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การเสริมใบหมอน ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอรไรดและ
คุณภาพซากไกสามสายเลือด 
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บทคัดยอ: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆ ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับ
คอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอรไรด และคุณภาพซากไกสามสายเลือด โดยใชไกสามสายเลือด  (พื้นเมือง X โร็ดไอแลนดเรด X บาร
พลีมัทร็อค)  อายุ 3   สัปดาห   จํานวน  75   ตัว ใหไดรับอาหารทดลอง   จํานวน 5  ทรีทเมนต ทรีทเมนตละ 3 ซ้ําๆ ละ 5 ตัว 
อาหารทดลองประกอบดวยสูตรอาหารควบคุมไมผสมใบหมอน กลุมท่ีเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 1  2 , 3  และ 4 ตามลําดับ 
ทําการศึกษาเปนเวลา 12 สัปดาห โดยแบงการเก็บขอมูลตั้งแต 3-12 สัปดาห ทําการเก็บขอมูลอัตราการเจริญเติบโต อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ เปอรเซ็นตซาก และสุมเก็บตัวอยางเลือดไกสามสายเลือดท่ีสัปดาหท่ี 12 ของแตละทรีทเมนตเพื่อตรวจหา
ระดับคอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอรไรด ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomize design) และเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)   ผลการทดลองพบวาการเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆ มีผลทํา
ใหอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ เปอรเซ็นตซาก คอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอรไรด ไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) จากการทดลองสรุปไดวาการใชใบหมอนแหงบดในสูตรอาหารไกสามสายเลือดท่ีระดับตางๆ ไมมีผลตอ
สมรรถภาพการผลิต แตระดับการเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 2 มีผลตอระดับคอเลสเทอรอลในซีรัมในไกสามสามเลือด  
คําสําคัญ : ใบหมอน, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, คอเลสเทอรอล, ไตรกลีเซอรไรด, ไกสามสายเลือด 
 
Abstract: The objective of this study was to compare the effects of dietary supplementation of Mulberry Leaves (Morus alba) 
(ML) at different level on productive performances of three breed broilers (Native X Rhode Island Red X Barred Plymouth 
Rock). Twenty one days old of seventy five three breed broilers were used in this study. Experimental diets composed of 5  
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treatments: 1) No supplementation ML as a control group, 2) Supplementation ML at 1 %,  3) Supplementation ML at 2 %, and 
4) Supplementation ML at 3 %, and 5) Supplementation ML at 4 %. The experiment was conducted for 12 weeks using 
completely randomized design (CRD). Daily feed intake, average daily gain (ADG), feed conversion ration (FCR), and carcass 
percentage were collected through the study. Blood sampling was done at 12 weeks old before slaughtering for detecting the 
cholesterol and triglyceride level in serum. The data were computed in terms of their statistical design. The results showed that 
there were no significantly different in ADG FCR, carcass percentage, cholesterol and triglyceride level among groups 
(P>0.05). In conclusion, the supplementation of Mulberry leaves at the different level has no affects on productive 
performances by supplementation of Mulberry leaves at the level of 2 percent affected on serum cholesterol.   
Keywords: Mulberry leaves (Morus alba), Growth Performance, Cholesterol Levels, Triglyceride, Carcass Quality of Three 
Crossbreed Chickens 
 
 

