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บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าพืชน้้าที่มีปรมิาณมากในทะเลสาบสงขลามา
ใช้ในการผลิตไก่พื้นเมือง โดยประเมินความเป็นไปได้ของการใช้พืชน้้าเป็นอาหารไก่พื้นเมือง ทั้งในเชิง
ปริมาณ องค์ประกอบทางเคม ีคุณค่าทางโภชนะ และการใช้พืชน้้าในอาหารไก่พื้นเมืองต่อสมรรถภาพ
การผลิต แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง ดังนี้  

การทดลองที่ 1 การส้ารวจสภาพแวดล้อมทางน้้าและพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง และตอนบน ในระหว่างเดือนมิถุนายน -สิงหาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบนมีความลึก 0.85-3.37 เมตร ค่าความโปร่งแสง ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง 
อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในน้้าอยู่ในช่วง 0.20 -1.33 เมตร 0.00-12.66 พีพีที 7.67-8.55, 
30.08-31.67 องศาเซลเซียส และ 7.36-7.66 พีพีเอ็ม ตามล้าดับ ส่วนปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและตอนบน จ้านวน 5 ชนิด คือ สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สาย
หนาม และสาหร่ายเส้นด้าย ซึ่งเป็นพืชน้้าที่เกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลาน้ามาใช้เลี้ยงสัตว์ พบว่า 
พืชน้้าทั้ง 5 ชนิด เจริญเติบโตและแพร่กระจายในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน เป็นบริเวณ 
690.05 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณพืชน้้าทั้ งหมด 3,897,525.40 ตัน คิดเป็นความหนาแน่น 
5,266.570 ตัน/ตารางกิโลเมตร โดยสายหางกระรอกมีพื้นที่กระจายมากที่สุด 301.39 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณ 1,740,924.90 ตันน้้าหนักสด รองลงมา คือ สาหร่ายเส้นด้าย มีพื้นที่กระจาย 
189.48 ตารางกิโลเมตร  มีปริมาณ 1,014,657.82 ตันน้้าหนักสด สายหนาม มีพื้นที่กระจาย 86.32 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ 563,435.93 ตันน้้าหนักสด สายพุงชะโด มีพื้นที่กระจาย 69.73 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณ 459,953.93 ตันน้้าหนักสด และสาหร่ายไส้ไก่ มีพื้นที่กระจาย 40.16 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณ 114,3840 ตันน้้าหนักสด 

การทดลองที่ 2 การประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้า 5 ชนิด คือ 
สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย ในไก่พื้นเมือง โดยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพชืน้้าในห้องปฏิบัติการ และการประเมินกับตัวสัตว์โดยตรง โดยใช้
ไก่พื้นเมืองพันธ์ุนกแดงสุราษฎร์ธานี อายุ 1.5 ปี น้้าหนักเฉลี่ย 1.8±0.34 กิโลกรัม จ้านวน 25 ตัว 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการหา metabolic fecal energy และ endogenous 
urinary energy และช่วงที่ 2 เป็นการทดลองเพือ่ประเมินการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของ 
สาหร่ายไส้ไก่ สายหางหระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย  โดยแบ่งไก่ออกเป็น  
5 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว ไก่แต่ละกลุ่มได้รับการป้อนพืชน้้าต่างชนิดกัน ตัวละ 40 กรัม ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่าย
เส้นด้าย พบว่า มีวัตถุแห้ง 87.96, 91.46, 93.45, 92.90 และ 92.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โปรตีน
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รวม 11.97, 20.08, 19.39, 14.19 และ 14.83 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ไขมันรวม  1.30, 2.25, 2.05, 
1.55 และ 1.70 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  เยื่อใยรวม 6.50 , 8.15, 12.05, 12.30 และ 14.45 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  เถ้า 18.08 , 28.05, 29.52, 32.45 และ 20.38 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก 62.15, 41.47, 36.99, 39.51 และ 48.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และ
พลังงานรวม 2,867, 3,035, 2,837, 2,552 และ 2,669 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ ผลการ
ประเมินการย่อยได้กับตัวสัตว์โดยตรง พบว่า การย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุแห้งของสาหร่ายไส้ไก่ สาย
หางกระรอก สายหนาม สาหร่ายเส้นด้าย และสายพุงชะโด มีค่าเท่ากับ 66.62, 64.57, 55.48, 52.63 
และ 44.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณมีค่าเท่ากับ 1,567, 1,686, 
1,252, 838 และ 876 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ  พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อ
ปรับสมดุลไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 1,549 , 1,688, 1,265, 869 และ 883 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
ตามล้าดับ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง มีค่าเท่ากับ 1,945 , 2,042, 1,812, 1,586 และ 
1,541 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ  และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 
มีค่าเท่ากับ 1,958, 2,065, 1,838, 1,603 และ 1,556 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ 

การทดลองที่ 3 ผลการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและ
ลักษณะซากของไก่พื้นเมือง โดยใช้ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี คละเพศ อายุ 1 วัน จ้านวน 180 
ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้้าๆ ละ 15 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design: CRD) โดยจัดให้ไก่ได้รับสายหางกระรอกในสูตรอาหาร 4 ระดับ ได้แก่ 0 
(ควบคุม), 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไก่เล็ก (อายุ 1 -4 
สัปดาห์) ระยะไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) และระยะไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ตลอดการทดลองไก่
ได้รับอาหารและน้้าแบบเต็มที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 12 สัปดาห์ สุ่มไก่ทดลองซ้้าละ 2 ตัว เพื่อ
ศึกษาลักษณะซาก ผลการทดลอง พบว่า ช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) ไก่มีปริมาณอาหารที่กินและ
น้้าหนักตัวเพิ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว กลุ่มที่ได้
รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (สูตรควบคุม) ดีที่สุด (P<0.05) ช่วงระยะไก่รุ่น (อายุ 5-8 
สัปดาห์) และช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ไก่ทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และตลอดการทดลอง (อายุ 
1-12 สัปดาห์) ไก่พื้นเมืองทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กินและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่
แตกต่างกัน (P>0.05)  แต่กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเพิ่มต่้า
ที่สุด (P<0.05) ส่วนลักษณะซาก พบว่า  น้้าหนักมีชีวิต มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดย
กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักมีชีวิตก่อนฆ่าต้่าสุด ส่วนน้้าหนักซากอุ่น 
(เอาเครื่องในออก) พบว่า กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์
ซากอุ่น (เอาเครื่องในออก) สูงกว่า กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกทีร่ะดับ 5 และ 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้พบว่า น้้าหนักกระเพาะบดมีค่าเพิ่มข้ึนตามระดับสายหาง
กระรอกในสูตรอาหาร (P<0.05) ในขณะที่น้้าหนักซากอุ่น (รวมเครื่องใน) ส่วนสันนอก สันใน หน้าอก 
สะโพก น่อง ปีก และส่วนที่บริโภคได้ทั้งหมด  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และไม่พบ
ไขมันในช่องท้องของไก่พื้นเมืองทุกกลุ่ม ส้าหรับต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัวไก่ 1 กิโลกรัม 
ตลอดการทดลอง เท่ากับ 35.31, 35.89, 35.89 และ 37.24 บาท ตามล้าดับ 
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การทดลองที่ 4  การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ด้วยอาหารที่ใช้สายหางกระรอก 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้น้้าหนักตัวของไก่พื้นเมืองที่
เพิ่มข้ึน จากการศึกษาผลการใช้สายหางกระรอกต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากไก่พื้นเมือง 
(การทดลองที่ 3) เป็นฐานในการค้านวณ พบว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
ในช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) เท่ากับ 24.98, 27.19, 27.29 และ 26.20 บาท ตามล้าดับ และ 
ช่วงไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) เท่ากับ 35.63, 36.03, 36.59 และ 39.11 บาท ตามล้าดับ และช่วงไก่
ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) เท่ากับ 38.71, 38.33, 38.61 และ 38.61 บาท ตามล้าดับ โดยการใช้สาย
หางกระรอก 5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่ขุน มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัวต่อ 1 กิโลกรัม ต่้า
กว่าสูตรอาหารควบคุมที่ใช้สายหางกระรอก 0 เปอร์เซ็นต์ 0.38 บาท/กิโลกรัม หากน้าสายหาง
กระรอกจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนซึ่งมีสายหางกระรอกสภาพสด 1,740,924 ตัน
หรือ 171,655 ตันในสภาพแห้ง  มาใช้ในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถผลิต
อาหารไก่พื้นเมืองได้ 3,433,100,000 กิโลกรัม  และจะสามารถผลิตไก่พื้นเมืองได้ 1,093,343,949 
กิโลกรัม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงประมาณ 415,470,700 บาท/ปี 

ดังนั้น สายหางกระรอกจึงเป็นพืชน้้าที่มีศักยภาพในการน้ามาใช้เป็นอาหารไก่
พื้นเมืองได้ ซึ่งการใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่ขุนในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง  
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ABSTRACT 
 

The primary objective of the present study was to use an abundance 
of macrophytes found in Songkhla Lagoon for Thai native chicken production. The 
suitability of such macrophytes as feed sources in the chicken diets was determined 
by their quantity, chemical composition, nutritional values, and their effect on the 
production performance. The experiment was divided into four trials. In Trial 1 
covering June through August of 2018, physical and biological aspects of the central 
and upper parts of the Songkhla Lagoon were investigated. It was found that both 
parts of the Songkhla Lagoon have a depth of 0 .8 5  to 3 .3 7  meters, with water 
transparency, salinity, pH, temperature, and dissolved oxygen, ranging from 0.20  to 
1.33 meters, 0.00 to 12.66 ppt, 7.67 to 8.55, 30.08 to 31.67 °C, and 7.36 to 7.66 ppm, 
respectively. Five species of macrophytes used as animal feed were identified, 
namely Ulva intestinalis Linnaeus, Hydrilla verticillata, Ceratophyllum demersum, 
Najas marina, and Najas graminea, growing and spreading densely throughout both 
parts of the Songkhla Lagoon, extending 690.05  km2, with a total of 3,897,525.40 
tonnes. The density was measured to be 5,266.570 tonnes/km2. Hydrilla verticillata 
was found to dominate the area of the Songkhla Lagoon at 301.39 km2, with a total 
of 1 ,740 ,924 .90  tonnes in fresh weight, followed by Najas graminea stretching for 
189.48 km2, with a total of 1,014,657.82 tonnes in fresh weight. Najas marina spread 
throughout the Songkhla Lagoon at 86.32 km2, with a total of 563,435.93 tonnes in 
fresh weight. Ceratophyllum demersum occupied an area of 69.73 km2, with a total 
of 459,953.93 tonnes in fresh weight.  Ulva intestinalis Linnaeus covered 40.16 km2 of 
the Songkhla Lagoon, with a total of 114.3840 tonnes in fresh weight. 

In Trial 2 , the chemical composition and in vivo digestibility of 
nutrients in the five species of macrophytes were measured. The second trial was 
further divided into two phases.  Phase I focused on the measurement of metabolic 
fecal and endogenous urinary energy output. In Phase II, digestibility and 
metabolizable energy of the five species of macrophytes were assessed. Twenty-five 
1 8 -month-old Thai native chickens (Daeng Surat Thani) with an average weight of  
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1.80 ± 0.34 kilograms were divided into five groups of five chickens each. Each group 
received different types of macrophytes. Each individual chicken was precision fed 
with 4 0  grams of the fodder.The chemical composition analysis showed that Ulva 
intestinalis Linnaeus, Hydrilla verticillata, Ceratophyllum demersum, Najas marina, 
and Najas graminea comprised   87.96, 91.46, 93.45, 92.90, and 92.55% of dry matter, 
respectively. Crude protein contents were 11.97, 20.08, 19.39, 14.19, and 14.83% ; 
crude fat contents were 1.30, 2.25, 2.05, 1.55, and 1.70%; crude fiber contents were 
6.50, 8.15, 12.05, 12.30, and 14.45%; ash contents were 18.08, 28.05, 29.52, 32.45, 
and 20.38% ; nitrogen-free extract contents were 62.15 , 41.47 , 36.99 , 39.51 , and 
48.64%; and gross energy contents were 2,867, 3,035, 2,837, 2,552, and 2,669 kcal/kg. 
Through in vivo measurements, the true dry-matter digestibility (TDMD) of Ulva 
intestinalis Linnaeus, Hydrilla verticillata, Najas marina, Najas graminea, and 
Ceratophyllum demersum were 66.62, 64.57, 55.48, 52.63, and 44.43%, respectively. 
Apparent metabolizable energy (AME) were 1,567, 1,686, 1,252, 838, and 876 kcal/kg, 
respectively. Nitrogen corrected AME (AMEn) were 1,549, 1,688, 1,265, 869, and 883 
kcal/kg, respectively. True metabolizable energy (TME) were 1 ,945 , 2 ,042 , 1 ,812 , 
1,586 , and 1,541 kcal/kg, respectively. Nitrogen-corrected TME (TMEn) were 1,958 , 
2,065, 1,838, 1,603, and 1,556 kcal/kg, respectively. 

In Trial 3 , the experiment was laid out in a Completely Randomized 
Design (CRD) with four dietary treatments supplemented with 0 (control), 5, 10 , and 
1 5 %  Hydrilla verticillata to determine the effect of its different levels on the 
production performance and carcass characteristics of mixed sex one day old 1 8 0 
Thai native chicks (Tanaosree) allocated randomly into four treatment groups of 
three replications containing 15  chicks each. The chickens were fed based on a 3 -
phase feeding scheme: starter (1 -4  weeks old), grower (5 -8  weeks old), and finisher 
diet (9-12 weeks old). They were given feed and water ad libitum. At the end of the 
trial, two 1 2 -week-old chickens from each replicate were randomly selected for 
evaluation of carcass traits. It was found that, during starter phase (1 -4  weeks old), 
the treatments had no significant effect on feed intake (FI) and weight gain (WG) 
(P>0 .0 5 ).  However, the best feed conversion ratio (FCR) was obtained in the diet 
devoid of Hydrilla verticillata (P<0.05). No significant differences were found in FI, WG, 
and FCR in all treatments during grower (5-8 weeks old) and finisher (9-12 weeks old) 
periods (P>0.05). In the whole trial period (1-12 weeks old), there were no significant 
differences in FI and FCR in all treatments (P>0 .0 5 ) .  Chickens fed with the diet 
containing 15%  Hydrilla verticillata had the lowest WG (P<0.05). Considering carcass 
characteristics, it was found that significant differences in live weight (LW) existed 
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(P<0.05). Chickens that were fed with the diet containing 15% Hydrilla verticillata had 
the lowest LW. In terms of hot carcass percentage without entrails, those fed with 
the diet containing 0  and 1 0 %  Hydrilla verticillata showed a higher average hot 
carcass percentage than those fed with the diet containing 5  and 1 5 %  Hydrilla 
verticillata. There were also significant differences regarding gizzard weight (GW) 
(P<0 . 0 5 ) , suggesting that an increase in Hydrilla verticillata levels I n the diets 
contributed to an increase in GW. However, no significant differences occurred 
between treatments for hot carcass percentage with entrails and the weights of the 
strip loins, tenderloins, breasts, thighs, drumsticks, wings, and other edible portions 
(P>0.05). No abdominal fat was observed in all treatment groups. The feed costs per 
kilogram of gain of the whole trial period were 3 5 .3 1 , 3 5 .8 9 , 35 .89 , and 37 .2 4 
baht/kilogram, respectively. 

In Trial 4, the economic return on investment in Hydrilla verticillata as 
a feed constituent at 0 , 5 , 10  and 15  %  for Thai native chickens was assessed by 
using weight gain of chicken from trial 3. The feed costs of starter period (1-4 weeks 
old) were 24.98 , 27 .19 , 27 .29  and 26 .20  baht/kilogram, respectively. The grower 
period’s (5-8 weeks old) feed costs were 35.63, 36.03, 36.59 and 39.11 baht/kilogram, 
respectively. The finisher period’s (9-12 weeks old) feed cost were 38.71, 38.33, 38.61 
and 38.61 baht/kilogram. respectively. The feed costs per kilogram of diet containing 
5% Hydrilla verticillata during the finisher period was 0.38 baht cheaper than the diet 
containing 0 % Hydrilla verticillata.  Due to the fact that both central and upper parts 
of the lagoon feature a calculated 1,740,924 tonnes of Hydrilla verticillata on an as-
fed basis and a calculated 171,655 tonnes on a dry-matter basis, diets supplemented 
with 5%  Hydrilla verticillata could contribute to 3 ,433 ,100 ,000  kilograms of the 
chicken feed, potentially leading to 1,093,343,949  kilograms of Thai native chicken 
production, which would mean a decrease in the production cost of approximately 
415,470,700 baht/year. 

Thus, utilization of Hydrilla verticillata as feed for Thai native chickens 
was economically exceptionally efficient, particularly at a 5 %  inclusion level in 
finisher diets.  



(11) 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยความช่วยเหลือจากคณาจารย์หลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 
อาจารย์ ดร. นฤมล พฤกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าการค้นค ว้าวิจัย  
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
ประธานกรรมการสอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ กรรมการสอบ ที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมี ค่าและให้ ค้าแนะน้าเพิ่ มเติมท้ าให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ ง ข้ึ น 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ข้าพเจ้าในการศึกษาตลอดมา 
ขอขอบคุณ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่อนุญาตให้เข้า
ใช้พื้นที่ทะเลสาบสงขลาในการส้ารวจสภาพแวดล้อมและปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา  

ขอขอบพระคุณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยการศึกษา
สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา ปริมาณและการกระจายของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะหคุ์ณภาพอาหารสตัว์ หมวดอาหาร
สัตว์ หมวดสัตว์ปีก และหมวดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และ
การจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อในครั้ง
นี้และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกทางด้านงานธุรการ
ต่าง ๆ 

ขอขอบพระ คุณ  รองศาสตราจารย์  เส าวนิ ต  คูประ เสริฐ  อดี ตอาจารย์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครวญ บัวคีรี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่คอยช่วยเหลือและให้ก้าลังใจตลอดมา  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุน และคอยให้
ก้าลังใจแก่ข้าพเจ้าตลอดมา 

 
เปลื้อง บญุแก้ว 

  



(12) 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อ ..............................................................................................................................(5) 
ABSTRACT ..........................................................................................................................(8) 
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................. (11) 
สารบัญ ............................................................................................................................ (12) 
รายการตาราง .................................................................................................................... (15) 
รายการภาพประกอบ ......................................................................................................... (17) 
รายการตารางภาคผนวก ..................................................................................................... (18) 
รายการภาพประกอบภาคผนวก........................................................................................... (20) 
บทท่ี 1 บทน้า ........................................................................................................................ 1 

1.1 ความส้าคัญของปญัหาและทีม่า ......................................................................................... 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ................................................................................................... 3 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย .............................................................................. 3 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย .......................................................................................................... 4 

บทท่ี 2 การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ................................................................ 5 
2.1 การผลิตสัตว์ของประเทศไทย ............................................................................................. 5 
2.2 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ..................................................................................................... 8 
2.3 ไก่พื้นเมือง ....................................................................................................................... 10 
2.4 ลักษณะทั่วไปของทะเลสาบสงขลา ................................................................................... 12 
2.5 พืชน้้าในทะเลสาบสงขลาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้า้ .......................................... 17 
2.6 การใช้พืชน้้าในการผลิตสัตว์ ............................................................................................. 24 
2.7 การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในสัตว์ปีก .......................................................................... 26 

บทท่ี 3 การศึกษาพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาและสภาพแวดล้อมของน้้า ................................... 30 
3.1 บทน้า ............................................................................................................................... 30 
3.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา .............................................................................................. 30 
3.3 วัสด ุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา ......................................................................................... 30 
3.4 ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา ............................................................................................. 33 
3.5 การปนเปื้อนโลหะหนกัในพืชน้้า ....................................................................................... 56 
3.6 สรปุ ................................................................................................................................. 56 

บทท่ี 4 การประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้าในไก่พ้ืนเมือง ............................. 58 
4.1 บทน้า ............................................................................................................................... 58 
4.2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง ............................................................................................ 58 
4.3 วัสด ุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง ...................................................................................... 58 

 



(13) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
4.4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง ........................................................................................... 64 
4.5 สรปุ ................................................................................................................................. 70 

บทท่ี 5 ผลการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่
พ้ืนเมือง .................................................................................................................. 71 

5.1 บทน้า ............................................................................................................................... 71 
5.2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง ............................................................................................ 71 
5.3 วัสด ุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง ...................................................................................... 71 
5.4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง ........................................................................................... 78 
5.5 สรปุ ................................................................................................................................. 89 

บทท่ี 6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง โดยการใช้สายหาง
กระรอกเป็นส่วนประกอบในอาหาร ........................................................................... 90 

6.1 บทน้า ............................................................................................................................... 90 
6.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา .............................................................................................. 90 
6.3 วิธีการศึกษา ..................................................................................................................... 90 
6.4 ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา ............................................................................................. 93 
6.5 สรปุ ................................................................................................................................. 97 

บทท่ี 7 สรุปและข้อเสนอแนะ ............................................................................................... 98 
7.1 สรปุผลการทดลอง ........................................................................................................... 98 
7.2 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................... 99 

เอกสารอ้างอิง .................................................................................................................... 101 
ภาคผนวก .......................................................................................................................... 114 
ภาคผนวก ก การส้ารวจสภาพแวดล้อมทางน้้าและพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา ............................ 115 
ภาคผนวก ข ข้อมูลพื้นที่ส้ารวจคุณภาพน้้าและข้อมลูคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน ..................................................................................... 116 
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์การใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต   

และลกัษณะซากของไกพ่ื้นเมอืง ....................................................................... 119 
ภาคผนวก ง ภาพการส้ารวจคุณภาพน้้าและปรมิาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา .......................... 131 
ภาคผนวก จ ภาพการเตรียมพืชน้้าเพื่อใช้ในการทดลอง.......................................................... 133 
ภาคผนวก ฉ ภาพการประเมินคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ได้ของพืชน้้า 

ในไก่พื้นเมือง .................................................................................................. 135 
 
 
 



(14) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
ภาคผนวก ช ภาพการศึกษาการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต 

ของไก่พื้นเมอืง ............................................................................................... 136 
ภาคผนวก ซ ภาพลักษณะซากของไกพ่ื้นเมอืงที่ได้รบัสายหางกระรอกในอาหาร 

ที่มีอายุ 12 สัปดาห ์......................................................................................... 137 
ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................... 138 
 
  



(15) 

 

รายการตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี 1 การผลิตสัตว์ปีกในแต่ละภาคของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 (หน่วย: ตัว) .................... 7 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการสง่ออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกของประเทศไทย .......................................... 7 
ตารางท่ี 3 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทย ............................................................... 8 
ตารางท่ี 4 สถานการณ์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ส้าคัญในประเทศไทย ........................................ 10 
ตารางท่ี 5 ชนิดของพืชน้้าและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้าชนิดต่างๆ (% บนฐานวัตถุแห้ง) .. 21 
ตารางท่ี 6 ส่วนประกอบของกรดอะมโินในพืชน้้าบางชนิดและในวัตถุดบิอาหารสัตว์อื่นๆ  

(% บนฐานวัตถุแห้ง) ................................................................................................. 23 
ตารางท่ี 7 ส่วนประกอบของแร่ธาตุในพืชน้้าบางชนิด (% บนฐานวัตถุแห้ง) ............................... 24 
ตารางท่ี 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์ .................................................... 34 
ตารางท่ี 9 การใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์ของเกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

และตอนบน .............................................................................................................. 35 
ตารางท่ี 10 พืชน้้าที่เกษตรกรน้ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ รอบทะเลสาบสงขลา ............ 35 
ตารางท่ี 11 คุณภาพน้้าบางประการของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนบนและทะเลสาบสงขลา

ตอนกลาง .................................................................................................................. 38 
ตารางท่ี 12 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสาหร่ายไสไ้ก่ในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน ............................................................................................... 48 
ตารางท่ี 13 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน ............................................................................................... 50 
ตารางท่ี 14 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายพุงชะโดในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน ............................................................................................... 52 
ตารางท่ี 15 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายหนามในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน ............................................................................................... 53 
ตารางท่ี 16 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสาหร่ายเสน้ด้ายในพื้นที่ 

ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ..................................................................... 54 
ตารางท่ี 17 ปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ........................................... 55 
ตารางท่ี 18 ส่วนประกอบทางเคมีและพลงังานรวมของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา   

(% บนฐานวัตถุแห้ง) .................................................................................................. 64 
ตารางท่ี 19 ปริมาณอาหารที่กิน ปรมิาณมูลและปัสสาวะ และการย่อยได้ที่แท้จริงของไก่ 

พื้นเมืองที่ได้รบัพืชน้้าในทะเลสาบเป็นอาหาร (ค่าเฉลี่ย ±เบีย่งเบนมาตรฐาน)........... 66 
ตารางท่ี 20 ปริมาณไนโตรเจนที่กิน ไนโตรเจนที่ขับถ่าย และสมดุลไนโตรเจน ของไก ่

พื้นเมืองที่ได้รบัพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา (ค่าเฉลี่ย ±เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ................. 67 
 
 



(16) 

 

รายการตาราง (ตอ่) 
 

หน้า 
ตารางท่ี 21 พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ (AME) พลังงานใช้ประโยชน์ได้โดย 

ประมาณเมือ่ปรบัสมดลุไนโตรเจน (AMEn) พลงังานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แทจ้รงิ  
(TME) และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดลุไนโตรเจน (TMEn) 
(กิโลแคลอรีตอ่กิโลกรมั) (ค่าเฉลี่ย ±เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ........................................... 70 

ตารางท่ี 22 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และโภชนะใน 
สูตรอาหารของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไกเ่ลก็ (ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์) .... 74 

ตารางท่ี 23 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และโภชนะใน 
สูตรอาหารของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไกรุ่่น (ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์) ..... 75 

ตารางท่ี 24 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และโภชนะใน 
สูตรอาหารของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่ขุน (ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์) ... 76 

ตารางท่ี 25 ปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนกั 
ตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ1-12 สปัดาห์ ที่ได้รบัสายหางกระรอก 
ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเ์ซ็นต์ ในสูตรอาหาร (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนค่า
มาตรฐาน) ................................................................................................................. 81 

ตารางท่ี 26 เปอร์เซ็นต์การตายของไก่พื้นเมืองที่ได้รับพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาที่ระดบั  
0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ .................................................................................... 85 

ตารางท่ี 27 ส่วนประกอบของซากไกพ่ื้นเมอืง (เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนกัมีชีวิต) ที่ได้รับอาหาร 
ที่มีสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลาในระดบัต่างๆ เมือ่สิ้นสุดการทดลองทีอ่ายุ  
12 สัปดาห์ (ค่าเฉลี่ย ± เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ............................................................... 87 

ตารางท่ี 28 ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรมัของไก่พื้นเมืองที่ได้รบัอาหาร 
ที่ใช้ สายหางกระรอกในระดับต่างๆ ในช่วงอายุ 1-4, 5-8 และ 9-12 สัปดาห ์........... 88 

ตารางท่ี 29 ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้สายหางกระรอกในการผลิตไก่พื้นเมอืง ช่วงอายุ 1-4, 5-8  
และ  9-12 สัปดาห์ ................................................................................................... 93 

ตารางท่ี 30 ต้นทุนค่าอาหารที่ประหยัดได้ต่อการเพิม่น้้าหนกัตัว 1 กิโลกรัม ของไก่พื้นเมือง   
ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 สัปดาห์ ............................................................. 95 

ตารางท่ี 31 ปริมาณสายหางกระรอกในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนที่ 
สามารถน้ามาใช้ผลิตอาหารไก่พื้นเมือง...................................................................... 96 

ตารางท่ี 32 มูลค่าที่ประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอก 5 เปอรเ์ซ็นต์ ในสูตรอาหารไก่พื้นเมือง ... 96 
  



(17) 

 

รายการภาพประกอบ 
 

หน้า 
ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของทะเลสาบสงขลา ............................................... 14 
ภาพท่ี 2 การแบ่งพื้นที่ในการส้ารวจทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน  

และต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้้า ..................................................................................... 37 
ภาพท่ี 3 พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสาหร่ายไส้ไก่ในทะเลสาบสงขลา  

ตอนกลางและตอนบน .................................................................................................. 48 
ภาพท่ี 4 พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน .................................................................................................. 50 
ภาพท่ี 5 พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายพุงชะโดในทะเลสาบสงขลา  

ตอนกลางและตอนบน .................................................................................................. 51 
ภาพท่ี 6 พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายหนามในทะเลสาบสงขลา  

ตอนกลางและตอนบน .................................................................................................. 53 
ภาพท่ี 7 พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสาหร่ายเส้นด้ายในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน .................................................................................................. 54 
ภาพท่ี 8 การเกบ็มลูและปสัสาวะของไก่ในการทดลองระยะที่ 2 ................................................. 61 
ภาพท่ี 9 การเกบ็มลูและปสัสาวะของไกท่ดลองระยะที่ 4 ........................................................... 62 
ภาพท่ี 10 ปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมอืง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 สัปดาห์ 

ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร ............... 82 
ภาพท่ี 11 น้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ1-12 สัปดาห์   

ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ...................................... 83 
ภาพท่ี 12 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12  

และ 1-12  สัปดาห์ ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดบั 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  
ในสูตรอาหาร................................................................................................................ 85 

 
  



(18) 

 

รายการตารางภาคผนวก 
 

หน้า 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 พิกัดพื้นทีส่้ารวจคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลา ....................................... 116 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 ข้อมูลคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ..................... 117 
ตารางภาคผนวกท่ี 3 มาตรฐานโลหะหนักในน้้าทะเลและตะกอนดินชายฝั่งทะเล ...................... 118 
ตารางภาคผนวกท่ี 4 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหารไกพ่ืน้เมือง .......... 119 
ตารางภาคผนวกท่ี 5 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน)  

และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมอืงพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไกเ่ล็ก    
(อายุ 1-4 สัปดาห์) ................................................................................... 120 

ตารางภาคผนวกท่ี 6 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน)  
และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมอืงพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไกรุ่่น   
(อายุ 5-8 สัปดาห์) ................................................................................... 121 

ตารางภาคผนวกท่ี 7 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน)  
และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมอืงพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไกขุ่น   
(อายุ 9-12 สัปดาห์) ................................................................................. 122 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 โปรแกรมวัคซีนและการท้าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมอืง ....................... 123 
ตารางภาคผนวกท่ี 9 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรือนเลีย้งไก่พื้นเมอืง  

ระยะเลก็ (1-4 สัปดาห์) .............................................................................. 123 
ตารางภาคผนวกท่ี 10 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรอืนเลี้ยงไก่พื้นเมือง  

ระยะรุ่น (5-8 สัปดาห์) ............................................................................. 124 
ตารางภาคผนวกท่ี 11 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรอืนเลี้ยงไก่พื้นเมือง  

ระยะขุน (9-12 สัปดาห์) .......................................................................... 125 
ตารางภาคผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารทีก่ินของ 

ไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ ............................................................. 126 
ตารางภาคผนวกท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัตัวเพิ่มของไก่พืน้เมือง 

ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห ์............................................................................... 126 
ตารางภาคผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

เป็นน้้าหนกัตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห ์................................ 126 
ตารางภาคผนวกท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารทีก่ินของ 

ไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ ............................................................. 126 
ตารางภาคผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ ................................................................................. 126 
ตารางภาคผนวกท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

เป็นน้้าหนกัตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห ์................................ 127 
 



(19) 

 

รายการตารางภาคผนวก (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางภาคผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารทีก่ินของ 

ไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ ........................................................... 127 
ตารางภาคผนวกท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัตัวเพิ่มของไก่พืน้เมือง  

ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห ์............................................................................. 127 
ตารางภาคผนวกท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น 

น้้าหนักตัว  ของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ .................................. 127 
ตารางภาคผนวกท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารทีก่ินของ 

ไก่พื้นเมือง  ช่วงอายุ 1-12 สัปดาห ์.......................................................... 127 
ตารางภาคผนวกท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัตัวเพิ่มของไก่พืน้เมือง  

ช่วงอายุ 1-12   สัปดาห์........................................................................... 128 
ตารางภาคผนวกท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหาร 

เป็นน้้าหนกัตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-12 สัปดาห ์.............................. 128 
ตารางภาคผนวกท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัมีชีวิตก่อนฆ่า 24 ช่ัวโมง ...... 128 
ตารางภาคผนวกท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัซากอุ่น (รวมเครื่องใน) ......... 128 
ตารางภาคผนวกท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัซากอุ่น (เอาเครื่องในออก) ... 128 
ตารางภาคผนวกท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของของเนื้อสันนอก ............................... 129 
ตารางภาคผนวกท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเนือ้สันใน ......................................... 129 
ตารางภาคผนวกท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของของเนื้อหน้าอก ................................ 129 
ตารางภาคผนวกท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเนือ้สะโพก ....................................... 129 
ตารางภาคผนวกท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน่อง ................................................. 129 
ตารางภาคผนวกท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปกี ................................................... 130 
ตารางภาคผนวกท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของไขมันในช่องท้อง .............................. 130 
ตารางภาคผนวกท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของกระเพาะบด .................................... 130 
ตารางภาคผนวกท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนทีบ่รโิภคได้ทั้งหมด .................... 130 
 
  



(20) 

 

รายการภาพประกอบภาคผนวก 
 

หน้า 
ภาพภาคผนวกท่ี 1 เครื่องตรวจคุณภาพน้้า Horiba model U-7 ................................................ 131 
ภาพภาคผนวกท่ี 2 เครื่อง Secchi Disk....................................................................................... 131 
ภาพภาคผนวกท่ี 3 เครื่องวัดความเค็มของน้้า .............................................................................. 131 
ภาพภาคผนวกท่ี 4 การวัดความลึกของน้้า ................................................................................... 131 
ภาพภาคผนวกท่ี 5 เครื่อง GPS วัดขนาดของพื้นที่....................................................................... 132 
ภาพภาคผนวกท่ี 6 การส้ารวจและบันทกึข้อมลูพื้นที่การกระจายของพืชน้้า ................................ 132 
ภาพภาคผนวกท่ี 7 ก้าหนดพื้นที่ในการสุม่พืชน้้า .......................................................................... 132 
ภาพภาคผนวกท่ี 8 การช่ังน้้าหนักของพืชน้้า................................................................................ 132 
ภาพภาคผนวกท่ี 9 การตากสาหร่ายไส้ไก ่.................................................................................... 133 
ภาพภาคผนวกท่ี 10 การตากสายหางกระรอก............................................................................. 133 
ภาพภาคผนวกท่ี 11 การตากสายพุงชะโด ................................................................................... 133 
ภาพภาคผนวกท่ี 12 การตากสายหนาม....................................................................................... 133 
ภาพภาคผนวกท่ี 13 การตากสาหร่ายเส้นด้าย ............................................................................. 134 
ภาพภาคผนวกท่ี 14 ตู้อบที่ใช้ในการอบพืชน้้า ............................................................................. 134 
ภาพภาคผนวกท่ี 15 เครื่องบดอาหารสัตว์ ................................................................................... 134 
ภาพภาคผนวกท่ี 16 ตัวอย่างพืชน้้า ............................................................................................. 134 
ภาพภาคผนวกท่ี 17 อุปกรณ์ในการเกบ็มลูและปสัสาวะ (harness) ............................................ 135 
ภาพภาคผนวกท่ี 18 การใส่อุปกรณ์เก็บมูลและปัสสาวะกับตัวไก่ ................................................. 135 
ภาพภาคผนวกท่ี 19 วิธีการป้อนพืชน้้าให้ไก ่................................................................................ 135 
ภาพภาคผนวกท่ี 20 ไก่พร้อมมลูทีเ่กบ็อยู่ ถุงพลาสติก ................................................................. 135 
ภาพภาคผนวกท่ี 21 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาว ศรีที่มีอายุ 1 วัน ............................................... 136 
ภาพภาคผนวกท่ี 22 การช่ังน้้าหนักตัวเพื่อสุม่เข้าทดลอง ............................................................. 136 
ภาพภาคผนวกท่ี 23 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) ...................... 136 
ภาพภาคผนวกท่ี 24 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรีช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ...................... 136 
ภาพภาคผนวกท่ี 25 ซากอุ่น (รวมเครื่องใน) ................................................................................ 137 
ภาพภาคผนวกท่ี 26 เปรียบเทียบซากของไกพ่ื้นเมอืงที่ได้รบัสายหางกระรอก 

ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเ์ซ็นต์.......................................................... 137 
ภาพภาคผนวกท่ี 27 เปรียบเทียบเนือ้สันนอกของไก่พื้นเมอืงที่ได้รบัสายหางกระรอก 

ที่ระดับ 0, 5,10 และ15 เปอร์เซ็นต์ ............................................................ 137 
ภาพภาคผนวกท่ี 28 ช้ินส่วนของซากเมื่อผ่านการตัดแต่ง ............................................................ 137 
 
 



1 

 

บทที่ 1 
บทน้า 

 
 
1.1 ความส้าคัญของปัญหาและท่ีมา 

ประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตว์มาอย่างยาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์
ในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงอาชีพเสริมร่วมกับท้าการเกษตรอื่นๆ เท่านั้น (สีกุน , 2549) ต่อมาการผลิต
สัตว์ถูกพัฒนาข้ึนเป็นอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต ก่อเกิดเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย และกลายเป็นอุตสาหกรรมครบวงจรที่มีมูลค่ามหาศาล 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2560) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสัตว์เป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสัตว์ไปจ้าหน่ายทั่วโลก สามารถน้าเงินตราเข้า
ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2559) จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว์ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ของประเทศไทยสามารถผลิตอาหารป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ได้จ้านวน 15.5 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า 300,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัว 7.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)  
ตามอัตราการขยายตัวของการผลิตสัตว์ของประเทศ แต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ประสบปัญหาเนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบอาหารสัตว์
น้าเข้าในสัดส่วน 59 เปอร์เซ็นต์ หรือปริมาณ 10.59 ล้านตันต่อปี และมีอัตราเพิ่มข้ึน  3-5 เปอร์เซน็ต์
ต่อปี (พรศิลป์, 2559ก) การน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้าให้ราคาอาหารสัตว์ปรบัสงูข้ึน ส่งผลให้ต้นทุน
ในการผลิตสัตว์เพิ่มข้ึนตามไปด้วย ซึ่งต้นทุนที่สูงข้ึนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของ
ประเทศไทย  ดังนั้นจ้าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต โดยหาวัตถุดิบที่มีศักยภาพในท้องถ่ินมาใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุดิบในประเทศให้สูงข้ึนและลดการน้าเข้าจาก
ต่างประเทศให้น้อยลง 

ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้้าที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณ
จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 1,046.04 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง , 2551) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน และทะเลน้อย 
(สมภพ, 2525) ซึ่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบนเป็นพืน้ที่ๆ น่าสนใจ
ศึกษา เนื่องจากมีพื้นที่รวมกันประมาณ 831.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 79.42 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาทั้งหมด เป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เนื่องจากเป็นแหล่งน้้าจืด น้้า
กร่อย และน้้าเค็ม จึงท้าให้มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพืชน้้าเจริญเติบโตมากกว่า 452 ชนิด (สมภพ , 
2525) พืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มปีรมิาณมาก ได้แก่ สายหางกระรอก สายหนาม  สายพุงชะโด 
สาหร่ายเส้นด้าย และสาหร่ายไส้ไก่ เป็นต้น โดยข้ึนกระจายอย่างหนาแน่นอยู่ ทั่วบริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนล่าง, 2552; เสาวภา, 2555) พืชน้้าทั้ง 5 ชนิดนี้เป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุที่
รวดเร็ว สามารถเพิ่มปริมาณได้เร็วมาก (ไปรมา, 2546) และเป็นพืชที่น่าสนใจศึกษา โดยเฉพาะด้าน
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ปริมาณและองค์ประกอบทางเคม ีซึ่ง อาภรณ์ และอัจฉรัตน์(2547) ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
พืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาบริเวณทะเลน้อย ได้แก่  สายหางกระรอก สายพุง
ชะโด และสายหนาม พบว่า มีโปรตีนรวม (crude protien) 7.39-14.99 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับ 
ปลายข้าว ข้าวโพด และร้าสดไขมันเต็ม ซึ่งมีโปรตีนรวม 7.60 , 8.00 และ 13.80 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ (ชัยภูมิ และคณะ , 2556) นอกจากนี้ยังมีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (nitrogen free 
extract) 40.71-54.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับกระถินปน่ กากถ่ัวเหลืองสกัดน้้ามัน และกากปาล์ม
อัดน้้ามัน ซึ่งมีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก 39.60, 40.00  และ 47.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (กรมปศุ
สัตว์, 2559) โดยพบว่าเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาได้น้าพืชน้้า อาทิเช่น สายหาง
กระรอก สายพุงชะโด และสาหร่ายไส้ไก่ มาใช้เลี้ยงสัตว์เป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั้นหากได้มีการน้าพืชน้้าในทะเลสาบสงขลามาใช้เป็นอาหารสตัว์เพื่อทดแทนวัตถุดิบอื่นที่เกษตรกร
ต้องซื้อหรือต้องมีการน้าเข้า ก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

จากการรวบรวมข้อมูล ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา (2558) และส้านักงาน  
ปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง (2558) รายงานว่า บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลา
ตอนบน มีเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองจ้านวน 24,769 ครัวเรือน มีไก่พื้นเมืองทั้งสิ้น 
898,589 ตัว โดยผู้วิจัยได้ด้าเนินการส้ารวจข้อมลูเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณไก่พื้นเมือง รูปแบบการเลี้ยง 
และรูปแบบการใช้อาหารในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในพื้นที่บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบน ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลีย้งไก่พื้นเมอืงด้วยอาหารส้าเร็จรูปที่ซื้อจาก
บริษัทเป็นหลัก เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่พบว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมื องในปัจจุบันเริ่มมี
ปัญหา เนื่องจากต้นทุนในการเลีย้งเพิ่มสงูข้ึนจากการปรับราคาเพิ่มข้ึนของอาหารสัตว์ ส่งผลให้ต้นทุน
ในการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ท้าให้เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนสูง ดังนั้น
เพื่อความยั่งยืนของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรผสมอาหารสัตว์ใช้เอง โดยน้าพืชท้องถ่ินที่มี
ปริมาณมากและราคาถูกมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะท้าให้ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลงได้ ซึ่งบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน มีพืชน้้า ปริมาณมาก หากเกษตรกรสามารถ
น้าพืชน้้ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะท้าให้ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยง ไก่พื้นเมืองได้ นอกจากนี้จากการ
ส้ารวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ผู้วิจัยยังพบว่า เกษตรกรใน
อ้าเภอสทิงพระ อ้าเภอกระแสสินธ์ุ และอ้าเภอปากพะยูน น้าสายหางกระรอกมาใช้เป็นอาหารไก่
พื้นเมือง และมีการน้าสายพุงชะโดมาใช้เป็นอาหารเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ในอ้าเภอสทิงพระ อ้าเภอ
กระแสสินธ์ุ และอ้าเภอระโนด นอกจากนั้นเกษตรกรยังน้า สายหนามและสาหร่ายไส้ไก่มาใช้เป็น
อาหารเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และสุกร ในอ้าเภอสทิงพระและ กระแสสินธ์ุ ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพืชสด โดยสับ
ให้ละเอียดแล้วน้าไปผสมร่วมกับอาหารสัตว์ ท้าให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลงได้ 

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจทีม่ีความน่าสนใจ เนื่องจากปจัจุบันผู้บริโภคหันมานิยม
บริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ตลาดไก่พื้นเมืองมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องตลอดมา โดยมี
การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองไปสู่ระบบฟาร์ม (มติชน , 2559) อีกทั้งมีบริษัทเอกชนหลายบริษัทให้
ความสนใจผลิตเป็นอุตสาหกรรม (บัญญัติ และมนต์ชัย , 2555) ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีการ
เลี้ยง ไก่พื้นเมืองทั้งสิ้นจ้านวน 74,387,358  ล้านตัว น้้าหนักผลผลิตรวม 1.25 แสนตัน (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) การผลิตไก่พื้นเมืองมีปริมาณเพิ่มข้ึนตลอดมาตามความต้องการของ
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ตลาดที่เพิ่มข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) แต่ผลการศึกษาของ ประภัสสร (2543) พบว่า ปัญหาใน
การผลิต ไก่พื้นเมือง คือ อาหารสัตว์ โดยอาหารสัตว์มีราคาแพง ท้าให้ผู้เลี้ยงมีโอกาสขาดทุน การผลิต 
ไก่พื้นเมืองจึงควรใช้พืชท้องถ่ินหรือเศษเหลือทางการเกษตรที่มีราคาถูกมาทดแทน จากความเป็นมา
ดังกล่าวข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการน้าพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้เป็นอาหาร
ของไก่พื้นเมือง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ทั้งในเชิงปรมิาณพืชน้้าและสาหรา่ยขนาดใหญท่ี่
จะใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบทางเคมี คุณค่าโภชนะและผลต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก 
และต้นทุนการผลิต โดยหากผลการศึกษานี้ค้นพบความเป็นไปได้ต่าง  ๆ ดังกล่าวก็จะเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรน้าพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้เลี้ยงสัตว์ อีกทั้งจะเป็นการช่วยลด
ปริมาณพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีมากเกินไปในทะเลสาบสงขลาอีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และการกระจายตัวของพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและตอนบนที่มีความเป็นไปได้ในการน้ามาใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมือง 

2. เพื่อศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่
บางชนิดในไก่พื้นเมือง 

3. เพื่อศึกษาผลของระดับพืชน้้าหรือสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิดในอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและคุณภาพซากของไก่พื้นเมือง 

4. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการผลิตไก่พื้นเมืองกรณีที่ใช้พืชน้้าหรือสาหร่าย
ขนาดใหญ่เป็นส่วนผสมอาหาร 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบชนิดและปริมาณของพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบน ที่มีศักยภาพในทางเคมีและการย่อยได้ เพื่อน้ามาใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมืองทดแทนวัตถุดิบอื่ 

2. พัฒนาสูตรอาหารที่ใช้พืชน้้าหรอืสาหร่ายขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ในการผลิต ไก่
พื้นเมือง 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมเจ้าท่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช ได้แนวทางในการส่งเสรมิการน้าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือ ลดปริมาณพืชน้้า
และสาหร่ายขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาที่มีมากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบ
สงขลา 

