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บทคัดย5อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาผลของการใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสีมFวง หญAาอะตราตั้มที่
ระดับ 30 เปอร6เซ็นต6ในอาหาร ตFอปริมาณการกินไดAและการยFอยไดAของโภชนะของไกFตะเภาแกAว จำนวน 32 ตัว ที่มีอายุเฉลี่ย
14±0.5 สัปดาห6 น้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.4±1 กิโลกรัม ถูกนำมาจัดอยูFในแผนการทดลองแบบสุFมสมบูรณ6 และจัดกลุFมทดลองแบบ
แฟคทอเรียล แบFงเป_น 2 ป`จจัย ไดAแกF เพศของไกFตะเภาแกAวและสายพันธุ6หญAา โดยมีป`จจัย A คือ เพศของไกFตะเภาแกAว ไดAแกF
เพศผูAและเพศเมีย ป`จจัย B คือ สายพันธุ6หญAา ไดAแกF 1) หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 2) หญAากินนีสีมFวง 3) หญAาขน และ 4)
หญAาอะตราตั้ม เพื่อนำมาทดสอบการยFอยไดAของหญAาทั้ง 4 สายพันธุ6 โดยไกFทุกตัวถูกขังอยูFในกรงเมทาบอลิซึมขนาด
60x60x63 เซนติเมตร โดยจะมีน้ำ อาหาร และการอยูFอาศัยที่เป_นอิสระตFอกัน ระยะเวลาทดลองทั้งหมด 21 วัน โดย 7 วัน
แรกเป_นการปรับ และ 14 วัน เป_นระยะการทดลอง โดย 2 วันสุดทAายเป_นการเก็บตัวอยFางมูล พบวFาการใชAหญAาไมFสFงผลตFอ
ปริมาณการกินไดAของวัตถุแหAงอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในสFวนของการยFอยไดA พบวFากลุFมไกFที่ไดAรับหญAา
อะตราตั้ม มีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAสูงสุด เมื่อเทียบกับกลุFมอื่น ๆ อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
คำสำคัญ: ไกFตะเภาแกAว การกินไดA การยFอยไดA การเจริญเติบโต
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of using Napier Pakchong 1 grass, Para grass,
Purple guinea grass, and Atratum grass at 30 percent in Tapao Kaew chickens on feed intake and nutrients
digestibility. The experiment was used 32 Tapao Kaew chickens, 14±0.5 weeks of chicken age and 1.4±1 kg
of body weight. There was assigned to 2x4 factorial in Completely Randomized Design (CRD). The treatment
as follows; factor A was sex (male and female), and factor B was supplementation of 1) Napier Pakchong 1
grass, 2) Para grass, 3) Purple guinea grass, and 4) Atratum grass. The study was focus on nutrients digestibility
of 2 sex and 4 type of grass. The chickens were kept in individual pen with size of 60x60x63 cm. and fed
ad libitum. The experimental were use 21 days of total and lasted 7 days for adaptation 14 days for running
trail and then the last of each day for collected feces to analyzed chemical composition. The result found
that feed intake was similar of all treatment (p>0.05). However, the chickens supplemented with Atratum
grass was highly significant on nutrients digestibility when compare with other groups (p<0.05).
Keywords: Tapao Kaew Chicken, Feed intake, Digestibility

บทนำ
ป`จจุบันไกFพื้นเมืองไดAรับความนิยมกันสูงขึ้น และมีการเพิ่มสูงขึ้นอยFางตFอเนื่อง อยFางไรก็ตามไกFพื้นเมืองก็ยังไมFเพียงพอตFอ
ความตAองการของผูAบริโภค ทั้งนี้เพราะผูAที่เลี้ยงไกFพื้นเมืองในชนบททั่วไป ใชAวิธีการเลี้ยงแบบการเลี้ยงไกFในระบบปลFอยอิสระ
(Free-range system) ซึ่งไดAรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกลุFมสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย
เนื่องจากผูAบริโภคมีความตAองการอาหารที่เป_นธรรมชาติ และความใสFใจในดAานสวัสดิภาพสัตว6เพิ่มมากขึ้น การเลี้ยงไกFในระบบ
ปลFอยอิสระเป_นหนทางไปสูFการผลิตในระบบอินทรีย6 ซึ่งเป_นระบบการผลิตที่เป_นมิตรกับสภาพแวดลAอม สFงเสริมใหAสัตว6มีสุขภาพดี
อยFางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว6และผลผลิตมีคุณภาพสูง ไกFตะเภาแกAวหรือไกFขาวพันธุ6ธุม เป_นไกFพันธุ6พื้นเมืองลูกผสม เกิด
จากการปรับปรุงพันธุ6ไกFตะเภาทองเกษตรศาสตร6 โดยมีลักษณะเดFนคือ เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงงFาย กินงFาย อยูFงFาย ปรับตัวเขAากับ
สภาพแวดลAอมทั่วไปไดAดี (กรมปศุสัตว6, 2559)
อาหารมีบทบาทสำคัญตFอการผลิตสัตว6 ซึ่งสัตว6ปDกตAองการโภชนะในอาหารที่มีคุณภาพ และป`จจัยสำคัญดAานการผลิตอาหาร
คือเรื่องราคาของวัตถุดิบอาหารที่สูงขึ้น ราคาอาหารสัตว6ปDกเพิ่มสูงขึ้น ทำใหAจำเป_นตAองหาแหลFงวัตถุดิบอาหารเสริมการเลี้ยง เพื่อ
ชFวยลดตAนทุนอาหารโดยเฉพาะอยFางยิ่งการใชAพืชตFาง ๆ ที่มีเยื่อใยและสัตว6ปDกสามารถใชAประโยชน6ไดAสูงสุดจากการทดลองของ
(รักษิณา และคณะ, 2557) การใชAหญAาเสริมในอาหารสามารถ ลดตAนทุนอาหาร ในขณะเดียวกันคุณภาพเนื้อไกFมีคุณภาพดีขึ้น
ไขมันในเนื้อไกFลดลง สFงผลดีตFอผูAบริโภคในป`จจุบัน สอดคลAองกับความตAองการของผูAบริโภคในป`จจุบัน ที่ตAองการอาหารและ
ผลิตภัณฑ6ที่มีคุณภาพและดีตFอสุขภาพของผูAบริโภคดAวย
พืชอาหารสัตว6 จำพวกพืชหญAาที่เกษตรกรนิยมปลูกแพรFหลายในประเทศไทย นั้นมีหลายชนิด ซึ่งเกษตรกรจะนิยมปลูกเพื่อ
เป_นอาหารสำหรับโค กระบือ เมื่อพิจารณาถึงคุณคFาทางโภชนาการของหญAา พืชหญAาสามารถเป_นแหลFงโปรตีนอาหารสัตว6ไดAเป_น
อยFางดี แตFเนื่องจากความตAองโภชนะของสัตว6ปDกแตกตFางจากสัตว6เลี้ยงเคี้ยวเอื้อง สัตว6ปDกมีความละเอียดอFอนโดยเฉพาะอยFางยิ่ง
ตFอคุณภาพอาหารเนื่องจากมันเติบโตอยFางรวดเร็วและใชAอาหารที่มีเสAนใยขนาดใหญFคFอนขAางนAอย เชFน ทุFงหญAาหรือหญAาแหAง
(Vincenzo et al., 2018) ในสFวนของตAนพืชโดยเฉพาะที่ใบและลำตAนจะมีปริมาณเยื่อใยสูง พืชอาหารสัตว6ที่มีเยื่อใยสูง ซึ่งเป_น
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คาร6โบไฮเดรตที่สัตว6กระเพาะเดี่ยวยFอยไปใชAประโยชน6ไดAยาก ในสัตว6กระเพาะเดี่ยวที่โตแลAวสามารถใชAสารเยื่อใยไดAบAางซึ่งอาจจะ
ใหAมีเยื่อใยในอาหารสูงขึ้นไดA แมAวFาเยื่อใยจะมีคุณภาพทางสารอาหารที่ต่ำแตFก็ชFวยระบบยFอยและระบบขับถFายของสัตว6กระเพาะ
เดี่ยวไดAดีมากขึ้น (ประนิดา และคณะ, 2560) ฉะนั้นหญAานFาจะเป_นวัตถุดิบอาหารทางเลือกที่สามารถใชAเสริมในการเลี้ยงไกFพื้นเมือง
เพื่อชFวยในการทำงานของระบบยFอยและระบบขับถFายของสัตว6ใหAดีขึ้น และชFวยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของไกF
หญAากินนีสีมFวง (Panicum maximum TD58) มีการใหAผลผลิตที่สูงเจริญเติบโตไดAดีตอบสนองตFอการใหAน้ำและปุ•ยไดAดีสFวน
การจัดการที่ดีนั้นนอกจากมีการใหAน้ำใหAปุ•ยอยFางเพียงพอและมีการตัดพืชอยFางเหมาะสมแลAวนั้นระยะปลูกก็เป_นอีกป`จจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลตFอการเพิ่มผลผลิตเป_นอยFางยิ่งเนื่องจากระยะปลูกที่เหมาะสมทำใหAไดAผลผลิตสูงขึ้นเพราะเมื่อพืชไดAรับแสงน้ำและธาตุ
อาหารอยFางเพียงพอมีสัดสFวนระหวFางพื้นที่ใบที่รับแสงกับพื้นที่ผิวหนAาดินที่พืชคลุมอยูFอยFางสมดุลกันซึ่งจะทำใหAไดAผลผลิตของพืช
อาหารสัตว6สูงที่สุด ซึ่งการปลูกหญAากินนีสีมFวงโดยใชAเหงAาหรือตAนกลAาที่เพาะจากเมล็ด พบวFาการปลูกที่ระยะ 50x50 เซนติเมตร
จะทำใหAไดAผลผลิตสูงกวFาการใชAระยะปลูกระยะอื่นเมื่อปลูกแบบอาศัยน้ำฝน อยFางไรก็ตามในสภาพที่เกษตรกรมีพื้นที่คFอนขAาง
จำกัดการจัดการปลูกหญAากินนีสีมวF งในระยะปลูกที่เหมาะสมรFวมกับการจัดการที่ดี (วิทยา และคณะ, 2557)
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) มีคุณคFาทางอาหารสูงและสัตว6ชอบกิน
สามารถใหAสัตว6กินทั้งแบบสดและแบบเป_นหญAาหมักและยังมีการปรับตัวเขAากับสภาพแวดลAอมตFาง ๆ ไดAดี นอกจากนี้ยังไดAจัดใหA
เป_นหญAาที่โตไว สามารถขึ้นไดAดีในดินหลายชนิดตั้งแตFดินทรายจนถึงดินเหนียว สำหรับหญAาเนเปDยร6พันธุ6ปากชFอง 1 มีลักษณะ
