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การใช้ใบกล้วยน ้าว้าในอาหารเลี้ยงไก่ไข่ 
Use of banana leaf in layer chicken diet 
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บทคดัย่อ   
 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการใช้ใบกล้วยน ้าว้าในอาหารเลี้ยงไก่ไข่ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (completely  randomized  desing;  CRD) ทดลองกบัไก่ไข่พนัธุ์ผสมทางการค้าเพศเมยีอายุ 21 
สปัดาห ์จ านวน 40 ตวั ใชร้ะยะเวลาการทดลอง 8 สปัดาห ์โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดทดลองๆ ละ 5 ซ ้าๆ ละ 
2 ตวั แต่ละชุดทดลองผสมใบกล้วยน ้าว้าในสูตรอาหาร 0, 4, 6 และ 8  เปอร์เซน็ต์ตามล าดบั ผลการทดลองพบว่า
น ้าหนกัตวัไก่ไข่เมื่อสิน้สุดการทดลอง น ้าหนกัตวัไก่ไข่ทีเ่พิม่ขึน้ เปอรเ์ซน็ต์ผลผลติไข่ น ้าหนกัไข่  น ้าหนกัเน้ือไข่ ความ
หนาเปลอืกไข่ และ ค่า Yolk index  แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ปรมิาณอาหารที่กนิชุด
ทดลองทีผ่สมใบกล้วยน ้าว้า 8 เปอร์เซน็ต์กนิอาหารน้อยที่สุด รองลงมาคอืที่ผสมใบกล้วยน ้าว้า 4 และ 6 เปอร์เซน็ต์ 
ตามล าดบั ส่วนทีไ่ม่ผสมใบกลว้ยน ้าวา้ (กลุ่มควบคุม) กนิอาหารมากทีสุ่ด โดยมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p<0.05) ส่วนสไีข่แดง พบว่าการผสมใบกลว้ยน ้าวา้ 6 และ 8 เปอรเ์ซน็ต์ สไีข่แดงเขม้กว่าการผสมใบกล้วยน ้าว้า 
4 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั โดยมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) สรุปได้ว่าใบกล้วยน ้าว้าสามารถ
ผสมในสตูรอาหารไก่ไข่ไดโ้ดยไม่กระทบกบัสมรรถภาพการผลติไข่  

 

 ค ำส ำคญั: ใบกลว้ยน ้ าวา้  สมรรถภาพการผลติไข ่ คณุภาพไข ่ไก่ไข่ 
 

Abstract 
The objective of this research was to investigate the use of banana leaf in layer chicken diet. Using 

tool of completely randomized design (CRD) experiment with 40 amount of 21 weeks’hybrid commercial layer 
chicken , hen. Trial period is eight weeks divided by a series of 4 experiments, each with 5 replications of 
double. Each test compound cultivated banana leaf recipes 0 4 6 and 8 % respectively. The results showed 
that the weight of the layer chicken at the end of the trial-there were increasing of chicken weight, egg 
production percentage, egg weight, egg mass, thickness of egg shell and Yolk Index with no difference was 
statistically significant (P>0.05). But the amount of feeds eaten trialware mixed 8 percent of cultivated banana 
leaf was eatenat least. The second was a mixed 4 and 6 % cultivated banana leaf, respectively. The non-
compound cultivated banana leaf (control group) ate at most. The difference was showed statistically 
significant (p<0.05). For yolk color that blends with 6 and 8 % cultivated banana leaf, the yolk color was 
darker than mixed feeds with 4 % of cultivated banana leaf, respectively. The difference was statistically 
significant (p<0.05). In conclusion, cultivated banana leaf can be mixed in the chicken egg recipes without 
compromising on performance and egg production. 
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บทน า 
ฟารม์ไก่ไข่เป็นหน่ึงในธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัสูง 

