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บทคัดยอ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต

และคาพารามิเตอรในเลือดของโคขุน ใชโคเนื้อลูกผสมชารโลเลส จำนวน 12 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 377 ± 62 กิโลกรัม แบงโคทดลอง
เปน 3 กลุม ๆ ละ 4 ซ้ำ ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) ใหไดรับอาหารทดลอง 
3 ทรีทเมนตไดแก กลุมควบคุม (T1) กลุมที่ไดรับการเสริมวิตามินเอ (T2) และกลุมที่ไดรับการเสริมวิตามินเอและทอรีน (T3) ทำ
การทดลองเปนระยะเวลา 5 เดือน โดยมีระยะปรับตัว 14 วัน เก็บขอมูลประสิทธิภาพการเจริญเติบเติบโตและอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ำหนักตัว เก็บตัวอยางเลือดในชวงการเริ่มตนการทดลองและสิ้นสุดการทดลอง ผลการศึกษาพบวาโคแตละกลุมการ
ทดลองมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คาพารามิเตอรในเลือดของโคเมื่อสิ้นสุดระยะทดลองพบวา 
กลุมที่มีการเสริมวิตามินเอและกลุมวิตามินเอรวมกับทอรีนมีปริมาณเชลลเม็ดเลือดแดงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  นอกจากน้ียังพบวากลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับการเสริมวิตามินเอและทอรีนมีระดับวิตามินเอในซีรัมสูงกวากลุมท่ี
มีการเสริมวิตามินเออยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาการเสริมวิตามินเอและทอรีนไมสงผล
ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคขุน แตการเสริมวิตามินเอและทอรีนสงผลตอปริมาณเซลลเม็ดเลอืดแดงและระดบัวิตามินเอใน
ซีรัมในชวงสุดทายของการทดลองสูงกวากลุมควบคุม   
คำสำคัญ: วิตามินเอ ทอรีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต โคเน้ือ  

 
Abstract  

This research aimed to investigate the effect of dietary vitamin A restriction and taurine 
supplementation on growth performances and blood biochemical parameters of fattening beef cattle. Twelve 
Charolais crossbred cattle (377 ± 62 kg BW) were allocated to 3 experimental diets with 4 replications per group 
according to a Completely Randomized Design (CRD). The experimental diets consisted of T1: Control group 
(Basal Diet with no supplementation), T2: Basal diet supplementation with vitamin A, and T3 Basal diet 
supplementation with vitamin A and taurine. The experiment lasted for 5 months with 14 days adaptation 
period. Growth performances and feed conversion ratio were determined. Blood samples were analyzed at the 
start and end of the experimental period. The results found that cattle growth performances were not 
significantly different among treatments (P>0.05). However, the cattle fed with vitamin A supplementation (T2) 
and vitamin A plus taurine supplementation (T3) had higher red blood cell (RBC) than the control group (P<0.05). 
The control group and the vitamin A plus taurine had higher serum vitamin A (ug/L) than the cattle fed with 
vitamin A supplementation at the end of the end of the experimental period. Based on this study, it could be 
concluded that vitamin A restriction and taurine supplementation did not affect growth performances of the 
cattle. However, it affected red blood cell value and serum vitamin A concentration. 
Keywords: vitamin a, taurine, growth performances, beef cattle  

 

 

 



403 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
บทนำ  

การจัดการดานอาหารถือวาเปนปจจัยหลักที่สำคัญตอการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงโดยตรง โคขุนคุณภาพสูงตองการ
อาหารพลังงานสูง โดยพลังงานสวนเกินจะถูกเก็บสะสมในรูปแบบของไขมันซึ่งจะถูกเก็บสะสมไวในสวนตางๆ ของรางกาย (สัญชัย, 
2543) อยางไรก็ตาม คุณภาพของเน้ือโคขุนคุณภาพสูงท่ีผลิตในประเทศไทยยังมีปริมาณไขมันแทรกในกลามเน้ือยังอยูในระดับท่ีต่ำ 
จึงทำใหไมตอบสนองความตองการของผูบริโภค และยังสงผลเสียถึงเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงที่จะไดผลตอบแทนที่ต่ำได
กำไรจากการขุนโคนอยเน่ืองจากตองใชระยะเวลานานในการเลี้ยงขุนโคและ ใชอาหารปริมาณมากในการเลี้ยงขุนโค การศึกษาวิจัย
จากหลายแหลงขอมูลพบวา ระดับของวิตามินเอในอาหารสงผลตอระดับของไขมันแทรกในกลามเนื้อจากโดย Torii et al. (1996) 
พบวาระดับความเขมขนของเรตินอลในซัรั่ม (serum retinol) มีความสัมพันธในเชิงลบตอระดับไขมันแทรกในโคขุนระยะสุดทาย 
สอดคลองกับ Gorocica-Buenfil et al. (2007) ท่ีรายงานวาระดับของวิตามินเอมีผลตอระดับของไขมันแทรก โดยวิตามินเอลด
การแสดงออกของเอนไซม Δ9-desaturase ซึ่งวิตามินเอมีสวนเกี่ยวของกับการยับยั้งกระบวนการทำงานของเอนไซมที่มีหนาท่ี
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเซลลไขมัน (Peroxisome Proliferator Activate Receptor; PPAR) และกระบวนการกระตุนการสราง
ไขมัน (Fatty acid Activate Receptor; FAAR) เรตินอยดและแคโรทีนอยดซึ่งเปนโปรวิตามินเอโดยทั่วไปจะยับยั้งความแตกตาง
ของเซลลไขมัน (adipocyte) และสามารถลดการเกิดไขมันแทรกในกลามเนื้อ (Pyatt and Berger, 2005) มีการศึกษาวิจัยในหนู
พบวาหนูท่ีขาดวิตามินเอเปนระยะเวลานานมีกระบวนการสรางเซลลไขมัน (adipogenesis) เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเซลลไขมันสีน้ำตาล 
แตอยางไรก็ตามมีรายงานวาการจำกัดระดับวิตามินเอไมสงผลตอระดับไขมนัแทรกในกลามเนื้อ โดยอาจเกิดจากมีปจจัยอื่นเขามา
เก่ียวของ เชน อายุของโค การไดรับวิตามินแฝงในอาหารทำใหโคไมอยูในสภาวะขาดวิตามินเอ 

 ทอรีน (taurine) เปนกรดอะมิโนชนิดพิเศษซึ่งมีกลุมอะมโินและกลุมซัลโฟเนต (Geoffrey, 1994) รายงานวาทอรนีอาจมี
บทบาทในการเผาผลาญของกลูทาไธโอน (glutathione; GSH) และปองกันไขมันตอการเกิดออกซิเดชั่น ทอรีนสามารถจับตัวกับ
วิตามินเอ ทำใหวิตามินเอไมถูกดูดซึม และถูกขับออก กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ทอรีนทำหนาที่ลดการดูดซึมของวิตามินเอ หรือลด
ความสามารถในการใชงานภายในเซลลของวิตามินเอท่ีดูดซึม ดังน้ันทอรีนในอาหารอาจมีบทบาทในการลดพิษของวิตามินเอในตับ
และไตของหนู (Sakamoto et al., 2001)  

ดังน้ันการทำวิจัยในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการจำกัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารตอประสทิธิภาพ
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรในเลือดของโคขุน 

 
อุปกรณและวิธีการ  

การจัดการสัตวทดลองและการใหอาหาร 
การดำเนินการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ไดผานการอนุมัติใหดำเนินการเลี ้ยงและใชสัตวเพื ่องานทางวิทยาศาสตร จาก

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของมหาวิทยาลัยแมโจ ใบอนุมัติเลขที่ MACUC021A/2564 โดยใชโครุนลูกผสมชาร
โลเลส (Crossbred Charolais) เพศผู อายุเฉลี่ย 18 เดือน น้ำหนักเริ่มตนเฉลี่ย 377± 62 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัว โคทุกตัวไดรับ
การถายพยาธิ วัคซีนปองกันโรคปากเทาเป อย (Foot and mouth disease) และวัคซีนปองกันโรคลัมปสกิน (Lumpy skin 
disease) สุมโคทดลองออกเปน 3 กลุมๆ ละ 4 ตัวตามแผนการแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design; CRD) ให
ไดรับอาหารทดลอง 3 ทรีทเมนต คือ กลุมควบคุม (T1) กลุมท่ีไดรับการเสริมวิตามินเอ 2 กรัม/วัน (T2) และ กลุมท่ีไดรับการเสริม
วิตามินเอ 2 กรัม/วัน  และทอรีน 5 กรัม/วัน (T3) โดยวิธีการเสริมบริเวณดานบนของอาหาร (on top) โคทุกกลุมไดรับอาหารขน
วันละ 1.5% ของน้ำหนักตัว และไดรับฟางขาวแบบเต็มท่ี (ad libitum) มีน้ำสะอาด และแรธาตุกอนใหกินตลอดเวลา ใชระยะเวลา
การทดลอง 5 เดือน โดยมีระยะปรับตัวกอนเริ่มการทดลอง 14 วัน  

อาหารขนท่ีใชในการทดลองท้ัง 3 กลุมการทดลองเปนอาหารสูตรเดียวกันโดยในระยะตนของการขุน (ชวงน้ำหนัก 200 – 
350 ก.ก.) ใชอาหารขนที่มีระดับโปรตีน 16 % และในระยะปลายของการขุน (ชวงน้ำหนัก 350 – 600 ก.ก.) ใชอาหารขนระดับ
โปรตีน 14 % โดยอาหารทั้ง 2 สูตรมีการจำกัดระดับวิตามินเอต่ำกวาความตองการของโคเนื้อที่ระดับ 2,200 IU/kg DM และมี
คุณคาทางโภชนะตามความตองการของโคเน้ือ (NRC, 1996)  สวนประกอบของสูตรอาหารและคุณคาทางโภชนะแสดงใน Table 1 
โคทดลองไดรับอาหารวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 8.00 น. และ 16.30 น.  
 
