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บทคัดย่อ 
 

ไก่พ้ืนเมืองมีเลี้ยงอยู่ทั่วไปท้ังในชนบทและเขตเมือง มันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและมีประโยชน์
มากมาย ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองทั่วไปใช้วิธีเลี้ยงปล่อยให้หากินเอง ซึ่งวิธีนี้ก าลังเป็นต้นแบบของการเลี้ยง
ปล่อยลานที่ปัจจุบันน ามาใช้กับการผลิตไก่ไข่และไก่เนื้อ เนื่องจากมีการต่อต้านการเลี้ยงไก่ในที่จ ากัด
หรือการเลี้ยงบนกรงตับมากขึ้น และผู้ผลิตจ าเป็นต้องปรับวิธีการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทว่า 
ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่แบบปล่อยลานในเชิงธุรกิจยังมีจ ากัด โดยเฉพาะความต้องการพื้นที่ส าหรับเป็น
ลานให้ไก่ ซึ่งต้องมีหญ้าปกคลุม ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนว่า ไก่ประเภทใด ระยะใด ต้องการพ้ืนที่
แปลงหญ้าที่มีลักษณะอย่างไรและขนาดเท่าใด โครงการนี้จึงศึกษาเพ่ือหาวิธีค านวณความต้องการพื้นที่
แปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงไก่เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่เกษตรกรในการน าไปปรับใช้ต่อไป โดยใช้ไก่พ้ืนเมือง
คละเพศอายุ 1 – 4 เดือนเป็นต้นแบบ และทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ทดลองโดยปล่อยไก่ลงเลี้ยงในแปลงหญ้าธรรมชาติซึ่งมีหญ้าหลายชนิดขึ้นปะปนกัน ใน
แต่ละซ้ าใช้ไก่ท่ีอายุต่างกัน และปล่อยในอัตราความหนาแน่นต่างกัน มีการตรวจสอบปริมาณหญ้าใน
แปลง ความยาวและความเหนียวของหญ้าประกอบ รวมถึงจ านวนวันเลี้ยงจนหญ้าหมดไปจากแปลง 
ตลอดการทดลองไก่ได้รับอาหารข้นและข้าวเปลือกหรือข้าวโพดเสริมอย่างจ ากัด น าค่าของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ใช้และตรวจสอบได้ในการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีรีเกรสชันเส้นตรงทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน พบว่า 
ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าของไก่ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย และสามารถค านวณหาค่านี้ได้ด้วยสมการ รี
เกรสชันเชิงซ้อนที่แสดงไว้ภายในรายงานนี้ และพบว่าไก่มีความสามารถท าลายหญ้าได้ในอัตราเฉลี่ย 
21.15 กรัม/ตัว/วัน โดยการท าลายสมบูรณ์กว่าการตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า 
 
  



 

ABSTRACT 
 

Thai indigenous chickens are widely grown in rural and urban area throughout 
Thailand. They are robust, versatile with multiple benefits. Generally, they are kept in a 
free-range barn, the technique which is being applied to commercial poultry both for 
meat and egg production. This transition is due to concerns in animal welfare by 
consumers.  Soon, caged poultry production will be no longer accepted.  Therefore, 
producers should be ready to change their production technique in favor to the new 
market trend. However, Thai producers are not fully aware of this change and 
techniques required for the commercial free-range production are not well 
documented.  Particularly, the knowledge on grass-land requirements for different 
types of chickens, age groups, phase of production in term of area and types of 
vegetation is limited.  This study, therefore, took the first step to find a formula to 
calculate for an area requirement for free-range chickens using Thai native chicken as a 
model. The overall aim of the study was to ease farmers who want to convert to the 
new system of production.  The study was carried out at The Faculty of Agricultural 
Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Rungsit Center, 
PatumThani, Thailand. Staight run animals with the age between 1 – 4 months were 
raised in a field overgrown with natural-mixed vegetation, mainly grasses. The chickens 
were allocated in to the field at different ages with different densities for each 
replicate. Grass parameters such as weight/m2, length and toughness of the stems 
were recorded. Length of duration for the chicken to eradicate the grasses was also 
recorded.  During the trial, concentrate feed, corn or rice were allowed at a limited 
amount and recorded. All parameters were analyzed using both linear simple and 
multiple regression procedure.  It was found that the space requirement was influence 
by a number of factors and the calculation could be made using a multiple regression 
formula discussed in this report.  Capability of the chickens in eradicating of grasses 
was 21.15 g/bird/day, in average, with an advantage over a mowing in term of 
complete eradication was noted.   
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1. บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ไก่พ้ืนเมืองเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้ดี เจริญเติบโตและสามารถให้ผลผลิต

ได้ด้วยอาหารธรรมชาติ โดยไก่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีในธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย เช่น แมลงต่าง ๆ 
ไส้เดือน หนอน ดักแด้ของแมลงและตัวแมลง ยอดอ่อน ผลและเมล็ดพืชพรรณต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหญ้า 
ด้วย ส าหรับหญ้านั้นโดยทั่วไปเป็นวัชพื ชซึ่งสามารถแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตได้เร็ว เกษตรกรต้องใช้
แรงงาน สารเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิงในการก าจัด  ในแต่ละปีเป็นปริมาณท่ีสูงมาก จากการรายงานของ
ส านักบริการข้อมูลและสารสนเทศ (2554) ทราบว่ามีการน าเข้าสารเคมีปราบศัตรูพืชในช่วงปี 2550 - 
2552 เป็นมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี และนอกจากการเสียเงินตรามหาศาลแล้ว การก าจัดวัชพืช
โดยใช้สารเคมียังก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อเกษตรกรโดยตรงและส่งผลกระทบถึงผู้บริโภคผลผลิต
ทางการเกษตรด้วย โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพนี้เป็นประเด็นที่ประเมินความเสียหายได้ยาก 
เนื่องจากเป็นชีวิตของมนุษย์  นอกจากนั้นอาจส่งผลกระทบในทางอ้อมโดยการเป็นมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมด้วย โดยสารเคมีท่ีใช้อาจกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสิ่งที่มีชีวิตในดินและน้ าซึ่ง เป็น
อาหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ซึ่งกรณีนี้ก็ประเมินมูลค่าได้ยากเช่นกัน   

การมีไก่ไว้ในบริเวณบ้านหรือบริเวนฟาร์มสามารถช่วยก าจัดวัชพืชได้ระดับหนึ่ง โดยหญ้าและ
วัชพืชอ่ืน ๆ ถูกท าลายได้จากจิกกินใบโดยไก่ และจากการคุ้ยเขี่ยเพ่ือหาแมลงและเมล็ดพืชกิน  
โดยทั่วไปหากเกษตรกรเลี้ยงไก่โดยการกักบริเวณไว้ระยะหนึ่งมักพบว่าพ้ืนที่นั้นจะมีวัชพืชน้อยหรือไม่
พบวัชพืชขึ้นเลย ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืชในแหล่งนั้น พันธุ์และขนาดของไก่ หรือความ
หนาแน่นและระยะเวลาของการเลี้ยง อย่างไรก็ตามหากเกษตรสามารถประยุกต์ศักยภาพของไก่ในการ
ก าจัดวัชพืชในแปลงพืชได้ เชื่อว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก าจัดวัชพืชลงได้เป็นอย่างมาก 
อีกท้ังยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และนอกจากจะไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว เกษตรกรยังจะได้ผลผลิตเป็นตัวไก่หรือไข่ไก่มาจ าหน่ายเป็นรายได้ของฟาร์มอีก
ทางหนึ่งด้วย  ขณะเดียวกันมูลของไก่ท่ีถ่ายออกมาแต่ละวันยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีที่ไม่ต้องซื้อ  อีก
ด้านหนึ่งเกษตรกรอาจน าผลจากการทดลองนี้ไปใช้ในการผลิตไก่อินทรีย์ซึ่งความต้องการของตลาด
ก าลังมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นล าดับส าหรับการผลิตไก่อินทรีย์ที่กล่าวถึงนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมใช้วิธีเลี้ยง
ในโรงเรือนร่วมกับการปล่อยลานหรือปล่อยให้ไก่ออกไปเดินในแปลงหญ้าอย่างอิสระ ในกรณีนี้ ความ
เพียงพอของพ้ืนที่แปลงหญ้าจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตประการหนึ่ง ทว่า ข้อมูลด้านอัตราการ
เลี้ยงที่เหมาะสมหรือความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าของไก่ยังมีจ ากัด 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 วัดปริมาณหญ้าที่ไก่อายุต่าง ๆ ท าลาย 
1.2.2 วัดพ้ืนที่แปลงหญ้าที่หญ้าถูกท าลายโดยไก่อายุต่าง ๆ  
1.2.3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก าจัดหญ้าโดยไก่กับวิธีการตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า 

 

1.3 ตรวจเอกสาร 
ปัจจุบันผู้บริโภคท่ัวโลกมีแนวโน้มในการให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่