บทนํา 
 

ในปจจุบันผูบริโภคนิยมบริโภคเนื้อไกพื้นเมือง
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเนื้อไกพื้นเมืองมีสัดสวนของปริมาณ
ไขมันและโปรตีนท่ีเหมาะสม เนื้อมีลักษณะท่ีแนนและมี
รสชาติดี นอกจากนี้ไกเนื้อพื้นเมืองยังมีความทนทานตอ
โร คแ ละ สภ าพ แว ดล อมได ดี  แต มีข อด อย คือ มีก า ร
เจริญเติบโตชาและใหผลผลิตตํ่า (นวพร และเกษม. 2552) 
นักวิจัยจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุไกพื้นเมืองท่ี
เปนลูกผสมของไกพันธุพื้นเมือง X ไกพันธุโร็ดไอแลนด
เรด X ไกพันธุบารพลีมัทร็อค เนื่องจากมีสายเลือดของไก
พันธุเนื้อทางการคา  ทําใหมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ี
ดีกวาไกเนื้อพื้นเมือง  นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาถึงการใช
สมุนไพรชนิดตางๆ ทดแทนสารเสริมอาหาร (feed 
additives) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไกสาม
สายเลือด ดังท่ีสาโรช และคณะ (2547) กลาววาสมุนไพร
ไทยเปนทรัพยากรทางเลือกท่ีมีศักยภาพสูงทางหนึ่ง ท้ังนี้
เพราะวานอกจากจะมีสรรพคุณทางยาในการยับยั้งหรือฆา
จุลินทรียท่ีกอโรคอยางกวางขวางแลว สมุนไพรไทยหลาย
ชนิดยังสามารถกระตุนการกินและการยอยอาหาร เรงการ
เจริญเติบโต กระตุนภูมิคุมกัน ปกปองตับ และชวยลด
ไขมันและคอเลสเทอรอลในผลิตภัณฑสัตวไดดีเทาสาร
ปฏิชีวนะ (Antimicrobial growth promoters, AGPs) หรือ
สารเสริมอาหารตางๆ ดวย และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ไมทําให

มีสารตกคางท่ีกอใหเกิดเช้ือด้ือยาหรือเปนพิษตอผูบริโภค 
จนถึงปจจุบันนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําสมุนไพร
ไทยมาใชในอาหารสัตวเพื่อผลในดานการเพิ่มผลผลิต 
และทําใหผลภัณฑจากสัตว เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
สําหรับผูบริโภคท่ีมีความหวงใยในสุขภาพ เชน ผูบริโภค
ท่ีมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณคอเลสเทอรอลจากการ
บริโภคผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ในการทดลองครั้งนี้จึงมี
ความสนใจใชใบหมอนซึ่งเปนพืชยืนตนในตระกูลถั่ว 
Moraceae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Morus alba  และมีช่ือ
สามัญวา Mulberry หมอนเปนพืชท่ีปลูกมากในประเทศ
ไทยเพื่อใชใบเลี้ยงไหมและผลิตชาเขียวจากใบหมอน
เนื่องจากมีโปรตีนและแรธาตุตางๆ สูง (ประทีป และคณะ. 
2528) นอกจากนี้หมอนยังเปนพืชท่ีนาสนใจสามารถนํามา
เปนวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเปนแหลงของโปรตีน โดยเฉพาะ
นํามาเปนวัตถุดิบอาหารไกไข  ไกเนื้อ เนื่องจากใบหมอน
ยั ง มี ใ บ ห ม อ น มี ส า ร ดี อ็ อ ก ซิ โ น จิ ริ ม า ย ซิ น 
(Deoxynojirimycin) ซึ่งสารนี้มีผลในการลดระดับน้ําตาล
ในเลือด มีสารกาบา (GABA – Gamma amino butyric 
acid) ท่ีมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต และสารฟาย
โทสเตอรอล  (Phytosterol) ท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
ความระดับ       คอเลสเทอรอล ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาเปรียบเทียบผลการเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆ 
ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเทอรอล และ
ไตรกลีเซอรไรดของไกสามสายเลือด 

