ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
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การศึกษาผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารไก่ไข่ที่อายุ 19-30 สัปดาห์ เพื่อศึกษาผลของ
การใช้ใบหม่อนหมักทดแทนอาหารสั ตว์ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วางแผนการทดลองแบบเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test) ใน 1 หน่วยทดลอง
ประกอบด้วยไก่ จานวน 5 ตัว มี 6 ซา สิ่งทดลองประกอบด้วยไก่ไข่ 2 กลุ่มที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มที่ 1 ใช้อาหารไก่ไข่ 100% กลุ่มที่ 2 ใช้อาหารไก่ไข่ 95 % ผสมกับใบหม่อนหมักโดยให้ใบหม่อนหมัก
เต็ ม ที่ เลี ยงไก่ ไ ข่ ใ นโรงเรื อ นระบบเปิ ด แบบปล่ อ ยพื นปู ด้ ว ยแกลบ ระยะเวลาการทดลอง 12 สั ป ดาห์
ดาเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ระยอง จ.ระยอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2560- มีนาคม 2561
พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้เสริมและกลุ่มที่ เสริมใบหม่อนหมัก มีสมรรถภาพการผลิตในด้านผลผลิตไข่
และนาหนักไข่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มวลไข่ในช่วง 1-4 สัปดาห์แรก และช่วง 5-8 สัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เท่ากับ 11.18 กรัมต่อตัวต่อวัน กับ 10.83 กรัมต่อตัวต่อวัน
และ 42.56 กรัมต่อตัวต่อวัน กับ 41.81 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ ส่วนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
( feed conversion ratio, FCR) ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช้ โ ป ร ตี น (protein efficiency ratio, PER) แ ล ะ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency ratio, EER) ในทุกช่วงอายุกลุ่มที่ไม่ได้เสริมดีกว่ากลุ่มที่เสริม
ใบหม่อนหมักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) คุณภาพของไข่ด้านต่างๆ ของทัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้นสีไข่แดงพบว่าในกลุ่มที่เสริม ใบหม่อนหมักจะมีสีแดงกว่า กลุ่ มที่
ไม่ได้เสริมใบหม่อนหมักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เท่ากับ 8.83 คะแนน และ 7.83 คะแนน สาหรับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล และรายได้ทังหมดต่อต้นทุนค่าอาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เท่ากับ 20.81 บาท กับ 21.65 บาท และ 68.96 บาทต่อตัว
กับ 64.54 บาทต่อตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้เสริมและเสริมใบหม่อนหมัก และเสริมใบหม่อนหมัก ตามลาดับ โดยคิดที่
ราคาขายไข่ที่เท่ากันทัง 2 กลุ่ม
คาสาคัญ: ใบหม่อน ไก่ไข่ สมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
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Effects of dietary ensiled mulberry supplementation on
production performance, egg quality and its economic returns in laying hens
Yanisa Ratchadapornvanitch1 Jirasin Phunsoda2
Abstract
This trial was conducted to compare the result of supplemented feed with
ensiled mulberry on production performance, egg quality and its economic returns in laying
hens at 19-30 weeks of age. The group comparison t-test was used, one experimental unit
consisted of 5 hens with 6 replications. Treatment was composed of 2 groups of laying hens
given different 2 feed: group 1, fed with 100% layer feed and group 2, fed with 95% layer feed
supplemented with ensiled mulberry ad libitum. Laying hens were reared within an open
house system, floor covered with rice hull, for 12 weeks. The experiment was carried out at
Rayong Livestock Research and Breeding Center during December 2017 - March 2018.
The results revealed that production performance such as egg production
and egg weight were not significantly different (p>0.05) but egg mass during the first 1-4 weeks
and 5-8 weeks were significantly different (p<0.05): 11.18 vs 10.83 and 42.56 vs 41.81 g/hen/day
in unsupplemented ensiled mulberry group and supplemented group, respectively. Feed
conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER), and energy efficiency ratio (EER) in
unsupplemented ensiled mulberry group were better than supplemented group (p<0.05).