เลี้ยงโดยการค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น กระแสความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวนี้ก าลังมีผลให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมซ่ึงเน้นปริมาณการผลิตสูงและต้นทุนต่ า เช่น การผลิตไข่ไก่ใน
ปัจจุบันใช้วิธีการเลี้ยงไก่ในกรงตับซึ่งช่วยให้เลี้ยงได้จ านวนมากในพ้ืนที่จ ากัด วิธีนี้นอกจากท าให้แม่ไก่
ต้องยืนและนอนบนกรงลวดตลอดตลอดระยะการผลิตไข่แล้ว แม่ไก่แต่ละตัวยังได้พ้ืนที่กรงน้อยด้วย 
โดยทั่วไปน้อยกว่าหนึ่งตารางฟุตต่อตัว จึงท าให้ไก่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก และไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได้ เช่น การคลุกฝุ่น การคุ้ยเขี่ย การไซร้ขน และการไข่ในรัง เป็นต้น
(Anonymous, 2011; Lin, 2011) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา (2555) อ้างถึงรายงานของ  
Commission in World Farming Trust (2006) ว่าไก่ไข่ท่ีเลี้ยงบนกรงตับมีสุขภาพไม่ดีหลายด้าน 
อาทิ กระดูกเปราะ เท้าและเล็บผิดปกติ ข้อขาผิดรูป ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้มีการต่อต้านของผู้บริโภคใน
วงกว้าง โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ได้ประกาศใช้กฎหมายตามอ านาจของ  EC directive 1999/74/EC 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการห้ามเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ เนื่องจากถือว่าเป็นการทารุนไก่อย่างมาก ( Lin, 2011) 
โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา 

กฎหมายดังกล่าวอาจไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะสั้น เนื่องจากประเทศไทยส่งออก
ไข่เพียงประมาณร้อยล ะ 1 ของปริมาณการผลิตรวมเท่านั้น (สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่, 
2556) ทว่ากระแสนี้ได้แพร่ไปทั่วโลก และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้เห็นความส าคัญของปัญหานี้
เช่นกัน ( Anonymous, 2008; Anonymous, 2010) ดังมีรายงานว่าในหลายรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับแล้ว ขณะนี้ก าลังอยู่ขั้นตอน
ประกาศใช้ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา , 2555) ส าหรับในระยะยาวประเทศไทยคงหลีกเลี่ยง
กระแสดังกล่าวไม่ได้ และการให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์คงครอบคลุมไปถึงไก่ประเภทอ่ืน และ
สัตว์เศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ ด้วย สภาพการณ์เช่นนี้เป็นการบังคับให้ผู้เลี้ยงไก่ในประเทศไทยต้องปรับตัว
โดยเร็ว และทิศทางส าหรับอนาคต คือ การเลี้ยงปล่อย กล่าวคือ การเลี้ยงที่ยอมให้ไก่ออกมาภายนอก
โรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยจัดพื้นที่ ที่มีหญ้าปกคลุมไว้ให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้   เช่น การ
คลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินใบพืช เมล็ดพืช หรือแมลง กิจกรรมตามธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้ไก่ไม่มี
ความเครียดและช่วยให้มีสุขภาพดีตามมา  ทั้งนี้พ้ืนที่แปลงหญ้าดังกล่าวควรจัดไว้ให้ไก่อย่างเพียงพอ ใน
กรณีนี้ สหภาพยุโรปได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับการเลี้ยงไก่แบบปล่อยไว้ว่าต้องมีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือน
อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อตัว (Lampkin, 1997) 

ส าหรับการเลี้ยงไก่แบบปล่อยหรือการเลี้ยงไก่ปล่อยลานในประเทศไทยมีการท าต่อเนื่องกัน
มานานแล้ว โดยสามารถพบได้ท่ัวไปในชนบท ส่วนใหญ่วิธีนี้ยังจ ากัดอยู่กับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของ
เกษตรกรรายย่อย  ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการใช้วิธีนี้กับการผลิตไก่ในเชิงธุรกิจ เพียงแต่พบรายงาน
การทดลองใช้กับไก่ไข่สายพันธุ์การค้าในฝูงทดลองขนาดเล็กโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โดย
การสนับสนุนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย , 2555) ซึ่งพบว่าการเลี้ยง
แบบปล่อยสามารถใช้กับไก่ไข่สายพันธุ์การค้าได้และยังพบข้อดีของวิธีดังกล่าวหลายประการเช่น 
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1. ไก่ไม่เครียด เนื่องจากไม่ถูกจ ากัดพ้ืนที่ให้อยู่เฉพาะในกรงตับ  
2. ไก่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่า เนื่องจากได้เดินการออกก าลังกาย โดยพบว่าไก่ที่เลี้ยงไม่

มีปัญหาของขาและข้อกระดูก 
3. มีความสะดวกในการให้อาหารมากกว่าเนื่องจากสามารถให้อาหารโดยใช้ใช้ถังแขวนได้ 

และเสียเวลาน้อยกว่าการตักอาหารเติมในรางบนกรงตับ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเกลี่ย
อาหารในรางด้วย  

4. ต้นทุนค่าอาหารต่ าเพราะไก่ได้กินเศษพืชและหนอนแมลงที่ให้เสริม  
5. ต้นทุนค่าอุปกรณ์ต่ าเนื่องจากไม่ต้องลงทุนติดตั้งกรงตับ 
อย่างไรก็ตาม วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มดังกล่าวยังเป็นเพียงการเลี้ยงปล่อยพื้นซึ่งอยู่ภายใน

โรงเรือนส าหรับในการเลี้ยงปล่อยลาน เสถียร และคณะ (2549) รายงานจากการทดลองเลี้ยงไก่ลูกผสม
พ้ืนเมือง×ไก่ไข่ อายุระหว่าง  2 – 3 เดือน ในอัตรา 2 ตารางเมตรต่อตัว ในแปลงไม้ยืนต้นที่มีวัชพืชปก
คลุมแปลงหนาแน่นปานกลาง พบว่าวัชพืชถูกท าลายทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกับใน
รายงานของ Pogool and Sittikasamkit (2010) แต่คณะวิจัยเหล่านี้ไม่ได้รายงานถึงขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการปล่อยเลี้ยง เพียงแต่ให้ข้อสังเกตว่าไก่มีศักยภาพในการก าจัดวัชพืชในแปลงไม้เศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยที่กล่าวถึงก็ไม่ได้ศึกษาปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย  ต่อมา เสถียร (2553) ได้ศึกษา
ถึงปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง  x ไก่ไข่ ช่วงอายุ 3 - 4 สัปดาห์ ในอัตราการปล่อย
เลี้ยงหนาแน่น  20 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าไก่มีอัตราการท าลายหญ้าเฉลี่ย 13.7 กรัมต่อตัวต่อวัน โดย
การท าลายหญ้าของไก่นั้นเกิดจากการจิกกินบางส่วน แต่ผลการท าลายส่วนใหญ่เกิดจากการเหยียบย่ า
และคุ้ยเขี่ยผู้วิจัยดังกล่าวยังรายงานเสริมว่า การย้ายพื้นที่เลี้ยงแบบหมุนเวียนท าให้สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การควบคุมการเจริญของหญ้าได้เป็นบริเวณกว้างข้ึน  อย่างไรก็ตาม ในรายงานไม่ได้ให้ความชัดเจนว่า
ไก่แต่ละตัวสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เท่าใดหรือมีความต้องการพื้นที่เท่าใด การน าวิธีการนี้ไปใช้จึงยัง
ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกอยู่ 

การทราบปริมาณการท าลายหญ้าหรือความสามารถในท าลายหญ้าของไก่จะมีประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้จัดจ านวนไก่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือปริมาณหญ้าที่มีในพ้ืนที่ในกรณีที่ต้องการเลี้ยงไก่แบบ
ปล่อยลานซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับไก่พ้ืนเมือง  ขณะเดียวกันวิธีนี้จะมีความส าคัญมากข้ึน เนื่องจากผู้ผลิต
ต้องปรับวิธีการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตไข่  (Anonymous, 
2010) แม้ว่าการเลี้ยงไก่ด้วยวิธีปล่อยลานอาจมีอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะการควบคุมโรคเนื่องจากไก่มี
โอกาสที่จะสัมผัสกับนกธรรมชาติ และสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่ไก่ได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือน 
อย่างไรก็ตาม ลานหรือแปลงที่ใช้เลี้ยงไก่ก็มีข้อได้เปรียบจากการได้รับแสงแดดโดยตรง ซึ่งทราบ
โดยทั่วไปว่าแสงแดดสมารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดี (Arzey, 2007) ในด้านการจัดจ านวนไก่ให้เหมาะสมต่อ
พ้ืนที่เลี้ยงนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการเลี้ยงไก่ปล่อยลานประการหนึ่ง เนื่องจากหากปล่อยเลี้ยงใน
อัตราที่หนาแน่นเกินไป หญ้าจะถูกท าลายหมดในเวลาอันสั้นท าให้ต้องย้ายพื้นที่เลี้ยงบ่อย  (เสถียร , 
2553) ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองแรงงานมาก ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสมรรถภาพ
การผลิตด้วยหากการย้ายล่าช้า  ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการทราบความสามารถในท าลายหญ้าของไก่ 
คือ ในกรณีที่ต้องการเลี้ยงไก่ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้เลี้ยงจะสามารถจัดไก่เข้าท าลายวัชพืชใน
แปลงพืชได้ในอัตราที่เหมาะสม 

ส าหรับการเลี้ยงไก่ให้ก าจัดวัชพืชโดยตรงนั้นในปัจจุบันยังขาดข้อมูลสนับสนุน ต่างจากการใช้
ห่าน ซึ่งพบรายงานว่ามีการใช้กันอย่างได้ผลมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกามีการใช้ห่านช่วยก าจัดวัชพืชในแปลงพืชไร่ เช่นไร่ฝ้าย ไร่ข้าวโพด แปลงไม้ผลต่าง ๆ 
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รวมถึงในเรือนเพาะช ามาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1950 ( Jonson, 1960) ในขณะที่ Wurtz (1995) ได้
รายงานการจากการเปรียบเทียบระหว่างการก าจัดวัชพืชโดยการใช้แรงงานคน ห่าน และ สารเคมีไว้
หลายประเด็น ส าหรับด้านอัตราการปล่อยเลี้ยงได้แนะน าให้ใช้ห่าน 5-6 ตัวต่อฝ้าย 1 เฮกตาร์ ( 6ไร่ 1 
งาน) หรือส าหรับในกรณีที่เป็นไร่สตรอเบอรรีใช้ 6-8 ตัวต่อเฮกตาร์ 
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2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 ไก่ทดลอง 
ไก่ทดลองเป็นไก่พ้ืนเมืองคละเพศ จ านวน 120 ตัวเตรียมโดยอนุบาลลูกไก่ในโรงเรือน

เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และเลี้ยงในโรงเรือนต่อจนอายุครบ 1 เดือนซึ่งมีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 97 กรัม 
 

2.2 แปลงทดลอง 
แปลงทดลองเป็นแปลงหญ้าธรรมชาติที่มีหญ้าขึ้นเต็ม ขนาดแปลง กว้าง 1.8-2.0 เมตร 

ยาว 7.0-7.5 เมตรจ านวนซ้ าละ 3 แปลง ทั้ง 3 แปลงมีชนิดและปริมาณหญ้าข้ึนใกล้เคียงกัน (จาก
การประเมินด้วยสายตา) สุ่มแปลงหญ้า 1 แปลงเพื่อใช้เป็นแปลงส าหรับเลี้ยงไก่  ล้อมแปลงหญ้า
ดังกล่าวด้วยลวดตาข่าย สูง 90 เซนติเมตร และกรุด้วยตาข่ายในล่อนสูง 90 เชนติเมตรทั้ง 4 ด้าน 
ด้านบนปิดทับด้วยตาข่ายไนลอนตลอดแนว  และสร้างคอกขนาดเล็กไว้ภายใน และมีหลังคาเพ่ือให้
ไก่อาศัยหลบฝนและนอนในเวลากลางคืน (ภาพผนวกท่ี  1) ส่วนแปลงหญ้าที่เหลืออีก 2 แปลงเปิด
โล่งไว้ใช้เป็นแปลงเปรียบเทียบ โดยใช้แปลงเปรียบเทียบแปลงแรกส าหรับการศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้า และใช้แปลงที่สองส าหรับการหาปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย (ภาพ
ผนวกท่ี 2) 

 

2.3 วิธีการทดลอง 
จัดสิ่งทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบจับคู่ระหว่าง 1) การก าจัดหญ้าด้วยเครื่องตัด

หญ้าชนิดสะพายหลัง ในแปลงเปรียบเทียบแปลงที่ 1 และ 2) การก าจัดหญ้าโดยไก่ ในแปลงหญ้า
ปล่อยไก่ลงไปเลี้ยง (ภาพผนวกท่ี 3) ใช้อัตราการปล่อยเลี้ยงปล่อยเลี้ยง 0.731-1.944 ตัวต่อตาราง
เมตร มีการทดลองจ านวน 7 ซ้ าแต่ละซ้ าใช้ไก่ 9-32 ตัวตลอดการทดลองมีการให้อาหารส าเร็จรูป
เสริมสลับกับข้าวเปลือกหรือข้าวโพดวันละ 2 ครั้งในเวลาเช้าและเย็น ในอัตรา 18.880-48.443 
กรัมต่อตัว  ทั้งนี้ข้ึนกับขนาดของไก่  ปล่อยไก่ไว้ในแปลงทดลองจนหญ้าถูกท าลายหมด โดยสังเกต
จากตอของหญ้าที่อาจเหลืออยู่บนผิวดินของแปลงต้องไม่มีแขนงที่มีชีวิตเหลืออยู่ (ภาพผนวกท่ี  4) 
จากนั้นจึงย้ายไก่ไปเลี้ยงต่อในแปลงทดลองแปลงใหม่ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในตอนแรก 

 

2.4 การบันทึกข้อมูล 
สุ่มวัดความยาวของหญ้าในแปลงทดลอง แปลงละ  30 ต้นพร้อมกับวัดความเหนียวของ

ตัวอย่างหญ้าโดยคล้องหญ้ากับตาชั่งสปริงแล้วออกแรงดึงด้วยมือจนหญ้าขาด (ภาพผนวกท่ี5) และ
บันทึกแรงดึงจุดที่เส้นหญ้าขาดออกจากกันบันทึกปริมาณอาหารเป็นรายสัปดาห์ส่วนน้ าหนักตัว
บันทึกเป็นน้ าหนักรวม ครั้งแรกชั่งน้ าหนักในวันแรกของการเลี้ยง และครั้งต่อ ๆ ไปบันทึกในวัน
สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ บันทึกปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลายโดยใช้น้ าหนักสดของหญ้าสดที่ตัดด้วย
เคียวจากแปลงเปรียบเทียบแปลงที่ 2 โดยตัด 2 ครั้ง ครั้งแรกตัดในวันเดียวกันกับวันที่ปล่อยไก่ลง
เลี้ยงในแปลงทดลอง ครั้งที่สอง ตัดเมื่อหญ้าในแปลงที่เลี้ยงไก่ถูกท าลายหมด ในการตัดหญ้าและ
ชั่งน้ าหนัก ใช้การหลีกเลี่ยงฝนตกและไม่ชั่งหญ้าในขณะที่เปียกฝน บันทึกระยะเวลาในการท าลาย
หญ้าเมื่อหญ้าในแปลงที่เลี้ยงไก่ถูกท าลายหมดตัดหญ้าในแปลงเปรียบเทียบที่ 1 เมื่อหญ้าในแปลง
ที่เลี้ยงไก่ถูกท าลายหมด ด้วยเครื่องตัดหญ้า  และบันทึกเวลาในการตัดหญ้าและปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้  

 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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2.5.1 วิเคราะห์ปริมาณหญ้า ความยาวและความเหนียวของหญ้า ความหนาแน่นของไก่ 
ระยะเวลาเลี้ยง ปริมาณอาหารที่ให้และอัตราการเจริญเติบโต ด้วยสถิติพรรณนา  

2.5.2 วิเคราะห์ปริมาณการท าลายหญ้า ระยะเวลาที่ใช้ และขนาดพื้นที่ต้องการ โดยใช้สมการ
ถดถอยเส้นตรง 

2.5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการก าจัดหญ้าโดยไก่กับวิธีการตัดด้วยเครื่องตัด
หญ้าโดยใช้สถิติพรรณนา 
 

2.6 สถานที่และเวลาในการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้ด าเนินการที่สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเริ่มการทดลองในเดือนตุลาคม 2554 และสิ้นสุดการทดลองใน
เดือนกรกฎาคม 2556 
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3 ผลการวิจัย 
 

การทดลองเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อยในแปลงหญ้าเพ่ือหาความต้องการพ้ืนที่แปลง
หญ้าที่เหมาะสม ขณะเดียวกันได้ศึกษาความสามารถในการท าลายหญ้า และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดหญ้ากับการตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้า โดยการทดลองได้ใช้พื้นที่ว่างข้างอาคารเรียนที่มี
หญ้าธรรมชาติปกคลุมหลายชนิด โดยพบว่าหญ้าที่พบมากท่ีสุดในแปลงทดลองมี 4 ชนิด ได้แก่ หญ้า
นวลน้อย (Zoyzia matrella L. Merrill var.) หญ้าแพรก (Cynodon dactylon L. Pers.) หญ้า
ชันกาด (Panicum repens L.) และกกสามเหลี่ยม ( Cyperus imbricatus Retz.) จากการประเมิน
ด้วยสายตาพบว่าหญ้านวลน้อยมีสัดส่วนสูงที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงใช้หญ้านวลน้อยเป็นตัวแทนของหญ้า ใน
การศึกษาความยาวและความเหนียว และพบว่าหญ้ามีความยาวตั้งแต่ 13-53 เซนติเมตร เฉลี่ย 36.086 
เซนติเมตร และมีความเหนียวตั้งแต่ 1.6-4.033 กิโลกรัม เฉลี่ย 2.587 กิโลกรัม ในการศึกษาการท าลาย
หญ้าของไก่ได้ท าโดยท ากรงครอบแปลงหญ้าส่วนหนึ่งไว้ แล้วปล่อยไก่ลงเลี้ยงจนหญ้าถูกท าลายหมด
ขนาดพ้ืนที่แปลงหญ้าที่ปล่อยไก่ลงเลี้ยงมีขนาด 11.880-13.875 ตารางเมตร เฉลี่ย 12.805 ตารางเมตร 
จ านวนไก่ที่ปล่อยเลี้ยงต่อแปลงเท่ากับ 11-32 ตัว เฉลี่ย 23.571 ตัวคิดเป็น 0.731-1.944 ตัว/ตาราง
เมตร หรือ 0.514-1.368 ตารางเมตร/ตัว เฉลี่ย 0.859 ตารางเมตร/ตัว อายุไก่ทดลอง 4-15 สัปดาห์ 
เฉลี่ย 9.143 สัปดาห์ น้ าหนักเฉลี่ยของไก่เม่ือเริ่มการทดลอง 0.097-0.507 กิโลกรัม และน้ าหนักเฉลี่ย
ของไก่เม่ือสิ้นสุดการทดลอง 0.44-0.970 กิโลกรัม น้ าหนักไก่ต่อ  1 ตารางเมตร เท่ากับ 0.483-0.583 
กิโลกรัม/ตารางเมตร  ตลอดการทดลองมีการให้อาหารข้น  และข้าวโพดหรือข้าวเปลือก เพ่ือเสริมให้ไก่ 
โดยให้ 18.890-48.443 กรัม/วัน เฉลี่ย  30.203 กรัม/วัน ทั้งนี้ข้ึนกับอายุและน้ าหนักของไก่ พบว่าไก่มี
อัตราเจริญเติบโต 2-10 กรัม/วัน เฉลี่ย 4.598 กรัม/วัน ส าหรับปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลายวัดจากแปลง
หญ้าเปรียบเทียบที่มีขนาดพื้นที่เท่ากับแปลงที่เลี้ยงไก่ซึ่งจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ต้น โดยใช้น้ าหนักหญ้าสดที่
ได้จากการตัดด้วยเคียว 2 ครั้งรวมกัน ครั้งแรกตัดเมื่อเริ่มปล่อยไก่ลงเลี้ยง และครั้งที่ 2 ตัดเมื่อหญ้าใน
แปลงเลี้ยงไก่ถูกท าลายหมด พบว่าได้ปริมาณหญ้ารวมต่อแปลงทดลองเท่ากับ 8.2-30.9 กิโลกรัม หรือ
เท่ากับ 0.631-2.377 กิโลกรัม/ตารางเมตร เฉลี่ย 1.442 กิโลกรัม/ตารางเมตร เทียบเท่ากับปริมาณการ
ท าลายหญ้า 9.280-35.371 กรัม/ตัว/วัน เฉลี่ย 21.157 กรัม/ตัว/วัน โดยไก่ใช้เวลาในการท าลายหญ้า
จนหมดแปลง 35-70 วัน เฉลี่ย 56 วัน (ตารางที่ 1) 