  



404 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
Table 1 Ingredients and chemical composition of experimental dietary (kg/DM) 
Item Rice straw Growing Finishing 

Ingredient ---------------------------------% of DM -------------------------------- 
Cassava chip - 52.00 52.00 
Soybean meal (44 % CP) - 16.00 14.20 
Palm kernel meal - 18.00 18.00 
Rice bran - 8.00 8.00 
Molasses - 2.00 2.00 
Rice bran oil - 0.0 2.00 
Urea - 1.40 1.00 
Salt - 0.5 0.3 
Sulfur - 0.1 0.1 
Premix - 1.00 1.00 
Dicalcium Phosphate  - 1.00 1.00 
Sodium bicarbonate - 0.0 0.2 
Total (kg.) - 100 100 

Calculated chemical composition ---------------------------------% of DM -------------------------------- 
Total Digestible Nutrients - 72.46 74.44 
Crude protein - 15.96 14.00 
Metabolizable energy - 2.61 2.68 
Ether extract - 2.26 4.26 
Calcium - 0.51 0.51 
Phosphorus - 0.21 0.21 

Analyzed chemical composition ---------------------------------% of DM -------------------------------- 
Dry matter 91.76 95.61 94.72 
Crude protein 3.49 16.76 14.11 
Ether extract 1.58 1.98 3.20 
Neutral detergent fiber 65.72 17.53 16.21 
Acid detergent fiber 48.84 9.84 9.46 
Crude fiber 31.30 2.70 4.16 
Ash 13.01 5.02 5.23 
Gross energy (kcal. / kg.DM) - 3883.7 3976.7 

 
วิธีการทดลองและการเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลปริมาณการกินไดของอาหารขน อาหารหยาบ และปริมาณการกินไดทั้งหมด ทุกวันตลอดระยะการทดลอง  
โดยชั่งและบันทึกน้ำหนักอาหารกอนกิน และชั่งอาหารที่เหลือ (feed refusal) ในวันถัดไป (07.30 น.) และสุมเก็บอาหารท่ี
ผสมเสร็จใหมจากเครื่องผสมอาหาร และฟางขาวเพ่ือนำไปวิเคราะหสวนประกอบทางโภชนะโดยวิธี Proximate Analysis (AOAC, 
1998) ไดแก วัตถุแหง, เถา (Ash) โปรตีนหยาบ (Crude protein, CP) ไขมัน (Ether extract, EE) และ พลังงานรวม (Gross 
energy, GE) สวนการวิเคราะหองคประกอบเยื่อใยใชวิธี Detergent analysis (Van Soest, Robertson and Lewis, 1991) ไดแก 
เยื่อใยท่ีไมละลายในสารฟอกที่เปนกลาง (neutral detergent fiber, NDF) และเยื่อใยท่ีไมละลายในสารฟอกที่เปนกรด (acid 
detergent fiber, ADF)  

ทำการช่ังน้ำหนักโครายตัวกอนเริ่มการทดลอง และช่ังน้ำหนักทุกเดือนตลอดระยะการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เพื่อประเมินถึงสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโค โดยอดอาหารโคอยางนอย 16 ชั่วโมงกอนชั่งและทำการชั่งในชวงเชากอนให
อาหารเชา นำขอมูลน้ำหนักตัวโคไปวิเคราะหหาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี ่ยตอวัน (Average daily gain, ADG) และการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักของโค 

เก็บตัวอยางเลือดในวันแรกของการทดลอง และวันสุดทายของการทดลอง โดยอดอาหารโคอยางนอย16 ช่ัวโมง กอนเก็บ
ตัวอยางเลือดจากเสนเลือดใหญบริเวณคอ (jugular vein) ในปริมาตร 6 มิลลิลิตร เพื่อนำมาวิเคราะหจำนวนเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ 
และ ความเขมขนของไตรกลีเซอไรด (triglyceride) และ คลอเรสเตอรอล (cholesterol) และเก็บตัวอยางเลือดในปริมาตร 4 
มิลลิลิตร นำมาปนเหว่ียง (centrifuge) ท่ีความเร็วรอบ 3,500 รอบตอนาที ใชเวลา 15 นาที และเก็บสวนซีรั่มในหลอดทึบแสง เพ่ือ
วิเคราะหหาระดับวิตามินเอ โดยใช High performance liquid chromatography (HPLC) 
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

วิเคราะหความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ CRD โดยใชโปรแกรมทางสถิติ 
(SAS, 1996) เปรียบเท่ียบคาเฉลี่ยทรีตเมนตดวยวิธี Duncan multiple range test โดยทดสอบความแตกตางทางสถิติท่ี P<0.05 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโค 
จากการศึกษาพบวาโคแตละกลุมการทดลองมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตไดแก น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (BWG) อัตราการ

เจริญเติบโต (ADG) ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน (ADFI) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัว (FCR) ไมแตกตางกันทาง
สถิติทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 2 ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ Pickworth et al. (2012) และ Oka et al. (1998)   
ท่ีไดทำการทดลองในลูกผสมแองกัส เพศผู และโคเนื้อพันธุทาจิมะวากิว โดยการจำกัดระดับวิตามินเอในสูตรอาหารพบวา การ
จำกัดวิตามินในอาหารไมสงผลตออัตราการเจริญเติบโต โดยโคในการทดลองครั้งน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.32 กิโลกรัม/ตัว/
วัน มีปริมาณการกินไดรวมเฉลี่ย 9.61 กิโลกรัมตอวัน และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัวเฉลี่ย 9.2 กิโลกรัม โดยพบวา
อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกินเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัว ของโครุนลูกผสมชารโลเลสเพศผู
ในงานทดลองน้ีสูงกวาการรายงานกอนหนาของ กัลยา บุญญานุวัตร และคณะ (2559) ที่ไดทำศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต
และลักษณะซากของโคเนื้อลูกผสมชารโรเลส โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.953 กิโลกรัม/ตัว/วัน และมีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ำหนักตัวเฉลี่ย 10.79 และการรายงานของ ธนาพร บุญม ีและคณะ (2560) ท่ีไดทำศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการ
ขุน คุณภาพซาก และเน้ือของโคลูกผสมระหวางพันธุพื้นเมืองกับชารโรเลส แบล็คแองกัส และ บราหมัน โดยโคเนื้อลูกผสมชารโร
เลสมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.866 กิโลกรัม/ตัว/วัน 

 
Table 2 Effect of dietary vitamin A restriction and taurine supplementation on growth performance 
Parameter T1 T2 T3 SEM1 P-value 
Initial body weight (kg) 362.50 389.00 358.50 28.94 0.90 
Final body weight (kg) 534.00 604.50 567.00 22.21 0.54 
Body weight gain (kg) 171.50 215.50 208.50 25.10 0.85 
Average daily gain; ADG (kg/day) 1.14 1.43 1.39 0.61 0.13 
Average daily feed intake (kg DM) 8.45 10.58 9.82 0.43 0.11 
Feed conversion ratio; FCR 11.10 8.74 7.76 0.96 0.38 

1Standard error of the means, T1 Control group (Diet with no supplementation), T2 Basal diet supplementation with vitamin A, 
and T3 Basal diet supplementation with vitamin A and taurine 

 
องคประกอบทางเคมีในเลือดโค 

คาพารามิเตอรในเลือดของโคทั้งสามกลุมในชวงเริ่มตนการทดลองแสดงใน Table 3 โดยคาปริมาณเซลลเม็ดเลือด
แดง เซลลเม็ดเลือดขาว ความเขมขนของ ความเขมขนของไตรกลีเซอไรด และ คลอเรสเตอรอล และ วิตามินเอในซีรัม ไมมีความ
แตกตางกันในแตละกลุมการทดลอง (P>0.05) ยกเวนปริมาณเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils ในกลุมควบคุมมีปริมาณที่สูง
กวากลุมที่มีการเสริม vitamin A และกลุมที่เสริมดวยวิตามินเอและทอรีนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แตอยางไรก็ตาม
ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils รวมถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงในการศึกษาครั้งนี้อยูในระดับชวงปกติ 
(reference value) ตามเกณฑของ Peter and Peter (2000) สำหรับคาพารามิเตอรในเลือดของโคทั้งสามกลุมเมื่อสิ้นสุดการ
แสดงใน Table 4 พบวาจำนวนเซลลเม็ดเลือดแดงในกลุมท่ีมีการเสริมวิตามินเอและกลุมท่ีเสริมวิตามินเอรวมกับกรดอะมิโนทอรีน
มีปริมาณสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยอาหารพื้นฐานที่ใชในงานทดลองเปนอาหารที่มีการจำกัด
วิตามินเอใหต่ำกวาความตองการของโคเน้ือท่ีระดับต่ำกวา 2,200 IU/kg DM ซึ่งอาจทำใหโคในกลุมควบคุมอยูในสภาวะขาดวิตามนิ
เอ มีการรายงานกอนหนาของ Semba and Bloem (2002) ไดรายงานวาวิตามินเออาจสงผลตอการเจริญเติบโตและสรางความ
แตกตางของเซลลตนกำเนิดเมด็เลือดแดง การเปลี่ยนแปลงระดับของวิตามินเอในซีรัม ในการศึกษาครั้งนี้มีความแตกตางในแตละ
กลุมการทดลอง โดยระดับของวิตามินเอในซีรัมชวงทายของการทดลองในกลุมควบคุมและกลุมที่เสริมวิตามินเอรวมกับทอรีนมตี่ำ
กวากลุมท่ีมีการเสริมเฉพาะวิตามินเอในอาหารอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ Pickworth et 
al. (2012) และ Oka et al. (1998) ซึ่งโคที่ไดรับการจำกัดวิตามินเอมรีะดับซีรัมวิตามินเอที่ระดับ 214 µg/L สวนในการทดลอง
ของ Pickworth et al. (2012) โคกลุมท่ีมีการจำกัดระดับวิตามิยเอจะมีซีรัมวิตามินเอที่ระดับ 138 µg/L โดยกลุมที่มีการจำกัด
ระดับวิตามินเอจะมีซีรัมวิตามินเอต่ำลงดวย ซึ่งระดับวิตามินเอในอาหารมีความสัมพันธกับระดับซีรัมวิตามินเอโดยตรง จาก
การศึกษาในครั้งน้ีจะเห็นไดวากลุมท่ีมีการเสริมวิตามินเอจะมีระดับซีรัมวิตามินเอสูงกวากลุมการทดลองอ่ืน 
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Table 3 Effect of Dietary Vitamin A Restriction and Taurine supplementation on blood chemistry parameters 

(Initial period) 
Items T1 T2 T3 SEM1 P-value 
Red Blood Cell (x106 cells/mm3) 8.28 7.93 8.40 0.20 0.64 

Hemoglobin (g/dl) 10.68 10.36 10.53 0.25 0.91 
Hematocrit (%) 34.50 33.50 34.75 0.99 0.89 

White Blood Cell (cells/mm3) 11500 13200 14650 825.25 0.33 
Neutrophils (%) 74.50 73.75 73.75 1.17 0.96 
Eosinophils (%) 2.50b 0.75a 0.50a 0.31 0.01 
Lymphocytes (%) 20.50 24.25 23.50 1.29 0.50 
Monocytes (%) 2.50 1.25 2.25 0.37 0.38 

Triglyceride (mg/dl) 39.50 41.25 40.75 0.86 0.73 
Cholesterol (mg/dl) 103.75 109.00 117.25 4.35 0.49 
Serum Vitamin A (µg/L) 273.50 258.50 231.00 36.71 0.93 

a,bMeans within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
1Standard error of the means T1 Control group (Diet with no supplementation), T2 Basal diet supplementation 
with vitamin A, and T3 Basal diet supplementation with vitamin A and taurine 
 
Table 4 Effect of Dietary Vitamin A Restriction and Taurine supplementation on blood chemistry parameters 

(Final period) 
Items T1 T2 T3 SEM1 P-value 
Red Blood Cell (x106 cells/mm3) 6.40a 7.40b 7.76b 0.23 0.02 

Hemoglobin (g/dl) 9.57 10.23 10.86 0.33 0.29 
Hematocrit (%) 31.33 33.75 36.00 1.12 0.25 

White Blood Cell (cells/mm3) 12100 12350 7900 1050.21 0.12 
Neutrophils (%) 67.33 71.50 57.75 3.75 0.34 
Eosinophils (%) 24.25b 4.50a 8.25a 3.34 0.02 
Lymphocytes (%) 20.50 21.50 30.75 2.46 0.18 
Monocytes (%) 3.75 2.50 3.25 0.61 0.74 

Triglyceride (mg/dl) 8.33 8.00 16.25 0.86 0.51 
Cholesterol (mg/dl) 89.67 121.25 120.25 7.04 0.11 
Serum Vitamin A (µg/L) 20.50a 102.50b 89.00a 17.31 0.03 

a,bMeans within the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
1Standard error of the means, T1 Control group (Diet with no supplementation), T2 Basal diet supplementation with vitamin A, 
and T3 Basal diet supplementation with vitamin A and taurine 
 

