแลกน้ําหนัก และประสทิธิภาพการใชอาหาร)  ดีกวา  
ไกกลุมที่ไดรบัน้ําสมควันไมผสมในน้ําด่ืมที่ระดับความเขมขน  1.0%,  2.0%,  0.5%  และ  0%  
(กลุมควบคุม) ตามลําดับ สอดคลองกับ คําสิงห (2548) ที่ใชน้าํสมควันไมในอัตราสวน 2 
มิลลิลติรผสมกับนํ้า 50 มิลลิลติร นําไปผสมอาหาร 1 กิโลกรัม  ใชเลี้ยงสัตวปกผลปรากฏวาสตัว
ปกเจริญเตบิโตไดดี และจิระพงษ (2548) รายงานวาการใชน้ําสมควนัไมผสมอาหารเพ่ือใชเลี้ยง
เปดและไกเน้ือตั้งแตเริ่มเลีย้งจนกระทั่งสงขายในอัตราสวน 0.7%-0.8% ทําใหเปด และไกเน้ือ 
เจริญเติบโตดี เชนเดียวกบั Mekbungwan et al. (2004) ไดศึกษาการใชผงถานรวมกับนํ้าสม
ควันไมผสมในสูตรอาหารของสุกร เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของทางเดินอาหารของสุกร  
ซึ่งทําการทดลองทั้งหมด  30 วัน ผลการทดลองพบวา ในระหวางการทดลอง ประสิทธิภาพการ
ใชอาหาร และน้ําหนักตัวทีเ่พ่ิมขึ้นใหผลดีกวากลุมควบคุม  และเม่ือส้ินสุดการทดลองทําการผา
ซาก พบวาบริเวณลําไสเลก็มีวิลไล (villi) ที่มีขนาดยาวและพ้ืนผวิสมัผัสที่กวางกวากลุมควบคมุ 
ซึ่งการที่ villi บริเวณลําไสเล็กที่ยาวและกวางขึ้นน้ีมีผลทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้น
นั่นเอง   
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Table 1  Effect of Wood vinegar on feed intake and growth performance on three hybrid 
cross chicken. 

Groups of trial 
Item 

0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 

Mean 
All groups 

CV% 

Average daily gain, g/dNS 
Age 21 days 3.37 3.41 3.43 3.46 3.41 3.41 5.15 
Age 35 days 5.89 5.92 6.07 6.12 5.94 5.99 2.93 
Age 56 days 7.15 7.14 7.21 7.23 7.17 7.18 2.45 
Age 70 days 9.17 9.13 9.21 9.23 9.13 9.17 1.91 
Age 84 days 10.58 10.55 10.62 10.66 10.53 10.58 1.66 
Feed conversion ratioNS 
Age 21 days 5.20 5.19 5.40 5.14 5.23 5.18 3.39 
Age 35 days 5.19 5.13 5.14 5.13 5.18 5.16 3.41 
Age 56 days 5.47 5.48 5.33 5.34 5.58 5.44 3.23 
Age 70 days 4.91 5.04 4.87 4.97 5.06 4.97 5.94 
Age 84 days 5.04 5.07 5.06 5.08 5.09 5.06 3.47 
 NS = Value are not significantly different (p>0.05) 

 

สรุป 
        จากการศึกษาอิทธิพลของนํ้าสมควันไม 4 ระดับความเขมขนที่ผสมในน้ําด่ืมตอสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของไกสามสาย พบวา น้ําสมควันไมที่ระดับความเขมขน 1.5% มีแนวโนมที่
ดีกวา  น้ําสมควันไมที่ระดับความเขมขน 1.0%, 2.0%, 0.5% และ 0% ตามลําดับ   
 

กิตติกรรมประกาศ 
        คณะผูวิจัยขอขอบคณุ  คณะสัตวแพทยสาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนทุน
วิจัยในครั้งนี ้  ขอบคุณคณุอะโนนชัย สาริยา และคุณสุพันธ สวุรรณยุ ที่ชวยดูแลสัตวเลีย้ง
ทดลอง และขอขอบคุณสถานีฟารมฝกนักศึกษา คณะสตัวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
อ.วังสะพุง จ.เลย ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่ ในการทาํการทดลอง 
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