 
3.1 ปริมาณการท าลายหญ้าของไก่ 

ในการศึกษานี้ได้ตรวจสอบปริมาณการท าลายหญ้าของไก่เป็นเบื้องต้นเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
ค านวณหาค่าความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าและค่าอ่ืน ๆ ต่อไป โดยเชื่อว่ามีปัจจัยที่อิทธิพลต่อ
ความสามารถในการท าลายหญ้าของไก่ 9 ประการได้แก่ น้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร  (กก.) ความ
หนาแน่นในการปล่อยเลี้ยง (ตัว/ตร.ม.) พ้ืนที่แปลงหญ้า (ตร.ม./ตัว) ปริมาณอาหารที่กิน (ก./ตัว/วัน)
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) ปริมาณหญ้าเฉลี่ยต่อตารางเมตร (กก.) ความเหนียวของหญ้า (กก.) ความยาวของ
หญ้า (ม.) และลักษณะหญ้า (กก.) ทั้งนี้มีบางปัจจัยเป็นค่าผกผันกัน ในขณะที่บางปัจจัยเป็นปัจจัยร่วม
ของหลายปัจจัย  อย่างไรก็ตามโครงการได้ทดสอบระดับอิทธิพลของทั้ง 9 ปัจจัยด้วยวิธีสร้างสมการ
ถดถอยเส้นตรงเชิงเดี่ยว เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกปัจจัยที่เหมาสมในการสร้างสมการ
เชิงซ้อนต่อไป โดยใช้สมการต้นแบบเป็น Y = a + bX และได้ผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 สภาพการทดลองและอัตราการท าลายหญ้าของไก่ 
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 ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย SD 
จ านวนไก่ (ตัว/คอกทดลอง) 11 32 23.571 10.549 
จ านวนไก่ (ตัว/ตร.ม.)  0.731 1.944 1.305 0.467 
พ้ืนที่ทดลอง (ตร.ม./ตัว) 0.514 1.368 0.859 0.317 
อายุไก่เริ่มทดลอง (สัปดาห์) 4 15 9.143 5.242 
อายุไก่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (สัปดาห์) 14 22 17.143 3.761 
น้ าหนักไก่เม่ือเริ่มทดลอง (กก.) 0.097 0.507 0.345 0.167 
น้ าหนักไก่เม่ือสิ้นสุดการทดลอง (กก.) 0.440 0.970 0.606 0.184 
น้ าหนักไก่ (กก./ตร.ม.) 0.483 0.585 0.527 0.034 
อัตราการเจริญเติบโตของไก่เฉลี่ย (ก./วัน) 2 10 4.598 2.816 
ปริมาณอาหารที่กิน (ก./ตัว/วัน) 18.890 48.443 30.203 10.886 
ปริมาณหญ้า (กก./ตร.ม.) 0.631 2.377 1.442 0.622 
ความยาวของหญ้าเฉลี่ย (ซม.) 13 53 36.086 13.576 
ความเหนียวของหญ้าเฉลี่ย (กก.) 1.600 4.033 2.587 0.785 
เวลาในการท าลายหญ้า (วัน) 35 70 56 12.780 
ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย (ก./ตัว/วัน) 9.280 35.371 21.157 8.790 

 

3.1.1 ปริมาณการท าลายหญ้าตามอ ายุของไก่ จากการทดลอง 7 ซ้ าโดยใช้ไก่ที่อายุแตกต่างกัน 
ตั้งแต่ 4 – 15 สัปดาห์ พบว่าปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุของไก่ มี
เพียง 2 ซ้ าที่มีความแตกต่างไปตากแนวโน้มดังกล่าว (ตารางที่ 2) เนื่องจากได้ทดลองใน ฤดู
แล้ง ซึ่งมีหญ้าในแปลงน้อยแต่หญ้าเหนียว 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการท าลายหญ้าของไก่อายุต่าง ๆ 
อายุ (สัปดาห์) ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน 

4 (n=2) 12.169 
6 (n=2) 25.848 
14 (n=1) 35.371 
15 (n=2) 18.347 

3.1.2 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของน้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร  โดยน้ าหนักตัว
ไก่ต่อตารางเมตรเป็นค่าที่ค านวณจากน้ าหนักรวมของไก่ในแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นกิโลกรัม) 
หารด้วยขนาดของแปลงหญ้าที่เลี้ยงไก่ (ตร.ม.) และใช้ค่านี้มาเป็นตัว แปรต้นของสมการ
ถดถอย ซึ่งได้ผลตามสมการด้านล่าง 

 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = - 63.3 + 160 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
มีค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน(R²) เท่ากับ 37.8 เปอร์เซ็นต์  

3.1.3 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความหนาแน่นของไก่ท่ีปล่อยเลี้ยงในแปลง
ทดลอง  ค านวณจากจ านวนตัวไก่เฉลี่ยในแต่ละซ้ าหารด้วยพื้นที่เลี้ยง (มีหน่วยเป็นตัว / 
ตร.ม.) และน ามาใช้เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย โดยได้ผลตามสมการด้านล่าง 
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ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 32.1 - 8.40 x ความหนาแน่น 
มีค่า R² เท่ากับ 19.9 เปอร์เซ็นต์ 

3.1.4 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของพ้ืนที่แปลงหญ้า/ตัว ค านวณจากพ้ืนที่แปลง
หญ้าส่วนที่ปล่อยไก่ลงเลี้ยงหารด้วยจ านวนตัวเฉลี่ยของแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นตร.ม./ตัว) 
และใช้ค่านี้เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังสมการด้านล่าง  
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 16.3 + 5.7 x พื้นที/่ตัว 
มีค่า R² เท่ากับ 4.2 เปอร์เซ็นต์ 
 

3.1.5 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน ค านวณโดยน า
ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดในแต่ละซ้ ามาหารด้วยจ านวนตัวเฉลี่ยตลอดช่วงทดลองและหาร
ด้วยจ านวนวันเลี้ยงในแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นกรัม) ใช้ค่านี้เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย 
และได้ผลตามสมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 14.8 + 0.211 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
มีค่า R² เท่ากับ 6.8 เปอร์เซ็นต์  

3.1.6 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของระยะเวลาเลี้ยง ค านวณโดยใช้ระยะเวลา
เลี้ยงของแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นวัน) เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย ได้ผลการวิเคราะห์ดัง
สมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 47.1 - 0.464 x ระยะเวลาเลี้ยง  
มีค่า R² เท่ากับ 45.5 เปอร์เซ็นต์   

3.1.7 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้าในแปลง ค านวณโดยน าปริมาณ
หญ้าทั้งหมดของในแต่ละซ้ ามาเฉลี่ยเป็นปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร (มีหน่วยเป็น กก./
ตร.ม) และใช้เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย ซึ่งได้ผลตามสมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 15.0 + 4.25 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. 
มีค่า R² เท่ากับ 9.0 เปอร์เซ็นต์ 
 

3.1.8 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความเหนียวของหญ้า ค านวณโดยใช้ความ
เหนียวเฉลี่ยของหญ้าในแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นกิโลกรัม) เป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย 
และได้ผลตามสมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 24.4 - 1.26 x ความเหนียว 
มีค่า R² เท่ากับ 1.3 เปอร์เซ็นต์   
 

3.1.9 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความยาวของหญ้า ค านวณโดยใช้ความยาว
เฉลี่ยของหญ้าที่วัดได้ในแต่ละซ้ า (มีหน่วยเป็นเมตร) มาเป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย 
ซึ่งได้ผลดังสมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 27.0 - 16.3 x ความยาว 
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มีค่า R² เท่ากับ 6.4 เปอร์เซ็นต์   
 