สรุปผล   

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาการเสริมวิตามินเอในอาหาร และการเสริมวิตามินเอรวมกับกรดอะมิโนทอรีนไมสงผลตอ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคขุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรทางชีววิทยาในเลือด ยกเวนปริมาณของเซลลเม็ดเลือดแดง
และความเขมขนของวิตามินเอในซีรั่มในกลุมท่ีมีการเสริมวิตามินเอรวมกับกรดอะมิโนทอรีนมีปริมาณต่ำกวากลุมท่ีมีการเสริมวิตามินเอ 
อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาผลการเสริมวิตามินเอรวมกับกรดอะมิโนทอรีนตอการเปลีย่นแปลงในดานของลักษณะซาก คุณภาพเน้ือ 
รวมถึงองคประกอบของกรดไขมันในเน้ือ 
 

คำขอบคุณ   

คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโทสัญญาเลขท่ี NRCT5-
RRI63013-M27ภายใตสำนักงานการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) รวมกับบริษัท แอนนิมัลฟด อินเตอรเทรด จำกัด ในการสนับสนุนงบประมาณ
การทำวิจัย และขอขอบคุณสมานฟารมที่อำนวยสถานที่ในการทำวิจัย และหองปฏิบัติการอาหารสัตว คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยแมโจในการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณในการทำงานวิจัยครั้งน้ี   
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ผลของสมดุลกรดแอมิโนในอาหารไกเนื้อตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต  

คุณภาพซาก และคาทางเคมีในเลือด 
Effect of Amino Acid Balance in Broiler Chicken Diets on Protein Efficiency Ratio, Growth 

Performance, Carcass Quality and Blood Chemistry 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาผลของสมดุลกรดแอมิโนในอาหารไกเนื ้อตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน 
สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคาทางเคมีในเลือด ใชไกเนื้อสายพันธุ Cobb 500 เพศผู อายุ 9 วัน จำนวน 24 ตัว 
สุมเขาศึกษาตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยแบงไกออกเปน 2 กลุม (กลุมควบคุม และกลุมสมดุลกรดแอมิโนในอาหาร) 
แตละกลุมมี 12 ซ้ำ ๆ ละ 1 ตัว อาหารทดลองทั้ง 2 สูตร คำนวณใหมีระดับโปรตีนเทากับ 20% แตมีการเสริมกรดแอมิโน
สังเคราะห (เมทไธโอนีน ไลซีน และทรีโอนีน) ในกลุมสมดุลกรดแอมิโนใหสอดคลองกับระดับที่สายพันธุแนะนำ ใหกินน้ำและ
อาหารอยางเต็มท่ี เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (18 วัน) ทำการช่ังน้ำหนักไกทุกตัวและทำการศึกษาคุณภาพซาก ทำการเก็บเลือดเพ่ือหา
คาทางโลหิตวิทยา ผลการศึกษาพบวากลุมสมดุลกรดแอมิโนในอาหารมีประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงกวา (P<0.05) กลุมควบคุม มี
คาเทากับ 3.41 และ 2.64 ตามลำดับ สงผลใหเพิ่ม (P<0.05) สมรรถภาพการเจริญเติบโตและเนื้อหนาอก อีกทั้งชวยลด (P<0.05) 
ไขมันชองทอง โดยมีน้ำหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 454.50 และ 328.30 กรัม เน้ือหนาอกเทากับ 18.20 และ 15.36% และไขมันชอง
ทองเทากับ 0.74 และ 0.96% ตามลำดับ นอกจากน้ีกลุมสมดุลกรดแอมิโนในอาหารมีผลชวยลด (P<0.05) คายูเรียไนโตรเจนท่ีอยู
ในกระแสเลือดเทากับ 2.58 และ 4.18 (mg/dl) ตามลำดับ กลาวโดยสรุป การปรับสมดุลกรดแอมิโนในอาหารดวยการเสริมกรด  
แอมิโนสังเคราะหมีผลเพิ่มประสิทธิภาพการใชโปรตีนและลดการขับไนโตรเจนสวนเกินในเลือด สามารถใชเปนแนวทางในการ
ประกอบสูตรอาหารสำหรับการผลิตไกเน้ือในระดับอุตสาหกรรมตอไป 
คำสำคัญ: สมดุลกรดแอมโิน ไกเน้ือ ประสิทธิภาพการใชโปรตีน คาทางเคมีในเลือด 

 
Abstract 

 The objective of this study was to determine the effect of amino acid balance in broiler chicken diets 
on protein efficiency ratio, growth performance, carcass quality and blood chemistry. A total of 24 nine-day-
old male chicks (Cobb 500) was used in a completely randomized design (CRD). The chickens were randomly 
divided into two groups (control and amino acid balance) with 12 replications of one chicken each. Both 
experimental diets were formulated to contain 20% of protein, but synthetic amino acids (methionine, lysine 
and threonine) were supplemented in group of amino acid balance to meet the strain’s recommendation. 
Water and feed were ad libitum. At the end of experiment (18 days), all chickens were weighted, and carcass 
quality were measured. Blood samples were collected to determine the hematological values. The results 
showed that amino acid balance group had protein efficiency ratio higher (P<0.05) than control group, 
amounting to 3.41 and 2.64, respectively, resulting in the improvement of growth performance and breast meat 
(P<0.05), but lower (P<0.05) abdominal fat. With this regard, weight gain was 454.50 and 328.30 g, whereas 
breast meat was 18.20 and 15.36%, but abdominal fat was 0.74 and 0.96% in amino acid balance group and 
control group, respectively. Furthermore, amino acid balance group resulted in a lower blood urea nitrogen 
than control group, amounting to 2.58 and 4.18 mg/dl, respectively. In conclusion, balancing amino acids with 
synthetic amino acids in diets can improve protein efficiency ratio and reduce excessive nitrogen excretion in 
the blood, and it can be used as a guideline in the feed formulation of commercial broiler production. 
Keywords: amino acid balance, broiler chicken, protein efficiency ratio, blood chemistry  
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 อาหารคิดเปนสัดสวนประมาณ 65 - 70% ของตนทุนการผลิตทั้งหมดสำหรับการผลิตสัตวปกในระดับอุตสาหกรรม 
(Silas, 2015) โดยเมื่อพิจารณาถึงตนทุนคาอาหารในสูตรอาหารสำหรับไกเนื้อมีโปรตีนประมาณ 17 – 22% พบวา วัตถุดิบแหลง
โปรตีนมีราคาแพงท่ีสุด (Mavromichalis, 2016) ท้ังน้ีวัตถุดิบแหลงโปรตีนประกอบไปดวยกรดแอมิโนมาตอเรียงกันดวยพันธะเปป
ไทด (peptide bond) มีความจำเปนในการสังเคราะหเปนสารท่ีจำเปนสำหรบัรางกาย เชน น้ำยอย ฮอรโมน หรือเปนองคประกอบ
ของเนื้อเยื่อและอวัยวะของเซลล รวมไปถึงเกี่ยวของกับภูมิตานทานโรค เปนตน (อุทัย, 2559) ซึ่งวัตถุดิบแหลงโปรตีนหลักสวน
ใหญมาจากกากถั่วเหลือง (Selle et al., 2020) สงผลทำใหความตองการกากถั่วเหลืองในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพิ่มข้ึน 
หากแตในทางตรงกันขามปริมาณการผลิตถั่วเหลืองกลับลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศผูผลิตรายใหญ (82%) คือ บราซิล 
สหรัฐอเมริกา และอารเจนตินา โดยในป 2021/22 มีผลผลิตรวม 351.99 ลานตัน ลดลงรอยละ 4.38 จาก 368.12 ลานตัน ในป 
2020/21 (USDA, 2022) เนื่องจากปญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน สงผลให บลาซิลขาดแคลนปุยและทำใหราคาปุยเพิ่มสูงข้ึน 
(Polansek and Mano, 2022) รวมท้ังปญหาภัยแลงท่ีเกิดจากปรากฏการณลานีญาในอเมริกาใต (Schafer, 2022) อยางไรก็ตาม
ถ่ัวเหลืองมากกวา 1 ใน 3 (37%) ถูกใชเปนอาหารสำหรับไกและสัตวปกชนิดอ่ืนๆ (Ritchie and Roser, 2021) เน่ืองจากมีโปรตีน
สูงถึง 42 - 48% (Feedstuffs, 2016) มีกรดแอมิโนท่ีสมดุลซึ่งใกลเคียงกับความตองการของสัตวมากกวาเมือ่เปรียบเทียบกับแหลง
โปรตีนจากพืชชนิดอื่นๆ (Singer et al., 2019) อยางไรก็ตามกากถั่วเหลืองก็ยังมีกรดแอมิโนเมธโอนีนต่ำกวาความตองการของ
สัตว ซึ ่งจัดเปนกรดแอมิโนที่จำเปน (essential amino acids) อันดับหนึ่ง (first limiting amino acid) ในสัตวปกที่ตัวสัตว
จำเปนตองไดรับจากอาหารท่ีกินเขาไป (อุทัย, 2559)  

