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การเสริมเยื่อในสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง

Effect of palm sago pith supplementation in diet on productive  
performance of Thai native chickens 
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บทคัดย่อ: ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีการเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม มีการคัดเลือกพันธุ์ และการจัดการฟาร์มที่
มาตรฐานและมีการให้อาหารที่ตรงกับความต้องการของไก่พื้นเมือง เพื่อให้ไก่มีสรรถภาพการผลิตที่ดีที่สุด การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองในระบบฟาร์มมีการใช้อาหารส�าเร็จรูปทางการค้ามาใช้ ท�าให้มีต้นทุนสูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดหาวัตถุดิบท้องถิ่น
มาเสริมเพื่อท�าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง สาคูเป็นพืชท้องถิ่นที่หาง่ายและมีราคาถูก มีส่วนประกอบของโภชนะใกล้เคียง
กับ ปลายข้าว แป้งและมันส�าปะหลัง ถ้าน�ามาเสริมร่วมกับอาหารส�าเร็จรูป อาจท�าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ดังนั้นจึง
ทดลองศึกษาระดับการเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองเพื่อจะได้ทราบระดับการ
เสริมเยื่อในสาคูที่ต่อสมรรถภาพการผลิตที่ดีที่สุด ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้ไก่พันธุ์นกแดง สุราษฎรธานีที่มีอายุ 1 สัปดาห์  
มีน�้าหนักเฉลี่ย 87.50 ± 5.81  กรัม จ�านวนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ�้าๆ ละ 10 ตัว รวมไก่ทั้งสิ้น 120 ตัว วางแผน
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ไก่พื้นเมืองได้รับอาหารที่มีการเสริมเยื่อในสาคู 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ไก่ได้รับอาหารแบบเต็มที่ตลอดการทดลองและได้รับน�้าตลอดเวลา ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห์ ท�าการศึกษา
สมรรถภาพ ได้แก่ ปริมาณอาหารที่กิน น�า้หนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหาร ผลการทดลอง พบว่า ไก่ทุกกลุ่มมี
ปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนน�า้หนักตัวเพิ่มและอัตราการเปลี่ยนอาหารของที่ได้รับเยื่อใน
ล�าต้นสาคูที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ดีที่สุด (2,180.98 กรัม/ตัว และ 3.10  ตามล�าดับ) (P<0.01) 
ค�ำส�ำคัญ: เยื่อในในล�าต้นสาคู, ไก่พื้นเมืองไทย, สมรรถภาพการผลิต.  

ABSTRACT: Now feeding chicken the natives has feeding in industry system, there is breed choosing , farm source 
base  livestock farm standard and have feed straight with the requirement of Thai natives chicken, for chicken has to 
productive performance of chickens best, Feeding chicken natives in farm system has using already feed commercial, 
Make have tall capital, thus then have the idea seeks raw locality material comes to add for make the capital in the 
production is down, The sago is locality plant that seeks easy and cheap , participate assemble of the eatables please 
is similar to with, broken  rice,  starch and cassava if bring add cooperate the already palm sago pith supplementation 
in feed commercial might make the capital in the production is down , thus then experience study addition level of 
sago palm pith in feed commercial that is appropriate build production efficiency will of natives chicken in order to 
, get know supplementation sago palm pith  level in connection efficiency production best sago, The experiment was 
conducted to evaluate the Productive performance of Thai native chickens fed with different level of Palm sago pith 
(PSP). A total 120 Thai native chicks, 1 week old, were randomly distributed into 4 groups (3 replicates of chickens/
group) in a completely randomized design. They were fed with rations containing 0 (control), 5, 10 and 15% of PSP ad 
libitum for 16 weeks. Water was available all time. Feed intake of all groups were not significantly different (P>0.05). 
Body weight gain and feed conversion ratio of the group fed with 15% PSP was better (P<0.01) than other groups.
Keywords:  sago palm pith, Thai native chicken, productive performance
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บทน�ำ

 ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงกัน

มาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากเป็นสัตว์สามารถปรับ

ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศได้ดี มีความ

แข็งแรงทนทานต่อโรคสูง  หาอาหารกินเก่ง แต่การ

เลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแบบหลังบ้าน

ปล่อยให้สตัว์หาอาหารกนิเอง ส่วนใหญ่เลีย้งเป็นอาชพี

เสริม เพื่อเอาเนื้อบริโภคภายครัวเรือนเท่านั้น หลายปี

ทีผ่่านมาอตัราการเพิม่ของประชากรของประเทศสงูขึน้ 

ความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองก็มากขึ้น รูปแบบการ

เลี้ยงเปลี่ยนเป็นรูปแบบอุตสาหกรรม มีการน�าความรู้

หลายด้านมาประยุกต์ในการผลิตเพื่อให้การผลิตมี

ประสิทธิภาพ อาทิ การวางแผนการผลิต การป้องกัน

และควบคมุโรค อาหารและความต้องการโภชนะ และ

ต้นทนุการผลติ โดยเฉพาะต้นทนุในการผลตินัน้ พบว่า 

ต้นทุนด้านอาหารสัตว์มีค่าสูงที่สุด มีค่าประมาณ           

70 - 80 เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์ปัจจุบันราคาอาหาร

สัตว์ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์

หลายชนิดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ส่วนประกอบในสูตร

ของอาหารประมาณ 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ (อรวรรณ, 

2547) ส่งผลให้ราคาอาหารสตัว์เพิม่สงูขึน้ ท�าให้ผูเ้ลีย้ง

แบกรับภาระความเสี่ยงมากขึ้น มีต่อผลประกอบการ

ทางด้านขาดทุนสูงขึ้นหรือได้ก�าไรลดน้อย  ดังนั้นเพื่อ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการผลิตสัตว์ จ�าเป็น

ต้องหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นที่มีราคาถูกในท้อง

ถิ่นมาใช้ทดแทนเพื่อให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลดลง 

ท�าให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถมีความมั่นคงในการอาชีพ

เลี้ยงสัตว์ต่อไป

ปาล์มสาคเูป็นพชืท้องถิน่ทีม่ถีิน่ก�าเนดิแถบเอเชยี 

พบมากในเขตภาคใต้ของไทย มีพื้นที่ประมาณสาม

หมื่นกว่าไร่ (FAO, 1983) ชอบขึ้นในพื้นที่มีน�้าท่วมขัง

ในเขตป่าพร ุ(Purseglove, 1975) เป็นพชืใบเลีย้งเดีย่ว

ตระกูลปาล์ม สูงประมาณ 10 เมตร ออกดอกที่ปลาย

ยอดล�าต้นและจะตายเมื่อให้ผลผลิตแล้ว (Sim and 

Ahmad, 1977) เป็นพืชเอนกประสงค์ที่มีความส�าคัญ

ต่อวิถีชีวิตของชุมชน (นิพนธ์, 2542) สาคูเป็นพืชจัด

เป็นพชืทีม่ปีระโยชน์มากสามารถใช้ประโยชน์ได้ในทกุ

ส่วน สาคูมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งและ

น�้าตาล ซึ่งเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย

อยู ่ในส่วนของเยื่อในล�าต้น (84.7 เปอร์เซ็นต์) มี

ปริมาณสูงกว่าแป้งและข้าว (77.3 และ 80 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ) ซึ่ งมีน ้อยกว ่ามันส�าปะหลัง (88.2 

เปอร์เซน็ต์) และมพีลงังาน (353 กโิลแคลอร/ีกรมั) ใกล้

เคียงกับ  ข้าว แป้งและมันส�าปะหลัง (364, 365 และ 

363 กโิลแคลอร/ีกรมั ตามล�าดบั) (กรมปศสุตัว์, 2527) 

มีการน�าเยื่อในล�าต้นสาคูทดแทนข้าวโพดในอาหาร

แพะได้ในระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ (ขวัญชนก, 2552)  