ซึง่ฟารม์ไก่ไข่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติสูงเท่านัน้จงึ
จะอยู่ในธุรกิจน้ีได้ ฟาร์มที่มีประสทิธภิาพคือฟาร์มที่
ผลิตไข่ไก่ในต้นทุนต ่ าและมีคุณภาพดี ดังนั ้นการ
จดัการดา้นอาหารจงึเป็นปัจจยัหน่ึงของความส าเรจ็ใน
การเลี้ยงไก่ไข่ เน่ืองจากต้นทุนการผลติประมาณ 60-
70 เปอร์เซน็ต์มาจากค่าอาหาร ฉะนัน้ผู้เลี้ยงจะตัง้ลด
ต้นทุนการผลติในส่วนของค่าอาหารใหไ้ด ้โดยมวีธิกีาร
คือ การให้อาหารที่จ ากัด การเลือกใช้อาหารที่มี
คุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และการผสมหรอืเสริม
วตัถุดิบต้นทุนต ่า หรือวตัถุดิบท้องถิ่นในสูตรอาหาร
สตัวปี์ก (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2551) เช่น
การเสริมข้าวโพดหมกั หญ้าหมกั   กากมะพร้าว ใบ
กระถนิ และส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ได้แก่ หยวก ผล
กล้วย และเปลอืกผลของกล้วย เป็นต้น  การใช้ส่วน
ต่างๆ ของต้นกลว้ยในการเป็นอาหารสตัวปี์ก ดงันัน้ใบ
กลว้ยน่าจะน ามาเป็นอาหารไก่ไข่ได ้เน่ืองจากใบกล้วย
สดสเีขยีวเขม้ มวีตัถุแห้งประมาณ 28 เปอร์เซน็ต์ และ
มนี ้ามากถงึ 72  เปอรเ์ซน็ต์ มสีารอาหารที่ส าคญั เช่น 
โปรตีนคิดจากน ้ าหนักแห้งประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ 
เยื่อใยประมาณ  24 เปอร์เซน็ต์ เปรียบเทียบคุณค่า
ทางอาหารของใบกล้วยสด กับพืชอาหารสตัว์อื่นๆ  
พบว่า ใบกล้วยสดมรีะดบัโปรตีนใกล้เคยีงกบัหญ้าขน
สด (หญา้ขนมโีปรตนีประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต์) ส่วนใบ
กลว้ยไม่รวมกา้นใบมโีปรตนีใกล้เคยีงกบัพชืตระกูลถัว่ 
นอกจากน้ีใบกล้วยมีระดับ ไขมันค่อนข้างสูง (9.6 
เปอรเ์ซน็ต์) น่าจะใช้เป็นแหล่งพลงังานส าหรบัสตัว์ได้
ค่อนข้างดีแหล่งหน่ึง (กองการอาหารสัตว์, มปป.)  
และมีรงควัตถุ เช่น แอนโทไซยานิน (anthocyanin) 
และ แคโรทนีอยด ์(carotenoid)  ช่วยกระตุ้นภูมคุิ้มกนั 
ป้องกนัการเกดิโรค กระตุ้นการกินอาหาร และท าให้
เกดิสแีดงในเน้ือสตัวแ์ละไข่ไก่ 

 ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงท าการศึกษาการใช้ใบกล้วย
น ้าวา้ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลติไข่และคุณภาพ
ไข่ของไก่ไข่ เพื่อเป็นแนวทางให้กบัเกษตรกรและผู้ที่
สนใจในการพฒันาสตูรอาหารไก่ไข่ต่อไป 
 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely  randomized  desing;  CRD) โดยใช้ไก่
ไข่พันธุ์ผสมทางการค้าเพศเมียอายุ  21 สัปดาห ์
จ านวน 40 ตวั แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดทดลองๆ 
ละ5 ซ ้าๆ ละ 2 ตัว ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 สปัดาห ์
โดยมกีลุ่มการทดลอง ดงัน้ี 

ชุดทดลองที ่1: อาหารไม่ผสมใบกลว้ยน ้าวา้ 
ชุดทดลองที ่2: อาหารผสมใบกล้วยน ้าว้าป่น 

