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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาองคป์ระกอบทางโภชนะของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด

และ แบบหมกั และ 2) ศึกษาผลการใช้หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไทยละโว ้ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใชลู้กไก่ไทยละโวค้ละเพศ อาย ุ31 วนั จาํนวน 120 ตวั แบ่งออกเป็น 

5  ทรีตเมนต ์ๆ ละ3 ซํ้ า สุ่มไก่ทดลองเล้ียงในกรงทดลองขนาด 1.2x1.8x2.0 เมตร จาํนวน 15 กรง ๆ ละ 8 ตวั แต่ละ  

ทรีตเมนต์จะไดรั้บอาหารแตกต่างกนั ดงัน้ี ทรีตเมนต์ท่ี 1 ไดร้ับอาหารสําเร็จรูปทางการคา้เพียงอย่างเดียว 

(กลุ่มควบคุม) ทรีตเมนต์ท่ี 2 และ 3 ไดรั้บหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ 

5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด ตามลาํดบั ทรีตเมนต์ท่ี 4 และ 5 ได้รับหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั

ทดแทนอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด ตามลาํดบั ระยะเวลาทดลอง 78 วนั 

ผลการวิจยั พบวา่ 1) องคป์ระกอบทางโภชนะของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด มีค่า DM, CP, ADF และ NDF 

เท่ากบั 17.10, 7.10, 38.70 และ 61.30 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั มีค่า DM, CP, ADF 

และ NDF เท่ากบั 23.10, 3.80 , 50.50 และ 66.50 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 2) เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา่ อตัราการ

เจริญเติบโต ปริมาณการกินได ้อตัราการแลกเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด และ ดชันีการผลิตของไก่ทดลองในทุกทรีต

เมนตมี์ค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) และจากผลการวจิยัพบวา่ การใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 

1 สามารถใชท้ดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ไดถึ้ง 10 เปอร์เซ็นต ์โดยไม่มีผลต่ออตัราการเจริญเติบโต ปริมาณ

การกินได ้อตัราการแลกเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด และ ดชันีการผลิตของไก่ไทยละโว ้

คาํสําคญั : ไก่ไทยละโว ้หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 สมรรถภาพการผลิต 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to study 1) chemical composition of Napier Pak Chong 1 grass 
and Napier Pak Chong 1 silage and 2) the effects of Napier Pakchong 1grass on productive performance in 
Thai Lavo Chicken. The research was a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 
replications. One hundred and twenty of Thai Lavo Chickens at 31 days old were randomly put in 15 cages 
with size of 1 .2 x1 .8 x2  meter (8  head per cage). Each treatment was fed with different feed as follow: 
Treatment 1 was fed with commercial concentrate feed (control). Treatment 2 and 3 were fed with Napier 
Pak Chong 1 grass substitution of commercial concentrate feed at 5 and 10% respectively. Treatment 4 and 5 
were fed with Napier Pak Chong 1 silage substitution of commercial concentrate feed at 5 and 1 0 % 
respectively. The studied period was 78 days. The results showed that 1) DM, CP, ADF and NDF content of 
Napier Pakchong 1 grass were 17.10, 7.10, 38.70 and 61.30 % respectively. For Napier Pakchong 1 silage, 
DM, CP, ADF and NDF were 23.10, 3.80, 50.50 and 66.50% respectively. 2) The average daily grain, feed 
intake, feed conversion ratio, survival rate and production index were  no significant different in all  
treatment  (p>0 .0 5 ). The overall result revealed that Napier Pak Chong 1  could be used to substitution of 
commercial concentrate feed  at 10 %  which  no effect on  average daily grain, feed intake , feed conversion 
ratio, survival rate and production index of Thai Lavo Chicken. 
Keywords: Thai Lavo Chicken,Napier Pakchong 1 grass , Productive performance 
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บทนํา  

 

 ไก่ไทยละโวเ้ป็นช่ือการคา้ของไก่พ้ืนเมืองไทยสายพนัธ์ุประดู่ห่างดาํ มีลกัษณะภายนอกท่ีสาํคญั คือ มีขน

และแขง้สีดาํ โดยกรมปศุสตัวไ์ดน้าํมาส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัลพบุรีเล้ียงเพ่ือสร้างรายไดใ้นครัวเรือน

ให้เพ่ิมมากข้ึน และตอ้งการให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเล้ียงไก่ไทยละโวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยืน จึงทาํการคดัเลือกและ

ปรับปรุงสายพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัการเล้ียงโดยเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งมีการสร้างระบบคุณภาพมาตรฐานการ

เล้ียงตั้งแต่ระดับฟาร์มรายย่อย สนับสนุนการนําเขา้ฆ่าในโรงฆ่าสัตวปี์กมาตรฐานขนาดเล็ก ตลอดจนจัดทํา

สถานท่ีจาํหน่ายไก่ไทยละโว ้และสร้างแบรนด์ “ ไก่ไทยละโว”้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางดา้นการตลาด และขยาย

ช่องทางการจาํหน่ายใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งใหผู้บ้ริโภคทั้งในจงัหวดัและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ส่วน

ใหญ่การเล้ียงไก่ไทยละโวจ้ะเล้ียงโดยเกษตรกรรายยอ่ย ทาํการเล้ียงในพ้ืนท่ีบริเวณบา้น มีการให้อาหารสาํเร็จรูป

ทางการคา้ร่วมกับการกินอาหารตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีสวนหลังบ้านหรือในแปลงไร่นาใช้เวลาในการเล้ียง

ประมาณ 4-5 เดือน จึงจะมีนํ้ าหนกัท่ีสามารถจบัจาํหน่ายได ้คือ ประมาณ 1.5 กิโลกรัม  เกษตรกรบางส่วนเล้ียง

โดยใชอ้าหารสาํเร็จรูปทางการคา้ร่วมกบัหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ซ่ึงมีปลูกอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยนาํมาสบัเป็นช้ินขนาด 1 