 ในอนาคตกากถั่วเหลืองมีแนวโนมที่การผลิตไมเพียงพอกับความตองการ แสดงใหเห็นถึงอุตสาหกรรมการผลิตไกเน้ือ
ยังคงตองพึ่งพากากถั่วเหลืองและราคาที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบตนทุนซึ่งเพิ่มความทาทายตอการผลิตไกเนื้อ (Selle et al., 2020) 
การเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหในอาหารเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการใชโปรตีนและกรดแอมิโน (Beski et al., 
2015) โดยกรดแอมิโนสามารถผลิตไดจากวิธีการตางๆ เชน สกัดจากโปรตีน การสังเคราะหทางเคมีหรือเอนไซม และการหมัก   
ดวยจุลินทรีย (D'Este et al., 2018) ซึ่งกรดแอมิโนสังเคราะหที่สมดุล (balancing amino acids) เปนปจจัยที่สำคัญสำหรับสัตว 
เนื่องจากมีกรดแอมิโนจำเปนในอาหารทุกชนิดอยูในสัดสวนที่เมื่อสัตวกินเขาไปแลว เกิดการยอยและดูดซมึแลว สามารถนำไปใช
สรางเปนโปรตีนในรางกาย โดยเฉพาะในไกเน้ือระยะท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (อุทัย, 2559) การท่ีไกเน้ือไดรับ
โปรตีน ไมตรงกับความตองการเปนปญหาที่สำคัญมาก เนื่องจากโปรตีนสูงในอาหาร รางกายจะผลิตความรอนเพิ่มขึ้น (heat 
increment) จากกระบวนการเมแทบอลิซึมและในระหวางกระบวนการกำจัดไนโตรเจนสวนเกินที่ถูกใชพลังงานเปนจำนวนมาก 
(Musharaf and Latshaw, 2019) และในการประกอบสูตรอาหารสตัวท่ีมีระดับโปรตนีตามคำแนะนำท่ัวไป สูตรอาหารดังกลาวจะ
มีโปรตีนสูงเพื่อใหกรดแอมิโนขีดจำกัดตัวแรกมีปริมาณเพียงพอแกความตองการของสัตว ในขณะเดียวกันกรดแอมิโนจำเปนใน
อาหารชนิดอื่นๆ มีปริมาณเกินกวาความตองการ ทำใหสัตวตองขับถายธาตุไนโตรเจนจากรางกายมากขึ้น (อุทัย, 2559) การปรับ
สมดุลกรดแอมิโนในอาหารจึงมีผลตอคายูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดลดลง (Vilela et al., 2020) และเปนวิธีการที่ชวยลด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม (Ferket et al., 2002; Kebreab et al., 2016) นอกจากนี้ ในอาหารของสัตวปก กรดแอมิโนจะตอง
สมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสังเคราะหไขมัน (Leeson et al., 1996).สงผลใหไขมันในชอง
ทองลดลง (Soomro et al., 2017) 
 ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลผลของสมดุลกรดแอมิโนในอาหารไกเน้ือตอประสิทธิภาพการใช
โปรตีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคาเคมีในเลือดของไกเนื ้อที่เลี้ยงที่อายุ 9 – 18 วัน ซึ่งเปนระยะไกรุน 
(grower) ที่รางกายมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงมีความตองการสารอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงโปรตีน
สำหรับใชในการสังเคราะหเปนองคประกอบของรางกาย ดวยเหตุน้ีระยะไกรุนจึงเปนระยะท่ีเหมาะสมสำหรับการวัดประสิทธิภาพ
การใชโปรตีนตอการเจริญเติบโตของไกเน้ือ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 1. สัตวทดลองและโรงเรือน 
 ใชไกสายพันธุ Cobb 500 เพศผู อายุ 9 วัน จำนวน 24 ตัว สุมเขาสูแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely 
randomized design, CRD) ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมทดลอง ตามสูตรอาหาร กลุมทดลองละ 12 ซ้ำ ๆ ละ 1 ตัว โดยทดลองเลี้ยง
ไกเนื้อบนกรงขังเดี่ยว 3 ชั้น ขนาด 40 × 45 × 60 เซนติเมตร ภายในกรงติดตั้งรางอาหาร ที่ใหน้ำแบบนิปเปล และพื้นตะแกรง 
ทดลองในโรงเรือนเลี้ยงไกเนื ้อแบบปด ท่ีมีระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนดวยการระเหยน้ำ (evaporation cooling 
system, EVAP) มีขนาดเทากบั 12 × 120 เมตร และใหแสงวันละ 24 ชั่วโมง ทำการติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลแบบอิเล็กทรอนกิส 
(data logger) เพ่ือวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธภายในโรงเรือน 
 2. อาหารทดลอง 
 ไกเนื้อไดรับอาหารและน้ำแบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลอง โดยทำการสุมไกเนื้อแตละกลุมใหกินอาหาร
ทดลองในรูปของอาหารผงที่มีวัตถุดิบหลักแหลงโปรตีนจากกากถั่วเหลือง (soybean meal) และไดรับวัตถุดิบแหลงพลังงานจาก
แปงขาวโพด (cornstarch) และน้ำตาลเดกซโทรส (dextose) แบงเปน 2 กลุมทดลอง ดังน้ี กลุมควบคุม (control) และกลุมเสริม
กรดแอมิโนสังเคราะหท่ีสมดุล (balancing amino acids) ท้ังน้ีสูตรอาหารกลุมควบคุมท่ีใชปรับใหไดระดับโปรตีนรอยละ 19 – 20 
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ที่สายพันธุแนะนำในระยะไกรุน (grower) ในขณะท่ีสูตรอาหารกลุมเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหที่สมดุลที่ใชปรับใหไดกรดแอมิโน
เพียงพอกับความตองการของไกเน้ือ โดยการเสริมกรดแอมิโนสังเคราะห ดังแสดงใน Table 1 
 
Table 1 Ingredients and chemical composition of experimental diets (% as fed-basis) 

Ingredients Control Balancing amino acids 
Soybean meal 44.13 43.25 
Cornstarch 38.92 39.19 
Dextrose 10.00 10.00 
Soybean oil 2.20 2.20 
Mono dicalcium phosphate 1.95 1.95 
Calcium carbonate 1.20 1.20 
Cellulose 0.80 0.80 
Sodium bicarbonate 0.20 0.20 
Premix1 0.30 0.30 
Salt 0.30 0.30 
DL-Methionine - 0.43 
L-Lysine - 0.11 
L-Threonine - 0.07 
Total 100.00 100.00 

Chemical composition Requirements Cobb 500 Calculated Calculated 
Energy (ME/Kcal) 3025.00 3149.00 3167 
Protein 19.00-20.00 20.00 20.00 
Fat - 3.03 3.01 
Fiber - 2.54 2.51 
Calcium 0.84 0.90 0.90 
Total Phosphorus - 0.71 0.71 
Avail. Phosphorus 0.42 0.46 0.46 
Salt - 0.29 0.29 
SID Lys 1.12 1.06 1.12 
SID Met 0.45 0.20 0.63 
SID Met + Cys 0.85 0.44 0.85 
SID Thr 0.73 0.68 0.73 
SID Trp 0.18 0.26 0.26 

1Vitamin and mineral premix content (per kg of diet): Vitamin A, 4,000,000 IU; vitamin D3, 600,000 IU; vitamin E, 
4 g; vitamin K3, 0.40 g; vitamin B1, 0.40 g; vitamin B2, 2 g; vitamin B6, 0.60 g; vitamin B12, 4 g; pantothenic acid, 
4 g; folic acid, 200 mg; nicotinic acid, 8 g; choline chloride, 100 g; copper, 4 g; zinc, 32 g; iron, 12 g; manganese, 
40 g; iodine, 0.80 g, cobalt, 0.4 g; selenium, 0.04 g and preservatives, 20 g. 
 
 3. สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
  บันทึกน้ำหนักตัวของไกเน้ือแตละกลุมเมื่อเริ่มตนการทดลอง (initial weight ) และในวันท่ี 10 ของการทดลอง บันทึก
น้ำหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (final weight) ปริมาณอาหารที่กิน (feed intake) และจำนวนไกท่ีตาย แลวนำมาคำนวณหา
น้ำหนักตัวที ่เพิ ่มขึ ้น (weight gain, WG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัว (feed conversion ratio, FCR) อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (average daily gain, ADG) ตามสมการของ Ojediran et al. (2017) รวมท้ังมีการวัดคุณภาพของโปรตีน
ในกากถั่วเหลือง ดวยวิธีการวัดประสิทธิภาพการใชโปรตีน (protein efficiency ratio, PER) ตามสมการของ Brody (1999) 
ประเมินจากน้ำหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนตอปริมาณโปรตีนท่ีไดรับ 
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 4. การฆาและการชำแหละซาก 
  เมื่อไกเนื้ออายุ 19 วัน ทำการฆาและชำแหละซากไกเนื้อกลุมละ 12 ตัว รวมทั้งหมด 24 ตัว ทำการฆาตามวิธีการท่ี
ดัดแปลงจาก นิรัตน และ รัตนา (2542) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ทำการอดอาหาร (โดยยังใหกินน้ำไดอยู) เปนเวลา 6 ชั่วโมงกอนฆา    
ทำการฆาดวยวิธีการทำใหสลบกอนดวยกาซ (anaesthesia) คารบอนไดออกไซด บันทึกน้ำหนักหลังสลบ หลังจากน้ันใชมีดตัดเสน
เลือดท่ีคอ (jugular vein) และปลอยใหเลือดไหลออกจากตัวประมาณ 3 นาที จากน้ันจุมซากไกลงในน้ำรอนอุณหภูมิประมาณ 70 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที นำไกเน้ือไปถอนขนดวยเครื่องถอนขนอัตโนมัตชินิด Rotary drum picker และตามดวยการถอน
ขนออนดวยมืออีกครั้ง ลางซาก บันทึกน้ำหนักหลังถอนขน หลังจากน้ันผาซากไกเน้ือ เอาเครื่องใน (internal organs) ออกจากชอง
ทอง (eviscerated) แยกสวนที ่เปนไขมันในชองทอง (abdominal fat) ออก แลวตัดแตงซากออกเปนชิ ้นสวนตางๆ ดังน้ี      
เนื้อหนาอก (breast meat), สะโพกหรือตนขา (Thigh), นอง (drumstick) และปก (wings) ชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาเปอรเซ็นต
ซาก (carcass) และเปอรเซ็นตช้ินสวนตางๆ ตามสมการของ วรรณพร (2558) ดังน้ี 
 

เปอรเซน็ตซาก =
น้ำหนักซาก

น้ำหนักมีชีวิต
×100 

 