4. การน้าพืชน้้ามาใช้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
ลง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศเพิ่มข้ึน ช่วย
ลดการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา ชนิดและปริมาณของพืชน้้าและสาหร่าย
ขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน คุณค่าทางโภชนะของพืชน้้า
และสาหร่ายขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้าและสาหร่ายขนาดใหญ่ใน ไก่
พื้นเมืองรวมทั้งสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการผลิต
ของไก่พื้นเมืองโดยใช้พืชน้้าหรือสาหร่ายขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหาร 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
2.1 การผลิตสัตว์ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการเลี้ยงสตัว์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจบุัน การเลี้ยงสัตว์ใน
อดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในชนบท สัตว์ที่เลี้ยงเป็นพันธ์ุพื้นเมืองที่มีอตัราการเจริญเติบโตช้าให้ผลผลิต
ต่้าและเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการเกษตรอื่นๆ การเลี้ยงไม่พิถีพิถัน
ปล่อยให้สัตว์หากินตามธรรมชาติและอาจใช้เศษเหลือในครัวเรือนและทางการเกษตรมาเป็นอาหารให้
สัตว์กินในบางครัง้ ผลผลิตทีไ่ด้ส่วนใหญใ่ช้บรโิภคในครัวเรือนและจา้หน่ายในชุมชนเท่านั้น (ชวนิศนดากร 
และคณะ, 2528) การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยพัฒนามาสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกเมื่ อปี 
พ.ศ. 2467 โดยหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษฎากร ทรงน้าไก่เล็กฮอร์น (Lghorn chicken) สายพันธ์ุไข่ดก
มาเลี้ยงเป็นครั้งแรกที่บางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วรากรณ์, 2543) จากนั้นต่อมาปี พ.ศ. 2484 
หลวงสุวรรณวาจกกสกิิจรว่มกับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสตัว์ ร่วมมือกันเลีย้งไกไ่ข่พันธ์ุต่างๆ ในฟาร์มสัตว์
เล็กของภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้จัดประกวดไก่ไข่ดกข้ึนเป็นครั้งแรก และ
ต่อมาปี พ.ศ.2492 ได้น้าเข้าไก่พันธ์ุโร๊ดไอส์แลนด์ (Rhode Island Red) จากสหรัฐอเมริกา และพันธ์ุ
ออสตราล็อป (Australorp) จากประเทศออสเตรเลีย เข้ามาทดลองเลี้ยงและส่งเสริมให้ประชาชน
เลี้ยงเป็นอาชีพ ต่อมา ปี พ.ศ. 2494-2495 เริ่มเลี้ยงไก่ลูกผสมที่ทนต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
(ดรุณี, 2553) ในปี  พ.ศ. 2506 เอกชนเริ่มมีความสนใจในการผลิตสัตว์เชิงธุรกิจโดยได้ขออนุญาตน้าเข้า
ไก่สายพันธ์ุดีจากต่างประเทศ พร้อมก่อสรา้งโรงงานอาหารสตัว์และ โรงช้าแหละที่ทันสมยั เกิดบริษัทผลิต
สัตว์เพื่อการค้าข้ึนมากมาย หลายบริษัทเป็นธุรกิจผลิตสัตว์ครบวงจร (สมชาย, 2549 ; ชัยวัช, 2557) 
ท้าให้การผลิตสัตว์ของประเทศไทยกลายเปน็อุตสาหกรรมที่พัฒนาก้าวหน้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และ
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสัตว์ระดับต้นๆ ของโลก (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร, 2558) แต่ละปีสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปจ้าหน่ายทั่วโลกน้าเงินตราเข้า
ประเทศปลีะหลายแสนลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2559) โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต
สัตว์มากกว่าล้านคน (กรมปศุสัตว์, 2557) 
 

2.1.1 สถานการณ์การผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย 
การผลิตสัตว์ของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการน้าความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลกมาพัฒนาการผลิตสัตว์อย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประเทศไทย
สามารถผลิตสัตว์ระดับต้นๆ ของโลก (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันอาหาร , 2558) 
โดยเฉพาะการผลิตสัตว์ปีกมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องตลอดมา (ชัยวัช, 2557) และกลายเป็นสัตว์ที่มี
ความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ (มณฑิชา, 2554) 

สัตว์ปีกที่มีการผลิตสูงสุดในประเทศไทย ได้แก่ ไก่กระทง โดยพบว่าประเทศไทยมี
อัตราการผลิตไก่กระทงจ้านวน 1,594,473,278 ตัว ผลผลิต 2.58 ล้านตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร, 2561) โดยสามารถผลิตได้เป็นอันดับที่ 10 ของโลก มีอัตราเติบโต 4.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 



6 

 

(ชัยวัช, 2557; เชฐชุดา, 2561) สัตว์ปีกที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศรองลงมา ได้แก่ ไก่ไข่ 
โดยพบว่า ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่ไข่จ้านวน 55468,536 ตัว ผลผลิตไข่ 15,645 ล้านฟอง 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) สามารถผลิตไข่ไก่อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกและเป็น อันดับที่ 3 
ของเอเชีย (พรศรี, 2554) มีอัตราเติบโต 5.89 เปอร์เซ็นต์ต่อป ี(ส้านักงานเศรษฐกิจ การเกษตร, 2561) 

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตเป็นสัตว์
เศรษฐกิจชนิดใหม่ เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มข้ึน ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2562) รายงานว่า ประเทศไทยมีการผลิตไก่พื้นเมืองจ้านวน  74,387,358 ตัว ผลผลิต 1.25 แสนตัน 
ไม่มีรายงานการผลิตไก่พื้นเมืองไทยในประเทศอื่น ๆ 

นอกจากไก่แล้วสัตว์ปีกอื่นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ เป็ด โดย
ประเทศไทยมีการผลิตเป็ดเนื้อจ้านวน 37,493,208 ตัว ผลผลิต 24,160 ตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร, 2561) มีรายงานว่า การผลิตเป็ดของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 4 ของโลก มีอัตราเติบโต 
2.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นอกจากนี้ยังมีการผลิตเป็ดไข่โดยมีการเลี้ยงเป็ดไข่จ้านวน 11,332,434 ตัว 
ผลผลิต 2,275 ล้านฟอง มีอัตราเติบโต 2.4 เปอร์เซ็นต์ (จิราพร , 2557; กรมปศุสัตว์, 2558; 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

 
2.1.2 การผลิตสัตว์ปีกรายภูมิภาคของประเทศไทย 

การผลิตสัตว์ปีกเพื่อการค้า พบว่ามีทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ตารางที่ 1) โดย 
ภาคกลางมีการผลิตสัตว์ปีกมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยการผลิตไก่กระทงนั้น ภาคกลางมีการผลิตมาก
ที่สุดจ้านวน 1,105,605,568 ตัว รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 
ตามล้าดับ ส้าหรับการผลติไก่ไข่นั้น ภาคกลางมีการผลิตมากที่สดุเช่นเดียวกันจ้านวน 34,162,028 ตัว 
รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล้าดับ ส้าหรับการผลิตไก่
พื้นเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตไก่พื้นเมืองมากที่สุดจ้านวน 36,868,848  ตัว รองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล้าดับ โดยมีอัตราการขยายตัว 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ส่วนเป็ดซึ่งเป็นสัตว์ปีกอีกชนิดที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ 
คนจีน (จิราพร, 2557) ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) รายงานว่า ภาคกลางมีการผลิตเป็ด
เนื้อมากที่สุดจ้านวน 25,284,562 ตัว รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อผลิตไข่เป็นการค้า โดยพบว่า ภาคกลางมีเป็ดไข่
มากที่สุดจ้านวน 7,286,196 ตัว รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามล้าดับ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,  2561) 
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ตารางท่ี 1 การผลิตสัตว์ปีกในแต่ละภาคของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 (หน่วย: ตัว) 

สัตว์ปีก 
ภาค รวม 

ทั้งประเทศ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต ้
ไก่กระทง 1,105,605,568 275,818,539 142,330,151 70,719,020 1,594,473,278 
ไก่ไข่ 34,162,028 6,786,523 8,684,674 5,835,311 55,468,536 
ไก่พื้นเมือง 8,268,863 36,868,848 21,066,661  8,182,986 74,387,358 
เป็ดเน้ือ 25,284,562 9,134,745 1,553,990 1,519,911 37,493,208 
เป็ดไข่ 7,286,196 893,242 2,085,112 1,067,884 11,332,434 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
 

2.1.3 การส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกของประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลติและสง่ออกสนิค้าผลติภัณฑ์จากสตัว์ปีกรายใหญ่ของโลก และ

มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกไปจ้าหน่ายต่างประเทศทั่วโลก ฐานเศรษฐกิจ (2562) รายงานว่า 
การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยมีมูลค่า 230,000  ล้านบาท มีอัตราขยายตัว 10.8 
เปอร์เซ็นต ์(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) โดย กรมปศุสัตว์ (2562) รายงานว่า ประเทศไทยมีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ของไก่กระทงจ้านวน 8,922.8 ตัน มูลค่า 109,158.30  ล้านบาท เป็นผู้ส่งออก
อันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล  โดยมีสัดส่วน 27.8 เปอร์เซ็นต์ (เชฐชุ
ดา, 2561) ส้าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของไข่ไก่ กรมการค้าภายใน (2562)  รายงานว่า ประเทศ
ไทยมีการส่งออกไข่ไก่จ้านวน 300 ล้านฟอง  มูลค่า 1,001 ล้านบาท การส่งออกเป็นอันดับ 7 ของ
โลก รองจากจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย บราซิล อินเดีย และยุโรป  มีสัดส่วน 0.33 เปอร์เซ็นต์ (พร
ศรี, 2554) ส้าหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของไก่พื้นเมือง กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ (2545 อ้างโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ, 2550) รายงานว่า  ประเทศไทยมีการส่งออก ไก่พื้นเมืองจ้านวน 5,666 
ตัว มูลค่า 3.08 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ของเป็ดเนื้อ กรมปศุสัตว์ (2562) รายงานว่า 
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เป็ดจ้านวน 9,299.58 ตัน  มูลค่า 1,574.07 ล้านบาท โดยส่งออกเป็น
อันดับที่ 3 ของโลกรองจากจีนและฝรั่งเศส มีสัดส่วน 7.84 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการส่งออกไข่เป็ด 
ประเทศไทยมีการส่งผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดจ้านวน 2,083 ตัน มูลค่า 179 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการสง่ออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกของประเทศไทย 

ล้าดับที่ 
ผลิตภัณฑ ์
สัตว์ปีก 

ผลผลิต 
(หน่วย) 

มูลค่าการส่งออก 
(ล้านบาท) 

อันดับ 
ของโลก 

สัดส่วน 
(%) 

1 ไก่กระทง1 8,922.8 ตัน 109,158.30 4 4.80 
2 ไข่ไก่2 300 ล้านฟอง 1,001 7 0.33 
3 ไก่พื้นเมือง3 5,666 ตัว 3.08 - - 
4 เป็ดเน้ือ1 9,299.58  ตัน 1,574.07 3 7.84 
5 ไข่เป็ด1 2,083 ตัน 179 - - 

ที่มา : 1กรมปศุสัตว์ (2562); 2กรมการค้าภายใน (2562)  3สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. (2550) 
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2.2 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

อุตสาหกรรมอาหารสตัว์มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์มาผลิตเป็นอาหารสัตว์เพื่อ
ป้อนให้กับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว โดยมีโรงงานอาหารสัตว์ในทุกภาคของประเทศและมีอัตราการเติบโต 10.8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
(บุญธรรม, 2561) ตามความต้องการอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ซึ่งในการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่คุณภาพดีและมีปริมาณที่
เพียงพอต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศ 
 

2.2.1 สถานการณ์การผลิตอาหารสัตว์ของโลก 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของโลกมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องตลอดมา บุญธรรม 

(2561) รายงานว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั่วโลกมีการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิ้นจ้านวน 1,016 ล้านตัน 
เอเชียมีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์สูงที่สุดปริมาณ 381.10 ล้านตัน คิดเป็น 37.51 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา ได้แก่ ยุโรปปริมาณ 267.10 ล้านตัน คิดเป็น 26.29 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยอเมริกาเหนือ  
194.60 ล้านตัน คิดเป็น 19.15 เปอร์เซ็นต์ และอเมริกาใต้ 160.70 ล้านตัน คิดเป็น 15.81 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีแอฟริกาและตะวันออกกลางมีการผลิตอาหารสัตว์น้อยที่สุดปริมาณ 39.10 และ 
27.0 ล้านตัน การผลิตอาหารสัตว์สามารถแบ่งออกเป็น อาหารสัตว์ปีก 31.10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ โค  และอื่นๆ (30, 15, 12 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) การใช้อาหารสัตว์ปีก
ของโลก พบว่า มีปริมาณ 397.25 ล้านตัน โดยเอเชียมีปริมาณการใช้สูงสุด 34.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา (19.82, 19.36, 17.54 และ 4.81 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ) (บุญธรรม, 2562) 
 

2.2.2 สถานการณ์การผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทย 
ประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์สูงที่สุดในเอเชีย โดยมีปริมาณ 20.08  ล้านตัน รองลงมา 

ได้แก่  อินโดนีเซีย มีการผลิต 19.40 ล้านตัน และเวียดนาม มีปริมาณการผลิต 13.26 ล้านตัน  
(บุญธรรม, 2561; Nguyen, 2016; Wright, 2017)  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมี
อัตราขยายตัว 7.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี บุญธรรม (2561) รายงานว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของ
ประเทศไทยมีการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิ้น  20.08 ล้านตัน โดยผลิตอาหารไก่กระทงสูงที่สุด 7.43 ล้านตัน 
คิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ อาหารสุกร ไก่ไข่ โค เป็ด ปลา และกุ้ง (33, 17, 4, 4, 3 และ  
2 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทย 

ชนิดสัตว์ ปริมาณ (ล้านตัน) เปอร์เซ็นต์ 
ไก่กระทง 7.43 37 

สุกร 6.62 33 
ไก่ไข่ 3.41 17 
โค 0.80 4 
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ชนิดสัตว์ ปริมาณ (ล้านตัน) เปอร์เซ็นต์ 
เป็ด 0.80 4 
ปลา 0.60 3 
กุ้ง 0.40 2 

ที่มา : บุญธรรม (2561) 
 

2.2.3 ปริมาณความต้องการใช้และการน้าเขา้วัตถุดิบอาหารสัตว์ของประเทศไทย 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร

สัตว์เติบโตตามไปด้วย มีการผลิตอาหารสตัว์ปริมาณ 20.08 ล้านตันต่อปี และความต้องการใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 7.2 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตอาหารสัตว์ พบว่าอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ของประเทศไทยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศเพียง 65 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (พรศิลป์, 2559ข) 
เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นทีป่ลกูพืชอาหารสตัว์จ้ากัดไม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มข้ึนได้ ส่งผลท้าให้
วัตถุดิบอาหารสตัว์ไม่เพียงพอในอตุสาหกรรมอาหารสัตว์ ประเทศไทยจึงต้องน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
35 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการผลิต (พรศิลป์, 2559ก) เพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่ออุตสาหกรรมการผลิต
สัตว์ในประเทศ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ขาดแคลนและมีการน้าเข้าตลอดมา ได้แก่ ข้าวโพด กระทรวง
พาณิชย์ (2562) รายงานว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ปริมาณ 8.44 ล้านตันต่อปี แต่ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดได้เพียง 5.15 ล้านตัน/ปี ท้าให้
ประเทศไทยต้องน้าเข้าข้าวโพดปริมาณ 3.29 ล้านตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) 
นอกจากนี้กากถ่ัวเหลืองเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่ ขาดแคลนและมีการน้าเข้า โดยอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์มีความต้องการกากถ่ัวเหลืองปริมาณ 4.78 ล้านตัน แต่ประเทศไทยมีกากถ่ัวเหลืองเพียง 
2.00 ล้านตันเท่าน้ัน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ท้าให้ต้องน้าเข้ากากถ่ัวเหลืองปริมาณ 
2.78 ล้านตัน (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) นอกจากนั้นยังมีการน้าเข้าร้าข้าวสาลีปริมาณ 1.83 ล้านตัน 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2562) เพื่อทดแทนปลายข้าวและร้าละเอียดที่ราคาปรับตัวสูงข้ึน (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 

จะเห็นได้ว่าการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีปริมาณเพิ่มข้ึนตามอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ (ตารางที่ 4) ท้าให้ราคาอาหารสัตว์แพงข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ได้ในอนาคต การน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
เงินตราออกต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท (พรศิลป์, 2559ข) ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ของโลกมีราคาสูงข้ึนตลอดมา เนื่องจากสภาวะขาดแคลนพลังงานธรรมชาติ จึงมีการน้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ไปผลิตพลังงานทดแทน ส่งผลให้วัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ในสภาวะขาดแคลนทั่วโลก (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) เมื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ ท้าให้ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์ปรับตัวข้ึนตามไปด้วย มีผลท้าให้ต้นทุนการผลิตสัตว์สูงข้ึน 
เนื่องจากต้นทุนประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าอาหารสัตว์ (อาวุธ, 2538) ดังนั้นเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข จ้าเป็นต้องหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ที่มีในท้องถ่ินมาทดแทนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ของประเทศไทยต่อไป 
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ตารางท่ี 4 สถานการณ์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ส้าคัญในประเทศไทย 

วัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ 

ปริมาณ (ล้านตัน) ความต้องการเพิ่ม 
ความต้องการ ผลิตได้ในประเทศ น้าเข้า (%) 

ข้าวโพด 8.441 5.152 3.292 3.21 
กากถั่วเหลือง 4.783 2.003 2.784 4.93 
ร้าข้าวสาลี 1.835 - 1.835 - 
ที่มา : 1กระทรวงพาณิชย์ (2562); 2ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562); 3ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2563); 

4ผู้จัดการออนไลน์, (2562); 5ประชาชาติธุรกิจ (2562) 
 
2.3 ไก่พ้ืนเมือง 

2.3.1 สถานการณ์และความส้าคัญ 
ปัจจุบันความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองมีปริมาณสูงข้ึน เนื่องจากเนื้อมีรสชาติที่ดี  

มีโปรตีนสูง ไขมันต่้า และปลอดจากสารพิษตกค้าง (เกรียงไกร และคณะ, 2543) มีผลท้าให้มีความ
ต้องการบริโภคเพิ่มข้ึนต่อเนื่องตลอดมา ส่งผลให้รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการผลิตไก่พื้นเมืองมากข้ึน มี
นโยบายในการพัฒนาไก่พื้นเมืองโดยบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ท้าให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคเอกชนพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่ระบบฟาร์ม มีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
การผลิต (สุจิน และคณะ, 2550) เอกชนหลายบริษัทผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรโดยมีมูลค่าในตลาด
ประมาณ 34,936 ล้านบาท (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2561) และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง นับว่าเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจ 

 
2.3.2 ชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะท่ัวไป 

ไก่พื้นเมืองจัดอยู่ในสัตว์จ้าพวกนก แต่เดิมเป็นไก่ป่า (Red Jungle fowl) ต้นตระกูล
มาจากนก มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Gallus domesticus นักสัตววิทยาได้จัดจ้าแนกไก่พื้นเมืองอยู่ใน 
Order Gallifomes, Suborder Gall, Family Phasianide, Subfamily Phasianinse, Tribe 
Phasianini Genus (กรมปศุสัตว์, 2560ก) ไก่พื้นเมืองมีถ่ินก้าเนิดอยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัยตลอดไปถึงคาบสมุทรอินโดจีน คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา เกาะ
ชวา ไปจนถึงฟิลิปปินส์ ไก่พื้นเมืองมีบรรพบุรุษเป็นไก่ป่า 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ป่าแดง (Gallus gallus) 
ไก่ป่าเทาหรือไก่ป่าอินเดีย (Gallus sonnerrati) ไก่ป่าศรีลังกา (Gallus lafayettel) และไก่ป่าเขียว
หรือไก่ป่าชวา (Gallus varius) (ชมนาด, 2550) ไก่พื้นเมืองที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ไก่ป่าแดง ที่มี
อยู่ 2 ชนิด คือ ตุ้มหูขาวและตุ้มหูแดง (วรวิทย์, 2540) ไก่พื้นเมืองมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธ์ุ ได้แก่ 
พันธ์ุไก่อู ไก่ตะเภา ไก่แจ้ ไก่ด้า (อภิชัย, 2541) และไก่พื้นเมืองที่น้าเข้ามาจากประเทศจีน ได้แก่ ไก่เบ
ตง ไก่ตะเภาทอง ไก่เก้าช่ัง และไก่เซี่ยงไฮ้ (สุธา และคณะ, 2535) ลักษณะทั่วไปของ ไก่พื้นเมืองไทยมี
รูปร่างสูงเปรียว ไก่เพศผู้ส่วนใหญ่มีขนสีด้า ส่วนสร้อยคอจะมีสีแตกต่างกันไป ได้แก่ เหลือง แดง เขียว
อมน้้าเงิน เป็นต้น ส่วนเพศเมียส่วนใหญ่มีขนสีด้า แต่ยังมีพบสีเทาและ สีน้้าตาลอ่อนได้บ้าง (เกรียง
ไกร และคณะ, 2543) ลักษณะเด่นของไก่พื้นเมือง คือ เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและ
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แมลง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี หาอาหารกินเก่ง และสามารถใช้อาหารที่มีคุณภาพ
ต่้าได้ดี (ชาญศิริ, 2559) 
 

2.3.3 การผลิตไก่พ้ืนเมือง 
การเลี้ยงไก่มีมานานแล้วเริ่มจากมนุษย์เข้าป่าล่าไก่เพื่อเป็นอาหาร เมื่อเหลือจาก

บริโภคก็จับไก่ป่ามากักขังรวมกัน โดยหาอาหารมาให้กิน ไก่ผสมพันธ์ุกันแล้วออกลูกหลาน ไก่ป่าเมื่อ
อยู่กับมนุษย์นานเข้าก็เริ่มคุ้นเคยกับมนุษย์ ท้าให้พฤติกรรมและนิสัยของไก่ป่าเปลี่ยนมาเป็นไก่บ้าน 
ในที่สุด (พานิช, 2535) สมชาย (2549) รายงานว่า ประเทศจีนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักเลี้ยงไก่   
เมื่อประมาณ 5,400 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นต่อมาเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมา มีการเลี้ยงไก่ที่กรุงบาบิโลน 
และเมื่อ 1,600 ปีที่ผ่านมา มีการพบการเลี้ยงไก่ที่ประเทศอินเดีย ส่วนการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยไม่
พบหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มมีการเลี้ยงมาต้ังแต่เมื่อไร แต่มีรายงานว่า การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของไทยมีมา
นานแล้วตั้งแต่คนไทยอาศัยอยู่ตอนใต้ของประเทศจีน เมื่ออพยพลงใต้ก็น้าไก่พื้นเมืองลงมาด้วย การเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองของไทยสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (เกรียงไกร และคณะ, 2543; 
บัญญัติ และมนต์ชัย, 2555)  สาเหตุที่ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกันมากเพราะประเทศไทยมี
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีผลผลิตและวัตถุพลอยไดจ้าก
การเกษตรใช้เป็นอาหารสัตว์ได้มากมาย (สุวรรณ และคณะ, 2535) การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของคนไทยใน
อดีตจึงเลี้ยงควบคู่กับการเกษตรอย่างอื่น (ปิ่น และคณะ, 2549) แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
เท่านั้น โดยเลี้ยงประมาณครัวเรือนละ 10-20 ตัว (อภิชัย, 2534) วิธีการเลี้ยงส่วนใหญ่ปล่อยให้หา
อาหารกินเองหรือให้กินเศษเหลือจากการเกษตรเท่าน้ัน ไก่พื้นเมืองจึงมีอัตราการเจริญเติบโตต้่า ให้
ผลผลิตน้อย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในครัวเรือนหรือจ้าหน่ายในชุมชนเท่านั้น (สวัสดิ์ และ
คณะ, 2541) การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยนักวิชาการและนักพัฒนา
จากภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเป็นรายได้เสริมส้าหรับเกษตรกร 
รัฐบาลได้บรรจุโครงการผลิตไก่พื้นเมืองไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2525-2529) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมปศุสัตว์ซึ่งมีบทบาทในงานวิจัยและงานพัฒนา (เกรียง
ไกร และคณะ, 2543) ส่งผลให้การผลิตไก่พื้นเมืองของประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างมาก ท้าให้
เกษตรกรและภาคเอกชนหันมาให้ความสนใจในการผลิตไก่พื้นเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะภาคเอกชน
พัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นการค้า มีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตเป็นระบบ
อุตสาหกรรมครบวงจร (สวัสดิ์ และคณะ, 2541) ในปี พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองจ้านวน 
2,558,749 ครัวเรือน (กรมปศุสัตว์, 2562) และมีภาคเอกชนที่ผลิตไก่พื้นเมืองเป็นการค้าครบวงจร
หลายบริษัท ได้แก่ เจริญโภคภัณฑ์ ฟาร์มตะนาวศรีไก่ไทย เกษตรฟาร์ม และฟาร์มไก่พันธ์ุ 111 เป็น
ต้น (ธีระยุทธ และคณะ, 2556) 
 

2.3.4 อาหารไก่พ้ืนเมือง 
ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีลักษณะเด่น  คือ มีความแข็งแรง ทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมได้ดี หาอาหารกินเก่ง และสามารถใช้อาหารคุณภาพด้อยได้ดี (ชาญศิริ, 2559) แต่มี
ข้อเสีย คือ มีอัตราการเจริญเติบโตช้า ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารต่้า ต้องใช้อาหารจ้านวนมากใน
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การผลิต โดยเฉพาะการใช้อาหารส้าเร็จรูปทางการค้า ท้าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง (สวัสดิ์ และคณะ, 
2541) ประภัสสร (2543) กล่าวว่า ปัญหาในการผลิตไก่พื้นเมืองคือ อาหารสัตว์  โดยอาหารสัตว์มี
ราคาแพง ท้าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย เกรียงไกร และคณะ (2543) กล่าวว่า อาหาร
สัตว์มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตไก่พื้นเมือง ดังนั้นการผลิตไก่พื้นเมืองควรใช้ พืชท้องถ่ินหรือเศษ
เหลือทางการเกษตรที่มีราคาถูกมาทดแทน สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์และท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตไก่พื้นเมืองลดต้่าลง  

การศึกษาการใช้พืชท้องถ่ินในการผลิตไก่พื้นเมืองของปรัชญา และคณะ (2528) ซึ่ง
ได้ศึกษาการใช้ใบทองหลางเลี้ยงไก่พื้นเมือง (พันธ์ุเซี่ยงไฮ้) ช่วงอายุ 2-5 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้ใบ
ทองหลางในสูตรอาหารไก่ได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ สกล และคณะ (2525) ได้ศึกษาการใช้ไมยราบ
ยักษ์เป็นอาหารไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-16 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้ไมยราบยักษ์ในสูตรอาหารไก่
พื้นเมืองได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิต ส่วนสุมน และคณะ (2530) ศึกษา
การใช้ใบกระถินแห้งเป็นแหล่งโปรตีนในไก่พื้นเมือง พบว่า สามารถใช้ใบกระถินแห้งในสูตรอาหารไก่
พื้นเมืองได้ที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น เปลื้อง และคณะ (2557) ได้ศึกษาการใช้เยื่อในล้าต้น
สาคูเป็นอาหารไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-16 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้ เยื่อในล้าต้นสาคูเป็นอาหารไก่
พื้นเมืองได้ในระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเป็นอาหารไก่พื้นเมือง  
โดยวิทยา และคณะ (2547) ได้ศึกษาการใช้กากมะเขือเทศเป็นอาหารไก่พื้นเมืองลูกผสม (พื้นเมือง × 
โรด × บาร์) ช่วงอายุ 1-14 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้กากมะเขือเทศในสูตรอาหาร ไก่พื้นเมืองได้ถึง 
30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต และท้าให้ต้นทุนต่้ากว่าสูตรควบคุม 
นอกจากนั้น ณัฐวุฒิ และคณะ (2547) ได้ศึกษาการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามันเป็นอาหาร  
ไก่พื้นเมืองลูกผสม (พื้นเมือง × โรด × บาร์) ช่วงอายุ 1-16 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้กากเนื้อใน
ปาล์มน้้ามันในอาหารไก่พื้นเมืองได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และ สายชล (2553) ได้ศึกษาการใช้กากเนื้อใน
เมล็ดปาล์มน้้ามันเสริมเอนไซม์เซลลูเลสในไก่เบตง ช่วงอายุ 12-42 วัน พบว่า สามารถใช้กากเนื้อใน
เมล็ดปาล์มน้้ามันเสริมเอนไซม์เซลลูเลสในอาหารไก่เบตงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่กระทบต่อการ
เจริญเติบโต นอกจากนั้น ปัญญา และคณะ (2548) ได้ศึกษาการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามัน
ร่วมกับอาหารไก่เนื้อระยะแรกในไก่พื้นเมอืงลกูผสม (พื้นเมอืง×เซี่ยงไฮ้) ช่วงอายุ 6-12 สัปดาห์ พบว่า 
การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มร่วมกับอาหารไก่เนื้อระยะแรกในสัดส่วน 2:1 ท้าให้ไก่พื้นเมืองมี
สมรรถภาพการผลิตดีที่สุด และมีต้นทุนค่าอาหาร 23.86 บาท/กิโลกรัม ซึ่งต่้ากว่าการใช้อาหารไก่ไข่
ที่มีต้นทุนค่าอาหาร 24.03 บาท/กิโลกรัม ท้าให้มีผลก้าไรเฉลี่ย 11.58 บาท/ตัว 
 
2.4 ลักษณะท่ัวไปของทะเลสาบสงขลา 

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีลักษณะ 3 น้้า ได้แก่ น้้าเค็ม น้้ากร่อย 
และ น้้าจืด มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ท้าให้มีพืชน้้าหลากหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี (สมภพ, 2525) โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดใหญ่  
พืชน้้าในทะเลสาบสงขลามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก จึงท้าให้พบหนาแน่นและกลายเป็นวัชพืชที่
ท้าลายสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา (นิคม, 2546; นิสราภรณ์ และจิรเวฐน์, 2551) ดังนั้นหาก
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สามารถน้าพืชน้้ามาใช้ประโยชน์ได้ ก็จะช่วยลดปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบไม่ให้หนาแน่นมาก
จนเกินไป 
 

2.4.1 ท่ีตั้งและสภาพท่ัวไปของทะเลสาบสงขลา 
ทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย  

เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญท่ี่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่เว้าเข้า
ไปในแผ่นดิน (เสาวภา, 2555) มีการงอกของสันดอนชายฝั่งมาปิดล้อมบริเวณที่เป็นอ่าว อยู่แต่เดิม 
โดยการงอกของสันดอนชายฝั่งอาศัยเกาะที่ตั้งอยู่ชายฝั่งใหญ่เป็นตัวเช่ือม เมื่อสันดอนเช่ือมตัวเกาะ
เข้ากับบริเวณชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่แล้ว บริเวณที่เป็นอ่าวก็กลายเป็นทะเลสาบน้้าเค็ม (ไพฑูรย์, 2534) 
ทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 6 องศา 27 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 8 องศาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 99 องศา 44 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา 41 ลิปดาตะวันออก (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง , 2552) มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร และมี
ความกว้าง 20 กิโลเมตร (เสาวภา, 2555) มีพื้นที่ทั้งหมด 1,046.04 ตารางกิโลเมตร (ส้านักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง, 2551) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช  
มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอ้าเภอชะอวดและหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกติดกับ
อ้าเภอเมือง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทิศใต้ติดกับอ้าเภอเมือง  
ควนเนียง และบางกล่้า จังหวัดสงขลา ส่วนทิศตะวันออกติดกับอ้าเภอระโนด กระแสสินธ์ุ สทิงพระ 
และสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปากทะเลสาบติดกับอ่าวไทยในเขตอ้าเภอเมืองสงขลา ระดับน้้าทะเลมี
ความลึกประมาณ 1-2 เมตร (เริงชัย และไพโรจน์, 2529) แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน (ภาพที่ 1)  
คือ ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน และทะเลน้อย 
(เสาวภา, 2555) โดยแต่ละส่วนมีลักษณะสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1  แผนที่แสดงที่ตั้งและลกัษณะทั่วไปของทะเลสาบสงขลา 

ที่มา :  สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2563) 
 

2.4.1.1 ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง หรือทะเลสาบสงขลา อยู่ในบริเวณจังหวัดสงขลา 
เป็นส่วนล่างสุดที่เช่ือมต่อกับอ่าวไทย โดยทิศเหนือมีคลองปากรอเช่ือมติดต่อกับทะเลสาบตอนกลางมี
พื้นที่น้้าประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร มีเกาะยออยู่ตอนกลางของทะเลสาบซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 59 
ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร น้้ามีความเค็มอยู่ในช่วง 0-34 พีพีที (เสาวภา, 2555) 

2.4.1.2 ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง หรือทะเลสาบ เป็นส่วนที่อยู่ถัดข้ึนไปจาก
ทะเลสาบตอนลา่งโดยเช่ือมต่อทางคลองปากรอไปถึงแหลมจองถนน และฝั่งเกาะใหญ่บริเวณแหลมยาง 
พื้นที่ฝั่งตะวันตกติดกับอ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ส่วนฝั่งตะวันออกติดกับอ้าเภอสิงหนครและ 
สทิงพระ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่น้้าประมาณ 351.4 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เกาะโดยประมาณ 106.2 
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย เกาะญวน เกาะนางค้า เกาะหมาก และเกาะสี่ เกาะห้า พื้นน้้ามี
ความลึกในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ 0.30-1.10 เมตร และมีความลึกเพิ่มข้ึนในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ 0.95-1.50 เมตร 
ความเค็มของน้้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้ึนกับฤดูกาล โดยในช่วงฤดูร้อน น้้ามีความเค็มเพิ่ม
สูงข้ึนอันเนื่องมาจากน้้าในทะเลอ่าวไทยไหลเข้ามาจึงท้าให้มีสภาพเป็นน้้ากร่อย น้้ามีความเค็มอยู่
ในช่วง 15-20 พีพีที และในช่วงฤดูฝน น้้าฝนที่ตกลงมาในบริเวณลุ่มน้้าทะเลสาบ สงขลาจะไหลผ่าน
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คลองเพื่อลงทะเล จึงท้าให้น้้ามีสภาพเป็นน้้าจืด มีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0 -8.5 พีพีที (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) 

2.4.1.3 ทะเลสาบสงขลาตอนบน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากทะเลสาบตอนกลางข้ึนไป 
ตั้งแต่บริเวณแหลมจองถนนไปจนถึงปากคลองนางเรียมซึ่งเป็นคลองเข้าสู่ทะเลน้อย ชายฝั่งตะวันตก
ติดกับอ้าเภอบางแก้ว เขาชัยสน และอ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ส่วนชายฝั่งตะวันออกติดกับอ้าเภอ
กระแสสินธ์ุ และระโนด จังหวัดสงขลา ทะเลสาบส่วนนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 479.7 
ตารางกิโลเมตร บริเวณที่มีความกว้างมากที่สุดจะอยู่ระหว่างปากคลองล้าป าไปจนถึง อ้าเภอระโนด
โดยมีระยะประมาณ 19 กิโลเมตร และส่วนที่แคบทีสุ่ด คือ บริเวณบ้านจองถนนไปจนถึงบ้านเกาะใหญ่ 
มีระยะประมาณ 6 กิโลเมตร ความลึกของน้้าในช่วงฤดูร้อนอยู่ในช่วง 0.80-2.40 เมตร และในช่วงฤดู
ฝนจะมีความลึกเพิ่มข้ึนอยู่ในช่วง 1.50-5.00 เมตร และมีสภาพคลื่นลมแรง ความเค็มของน้้ามีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นน้้าจืดตลอดทั้งบริเวณ โดยมีความเค็มอยู่ในช่วง 1.5-2.7 
พีพีที (สมภพ, 2525) 

2.4.1.4 ทะเลน้อย เป็นส่วนของทะเลสาบตอนบนสุด ตั้งอยู่ในอ้าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 26.6 ตารางกิโลเมตร มีความลึกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1.00 เมตร สภาพน้้า
เป็นน้้าจืด มีความเค็มประมาณ 0-0.025 พีพีที (เสาวภา, 2555) 
 

2.4.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
2.4.2.1 ฤดูกาล แบ่งตามสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยได้เป็น 2 ฤดูกาล คือ 

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม เมื่อสิ้นสุด
ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะเริ่ มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดู
ร้อน ช่วงนี้เป็นระยะที่ ข้ัวโลกเหนือหันเข้าดวงอาทิตย์ ท้าให้พื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรตั้งฉาก กับ 
ดวงอาทิตย์ และได้รับพลังงานมากที่สุด ท้าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน (วฤทธ์ิ , 2558) เดือนเมษายนเป็น
เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) น้้าทะเลมีอุณหภูมิ 
29-31 องศาเซลเซียส (สมภพ, 2525)  แต่เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอยู่ใกล้กับทะเลอ่าวไทยจึงท้าให้
มีกระแสลมและไอน้้าท้าให้อากาศไม่ร้อนมากนัก (เสาวภา, 2555) 

2) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงฤดูฝนและช่วงมรสุม 
 2.1) ช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือน

ตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุม ท้าให้ทะเลสาบสงขลามีฝน
ตกทั่วไป ช่วงนี้จะมีฝนตกตั้งแต่บ่ายไปจนถึงค้่า ฝนที่ตกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะมี
ลมกระโชกแรงเป็นบางครั้ งคราว มี ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 153.2 -264.6 มิลลิ เมตรต่อเดือน  
(กรมชลประทาน, 2558) 

 2.2) ช่วงมรสุม เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
เป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก เกิดจากมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทย
ท้าให้หอบพัดเอาน้้าทะเลที่อยู่ในอ่าวไทยกลายเป็นฝน ในช่วงนี้มีลักษณะของฝนตกทั้งเช้า กลางวัน 
และเย็น เป็นฝนที่ตกต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาหลายวัน โดยทั่วไปฝนตกหนักมากในช่วงนี้ ปริมาณ
น้้าฝนประมาณ 264.6-497.6 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยพบว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้้าฝนมาก
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ที่สุด ส่วนช่วงท้ายของมรสุม คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุด 26.2 มิลลิเมตรต่อเดือน 
เท่านั้น (กรมชลประทาน, 2558) 

2.4.2.2 อุณหภูมิ ทะเลสาบสงขลามีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก มีอากาศไม่ร้อนจัด
ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีกระแสลมและไอน้้าพัดเข้ามาจากทะเลฝั่งอ่าวไทย และมีอากาศอบอุ่นในช่วง
ฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูหนาวมีอากาศเย็นบ้างในบางครั้ง อุณหภูมิต่้าสุด 24.0 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสูงสุด 31.4 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส ช่วงที่มี
อากาศร้อนมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน (กรมอุตุนิยมวิทยา , 2540 อ้างโดยบุญสิน , 2541)  
วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 39.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2519 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559ก) 

2.4.2.3 ความช้ืนสัมพัทธ์ ทะเลสาบสงขลามีความช้ืนสัมพัทธ์สูงเนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตลอดทั้งปี ทั ้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559ข) โดยลมมรสุมทั้งสองนี้ ก่อนที่จะพัดผ่านเข้าสู่ทะเลสาบสงขลาได้พัดผ่าน
ทะเลและมหาสมุทรจึงพัดพาเอาไอน้้าและความช้ืนเข้ามาด้วย ท้าให้ความช้ืนสัมพัทธ์สูง โดยมี
ค่าสูงสุด 91.2 เปอร์เซ็นต์ ต่้าสุด 34 เปอร์เซ็นต์ และความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 77 เปอร์เซ็นต์ (ไชยา, 2536) 
 

2.4.3 คุณภาพน้้าบางประการ 
2.4.3.1 อุณหภูมิของน้้า ทะเลสาบสงขลามีอุณหภูมิของน้้าที่แตกต่างกันมากในแต่

ละส่วน ดังเช่นบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง น้้ามีอุณหภูมิประมาณ 29 -34 องศาเซลเซียส 
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน น้้ามีอุณหภูมิประมาณ 20-31 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลน้อย 
น้้ามีอุณหภูมิประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส (สมภพ , 2525) นอกจากนั้นช่วงฤดูกาลก็มีผลต่อ
อุณหภูมิของน้้า โดยในช่วงฤดูฝนอุณหภูมิของน้้าจะลดต่้าลงเหลือประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส 
(ไพโรจน์ และคณะ, 2521 อ้างโดย เริงชัย และไพโรจน์, 2529) ช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิของน้้าจะสูงข้ึนมี
ค่าประมาณ 32-33 องศาเซลเซียส แต่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจะมีอุณหภูมิของน้้าสูงกว่าน้้าในทะเลสาบ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน (สมภพ, 2525) อุณหภูมิของน้้าจะมีผลต่อชนิดและปริมาณของพืชและสัตว์ 
โดยพบว่าถ้าอุณหภูมิน้้าสูงจะเป็นอันตรายต่อการด้ารงชีพและการขยายพันธ์ุของพืชและสัตว์น้้าได้ 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559ข) 

2.4.3.2 ความโปร่งแสง น้้าในทะเลสาบสงขลามีสารแขวนลอยที่เป็นตะกอนดินและ
เศษอินทรีย์เล็ก ๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ล่องลอยอยู่ในน้้าเป็นจ้านวนมาก (เริงชัย และไพโรจน์, 
2529) จึงท้าให้น้้าในแต่ละบริเวณของทะเลสาบสงขลามีความโปร่งแสงแตกต่างกัน เช่น ทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างมีความโปรง่แสงเฉลี่ย 0.37 เมตร ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนมีความโปร่ง
แสงเฉลี่ย 0.28 เมตร และทะเลน้อยมีความโปร่งแสงเฉลี่ย 0.52 เมตร (สมภพ , 2525) นอกจากนั้น
ช่วงฤดูกาลก็มีผลต่อความโปร่งแสงของน้้าเช่นกัน โดยช่วงฤดูฝนความโปร่งแสงจะต่้ากว่าช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากน้้าฝนจากคลองต่างๆ ในลุ่มทะเลสาบสงขลาพัดพาตะกอนดินและเศษต่างๆ ลงไปใน
ทะเลสาบ ท้าให้มีสารแขวนลอยมาก น้้าขุ่นมาก สกัดกั้นแสงไม่ให้ส่องลงไปถึงด้านล่าง ซึ่งมีผลต่อการ
สังเคราะห์แสงของพืชน้้าและแพลงก์ตอนในน้้า และท้าให้ออกซิเจนในน้้าบริเวณนั้นน้อยกว่าปกติ
ในช่วงกลางวัน (เริงชัย และไพโรจน์, 2529) 
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2.4.3.3 ความเค็มของน้้า น้้าในทะเลสาบสงขลามีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งน้้าจืด  
น้้ากร่อย และน้้าเค็ม (เสาวภา, 2555) ทะเลสาบแต่ละช่วงมีความเค็มของน้้าที่แตกต่างกัน เช่น ทะเลสาบ
สงขลาตอนล่างมีความเค็มเฉลี่ย 5.4 พีพีที ทะเลสาบตอนกลางมีความเค็ม 2.24 พีพีที และ ทะเล
น้อยมีความเค็มต่้าที่สุดคือ 1.2 พีพีที (สมภพ, 2525) ความเค็มของน้้ามีผลต่อชนิดและปริมาณของ
พืชและสัตว์ในทะเลสาบสงขลา (สมภพ, 2525; เริงชัย และไพโรจน์, 2529) 

2.4.3.4 ออกซิเจนที่ละลายในน้้า ปริมาณออกซิเจนมีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า
มาก พื้นที่โดยทั่วไปของทะเลสาบสงขลามีปริมาณออกซิเจนในน้้าประมาณ 5 พีพีเอ็ม แต่พบว่าในบาง
บริเวณมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าต่้ามาก ได้แก่ ปากคลองส้าโรง และแพปลา  ที่อ้าเภอเมือง
สงขลา โดยมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าเพียง 3.5 พีพีเอ็ม เท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่ในน้้าและในตะกอนดิน (เสาวภา, 2555) 

2.4.3.5 สารอาหารในน้้า พบว่าปริมาณสารประกอบไนโตรเจนในทะเลสาบสงขลา 
ได้แก่ ไนเตรต แอมโมเนีย และยูเรีย และสารประกอบฟอสฟอรัส ได้แก่ ฟอสเฟต มีปริมาณสูงและมี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล มีผลท้าให้พืชน้้ามีอัตราการเจริญเติบโตและ
ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว เกิดการแพร่ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วของพืชน้้า ทั้งในทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน และทะเลน้อย (เสาวภา, 2555) 

2.4.3.6 ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ความเป็นกรด-ด่างของน้้าในทะเลสาบสงขลา
ค่อนข้างเป็นกลาง แต่พบว่าน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนล่างและตอนกลางค่อนข้างเป็นด่าง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 8.5 และ 8.0 ตามล้าดับ ทะเลสาบสงขลาตอนบนมีค่าเฉลีย่ 7.5 และทะเลน้อยมีค่าเป็นกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 6.6 (สมภพ, 2525) แต่ในภาพรวมระดับความเป็นกรด-ด่างของน้้าในทะเลสาบสงขลาอยู่
ในช่วง 6.6-8.5 ซึ่งเป็นช่วงที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ระดับความเป็นกรด -ด่าง  
ที่เหมาะสมนี้จะช่วยในการละลายธาตุอาหารในดิน ท้าให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีข้ึน และ
ช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่พืชใช้เจริญเติบโตได้ดีข้ึน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) จึงช่วยใน
การเจริญเติบโตของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 
 
2.5 พืชน้้าในทะเลสาบสงขลาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้า 

2.5.1 ลักษณะท่ัวไปของพืชน้้า 
พืชน้้า หมายถึงพืชช้ันสูง (Macrophyte) ที่มีท่อน้้าและท่ออาหารชัดเจน เป็นพืชที่มี

ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (จ้าลอง, 2523) ซึ่งนักพฤกษศาสตร์ได้รวมกลุ่มสาหร่ายที่มี
ลักษณะเป็นเส้นหรือมีลักษณะคล้ายพืชช้ันสูง เช่น มีข้อและปล้อง มีรากเทียมในการยึดเกาะเอาไว้
ด้วย นอกจากสาหร่ายแล้วยังมีกลุ่มเฟิร์นและพืชดอกบางชนิดรวมอยู่ด้วย (ช่อทิพย์, 2531) พืชน้้า
อาศัยอยู่ในน้้าและมีความจ้าเป็นต้องใช้น้้าในการเจริญเติบโต (Parker, 2000) พืชน้้าแต่ละชนิดมี
ลักษณะการด้ารงชีพอยู่ในน้้าที่แตกต่างกัน เช่น พืชน้้าที่อาศัยอยู่ในน้้าบางช่วงของชีวิต หรือพืชน้้า
บางชนิดงอกบนพื้นดินแล้วเจรญิเติบโตอยู่ในน้้า และพืชน้้าที่อาศัยอยู่ในน้้าตลอดชีวิต (สุชาดา, 2542) 