สามารถใช้เยือ่ในล�าต้นสาคใูนอาหารไก่เนือ้ได้ในระดบั 

20 เปอร์เซ็นต์ (สมศักดิ์และชาญวิทย์, 2533) และน�า

ไปใช้ในอาหารไก่ไข่ได้ในระดับ 20 - 30  เปอร์เซ็นต์  

(สมศักดิ์ และชาญวิทย์, 2535) และมีการน�าเยื่อใน

ล�าต้นสาคูไปเสริมในอาหารส�าเร็จรูปในปลานิลแดง

แปลงเพศได้ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ (วรรณชัย, 2552) 

จากการค้นคว้าและการศกึษา พบว่า การศกึษาการใช้

เยือ่ในล�าต้นสาคใูนอาหารไก่พืน้เมอืงมน้ีอย  จงึมสีนใจ

ที่ศึกษาการน�าเยื่อในล�าต้นสาคูมาเสริมในอาหารไก่

พื้นเมือง เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตเพื่อน�ามา

ความรู้ที่ได้มาใช้ในการเลี้ยงไก่ต่อไปในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง

การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่พื้นเมือง คละเพศ อายุ 1 

สปัดาห์ มนี�า้หนกัเฉลีย่ 87.50 ± 5.81 กรมั จ�านวน 120 

ตัว เลี้ยงในคอกทดลองที่มีขนาด 2×2 เมตร ในสภาพ

โรงเรือนเปิด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(completely randomized design: CRD) แบ่งไก่ออก

เป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ�้าๆ ละ 10 ตัว ไก่แต่ละกลุ่มได้รับ

อาหารทางการค้าทีส่่วนประกอบของโภชนะได้แก่ วตัถุ

แห้ง 83เปอร์เซ็นต์   โปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2 

เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 7  เปอร์เซ็นต์ มีการเสริมเยื่อใน

ล�าต้นสาคู 4 ระดับ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 อาหารสูตรควบคุม

กลุม่ที ่2 อาหารสตูรควบคมุเสรมิด้วยเยือ่ในล�าต้น

สาคู 5 เปอร์เซ็นต์
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กลุม่ที ่3 อาหารสตูรควบคมุเสรมิด้วยเยือ่ในล�าต้น

สาคู 10 เปอร์เซ็นต์

กลุม่ที ่4 อาหารสตูรควบคมุเสรมิด้วยเยือ่ในล�าต้น

สาคู 15 เปอร์เซ็นต์

ในการทดลองแบ่งระยะการเจริญเติบโตของไก่

ออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะไก่เล็ก (1 - 8 สัปดาห์) และ

ระยะเจริญเติบโต (8 -16 สัปดาห์) ไก่ได้รับอาหารและ

น�้าสะอาดตลอดเวลา ท�าวัคซีนตามโปรแกรมของกรม

ปศุสัตว์ บันทึกสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ น�้าหนักตัว

เพิ่มปริมาณอาหารที่กิน อัตราเปลี่ยนอาหารอาหาร   

ลักษณะที่ศึกษำ

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)

= ปริมาณอาหารที่ให้ -อาหารที่เหลือ

น�้าหนักตัวเพิ่ม (กรัม)

= น�้าหนักสิ้นสุดการทดลอง - น�้าหนักเริ่มทดลอง

อัตราการเปลี่ยนอาหาร

= ปริมาณอาหารที่กิน/น�้าหนักตัวเพิ่ม

กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบ

เทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ทีร่ะดบันยัส�าคญัทาง

สถิติ โดยวิธี  Duncan,s new multiple range test : 

DMRT โดยใช้โปรแกรม SPSS ตามค�าแนะน�าของ 

กัลยา (2542)