ลำตAนและทรงตAนตั้งตรง ลำตAนอFอนนุFม มีใบเกิดสลับขAางกัน เจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ทนแลAง ตอบสนองตFอน้ำและปุ•ยดี ใหA
ผลผลิตตลอดทั้งปD (นพ และคณะ, 2563)
หญAามอริชัส หรือ หญAาขน (Brachiaria mutica) ลักษณะลำตAนเป_นแบบกึ่งเลื้อย ตAนสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับ
พื้นดิน มีรากขึ้นตามขAอ มีระบบรากเป_นรากฝอยและตื้น ไมFติดเมล็ดขยายพันธุ6ดAวยเหงAาและลำตAน สามารถเจริญเติบโตไดAดีและ
ใหAผลผลิตสูงในที่มีปริมาณน้ำฝนตลอดปDมากกวFา 1,000 มิลลิเมตร ทนตFอสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำทFวมขังใชAระยะปลูก
50x50 เซนติ เมตร อาจปลู กโดยหวF านทF อนพั นธุ 6 แลA วไถกลบหรื อปลู กแบบป` กดำขA าว หญA าขนเป_ นหญA าที ่ เจริ ญเติ บโตเร็ ว
เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป_นดินเหนียวโดยไมFใสFปุ•ยจะไดAผลผลิต 3,100 กิโลกรัมตFอไรF และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป_น 4,370
กิโลกรัมตFอไรF เมื่อใสFปุ•ยยูเรีย 40 กิโลกรัมตFอไรF รFวมกับปุ•ยคอก 1 ตันตFอไรF แตFถAาปลูกในดินทรายและไมFมีการใสFปุ•ยจะไดAผลผลิต
เพียง 1,500 กิโลกรัมตFอไรF และเมื่อใสFปุ•ยยูเรีย 140 กิโลกรัมตFอไรF จะไดAผลผลิตเพิ่มขึ้นเป_น 3,665 กิโลกรัมตFอไรF มีปริมาณโปรตีน
เฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร6เซ็นต6 (พืชเกษตร, 2559)
หญAาอะตราตั้ม (Paspalum atratum Swallen) เป_นหญAาพื้นเมืองของประเทศบราซิล และนำเขAามาในประเทศไทย ในปD
พ.ศ. 2537 เป_นหญAาที่มีลำตAนเป_นกอสูงประมาณ 1 เมตร และขณะมีชFอดอกจะสูงมากกวFา 2 เมตร ใบมีขนาดใหญFแบบใบกวAาง
ประมาณ 3–4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขอบใบมีความคม ลักษณะชFอดอกเป_นแบบ raceme เมล็ดมีขนาดเล็กสี
น้ำตาลแดงเป_นมัน สามารถเติบโตไดAดีในพื้นที่แฉะ และถAาปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ6จะไดAผลผลิตถึง 3–4 ตันตFอไรF ซึ่ง
หญAาอะตราตั้มมีคFาโปรตีนในสFวนของใบเทFากับ 7.5 เปอร6เซ็นต6 คFา ADF และ NDF เทFากับ 37.0 และ 64.8 เปอร6เซ็นต6 (จารุณี
และคณะ, 2560)
ดังนั้นการศึกษาถึงแนวทางการนำวัตถุดิบอาหารสัตว6ที่มีอยูFในทAองถิ่นอาทิ เชFน หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสี
มFวง หญAาอะตราตั้ม ทั้ง 4 ชนิดมาใชAในการประกอบสูตรอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงไกFพื้นเมือง จะเป_นแนวทางหนึ่งที่จะชFวยเพิ่ม
ผลผลิตและลดตAนทุนในการผลิตดAานอาหารลงไดA
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วัสดุ อุปกรณ4 และวิธีการ
สัตว0ทดลองและแผนการทดลอง
ไกFตะเภาแกAว จำนวน 32 ตัว แบFงเป_นเพศผูA 16 ตัว เพศเมีย 16 ตัว ที่มีอายุเฉลี่ย 14-15 สัปดาห6 น้ำหนักตัวเฉลี่ย
1.4 กิโลกรัม ถูกนำมาจัดอยูFในแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD โดยมีป`จจัยทดสอบ 2 ป`จจัย ไดAแกF ป`จจัย A คือ
เพศของไกFตะเภาแกAว ไดAแกF เพศผูAและเพศเมีย ป`จจัย B คือ สายพันธุ6หญAา มีจำนวน 4 ป`จจัย ไดAแกF 1) หญAาเนเปDยร6ปากชFอง
1 2) หญAากินนีสีมFวง 3) หญAาขน และ 4) หญAาอะตราตั้ม ทรีตเมนต6ในการทดลอง 8 ทรีตเมนต6คอมบิเนชั่น ทรีตเมนต6คอม
บิเนชั่นละ 4 ซ้ำ รวมทั้งหมด 32 หนFวยทดลอง ตามลำดับ
สัตว6ทุกตัวจะถูกขังอยูFในกรงเมทาบอลิซึมขนาด 60x60x63 เซนติเมตร จะมีน้ำ อาหาร และการอยูFอาศัยที่เป_นอิสระตFอ
กัน โดยระยะแรกในการทดลองทั้งหมด 7 วัน โดยแบFงออกเป_น 2 ชFวง ชFวงที่ 1 เป_นการทดสอบการยFอยไดAของอาหารพื้นฐาน
จะใชAเวลาทั้งสิ้น 7 วัน โดย 5 วัน เป_นการเก็บตัวอยFาง ในขณะที่ชFวงที่ 2 จะใชAเวลาทั้งหมด 14 วัน โดย 12 วันเป_นการใหAสัตว6
กินเพื่อปรับตัว ตามดAวย 2 วันเป_นการเก็บตัวอยFางรวมระยะเวลาทั้งหมด 21 วัน
องค0ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชiในการทดลอง
ไกFกลุFมที่ไดAรับหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 บดละเอียด ไดAรับอาหารที่มีโปรตีน 19.24 เปอร6เซ็นต6 พลังงานรวม 4,240.37
กิโลแคลอรี่ ซึ่งมีโปรตีนและพลังงานที่สูงกวFา ไกFกลุFมที่ไดAรับหญAาขน ไกFกลุFมที่ไดAรับหญAาอะตราตั้ม และไกFกลุFมที่ไดAรับหญAา
กินนีสีมFวงที่มีโปรตีนอยูFที่ 18.29, 18.03 และ 18.01 เปอร6เซ็นต6 ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงองค6ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชAในการทดลอง
รายการ (เปอร6เซ็นต6)
T1
T2
T3
T4
วัตถุแหAง
96.78
96.85
97.11
97.01
โปรตีน
19.24
18.29
18.01
18.03
ไขมัน
1.39
1.42
1.56
1.35
เถAา
6.59
6.98
6.68
6.67
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี)่
4,240.37
4,180.36
4,229.58
4,182.59
หมายเหตุ: T1 = อาหารพื้นฐานผสมกับหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 บดละเอียด, T2 = อาหารพื้นฐานผสมกับหญAาขนบดละเอียด
T3 = อาหารพื้นฐานผสมกับหญAากินนีสีมFวงบดละเอียด, T4 = อาหารพื้นฐานผสมกับหญAาอะตราตั้มบดละเอียด
อาหารสัตว0ทดลอง
ใชAอาหารพื้นฐานในการทดลองโดยอาหารพื้นฐาน ประกอบดAวย ขAาวโพดบด รำละเอียด กากถั่วเหลือง ปลาป›น เกลือ
พรีมิกซ6 ไดแคลเซียมฟอสเฟต และเปลือกหอยป›น ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สFวนผสมของวัตถุดิบในอาหารพื้นฐานที่ใชAในการทดลอง
รายการ
เมล็ดขAาวโพดบด
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง

ปริมาณ (เปอร6เซ็นต6วัตถุแหAง)
50.02
20.00
23.10
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ปลาป›น
เกลือ
พรีมิกซ6
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เปลือกหอยป›น

5.00
0.25
0.25
0.43
0.95

การเก็บตัวอยlางและการบันทึกผล
ชั่งน้ำหนักในชFวงเชAา วันที่ 8 และวันที่ 20 ของการทดลอง โดยทำการชั่งไกFทีละตัว และบันทึกขAอมูลน้ำหนักตัว เพื่อนำมา
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวตามวิธีการคำนวณ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Body weight gain; BWG) อัตราการ
เจริญ เติบ โตตFอ วัน (Average daily gain; ADG) ปริม าณการกิน ไดAเฉลี่ย ตFอ วัน (Average daily feed intake; ADFI หรือ
Feed intake; FI) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป_นน้ำหนักตัว (Feed conversion ratio; FCR)
การเก็บตัวอยlางอาหารและมูล
การเก็บตัวอยFางมูลจะแบFงเป_น 2 ชFวง ชFวงละ 2 วัน ชFวงแรกจะเป_นการเก็บมูลของอาหารพื้นฐาน วิธีการเก็บคือ เก็บ
ในชFวงเชAาแลAว นำมูลมาพFนดAวยกรดไฮโดรคลอริก ความเขAมขAน 0.2 เปอร6เซ็นต6 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย6 และ
นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป_นเวลา 48 ชั่วโมง ชFวงที่ 2 จะเป_นการเก็บตัวอยFางมูลของอาหารพื้นฐานผสมกับหญAา
ทั้ง 4 ชนิด และทำการพFนกรดไฮโดรคลอริก ความเขAมขAน 0.2 เปอร6เซ็นต6 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย6 และนำไป
อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป_นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อแหAงแลAวทำการชั่งน้ำหนัก กFอนสุFมตัวอยFางประมาณ 10 เปอร6เซ็นต6
เพื่อนำไปวิเคราะห6หาเปอร6เซ็นต6วัตถุแหAงอีกครั้ง จากนั้นนำเปอร6เซ็นต6วัตถุแหAงที่ไดAมาคำนวณกับน้ำหนักมูลหลังการอบเพื่อ
คำนวณเป_นน้ำหนักแหAงของมูลทั้งหมดและกลุFมตัวอยFาง นำทั้ง 4 ตัวอยFางและอาหารที่กินมาวิเคราะห6องค6ประกอบทางเคมี
โดยประมาณ (Proximate analysis) เพื่อหาปริมาณความชื้น วัตถุแหAง โปรตีนรวม เถAาทั้งหมด ไขมันรวม และเยื่อใยรวม
ตามวิธีการของ AOAC (2012)
วิธีการหาการยlอยไดiของโภชนะ
การยFอยไดAปรากฏของโภชนะ (Apparent nutrient digestibility) ตามวิธีการของ Fenton and Fenton (1979) และ
Sharifi et al. (2012) ดังนี้
