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ระบบการให้น ้าสัตว์ปีกแบบประหยดัด้วยNipple
โดยนายอภชิิต แก้วสมศรี



การใหน้ ้ าไก่ดว้ยระบบNipple
ท าไมจึงควรประยุกต์ท านิปเป้ิล (Nipple)อย่างง่าย ส าหรับให้น ้ าในการ

เล้ียงไก่ ซ่ึงในเกษตรกรโดยทัว่ท่ีมีการเล้ียงไก่จ านวนไม่มากหรือเป็นเกษตรกรราย
ยอ่ย มกัจะใชก้ระปุกน ้ าพลาสติก เพ่ือเตรียมเติมน ้ าไวส้ าหรับให้ไก่กิน แต่ปัญหามกั
เกิดข้ึนเสมอๆคือ
1. กระปุกน ้ าสกปรกมีเศษวสัดุรองพ้ืนหรือเศษอาหารปนเป้ือนในน ้ ากินท าให้น ้ า

เน่าเสีย 
2. ส้ินเปลืองน ้ าสะอาดส าหรับลา้งกระปุกน ้ าและตอ้งเทน ้ าสะอาดท่ีเหลือจากไก่

กินในกระปุกน ้าท้ิงทุกคร้ังเพ่ือเติมน ้าใหม่
3. ส้ินเปลืองแรงงานและเวลาในการเปล่ียนน ้ าเพราะตอ้งยกกระปุกน ้ า เขา้ ออก 

จากคอกไก่โดยเฉล่ียวนัละ 2 รอบเป็นอยา่งนอ้ย



กระปุกน ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้มีเศษวสัดุรองพ้ืนปนเป้ือนในน ้ากิน

ส้ินเปลืองเวลาแรงงานขนยา้ยกระปุกน ้าเขา้-ออก ส้ินเปลืองน ้าในการลา้งกระปุกน ้า

ส่ิงท่ีสงัเกตเห็นเม่ือใหน้ ้ าดว้ยกระปุกน ้าในการเล้ียงไก่

อตัราส่วน
กระปุกน ้า(ใบ):ไก่(ตวั)

1:25



ในการเล้ียงไก่ในเชิงอุตสาหกรรมมีการใชร้ะบบนิปเป้ิล(Nipple)ในการใหน้ ้ า
กินส าหรับไก่ดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั “แต่มกัเป็นการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง”
ดงันั้นการประยุกต์ท าระบบการให้น ้ าแบบนิปเป้ิล(Nipple)อย่างง่าย เกษตรกรรายย่อย
สามารถน าไปท าและใชไ้ดจ้ริง ตน้ทุนต ่าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยงัเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งรู้คุณค่าเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
ขอ้ดีของการใหน้ ้าดว้ยระบบนิปเป้ิล(Nipple)อยา่งง่ายคือ

1.ประหยดัน ้า เน่ืองจากใชน้ ้ าเพ่ือไวใ้หไ้ก่กินอยา่งเดียว
2. ประหยดัเวลา ลดการใชแ้รงงาน เน่ืองจากเพื่อไวใ้ชต้รวจเช็คการไหลของน ้า
3.ไก่มีน ้าสะอาดกินตลอดเวลา เน่ืองจากน ้ากินอยูใ่นระบบปิดตลอดเวลา

ระบบนิปเป้ิลอย่างง่าย

ระบบนิปเป้ิลในอตุสาหกรรม 
การเลีย้งไก่ขนาดใหญ่



ภาพแสดงอุปกรณ์ท่ีใชท้  าระบบใหน้ ้ าแบบ(Nipple)



ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย(บาท) รวม(บาท)

1. ถังพลาสติกขนาด 62 ลติร 1 ใบ 299.00 299.00
2. กล่องพลาสติกขนาด 3 - 5 ลติร 1 ใบ 95.00 95.00
3. ท่อPVC ขนาด 6 หุน ยาว 4 เมตร 3 ท่อน 70.00 210.00
4. ข้อต่อตรงเกลยีวนอก ขนาด6หุน 2 อนั 3.75 7.50
5. ข้อต่อตรงเกลยีวใน ขนาด6หุน 13 อนั 4.50 58.50
6. หัวนิปเป้ิล(Nipple) 8 อนั 18.00 144.00
7. ตัวครอบหัวนิปเป้ิล(Nipple) 8 อนั 7.00 56.00
8 ถ้วยกนัน า้ หยด 8 อนั 10.00 80.00
9. หางปลาไหลแบบมเีกลยีวนอกด้วย 9 อนั 4.75 42.75
10. ข้องอขนาด 6 หุน 1 อนั 4.50 4.50
11. สามทางขนาด 6 หุน 1 อนั 6.75 6.75
12. บอลวาล์วปิดเปิดขนาด 6 หุน 3 อนั 42.00 126.00
13. ลูกลอยขนาดเลก็ 2 อนั 120.00 240.00
14. สายยางใสขนาด 6 หุน 3 กโิลกรัม 70.00 210.00
15. เทปพนัเกลยีวปะปา 1 ม้วน 19.00 19.00
16. กาวประสานท่อ PVC 1 กระป๋อง 85.00 85.00
17. เขม็ขดัรัดท่อ 9 อนั 10.00 90.00