เซนติเมตรเพ่ือใชใ้นการเล้ียงไก่ไทยละโวท้ั้งในรูปแบบของหญา้สดและหญา้หมกั เน่ืองจากช่วยลดตน้ทุนในการ

ผลิต หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) ท่ีเกษตรกรนาํมาใชเ้ล้ียงไก่ไทย

ละโวน้ั้นเป็นสายพนัธ์ุท่ีปลูกและคดัเลือกทดสอบท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา (บุญเลิศ, 2557) 

เน่ืองจากเป็นหญา้ท่ีเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถให้ผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี มีองค์ประกอบของ

โปรตีนสูง และมีความน่ากิน เน่ืองจากใบและลาํตน้อ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คม ไม่มีขนท่ีจะทาํให้สัตวร์ะคายเคือง 

(ไกรลาศ, 2556) การนาํหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 มาใชป้ระโยชน์ควรตดัคร้ังแรกเม่ือหญา้มีอาย ุ75 วนัภายหลงัการ

ปลูก และตดัคร้ังต่อไปทุกๆ 30-45 วนั แต่ในช่วงฤดูฝนท่ีหญา้เจริญเติบโตเร็วสามารถตดัหญา้ไดท่ี้อายุ  30 วนั 

(กรมปศุสัตว,์ 2545) หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งของอาหารหยาบท่ีมีองคป์ระกอบของเยือ่ใยรวมสูง ส่วน

ใหญ่ใชใ้นการเล้ียงสัตวก์ระเพาะรวม เน่ืองจากในกระเพาะ รูเมนมีจุลินทรียท่ี์สามารถยอ่ยและใชป้ระโยชน์จาก

เยื่อใยไดดี้กวา่ในสัตวก์ระเพาะเด่ียว (บุญลอ้ม, 2541) อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการใน

การใช้พืชอาหารสัตวส์ําหรับเล้ียงสัตวปี์กในประเทศไทยนั้ นยงัมีไม่มากนัก ดังนั้ น การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดและแบบหมกัทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทาง

การคา้ในระดบัต่างๆ ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไทยละโว ้ในดา้นปริมาณการกินได ้อตัราการเจริญเติบโต 

อตัราการแลกเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด และ ดชันีการผลิต เพ่ือจะทาํให้มีขอ้มูลทางวชิาการท่ีสามารถนาํไปส่งเสริม

ใหค้วามรู้และเป็นแนวทางในการใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 สาํหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไทยละโวแ้ละสตัวปี์กชนิด

อ่ืน ๆต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์การวจิยั  

 

 1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบทางโภชนะของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดและแบบหมกั 

 2. เพ่ือศึกษาผลของการใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดและแบบหมกัต่อสมรรถภาพการผลิตของ

ไก่ไทยละโว ้

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized 

design, CRD) ประกอบดว้ย 5 ทรีตเมนต ์ๆ ละ 3 ซํ้ า ดงัน้ี ทรีตเมนตท่ี์ 1 ( T1) ใชอ้าหารสาํเร็จรูปทางการคา้เพียง

อยา่งเดียว (กลุ่มควบคุม)  ทรีตเมนตท่ี์ 2 (T2) และทรีตเมนตท่ี์ 3 (T3) ใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดทดแทน

อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ท่ีระดบั 5 และ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัสด (อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ : หญา้เนเปียร์

ปากช่อง 1 แบบสด ในอตัราส่วน 95:5 และ 90:10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด) ตามลาํดับ ทรีตเมนต์ท่ี 4 (T4)  

และทรีตเมนตท่ี์ 5 (T5) ใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกัทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ท่ีระดบั 5 และ 10 

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัสด (อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ : หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกัในอตัราส่วน 95:5 และ 

90:10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัสด) ตามลาํดบั โรงเรือนท่ีทดลองเป็นโรงเรือนแบบเปิดของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่ไทย

ละโวใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัลพบุรี ไก่ทดลองท่ีใช ้คือ ลูกไก่ไทยละโวค้ละเพศ อาย ุ31 วนั จาํนวน 120 ตวั ลูกไก่ทดลอง

ทุกตวัจะไดรั้บการ   ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 3 ชนิด คือ นิวคาสเซิล หลอดลมอกัเสบ และอหิวาตเ์ป็ดไก่ การแบ่งท

รีตเมนต์โดยการสุ่มไก่ทดลองใส่ในกรงขนาด 1.2 x 1.8 x 2.0 เมตร กรงละ 8 ตวั จาํนวน 15 กรง ในแต่ละกรง

ทดลองจะมีถงันํ้ าและถาดอาหารสาํหรับใชเ้ล้ียงไก่ทดลองและมีการจดัการเล้ียงดูท่ีไม่แตกต่างกนั   

 อาหารท่ีใชท้ดลอง ไดแ้ก่ อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้สาํหรับไก่พ้ืนเมืองอาย ุ3 สัปดาห์ถึงระยะจาํหน่าย 

หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ในรูปแบบสด และแบบหมกั โดยใหไ้ก่ทดลองไดรั้บนํ้ าและอาหารแบบเตม็ท่ี (ad libitum) 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท่ีใช้ในการทดลองน้ีปลูกในแปลงของเกษตกรในพ้ืนท่ีจังหวดัลพบุรี ทาํเตรียมหญ้า        

เนเปียร์ปากช่อง 1 ดงัน้ี สาํหรับหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด จะตดัจากแปลงเม่ือหญา้มีอาย ุ30-45 วนั (หลงัการ

ตดัคร้ังแรกเม่ืออาย ุ75 วนั หลงัปลูกแลว้) จากนั้นนาํมาสับให้มีขนาด 1 เซนติเมตรโดยทาํการตดัและสับหญา้เป็น

ประจาํทุกวนัเพ่ือนาํไปใชผ้สมคลุกเคลา้กบัอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ในการเล้ียงไก่ทดลองในอตัราส่วนอาหาร