%Apparent nutrient digestibility = 100-(%indicator in feed/%indicator in excreta) * (%nutrient in extract/
%nutrient in feed) *100
(1)
การวิเคราะห0ขiอมูลทางเคมีและการวิเคราะห0ทางสถิติ
นำขAอมูลประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การยFอยไดA สัมประสิทธิ์การยFอยไดAของโภชนะมาวิเคราะห6ขAอมูลทางสถิติโดยวิธี
วิ เ คราะห6 ค วามแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และตามแผนการทดลองแบบสุ F ม สมบู ร ณ6 (Completely
Randomized Design; CRD) โดยมีการจัดกลุFมทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial) โดยมีป`จจัยไดAแกF เพศ และสายพันธุ6
และเปรียบเทียบความแตกตFางระหวFางคFาเฉลี่ยในแตFละป`จจัยการทดลองดAวยวิธี Duncan’s new multiple range test โดย
โปรแกรม SAS University edition กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และระดับแนวโนAมที่ (p<0.05)
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ผลการวิจัย
การไดiรับโภชนะ การขับออกของโภชนะ และการยlอยไดiของโภชนะในอาหาร 4 ชนิด
จากการใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสีมFวง และหญAาอะตราตั้มในระดับ 30 เปอร6เซ็นต6ในอาหาร ปริมาณ
การกินไดAวัตถุแหAง โปรตีน ไขมัน และพลังงานรวม พบวFาไกFเพศผูAมีปริมาณการกินไดAสูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในสFวนของป`จจัยดAานสายพันธุ6หญAา ปริมาณการกินไดA วัตถุแหAง โปรตีนและพลังงาน พบวFาไมFสFงผลตFอการกิน
ไดAของไกFตะเภาแกAว (p>0.05) แตFมีปริมาณการกินไดAของไขมันในกลุFมไกFที่ไดAรับหญAากินนีสีมFวงสูงสุดอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) อยFางไรก็ตามมีแนวโนAมวFาปริมาณการกินไดA โปรตีนมีระดับที่เพิ่มขึ้น (p=0.07) (ตารางที่ 3) และปริมาณการขับออก
วัตถุแหAง โปรตีน ไขมัน และพลังงานรวม พบวFาไกFเพศผูAสูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสFวนของป`จจัย
ดAานสายพันธุ6หญAา ปริมาณการขับออกวัตถุแหAง โปรตีน ไขมัน และพลังงาน พบวFาสFงผลตFอการขับออกของโภชนะในไกFตะเภา
แกAวอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 และกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาขน มีการขับออก
วัตถุแหAงสูงกวFากลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะตราตั้ม (p<0.05) แตFไมFตFางจากไกFที่ไดAรับหญAากินนีสีมFวง (p>0.05) ในสFวนของโปรตีน
กลุFมไกFที่ไดAรับหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 มีการขับออกของโปรตีนสูงกวFากลุFมไกFที่ไดAรับหญAากินนีสีมFวงและกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะ
ตราตั้ม (p<0.05) แตFไมFตFางจากกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาขน นอกจากนี้การขับออกของไขมันในกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาขนสูงสุดอยFางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสFวนของพลังงานรวม กลุFมไกFที่ไดAรับหญAาขน มีการขับออกของพลังงานรวมสูงกวFากลุFมไกFที่
ไดAรับหญAากินนีสีมFวงและกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะตราตั้ม (p<0.05) แตFไมFตFางจากกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 (ตาราง
ที่ 4)
ตารางที่ 3 ปริมาณการกินไดAของโภชนะในไกFตะเภาแกAวเพศผูแA ละเพศเมียที่ไดAรับอาหารผสมหญAาแตFละชนิด
การกินไดA (กรัม)
รายการ
วัตถุแหAง
โปรตีน
ไขมัน
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี่)
ป`จจัยดAานเพศ
เพศผูA
70.31ก
12.98ก
1.00ก
2,944.03ก
เพศเมีย
58.82ข
10.85ข
0.84ข
2,475.47ข
ป`จจัยดAานหญAา
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1
66.15
12.77
0.92กข
2,750.91
กข
หญAาขน
64.62
11.86
0.91
2,705.66
หญAากินนีสีมFวง
63.97
11.54
1.00ก
2,701.73
ข
หญAาอะตราตั้ม
63.51
11.48
0.86
2,656.56
p-value