เปอรเซ็นตช้ินสวน =
น้ำหนักช้ินสวน

น้ำหนักมีชีวิต
×100 

 
 5. การเก็บตัวอยางเลือด 
  ตัวอยางเลือดถูกจัดเก็บเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 18 วัน) กลุมละ 12 ตัว รวมทั้งหมด 24 ตัว ทำการเก็บตัวอยาง
เลือด ตามวิธีการของ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ (ม.ป.ป.) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ใชสำลีชุบ 70% แอลกอฮอล เช็ดทำความสะอาด   
ฆาเช้ือบริเวณท่ีเจาะเลือด ใชน้ิวกดบริเวณเสนเลือดดำตรงตำแหนงใตปก (wing vein) หรือคอ (jugular vein) ใชเข็มแทงตามแนว
เสนเลือด พรอมทั้งดูดเก็บตัวอยางเลือดทันทีและเมื่อเก็บตัวอยางเลือดไดปริมาณตามที่ตองการแลว ใชสำลีชุบแอลกอฮอลกดแลว                    
ดึงเข็มออกมา ถอดเข็มออก แลวถายเลือดประมาณ 1 - 2 มิลลิลิตร ลงในหลอดเก็บเลือดอยางชาๆ พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ                       
ในแนว 180 องศา ประมาณ 5 - 10 ครั้ง เพื่อใหเลือดผสมกันกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือด หลังจากนั้นเก็บตัวอยางเลือด 
โดยแชเย็นไวที ่ 4 องศาเซลเซียส และตองนำสงหองปฏิบัติการ โดยแชในกระติกน้ำแข็ง เพื ่อนำไปตรวจภายใน 24 ชั่วโมง                          
โดยตรวจวัดคาโลหิตวิทยาของเลือดในไกเนื้อ ดังนี้ คาเม็ดเลือดขาว (white blood cell, WBC), คาเม็ดเลือดแดง (red blood 
cell, RBC), คาเม็ดเลือดขาวชนิด heterophils, คาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนน (hematocrit, HCT), คายูเรียไนโตรเจน                   
ในเลือด (blood urea nitrogen, BUN) และกรดยูริก (uric acid, URIC) 
 6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  ขอมูลที่ไดถูกนำมาวิเคราะหดวยวิธี group t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร    
2 กลุมท่ีอิสระตอกัน (independent groups) ในไกเนื ้อที ่เลี ้ยงดวยอาหารกลุมควบคุม (control) และกลุมเสริมกรดแอมิโน
สังเคราะหที่สมดุล (balancing amino acids) ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคาทางเคมีในเลือด ความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยกำหนดท่ีระดับนัยสำคัญ P<0.05 โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SAS Studio 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
  การปรับสมดุลกรดแอมิโนเสริมดวยกรดแอมิโนสังเคราะหดีแอล-เมทไธโอนีน แอล-ไลซีน และแอล-ทรีโอนีน รอยละ 
0.43, 0.11 และ 0.07 ตามลำดับ ในสูตรอาหารที่ประกอบดวยโปรตีนถั่วเหลืองตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต พบวา ไกเนื้อใน
กลุมควบคุมมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตท้ังหมดต่ำกวาไกเน้ือกลุมท่ีไดรับสมดุลกรดแอมิโนในอาหาร แตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเทากับ 29.85 และ 41.32 กรัมตอวัน ตามลำดับ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเทากับ 328.30 
และ 454.50 กรัม ตามลำดับ ปริมาณอาหารที่กินเทากับ 621.70 และ 666.10 กรัมตอตัว ตามลำดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
น้ำหนักตัวเทากับ 1.93 และ 1.48 กรัมตอวัน ตามลำดับ และประสิทธิภาพการใชโปรตีน เทากับ 2.64 และ 3.41 ตามลำดับ ดัง
แสดงใน Table 2 
 จากการศึกษาพบวาไกเนื้อที่ไดรับอาหารสมดุลกรดแอมิโนจะมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับไกเนื้อท่ี
ไดรับอาหารควบคุมท่ีไมมีการเสริมกรดแอมิโนสังเคราะห เน่ืองจากประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) โดยประเมินจากน้ำหนักตัวท่ี
เพิ่มขึ้นตอปริมาณโปรตีนท่ีไดรับ คา PER สูง แสดงวาโปรตีนมีคุณภาพดี (Brody, 1999) ซึ่งจากการการศึกษาในครั้งน้ี พบวา คา 
PER ในกลุมที่ปรับสมดุลกรดแอมิโนในอาหารมีโปรตีนคุณภาพดีกวากลุมควบคุม สอดคลองกับการทดลองของ Nukreaw et al. 
(2011) แสดงใหเห็นวาการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไกเนื้อที่มีโปรตีนต่ำชวยเพิ่ม PER ท่ีดีกวาใหอาหารท่ีไมเสริมกรดแอมิโน 
สอดคลองกับการทดลอง Toprak et al. (2021) พบวา การลดระดับโปรตีนของอาหารไกเน้ือโดยการเสริมแอล-วาลีน แอล-ไอโซลิวซีน 
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และแอล-อารจินีน สงผลให PER ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุมที่ไมเสริม อีกทั้งจากการศึกษากอนหนานี้ของ Swatson et al. (2002) 
และ Soomro et al. (2017) ระบุวาอาหารที่มีกรดแอมิโนสมดุลมีผลเพิ่มน้ำหนักตัวและปริมาณอาหารที่กิน อีกทั้งชวยปรับปรุง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัวใหดีขึ้น เนื่องจากชวยพัฒนาความลึกของคริปทออฟไลเอบรคูนและความสูงของ วิลไลเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาหารที่มีกรดแอมิโนไมสมดุล สงผลใหมีการยอยและการดูดซึมสารอาหารผานลำไสที่ดีขึ้น สอดคลองกับการ
ทดลองของ Saleh et al. (2021) พบวา กลุมที่เสริมกรดแอมิโนสมดุลในอาหารมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและปริมาณอาหารที่กินสูง
กวากลุมที่เสริมกรดแอมิโนเกินความตองการ นอกจากนี้มีรายงานกอนหนาที่แสดงใหเห็นวาไกเนื้อที่เลี้ยงดวยอาหารไมมีการเสริม
กรดแอมิโนสังเคราะหสงผลใหภายในกรงมีมูลและความช้ืนมากข้ึน (de Jong et al., 2014) อีกท้ังอาจทำใหไกเน้ือรูสึกไมสบายตัว
จากความรอน เนื่องจากโปรตีนสูงในอาหารรางกายจะผลิตความรอนเพิ่มขึ้น (heat increment) จากกระบวนการ เมแทบอลิซึม
และในระหวางกระบวนการกำจัดโปรตีนสวนเกินในรูปของไนโตรเจนซึ่งใชพลังงานเปนจำนวนมาก (Musharaf and Latshaw, 
2019) สงผลกระทบตอน้ำหนักตัวและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ำหนักตัว อีกสาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองมาจากโปรตีนท่ีไมถูกยอยจะ
ถูกหมักโดยแบคทีเรียในลำไสใหญสวนซีกัมทำใหเกิดการเหม็นเนา (putrefactive bacteria) กอใหเกิดสารประกอบท่ีเปนอันตราย
และเปนพิษ เชน เอมีน อินโดล ฟนอล ครีซอล และแอมโมเนีย ซึ่งมีความเขมขนสูงและสงผลเสียตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
(Apajalahti and Vienola, 2016)  
 
Table 2 Effect of amino acid balance in broiler chicken diets on growth performance 

Item Control Balancing AA P-value 
Initial weight (g) 237.10 ± 4.83 237.20 ± 4.78 0.9665 
Average daily gain (g/day) 29.85 ± 4.73b  41.32 ± 4.87a <0.0001 
Weight gain (g) 328.30 ± 52.04b 454.50 ± 53.57a <0.0001 
Feed intake (g/bird) 621.70 ± 49.70b 666.10 ± 46.65a 0.0343 
Feed conversion ratio 1.93 ± 0.26a 1.48 ± 0.11b <0.0001 
Protein efficiency ratio 2.64 ± 0.33b 3.41 ± 0.24a <0.0001 

Values presented as mean ± SD 
a,b value within the row with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
 
 คุณภาพซาก 
  ผลการทดลองสมดลุกรดแอมิโนในอาหารไกเนื้อตอคุณภาพซากของไกเนื้อ ดังแสดงใน Table 3 พบวา ไกเนื้อกลุมท่ี
ไดรับการเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหไมมีผลตอเปอรเซ็นตซาก เครื่องใน สะโพก นอง และปก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
สอดคลองกับการทดลองของ Toprak et al. (2021) พบวา สามารถเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหในอาหารได โดยไมสงผลกระทบ
เชิงลบตอคุณภาพซาก อีกทั้งจากการศึกษาของ Soomro et al. (2017) พบวา กากถั่วเหลืองในอาหารที่มีกรดแอมิโนสมดุลชวย
เพิ่มเปอรเซ็นตซาก เนื่องจากมีกรดแอมิโนในสูตรอาหารสามารถยอยไดสูงสงผลใหไกเนื้อสามารถใชประโยชนจากอาหารไดดีข้ึน 
ในขณะที่อาหารที่มีกรดแอมิโนไมสมดุลทำใหลดเปอรเซ็นตซากเนื่องจากมีกรดแอมิโนในอาหารไมเพียงพอตอการใชประโยชนได
สำหรับไกเนื้อ นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ไขมันในชองทองลดลงและเนื้อหนาอกเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม โดยไกเนื้อที่ไดรับอาหารกลุมควบคุมและกลุมสมดุลกรดแอมิโน มีคาไขมันในชองทอง
เทากับ 0.96 และ 0.74% และมีคาเน้ือหนาอกเทากับ 15.36 และ 18.20% ตามลำดับ สอดคลองกับการทดลองของ Kaewtapee 
และ Bunchasak (2018) ในเปดเน้ือทางการคาพบวาเปดกลุมท่ีกินอาหารขาดเมทไธโอนีนจะมีปริมาณการกินอาหารต่ำลงสงผลให
มีการสะสมของไขมันในชองทองสูงข้ึนและเน้ือหนาอกต่ำกวากลุมท่ีไดรับอาหารท่ีมีเมทไธโอนีนอยางเพียงพอ เน่ืองจากเมทไธโอนีน
มีความสัมพันธกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน (Bunchasak, 2014) ดังนั้นการขาดเมทไธโอนีนจึงมีผลทำใหเกดิการสะสม
ของไขมันสูงหรือมีกิจกรรมของเอนไซมสังเคราะหไขมันในตับสูง (Rosebrough and Steele, 1985) 
 
Table 3 Effect of amino acid balance in broiler chicken diets on carcass characteristics (% of body weight) 

Item  Control Balancing AA P-value 
Carcass percentage 77.54 ± 0.86 78.21 ± 1.61 0.2212 
Internal organ 14.05 ± 2.06 13.00 ± 1.50 0.1678 
Abdominal fat 0.96 ± 0.28a 0.74 ± 0.23b 0.0443 
Breast meat 15.36 ± 1.32b 18.20 ± 1.30a <0.0001 
Thigh 11.25 ± 0.66 11.32 ± 0.78 0.8168 
Drumstick 8.92 ± 0.39 8.84 ± 0.46 0.6705 
Wings 7.49 ± 0.41 7.74 ± 0.47 0.1649 

Values presented as mean ± SD  
a,b value within the row with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
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 คาทางเคมีในเลือด 
  ผลการทดลองสมดุลกรดแอมิโนในอาหารไกเนื้อตอคาทางเคมีในเลือด ดังแสดงใน Table 4 พบวาทั้งกลุมควบคุม
และกลุมกรดแอมิโนสมดุลในอาหารมีคาเม็ดเลือดขาว คาเม็ดเลือดแดง คาเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟล คาความเขมขนของเม็ด
เลือดแดงอัดแนน คาโปรตีน และคากรดยูริก ไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ท้ังน้ีคาโลหิตวิทยาและชีวเคมีดังกลาว           
เปนดัชนีช้ีใหเห็นวาการเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหท่ีสมดุลในอาหารไมสงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพไกเน้ือ โดยมีคาเม็ดเลือดแดง
เทากับ 2.21x106 และ 2.29 x106 ตามลำดับ มีคาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนนเทากับ 29.36% และ 30.00% ตามลำดับ 
ซึ่งมีคาปกติตามการรายงานของ สายใจและคณะ (2563) รายงานวาคาอางอิงมาตรฐานของคาโลหิตวิทยาในไกเนื้อเพศผูสายพนัธุ 
Cobb 500 คาเม็ดเลือดแดงมีชวงคาเฉลี ่ยเทากับ 1.67x106 - 2.62x106 และคาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงอัดแนน                        
มีชวงคาเฉลี่ยเทากับ 24.68% - 32.66% อีกทั้งมีคาเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟลเทากับ 34.82% และ 33.67% ตามลำดับ                         
ซึ่งเปนคาปกติของไกเนื้อเพศผูมีคาอางอิงอยูระหวาง 29.00% - 54.00% ตามการรวบรวมขอมูลจาก Baudouin et al. (2021)            
มีคากรดยูริกเทากับ 6.57 และ 4.12 mg/dl ตามลำดับ ซึ่งกรดยูริกเปนของเสียในรูปไนโตรเจนท่ีพบในสัตวปกจะมีคาสงูข้ึนเมื่อเกิด
พยาธิสภาพของโรคท่ีมีผลตอไต แตคาโดยเฉลี่ยท่ีพบจากการทดลองยังคงมีคาอยูในชวงของเกณฑมาตรฐานระหวาง 2 - 11 mg/dl 
(อรอนงค, 2560) ในขณะท่ีการทดลองของ Namroud et al. (2008) ระบุวา การเสริมกรดแอมิโนสังเคราะหสงผลใหกรดยูริกใน
กระแสเลือดลดลงอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งน้ีอาหารที่ไมปรับสมดุลกรดแอมิโนมีคายูเรียไนโตรเจนที่อยูใน
กระแสเลือดสูงกวา (4.18 mg/dl) อาหารที่ปรับสมดุลกรดแอมิโน (2.58 mg/dl) แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)                    
ซึ่งสามารถอธิบายไดวา คายูเรียไนโตรเจนในเลือดเปนดัชนีท่ีบงช้ีถึงสมดุลกรดแอมิโนในอาหารท่ีกิน เน่ืองจากความตองการโปรตีน
ของไกเนื้อที่แทจริงเปนความตองการกรดแอมิโน ถาไดรับอาหารโปรตีนสูงเกินหรือกรดแอมิโนไมสมดุลตามความตองการของ
รางกายจะขับออกในรูปกรดยูริกมากขึ้น สงผลใหปริมาณกรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น (Vilela et al., 2020) ทั้งน้ีการขับไนโตรเจน
ท่ีมากเกินไป จากความไมสมดุลของกรดแอมิโนอาจสงผลตอสภาพแวดลอมของโรงเรือน เน่ืองจากการผลิตแอมโมเนียจากกรดยูริก 
สงผลตอปญหาผิวหนังหรือโรคระบบทางเดินหายใจของไกและนำไปสูสมรรถภาพการผลิตลดลงและสงผลตอคุณภาพซาก ดังน้ัน
การปรับสมดุลกรดแอมิโนในอาหารจึงเพิ่มประสิทธิภาพการใชโปรตีนและลดการขับไนโตรเจนออกนอกรางกาย (Kim, 2015) 
นอกจากนี้หากกรดแอมิโนที่ไดรับนั้นอยูในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมกับความตองการของสัตวปก (Applegate and Angel, 2008) 
หร ือม ีปร ิมาณเก ินกว าท ี ่ ร  างกายจะใช ประโยชน  ได หมด กรดแอม ิ โนจะถ ูกเก ็บสะสมอย ู  ในต ับเป นปร ิมาณมาก                           
ตับจำเปนตองสลายกรดแอมิโนโดยวิธีการแตกตัวเอาหมูแอมิโนออก (deamination) ซึ ่งหมูแอมิโนที ่แตกตัวออกมาจะถูก
เปลี่ยนเปนกรดยูริก (uric acid) สงไปยังไตเพื่อขับออกจากรางกาย สวนโครงสรางคารบอนที่เหลือจะถูกใชเปนแหลงพลังงาน
มากกวาสรางเปนโปรตีนเพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตของรางกาย สิ่งหน่ึงท่ีเห็นไดชัดคือตัวสัตวจะมีการกินอาหารลดลง (อุทัย, 2559) 
 