พืชน้้ามีปริมาณมาก มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกัน และมีลักษณะถ่ินที่อยู่อาศัย
แตกต่างกันด้วย จึงมีการจ้าแนกออกเป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
สภาพแวดล้อมเป็นตัวก้าหนด สามารถจ้าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) การจ้าแนกตามแหล่งที่พืชน้้าอยู่
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อาศัย (2) การจ้าแนกตามลักษณะทางนิเวศวิทยา และ (3) จ้าแนกตามหลักของการจ้าแนกอาณาจักร
พืช (สมชาย และสุปราณี, 2548) 

1) การจ้าแนกพืชน้้าตามแหล่งที่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.1) พืชน้้าที่อาศัยอยู่ในน้้าจืด (Limnophyte) 
 1.2) พืชน้้าที่อาศัยอยู่ในน้้ากร่อยและน้้าเค็ม (Halophyte) 
2) จ้าแนกตามลักษณะทางนิเวศวิทยา  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 2.1) พืชใต้น้้า (Submerged plants) หมายถึง พืชน้้าประเภทที่เจริญเติบโต

อยู่ใต้น้้าทั้งหมด อาจมีรากยึดติดกับพื้นดินหรือไม่ยึดก็ได้ บางชนิดรากและล้าต้นเจริญอยู่ใต้พื้นดินใต้
น้้า มีล้าต้นและใบเจริญอยู่ใต้ระดับน้้า พืชน้้าบางชนิดจะส่งดอกเจริญที่ผิวน้้าหรือเหนือน้้า และเมื่อ
ดอกได้รับการผสมจนเป็นผลแล้ว บางชนิดผลเจริญอยู่เหนือน้้า บางชนิดผลจะกลับไปเจริญที่ผิวน้้า
หรือใต้น้้า พืชใต้น้้ ามีประโยชน์มากเพราะคายก๊าซออกซิ เจนให้กับแหล่ งน้้ าและดูดก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท้าให้แหล่งน้้ามีสภาพสมดุล 

 2.2) พืชโผล่น้้า (Emerged plants) หมายถึง พืชน้้าที่เจริญเติบโตอยู่ในน้้า
บางส่วนและโผล่เหนือน้้าบางส่วน โดยมีรากและล้าต้นเจริญอยู่พื้นดินใต้น้้า ส่งส่วนของใบและดอก
ข้ึนมาเจริญเหนือน้้า พืชพวกนี้โคนต้นมีเยื่อโปร่งสีขาว (Aerenchymatous tissue) ท้าหน้าที่เก็บ
อากาศไว้เพื่อช่วยหายใจ 

 2.3) พืชลอยน้้า (Floating plants) เป็นพวกที่เจริญลอยอยู่ที่ระดับน้้ามีราก
ห้อยลอยอยู่ในน้้า ส่วนต้น ใบ และดอก เจริญปริ่มน้้าหรือเหนือน้้า บางชนิดถ้าน้้าต้ืนเขินรากอาจจะ
หยั่งยึดพื้นดินใต้น้้าก็ได้ พืชน้้าที่มีขนาดเล็กมักลอยตัวได้อย่างอิสระ ส่วนพวกที่มีขนาดใหญ่มักจะมี
ส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นทุ่นเพื่อพยุงล้าต้นให้ลอยน้้าอยู่ได้ 

 2.4) พืชชายน้้า (Marginal plants) พืชน้้ากลุ่มนี้มักขึ้นอยู่ตามชายน้้า ริมตลิ่ง 
ชายคลอง หนองน้้า สระน้้า หรือทะเลสาบ ลักษณะทั่วไป มีรากหรือทั้งรากและล้าต้นเจริญอยู่ใต้ดิน ส่ง
บางส่วนของล้าต้น ใบและดอกเจริญเหนือน้้า 

3) จ้าแนกตามหลักของการจ้าแนกอาณาจักรพืช เนื่องจากพืชน้้ามีมากมายหลาย
ชนิด มีขนาดที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่พืชน้้าขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแบบง่ายๆ เล็กมากจนไม่สามารถมอง
ได้ด้วยตาเปล่า ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเหมือนกับพืชช้ันสูง พบได้ในทุกกลุ่มอาณาจักรพืช 
โดยสามารถจ้าแนกตามหลักพฤกษศาสตร์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 3.1) พืชกลุ่มแอลจี ประกอบไปด้วย กลุ่มสีเขียว น้้าตาล และแดง 
 3.2) พืชกลุ่มไบรโอไฟต์ ประกอบไปด้วย มอส และริเวอร์เวิต 
 3.3) พืชกลุ่มเฟิร์น ประกอบไปด้วย เฟิร์นลอยน้้า เฟิร์นที่ข้ึนตามริมน้้า หรือ

ข้ึนใต้น้้า 
 3.4) พืชมีเมล็ด เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีดอก เป็นกลุ่มพืชน้้า

ขนาดใหญ่ มีทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 
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2.5.2 พืชที่พบในทะเลสาบสงขลา 
เสาวภา (2555) แบ่งพืชที่พบในทะเลสาบสงขลาออกเป็นกลุ่ม ดังนี ้
1) พืชช้ันต่้า เป็นพืชที่ไม่มีท่อล้าเลียงน้้าและอาหาร ไม่มีล้าต้นและรากที่แท้จริง 

ได้แก่ 
 1.1) สาหร่ายขนาดเล็กหรือไมโครแอลจี (Microalgae) ส่วนใหญ่เป็นพืชเซลล์

เดียว มีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีทั้งชนิดที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรียกว่า แพ
ลงค์ตอนพืชหรือไฟโตแพลงค์ตอน (phytoplankton) มีทั้งชนิดที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ และอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มหรือต่อกันเป็นเส้นสาย พบทั่วทั้งทะเลสาบสงขลา แต่มีชนิดแตกต่างกันในทะเลสาบแต่ละ
บริเวณข้ึนกับระดับความเค็มของน้้า กลุ่มที่พบประจ้า ได้แก่ ไดอะตอม (diatom) ไดโนแฟลเจลเลต 
(dinoflagellate) สาหร่ายสีเขียว (green algae) สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (blue-green algae) 
และยูกลีนอยด์ (eugleniod) 

 1.2) สาหร่ายขนาดใหญ่ หรือมาโครแอลจี (Macroalgae) ส่วนใหญ่ยึดเกาะอยู่
ตามพื้นใต้น้้า พื้นดิน ก้อนหิน กรวดและบนวัตถุ เช่น ผิวอวนที่จมอยู่ในน้้า ล้าต้นมักมีลักษณะเป็น
แผ่นคล้ายใบไม้ เป็นแท่งหรือเส้นเรียกว่าทัลลัส (thallus) ส่วนใหญ่พบในทะเลสาบตอนล่างซึ่งน้้ามี
ความเค็มสูงกว่าทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ได้แก่ สาหร่ายผมนางหรือสาหร่ายวุ้น 
(Gracilaria) สาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha) สาหร่ายเส้นหมี่  (Chaetomorpha) และสาหร่าย
เส้นด้าย (Cladophora) 

2) พืชช้ันสูง เป็นพืชที่มีท่อล้าเลียงน้้าและอาหาร เป็นพืชมีดอก มีรากและ ล้าต้นที่
แท้จริง ได้แก่ 

 2.1) หญ้าทะเล หรือซีกลาส (seagrass) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ข้ึนอยู่บนพื้นดิน
ในน้้า พบน้อยในทะเลสาบสงขลา 

 2.2) พืชน้้า หรือมาโครไฟท์ (macrophyte) โดยทั่วไปมักหมายถึงพืชน้้าขนาด
ใหญ่ที่ข้ึนอยู่ในน้้า สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่รวมถึงหญ้าทะเล โดยอาจจะรวมถึงสาหร่าย
ขนาดใหญ่ที่เป็นพืชช้ันต้่า ในทะเลสาบสงขลามีพืชน้้าหลายชนิดที่ใช้ค้าน้าหน้า เรียกว่า สาหร่าย เช่น 
สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด เป็นต้น ซึ่งอาจจะสับสนกับสาหร่ายที่เป็นพืชช้ันต่้า จึงควร
เรียกค้าน้าหน้าว่าสาย เช่น สายหางกระรอก สายพุงชะโด พืชน้้าเหล่านี้ส่วนใหญ่พบแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวางในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน แทบไม่พบเลยในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
เนื่องจากส่วนใหญ่ชอบน้้าที่มีความเค็มต่้าและน้้าจืด พืชน้้าที่เป็นพืชช้ันสูงนี้ สามารถจัดกลุ่มบนพื้นฐาน
ของรูปแบบที่อยู่และการเจริญเติบโตได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

  (2.2.1) ล้าต้นลอยอย่างอิสระอยู่ ผิวน้้ าหรือปริ่มน้้ า เช่น ผักตบชวา 
(Eichhornia crassipes) ผั ก ก ระ เฉด  (Neptunia oleracea)  แห น เป็ ด  (Lemna perpusilla) 
จอกหูหนู (Salvinia cuculata) และแหนแดง (Azolla pinata) เป็นต้น 

  (2.2.2) ใบลอยปริ่ม เหนือน้้ า มี รากยึดติดพื้ นใต้น้้ า เช่น บั วสาย 
(Nymphaea lotus) บัวบา (Nymphoides indica) และบัวเผื่อน (Nymphaea nochchali) เป็นต้น 

  (2.2.3) ใบจมน้้ามีรากยึดติดพื้นใต้น้้า เช่น สายพุงชะโด (Ceratophyllum 
demersum) สายหางกระรอก (Hydrlla verticillata) สายฉัตร (Myriophyllum tetandrum)  
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สายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) สายหนาม (Najas marina) สายหมู (Najas indica) และดีปลีน้้า 
(Potamogeton malaianus) เป็นต้น 

  (2.2.4) พืชป่าชายเลน (Mangrove forest) เป็นพืชที่ชอบน้้าเค็ม พบใน
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เช่น โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) แสมขาว (Avicennia alba) 
ตาตุ่มทะเล  (Excoecaria agallocha) ถ่ัวขาว (Bruguiera cylindrica)โพ ธ์ิทะเล  (Thespesia 
populnea)  ฝาดดอกขาว (Lumnitzerara cemosapopulnea) และเหงือกปลาหมอ (Acanthus 
ebracteatus) 
 

2.5.3 การกระจายของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 
ทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากมีแม่น้้าหลายสายไหลลงมา มีการ

ชะล้างแร่ธาตุต่างๆ ไหลรวมกันอยู่ในทะเลสาบ มีผลท้าให้น้้าในทะเลสาบเต็มไปด้วยธาตุอาหารที่
ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่จากการที่ทะเลสาบสงขลาแต่ละส่วนมีระดับความเค็มของน้้า
แตกต่างกัน ท้าให้พบชนิดและปริมาณของพืชน้้าแตกต่างกันไปด้วย ทะเลน้อยซึ่งอยู่ตอนบนสุดมี
สภาพน้้าเป็นน้้าจืดตลอดปี พืชน้้าที่พบส่วนใหญ่จึงเป็นพืชน้้าที่อาศัยอยู่ในน้้าจืดเป็นหลัก ได้แก่ สาย
หางกระรอก สายพุงชะโด และสาหร่ายเส้นด้าย (สมชาย และสุปราณี, 2548) 

ทะเลสาบสงขลาตอนบนมีสภาพน้้าเป็นน้้าจืดและน้้ากร่อยในบางช่วงฤดูกาล 
(สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง, 2547) ท้าให้มีพืชน้้าข้ึนปริมาณน้อย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (2554) รายงานว่า พืชน้้าที่พบส่วนใหญ่เป็นพืชน้้าที่อาศัยน้้าจืด
และน้้ากร่อย ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก และยังสามารถพบสายพุงชะโดและสาหร่าย
เส้นด้ายในบางบริเวณของด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลาตอนบน 

ทะเลสาบสงขลาตอนกลางมีสภาพเป็นน้้ากร่อยตลอดปี (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง, 2547) ท้าให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน้้า จึงพบพืชน้้า ข้ึนอย่าง
หนาแน่นทั่วบริเวณฝั่งตะวันออก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนล่าง (2554) 
รายงานว่า สามารถพบได้ทั้งพืชน้้าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้้าจืดและน้้ากร่ อย พืชน้้าที่พบมาก ได้แก่ 
สาหร่ายไส้ไก่  สายหางกระรอก และยังสามารถพบสายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย ใน
บางบริเวณของพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

ทะเลสาบตอนล่างมีสภาพน้้าเป็นน้้ากร่อยและน้้าเค็ม ท้าให้ไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชน้้า จึงสามารถพบพืชน้้าได้เฉพาะบางบริเวณและบางช่วงฤดูกาลเท่าน้ัน พืชน้้าที่
พบ ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้ายและสายหนาม แต่สามารถพบได้ในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น (สถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง, 2547) 
 

2.5.4 องค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้า 
2.5.4.1 องค์ประกอบทั่วไปทางเคม ี

อาหารทุกชนิดทั้ งที่มาจากพืชหรือสัตว์ มีองค์ประกอบทางเคมีทั้ ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น น้้าหรือความช้ืน โปรตีน ลิพิดหรือไขมัน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ 
และวิตามิน เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้จัดเป็นสารอาหารที่ร่างกายสิ่งมีชีวิตจ้าเป็นต้อง
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ได้รับ พืชน้้ามีองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ (ตารางที่ 5) ดังนี้ พืชน้้าในสภาพสดมีความช้ืนสูงและมี
โภชนะอื่นๆ ในปริมาณต่้า แต่เมื่อน้าพืชน้้ามาอบให้อยู่ในสภาพแห้ง  พบว่า มีโปรตีนรวม 10 -18 
เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง ใกล้เคียงกับร้าละเอียด กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามัน และกากมะพร้าวอัด
น้้ามัน (12.20, 15.20 และ 16.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) มีไขมันรวม 0.95-2.90 เปอร์เซ็นต์บนฐาน
วัตถุแห้ง ใกล้เคียงกับ ร้าสกัดน้้ามัน ร้าถ่ัวเขียว และกากทานตะวันสกัดน้้ามัน 0.70, 1.40 และ 1.70 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ มีเถ้าค่อนข้างสูง 17.98-23.46 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง และมีเยื่อใยรวม 
17.71-33.61 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง ใกล้เคียงกับกากปาล์มน้้ามัน กากทานตะวันสกัดน้้ามัน 
และร้าหยาบ (24.10, 28.60 และ 31.90 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง ตามล้าดับ) นอกจากนั้นพบว่า
พืชน้้ามีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) หรือคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย 40.71-56.98 เปอร์เซ็นต ์
บนฐานวัตถุแห้ง ใกล้เคียงกับกากปาล์มอัดน้้ามัน ร้าละเอียด และร้าข้าวสาลี (41.20, 49.90 และ 
59.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ)  (กรมปศุสัตว์, 2559)  
 
ตารางท่ี 5 ชนิดของพืชน้้าและองค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้าชนิดต่างๆ (% บนฐานวัตถุแห้ง) 

ชนิดพืชน้้า ความชื้น โปรตีนรวม ไขมันรวม เถ้า เย่ือใยรวม NFE 
สาหร่ายไส้ไก่1 89.40 10.50 2.90 22.40 - 35.50 
สายหางกระรอก2 82.47 14.99 1.07 17.98 20.01 45.95 
สายพุงชะโด2 64.36 11.15 0.95 19.63 26.23 42.04 
สายหนาม3 87.49 18.50 1.87 22.51 18.08 39.04 
สาหร่ายเส้นด้าย2 85.61 12.86 1.38 23.46 19.45 42.85 
ที่มา : 1Rohani–Ghadikolaei และคณะ (2012), 2อาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547), 3Michael และคณะ (1995) 
 

2.5.4.2 กรดอะมโินในพืชน้้า 
พืชน้้าในสภาพสดมีโปรตีนค่อนข้างต่้า แต่เมื่อน้ามาท้าให้แห้งโปรตีนของ

พืชน้้าเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับ 10.05-18.50 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง (อาภรณ์ และอัจฉรัตน์, 2547) 
จากตารางที ่6 จะเห็นได้ว่าพืชน้้าแต่ละชนิดมีกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน โดยสาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก 
สายพุงชะโด และสาหร่ายเส้นด้าย มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็น ได้แก่ อาร์จินีน (0.49 -0.93 เปอร์เซ็นต์) 
ใกล้เคียงกับปลายข้าว ร้าข้าวสาลี และหางนมผง 0.63, 0.91 และ 1.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
(ชัยภูมิ และคณะ, 2556) ไอโซลูซีน 0.56-0.85 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับกากเมล็ดฝา้ย หางเนยผงชนิด
หวาน และส่าเหล้า (0.59, 0.69 และ 0.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (ชัยภูมิ และคณะ, 2556; อุทัย, 2529) 
ลูซีน 0.72-1.49  เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับร้าละเอียด กากมะพร้าว  และใบกระถิน (0.81, 1.30 และ 
1.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (อุทัย, 2529)  ไลซีน 0.43-1.01 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับรา้สกดัน้้ามนั 
หางเนยผง และกากทานตะวัน (0.69, 0.72 และ 1.18 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (ชัยภูมิ และคณะ, 2556) 
เมทไธโอนีน 0.19-0.34 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับปลายข้าว ร้าข้าวสาลี และกากเมล็ดฝ้าย (0.20, 0.23 
และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (ชัยภูมิ และคณะ , 2556)  และ ทรีโอนีน 0.49-0.99 เปอร์เซ็นต์ 
ใกล้เคียงกับกากเมล็ดฝ้าย กากทานตะวัน และใบกระถิน (0.75, 0.95 และ 0.80 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ) (ชัยภูมิ และคณะ , 2556; อุทัย, 2529) ส่วนกรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น ซึ่งสัตว์สามารถ
สังเคราะห์ข้ึนได้เองอย่างเพียงพอในร่างกาย จึงไม่จ้าเป็นต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนกลุ่มนี้ 
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ได้แก่ อลานีน แอสพาราจีน ซีสเทอีน ซีสทีน กลูตามีน ไกลซีน โปรลีน ซีรีน และไทโรซิน ซึ่งในการท้า
สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ไม่จ้าเป็นต้องค้านึงถึงปริมาณของกรดอะมิโนเหล่านี้ เพียงแต่ให้มีปริมาณรวม
ทั้งหมดครบตามความต้องการก็พอแล้ว (อุทัย, 2529) ดังนั้นจึงไม่ให้ความส้าคัญกับปริมาณของ
กรดอะมิโนไม่จ้าเป็นในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

2.5.4.3 ปริมาณแร่ธาตุในพืชน้้า 
พืชน้้าในสภาพสดมีแร่ธาตุในปริมาณ 0.34-3.38 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุ

แห้ง แต่เมื่ออยู่ในสภาพแห้งพบว่า มีปริมาณแร่ธาตุค่อนข้างสูง 17.9-23.46 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุ
แห้ง (อาภรณ์ และอัจฉรัตน์, 2547) จากตารางที่ 7 แสดงปริมาณแร่ธาตุของสาหร่ายไส้ไก่ สายหาง
กระรอก สายพุงชะโด และสาหร่ายเส้นด้าย ซึ่งจะเห็นว่า พืชน้้าเป็นแหล่งแร่ธาตุที่ส้าคัญ โดยมี
แคลเซียม 0.80-17.10 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าข้าวโพด กากถ่ัวเหลือง และกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามันที่มี
เพียง 0.04, 0.31 และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (กรมปศุสัตว์, 2559) โดยเฉพาะสาหร่ายเส้นด้ายมี
แคลเซียมใกล้เคียงกับโมโนแคลเซี่ยมฟอสเฟต (16.9 เปอร์เซ็นต์) (อุทัย, 2529)  นอกจากนี้พืชน้้ายัง
เป็นแหล่งฟอสฟอรัสที่ดี เนื่องจากมีฟอสฟอรัส 0.33 -0.58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปลายข้าว มัน
ส้าปะหลัง และข้าวโพดที่มีเพียง 0.13, 0.05 และ 0.10 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ แต่มีปริมาณใกล้เคียง
กับเมล็ดถ่ัวเขียวซีก (0.30 เปอร์เซ็นต์) (กรมปศุสัตว์, 2559) ส้าหรับ โพแทสเซียม พบว่า มีอยู่
ประมาณ 1.40-2.78 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับกากถั่วเหลืองสกัดน้้ามัน (2.07 เปอร์เซ็นต์) แต่สูงกว่า
กากปาล์มอัดน้้ามัน  มันเส้น และกากงาที่มีเพียง 0.86, 0.74 และ 1.02 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  
(กรมปศุสัตว์, 2559) นอกจากนั้นพืชน้้ามีโซเดียม 0.71-1.46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าที่พบใน ใบกระถิน 
ข้าวโพด และกากถ่ัวลิสงอัดน้้ามันที่มเีพียง 0.93, 0.04 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (กรมปศุสตัว์, 
2559) 
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ตารางท่ี 6 ส่วนประกอบของกรดอะมโินในพืชน้้าบางชนิดและในวัตถุดบิอาหารสัตว์อื่นๆ (% บนฐานวัตถุแห้ง) 

กรดอะมิโน 
พืชน้้า  วัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ 

สาหร่ายไส้
ไก่1 

สายหาง
กระรอก2 

สายพุง
ชะโด3 

สาหร่าย
เส้นด้าย4 

 
ใบ

กระถิน5 
ใบมัน

ส้าปะหลัง5 
ร้าละเอียด5 กากมะพร้าว5 

กากปาล์ม
น้้ามัน5 

กากเมลด็นุ่น5 
กากเมลด็
ยางพารา5 

ส่าเหล้า5 

กรดอะมิโนที่จ้าเป็น            
อาร์จินีน 0.89 0.97 0.70 0.49  0.95 1.83 0.95 2.08 1.97 3.30 1.85 1.33 
ฮิสตีดีน 0.31 0.32 0.04 0.18  0.40 0.15 0.32 0.39 0.26 0.55 0.51 0.61 
ไอโซลูซีน 0.85 0.80 0.70 0.56  1.73 1.74 0.45 0.73 0.56 0.98 0.68 1.49 
ลูซีน 0.72 1.49 1.09 1.01  1.50 1.35 0.81 1.30 1.00 1.70 1.39 2.55 
ไลซีน 0.46 1.01 0.95 0.43  1.10 1.92 0.55 0.59 0.53 1.26 0.65 0.99 
เมทไธโอนีน 0.19 0.34 0.18 0.23  0.28 0.15 0.25 0.37 0.27 0.28 0.22 0.46 
ฟีนิลอลานีน 0.60 0.99 0.64 0.62  1.80 2.16 0.92 1.40 1.00 2.80 0.76 2.62 
ทรีโอนีน 0.99 0.83 0.70 0.49  0.80 1.64 0.40 0.65 0.50 0.75 0.62 1.03 
วาลีน 0.66 0.98 0.76 0.66  1.10 0.96 0.69 1.14 0.84 1.52 1.36 1.67 

กรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น            
อลานีน 1.59 1.20 0.92 0.68  - - - - - - - - 
แอสพาราจีน 1.59 1.90 - 1.33  - - - - - - - - 
ซีสเทอีน - 0.09 - -  - - - - - - - - 
ซีสทีน 0.10 - - 0.01  - - - - - - - - 
กลูตามีน 1.40 1.98 7.97 1.25  - - - - - - - - 
ไกลซีน 0.71 1.28 0.90 1.00  - - - - - - - - 
โปรลีน 0.41 0.82 0.64 0.51  - - - - - - - - 
ซีรีน 0.94 0.91 1.76 0.59  - - - - - - - - 
ไทโรซิน 0.39 0.69 - 0.55  - - - - - - - - 

ที่มา : 1Wolverton และ McDonaid (1978); 2 Easley และ Shirley (1974); 3Teresa (2006); 4 Anjana (1993); 5 อุทัย (2529)
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ตารางท่ี 7 ส่วนประกอบของแร่ธาตุในพืชน้้าบางชนิด (% บนฐานวัตถุแห้ง) 
แร่ธาต ุ สาหร่ายไส้ไก่1 สายหางกระรอก2 สายพุงชะโด2 สาหร่ายเส้นด้าย2 

แร่ธาตุหลัก     
แคลเซียม 0.86 10.80 9.40 17.10 
ฟอสฟอรัส 0.58 0.35 0.33 0.33 
โพแทสเซียม 2.78 2.70 2.50 1.40 
โซเดียม 1.46 1.17 1.19 0.71 
คลอรีน - - - - 
ก้ามะถัน 5.47 - - - 
แมกนีเซียม 0.39 0.59 0.97 - 
แร่ธาตุรอง     
เหล็ก (มก./กก.) 985.00 1,438.00 1,007.00 676.00 
สังกะสี 38.20 50.00 13.00 19.00 
โมลิบดีนัม - - - - 
ซีลีเนียม - - - - 
ไอโอดีน - 24.50 - - 
แมงกานีส(มก./กก.) 391.00 158.00 640.00 114.00 
โคบอลต์ - - - - 
ที่มา : 1Bhowmik และคณะ  (2012); 2Linn (1975) 
 
2.6 การใช้พืชน้้าในการผลิตสัตว์ 

การน้าพืชน้้ามาใช้เลี้ยงสัตว์เกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน โดยเกษตรกรน้าพืชน้้ามาใช้
เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ ส่วนใหญ่เกษตรกรมักน้าพืชน้้ามาผสมกับวัตถุดิบใน
ท้องถ่ินเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ แต่นิยมน้าไปใช้ในการผลิตสัตว์พื้นเมืองเป็นหลักเพื่อลดต้นทุน  การ
ผลิต การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชน้้าในอาหารสัตว์ยังมีค่อนข้างน้อย ที่ผ่านมามีการศึกษาการใช้
พืชน้้าในการผลิตสัตว์น้้าและสัตว์บกอยู่บ้าง พืชน้้าที่มีการศึกษา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่  สายหางกระรอก 
สายพุงชะโด และสาหร่ายเส้นด้าย เนื่องจากมีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับ กากเมล็ดปาล์มน้้ามัน กากเมล็ด
ยางพารา และกากมะพร้าว (อุทัย, 2529) และยังมีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกใกล้เคียงกับกากเมล็ด
ปาล์มน้้ามัน ร้าละเอียด และกากถ่ัวเขียว (อุทัย, 2529; อาภรณ์ และอัจฉรัตน์, 2547) 
 

2.6.1 การใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์น้้า 
มีการศึกษาการใช้สาหร่ายไส้ไก่ในปลานิลแดง โดย White และ Clements (1999 

อ้างโดย อานูวี, 2555) ซึ่งได้ศึกษาการย่อยได้ของสาหร่ายไส้ไก่ในปลานิลแดง พบว่า สาหร่ายไส้ไก่มี
ส่วนประกอบของแป้งที่ปลากินพืชสามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าพืชอื่น ๆ นอกจากนี้ อานูวี 
(2555) ได้ศึกษาการใช้สาหร่ายไส้ไก่ในอาหารปลานิลแดงทดแทนปลาป่น พบว่า สามารถใช้สาหร่าย
ไส้ไก่ทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิลแดงได้ที่ระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิต และมีการศึกษาการใช้สาหร่ายไส้ไก่ในปลานิล โดย Guroy และคณะ(2007) รายงานว่า สามารถ
ใช้สาหร่ายไส้ไก่ในอาหารปลานิลได้ในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ปลานิลมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด 
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สอดคล้องกับการศึกษาของสุรีรัตน์ และศักดิ์ชัย (2557) ที่รายงานว่า สามารถใช้สาหร่ายไส้ไก่ได้ใน
ระดับ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารปลานิลช่วงอายุ 1- 14 สัปดาห์ โดยท้าให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารดีกว่ากลุ่มควบคุม และด้านคุณภาพซาก พบว่าการเสริมสาหร่าย ไส้ไก่ท้าให้โปรตีนและแคโรที
นอยด์ของเนื้อปลานิลเพิม่ขึ้นตามระดับของสาหร่ายไส้ไก่ในอาหาร ส่วนการศึกษาการใช้สาหร่ายไส้ไก่
ในปลาเรนโบเทราด์ (Rainbow trout) โดย Yildirim และคณะ (2009) รายงานว่า การใช้สาหร่ายไส้
ไก่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ปลามีอัตราการเติบโตและมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด 
นอกจากนั้นมีการศึกษาการใช้สายพุงชะโดในปลาตะเพียนโดย วุฒิพร และคณะ (2528) รายงานว่า 
สามารถใช้สายพุงชะโดในอาหารปลาตะเพียนช่วงอนุบาล ได้ในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท้าให้น้้าหนัก
ตัวเพิ่มไม่แตกต่างจากอาหารควบคุม 
 

2.6.2 การใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์บก 
การศึกษาการใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์บกมีค่อนข้างน้อยโดย Lizama  และคณะ 

(1988) ได้ศึกษาการใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่กระทงช่วงอายุ 1 - 6 สัปดาห์ พบว่า สามารถใช้
สายหางกระรอกในอาหารไก่กระทงได้ในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ Mcdowell และคณะ (1990) 
ได้ศึกษาการใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่ไข่และรายงานว่าสามารถใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่
ไข่ได้ในระดับ 7.5 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ นอกจากนั้นมี
การศึกษาการใช้สายหางกระรอกในอาหารสุกร โดย ประวิทย์ (2554) รายงานว่า สามารถใช้สายหาง
กระรอกได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสุกร
ช่วงน้้าหนัก 20-90 กิโลกรัม ท้าให้สุกรมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด ส้าหรับการศึกษาการใช้สายหาง
กระรอกต่อลักษณะซากของสุกรนั้น พันทิพา (2547) รายงานว่า การใช้ สายหางกระรอกในอาหาร
สุกรขุนที่ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อลักษณะซาก โดยเปอร์เซ็นต์ซาก น้้าหนักขาหลัง ความหนา
ไขมันสันหลัง และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน มีค่าไม่แตกต่างจากอาหารควบคุม ส้าหรับการศึกษาการใช้
สายหางกระรอกในสัตว์เค้ียวเอื้อง สุกัญญา (2559) รายงานว่า สามารถใช้สายหางกระรอกในสูตร
อาหารแพะได้ในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต 

นอกจากสายหางกระรอกแล้วยังมีการศึกษาการใช้สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารสัตว์
บก อีกด้วย โดย รวีวรรณ (2531)  ศึกษาการใช้สาหร่ายเส้นด้ายในไก่กระทง และพบว่าสามารถใช้
สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารไก่กระทงได้ในระดับ 5 เปอร์ เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิต  
แต่หากใช้สาหร่ายเส้นด้ายระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลท้าให้สมรรถภาพการผลิตลดลง นอกจากนี้ 
รวีวรรณ (2531) ยังรายงานว่า สามารถใช้สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารไก่ไข่ได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ 
โดยไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของฟองไข่ ส้าหรับการศึกษาการใช้สาหร่ายเส้นด้าย
ในอาหารสุกรนั้น เสาวนิต และจารุรัตน์ (2527) รายงานว่า สามารถใช้สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารสุกร
รุ่น ช่วงน้้าหนัก 40-65 กิโลกรัม ได้ในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ จารุรัตน์ และเสาวนิต (2527) 
ยังได้ศึกษาการใช้สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารสุกรขุน ช่วงน้้าหนัก 59-100 กิโลกรัม พบว่า สามารถใช้
สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารสุกรได้ในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซากของสุกร ทั้งในด้านน้้าหนักซาก น้้าหนักขาหลัง ความหนาของไขมันสันหลัง 
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน และความยาวซาก 
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ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มข้ึน มีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราการบริโภค การผลิตไก่พื้นเมืองในปัจจุบัน
กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ แต่การผลิตไก่พื้นเมืองในระดับอุตสาหกรรม พบว่ามี
ต้นทุนที่สูง เนื่องจากไก่พื้นเมืองมีการเจริญเติบโตช้าและมีประสิทธิภาพการใช้อาหารต่้า ท้าให้ต้องใช้
อาหารจ้านวนมากในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองสูงกว่าสัตว์ปีกอื่นๆ ดังนั้นเพื่อเป็น
แนวทางในการลดต้นทุนในการผลิต ควรหาวัตถุดิบในท้องถ่ินที่มีราคาถูกมาทดแทน งานวิจัยนี้ จึง
เลือกใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่าย
เส้นด้าย ที่มีปริมาณมากในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน และส่วนใหญ่ถูก
ปล่อยให้เป็นวัชพืชที่ท้าลายสภาพแวดล้อมของทะเลสาบมาอย่างยาวนาน โดยตั้งสมมติฐานว่าการน้าพืชน้้า
เหล่านี้มาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้าให้ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองมีราคาต่้าลงและช่วยท้าให้
สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาดีข้ึน 
 
2.7 การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในสัตว์ปีก 

การประสบความส้าเร็จในการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการค้าจะต้องอาศัยความรู้ที่ประกอบ
ไปด้วย หลายปัจจัย ได้แก่ พันธ์ุ อาหารสัตว์ การจัดการ และการตลาด โดยเฉพาะอาหารสัตว์นั้น 
นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อความส้าเร็จในการผลิตสัตว์ปีกอย่างสูง เนื่องจากต้นทุนประมาณ 
65-70 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหารสัตว์ (อุทัย, 2529) ดังนั้นการคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด
มาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ จ้าเป็นจะต้องทราบองค์ประกอบทางเคมี การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะใน
ร่างกายสัตว์ โดยมุ่งหวังให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี สัตว์สามารถน้าไปใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตได้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.7.1 การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนในสัตว์ปีก 
โปรตีนประกอบไปด้วย กรดอะมิโนหลายชนิด ที่ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตและ  

การให้ผลผลิต (เสาวนิต, 2537) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนมีทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ กากเมล็ดนุ่น  
กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และเนื้อป่นซึ่ งมีโปรตีน 32.58, 52.06, 59.71 และ 61.15 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ (เสาวนิต, 2527: ประพจน์, 2543) โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองและปลาป่นถือว่าเป็นแหล่ง
วัตถุดิบโปรตีนที่ดีเนื่องจากมีกรดอะมิโนที่สมดุล ร่างกายสัตว์สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประพจน์ (2543) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของกากถั่วเหลืองและปลาป่นในไก่ 
พบว่า ปลาป่นและกากถั่วเหลืองมีการย่อยได้ของวัตถุแห้งเท่ากับ 52.81 และ 57.34 เปอร์เซ็นต์  มี
ค่าสมดุลไนโตรเจน เท่ากับ +0.514 และ +0.003 โดยเมื่อสัตว์ปีกได้รับอาหารที่มีกรดอะมิโนที่สมดุล 
โปรตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อน้าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนใหม่ใน
ร่างกาย ทั้งเพื่อการเจริญเติบโตและท้าหน้าที่อื่นๆ (Partrick and Schaible, 1980  อ้างโดย มาโนช, 
2544) ดังนั้นระดับของโปรตีนและความสมดุลของกรดอะมิโนจึงมีผลต่อการย่อยและการใช้ประโยชน์
ได้ในร่างกายของสัตว์ปีก วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีกรดอะมิโนสมดุลสัตว์สามารถน้ากรดอะมโินไปใช้ในการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีกว่า ภาณุพงษ์ และคณะ (2560) ศึกษาระดับของโปรตีนในอาหารต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองประดู่หางด้าเชียงใหม่ ในช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์)  
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ที่ระดับโปรตีน18, 19, 20 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง ไก่รุ่น (อายุ 4-8 สัปดาห์) ระดับโปรตีน 17, 
18, 19  และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า   ไก่พื้นเมืองกลุ่มที่ได้รับโปรตีนสูงมีแนวโน้มของน้้าหนักตัวที่
เพิ่มข้ึนและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวดีกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีนต่้า (P>0.05)  
 

2.7.2 การใช้ประโยชน์ได้ของเยื่อใยในสัตว์ปีก 
เยื่อใยมีองค์ประกอบทางเคมีค่อนข้างซับซ้อน เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทกลุ่ม  

โพลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นโครงสร้าง ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่มี
มากในส่วนของใบและล้าต้นของพืช ท้าหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 
2562) ปริมาณเยื่อใยในพืชข้ึนอยู่กับอายุของพืช พืชที่มีอายุมากจะมีเยื่อใยสูง (วีรสิทธ์ิ, 2560) 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเยื่อใยสูง ได้แก่ ร้าสกัดน้้ามัน สายหางกระรอก และเนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามัน 
(13.35, 14.70 และ 15.17 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (มาโนช, 2544; ประวิทย์, 2554; ประพจน์, 2543) 
ระบบทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถย่อยและดูดซึมเยื่อใยไปใช้ประโยชน์ได้ (อุทัย, 
2529) ดังนั้นระดับของเยื่อใยในอาหารมีผลต่อการย่อยและใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์ พืชที่มีเยื่อใยสูง
มีการย่อยและใช้ประโยชน์ได้ต้่า ดังเช่น รายงานของ ประพจน์ (2543) ศึกษาการย่อยได้ของกากเนื้อ
ในเมล็ดปาล์มน้้ามันในไก่พบว่า กากเนื้อในปาล์มน้้ามันมีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 46.29 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งต่้ากว่า กากถ่ัวเหลืองและข้าวโพด (57.34 และ 91.25 เปอร์เซ็นต์) สอดคล้องกับ มาโนช (2544) 
ซึ่งศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของร้าสกัดน้้ามันในไก่พื้นเมือง พบว่า มีการย่อย
ได้ของวัตถุแห้ง 38.94 เปอร์เซ็นต์ ต่้ากว่า ร้าละเอียด ข้าวโพด และปลายข้าว (59.14, 94.34 และ 
95.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) 

เปลื้อง และคณะ (2561) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของสาย
หางกระรอกในทะเลสาบสงขลาในไก่พื้นเมือง พบว่า สายหางกระรอกมีการย่อยได้เพียง 64.57 
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งต่้ากว่าข้าวโพดและปลายข้าว (92.94 และ 94.50 เปอร์เซ็นต์) (มาโนช, 2544) 
เยื่อใยในอาหารสัตว์มีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของสัตว์ เมื่อระดับเยื่อใยในอาหารเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้
การย่อยและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารลดลง ประพจน์ (2543) ศึกษาผลการใช้กากเนื้อในเมล็ด
ปาล์มน้้ามัน 0, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงโดย
ค้านวณให้ระดับเยื่อใยในอาหารช่วงไก่เล็ก (อายุ 0-3 สัปดาห์) เท่ากับ 3.12, 5.33, 6.43 และ 7.52 
เปอร์เซ็นต์ ช่วงไก่รุ่น (อายุ 3-6 สัปดาห์) เท่ากับ 2.89, 5.14, 6.23 และ 7.33 เปอร์เซ็นต์ และ ช่วงไก่ขุน 
(อายุ 6-8 สัปดาห์) เท่ากับ 2.77, 4.99, 6.08 และ 7.18 เปอร์เซ็นต์  พบว่า ไก่ที่ได้รับอาหารที่ใช้กาก
เนื้อในเมล็ดปาล์มน้้ามันสูงมีแนวโน้มของปริมาณอาหารที่กินเพิ่มข้ึน น้้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารด้อยลง (P>0.05) ดังนั้นจึงไม่ควรน้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีเยื่อใยในสูงมาใช้ในการผลิต
สัตว์ปีก  เนื่องจากสัตว์ปีกไม่มีเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในระบบทางเดินอาหาร ท้าให้ประสิทธิภาพในการใช้
อาหารของสัตว์ลดลง นอกจากนั้น เยื่อใยในอาหารยังมีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานและ
โปรตีนในอาหารอีกด้วย (ยุทธนา, 2532) 
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2.7.3 การใช้ประโยชน์ได้ของเถ้าในสัตว์ปีก 
เถ้าเป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่าง  ๆ หลายชนิด ที่มี

ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ (มณฑิชา, 2554) วัตถุดิบอาหารสัตว์มี
ปริมาณเถ้าที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่มีเถ้าในปริมาณสูง ได้แก่  ร้าสกัดน้้ามัน แหนเป็ด ปลาป่น  
เนื้อกระดูกป่น และแกลบกุ้ง (11.78, 13.00, 18.56, 29.00 และ 56.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ)  
(มาโนช, 2544; อุทัย, 2529; ด้ารงชัย, 2542) เถ้าในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้
ของโภชนะของสัตว์ปีก (ประพจน์, 2543) เมื่อระดับของเถ้าในวัตถุดิบอาหารเพิ่มข้ึนมีผลท้าให้การ
ย่อยได้ของสัตว์ปีกลดลง สอดคล้องกับ มาโนช (2544) ซึ่งศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้
ประโยชน์ได้ของร้าสกัดน้้ามันในไก่พื้นเมือง พบว่า ร้าสกัดน้้ามันมีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง  38.94 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่้ากว่าข้าวโพดและปลายข้าว (94.34 และ 95.33 เปอร์เซ็นต์)  และมีรายงานการย่อย
ได้ของปลาป่นในไก่ โดยประพจน์ (2543) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของปลา
ป่นในไก่ พบว่า การย่อยได้ของปลาป่นในไก่มีค่าเท่ากับ 52.81 เปอร์เซ็นต์ ต่้ากว่ากากถ่ัวเหลืองและ
ข้าวโพด (57.34 และ 91.25 เปอร์เซ็นต์) 

ส้าหรับผลของระดับเถ้าในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ปีก โดยด้ารง
ชัย (2542) ศึกษาการใช้แหนเป็ดทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง 
ช่วงอายุ 21-42 วัน โดยใช้แหนเป็ดที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การเพิ่มระดับแหน
เป็ดในสูตรอาหารท้าให้ปริมาณเถ้าในอาหารมี ระดับเพิ่ม ข้ึน (5.14, 6.70, 8.35 และ 10.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) และเมื่อระดับของแหนเป็ดในสูตรอาหารเพิ่มข้ึน มีผลท้าให้ ไก่กระทงมี
ปริมาณอาหารที่กินเพิ่มข้ึน น้้าหนักตัวเพิ่มลดลง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง 
(P<0.05) นอกจากนี้ ด้ารงชัย (2542) ศึกษาการใช้แหนเป็ดทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารต่อ
สมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเนื้อ ช่วงอายุ 21-42 วัน โดยใช้แหนเป็ด ที่ระดับ 0, 12.00, 24.00 
และ 35.82 เปอร์เซ็นต์  เถ้าในสูตรอาหารเท่ากับ  11.31, 12.99, 14.47 และ 16.32 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่า นกกระทาญี่ปุ่นมีปริมาณอาหารที่กินเพิ่มข้ึนตามระดับของแหนเป็ดที่เพิ่มข้ึน น้้าหนักตัวเพิ่ม
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการใช้แหนเป็ดในไก่กระทง ดังนั้น
ระดับของเถ้าในอาหารมีผลต่อการย่อยและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ ตลอดถึงสมรรถภาพการ
ผลิตของสัตว์ปีก 
 

2.7.4 การใช้ประโยชน์ได้ของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกในสัตว์ปีก 
คาร์โบไฮเดรตกลุ่มไนโตรเจนฟรี เอกซ์ประกอบไปด้วยแป้งและน้้าตาลเป็นหลัก  

ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในส่วนของรากและเมล็ดของพืช ได้แก่ ร้าละเอียด ข้าวโพด  ปลายข้าว และ  
มันส้าปะหลงั (41.96, 74.17, 74.97 และ 81.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (มาโนช, 2544; ทรงศักดิ์, 2545) 
เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก โดยมีเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ประมาณ 
60.70-94.50 เปอร์เซ็นต์ (มาโนช, 2544) ปริมาณของไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกมีผลต่อการย่อยและการ
ใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในสัตว์ปีก มาโนช (2544) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้
ของโภชนะของร้าละเอียด ข้าวโพด และปลายข้าว ในไก่พื้นเมือง พบว่า มีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 
เท่ากับ 60.70, 92.94 และ 94.50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกยังมีผลต่อ
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พลังงานใช้ประโยชน์ได้ด้วย โดยเมื่อระดับของไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกเพิ่มข้ึนท้าให้พลังงานใช้
ประโยชน์มากข้ึนด้วย มาโนช (2544) รายงานว่า ข้าวโพด ปลายข้าว และร้าละเอียด  มีพลังงานรวม 
เท่ากับ  4,385, 4,500 และ 5,085 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 3,096, 
3,907 และ 3,096  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เมื่อค้านวณ พบว่า ร้าละเอียด ข้าวโพด และปลายข้าว มี
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ต่อพลังงานรวมเท่ากับ 49.09, 85.10 และ 89.10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจะเห็นได้
ว่า เมื่อระดับไนโตรเจนฟรเีอกซแ์ทรกมากข้ึน การย่อยและการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานของอาหาร
สัตว์เพิ่มสูงข้ึน  

จากการตรวจเอกสารจะเหน็ได้ว่าไก่พื้นเมืองได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มสูงข้ึน 
ส่งผลให้ตลาดไก่พื้นเมืองมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรและภาคเอกชนมีความสนใจการ
ผลิตไก่พื้นเมืองเปน็อุตสาหกรรมเพื่อการค้ามากข้ึน มีการพัฒนาการผลิตไก่พืน้เมืองหลายด้าน อาทิ มี
การพัฒนาการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการปรับปรุงพันธ์ุให้มีอัตราการเจริญเติบโต
เร็วข้ึน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวดีข้ึน แต่การใช้อาหารส้าเร็จรูปทางการค้าซึ่งมีราคา
แพงในการผลิตไก่พื้นเมืองท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้นจึงควรใช้เศษเหลือทางการเกษตรหรือพืช
ท้องถ่ินที่มีศักยภาพและราคาถูกมาผลิตอาหารไก่พื้นเมือง จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ประกอบ
กับภาคใต้ไม่ใช่แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้องน้าเข้ามาจากภูมิภาคอื่นๆ จึงท้าให้อาหารสัตว์มี
ราคาแพง แต่พบว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่ง
น้้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้้าจืด กร่อย และน้้าเค็ม มีพืชมากมายหลากหลายสายพันธ์ุข้ึนกระจายอย่าง
หนาแน่น ซึ่งเกษตรกรบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีการเก็บพืชน้้าบางชนิดมาใช้ในการผลิตสัตว์
พื้นเมืองมาอย่างยาวนาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา พืชน้้าในทะเลสาบสงขลาที่สามารถ
น้ามาใช้ในการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยด้าเนินการใน 3 ประเด็น คือ 