สําเร็จรูปทางการค้า : หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด เท่ากับ 95:5 และ 90:10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด 

ตามลาํดบั (T2 และ T3) ในส่วนของหญา้เนเปียร์แบบหมกัจะตดัหญา้จากแปลงเม่ือหญา้มีอาย ุ60 วนั (หลงัการตดั

คร้ังแรกเม่ืออาย ุ75 วนั หลงัปลูกแลว้) จากนั้นนาํหญา้มาสบั ใหมี้ขนาด 1 เซนติเมตร และนาํไปบรรจุถงัพลาสติก

สาํหรับหมกั โดยหมกัร่วมกบัเกลือ 1 เปอร์เซ็นต ์ทาํการอดัหญา้ในถงัให้แน่น และปิดถงัใหส้นิท ตั้งท้ิงไวใ้นท่ีร่ม

นาน 21 วนั จึงเปิดนาํมาใชผ้สมคลุกเคลา้กบัอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ในการเล้ียงไก่ทดลองในอตัราส่วนอาหาร

สําเร็จรูปทางการค้า : หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั เท่ากับ 95:5 และ 90:10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด 

ตามลาํดับ (T4 และ T5)  อาหารท่ีใชใ้นการทดลองทั้งหมดจะนาํไปตรวจวิเคราะห์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทาง

โภชนะของอาหารท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ค่าวตัถุแห้ง (Dry matter, DM) โปรตีนรวม (Crude protien, CP) 
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ไขมนั (Ether extract, EE) เยื่อใยรวม (Crude fiber, CF) เถา้ (Ash) และคาร์โบไฮเดรตท่ีละลายไดง่้าย (Nitrogen 

free  extract, NFE) ดว้ยวิธี Proximate standard (AOAC,1990) ตรวจวเิคราะห์ค่าเยือ่ใยท่ีไม่ละลายในสารละลายท่ี

เป็นกรด (Acid  detergent  Fiber, ADF) เยื่อใยท่ีไม่ละลายในสารละลายท่ีเป็นกลาง (Neutral detergent fiber, 

NDF) แล ะลิ ก นิ น  (Acid detergent lignin, ADL) ด้วยวิ ธี  Detergent method (Goering and Van Soest, 1970) 

คาํนวณค่าเซลลูโลส  และเฮมิเซลลูโลส ด้วยสูตรการคาํนวณของ Van Soest (1968) ตรวจวิเคราะห์ค่าพลงังานรวม 

(Gross energy, GE) ด้วยวิธี  Analytical Method/Bomb Calorimeter วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของหญ้าหมัก     

ตามวธีิของ Bolsen et al. (1992) วเิคราะห์ปริมาณกรดไขมนัระเหยได ้ไดแ้ก่ กรดแลคติค (lactic acid) กรดอะซิติค 

(acetic acid) และกรดบิวทิริค (butyric acid) ดว้ยวธีิกลัน่ลาํดบัตามวธีิการของบุญลอ้มและบุญเสริม (2525)   

ในการดาํเนินการทดลองเก็บขอ้มูลนั้นไดท้าํการเล้ียงไก่ทดลองเพ่ือปรับสภาพเป็นเวลา 10 วนั ก่อนเร่ิมทาํ

การทดลองและเก็บขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาการทดลองทั้ งส้ิน 78 วนั โดยทาํการเก็บขอ้มูลทางด้านปริมาณการกินได ้

อตัราการเจริญเติบโต อตัราการแลกเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด และดัชนีการผลิต จากนั้นนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างทรีตเมนต์ โดยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) 

 

ผลการวจิยั 

 

1.  องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลอง 

1.1 องคป์ระกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามชนิดอาหาร พบวา่ อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้มี

ค่า DM และCP เท่ากบั 88.50 และ 17.10 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า GE เท่ากบั 3,518.98 แคลอร่ีต่อกรัม หญา้เนเปียร์

ปากช่อง 1 แบบสดท่ีอายุการตัด 45 วนั มีค่า DM และ CP เท่ากับ 17.10 และ 7.10  เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ สําหรับ

องคป์ระกอบเยื่อใย พบวา่ มีค่า ADF, NDF, ADL, เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส  เท่ากบั 38.70, 61.30, 7.00, 31.70  และ 

22.60 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า GE เท่ากบั 3,518.98 แคลอร่ีต่อกรัม หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั มีค่า DM และ

CP เท่ากับ 23.10 และ 3.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ องค์ประกอบเยื่อใยในส่วนของค่า ADF, NDF, ADL, เซลลูโลส  

และเฮมิเซลลูโลส  เท่ากบั 50.50, 66.50, 6.97, 43.53 และ 16.00 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า GE เท่ากบั 3,381.16 แคลอร่ีต่อ

กรัม และเม่ือวิเคราะห์คุณภาพของหญา้หมกั พบวา่ มีค่า pH เท่ากบั 3.67 มีค่ากรดไขมนัระเหยได ้ไดแ้ก่ กรดแลคติค, 

กรดอะซิติค และกรดบิวทิริค เท่ากบั 4.97, 0.60 และ 0.30 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจาก

ลกัษณะภายนอกของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั พบว่า มีสีเหลืองอมเขียว มีกล่ินหอม ไม่มีราหรือกล่ินบูดเน่า 

และไม่มีเมือกปน  
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ตารางที ่1 องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามชนดิอาหาร 

องค์ประกอบทางโภชนะ (%) 

