ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ ประโยชน์ ท่ เี หมาะสมในสูตรอาหารไก่ กระดูกดา
สายพันธุ์โครงการหลวง ช่ วงอายุ 11-16 สัปดาห์
Optimum Protein and Metabolizable Energy Levels in Royal Project
Black-bone Chicken Diets During 11-16 Weeks of Age
สุชน ตัง้ ทวีวิพัฒน์ * ปฏิวัติ ผายทอง และ บุญล้ อม ชีวะอิสระกุล
Suchon Tangtaweewipat*, Patiwat Phaitong and Boonlom Cheva-Isarakul
ภาควิ ชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Department of Animal and Aquatic Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
*Corresponding author: Email: agani002@gmail.com
(Received: 19 September 2017; Accepted: 19 January 2018)

Abstract: A total of 336 heads 10 weeks old Royal Project Black-bone (RPBB) chicken were randomly allotted
into 4 groups of 3 replicates each (12 male and 16 female/rep.) according to a 2x2 factorial arrangement in
CRD. They were fed with diet containing 2 CP levels, i.e. 17% vs. 15% and 2 ME levels (3.2 vs. 2.9 kcal/g) for 6
weeks. The results showed no significant interaction between CP and ME levels (P>0.05). When each factor was
taken into consideration, it was found that different CP level had no significant effects (P>0.05) on body weight
gain, ADG, feed intake, FCR and mortality rate. Chickens fed low ME level (2.9 kcal/g) consumed significantly
more feed (P<0.01; 2.72 vs. 2.60 kg) thus gave significantly (P<0.05) higher body weight gain (0.61 vs. 0.58 kg)
and ADG (14.58 vs. 13.56 g) than the high ME level (3.2 kcal/g). However no significant effect (P>0.05) was
found on FCR and mortality rate. When each treatment was taken into consideration, it revealed that chicken
consumed diet 2 (17% CP, 2.9 kcal ME/g) had significantly better performances than diets 1, 3 and 4 (P<0.05),
i.e. higher body weight (0.64 vs. 0.57, 0.56 and 0.59 kg); ADG 15.15 vs. 13.68, 13.44 and 14.00 g) and lower
FCR (4.34 vs. 4.51, 4.65 and 4.57) as well as lower feed cost per gain (50.74 vs. 58.41, 56.84 and 50.91 Baht/kg
BW gain, respectively). It might be due to the higher feed intake (65.63 vs. 61.58, 62.30 and 63.97 g/d; P<0.05),
thus caused higher nutrient intake, i.e. CP (11.17 vs. 10.47, 9.36 and 9.59 g/d; P<0.05). Therefore, it can be
concluded that the optimum diet for 11-16 weeks old RPBB chicken should contain 17% CP, 2.9 kcal ME/g.
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บทคัดย่ อ: ใช้ ไก่กระดูกดำสำยพันธุ์โครงกำรหลวงอำยุ 10 สัปดำห์ จำนวน 336 ตัว สุม่ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ ้ำ ๆ ละ
28 ตัว (เพศผู้ 12 และเพศเมี ย 16 ตัว) วำงแผนกำรทดลองแบบ 2x2 factorial arrangement in CRD ให้ ได้ รั บอำหำร
ทดลองที่มี CP 2 ระดับ คือ 17 เทียบกับ 15% แต่ละระดับ CP มี ME 2 ระดับ คือ 3.2 เทียบกับ 2.9 kcal/g เลี ้ยงเป็ นเวลำ 6
สัปดำห์ ผลปรำกฏว่ำ ค่ำสหสัมพันธ์ ระหว่ำง CP และ ME ไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ จึงพิจำรณำแต่ละปั จจัย พบว่ำ กำรให้
อำหำรที่ มี ระดับ CP ต่ำงกัน ไม่ท ำให้ น ำ้ หนักตัวเพิ่ ม ADG ปริ มำณอำหำรที่ กิ น FCR และอัตรำกำรตำยแตกต่ำงกัน
(P>0.05) แต่กำรให้ ME ระดับต่ำทำให้ ไก่กินอำหำรมำกขึ ้น (2.72 vs. 2.60 กก.; P<0.01) ส่งผลให้ นำ้ หนักตัวเพิ่ม (0.61
vs. 0.58 กก.) และ ADG (14.58 vs. 13.56 ก.) ดีกว่ำกลุม่ ที่ได้ รับ ME ระดับสูงอย่ำงมีนยั สำคัญ (P<0.05) ส่วน FCR และ
อัตรำกำรตำย ให้ ผลไม่ต่ำงกัน (P>0.05) เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่ม พบว่ำ ไก่กลุม่ ที่ 2 ซึ่งได้ รับอำหำรที่มี 17% CP, 2.9 kcal
ME/g มีสมรรถภำพกำรผลิตดีกว่ำกลุม่ ที่ 1, 3 และ 4 อย่ำงมีนยั สำคัญ (P<0.05) คือ มีน ้ำหนักตัวเพิ่ม 0.64 vs. 0.57, 0.56
และ 0.59 กก.; ADG 15.15 vs. 13.68, 13.44 และ 14.00 ก. และ FCR 4.34 vs. 4.51, 4.65 และ 4.57 รวมทั ง้ มี ต้ นทุ น
ค่ำอำหำรต่อน ้ำหนักเพิ่ม 1 กก. (FCG) ต่ำกว่ำด้ วย (50.74 vs. 58.41, 56.84 และ 50.91 บำท/กก. น ้ำหนักเพิ่ม ตำมลำดับ)
ทังนี
้ ้อำจเนื่องมำจำกไก่กลุ่มดังกล่ำวกินอำหำรมำกกว่ำ (65.63 vs. 61.58, 62.30 และ 63.97 ก./วัน ตำมลำดับ; P<0.05)
ทำให้ ได้ รับสำรอำหำร เช่น โปรตีนมำกกว่ำ (11.17 vs. 10.47, 9.36 และ 9.59 ก./วัน ตำมลำดับ; P<0.05) สรุ ปได้ ว่ำ สูตร
อำหำรที่เหมำะสมสำหรับไก่กระดูกดำโครงกำรหลวงช่วงอำยุ 11-16 สัปดำห์ ควรมี 17% CP, 2.9 kcal ME/g
คาสาคัญ: ไก่กระดูกดำสำยพันธุ์โครงกำรหลวง โปรตีน พลังงำนใช้ ประโยชน์ สมรรถภำพกำรผลิต