รวมราคา(บาท) 1,774.00

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าระบบให้น า้แบบNipple(ส าหรับเลีย้งไก่แบบปล่อยพืน้จ านวน 200 ตัว)



ขั้นตอนการประกอบตดิตั้งอุปกรณ์
1.ถงัพกัน ้า ติดตั้งลกูลอยกบัต่อตรงเกลียวในเขา้กบัรูดา้นบนท่ีเจาะเตรียมไวเ้พื่อใช้
ส าหรับต่อท่อน ้าเขา้ถงั ส่วนรูดา้นล่างใหป้ระกอบต่อตรงเกลียวนอก ต่อตรงเกลียวในไว้
เพ่ือเป็นจุดปล่อยน ้าออก

แสดงวธีิการติดตงัอุปกรณ์ในส่วนของถงัพกัน ้า



2.กล่องควบคุมแรงดนัน ้า ติดตั้ งลูกลอยกับต่อตรงเกลียวในเข้ากับรูด้านบนท่ีเจาะ
เตรียมไวเ้พ่ือเตรียมส าหรับต่อน ้าเขา้ ส่วนรูดา้นล่างใหป้ระกอบต่อตรงเกลียวนอก ต่อตรง
เกลียวในไวเ้พ่ือเป็นจุดปล่อยน ้ าออก โดยมีวาล์วปิด เปิดน ้ าและข้อต่อสามทางเพื่อ
กระจายน ้าเขา้ไปในท่อนิปเป้ิลหากตั้งสูงแรงดนัมากไก่กินน ้าไดล้  าบากและท าใหพ้ื้นคอก
แฉะง่าย  หากตั้งต ่าแรงดนัน ้านอ้ย น ้าจะไม่ค่อยไหลตอ้งปรับใหเ้หมาะสม

แสดงวธีิการติดตงัอุปกรณ์ในส่วนของกล่องควบคุมแรงดนั



3.ท่อน ้ ากิน ติดตวัครอบหัวนิปเป้ิลเขา้กบัท่อ PVC ในต าแหน่งท่ีเจาะรูไว ้และติดตั้งหัว
นิปเป้ิลเขา้กบัตวัครอบหวันิปเป้ิล ส่วนปลายท่อทั้งสองดา้นใหติ้ดตั้ง ขอ้ต่อตรงเกลียวใน
พร้อมกบัหางปลาไหล ยกเวน้ปลายสุดของท่อจะตอ้งติดวาลว์ปิดเปิดก่อนจึงจะต่อเขา้กบั
หางปลาไหลเพ่ือเตรียมไวส้ าหรับระบายน ้าท้ิง

แสดงวธีิการติดตงัอุปกรณ์ในส่วนของท่อน ้ากิน

วาลว์ปิดเปิด

หางปลาไหล



อตัราส่วน
นิปเป้ิล(หัว):ไก่(ตวั)

1:25
ความห่างระหว่างหัวนิปเป้ิล

30-35เซ็นตเิมตร

แนวคดิ:ธรรมชาตขิองน า้ย่อมไหลจากทีสู่งลงสู่ที่ต า่
1.ถงัพกัน ้ำใหต้ั้งอยูใ่นระดบัสงูกวำ่ระบบน ้ำทั้งหมด

2.กล่องควบคุมแรงดนัใหป้รบัระดบัสงู-ต ำ่ได้

3.ท่อน ้ำกินใหป้รบัระดบัสงู-ต ำ่ไดต้ำมควำมสงูของไก่

4.เชื่อมต่อระบบทั้ง3ส่วนดว้ยสำยยำงเขำ้ดว้ยกนั

หมำยเหตุตอ้งหำแนวทำงป้องกนัไกข่ึ้ นนอนบนท่อน ้ำ

จุดเช่ือมต่อสายยาง



ขอไดรั้บความขอบคุณ
จาก

ศูนย์วจัิยและพฒันาสัตว์ปีก
ส านกัพฒันาพนัธ์ุสตัว ์กรมปศุสตัว์