While, egg quality were not significantly different between both groups (p>0.05), besides yolk
color score in supplemented ensiled mulberry group was more darker than unsupplemented
group (p<0.05): 8.83 vs 7.83. Its economic returns such as feed cost per 12 eggs and income
minus with feed cost were significantly different (p<0.05): 20.81 vs 21.65 baht and 68.96
vs 64.54 baht/hen in unsupplemented ensiled mulberry group and supplemented group,
respectively, assumed that the price of egg was the same between both groups.
Key words: mulberry, laying hen, production performance, egg quality, its economic returns
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คานา
การมองหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญ ในการผลิตสัตว์
เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารที่สูงถึง 70 %การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากทรัพยากรใน
ระบบเกษตรกรรม การเกษตรที่มีศักยภาพในท้องถิ่น (local feed stuff) ซึ่งต้องเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น
ใบหม่อน (Morus alba) โดยทั่วไปใช้เป็นอาหารหนอนไหม โดยใบมีความน่ากิน มีคุณค่าทาง
อาหารสูง โดยประกอบด้วยโปรตีนสูงถึง 22.6 % คาร์โบไฮเดรต 42.28 % ไขมัน 4.57% ความชืน 6.55 %
เยื่อใย 24.03 %สามารถนามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ได้ทังสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม
(Deshmukh et al., 1993; Oviedo et al., 1994; Panja, 2013; Al-kirshi et al., 2010) ในประเทศไทย
การปลูกหม่อนจะมีทังที่เป็นชนิดใช้ใบเพื่อเป็นอาหารหนอนไหม และปลูกเพื่อทานผล ดังนันการนาใบหม่อน
มาใช้เป็นแหล่งอาหารไก่ไข่แก่เกษตรกรรายย่อย จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจโดยที่ผ่านมามี
รายงานว่าสามารถใช้ใบหม่อนเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ประมาณ 6-10 % ดังนันในการทดลอง
ครังนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ใบหม่อนทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต
คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ต้นหม่อน (Mulberry tree) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Morus alba Linn. ชื่อวงศ์ Moraceae
หม่อนจัดได้ว่าเป็นพืชกึ่งร้อน (Sub – Tropic) แต่สามารถขึนในแถบโซนร้อนทั่วๆ ไปได้ ซึ่งในประเทศไทย
สามารถปลูกต้นหม่อนและเจริญเติบโตได้ดี มีลักษณะลาต้นเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง อายุหลายปี ลาต้นตังตรง
ลั กษณะใบหม่อนทั่ว ไปมีลักษณะปลายแหลม และขอบใบหยักเป็นใบเดี่ยวออกสลับ ก้านยาว Omidiran
(2012) รายงานว่า สารสกัดจากใบหม่อนมีคุณสมบัติต้านเชือแบคทีเรียได้หลายชนิด ได้แก่ Escherichia coli,
Neisseria gonorrheae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaricus, Staphylococcus aureus,
Streptococcus faecium แ ล ะ เ ชื อ ร า ไ ด้ แ ก่ Aspergillus niger, Aspergillus tamari, Fusarium
oxysporum, Penicilium oxalicum ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของการใช้ใบหม่อนในการแพทย์แผนโบราณ
ที่ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชือ ได้แก่ ท้องร่วง ลาไส้ติดเชือ โรคผิวหนัง ไข้จากการติดเชือ การติดเชือ
ในหู เป็นต้นใบหม่อนมีคุณค่าทางโภชนะและสารเสริมหลายชนิดที่เป็นประโยชน์และเอือต่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์ ส่งผลให้สัตว์สุขภาพดีลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในใบหม่อนหรือสารสกัดจากใบหม่อนพบว่ามีส ารใน
กลุ่มอัลคาลอยด์ ได้แก่ Calystegin B-2,1-Deoxy ribitol fagomine, Nojirimycin, Zeatin riboside สารใน
กลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ ได้ แ ก่ Albafuran C, Astragalin, Aromadendrin,Chalcomoracin, Kaempferol,
Kuwanol, Kuwanon, Quercetin, Quercitrin,Moracetin, Morin, Rutin และสารในกลุ่ ม คู ม าริ น ได้ แ ก่
Bergapten, Marmesin, Scopoletin, Umbelliferone, Adenine, Amylase, Choline, Crocarotene,
Isoquercutrin, Succinic acid, Trigonelline,วิตามินเอ,วิตามินบี , วิตามินบี 2,วิตามินซี , แร่ธ าตุแคลเซียม
,กลูโคส,แทนนิน เป็นต้น ในใบหม่อนพบ Bioflavonoid และสาร Glycoprotein, Moran A (วิทยา, 2554;
จุไรรัตน์, 2556) และ1-Deoxyno-jirimycin ซึ่งมีคุณสมบัติลดนาตาลในเลือด มี Gamma amino – butyric