คานา

สุชน และคณะ (2559) ได้ เลี ้ยงไก่กระดูกดำสำย
พันธุ์ โครงกำรหลวงแบบปล่อยพื น้ ในโรงเรื อนเปิ ดด้ วย
อำหำรที่มี CP 2 ระดับ (21 vs. 19%, 19 vs. 17% และ 17
vs. 15% ในช่ วงอำยุ 1-5, 6-10 และ 11-13 สั ป ด ำห์
ตำมลำดับ) โดยแต่ละระดับของ CP มี ME 2 ระดับ (3.2
vs. 2.9 kcal/g) ตลอดระยะกำรทดลอง 13 สั ป ดำห์
ผลสรุ ปได้ ว่ำ ช่วงไก่อำยุ 1-5 สัปดำห์ ควรให้ อำหำรที่ มี
21% CP, 2.9 kcal ME/g ส่วนช่ วงอำยุ 6-10 และ 11-13
สัปดำห์ ควรให้ 19% CP, 2.9 kcal ME/g และ 17% CP,
3.2 kcal ME/g ตำมลำดับ แต่เนื่องจำกกำรศึกษำของสุชน
และคณะ (2559) ข้ ำงต้ น เป็ นกำรให้ อำหำรที่มี CP และ
ME ระดับสูงกับระดับต่ำแบบต่อเนื่องตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง
อำยุ 13 สัปดำห์ ซึ่งอำจกระทบต่อผลกำรทดลองในระยะ
ต่อมำ ปฏิวตั ิ และคณะ (2560) จึงได้ ศึกษำโดยให้ อำหำร
ที่เหมำะสมในช่วงไก่ อำยุ 1-5 สัปดำห์ คือ 21% CP, 2.9
kcal ME/g ตำมที่ รำยงำนไว้ โดยสุชน และคณะ (2559)
ก่อน แล้ วเริ่ มทดลองต่อด้ วยกำรให้ อำหำรที่มี CP และ ME
ต่ ำ ง กั น (19 vs. 17% CP แ ล ะ 3.2 vs. 2.9 kcal/g
ตำมล ำดับ ) ในช่ วงไก่ อำยุ 6-10 สัปดำห์ ผลปรำกฏว่ ำ
สู ต รอำหำรที่ เหมำะสม คื อ 19% CP, 2.9 kcal ME/g
อย่ ำงไรก็ ดี เนื่ อ งจำกยังไม่ มี ก ำรศึ ก ษำในช่ วงไก่ อ ำยุ

