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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการเสริ มดอกหางนกยูงฝรั่งในสู ตรอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิ ต และคุ ณ ภาพซากของไก่ เ นื้ อ ในช่ ว งอายุ 4-6 สัป ดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely
randomized design) โดยใช้ไก่เนื้ อพันธุ์อาร์ เบอร์ เอเคอร์ (Arbor Acres) จํานวน 160 ตัว แบ่งไก่ออกเป็ น 20 กลุ่ม
จํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 8 ตัว โดยสุ่ มให้อาหารทดลองดังนี้ อาหารทางการค้า (กลุ่มควบคุม) อาหารทางการค้าเสริ ม
ด้วยดอกหางนกยูงฝรั่ง 1, 2, 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อาหารที่ใช้ทดลองมีโปรตีน 19 เปอร์ เซ็นต์ พลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้ 3,000 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พบว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่เสริ มด้วยดอกหางนกยูงฝรั่ง
1, 2, 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ปริ มาณอาหารที่กิน อัตราการเจริ ญเติบโต และประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารตํ่า
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่ วนคุณภาพซาก พบว่าเปอร์ เซ็นต์ไขมันช่องท้อง เปอร์ เซ็นต์
เนื้อหน้าอก และเปอร์ เซ็นต์เนื้ อสะโพก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่น้ าํ หนักซาก
และเปอร์ เซ็ น ต์ซ ากน้อ ยกว่าอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) และเปอร์ เซ็ นต์ก๋ ึ นมี น้ าํ หนักมากกว่า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คาสาคัญ : ดอกหางนกยูงฝรั่ง; การเสริ มสูตรอาหาร; สมรรถภาพการผลิต; คุณภาพซาก; ไก่เนื้อ

*ผู้รับผิดชอบบทความ : paichok@tu.ac.th

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Abstract
The objectives of this study was to determine the effect of Delonix regia flower supplementation in the
diets on performance and carcass quality of broilers during 4-6 weeks of age. The experiment was designed in
completely randomized design (CRD). One hundred and sixty, one-day old Arbor Acres broiler chicks were
divided into 20 groups with 4 replicates and 8 birds each. The experimental diet was supplemented with Delonix
regia flower at 0 (control), 1, 2, 3 and 4 %. The protein and metabolizable energy contents of experimental diets
were 19 % and 3,000 kcal/kg. The results showed that average daily feed intake (ADFI), average daily gain
(ADG) and feed conversion ratio (FCR) were found to decrease at higher levels of Delonix regia flower
inclusions.(P<0.05). The carcass quality showed that percentage of abdominal fat pad, percentage of breast meat
and percentage of thigh meat were not significant different among treatments (P>0.05). But the carcass weight,
dressing percentage were lower than the control and gizzard percentage was also higher than the
control.(P<0.05).
Keywords: Delonix regia flower; performance; carcass quality; broilers
สมุ น ไพรมาใช้เ ป็ นแนวทางหลี ก เลี่ ย งการใช้ส าร
ปฏิชีวนะเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิต ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สมุนไพรเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่มาจากธรรมชาติ ประกอบ
กับมีสรรพคุณทางยาและไม่มีสารตกค้างที่ก่อให้เกิ ด
การดื้อยาของเชื้อโรค โดยการนําสมุนไพรมาใช้ผสม
ในอาหารสัตว์มกั อยูใ่ นรู ปผง [4] แต่มีขอ้ จํากัดในการ
ใช้ เ พราะจํา เป็ นต้อ งใช้ใ นระดั บ สู ง ซึ่ งอาจมี ผ ล
กระทบต่อการย่อยและการดูดซึ มอาหารของสัตว์ อีก
ทั้งควบคุมระดับสารออกฤทธิ์ ได้ยาก จึงมีการพัฒนา
พื ช สมุ น ไพรมาใช้ ใ นรู ปสารสกั ด หยาบ (crude
extract) ที่สามารถควบคุมปริ มาณสารออกฤทธิ์ ได้ง่าย
กว่าและมีราคาไม่สูงมากนัก [5]
ดอกหางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) มีสารต้าน
อนุ มู ลอิ สระ เช่ น phenols และ flavonoids [6] มี
ปริ มาณแคลเซี ยมสู งมากกว่า 50 มิ ลลิกรั ม/100 กรั ม
[7] ต้านแบคที เรี ย Esherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococus aureus, Salmonella