อาหารทดลอง 

อาหารสําเร็จรูป 

ทางการค้า 

หญ้าเนเปียร์ 

ปากช่อง 1 แบบสด 

หญ้าเนเปียร์ 

ปากช่อง 1 แบบหมกั 

วตัถุแหง้ (DM) 88.50 17.10 23.10 

โปรตีนรวม (CP) 17.10 7.10 3.80 

ไขมนั (EE) 4.00 1.40 1.17 

เยือ่ใยรวม (CF) 6.30 33.30 39.50 

เถา้ (Ash) 9.00 14.50 17.37 

คาร์โบไฮเดรตท่ีละลายไดง่้าย (NFE) 63.60 43.70 38.17 

เยือ่ใยท่ีไม่ละลายในสารละลายท่ีเป็นกรด (ADF) - 38.70 50.50 

เยือ่ใยท่ีไม่ละลายในสารละลายท่ีเป็นกลาง(NDF) - 61.30 66.50 

ลิกนิน (ADL) - 7.00 6.97 

เซลลูโลส  - 31.70 43.53 

เฮมิเซลลูโลส - 22.60 16.00 

พลงังานทั้งหมด (GE),Kal/g. 3,432.99 3,518.98 3,381.16 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) - - 3.67 

กรดไขมนัระเหยได ้(%)    

กรดแลคติค - - 4.97 

กรดอะซิติค - - 0.60 

กรดบิวทิริค - - 0.30 

1.2  องคป์ระกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามทรีตเมนต ์โดยในการทดลองไดท้าํการแบ่ง

ออกเป็น 5 ทรีตเมนต ์ในแต่ละทรีตเมนตจ์ะไดรั้บอาหารท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  T1 ใชอ้าหารสาํเร็จรูปทางการคา้เพียง

อย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) T2 และ T3 ใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดทดแทนอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ท่ี

ระดบั 5 และ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัสด ตามลาํดบั สาํหรับ T4 และ T5 เป็นการใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบ

หมักทดแทนอาหารสําเร็จรูปทางการค้าท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้ าหนักสด ตามลาํดับ จากผลการ

คาํนวณเพ่ือหาองคป์ระกอบทางโภชนะของอาหารทดลองท่ีระดบัการทดแทนต่างๆ กนัในแต่ละทรีตเมนต ์พบวา่ 

T2, T3, T4 และ T5 มีค่า DM, CP, EE, NFE และ GE ตํ่ากวา่อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ แต่มีค่าสูงกวา่หญา้เนเปียร์

ปากช่อง 1 แบบสด (T1, T2) และหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั (T3, T4) ส่วนค่าของ CF และ Ash สูงกว่า

อาหารสําเร็จรูปทางการคา้ แต่มีค่าตํ่ากวา่หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด (T1, T2) และหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 

แบบหมกั (T3, T4)  ซ่ึงค่าท่ีไดเ้ป็นไปตามสดัส่วนท่ีตรวจวเิคราะห์ได ้คือ หากองคป์ระกอบใดของวตัถุดิบอาหาร

สัตวช์นิดหน่ึงมีค่ามากกวา่และใชใ้นอตัราส่วนท่ีมากกวา่ เม่ือนาํไปผสมร่วมกบัวตัถุดิบอาหารสัตวอี์กชนิดหน่ึง

ซ่ึงมีค่าขององค์ประกอบนั้ นตํ่ากว่า และใช้ในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่า องค์ประกอบท่ีคาํนวณได้จะมีค่าลดลง 
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กล่าวคือ ค่า DM, CP, EE, NFE และ GE ของอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ และปริมาณท่ีใชสู้งกวา่ค่า DM, CP, EE, 

NFE และ GE และปริมาณท่ีใชข้องหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด และแบบหมกั ค่า DM, CP, EE, NFE และ GE 

ของ T1, T2, T3 และ T4 จึงลดลง โดยการทดแทนท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าองค์ประกอบนั้นมากกว่าการ

ทดแทนท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์ในลกัษณะเช่นเดียวกนั หากองคป์ระกอบใดของวตัถุดิบอาหารสตัวช์นิดหน่ึงมีค่าตํ่ากวา่ 

แต่ใชใ้นอตัราส่วนท่ีมากกวา่ เม่ือนาํไปผสมร่วมกบัวตัถุดิบอาหารสัตวอี์กชนิดหน่ึงซ่ึงมีค่าขององคป์ระกอบนั้น

สูงกวา่ แต่ใชใ้นอตัราส่วนท่ีตํ่ากวา่  องคป์ระกอบท่ีคาํนวณไดจ้ะมีค่าเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ ค่า CF และ Ash ของอาหาร

สาํเร็จรูปทางการคา้มีค่านอ้ยกวา่แต่ใชใ้นอตัราส่วนท่ีมากกวา่หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด และแบบหมกั ค่า CF 

และ Ash จึงเพ่ิมข้ึน โดยการทดแทนท่ีระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าองค์ประกอบนั้ นน้อยกว่าการทดแทนท่ี 10 

เปอร์เซ็นต ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามทรีตเมนต์ 

องค์ประกอบทางโภชนะ (%) 
ทรีตเมนต์ 

T1 T2 T3 T4 T5 

วตัถุแหง้ (DM) 88.50 84.93 81.36 85.23 81.96 

โปรตีนรวม (CP) 17.10 16.60 16.10 16.44 15.77 

ไขมนั (EE) 4.00 3.87 3.74 3.86 3.72 

เยือ่ใยรวม(CF) 6.30 7.65 9.00 7.96 9.62 

เถา้ (Ash) 9.00 9.28 9.55 9.42 9.84 

คาร์โบไฮเดรตท่ีละลายไดง่้าย (NFE) 63.60 62.61 61.61 62.33 61.06 

พลงังานทั้งหมด (GE), แคลอร่ี/กรัม 3,432.99 3,437.29 3,441.59 3,430.40 3,427.81 

หมายเหตุ : องคป์ระกอบทางโภชนะท่ีไดจ้ากการคาํนวณ 
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2.  สมรรถภาพการผลติ 

ไก่ทดลองใน T1, T2, T3, T4  และ T5  มีนํ้ าหนักเร่ิมทดลองเฉล่ียเท่ากบั 0.22±0.02, 0.22±0.02, 0.22±0.01, 

0.23±0.00 และ0.23±0.01 กิโลกรัมต่อตัว ตามลาํดับ มีนํ้ าหนักเม่ือส้ินสุดการทดลองเฉล่ียเท่ากับ 1.63±0.07, 