วิธีการวิจัย 
 

1. แผนการทดลอง   วางแผนการทดลองแบบ
สุมตลอด แบงออกเปน 5 ทรีทเมนต  แตละทรีทเมนตมี 
3 ซ้ําๆ ละ 5 ตัวอยาง รวมท้ังใชลูกไกสามสายเลือด 
(พื้นเมือง X โร็ดไอแลนดเรด X บารพลีมัทร็อค) 
ท้ังหมด 75 ตัว ทําการเลี้ยงและกกลูกไกในคอกรวม 
โดยเริ่มเลี้ยงใหกินอาหารพื้นฐานเปนเวลา 2 สัปดาห 
กอนเริ่มเก็บขอมูล โดยอาหารมีระดับโปรตีน 19 
เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชน 2,900 Kcal/ME/Kg 
ดังสวนประกอบและองคประกอบทางเคมีของอาหารท่ี
แสดงใน Table 1 และ 2 และลูกไกสามสายเลือดไดรับ
อาหารอยางเต็มท่ี (ad libitum) เปดน้ําสะอาดใหไกกิน
ตลอดเวลา และเม่ือไกอายุ  3 สัปดาหจึงเริ่มใหกิน
อาหารทดลองท่ีมีการเสริมดวยใบหมอนท่ีระดับตางๆ 
แบบ Top on ซึ่งแบงออกดังนี้  
 
ทรีทเมนตท่ี     1  อาหารเปรียบเทียบ  (สูตรควบคุม)  
คือไมมีการเสริมดวยใบหมอน                                 
ทรีทเมนตท่ี     2  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
1                    
ทรีทเมนตท่ี     3  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ   
2                                        
ทรีทเมนตท่ี     4  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
3                                
ทรีทเมนตท่ี     5  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
4    
 
 2. การหาระดับคอเลสเทอรอลและไตรกลี
เซอรไรดในเลือดไกสามสายเลือด ทําโดยการสุมเก็บ
ตัวอยางเลือดไกในสัปดาหสุดทายหลังการทดลอง และ
ทําการวิเคราะหหาระดับคอเลสเทอรอลและไตรกลี
เซอรไรด  โดยวิธี  Laboratory Investigation and 
Pathology (2011) 
 3. การวิเคราะหทางสถิต    ขอมูลท้ังหมดทําการวิเคราะหความแปรปรวน  
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการเสริมใบหมอนที่ระดับตางๆ ตอสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไกสามสายเลือด 

จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต สัปดาหท่ี 
3 – 12 โดยไดรับสูตรอาหารท่ีผสมใบหมอนท่ีระดับ
รอยละ 0, 1, 2, 3, และ 4 จะพบวาอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยเทากับ 16.70, 16.95, 15.30, 16.85 และ 16.13 
ตามลําดับ โดยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สัปดาหท่ี 3-12 
ท่ีไดรับสูตรอาหารท่ีผสมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 0, 1, 
2, 3 และ 4  พบวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเฉลี่ยเทากับ 
2.55, 2.51, 2.94, 2.59 และ 2.26 ตามลําดับไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) สวนเปอรเซ็นตซากของไกสาม
สายเลือดท่ีไดรับสูตรอาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอย
ละ 0, 1, 2, 3 และ 4 พบวามีเปอรเซ็นตซากเฉลี่ย 78.24, 
76.45, 79.71, 77.05 และ 75.86 ตามลําดับไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน ดังแสดงผลใน Table 3 

จากผลการเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆ ตอระดับ
คอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอไรดในตัวอยางซีรัมของไก
สามสายเลือด ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  
 

วิจารณ 
 

1. ผลการเสริมใบหมอนตอสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต  จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบวาไกสาม
สายเลือดทุกกลุมท่ีไดรับอาหารควบคุมและอาหาร
ทดลองมีผลตออัตราการเจริญเติบโต ในชวงสัปดาหท่ี 
3-12 โดยไกสามสายเลือดท่ีเสริมดวยใบหมอนท่ีระดับ
รอยละ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวากลุมควบคุม
และกลุมทดลองอื่นๆ แตไมแตกตางจากกลุมควบคุม   
( P>0.05 )  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ของไกสาม
สายเลือดกลุมท่ีไดรับอาหารควบคุมและอาหารทดลอง
มีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในชวงสัปดาห
ท่ี 3-12 โดยไกสามสายเลือดท่ีเสริมดวยใบหมอนท่ี
ระดับรอยละ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงกวา
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วิธีการวิจัย 
 