เพศ
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
หญAา
0.799
0.070
0.018
0.901
เพศ*หญAา
0.740
0.633
0.803
0.694
ก-ข
หมายเหตุ: คFาเฉลี่ยที่ตามดAวยตัวอักษรที่แตกตFางกันในแตFละคอลัมน6มีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร6เซ็นต6 (p<0.05)
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ตารางที่ 4 ปริมาณการขับออกของโภชนะในไกFตะเภาแกAวเพศผูAและเพศเมียที่ไดAรับอาหารผสมหญAาแตFละชนิด
การขับออกของโภชนะ (กรัม)
รายการ
วัตถุแหAง
โปรตีน
ไขมัน
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี่)
ป`จจัยดAานเพศ
เพศผูA
47.31ก
5.30ก
0.28ก
1,085.28ก
เพศเมีย
39.21ข
4.32ข
0.23ข
884.83ข
ป`จจัยดAานหญAา
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1
44.73ก
5.37ก
0.29ข
1,033.81กข
หญAาขน
44.78ก
5.17ก
0.34ก
1,061.56ก
หญAากินนีสีมFวง
42.75กข
4.69ข
0.23ค
958.89ขค
หญAาอะตราตั้ม
40.46ข
4.02ค
0.16ง
885.96ค
p-value
เพศ
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
หญAา
0.030
<0.001
<0.001
0.004
เพศ*หญAา
0.394
0.692
0.214
0.807
หมายเหตุ: ก-ง คFาเฉลี่ยที่ตามดAวยตัวอักษรที่แตกตFางกันในแตFละคอลัมน6มีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร6เซ็นต6 (p<0.05)
เปอร6เซ็นต6การยFอยไดAโปรตีน ไขมัน และพลังงานรวม พบวFาป`จจัยดAานเพศไมFสFงผลตFอเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของไกFตะเภา
แกAว (p>0.05) แตFมีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAวัตถุแหAง ในไกFเพศผูAสูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในสFวน
ของป`จจัยดAานสายพันธุ6หญAา พบวFาสFงผลตFอเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะในไกFตะเภาแกAวอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยมีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAวัตถุแหAง โปรตีน และไขมันในกลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะตราตั้มสูงสุด (p<0.05) อยFางไรก็
ตามมีแนวโนAมวFาเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะ พลังงานรวม มีระดับที่เพิ่มขึ้น (p=0.08) ยังพบอีกวFาป`จจัยดAานเพศและ
สายพันธุ6หญAาสFงผลตFอเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAวัตถุแหAงอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 เปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะในไกFตะเภาแกAวเพศผูAและเพศเมียที่ไดAรับอาหารผสมหญAาแตFละชนิด
เปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะ
รายการ
วัตถุแหAง
โปรตีน
ไขมัน
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี่)
ป`จจัยดAานเพศ
เพศผูA
47.54ก
58.87
72.30
63.03
เพศเมีย
33.86ข
60.20
73.16
64.25
ป`จจัยดAานหญAา
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1
36.84ข
57.82ข
68.56ค
63.05
ข
ข
ง
หญAาขน
40.24
56.36
63.26
60.69
ข
ข
ข
หญAากินนีสีมFวง
39.90
59.07
77.23
64.27
หญAาอะตราตั้ม
45.83ก
64.88ก
81.89ก
66.55
p-value
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เพศ
<0.001
0.444
0.424
0.440
หญAา
0.018
0.010
<0.001
0.089
เพศ*หญAา
<0.001
0.964
0.950
0.961
ก-ค
หมายเหตุ: คFาเฉลี่ยที่ตามดAวยตัวอักษรที่แตกตFางกันในแตFละคอลัมน6มีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร6เซ็นต6 (p<0.05)
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกlตะเภาแกiวที่ไดiรับอาหาร 4 ชนิด
สมรรถภาพการเจริญเติบโตในไกFตะเภาแกAวที่ไดAรับอาหารผสมหญAาแตFละชนิด พบวFาไกFเพศผูAมีคFาเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป_นน้ำหนักตัว (FCR) และการเจริญเติบโตเฉลี่ยตFอตัวตFอวัน (AGD) สูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยทางสถิติ (p<0.05) แตF