1. การส้ารวจและศึกษาพืชน้้า เพื่อให้ทราบถึงชนิดของพืชน้้าที่มีความเป็นไปได้
เชิงคุณค่าทางโภชนาการในการน้ามาใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมือง รวมถึงปริมาณพืชน้้าและบริเวณที่
สามารถพบพืชน้้าชนิดนั้นๆ ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

2. การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในเชิงคุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้า 
และผลของการใช้พืชน้้าต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่พื้นเมือง 

3. การวิเคราะห์ผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจของการน้าพืชน้้ามาใช้เป็นอาหารไก่
พื้นเมือง โดยการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง และมูลค่าของพืชน้้าคิดจากปริมาณพืชน้้าทั้งหมดที่
มีในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน และด้านสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา 
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บทที่ 3 
การศึกษาพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาและสภาพแวดล้อมของน้้า 

 
 
3.1 บทน้า 

ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้้าที่มีขนาดใหญ่ในภาคใต้ของไทย มีพื้นที่มีประมาณ 
1,046.04 ตารางกิโลเมตร สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน และทะเลน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
และตอนบน มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 585.9 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็น 56.01 เปอร์เซ็นต์  ของพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งหมด เป็นแหล่งน้้าที่มี ความหลากหลาย 
ด้านภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และชีวภาพ จากพื้นที่ขนาดใหญ่ท้าให้แต่ละบริเวณของทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบนมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะพืชน้้าที่มีหลากหลายสายพนัธ์ุ แต่ละสายพันธ์ุมีการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกตา่ง
กัน ดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นตัวก้าหนดชนิดของพืชน้้า  จึงท้าให้แต่ละบริเวณของทะเลสาบสงขลา
พบชนิดและปริมาณพืชน้้าที่แตกต่างกัน  

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาพืชน้้าที่พบในทะเลสาบสงขลาและสภาพแวดล้อมทางน้้าใน
บริเวณที่ศึกษาพืชน้้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ภาคเอกชนที่สนใจในการน้าพืชน้้าไปใช้ในการ
ผลิตสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
3.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.2.1 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาที่สามารถน้ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารสัตว์ 

3.2.2 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้้าบางประการในทะเลสาบสงขลาบริเวณที่มีการ
ส้ารวจศึกษาพืชน้้า 
 
3.3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

3.3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
 2. กระบอกเก็บน้้า  (water samplers) 
 3. เครื่องวัดความขุ่น Secchi Disk 
 4. เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้าหลายตัวแปร ยี่ห้อ WTWN รุ่น Multi  3430  
 5. เทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศ 
 6. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 :50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล้าดับชุด 

L7017 ระวาง5024 IV 
 7. ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 
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 8. เครื่องหาพิกัดบนพื้นโลก Magellan GPS ProMARK X 
 9. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
 10. อุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องค้านวณ 
 11. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
3.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมและคุณภาพของน้้ามีผลต่อชนิด ปริมาณ และการ
เจริญเติบโตของพืชน้้า การศึกษานี้จึงศึกษาสภาพแวดล้อมของน้้าและคุณภาพน้้าบางประการใน
ทะเลสาบสงขลา รวมทั้งศึกษาชนิดและปริมาณของพืชน้้าที่พบโดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

3.3.2.1 การก้าหนดชนิดพืชน้้าเพื่อการศึกษาและทดลอง 
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

และตอนบน ได้แก่ พื้นที่ต้าบลคลองรี คูขุด และสนามชัย อ้าเภอสทิงพระ ต้าบลเกาะใหญ่ เชิงแส 
อ้าเภอกระแสสินธ์ุ และต้าบลระโนด อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และต้าบลนาปะขอ โคกสัก และท่า
มะเดื่อ อ้าเภอบางแก้ว ต้าบลหานโพธ์ิ จองถนน ควนขนุน อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) เกี่ยวกับชนิดของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาที่มีการน้ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
จากนั้นจึงน้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2.2 การก้าหนดพื้นที่ส้ารวจ 
 เลือกพื้นที่ทะเลสาบสงขลาบริเวณที่มีข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ระบุว่ามี

ชนิด ปริมาณ และการกระจายตัวของพืชน้้าเปน็จ้านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชน้้าที่มีการน้ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ 

3.3.2.3 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางน้้าและคุณภาพน้้าบางประการ 
 เป็นการศึกษาในพื้นที่บริเวณที่พบพืชน้้า ชนิดที่ได้ก้าหนดตามข้อ 3.3.2.2 

โดยท้าการศึกษาสภาพและคุณภาพน้้าตามตัวช้ีวัดที่มีความส้าคัญต่อการเติบโตและการกระจายของ 
พืชน้้า 6 ประการ ได้แก่ ระดับความลึกของน้้า ความโปร่งแสง ความเค็ม ความเป็น กรด -ด่าง 
อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) ก้าหนดเขตในการเก็บตัวอย่างน้้า ตามวิธีที่แนะน้าโดย สถาบันวิจัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2547) โดยแบ่งจุดเก็บตัวอย่างออกเป็น 13 จุด กระจายทั่วทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน (ตารางภาคผนวกที่ 1 และภาพภาคผนวกที่ 1) 

 2) เก็บตัวอย่างน้้าในแต่ละจุดตามวิธีการของส้านักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ง (2551) โดยเริ่มจากการจุ่มกระบอกเก็บน้้า (water samplers) ลงไปในน้้าให้ลึกประมาณ  
1 เมตร รอจนน้้าเต็มกระบอกเก็บน้้าแล้วยกขึ้นมา จากนั้นเปิดน้้าออกจากกระบอกเก็บ แล้วน้าขวด
ตัวอย่างมารองรับน้้านั้นเพื่อน้าไปวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

 3) วิเคราะห์คุณภาพน้้า ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรด -ด่าง อุณหภูมิ 
และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้าหลายตัวแปร ยี่ห้อ  WTWN รุ่น 
Multi 3430 
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 4) วัดระดับความลึกของน้้าด้วยเครื่อง Secchi Diskโดยการหย่อนเครื่อง 
Secchi Disk ลงไปในน้้าอย่างช้าๆ จนถึงพื้นดิน แล้วท้าการนับความยาวของเชือกที่จมลงไปในน้้าซึ่ง
จะได้ค่าความลึกของน้้า ณ บริเวณจุดที่ท้าการวัด 

 5) การวัดค่าความโปร่งแสงของน้้า ใช้เครื่อง Secchi Disk หย่อนลงไปใน
น้้าอย่างช้าๆ จนกระทั่งมองไม่เห็นตัวเครื่องจึงท้าการบันทึกความลึกของเชือก ณ จุดนั้น จากนั้น
หย่อนเครื่องฯ ลงไปอีกเล็กน้อย (ประมาณ 3-5 เซนติเมตร) แล้วดึงเครื่องข้ึนแล้วบันทึกความลึกของ
เชือกที่มองเห็นเครื่องอีกครั้ง หาค่าเฉลี่ยจากความลึกของเชือกที่อ่านได้ทั้งสองครั้งเป็นค่าความโปร่ง
แสงของน้้า ณ บริเวณจุดที่ท้าการวัด 

3.3.2.4 การศึกษาการกระจายตัวและปริมาณของพืชน้้า 
ใช้วิธีการส้ารวจของ สมชาย และสุปราณี (2547) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ส้ารวจสภาพพื้นที่ในภาพรวมของบริเวณที่จะส้ารวจพืชน้้า (ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน) ได้แก่ ที่ ตั้ง ขอบเขตชายฝั่ง พื้นที่น้้ า และ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ 

2) วางแผน ก้าหนดวันเวลา และเส้นทางในการออกเกบ็ข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยที่ตั้ง ขอบเขต การกระจายตัวของพืชน้้า ลักษณะของพืชน้้าและสภาพแวดล้อม โดยด้าเนินการใน
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 

3) นั่งเรือหางยาวที่แล่นด้วยความเร็วต่้า และใช้เครื่อง GPS บันทึกพิกัด
ตามขอบเขตพืชน้้าแต่ละชนิด จนเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน 

4) บันทึกข้อมูลพิกัดจากเครื่อง GPS ลงในแบบบันทึกข้อมูลในสนาม
พร้อมทั้งจดบันทึกลักษณะสภาพแวดล้อมของพืชน้้าแต่ละชนิดและของพื้นที่ 

5) บันทึกภาพพืชน้้าและสภาพแวดล้อม โดยใช้กล้องถ่ายภาพ 
6) ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามน้าไปด้าเนินการเพื่อสร้างแผนที่แสดงการแพร่ 

กระจายของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยให้สถานวิจัย
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้จัดท้าให้  
 

3.3.3 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.3.1 การวัดความหนาแน่นของพืชน้้า โดยใช้วิธีการเก็บพืชน้้าในพื้นที่ 1 ตาราง

เมตร แล้วน้ามาช่ังน้้าหนัก (หน่วย : กิโลกรัม) ท้าให้ทราบความหนาแน่นของพืชน้้าต่อตารางเมตร 
(ภาพภาคผนวกที่ 7 และ 8) เพื่อน้าข้อมูลมาใช้ค้านวณหาปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะ
สามารถทราบปริมาณของพืชน้้าแต่ละชนิดที่พบในบริเวณทะเลสาบสงขลาได้ในสภาพสด (หน่วย : 
ตัน) โดยใช้สูตรในการค้านวณ ดังนี้ 

= ความหนาแน่น (กิโลกรัม) × จ้านวนพ้ืนท่ี (1 ตารางเมตร) 
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3.3.3.2 ข้อมูลของปริมาณพืชน้้าแต่ละชนิดในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน แสดงในรูปของน้้าหนักสดและวัตถุแห้ง โดยใช้สูตรในการค้านวณ ดังนี้ 

1) ปริมาณพืชน้้าสภาพสด (ตัน) 
 = จ้านวนพ้ืนท่ี ×ความหนาแน่นของพืชน้้าต่อตารางเมตร 
 
2) ปริมาณพืชน้้าสภาพวัตถุแห้ง (ตัน) 

 
 
 

3.3.4 สถานท่ีในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ด้าเนินการในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน โดย

ก่อนการด้าเนินการได้ขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  ในการเข้าใช้พื้นที่ 
น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ ณ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
3.4 ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

3.4.1 พ้ืนท่ีส้ารวจศึกษาพืชน้้า 
การศึกษาครั้งนี้เลือกพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

เป็นแหล่งน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,046.04 ตารางกิโลเมตร 
การศึกษาครั้งนี้เลือก 2 พื้นที่ ได้แก่ ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน เนื่องจากมีขนาดใหญ่
ที่สุดของทะเลสาบสงขลามีพื้นที่รวมกัน 585.9 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 56.01 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่
ทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ระห ว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่  9 อ้าเภอ ได้แก่  
ทิศตะวันออกติดกับอ้าเภอสทิงพระ กระแสสินธ์ุ และระโนด จังหวัดสงขลา ทิศเหนือติดกับอ้าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทิศตะวันตกติดกับอ้าเภอปากพะยูน บางแก้ว เขาชัยสน และ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ทิศใต้ติดกับอ้าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  เป็นแหล่งน้้าที่มีความหลากหลายทาง
กายภาพ ระบบนิเวศวิทยา และชีวภาพ (สมภพ, 2525) มีพืชน้้าเจริญเติบโตและกระจายอย่าง
หนาแน่นทั่วพื้นที่  มีชุมชนตั้งอยู่รอบพื้นที่  9 อ้าเภอ มีประชาชนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบนประมาณ  1.5 ล้านคน (ธัญญะ, 2556) ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน
เป็นแหล่งประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ การเกษตร ประมง การท่องเที่ยว และอื่น ๆ (กรมประมง, 
2560) ดังนั้นจึงเลือกพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนเป็นพื้นที่ในการศึกษาพืชน้้าครั้งนี้
ได้แก่ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน และพื้นที่รอบทะเลสาบ ได้แก่ อ้าเภอสทิงพระ 
กระแสสินธ์ุ และระโนด จังหวัดสงขลา อ้าเภอปากพะยูน บางแก้ว เขาชัยสน และอ้าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 
 
  

= น้้าหนักสด × วัตถุแห้ง 
100 
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3.4.2 การก้าหนดชนิดพืชน้้าเพ่ือการศึกษาและทดลอง 
การก้าหนดชนิดพืชน้้าที่ศึกษาโดยการใช้ข้อมูล 2 แหลง่ ดังนี้ 
3.4.2.1 ข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้

ผลการสืบค้นงานวิจัยที่มีการใช้พืชน้้าเลี้ยงสัตว์ พบว่า มีผู้วิจัยใช้พืชน้้าเป็น
อาหารสัตว์ทั้งสิ้นจ้านวน 13 เรื่อง พืชน้้าที่วิจัยมากที่สุด ได้แก่  สายหางกระรอก จ้านวน 5 เรื่อง 
รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ จ้านวน 4 เรื่อง และสาหร่ายเส้นด้าย จ้านวน 3 เรื่อง โดยสายพุงชะโด
มีการวิจัยน้อยที่สุด จ้านวน 1 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์ 

ชนิดพืชน้้า ล้าดับ สัตว์ท่ีใช้วิจัย 
จ้านวน 
(เรื่อง) 

ผู้วิจัย 

สาหร่ายไส้ไก ่ 1 ปลานิลแดง 1 อานูวี (2555) 
 2 ปลานิล 1 Guroy และคณะ (2007) 
 3 ปลานิล 1 สุรรีัตน์ และศักดิ์ชัย (2557) 
 4 ปลาเรนโบเทราด์ 1 Yildirim และคณะ (2009) 
สายหางกระรอก 1 ไก่กระทง 1 Lizama และคณะ (1988) 
 2 ไก่ไข่ 1 Mcdowell และคณะ 

(1990) 
 3 สุกร 1 พันทิพา (2547) 
 4 สุกร 1 ประวิทย์ (2554) 
 5 แพะ 1 สุกัญญา (2559) 
สายพุงชะโด 1 ปลาตะเพียน 1 วุฒิพร และคณะ (2528) 
สาหร่ายเส้นด้าย 1 ไก่กระทง 1 รวีวรรณ (2531) 
 2 ไก่ไข่ 1 รวีวรรณ (2531) 
 3 สุกรขุน 2 เสาวนิต และจารุรัตน์ (2527) 
 

3.4.2.2 การสมัภาษณ์เกษตรกรที่ใช้พืชน้้าในการเลี้ยงสัตว์  
การสัมภาษณ์เกษตรกรทีอ่ยู่อาศัยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อ้าเภอ

สทิงพระ กระแสสินธ์ุ ระโนด อ้าเภอเมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน อ้าเภอละ 20 
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 140 ครัวเรือน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
จ้านวน 22 ครัวเรือน คิดเป็น 55.00 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุม 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอสทิงพระและ 
ปากพะยูน (15 และ 7 ครัวเรือน ตามล้าดับ) ส่วนทะเลสาบตอนบน มีจ้านวน 28 ครัวเรือน คิดเป็น 
20 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุม 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอกระแสสินธ์ุ ระโนด เมืองพัทลุง เขาชัยสน และ  
บางแก้ว (11, 3, 2, 5 และ 7 ครัวเรือน ตามล้าดับ) พบว่า มีเกษตรกรที่น้าพืชน้้าจากทะเลสาบสงขลา
มาใช้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 28 ครัวเรือน คิดเป็น 28.00 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 การใช้พืชน้้าเป็นอาหารสัตว์ของเกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

พ้ืนท่ี 
จ้านวน (ครัวเรือน) 

เปอร์เซ็นต ์
(%) จ้านวนรวมท่ี

ส้ารวจ 
จ้านวนใช้พืชน้้าเป็น 

อาหารสัตว์ 
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 สทิงพระ 20 15 75.00 
 ปากพะยูน 20 7 35.00 

รวม 40 22 55.00 
ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 กระแสสินธ์ุ 20 11 55.00 
 ระโนด 20 3 15.00 
 เมืองพัทลุง 20 2 10.00 
 เขาชัยสน 20 5 25.00 
 บางแก้ว 20 7 35.00 

รวม 100 28 28.00 
รวมท้ังสิ้น 140 50 35.71 

 
ผลการส้ารวจชนิดของพืชน้้าที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงสัตว์ พบว่า เกษตรกรน้าสาย

หางกระรอกมาใช้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และสุกร บริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง ได้แก่ อ้าเภอสทิงพระ และปากพะยูน ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนบน ได้แก่ อ้าเภอกระแส
สินธ์ุ บางแก้ว เขาชัยสน และเมืองพัทลุง รองลงมา ได้แก่  สาหร่ายเส้นด้ายมีการน้าไปใช้ในการผลิต
ไก่พื้นเมืองและเป็ดไข่ ส่วนใหญ่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อ้าเภอสทิง
พระ กระแสสินธ์ุ และระโนด และยังมีในพื้นที่อ้าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุงอีกด้วย ส่วนสายพุง
ชะโดและสาหร่ายไส้ไก่ ส่วนใหญ่มีการน้าไปใช้ในการเลี้ยงเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของทะเลสาบสงขลา บริเวณในอ้าเภอสทิงพระ กระแสสินธ์ุ และระโนด จังหวัดสงขลา ส้าหรับสาย
หนามมีการน้ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้อยที่สุด โดยมีเกษตรกรน้าไปใช้เลี้ยงสุกร ที่อ้าเภอกระแสสินธ์ุ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 พืชน้้าที่เกษตรกรน้ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ รอบทะเลสาบสงขลา 

พืชน้้า สัตว์ บริเวณท่ีเลี้ยงสัตว์ (อ้าเภอ) 
  ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน 

สายหางกระรอก ไก่พื้นเมือง สทิงพระ  ปากพะยูน กระแสสินธ์ุ 
 เป็ดเนือ้ สทิงพระ เขาชัยสน เมืองพัทลุง 
 เป็ดไข่ สทิงพระ กระแสสินธ์ุ บางแก้ว 
 สุกร สทิงพระ - 
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พืชน้้า สัตว์ บริเวณท่ีเลี้ยงสัตว์ (อ้าเภอ) 
  ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ทะเลสาบสงขลาตอนบน 

สาหร่ายเส้นด้าย ไก่พื้นเมือง สทิงพระ กระแสสินธ์ุ ระโนด 
 เป็ดเนือ้ สทิงพระ ปากพะยูน กระแสสินธ์ุ 
สายพุงชะโด เป็ดเนือ้ สทิงพระ กระแสสินธ์ุ 
 เป็ดไข่ สทิงพระ ระโนด 
สาหร่ายไส้ไก ่ เป็ดเนือ้ สทิงพระ กระแสสินธ์ุ 
 เป็ดไข่ สทิงพระ กระแสสินธ์ุ  
สายหนาม สุกร สทิงพระ กระแสสินธ์ุ  
 

3.4.3 สภาพแวดล้อมทางน้้าและคุณภาพน้้าบางประการ 
การศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้้า ด้าเนินตามค้าแนะน้าของสถาบันวิจัยการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2547) แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 5 เขต คือ ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วง
ล่าง (เขตที่ 1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน (เขตที่ 2) ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง (เขตที่ 
3) ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง (เขตที่ 4) และทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน (เขตที่ 5) โดยมี
พื้นที่ส้ารวจทั้งหมด 13 สถานี กระจายทั่วทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน (ภาพที่ 2 และ
ตารางภาคผนวกที่ 1) 
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ภาพท่ี 2  การแบ่งพื้นที่ในการส้ารวจทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 
และต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้้า 

 
ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลา ได้แก่  ระดับความ

ลึก ความโปรง่แสง  ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า  แสดงไว้
ในตารางภาคผนวกที่ 2 และ 3 โดยสามารถสรปุได้ดังตารางที่ 11 ดังนี้
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ตารางท่ี 11 คุณภาพน้้าบางประการของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนบนและทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

พื้นที ่
คุณภาพน้้า 

ความลึก 
(เมตร) 

ความโปร่งแสง 
(เมตร) 

ความเค็ม 
(พีพีที) 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ออกซิเจนละลายน้้า 
(พีพีเอ็ม) 

1. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง       
 1.1 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 3.37 0.91 12.67 7.67 30.15 7.56 
 1.2 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 0.85 1.03   6.67 8.40 31.18 7.36 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนบน       
 2.1 ทะเลสาบสงขลาตอนลนช่วงล่าง 1.55 0.40  3.25 8.42 30.80 7.50 
 2.2 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง 2.00 0.40  2.00 8.36 30.00 7.66 
 2.3 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน 1.62 0.21  0.00 8.44 30.72 7.51 
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3.4.3.1 ความลึกของน้้า 
ผลการส้ารวจความลึกของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

พบว่า น้้าทะเลมีความลึกอยู่ในช่วง 0.70-5.00 เมตร แต่เมื่อพิจารณาความลึกของน้้าแต่ละพื้นที่ 
พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงของทะเลสาบสงขลา ดังต่อไปนี้ 

1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง น้้ามีความลึกอยู่ในช่วง 2.10 – 5.00 

เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.37 เมตร จากการส้ารวจ พบว่า พื้นที่ฝั่งตะวันออกน้้ามีความลึกเฉลี่ย
ประมาณ 2.5 เมตร เท่านั้น ซึ่งมีความลึกน้อยกว่าฝั่งตะวันตกที่มีความลึกเฉลีย่ในช่วง 4.50 เมตร โดย
พื้นที่อ่าวปากพะยูนน้้ามีความลึกสูงสุด 5 เมตร สาเหตุที่น้้าในทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกมีความลึก
มากกว่า อาจเนื่องจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง มีเกาะหมาก และเกาะนางค้า ตั้งอยู่
ตรงกลางและมีอ้าเภอปากพะยูนขนาบข้างและมีลักษณะแคบตอนปลาย เกิดเป็นอ่าวปากพะยูน  
มีลักษณะเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่ (สมภพ , 2525) น้้าที่ไหลมาจากทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา
ตอนบนจะไหลผ่านออกทางขวาของพื้นที่ จึงท้าให้น้้าส่วนใหญ่ไหลผ่านด้านตะวันตกของทะเลสาบ
ตอนกลางช่วงล่าง (ธัญญะ, 2556) น้้าปริมาณมากไหลมารวมกันบริเวณนี้กลายเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่ 
จึงท้าให้อ่าวปากพะยูนมีน้้าลึกมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 

 ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า น้้ามีความลึกต่้ามาก 
โดยมีความลึกเพียง 0.70-1.00 เมตร เท่านั้น ซึ่งสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2547) 
รายงานว่า ทะเลสาบสงขลาตอนบนฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่น้้ามีความลึกน้อยกว่า 1.50 เมตร เมื่อ
พิจารณาแต่ละพื้นที่  พบว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะ วันตกน้้ามีความลึก  
1.00 เมตร ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออกน้้ามีความลึก 0.70-0.85 เมตร ซึ่ง
สมภพ (2525) รายงานว่า พื้นที่บริเวณอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าคูขุดน้้ามีความลึก 0.7 เมตร กรม
ทรัพยากรธรณี (2549) อธิบายว่า สาเหตุที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนมี
ความลึกน้อย เนื่องจากพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางฝั่งตะวันออกมีลักษณะเป็นอ่าวขนาด
ใหญ่ มีพืชน้้าข้ึนกระจายอย่างหนาแน่น พืชน้้าจะช่วยในการชะลอการไหลของน้้า ท้าให้น้้ามีอัตราการ
ไหลช้าลง ตะกอนดินที่ไหลมากับน้้าเกิดการตกตะกอนทับถมกัน เกิดการตื้นเขินของพื้นที่ท้าให้ความ
ลึกของน้้าลดลง (รังสิต, 2554) 

2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง พบว่า น้้ามีความลึกอยู่ในช่วงแคบๆ 

ประมาณ 1.50-1.60 เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ  1.55 เมตร ซึ่งแต่ละส่วนของทะเลสาบสงขลาตอนบน
ช่วงล่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกน้้ามีความลึกใกล้เคียงกัน สาเหตุอาจเนื่องจากพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่มีการสะสมของตะกอนดินในท้องทะเลสาบจึง
ท้าให้พื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีความลึกใกล้เคียงกัน (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ชายฝั่ง, 2527) 

 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง พบว่า น้้ามีความลึกสูงที่สุดใน
ทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยมีความลึกประมาณ 2 เมตร ความลึกของน้้าในทะเลสาบสงขลาข้ึนอยู่
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กับช่วงฤดูกาลเป็นส้าคัญ (สมภพ, 2525) โดยในช่วง เดือนกรกฎาคม น้้ามีความลึกประมาณ 2.06 
เมตร (สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสงขลา, 2527) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการส้ารวจในครั้งนี้  

 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน น้้ามีความลึกประมาณ 1.50-1.75 
เมตร มีค่าความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.65 เมตร ระดับความลึกของน้้าในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน
ช่วงบนข้ึนอยู่กับช่วงฤดูกาลเป็นหลัก โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.69 เมตร 
(สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง สงขลา, 2527) แต่เมื่อส้ารวจแต่ละบริ เวณ พบว่า พื้นที่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันออกน้้ามีความลึกประมาณ 1.75 เมตร ส่วนพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันตกน้้ามีความลึกประมาณ 1.50 เมตร 

3.4.3.2 ความโปร่งแสงของน้้า 
การส้ารวจความโปร่งแสงของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

มีค่าความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 0.20-1.33 เมตร ความโปร่งแสงของน้้าข้ึนกับปริมาณสารแขวนลอยใน
น้้าเป็นปัจจัยที่ท้าให้น้้าขุ่น สารแขวนลอยมีทั้งตะกอนดินซากและเศษอินทรีย์เล็กๆ ที่ล่องลอยอยู่ใน
น้้า ซึ่งมีความ ผันแปรไปตามสภาพพื้นที่ ฤดูกาล ปริมาณตะกอนที่ปะปนมากับน้้าจากบนบกและ
แม่น้้าล้าคลอง (เสาวภา, 2555) จากการส้ารวจพบว่า แต่ละพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบนมีความโปร่งแสงแตกต่างกัน ดังนี้  

1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง พบว่า น้้ามีความโปร่งแสงอยู่

ในระดับ 0.45- 1.00 เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.91 เมตร เมื่อพิจารณาแต่ละพื้นที่ (ตารางภาคผนวก
ที่ 2) พบว่า บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างฝั่งตะวันตกมีค่าความโปร่งแสงของน้้าอยู่ที่
ระดับ 0.45 เมตร ซึ่งต่้ากว่าทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างฝั่งตะวันออกที่ค่าความโปร่งแสงของ
น้้าอยู่ที่ 1.00 เมตร สาเหตุอาจเนื่องจากฝั่งตะวันตกของพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางเป็น
ทางผ่านของน้้าจากทะเลสาบสงขลาตอนบน (ธัญญะ, 2556) น้้าที่ไหลผ่านส่วนใหญ่มีลักษณะขุ่นมี
ตะกอนดินผสมลงมาด้วย จึงท้าให้น้้ามีความโปร่งแสงน้อยกว่าทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างฝั่ง
ตะวันออก (สุดสาคร, 2541) พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า น้้ามีความโป่รงแสงอยู่ที่
ระดับ 0.40-1.50 เมตร  มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.33 เมตร  โดยบริเวณฝั่งตะวันตกน้้ามีความโปร่งแสง
น้อย (0.40 เมตร) สาเหตุมาจากน้้าส่วนใหญ่ทีไ่หลมาจากทะเลสาบสงขลาตอนบนมีลักษณะขุ่น จึงท้า
ให้น้้าบริเวณนี้มีความโปร่งแสงน้อยไปด้วย (สุดสาคร, 2541) มีสารตะกอนแขวนลอยในน้้าอยู่ในช่วง 
0.11-0.15 มิลลิกรัม/ลิตร (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง , 2540) ส่วนพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออกน้้ามีความโปร่งแสงมากอยู่ในช่วง 0.70-1.50 เมตร มีความโปร่ง
แสงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ สาเหตุอาจเนื่องจากบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ช่วงบนฝั่ง
ตะวันออกเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่ มีพืชน้้าข้ึนกระจายอย่างหนาแน่น อุทัยวรรณ และคณะ (2546) 
รายงานว่า พืชน้้ามีคุณสมบัติช่วยชลอการไหลของน้้าและกรองสารพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กในน้้า
เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ ท้าให้ปริมาณตะกอนดินในน้้าลดลง ส่งผลให้น้้ามีความโป่รงแสงมากยิ่งข้ึน 

2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง น้้ามีความโปร่งแสงเฉลี่ย 0.40 เมตร 

พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนน้้ามีลักษณะขุ่นท้าให้แสงผ่านลงไปได้น้อย เนื่องจากมีสารตกตะกอน
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แขวนลอยอยู่ในช่วง 24-60 มิลลิกรัม/ลิตร (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2534) สาเหตุอาจเนื่อง 
มาจากน้้าทีไ่หลมาจากทะเลสาบสงขลาตอนบนมีลักษณะขุ่นที่เกิดจากอนุภาคเล็กๆ ที่เรียกว่า อนุภาค
คอลลอยด์ (Colloidal Particles) จ้านวนมากแขวนลอยอยู่ในน้้า (มั่นสิน, 2526) เมื่อน้้าไหลผ่าน
อนุภาคของคอลลอยด์จะเคลื่อนที่ไปกับน้้าด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน จึงท้าให้เกิดการชนและรวมตัว 
กันเป็นกลุ่มก้อน ท้าให้มีอนุภาคขนาดใหญ่ข้ึน เรียกว่า ฟล้อค (Floc) จนมีขนาดใหญ่และมีน้้าหนัก
มากพอและตกตะกอนลงสู่ก้นพื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลก  (วิจารณ์, 2537) ท้าให้พื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงล่างน้้ามีความโป่รงแสงมากกว่าพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน (เริงชัย และ
ไพโรจน,์ 2529) 

 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง พบว่า น้้ามีความโปร่งแสง 0.40 
เมตร โดยมีค่าความโปร่งแสงเท่ากับพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง มีสารตะกอน
แขวนลอยในน้้าอยู่ในช่วง 0.13-0.14 มิลลิกรัม/ลิตร (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง, 2540) 
ปริมาณสารตะกอนแขวนลอยที่ได้รับส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับช่วงฤดูกาลและได้รับอิทธิพลของน้้าทะเลตอนบน
ช่วงบนเป็นหลัก (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง, 2540) 

 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน น้้ามีความโปร่งแสงต่้ากว่าพื้ นที่
บริเวณอื่นๆ โดยมีค่าระหว่าง 0.20-0.25 เมตร โดยพบว่า พื้นที่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลา
ตอนบนช่วงบนมีค่าความโปร่งแสงอยู่ที่ 0.20 เมตร ต่้ากว่าฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วง
บน ที่มีความโป่รงแสงอยู่ที่  0.23 เมตร ซึ่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2540) รายงาน
ว่ามีสารตะกอนแขวนลอยจ้านวนมากในน้้าอยู่ในช่วง 0.13-0.18 มิลลิกรัม/ลิตร สุดสาคร (2541) 
อธิบายว่า สาเหตุอาจเนื่องจากพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนเป็นแหล่งรับน้้ามาจาก
คลองต่างๆ ที่ไหลผ่านชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งมีการถ่ายของเสียลงสู่แหล่งน้้าและคลอง
สาธารณะ ท้าให้เกิดน้้าเสียที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารต่างๆ ก่อให้เกิดแพลงก์ตอนพืชและ
แบคทีเรีย เมื่อตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างของน้้าฝนผ่านพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ รอบทะเลสาบ
สงขลา อาจท้าให้มีการปนเปื้อนสารเคมีและสารก้าจัดศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้้า  (ส้านักงานสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ, 2534) เมื่อน้้าไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบของเสียเหล่าน้ันจึงมารวมอยู่ในทะเลสาบจึงท้าให้น้้ามี
ความโปร่งแสงน้อยลง (เสาวภา, 2555)  

3.4.3.3 ความเค็มของน้้า 
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแบบลากูนขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับน้้าจืด

จากแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาไหลลงสู่อ่าวไทยและมีน้้าเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน 
(ศุภกร, 2559) เป็นทะเลที่มีลักษณะ 3 น้้า ได้แก่ น้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม ปริมาณความเค็มของน้้า
ในทะเลสาบสงขลาข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ พื้นที่  ฤดูกาล และการข้ึนลงของระดับน้้าในทะเล   
(เสาวภา, 2555) จากการส้ารวจ พบว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนน้้ามีความเค็มอยู่
ในช่วง 0-15 พีพีที ความเค็มของน้้าข้ึนกับฤดูกาลและพื้นที่เป็นหลัก โดยแต่ละพื้นที่ของทะเลสาบสงขลา
น้้ามีความเค็มแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง น้้าทะเลมีความเค็มสูงที่สุด ในช่วง 8-

15 พีพีที มีค่าเฉลี่ยประมาณ 12.50 พีพีที ซึ่งสถาบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2527) รายงานว่า 
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ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างน้้ามีความเค็มสูงกว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆ เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า 
พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างติดกับคลองปากรอ น้้ามีความเค็มสูงที่สุด (15 พีพีที) 
รองลงมาได้แก่ พื้นที่บริเวณอ่าวปากพะยูนมีความเค็ม 12.00 พีพีที และพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางช่วงล่างฝั่งตะวันออกบรเิวณต้าบลทา่ชะแล้ มีค่าความเค็มต่้าเพียง 10.00 พีพีที สูงกว่าพื้นที่
อื่นๆ เนื่องจากได้รับน้้าเค็มจากทะเลสาบสงขลาตอนล่างไหลเข้ามาประสาน ท้าให้น้้ามีความเค็ม
สูงข้ึน ท้าให้พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างน้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อยตลอดทั้งปี (สถาบันวิจัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง, 2547) 

 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน น้้ามีความเค็มประมาณ 5.00-8.00 
พีพีที มีค่าเฉลี่ยประมาณ 6.67 พีพีที น้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อยตลอดปี เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณของ
พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า พื้นที่ฝั่งตะวันตก บริเวณเกาะสี่เกาะห้า น้้ามีความเค็ม
เฉลี่ย 7.00 พีพีที ส่วนพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออก พื้นที่บริเวณอนุรักษ์พันธ์ุ
สัตว์ป่าคูขุดน้้ามีความเค็มอยู่ที่ระดับ 8 พีพีที ส่วนพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนบริเวณ
โรงเรียนเกาะนางค้าและอ่าวท่าสังข์ น้้ามีความเค็มเฉลี่ย 5.00 พีพีที เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะป็นแอ่ง
น้้าขนาดใหญ่รับน้้าจืดจากทะเลสาบสงขลาตอนบนมารวมไว้โดยมีพืชน้้าข้ึนกระจายอย่างหนาแน่นท้า
ให้อัตราการไหลของน้้าเกิดข้ึนอย่างช้าจึงท้าให้น้้ามคีวามเค็มต่้า (สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า, 2527) 

2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 บริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างมีน้้ามีความเค็มอยู่ในช่วง 

3.00-3.50 พีพีที มีความเค็มเฉลี่ย 3.25 พีพีที น้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อย เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า 
พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันตก น้้ามีความเค็ม 3.50 พีพีที มีค่าสูงกว่าทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันออก น้้ามีความเค็ม 3.00 พีพีที เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกทะเลสาบ
สงขลา มีลักษณะเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่ที่มีต้าบลเกาะใหญ่กันเอาไว้ ท้าให้กันการไหลของน้้าจืดลงสู่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางเป็นไปอย่างช้า ๆ เกิดการสะสมน้้าจืดมาจากทะเลสาบตอนบนมากกว่า
น้้าเค็มที่ไหลข้ึนมาจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางจึงท้าให้น้้ามีความเค็มน้อยกว่าฝั่งตะวันตก (ศุภกร, 
2559) 

 บริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง น้้าทะเลมีความเค็มอยู่
ที่ 2.00 พีพีที น้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อย โดยความเค็มของน้้าบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง  
มีค่าต่้ากว่าพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง แต่มีค่าสูงกว่าทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลางได้รับน้้าเค็มที่ไหลมาจากทะเลผ่านเข้ามายัง
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยจึงท้าให้น้้ามีความเค็มอยู่แต่มีปริมาณต่้า
กว่าทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 

 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน พบว่า พื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา 
ตอนบนช่วงบนน้้าทะเลมีสภาพเป็นน้้าจืดโดยมีความเค็มอยู่ที่ระดับ 0 พีพีที ทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลา
ตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ความเค็มของน้้าข้ึนอยู่กับช่วงฤดูกาลเป็นหลัก  แต่ส่วน
ใหญ่พื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน น้้ามีสภาพเป็นน้้าจืดเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุอาจ
เนื่องจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนได้รับน้้ามาจากคลองสาขาต่างๆ ของลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา
และทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ตลอดปี จึงท้าให้พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน



43 

 

ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นน้้าจืด ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งที่น้้าในทะเลสาบมีจ้านวนน้อยท้าให้น้้าทะเลหนุนเข้า
มาอาจท้าให้น้้ามีความเค็มเพิ่มขึ้น และในบางปีน้้ามีสภาพเป็นน้้ากร่อย (สถาบันวิจัยสัตว์น้้าชายฝั่ง , 
2547) 

3.4.3.4 ความเป็นกรด - ด่างของน้้า 
ความเป็นกรด-ด่างของน้้าในทะเลสาบสงขลา มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน

ทะเลไทย (8.00-8.10) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2561) โดยพบว่า ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบน น้้าทะเลมีความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.38-9.16 มีค่ากรด - ด่าง (6.5-9.0) 
ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน้้า (ภัทราวดี, 2563) จากการส้ารวจพื้นที่ ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและตอนบน ความเป็นกรด-ด่าง ของน้้าแต่ละพื้นที่มีค่าแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง น้้ามีค่าความเป็นกรด -ด่าง 

7.38-7.96  มีค่าเฉลี่ยประมาณ 7.67 เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางช่วงล่างฝั่งทิศตะวันตก น้้ามีค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ที่ระดับ 7.38 ต่้ากว่าพื้นที่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างฝั่งตะวันออกที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ระดับ 7.96 พบว่าพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างน้้ามีค่ากรด-ด่าง มีค่าต่้ากว่าพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนและ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน แต่มีค่าสูงกว่าพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (6.45) (กรม
ทรัพยากรน้้า, 2554)  

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า น้้ามี ค่าความเป็น 
กรด - ด่าง อยู่ที่ระดับ 7.76-9.05 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 8.40 มีความเป็นกรด - ด่าง สูงกว่าทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางช่วงล่าง เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ฝั่งตะวันตกน้้ามีสภาพเป็นด่างสูง โดยมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ระดับ 9.05 มีค่าความเป็นกรด-ด่าง สูงกว่าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก ที่มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่ระดับ 6.48 เท่านั้น สาเหตุที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่ง
ตะวันออกน้้ามีกรด-ด่างต่้า อาจเนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นแอ่งน้้าขนาดใหญ่มีพืชข้ึนกระจายอย่าง
หนาแน่น พืชน้้ามีการตายและเน่าเปื่อยอยู่ตลอดเวลา ท้าให้น้้ามีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ น้้ามีลักษณะ
ท่วมขังอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานจึงท้าให้มีความเป็นกรด-ด่างต่้ากว่าพื้นที่อื่นๆ (เสาวภา, 2525) 

2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง  

8.13 -8.71 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ 8.47 เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วง
ล่างฝั่งตะวันออกมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ระดับ 8.13 ต่้ากว่าทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่ง
ตะวันตกที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ระดับ 8.71 ซึ่งพบว่าน้้ามีความเป็นกรด-ด่าง สูงกว่าพื้นที่
ทะเลสาบตอนกลางแต่มีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลางและช่วงบน 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง น้้าทะเลมีความเป็นกรด-ด่าง 
เฉลี่ย 8.36 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลางมีค่าความเป็นกรด -ด่าง ใกล้เคียงกับทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงล่างและช่วงบน ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวภา (2525) ที่รายงานว่า น้้าในทะเลสาบสงขลา
ตอนบนมีความเป็นกรด-ด่างใกล้เคียงกัน (8.3-9.2) สาเหตุเนื่องจากเป็นพื้นที่ รับน้้าจากแหล่ง
เกษตรกรรม ฟาร์มสุกร และชุมชนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ยงยุทธ, 2563) จึงท้าให้ น้้าใน
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บริเวณนี้มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมาก จึงท้าเกิดแพลงก์ตอนพืชและพืชน้้าอย่าง
หนาแน่น (กรมประมง, 2563) ซึ่งแพลงค์ตอนพืชและพืชน้้าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใน กระบวนการ
สังเคราะห์แสงตอนกลางวันท้าให้ค่ากรด-ด่างสูงข้ึน (วิรัช, 2544) 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน เป็นพื้นที่ที่น้้ามีค่าความเป็นกรด-
ด่าง สูงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.75 - 9.16 และมีค่าเฉลี่ย 8.55 เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่บริเวณ
ฝั่ งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน  น้้ ามี ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ ระดับ 7.75  
ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันตก น้้ามีค่าความเป็นกรด-ด่างค่อนข้างสูงโดยมีค่ากรด-
ด่าง อยู่ที่ระดับ 9.16 สาเหตุที่น้้าในทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนมีความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าพื้นที่
อื่นๆ อาจเนื่องจากพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนมีพื้นที่ติดกับป่าพรุควนเคร็งเป็นแหล่ง
ป่าพรุที่พื้นที่ขนาดใหญ่ (นพรัตน์, 2554) ซึ่งเป็นพื้นที่มีการหมักหมมของสารอนิทรีย์ทีม่ีสภาพเป็นด่าง 
เกิดการชะล้างไหลลงมาลงสู่ทะเลสาบสงขลาช่วงบนจึงท้าให้น้้ามีค่าด่างสูงกว่าส่วนอื่น  ๆ (เสาวภา, 
2525) 

3.4.3.5 อุณหภูมิของน้้า 
ผลการส้ารวจอุณหภูมิของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

พบว่า น้้ามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.80-33.33 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.77 องศาเซลเซยีส 
ซึ่งพบว่า น้้าในทะเลสาบสงขลามีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานของ เสาวภา (2525)  
ที่รายงานว่า น้้าในพื้นที่ทะเลสาบสงขลามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28.74-32.22 องศาเซลเซียส แต่เมื่อ
ส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า น้้ามีอุณหภูมิแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 
 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง น้้ามีอุณหภูมิระหว่าง 30.00 -

30.40 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 30.15 องศาเซลเซียส พบว่า พื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
ช่วงล่างฝั่งตะวันออกน้้ามีอุณหภูมิ 30.40 องศาเซลเซียส และฝั่งตะวันตกน้้ามีอุณหภูมิ 30.20 องศา
เซลเซียส ซึ่งพื้นที่ตอนกลางช่วงล่างทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกน้้ามีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน  และ
ใกล้เคียงกับทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งน้้ามีอุณหภูมิ 28.50-31.00 องศาเซลเซียส (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2563) 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า น้้ามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 
30.02-33.33 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 31.18 องศาเซลเซียส เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า พื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันตก น้้ามีอุณหภูมิเฉลี่ย 33.33 องศาเซลเซียส สูงกว่า
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออกที่น้้ามอีุณหภูมิ 30.20 องศาเซลเซียส เท่านั้น สาเหตุที่
พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออก น้้ามีอุณหภูมิต่้ากว่าฝั่งตะวันตก เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตะวันออก น้้ามีความลึก
น้อยกว่า และมีความโปร่งแสงมากกว่า ไมตรี และจารุวรรณ (2528) อธิบายว่า  ความลึกและ 
สารแขวนลอย หรือความขุ่นมีผลต่ออุณหภูมิของน้้า สุกัญญา (2534) รายงานว่า พื้นที่ฝั่งตะวันออก
น้้ามีความลึกน้อยและมีความขุ่นน้อยกว่า จึงท้าให้การดูดกลืนแสงของน้้าลดลง ส่งผลให้น้้ามีอุณหภูมิ
ต่้าลง 
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2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน  
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง พบว่า น้้ามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.80-

31.80 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.08 องศาเซลเซียส  เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันออกน้้ามีอุณหภูมิ 29.80 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่้ากว่า 
พื้นที่ทะเลสาบตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันตกที่น้้ามีอุณหภูมิ 31.80 องศาเซลเซียส สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกน้้ามีความขุ่นน้อยกว่าฝั่งตะวันตก ท้าให้น้้ามีการดูดกลืนแสงน้อยกว่า 
จึงท้าให้น้้ามีอุณหภูมิต่้ากว่า (สุดสาคร, 2541) 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง พบว่า น้้ามีอุณหภูมิเฉลี่ย 
30.00 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างและช่วงบน ซึ่ง 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง (2527) รายงานว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนน้้ามี
อุณหภูมิใกล้เคียงกัน เนื่องจากน้้ามีความลึกและความโปร่งแสงใกล้เคียงกัน จึงท้าให้น้้ามีอุณหภูมิไม่
แตกต่างกัน (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน น้้ามีอุณหภูมิระหว่าง 30.05-31.40 
องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 30.72 องศาเซลเซียส เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า บริเวณพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันออก น้้ามีอุณหภูมิ 30.05 องศาเซลเซียส ซึ่งต่้ากว่าพื้นที่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันตกที่น้้ามีอุณหภูมิ 31.40 องศาเซลเซียส  สอดคล้องกับ 
วลีรัตน์ และคณะ (2537) ที่รายงานว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนฝั่งตะวันออกน้้ามีอุณหภูมิต่้า
กว่าฝั่งตะวันตก สาเหตุอาจเนื่องจากทะเลสาบสงขลาตอนบนฝั่งตะวันออกน้้ามีความโปร่งแสง (0.20 
เมตร) น้อยกว่า ซึ่งความโปร่งแสงมีผลต่ออุณหภูมิของน้้า ถ้าน้้ามีความโปร่งแสงน้อย มีความขุ่นมาก 
เมื่อแสงส่องมาที่น้้าได้ลดน้อยลง ส่งผลท้าให้น้้าสามารถเก็บความร้อนไว้กว่า จึงท้าให้น้้ามีอุณหภูมิต่้า
กว่า (ทวีศักดิ์, 2551) 

3.4.3.6 ค่าออกซิเจนละลายน้้า 
ปริมาณออกซิเจนเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า