acid ช่วยลดความดันโลหิตและช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต มี Phytosterol ช่วยลดไขมันในเลือด นอกจากนันใน
ใบหม่อนมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ช่วยปกป้องเซลล์จากการทาลายของอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์เพิ่มระดับ
ภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง และมีคุณสมบัติลดภาวะภูมิไวเกิน (Bharani
et al., 2010; Devi et al., 2013.)
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ไม่พบสารยับยังการใช้โภชนะในใบหม่อน(anti-nutritional factor) ใดๆ ทังสิน (Omar et
al., 1999; Sanchez, 2000; Saddul et al., 2004; Srivastava et al., 2006) ใ น ใ บ ห ม่ อ น มี ส า ร บี ต า แคโรทีน (β-carotene) ที่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นไวตามินเอได้ในตัวสัตว์ และมีแซนโทฟิล (Xanthophylls)
ซึ่งเป็นแหล่งของสารสีที่ดีสาหรับไข่แดงในของสัตว์ปีก (Moller et al., 2000; Srivastava et al., 2006)
Al-kirshi et al. (2010) รายงานว่าการใช้ใบหมอนซึ่งมีอายุประมาณ 30 วัน นาไปตากแห้ง
และบดละเอียดเพื่อผสมในอาหารไก่ไข่ 10 15 และ 20 % พบว่าปริมาณการกินอาหาร ผลผลิตไข่ นาหนักไข่
และมวลไข่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาเปลือกไข่ และนาหนักไข่ขาวไม่
มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ค่า Haugh unit สูงขึน เมื่อมีสัดส่วนของใบหม่อนในสูตรอาหารมากขึนไข่แดงมี
สีเข้มขึนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีใบหม่อนเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหาร ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าว
แนะนาให้ใช้ใบหม่อนแห้งบดในสูตรอาหารไก่ไข่ประมาณ 10% โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตสอดคล้องกับ Suda (1999) ซึ่งรายงานว่าการใช้ใบหม่อนในสูตรอาหารไก่ไข่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น 3 6 และ
9 % มีคุณภาพไข่และอัตราผลผลิตส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากการใช้อาหารที่มีจาหน่ายทั่วไปทางการค้า อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเสริมใบหม่อนในอาหาร 15% คุณภาพไข่และผลผลิตจะลดลง (Tateno et al., 1999) แต่ไข่แดงมี
สีเข้มขึนเนื่องจากการเสริมใบหม่อน
นอกจากนัน Panja (2103) รายงานว่า การเสริมใบหม่อนในอาหารไก่ไข่ 2% ทาให้ปริมาณ
การกินอาหาร นาหนักไข่ และมวลไข่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหาร
เสริมใบหม่อน 0.5 1.0 และ 2.0% มีปริมาณโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง และนอกจากนัน
พบว่าการเสริมใบหม่อนในอาหาร 2% ทาให้ปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดงลดลงด้วยเช่นกัน จากการทดลอง
ของ Lin et al. (2016) มีการใช้ใบม่อนแห้งที่ระดับ ที่ 0 (control), 0.5, 1, 2 % เป็นเวลา 12 สัปดาห์
โดยแต่ละ treatment มี 8 ซา ใน 1 experimental unit มีไก่ 3 ตัว จากการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ใบหม่อน
แห้งที่ระดับ 0.5 % สามารถใช้เป็น feed additive ตัวใหม่ที่มีศักยภาพในการมีสถานะเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระและปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาผลการใช้ใบหม่อนหมักทดแทนอาหารสัตว์ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่
2) เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตไข่ไก่ และนาไปใช้ในการ
ส่งเสริมเกษตรกรต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
สัตว์ทดลองและอาหารทดลองใช้ไก่ไข่สาวพันธุ์ซีพีบราวน์ จานวน 60 ตัว แบ่งไก่ไข่
ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 6 คอกๆ ละ5 ตัว รวมทังหมด 12 คอก คอกที่ใช้ทดลองมีขนาด กว้าง*ยาว*สู ง
เท่ากับ 1.5*2.0*2.0 เมตร โดยให้อาหารไก่ไข่ที่มีโปรตีนและพลังงานใกล้เคียงกันตามคาแนะนาของสาย
พันธุ์ทางการค้า คือ โปรตีน 16% และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2,800 กิโลแคลอรี /กิโลกรัมให้ อาหารตาม
แผนการทดลอง ทาการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการทดลองไก่จะได้รับอาหารและ
นาดื่มอย่างเต็มที่ (Ad Libitum) อาหารทดลองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี
กลุ่มที่ 1 ใช้อาหารไก่ไข่ 100%
กลุ่มที่ 2 ใช้อาหารไก่ไข่ 95 % ผสมกับใบหม่อนหมัก (ใช้ใบหม่อนสด 95% และรา
ละเอียด 5%) โดยให้ใบหม่อนหมักเต็มที่ (ประมาณ 5%นาหนักแห้งหรือ 20 กรัมนาหนักสด/ตัว/วัน)