4 เปอรเ์ซน็ต์ 
ชุดทดลองที ่3: อาหารผสมใบกล้วยน ้าว้าป่น 

6 เปอรเ์ซน็ต์ 
ชุดทดลองที ่4: อาหารผสมใบกลว้ยน ้าวา้ป่น 

8 เปอรเ์ซน็ต ์
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 1. ขัน้เตรยีมการทดลอง ได้แก่ การเตรยีม
โรงเรอืน ท าความสะอาดบรเิวณด้านในโรงเรอืน กรง
ตบั นิปเป้ิล รางอาหาร และท าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ให้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน 

2. ขัน้ตอนการเตรียมใบกล้วยน ้าว้า โดย
เลือกใบกล้วยที่แก่จัดสีเขียวเข้ม น าเฉพาะส่วนใบ
กล้วยน ้าว้าตากแดด 2 วนั และอบซ ้า 12 ชัว่โมงที่
อุณหภูมิ 600C จากนัน้บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด
อาหารสตัว ์แลว้เป็นไวใ้นภาชนะไม่ใหโ้ดนแสง 

3. เตรยีมอาหารทดลอง โดยเตรยีมอาหาร
ตามแผนทดลอง โดยส่วนประกอบของอาหารทดลอง
แสดงในตารางที ่1
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ตารางท่ี 1 สว่นประกอบของอาหารทดลอง 

วตัถดิุบ 
ปริมาณใบกล้วยน ้าว้าป่น (%) 

0 4 6 8 
ขา้วโพดบด 57.90 53.90 51.90 49.90 
ร าละเอยีด 6.00 6.00 6.00 6.00 

กากถัว่เหลอืง  19.20 19.20 19.20 19.20 
ปลาป่น  7.40 7.40 7.40 7.40 

ใบกลว้ยน ้าวา้ป่น - 4.00 6.00 8.00 
 P 18 0.6 0.60 0.60 0.60 

เปลอืกหอยป่น 8.10 8.10 8.10 8.10 
เกลอืป่น 0.50 0.50 0.50 0.50 
พรมีกิซ ์ 0.30 0.30 0.30 0.30 

รวม (กิโลกรมั) 100.00 100.00 100.00 100.00 

คณุค่าทางโภชนะจากการวิเคราะห์ (AOAC, 1990) 

เปอร์เซน็ต์โปรตนี 17.87 18.02 18.06 18.13 
เปอร์เซน็ต์ไขมนั 3.73 3.65 3.39 3.11 
เปอร์เซน็ต์เยือ้ไย 3.59 4.50 4.88 5.31 

เปอร์เซน็ต์เถา้ 12.23 12.07 11.96 11.58 
เปอร์เซน็ต์ความชื้น 11.20 11.13 10.97 10.65 
เปอร์เซน็ต์แคลเซยีม 3.57 3.42 3.37 3.19 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากส านักพฒันาอาหารสตัว ์(มปป.)  
 
4. ขัน้ทดลอง โดยการสุ่มไก่ไข่เข้า

ทดลองตามแผนการทดลอง โดยสุ่มไก่อายุ 21 สปัดาห์
ใส่กรงละ 2 ตวั  ให้อาหารไก่ตวัละ 150 กรมัต่อตวัต่อ
วนั โดยแบ่งให้วนัละ 2 ครัง้ คอืมื้อเช้า เวลา 8.00 น. 
และมื้อเยน็ เวลา 16.00 น. เกบ็อาหารเหลอืตอนเช้า
ก่อนให้มื้อเช้าทุกวนัตลอดการทดลอง ให้ด้านน ้าด้วย
ระบบนิปเป้ิล และท าความสะอาดนิปเป้ิลสปัดาห์ละ 1 
ครัง้  ท าความสะอาดภายในโรงเรือนทุกวนั และเก็บ
มลูไก่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 

ข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวม 
- ปรมิาณอาหารที่กนิเฉลี่ย (กโิลกรมั/