และ พืชน้้าทุกชนิด พื้นที่โดยทั่วไปของทะเลสาบสงขลามีปริมาณออกซิเจนประมาณ 5 พีพีเอ็ม ข้ึนไป 
(เสาวภา, 2555) ผลจากการส้ารวจปริมาณค่าออกซิเจนของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบน พบว่า มีคา่อยู่ในช่วง 7.00-7.66 พีพีเอ็ม ซึ่งมีค่าออกซิเจนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป (6.00 พีพีเอ็ม) 
จากการส้ารวจ พบว่า แต่ละพื้นที่ของทะเลสาบสงขลามีค่าออกซิเจนแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง  
 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง พบว่า น้้ามีค่าออกซิเจนอยู่

ระหว่าง 7.55-7.57 พีพีเอ็ม โดยมีค่าออกซิเจนเฉลี่ย 7.56 พีพีเอ็ม เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก น้้ามีค่าออกซิเจนใกล้เคียงกัน โดยพื้นที่
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างฝั่งตะวันตก มีค่าออกซิเจนในน้้า 7.57 พีพีเอ็ ม และ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางตอนล่างฝั่งตะวันออกที่มีค่าออกซิเจนอยู่ที่ระดับ 7.55 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ออกซิเจนสูงกว่าพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (5.5 พีพีเอ็ม) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 
2563) อาจเนื่องจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่างมีแพลงก์ตอนพืชและพืชน้้าอยู่ในปริมาณ
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มาก ซึ่งพืชน้้าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงและปล่อยออกซิเจนออกมา จึงท้าให้น้้ามี
ออกซิเจนสูงข้ึน (ปิยะมาศ, 2563) 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน พบว่า น้้ามีค่าออกซิเจน
ระหว่าง 7.16-7.57 พีพีเอ็ม มีค่าเฉลี่ยประมาณ 7.36 พีพีเอ็ม เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า พื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออกมีค่าออกซิเจน 7.57 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันตกที่มีออกซิเจนในน้้า 7.16 พีพีเอ็ม สาเหตุที่ฝั่งตะวันออกมี
ออกซิเจนสูงอาจเนื่องจาก เป็นพื้นที่พืชน้้าเจริญเติบโตอย่างหนาแน่น ซึ่ง เสาวภา (2555) รายงานว่า 
พืชน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงให้เป็นน้้าตาลกลูโคส น้้า และ
ออกซิเจน ดังนั้นในช่วงกลางวันพืชจะสังเคราะห์แสง ท้าให้มีออกซิเจนจ้านวนมากที่ปล่อยลงสู่ผิวน้้า 
ท้าให้น้้ามีออกซิเจนสงูข้ึน (ดนัย, 2547) ส่งผลให้พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่งตะวันออก
มีปริมาณออกซิเจนมากกว่าบริเวณอื่น ๆ 

2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน 
 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง พบว่า น้้ามีออกซิเจนอยู่ในช่วง  

7.43 - 7.57 พีพีเอ็ม โดยมีออกซิเจนเฉลี่ย 7.50 พีพีเอ็ม เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า ทะเลสาบ
สงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันออกมีค่าออกซิเจนในน้้า 7.43 พีพีเอ็ม มีค่าออกซิเจนต่้ากว่าพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันตก ที่มีค่าออกซิเจน 7.57 พีพีเอ็ม 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง พบว่า น้้าทะเลมีค่าออกซิเจน
เฉลี่ย 7.66  พีพีเอ็ม มีค่าใกล้เคียงกับทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างและช่วงบน ซึ่ง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (2563) รายงานว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนน้้ามีออกซิเจนอยู่ในช่วง 7.6-8 
พีพีเอ็ม  โดยออกซิเจนของน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนบนมีค่าใกล้เคียงกันตลอดทะเลสาบสงขลา
ตอนบน ไมตรี (2526) กล่าวว่า อุณหภูมิ ความกดดันอากาศ และความเค็มมีผลต่อค่าออกซิเจนในน้้า 
ซึ่งพบว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนน้้ามีอุณหภูมิ (30.05-31.40 องศาเซลเซียส) ใกล้เคียงกันจึง
ส่งผลให้ค่าออกซิเจนของน้้ามีค่าใกล้เคียงกันในทะเลสาบสงขลาตอนบน 

 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน น้้ามีค่าออกซิเจนระหว่าง 7.43-
7.58 พีพีเอ็ม โดยมีค่าออกซิเจนเฉลี่ย 7.51 พีพีเอ็ม เมื่อส้ารวจแต่ละพื้นที่ พบว่า ทะเลสาบสงขลา
ตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันออก น้้ามีค่าออกซิเจนเท่ากับ 6.64 พีพีเอ็ม ต่้ากว่า พื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนบนช่วงบนฝั่งตะวันตกที่มีค่าออกซิเจนในน้้าที่ระดับ 7.58  พีพีเอ็ม  ซึ่งมีค่าออกซิเจนสูงกว่าพื้นที่
ทะเลน้อยที่มีค่าออกซิเจน 4.4 พีพีเอ็ม (สุดสาคร, 2541)  
 

3.4.4 การกระจายตัวและปริมาณของพืชน้้าในสภาพสด 
ผลการส้ารวจพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน จ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ 

สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย พบว่า พื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา พืชน้้าทั้ง 5 ชนิด มีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างปริมาณ 690.05 ตาราง
กิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 5,266.570 ตัน/ตารางกิโลเมตร ท้าให้คาดว่าพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลามีพืชน้้าในสภาพสดประมาณ 3,898,666.56 ตัน ซึ่งพืชน้้าแต่ละชนิดมีพื้นที่กระจายและ
ปริมาณที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
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3.4.4.1 สาหร่ายไส้ไก่ 
สาหร่ายไส้ไก่ส่วนใหญ่เจรญิเติบโตในพื้นที่ชายฝัง่รอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งมี

ความลึกอยู่ช่วง 0.5-1.0 เมตร ความโปรง่แสงช่วง 0.40-1.33 เมตร น้้ามีความเค็มต่้า 4.00-5.33 พีพีที 
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ช่วง 8.40-8.42 อุณหภูมิ 30.08-31.67 องศาเซลเซียส และมีออกซิเจน
ละลายน้้า 7.36-7.66 พีพีเอ็ม  

ผลการส้ารวจการกระจายและปริมาณของสาหร่ายไส้ไก่ในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา พบว่า สาหร่ายไส้ไก่ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในแนวชายฝั่งที่มีน้้าตื้น มีพื้นที่ในการแพร่กระจายใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 40.16 ตารางกิโลเมตร มีการเจริญเติบโตหนาแน่นค่อนข้าง
ต่้าประมาณ 268 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่อยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบนประมาณ 114,328.40 ตัน เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณ พบว่า สาหร่ายไส้ไก่มี การกระจายอยู่
บริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางจ้านวน 6 แหล่ง ได้แก่ พื้นที่แหลมควายราบมีพื้นที่กระจาย
มากที่สุด 11.59 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 2,950.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร และคาด
ว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ประมาณ 34 ,190.50 ตัน รองลงมา ได้แก่ บ้านคูขุดมีพื้นที่กระจายใกล้เคียงกับ
แหลมควายราบมีพื้นที่ 10.36 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 2,390.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร  
คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ในพื้นที่บ้านคูขุดประมาณ 114, 328.40  ตัน 

นอกจากนี้มีสาหร่ายไส้ไก่เจริญในพื้นที่เล็กๆ ของทะเลสาบสงขลาอีก
ประมาณ 4 แหล่ง ได้แก่ 

1. อ่าวท่าสังข์ มีพื้นที่ 4.56 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 1,840.00 
ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ประมาณ 8,390.40 ตัน 

2. อ่าวบ้านเก่า มีพื้นที่ 4.21 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 3,570.00 
ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ประมาณ 15,029.70 ตัน 

3. เกาะนางค้า มีพื้นที่กระจายประมาณ 3.84 ตารางกิโลเมตร ความ
หนาแน่น 3,610.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ประมาณ 13,862.40 ตัน 

4. เกาะโคป มีสาหร่ายไส้ไก่กระจายเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่กระจาย
ตามแนวชายฝั่ง มีพื้นที่เพียง 2.45 ตารางกิโลเมตร แต่มีความหนาแน่นค่อนข้างมาก ประมาณ 
3,400.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ 8,330.00 ตัน 

ส่วนพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน มีการกระจายตัวของสาหร่ายไส้ไก่ 1 
แหล่ง ได้แก่ แหลมเจ้า มีพื้นที่กระจาย 3.15 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 3,100.00 ตัน/ตาราง
กิโลเมตร ใกล้เคียงกับแหลมควายราบ และคาดว่ามีสาหร่ายไส้ไก่ประมาณ 9,765.00 ตัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 และตารางที่ 12 
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ภาพท่ี 3  พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสาหร่ายไส้ไก่ในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน 
 
ตารางท่ี 12 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสาหร่ายไส้ไก่ในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ บริเวณ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 

(กก./ตรม.) 
ปริมาณรวมน้้าหนักสด 

(ตัน) 
1. ทะเลสาบสงขลาตอนบน    
 แหลมเจ้า 3.15 3,100.00 9,765.00 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง    
 อ่าวบ้านเก่า  4.21 3,570.00 15,029.70 
 เกาะนางค้า 3.84 3,610.00 13,862.40 
 บ้านคูขุด 10.36 2,390.00 24,760.40 
 อ่าวท่าสังข์ 4.56 1,840.00 8,390.40 
 เกาะโคบ 2.45 3,400.00 8,330.00 
 แหลมควายราบ 11.59 2,950.00 34,190.50 

รวม 40.16 2,980.00 114,328.40 
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3.4.4.2 สายหางกระรอก 
สายหางกระรอกส่วนใหญ่เจริญเติบโตในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วง

บนและทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง ซึ่งมีความลึกอยู่ในช่วง 0.85-1.55 เมตร มีความโปร่งแสง 
0.40-1.33 เมตร น้้ามีความเค็มต่้า 4.00-5.33 พีพีที  มีความเป็นกรด-ด่าง 8.40-8.42 อุณหภูมิ 
30.08-31.67 องศาเซลเซียส และมีออกซิเจนละลายน้้า 7.36-7.66 พีพีเอ็ม 

ผลการส้ารวจการกระจายและปริมาณของสายหางกระรอกในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา พบว่า สายหางกระรอกเจริญเติบโตกระจายทั่วบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 
(ภาพที่ 4 และตารางที่ 13) มีพื้นที่การกระจายมากที่สุด 304.36 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย
ประมาณ 5,719.953 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลาประมาณ 
1,740,925.00 ตัน เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของสายหางกระรอกในแต่ละพื้นที่ พบสายหาง
กระรอกในทะเลสาบสงขลาตอนกลางมากที่สุด โดยมีพื้นในการกระจาย 5  แหล่ง  ได้แก่ พื้นที่บริเวณ
อ่าวท่าสังข์ มีสายหางกระรอกกระจายเป็นบริเวณกว้างที่สุด 84.00 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น
มากที่สุด 7,200.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร โดยบริเวณพื้นที่อ่าวท่าสังข์ มีสายหางกระรอกมากที่สุด 
604,800.00 ตัน รองลงมา ได้แก่ เกาะนางค้า มีพื้นที่   58.18 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น
ประมาณ 5,500.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายหางกระรอกในพื้นที่เกาะนางค้าประมาณ 
319,990.00 ตัน ล้าดับ ต่อมา ได้แก่ เกาะหมากฝั่งตะวันตก บริเวณ เกาะสี่ เกาะห้า มีสายหาง
กระรอกเจริญเติบโตแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง 44.57 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 
4,600.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายหางกระรอกในพื้นที ่เกาะหมากประมาณ 205,022.00 ตัน 
นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ที่สายหางกระรอกกระจายเป็น บริเวณเล็กๆ ได้แก่ พื้นที่อ่าวท่าแบน มีการ
กระจาย 8.94 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 5,700.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามี
สายหางกระรอกประมาณ 50,958.00 ตัน บริเวณแหลมควายราบพบมีการกระจายของสายหาง
กระรอกน้อยที่สุดโดยกระจายบริเวณเล็ก ๆ ติดกับชายฝั่ง มีพื้นที่ 6.24 ตารางกิโลเมตร มีความ
หนาแน่นประมาณ 5,400.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่าพื้นที่แหลมควายราบมีสายหางกระรอก
ประมาณ 33,696.00 ตัน เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุดในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ส่วนพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบนมีสายหางกระรอกเจริญเติบโต 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จองถนนเป็นพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันตก มีพื้นที่กระจาย 69.59 ตาราง กิโลเมตร เป็นแหล่งที่พบ
สายหางกระรอกเจริญเติบโตอย่างหนาแน่น 5,300.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายหางกระรอก
ประมาณ 36,8827.00 ตัน นอกจากนั้น  สายหางกระรอกในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่ง
ตะวันออก พบสายหางกระรอกในพื้นที่บริเวณแหลมเจ้า มีพื้นที่กระจาย 32.84 ตารางกิโลเมตร มี
ความหนาแน่นประมาณ 4,800.00 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายหางกระรอกประมาณ 
157,632.00 ตัน 
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ภาพท่ี 4  พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน 
 
ตารางท่ี 13 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ บริเวณ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

ปริมาณรวมน้้าหนักสด 
(ตัน) 

1. ทะเลสาบสงขลาตอนบน    
 แหลมเจ้า 32.84 4,800.000 157,632.00 
 จองถนน 69.59 5,300.000 36,8827.00 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง    
 เกาะหมาก 44.57 4,600.000 205,022.00 
 อ่าวท่าแบน 8.94 5,700.000 50,958.00 
 เกาะนางค้า 58.18 5,500.000 319,990.00 
 อ่าวท่าสังข์ 84.00 7,200.000 604,800.00 
 แหลมควายราบ 6.24 5,400.000 33,696.00 
รวม 304.36 5,719.953 1,740,925.00 

 
3.4.4.3 สายพุงชะโด 

สายพุงชะโดมีการเจริญเติบโตในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนฝั่ง
ตะวันออก ซึ่งมีความลึก 0.50-1.00 เมตร ความโปร่งแสง 0.50-1.33 เมตร น้้ามีความเค็มต่้า 5.00-
8.88 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.00-8.42 มีอุณหภูมิ 30.50-31.67 องศาเซลเซียส และออกซิเจน
ละลายน้้า 7.20-7.60 พีพีเอ็ม 
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ผลการส้ารวจการกระจายและปริมาณของสายพุงชะโดในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา พบว่า  สายพุงชะโดกระจายในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 69.73 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย
ประมาณ 6,596.213 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายพุงชะโดอยู่ในทะเลสาบสงขลาประมาณ 
459,954.00 ตัน (ภาพที่ 5 และตารางที่ 14) เมื่อพิจารณาแต่ละพื้นที่ พบว่า สายพุงชะโดมีการ
เจริญเติบโตอย่างหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบนบริเวณฝั่งตะวันออกเท่านั้น โดย
มีพื้นที่ในการกระจาย 3 แหล่ง ได้แก่ อ่าวท่าสังข์มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตและกระจายมากที่สุด 
50.11 ตารางกิโลเมตร มีการเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นปรมิาณ 5,900.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาด
ว่ามีสายพุงชะโดในพื้นที่อ่าวท่าสังข์ประมาณ 295,649.00 ตัน รองลงมา ได้แก่ บ้านคูขุด มีสายพุง
ชะโดเจริญเติบโตกระจายทั่วบริเวณ มีพื้นที่ 18.17 ตารางกิโลเมตร พื้นที่บ้านคูขุดมีสายพุงชะโด
เจริญเติบโตหนาแน่นสูงที่สุดประมาณ 8,500.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสายพุงชะโดในพื้นที่
บ้านคูขุดประมาณ154,445.00 ตัน นอกจากนั้นพบว่า มีสายพุงชะโดเจริญเติบโตในพื้นที่เล็กๆ 
บริเวณอ่าวท่าแบนมีพื้นที่ประมาณ 1.45 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 6 ,800.000 ตัน/ตาราง
กิโลเมตร คาดว่าในพื้นที่อ่าวท่าแบนมีสายพุงชะโดประมาณ  9,860.00 ตัน 
 

 
ภาพท่ี 5  พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายพุงชะโดในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน 
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ตารางท่ี 14 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายพุงชะโดในทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ บริเวณ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

ปริมาณรวมน้้าหนักสด 
(ตัน) 

1. ทะเลสาบสงขลาตอนบน    
 - - - - 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง    
 อ่าวท่าแบน 1.45 6,800.000 009,860.00 
 บ้านคูขุด 18.17 8,500.000 154,445.00 
 อ่าวท่าสังข์ 50.11 5,900.000 295,649.00 

รวม 69.73 6,596.213 459,954.00 
 

3.4.4.4 สายหนาม 
สายหนามส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

ช่วงบนฝั่งตะวันออก มีความลึก 0.50-1.00 เมตร ความโปร่งแสง 0.50-1.33 เมตร น้้ามีความเค็มต่้า 
5.00-8.88 พีพีที  มีความเป็นกรด-ด่าง 8.00-8.42 อุณหภูมิ  30.50-31.67 องศาเซลเซียส และ
ออกซิเจนละลายน้้า 7.20-7.60 พีพีเอ็ม 

ผลการส้ารวจการกระจายและปริมาณของสายหนามในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา พบว่ามีสายหนามกระจายในทะเลสาบสงขลาตอนกลางเท่านั้น โดยมีพื้นที่เพียง 86.32 ตาราง
กิโลเมตร แต่สายหนามกลับมีการเจริญเติบโตที่หนาแน่นมากประมาณ 6,527.293 ตัน/ตารางกิโลเมตร 
(ภาพที่ 6 และตารางที่ 15) คาดว่ามีสายหนามอยู่ในทะเลสาบสงขลาประมาณ 563,436.00 ตัน  
เมื่อพิจารณาแต่ละพื้นที่ พบว่า สายหนามมีการเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วง
ตอนบนฝั่งตะวันออกเพียง 2 แหล่ง ได้แก่ อ่าวท่าสังข์ เป็นพื้นที่มีการกระจายมากที่สุดประมาณ 
66.70 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 6,300.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร ดังนั้นคาดว่ามีสาย
หนามในพื้นที่อ่าวท่าสังข์ประมาณ 420,210.00 ตัน รองลงมา ได้แก่ พื้นที่บ้านคูขุดมีพื้นที่กระจาย 
19.62 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ 7,300 ตัน/ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่บ้านคูขุดสาย
หนามมีการเจริญเติบโตหนาแน่นกว่าพื้นที่อ่าวท่าสังข์ และคาดว่ามีสายหนามในพื้นที่บ้านคูขุดมี
ประมาณ 143,226.00 ตัน 
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ภาพท่ี 6  พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสายหนามในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน 
 
ตารางท่ี 15 พื้นที่  ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสายหนามในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ บริเวณ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

ปริมาณรวมน้้าหนักสด 
(ตัน) 

1. ทะเลสาบสงขลาตอนบน    
 -  - - 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง    
 บ้านคูขุด 19.62 7,300.000 143,226.00 
 อ่าวท่าสังข์ 66.70 6,300.000 420,210.00 

รวม 86.32 6,527.293 563,436.00 
 

3.4.4.5 สาหร่ายเส้นด้าย 
สาหร่ายเส้นด้าย มีการเจริญเติบโตเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วง

บนฝั่งตะวันออก และทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่างฝั่งตะวันตก ซึ่งมีความลึก 0.50-1.55 เมตร 
ความโปร่งแสง 0.40-1.33 เมตร ความเค็มต่้า 4.00-5.33 พีพีที มีความเป็นกรด-ด่าง 8.00-8.42 น้้ามี
อุณหภูมิช่วง 30.50-31.67 องศาเซลเซียส และออกซิเจนละลายน้้า 7.20-7.60 พีพีเอ็ม 

ผลการส้ารวจการกระจายและปริมาณของสาหร่ายเส้นด้ายในทะเลสาบ
สงขลา พบว่า สาหร่ายเส้นด้ายในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน มีการกระจายรวมกัน
ทั้งสิ้น 189.48 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 5,354.960 กิโลกรัม/ตารางกิโลเมตร 
(ภาพที่ 7 และตารางที่ 16) เมื่อส้ารวจแต่ละบริเวณพบว่า สาหร่ายเส้นด้ายมีพื้นที่กระจายทั้งสิ้น 3 
แหล่ง ได้แก่ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 2 แหล่ง ได้แก่ อ่าวท่าสังข์ มีปริมาณกว้างที่สุด 
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73.42 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 4,500.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายเส้นด้ายอยู่
ในพื้นที่อ่าวท่าสังข์ 330,390.00 ตัน รองลงมาได้แก่ บ้านคูขุดมีพื้นที่ปริมาณ 46.10 ตารางกิโลเมตร 
มีความหนาแน่นมากที่สุดประมาณ 6,800.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีสาหร่ายเส้นด้ายใน
บริเวณดังกล่าวประมาณ 313,480.00 ตัน ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนบนพบสาหร่ายเส้นด้ายเพียง 1 
แหล่ง ได้แก่ บ้านจองถนนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 69.96 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น
ประมาณ 5,300.000 ตัน/ตารางกิโลเมตร ดังนั้น คาดว่าจะมีสาหร่ายเส้นด้ายในทะเลสาบสงขลา
ตอนบนประมาณ 370,788.00 ตัน 
 

 
ภาพท่ี 7  พื้นที่การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสาหร่ายเส้นด้ายในทะเลสาบสงขลา 

ตอนกลางและตอนบน 
 
ตารางท่ี 16 พื้นที่ ความหนาแน่น และปริมาณน้้าหนักสดของสาหร่ายเส้นด้ายในพื้นที่ทะเลสาบ

สงขลาตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ บรเิวณ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

ปริมาณรวมน้้าหนักสด 
(ตัน) 

1. ทะเลสาบสงขลาตอนบน    
 จองถนน 69.96 5,300.000 370,788.00 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง    
 บ้านคูขุด 46.10 6,800.000 313,480.00 
 อ่าวท่าสังข์ 73.42 4,500.000 330,390.00 

รวม 189.48 5,354.960 1,014,658.00 
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3.4.5 ปริมาณพืชน้้าในรูปวัตถุแห้ง 
พืชน้้าแต่ละชนิดมีวัตถุแห้งที่แตกต่างกัน ซึ่งพืชน้้าส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้้าหรือ

ความช้ืนสูงประมาณ 89.49-94.45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน้าพืชน้้าไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง พบว่า พืชน้้ามีวัตถุแห้งอยู่ประมาณ 5.55-10.51 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณพืชน้้าใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนในสภาพวัตถุแห้ง ดังแสดงในตารางที่ 17 พบว่า พืชน้้าที่มี
ปริมาณมากที่สุดในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ได้แก่ สายหางกระรอกมีพื้นที่กระจาย
มากที่สุด 304.36 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณมากที่สุดจ้านวน 1,740,924 ตัน โดยสายหาง
กระรอกมีวัตถุแห้ง 9.86 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคาดว่ามีสายหางกระรอก 171,655 ตันวัตถุแห้ง รองลงมา 
ได้แก่ 1. สาหร่ายเส้นด้าย มีพื้นที่กระจายจ้านวน 189.48 ตารางกิโลเมตร มีสาหร่ายเส้นด้ายในสภาพ
สดจ้านวน 1,014,658 ตัน โดยสาหร่ายเส้นด้ายมีวัตถุแห้ง 9.48 เปอร์เซ็นต์ คาดว่ามีสาหร่ายเส้นด้าย 
96,190 ตันวัตถุแห้ง 2. สายหนามมีพื้นที่กระจาย 86.32 ตารางกิโลเมตร แต่มีความหนาแน่นต่อพื้นที่ 
6,527.29 ตัน/ตารางกิโลเมตร มีสายหนามในสภาพสด 563 ,436 ตัน สายหนามมีวัตถุแห้ง 10.14 
เปอร์เซ็นต์ และคาดว่ามีสายหนาม 57,132  ตันวัตถุแห้ง  3. สายพุงชะโดมีพื้นที่กระจายในทะเลสาบ
สงขลา 69.73 ตารางกิโลเมตร แต่สายพุงชะโดมีความหนาแน่นสูง 6,596.21 ตัน/ตารางกิโลเมตร จึง
ท้าให้มีสายพุงชะโดในสภาพสด 459,954 กิโลกรัม และสายพุงชะโดมีวัตถุแห้งสูงกว่าพืชน้้าอื่นๆ คือ 
11.26 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้มีสายพุงชะโดจ้านวน 51 ,791 ตันวัตถุแห้ง และ 5. สาหร่ายไส้ไก่มีพื้นที่
กระจายน้อยที่สุด 40.16 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เจริญอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบนหลายแหล่ง และสาหร่ายไส้ไก่มีความหนาแน่นต่้าเพียง 2,980.00 ตัน/ตาราง
กิโลเมตร ท้าให้ในทะเลสาบสงขลามีสาหร่ายไส้ไก่ในสภาพสด 119,677 ตัน โดยสาหร่ายไส้ไก่มีวัตถุ
แห้ง 10.25 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่ามีสาหร่าย ไส้ไก่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนเพียง 
12,267  ตันวัตถุแห้ง เท่านั้น ซี่งมีปริมาณน้อยกว่าพืชน้้าชนิดอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 17 ปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

พืชน้้า 
พื้นที่กระจาย 

(ตร.กม.) 
ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

น้้าหนกัสด 
(ตัน) 

วัตถุแห้ง 
(%) 

น้้าหนกัแห้ง 
(ตัน) 

สาหร่ายไส้ไก่ 40.16 2,980.00 119,677.00 10.25 12,267 
สายหางกระรอก 304.36 5,719.95 1,740,925.00 9.86 171,655 
สายพุงชะโด 69.73 6,596.21 459,954.00 11.26 51,791 
สายหนาม 86.32 6,527.29 563,436.00 10.14 57,132 
สาหร่ายเส้นด้าย 189.48 5,354.96 1,014,658.00 9.48 96,190 

รวม 690.05  3,898,649.00  389,035 
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3.5 การปนเป้ือนโลหะหนักในพืชน้้า 

ทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ รับน้้ าจากแหล่ งน้้ าต่ างๆ ที่ ไหลผ่านชุมชนและ
อุตสาหกรรมลง สู่ทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักต่างๆ ในน้้าผิวดิน ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (2562) รายงานว่า น้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางมีการปนเปื้อนของโลหะ
หนัก ได้แก่ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส และปรอท 0.003, 0.01, 0.04, 0.51 และ 0.005 พีพี
เอ็ม ตามล้าดับ ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนบนมีการปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 
แมงกานีส และปรอท และเซเลเนียม  0.015, 0.10, 0.04, 0.64 และ 0.001 พีพีเอ็ม ตามล้าดับ ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน คุณภาพน้้าประเภทที่ 3 ที่ก้าหนดให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) พบว่า ปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่ที่พบทั้งใน
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นปริมาณปรอทในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและปริมาณตะกั่วในทะเลสาบสงขลาตอนบนที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 0.003 และ 
0.050 พีพีเอ็ม  ตามล้าดับ 

ส้าหรับการสะสมโลหะหนักในตะกอนดินของทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบน มีการสะสมโลหะหนัก ได้แก่  ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง แมงกานีส เหล็ก และโครเมียม 14.90, 
15.40, 5.52, 90.2, 93.0 และ 5.46 พีพีเอ็ม  ตามล้าดับ (จิรารัตน์ และวิชาญ, 2559) ซึ่งพบว่า การ
สะสมโลหะหนักในตะกอนดินของทะเลสาบสงขลามีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินใน
แหล่งน้้าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564)  ส่วนการสะสมโลหะหนักของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 
พบว่า  สายพุงชะโด และสายหางกระรอกมีการสะสมตะกั่ว 1.252 และ 1.477 พีพีเอ็ม ตามล้าดับ 
(พจนลักษณ์, 2559) เมื่อน้าสายหางกระรอกมาผสมในอาหารไก่พื้นเมืองในระดับ 5, 10 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีตะกั่วอยู่ในสูตรอาหารเทา่กับ 0.073, 0.144 และ 0.221 พีพีเอ็ม ซึ่งพบว่าเป็น
ระดับความเข้มข้นที่ต่้า อย่างไรก็ตามปริมาณโลหะหนักในอาหารสัตว์ไม่มีระบุในมาตรฐานสินค้า
เกษตร (ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2560)  
 
3.6 สรุป 

ผลการส้ารวจสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลาด้านสภาพแวดล้อมทางน้้าและ
คุณภาพน้้า พบว่า ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนมีความลึก 0.35 -3.37 เมตร ความโปร่งแสง 
0.20-1.33 เมตร น้้ามีความเค็ม  0.00-12.66 พีพีที มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.67-8.50 อุณหภูมิ 
30.08-31.67 องศา-เซลเซียส และมีออกซิเจนละลายในน้้า 7.36-7.66 พีพีเอ็ม จากการศึกษาส้ารวจ
การกระจายตัวของ พืชน้้าในทะเลสาบสงขลาพบว่า พืชน้้าเจริญเติบโตและกระจายตัวอยู่ในพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางเป็นส่วนใหญ่ และมีการกระจายตัวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนในช่วง
ล่างเท่านั้น ส้าหรับชนิดและปริมาณของพืชน้้าซึ่งเลือกศึกษา 5 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายหาง
กระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย มีพื้นที่กระจายทั้งสิ้นจ้านวน 690.05 ตาราง
กิโลเมตร โดยพบว่า สายหางกระรอกมีพื้นที่กระจายมากที่สุด 304.36 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ 
1,740,924.00 ตันน้้าหนักสด รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้าย มีพื้นที่กระจาย 189.48 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณ 1,014,658.00 ตันน้้าหนักสด สายหนาม มีพื้นที่กระจาย 86.32 ตารางกิโลเมตร 
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มีปริมาณ 563,436.00 ตันน้้าหนักสด  สายพุงชะโดมีพื้นที่กระจาย 69.73 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ 
459,954.00 ตันน้้าหนักสด และสาหร่ายไส้ไก่มีพื้นที่กระจายน้อยที่สุด 40.16 ตารางกิโลเมตร  
มีปริมาณ 119,677.00 ตันน้้าหนักสด จากผลการส้ารวจพบว่า ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบน สายหางกระรอกเป็นพืชน้้าที่มีการกระจายตัวมากที่สุด (304.36 ตารางกิโลเมตร) มีน้้าหนัก
สดมากที่สุด (1,740,924.00 ตัน) และมีน้้าหนักแห้ง (171,655 ตัน) มีปริมาณมากกว่าพืชน้้าชนิดอื่นๆ 
และพบว่าพืชน้้าในทะเลสาบสงขลามีการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณต่้ากว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ก้าหนดจึงมีความปลอดภัยในการน้าพืชน้้ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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บทที่ 4 
การประเมินการใช้ประโยชนไ์ด้ของโภชนะของพืชน้้าในไกพ่ืน้เมือง 

 
 
4.1 บทน้า 

การน้าวัตถุดิบมาใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อผลิตสัตว์ทางการค้า ผู้เลี้ยงสัตว์จ้าเป็นต้อง
ทราบคุณสมบัติของวัตถุดิบนั้นๆโดยเฉพาะด้านโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของสัตว์ พืช
น้้าในทะเลสาบสงขลามีปริมาณและส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน การน้าพืชน้้าชนิดใดมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารไก่พื้นเมือง จ้าเป็นจะต้องน้าพืชน้้ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ แต่การประเมินดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าไก่พื้นเมืองจะสามารถน้าโภชนะ
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ
ของพืชน้้าในไก่พื้นเมืองร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกพืชน้้าที่ไก่พื้นเมืองใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
และน้าไปใช้ผลิตเป็นอาหารส้าหรับไก่พื้นเมืองต่อไป 
 
4.2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 

1. เพื่อประเมินส่วนประกอบทางเคมีของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา  
2. เพื่อประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้าในไก่พื้นเมือง 

 
4.3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

4.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ไก่พื้นเมืองพันธ์ุนกแดงสุราษฎร์ เพศผู้ จ้านวน 25 ตัว จากศูนย์บ้ารุงพันธ์ุสัตว์ 

สุราษฎร์ธานี กรมปศุสัตว์ 
2. พืชน้้าจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สาย

หนาม และสาหร่ายเส้นด้าย 
3. กรงทดลองขนาด 30×46×50 เซนติเมตร 
4. อุปกรณ์เก็บมูลและปัสสาวะตามแบบ Sibbald (1986) ประกอบไปด้วย 
 - ถาดอลูมิเนียม 
 - ถุงพลาสติกใส 
 - ขวดเก็บมูล 
5. กรดก้ามะถันเข้มข้น 0.05 โมลาร์ 
6. อุปกรณ์บังคับไก่ส้าหรับป้อนอาหาร ตามแบบของสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต

สัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. เครื่องบดอาหารสัตว์ 
8. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ (Proximate analysis) 
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9. เครื่ อ ง วิเคราะห์ พลั งงาน  (Autobomb Adiabatic Bomb Calorimeter: 
Gallenkamp autobomb calorimeter CBA-350-K) 

10. เตาเผา 
11. ตู้อบ 
12. เครื่องช่ัง 
13. Atomic Absorbtion Spectrophotometer (GBC 901) 
14. UV-visible Spectrophotometer (Unicam 300) 

 
4.3.2 วิธีการทดลอง 

1) การเกบ็ตัวอย่างพืชน้้า 
เก็บตัวอย่างพืชน้้า 5 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สาย

หนาม และสาหร่ายเส้นด้าย จากทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ้านวน 5 จุด และทะเลสาบสงขลา
ตอนบน จ้านวน 5 จุด โดยสุ่มเก็บพืชน้้าแต่ละชนิดในแต่ละจุด ชนิดละ 2 กิโลกรัม รวมเป็น 20 กิโลกรัม 
แล้วน้าพืชน้้าแต่ละชนิดจากแต่ละบริเวณของทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนกลาง แยกออกเป็น 2 
ส่วน จากนั้นท้าการสุ่มพืชน้้าตัวอย่างละ 5 กิโลกรัม เพื่อน้ามาเตรียมวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ต่อไป 

2) การเตรียมพืชน้้า 
 แบ่งพืชน้้าที่ได้จากการสุ่มจ้านวน 5 กิโลกรัม ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 น้าพืชน้้าสด 300 กรัม ช่ังน้้าหนักแล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้วน้าไปช่ังน้้าหนักจนกระทั่งได้น้้าหนักคงที่ เพื่อวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนและค้านวณเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้งของพืชสด  

 ส่วนที่  2 น้าพืชน้้าที่ เหลือไปตากแดดเป็นระยะเวลา 3-4 วัน โดยวางบน
ตะแกรงพลาสติกสี่เหลี่ยมขนาด 32 × 40 × 9.5 เซนติเมตร แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน้ามาวางไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทในสภาพอุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง ก่อนบดด้วยเครื่องบดอาหารสัตว์ผ่านตะแกรงที่มีรูตะแกรง 1 มิลลิเมตร ใส่ขวด
ตัวอย่างเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและประเมินคุณค่าทางโภชนาการต่อไป 

3) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้า 
 น้าตัวอย่างพืชน้้าที่ผ่านการบดแล้วมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธี  

Proximate analysis AOAC (1990) ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความช้ืน โปรตีนรวม ไขมันรวม เถ้า เยื่อใย
รวม และค้านวณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก วิเคราะห์แคลเซียม โดยใช้เครื่อง Atomic 
Absorption Spectrophotometer  (GBC 901) วิเคราะห์ฟอสฟอรัสโดยใช้เครื่อง UV - Visible 
Spectrophotometer Unicam UV3 และวิเคราะห์พลังงานโดยใช้เครื่อง Automatic Adiabatic 
Bomb Calorimeter (Gallenkampautobomb calorimeter CBA – 350 – K) 
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4) การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้าในไก่พื้นเมือง มีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1) การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
  ท้าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ ฉีดน้้ายาฆ่าเช้ือที่กรงทดลองแล้วทิ้ง

ไว้ 2-3 วัน ก่อนน้าไก่เข้าทดลอง โดยใช้กรงขังเดี่ยวที่มีขนาดกว้าง ×ยาว ×สูง เท่ากับ 30×46×50 
เซนติเมตร  

 4.2) การเตรียมสัตว์ทดลอง 
  ใช้ไก่พื้นเมืองพันธ์ุนกแดงสุราษฎร์ เพศผู้ อายุ 1.5 ปี จ้านวน 25 ตัว มี

น้้าหนักเฉลี่ย 1.80 ±0.34 กิโลกรัม สุขภาพดี ท้าการตัดขนบริเวณทวารหนักของไก่ทดลองทุกตัว 
แล้วท้าการก้าจัดพยาธิภายนอกโดยน้าไก่จุ่มลงในน้้ายาก้าจัดพยาธิภายนอก จากนั้นน้าไก่เข้ากรงขัง
เดี่ยวเพื่อท้าการทดลองต่อไป 

 4.3) การเตรียมพืชน้้าเพื่อป้อนไก่ 
  การเตรียมพืชน้้าเพื่อป้อนไก่ มีวิธีดังนี้  
  น้าพืชน้้าไปตากแดดเป็นเวลา 2-3 วัน แล้วอบที่อุณหภูมิ 65 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน้าไปบดด้วยเครื่องบดอาหารสัตว์ผ่านรูตะแกรงขนาด 1 
มิลลิเมตร จากนั้นน้าพืชน้้ามาผสมน้้าพอประมาณเพื่อใหส้ามารถปั้นได้เป็นก้อน โดยให้ก้อนมีลักษณะ
ยาวรี  มีความยาวประมาณ 2.00 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 1.00 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาด
พอเหมาะกับปากไก่ 

 4.4) วิธีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 ระยะปรับตัว 
   ระยะปรับตัวใช้ระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้ไก่คุ้นเคยกับกรงทดลอง

และอุปกรณ์เก็บมูล โดยในระยะนี้ให้ไก่กินอาหารสูตรไก่ไข่ของสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และ
การจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีโปรตีนรวม 15 เปอร์เซ็นต์ 
โดยให้กินแบบเต็มที่ (ad libitum) และมีน้้าให้กินตลอดเวลา ใส่ถุงเก็บมูลและปัสสาวะพร้อมสายรัด
ที่ทวารของไก่ ตามค้าแนะน้าของ Sibbald (1986) โดยในช่วง 2 วันสุดท้ายของระยะปรับตัว ฝึกป้อน
วัตถุดิบจ้านวน 40 กรัม/ตัว  เพื่อให้ไก่คุ้นเคยกับการป้อนและการกลืนอาหารกินเองตามธรรมชาติ หรือ
การรูดอาหารลงกระเพาะพักโดยไม่ให้ส้ารอกอาหารออกมา 

  ระยะท่ี 2 การหาค่า Metabolic fecal energy และ ค่า Endogenous 
urinary energy 

   การทดลองหาค่า Metabolic fecal energy และค่า Endogenous 
urinary energy ดัดแปลงจากวิธีของ Sibbald (1986) โดยการอดอาหารไก่ ก่อนการทดลองช่ัง
น้้าหนักไก่ทุกตัว หลังจากนั้นอดอาหารไก่เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ไก่ขับถ่ายอาหารที่เหลือในระบบ
ทางเดินอาหารออกให้หมด เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ใส่ถุงพลาสติกเก็บมูลและปัสสาวะพร้อมสายรัดที่
ทวารหนักของไก่ ซึ่งในถุงมีกรดก้ามะถันเข้มข้น 0.05 โมลาร์ จ้านวน 15 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันการเน่า
เสียและการสูญเสียไนโตรเจนของมูลและปัสสาวะ นอกจากนั้นใช้ถาดอลูมิเนียมซึ่งมีถุงพลาสติกหุ้ม
ถาดรองรับใต้กรงทดลองอีกช้ันเพื่อป้องกันมูลและปัสสาวะตกหล่น 
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   การเก็บมูลและปัสสาวะ ท้าการเก็บมูลและปัสสาวะ 2 ครั้ง คือ 
เริ่มเก็บมูลและปัสสาวะหลังจากอดอาหาร 24 ช่ัวโมง และครั้งที่ 2 หลังจากอดอาหาร 48 ช่ัวโมง 
(ภาพที่ 8) หลังจากเก็บมลูและปัสสาวะของไก่ทุกตัวแล้ว ท้าการเก็บขนและสิ่งแปลกปลอมที่ปนอยู่ใน
ถุงพลาสติกออกให้หมด จากนั้นถ่ายมูลและปัสสาวะลงในถุงที่ทราบน้้าหนักแน่นอน โดยใช้น้้าฉีดมูล
และปัสสาวะที่อยู่ในถุงออกให้หมด แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-72 
ช่ัวโมง หลังจากแห้งแล้วน้ามาต้ังไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นน้าไปช่ังน้้าหนัก แล้วน้าไป
บดด้วยเครื่องบดผ่านรูตะแกรง 1 มิลลิเมตร เก็บใส่ขวดตัวอย่างและน้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อวิเคราะห์
ความช้ืน ไนโตรเจน และพลังงานในมูล และน้าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ไปค้านวณหาการย่อยได้ของ
วัตถุแห้ง และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ หลังจากเสร็จสิ้น ท้าการช่ังน้้าหนักไก่อีกครั้ง 

 
-24 ชม. 0       24 ชม. 48 ชม  

 อดอาหาร อดอาหาร อดอาหาร  
     
 ก่อนการทดลอง    เก็บมูลและปัสสาวะ 

ครั้งที่ 1 
เก็บมูลและปัสสาวะ 

ครั้งที่ 2 
 

ภาพท่ี 8  การเก็บมลูและปสัสาวะของไก่ในการทดลองระยะที่ 2 
 
  ระยะท่ี 3 ระยะพัก 
   ระยะพักเป็นระยะที่ให้ไก่กลับมากินอาหารผสมสูตรไก่ไข่ ซึ่งมีโปรตีน

รวม 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ไก่กลับมามีน้้าหนักใกล้เคียงกับระยะก่อนทดลอง ระยะนี้ใช้ระยะเวลา 5 วัน 
  ระยะท่ี 4 ระยะป้อนพืชน้้า 
   ก่อนทดลองท้าการช่ังน้้าหนักไก่ทั้งหมด จากนั้นอดอาหารเป็น

ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ไก่ขับถ่ายอาหารที่เหลือในระบบทางเดินอาหารให้หมด เมื่อครบ 24 
ช่ัวโมง ท้าการป้อนพืชน้้าจ้านวน 40 กรัม/ตัว (ภาพที่ 9) จากนั้นจึงใส่ถุงพลาสติกเก็บมูลและปัสสาวะ
พร้อมสายรัดตรงทวารหนัก มีการเติมกรดก้ามะถันเข้มข้น 0.05 โมลาร์ จ้านวน 15 มิลลิลิตร เพื่อ
ป้องกันการเน่าเสียและการสูญเสียไนโตรเจนของมูลและปัสสาวะ นอกนี้ใช้ถาดอลูมิเนียมซึ่งมี
ถุงพลาสติกหุ้มรองใต้กรงอีกช้ันเพื่อป้องกันมูลและปัสสาวะตกหล่น 

   การเก็บมูลและปัสสาวะ หลังจากป้อนอาหารไก่แล้วเป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง ท้าการเก็บมูลและปัสสาวะครั้งที่ 1 และหลังจากป้อนอาหารเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เก็บมูลครั้งที่ 2 
หลังจากเก็บมูลและปสัสาวะของไก่ทกุตัวแล้ว ท้าการเก็บขนและสิ่งแปลกปลอมที่ปนอยู่ในถุงพลาสตกิ
ออกให้หมด จากนั้นถ่ายมูลและปัสสาวะลงในถุงที่ทราบน้้าหนักที่แน่นอน โดยใช้น้้าฉีดมูลและปัสสาวะ
ที่อยู่ในถุงออกให้หมด แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 -72 ช่ัวโมง 
หลังจากแห้งแล้วน้ามาต้ังไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นน้าไปช่ังน้้าหนัก แล้วน้าไปบดด้วย
เครื่องบดที่ผ่านตะแกรง 1 มิลลิเมตร เก็บใส่ขวดตัวอย่างและน้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อวิเคราะห์ความช้ืน 
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ไนโตรเจน และพลังงานในมูล และน้าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ไปค้านวณหาการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 
และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ หลังจากเสร็จสิ้น ท้าการช่ังน้้าหนักไก่อีกครั้ง 
 
   -24 ชม. 0 24 ชม. 48 ชม  

 อดอาหาร    
     
  ป้อนอาหาร เก็บมูลและปัสสาวะ 

ครั้งที่ 1 
เก็บมูลและปัสสาวะ 

ครั้งที่ 2 
 

ภาพท่ี 9  การเก็บมลูและปสัสาวะของไกท่ดลองระยะที่ 4 
 
 4.5) การค้านวณ 
  (1) การย่อยได้ของวัตถุแห้งที่แท้จริง (เปอร์เซ็นต์) ค้านวณโดยใช้สูตรที่

ดัดแปลงจากประภากร (2535 อ้างโดย ประพจน์, 2543) ดังนี้ 

 
  (2) พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ (apparent metabolizable 

energy: AME) ค้านวณโดยใช้สูตรของ Sibbald (1989) ดังนี ้

AME (กิโลแคลอรี/กรมั) = 
(Fix GE f) – (E x GEe) 

Fi 
 

(3) ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 
(nitrogen corrected apparent metabolizable energy:AMEn) ค้านวณโดยใช้สูตรของ Sibbald 
(1989) ดังนี้ 

AMEn (กิโลแคลอรี/กรมั) = 
(Fi x GEf) – [(E x GEe) – (NR x K)] 

F 
 

(4) พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง (true metabolizable energy: 
TME) ค้านวณโดยใช้สูตรของ Sibbald (1989) ดังนี้ 

TME(กโิลแคลอรี/กรัม) = 
F I x  GEf – [(E x GEe ) - (FEm + UE e)] 

Fi 
 

ปริมาณอาหารท่ีกิน(DM)– [ปริมาณมูลและปัสสาวะของไก่ที่ได้รับอาหาร (DM)–ปริมาณมูลและปัสสาวะของไก่ระยะ 
อดอาหาร (DM)] 

ปริมาณอาหารท่ีกิน(DM) 
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(5) พลังงานที่ ใช้ประโยชน์ ได้ที่ แท้จริงเมื่อปรับสมดุล ไนโตรเจน 
(nitrogen corrected true metabolizable energy: TMEn) ค้านวณโดยใช้สูตรของ Sibbald 
(1989) ดังนี้ 

TMEn(กโิลแคลอรี/กรัม) = 
(Fi x GEf) - [Ef x GEe)  -(NR x K)] - [FEm+UEe) - (NRo x K)] 