1. แผนการทดลอง   วางแผนการทดลองแบบ
สุมตลอด แบงออกเปน 5 ทรีทเมนต  แตละทรีทเมนตมี 
3 ซ้ําๆ ละ 5 ตัวอยาง รวมท้ังใชลูกไกสามสายเลือด 
(พื้นเมือง X โร็ดไอแลนดเรด X บารพลีมัทร็อค) 
ท้ังหมด 75 ตัว ทําการเลี้ยงและกกลูกไกในคอกรวม 
โดยเริ่มเลี้ยงใหกินอาหารพื้นฐานเปนเวลา 2 สัปดาห 
กอนเริ่มเก็บขอมูล โดยอาหารมีระดับโปรตีน 19 
เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชน 2,900 Kcal/ME/Kg 
ดังสวนประกอบและองคประกอบทางเคมีของอาหารท่ี
แสดงใน Table 1 และ 2 และลูกไกสามสายเลือดไดรับ
อาหารอยางเต็มท่ี (ad libitum) เปดน้ําสะอาดใหไกกิน
ตลอดเวลา และเม่ือไกอายุ  3 สัปดาหจึงเริ่มใหกิน
อาหารทดลองท่ีมีการเสริมดวยใบหมอนท่ีระดับตางๆ 
แบบ Top on ซึ่งแบงออกดังนี้  
 
ทรีทเมนตท่ี     1  อาหารเปรียบเทียบ  (สูตรควบคุม)  
คือไมมีการเสริมดวยใบหมอน                                 
ทรีทเมนตท่ี     2  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
1                    
ทรีทเมนตท่ี     3  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ   
2                                        
ทรีทเมนตท่ี     4  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
3                                
ทรีทเมนตท่ี     5  อาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ  
4    
 
 2. การหาระดับคอเลสเทอรอลและไตรกลี
เซอรไรดในเลือดไกสามสายเลือด ทําโดยการสุมเก็บ
ตัวอยางเลือดไกในสัปดาหสุดทายหลังการทดลอง และ
ทําการวิเคราะหหาระดับคอเลสเทอรอลและไตรกลี
เซอรไรด  โดยวิธี  Laboratory Investigation and 
Pathology (2011) 
 3. การวิเคราะหทางสถิต    ขอมูลท้ังหมดทําการวิเคราะหความแปรปรวน  
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการเสริมใบหมอนที่ระดับตางๆ ตอสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไกสามสายเลือด 

จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต สัปดาหท่ี 
3 – 12 โดยไดรับสูตรอาหารท่ีผสมใบหมอนท่ีระดับ
รอยละ 0, 1, 2, 3, และ 4 จะพบวาอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยเทากับ 16.70, 16.95, 15.30, 16.85 และ 16.13 
ตามลําดับ โดยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สัปดาหท่ี 3-12 
ท่ีไดรับสูตรอาหารท่ีผสมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 0, 1, 
2, 3 และ 4  พบวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเฉลี่ยเทากับ 
2.55, 2.51, 2.94, 2.59 และ 2.26 ตามลําดับไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) สวนเปอรเซ็นตซากของไกสาม
สายเลือดท่ีไดรับสูตรอาหารเสริมใบหมอนท่ีระดับรอย
ละ 0, 1, 2, 3 และ 4 พบวามีเปอรเซ็นตซากเฉลี่ย 78.24, 
76.45, 79.71, 77.05 และ 75.86 ตามลําดับไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน ดังแสดงผลใน Table 3 

จากผลการเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆ ตอระดับ
คอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอไรดในตัวอยางซีรัมของไก
สามสายเลือด ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  
 