3.1.10 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของลักษณะหญ้าในแปลงทดลอง ค านวณจาก
การน าปริมาณหญ้า (กก./ตร.ม.) ของแต่ละซ้ ามาปรับค่าด้วยความเหนียวและความยาวของ
หญ้า โดยน าค่าความเหนียว หรือความยาวไปคูณกับค่า R2 ของแต่ละค่า  แล้วน าค่าที่ได้มา
บวกกับปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร  ได้เป็นค่าที่โครงการนี้เรียกว่า “ลักษณะหญ้า ”และ
น ามาเป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอย และได้ผลตามสมการด้านล่าง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 23.3 - 0.30 x ลักษณะหญ้า 
มีค่า R² เท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยเชิงเดี่ยวด้วยตัวแปรต้นทั้ง 9 ตัวแปร ไม่พบว่ามีอิทธิพลของ
ปัจจัยใดเด่นชัด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์รีเกรสชั่น ซึ่งกระจายอยู่ในช่วง 0.5 - 45.5 เปอร์เซ็นต์ 
โดยมีปัจจัยที่ให้ค่าสัมประสิทธ์สูงสุดคือ ระยะเวลาเลี้ยง  ( 45.5%) รองมาคือ น้ าหนักตัวไก่ต่อตาราง
เมตร ( 37.8%) และปัจจัยที่ให้ค่าสัมประสิทธ์ต่ าที่สุด ได้แก่ ลักษณะหญ้า (0.5 %)  อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับปัจจัยด้านระยะเวลาเลี้ยงแม้ว่าจะให้ค่าสัมประสิทธ์สูงที่สุดแต่ค่าสัมประสิทธ์ของตัวแปรต้นมีค่า
เป็นลบ ซึ่งตรงกันข้า มกับความคาดหวังว่าการปล่อยให้ไก่อยู่ในแปลงหญ้านานขึ้นจะสามารถท าลาย
หญ้าได้มากข้ึน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท าลายหญ้ามีอัตราสูงในช่างต้น ๆ ของการเลี้ยง โดยเฉพาะส่วน
ที่เป็นใบและยอดอ่อนของหญ้าถูกท าลายไปก่อน  เหลือเพียงล าต้นแก่ซึ่งมีน้ าหนักไม่สูงแต่มีความ
ทนทานต่อการคุ้ยเขี่ยหรือเหยียบย่ าได้มาก  ทว่าผู้วิจัยปล่อยไก่ไว้ในแปลงจนไก่ท าลายส่วนที่เหลือของ
หญ้าดังกล่าวได้หมด จึงใช้เวลานานขึ้นมากแต่ได้ผลการท าลายเฉลี่ยต่ า 

ส าหรับปัจจัยด้านลักษณะหญ้า ซึ่งเป็นปัจจัยรวมระหว่างปริมาณหญ้าต่อตารางเมตรกับความ
เหนียวและความยาวของหญ้า เป็นปัจจัยที่ควรแสดงอิทธิพลได้ชัด แต่ให้ค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชันต่ ามาก 
(0.5%) และต่ ากว่าการใช้ปัจจัยย่อยเพียงปัจจัยปัจจัยหนึ่งเป็นตัวแปรต้น (1.3 – 9.0 %) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการมีปัจจัยย่อยหนึ่งในสามปัจจัย หรือมากกว่าหนึ่งปัจจัย มีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับ
ปัจจัยที่เหลือ ซึ่งในเอกสารนี้ไม่ได้รายงานไว้ 

อย่างไรก็ตาม โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบปริมาณการท าลายหญ้าด้วยสมการถดถอย
เส้นตรงเชิงซ้อนต่อไป โดยใช้ตัวแปรต้น 2– 4 ปัจจัย และใช้สมการต้นแบบดังนี้ 

Y = a + b1X1 + bnXn 

ส่วนผลการตรวจสอบได้แสดงไว้ในข้อต่อ ๆ ไป 

3.1.11 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของระยะเวลาเลี้ยงและน้ าหนักตัวไก่ต่อตาราง
เมตร 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน =  - 12.3 - 0.340 × ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) 
              + 99.7 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.  
มีค่า R² เท่ากับ 56.9 เปอร์เซ็นต์  
 

3.1.12 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของระยะเวลาเลี้ยงน้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร 
และลักษณะหญ้า 
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ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 124 - 1.23 x ระยะเวลาเลี้ยง 
    - 136 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.+ 5.37 x ลักษณะหญ้า 

มีค่า R² เท่ากับ 79.9 เปอร์เซ็นต์  
 

3.1.13 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความหนาแน่นของไก่ท่ีปล่อยเลี้ยงในแปลง
ทดลองน้ าหนักเฉลี่ยของไก่ และลักษณะหญ้า 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 66 - 34.0 x ความหนาแน่น 
          - 47 x น้ าหนักเฉลี่ย + 2.85 x ลักษณะหญ้า  

มีค่า R² เท่ากับ 47.6 เปอร์เซ็นต์ 
 
 

3.1.14 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของน้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร ปริมาณหญ้า/
ตร.ม. และความยาวของหญ้า 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = - 39.3 + 118 x น้ าหนักตัวไก/่ตร.ม. 
            + 7.07 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. - 33.4 x ความยาว 

มีค่า R² เท่ากับ 56.0 เปอร์เซ็นต์   
 

3.1.15 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียวของหญ้า 
และน้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = - 76.3 + 207 x น้ าหนักตัวไก/่ตร.ม. 
          + 9.98  x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. - 10.0 x ความเหนียว  
มีค่า R² เท่ากับ 80.0 เปอร์เซ็นต์  
 

3.1.16 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความหนาแน่นของไก่ท่ีปล่อยเลี้ยงในแปลง
ทดลอง น้ าหนักเฉลี่ยของไก่ลักษณะหญ้า และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 80 - 39.3 x ความหนาแน่น - 83 x น้ าหนักเฉลี่ย 
+ 2.89 x ลักษณะหญ้า 
+ 0.31 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 

มีค่า R² เท่ากับ 48.2 เปอร์เซ็นต์  
 

3.1.17 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของความหนาแน่นของไก่ท่ีปล่อยเลี้ยงในแปลง
ทดลอง น้ าหนักเฉลี่ยของไก่ ลักษณะหญ้า และระยะเวลาเลี้ยง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 180 - 44.5 x ความหนาแน่น - 148 x น้ าหนักเฉลี่ย 
        + 1.49 x ลักษณะหญ้า - 0.798 x ระยะเวลาเลี้ยง 
มีค่า R² เท่ากับ 92 เปอร์เซ็นต์   

3.1.18 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
ความยาวของหญ้า และระยะเวลาเลี้ยง 
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ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 76.1 + 13.0 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. 
        - 50.6  x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
        + 3.97 x ความยาว - 0.865 x ระยะเวลาเลี้ยง 
มีค่า R² เท่ากับ 99.1 เปอร์เซ็นต์   
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3.1.19 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
ความเหนียวของหญ้า และระยะเวลาเลี้ยง 
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 51.5 + 13.5 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม.  
        - 6.69 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. 
        - 2.32 x ความเหนียว - 0.719 x ระยะเวลาเลี้ยง 
มีค่า R² เท่ากับ 99.9 เปอร์เซ็นต์   
 

3.1.20 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.
ความยาว และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = - 99.5 + 14.0 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม.     
         + 141 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. - 0.8 x ความยาว 

     + 0.874 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
มีค่า R² เท่ากับ 91.6 เปอร์เซ็นต์   

 

3.1.21 ปริมาณการท าลายหญ้าโดยไก่ตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.
ความเหนียวของหญ้า และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
   

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = - 97.9 + 14.9 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. 
          + 173 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. - 5.23 x ความเหนียว 
          + 0.650 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
มีค่า R² เท่ากับ 99.0 เปอร์เซ็นต์   

3.2 ขนาดพื้นที่แปลงหญ้าที่ไก่ต้องการ  
  ในการศึกษานี้ถือว่าขนาดพ้ืนที่แปลงหญ้าที่ไก่ต้องการมีค่าเท่ากับพ้ืนที่ของแปลงที่ไก่ท าลาย
หญ้าจนหมดเฉลี่ยต่อตัว ซึ่งค่านี้มีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการเช่นเดียวกับค่าปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย 
ข้อมูลที่บันทึกได้จากโครงการนี้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 7 ประการ ได้แก่ น้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) ปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร (กก.) ความเหนียวของหญ้า (กก.) ความยาวของหญ้า 
(ม.) ลักษณะหญ้า (กก.)  และปริมาณอาหารที่กิน (ก./ตัว/วัน) โดยการน าปัจจัยดังกล่าวมาสร้างสมการ 
รีเกสชันเส้นตรงทั้งแบบเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน และได้ผลดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของน้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 2.24 - 2.62 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.   
มีค่า R² เท่ากับ 7.8 เปอร์เซ็นต์   
 

3.2.2 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของระยะเวลาเลี้ยง 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 1.81 - 0.0170 × ระยะเวลาเลี้ยง 
มีค่า R² เท่ากับ 47.0 เปอร์เซ็นต์ 
  

3.2.3 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. 
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พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว)= 1.38 - 0.358 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม.   
มีค่า R² เท่ากับ 49.7 เปอร์เซ็นต์   
 

3.2.4 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของความเหนียวของหญ้า 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 1.63 - 0.300 × ความเหนียว 
มีค่า R² เท่ากับ 55.2 เปอร์เซ็นต์   
 

3.2.5 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของความยาวของหญ้า 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 1.50 - 1.79 × ความยาว   
มีค่า R² เท่ากับ 58.8 เปอร์เซ็นต์   

3.2.6 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า  
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 1.82 - 0.135 × ลักษณะหญ้า   
มีค่า R² เท่ากับ 79.4 เปอร์เซ็นต์  
 

3.2.7 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 0.015 + 0.0280 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน   
มีค่า R² เท่ากับ 92.5 เปอร์เซ็นต์  
  

3.2.8 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น ในการปล่อย
เลี้ยง และน้ าหนักตัวเฉลี่ยของไก ่
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 2.6 + 0.490 x ลักษณะหญ้า + 1.56 x ความหนาแน่น 
         +10.3  × น้ าหนักเฉลี่ย   
มีค่า R² เท่ากับ 33.9 เปอร์เซ็นต์ 
 

3.2.9 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น ในการปล่อย
เลี้ยง น้ าหนักเฉลี่ยของไก ่และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 0.38 - 0.0189 × ลักษณะหญ้า - 0.070 × ความหนาแน่น 
        + 1.57 × น้ าหนักเฉลี่ย 
มีค่า R² เท่ากับ 96.3 เปอร์เซ็นต์   