1.47±0.03, 1.55±0.03, 1.55±0.02  และ 1.51±0.02 กิโลกรัมต่อตัว ตามลาํดับ มีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเท่ากับ

1.41±0.07, 1.28±0.04, 1.33±0.03, 1.32±0.02 และ 1.28±0.02 กิโลกรัมต่อตวั มีปริมาณการกินไดต้ลอดระยะการ

ทดลองในส่วนของอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ในรูปของนํ้ าหนักสด เท่ากับ 5.77±0.16, 5.20±0.05, 5.36±0.32, 

5.38±0.11 และ 5.19±0.23 กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดบั คิดเป็นในรูปของวตัถุแห้งเท่ากับ 5.11±0.14, 4.61±0.05, 

4.74±0.28, 4.76±0.10 และ 4.60±0.20 กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดบั มีปริมาณการกินไดต้ลอดระยะการทดลองใน

ส่วนของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด และหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกัในรูปของนํ้ าหนักสด ของไก่

ทดลองทรีตเมนต์ท่ี 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 0.27±0.00, 0.60±0.04, 0.28±0.01 และ 0.58±0.03 กิโลกรัมต่อตัว 

ตามลาํดบั คิดเป็นค่าวตัถุแหง้ เท่ากบั  0.05±0.00, 0.10±0.00, 0.06±0.00 และ 0.14±0.01 กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดบั 

มีปริมาณการกินได้รวมเท่ากับ 5.77±0.16, 5.47±0.05, 5.96±0.35, 5.66±0.12 และ 5.77±0.26 กิโลกรัมต่อตัว 

ตามลาํดับ คิดเป็นในรูปของวตัถุแห้งเท่ากับ 5.11±0.14, 4.65±0.04, 4.85±0.29, 4.82±0.11 และ 4.73±0.21 

กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดับ มีค่าโปรตีนท่ีได้รับทั้ งหมดตลอดระยะการทดลอง เท่ากับ 0.88±0.02, 0.77±0.01, 

0.78±0.05, 0.79±0.01 และ 0.74±0.03 กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดับ มีอตัราการเจริญเติบโต เท่ากับ 18.08±0.89, 

16.36±0.43, 17.05±0.42, 16.91±0.25 และ16.41±0.24 กรัมต่อตวัต่อวนั ตามลาํดบั มีอตัราการแลกเน้ือ เท่ากบั 

3.63±0.17, 3.65±0.06, 3.64±0.15, 3.66±0.11 และ 3.70±0.22 ตามลาํดบั มีอตัราการเล้ียงรอดเท่ากบั 87.50±12.50, 

62.50±54.49, 91.67±14.43, 95.83±7.22 และ 87.50±21.65 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และมีดัชนีการผลิต เท่ากับ 

36.41±6.24, 23.41±20.60, 36.41±7.35, 37.80±5.19 และ 33.90±11.75 ตามลําดับ ทั้ งน้ี  พบว่า ปริมาณการกินได้

ตลอดระยะการทดลองของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกัในรูปของ

นํ้ าหนกัสด และในรูปของวตัถุแหง้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิง่ทางสถิติ 
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ตารางที ่3 สมรรถภาพการผลติของไก่ไทยละโว้ 

ลกัษณะทีศึ่กษา (กก./ตวั) 
 ทรีตเมนต์ 

p-value 
T1  T2  T3 T4 T5 

นํ้าหนกัเร่ิมตน้ 0.22±0.02 0.22±0.02 0.22±0.01 0.23±0.00 0.23±0.01 0.84 

นํ้าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดลอง  1.63±0.07 1.47±0.03 1.55±0.03 1.55±0.02 1.51±0.02 0.18 

นํ้าหนกัไก่ท่ีเพ่ิมข้ึน  1.41±0.07 1.28±0.04 1.33±0.03 1.32±0.02 1.28±0.02 0.21 

ปริมาณการกนิได้       

   - อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้  

     (ในรูปนํ้ าหนกัสด)  

5.77±0.16 5.20±0.05 5.36±0.32 5.38±0.11 5.19±0.23 0.38 

   - อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้  

     (ในรูปวตัถุแหง้)  

5.11±0.14 4.61±0.05 4.74±0.28 4.76±0.10 4.60±0.20 0.37 

   - หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1  

     (ในรูปนํ้ าหนกัสด) 

- 0.27±0.00b 0.60±0.04a 0.28±0.01b 0.58±0.03a  0.00 

  - หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1  

    (ในรูปวตัถุแหง้) 

- 0.05±0.00c 0.10±0.00b 0.06±0.00c 0.14±0.01a 0.00 

 

  - อาหารรวม  

    (ในรูปนํ้ าหนกัสด) 

5.77±0.16 5.47±0.05 5.96±0.35 5.66±0.12 5.77±0.26 0.73 

 - อาหารรวม  

   (ในรูปวตัถุแหง้) 

5.11±0.14 4.65±0.04 4.85±0.29 4.82±0.11  4.73±0.21 0.58 

โปรตีนท่ีไดรั้บทั้งหมด  0.88±0.02 0.77±0.01 0.78±0.05 0.79±0.01 0.74±0.03 0.09 

อตัราการเจริญเติบโต  

(กรัม/ตวั/วนั) 

18.08±0.89 16.36±0.43 17.05±0.42 16.91±0.25 16.41±0.24 0.22 

อตัราการแลกเน้ือ 3.63±0.17 3.65±0.06 3.64±0.15 3.66±0.11 3.70±0.22 1.00 

อตัราการเล้ียงรอด (เปอร์เซ็นต)์ 87.50±12.50 62.50±54.49 91.67±14.43 95.83±7.22 87.50±21.65 0.63 

ดชันีการผลิต 36.41±6.24 23.41±20.60 36.41±7.35 37.80±5.19 33.90±11.75 0.58 

หมายเหตุ :  ค่าเฉล่ียอตัราการเล้ียงรอดและดชันีการผลิต ±ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Mean±SD)       
                                                                      a b cค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรกาํกบัต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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อภิปรายผลการวจิยั 