5
โดยตัดใบหม่อนและกิ่งอ่อนที่ความยาวประมาณ 20 ซม. ที่อายุ 60 วัน นามาผึ่งในร่ม 1 คืน หั่นใบหม่อนเป็น
ชินเล็กที่ความยาวประมาณ 0.5 ซม. แล้วนาใบหม่อนหมักผสมกับราตามอัตราส่วน หมักใส่ถังในสภาพไร้
อากาศ เป็นเวลา 21 วัน เก็บถังหมักไว้ในที่ร่ม
การบันทึกผลการทดลองการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางเคมี
1. องค์ป ระกอบทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสั ตว์และอาหารทดลองทาการสุ่ มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทุกครังก่อนการผสมอาหาร เพื่อนามาคานวณสูตรอาหารและสุ่มเก็บอาหารทดลองหลังจากเสร็จ
สินกระบวนการผสมอาหาร เพื่อนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง คือ ความชืน
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า โดยวิธี Proximate analysis ปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส ผนังเซลล์ (Cell
wall) และลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ตามวิธีของ AOAC
2. การบั น ทึกผลการทดลองแบ่งการทดลองเป็น 12 สั ปดาห์ โ ดยแต่ล ะช่ว งมีการบันทึก
ปริมาณการกินอาหารของไก่ไข่ทุกสัปดาห์ และบันทึกข้อมูลไก่ไข่ จานวนไข่ทังหมด จานวนไข่แตก ไข่ร้าวทุก
วัน และบันทึกจานวนไก่ตาย เพื่อคานวณหาประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และพลังงาน รวมทังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเบืองต้น (กาไรเบืองต้น, บาท)
ปริมาณอาหารที่กินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล (กิโลกรัม) ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล (บาท) รายได้จากการ
ขายไข่ (บาท) รายได้ทังหมดต่อต้นทุนค่าอาหาร
3. การวิเคราะห์คุณภาพไข่ (Egg quality) ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง โดยทา
การบันทึกลักษณะภายนอกและภายในฟองไข่ด้วยระบบมาตรฐานตามวิธีการของ Monira et al. (2003) and
Fayeye et al. (2005) ดังนี
- นาหนักไข่ (g) ชั่งโดยใช้เครื่องชั่งนาหนักดิจิตอล (Digital electronic weight scale)
- ความกว้าง ความยาวของฟองไข่ (mm)วัดโดยเวอร์เนีย
- นาหนักไข่แดง (Yolk weight, g/ฟอง)
- สีไข่แดง (Yolk color) วัดความเข้มของสีไข่แดงตังแต่เบอร์ 0-15 โดยเทียบกับพัดสีโ รช
(Roche)
- ความสูงไข่ขาว (Albumen height, mm) วัดโดยเวอร์เนีย วัดความสูงไข่ขาว ห่างจากไข่
แดงประมาณ 0.5 ซม. จานวน 3 จุด
- นาหนักไข่ขาว (Albumen weight, g)
- นาหนักเปลือกไข่ (Shell weight; g)
4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเบืองต้น เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตไข่ไก่ และรายได้จาก
การขายผลผลิต
- ปริมาณอาหารที่กินตลอดระยะเวลาการเลียง
- ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล (บาท)
- รายได้จากการขายไข่ (บาท)
- รายได้ทังหมดต่อต้นทุนค่าอาหาร
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ห าค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test)
5.สถานที่ดาเนินการ
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ระยองตาบลแม่นาคู้ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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ผลการทดลองและวิจารณ์
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการผสมอาหารไก่ไข่จะใช้ข้าวโพด กากถั่วเหลืองเป็นหลัก ดังแสดง
ในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารในห้องปฏิบัติการพบว่า % โปรตีนมีค่าสูงกว่าที่คานวณไว้ คือ
ประมาณ 18.82 % พลังงาน(ME) 2,765 Kcal/kg ส่วนใบหม่อนหมักมี คุณภาพดี โปรตีน 21.82% ดังใน
ตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบและและราคาของอาหารทดลอง
สูตรอาหารไก่ไข่
วัตถุดิบ
จานวน, กก
ข้าวโพดป่น
45.70
ข้าวเปลือกบด
6.89
ราละเอียด
5.27
นามันปาล์ม
3.30
กากถั่วเหลือง 44% CP
25.74
ปลาป่น 58 % CP
3.00
เปลือกหอยป่น
8.50
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 21 %P
1.10
เกลือป่น
0.25
พรีมิกซ์ไก่ไข่
0.25
รวม
100.00