3.2.10 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น ในการปล่อย
เลี้ยง น้ าหนักเฉลี่ยของไก ่และระยะเวลาเลี้ยง 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = - 0.727 - 0.0057 × ลักษณะหญ้า + 0.033 × ความหนาแน่น 
           + 2.55 × น้ าหนักเฉลี่ย + 0.00776 × ระยะเวลาเลี้ยง 
มีค่า R² เท่ากับ 99.5 เปอร์เซ็นต์   
 

3.2.11 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาวของหญ้า
น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. และระยะเวลาเลี้ยง 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 5.82 + 0.017 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. - 0.522 × ความยาว 
         - 6.77 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม - 0.0219 × ระยะเวลาเลี้ยง  
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มีค่า R² เท่ากับ 95.6 เปอร์เซ็นต์  
 

3.2.12 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียวของหญ้า
น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.และระยะเวลาเลี้ยง 
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 7.67 - 0.0261 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.164 × ความเหนียว 
         - 10.0 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. - 0.0339 × ระยะเวลาเลี้ยง  
มีค่า R² เท่ากับ 97.4 เปอร์เซ็นต์   

3.2.13 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาวของหญ้า
น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 1.18 + 0.064 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. - 0.535 × ความยาว 
         - 1.84 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. + 0.0250 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
มีค่า R² เท่ากับ 96.8 เปอร์เซ็นต์     

3.2.14 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม.  ความเหนียวของหญ้า
น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม.และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = 0.627 + 0.040 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.023 × ความเหนียว 
        - 1.52 × น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. + 0.0302 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
มีค่า R² เท่ากับ 94.7 เปอร์เซ็นต์  

 
จากสมการด้านบนพบว่าสมการเชิงเดี่ยวให้ค่าสัมประสิทธ์รีเกรสชันระหว่าง 7.8 - 92.5 

เปอร์เซ็นต์ ตัวแปรตามที่ให้ค่าสัมประสิทธ์สูงที่สุด คือปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  (92.5 %) รองลงมา
คือ ลักษณะหญ้า ( 79.4%) โดยพบว่าน้ าหนักตัวไก่ /ตร.ม.ให้ค่าสัมประสิทธ์ต่ าสุด (7.8 %) ส่วนสมการ
เชิงซ้อนที่ใช้ ลักษณะหญ้า ความหนาแน่นน้ าหนักเฉลี่ย และระยะเวลาเลี้ยงเป็นตัวแปรต้นให้ค่า 
สัมประสิทธ์สูงที่สุด (99.5%) รองลงมา คือการใช้ปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียวของหญ้า น้ าหนักตัว
ไก/่ตร.ม.และระยะเวลาเลี้ยง ( 97.4%) ดังนั้นหากต้องการค านวณเพ่ือหาขนาดของพ้ืนที่แปลงหญ้าใน
ขนาดที่เหมาะสมด้วยวิธีอย่างง่าย ควรเลือกใช้สมการเชิงเดี่ยวในข้อที่ 3.2.7 แต่ถ้าต้องการความแม่นย า
มากขึ้นควรเลือกใช้สมการเชิงซ้อนตามข้อที่ 3.2.10 

3.3 จ านวนตัวไก่ที่ต้องการใช้ในการท าลายหญ้า 
โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาเพ่ือหาจ านวนไก่ที่เหมาะสมส าหรับปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้าขนาด 1 

ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดไก่ลงเลี้ยงในแปลงจริงได้สะดวก  โดยการสร้างสมการรีเกรสชัน
เชิงซ้อนที่ใช้ตัวแปรต้น 2 – 4 ปัจจัยจากปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร (กก.) ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) ความ
เหนียวของหญ้า (กก.) ความยาวของหญ้า (ม.) ลักษณะหญ้า (กก.) และปริมาณอาหารที่กิน (ก./ตัว/วัน)
และให้ความหนาแน่นของไก่ท่ีปล่อยเลี้ยงในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรเป็นตัวแปรตาม พบว่าได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

3.3.1 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า และปริมาณอาหาร
ที่กิน/ตัว/วัน 
 

จ านวนไก่/ตร.ม =2.50 - 0.001 × ลักษณะหญ้า - 0.0394 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
มีค่า R² เท่ากับ 83.1 เปอร์เซ็นต ์
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3.3.2 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า และระยะเวลา
เลี้ยง 

  

  จ านวนไก่/ตร.ม = - 0.405 + 0.117 × ลักษณะหญ้า + 0.0156 × ระยะเวลาเลี้ยง 
  มีค่า R² เท่ากับ 76.7 เปอร์เซ็นต์ 
 

 3.3.3 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ปริมาณอาหารที่
กิน/ตัว/วัน และระยะเวลาเลี้ยง 

  

จ านวนไก่/ตร.ม. = 1.87 + 0.003 × ลักษณะหญ้า - 0.0322 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว 
          / วัน + 0.0069 × ระยะเวลาเลี้ยง 

  มีค่า R² เท่ากับ 84.4เปอร์เซ็นต์  
 

 3.3.4 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. และ
ระยะเวลาเลี้ยง 

 

  จ านวนไก่/ตร.ม = - 0.325 + 0.162 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0249 × ระยะเวลาเลี้ยง
  มีค่า R² เท่ากับ 65.5 เปอร์เซ็นต์  
 
 3.3.5 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. และปริมาณ

อาหารที่กิน/ตัว/วัน 
 

  จ านวนไก่/ตร.ม = 3.14 - 0.239 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม.  
         - 0.0494 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน   
  มีค่า R² เท่ากับ 87.5 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.3.6 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ระยะเวลา
เลี้ยง และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 

 

  จ านวนไก่/ตร.ม = 2.75 - 0.219 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0040 × ระยะเวลาเลี้ยง 
         - 0.0449 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
  มีค่า R² เท่ากับ 87.9 เปอร์เซ็นต ์
 

 3.3.7  จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร 
ระยะเวลาเลี้ยง ความเหนียว และความยาว 

 

  จ านวนไก่/ตร.ม = - 0.443 - 0.169 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0109 × ระยะเวลาเลี้ยง
          + 0.299 × ความเหนียว + 1.68 × ความยาว  
  มีค่า R² เท่ากับ 83.2 เปอร์เซ็นต ์
 

 3.3.8  จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร 
ระยะเวลาเลี้ยง ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน และความยาว 

 

  จ านวนไก่/ตร.ม = 2.62 - 0.254 ×ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0008 ×  ระยะเวลาเลี้ยง 
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         - 0.0421 ×  ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน + 0.79 × ความยาว 
  มีค่า R² เท่ากับ 90.0 เปอร์เซ็นต ์
 

 3.3.9 จ านวนไก่ที่ต้องใช้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรตามอิทธิพลของปริมาณหญ้าต่อตารางเมตร 
ระยะเวลาเลี้ยง ความเหนียว และความยาว 

 

  จ านวนไก่/ตร.ม = - 0.443 - 0.169 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0109 × ระยะเวลาเลี้ยง
           + 0.299 × ความเหนียว + 1.68 × ความยาว  
  มีค่า R² เท่ากับ 83.2 เปอร์เซ็นต์   
   

สมการด้านบนให้ค่าสัมประสิทธ์รีเกรสชันอยู่ในช่วง 65.5 –90.0  เปอร์เซ็นต์โดยค่าสัมประ
สิทธ์ที่สูงที่สุดได้มาจากสมการที่ใช้ปริมาณหญ้า/ตร.ม. ระยะเวลาเลี้ยงความยาวของหญ้า และปริมาณ
อาหารที่กิน/ตัว/วัน เป็นตัวแปรต้น ดังนั้น การใช้ปัจจัยทั้ง 4 ชนิดนี้มาค านวณเพื่อจัดความหนาแน่น
ของไก่ท่ีจะปล่อยลงเลี้ยงในแปลงจะได้ค่าท่ีใกล้เคียงที่สุด 

3.4 ระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการท าลายหญ้า 
ในกรณีที่ผู้เลี้ยงต้องการทราบว่าหลังจากปล่อยไก่ลงเลี้ยงในแปลงแล้วหญ้าในแปลงจะถูก

ท าลายหมดเม่ือใด หรือผู้เลี้ยงอาจต้องการทราบว่าแปลงหญ้าที่เลี้ยงไก่จะสามารถรองรับไก่ได้นาน
เท่าไรก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องย้ายแปลง เพ่ือสามารถวางแผนการจัดการได้ถูกต้อง ซึ่งโครงการนี้ใช้ชื่อ
ระยะเวลาดังกล่าวว่า “ระยะเวลาเลี้ยง” โดยมีหน่วยเป็นวัน  และค่านี้สามารถค านวณได้จากสมการที่
สร้างข้ึน โครงการนี้จึงได้ตรวจสอบสมการรีเกรสชัน เส้นตรงเชิงซ้อนเพื่อเลือกตัวแปรต้นที่เหมาะสมใน
การค านวณดังกล่าวจากปัจจัยที่มีความเป็นไปได้จ านวน 8 ปัจจัย ได้แก่ น้ าหนักตัวเฉลี่ยของไก่ท่ีเลี้ยง 
(กก.)  น้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร (กก.) ความหนาแน่นในการปล่อยเลี้ยง (ตัว/ตร.ม.) ปริมาณอาหารที่
กิน (ก./ตัว/วัน) ปริมาณหญ้าเฉลี่ยต่อตารางเมตร (กก.) ความเหนียวของหญ้า (กก.) ความยาวของหญ้า 
(ม.) และลักษณะหญ้า (กก.) โดยได้ผลดังต่อไปนี้ 
 