Table 4 Effect of amino acid balance in broiler chicken diets on blood profile and blood chemical 

Item Control Balancing AA P-value 
White blood cell (x103/ul) 16.06 ± 7.78 17.03 ± 6.83 0.7534 
Red blood cell (x106/ul) 2.21 ± 0.12 2.29 ± 0.16 0.1909 
Heterophils (%) 34.82 ± 19.43 33.67 ± 17.48 0.8825 
Hematocrit (%) 29.36 ± 1.12 30.00 ± 2.00 0.3634 
Blood urea nitrogen (mg/dl) 4.18 ± 1.40a  2.58 ± 1.16b 0.0071 
Protein (mg/dl) 3.23 ± 0.32 3.14 ± 0.29 0.5126 
Uric acid (mg/dl) 6.57 ± 3.42 4.12 ± 2.34 0.0556 

Values presented as mean ± SD                                                                                                                                                                                                
a,b value within the row with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
 
สรุปผล 

 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กากถั่วเหลืองมีองคประกอบของกรดแอมิโนที่ไมสมดุล ดังนั้นการเสริมกรดแอมิโน
สังเคราะหที ่จำเปนสงผลใหกรดแอมิโนในอาหารมีความสมดุลและสอดคลองกับความตองการของไกเนื ้อมากขึ้นทำใหมี
ประสิทธิภาพการใชโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองดีข้ึน สงผลทำใหสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากดีข้ึน อีกท้ังยังมีผลตอคา
ยูเรียไนโตรเจนในเลือดต่ำลง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณของไนโตรเจนท่ีถูกขับออกมากับมูล ดังน้ันการปรับสมดุลกรดแอ
มิโนในอาหารจึงเปนหน่ึงวิธีท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดมลพิษตอสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมการผลิตไกเน้ือ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะการใหผลผลิตไขในในเปดพันธุกากี

แคมเบลลโดยใชโมเดลรีเกรซชันสุมใชขอมูลไขสะสมรายเดือนจากศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีกรมปศุสัตว 4,500 
บันทึกจากเปดใหไข จำนวน 375 ตัว ปริมาณผลผลิตไขเฉลี่ย 308 ฟอง/ตัว/ป การประมาณคาองคประกอบความแปรปรวน
พันธุกรรมการใหผลผลิตไขใชโมเดลรีเกรซชั่นสุม โดยมีฟงกชันการใหผลผลิตไข ที่ซอนอยูในอิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม และ
อิทธิพลของสภาพแวดลอม ประกอบดวย Legendre polynomial อันดับสอง (LG), Koops and Grossman (KG) และ Wilmink 
(WM) ประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) คา -2logL, AIC, และMSE 
ใชพิจารณาความเหมาะสมของสมการในการประมาณคา จากชี้ใหเห็นวาการใชโมเดลรีเกรซชั่นสุม โดยใชฟงกชันการใหผลผลิต
ไขLegendre polynomial อันดับสองมีความเหมาะสมในการประเมินพันธุกรรมลักษณะผลผลิตไข ในฝูงประชากรนี ้ โดย
คาประมาณอัตราพันธุกรรมมีคาอยูในชวง 0.011 ถึง 0.445 โดยในเดือนแรกของการใหผลผลิตไขมีคาอัตราพันธุกรรมสูงสุด และมี
คาลดลงเมื่ออายุการใหไขเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งช้ีใหเห็นวา การใหผลผลิตไขในชวงแรกมีอิทธิพลเน่ืองมาจากพันธุกรรมสูง และลดลงในชวง
ทายของการใหไข 
คำสำคัญ: รีเกรซช่ันสุม อัตราพันธุกรรม กากีแคมเบลล 

 
Abstract 

The aim of this study was to estimate the genetic parameters of monthly cumulative egg production 
in Khaki Campbell ducks by random regression model. Data included 4,500 monthly egg production records 
from 375 duck that were obtained at Suratthani Animal Research and Breeding Center, Department of Livestock 
Development. The average egg yield was 308 eggs/head/year. Random regression models were analyzed using 
the Legendre polynomials functions with second orders (LG), Koops and Grossman (KG) and Wilmink (WM) 
function. All covariance functions were nested within the same additive genetic and permanent environmental 
random effects. Variance components were estimated by Restricted Maximum Likelihood (REML). -2logL, AIC, 
and MSE criteria were used to compare models. The results demonstrated that the covariance functions of LG 
had appropriate for the genetic evaluation of the egg production in this population. The heritability of 
cumulative egg ranged from 0.011 to 0.445 with highest in the first month of egg production and descending 
decreased with production age. The result indicated that the egg production in the early stages of production 
were highly influenced by genetic variation and decreased at lately stage of production 
Keywords: random regression model, heritability, Khaki Campbell 
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บทนำ 

ในป พ.ศ. 2565 ประเทศไทย มีผูเลี้ยงเปดไข จำนวน 82,922 ราย จำนวนการเลี้ยง 11 ลานตัว (กรมปศุสัตว, 2565) 
พันธุเปดไขท่ีนิยมเลี้ยงมีดวยกันหลายพันธุ โดยเปดไขพันธุกากีแคมปเบลลเปนเปดพันธุไขท่ีกรมปศุสัตวไดสรางฝูงและเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2529ที่ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมของประเทศ และ
บริการพันธุเปดใหกับเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวมีความตองการไขเปดสูง เพื่อนำไปแปรรูปเปน ไขเค็ม ซึ่งเปน
สินคาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎรธานี ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของเปดไข คือ ผลผลิตไขตอป เนื่องจากสงผลตอรายไดและ
กำไรท่ีผูเลี้ยงจะไดรับดังน้ันการเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตไขจึงเปนเปาหมายของการปรับปรุงพันธุท่ีสำคัญในเปดไข 

การคัดเลือกลักษณะการใหไข สวนใหญใชขอมูลการใหผลผลิตไขสะสมในชวงแรกหรือตลอดชวงของการใหไขของการให
ไข (Cheng et al., 1995; Lin et al., 2016) อยางไรก็ตามการคัดเลือกโดยพิจารณาจากขอมูลการใหผลผลิตไขเพียงบางสวนอาจ
มีผลเสียตอลักษณะบางประการที่สำคัญ เชน ความคงทนของการใหไข (persistency) หลังจากการใหไขจุดสูงสุด (peak) (Yang, 
1994) นอกจากนี้ ในการประเมินพันธุกรรมการใหผลผลิตไขสะสม มีขอจำกัดของการประเมิน คือ การกำหนดใหอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมถารที่กระทบตัวสัตวถูกกำหนดใหมีปริมาณที่เทากันทุกตัว ทำใหมีผลกระทบตอการประมาณคาพารามิเตอรทาง
พันธุกรรมและคาการผสมพันธุการประเมินพันธุกรรมโดยใชโมเดลรีเกรซชั่นสุม (random regression model; RRM) เปนวธีิการ
ทางสถิติท่ีประมาณคาการผสมพันธุไดในแตละอายุของการใหผลผลิต (Schaeffer and Dekkers, 1994) และสามารถปรับอิทธิพล
ในแตละชวงเวลาเวลา (Swalve, 2000) ซึ่งชวยใหการคัดเลือกมีความแมนยำมากขึ้น Anang et al. (2002) ไดชี้ใหเห็นวาการ
ประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมโดยใช RRM ของผลผลิตไขมีความเปนไปไดเมื่อเปรียบเทียบกับการประมาณคาโดยวิธีหลาย
ลักษณะ (multiple traits) ในไกไข อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของ RRM ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของฟงกชันความแปรปรวนรวม 
(covariance function) ท่ีซอนอยูในอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบบวกสะสม (additive genetic effect) และอิทธิพลสภาพแวดลอม
ถาวร (permanent environment effect)ดังน้ัน การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของ
ลักษณะการใหผลผลิตไขในในเปดพันธุกากีแคมเบลลโดยใชโมเดลรีเกรซชันสุม 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ขอมูล 
ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลปริมาณผลผลิตไขสะสมรายเดือนของเปดพันธุกากีแคมเบลลที่เลี้ยงในศูนยวิจัยและ

บำรุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 4,500 บันทึกจากแมเปด 375 ตัว มาจาก 4 ชุดฟก โดยขอมูลผลผลิตไขสะสมรายเดือนของแมเปดแต
ละตัวถูกเก็บบันทึกตั้งแตวันท่ีแมเปดใหไขฟองแรกจนกระท่ังใหไขครบ 360 วันโดยคิดสะสมแยกรายเดือน 

โมเดลท่ีในการวิเคราะห 
RRM ใชเปนโมเดลสำหรับการประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนทางพันธุกรรม มีการปรับฟงกชันการใหไข ใน

อิทธิพลสุมเน่ืองจากพันธุกรรมแบบบวกสะสม และ และอิทธิพลสุมเน่ืองจากสภาพแวดลอมถาวรเปนดังน้ี 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 + � 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑞𝑞

𝑘𝑘=1

𝑍𝑍𝑘𝑘(𝑖𝑖) + � 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑞𝑞

𝑘𝑘=1

𝑍𝑍𝑘𝑘(𝑖𝑖) + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

โดยท่ี 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉 �
𝑎𝑎
𝑝𝑝
𝑒𝑒
� = �

𝐺𝐺 ⊗ 𝐴𝐴 0 0
0 𝑃𝑃 ⊗ 𝐼𝐼 0
0 0 𝑅𝑅

� 

เมื่อ 
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =เวคเตอรของผลผลิตไขสะสมรายเดือนที่ 𝑡𝑡 ตัวท่ี 𝑘𝑘  ในชุดฟก-เดือน-ปที่เก็บบันทึกไข 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ที่ 𝑖𝑖 และอายุแมไกเมื่อ