ตวั/วนั) =  [ปรมิาณอาหารที่กนิทัง้หมด/(จ านวนวนัที่
เลีย้งXจ านวนไก่)] 

- เปอร์เซน็ต์ผลผลติไข่ = [(จ านวนไข่ที่
ผลติไดท้ัง้หมดx100)/(จ านวนวนัxจ านวนไก่ในช่วงการ
ทดลอง)] 

- น ้าหนักไข่ ( Egg weight) = น ้าหนัก
ไข่/จ านวนไข่ 

- ความหนาเปลอืกไข่ = โดยวดัความ
หนาเปลอืกไข่ เฉลีย่ 4 จุด แลว้หาค่าเฉลีย่ 

- น ้าหนกัเน้ือไข่ (Eeg mass) = น ้าหนัก
ไข่–น ้าหนกัเปลอืกไข่  

- Yolk index (ดชันีไข่แดง) =  ความสูง
ไข่แดง/ความยาวเสน้ผ่านศนูยก์ลางของไข่แดง 

- สขีองไข่แดง (egg  yolk  color) โดย
การวดักบัพดัเทยีบสโีรช  
           การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากสูตรที่ใช้ในการทดลอง
โดยค านวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล จากนัน้น าข้อมูล
วเิคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้วิธีการ 
Duncan's multiple range test  (DMRT) ที่ช่วงความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สถติ ิ
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สถานท่ีท าการศึกษาทดลอง 
 ส ถ า นี ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร สั ต ว บ า ล  แ ล ะ
หอ้งปฏบิตักิารเคมเีกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจยั  

กา ร ศึ ก ษ าป ริ ม าณอ าห า ร ที่ กิ น  แ ล ะ
สมรรถภาพการผลิตไข่ของไก่ไข่  ในการศึกษาใช้
ระยะเวลาการทดลอง 8 สปัดาห์อธบิายผลการทดลอง
ในตารางที ่2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ปรมิาณอาหารที่กนิ และสมรรถภาพการผลติไขข่องไก่ไข่ 

สิง่ศกึษา 
เปอร์เซน็ต์ใบกลว้ยน ้าวา้ป่น (%) 

P-value 
0 4 6 8 

ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรมัต่อตวัต่อวนั) 
 140.34±1.62c 138.34±1.03b 137.29±1.98ab 136.75±1.63a 0.000 

เปอรเ์ซน็ต์ผลผลิตไข่ (เปอร์เซน็ต์) 
 79.64±7.01 76.60±11.27 73.87±7.03 68.53±8.61 0.257 

น ้าหนักไข่ (กรมัต่อฟอง) 
 49.35±1.05 49.09±0.48 49.92±1.06 49.51±0.93 0.593 

หมายเหตุ  - ค่าเฉลีย่±SD  
 -abc คอือกัษรตามแถวแนวนอนเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) วเิคราะห์
โดยวธิ ีDMRT 

จากตารางที่ 2 น าอาหารผสมใบกล้วยน ้าว้า
ระดบัต่างกนั คอื 0, 4, 6 และ 8 เปอรเ์ซน็ต์ เลีย้งไก่ไข่
ระยะเวลา 8 สปัดาห ์พบว่าอาหารทีผ่สมใบกลว้ยน ้าว้า
ป่นที่ระดบั 8, 6 และ 4 เปอร์เซน็ต์ มค่ีา136.75±1.63, 
137.29±1.98 และ 138.34±1.03 กรมัต่อตวั ตามล าดบั 
ปริมาณอาหารที่กินน้อยกว่ากลุ่มอาหารที่ไม่ผสมใบ
กล้วยน ้าว้าป่น (กลุ่มควบคุม) โดยแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) ทัง้น้ีเน่ืองจากอาหารแต่
ละสูตรที่ใช้ในการทดลองเมื่อวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนะ (ตารางที ่1) ระดบัโปรตนีในอาหารเพิม่ขึน้ตาม
ปริมาณใบกล้วยที่ผสม เมื่อไก่ไข่กินอาหารที่มรีะดบั
สารอาหารที่สูงจะกนิได้น้อยกว่าปรมิาณสารอาหารที่
ต ่า (ครวญ, 2550) ซึง่แตกต่างจากการใช้เปลอืกกล้วย
น ้าวา้ในสตูรอาหารไกไข่ (บุญชู และคณะ, 2542) และ
การใชเ้ปลอืกกลว้ยน ้าวา้หมกัดว้ยยสีต์ในการเลี้ยงเป็ด
เน้ือ (ทศพร และคณะ, 2559) ที่พบว่าการใช้เปลอืก
กล้วย ในอาหาร ไม่มีผลต่อการกินอาหาร  ส่ วน