 3.4.1 ระยะเวลาเลี้ยงตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น และน้ าหนักเฉลี่ย  
 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 142 - 1.70 x ลักษณะหญ้า - 13.2 x ความหนาแน่น   
     - 127 x น้ าหนักเฉลี่ย   
  มีค่า R² เท่ากับ 67.0 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.4.2 ระยะเวลาเลี้ยงตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น น้ าหนักเฉลี่ย และปริมาณ
อาหารที่/ตัว/วัน  

 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 144 - 1.70 x ลักษณะหญ้า - 13.7 x ความหนาแน่น 
     - 130  x น้ าหนักเฉลี่ย + 0.03 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
  มีค่า R² เท่ากับ 67.0 เปอร์เซ็นต์ 
 

 3.4.3 ระยะเวลาเลี้ยงตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ปริมาณที่กิน/ตัว/วัน  

 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 206 - 1.51 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 3.7 x ความยาว 
               - 223 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. - 1.06 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
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  มีค่า R² เท่ากับ 97.5 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.4.4 ระยะเวลา เลี้ยงตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ปริมาณที่กิน/ตัว/วัน  

 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 208 - 2.10  x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 3.98 x ความเหนียว 
              - 250 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. - 0.912 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
  มีค่า R² เท่ากับ 99.4 เปอร์เซ็นต์   
 3.4.5 ระยะเวลา เลี้ยงตามอิทธิพลของป ริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ

ความหนาแน่น  
 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 144 + 5.46 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. - 6.7 x ความยาว 
     - 228 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. + 20.4 x ความหนาแน่น  
  มีค่า R² เท่ากับ 94.8 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.4.6 ระยะเวลา เลี้ยงตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ความหนาแน่น 

 

  ระยะเวลาเลี้ยง(วัน) = 151 + 3.18  x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 4.29 x ความเหนียว 
     - 249 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. + 15.6 x ความหนาแน่น 
  มีค่า R² เท่ากับ 96.9 เปอร์เซ็นต์ 
 

จากสมการที่เป็นตัวเลือก 6 สมการ พบว่าสมการที่ใช้ตัวแปรต้น 3 ปัจจัยให้ค่าสัมประสิทธ์ 
รีเกรสชันเพียง  67.0 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับสมการที่ใช้ตัวแปรต้น 4 ปัจจัยให้ค่าสัมประสิทธ์สูงถึง 99.4
เปอร์เซ็นต์ โดยสมการที่ให้ค่าสัมประสิทธ์สูงที่สุดเป็นสมการที่เลือกใช้ ปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียว 
น้ าหนักไก/่ตร.ม.และปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน เป็นตัวแปรต้น (ข้อที่ 3.4.4) ดังนั้น จึงควรใช้ตัวแปรนี้
มาค านวณเพ่ือระยะเวลาในการท าลายหญ้าหรือระยะเวลาในการใช้แปลงหญ้า 
 

3.5 อัตราการเจริญเติบโต 
โครงการวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจต่อการเจริญเติบโตของไก่ท่ีเลี้ยงปล่อยในแปลงหญ้าด้วย 

โดยศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไก่ท่ีทดลอง และพบว่าไก่มีอัตราการเจริญเติบโตระหว่าง 2 – 10 
กรัมต่อวัน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากในระหว่างการทดลองได้ให้อาหารแก่ไก่อย่างจ ากัด เพราะมี
ความเชื่อว่าจะท าให้ไก่สามารถท าลายหญ้าได้มากขึ้น แต่สิ่งที่พบเป็นไปในทางตรงกันข้าม อย่า งไรก็
ตาม โครงการวิจัยนี้ ไม่ได้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไก่ท่ีเลี้ยงตามวิธีที่โครงการนี้ใช้กับการเลี้ยงที่
ให้อาหารข้นเสริมอย่างเพียงพอ ส าหรับ การศึกษาความผันแปรของอัตราการเจริญเติบโตตามสมการ
ด้านล่างเป็นการตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่ท่ีเลี้ยงในแปลงหญ้าเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเมื่อต้องการใช้รูปแบบการเลี้ยงเช่นเดียวกับหรือใกล้เคียงกับวิธีการที่ใช้ใน
โครงการนี้ โดยมีปัจจัยที่น ามาทดสอบ 9 ปัจจัย ได้แก่ น้ าหนักตัวไก่ต่อตารางเมตร (กก.) ความ
หนาแน่นในการปล่อยเลี้ยง (ตัว/ตร.ม.) น้ าหนักเฉลี่ยของไก่ (กก.) ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน (ก./ตัว/
วัน) ระยะเวลาที่เลี้ยง (วัน) ปริมาณหญ้าเฉลี่ยต่อตารางเมตร (กก.) ความเหนียว (กก.) ความยาวของ
หญ้า (ม.) และลักษณะหญ้า (กก.) และใช้วิธีการสร้างสมการรีเกสชันเส้นตรงเชิงซ้อน ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้ 
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 3.5.1 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น และน้ าหนักเฉลี่ย  
 

  อัตราเจริญเติบโต = - 0.0156 - 0.00053 x ลักษณะหญ้า + 0.0091 x ความหนาแน่น 
     + 0.0270  x น้ าหนักเฉลี่ย   
  มีค่า R² เท่ากับ 32.0 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.5.2 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น น้ าหนักเฉลี่ย และปริมาณ
อาหารที่กิน/ตัว/วัน  

 

  อัตราเจริญเติบโต = 0.0069 - 0.00046 x ลักษณะหญ้า + 0.0003 x ความหนาแน่น 
        - 0.0326 x น้ าหนักเฉลี่ย + 0.000507 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
  มีค่า R² เท่ากับ 49.1 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.5.3 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของลักษณะหญ้า ความหนาแน่น น้ าหนักเฉลี่ย และ
ระยะเวลาเลี้ยง  

 

  อัตราเจริญเติบโต = - 0.0540 - 0.00007 x ลักษณะหญ้า + 0.0126 x ความหนาแน่น 
             + 0.0611 x น้ าหนักเฉลี่ย + 0.000269 x ระยะเวลาเลี้ยง  
  มีค่า R² เท่ากับ 81.3 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.5.4 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ระยะเวลาเลี้ยง 

 

  อัตราเจริญเติบโต = 0.0405 - 0.00237 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00477 x ความยาว 
            - 0.0617  x น้ าหนักไก่/ตร.ม. - 0.000031 x ระยะเวลาเลี้ยง  
  มีค่า R² เท่ากับ 89.1 เปอร์เซ็นต์  
 

 3.5.5 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของปริ มาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ระยะเวลาเลี้ยง มาเป็นตัวแปรต้นของสมการถดถอยเชิงซ้อน และได้ผลตามสมการ
ด้านล่าง 

 

  อัตราเจริญเติบโต = 0.0503 - 0.00228 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00126 x ความ 
     เหนียว - 0.0804 x น้ าหนักไก่/ตร.ม. - 0.000060 x ระยะเวลาเลี้ยง
  มีค่า R² เท่ากับ 89.8 เปอร์เซ็นต์   
 

 3.5.6  อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความยาว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ
ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  

 

  อัตราเจริญเติบโต = 0.0310 - 0.00196 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00639 x ความยาว 
        - 0.0537 x น้ าหนักไก/่ตร.ม.+ 0.000079 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
  มีค่า R² เท่ากับ 91.4 เปอร์เซ็นต์   
 3.5.7 อัตราเจริญเติบโตตามอิทธิพลของปริมาณหญ้า/ตร.ม. ความเหนียว น้ าหนักไก่/ตร.ม. และ

ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน  
 

  อัตราเจริญเติบโต = 0.0369 - 0.00194 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00123  
             x ความเหนียว - 0.0667 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. + 0.000082  



 

20 
 

             x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 
  มีค่า R² เท่ากับ 91.4 เปอร์เซ็นต์  

3.6 การเปรียบเทียบระหว่างการก าจัดวัชพืชโดยการใช้ไก่กับการใช้เครื่องตัดหญ้า 
การเปรียบเทียบระหว่างการก าจัดวัชพืชโดยไก่กับการใช้เครื่องตัดหญ้าในรายงานนี้ เป็น

การเปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชระหว่า งสองวิธีดังกล่าวในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ดังได้
รายงานไว้เมื่อตอนต้นแล้วว่าไก่ใช้ระยะเวลาในการท าลายหญ้าเฉลี่ย  56±12.780 วัน ซึ่งในระหว่างการ
เลี้ยงไก่ใช้อาหารโดยเฉลี่ย  1.977±0.436 กิโลกรัม/ตร.ม./ตลอดช่วงการเลี้ยง จึงถือว่าค่าอาหารเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดหญ้าโดยไก่ ซ่ึงคิดเป็น 25.696±6.314 บาท/ตร.ม. แต่ในระหว่างการเลี้ยงเพ่ือ
ท าลายหญ้านั้นไก่ทดลองมีการเจริญเติบโตด้วย  โดยพบว่าไก่มีน้ าหนักเพ่ิมโดยเฉลี่ย 0.261±0.151 
กิโลกรัม/ตร.ม. คิดเป็นมูลค่าท่ีได้เพ่ิมข้ึนจากการเจริญเติบโตของไก่ 20.667±14.831 บาท/ตร.ม. เมื่อ
น าสองค่านี้มารวมกันจึงเกิดการหักล้างกัน และเหลือเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ 5.029 บาท/ตร.ม. ส่วนการ
ก าจัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าใช้เวลา 0.349±0.068 นาที /ตร.ม.มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง 
0.309±0.140 บาท/ตร.ม. และค่าแรงงาน 0.218±0.043 บาท/ตร.ม. รวมค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนเข้า
ด้วยกันเป็นเงิน 0.876 บาท/ตร.ม. (ตารางที่ 3) จึงกล่าวได้ว่าการก าจัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้ายัง
ได้เปรียบด้านความรวดเร็ว และค่าใช้จ่าย หรืออีกนัยหนึ่งการเลี้ยงไก่ปล่อยแปลงหญ้าด้วยวัตถุประสงค์
เพ่ือก าจัดหญ้าอย่างเดียวนั้นยังไม่คุ้มทุน แต่การเลี้ยงไก่ปล่อยแปลงหญ้าเพ่ือยกมาตรฐานการเลี้ยงตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Lin, 2011) และได้ผลพลอยได้เป็นการควบคุมวัชพืช และการให้ปุ๋ยธรรมชาติแก่
แปลงพืชจะให้ผลทางเศรษฐกิจมากกว่า อย่างไรก็ตามการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้ากับการใช้ไก่ก าจัด
ให้ผลการท าลายต่างกัน กล่าวคือการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าแม้ว่าจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดแต่ก็ยัง
เหลือตอหญ้าซึ่งพร้อมที่จะกลับมาแตกยอดอ่อนและแขนงเจริญปกคลุมพื้นที่ได้ในเวลาอันสั้น ในขณะที่
ในแปลงที่เลี้ยงไก่ตอหญ้ามักถูกไก่เหยียบย่ าจนตอตายไป (ภาพผนวกท่ี  6) และต้องใช้เวลานานที่หญ้า
รุ่นใหม่จะงอกและเจริญในแปลงได้อีกครั้ง 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบการก าจัดหญ้าในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ระหว่างการใช้ไก่และเครื่องตัดหญ้า 1 
 ไก่ เครื่องตัดหญ้า 
เวลาในการท าลายหญ้า 56±12.780 วัน 0.349±0.068 นาท ี
ค่าอาหาร (บาท) 2 25.696± 6.314  - 
ค่าเชื้อเพลิง (บาท) 3 - 0.309±0.140 
ค่าแรงงาน (บาท) 4 - 0.218±0.043 
ค่าบ ารุงรักษาและค่าเสื่อมราคา (บาท) - - 
มูลค่าเพ่ิมของไก่ (บาท) 20.667±14.831 - 
รวมค่าใช้จ่ายหักลบด้วยมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน (บาท) 5.029 0.876 
1± = SD 
2 ค่าอาหาร = จ านวนตัวเฉลี่ย/ตร.ม. × ปริมาณอาหารเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กิโลกรัม) x เวลาในการ

ท าลายหญ้า (วัน) x ราคาอาหาร (13 บาท/กก.) 
3ค่าเชื้อเพลิง = ปริมาณน้ ามันที่ใช้/ตร.ม. (ลิตร) x ราคาน้ ามัน (42.65 บาท/ลิตร) 
4 ค่าแรงงาน = ระยะเวลาการตัดหญ้า/ตร.ม. (นาท)ี x ค่าแรง (0.625 บาท/นาท)ี 
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4 สรุปผลการวิจัย 
 

ไก่พ้ืนเมืองที่ใช้ในการทดลองซึ่งมีอายุ 1-4 เดือน สามารถท าลายหญ้าได้ 9.28 – 35.37 
กรัม/ตัว/วัน โดยปริมาณการท าลายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุ น้ าหนักตัว ความหนาแน่นของหญ้า และ
ปริมาณอาหารที่ให้กิน ส่วนอัตราการปล่อยเลี้ยงหรือความหนาแน่นของการปล่อยเลี้ยง ความเหนียว
ของหญ้า ความยาวของหญ้า ระยะเวลาที่ปล่อยให้ไก่อยู่ในแปลงเลี้ยง มีอิทธิพลในทางลบกับปริมาณ
การท าลาย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการท าลายหญ้าไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยปัจจัยหนึ่งโดยเฉพะ ดังนั้นการ
ค านวณค่าอัตราการท าลายหญ้าจึงต้องใช้หลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน และพบว่าสูตรค านวณค่าปริมาณการ
ท าลายหญ้าที่เหมาะสมคือ 

ปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย/ตัว/วัน = 51.5 + 13.5 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม.  
        - 6.69 x น้ าหนักตัวไก่/ตร.ม. - 2.32 x ความเหนียว  
        - 0.719 x ระยะเวลาเลี้ยง 

ด้านพ้ืนที่แปลงหญ้าที่ไก่ต้องการ ก็เช่นเดียวกันปริมาณหญ้าที่ไก่ท าลาย กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย แต่สูตรค านวณหาค่านี้ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพบในโครงการนี้คือ 

พ้ืนที่ (ตร.ม./ตัว) = - 0.727 - 0.0057 × ลักษณะหญ้า + 0.033 × ความหนาแน่น 
                    + 2.55 × น้ าหนักเฉลี่ย + 0.00776 × ระยะเวลาเลี้ยง 

หากมีแปลงหญ้าที่ต้องการก าจัด หรือต้องการใช้เลี้ยงไก่ แต่ต้องการทราบว่าควรปล่อยไก่ลง
ไปเลี้ยงหนาแน่นเท่าใด ควรใช้สมการด้านล่างนี้ในการค านวณ 

จ านวนไก่/ตร.ม = 2.75 - 0.219 × ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.0040 × ระยะเวลาเลี้ยง 
          - 0.0449 × ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 

ในกรณีที่ต้องการทราบว่าแปลงหญ้าที่มีอยู่จะใช้เลี้ยงไก่ได้นานเท่าไร หรือจะใช้เวลาในการ
ก าจัดนานเท่าไร สามารถใช้สูตรค านวณด้านล่าง 

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) = 208 - 2.10 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 3.98 x ความเหนียว 
              - 250 x น้ าหนักไก/่ตร.ม. - 0.912 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน 

ไก่ท่ีเลี้ยงในแปลงหญ้ายังมีความต้องการอาหารข้น หรืออย่างน้อยเป็นข้าวเปลือกหรือ
ข้าวโพดเพ่ือให้ได้รับสารอาหารเพียงพอส าหรับด ารงชีพและเพ่ือการเจริญเติบโต การจ ากัดอาหารไม่มี
ผลในการส่งเสริมให้ไก่ท าลายหญ้าได้เพ่ิมข้ึน แต่กลับท าให้เติบโตช้าลง  ปริมาณอาหารที่เหมาะสมมี
ความแตกต่างกันไปตามอายุและขนาด หากต้องการปรับปริมาณอาหารเพื่อให้ไก่เจริญเติบโตในอัตราที่
เหมาะสม สามารถแทนค่าในสมการด้านล่างสมการใดสมการหนึ่ง 

อัตราเจริญเติบโต = 0.0310 - 0.00196 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00639 x ความยาว 
         - 0.0537 x น้ าหนักไก่/ตร.ม. + 0.000079 x ปริมาณอาหารที่กิน/ 

   ตัว/วัน หรือ  
= 0.0369 - 0.00194 x ปริมาณหญ้า/ตร.ม. + 0.00123 x ความเหนียว 
- 0.0667 x น้ าหนักไก่/ตร.ม.+ 0.000082 x ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว 



 

23 
 

 /วัน 

ในด้านค่าใช้จ่ายในการก าจัดหญ้า ไก่ไม่ได้เปรียบเครื่องตัดหญ้า หากเปรียบเทียบระดั บ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดหญ้าโดยไก่กับวิธีการตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า แต่ได้เปรียบในด้านความสมบูรณ์ใน
การก าจัด โดยไก่สามารถท าให้ตอหญ้าตาย แต่เครื่องตัดหญ้าไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ 
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5 กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่
ได้เห็นความส าคัญของโครงการ และโครงการส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความวิรินยะอุตสาหะของ
นักศึกษา 7 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ นางสาวณิชากร ชมวิชา นางสาวปิยนุช หลิมเลิศรัตน์ นางสาวรส
ริน อ่ิมพราหมณ์ นางสาวรุ่งทิพย์ พูลท้วม นาวสาวกรรภิรมย์ แป้นกลัด นางสาวภรดา วรรณศรีสวัสดิ์ 
และนางสาวสุดารัตน์ สุขสนิท จึงขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม 
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ภาพผนวกที่ 1 กรงทดลอง 
กรงเหล็ก ภายนอกบุด้วนอวนไนลอน ด้านท้ายกรงมีหลังคาและคอนนอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพผนวกที่ 2 ผังการการจัดแปลงทดลอง 

1 - แปลงหญ้าปล่อยไก่ทดลอง 
2 - แปลงหญ้าเปรียบเทียบส าหรับตัดด้วยเครื่องตัดหญ้า 
3 - แปลงหญ้าเปรียบเทียบส าหรับตัดด้วยเคียว 
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ภาพผนวกที่ 3 สภาพภายในกรงทดลอง และไก่ท่ีเลี้ยงอยู่ภายในกรงทดลอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 4 แปลงหญ้าที่ถูกไก่ท าลาย 
 หญ้าในแปลงที่เลี้ยงไก่ถูกท าลายหมดจนเหลือแต่ผิวดินเปล่า ส่วนในแปลงเปรียบเทียบ  
    ยังมีหญ้าสมบูรณ์ 
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ภาพผนวกที่ 5 การวัดความเหนียวหญ้า 
คล้องต้นหญ้ากับตาชั่งสปริงแล้วออกแรงดึงด้วยมือพร้อมกับอ่านค่าแรงดึง และบันทึก
ค่าแรงดึงจุดที่ต้นหญ้าขาด 

 

ภาพผนวกที่ 6 แปลงหญ้าที่ตัดด้วยเครื่อง
ตัดหญ้าและท าลายโดยไก่  
 ซ้าย – ตัดด้วยเครื่องตัดหญ้ายังเหลือตอและแขนงของหญ้าที่มีชีวิต 
 ขวา – ท าลายโดยไก่ ตอและแขนงของหญ้าตายทั้งหมด 