วิจารณ 
 

1. ผลการเสริมใบหมอนตอสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต  จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบวาไกสาม
สายเลือดทุกกลุมท่ีไดรับอาหารควบคุมและอาหาร
ทดลองมีผลตออัตราการเจริญเติบโต ในชวงสัปดาหท่ี 
3-12 โดยไกสามสายเลือดท่ีเสริมดวยใบหมอนท่ีระดับ
รอยละ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวากลุมควบคุม
และกลุมทดลองอื่นๆ แตไมแตกตางจากกลุมควบคุม   
( P>0.05 )  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ของไกสาม
สายเลือดกลุมท่ีไดรับอาหารควบคุมและอาหารทดลอง
มีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในชวงสัปดาห
ท่ี 3-12 โดยไกสามสายเลือดท่ีเสริมดวยใบหมอนท่ี
ระดับรอยละ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงกวา
ที่  3-12 โดยไก่สามสายเลือดที่เสริมด้วยใบหม่อนที่
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กลุมควบคุมและกลุมทดลองอื่นๆ แตไมแตกตางจาก
กลุมควบคุม ( P>0.05 )  เปอรเซ็นตซากของไกสาม
สายเลือดเม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ีไดรับสูตรอาหาร
เสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 0, 1, 2 ,3 และ 4 พบวา
เปอรเซ็นตซากเฉลี่ยเทากับ 78.24, 76.45, 79.71, 77.06 
และ 75.86 ตามลําดับ จะเห็นไดวาสูตรอาหารเสริมใบ
หมอนท่ีระดับรอยละ 2 มีเปอรเซ็นตซากดีท่ีสุด คือรอย
ละ 79.71 
 2. ผลการเสริมใบหมอนตอระดับคอเลสเทอ
รอล และไตรกลีเซอรไรด  จากผลการวิจัย พบวา
สัปดาหท่ี 12   ผลการเสริมใบหมอนตอคอเลสเทอรอล
ในเลือดไกสามสายเลือด พบวา การเสริมใบหมอนท่ี
ระดับตางๆ มีผลทําใหระดับคอเลสเทอรอลในเลือดไก
สามสายเลือดในกลุมท่ีไดรับการเสริมใบหมอนท่ีระดับ
รอยละ 0, 1, 2, 3 และ 4 จากการสุมตรวจคอเลสเทอ
รอลในเลือดของไกสามสายเลือด ซึ่งไมแตกตางกัน
ทางสถิติ ( P>0.05 )  สวนไกสามสายเลือดท่ีไดรับการ
เสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 2 มีระดับคอเลสเทอรอล
ตํ่าท่ีสุดเทากับ 107 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งสอดคลองกับ 
ไพโชค (2549) ท่ีรายงานวาการเลี้ยงไกเนื้อดวยอาหาร
สําเร็จรูปและเสริมชาใบหมอนท่ีระดับรอยละ 2 ทําให
คอเลสเทอรอลในเลือดไกท่ีระดับ 110.5 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร 

จากผลการวิจัย พบวาสัปดาหท่ี12 ผลการ
เสริมใบหมอนตอไตรกลีเซอรไรดในเลือดไกสาม
สายเลือด พบวา การเสริมใบหมอนท่ีระดับตางๆมีผล
ทําใหระดับไตรกลีเซอรไรดในเลือดไกสามสายเลือด
ในกลุมท่ีไดรับการเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 0, 1, 
2, 3 และ 4 จากการสุมตรวจไตรกลีเซอรไรดในเลือด
ของไกสามสายเลือด ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิ ติ 
(P>0.05) สวนไกสามสายเลือดท่ีไดรับการเสริมใบ
หมอนท่ีระดับรอยละ 3 มีระดับไตรกลีเซอรไรดตํ่า
ท่ีสุดเทากับ 44 มิลลิกรัม/เดซิลิตรดังนั้นการเสริมชาใบ
หมอนหรือใบหมอนในอาหารไกจึ ง เปนการล ด
อันตรายจาก 
คอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอรไรดในเนื้อไก 