เปอร์เซน็ต์ผลผลติไข่ และน ้าหนักไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยง
ดว้ยอาหารผสมใบกลว้ยน ้าวา้ระดบัต่างกนั คอื 0, 4, 6 
และ 8 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกบัการศกึษา
การเสรมิใบกลว้ยในอาหารไก่ไข่ที่พบว่าใบกล้วยน ้าว้า
ทีเ่สรมิไม่ส่งผลต่อเปอรเ์ซน็ต์ผลผลติไข่ และน ้าหนกัไข่ 
(ครวญ, 2550) อาจเน่ืองมาจากเปอร์เซน็ต์ผลผลติไข่ 
และน ้ าหนักไข่  จะขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนและ
พลงังาน จากการวจิยัครัง้น้ีอาหารทุกสูตรได้ท าการ
ปรบัสมดุลโภชนะต่างๆ ที่จ าเป็นในอาหารทุกสูตรให้
ครบถ้วนและใกล้เคียงกัน มีระดับโปรตีนเท่านัน้ที่
แตกต่างกนัเลก็น้อย และสูตรอาหารมโีภชนะเพยีงพอ
ต่อความต้องการเพื่อการดารงชีพและการให้ผลผลิต
ของแม่ไก่ (NRC, 1994) และยงัสอดคล้องกบัการใช้
เปลือกกล้วยที่พบว่าไม่มผีลต่อเปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่ 
และน ้าหนักไข่ของไก่ไข่และเป็ดไข่ (บุญชู และคณะ, 
2542; ทศพร และคณะ, 2559) 
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ตารางท่ี 3 คณุภาพไขข่องไก่ไข ่ 

ส่ิงศึกษา 
เปอรเ์ซน็ต์ใบกล้วยน ้าวา้ป่น (%) 

P-value 
0 4 6 8 

ความหนาเปลือกไข่  (มลิลเิมตร) 
 0.047±0.00 0.045±0.01 0.048±0.00 0.046±0.00 0.233 

น ้าหนักเน้ือไข่ (กรมัตอ่ฟอง) 
 43.68±0.81 43.02±0.96 43.76±1.24 43.05±1.23 0.800 

Yolk index (ดชันีไข่แดง) 
 0.33±0.02 0.32±0.02 0.33±0.01 0.34±0.02 0.698 

สีไข่แดง (คะแนน) 
 4.71±0.06b     4.71±0.28b 5.29±0.13a 5.46±0.13a 0.001 

หมายเหตุ  - ค่าเฉลีย่±SD  
 -abc คอือกัษรตามแถวแนวนอนเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) วเิคราะห์
โดยวธิ ีDMRT 
 