ปั จจุ บั น ไก่ ก ระดู ก ด ำ (Black-bone chicken)
เป็ นที่ร้ ู จักกันมำกขึน้ โดยเฉพำะกลุ่มคนที่ ใส่ใจสุขภำพ
เนื่องจำกเชื่อว่ำเป็ นยำอำยุวฒ
ั นะ และเนื ้อไก่มีโปรตีนสูง
แต่มีไขมันต่ำกว่ำเนื ้อไก่ทวั่ ไป (ศิริลกั ษณ์ , 2530) โดยเนื ้อ
ไก่ด ำไต้ หวันมี โปรตีนร้ อยละ 85.35 ขณะที่ เนื อ้ ไก่ ขำวมี
โปรตี นร้ อยละ 63.18 (บัญ ฑิ ต และคณะ, 2528) มูลนิ ธิ
โครงกำรหลวงได้ พั ฒ นำไก่ กระดู ก ด ำนี ใ้ ห้ มี กำร
เจริ ญเติ บโตดี และมีลักษณะตรงตำมพันธุ์ คื อ มี สีด ำ 9
แห่ง ที่ปำก ใบหน้ ำ ลิ ้น หงอน เล็บ แข้ งขำ ผิวหนัง กระดูก
และเนื อ้ (สุชน และคณะ, 2557) ซึ่งควำมด ำนี เ้ กิ ดจำก
กระบวนกำรสร้ ำงเม็ ดสีเมลำนิ น (melanin) ที่ มี ปริ มำณ
มำกกว่ำปกติ อันเนื่องมำจำกกำรแสดงออกของยีน Fibro
melanosis (Fm) ซึ่ ง เป็ นยี น ที่ ก ระตุ้ นให้ เกิ ด กำรเพิ่ ม
จำนวนเซลล์เม็ดสีดำสะสมในเนื ้อเยื่อ กระดูกและผิวหนัง
(Bateson and Punnett, 1911) นอกจำกนี ้ ยี น Fm ยั ง
ทำงำนร่ วมกับยีน Id (the sex-linked inhibitor of dermal
melanin) ใน กระบ วนก ำร hyper pigmentation ด้ วย
(Dorshorst et al., 2010)
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ผลการทดลองและวิจารณ์

11-16 สัปดำห์ ซึ่ งเป็ นระยะสุดท้ ำยก่ อนส่งตลำด หำก
ทรำบควำมต้ องกำรโภชนะที่เหมำะสมสำหรับไก่ในช่วงนี ้
ก็จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อเกษตรกรในกำรผลิตไก่ให้ มี
ประสิทธิภำพต่อไป