ราคา บาท/กก.
8.10
10.00
12.00
30.00
14.00
38.70
2.00
20.00
2.50
85.00
11.39

Premix: VAC MIX CHICK ประกอบด้วยวิตามินเอ 4MIU; วิตามินดี3 0.8 MIU; วิตามินอี4.0 g; วิตามินเค3 0.8 g; วิตามิน
บี 2 2 g; วิตามินบี 12 0.006 g; กรดนิโคตินิก8 g; แคลเซียมแพนโททีเนต4.8 g; โคลีน คลอไรด์ 40.0 g; กรดโฟลิก0.2 g;
เหล็ ก 12 g; โคบอลต์ 0.2 g; แมงกานี ส 40.0 g; ทองแดง4.0 g; สั ง กะสี 32 g; ไอโอดี น 0.8 g; ซี ลี เ นี ย ม0.04 g; สารถนอม
คุณภาพอาหาร20.0 g; สารแต่งรส4.0 gและเติมสื่อจนครบ1.00 kg

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (% as fed)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (on as fed)
โภชนะ
จากการคานวณ
จากการวิเคราะห์
พลังงาน,ME, Kcal/kg
2,765
โปรตีน, %
17.50
18.82
ไขมัน,%
6.45
5.62
เยื่อใย, %
3.15
9.78
แคลเซียม,%
3.72
ฟอสฟอรัส,%
0.38
Nitrogen free extract,%
44.4
ที่มา: วิเคราะห์โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหาสัตว์ สานักพัฒนาอาหารสัตว์
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของใบหม่อนหมัก (on dry basis)
วัตถุแห้ง, %
โปรตีน, % เยื่อใย, %
ไขมัน, %
28.73

21.82

14.53

Nitrogen free
extract, %
44.07

5.76

ที่มา: วิเคราะห์โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหาสัตว์ สานักพัฒนาอาหารสัตว์

ตารางที่ 4 ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อสมรรถภาพการผลิต
ลักษณะที่ศึกษา
อาหารไก่ไข่
100%
นาหนักตัวเริ่มทดลอง,กก.
1.46
ผลผลิตไข่,%(1-4 wks)
22.83
ผลผลิตไข่, % (5-8 wks)
81.33
ผลผลิตไข่, % (9-12 wks)
90.50
นาหนักไข่, กรัม (1-4 wks)
49.00
นาหนักไข่, กรัม (5-8 wks)
52.33
นาหนักไข่, กรัม (9-12 wks)
56.50
มวลไข่,กรัม/ตัว/วัน(1-4 wks)
11.18a
มวลไข่, กรัม/ตัว/วัน(5-8 wks)
42.56a
มวลไข่, กรัม/ตัว/วัน(9-12 wks)
51.13
นาหนักตัวสินสุดทดลอง,กก.
1.86
ปริมาณอาหารไก่ไข่+ใบหม่อน (นาหนักแห้ง)ที่กิน
87.00
,กรัม/ตัว/วัน (1-4 wks)
ปริมาณอาหารไก่ไข่+ใบหม่อน (นาหนักแห้ง)ที่กิน
101.00B
, กรัม/ตัว/วัน (5-8 wks)
ปริมาณอาหารไก่ไข่+ใบหม่อน (นาหนักแห้ง)ที่กิน
108.50B
, กรัม/ตัว/วัน (9-12 wks)
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) (1-4 wks)
7.78b
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) (5-8 wks)
2.37B
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) (92.12B
12wks)
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) (1-4 wks)
0.68a
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) (5-8 wks)
2.24A
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) (9-12 wks)
2.50A
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EER) (1-4 wks)
4.65a
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EER) (5-8 wks)
15.24A
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EER) (9-12 wks)
17.04A
ab