1. บทนา
ปั จจุ บันการบริ โภคเนื้ อไก่ เพิ่มขึ้ นทุ กปี และ
ปริ มาณการบริ โภคเนื้ อไก่ของโลกต่อคน ในปี 25502554 มีปริ มาณเพิม่ ขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.33 ต่อปี
โดยมีประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นประเทศที่มีการ
บริ โภคเนื้ อไก่มากที่ สุด คือ 13.89 ล้านตัน รองลงมา
ได้แก่ จีน 13.02 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.10 ล้าน
ตัน ตามลําดับ [1] อาหารสัตว์เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ตอ้ งมี
ธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ เพื่อให้
สัตว์เจริ ญเติบโต ให้ผลผลิต และมีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้อาหารสู งสุ ดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ [2] ไก่ ตอ้ งการ
อาหารเพื่อการดํารงชี พ และกระบวนการต่าง ๆ ใน
ร่ า งกายดํา เนิ น ไปอย่า งปกติ เช่ น การหายใจ การ
หมุ น เวี ย นโลหิ ต การย่ อ ย-การดู ด ซึ ม อาหาร การ
ขับ ถ่ า ย การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นร่ างกาย เพื่ อ การ
เจริ ญเติบโต เพื่อการสื บพันธุ์ การให้ผลผลิต และเพื่อ
สะสมไขมันตามร่ างกาย [3] ปั จ จุ บั น มี การนํ า พื ช
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typhimurium, Salmonella paratyphi, Salmonella
tiphi, Shigella dysenteriae ต้านรา Fusarium
chamydosporum, Rhizoctonia bataticola [8] มีฤทธิ์
แก้อกั เสบ [9] ดังนั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาผล
ของการเสริ มดอกหางนกยูงฝรั่งต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้ อ การวิจยั นี้ จึงนําดอก
หางนกยูงฝรั่งมาใช้เพื่อเสริ มในอาหารไก่เนื้ อในช่วง
อายุ 4-6 สัปดาห์

เพื่อศึกษาคุณภาพซาก
2.2 การบันทึกข้ อมูล
บันทึ กนํ้าหนักไก่เนื้ อแต่ละกลุ่มแต่ละซํ้า
เมื่อเริ่ มและสิ้นสุดการทดลอง โดยการชัง่ นํ้าหนักรวม
ของแต่ ละซํ้า บันทึ กปริ ม าณอาหารที่ ไก่ กิน บันทึ ก
ข้อมูลนํ้าหนักไก่มีชีวิตของแต่ละตัว นํ้าหนักไก่หลัง
เชื อดและถอนขนแล้ว นํ้าหนักตัวหลังจากเอาเครื่ อง
ในออก ตัดแต่งซากโดยการตัดคอ และข้อขาทั้ง 2 ข้าง
แล้วนําค่าต่าง ๆ ที่บนั ทึกมาคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์ซาก
และเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.3.1 คํานวณหาปริ มาณอาหารที่กิน อัตรา
การเจริ ญเติ บ โต ประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นอาหาร
นํ้ าห นั ก มี ชี วิ ต นํ้ าห นั ก ซาก เ ป อร์ เ ซ็ น ต์ ซ าก
เปอร์ เ ซ็ น ต์ไ ขมัน ช่ อ งท้อ ง เปอร์ เ ซ็ น ต์เ นื้ อ หน้า อก
เปอร์เซ็นต์เนื้อสะโพก และเปอร์เซ็นต์ก๋ ึน
2.3.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis
of variance) ตามวิธีของ CRD
2.3.3 วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ของความแตกต่ า ง
ระหว่างสู ตรอาหาร ด้วยวิธี Duncan’s multiple range
test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS [10]
2.4 สถานทีท่ าการทดลอง
ฟาร์ ม สั ต ว์ปี ก ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก าร
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(completely randomized design, CRD) ใช้ไก่เนื้ ออายุ
1 วัน จํานวน 160 ตัว เลี้ยงลูกไก่ดว้ ยอาหารที่ผลิตขึ้น
ทางการค้า ซึ่ งมีโปรตีน 21 เปอร์ เซ็นต์ พลังงานที่ ใช้
ประโยชน์ได้ 3,000 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
และกกลูกไก่ด้วยหลอดไฟขนาด 40 วัตต์ จํานวน 4
ดวง จนถึงอายุ 21 วัน โดยให้น้ าํ และอาหารกิ นอย่าง
เต็มที่ (ad libitum) เมื่อลูกไก่มีอายุ 21 วัน ทําการสุ่ ม
ลูกไก่ออกเป็ นกลุ่มทดลอง 20 กลุ่ม จํานวน 4 ซํ้า ซํ้า
ละ 8 ตัว โดยสุ่ มเลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้ทดลองมี 5 สู ตร
อาหารทุกสู ตรเป็ นอาหารผง มีโปรตีน 19 เปอร์ เซ็นต์
พลัง งานที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ไ ด้ 3,000 กิ โ ลแคลอรี่ ต่ อ
อาหาร 1 กิ โลกรั ม มีค่าใกล้เคี ยงกัน ได้แก่ สู ตรที่ 1
อาหารควบคุ ม (อาหารทางการค้า) สู ตรที่ 2 อาหาร
ทางการค้าเสริ มด้วยดอกหางนกยูงฝรั่ง 1 % สู ตรที่ 3
อาหารทางการค้าเสริ มด้วยดอกหางนกยูงฝรั่ง 2 %
สู ตรที่ 4 อาหารทางการค้าเสริ มด้วยดอกหางนกยูง
ฝรั่ง 3 % สูตรที่ 5 อาหารทางการค้าเสริ มด้วยดอกหาง
นกยูงฝรั่ง 4 %
โดยทําการทดลองที่อายุ 4-6 สัปดาห์ เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง สุ่มไก่ 3 ตัว ในแต่ละซํ้า แล้วฆ่าไก่