องค์ ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
ผลกำรวิเครำะห์แสดงไว้ ในตำรำงที่ 2 ปรำกฏว่ำ
ค่ ำ CP, CF และ EE ของอำหำรทดลองทุ ก สู ต ร มี ค่ ำ
ใกล้ เคียงกับค่ำที่คำนวณไว้ เช่น ค่ำ CP ใน 2 สูตรแรก มี
โปรตี น ระดับ 17.73-17.76% ส่ วน 2 สูต รหลังมี โปรตี น
15.26-15.89% โดยแตกต่ ำงกันประมำณ 2% ใกล้ เคี ยง
กั บ สู ต รที่ ค ำนวณไว้ คื อ 17 และ 15% CP ตำมล ำดั บ
สำหรับค่ำ ME นัน้ แม้ ว่ำจะไม่ได้ ทำกำรวิเครำะห์โดยตรง
แต่อำจสังเกตได้ จำกค่ำของ EE ในอำหำรพลังงำนสูง (3.2
kcal ME/g) ซึง่ มีคำ่ สูงกว่ำ EE ของสูตรอำหำรที่มีพลังงำน
ต่ำ (2.9 kcal ME/g) กำรที่ ผลวิเครำะห์ มีค่ำใกล้ เคียงกับ
สู ต รที่ ค ำนวณไว้ แสดงว่ ำ ผู้ วิ จั ย ได้ พยำยำมคั ด สรร
วัตถุดิบที่ใช้ ทดลองให้ มีคุณภำพใกล้ เคียงกับที่ระบุไว้ ใน
กำรสร้ ำงสูตรอำหำร และกำรผสมอำหำรมีควำมถูกต้ อง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ใช้ ไก่กระดูกดำสำยพันธุ์โครงกำรหลวงคละเพศ
อำยุ 1 วัน จ ำนวน 482 ตัว ไก่ ทดลองทัง้ หมดนี เ้ ลีย้ งใน
โรงเรื อนเปิ ดแบบปล่อยพื ้น โดยทำที่ฟำร์ มปศุสตั ว์ มูลนิธิ
โครงกำรหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำมำอนุบำลรวมกัน
และให้ อำหำรผงผสมเองที่มี 21% CP, 2.9 kcal ME/g จน
อำยุครบ 5 สัปดำห์ จำกนัน้ คัดไก่ ที่แข็ งแรงจำนวน 406
ตัว เลี ย้ งต่ อ โดยให้ อำหำรผงผสมเองที่ มี 19% CP, 2.9
kcal ME/g จนอำยุ ค รบ 10 สัป ดำห์ ชั่ งน ำ้ หนัก ไก่ และ
อำหำรคงเหลื อ คัดเฉพำะตัวที่ แข็ งแรงจ ำนวน 336 ตัว
แล้ วเริ่ มทำกำรทดลองโดยสุม่ แบ่งไก่ออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่
ละ 3 ซ ้ำ แต่ละซ ้ำมีเพศผู้ 12 ตัว และเพศเมีย 16 ตัว รวม
28 ตัว ให้ ไก่ ทุกตัวได้ รั บน ำ้ และอำหำรอย่ำงเต็ มที่ (ad
libitum) โดยให้ วนั ละ 2 มื ้อ เช้ ำและเย็น อำหำรที่ให้ มี CP
2 ระดั บ คื อ 17 เที ย บกั บ 15% แต่ ล ะระดั บ มี ME 3.2
เที ย บกั บ 2.9 kcal/g ตำมแผนกำรทดลองแบบ 2x2
factorial arrangement in CRD สู ต รอำหำรแสดงไว้ ใน
ตำรำงที่ 1 บันทึกน ้ำหนักตัวไก่แบบรวมทุกตัวรำยซ ้ำเมื่อ
เริ่ มต้ นทดลอง (อำยุไก่ 10 สัปดำห์ ) และเมื่ อสิ ้นสุดกำร
ทดลอง ค่ำที่ได้ นำไปคำนวณน ้ำหนักตัวเพิ่ม และน ้ำหนัก
ตั ว เพิ่ ม เฉลี่ ย ต่ อ วั น (Average daily gain; ADG) ส่ ว น
ปริ มำณอำหำรที่กิน บันทึกทุกครัง้ ที่ให้ และนำมำคำนวณ
โดยหักอำหำรเหลือออกเมื่อสิน้ สุดกำรทดลองที่ อำยุ 16
สัปดำห์ จำกนันค
้ ำนวณเป็ นค่ำปริ มำณอำหำรที่กินตลอด
กำรทดลอง 6 สั ป ดำห์ (อำยุ ไก่ 11-16 สัป ดำห์ ) และ
ปริ ม ำณอำหำรที่ กิ น เฉลี่ ย ต่ อ วั น (Average daily feed
intake, ADFI) ส่ ว นอั ต รำกำรตำย พิ ก ำร หรื อควำม
ผิดปกติอื่น ๆ บันทึกทุกครัง้ ที่พบเห็น
เมื่อสิ ้นสุดกำรทดลอง นำข้ อมูลที่ได้ ไปวิเครำะห์
ตำมควำมแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเที ยบควำม
แตกต่ ำ งของค่ ำ เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s new multiple
range test ตำมที่บง่ ไว้ โดย จรัญ (2549)