 

1. องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลอง 

องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามชนิดอาหาร พบว่า อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ มีค่า 

DM และCP เท่ากบั 88.50 และ 17.10 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ท่ีระบุไวใ้นฉลากของถุงบรรจุอาหารคือ 87.00  

และ 14.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ จะเห็นได้ว่าคุณค่าทางโภชนะในส่วนของค่า CP เป็นไปตามคําแนะนําของ         

กรมปศุสัตว ์(2552) ซ่ึงแนะนาํวา่อาหารผสมสําหรับไก่รุ่นพ้ืนเมืองเพศผู ้และเพศเมีย อาย ุ7-16 สัปดาห์ ควรมีค่า CP 

เท่ากบั 14 เปอร์เซ็นต ์

หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดท่ีอายุการตดั 45 วนั มีค่า DM, CP, EE, CF, Ash และ NFE เท่ากบั 17.10, 

7.10, 1.40, 33.30, 14.50 และ 43.70 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า ADF, NDF, ADL, เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เท่ากบั 

38.70, 61.30, 7.00, 31.70 และ 22.60 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า GE เท่ากบั 3,518.98 แคลอร่ีต่อกรัม ซ่ึงพบวา่ ค่า CP 

ของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดในการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าน้อยกว่ารายงานของสํานักพฒันาอาหารสัตว ์(2556) ซ่ึง

รายงานว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท่ีอายุ 45 วนั มีค่า CP เท่ากับ 15.07 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีค่า ADF และ NDF มีค่า

ใกลเ้คียงกนั เท่ากบั 40.77 และ 60.23 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความแตกต่างดา้นความอุดมสมบูรณ์

ของดินท่ีใชป้ลูกหญา้เนปียร์ปากช่อง 1 ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั จึงส่งผลใหอ้งคป์ระกอบทางโภชนะมีค่า

แตกต่างกนัดว้ย 

หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกั มีค่า DM, CP, EE, CF, Ash และ NFE เท่ากบั 23.10, 3.80, 1.17, 39.50, 

17.37 และ 38.17 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ มีค่า ADF, NDF, ADL, เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เท่ากบั  50.50, 66.50, 

6.97, 43.53 และ 16.00 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั มีค่า GE เท่ากบั 3,381.16 แคลอร่ีต่อกรัม จากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ค่า 

CP ของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดท่ีอายกุารตดั 45 วนั มีค่าสูงกวา่หญา้เนเปียร์แบบหมกัท่ีอายกุารตดั 60 วนั 

และมีความสมัพนัธ์แบบผกผนักนักบัค่า ADF และ NDF โดยหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดท่ีอายกุารตดั 45 วนั จะ

มีค่าน้อยกว่าหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบหมกัท่ีอายุการตดั 60 วนั สอดคลอ้งกบัรายงานของ Crowder and Chheda 

(1982) พบว่า เม่ืออายุของหญา้เพ่ิมข้ึนจะทาํให้ค่า CP ลดลงแต่มีค่าของเยื่อใยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสัดส่วนของใบต่อ     

ลาํตน้ลดลง ในด้านคุณภาพของหญา้หมกั พบว่า มีค่า pH เท่ากับ 3.67 ค่ากรดไขมนัระเหยได้ ได้แก่ กรดแลคติค 

กรดอะซีติค และกรดบิวทีริค เท่ากบั 4.97, 0.60 และ 0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั จากผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ค่า pH 

และค่ากรดไขมนัระเหยไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสีมา (2558) ซ่ึงแสดง

ถึงลกัษณะของหญา้หมกัท่ีมีคุณภาพดี คือ มีค่า pH, กรดแลคติค, กรดอะซิติค และกรดบิวทิริค เท่ากบั 3.5-4.2, 

มากกว่า 3, น้อยกว่า 0.8 และ น้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ นอกจากน้ียงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ 

Catchpoole and Henzell (1971) อีกดว้ย ซ่ึงรายงานวา่ หญา้หมกัท่ีมีคุณภาพดีประกอบดว้ย ค่า pH, กรดแลคติค และ

กรดบิวทิริค เท่ากบั 4.2,  3-13 และ น้อยกวา่ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่า ค่ากรดบิวทิริคของหญา้เนเปียร์

ปากช่อง 1 แบบหมกั มีค่าสูงกวา่ (0.30 เปอร์เซ็นต)์ ค่ามาตรฐานเลก็นอ้ย โดยปกติค่ากรดบิวทิริคจะมีค่าสูงเม่ือหญา้ท่ี

นาํมาหมกัมีค่า DM นอ้ยกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์และเม่ือมีค่ากรดบิวทิริคสูงมากเกินไปจะส่งผลให้หญา้หมกัมีกล่ินเหม็น

และมีลกัษณะของเมือกปน  (Catchpoole and Henzell, 1971) ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไม่พบวา่ หญา้หมกั

มีกล่ินเหม็นและมีเมือกปน แต่พบวา่ หญา้หมกัมีสีเหลืองอมเขียว ช้ินหญา้หมกัไม่เละหรือยุย่ แต่ยงัคงรูปลกัษณะ
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เดิมอยู ่ไม่พบราและเมือกปนในหญา้หมกั มีกล่ินหอมอมเปร้ียว ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีดีของหญา้หมกัท่ีกาํหนดไวโ้ดย

กรมปศุสตัว ์(2544) และวารุณีและคณะ (2547)  

สําหรับองค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองแยกตามทรีตเมนต์จะเห็นได้ว่า ค่า CP ของอาหาร

สาํเร็จรูปทางการคา้มีค่าเท่ากบั 17.10  เปอร์เซ็นต ์ และเม่ือใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดทดแทนอาหารสาํเร็จรูป