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 สมรรถภาพการผลิต
กลุ่มอาหารที่ เสริ มดอกหางนกยูงฝรั่งใน
ระดับต่าง ๆ มีปริ มาณอาหารที่กินน้อยกว่ากลุ่มอาหาร
ควบคุ มและมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทาง
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สถิ ติ (P<0.05) ดัง แสดงในตารางที่ 1 เนื่ อ งจาก
แทนนิ นที่พบในดอกหางนกยูงฝรั่ง [11] ซึ่ งมีรสฝาด
(astringent) ทําให้ความน่ ากินลดลง ปริ มาณอาหารที่
กิ นจึ งลดลงไปด้วยเมื่อเสริ มดอกหางนกยูงฝรั่ง [12]
ส่ ว นอั ต ราการเจริ ญเติ บ โตน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม อาหาร
ควบคุม เนื่ องจากไก่ กินอาหารลดลง จึ งทําให้อตั รา

การเจริ ญเติ บโตลดลงด้วย นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภาพ
การเปลี่ ยนอาหารด้อยกว่ากลุ่มอาหารควบคุ ม ทั้งนี้
เนื่ องจากไก่กินอาหารลดลง และส่ งผลให้อตั ราการ
เจริ ญเติบโตลดลง จึ งทําให้ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยน
อาหารด้ อ ยกว่ า และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลของการใช้ดอกหางนกยูงฝรั่งเสริ มในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพของไก่เนื้อในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์
ปริ มาณดอกหางนกยูงฝรั่ง (%)
1
2
3
4
87.68a
78.32b 80.89b 78.71b 80.30b
ปริ มาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
± 2.15
± 3.31 ± 2.99 ± 2.85 ± 2.92
a
59.65
52.30b 49.64b 48.43b 48.67b
อัตราการเจริ ญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)
± 2.35
± 5.13 ± 1.96 ± 1.72 ± 2.56
ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
1.49b
1.53ab 1.66a
1.65a
1.65a
(อาหารที่กิน/นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น)
± 0.05
± 0.11 ± 0.03 ± 0.08 ± 0.10
abc
ตัวอักษรที่อยูเ่ หนือค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในแนวนอน
ข้อมูลที่บนั ทึก

อาหารควบคุม

P-value
0.0014
0.0009
0.0261

ให้ ก๋ ึ น มี น้ ําหนัก เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ต าม เปอร์ เ ซ็ น ต์
ไขมันช่องท้อง เนื้อหน้าอกและเนื้อสะโพกพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เพราะอาหารทุก
สู ตรมี โปรตี นและพลังงานใกล้เคี ยงกัน แต่ปริ มาณ
อาหารที่ กินในกลุ่มที่ เสริ มดอกหางนกยูงฝรั่งตํ่ากว่า
จึงทําให้น้ าํ หนักซากน้อยกว่ากลุ่มควบคุม โดยจะเห็น
ได้วา่ เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องมีแนวโน้มที่ลดลง (P=
0.33) และเปอร์ เซ็นต์เนื้ อหน้าอกก็มีแนวโน้มลดลง
(P=0.2) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ(P>0.05) ดังนั้นถ้าซากของไก่มีเปอร์เซ็นต์ไขมัน
ช่องท้องน้อยมีผลให้คุณภาพซากของไก่ดี [13]