ใหไขฟองแรก (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) ท่ี 𝑗𝑗 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 = เวคเตอรของอิทธิพลคงที่เนื่องจากชุดฟก-เดือน-ปที่เก็บบันทึกไขจัดแบบ class ที่ i, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 = 
เวคเตอรของอิทธิพลคงท่ีเน่ืองจากอายุแมเปดเมื่อใหไขฟองแรกจัดเปนแบบ covariate, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑘𝑘 = เวคเตอรของสัมประสิทธ์ิรีเกรซช่ัน
ของอิทธิพลสุมเนื่องจากยีนแบบบวกสะสม, 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘 = เวคเตอรของสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นของอิทธิพลสุมเนื่องจากะสภาพแวดลอม
ถาวร, 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = อิทธิพลสุมเนื ่องจากความคลาดเคลื ่อน, 𝐺𝐺 และ 𝑃𝑃 = เมทริกซความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ
สัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นสุมของยีนแบบบวกสะสมและสภาพแวดลอมถาวรในสัตวแตละตัวตามลำดับ, 𝑅𝑅 = เมทริกซความแปรปรวน
ของความคลาดเคลือ่น, 𝐴𝐴=เมทริกซความสัมพันธระหวางตัวสัตวและ 𝐼𝐼 = Identity matrix, 𝑍𝑍𝑘𝑘(𝑖𝑖) = เมทริกซความสัมพันธกับ
ฟงกชันการใหผลผลิตไขซึ่งซอนอยูในอิทธิสุมเนื่องจากยีนแบบบวกสะสมและสภาพแวดลอมถาวรในการศึกษาครั้งน้ีมี 3 ฟงกชัน
ได แก Wilmink function (Wilmink, 1987), Legendre polynomial function second order (Gengler et al., 1999) และ 
Koops and Grossman function (Koops and Grossman, 1991) โดยแตละฟงกชันมีรูปแบบดังน้ี 
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1. Wilmink function (WM) 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 �𝑡𝑡
1

12�+𝑎𝑎3𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝
−0.05 1

12 

เมื่อ  𝑎𝑎0, 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎3 =สัมประสิทธ๋ืรีเกรซฃั่นสุม 
𝑡𝑡 =เดือนท่ีใหผลผลิตไข 

2. Legendre polynomial function second order (LG) 
𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝐿𝐿1(𝑡𝑡) + 𝐿𝐿2(𝑡𝑡)+𝐿𝐿3(𝑡𝑡) 

โดย 𝐿𝐿1 = 1 

𝐿𝐿2 = √3(𝑡𝑡)); 𝑡𝑡 = (−1) + 2 (𝑡𝑡 − 1) (𝑡𝑡𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚)⁄  

𝐿𝐿3 = �5
4 (3𝑡𝑡2 − 1) 

เมื่อ 𝑡𝑡 =เดือนท่ีใหผลผลิตไข 
3. Koops and Grossman function (KG) 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷 (1 + (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑡𝑡)⁄  
เมื่อ 𝐷𝐷 =เดือนท่ีใหผลผลิตไข(12 เดือน) 

𝑡𝑡 =เดือนท่ีใหผลผลิตไข 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 =สัมประสิทธ๋ืรเีกรซฃั่นสุม 

 การประมาณคาองคประกอบความแปรปรวน 
การประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมใชวิธี Expectation Maximization Restricted 

Maximum Likelihood (EM-REML) โดยใชโปรแกรม REMLF90 (Misztal et al., 2014) ความแปรปรวนของอิทธิพลเน่ืองจาก
พันธุกรรมแบบบวกสะสมและสภาพแวดลอมถาวรของบันทึกการใหผลผลติไข เดือนใหผลผลติเดือนท่ี 𝑖𝑖 คำนวณไดจาก 𝜎𝜎�𝑔𝑔𝑖𝑖2 = �́�𝑧𝑖𝑖𝐺𝐺�𝑧𝑧𝑖𝑖
และ 𝜎𝜎�𝑝𝑝𝑖𝑖2 = �́�𝑧𝑖𝑖𝑃𝑃�𝑧𝑧𝑖𝑖 ตามลำดบั เมื่อ 𝜎𝜎�𝑔𝑔𝑖𝑖2 ,𝜎𝜎�𝑝𝑝𝑖𝑖2 = คาประมาณความแปรปรวนของอิทธิพลสุมเน่ืองจากพันธุกรรมแบบบวกสะสมและ
คาประมาณความแปรปรวนเน่ืองจากสภาพแวดลอมถาวรของเดือนใหผลผลติไขท่ี 𝑖𝑖 
 การเปรียบเทียบโมเดล 

ฟงกชันการใหผลผลิตไขท่ีเหมาะสม พิจารณาจากคาสถิติ ประกอบดวยthe negative two logarithm of likelihood 
(−2𝑜𝑜𝑜𝑜𝐿𝐿), Akaike’s information criterion (𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴) และ Mean squares error (𝐻𝐻𝑀𝑀𝐴𝐴)โดยโมเดลท่ีใหคาสถิติท้ัง 3 ต่ำ แสดงวาเปน
ฟงกชันท่ีเหมาะสม  

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

จากการศึกษาครั้งน้ีเปดพันธุกากีแคมเบลลที่เลี้ยงในศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีอายุใหไขฟองแรกเฉลี่ย 
157.38 วันปริมาณผลผลิตไขสะสมเฉลี่ย 308 +32ฟอง/ตัว/ป โดยพบวาการใหไขในแตละชุดฟกมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ในชวงแรกของการใหไข (Figure 1) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปริมาณผลผลิตไขสะสมเฉลี่ย มีคาสูงกวาเปดพันธุกากีแคมเบลลท่ี
รายงานโดย Luong and Hoang (1997) (242-271 ฟอง/ตัว/ป) และพันธุ Alabio (204±45ฟอง/ตัว/ป) และ Mojosari 
(205±48ฟอง/ตัว/ป) ท่ีรายงานโดย Damayantiet al. (2019) 
 การพิจารณาโมเดลท่ีเหมาะสม 
 จาการศึกษาครั้งน้ีพบวา RRM ท่ีมีฟงกชันการใหผลผลิตไข LG ซึ่งซอนอยูในอิทธิสุมเน่ืองจากยีนแบบบวกสะสมและ
สภาพแวดลอมถาวร มีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมา คือ WM และ KG ตามลำดับ ดังจะเห็นไดจากคา −2𝑜𝑜𝑜𝑜𝐿𝐿, 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 และ 𝐻𝐻𝑀𝑀𝐴𝐴 ของ 
LG มีคาต่ำท่ีสุด (Table 1) จากการศึกษาครั้งใหผลสอดคลองกับรายงานการศึกษาของในการประมาณคาการใหผลผลิตไขในไกประดู
หางดำ ของ Mookprom et al. (2017) ท่ีรายงานวา RRM ท่ีมีฟงกชันการใหผลผลิตไข LG มีคา 𝐻𝐻𝑀𝑀𝐴𝐴ต่ำกวา WM และ KG ตามลำดับ 
แตขัดแยงกับ วุฒิไกร และคณะ (2555) ท่ีรายงานวา KG มีคา −2𝑜𝑜𝑜𝑜𝐿𝐿, 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴  และ 𝐻𝐻𝑀𝑀𝐴𝐴  ต่ำกวา LG ในการประเมินพันธุกรรมของไก
ประดูหางดำ 
 องคประกอบความแปรปรวนและคาพารามิเตอรทางพันธุกรรม 

ความแปรปรวนของอิทธิพลยีนแบบบวกสะสม ของลักษณะการใหผลผลิตไขของเปดกากีแคมเบลลท่ีศึกษาครั้งน้ีพบวามีคาสูง
ในชวงแรก และมีคาลดลงในชวงทายของการใหผลผลิตไข (Figure 2a) ในขณะท่ีความแปรปรวนเน่ืองจากอิทธิพลสภาพแวดลอมถาวรมี
คาต่ำในชวงแรกและเพิ่มสูงขึ้นในชวงทายของการใหผลผลิตไข  (Figure 2b) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากฟงกชันการใหไขที่มี
ความเหมาะสม (LG) พบวา KG และ WM จะประมาณคาความแปรปรวนอิทธิพลยีนแบบบวกสะสม ไดต่ำกวา (underestimated) 
ในชวงแรกของการใหผลผลิตไข ขณะที่คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลสภาพแวดลอมที่ประมาณไดจะต่ำในชวงแรกและชวงทาย
ของการใหผลผลิตไข คาประมาณอัตราพันธุกรรมที่ประมาณจาก LG (โมเดลที่เหมาะสม) มีคาอยูในชวง 0.011 ถึง 0.445 โดยในชวง
แรกของการใหผลผลิตไขมีคาอัตราพันธุกรรมสูงสุด และมีคาลดลงเมื่ออายุการใหผลผลิตไขเพิ่มสูงขึ้น (Figure 2c) ซึ่งชี้ใหเห็นวาความ
แตกตางการใหผลผลิตไขในชวงแรกมีอิทธิพลเน่ืองมาจากอิทธิพลเน่ืองจากพันธุกรรมแบบบวกสะสมสูง และชวงทายของการใหผลผลิต
ไขมีอิทธิพลท่ีลดลง คาอัตราพันธุกรรมของการใหผลผลิตไขตลอดชวงอายุมีคาต่ำ (0.124) ซึ่งอาจเปนไดวาเปดฝูงเลี้ยงมีการเลี้ยงอยุใน
ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีมานาน ผานการคัดเลือกมาหลายช่ัวอาย ุทำใหความแปรปรวนอันเน่ืองมาจากพันธุกรรมแบบ
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บวกสะสมลดลง คาท่ีประมาณไดในครั้งน้ีใกลเคียงกับเปด Brown Tsaiya (0.118 -0.160) ท่ีรายงานโดย Cheng et al.(1995) มีคาต่ำ
กวาที่รายงานโดย Lin et al (2016) ในเปด Shan Ma (0.38 - 0.43) สำหรับอิทธิพลของสภาพแวดลอมถาวรที่ประมาณไดอยูระหวาง 
0.233-0.514 โดยมีคาสูงในชวงทายของการใหผลผลิตไข (Figure 2d) ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจัดการเตรียมเปดสาว ซึ่งเปนปจจัยของการ
จัดการนอกเหนือจากการพันธุกรรมนอกจากจะสงผลตอการใหผลผลิตไขในชวงแรกแลวยังมีผลตอการใหผลผลิตไขในชวงทายของการ
ใหผลผลิต ซึ ่งแสดงถึงอิทธิพลของการจัดการในการเลี ้ยงท่ีนอกจากจะสงผลในรูปอิทธิพลสิ่งแวดลอมแบบชั่วคราว (temporary 
environment effect) แลวยังสงผลตอการใหไขตลอดชวงการใหผลผลิตในรูปแบบอิทธิพลของสิ่งแวดลอมแบบถาวรท่ีสะสมเพิ่มข้ึน
ตามอายุการใหไขดังนั้นการจัดการการเลี้ยงจึงเปนปจจัยที่สำคัญท่ีไมเพียงแตสงผลตอทั้งประสิทธิภาพในการใหผลผลิตโดยตรงแตยัง
สงผลตอความคงทนในการใหไขดวยเชนกัน 
 

สรุปผล 

การศึกษาสรุปไดวาการประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนพันธุกรรมการใหผลผลิตไขใชโมเดลรีเกรซชั่นสุม โดยมี
ฟงกชันการใหผลผลิตไข ท่ีซอนอยูในอิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม และอิทธิพลองสภาพแวดลอม Legendre polynomial function 
second orders มีความเหมาะสมในการประเมินพันธุกรรมลักษณะผลผลิตไขเปดกากีแคมเบลล ในฝูงประชากรนี้ คาประมาณอัตรา
พันธุกรรมมีคาอยูในชวง 0.011 ถึง 0.445 และอิทธิพลของสภาพแวดลอมถาวรท่ีประมาณไดอยูระหวาง 0.233 ถึง 0.514  
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Figure 1 Average and standard error of monthly egg numbers by hatch in Khaki Campbell duck. 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 2 Estimated of (a) additive genetic variance (b) permanent environment variance (c) heritability and (d) 
permanent environment effect of monthly egg production of different random regression model with 
various covariance functions for monthly egg production in Khaki Campbellduck. LG= Legendre 
polynomialsfuction second orders, KG = Koops and Grossman and WM = Wilmink function. 
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Table 1 statistical criteria of different random regression model with various covariance functions for monthly 

egg production in Khaki Campbell duck. 
 