มีปริมาณการกินไดAเฉลี่ยตFอวัน (ADFI) ไมFแตกตFางกันทางสถิติ (p>0.05) ในสFวนป`จจัยดAานสายพันธุ6หญAา พบวFาไมFสFงผลตFอการ
เจริญเติบโตของไกFตะเภาแกAว (p>0.05) ทั้งนี้ คFาเฉลี่ยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในกลุFมของไกFที่ไดAรับหญAาหญAากินนีสีมFวงสูงสุด
รองลงมาคือ หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาอะตราตั้ม และหญAาขนอยFางไมFมีแตกตFางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคFาเฉลี่ย
เทFากับ 15.08, 12.89, 11.89 และ 6.48 กรัมตFอตัวตFอวัน ตามลำดับ ในสFวนปริมาณการกินไดAเฉลี่ยตFอวันในกลุFมไกFที่ไดAรับ
หญAาเนเปDยร6สูงสุด รองลงมา หญAาขน หญAากินนีสีมFวง และหญAาอะตราตั้มอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคFาเฉลี่ย
เทFากับ 71.93, 65.47, 63.54 และ 62.16 กรัมตFอตัวตFอวัน ตามลำดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป_นน้ำหนักตัวในกลุFมไกFที่ไดAรับ
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 สูงสุด รองลงมาคือ หญAาขน หญAาอะตราตั้ม และหญAากินนีสีมFวงอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)
โดยมีคFาเฉลี่ยเทFากับ 6.24, 10.01, 11.54 และ 18.52 ตามลำดับ การเจริญเติบโตเฉลี่ยตFอตัวตFอวันในกลุFมไกFที่ไดAรับหญAากินนี
สีมFวงสูงสุด รองลงมาคือ หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาอะตราตั้ม และหญAาขนอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
คFาเฉลี่ยเทFากับ 20.11, 17.19, 15.83 และ 8.60 กรัมตFอตัวตFอวัน ตามลำดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 สมรรถภาพการเจริญเติบโตในไกFตะเภาแกAวเพศผูAและเพศเมียที่ไดAรับอาหารผสมหญAาแตFละชนิด
สมรรถภาพการเจริญเติบโต
รายการ
น้ำหนักเริ่มตAน (กรัม) น้ำหนักสิ้นสุด (กรัม) ADG (g)
ADFI (g)
ป`จจัยดAานเพศ
เพศผูA
1,330.73
1,610.07
23.34ก
66.76
ข
เพศเมีย
1,413.75
1,515.00
8.44
64.80
ป`จจัยดAานหญAา
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1
1,463.75
1,670.00
17.19
71.93
หญAาขน
1,247.29
1,348.71
8.60
65.47
หญAากินนีสีมFวง
1,326.25
1,567.50
20.11
63.54
หญAาอะตราตั้ม
1,441.25
1,631.25
15.83
62.16
p-value
เพศ
0.415
0.416
0.002
0.588
หญAา
0.413
0.249
0.133
0.249
เพศ*หญAา
0.347
0.226
0.431
0.979

FCR
4.63ข
18.24ก
6.24
10.01
18.52
11.54
0.016
0.423
0.455
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หมายเหตุ: ก-ข คFาเฉลี่ยที่ตามดAวยตัวอักษรที่แตกตFางกันในแตFละคอลัมน6มีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร6เซ็นต6 (<0.05), ADG; การเจริญเติบโตเฉลี่ยตFอวัน, ADFI; การกินไดAเฉลี่ยตFอวัน, FCR; อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป_นน้ำหนักตัว

การอภิปรายผล
จากการใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสีมFวง และหญAาอะตราตั้มในระดับ 30 เปอร6เซ็นต6 ในอาหาร พบวFา
ไมFสFงผลตFอปริมาณการกินไดAของวัตถุแหAง และปริมาณการกินไดAของโภชนะทั้งหมด (p<0.05) แตFมีแนวโนAมวFาปริมาณการกิน
ไดA วัตถุแหAง โปรตีน และพลังงานรวมมีระดับที่เพิ่มขึ้น สอดคลAองกับการทดลองของ รักษิณา และคณะ (2557) ศึกษาการใชA
หญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 ตFอสมรรถภาพการผลิตในไกFไทยละโวA ปริมาณการกินไดAตลอดระยะการทดลองของหญAาเนเปDยร6ปาก
ชFอง 1 แบบสด และหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 แบบหมักในรูปของน้ำหนักสด และในรูปของวัตถุแหAง ไมFสFงผลตFอปริมาณการกิน
ไดA อยFางไรก็ตามไมFสอดคลAองกับการทดลองของ วรวุฒิ และคณะ (2555) ศึกษาสมรรถภาพการผลิตไกFพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงดAวย
อาหารเสริมหญAารูซี่สด ไกFมีการกินอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากหญAารูซี่สดมีการยFอยไดAของโภชนะตFาง ๆ คFอนขAางต่ำโดยเฉพาะ