ทางการคา้ท่ี 5 (T2) และ 10 (T3) เปอร์เซ็นต ์พบวา่ ทาํให้ค่า CP ลดลง เช่นเดียวกบัการใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบ

หมกัทดแทนอาหารสาํเร็จรูป ทางการคา้ท่ี 5 (T4) และ 10 (T5) เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ี เพราะหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด 

และแบบหมกั มีค่า CP ท่ีต ํ่ากว่าอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ ดงันั้น เม่ือใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด  และแบบ

หมกัทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ จึงส่งผลให้ค่า CP ลดลงดว้ย อยา่งไรก็ตาม ค่า CP ของอาหารทดลองใน T2, 

T3, T4  และ T5 มีค่าเท่ากบั 16.60, 16.10, 16.44  และ 15.77 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ซ่ึงทุกทรีตเมนตย์งัคงมีค่าไม่ตํ่ากวา่ 

14 เปอร์เซ็นต์ จึงยงัอยู่ในค่ามาตรฐานสําหรับอาหารผสมในการเล้ียงไก่รุ่นพ้ืนเมืองเพศผูแ้ละเพศเมีย อายุ 7-16 

สปัดาห์(กรมปศุสตัว ์,2552) 

2. สมรรถภาพการผลติ  

จากการทดลอง พบวา่ ปริมาณการกินไดใ้นรูปของนํ้ าหนักสด อตัราการเจริญเติบโต อตัราการแลกเน้ือ 

อตัราการเล้ียงรอด ดชันีการผลิต และ โปรตีนท่ีไดรั้บทั้งหมดของไก่ทดลองทุกทรีตเมนตมี์ค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) โดย  T1, T2, T3, T4 และ T5  มีค่าปริมาณการกินไดข้องอาหารรวมตลอดระยะเวลาการ

ทดลอง 78 วนัในรูปของนํ้ าหนกัสด เท่ากบั 5.77, 5.47, 5.96, 5.66 และ 5.77 กิโลกรัมต่อตวั และค่าปริมาณการกินได้

ของอาหารรวมในรูปของนํ้ าหนกัแหง้ เท่ากบั 5.11, 4.65, 4.85, 4.82 และ 4.73  กิโลกรัมต่อตวั จะเห็นไดว้า่ปริมาณการ

กินไดข้องไก่ทดลองท่ีใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด และแบบหมกัทดแทนในอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ไม่มีผล

ต่อปริมาณการกินได ้และเม่ือพิจารณาท่ีปริมาณการกินไดข้องหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสดและแบบหมกัท่ี     

ไก่ทดลองกินไดใ้นแต่ละทรีตเมนต์ พบวา่ ไก่ทดลองในทุกทรีตเมนตส์ามารถกินหญา้เนเปียร์ท่ีผสมในอาหาร

ทดลองได้ตามเปอร์เซ็นต์ของการทดแทนท่ีระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือพิจารณาท่ีค่าอัตราการ

เจริญเติบโตของไก่ทดลองในทุกทรีตเมนต์ พบวา่ มีค่าไม่แตกต่างกนั โดย T1, T2, T3, T4 และ T5 มีค่าเท่ากบั 

18.08±0.89, 16.36±0.43, 17.05±0.42, 16.91±0.25 และ 16.41±0.24 กรัมต่อตวัต่อวนั ตามลาํดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

ไก่ทดลองในทุกทรีตเมนตมี์ปริมาณการกินไดข้องอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั รวมทั้งไดรั้บโปรตีนตลอดระยะการ

ทดลองไม่แตกต่างกัน โดย T1, T2, T3, T4 และ T5 ได้รับโปรตีนทั้ งหมดตลอดระยะการทดลองเท่ากับ  

0.88±0.02, 0.77±0.01, 0.78±0.05, 0.79±0.01 และ 0.74±0.03  กิโลกรัมต่อตวั จึงส่งผลใหมี้อตัราการเจริญเติบโตท่ี

ไม่แตกต่างกนัดว้ย ผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานของ ดรุณีและคณะ (2551) ท่ีศึกษาสมรรถภาพ

การเจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมือง 4 สายพนัธ์ุ พบว่า ไก่ประดู่หางดาํท่ีเร่ิมตน้เล้ียงตั้งแต่อายุ 1 วนั โดยใชอ้าหาร    

ไก่เน้ือสําเร็จรูปเล้ียงไก่ใน 3 ระยะซ่ึงมีค่า CP ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ระยะ0-3 สัปดาห์มีค่า CP ไม่น้อยกว่า 21 

เปอร์เซ็นต์, ระยะ 3-6 สัปดาห์ มีค่า CP ไม่น้อยกวา่ 19 เปอร์เซ็นต์  และระยะ 6 สัปดาห์มีค่า CP ไม่น้อยกว่า 17 

เปอร์เซ็นต์ พบว่า ค่าปริมาณการกินไดท่ี้อายุ 2-16 สัปดาห์มีค่าเท่ากบั 5.45 กิโลกรัมต่อตวั และมีค่าอตัราการ

เจริญเติบโตเฉล่ียเท่ากบั 15.77±0.15 กรัมต่อตวัต่อวนั ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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สําหรับอตัราการแลกเน้ือของไก่ตลอดระยะเวลาการทดลอง พบว่า T1, T2, T3, T4 และ T5 มีค่า

เท่ากับ 3.63±0.17, 3.65±0.06, 3.64±0.15, 3.66±0.11 และ 3.70±0.22 ตามลาํดับ ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

เช่นเดียวกบั ดรุณีและคณะ (2551) รายงานวา่ ไก่ประดู่หางดาํท่ีอาย ุ2-16 สัปดาห์ มีค่าอตัราการแลกเน้ือเท่ากบั 

3.49±0.10 อย่างไรก็ตาม พบว่า จากรายงานของ นริศราและคณะ (2555)  ซ่ึงไดศึ้กษาอตัราการแลกเน้ือของไก่

ประดู่หางดาํ โดยแบ่งการเล้ียงดว้ยอาหารไก่เน้ือของบริษทัเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะลูกไก่อาย ุ0-4 สปัดาห์มีค่า CP 