นอกจากนี้ยังเปนผลจากสารออกฤทธิ์ท่ีสําคัญใน
ใบหมอน Latscha (1990) และ Hencken (1974) รายงานวา 
แซนโทฟลลท่ีเปนแหลงสารสีในอาหารไกไขสวนใหญจะ
ถูกสงผานไปสะสมในผิวหนังและไขโดยไมเปลี่ยนรูป แต
มีแซนโทฟลลบางตัว ไดแก  อิคินีโนน (Echinenone) ครีป
โตแซนทีน (Cryptoxanthin) เบตา-อะโป 8’-คาโรทีนาล 
(Beta-apo 8’-carotenal) เบตา-อะโป 8’-คาโรทีโนอิค แอซิด 
เอทธิล เอสเทอร (Beta-apo 8’-carotenoic acid ethylester) 
และซิทรานาแซนทีน (Citranaxanthin) สามารถเปลี่ยนไป
เปนไวตามินเอได และยังเปนแหลงสารสีในผิวหนังไกและ
ไขแดงดวย 
 

สรุป 
 

การเสริมใบหมอนท่ีระดับรอยละ 0, 1, 2, 3, 
และ 4 ในสูตรอาหารไกสามสายเลือดท่ีระยะ  3-12 
สัปดาห พบวามีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหาร เปอรเซ็นตซาก คอเลสเทอรอล และ
ไตรกลีเซอรไรดไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
สําหรับการนําไปใชในอาหารสัตวควรหาคาระดับของ
สารออกฤทธิ์ในใบหมอนกอนท่ีจะนํามาทําการทดลอง
เพราะใบหมอนเปนพืชท่ีไดจากธรรมชาติ จึงมีความ
ผันแปรไปตามสายพันธุ สถานท่ีปลูกและฤดูกาลใน
การเก็บเกี่ยวได นอกจากนี้การใชใบหมอนระดับสูงใน
สูตรอาหารไก ทําใหอาหารมีความไมนากินและจะทํา
ใหไกกินอาหารลดลง เนื่องจากเยื่อใยในใบหมอนมีอยู
สูง 
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Table 1. Composition and nutrient content of the basal experimental diets 

Ingredients Percent in diet 
Corn (8 % CP) 55.00 
Rice bran (12.5 % CP) 4.00 
Soybean meal (44%CP) 25.00 
Fish meal (58 %CP) 2.50 
Leucena leaf  1.00 
DL methionine 0.20 
L-lysine 0.08 
Rice bran oil (unrefined) 2.00 
Dicalcium phosphate  1.50 
Limestone 8.00 
Salt 0.25 
Premixes 0.50 
Total 100 
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Table 2. Chemical composition of treatment diets 

Chemical composition 
Dry matter  (%) 89.81 
Crude protein (%) 19.02 
Gross energy (Kcal ME/kg) 2,900.14 
Calcium (%)  3.60 
Phosphorus (%)  0.70 
 
Table 3 Effects of Dietary Supplementation of Mulberry Leaves (Morus alba) on Growth Performance and Carcass 
percentage of Three Crossbreed Chickens 
Item Level of  Supplementation of Mulberry Leaves  

SEM Age (Week) 0 1 2 3 4 
Average daily gain 
(ADG) (gram) 

3-12 16.70 16.95 15.30 16.85 16.13 0.48 

Feed conversion 
ratio (FCR) 

3-12 2.55 2.51 2.49 2.59 2.26 0.72 

Carcass percentage 12 78.24 76.45 79.71 77.05 75.86 0.56 
 
Table 4  Effects of dietary supplementation of Mulberry Leaves (Morus alba) on cholesterol and triglyceride level of Three Crossbreed 
Chickens 
Item Level of  Supplementation of Mulberry Leaves  

SEM Sample 0 1 2 3 4 
Cholesterol  level 
(mg/dl) 

1 141 136 126 120 109 0.60 
2 110 120 107 143 127 0.57 

Triglyceride level 
(mg/dl) 

1 47 53 57 60 66 0.42 
2 54 51 53 44 51 0.40 

 