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์

ผลของการเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูในอาหารที่

ระดบัต่างๆ ต่อปรมิาณอาหารทีก่นิน�า้หนกัตวัเพิม่และ

ประสิทธิภาพการใช้อาหารของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 

1- 8, 8 -16 และ 1- 16 สัปดาห์   ดังแสดงใน Table 1

4

Attributes Level of palm sago pith (%) P 
0 5 10 15 

1 - 8  weeks      
Feed intake (g) 2854±61.10 2870±150.01 28302±41.93 2859±34.64 0.141 
Body weight gain (g) 936±6.00 a 945±3.00 a 971±5.00b 1024±6.00c 0.000 
Feed/body weight gain 2.94±0.75a 3.14±0.15ab 2.91±0.26ab 2.78±0.03b 0.122 
8 - 16 weeks      
Feed intake (g) 4107±75.71 3940±144.22 3950±150.99 3920±52.91 0.430 
Body weight gain (g) 960±9.00 a 1033±6.00b 1108±6.00c 1156±17.00d 0.000 
Feed/body weight gain 4.27±0.11 a 3.81±0.15b 3.56±3.58bc 3.38±0.06c 0.000 
1 - 16 weeks      
Feed intake (g) 6910±41.63 6910±291.43 6810±375 67772±0.00 0.860 
Body weight gain (g) 1896±13.07a 1978±9.00b 2080±11.00c 2180.98±23.00d 0.000 
Feed/body weight gain 3.64±0.07 a 3.490.15 ab 3.27±0.19 bc 3.10±0.03 c 0.004 
Note: abcd Means within rows not sharing superscript are significantly different (P<0.01)  
 

จาก  Table 1 พบวา ในชวงอายุ 1 - 8 สัปดาห ไกพื้นเมืองที่ไดรับอาหารที่มีเย่ือในสาคูในระดับ 0, 5, 10 
และ 15 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.01) สอดคลองกับ สมศักด์ิและชาญ
วิทย (2533) ที่รายงานวา สามารถใชเย่ือในสาคูในสูตรอาหารไกเนื้อไดถึงระดับ 25 เปอรเซ็นตโดยไมมีผลตอปริมาณ
อาหารที่กิน และสอดคลองกับ  Yeong  และ Syed (1977) ที่รายงานวา สามารถเสริมเย่ือในลําตนสาคูในอาหารไก
ไขไดในระดับ 50 เปอรเซ็นต โดยไมมีผลตอปริมาณอาหารที่กิน  

เม่ือพิจารณาน้ําหนักเพิ่มในชวงอายุ 1 - 8 สัปดาห ของไกพื้นเมืองพบวา ไกที่ไดรับอาหารเสริมเย่ือในสาคูที่
ระดับ 0 เปอรเซ็นต (กลุมควบคุม) มีน้ําหนักตัวเพิ่มนอยที่สุด (960±9.00 กรัมตอตัว)  โดยพบวา เม่ือเสริมเย่ือในสาคู
ในสูตรอาหารเพิ่มขึ้นทําใหไกพื้นเมืองมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยกลุมที่ไดรับอาหารเสริมเย่ือในสาคูที่ระดับ 15 
เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงสุด (กรัมตอตัว) สอดคลองกับ สมศักด์ิและชาญวิทย (2533) ที่รายงานวา การเสริม
เย่ือในใชเย่ือลําตนสาคูที่ระดับ 30 เปอรเซ็นต ทําใหไกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากลุมที่ไดรับอาหารที่เสริมเยื่อใน
ลําตนสาคูที่ระดับ 0 และ 20 เปอรเซ็นต สวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร พบวา ไกพื้นเมืองกลุมที่เสริมเย่ือในสาคู
ที่ระดับ 5 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดอยที่สุด (3.14±0.15) โดยไกกลุมที่ไดรับอาหารเสริมเยื่อใน
ลําตนสาคูที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปล่ียนอาหาร (2.78±0.03) ดีที่สุด (P<0.01)  