ไม่น้อยกวา่ 21 เปอร์เซ็นต์ และอาหารระยะไก่รุ่นท่ีอาย ุ4-16 สัปดาห์ มีค่า CP ไม่น้อยกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ พบว่า 

อตัราการแลกเน้ือของไก่ประดู่หางดาํในช่วงอาย ุ 12-14  สปัดาห์  และ 14-16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากบั 6.14 และ 6.48 

ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าสูงกวา่การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะการคาํนวณค่าอตัราการแลกเน้ือในงานวิจยัในคร้ัง

น้ีได้มาจากไก่ทดลองท่ีอายุ 4-16 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณานํ้ าหนักสุดท้ายของไก่ทดลองท่ีอายุ 16 

สัปดาห์ ใน T1, T2, T3, T4 และ T5 พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.63±0.07, 1.47±0.03, 1.55±0.03, 1.55±0.02 และ 

1.51±0.02 กิโลกรัมต่อตวั ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบันํ้ าหนกัของไก่ประดู่หางดาํจากรายงานของ นริศราและ

คณะ (2555) ซ่ึงพบวา่ เม่ืออาย ุ16 สปัดาห์ไก่ประดู่หางดาํมีนํ้ าหนกัเท่ากบั 1,595.84 กิโลกรัมต่อตวั ถึงแมว้า่ค่า CP 

ในอาหารท่ีใช้มีค่าสูงกว่าการศึกษาในคร้ังน้ี ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะไก่ประดู่หางดาํซ่ึงเป็นไก่พนัธ์ุพ้ืนเมืองของ

ประเทศไทยไดรั้บการนาํไปปรับปรุงพนัธ์ุโดยหน่วยงานต่างๆ จึงอาจทาํให้สายพนัธ์ุของไก่ประดู่หางดาํท่ีใชใ้น

การศึกษาของแต่ละงานวิจยัแตกต่างกนั ซ่ึงสายพนัธ์ุของสัตวจ์ะมีผลต่อนํ้ าหนักตวั อตัราการเจริญเติบโต และ

อตัราการแลกเน้ือของสตัวด์ว้ยเช่นกนั (Ojedapo et al., 2008 และ Adela et al., 2013 ) 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ อตัราการเล้ียงรอดของไก่ทดลองใน T1, T2, T3, T4 และ T5 มีค่าเท่ากบั 

87.50±12.50, 62.50±54.49, 91.67±14.43, 95.83±7.20 และ 87.50±21.65 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั และเม่ือนํามาใช้

ในการหาค่าของดชันีการผลิต พบว่าใน T1, T2, T3, T4 และ T5 จะมีค่าเท่ากบั 36.41, 23.41, 36.41, 37.80 และ 

33.90 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ ใน T4 มีอตัราการเล้ียงรอดสูงท่ีสุดรองลงมาคือ T3, T1, T5 และ T2 ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกับค่าดัชนีการผลิตท่ีคาํนวณได้ ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีค่าอตัราการเล้ียงรอดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีค่าตํ่า 

เน่ืองจากในระหวา่งการศึกษาวจิยัเกิดปัญหาไก่ทดลองตายจากอุบติัเหตุ และจากภาวะสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรือนวิจัยเป็นโรงเรือนแบบเปิดจึงทาํให้ปัจจยัภายนอกโรงเรือนมีผลกระทบต่อไก่ทดลอง 

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยั พบว่า การใชห้ญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ทั้งในรูปแบบสดและแบบหมกัสามารถใช้

ทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ไดถึ้ง 10 เปอร์เซ็นต ์โดยไม่มีผลต่ออตัราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได ้อตัรา

การแลกเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด และ ดชันีการผลิตของไก่ไทยละโว ้

 

ข้อเสนอแนะ  

 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการทดลองเล้ียงไก่ไทยละโวใ้นฟาร์มขนาดเลก็ การจดัการในเร่ืองการใช้

หญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ทดแทนอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ สามารถทาํไดง่้าย ไม่มีความยุ่งยากมากนัก แต่หาก

นาํไปใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่ ควรตอ้งพิจารณาในด้านการจัดการหญา้ก่อนนําไปผสมกบัอาหารสําเร็จรูปทาง

การคา้ เช่น ความช้ืนของหญา้ ปริมาณของหญา้ท่ีใช ้รวมถึงวธีินาํมาใชเ้ล้ียง  
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 1.2 เกษตรกร หรือผูส้นใจ สามารถเลือกใชห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 แบบสด หรือแบบหมกัทดแทน

อาหารสาํเร็จรูปทางการคา้เพ่ือเล้ียงไก่พ้ืนเมืองหรือไก่ไทยละโวไ้ดต้ามความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี 

2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงค่าการยอ่ยไดแ้ละการใชป้ระโยชน์จากเยื่อใยของหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 

และระดบัการทดแทนอาหารสําเร็จรูปทางการคา้ในอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ทราบปริมาณในการใชห้ญา้เนเปียร์

ปากช่อง 1 ทดแทนอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ไดสู้งสุดโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต 

 2.2 ควรมีการศึกษาการใช้พืชอาหารสัตวห์รืออาหารหยาบอ่ืน ๆ เล้ียงไก่ไทยละโวเ้พ่ือเป็นแนวทางใน

การใชพื้ชอาหารสตัวอ่ื์นๆ และเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต 

   2.3 ควรมีการศึกษาดา้นคุณภาพซากและองคป์ระกอบทางโภชนะของเน้ือไก่ไทยละโวท่ี้เล้ียงดว้ยอาหาร

สาํเร็จรูปทางการคา้เปรียบเทียบกบัการใชอ้าหารหยาบ เพราะอาจมีผลต่อองคป์ระกอบทางโภชนะต่าง ๆ ของเน้ือไก่ 

เช่น โปรตีนและไขมนั เป็นตน้ 
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