จากตารางที่ 3 น าอาหารผสมใบกล้วยน ้าว้า
ระดบัต่างกนั คอื 0, 4, 6 และ 8 เปอรเ์ซน็ต์ เลีย้งไก่ไข่
ระยะเวลา 8 สปัดาห ์ความหนาเปลอืกไข่ น ้าหนักเน้ือ
ไข่ และ Yolk index ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิต ิ
(p>0.05) เน่ืองจากความหนาเปลือกไข่จะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลกัของเปลือกไข่ คือ แคลเซยีมและ
พลงังานเป็นโภชนะอย่างหน่ึงที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่
ต่อกระบวนการสร้างเปลือกไข่ เมื่อพิจารณาสูตร
อาหารทดลองครัง้น้ี พบว่าอาหารทดลองมีโภชนะ
ต่างๆ และระดบัแคลเซยีมใกลเ้คยีงกนัท าให้ความหนา
เปลอืกไข่ในแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่าง (ภุชงค์ และไพ
โชค, 2558) และค่า Yolk index (ดชันีไข่แดง) ที่ไม่
แตกต่างกันอาจเป็นเพราะสารอาหารที่ได้ร ับจาก
อาหารแต่ละสูตรมีความใกล้เคียงกันจึงส่งผลให้ค่า 
Yolk index และน ้าหนักไข่ไม่แตกต่าง ถ้าน ้าหนักหรอื
เบอร์ไข่ขนาดเท่ากนัย่อมส่งผลต่อ Yolk index หรือ
ขนาดไข่แดงที่ใกล้เคยีงกนั (ฮานีย๊ะ และคณะ, 2558)  
ส่วน สีไข่แดงของไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมใบกล้วย
น ้าว้าระดบัต่างกนั คอื 0, 4, 6 และ 8 เปอร์เซน็ต์ 
พบว่าอาหารทีผ่สมใบกล้วยน ้าว้าป่นที่ระดบั 8, 6 และ 
4 เปอร์เซ็นต์ มีค่า 4.71±0.28, 5.29±0.13 และ 
5.46±0.13 ตามล าดับ ความเข้มของสีไข่แดงแดง
มากกว่าอาหารที่ไม่ผสมใบกล้วยน ้ าว้าป่น (กลุ่ม
ควบคุม) โดยแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ 
(p<0.05) สอดคล้องกบัการเสรมิใบกล้วยน ้าว้าในสูตร
อาหารไก่ไข่ที่พบว่ายิ่งเสริมมากสีไข่แดงยิ่งเข้มมาก

ตามไปดว้ย (ครวญ, 2550) อาจเป็นเพราะพชืทุกชนิด
มรีงควตัถุทีช่ื่อว่า แคโรทนีอยด์ ซึ่งรงควตัถุกลุ่มน้ีให้สี
แดง สตัวจ์ะสะสมสารนี้ไวท้ีเ่กลด็ เน้ือ และไข่แดง ถ้ามี
การเตมิพชืปรมิาณมากเท่าไรสขีองเกลด็ เน้ือ และไข่
แดงจะแดงหรอืเข้มมากขึ้น (สุทธิวฒัน์, 2548) จาก
เหตุผลน้ีการผสมใบกล้วยน ้าว้ายิง่มากสไีข่แดงยิง่เข้ม
มากขึ้น เพราะใบกล้วยมีแคโรทีนอยด์สูง (ครวญ, 
2550) 

 

สรปุผลการวิจยั 
การวิจยัการใช้ใบกล้วยน ้ าว้าในอาหารต่อ

สมรรถภาพการผลติไข่และคุณภาพไข่ของไก่ไข่ โดย
การผสมระดบั 0 (ควบคุม), 4, 6 และ 8 เปอร์เซน็ต์ 
สรุปไดว้่าการผสมใบกล้วยน ้าว้าในสูตรอาหารผสมได้
ถงึ 6-8 เปอรเ์ซน็ต์ เน่ืองจากมปีรมิาณอาหารทีก่นิน้อย
ที่สุ ด โดยไม่กระทบต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ 
กล่าวคือ เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่ และน ้ าหนักไข่ไม่
แตกต่างจากทีไ่ม่ผสมใบกลว้ยน ้าวา้ (ควบคุม) และการ
ผสมใบกลว้ยน ้าวา้ทีม่ากขึน้ยงัส่งผลใหส้ไีข่แดงเข้มขึ้น
ตามไปดว้ย ดงันัน้ใบกล้วยน ้าว้าสามารถน ามาให้เป็น
วตัถุดบิอาหารไก่ไข่ได ้ 
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