อาหารไก่ไข่ 95%+
ใบหม่อนหมัก 5%
1.45
22.33
80.66
89.83
48.50
51.83
55.83
10.83b
41.81b
50.15
1.86
87.09

P-value

103.17 A

0.0004

111.18 A

0.0002

8.04a
2.46A
2.21A

0.0391
0.0003
0.0004

0.65b
2.12B
2.37B
4.49b
14.65B
16.32B

0.0129
<0.0001
<0.0001
0.0386
0.0003
0.0004

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p0.05)
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p0.01)

AB

0.8046
0.0924
0.1218
0.1099
0.2700
0.0924
0.1774
0.0276
0.0126
0.0514
0.9088
0.8351
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ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อสมรรถภาพการผลิต
ไก่เริ่มไข่ 5% ที่อายุ 19 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่าการเสริมใบหม่อนทาให้ผลผลิตไข่
นาหนักไข่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทัง 12 สัปดาห์ แต่มวลไข่ช่วง 8 สัปดาห์แรก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ถึงแม้ว่าผลผลิตไข่และนาหนักไข่จะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่
เมื่อนามาคานวณเป็นมวลไข่ ซึ่งคานวณจากผลคูณของผลผลิตไข่กับนาหนักไข่ ทาให้มวลไข่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามมวลไข่ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายของการทดลองไม่ มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ(p>0.05) มีค่าเท่ากับ 51.13 และ 50.15 กรัม/ตัว/วัน ประสิทธิภาพการเปลี่ ยนอาหาร (feed
conversion ratio, FCR ค านวณจากปริ ม าณอาหารที่ ไ ด้ รั บ (g)/มวลไข่ ( g)) ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ โ ปรตีน
(protein efficiency ratio, PER คานวณจากมวลไข่(g)/ปริมาณโปรตีนที่ได้รับ (g)) และประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน (energy efficiency ratio, EER คานวณจาก มวลไข่(g) x100/ปริมาณ ME ที่ได้รับ) ในกลุ่มที่ไม่ได้
เสริมใบหม่อนหมักดีกว่ากลุ่มที่เสริมใบหม่อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
Chwalibog (1992) รายงานว่ า การกิ น อาหารขึ นกั บ หลายปั จ จั ย เช่ น พั น ธุ์ น าหนั ก ตั ว
อุณหภูมิโรงเรือน และนาหนักไข่ ปริมาณความต้องการโปรตีนที่ได้จากผลงานวิจัยหลายงาน มีค่าที่แตกต่าง
กัน เช่นNRC (1994) รายงานว่า ความต้องการโปรตีนในไก่ไข่สีนาตาลที่กินอาหารวันละ 110 กรัม มีค่าเท่ากับ
15 % ของอาหาร ส่วน Ishibashi and Yonemochi (2003) รายงานว่าแม่ไก่ที่ให้ไข่ 90 % กินอาหาร 110
กรัม ต้องการโปรตีน 13.3 % ของอาหาร ขณะที่ Reid (1976) รายงานว่าการให้โปรตีนในอาหาร 15.5% ทา
ให้ผลผลิตไข่และนาหนักไข่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่มโี ปรตีน 10.0% 11.5% และ 13.5%
Mboko et al. (2010) รายงานว่าไก่ไข่พันธุ์ Lohmann ที่อายุ 18-28 สัปดาห์เลียงใน
สภาพขังคอกในเขตร้ อน (tropical) มี ป ระสิ ทธิภ าพการเปลี่ ยนอาหาร (FCR) เท่ากับ 3.42 การลดลงของ
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) เมื่อได้รับปริมาณโปรตีนสูงขึน สาเหตุเนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงทาให้มี
การขับออกของโปรตีน มากขึน (Ratriyanto et al, 2017) ซึ่งจากการทดลองครังนี ในกลุ่มที่มีการเสริ ม ใบ
หม่อนหมักจะได้รับโปรตีนสูงขึนและมีค่า PER ลดลง โดยอาจจะเกิดจากมีการขับออกของโปรตีนมากขึน
ตารางที่ 5 ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อคุณภาพไข่
ลักษณะที่ศึกษา
อาหารไก่ไข่ 100%
อาหารไก่ไข่ 95%+
ใบหม่อนหมัก 5%
นาหนักไข่, กรัม
56.98
56.68
ความกว้างฟองไข่, มม.
42.25
42.50
ความยาวฟองไข่, มม.
56.98
57.13
ดัชนีรูปร่างไข่, %
74.14
74.53
ความสูงไข่ขาว,มม.
8.08
8.13
นาหนักไข่ขาว, กรัม
35.98
36.03
นาหนักไข่แดง, กรัม
12.88
12.68
นาหนักเปลือกไข่, กรัม
8.01
7.86
B
สีไข่แดง
7.83
8.83A
AB