สมรรถภาพการผลิต
จำกกำรให้ อำหำรตลอด 6 สั ป ดำห์ ผลกำร
ทดลองแสดงไว้ ในตำรำงที่ 3 ปรำกฏว่ำไม่พบนัยสำคัญ
ของค่ำ interaction ระหว่ำงปั จจัยหลัก (CP และ ME) ที่
ระดับต่ำงกัน จึงพิ จำรณำแต่ละปั จจัย พบว่ำ ระดับ CP
ในอำหำรที่ แ ตกต่ ำ งกั น (17 vs. 15%) ไม่ มี ผลอย่ ำงมี
นัยสำคัญ (P>0.05) ต่อสมรรถภำพกำรผลิต (น ้ำหนักตัว
เพิ่ม ADG ปริ มำณอำหำรที่กิน FCR และอัตรำกำรตำย)
ส่วนปั จจัยด้ ำนพลังงำน พบว่ำ กลุ่มที่ได้ รับ ME ระดับต่ำ
(2.9 kcal/g) มีสมรรถภำพกำรผลิตดีกว่ำกลุม่ ที่ได้ รับ ME
ระดับสูง (3.2 kcal/g) อย่ ำงมี นัยส ำคัญ ยิ่ ง กล่ำวคื อ มี
น ้ำหนักตัวเพิ่ม 0.61 vs. 0.58 กก. (P<0.01), ADG 14.58
vs. 13.56 ก. (P<0.05) และกิ นอำหำรมำกกว่ำ 2.72 vs.
2.60 กก. (P<0.01) แต่ มี อัตรำแลกน ำ้ หนัก (FCR) และ
อัตรำกำรตำยไม่แตกต่ำงกัน (P>0.05)
สำเหตุ ที่ ไก่ กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ อำหำร ME ระดั บ ต่ ำ
(2.9 kcal/g) กิ นอำหำรมำกกว่ำและมี นำ้ หนักตัวเพิ่ มสูง
กว่ ำกลุ่ม ที่ ได้ รั บ ME สูงนัน้ อำจเนื่ องมำจำกไก่ กลุ่ม นี ้
ได้ รั บ พลังงำนในอำหำรไม่ เพี ยงพอ จึ งต้ องกิ นอำหำร
เพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ พลังงำนตำมควำมต้ องกำร สอดคล้ องกับ
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Table 1. Feed formulation and chemical composition of experimental diets during 11-16 weeks of age
CP levels in diet (%)
17
ME levels in diet (kcal/g)
3.2
2.9
Ingredients:
Corn
62.96
62.91
Fine rice bran
10.00
10.00
Rough rice bran
4.06
SBM (44% CP)
16.92
16.49
FM (59.5% CP)
4.50
4.50
Rice bran oil
3.59
Dicalcium-PO4
0.56
0.56
Oyster Shell
0.97
0.98
Salt
0.25
0.25
1
Premix
0.25
0.25
Total
100.00
100.00
Calculated chemical composition (% air dry basis)
CP
17.00
17.00
ME (kcal/g)
3.20
2.90
CF
3.71
5.25
EE
8.13
4.59
Ca
0.80
0.80
P available
0.35
0.35
Lys
0.88
0.88
Met
0.32
0.32
Thr
0.63
0.63
Trp
0.20
0.20
2
Feed price (Baht/kg)
12.95
11.70