ในชวงไกอายุ 8 -16 สัปดาห พบวา  ปริมาณอาหารที่กินของไกทุกกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05) สวนน้ําหนักตัวเพิ่มนั้น จากการทดลองสังเกตไดวาไกพื้นเมืองมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นตามระดับของการเพิ่ม
เย่ือในลําตนสาคู โดยไกที่ไดรับเยื่อในลําตนสาคูที่ระดับ 15 เปอรเซ็นตมีน้ําหนักตัวเพิ่มสูงสุด (1156±17.00  กรัมตอ
ตัว) มากกวากลุมอื่นๆและกลุมควบคุม (P<0.01) สอดคลองกับ ขวัญชนก (2552) ที่รายงานวา แพะที่เล้ียงดวย
อาหารขนที่มีเย่ือในสาคูทดแทนขาวโพดที่ระดับ 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากลุมควบคุม สุมาลี 
(2552) รายงานวา เย่ือในลําตนสาคูมีการยอยไดสูง (82.92 เปอรเซ็นต) ในระบบทางเดินอาหารของสัตว  สัตวจึงนํา
อาหารท่ีกินเขาไปใชประโยชนไดมากกวา ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกวา (สุมาลี, 2552) จึงทําใหไกพื้นเมืองที่

3

ลําตนสาคูในอาหารไกพื้นเมืองมีนอย  จึงมีสนใจที่ศึกษาการนําเย่ือในลําตนสาคูมาเสริมในอาหารไกพื้นเมือง เพื่อ
ศึกษาสมรรถภาพการผลิตเพื่อนํามาความรูที่ไดมาใชในการเล้ียงไกตอไปในอนาคต  
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

การทดลองครั้งนี้ใชไกพื้นเมือง คละเพศ อายุ 1 สัปดาห มีน้ําหนักเฉลี่ย 87.50 ± 5.81 กรัม จํานวน 120 ตัว 
เล้ียงในคอกทดลองที่มีขนาด 2×2 เมตร ในสภาพโรงเรือนเปด วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely 
randomized design: CRD) แบงไกออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 3 ซ้ําๆ ละ 10 ตัว ไกแตละกลุมไดรับอาหารทางการคาที่
สวนประกอบของโภชนะไดแก วัตถุแหง 83เปอรเซ็นต   โปรตีน 15 เปอรเซ็นต ไขมัน 2 เปอรเซ็นต และเยื่อใย            
7  เปอรเซ็นต มีการเสริมเยื่อในลําตนสาคู 4 ระดับ ดังนี้ 

กลุมที่ 1 อาหารสูตรควบคุม 
กลุมที่ 2 อาหารสูตรควบคุมเสริมดวยเย่ือในลําตนสาคู 5 เปอรเซ็นต 
กลุมที่ 3 อาหารสูตรควบคุมเสริมดวยเย่ือในลําตนสาคู 10 เปอรเซ็นต 
กลุมที่ 4 อาหารสูตรควบคุมเสริมดวยเย่ือในลําตนสาคู 15 เปอรเซ็นต 
ในการทดลองแบงระยะการเจริญเติบโตของไกออกเปน 2 ระยะคือ ระยะไกเล็ก (1 - 8 สัปดาห) และระยะ

เจริญเติบโต (8 -16 สัปดาห) ไกไดรับอาหารและน้ําสะอาดตลอดเวลา ทําวัคซีนตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว บันทึก
สมรรถภาพการผลิต ไดแก น้ําหนักตัวเพิ่มปริมาณอาหารที่กิน อัตราเปล่ียนอาหารอาหาร    
 
ลักษณะที่ศึกษา 

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 
= ปริมาณอาหารที่ให -อาหารที่เหลือ 

น้ําหนักตัวเพิ่ม (กรัม) 
= น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเริ่มทดลอง 

อัตราการเปล่ียนอาหาร 
= ปริมาณอาหารที่กิน/น้ําหนักตัวเพิ่ม 

 
การวิเคราะหทางสถิติ 

        นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยวิธี  Duncan,s new multiple range test : DMRT โดยใช
โปรแกรม SPSS ตามคําแนะนําของ กัลยา (2542) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
  ผลของการเสริมเย่ือในลําตนสาคูในอาหารที่ระดับตางๆ ตอปริมาณอาหารที่กินน้ําหนักตัวเพิ่มและ

ประสิทธิภาพการใชอาหารของไกพื้นเมือง ชวงอายุ 1- 8, 8 -16 และ 1- 16 สัปดาห   ดังแสดงใน Table 1 
 