Fi 

    
เมื่อ Fi (Feed intake) = ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 
 E (Excreta) = ปริมาณมลูและปสัสาวะที่ขับถ่ายออกมา (กรมั) 
 GEf (Gross energy of feed) = พลงังานรวมในอาหาร (กิโลแคลอรี/กโิลกรัม) 
 GEe (Gross energy of 

excreta) 
= พลังงานรวมในมลูและปสัสาวะ  

(กิโลแคลอรี/กิโลกรมั) 
 FEm+ UEe (Metabolic 

fecal energy 
+Endogenous urinary 
energy) 

= ค่าพลังงานรวมในมลูและปัสสาวะที่ถูกขบัถ่ายออกมา
ของไก่ระยะอดอาหาร 

 K (ค่าคงที่) = ค่าพลังงานรวมของไนโตรเจนในกรดยูริคเมือ่มีการ
สลายไนโตรเจนทีส่ะสมในร่างกาย 1 กรัม                     
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.22 กิโลแคลอร ี

 NR (Nitrogen retention) = ไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายของไก่ที่ได้รบัอาหาร=  (Fi  

x Nf) – (E x Ne ) 
 NRo = ไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายของไก่ระยะอดอาหารกิน 

 Nf = ปริมาณไนโตรเจนในอาหารต่อกรัมของอาหาร 
 Ne  = ปริมาณไนโตรเจนในมูลและปสัสาวะต่อกรมัของมูล

และปสัสาวะ 
 

4.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดน้ามาวิเคราะห์และแสดงในรูปของค่าเฉลี่ย เพื่อทราบส่วน ประกอบ

ทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้าแต่ละชนิดของไก่พื้นเมือง และน้ามาพิจารณา
คัดเลือกพืชน้้าที่มีส่วนประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมืองสูงที่สุด เพื่อ
ใช้ในศึกษาการใช้พืชน้้าในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และต้นทุนการผลิตของไก่
พื้นเมือง 

4.3.4 สถานท่ีท้าการทดลอง 
หมวดสัตว์ปีก ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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4.4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

4.4.1 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้าโดยการวิ เคราะห์ทางเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด 
สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย โดยการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ 
(Proximate analysis) การวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานรวมของ พืชน้้า 
แสดงในตารางที่ 18 พบว่า พืชน้้าสภาพสดมีความช้ืนประมาณ 89.49-94.45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน้าพืชน้้า
มาตากแดด 3-4 วัน แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า พืชน้้ามีวัตถุ
แห้ง 87.96-93.45 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนรวม 11.97-20.08 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ารายงานของ ประวิทย์  
(2554) และอาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547) ที่รายงานว่า สายหางกระรอก  สายพุงชะโด และสาหร่าย
เส้นด้ายมีโปรตีนรวม 14.99, 11.15 และ 12.86 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องจากพืชน้้าที่ใช้ในการทดลองใน
ครั้งนี้เก็บมาจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ซึ่ง เสาวภา (2554) รายงานว่า พืชน้้า เช่น 
สายหางกระรอก และสายพุงชะโดที่พบบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าหลายชนิด โดยเฉพาะพวก
กุ้งเต้น (amphipod) จึงอาจมีผลท้าให้ค่าโปรตีนรวมสูงข้ึน 

ส้าหรับไขมันรวมของพืชน้้ามีค่าค่อนข้างต่้า (1.30-2.25 เปอร์เซ็นต์) สอดคล้องกับ  
ประวิทย์ (2554) และอาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547) ที่รายงานว่า พืชน้้ามีไขมันรวม 1.07-2.90 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเยื่อใยรวม พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 8.15-14.45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่้ากว่า Michael และ
คณะ (1995) และอาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547) ที่รายงานว่า พืชน้้ามีเยื่อใยรวมอยู่ในช่วง 18.08-
26.23 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุอาจเนื่องจากการทดลองนี้เก็บตัวอย่างพืชน้้าในช่วง เดือนมกราคมซึ่งเป็น
ช่วงปลายฤดูฝน พืชน้้าเริ่มฟื้นตัวหลังจากหยุดชะงักการเจริญเติบโตมานานในช่วงฤดูฝนที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม (สมชาย และสุปราณี, 2548) ซึ่งพืชที่ก้าลังเจริญเติบโตมีเยื่อใยน้อยกว่า
พืชที่มีอายุมาก (บุญล้อม, 2541) พืชน้้ามีเถ้าค่อนข้างสูง (18.08-32.45 เปอร์เซ็นต์) มีค่าใกล้เคียงกับ 
สุกัญญา (2559) และอาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547)  ที่รายงานว่า พืชน้้ามีเถ้าอยู่ในช่วง 17.98-27.75 
เปอร์เซ็นต์ และพบว่า พืชน้้ามีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก 36.99-62.15 เปอร์เซ็นต์  ใกล้เคียงกับ
อาภรณ์ และอัจฉรัตน์ (2547) ที่รายงานว่า พืชน้้ามีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกอยู่ในช่วง 35.50-45.95 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น พบว่า พืชน้้ามีพลังงานรวมอยู่ในช่วง 2,552-3,035 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม 
ใกล้เคียงกับข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง และร้าข้าวสาลี (2,568, 2,640 และ 3,288 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม 
ตามล้าดับ) (ประภากร, 2560) 
 
ตารางท่ี 18 ส่วนประกอบทางเคมีและพลงังานรวมของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา  (% บนฐานวัตถุแห้ง) 

องค์ประกอบทางเคมี 
(%) 

พืชน้้า 
สาหร่ายไส้ไก ่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม สาหร่ายเส้นด้าย 

ความชื้น (สภาพสด) 91.65 89.49 92.73 94.45 92.66 
วัตถุแห้ง 87.96 91.46 93.45 92.90 92.55 
โปรตีนรวม 11.97 20.08 19.39 14.19 14.83 
ไขมันรวม  1.30  2.25  2.05   1.55   1.70 
เยื่อใยรวม  6.50  8.15 12.05 12.30 14.45 
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องค์ประกอบทางเคมี 
(%) 

พืชน้้า 
สาหร่ายไส้ไก ่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม สาหร่ายเส้นด้าย 

เถ้า 18.08 28.05 29.52 32.45 20.38 
ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก 62.15 41.47 36.99 39.51 48.64 
แคลเซียม  0.99  0.78  1.52   0.72  0.68 
ฟอสฟอรัส  0.24  0.59  0.54  0.29  0.25 
พลังงานรวม 
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 

2,867 3,035 2,837 2,552 2,669 

 
4.4.2 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้าโดยการประเมินจากตัวสัตว์ 

การประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของพืชน้้าในไก่พื้นเมือง พบว่า ช่วงอด
อาหาร 48 ช่ัวโมง ไก่พื้นเมืองขับถ่ายมูลและปัสสาวะออกมา เท่ากับ 7.64 กรัม/ตัว และมีค่า
ไนโตรเจนที่ขับถ่ายออกมาเทา่กับ 1.51 กรัม/ตัว ใกล้เคียงกับ ทรงยศ (2543) ที่รายงานว่า ไก่เพศผู้โต
เต็มวัย น้้าหนัก 2,400 กรัม อดอาหาร 48 ช่ัวโมง มีการขับถ่ายมูลและปัสสาวะออกมา 6.84 กรัม/ตัว  
และมีค่าไนโตรเจนที่ขับถ่ายออกมาทางมูลและปัสสาวะเท่ากับ 1.70 กรัม/ตัว ส่วนระยะการประเมิน
คุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้าในไก่พื้นเมืองโดยวิธีการป้อนตัวละ 40 กรัม พบว่า ไก่พื้นเมืองทุกตัว
กินพืชน้้าหมดและไม่มีการส้ารอกอาหารออกมา โดยผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของพืชน้้า
ในไก่พื้นเมือง มีดังนี้ 

4.4.2.1 การย่อยได้ที่แท้จริง 
การย่อยได้ที่แท้จริงของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาในไก่พื้นเมือง  แสดงดัง

ตารางที่ 19 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 44.43–66.62 เปอร์เซ็นต์ โดยสาหร่ายไส้ไก่มีการย่อยได้ที่แท้จริง
สูงที่สุด (66.63 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา ได้แก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่าย
เส้นด้าย (64.57, 55.48, 52.63 และ 44.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) สาเหตุที่สาหร่ายไส้ไก่มีการย่อย
ได้ที่แท้จริงสูงกว่าพืชน้้าอื่นๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกสูงถึง 62.15 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 18)  ซึ่ง Scott และคณะ (1982) อธิบายว่า ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกประกอบ
ไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ แป้ง และน้้าตาล ซึ่งสัตว์ปีกสามารถย่อยได้ถึง 
95 เปอร์เซ็นต์ หากวัตถุดิบชนิดใดมีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกสูง ท้าให้การย่อยได้สูงตามไปด้วย   
การย่อยได้ที่แท้จริงของพืชน้้าในการศึกษาครั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับการย่อยได้ที่แท้จริงของร้าข้าว กาก
ถ่ัวเหลือง และร้าข้าวสาลี (49.14, 56.39 และ 58.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (ทัสดาว , 2550)  
แต่ต่้ากว่าการย่อยได้ที่แท้จริงของข้าวโพด และปลายข้าว (94.34 และ 95.33 เปอร์เซ็นต์)  (มาโนช, 
2546) เนื่องจากพืชน้้ามีไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกต่้า (36.99-62.15 เปอร์เซ็นต์) จึงท้าให้การย่อยได้ที่
แท้จริงต่้า นอกจากนั้นพืชน้้ามีเยื่อใยและเถ้าสงู ซึ่ง อาวุธ (2529) อธิบายว่า เยื่อใยและเถ้าในอาหารมี
ผลท้าให้การใช้ประโยชน์ได้ของอาหารลดลง  Roharjo และ Farrell (1984) อธิบายว่า  เนื่องจาก
ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกไม่มีเอนไซม์ในการย่อยเยื่อใย หากวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใดมีเยื่อใย
สูงจะท้าให้การย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารนั้นลดลง เนื่องจากเยื่อใยดูดซึมน้้าที่อยู่ในระบบทางเดิน
อาหารไป ส่งผลให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านระบบทางเดินอาหารเร็วข้ึน ท้าให้การย่อยได้ลดลง ดังจะเห็น
จากระดับของเยื่อใยในพืชน้้าแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 18) โดยพบว่า สาหร่ายเส้นด้ายมีเยื่อ
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ใยสูงถึง 14.45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพืชน้้าชนิดอื่นๆ จึงท้าให้การย่อยได้ที่แท้จริงต่้า (44.43 
เปอร์เซ็นต์) กว่าพืชน้้าอื่นๆ  นอกจากนั้นเถ้าก็มีผลต่อการย่อยได้ของโภชนะเช่นกัน หากวัตถุดิบชนิด
ใดมีเถ้าสูงการย่อยได้จะลดลง Muztar และคณะ (1977) อธิบายว่า เถ้าจะไปห่อหุ้มส่วนประกอบ
ภายในเซลล์ของอาหาร ท้าให้ส่วนประกอบภายในเซลล์ของอาหารไม่ถูกย่อย ส่งผลให้การย่อยได้ของ
อาหารต่้าลง จากการศึกษา พบว่า สายหนามมีเถ้าสูงถึง 32.45 เปอร์เซ็นต์  จึงท้าให้การย่อยได้ที่
แท้จริงมีค่าต่้า (52.63 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเปรียบเทียบกับสาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก และสายพุง
ชะโด ซึ่งมีเถ้า 18.08, 28.05 และ 29.52 เปอร์เซ็นต์ และมีการย่อยได้ 66.62, 64.57 และ 55.48 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบการย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในไก่ไข่กับไก่
พื้นเมือง มาโนช (2543)  รายงานว่า การย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุดิบแหล่งคาร์โบไฮเดรตในไก่พื้นเมือง
และ ไก่ไข่ ได้แก่ ร้าละเอียด (60.70 และ 59.14 เปอร์เซ็นต์) ข้าวโพด (92.94 และ 94.34 เปอร์เซ็นต์) 
และปลายข้าว (94.50 และ 95.33 เปอร์เซ็นต์) มีค่าใกล้เคียงกัน ในท้านองเดียวกันการย่อยได้ที่แท้จริง
ของวัตถุดิบแหล่งโปรตีนในไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ ได้แก่ กากถ่ัวเหลือง (40.08 และ 38.54 เปอร์เซ็นต์) 
และปลาป่น (45.81 และ 45.76 เปอร์เซ็นต์) พบว่ามีค่าใกล้เคียงเช่นเดียวกัน  

 
ตารางท่ี 19 ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณมูลและปัสสาวะ และการย่อยได้ที่แท้จริงของไก่พื้นเมืองที่

ได้รับพืชน้้าในทะเลสาบเป็นอาหาร (ค่าเฉลี่ย ±เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

พืชน้้า 
ปริมาณอาหารที่กิน 

(กรัม) 
 

ปริมาณมูลและปัสสาวะ 
(กรัม) 

การย่อยได้ทีแ่ท้จริง 
(%) 

สาหร่ายไส้ไก่ 35.18  11.74±1.61 66.62±1.78 
สายหางกระรอก 36.58  12.96±2.33 64.57±2.14 
สายพุงชะโด 37.38  16.64±1.19 55.48±2.04 
สายหนาม 37.16  17.60±2.19 52.63±1.82 
สาหร่ายเส้นด้าย 37.02  20.57±2.26 44.43±1.59 
 

4.4.2.2 สมดุลไนโตรเจน 
สมดุลไนโตรเจนของไก่พื้นเมือง แสดงดังตารางที่ 20 พบว่า ในระยะอด

อาหารสมดุลไนโตรเจนมีค่า -1.51 กรัม/ตัว ใกล้เคียงกับ มาโนช (2544)  ที่รายงานว่า ไก่พื้นเมือง 
อายุ 8-9 เดือน ที่อดอาหาร 48 ช่ัวโมง มีค่าสมดุลไนโตรเจนเท่ากับ -1.64 กรัม/ตัว เมื่อไก่ได้รับพืชน้้า
สมดุลไนโตรเจนอยู่ในช่วง -0.009 ถึง 0.790 กรัม/ตัว โดยพบว่า ไก่ที่ได้รับสายพุงชะโดมีค่าสมดุล
ไนโตรเจนติดลบสูงที่สุด (-0.790 กรัม/ตัว) รองลงมา ได้แก่ ไก่ที่ได้รับสาหร่ายไส้ไก่ สายหนาม และ
สายหางกระรอก (-0.680, -0.033, -0.010 และ -0.009 กรัม/ตัว ตามล้าดับ) โดยไก่ที่ได้รับสาหร่าย
เส้นด้ายมีไนโตรเจนติดลบต่้าที่สุด 

ค่าสมดุลไนโตรเจนเป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพของโปรตีนในร่างกายว่ามี
การสะสมไนโตรเจนในร่างกายหรือสูญเสียไนโตรเจนจากร่างกาย  ส้าหรับสัตว์ที่โตเต็มที่ไม่ควรมีการ
สะสมไนโตรเจนเกิดข้ึน โดยสัตว์จะต้องมีไนโตรเจนสมดุล นั่นคือ ไนโตรเจนที่ได้รับจะเท่ากับไนโตรเจนที่
ขับออก (เสาวนิต, 2537)  จากการศึกษา พบว่า ไก่พื้นเมืองช่วงระยะอดอาหารมีสมดุลไนโตรเจนติดลบ 



67 

 

(-1.51 กรัม/ตัว) เนื่องจากช่วงนี้ไก่ไม่ได้รับอาหารตลอด 48 ช่ัวโมง ดังนั้นจึงดึงเอาโปรตีนที่สะสมใน
ร่างกายออกมาใช้แทนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจากอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานในการด้ารงชีพ ไนโตรเจน
ที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนจึงถูกขับออกมาจากร่างกายในรูปของกรดยูริก จึงท้าให้สมดุล
ไนโตรเจนติดลบ ส่วนช่วงระยะเวลาป้อนพืชน้้า พบว่า ค่าสมดุลไนโตรเจนยังมีค่าเป็นลบ (-0.009 ถึง -
0.790 กรัม/ตัว) แต่น้อยกว่าช่วงอดอาหาร อาจเนื่องจากพืชน้้ามีกรดอะมิโนไม่สมดุล ซึ่ง Lloyd และ
คณะ (1978) กล่าวว่า สมดุลไนโตรเจนเป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร สัตว์ที่ได้รับ
วัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชมักจะมีค่าสมดุลไนโตรเจนติดลบ เนื่องจากส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่
จ้าเป็นไม่เพียงพอและขาดความสมดุล นอกจากนั้นระดับพลังงานที่ไม่เพียงพอมีผลท้าให้เกิดสมดุล
ไนโตรเจนติดลบได้ ในการศึกษาครั้งนี้ไก่พื้นเมืองได้รับพืชน้้า 40 กรัม/ตัว ซึ่งเมื่อค้านวณพลังงานและ
ไนโตรเจนที่ได้รับเท่ากับ 102-121 กิโลแคลอรี/ตัว/วัน และไนโตรเจน 0.67-1.08 กรัม/ตัว/วัน 
เท่านั้น ต่้ากว่า NRC (1994) ที่แนะน้าว่า ไก่เพศผู้ที่มีน้้าหนักประมาณ 2,000 กรัม ควรได้รับอาหาร
วันละ 135 กรัม พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 450 กิโลแคลอรี และไนโตรเจน 4.32 กรัม/ตัว/วัน จึงจะ
เพียงพอต่อการด้ารงชีพ ดังนั้นเมื่อไก่ได้รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอจะดึงเอาโปรตีนที่อยู่ใน
ร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงานแทนเพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายด้าเนินไปตามปกติ จึงท้า
ให้มีน้้าหนักตัวลดลง (-257±33.96 กรัม) ซึ่งกระบวนการดึงโปรตีนจากร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงาน 
ร่างกายจะก้าจัดหมู่อะมิโนออกไปโดยการเร่งของเอนไซม์ deaminase ที่เรียกว่าปฏิกิริยาก้าจัดหมู่อะ
มิโน (deamination) จากนั้นจึงน้าคาร์บอนเข้าสู่วัฏจักรกรดไทรคาร์บอกซิลิก (tricarboxylic acid 
cycle: TCA cycle) เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานต่อไป ส้าหรับหมู่อะมิโนจะเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกซึ่งเป็น
ของเสียและถูกก้าจัดออกนอกร่างกายในที่สุด (Lehninger, 1975) ท้าให้กรดอะมิโนที่ขับถ่ายมากกว่า 
กรดอะมิโนที่สัตว์ได้รับ จึงท้าให้สมดุลไนโตรเจนมีค่าเป็นลบ 
 
ตารางท่ี 20 ปริมาณไนโตรเจนที่กิน ไนโตรเจนที่ขับถ่าย และสมดุลไนโตรเจน ของไก่พื้นเมืองที่

ได้รับพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา (ค่าเฉลี่ย ±เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

พืชน้้า 
ปริมาณ 

ไนโตรเจนที่กนิ 
ปริมาณ 

ไนโตรเจนที่ขับถ่าย 
สมดุลไนโตรเจน 

(กรัม/ตัว) 
ระยะอดอาหาร - -1.51  ±  0.91 -1.51  ±  0.91 
ระยะป้อนพืชน้้า    

สาหร่ายไส้ไก่ 0.67 1.35  ±  0.105 -0.680  ±  0.301 
สายหางกระรอก 1.08 1.14  ±  0.060 -0.010  ±  0.165 
สายพุงชะโด 1.01 1.80  ±  0.257 -0.790  ±  0.689 
สายหนาม 0.84 1.17  ±  0.147 -0.033  ±  0.397 
สาหร่ายเส้นด้าย 0.72 0.81  ±  0.082 -0.009  ±  0.221 

  



68 

 

4.4.2.3 ค่าพลังงาน 
ค่าพลังงานรวม ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ ค่าพลังงานที่ใช้

ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง และค่า
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา ดังแสดงใน
ตารางที่ 21 

1) ค่าพลังงานรวม (Gross energy: GE) 
 จากการวิเคราะห์พลังงานรวมในพืชน้้า (ตารางที่  18) พบว่า ค่าพลังงาน

รวมของพืชน้้ามีค่า 2,552-3,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม โดยสายหางกระรอกมีค่าพลังงานรวมสูงที่สุด 
(3,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด สาหร่ายเส้นด้าย และสาย
หนาม (2,867, 2,837, 2,669 และ 2,552 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ) ค่าพลังงานรวมในพืชน้้า
มีค่าต่้ากว่าพลังงานรวมของร้าสกัดน้้ามัน ปลายข้าว และข้าวโพด (4,221, 4,386 และ 4,501 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม) (ประพจน์, 2543) 

2) ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ (AME) 
 ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 

พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 838 -1,686 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม สายหางกระรอกมีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์
โดยประมาณสูงที่สุด 1,686 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด 
สาหร่ายเส้นด้าย และสายหนาม  (1,567, 1,252, 876 และ 838 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) เมื่อค้านวณค่า
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ต่อค่าพลังงานรวม พบว่า สายหางกระรอกมีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้
โดยประมาณต่อพลังงานรวมสูงที่สุด 55.55 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด  
สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย (54.66, 43.13, 32.84 และ 32.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) สาเหตุที่ 
สายหนามและสาหร่ายเส้นด้ายมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณต่้า อาจเนื่องจากมีเยื่อใยและเถ้า
สูง ซึ่งอุทัย  (2529) อธิบายว่า พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ข้ึนอยู่กับปริมาณเยื่อใยและเถ้าในอาหาร 
อาหารที่มีเยื่อใยและเถ้าสูงจะมีผลท้าให้พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของอาหารนั้นลดลง เนื่องจากเมื่อเยื่อ
ใยเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจะรวมตัวกับน้้า ท้าให้อาหารผ่านระบบทางเดินอาหารเร็วข้ึน การย่อยได้
และการดูดซึมอาหารน้อยลง ท้าให้พลังงานบางส่วนในอาหารไหลผ่านออกไปพร้อมกับมูลของสัตว์มาก
ข้ึน ส่งผลให้พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของอาหารลดลง  

3) ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (AMEn) 
 ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของ

พืชน้้า พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 869-1,688 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม โดยสายหางกระรอกมีค่าพลังงานใช้
ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนสูงที่สุด (1,688 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) รองลงมา  
ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด สาหร่ายเส้นด้าย และสายหนาม (1,549, 1,265, 883 และ 869 
กิโลแคลอรี/กิโลกรมั ตามล้าดับ) เมื่อพิจารณาค่าพลังงานทีใ่ช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดลุ
ไนโตรเจนต่อค่าพลังงานรวม พบว่า สายหางกระรอกมีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้เมื่อปรับสมดุล
ไนโตรเจนต่อค่าพลังงานรวมสูงที่สุด 55.62 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด 
สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย (54.03, 44.59, 34.08 และ 33.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) จะเห็นได้
ว่าเมื่อน้าค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณมาปรับสมดุลไนโตรเจนท้าให้มีค่าเพิ่มสูงข้ึน  
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ซึ่ง Sibbald (1986) อธิบายว่า  ถ้าสัตว์มีการสลายไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายมาใช้เป็นพลังงาน  
ก็จะขับไนโตรเจนส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตพลังงานออกมาทางปัสสาวะในรูปของกรดยูริก  
ซึ่งสารประกอบไนโตรเจนมีพลังงานอยู่ด้วย ท้าให้มีปริมาณพลังงานที่ขับถ่ายออกมาเพิ่มข้ึน ในการ
ประเมินค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จึงต้องมีการปรับค่าสมดุลไนโตรเจนด้วย เพื่อให้ได้ค่าพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ที่ประเมินเป็นค่าที่ถูกต้องยิ่งขึ้น (Hill and Anderson, 1958) ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้
โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของพืชน้้ามีค่ามากกว่าค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก
พืชน้้า เป็นวัตถุดิบทีมีโปรตีนต้่า (11.97-20.08 เปอร์เซ็นต์) เมื่อไก่ได้รับพืชน้้าร่างกายได้รับพลังงาน
ไม่เพียงพอจึงต้องสลายเนื้อเยื่อเพื่อเปลีย่นเปน็พลงังาน ท้าให้มีการขับไนโตรเจนออกจากร่างกายมาก
ข้ึน ส่งผลให้มีพลังงานที่สูญเสียในมูลและปัสสาวะมากข้ึน ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ได้มาจากอาหาร
โดยตรง (พลังงานที่สูญเสียจากการสลายเนื้อเยื่อ) ท้าให้ค่าพลังงานในมูลและปัสสาวะสูงกว่าความ
เป็นจริง และเมื่อแยกพลังงานนี้ออกมาจึงท้าให้ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้เมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน
สูงข้ึน 

4) ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง (TME) 
 ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงของพืชน้้ามีค่าในช่วง 1,541-2,042 

กิโลแคลอรี/กิโลกรัม โดยสายหางกระรอกมีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงสูงที่สุด (2,042  
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด  สายหนาม (1,945, 1,812, และ
1,586 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ) และสาหร่ายเส้นด้าย มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง
ต่้าสุด (1,541กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) เมื่อน้าค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงมาปรียบเทียบกับค่า
พลังงานรวม พบว่า สาหร่ายไส้ไก่ มีค่าสูงที่สุด 67.84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ สายหางกระรอก 
สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย (67.28, 63.87, 62.15 และ 57.74 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ) จะเห็นได้ ว่าค่าพลังงานใช้ประโยชน์ที่แท้จริงมีค่าสูงกว่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้
โดยประมาณ เนื่องจากมูลที่ขับถ่ายออกมารวมส่วนของน้้าย่อยและเศษของเนื้อเยื่อในระบบทางเดิน
อาหาร (endogenous) จึงท้าให้ปริมาณมูลและปัสสาวะมีค่าสูงเกินความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องแยก
ส่วนของ endogenous ออกท้าให้ได้ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

5) ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (TMEn) 
 ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของพืชน้้า

มีค่าอยู่ในช่วง  2,552-3,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม โดยสายหางกระรอกมีค่าสูงที่สุด (2,065 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด สาหร่ายเส้นด้าย และ สายหนาม (1,958, 1,838, 
1,603 และ 1,556 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล้าดับ) เมื่อน้าค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้เมื่อปรับสมดุล
ไนโตรเจนมาเปรียบเทียบกับค่าพลังงานรวม พบว่า สาหร่ายไส้ไก่มีค่าสูงที่สุด 68.29 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา ได้แก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย   (68.03, 64.78, 
62.81 และ 58.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ)  ซึ่งค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุล
ไนโตรเจนของพืชน้้ามีค่าสูงข้ึน เนื่องจากพืชน้้าเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนต่้า ร่างกายต้องสลายเนื้อเยื่อเพื่อ
เปลี่ยนเป็นพลังงาน ท้าให้ไนโตรเจนมีการขับออกมาจากร่างกายมากข้ึน จึงมีพลังงานที่สูญเสียในมูลและ
ปัสสาวะมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ได้มาจากอาหารโดยตรง ท้าให้ค่าพลังงานในมูลและปัสสาวะสูง
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กว่าความเป็นจริง และเมื่อแยกพลังงานนี้ออกมา (พลังงานที่สูญเสยีจากการสลายเนื้อเยื่อ) ออกมา จึง
ท้าให้ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (TMEn) มีค่าสูงข้ึนกว่าพลังงานอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 21 พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ (AME) พลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อ

ปรับสมดุลไนโตรเจน (AMEn) พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง (TME) และพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน  (TMEn) (กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) 
(ค่าเฉลี่ย ±เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

พืชน้้า AME AMEn TME TMEn 
สาหร่ายไส้ไก่ 1,567±097 1,549±099 1,945±74.33 1,958±74. 
สายหางกระรอก 1,686±106 1,688±106 2,042±79.40 2,065±79 
สายพุงชะโด 1,252±205 1,265±201 1,812±129.24 1,838±129 
สายหนาม 0,838±114 0,869±090 1,586±56.04 1,603±56 
สาหร่ายเส้นด้าย 0,876±091 0,883±108 1,541±54.40 1,556±54 

ค่าพลังงาน (% ของพลังงานรวม)    
สาหร่ายไส้ไก่ 54.66 54.03 67.84 68.29 
สายหางกระรอก 55.55 55.62 67.28 68.03 
สายพุงชะโด 44.13 44.59 63.87 64.78 
สายหนาม 32.84 34.05 62.15 62.81 
สาหร่ายเส้นด้าย 32.82 33.08 57.74 58.29 

 
4.5 สรุป 

จากการศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของสาหร่ายไส้ไก่ สายหางกระรอก สายพุงชะโด 
สายหนาม และสาหร่ายเส้นด้าย พบว่า พืชน้้าทั้ง 5 ชนิด มีโปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถ้า 
ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก แคลเซียม และฟอสฟอรัส 11.97-20.08, 1.30-2.25, 6.5-14.45, 18.80-
32.45, 36.99-62.15, 0.68-1.52 และ 0.24-0.59 เปอร์เซ็นต์บนฐานวัตถุแห้ง ตามล้าดับ และมี
พลังงานรวมอยู่ในช่วง 2,552-3,035 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และจากการประเมินการใช้ประโยชน์
ของโภชนะของพืชน้้าทั้ง 5 ชนิด ในไก่พื้นเมือง พบว่า สายหางกระรอกมีค่าการย่อยได้ที่แท้จริง 
(66.03 เปอร์เซ็นต์) ใกล้เคียงกับสาหร่ายไส้ไก่ (66.62 เปอร์เซ็นต์) แต่สายหางกระรอกมีพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้โดยประมาณและค่าพลังงานที่ ใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 
(1,686 และ 1,688 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) รวมทั้งพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงและพลังงานที่
ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (2,042 และ 2,065 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม) สูงกว่า 
สาหร่ายไส้ไก่ สายพุงชะโด สายหนาม และสาหร่ายเสน้ด้าย ไก่พื้นเมือง ดังนั้นพบว่า สายหางกระรอก
จึงมีการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมืองสูงกว่าพืชน้้าอื่นๆ อีกทั้งสายหางกระรอกมีปริมาณ 
1,740,925.00 ตันน้้าหนักสด ซึ่งมีมากกว่าพืชน้้าอื่น  ๆ ดังนั้น สายหางกระรอกจึงเป็นพืชน้้าที่มี
ศักยภาพในการน้ามาใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมือง 
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บทที่ 5 
ผลการใช้สายหางกระรอกในอาหารตอ่สมรรถภาพการผลิต  

และลกัษณะซากของไกพ่ื้นเมือง 
 
 
5.1 บทน้า 

การผลิตไก่พื้นเมืองเป็นการค้าน้ัน จ้าเป็นต้องลดต้นทุนให้ต่้าลง โดยต้นทุนของการ
ผลิต ไก่พื้นเมืองประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหารสัตว์ ซึ่งการใช้อาหารสัตว์ส้าเร็จรูปทางการค้า
ท้าให้มีต้นทุนที่สูง ดังนั้นจึงควรใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรที่มีราคาถูกมา
ทดแทน ซึ่งสายหางกระรอกเป็นพืชน้้าที่มีปริมาณมากในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน เป็น
พืชน้้าที่มีการขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วกลายเป็นวัชพืชที่ท้าลายสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงขลามา
อย่างยาวนาน  การน้าสายหางกระรอกมาใช้ประโยชน์โดยน้ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบของสภาพแวดล้อมของ
ทะเลสาบสงขลา ประกอบกับจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ พบว่า สาย
หางกระรอกมีโปรตีนรวม 20.08 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก 41.47 เปอร์เซ็นต์ และมี
พลังงานรวม 3,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และการประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของสายหางกระรอกใน
ไก่พื้นเมือง พบว่า สายหางกระรอกมีการย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุแห้ง 64.57 เปอร์เซ็นต์ และมี
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมือ่ปรบัสมดุลไนโตรเจน 2,065 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่า
สายหางกระรอกมีคุณสมบัติที่สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ แต่การจะน้าสายหาง
กระรอกมาใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น จ้าเป็นต้องมีการศึกษาถึงระดับที่เหมาะสมของสายหางกระรอกใน
อาหาร รวมทั้งผลการใช้สายหางกระรอกในอาหารที่มตี่อการเจรญิเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัว และลักษณะซาก ตลอดจนต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการน้าสายหางกระรอกมาใช้
ในการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อการค้าต่อไป 
 
5.2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง 

1. เพื่อศึกษาผลของสายหางกระรอกระดับต่าง  ๆ ในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กินได้  
การเปลี่ยนแปลงของน้้าหนักตัว และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง 

2. เพื่อศึกษาผลของสายหางกระรอกระดับต่าง ๆ ในอาหารต่อลักษณะซากของไก่พื้นเมือง 
3. เพื่อศึกษาผลของสายหางกระรอกระดับต่าง  ๆ ในอาหารต่อต้นทุนค่าอาหารของไก่

พื้นเมือง 
 
5.3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

5.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
1. ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี คละเพศ อายุ 1 วัน จ้านวน 180 ตัว 
2. สายหางกระรอก  
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3. วัตถุดิบที่ใช้ประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ได้แก่ ข้าวโพด กากถ่ัวเหลือง 
ปลาป่น น้้ามันปาล์ม เปลือกหอย ไดแคลเซียมฟอสเฟต ดีแอล-เมทไธโอนีน แอล-ไลซีน เกลือ พรีมิกซ์ 
ซื้อจากร้านค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

4. สูตรอาหารเลี้ยงไก่ทดลอง ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ 
5. สูตรอาหารเลี้ยงไก่ทดลอง ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ 
6. สูตรอาหารเลี้ยงไก่ทดลอง ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ 
7. อุปกรณ์  
 7.1 อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
  - คอกขังรวมส้าหรับเลี้ยงไก่ จ้านวน 12 คอก 
  - อุปกรณ์ให้น้้าแบบถังน้้า จ้านวน 12 ใบ 
  - อุปกรณ์ให้อาหารแบบถาดและแบบถังแขวน จ้านวน 12 ถัง 
  - อุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกไก่ ได้แก่ ถาดอาหาร ถังอาหารแบบแขวน 

กระติกน้้า และถังพลาสติกที่มีฝาปิดส้าหรับใส่อาหารทดลอง 
  - ไฮโกรมิเตอร์ (hygrometer) ส้าหรับวัดความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน

ระหว่างการทดลอง  
  - วัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล กัมโบโร่ และ

ฝีดาษ 
 7.2 อุปกรณ์ส้าหรับเตรียมอาหารทดลอง 
  - เครื่องบดอาหาร 
  - เครื่องผสมอาหารแบบแนวนอน 
  - เครื่องช่ังน้้าหนัก 
 7.3 อุปกรณ์ส้าหรับฆ่าและช้าแหละซาก 
  - มีดส้าหรับฆ่าและช้าแหละซาก 
  - เตาพร้อมกระทะส้าหรับต้มน้้าร้อน 
  - เครื่องถอนขนไก่ 
  - เครื่องช่ัง 

 
5.3.2 วิธีการทดลอง 

1) การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 ใช้ลูกไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี คละเพศ อายุ 1 วัน น้้าหนักเฉลี่ย 48± 

0.00 กรัม จ้านวน 180 ตัว โดยคัดเลือกลูกไก่พื้นเมืองที่สุขภาพดีและแข็งแรง 
2) สายหางกระรอก 
 เก็บสายหางกระรอกจากพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและทะเลสาบสงขลา

ตอนบน  น้ามาตากแดด 2-3 วัน จนแห้ง จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง แล้วบดด้วยเครื่องบดอาหารสัตว์ผ่านรูตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร ใส่ถุงที่ป้องกันความช้ืนแล้ว
น้าไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ผสมอาหารทดลอง 
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3) การเตรียมอาหารทดลอง 
 ใช้อาหารทดลองที่มีสายหางกระรอกเป็นส่วนประกอบในระดับ 0, 5, 10 และ 

15 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งอาหารทดลองออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  1. อาหารช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 
สัปดาห์)   มีโปรตีนรวม 21 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 2. 
อาหารช่วงไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) มีโปรตีนรวม 19 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานใช้ประโยชน์ได้  3,000 
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และ 3. อาหารช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) มีโปรตีนรวม 17 เปอร์เซ็นต์ และ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (ดังแสดงในตารางที่ 22, 23 และ 24) โดยระดับ
โภชนะในอาหารทดลองแต่ละระยะการทดลองเป็นไปตามค้าแนะน้าของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย 
(2556) 

4) การวางแผนการทดลอง 
 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) 

โดยสุ่ม ไก่ทดลองออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้้าๆ ละ 15 ตัว รวมไก่ทดลองทั้งสิ้น 180 ตัว ให้ไก่ทดลอง
แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลอง (ทรีทเมนต์) ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 อาหารที่ใช้สายหางกระรอก 0 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มควบคุม) 
 กลุ่มที่ 2 อาหารที่ใช้สายหางกระรอก 5 เปอร์เซ็นต์ 
 กลุ่มที่ 3 อาหารที่ใช้สายหางกระรอก 10 เปอร์เซ็นต์ 
 กลุ่มที่ 4 อาหารที่ใช้สายหางกระรอก 15 เปอร์เซ็นต์ 
5) วิธีการทดลอง การเก็บข้อมลู และการเก็บตัวอย่าง 
 สุ่มไก่ทดลองตามทรีทเมนต์ที่วางไว้ เลี้ยงในโรงเรือนเปิดในคอกที่มีขนาดกว้าง 

1.5 เมตร ยาว 3 เมตร บนพื้นซีเมนต์โดยใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น การทดลองแบ่งระยะการ
เจริญเติบโตของไก่ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) ระยะไก่รุ่น (อายุ 5-8 
สัปดาห์) และระยะไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต ไก่ทดลองได้รับ
อาหารที่มีพลังงาน โปรตีนรวม วิตามิน และแร่ธาตุ ครบตามความต้องการตามค้าแนะน้าของบริษัท
ตะนาวศรีไก่ไทย (2556) ไก่ทดลองทุกกลุ่มได้รับอาหารและน้้าแบบเต็มที่ (ad libitum) และได้รับ
วัคซีนตามโปรแกรมของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย (2556) เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่กินได้ การ
เปลี่ยนแปลงน้้าหนักตัวไก่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 12 สัปดาห์ คัดเลือกไก่ที่มีน้้าหนักใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของน้้าหนักแต่ละซ้้าๆ ละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว เพื่อน้าไปศึกษาลักษณะซาก โดยดัดแปลง
วิธีการฆ่าและช้าแหละซากออกเป็นส่วนๆ ตามวิธีการของ Moreng และ Avens (1985) 
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ตารางท่ี 22 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพให้สัตว์กิน) และโภชนะในสูตรอาหาร
ของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่เล็ก (ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์) 

ส่วนประกอบ สูตรที่ 
1 2 3 4 

ข้าวโพด 57.80 52.80 47.60 42.50 
สายหางกระรอก 0.00 5.00 10.00 15.00 
กากถั่วเหลือง 27.00 26.00 25.20 24.30 
ปลาป่น 7.00 7.00   7.00   7.00 
น้้ามันปาล์ม 3.00 4.00   5.00   6.00 
ไดแคลเซียม 2.10 2.10   2.10   2.10 
เปลือกหอย 1.30 1.30   1.30   1.30 
เกลือ 0.30 0.30   0.30   0.30 
แอล -ไลซีน 0.50 0.50   0.50   0.50 
ดี แอล- เมทไธโอนีน 0.50 0.50   0.50  0.50 
พรีมิกซ์1 0.50 0.50   0.50  0.50 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ราคา 2 (บาท) 13.36  13.20  13.06  12.91 
โภชนะจากการค้านวณ (% ของน้้าหนักแห้ง)   
พลังงาน (ME,Kcal/kg.) 3,013 3,013 3,010 3,008 
โปรตีน 21.18 21.09 21.08 21.02 
ไขมัน   6.17   7.07   7.96   8.86 
เยื่อใย   3.72   3.94   4.17   4.39 
เถ้า   4.91   6.13   7.36   8.58 
แคลเซียม   1.64   1.67   1.71   1.74 
ฟอสฟอรัส   0.58   0.61   0.63   0.65 
ไลซีน   1.52   1.51   1.51   1.51 
เมทไธโอนิน   0.86   0.99 00.99   0.99 
เมทไธโอนิน+ซีสทีน   1.12   1.14   1.15   1.17 
ทริฟโตเฟน    0.21   0.22   0.24   0.26 
ทรีโอนีน    0.78   0.78   0.78   0.78 

1 พรีมิกซ์ต่อ 1 กก.  อาหาร ประกอบไปด้วย วิตามินA 750,000 IUวิตามิน D3 150,000 IU วิตามิน E  3,000 IU, วิตามิน K 50 

0.15 กรัม, วิตามิน B12 4 กรัม, ไบโอติน 2% 0.15 กรัม, กรดโฟลิก 0.11กรัม, ไนอาซิน 7 กรัม, กรดแพนโธทีนิก 2 กรัม, วิตามิน B0.0.7 
กรัม, วิตามิน B2 0.72 กรัมม วิตามิน B1 0.36 กรัม,  MgSO4 99.503 กรัม, MnSO4 5H2O 16.493 กรัม, CuSO4 5H2O 3.142  กรัม, 
FeSO47H2O  32.038 กรัม, ZnO 10.89 กรัม,.Ki 0.046 กรัม, NaSeO4 0.036 กรัม 

2 จากการค้านวณโดยใช้ราคาที่ประกาศโดยกรมปศุสัตว์ ณ ช่วงเดือนมกราคม 2562 
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ตารางท่ี 23 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพให้สัตว์กิน) และโภชนะในสูตรอาหาร
ของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่รุ่น (ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์)   

ส่วนประกอบ 
สูตรที่ 

1 2 3 4 
ข้าวโพด 62.98 57.65 51.05 46.05 
สายหางกระรอก   0.00   5.00 10.00 15.00 
กากถั่วเหลือง 23.00 22.00 21.80 20.70 
ปลาป่น   6.00   6.00   6.00   6.00 
น้้ามันปาล์ม   2.50   3.70   5.50   6.60 
ไดแคลเซียม   2.50   2.50   2.50   2.50 
เปลือกหอย   1.35   1.35   1.35   1.35 
เกลือ   0.30   0.30   0.30   0.30 
แอล - ไลซีน   0.50   0.50   0.50   0.50 
ดี แอล -  เมทไธโอนีน   0.50   0.50   0.50   0.50 
พรีมิกซ์1   0.50   0.50   0.50   0.50 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ราคา2 (บาท)   12.91    12.78  12.84    12.70 
โภชนะจากการค้านวณ (% ของน้้าหนักแห้ง)   
พลังงาน (ME,Kcal/kg.) 3,030 3,033 3,022 3,019 
โปรตีน 19.12 19.16 19.30 19.16 
ไขมัน   5.71   6.78   8.42   9.41 
เยื่อใย   3.51   3.73   3.96   4.17 
เถ้า   4.39   5.60   6.82   8.05 
แคลเซียม   1.66   1.70   1.73   1.76 
ฟอสฟอรัส   0.61   0.63   0.66   0.68 
ไลซีน   1.08   1.37   1.36   1.36 
เมทไธโอนิน   0.84   0.85   0.94   0.94 
เมทไธโอนิน+ซีสทีน   1.38   1.08   1.09   1.11 
ทริฟโตเฟน   0.18   0.20   0.21   0.23 
ทรีโอนีน   0.70   0.70   0.70   0.70 

1 พรีมิกซ์ต่อ 1 กก.  อาหาร ประกอบไปด้วย วิตามินA 750,000 IUวิตามิน D3 150,000 IU วิตามิน E  3,000 IU, วิตามิน K 50 0.15 
กรัม, วิตามิน B12 4 กรัม, ไบโอติน 2% 0.15 กรัม, กรดโฟลิก 0.11กรัม, ไนอาซิน 7 กรัม, กรดแพนโธทีนิก 2 กรัม, วิตามิน B0.0.7 กรัม, 
วิต ามิ น  B2   0.72 กรัมม วิตามิน  B1 0.36 กรัม ,  MgSO4 99.503 กรัม , MnSO4 5H2O 16.493 กรัม , CuSO4 5H2O 3.142  กรัม , 
FeSO47H2O  32.038 กรัม, ZnO 10.89 กรัม,.Ki 0.046 กรัม, NaSeO4 0.036 กรัม 

2 จากการค้านวณโดยใช้ราคาที่ประกาศโดยกรมปศุสัตว์ ณ ช่วงเดือนมกราคม 2562 
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ตารางท่ี 24 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพให้สัตว์กิน) และโภชนะในสูตรอาหาร
ของไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่ขุน (ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์) 

ส่วนประกอบ 
สูตรที่ 

1 2 3 4 
ข้าวโพด 68.50 64.35 58.35 53.35 
สายหางกระรอก   0.00   5.00 10.00 15.00 
กากถั่วเหลือง 18.35 16.50 16.00 15.00 
ปลาป่น   6.00   6.00   6.00   6.00 
น้้ามันปาล์ม   1.50   2.50   4.00   5.00 
ไดแคลเซียม   2.50   2.50   2.50   2.50 
เปลือกหอย   1.35   1.35   1.35   1.35 
เกลือ   0.30   0.30   0.30   0.30 
แอล - ไลซีน   0.50   0.50   0.50   0.50 
ดี แอล -  เมทไธโอนีน   0.50   0.50   0.50   0.50 
พรีมิกซ์1   0.50   0.50   0.50   0.50 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ราคา2 (บาท) 12.41 12.21 12.18 12.03 
โภชนะจากการค้านวณ (% ของน้้าหนักแห้ง)   
พลังงาน (ME,Kcal/kg.) 3,024 3,013 3,021 3,012 
โปรตีน 17.67 17.28 17.33 17.24 
ไขมัน   4.84   5.75   7.11   8.01 
เยื่อใย   3.37  3.56   3.78   4.01 
เถ้า   4.14  5.34   6.60   7.81 
แคลเซียม   1.64  1.66   1.70   1.73 
ฟอสฟอรัส   0.61  0.63   0.65   0.67 
ไลซีน   1.27  1.26   1.27   1.26 
เมทไธโอนิน   0.80  0.88   0.89   0.89 
เมทไธโอนิน+ซีสทีน   1.02  1.03   1.06  1.07 
ทริฟโตเฟน   0.16  0.17   0.19   0.21 
ทรีโอนีน   0.64  0.63   0.65   0.65 

1 พรีมิกซ์ต่อ 1 กก.  อาหาร ประกอบไปด้วย วิตามินA 750,000 IUวิตามิน D3 150,000 IU วิตามิน E  3,000 IU, วิตามิน K 50 0.15 
กรัม, วิตามิน B12 4 กรัม, ไบโอติน 2% 0.15 กรัม, กรดโฟลิก 0.11กรัม, ไนอาซิน 7 กรัม, กรดแพนโธทีนิก 2 กรัม, วิตามิน B0.0.7 กรัม, 
วิต ามิ น  B2   0.72 กรัมม วิตามิน  B1 0.36 กรัม ,  MgSO4 99.503 กรัม , MnSO4 5H2O 16.493 กรัม , CuSO4 5H2O 3.142  กรัม , 
FeSO47H2O  32.038 กรัม, ZnO 10.89 กรัม,.Ki 0.046 กรัม, NaSeO4 0.036 กรัม 