1

2

15

3.2

2.9

69.10
10.00
12.07
4.00
2.64
0.69
1.00
0.25
0.25
100.00

65.95
10.00
5.83
12.03
4.00
0.69
1.00
0.25
0.25
100.00

15.00
3.20
3.61
7.22
0.80
0.35
0.74
0.29
0.55
0.17
12.22

15.00
2.90
5.78
4.56
0.80
0.35
0.74
0.29
0.55
0.17
11.15

mg/kg feed unless otherwise noted : Vitamins; A 10,000 IU, D3 2,500 IU, E 10, K3 1, B1 0.81, B2 3.6, B6 0.82, B12 0.005, Nicotinic
acid 15, Pantothenic acid 9, Folic acid 0.4, Biotin 0.0125, Choline chloride 65.25: Minerals; Fe 40, Cu 7, Mn 70, Zn 60, Co 0.2, I 1,
Se 0.1; Antioxidant 0.675 and preservative 25
Ingredient price (Baht/kg): Corn: 9.00, Fine rice bran: 11.00, Rough rice bran: 3.00, SBM (44% CP): 15.30, FM (59.5% CP): 42.00,
Rice bran oil: 36.20, Dicalcium-PO4: 10.50, Oyster shell: 2.00, Salt: 5.00, Premix: 125.00

272

ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ ประโยชน์ ท่ เี หมาะสมในสูตรอาหารไก่ กระดูกดา
สายพันธุ์โครงการหลวง ช่ วงอายุ 11-16 สัปดาห์

Table 2. Chemical composition of Royal Project Black-bone chicken diets1

1

Chemical composition (%)
Diet 17% CP 3.2 kcal ME/g
Diet 17% CP 2.9 kcal ME/g
Diet 15% CP 3.2 kcal ME/g
Diet 15% CP 2.9 kcal ME/g

DM
90.20
89.70
90.70
90.40

CP
17.76
17.73
15.26
15.89

EE
8.85
5.40
7.80
5.33

CF
3.88
4.67
3.51
5.92

Analyzed at Feed Lab., Dept. of Animal and Aquatic Sciences, Fac. of Agriculture, Chiang Mai University

Table 3. Production performance of Royal Project Black-bone chicken fed diets containing varying levels
of CP and ME during 11-16 weeks of age
CP (%): A
ME (kcal/g): B
Main factor
CP levels in diet (%)
17
15
3.2
2.9
Initial BW (kg)
0.84
0.82
0.83
0.84
Final BW (kg)
1.44
1.41
1.41
1.45
b
BW gain (kg)
0.60
0.59
0.58
0.61a
ADG (g)
14.41
13.72
13.56b 14.58a
FI (kg)
2.67
2.65
2.60b 2.72a
ADFI (g)
63.61
63.14
61.94b 64.80a
FCR
4.42
4.61
4.58
4.45
Mortality (%)
0.00
1.19
1.19
0.00

a, b

Probability
A
B AxB
ns ns ns
ns ns ns
ns ** ns
ns *
ns
ns ** ns
ns ** ns
ns ns ns
ns ns ns

S.E.M.
0.01
0.01
0.01
0.16
0.01
0.26
0.05
0.60

Values within row with no common superscripts are significantly different, * (P<0.05), ** (P<0.01)

รำยงำนของ Scott (1984) ที่กล่ำวว่ำ ไก่กินอำหำรเพื่อให้
ได้ พลังงำนตำมที่ ร่ ำงกำยต้ องกำร เมื่ อได้ รั บ พลังงำน
เพียงพอแล้ วจึงหยุดกิน อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับ สุชน และ
คณะ (2543) ที่ พบว่ำไก่ ลูกผสมพื น้ เมื องช่ วงอำยุ 1-13
สัปดำห์กินอำหำรเพิ่มขึ ้นตำมกำรลดระดับ ME ในอำหำร
ส่งผลให้ น ้ำหนักตัวเพิ่มสูงกว่ำกลุม่ ที่ได้ รับอำหำรพลังงำน
สูง นอกจำกนี ้ ปฏิวตั ิ และคณะ (2560) ที่ให้ ไก่กระดูกดำ
อำยุ 6-10 สัปดำห์ ได้ รับอำหำรที่ มี พลังงำน 2.9 vs. 3.2
kcal/g ก็ได้ ผลในทำนองเดียวกัน
เมื่อพิจำรณำผลรำยกลุม่ ดังข้ อมูลในตำรำงที่ 4
พบว่ ำ ไก่ ที่ ได้ รั บ อำหำรสู ต รที่ 2 (17% CP, 2.9 kcal
ME/g) มีสมรรถภำพกำรผลิตดีกว่ำกลุม่ 1, 3 และ 4 อย่ำง
มีนยั สำคัญทำงสถิติ คือ มีน ้ำหนักตัวเพิ่ม 0.64 vs. 0.57,
0.56 และ 0.59 กก.; ADG 15.15 vs. 13.68, 13.44 และ
14.00 ก. และ FCR 4.34 vs. 4.51, 4.65 และ 4.57 รวมทัง้
มี FCG ต่ำกว่ำด้ วย (50.74 vs. 58.41, 56.84 และ 50.91
.