P-value
0.5147
0.0953
0.0973
0.0800
0.4506
0.8879
0.7367
0.6792
0.0017

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p0.01)

9
ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อคุณภาพไข่
จากการทดลองพบว่าคุณภาพของไข่ทัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) แต่สีไข่แดงในกลุ่มที่เสริมใบหม่อนหมักแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้เสริมใบหม่อนหมักอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
Romanoff and Romanoff (1949) รายงานว่าลักษณะของไข่ในอุดมคติซึ่งมีนาหนัก
ประมาณ 50 กรัม ความกว้าง 4.2 เซนติเมตร ความยาว 5.7 เซนติเมตร มีค่าดัชนีรูปร่างไข่ (shape index,
SI) ประมาณ 74 ทังนี SI= (ความกว้างของฟองไข่ / ความยาวของฟองไข่)  100 โดยมีรายงานว่าไข่ที่มีค่า
ดัชนีรูปร่างฟองไข่สูงจะมีรูปทรงสันกลมรี ส่วนไข่ที่มีค่าดัชนีรูปร่างฟองไข่ต่าจะมีรูปร่างยาว
Ehtesham and Chowdhury (2002) รายงานว่าการใช้อาหารที่มีระดับโปรตีนและ
พลังงานแตกต่างกันมีผลให้ความกว้างของไข่แตกต่างกัน โดยไก่ไข่กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงจะมีความ
กว้างของไข่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีนต่า
วิโรจน์ (2537) รายงานว่าสีของไข่แดงเปลี่ยนแปลงตามชนิดอาหาร ถ้าอาหารมีเม็ดสีมาก
โดยเฉพาะเม็ดสีแซนโทรฟิล (xanthophill) จะทาให้ไข่แดงมีสีเข้มจัด ซึ่งผลจากการทดลองครังนีพบว่าการ
เสริมใบหม่อนหมักทาให้สีไข่แดงเข้มขึน แสดงว่าใบหม่อนหมักมีเม็ดสีแซนโทรฟิลมาก
ตารางที่ 6 ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ลักษณะที่ศึกษา
อาหารไก่ไข่ 100% อาหารไก่ไข่ 95%+
ใบหม่อนหมัก 5%
ปริ ม าณอาหารที่ กิ น (อาหาร+ใบหม่ อ น,
8,302.00B
8,440.83A
น าหนั ก แห้ ง )ตลอดระยะเวลาการเลี ยง
,กรัม/ตัว (1-12 wks)
ต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 โหล, บาท
20.81B
21.65A
(1-12 wks)
รายได้จากการขายไข่,บาท (1-12 wks)
163.52a
161.98b
รายได้ทังหมดต่อต้นทุนค่าอาหาร, บาท/ตัว
68.96A
64.54B
(1-12 wks)
คานวณราคาค่าอาหารกิโลกรัมละ 11.39 บาท ใบหม่อนหมักกิโลกรัมละ 4.00 บาท
ab
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p0.05)
AB
ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรแตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p0.01)