Table 1   Productive performance of Thai native chickens fed diets supplementation of   palm sago pith 
1-8, 8-16 and 1-18 weeks of age. 
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จาก  Table 1 พบว่า ในช่วงอายุ 1 - 8 สัปดาห์ ไก่

พืน้เมอืงทีไ่ด้รบัอาหารทีม่เียือ่ในสาคใูนระดบั 0, 5, 10 

และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.01) สอดคล้องกับ สมศักดิ์

และชาญวิทย์ (2533) ที่รายงานว่า สามารถใช้เยื่อใน

สาคใูนสตูรอาหารไก่เนือ้ได้ถงึระดบั 25 เปอร์เซน็ต์โดย

ไม่มีผลต่อปริมาณอาหารที่กิน และสอดคล้องกับ  

Yeong  และ Syed (1977) ทีร่ายงานว่า สามารถเสรมิ

เยื่อในล�าต้นสาคูในอาหารไก่ไข ่ได ้ในระดับ 50 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อปริมาณอาหารที่กิน 

เมือ่พจิารณาน�า้หนกัเพิม่ในช่วงอาย ุ1 - 8 สปัดาห์ 

ของไก่พืน้เมอืงพบว่า ไก่ทีไ่ด้รบัอาหารเสรมิเยือ่ในสาคู

ที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มควบคุม) มีน�้าหนักตัวเพิ่ม

น้อยที่สุด (960±9.00 กรัมต่อตัว)  โดยพบว่า เมื่อเสริม

เยื่อในสาคูในสูตรอาหารเพิ่มขึ้นท�าให้ไก่พื้นเมืองมีน�้า

หนักตัวเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมเยื่อในสาคู

ที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีน�้าหนักเพิ่มขึ้นสูงสุด (กรัมต่อ

ตัว) สอดคล้องกับ สมศักดิ์และชาญวิทย์ (2533) ที่

รายงานว่า การเสรมิเยือ่ในใช้เยือ่ล�าต้นสาคทูีร่ะดบั 30 

เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ไก่มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่ม

ที่ได้รับอาหารที่เสริมเยื่อในล�าต้นสาคูที่ระดับ 0 และ 

20 เปอร์เซน็ต์ ส่วนประสทิธภิาพการเปลีย่นอาหาร พบ

ว่า ไก ่พื้นเมืองกลุ ่มที่ เสริมเยื่อในสาคูที่ระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารด้อยที่สุด 

(3.14±0.15) โดยไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมเยื่อใน

ล�าต้นสาคูที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยน

อาหาร (2.78±0.03) ดีที่สุด (P<0.01) 

ในช่วงไก่อาย ุ8-16 สปัดาห์ พบว่า  ปรมิาณอาหาร

ที่กินของไก่ทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

(P>0.05) ส่วนน�้าหนักตัวเพิ่มนั้น จากการทดลอง

สังเกตได้ว่าไก่พื้นเมืองมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นตามระดับ

ของการเพิ่มเยื่อในล�าต้นสาคู โดยไก่ที่ได้รับเยื่อใน

ล�าต้นสาคทูีร่ะดบั 15 เปอร์เซน็ต์มนี�า้หนกัตวัเพิม่สงูสดุ 

(1156±17.00  กรัมต่อตัว) มากกว่ากลุ่มอื่นๆและกลุ่ม

ควบคุม (P<0.01) สอดคล้องกับ ขวัญชนก (2552) ที่

รายงานว่า แพะที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่มีเยื่อในสาคู

ทดแทนข้าวโพดที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการ

เจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุม สุมาลี (2552) รายงาน

ว่า เยือ่ในล�าต้นสาคมูกีารย่อยได้สงู (82.92 เปอร์เซน็ต์) 

ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์  สัตว์จึงน�าอาหารที่

กินเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ท�าให้มีอัตราการ

เจรญิเตบิโตทีด่กีว่า (สมุาล,ี 2552) จงึท�าให้ไก่พืน้เมอืง

ทีไ่ด้รบัอาหารทีเ่สรมิเยือ่ในสาคทูกุระดบัมนี�า้หนกัเพิม่

สูงกว่ากลุ่มควบคุม  ส่วนประสิทธิภาพการเปลี่ยน

อาหารนั้น พบว่า เมื่อเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูในอาหาร

ในระดับที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น 

(P<0.01)

ในช่วงอายุ 1-16 สัปดาห์ พบว่า ไก่พื้นเมืองที่ได้

รับอาหารเสริมเยื่อในสาคูทุกระดับมีปริมาณอาหารที่

กินไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) น�้าหนักตัวเพิ่ม

นัน้พบว่า ไก่พืน้เมอืงทีไ่ด้รบัอาหารเสรมิเยือ่ในสาคเูพิม่

ขึ้นท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นตามระดับการเสริมเยื่อใน

สาคูในสูตรอาหาร (P<0.01) ส่วนประสิทธิภาพการ

เปลี่ยนอาหารนั้นไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมเยื่อใน

ล�าต้นที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ ดีที่สุด (P<0.01) สาเหตุ

ที่ไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูมีน�้า

หนักตัวเพิ่มสูงกว่ากลุ่มอาหารควบคุม อาจเนื่องจาก 

เยื่อในล�าต้นสาคูมีส่วนประกอบของแป้งและน�้าตาล

ในปรมิาณทีส่งู (73.60 เปอร์เซน็ต์) (สมุาล,ี 2551) เพิม่

ศักดิ์ (2533) รายงานว่าแป้งและน�้าตาล เมื่อเข้าสู่

ระบบทางเดินอาหารของร่างกายแล้วจะย่อยสลายได้

ง่ายและดูดซึมได้ดี ซึ่งสุมาลี (2550) ท�าการศึกษาการ

ย่อยสลายของแป้งในกระเพาะรเูมนของโคพืน้เมอืง ใน

วัตถุดิบอาหารสัตว์ พบว่า เยื่อในล�าต้นสาคูสามารถ

ย่อยสลายได้ในกระเพาะรเูมน 89.2 เปอร์เซน็ต์ สงูกว่า 

ข้าวโพด (57.5 เปอร์เซน็ต์) ซึง่สตูรอาหารสตัว์ส่วนใหญ่

มักใช้ข้าวโพดเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเพื่อเป็น

แหล่งพลงังาน ดงันัน้การเสรมิเยือ่ในล�าต้นสาคใูนสตูร

อาหารจึงท�าให้มีการบย่อยได้และการใช้ประโยชน์สูง

ขึ้น สอดคล้องกับขวัญชนก (2552) ที่ท�าการทดลอง

เสริมเยื่อในล�าต้นสาคูในอาหารแพะพื้นเมืองไทย พบ

ว่า การเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูอาหารเพิ่มขึ้น จะท�าให้

แพะมีน�้าหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเปลี่ยน

อาหารดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในครั้งนี้ที่พบ
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ว่าการเสรมิเยือ่ในล�าต้นสาคใูนอาหารเพิม่ขึน้ ท�าให้ไก่

พื้นเมืองมีน�้าหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นและอัตราการเปลี่ยน

อาหารดีขึ้น

สรุป

ผลของการเสริมเยื่อในล�าต้นสาคูในอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลติของไก่พืน้เมอืงนัน้พบว่า สามารถ

เสริมเยื่อในสาคูในอาหารทางการค้าที่ระดับ 15 

เปอร ์ เซ็นต ์ ในอาหาร มีผลท�าให ้ ไก ่พื้น เมืองมี

สมรรถภาพการผลิตดีขึ้น ได้แก่ น�้าหนักตัวเพิ่มและ

อัตราการเปลี่ยนอาหารและไม่มีผลต่อปริมาณอาหาร

ที่กิน

ข้อเสนอแนะ

 การทดลองครัง้ต่อไป ควรจะเพิม่ระดบัเยือ่ในสาคู

ในอาหารที่เพิ่มขึ้นและควรมีการคิดค�านวณต้นทุนใน

การผลิตด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการน�า

เยื่อในสาคูไปใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในทางการค้า

ต่อไป
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