บำท/นำ้ หนักเพิ่ ม 1 กก.) ทัง้ นี อ้ ำจเนื่ องมำจำกไก่ กลุ่ม
ดังกล่ำวกินอำหำรมำกกว่ำ (65.63 vs. 61.58, 62.30 และ
63.97 ก./วัน) ทำให้ ได้ รับสำรอำหำร เช่น โปรตีนมำกกว่ำ
(11.17 vs. 10.47, 9.36 และ 9.59 ก./วัน ตำมลำดับ) และ
ได้ รับกรดอะมิโนที่จำเป็ นสูงกว่ำกลุม่ อื่น อย่ำงไรก็ตำมไก่
ที่ได้ รับอำหำรสูตรที่ 2 จะมีค่ำต้ นทุนในกำรเพิ่มนำ้ หนัก
(FCG ) ต่ำลง เนื่องจำกต้ นทุนค่ำอำหำรต่อตัวของไก่แปร
ผันตรงกับปริ มำณกำรกิ น อำหำรของไก่ กล่ำวคื อ ไก่ มี
ประสิทธิ ภำพกำรใช้ อำหำรสูงจึ งท ำให้ ต้นทุนค่ำอำหำร
ลดลงตำมไปด้ วย (มนัสนันท์ และคณะ, 2560) จึงนับว่ำ
อำหำรสูตรนี ้เหมำะสมที่สดุ สำหรับไก่กระดูกดำสำยพันธุ์
โครงกำรหลวง ช่วงอำยุ 11-16 สัปดำห์
ผลสรุ ปสูตรอำหำรที่เหมำะสมที่ได้ ในครัง้ นี ้ ต่ำง
จำกรำยงำนของสุ ช น และคณะ (2559) ที่ อ้ ำงว่ ำ ไก่
กระดูกดำโครงกำรหลวงช่วงอำยุ 11-13 สัปดำห์ ควรได้ รับ
อำหำรที่ มี 17% CP, 3.2 kcal ME/g ในขณะที่ ผ ลจำก
.
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Table 4. Production performance and nutrient intake of Royal Project Black-bone chicken fed diets
containing varying levels of CP and ME during 11-16 weeks of age (showing by treatment)
CP levels in diet (%)
17
15
S.E.M.
ME levels in diet (kcal/g)
3.2
2.9
3.2
2.9
Production performance:
Initial BW (kg)
0.85
0.84
0.83
0.83
0.01
b
a
b
b
Final BW (kg)
1.42
1.48
1.39
1.42
0.01
b
a
b
b
BW gain (kg)
0.57
0.64
0.56
0.59
0.01
b
a
b
b
ADG (g)
13.68
15.15
13.44
14.00
0.16
c
a
bc
ab
FI (kg)
2.59
2.76
2.62
2.69
0.01
c
a
bc
bc
ADFI (g)
61.58
65.63
62.30
63.97
0.26
a
b
a
a
FCR
4.51
4.34
4.65
4.57
0.05
a
b
a
b
FCG (Baht/ kg BW gain)
58.41
50.74
56.84
50.91
0.57
Mortality (%)
0.00
0.00
2.38
0.00
0.60
Nutrient intake (g/day):
CP
10.47b
11.17a
9.36c
9.59c
0.04
a
b
a
b
ME (kcal/d)
197.08 190.48
199.64
185.43
0.78
b
a
c
c
Met
0.20
0.21
0.18
0.19
0.01
b
a
c
c
Lys
0.54
0.58
0.46
0.47
0.01

a- c

Values within row with no common superscripts are significantly different (P<0.05)