P-value
0.0001
<0.0001
0.0236
<0.0001
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ผลของการเสริมใบหม่อนหมักต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ไก่ไข่กลุ่มที่ให้อาหารปกติและกลุ่มที่เสริมใบหม่อนหมักมีปริมาณอาหารที่กิน ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 โหล รายได้จากการขายไข่ และรายได้ทังหมดต่อต้นทุนค่าอาหารตลอดระยะการ
เลียงแตกต่างกัน อย่ างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เท่ากับ 8,302.00 กับ 8,440.83 กรัม/ตัว, 20.81 กับ
21.65 บาท, 163.52 กับ 161.98 บาท และ 68.96 กับ 64.54 บาท/ตัว ตามลาดับ กลุ่มที่เสริมใบหม่อนหมัก
เมื่อคานวณราคาใบหม่อนที่นาหนักแห้งจะมีราคาแพงกว่าอาหารไก่ไข่ ทาให้ต้นทุนกลุ่มที่เสริมใบหม่อนสูงกว่า
และคานวณราคาขายไข่เท่ากันทัง 2 กลุ่ม แต่ราคาขายจริงการเสริมใบหม่อนหมักซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ไข่เนื่องจากใบหม่อนมีสารที่มีประโยชน์จะทาให้ขายได้ราคามากกว่าไข่ทั่วไปจึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่มี
การปลูกใบหม่อนเดิมอยู่แล้วหรือส่งเสริมให้ปลูกมากขึนเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่ไข่
สรุปผลการทดลอง
การทดลองแบบเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (group comparison t-test) ระหว่างไก่ไข่
กลุ่มที่ได้รับอาหารกลุ่มที่ 1 และ 2 มี 6 ซา ใน 1 หน่วยทดลองมีไก่ 5ตัวรวมไก่ทังหมด 60 ตัว สิ่งทดลอง
ประกอบด้วย อาหารที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ใช้อาหารไก่ไข่100% กลุ่มที่ 2 ใช้อาหารไก่ไข่ 95 %
ผสมกับใบหม่อนหมักโดยให้ใบหม่อนหมักเต็มที่ทาการทดลองที่ไก่ไข่อายุ 19-30 สัปดาห์ สรุปผลการทดลองได้
ดังนี
1.ไก่ไข่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ทีม่ ีการเสริมใบหม่อนหมักในอาหารไก่ไข่ ทาให้สมรรถภาพ
การผลิต ได้แก่ผลผลิตไข่ นาหนักไข่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทัง 12 สัปดาห์ แต่มวลไข่ช่วง 8 สัปดาห์แรก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามมวลไข่ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(p>0.05) สาหรับประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มที่ไม่ได้เสริมใบหม่อนหมักดีกว่ากลุ่มที่ เสริมใบหม่อนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
2.คุณภาพไข่ของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่มีการเสริมใบหม่อนหมักในอาหาร ไม่ทาให้คุณภาพ
ไข่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่สีไข่แดงในกลุ่มที่เสริมใบหม่อนหมักมีสีแดงกว่ากลุ่ มที่
ไม่ได้เสริมใบหม่อนหมัก (p<0.05)
3.ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามในการคานวณราคาขายไข่คานวณที่ราคาเท่ากันระหว่างกลุ่มที่เสริมใบหม่อนหมัก
และไม่เสริมใบหม่อนหมักแต่ในทางปฏิบัติควรจะต้องขายไข่ที่เสริมใบหม่อนหมักด้วยราคาที่สูงกว่าเนื่องจาก
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของไข่ หากใช้ใบหม่อนเสริมในอาหารไก่ไข่ต้องจาหน่ายในตลาดอินทรีย์ หรือตลาด
เฉพาะ (niche market) ซึ่งจะได้ราคาที่สูงกว่าจาหน่ายในตลาดทั่วไป นอกจากนีการใช้ใบหม่อนจะเหมาะสม
กับการเลียงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรกรรายย่อยที่มีการปลูกหม่อน หรือปลูก หม่อนเป็นอาชีพ
เสริม เป็นต้น
กิติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้ าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สั ตว์ระยองตาบลแม่นาคู้ อาเภอ
ปลวกแดง จั งหวัดระยองทุ ก ท่าน ที่ร่ ว มปฏิบัติงานทดลอง ให้ ความช่ว ยเหลื อ และอานวยความสะดวก
จนกระทั่งเสร็จสินในการทดลอง
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