โปรตีนและพลังงานทำใหAในสูตรอาหารนั้นมีพลังงานใชAประโยชน6ไดAลดลง ไกFจึงมีการปรับตัวโดยกินอาหารเพิ่มขึ้นตามความ
ตAองการพลังงาน
เปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะในไกFตะเภาแกAว พบวFากลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะตราตั้มมีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAสูงกวFา กลุFม
ไกFที่ไดAรับหญAาเนเปDยร6 กลุFมไกFที่ไดAรับหญAาขน และกลุFมไกFที่ไดAรับหญAากินนีสีมFวง เนื่องจากหญAาอะตราตั้มมีเยื่อใยที่ละลายน้ำ
สูงกวFา หญAาเนเปDยร6 หญAาขน และหญAากินนีสีมFวง (กรมปศุสัตว6, 2547) สอดคลAองกับการทดลองของ วรวุฒิ และคณะ (2555)
ศึกษาสมรรถภาพการผลิตไกFพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงดAวยอาหารเสริมหญAารูซี่สด พบวFาหญAารูซี่สดมีเยื่อใยอยูFสูง การยFอยไดAของ
โภชนะตF า ง ๆ จึ ง คF อ นขA า งต่ ำ และสอดคลA อ งกั บ การศึ ก ษาของ ลั ด ดาวั ล ย6 (2556) พบวF า ปริ ม าณเยื ่ อ ใยที ่ ส ู ง ขึ ้ น ทุ ก ๆ
1 เปอร6เซ็นต6 สFงผลใหAการยFอยไดAและการใชAประโยชน6ไดAของโภชนะลดลง 3.5 เปอร6เซ็นต6
ปริมาณการกินไดAวัตถุแหAง โปรตีน ไขมัน และพลังงานรวม พบวFาไกFเพศผูAมีปริมาณการกินไดAสูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAไมFมีผลตFอเพศของไกFตะเภาแกAวอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)
แตFมีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAวัตถุแหAง ในไกFเพศผูAสูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ไกFเพศผูAมีคFาเฉลี่ย อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป_นน้ำหนักตัว (FCR) และการเจริญเติบโตเฉลี่ยตFอตัวตFอวัน (AGD) สูงกวFาไกFเพศเมียอยFางมีนัยทางสถิติ
(p<0.05) แตFมีปริมาณการกินไดAเฉลี่ยตFอวัน (ADFI) ไมFแตกตFางกันทางสถิติ (p>0.05)
ในสFวนของสมรรถภาพการเจริญเติบโตจากการทดลองการใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสีมFวง และ
หญAาอะตราตั้มในระดับ 30 เปอร6เซ็นต6ในอาหาร มีความแตกตFางกันอยFางไมFมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง สอดคลAองกับ
รักษิณา และคณะ (2557) รายงานวFา การใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 ตFอปริมาณการกินไดAในรูปของน้ำหนักสด อัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตราการเลี้ยงรอด ดัชนีการผลิต และโปรตีนที่ไดAรับทั้งหมดของไกFทดลองทุกทรีตเมนต6ไมFมี
ความแตกตFางกันทางสถิติ

บทสรุป
การใชAหญAาเนเปDยร6ปากชFอง 1 หญAาขน หญAากินนีสีมFวง และหญAาอะตราตั้มที่ระดับ 30 เปอร6เซ็นต6ในอาหาร ตFอปริมาณ
การกินไดAและการยFอยไดAของโภชนะของไกFตะเภาแกAว พบวFาไกFเพศผูAมีปริมาณการกินไดAสูงกวFาไกFเพศเมีย (p<0.05) ในสFวน
ป`จจัยดAานสายพันธุ6หญAา พบวFาไมFสFงผลตFอการกินไดAของไกFตะเภาแกAว (p>0.05) อยFางไรก็ตามมีแนวโนAมวFาปริมาณการกินไดA
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วัตถุแหAง โปรตีน และพลังงานรวมมีระดับที่เพิ่มขึ้น ป`จจัยดAานเพศไมFสFงผลตFอเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของโภชนะของไกFตะเภา
แกAว (p>0.05) ในสFวนป`จจัยดAานสายพันธุ6หญAา พบวFากลุFมไกFที่ไดAรับหญAาอะตราตั้ม มีเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAที่ดีที่สุดและมี
แนวโนAมวFาเปอร6เซ็นต6การยFอยไดAของพลังงานรวมเพิม่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร6 ซึ่งไดAอำนวยความสะดวกดAานสถานที่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว6 และอุปกรณ6ตFาง ๆ นอกจากนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกFน ที่ทำการวิเคราะห6องค6ประกอบของอาหารและมูลสัตว6ที่ใชAในการทดลองในครั้งนี้
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