สรุป

กำรศึ กษำในครั ง้ นี ร้ ะบุ ว่ำ ควรให้ อำหำรที่ มี CP ระดับ
เดียวกัน คือ 17% CP แต่ให้ ME ในระดับต่ำกว่ำ คือ 2.9
kcal ME/g ทังนี
้ ้อำจเป็ นเพรำะใช้ เวลำศึกษำนำนขึ ้นจำก 3
สัปดำห์เป็ น 6 สัปดำห์ รวมทังอำจเนื
้
่องจำกไก่กระดูกดำ
โครงกำรหลวงสำยพันธุ์นี ้ยังจัดเป็ นประเภทไก่พื ้นเมืองที่มี
กำรเจริ ญเติบโตช้ ำ จึงตอบสนองต่ออำหำรที่มี ME ระดับ
ต่ ำ ได้ ดี ก ว่ ำ ME ระดั บ สู ง ดั ง ผลในตำรำงที่ 3 และ
สอดคล้ องกับรำยงำนของบุญญวดี และคณะ (2544) ที่
ศึกษำในไก่ ลูกผสมพื น้ เมื องสำมสำยเลื อด ด้ วยกำรให้
อำหำรที่มี CP และ ME ระดับต่ำงกัน (15 vs. 13 vs. 11%
CP และ 3.2 vs. 2.9 vs. 2.6 kcal ME/g) ในช่ ว งไก่ อ ำยุ
11-13 สัปดำห์ พบว่ำ ระดับ CP และ ME ที่เหมำะสมของ
ไก่ ทงั ้ สองเพศควรได้ รับ 15% CP, 2.6 kcal ME/g ซึ่งเป็ น
ME ระดับต่ำสุด

อำหำรที่ มีระดับโปรตี นต่ำงกัน (17 และ 15%)
ไม่ มี ผลต่ อสมรรถภำพกำรผลิ ต แต่ ไก่ ที่ กิ น อำหำร ME
ระดับต่ ำ (2.9 kcal/g) กิ นอำหำรมำกกว่ำ มี น ำ้ หนักตัว
เพิ่ม และ ADG สูงกว่ำกลุ่มกิ นอำหำร ME ระดับสูง (3.2
kcal/g) สูตรอำหำรที่ เหมำะสมสำหรั บไก่กระดูกดำสำย
พันธุ์โครงกำรหลวงช่วงอำยุ 11-16 สัปดำห์ ควรมี 17% CP,
2.9 kcal ME/g เพรำะท ำให้ น ำ้ หนัก ตัวเพิ่ ม ADG, FCR
และ FCG ดีกว่ำอีก 3 กลุม่

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำพื น้ ที่ สู ง
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หลวงที่สนับสนุนสัตว์ทดลอง
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สัปดำห์. หน้ ำ 161-168. ใน: รำยงำนกำรประชุม
ทำงวิชำกำร ครัง้ ที่ 39 สำขำสัตว์และสำขำสัตว
แพทยศำสตร์ . มหำวิ ท ยำลัย เกษตรศำสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
ปฏิวตั ิ ผำยทอง สุชน ตังทวี
้ วิพฒ
ั น์ บุญล้ อม ชีวะอิสระกุล
และ ศุภมิตร เมฆฉำย. 2560. ระดับโปรตีนและ
พลังงำนใช้ ประโยชน์ที่เหมำะสมในสูตรอำหำร
ไก่ ก ระดู ก ด ำโครงกำรหลวงช่ ว งอำยุ 6-10
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มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไมตรี ศั ก ดำ ประจั ก ษ์ บุ ญ เจษฎำ
ทั บ ทิ มทิ พย์ อิ นกอง ชลธิ ชำ ดวงดี และ
วรำงคณำ กิ จพิ พิ ธ. 2560. ผลของกำรเสริ มบี
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สมรรถภำพกำรผลิ ต กำรย่ อ ยได้ ของโภชนะ
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