2 จากการค้านวณโดยใช้ราคาที่ประกาศโดยกรมปศุสัตว์ ณ ช่วงเดือนมกราคม 2562 
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6) การเก็บข้อมูล 
 6.1) ช่ังและบันทึกน้้าหนักไก่ทุกตัวเมื่อเริ่มท้าการทดลอง และน้้าหนักทุก

สัปดาห์ตลอดการทดลอง เพื่อค้านวณการเปลี่ยนแปลงของน้้าหนักตัว ดังนี้ 
 

น้้าหนักตัวเพิ่ม (กรัม) = น้้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง - น้้าหนักเริม่ต้นทดลอง 
 

 6.2) บันทึกปริมาณอาหารที่ไก่ทดลองกินทุกสัปดาห์ตลอดการทดลอง โดยการ
ช่ังน้้าหนักอาหารที่ให้และน้้าหนักอาหารที่เหลือทุกสัปดาห์ เพื่อค้านวณปริมาณอาหารที่กินและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว ดังนี้ 
 

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) = ปริมาณอาหารที่ให้ – ปรมิาณอาหารทีเ่หลือ 
 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว = ปรมิาณอาหารที่กนิ/น้้าหนักตัวที่เพิม่ขึ้น 
 
 6.3) บันทึกและช่ังน้้าหนักของไก่ทดลองที่ตายระหว่างการทดลองรวมทั้งอาหารที่

เหลือในวันที่ไก่ทดลองตาย 
 6.4) บนัทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ในโรงเรือนในระหว่างการทดลองทุกวัน

ตลอดการทดลอง 
 6.5) บันทึกน้้าหนักมีชีวิตของไก่ทดลอง (น้้าหนักก่อนฆ่าหลังอดอาหาร 24 

ช่ัวโมง) น้้าหนักซากอุ่นทั้งตัว (ซากที่ถอนขนแต่ไม่เอาเครื่องในออก) น้้าหนักซากอุ่นทั้งตัว (ซากที่ถอน
ขนและเอาเครื่องในออก) และน้้าหนักของส่วนต่างๆ ซึ่งได้แก่ เนื้อหน้าอก (breast) สะโพก (thigh) 
น่อง (drumstick) ปีก (wing) สันใน (fillet) กึ๋น (gizzard) และไขมันในช่องท้อง (abdominal fat) 

  (6.5.1) ค้านวณต้นทุนค่าอาหารที่ ใช้ต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
(บาท/กิโลกรัม) ของ ไก่พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอกระดับต่างๆ ในสูตรอาหารโดยใช้สูตร 
 
 ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์  ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์  ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ 
ต้นทุนค่าอาหาร = [อาหารท่ีกิน×ราคาอาหาร] + [อาหารท่ีกิน×ราคาอาหาร] + [อาหารท่ีกิน×ราคาอาหาร] 
 น้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ในช่วงอายุ 1-12 สัปดาห ์
 

5.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี Duncan, s  
Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS Version 17.0  ตามค้าแนะน้าของ กัลยา (2554) 
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5.3.4 สถานท่ีในการทดลอง  
การวิจัยครั้งนี้ด้าเนินการที่หมวดสัตว์ปีก โรงผสมอาหาร โรงเรือนปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
5.4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

5.4.1 ผลการใช้สายหางกระรอกระดับต่าง ๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่
พ้ืนเมือง 

ผลการใช้สายหางกระรอกในระดับต่างๆ ในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัว
เพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ในช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 
สัปดาห์ แสดงในตารางที่ 25 ไก่พื้นเมืองทุกกลุ่มมีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 48.00±00.00 กรัม ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีผลการทดลองแต่ละช่วงอายุ ดังต่อไปนี้ 

1) ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) 

 ในช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีสายหางกระรอก  
0 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินน้อยกว่าและน้้าหนักตัวเพิ่มสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีสายหาง
กระรอก 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยไก่กินอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อ
ระดับของสายหางกระรอกที่ใช้ในสูตรอาหารเพิ่มข้ึน แต่การเพิ่มข้ึนของน้้าหนักตัวของ ไก่ลดลงใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการกินอาหารที่เพิ่มข้ึน ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว 
พบว่า  กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวดีที่สุด แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอก 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยที่สุด สอดคล้องกับ ประวิทย์ (2554) ซึ่งศึกษาผลของอัตราส่วน
ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและสายหางกระรอกต่อสมรรถภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ได้ของ
อาหารสุกร โดยใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเนื้อในเมล็ด
ยางพารา 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสุกรช่วงน้้าหนัก 20-60 กิโลกรัม พบว่า สุกรมีปริมาณอาหารที่กิน
และหนักตัวเพิ่ม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า เมื่อระดับสายหางกระรอกในสูตร
อาหารเพิ่มขึ้นท้าให้สุกรกินอาหารมากขึ้น แต่น้้าหนักตัวเพิ่มลดลง และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวด้อยลง (P>0.05) นอกจากนี้ยังสอดคล้องการทดลองการใช้สาหร่ายเส้นด้ายในอาหารไก่
กระทง โดย รวีวรรณ (2531) รายงานว่า การใช้สาหร่ายเส้นด้ายที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ใน
อาหาร มีผลท้าให้น้้าหนักตัวเพิ่มของไก่กระทง ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ท้า
ให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง (P<0.05) 
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2) ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงไก่รุ่น อายุ 5-8 สัปดาห์  

 ในช่วงไก่รุ่น อายุ 5-8 สัปดาห์ ไก่พื้นเมืองทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กินได้ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Mcdowell และคณะ (1990) ที่รายงาน
ว่า การเสริมสายหางกระรอกในอาหารท้าให้ไก่ไข่ ช่วงอายุ 15-22 สัปดาห์ มีปริมาณอาหารที่กินไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ วารีด๊ะ (2558) ที่รายงานว่า การใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5 และ 
10 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่ไข่ ช่วงอายุ 40-43 สัปดาห์ ไก่มีปริมาณอาหารที่กินได้ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) เมื่อพิจารณาผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อน้้าหนักตัวเพิ่ม พบว่า  
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า เมื่อระดับสายหางกระรอกในสูตรอาหารเพิ่มข้ึนท้า
ให้น้้าหนักตัวเพิ่มลดลง สอดคล้องกับ Lizama และคณะ (1988) ที่รายงานว่า ไก่กระทง อายุ 4-6 
สัปดาห์ ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม  นอกจากนี้ รวีวรรณ (2531) ศึกษาการใช้สาหร่ายเส้นด้ายใน
อาหารที่ระดับ 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงช่วง อายุ 4-7 สัปดาห์ 
พบว่า ไก่มีน้้าหนักตัวเพิ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการเพิ่มระดับสาหร่ายเส้นด้ายใน
อาหารท้าให้น้้าหนักตัวเพิ่มของไก่ลดลง 

 ส้าหรับผลของระดับสายหางกระรอกต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว 
พบว่า ไก่ทุกกลุ่มมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้ม
ว่าเมื่อระดับสายหางกระรอกเพิ่มข้ึนมีผลท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยลง สอดคล้องกับ รวีวรรณ 
(2531) ที่รายงานว่า การใช้สาหร่ายเส้นด้ายที่ระดับ 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่กระทง ส่งผล
ให้ไก่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มที่ด้อยลง 
 

3) ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงไก่ขุนอายุ 9-12 สัปดาห์ 

 จากผลการทดลองในช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) พบว่า ไก่พื้นเมืองทุกกลุม่มี
ปริมาณอาหารที่กินได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินได้สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 
และ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) มีปริมาณอาหาร
ที่กินน้อยที่สุด ในท้านองเดียวกับ ประวิทย์ (2554) รายงานว่า การใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 10,15 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเนื้อในเมล็ดยางพารา 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสุกรขุน (น้้าหนัก 60-90 
กิโลกรัม) สุกรกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกมปีรมิาณอาหารที่กินมากกว่าอาหารควบคุมที่ไม่ใช้สายหาง
กระรอก โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กิน
ใกล้เคียงกัน ส่วนผลของระดับสายหางกระรอกต่อน้้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึนของไก่ พบว่า ไก่ที่ได้รับสาย
หางกระรอกทุกระดับมีน้้าหนักตัวเพิ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่ากลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอกที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเพิ่มสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอก 
5 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเพิ่มน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ประวิทย์ (2554) ที่รายงานว่า การใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 
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10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสุกรขุน 
(62-90 กิโลกรัม) สุกรทุกกลุ่มมีน้้าหนักตัวเพิ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า สุกรกลุ่มที่ได้
รับสายหางกระรอกที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต ์มีน้้าหนักเพิ่มสูงสุด เมื่อพิจารณาผลของสายหางกระรอกใน
อาหารต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่ พบว่า ไก่ที่ได้รับสายหางกระรอกทุกกลุ่มมี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า เมื่อระดับสายหาง
กระรอกในสตูรอาหารเพิ่มข้ึน มีผลท้าใหอ้ัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยลง โดยกลุ่มที่ได้รบัสายหางกระรอกที่
ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ 5 และ 10 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารด้อย
ที่สุด สอดคล้องกับประวิทย์ (2554) ที่รายงานว่า สุกรในช่วงขุน (น้้าหนัก 60-90 กิโลกรัม) ที่ได้รับ
อาหารที่ใช้สายหางกระรอก 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเนื้อในเมล็ดยางพารา มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า เมื่อระดับสายหางกระรอกในสูตรอาหาร
เพิ่มข้ึน ท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารของสุกรด้อยลง 

 
4) ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-12 สัปดาห์ (ตลอดการทดลอง) 
 พบว่า ไก่พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอกทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าไก่พื้นเมืองกลุ่มที่ได้รบัสายหางกระรอกในสูตรอาหารมีปริมาณ
อาหารที่กินสูงกว่ากลุม่ที่ได้รับสายหางกระรอกระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) โดยกลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอก 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
อาหารที่กินต่้าสุด ส่วนน้้าหนักตัวเพิ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหาร มีน้้าหนักตัวเพิ่มสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอก 10 และ 0 
เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่
ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเพิ่มต่้าที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
สอดคล้องกับ  รวีวรรณ (2531) ที่รายงานว่า การใช้สาหร่ายเส้นด้ายที่ระดับ  15 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารไก่
ไข่ ช่วงอายุ 1-16 สัปดาห์ ท้าให้น้้าหนักตัวเพิ่มลดลง (P<0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารของไก่
พื้นเมืองของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ไก่ที่ได้รับสายหางกระรอกทุกกลุ่มมีอัตราการเปลี่ยนอาหารไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า เมื่อระดับของสายหางกระรอกในสูตรอาหาร
เพิ่มข้ึน ท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง โดยกลุ่มที่ได้รับ สายหางกระรอกที่ระดับ 
15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยที่สุด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ รวีวรรณ (2531) ที่
รายงานว่า การใช้สาหร่ายเส้นด้าย 3 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร ไก่กระทงช่วงอายุ 1-7 สัปดาห์ ไก่
มีปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่แตกต่างกัน 
(P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า การเพิ่มระดับสาหร่ายเส้นด้ายในอาหารเพิ่มข้ึนจะท้าให้สมรรถภาพการ
ผลิตลดลง 
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ตารางท่ี 25 ปริมาณอาหารที่กิน น้้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่
พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ1-12 สัปดาห์ ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 
10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนค่ามาตรฐาน) 

สมรรถภาพการผลิต 
ระดับพืชน้้า (%) 

0 5 10 15 
น้้าหนกัเริ่มต้น 48.00±00 48.00±00 48.00±00 48.00±00 
ไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์)     

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว) 589.33±84.39 613.13±56.89 615.98±41.59 618.24±16.24 
น้้าหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว) 314.22±30.06 296.44±13.87 294.22±16.77 276.44±7.69 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 1.87±0.08 a 2.06±0.13 b 2.09±0.06 b 2.23±0.03 b 

ไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์)     
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว) 1,434.85±166.92 1,429.60±18.86 1,423.86±4.20 1,305.46±123.69 
น้้าหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว) 518.25±40.93 506.66±13.33 502.22±42.86 476.47±68.57 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 2.76±0.15 2.82±0.10 2.85±0.26 3.08±0.41 

ไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์)     
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว) 2,178.86±272.93 2,245.66±262.29 2,266.53±248.32 2,291.68±303.36 
น้้าหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว) 701.74±88.95 713.33±58.11 715.55±33.55 711.58±27.99 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 3.12±0.42 3.14±0.14 3.17±0.39 3.21±0.36 

ตลอดการทดลอง (อายุ 1-12 สัปดาห์)    
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว) 4107.44±179.25 4283.72±292.27 4273.31±202.80 4206.01±329.33 
น้้าหนักตัวเพ่ิม (กรัม/ตัว)  1,498.66±61.10 a 1,516.44±54.29 a 1,500.88±13.87 a 1,414.22±20.36 b 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 2.74±0.22 2.82±0.11 2.84±0.11 2.97±0.27 

หมายเหตุ: a, b อักษรในแนวนอนที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

 
จากผลการทดลอง พบว่า ไก่พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 

15 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้ปริมาณอาหารที่กินของ 
ไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12  และ 1-12 สัปดาห์ มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานของไก่สายพันธ์ุ
ตะนาวศรี (600, 1400, 2,260 และ 4,340 กรัม/ตัว ตามล้าดับ) (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย, 2556) แต่
มีแนวโน้มว่า การเสริมสายหางกระรอกในอาหารท้าให้ไก่พื้นเมืองกินอาหารเพิ่มข้ึนในทุกช่วงการ
ทดลอง (ภาพที่ 10) สาเหตุอาจเนื่อง มาจากสายหางกระรอกเป็นพืชน้้าที่มีเยื่อใยสูง เมื่อน้ามาผสมใน
อาหารท้าให้สูตรอาหารมีเยื่อใยเพิ่มสูงข้ึน ซึ่ง Roharjo และ Farrell (1984) อธิบายว่า สัตว์ที่ได้รับ
อาหารที่มีเยื่อใยสูงจะมีการดูดน้้าจากทางเดินอาหารเข้าไปรวมกับเยื่อใยมากข้ึน ท้าให้อาหารเคลื่อน
ผ่านทางเดินอาหารเร็วข้ึน จึงท้าให้การย่อยได้ของโภชนะลดลง เนื่องจากระยะเวลาในการท้างานของ
เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารลดลง (อุทัย, 2529) เมื่อสัตว์ได้รับโภชนะไม่เพียงพอ สัตว์จะปรับตัว
เองโดยจะกินอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อให้มีพลังงานและโภชนะเพียงพอต่อการเจริญเติบโต จึงส่งผลให้สัตว์
ที่ได้รับอาหารที่มีเยื่อใยสูงมีปริมาณอาหารที่กินสูงกว่าสัตว์ที่ได้รับอาหารที่มีเยื่อใยต้่า 
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ภาพท่ี 10  ปริมาณอาหารทีก่ินของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 สัปดาห์  
ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร 

 
ส้าหรับผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง 

พบว่าน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ช่วงอายุ  
1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 สัปดาห์ มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานของไก่ตะนาวศรี (306, 502, 705 และ 
1,558 กรัม/ตัว ตามล้าดับ) (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย , 2556) ส่วนผลของระดับสายหางกระรอกใน
อาหารต่อน้้าหนักตัวเพิ่ม พบว่า ไก่ที่ได้รับสายหางกระรอกระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) มีน้้าหนักตัว
เพิ่มสูงกว่ากลุ่มที่ใด้รับสายหางกระรอกในสูตรอาหารที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 11) 
สาเหตุอาจเนื่องจากในสูตรควบคุมใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานประมาณ 57.80 -68.50 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้าวโพดมีไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก 71.43 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า สายหางกระรอกที่มี
ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกเพียง 41.47 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบอาหารที่มีการย่อย
ได้ของวัตถุแห้งในไก่ประมาณ 90.71 เปอร์เซ็นต์ (ทรงยศ, 2543) ซึ่งสูงกว่าสายหางกระรอกที่มีการ
ย่อยได้เพียง 64.57 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (เปลื้อง และคณะ , 2561) ซึ่ง Scott  และคณะ (1982) 
รายงานว่า ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก ประกอบไปด้วย แป้งและน้้าตาลเป็นส่วนใหญ่ สัตว์ปีกสามารถ
ย่อยแป้งสูงได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสูตรอาหารที่มีไนโตรเจนฟรี -เอ็กซ์แทรกมาก สัตว์ปีกจะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า จึงท้าให้มีการเจริญเติบโตสูงกว่า และอีกสาเหตุอาจเนื่องจากสายหาง
กระรอกเป็นพืชที่มเียื่อใยสงู (8.15 เปอร์เซ็นต์) (เปลื้อง และคณะ, 2561)  เมื่อเสริมลงไปในอาหารทา้
ให้สูตรอาหารมีเยื่อใยเพิ่มข้ึน (3.94-4.39 เปอร์เซ็นต์) ประภากร (2560) รายงานว่า เยื่อใยเป็น
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีโครงสร้างทางเคมีซับซ้อน ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่พบอยู่ทั่วไปในต้นและใบพืช ระบบทางเดินอาหารของสัตว์
กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถย่อยไม่ได้ นอกจากนี้  อาวุธ (2538) รายงานว่า  ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์
กระเพาะเดี่ยวที่มีระบบทางเดินอาหารสั้นและไม่มีเอนไซม์ย่อยเยื่อใย จึงท้าให้การใช้ประโยชน์จาก
เยื่อใยน้อย (สุวรรณ, 2523) ปริมาณเยื่อใยในอาหารมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์กระเพาะ
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เดี่ยว โดยเยื่อใยมีผลท้าให้พลังงานใช้ประโยชน์ได้ลดลง เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานไปกับอุจจาระ 
(ยุทธนา, 2532) การเพิ่มข้ึนของระดับเยื่อใยในอาหาร 1 เปอร์เซ็นต์ มีผลท้าให้การเจริญเติบโตของไก่
ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ (อุทัย, 2529)  ซึ่งอาวุธ (2538) อธิบายว่า เยื่อใยมีลักษณะฟ่าม มีคุณสมบัติ 
ในการดูดน้้าได้ดี เมื่อสัตว์กินอาหารที่มีเยื่อใยเข้าไป เยื่อใยจะ ดูดซับน้้าในระบบทางเดินอาหารเข้าไป
รวมกับเยื่อใยมากข้ึน ท้าให้การเคลื่อนที่ของอาหารเร็วข้ึน นอกจากนั้น เยื่อใยเมื่อรวมกับน้้าจะมี
ลักษณะเป็นเจลเข้าไปห่อหุ้มเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้าให้น้้าย่อยใน
ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถย่อยสว่นประกอบภายในเซลล์ได้ จึงท้าให้การย่อยได้ของอาหารลดลง 
(Raharjo and Farrell, 1984) ดังจะเห็นได้จากเมื่อเสรมิสายหางกระรอกในสูตรอาหารเพิ่มข้ึน ส่งผล
ให้อาหารมีเยื่อใยสูงข้ึน (3.51-4.49 เปอร์เซ็นต์) และท้าให้ไก่มีอัตราการเจริญเติบโตต่้ากว่ากลุ่ม
ควบคุม นอกจากนั้นพบว่า เยื่อใยมีผลต่อการย่อยและการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนโดย ยุทธนา 
(2532) รายงานว่า การเพิ่มข้ึนของเยื่อใย 1 เปอร์เซ็นต์ มีผลท้าให้การย่อยได้ของโปรตีนลดลง  
1.1-1.6 เปอร์เซ็นต์ Onwudike (1986) อธิบายว่า สูตรอาหารที่มีปริมาณเยื่อใยสูงจะไปลดการ
ท้างานของเอนไซม์ในการย่อยโปรตีนลง ท้าให้ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนลดลง ส่งผลให้การใช้
ประโยชน์ได้ของโปรตีนลดลง ดังนั้น เมื่อโปรตีนแตกตัวได้กรดอะมิโนในปริมาณน้อย จึงท้าให้สัตว์
ได้รับกรดอะมิโนไม่สมดุล ท้าให้ความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีนของร่ างกายได้น้อย (Fuller, 
1994 อ้างโดย ประพจน์, 2543) เกิดสภาวะกรดอะมิโนไม่สมดุล และท้าให้ประสิทธิภาพการใช้
โปรตีนลดลง (ประพจน์, 2543) 
 

 
 

ภาพท่ี 11  น้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ1-12 สัปดาห์  
ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ 
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ส้าหรับผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวของไก่พื้นเมือง พบว่า ในช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวใกล้เคียงกับมาตรฐานไก่สายพันธ์ุตะนาวศรี (2.00) (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย, 2556) โดย
พบว่า กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวดีกว่ากลุ่มอื่นๆ (P<0.05) (ภาพที่ 12) ส่วนในระยะไก่รุ่นและขุน พบว่า ไก่ที่ได้รับสายหาง
กระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวใกล้เคียงกับ
มาตรฐานไก่ตะนาวศรี (2.80 และ 3.20) (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย , 2556) ส่วนผลของระดับสายหาง
กระรอกในอาหารที่มผีลต่ออัตราการเปลีย่นอาหารเป็นน้้าหนักตัว พบว่า ไก่ทุกกลุ่มมีอัตราการเปลีย่น
อาหารเป็นน้้าหนักตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใช้สายหางกระรอก
เพิ่มข้ึนท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลงตลอดการทดลอง สาเหตุอาจเนื่องจากการ
เพิ่มระดับของสายหางกระรอกในสูตรอาหาร ท้าให้มีการลดปริมาณข้าวโพดลง ซึ่งข้าวโพดเป็นแหล่ง
พลังงานที่มีไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกสูง (73.82 เปอร์เซ็นต์) มีอัตราการย่อยได้สูง (92.22 เปอร์เซ็นต์) 
และมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้สูง (4,027 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) (ทรงยศ, 2543) ซึ่ง Scott และคณะ 
(1982) รายงานว่า อาหารที่มีไนโตรเจนฟรเีอ็กซ์แทรกทีป่ระกอบไปด้วยแป้งและน้้าตาลเป็นหลัก จะมี
การย่อยได้สูงในระบบทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว นอกจากนั้นในสูตรอาหารที่ใช้สายหาง
กระรอกยังมีการลดปริมาณกากถ่ัวเหลืองลง ซึ่งกากถ่ัวเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดีที่สุดมี
กรดอะมิโนสมดุล ไก่สามารถย่อยกากถ่ัวเหลืองได้ดี (59.48 เปอร์เซ็นต์) (ทรงยศ, 2543) เมื่อศึกษา
การย่อยได้ พบว่า กากถ่ัวเหลืองมีค่าสมดุลไนโตรเจนเป็นบวกในไก่ (+0.003 กรัม) (ประพจน์, 2543) 
ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นว่า  ไก่สามารถย่อยและน้ากรดอะมิโนในกากถ่ัวเหลืองไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น พบว่า ข้าวโพดและกากถ่ัวเหลืองมuเยื่อใย (3.32 และ 6.22 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ)  และเถ้า  (1.16 และ 6.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) (ทรงยศ, 2543) ต่้ากว่าสายหาง
กระรอกที่มีเยื่อใยและเถ้าสูง (8.18 และ 28.05 เปอร์เซ็นต์)  และมีการย่อยได้ 64.57 เปอร์เซ็นต์ 
เท่านั้น เมื่อน้าสายหางกระรอกมาใช้ในสูตรอาหาร มีผลท้าให้อาห ารมีเยื่อใยสูง (3.51-4.39 
เปอร์เซ็นต์) และเถ้าเพิ่มสูงข้ึน (4.41-8.39 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเยื่อใยและเถ้ามีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้้าหนักตัว โดย  Muzter และคณะ (1977) กล่าวว่า สัตว์ย่อยเถ้าได้น้อยและเถ้าในอาหารจะไป
ขัดขวางการย่อยและดูดซึมของโภชนะ มีผลท้าให้การย่อยได้ของโภชนะลดลง ส่งผลท้าให้การใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะของอาหารในร่างกายสัตว์ด้อยลง เมื่อสัตว์ได้รับโภชนะไม่เพียงพอ จะปรับตัว
โดยกินอาหารเพิ่มข้ึนเพื่อให้ได้รับโภชนะที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้สัตว์กินอาหารเพิ่มข้ึน
แต่มีน้้าหนักตัวเพิ่มค่อนข้างต่้า จึงส่งผลท้าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง  
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ภาพท่ี 12  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวของไก่พืน้เมือง ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ  
1-12  สัปดาห์ ที่ได้รบัสายหางกระรอกทีร่ะดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร 

 
5.4.2 อัตราการตาย 

การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่พื้นเมอืงทั้งสิ้นจ้านวน 180 ตัว มีการตายระหว่างทดลองเพียง 
2 ตัว คิดเป็น 1.11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าต้่ากว่ามาตรฐาน (5 เปอร์เซ็นต์, วีระ, 2539) โดยกลุ่มที่ได้รับ 
สายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์  มีไก่ตายจ้านวน 1 ตัว และกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่
ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีไก่ตายจ้านวน 1 ตัว คิดเป็นกลุ่มละ 2.22 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 26 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไก่พื้นเมืองมีความแข็งแรงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งส่วน
การเตรียมโรงเรือนและการป้องกันโรคปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ กรมปศุสัตว์  (2545) ช่วงทดลองมี
การปฏิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการท้าวัคซีนป้องกันโรคตามค้าแนะน้าของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย 
(2556) ที่ใช้ในการทดลองอย่างเคร่งครัด 
 
ตารางท่ี 26 เปอร์เซ็นต์การตายของไก่พื้นเมืองที่ได้รับพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาที่ระดับ 0, 5, 10 

และ 15 เปอร์เซ็นต์ 

สูตรท่ี ระดับของพืชน้้า 
ไก ่

(ตัว) 
ไก่ตาย 
(ตัว) 

เปอร์เซ็นต์ 

1 0 45 1 2.22 
2 5 45 0 0.00 
3 10 45 0 0.00 
4 15 45 1 2.22 
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5.4.3 ลักษณะซาก  
ผลของระดับสายหางกระรอกในอาหารต่อลักษณะซากของไก่พื้นเมืองที่ อายุ  

12 สัปดาห์ แสดงในตารางที่ 27 พบว่า ไก่พื้นเมือง อายุ 12 สัปดาห์ ที่ได้รับสายหางกระรอกระดับ 
15 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัว 1,369.33 กรัม ต่้ากว่า (P<0.05)  ไก่ที่ได้รับสายหางกระรอก 0, 5 และ 
10 เปอร์เซ็นต์ (1519.66, 1485.00 และ 1462.00 กรัม ตามล้าดับ) และเมื่อน้าไก่มาศึกษาลักษณะซาก 
พบว่า น้้าหนักซากอุ่น (เอาเครื่องในออก) มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มควบคุม  
(0 เปอร์เซ็นต์) มีน้้าหนักซากอุ่น (เอาเครื่องในออก)  78.08 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอกที่ระดับ 5 และ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ  
10 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุอาจเนื่องจาก เมื่อเสริมสายหางกระรอกท้าให้ปริมาณเยื่อใยในอาหารสูงข้ึน ซึ่ง
ปริมาณเยื่อใยในอาหารท้าให้ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ท้างานหนักข้ึน ร่างกายสัตว์จึงปรับตัวโดย
ท้าให้กระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหารมีขนาดใหญ่และมีน้้าหนักเพิ่มสูงข้ึน (Onwudike, 
1986) ดังนั้นการเอาเครื่องในและระบบทางเดินอาหารออกจึงท้าให้น้้าหนักซากอุ่น (เอาเครื่องใน
ออก) ของไก่กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่้ากว่ากลุ่มควบคุม 
ในขณะที่ น้้าหนักซากอุ่น (รวมเครื่องใน) เนื้อสันอก เนื้อสันใน ปีก น่อง สะโพก ส่วนที่บริโภคได้
ทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อพิจารณาน้้าหนักกระเพาะบด (กึ๋น) พบว่า 
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยเมื่อระดับสายหางกระรอกในอาหารเพิ่มข้ึนท้าให้กระเพาะ
บดของไก่มีน้้าหนักเพิ่มข้ึน โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักของ
กระเพาะบดสูงทีสุ่ด อาจเนื่องจากเมื่อระดับสายหางกระรอกในอาหารเพิ่มข้ึน ท้าให้มีเยื่อใยในอาหาร
เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งระดับเยื่อใยในอาหารมีผลต่อกระเพาะบดของสัตว์ปีก โดย Deaton และคณะ (1977) 
รายงานว่า อาหารที่มีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบมีผลโดยตรงต่อขนาดของกระเพาะบดที่ท้าหน้าที่ในการ
บดย่อยอาหาร Onwudike (1986) อธิบายว่า เมื่อปริมาณเยื่อใยเพิ่มสงูข้ึน ส่งผลให้น้้าหนักและขนาด
ของกระเพาะบดเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากการปรับตัวของกระเพาะบดที่ต้องท้างานมากข้ึนจากการย่อย
อาหารที่มีปริมาณเยื่อใยสูงๆ จึงท้าให้ผนังกล้ามเนื้อเพิ่มความหนามากข้ึน ส้าหรับเปอร์เซ็นต์ไขมัน
ช่องท้อง การทดลองนี้ไม่พบไขมันในช่องท้องของไก่พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอกทุกระดับ อาจ
เนื่องจากไก่พื้นเมืองได้รับอาหารที่มีเยื่อใยสูง ท้าให้ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมอาหารลดลง 
ส่งผลให้สัตว์ได้รับพลังงานต่้า และไม่มีพลังงานเหลือที่จะน้ามาสะสมไขมันในร่างกาย  จึงท้าให้ไม่พบ
ไขมันในช่องท้อง (ธีรวัฒน์ และคณะ, 2551)  
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ตารางท่ี 27 ส่วนประกอบของซากไก่พื้นเมือง (เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักมีชีวิต) ที่ได้รับอาหารที่มีสาย
หางกระรอกในทะเลสาบสงขลาในระดับต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 12 สัปดาห์ 
(ค่าเฉลี่ย ± เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ส่วนประกอบ 
ของซาก 

ระดับพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา P-value 
0 5 10 15 

น้้าหนักมีชีวิต (กรัม) 1,519.66±17.67a 1,485.00±66.18a 1,462.00±25.51a 1,369.33±48.95b 0.016 
ซากอุ่น  
(รวมเครื่องใน) 

88.87±0.49 089.37±0.36 089.93±0.82 088.86±0.56 0.440 

ซากอุ่น 
(เอาเครื่องในออก) 

78.08±0.44a 75.82±0.91b 76.51±1.73ab 75.12±0.64b 0.044 

สันนอก  12.76±0.36 12.59±0.43 12.74±0.05 12.61±0.37 0.903 
สันใน  03.37±0.20 02.93±0.25 02.97±0.04 03.24±0.29 0.108 
หน้าอก  10.04±1.34 09.39±0.44 09.38±0.22 09.63±0.56 0.704 
สะโพก      10.65±0.53 10.80±0.42 11.98±1.59 11.20±1.23 0.467 
น่อง 10.07±0.40 10.30±0.26 10.62±0.22 10.14±0.32 0.218 
ปีก 09.70±0.56 09.41±0.28 09.56±0.14 09.62±0.35 0.809 
ไขมันในช่องท้อง 00.00±0.00 00.00±0.00 00.00±0.00 00.00±0.00 0.000 
กระเพาะบด (ก๋ึน)  1.48±0.05 a 1.73±0.04 b 2.02±0.07 c 2.27±0.08 d 0.000 
ส่วนที่บริโภคได ้ 56.61±1.39 55.44±0.71 57.26±1.96 56.46±0.95 0.466 

หมายเหตุ: น้้าหนักมีชีวิต หมายถึง น้้าหนักไก่พื้นเมืองที่อดอาหาร 12 ชั่วโมง 
 a, b, c, d อักษรในแนวนอนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
 

5.4.4 ต้นทุนค่าอาหาร 
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักไก่ตัว 1 กิโลกรัม ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอก

ระดับต่างๆ ในสูตรอาหาร แสดงในตารางที่ 28 พบว่า ช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) ไก่พื้นเมืองที่
ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักตัว  
1 กิโลกรัม ในช่วง 24.98-27.29 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกทีร่ะดับ 0 เปอร์เซ็นต์ 
(ควบคุม) มีต้นทุนค่าอาหารต่้าที่สุด 24.98 บาท/กิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอกที่ระดับ 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่ 24.66 และ 24.88 บาท/กิโลกรัม และ
กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารสูงที่สุด (27.78 บาท/กิโลกรัม) 
ช่วงไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) พบว่า มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่ 35.63-39.11 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มที่ได้
รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนต่้าที่สุด (35.63 บาท/กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มที่ได้รับสาหร่ายหางกระรอกที่ระดับ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 36.03 และ 
36.59 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
ค่าอาหารสูงที่สุด (39.11บาท/กิโลกรัม) ส้าหรับช่วงไก่ขุน (อายุ 9 -12 สัปดาห์) พบว่า มีต้นทุน
ค่าอาหาร 37.17-38.71 บาท/กิโลกรัม โดยพบว่า กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
มีต้นทุนค่าอาหารต่้าที่สุด (38.33 บาท/กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่
ระดับ 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารเท่ากันอยู่ที่ 38.61 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มที่ได้
รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) มีต้นทุนค่าอาหารสูงที่สุด (38.71 บาท/กิโลกรัม) 
และเมื่อพิจารณาต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตลอดการทดลอง (อายุ 1 -12 สัปดาห์) 
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พบว่า มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่ 35.18-35.93 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0 
เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่้าที่สุด (35.31บาท/กิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มี
ต้นทุนค่าอาหารเท่ากันอยู่ที่  35.89 บาท/กิโลกรัม ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 15 
เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารสูงที่สุด (37.24 บาท/กิโลกรัม)  

จากผลการศึกษา พบว่า เมื่อเพิ่มระดับสายหางกระรอกในสูตรอาหารท้าให้ราคา
อาหารมีค่าต้่าลง เนื่องจากสายหางกระรอกมีราคาถูก (3 บาท/กิโลกรัม) เมื่อเพิ่มในระดับที่สูงข้ึนท้า
ให้ต้นทุนค่าอาหารถูกลง แต่เมื่อน้าอาหารมาใช้เลี้ยงไก่ พบว่า เมื่อระดับของสายหางกระรอกในสูตร
อาหารเพิ่มข้ึนท้าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม เพิ่มสูงข้ึนอาจเนื่องจากเมื่อเพิ่ม
ระดับสายหางกระรอกในสูตรอาหาร ท้าให้อาหารมีเยื่อใยและเถ้าเพิ่มข้ึน ซึ่งเยื่อใยและเถ้ามีผลต่อการ
ย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของสัตว์ปีก กล่าวคือ อาหารที่มีปริมาณเถ้าและเยื่อใยเพิ่มข้ึน
จะท้าให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวด้อยลง 
สอดคล้องกับ ประวิทย์ (2554) ซึ่งศึกษาการใช้เนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ
สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสุกรเพศเมีย ช่วงอายุ 20-90 
กิโลกรัม พบว่า เมื่อเพิ่มระดับสายหางกระรอกทา้ให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิม่น้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
สูงข้ึน (34.13, 34.21, 36.55 และ 37.27 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ) 
 
ตารางท่ี 28 ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมของไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารที่ใช้ 

สายหางกระรอกในระดับต่างๆ ในช่วงอายุ 1-4, 5-8 และ 9-12 สัปดาห์ 
ช่วงอายุ สูตรที่ 

1 2 3 4 
ไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์)     
 อัตราการเปลี่ยนอาหาร 001.87 002.06 002.09 002.23 
 ราคาอาหาร (บาท/กก.) 13.36 13.20 13.06 12.91 
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กก.น้้าหนักตัว) 24.98 27.19 27.29 26.20 
ไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์)     
 อัตราการเปลี่ยนอาหาร 00  2.76 002.82 0002.850 003.08 
 ราคาอาหาร (บาท/กก.) 0 12.91 12.70 12.84 012.70 
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กก.น้้าหนักตัว) 35.63 36.03 36.59 39.11 
ไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์)     
 อัตราการเปลี่ยนอาหาร 003.12 3.14 3.170 3.21 
 ราคาอาหาร (บาท/กก.) 12.41 12.21 12.18 12.03 
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กก.น้้าหนักตัว) 38.71 38.33 38.61 38.61 
ตลอดการทดลอง (อายุ 1-12 สัปดาห์)     
 อัตราการเปลี่ยนอาหาร 2.74 2.82 002.84 0002.97 
 ราคาอาหาร (บาท/กก.) 12.89 12.73 12.67 12.54 
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กก.น้้าหนักตัว) 35.31 35.89 35.89 37.24 
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5.5 สรุป  

ผลการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่
พื้นเมือง สรุปได้ว่า ในช่วงระยะไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) และช่วงระยะไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์)  
ไม่ควรใช้สายหางกระรอกในสูตรอาหาร เนื่องจากส่งผลให้ไก่กินอาหารเพิ่มข้ึน ในขณะที่น้้าหนักตัว
เพิ่มและอัตราการเปลี่ยนอาหารด้อยลง แต่สามารถใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่ในช่วงระยะไก่ขุน 
(อายุ 9-12 สัปดาห์) ในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท้าให้ปริมาณอาหารที่ไก่กินได้ น้้าหนักตัวเพิ่ม อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว และลักษณะซากไม่แตกต่างจากไก่ที่ได้รับอาหารที่ไม่ใช้สายหาง
กระรอกเป็นส่วนประกอบ ในขณะที่มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่้าที่สุด  
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บทที่ 6 
การวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกพ่ื้นเมือง 

โดยการใชส้ายหางกระรอกเป็นส่วนประกอบในอาหาร 
 
 
6.1 บทน้า 

สายหางกระรอกเป็นทรัพยากรทีม่ีมากในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ ท้าให้มีราคาถูก จากผลการทดลองการใช้สายหางกระรอกใน
อาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่พื้นเมือง พบว่า  การใช้สายหางกระรอกใน
อาหารไก่พื้นเมืองช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ไก่มีสมรรถภาพการ
ผลิตและลักษณะซากไม่แตกต่างจากไก่ที่ได้รับอาหารที่ไม่ใช้สายหางกระรอก และมีต้นทุนค่าอาหาร 
38.33 บาท/กิโลกรัม ซึ่งต่้ากว่าอาหารที่ไม่ใช้สายหางกระรอก 0.38 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม การ
น้าสายหางกระรอกมาใช้ในการผลิตไก่พื้นเมือง จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าในหลายมิติ ได้แก่ ปริมาณของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา ต้นทุนในการ
ผลิตอาหารสัตว์ ระดับของสายหางกระรอกที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนในการผลิต
ของไก่พื้นเมือง เพื่อประกอบการตัดสนิใจในการน้าสายหางกระรอกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถวางแผนในการน้าสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลามาใช้ในการผลิตไก่พื้นเมืองได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป   
 
6.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตไก่พื้นเมืองกรณีที่ใช้สายหาง
กระรอกเป็นส่วนผสมในอาหาร 
 
6.3 วิธีการศึกษา 

เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการน้าสายหางกระรอกในทะเลสาบ
สงขลามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมือง  โดยใช้ผลของน้้าหนักตัวไก่พื้นเมืองที่เพิ่มข้ึนจากการใช้สาย
หางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะของซากของไก่ เป็นฐานในการค้านวณ  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ต้นทุนค่าอาหาร 2) ปริมาณสายหางกระรอกทีส่ามารถน้ามาใช้เป็นอาหาร
ไก่ และ 3) มูลค่าที่ประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่พื้นเมือง 

6.3.1 ต้นทุนค่าอาหาร 
อาหารที่ใช้ในการทดองครั้งนี้ มี 4 สูตร คือ 
สูตรที่ 1 สูตรควบคุม (+สายหางกระรอก 0%) 
สูตรที่ 2 สูตรที่ใช้สายหางกระรอก 5 เปอร์เซนต์ (สูตรควบคุม+สายหางกระรอก 5%) 
สูตรที่ 3 สูตรที่ใช้สายหางกระรอก 10 เปอร์เซนต์ (สูตรควบคุม+สายหางกระรอก 10%) 
สูตรที่ 4 สูตรที่ใช้สายหางกระรอก 15 เปอร์เซ็นต์ (สูตรควบคุม+สายหางกระรอก 15%) 
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สูตรอาหารทุกสูตร ประกอบด้วยวัตถุดิบพื้นฐานจ้านวน 10 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด 
กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น น้้ามันปาล์ม ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย เกลือ แอล-ไลซีน ดี แอล เมท
ไธโอนีน และพรีมิกซ์ โดยปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารทั้ง 4 สูตร ส้าหรับไก่เล็ก ไก่รุ่น และไก่ขุน  
มีความแตกต่างกันไปตามระดับความต้องการโภชนะของไก่แต่ละช่วง ส้าหรับราคาวัตถุดิบพื้นฐานทั้ง 
10 ชนิด ใช้ราคาตามประกาศของกรมปศุสัตว์ โดยเป็นราคาประกาศ ณ เดือนมกราคม 2562  ส่วน
ราคาของสายหางกระรอก ใช้ราคารับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งเท่ากับ 3 บาท/กิโลกรัม (ตารางภาคผนวกที่ 3) 

6.3.1.1 การค้านวณต้นทุนค่าอาหาร ค้านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
ต้นทุนค่าอาหารสูตรที่....  = (ปรมิาณวัตถุดิบชนิดที่ 1 x ราคาวัตถุดิบชนิดที่ 1) +  

(ปรมิาณวัตถุดิบชนิดที่ 2 x ราคาวัตถุดิบชนิดที่ 2) + ………. + 
(ปรมิาณวัตถุดิบชนิดที่ 10 x ราคาวัตถุดิบชนิดที่ 10) + 
(ปรมิาณสายหางกระรอก x ราคาสายหางกระรอก)  
(หน่วย: บาท/กโิลกรัม)  ---> 

 ปริมาณวัตถุดิบแต่ละชนิดส้าหรับอาหารแต่ละสูตร ราคาวัตถุดิบ และ
ต้นทุนค่าอาหารแต่ละสูตร ส้าหรับไก่เล็ก ไก่รุ่น และไก่ขุน แสดงไว้ในตารางภาคผนวกที่ 4, 5 และ 6 
ตามล้าดับ 

6.3.1.2 ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการใช้อาหารสูตรสายหางกระรอก 4)  สูตรที่  2 3
  (และ 4 3ค้านวณได้โดยใช้สูตร ดังนี้ 

ต้นทุนที่ประหยัดได้  = ต้นทุนค่าอาหารสูตรพื้นฐาน (สูตรที่ 1) – ต้นทุนค่าอาหารสตูรที่ 2 
(หรอื 3 หรือ 4) ()    (หน่วย: บาท) ----> 

 
6.3.1.3 ต้นทุนที่ประหยัดได้ในการใช้อาหารสตูรสายหางกระรอกเลีย้งไก่พื้นเมืองให้

มีน้้าหนักตัวเพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัม ค้านวณได้โดยใช้สูตร ดังนี้ 
ต้นทุนที่ประหยัดไดจ้ากการใช้สายหางกระรอกสูตรที่.....= อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว 1 

กิโลกรัมของไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรสาย
หางกระรอกสูตรที.่... x ต้นทุนที่ประหยัด
ได้ ()   (หน่วย: บาท/กิโลกรมั) --> 

โดยที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมของไก่ที่เลี้ยงด้วย
อาหารสูตรสายหางกระรอกแต่ละสูตร แสดงในตารางที่ 25 
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6.3.2 ปริมาณสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา 
ที่สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมือง แบ่งเป็น ปริมาณในรูปน้้าหนักสด และ

ปริมาณในรูปน้้าหนักแห้ง ค้านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
6.3.2.1 ปริมาณในรูปน้้าหนักสด 
 = พื้นที่การกระจายของสายหางกระรอก  (ตารางกิโลเมตร) x ความ

หนาแน่นของสายห างกระรอก  (กิ โลกรัม /ตารางกิ โล เมตร )  
(หน่วย: กิโลกรัม) ---> 

6.3.2.2 ปริมาณในรูปน้้าหนักแห้ง 
 = ปริมาณน้้าหนักสดของสายหางกระรอกทั้งหมด () x เปอร์เซ็นต์วัตถุ

แห้ง (หน่วย: กิโลกรัม) ---> 
 โดยที่พื้นที่การกระจายและความหนาแน่นของสายหางกระรอกใน
ทะเลสาบสงขลา แสดงในตารางที่ 13 และ ค่าวัตถุแห้งของสายหางกระรอก เท่ากับ 9.86 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 18) 
 

6.3.3 มูลค่าท่ีประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอกในการผลิตอาหารไก่พ้ืนเมือง 
6.3.3.1 เมื่อใช้สายหางกระรอกที่พบในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนใน

การผลิตอาหารไก่พื้นเมือง ปริมาณอาหารสูตรสายหางกระรอกที่สามารถผลิตได้ทั้งหมด ค้านวณได้
จากสูตรต่อไปนี้ 

ปริมาณอาหารสูตรสายหางกระรอกที่สามารถผลิตได้ทั้งหมด 
= (ปริมาณน้้าหนักแห้งทั้งหมดของสายหางกระรอก () x 100)  

เปอร์เซ็นต์สายหางกระรอกที่ใส่ในอาหารแต่ละสูตร ---> 
โดยที่เปอร์เซ็นต์สายหางกระรอกที่ใส่ในอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 4 เท่ากับ 5, 10 

และ 15 เปอร์เซนต์ ตามล้าดับ 
 
6.3.3.2 น้้าหนักที่เพิ่มข้ึนทั้งหมดของไก่พื้นเมือง เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสูตรสายหาง

กระรอกทั้งหมดที่สามารถผลิตได้ 
= น้้าหนักที่เพิ่มข้ึนของไก่เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสูตรสายหางกระรอก 1 

กิโลกรัม x ปริมาณอาหารสูตรสายหางกระรอกที่สามารถผลิตได้ทั้งหมด 
(6.3.3.1) (หน่วย: กิโลกรัม) 

 
6.3.3.3 มูลค่าที่ประหยัดได้เมื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยอาหารสูตรสายหางกระรอก 

= ปริมาณน้้าหนักที่ เพิ่มข้ึนทั้งหมดของไก่พื้นเมือง (6.3.3.2) x ต้นทุนที่
ประหยัดได้ในการใช้อาหารสูตรสายหางกระรอกเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้มี
น้้าหนักตัวเพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัม  (หน่วย: บาท) 
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6.4 ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

6.4.1 ต้นทุนค่าอาหารและต้นทุนท่ีประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอกเป็นส่วนประกอบ 
6.4.1.1 ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ 

ผลของการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อต้นทุนค่าอาหาร แสดงในตาราง
ที่ 29 พบว่า ต้นทุนการผลิตอาหารที่มีสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง
ไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) เท่ากับ 13.36, 13.20, 13.06 และ 12.91 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ ซี่ง
ต้นทุนค่าอาหารไก่เล็กมีราคาสูงกว่าไก่ช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากไก่เล็กต้องการโปรตีนสูง 21 เปอร์เซ็นต์ 
จึงใช้ปลาป่นและกากถั่วเหลืองซึ่งมีราคาสูง (15 และ 22 บาท/กิโลกรัม) ในปริมาณมาก จึงส่งผลให้
ต้นทุนค่าอาหารสูงข้ึน ส้าหรับสูตรอาหารช่วงไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) ต้นทุนการผลิตอาหารที่ใช้สาย
หางกระรอก 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 12.91, 12.28, 12.84 และ 12.70 บาท/กิโลกรัม 
ตามล้าดับ และ อาหารไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ต้นทุนในการผลิตอาหารที่ใช้สายหางกระรอก  
0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 12.41, 12.21, 12.18 และ 12.03 บาท/กิโลกรัม จะเห็นได้ ว่า 
สูตรอาหารที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีราคาลดต้่าลงในทุกช่วงของอายุ 
แต่ก็มีราคาใกล้เคียงกับสูตรควบคุม ถึงแม้ว่าสายหางกระรอกจะมีราคาต่้า (3 บาท/กิโลกรัม) แต่การ
ใช้สายหางกระรอกท้าให้สูตรอาหารมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ต้่า เนื่องจากสายหางกระรอกมีพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ (2,065 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) ต่้ากว่าข้าวโพดและกากถ่ัวเหลือง (4,204 และ 3,372 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม) ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องเสริมน้้ามันปาล์มซึ่งมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้สูง (8,637 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม) (ทรงยศ, 2543) เพื่อยกระดับพลังงานในสูตรอาหารให้สูงข้ึนใกล้เคียงกับสูตร
ควบคุม ซึ่งน้้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง เมื่อใช้น้้ามันปาล์มในระดับสูงข้ึนท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตอาหารสูงข้ึนตามไปด้วย ดังนั้นจึงส่งผลให้สูตรอาหารที่ใช้สายหางกระรอกมีต้นทุนค่าอาหารต่้า
กว่าสูตรควบคุมไม่มาก 
 
ตารางท่ี 29 ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้สายหางกระรอกในการผลิตไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1 -4, 5-8 และ  

9-12 สัปดาห์ 
ช่วงอายุ สูตรอาหาร 

1 2 3 4 
ไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์)     
 ราคาอาหารสัตว์ (บาท/กิโลกรัม) 13.36 13.20 13.06 12.91 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (บาท/กิโลกรัม)  00.16 00.30 00.45 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (%)  01.19 02.24 03.36 
ไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์)     
 ราคาอาหารสัตว์ (บาท/กิโลกรัม) 12.91 12.78 12.84 12.70 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (บาท/กิโลกรัม)  00.13 00.07 00.21 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (%)  01.00 00.54 01.62 
 
 
 

     



94 

 

ช่วงอายุ สูตรอาหาร 
1 2 3 4 

ไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์)     
 ราคาอาหารสัตว์ (บาท/กิโลกรัม) 12.41 12.21 12.18 12.03 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (บาท/กิโลกรัม)  00.20 00.40 00.38 
 ต้นทุนที่ประหยัดได้ (%)  01.61 03.22 03.06 
หมายเหตุ:  สูตร 1 สูตรควบคุม (สายหางกระรอก 0 เปอร์เซ็นต์), สูตร 2 สายหางกระรอก  5 เปอร์เซ็นต์, สูตร 3 

สายหางกระรอก 10 เปอร์เซ็นต์ และสูตร 4 สายหางกระรอก 15 เปอร์เซ็นต์  
 

6.4.1.2 ต้นทุนที่ประหยัดใด้จากการใช้อาหารสูตรสายหางกระรอก 
เมื่อพิจารณาต้นทุนที่ประหยัดได้จากการใช้สายหางกระรอกในสูตรอาหาร  

(ตารางที่ 30) พบว่า ช่วงไก่เล็ก เมื่อเพิ่มสายหางกระรอกในอาหารท้าใหต้้นทุนในการผลติอาหารถูกลง 
เท่ากับ 0.16, 0.30 และ 0.45 บาท/กิโลกรัม ช่วงไก่รุ่น พบว่า การใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 
10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหาร 12.91, 12.78, 12.84 และ 12.70 บาท/กิโลกรัม โดย
พบว่าเมื่อระดับของสายหางกระรอกเพิ่มขึ้น ท้าให้ต้นทุนค่าผลิตอาหารถูกลง 0.13, 0.07 และ 0.21 
บาท/กิโลกรัม 

ส่วนต้นทุนที่ประหยัดได้ส้าหรับไก่ขุน พบว่า เมื่อระดับสายหางกระรอกในสูตร
อาหารเพิ่มข้ึน ท้าให้ต้นทุนในการผลิตอาหารลดลง เท่ากับ 0.20, 0.23 และ 0.38 บาท/กิโลกรัม 

ส้าหรับต้นทุนที่ประหยัดได้จากการใช้อาหารสตูรสายหางกระรอกเลีย้งไก่พื้นเมืองให้
มีน้้าหนักตัวเพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัม พบว่า ช่วงไก่เล็ก การใช้สายหางกระรอกในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 
และ 15 เปอร์เซ็นต์  มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เท่ากับ 24.98, 27.19, 
27.29 และ 26.20 บาท/กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ
ต่างๆ กับกลุ่มสายหางกระรอกในอาหารที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (สูตรควบคุม)  พบว่า กลุ่มที่ได้รับสาย
หางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่้าที่สุด (24.98 
บาท/กิโลกรัม)  โดยเมื่อเพิ่มระดับสายหางกระรอกในสูตรอาหารระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เพิ่มสูงข้ึน เท่ากับ   2.21, 2.31 และ 1.22 
บาท  

ช่วงไก่รุ่น การใช้สายหางกระรอกในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  
มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เท่ากับ 35.63, 36.03, 36.59 และ 39.11  
บาท/กิโลกรัม เมื่อน้ามาเปรียบเทยีบกับสูตรที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์  พบว่า กลุ่มที่
ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว  
1 กิโลกรัม สูงกว่าสูตรควบคุม เท่ากับ 0.04, 0.96 และ 3.48 บาท/กิโลกรัม  

ช่วงไก่ขุน การใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เท่ากับ 38.71, 38.33, 38.61 และ 38.61 บาท/กิโลกรัม 
โดยเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับสูตรที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์  พบว่า กลุ่มที่ได้รับ  
สายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว  
1 กิโลกรัม ต่้ากว่าสูตรควบคุมเท่ากับ 0.38, 0.10 และ  0.10 บาท/กิโลกรัม 
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เมื่อพิจารณาตลอดช่วงอายุของการเลี้ยง (ไก่เล็ก-ไก่ขุน) พบว่า การใช้สายหางกระรอก
ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว  
1 กิโลกรัม  เท่ากับ  35.31, 35.89, 35.89 และ 37.24 บาท/กิ โลกรัม โดยกลุ่มที่ได้รับสายหาง
กระรอก ที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่้าที่สุด (35.31 
บาท/กิโลกรัม) และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในการผลิตไก่พื้นเมืองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม 0.58, 0.58  และ 1.93 บาท/กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 30 ต้นทุนค่าอาหารที่ประหยัดได้ต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 1-4, 5-8, 9-12 และ 1-12 สัปดาห์  
ช่วงอายุ สูตรอาหาร 

1 2 3 4 
ไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์)     
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 24.98 27.19 27.29 26.20 
 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/กิโลกรัม)  +2.21  +2.31 +1.22 
ไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์)     
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 35.63 36.03 36.59 39.11 
 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/กิโลกรัม)     +0.04  +0.96 +3.48 
ไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์)     
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 38.71 38.33 38.61 38.61 
 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/กิโลกรัม)  -0.38     -0.10   -0.10 
ไก่เล็ก-ไก่ขุน (อายุ 1-12 สัปดาห์)     
 ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กิโลกรัม) 35.31 35.89 35.89 37.24 
 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/กิโลกรัม)    +0.58   +0.58  +1.93 
หมายเหตุ : สูตร 1 สูตรควบคุม (สายหางกระรอก 0 เปอร์เซ็นต์), สูตร 2 สายหางกระรอก  5 เปอร์เซ็นต์, สูตร 3 

สายหางกระรอก 10 เปอร์เซ็นต์ และสูตร 4 สายหางกระรอก 15 เปอร์เซ็นต์  
 

6.4.2 ปริมาณสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลา ท่ีสามารถน้ามาใชผ้ลิตอาหารไก่พ้ืนเมือง 
6.4.2.1 ปริมาณสายหางกระรอกทั้งหมด (น้้าหนักสด) 

ปริมาณการกระจายของสายหางกระรอกบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางและตอนบน (ตารางที่ 31) มีพื้นที่กระจายทั้งสิ้น 304.36 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 5,719.95 ตัน/ตารางกิโลเมตร ดังนั้นคาดว่าจะมีสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
และตอนบนปริมาณ 1,740,924.90  ตัน 

6.4.2.2 ปริมาณสายหางกระรอกทั้งหมด (น้้าหนักแหง้) 
จากการส้ารวจปริมาณของสายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ

ตอนบน พบว่า มีประมาณ 1,740,924 ตัน และเมื่อน้าสายหางกระรอกมาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี พบว่า สายหางกระรอกมีวัตถุแห้ง 9.86 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคาดว่ามีสายหางกระรอกในทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางและตอนบนปริมาณ 171,655 ตัน วัตถุแห้ง ดังแสดงในตารางที่ 31 
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ตารางท่ี 31 ปริมาณสายหางกระรอกในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนที่สามารถ
น้ามาใช้ผลิตอาหารไก่พื้นเมือง 

พืชน้้า พื้นที่กระจาย 
(ตร./กม.) 

ความหนาแนน่ 
(ตัน/ตร.กม.) 

น้้าหนกัสด 
(ตัน) 

วัตถุแห้ง 
(%) 

น้้าหนกัแห้ง 
(ตัน) 

สายหางกระรอก 304.36 5,719.95 1,740,924 9.86 171,655 
 

6.4.3 มูลค่าท่ีประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอกในอาหารไก่พ้ืนเมือง 
6.4.3.1 ปริมาณอาหารสูตรสายหางกระรอกทีส่ามารถผลิตได้ทัง้หมด 

จากปริมาณสายหางกระรอกทัง้หมดที่พบในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนบนมีประมาณ 171,655 ตันน้้าหนักแห้ง หรือ 171,655,000 กิโลกรัม เมื่อน้ามาใช้ในสูตรอาหาร
ในระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตอาหารไก่พื้นเมืองได้ 3,433,100,000 กิโลกรัม ดังแสดงในตาราง
ที่ 32 

6.4.3.2 น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดของไก่พื้นเมือง เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้สายหาง
กระรอกทั้งหมดที่สามารถผลิตได้ 

ผลจากการทดลองใช้สายหางกระรอกในสูตรอาหารไก่รุ่น (ตารางที่ 32) 
ส้าหรับไก่รุ่นที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มข้ึนของ
น้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือต้นทุนค่าอาหารต่้าที่สุด (38.33 บาท/กิโลกรัม) และมีอัตราเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้้าหนักตัวเท่ากับ 3.14 ดังนั้นถ้าน้าสายหางกระรอกที่มีในทะเลสาบสงขลามาผลิตอาหาร โดยใช้ 
สายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์  จะสามารถผลิตอาหารได้จ้านวน 3,433,100,000  กิโลกรัม  
และเมื่อน้ามาใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จะสามารถผลิตไก่พื้นเมืองได้ปริมาณ 1,093,343,945 กิโลกรัม  

6.4.3.3 มูลค่าที่ประหยัดได้เมื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยอาหารที่ใช้สายหางกระรอก 
การผลิตไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ ด้วยอาหารที่มีสายหางกระรอก

ที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุม) ใช้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม  38.71 บาท/
กิโลกรัม และกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ใช้ต้นทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มน้้าหนักตัวต่้าที่สุด (38.33 บาท/กิโลกรัม) โดยกลุ่มที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ 
มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมถูกกว่ากลุ่มควบคุม 0.38 บาท/กิโลกรัม ซึ่งการน้า
สายหางกระรอกในทะเลสาบสงขลามาใช้ในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลผลิต 
1,093,343,945  กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ประมาณ 415,468,938 บาท/ปี  
 
ตารางท่ี 32 มูลค่าที่ประหยัดได้เมื่อใช้สายหางกระรอก 5 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารไก่พื้นเมือง 

พืชน้้า ปริมาณ 
(กก.) 

ระดับ 
(%) 

ผลิตอาหารได้ 
(กก.) 

ไก่ที่ผลิตได ้
(กก.) 

ต้นทุนที่ถูกลง 
(บาท/กก.) 

ต้นทุนที่ลดลง 
(บาท/ปี) 

สายหางกระรอก 171,655 5 3,433,100,000 1,093,343,945 0.38 415,468,938 
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6.5 สรุป 

ต้นทุนค่าอาหารไก่พื้นเมืองที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  
ในช่วงไก่เล็ก (1-4 สัปดาห์) ใช้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 24.98, 27.19, 
27.29 และ 26.20 บาท ช่วงไก่รุ่น (5-8 สัปดาห์) ใช้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม 
เท่ากับ 35.63, 36.03, 36.59 และ 39.11 บาท/กิโลกรัม และช่วงไก่ขุน ( 9-12 สัปดาห์)  ใช้ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 38.71, 38.33, 38.61 และ 38.61 บาท/กิโลกรัม 

สายหางกระรอกเหมาะที่จะน้ามาใช้ในเป็นอาหารไก่พื้นเมืองช่วงไก่ขุน (9 -12 
สัปดาห์) ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตอาหารไก่พื้นเมืองได้ 3,433,100,000 กิโลกรัม และผลิต
ไก่พื้นเมืองได้ 1,093,343,945 กิโลกรัม ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ประมาณ 415,468,938 บาท/ปี 
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บทที่ 7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
7.1 สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาการใช้พืชน้้าในทะเลสาบสงขลาเป็นอาหารไก่พื้นเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 
4 ส่วน ได้แก่ 1. การส้ารวจคุณภาพน้้าและปรมิาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 2. องค์ประกอบทางเคมี 
การย่อยได้ของโภชนะของพืชน้้า 3. สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารที่ใช้พืชน้้าเป็น
ส่วนประกอบ  และ 4. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใช้พืชน้้าเป็นอาหารไก่พื้นเมือง 
สามารถสรุปได้ ดังนี ้

7.1.1 การสา้รวจคุณภาพน้้าและปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา  
1) ทะเลสาบสงขลา มีความลึกอยู่ในช่วง 0.85-3.37 เมตร น้้ามีความโปร่งแสง 

0.20-1.33 เมตร ความเค็มอยู่ในช่วง 0.00-12.66 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.67-8.55 น้้า
มีอุณภูมิอยู่ในช่วง 30.08-31.67 องศาเซลเซียส และมีค่าออกซิเจนอยู่ในช่วง 7.36-7.66 พีพีเอ็ม 

2) เกษตรกรบริเวณพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลามีการใช้พืชน้้า 5 ชนิด ได้แก่ สาย
หางกระรอก สาหร่ายเส้นด้าย สายพุงชะโด สาหร่ายไส้ไก่ และสายหนาม เป็นอาหารสัตว์  

3) พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนมีพืชน้้าทั้งหมด 3,893,300.98 
ตัน/น้้าหนักสด ประกอบไปด้วย สายหางกระรอก สาหร่ายเส้นด้าย สายหนาม สายพุงชะโด และ 
สาหร่ายไส้ ไก่  1,740,924.90, 1,014,657.82, 563,435.93, 459,953.93 และ 114,328.40 ตัน/
น้้าหนกัสด ตามล้าดับ 
 

7.1.2 องค์ประกอบทางเคมี การย่อยได้ของโภชนะของพืชน้้า  
1) องค์ประกอบทางเคมีของพืชน้้า พืชน้้าในสภาพสดมีความช้ืนสูง 89.49-94.45 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อน้ามาท้าให้แห้ง พืชน้้ามีวัตถุแห้ง 87.96-93.45 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนรวม 11.97- 
20.08 เปอร์เซ็นต์ ไขมันรวม 1.30-2.25 เปอร์ เซ็นต์ ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก 36.99 -62.15 
เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 6.50-14.45 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 18.08-32.45 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 0.682 -
1.524 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.24-0.59 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงานรวม 2,552-3,035 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม 

2) การย่อยได้ของโภชนะของพืชน้้าในไก่พื้นเมือง พบว่า สายหางกระรอก และ 
สาหร่ายไส้ไก่มีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง 64.57 และ 66.62 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสมดุลไนโตรเจนอยู่ในช่วง 
-0.009 - -0.790 กรัม/ตัว  และพลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ 1,567 และ 1,686 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม พลังงานใช้ประโยชน์โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 1,549 และ    1,688 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง 1,945 และ 2,042 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และ
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 1,958 และ 2,065 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
สูงกว่าพืชน้้าอื่นๆ ซึ่งสายหางกระรอกเป็นพืชน้้าที่มีความเหมาะสมในด้านปริมาณ องค์ประกอบทาง
เคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะสามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารในการผลิตไก่พื้นเมือง 
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7.1.3 ผลของการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซาก
ของไก่พ้ืนเมือง  

ผลของการใช้สายหางกระรอกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซาก
ของไก่พื้นเมือง พบว่า ไม่ควรใช้สายหางกระรอกในอาหารในช่วงไก่เลก็ (อายุ 1-4 สัปดาห์) และในช่วง
ไก่รุ่น (5-8 สัปดาห์) เนื่องจากมีผลท้าให้น้้าหนักตัวเพิ่มและอัตราอาหารเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว
ด้อยลง และท้าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัมเพิ่มสูงข้ึน แต่ควรใช้สายหาง
กระรอกในอาหารช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท้าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อ
การเพิ่มน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่้าที่สุด (38.33 บาท)  
 

7.1.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไก่พ้ืนเมืองโดยใช้สาย
หางกระรอกเป็นส่วนประกอบในอาหาร 

1) ต้นทุนการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองที่ใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ 
(สูตรควบคุม)ในช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) เท่ากับ 13.36 บาท/กิโลกรัม เมื่อใช้ระดับสายหาง
กระรอกในสูตรอาหารที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนต่้าลง 0.32, 0.68 และ 1.00 บาท/
กิโลกรัม ช่วงไก่รุ่น (อายุ 5-8 สัปดาห์) สูตรอาหารควบคุมมีต้นทุน เท่ากับ  12.91 บาท/กิโลกรัม  
เมื่อใช้สายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ต้นทุนค่าอาหารลดลง 0.19, 0.36 
และ 0.68 บาท/กิโลกรัม และช่วงไก่ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์)  สูตรควบคุมมีต้นทุน เท่ากับ 12.41 
บาท/กิโลกรัม เมื่อใช้ระดับสายหางกระรอกที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้มีต้นทุนต่้าลง 
0.72, 0.62 และ 1.20 บาท/กิโลกรัม  

2) พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบนมีสายหางกระรอกปริ มาณ 
1,740,924 ตัน/น้้าหนักสด และเมื่อน้ามาท้าให้แห้งจะมีสายหางกระรอกปริมาณ 171,655 ตัน/วัตถุ
แห้ง และการใช้สายหางกระรอกในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถผลิต
อาหารได้ปริมาณ 3,433,100,000 กิโลกรัม เมื่อน้าอาหารที่ผลิตได้ไปใช้ในการผลิตไก่พื้นเมืองจะท้า
ให้สามารถผลิตไก่พื้นเมืองได้ปริมาณ 1,093,343,945 กิโลกรัม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลง
ประมาณ 415,468,938 บาท/ปี 
 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

1. การส้ารวจสภาพแวดล้อมและปริมาณของพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาควรด้าเนินการ 2 ครั้งใน
รอบปี ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เนื่องจากในแต่ละช่วงฤดูมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท้าให้การ
เจริญเติบโตของพืชน้้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันด้วย จะท้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด 

2. การน้าพืชน้้ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ควรมีการล้างและท้าความสะอาดอย่าง
ละเอียดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เพราะพืชน้้าในทะเลสาบสงขลาเป็นที่อยู่ของสัตว์น้้าหลาย
ชนิด อาจท้าให้ค่าโปรตีนรวมของพืชน้้ามีค่าสูงเกินไป  

3. การน้าพืชน้้าในทะเลสาบสงขลามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ควรมีการวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น 
ตะกั่ว สังกะสี และปรอท น้้าจากชุมชนเมือง หรือพื้นที่อุตสาหกรรม เนื่องจากพืชน้้าสามารถในการ
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ดูดซับสารเหล่านั้นเข้ามาสะสมไว้ในล้าต้นหรือส่วนอื่นๆ ของพืช ซึ่งอาจมีสารพิษตกค้างที่ เป็น
อันตรายต่อสัตว์ได้ 

4. พืชน้้ามีเยื่อใยค่อนข้างสูงซี่งระบบทางเดินอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรศึกษาการใช้สารเสริม เช่น เอนไซม์ย่อยเยื่อใยร่วมกับการใช้พืช
น้้าในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากพืชน้้าอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. การทดลองสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองควรแยกเพศระหว่างเพศผู้และเพศเมีย 
เนื่องจากแต่ละเพศมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันมากอาจท้าให้ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนได้ 
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ภาคผนวก ก 
การส้ารวจสภาพแวดล้อมทางน้้าและพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 

 
ภาคผนวกท่ี 1 แบบสอบถามเกษตรกร 
   

แบบสอบถามเกษตรกร 
  

ตอนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว     
 ช่ือ………………………………………………………………………….. 
 ที่อยู…่……………………………………………………………………… 
  
ตอนท่ี 2 การประกอบอาชีพปศุสัตว์    
 2.1 สัตว์ท่ีเลี้ยง     
 ( ) ไก่กระทง ( ) ไก่ไข่ ( ) ไก่พื้นเมือง   
 ( ) เป็ดเนื้อ ( ) เป็ดไข่    
 ( ) สุกรพนัธ์ุ 

 
( ) สุกรพืน้เมอืง   

 2.2 ด้านอาหารสัตว์    
 (  ) อาหารส้าเรจ็รปู (  ) อาหารผสมเอง 

 
 

 2.3 พืชน้้าท่ีน้ามาเลี้ยงสัตว์   
 (  ) สาหร่ายไส้ไก ่ (  ) สายพุงชะโด  
 (  ) สายหางกระรอก (  ) สายหนาม  
 (  ) สาหร่ายเส้นด้าย (  ) ผักตบชวา   
 (  ) สาหร่ายไฟ (  ) อื่นๆ 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลพืน้ที่ส้ารวจคณุภาพน้้าและข้อมูลคณุภาพน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ

ตอนบน 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 พิกัดพื้นทีส่้ารวจคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลา 

สถานี พื้นที ่ เขตที่ ลองติจูด แลตตจิูด 
1 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 1 1000 24, 39,, 070 16,  07,, 
2 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 1 1000 25, 38,, 070 17, 14,, 
3 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 1 1000 24, 06,, 07 022, 12,, 
4 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 1 1000 19, 26,, 070 21, 20,, 
5 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 2 1000 23, 12,, 070 27, 30,, 
6 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 2 1000 17, 35,, 070 25, 46,, 
7 ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 2 1000 20, 35,, 070 32, 00,, 
8 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง 3 1000 11, 12,, 070 37, 45,, 
9 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง 3 1000 27, 14,, 07063, 54,, 
10 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง 3 1000 15, 26,, 070 40, 09,, 
11 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง 3 1000 14, 44,, 070 41, 49,, 
12 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน 5 1000 17, 57,, 070 46, 00,, 
13 ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน 5 1000 12, 11,, 070 46, 39,, 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 ข้อมูลคุณภาพน้้าในทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนบน 

พื้นที ่ สถานีที ่
ความลึก 
(เมตร) 

ความโปร่งแสง 
(เมตร) 

ความเค็ม 
(พีพีที) 

ความเป็นกรด-ด่าง 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
ออกซิเจน 
(พีพีเอ็ม) 

ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงล่าง 1 3.40 0.98 15.00 7.96 30.00 7.57 
2 3.00 1.03 13.00 7.75 30.00 7.56 
3 2.10 1.20 10.00 7.62 30.40 7.55 
4 5.00 0.45 12.00 7.38 30.20 7.57 

เฉลี่ย 3.37 0.91 12.50 7.67 30.15 7.56 
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางช่วงบน 5 0.70 1.20 8.00 7.76 30.20 7.37 

6 1.00 0.40 7.00 9.05 33.33 7.16 
7 0.85 1.50 5.00 8.40 30.02 7.57 

เฉลี่ย 0.85 1.03 6.67 8.40 31.18 7.36 
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงล่าง 8 1.60 0.40 3.50 8.71 31.80 7.57 

9 1.50 0.40 3.00 8.13 29.80 7.43 
เฉลี่ย       

ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงกลาง 10 1.90 0.40 2.00 8.33 30.00 7.65 
11 2.10 0.40 2.00 8.40 30.00 7.67 

เฉลี่ย 2.00 0.40 2.00 8.36 30.00 7.66 
ทะเลสาบสงขลาตอนบนช่วงบน 12 1.75 0.20 0.00 7.73 30.05 7.43 

13 1.50 0.23 0.00 9.16 31.40 7.58 
เฉลี่ย 1.62 0.21 0.00 8.44 30.72 7.51 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 มาตรฐานโลหะหนักในน้้าทะเลและตะกอนดินชายฝั่งทะเล 

โลหะหนัก 
ค่ามาตรฐาน 

น้้าทะเล 
(พีพีเอ็ม) 

ตะกอนดินชายฝ่ัง 
(พีพีเอ็ม) 

แคดเมียม 0.003 1.60 
โครเมียม 0.05 45. 5 
ตะกั่ว 0.10 36. 0 
ทองแดง 1.00 21. 4 
ปรอท 0.02 0.2 
สังกะส ี 5.0 80. 0 
แมงกานีส 5.0 - 
เหล็ก 3.0 - 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2564) 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหก์ารใช้สายหางกระรอกในอาหารตอ่สมรรถภาพการผลิต  

และลกัษณะซากของไกพ่ื้นเมือง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 4 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหารไก่พื้นเมือง 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ราคา 

(บาท/กก.) 
ข้าวโพด1 009.10 
สายหางกระรอก2 003.00 
กากถ่ัวเหลือง1 015.00 
ปลาป่น1 022.00 
น้้ามันปาลม์1 030.00 
ไดแคลเซียม1 010.00 
เปลือกหอย1 015.00 
เกลอื1 002.50 
แอล -ไลซีน1 060.00 
ดี แอล- เมทไธโอนีน1 160.00 
พรีมิกซ์1 020.00 

หมายเหตุ: 1ราคาวัตถุดิบที่ค้านวณเป็นราคาที่ประกาศโดยกรมปศุสัตว์ ณ ช่วงเดือนมกราคม 2562 
 2ราคาสายหางกระรอกเป็นราคาที่รับซ้ือจากเกษตรกร  
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ตารางภาคผนวกท่ี 5 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมืองพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่เลก็   
(อายุ 1-4 สัปดาห์)  

ส่วนประกอบ 
ราคา 

(บาท/กก.) 

สูตรที่ 
1 2 3 4 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ข้าวโพด 9.10 57.80 525.98 52.80 480.48 47.60 433.16 42.50 386.75 
สายหางกระรอก 3.00 0.00 0.00 5.00 15.00 10.00 30.00 15.00 45.00 
กากถัวเหลือง 15.00 27.00 405.00 26.00 390.00 25.20 378.00 24.30 364.50 
ปลาป่น 22.00 7.00 154.00 7.00 154.00 7.00 154.00 7.00 154.00 
น้้ามันปาล์ม 30.00 3.00 90.00 4.00 120.00 5.00 150.00 6.00 180.00 
ไดแคลเซียม 10.00 2.10 21.00 2.10 21.00 2.10 21.00 2.10 21.00 
เปลือกหอย 15.00 1.30 19.50 1.30 19.50 1.30 19.50 1.30 19.50 
เกลือ 2.50 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 
แอล -ไลซีน 60.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 
ดี แอล- เมทไธโอนีน 160.00 0.50 80.00 0.50 80.00 0.50 80.00 0.50 80.00 
พรีมิกซ์1 20.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 

รวม 100.00 1,336.23 100.00 1,320.73 100.00 1,306.41 100.00 1,291.50 
เฉลี่ย*  13.36  13.20  13.06  12.91 

หมายเหตุ: *ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารไก่พ้ืนเมือง 1 กิโลกรัม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 6 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมืองพันธ์ุตะนาวศรี ระยะไก่รุ่น  
(อายุ 5-8 สัปดาห์)  

ส่วนประกอบ 
ราคา 

(บาท/กก.) 

สูตรที่ 
1 2 3 4 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ข้าวโพด 9.10 62.98 573.12 57.65 524.62 51.05 464.56 46.05 419.06 
สายหางกระรอก 3.00 0.00 0.00 5.00 15.00 10.00 30.00 15.00 45.00 
กากถัวเหลือง 15.00 23.00 345.00 22.00 330.00 21.80 327.00 20.70 310.50 
ปลาป่น 22.00 6.00 132.00 6.00 132.00 6.00 132.00 6.00 132.00 
น้้ามันปาล์ม 30.00 2.50 75.00 3.70 111.00 5.50 165.00 6.60 198.00 
ไดแคลเซียม 10.00 2.10 21.00 2.10 21.00 2.10 21.00 2.10 21.00 
เปลือกหอย 15.00 1.30 19.50 1.30 19.50 1.30 19.50 1.30 19.50 
เกลือ 2.50 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 
แอล -ไลซีน 60.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 
ดี แอล- เมทไธโอนีน 160.00 0.50 80.00 0.50 80.00 0.50 0.00 0.50 80.00 
พรีมิกซ์1 20.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 

รวม 100.00 1,291.12 100.00 1,278.62 100.00 1,284.56 100.00 1,270.56 
เฉลี่ย*  12.91  12.78  12.84  12.70 

หมายเหตุ: *ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารไก่พื้นเมือง 1 กิโลกรัม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 7 ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (% ในสภาพใหส้ัตว์กิน) และต้นทุนค่าอาหารของไก่พื้นเมืองพันธ์ุตะนาวศรี   
ระยะไก่ขุน  (อายุ 9-12 สัปดาห์)  

ส่วนประกอบ 
ราคา 

(บาท/กก.) 

สูตรที่ 
1 2 3 4 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ้านวน 
(กก.) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ข้าวโพด 9.10 68.50 623.35 64.35 585.58 58.35 530.98 53.35 485.48 
สายหางกระรอก 3.00 0.00 0.00 5.00 15.00 10.00 30.00 15.00 45.00 
กากถัวเหลือง 15.00 18.35 275.25 16.50 247.50 16.00 240.00 15.00 225.00 
ปลาป่น 22.00 6.00 132.00 6.00 132.00 6.00 132.00 6.00 132.00 
น้้ามันปาล์ม 30.00 2.50 75.00 3.70 111.00 5.50 165.00 6.60 198.00 
ไดแคลเซียม 10.00 2.50 25.00 2.50 25.00 2.50 25.00 2.50 25.00 
เปลือกหอย 15.00 1.35 20.25 1.35 20.25 1.35 20.25 1.35 20.25 
เกลือ 2.50 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 
แอล -ไลซีน 60.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 0.50 30.00 
ดี แอล- เมทไธโอนีน 160.00 0.50 80.00 0.50 80.00 0.50 80.00 0.50 80.00 
พรีมิกซ์1 20.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 

รวม 100.00 1,241.60 100.00 1,221.08 100.00 1,218.98 100.00 1,203.48 
เฉลี่ย*  12.41  12.21  12.18  12.03 

หมายเหตุ: *ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารไก่พื้นเมือง 1 กิโลกรัม 
 



123 
 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 โปรแกรมวัคซีนและการท้าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมอืง 
อาย ุ วัคซีนป้องกันโรค วิธีใช้ 

1 วัน วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ หยอดจมูก 
7 วัน วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หยอดจมูกหรือตา 
14 วัน วัคซีนป้องกันโรคกัมโบโร ่ หยอดปาก 
21 วัน วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอกัเสบ หยอดจมูกหรือตา 
5 สัปดาห ์ วัคซีนป้องกันโรคกัมโบโร ่ หยอดปาก 
6 สัปดาห ์ วัคซีนป้องกันโรคกล่องเสียงอักเสบ หยอดจมูก 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 9 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรือนเลีย้งไก่พื้นเมอืง ระยะเลก็ (1-4 สัปดาห์) 

สัปดาห์ที่ วันที ่ วันที่/เดือน/ป ี อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิสูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์ 
1 1 24 ก.พ. 62 28.20 33.30 76 
 2 25 ก.พ. 62 24.70 29.70 87 
 3 26 ก.พ. 62 26.10 30.30 84 
 4 27 ก.พ. 62 26.50 30.50 84 
 5 28 ก.พ. 62 27.60 31.10 73 
 6 1 มี.ค. 62 28.40 29.00 73 
 7 2 มี.ค. 62 27.50 30.90 80 
2 1 3 มี.ค. 62 24.80 31.70 73 
 2 4 มี.ค. 62 26.00 32.50 82 
 3 5 มี.ค. 62 24.50 33.20 86 
 4 6 มี.ค. 62 25.00 33.90 79 
 5 7 มี.ค. 62 24.80 33.40 80 
 6 8 มี.ค. 62 24.00 31.90 83 
 7 9 มี.ค. 62 25.10 33.20 79 
3 1 10 มี.ค. 62 25.60 33.70 76 
 2 11 มี.ค. 62 26.00 35.20 75 
 3 12 มี.ค. 62 25.50 35.00 72 
 4 13 มี.ค. 62 26.00 34.10 76 
 5 14 มี.ค. 62 25.00 33.00 77 
 6 15 มี.ค. 62 25.30 33.00 77 
 7 16 มี.ค. 62 25.00 33.20 76 
4 1 17 มี.ค. 62 25.20 36.00 73 
 2 18 มี.ค. 62 26.10 33.30 75 
 3 19 มี.ค. 62 27.20 35.10 73 
 4 20 มี.ค. 62 26.00 35.00 74 
 5 21 มี.ค. 62 28.90 32.30 78 
 6 22 มี.ค. 62 23.30 36.00 76 
 7 23 มี.ค. 62 29.10 35.40 76 
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ตารางภาคผนวกท่ี 10 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรอืนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระยะรุ่น  
(5-8 สัปดาห์) 

สัปดาห์ที่ วันที ่ วันที่/เดือน/ป ี อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิสูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์ 
5 1 24 มี.ค. 62 25.20 33.30 76 
 2 25 มี.ค. 62 24.10 34.70 73 
 3 26 มี.ค. 62 26.10 35.30 75 
 4 27 มี.ค. 62 25.50 34.50 75 
 5 28 มี.ค. 62 25.60 35.10 73 
 6 29 มี.ค. 62 24.40 33.00 76 
 7 30 มี.ค. 62 25.50 35.90 73 
6 1 30 มี.ค. 62 25.10 33.70 74 
 2 1 เม.ย. 62 26.00 34.50 76 
 3 2 เม.ย. 62 25.40 33.20 76 
 4 3 เม.ย. 62 25.20 35.90 73 
 5 4 เม.ย. 62 25.90 34.40 78 
 6 5 เม.ย. 62 25.50 36.90 73 
 7 6 เม.ย. 62 25.00 33.20 77 
7 1 7 เม.ย. 62 25.80 34.70 73 
 2 8 เม.ย. 62 26.20 35.60 74 
 3 9 เม.ย. 62 25.70 35.10 73 
 4 10 เม.ย. 62 26.10 34.80 73 
 5 11 เม.ย. 62 25.50 33.70 74 
 6 12 เม.ย. 62 25.60 33.90 73 
 7 13 เม.ย. 62 25.30 34.60 74 
8 1 14 เม.ย. 62 25.00 35.70 73 
 2 15 เม.ย. 62 25.80 34.50 75 
 3 16 เม.ย. 62 25.40 36.20 72 
 4 17 เม.ย. 62 25.20 35.90 73 
 5 18 เม.ย. 62 25.60 34.40 76 
 6 19 เม.ย. 62 25.30 36.90 73 
 7 20 เม.ย. 62 25.60 35.20 72 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ของโรงเรอืนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ระยะขุน   
(9-12 สัปดาห์) 

สัปดาห์ที่ วันที ่ วันที่/เดือน/ป ี อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิสูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์ 
9 1 21 เม.ย. 62 25.50 33.00 74 
 2 22 เม.ย. 62 25.10 33.70 73 
 3 23 เม.ย. 62 25.30 34.30 73 
 4 24 เม.ย. 62 24.80 33.50 74 
 5 25 เม.ย. 62 25.10 34.10 73 
 6 26 เม.ย. 62 24.40 33.00 75 
 7 27 เม.ย. 62 25.00 34.90 74 

10 1 28 เม.ย. 62 25.30 33.50 74 
 2 29 เม.ย. 62 25.00 32.90 77 
 3 30 เม.ย. 62 25.40 33.60 73 
 4 1 พ.ค. 62 25.30 32.90 75 
 5 2 พ.ค. 62 24.90 33.40 75 
 6 3 พ.ค. 62 25.30 34.60 74 
 7 4 พ.ค. 62 25.00 32.20 77 

11 1 6 พ.ค. 62 24.80 32.70 74 
 2 7 พ.ค. 62 25.20 33.60 74 
 3 8 พ.ค. 62 25.10 32.10 76 
 4 9 พ.ค. 62 24.10 34.80 73 
 5 10 พ.ค.62 25.50 33.70 75 
 6 11 พ.ค.62 24.90 33.80 74 
 7 12 พ.ค.62 25.00 33.60 73 

12 1 14 พ.ค. 62 25.20 33.60 74 
 2 15 พ.ค. 62 24.80 33.50 73 
 3 16 พ.ค. 62 25.20 33.20 74 
 4 17 พ.ค. 62 25.50 32.90 73 
 5 18 พ.ค.62 25.00 33.40 74 
 6 19 พ.ค.62 25.40 32.70 75 
 7 20 พ.ค.62 25.00 33.20 74 
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ตารางภาคผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมือง 
ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์  

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 1629.882 543.294 0.172 0.912 
Error 8 25244.000 3155.500   
Total 11 26873.882    
CV. 8.11     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนักตัวเพิ่ มของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 2148.007 716.002 1.993 0.194 
Error 8 2873.970 359.246   
Total 11 5021.978    
CV. 7.23     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว

ของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์  
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 0.204 0.068 8.215 0.008 
Error 8 0.066 0.008   
Total 11 0.271    
CV. 5.58     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 3077.955 1025.985 0.069 0.975 
Error 8 118200.769 14775.096   
Total 11 121278.724    
CV. 7.38     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 5-8 

สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 6484.238 2161.413 2.157 0.171 
Error 8 8015.964 1001.995   
Total 11 14500.202    
CV. 7.36     
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ตารางภาคผนวกท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนกัตัว
ของไก่พื้นเมอืง ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห ์

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 0.157 0.052 0.725 0.565 
Error 8 0.576 0.072   
Total 11 0.733    
CV. 9.71     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 8186666.667 2728888.889 0.224 0.877 
Error 8 9.740E7 1.218E7   
Total 11 1.056E8    
CV. 9.31     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 

9-12 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 395833.333 131944.444 0.154 0.924 
Error 8 6853333.333 856666.667   
Total 11 7249166.667    
CV. 7.70     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว  

ของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 9-12 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 0.015 0.005 0.041 0.988 
Error 8 0.973 0.122   
Total 11 0.988    
CV. 9.47     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณอาหารที่กินของไก่พื้นเมือง  

ช่วงอายุ 1-12 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 17492.479 5830.826 0.047 0.985 
Error 8 986633.031 123329.129   
Total 11 1004125.510    
CV. 7.06     
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ตารางภาคผนวกท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนักตัวเพิ่มของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 
1-12   สัปดาห์ 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 12403.131 4134.377 2.575 0.127 
Error 8 12842.994 1605.374   
Total 11 25246.125    
CV. 3.19     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว

ของไก่พื้นเมือง ช่วงอายุ 1-12 สัปดาห์ 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 0.082 0.027 0.715 0.570 
Error 8 0.307 0.038   
Total 11 .389    
CV. 6.06     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัมีชีวิตก่อนฆ่า 24 ช่ัวโมง 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 37216.667 12405.556 6.411 0.016 
Error 8 15481.333 1935.167   
Total 11 52698.000    
CV. 4.74     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัซากอุ่น (รวมเครื่องใน) 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 2.329 0.776 1.002 0.440 
Error 8 6.198 0.775   
Total 11 8.527    
CV. 0.98     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้้าหนกัซากอุ่น (เอาเครื่องในออก) 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 14.436 4.812 4.303 0.044 
Error 8 8.947 1.118   
Total 11 23.383    
CV. 1.90     
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ตารางภาคผนวกท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของของเนื้อสันนอก 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 0.066 0.022 0.186 0.903 
Error 8 0.941 0.118   
Total 11 1.007    
CV. 2.56     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเนือ้สันใน 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 0.409 0.136 2.805 0.108 
Error 8 0.389 0.049   
Total 11 0.798    
CV. 8.60     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของของเนื้อหน้าอก 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 0.855 0.285 0.482 0.704 
Error 8 4.731 0.591   
Total 11 5.586    
CV. 7.41     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเนือ้สะโพก 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 3.181 1.060 0.937 0.467 
Error 8 9.053 1.132   
Total 11 12.234    
CV. 9.44     
 
ตารางภาคผนวกท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน่อง 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 0.542 0.181 1.840 0.218 
Error 8 0.785 0.098   
Total 11 1.326    
CV. 3.37     
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ตารางภาคผนวกท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปกี 
SOV DF SS MS F-value P-value 

Treatment 3 0.134 0.045 0.322 0.809 
Error 8 1.108 0.138   
Total 11 1.242    
CV. 3.50     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของไขมันในช่องท้อง 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 0.000 0.000 . . 
Error 8 0.000 0.000   
Total 11     
CV. 0.00     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของกระเพาะบด 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 1.057 0.352 81.966 0.000 
Error 8 0.034 0.004   
Total 11 1.092    
CV. 6.77     

 
ตารางภาคผนวกท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนทีบ่รโิภคได้ทั้งหมด 

SOV DF SS MS F-value P-value 
Treatment 3 5.081 1.694 0.939 0.466 
Error 8 14.436 1.804   
Total 11 19.517    
CV. 2.35     
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ภาคผนวก ง 
ภาพการส้ารวจคณุภาพน้้าและปริมาณพืชน้้าในทะเลสาบสงขลา 

 
 

  
ภาพภาคผนวกที่ 1 เครื่องตรวจคุณภาพน้้า Horiba 

model U-7 
ภาพภาคผนวกที่ 2 เครื่อง Secchi Disk 

 
 

 

  

ภาพภาคผนวกที่ 3 เครื่องวัดความเค็มของน้้า ภาพภาคผนวกที่ 4 การวัดความลึกของน้้า 
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ภาพภาคผนวกที่ 5 เครื่อง GPS วัดขนาดของพื้นที่ ภาพภาคผนวกที่ 6 การส้ารวจและบันทึกข้อมูลพื้นที่

การกระจายของพืชน้้า 
 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 7 ก้าหนดพื้นที่ในการสุ่มพืชน้้า ภาพภาคผนวกที่ 8 การชั่งน้้าหนักของพืชน้้า 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการเตรียมพืชน้้าเพือ่ใช้ในการทดลอง 

 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 9 การตากสาหร่ายไส้ไก่ ภาพภาคผนวกที่ 10 การตากสายหางกระรอก 

 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 11 การตากสายพุงชะโด ภาพภาคผนวกที่ 12 การตากสายหนาม 
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ภาพภาคผนวกที่ 13 การตากสาหร่ายเส้นด้าย ภาพภาคผนวกที่ 14 ตู้อบที่ใช้ในการอบพืชน้้า 

 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 15 เครื่องบดอาหารสัตว์ ภาพภาคผนวกที่ 16 ตัวอย่างพืชน้้า 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพการประเมินคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชนไ์ด้ของพืชน้้าในไกพ่ื้นเมือง 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 17 อุปกรณ์ในการเก็บมูลและ

ปัสสาวะ (harness) 
ภาพภาคผนวกที่ 18 การใส่อุปกรณ์เก็บมูลและปัสสาวะ

กับตัวไก่ 
 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 19 วิธีการป้อนพืชน้้าให้ไก่ ภาพภาคผนวกที่ 20 ไก่พร้อมมูลที่เก็บอยู่ ถุงพลาสติก 
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ภาคผนวก ช 
ภาพการศกึษาการใช้สายหางกระรอกในอาหารตอ่สมรรถภาพการผลิตของไกพ่ื้นเมือง 
 

  
ภาพภาคผนวกที่ 21 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาว ศรี

ที่มีอายุ 1 วัน 
ภาพภาคผนวกที่ 22 การชั่งน้้าหนักตัวเพื่อสุ่มเข้าทดลอง 

 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 23 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรี 

ช่วงไก่เล็ก (อายุ 1-4 สัปดาห์) 
 

ภาพภาคผนวกที่ 24 ไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตะนาวศรีช่วงไก่
ขุน (อายุ 9-12 สัปดาห์) 
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ภาคผนวก ซ 
ภาพลกัษณะซากของไกพ่ื้นเมืองที่ได้รบัสายหางกระรอกในอาหารที่มีอายุ 12 สัปดาห์ 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 25 ซากอุ่น (รวมเครื่องใน) 

 
ภาพภาคผนวกที่ 26 เปรียบเทียบซากของไก่พื้นเมือง

ที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ 

 
 

 

  
ภาพภาคผนวกที่ 27 เปรียบเทียบเน้ือสันนอกของไก่

พื้นเมืองที่ได้รับสายหางกระรอกที่ระดับ 0, 5,10 และ15 
เปอร์เซ็นต์ 

ภาพภาคผนวกที่ 28 ชิ้นส่วนของซากเม่ือผ่านการตัด
แต่ง 
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