3.2 คุณภาพซาก
จากข้อ มู ล ดัง แสดงในตารางที่ 2 พบว่า
นํ้าหนักซาก และเปอร์เซ็นต์ซากของไก่ที่ได้รับอาหาร
เสริ ม ดอกหางนกยูง ฝรั่ ง ตํ่า กว่า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) ส่ ว นเปอร์ เ ซ็ น ต์ก๋ ึ น มี
แนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P<0.05) เนื่ อ งจากนํ้าหนัก มี ชี วิ ต ของกลุ่ ม ที่ มี ก าร
เสริ มดอกหางนกยูงฝรั่ งที่ ระดับต่าง ๆ มี แนวโน้มที่
ลดลงจากกลุ่มอาหารควบคุม เพราะเมื่อนํ้าหนักมีชีวิต
ลดลงทําให้เปอร์ เซ็นต์ซากลดลงด้วย ส่ วนเปอร์ เซ็นต์
กึ๋นมีน้ าํ หนักมากกว่ากลุ่มควบคุมเนื่ องจากการเสริ ม
ดอกหางนกยูง ฝรั่ ง ในอาหารทํา ให้ มี เ ยื่ อ ใยสู ง ขึ้ น
ส่งผลให้ก๋ ึนทําหน้าที่ในการย่อยอาหารหนักขึ้น จึงทํา
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ตารางที่ 2 ผลของการเสริ มดอกหางนกยูงฝรั่งในสูตรอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์
ปริ มาณดอกหางนกยูงฝรั่ง (%)
1
2
3
4
2058.34
1870.84
1879.17 1779.17 1850.50
นํ้าหนักมีชีวติ (กรัม)
± 95.75
±146.80 ± 13.6.33 ± 77.43 ± 126.93
a
1633.33
1462.50b 1444.17b 1340.83b 1425.70b
นํ้าหนักซาก (กรัม)
± 82.77
± 139.02 ± 95.74 ± 67.24 ± 103.97
79.36a
78.02a
76.88ab
75.34b
77.04ab
% ซาก
± 0.74
± 1.38
± 1.31
± 2.41
± 1.33
0.89
0.69
0.71
0.72
0.93
% ไขมันช่องท้อง
± 0.26
± 0.09
± 0.08
± 0.19
± 0.29
10.14
8.99
9.42
9.64
9.97
% เนื้อหน้าอก
± 0.34
± 1.31
± 0.27
± 0.70
± 0.15
4.84
4.47
4.84
4.62
4.78
% เนื้อสะโพก
± 0.12
± 0.41
± 0.25
± 0.36
± 0.33
b
b
a
ab
18.26
18.24
22.31
20.91
20.21ab
% กึ๋น
± 2.62
± 2.31
± 0.97
± 0.95
± 1.66
abc
ตัวอักษรที่อยูเ่ หนือค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในแนวนอน
ข้อมูลที่บนั ทึก

อาหารควบคุม

P-value
0.5600
0.0100
0.0300
0.3300
0.2000
0.4000
0.0300

4. สรุ ป

8. เอกสารอ้างอิง

การใช้ดอกหางนกยูงฝรั่ง 0-4 เปอร์ เซ็นต์ ใน
อาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุ ณภาพซากของ
ไก่เนื้อในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ พบว่าปริ มาณอาหารที่
กิ น อัต ราการเจริ ญ เติ บ โต และประสิ ท ธิ ภ าพการ
เปลี่ ย นอาหารลดลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) ส่ ว นคุ ณ ภาพซากพบว่า เปอร์ เ ซ็ น ต์ไ ขมัน
ช่องท้อง เปอร์ เซ็นต์เนื้ อหน้าอก เปอร์ เซ็นต์เนื้ อโคน
ขา และเปอร์ เซ็นต์หัวใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) แต่ น้ ํ าหนั ก ซากและ
เปอร์ เซ็นต์ซากตํ่ากว่า ส่ วนเปอร์ เซ็นต์ก๋ ึนมีมีน้ าํ หนัก
มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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