Model −2𝑜𝑜𝑜𝑜𝐿𝐿 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 𝐻𝐻𝑀𝑀𝐴𝐴 

LG 26698.73 26724.73 12.99 

KG 27227.83 27241.83 18.09 

WM 27041.25 27067.25 16.69 
LG = Random regression model with Legendre polynomial function second order,  
KG = Random regression model with Koops and Grossman function, 
WM =Random regression model with Wilmink function. 
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ผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในน้ำดื่มตอสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ 

Effects of Supplementing Fructo-Oligosaccharide in Drinking Water on Productive 
Performance of Broiler Chickens 
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บทคัดยอ 
ศึกษาผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) ในน้ำดื่มตอสมรรถภาพการผลิตการเจริญเติบโตของไกเนื้อ ใชไก

เนื ้อสายพันธุ Ross 308 เพศผู อายุ 0-38 วัน จำนวน 240 ตัว สุมตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงกลุ มการทดลอง
ออกเปน 4 กลุมทดลอง กลุมละ 6 ซ้ำ ๆละ 10 ตัว กลุมทดลองไดรับการเสริม FOS ในน้ำดื่ม ท่ีระดับ 0, 0.125, 0.25 และ 0.50%  
โดยไกทุกกลุมทดลองไดรับอาหารสูตรพ้ืนฐานท่ีมีคาโภชนะระดับเดียวกัน และไดรับอาหารอยางเต็มท่ี ผลการศึกษาพบวา ชวงอายุ 
1-24 วัน กลุมเสริม FOS 0.25% มีน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวัน สูงกวากลุมอื่น อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ียังพบวาปริมาณการกินอาหารมีแนวโนมแตกตางกัน (P=0.08) ท้ังน้ีกลุมท่ีเสริม FOS ท้ัง 3 
ระดับ ในชวงอายุ 25-38 วัน มีแนวโนมคาประสิทธิภาพการผลิต (EPEF) สูงขึ้น (P=0.09) นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมลดอัตราการ
สูญเสียของไกเนื ้อดวย (P = 0.09) จากผลการศึกษาสรุปไดวา การเสริม FOS ในน้ำสำหรับไกเนื ้อชวยเพิ่มสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตในไกเน้ือและประสิทธิภาพการผลิต 
คำสำคัญ: ไกเน้ือ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 
 

Abstract 
 This study was investigated the effect of fructo-oligosaccharide (FOS) supplementation in drinking water 
on productive performance of broiler chickens (ROSS 308) from 1 to 38 days. The experimental groups were 
divided into 4 groups, 6 replications with 10 each. The chicks were arranged according to completely randomized 
design. The FOS was supplemented in drinking water at 0, 0.125, 0.25 and 0.50%. All chicks received the same 
diet and offered ad libitum. From the results, during 1-24 days of age, chicks received 0.25% FOS in drinking 
water had better productive performance (body weight, weight gain and ADG) than those of the other groups 
(P<0.05). It was also found that feed intake tended to be different (P=0.08). In addition, the group with FOS 
supplementation at all levels had during the age of 25-38 days tended to have higher EPEF (P=0.09). In addition, 
they also tended to reduce the loss rate of broilers (P = 0.09) It was concluded that FOS supplementation in 
water for broilers can improves growth performance and productivity of broiler chickens. 
Keywords: broiler chickens, fructo-oligosaccharide, growth performance 

 
บทนำ 
 อุตสาหกรรมการผลิตไกเนื้อในประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ทำใหการผลิตไกเนื้อเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และสามารถแขงขันในตลาดโลกได อยางไรก็ตาม อดีตมีการใชยาปฏิชีวนะในการผลิตไกเนื้อและพบปญหาสาร
ตกคางในเนื้อสัตว จึงมีการวิจัยและพัฒนาสารทดแทนยาปฏิชีวนะหลายชนิด เชน กลุมของ Probiotic หรือสารเสริมชีวนะ เชน 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Plantalum, Pidiococcus pentosacius, Saccoromyces cereviceae, 
Bacillus subtilis เปนตน ท้ังน้ียังมีกลุมของ Prebiotic หรืออาหารเสริมชีวนะ คือ สารท่ีสัตวไมสามารถยอยได (Ghasemi et al., 
2014) สวนใหญมักเปนกลุมของโอลิโกแซคคาไรด เชน Inulin, Mannan-oligosaccharides, Galacto-oligosaccharide  และ 
Fructo-oligosaccharide (FOS) เปนตน (Jung et al., 2008) 

Prebiotic เปนคารโบไฮเดรตสายสั้นท่ีมีอยูในธรรมชาติ ท่ีสัตวไมสามารถยอยและดูดซึมไดในระบบทางเดินอาหาร แตถูก
ยอยสลายโดยจุลินทรียที่มีประโยชนทำใหกระตุนการเจริญเติบโตและการทำงานของ Probiotic โดย FOS พบไดทั่วไปในพืชหัว 
เชน หัวหอม กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วแดง ไฟเบอรในผัก และผลไมตาง ๆ เปนตน (Yun, 1996) จากการรายงาน Ao and Choct 
(2013) พบวาการเสริม FOS เปนพรีไบโอติกสในอาหารสงผลใหไกเนื้อมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยน
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อาหารเปนน้ำหนักตัว (FCR) และ Yusrizal and Chen (2003) พบวา FOS ยังกระตุนภูมิคุมกันในไกเนื้อปกตกิารเสริม Additive 
ในน้ำดื่มมักเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากการเสริมผานน้ำดื่มสัตวสามารถกินไดตลอดทั้งวัน (Saad et al., 2021) จาก
รายงานของ Williams (1996) พบวา อัตราสวนน้ำตออาหารคือ 1.8-2.2 : 1 ซึ่งสัตวกินน้ำมากกวาอาหารประมาณ 2 เทา ดังน้ัน
การเสริม additive ในน้ำดื่ม จึงเปนทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาสมรรถภาพท่ีดี และยังชวยลดผลกระทบจากความเครียดท่ี
เกิดจากความรอน การศึกษาครั้งน้ีจึงเปนการศึกษาผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซกคาไรด หรือ FOS ในน้ำดื่มตอสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตในไกเน้ือ เพ่ือนำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไกเน้ือท่ีมีคุณภาพและสงเสริมคุณภาพท่ีดีของสัตว 

 
อุปกรณและวิธีการ 
 
 การศึกษานี้ดำเนินการที่ฟารมวิจัยสัตวทดลองภาควิชา สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสัตวทดลองไดรับการ
ดูแล รักษา และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและการใชสัตวทดลองตามคำแนะนำของสถาบันพัฒนาการดำเนินการตอสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เลขท่ีคำขอรับใบอนุญาตใชสัตว: U1-07726-2561) 
 1. สัตวทดลอง 
    ใชไกเนื้อเพศผู สายพันธุ Ross 308 อายุ 1 วัน จำนวน 240 ตัว จากโรงฟกเชิงพาณิชย นำลูกไกเนื้อพันธุ Ross 308 
มาเลี้ยงในโรงเรือนแบบปด ซึ่งจะแบงออกเปน 4 กลุมทดลอง และในแตละกลุมทดลองแบงออกเปน 6 ซ้ำ แบงจำนวนลูกไกโดย
การสุมภายในคอกคอกละ 10 ตัว ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน 38 วัน ตามคามาตรฐานของสายพันธุ Ross 308 (Aviagen, 2019) 
โดยใหไกเน้ือไดรับน้ำและอาหารอยางเต็มท่ี (Ad libitum)  
 2. โรงเรือน 

   เลี้ยงไกในโรงเรือนระบบปด (Evaporative cooling system) พรอมระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนดวย
ระบบระเหยไอน้ำโดยมีแผนรังผึ้ง (Cooling pad) มีพัดลมระบายอากาศจำนวน 4 ตัว ติดตั้งทายโรงเรือนซึ่งเปนการระบายอากาศ
แบบบอุโมงคลม (Tunnel ventilation system) ขนาดคอกทดลอง (กวาง x ยาว) 1.0 x 1.5 เมตร พื้นคอกเปนคอนกรีตใชแกลบ
ปูเปนวัสดุรองพ้ืนหนาประมาณ 5 เซนติเมตร  ทำการเลี้ยงไกเน้ือ 10 ตัวตอคอก จำนวน 24 คอก โดยในชวงระยะแรกมีการใหถาด
อาหาร จนลูกไกเริ่ม เขาสูระยะรุนจึงเริ่มใหอาหารโดยใชถังแขวน และมีระบบการใหน้ำอัตโนมัติแบบหัวหยด (Nipple) จำนวน 2 
หัวตอคอก  
 3. อาหารทดลอง 

   อาหารทดลองของไกเนื้อแบงเปน 3 ระยะ คือ Starter phase, Grower phase และ Finisher phase มีคาโปรตีน
เทากับ 23.00 21.50 และ 19.50 เปอรเซ็นต และคำนวณใหมีระดับ Digestible amino acid ตามคำแนะนำของสายพันธุซึ่งใน
อาหารไกเน้ือในแตระยะ ทุกทรีทเมนตมีคาเทากัน 

   3.1 สูตรอาหารพ้ืนฐานสำหรับไกเน้ือแบงเปน 3 ระยะ คำนวนสูตรอาหารตามคำแนะนำของไกเน้ือสายพันธุ Ross 308 
(Aviagen, 2019) ประกอบดวย 

3.1.1 Starter   phases 1 ระดับโปรตีน 23.00 เปอรเซ็นต สำหรับไกเน้ืออายุ 1 – 10 วัน 
3.1.2 Grower  phases 2 ระดับโปรตีน 21.50 เปอรเซ็นต สำหรับไกเน้ืออายุ 11 – 24 วัน 
3.1.3 Finisher  phases 3 ระดับโปรตีน 19.50 เปอรเซ็นต สำหรับไกเน้ืออายุ 25 – 38 วัน 

 4. น้ำทดลอง 
    4.1. กลุม 1 กลุมควบคุม ไมมกีารเสริม FOS 

     4.2. กลุม 2 เสริม FOS 0.125% 
    4.3. กลุม 3 เสริม FOS 0.25% 
    4.4. กลุม 4 เสริม FOS 0.50% 
    สำหรับ FOS ท่ีใชในการศึกษาเปนผลพลอยไดจากออย มีคุณลักษณะเปนของเหลว สีเหลืองออน รสชาติหวาน ไมมีกลิ่น 

 5. การจัดการเลี้ยงด ู
    ในชวงสัปดาหแรกลูกไกเน้ือจะไดรับแสงสวาง 24 ช่ัวโมง และมีการใหความอบอุนดวยไฟกกถึงอายุ 1 สัปดาห ทำการ
จัดการใหไกเนื้อไดรับน้ำแบบระบบน้ำหยด (Nipple) ทุกตัว จากนั้นในวันที่ 10 ของการเลี้ยงไกเนื้อ สัตวทดลองทุกตัวจะไดรับ
วัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) และโรคหลอดลมอักเสบ (Infectious bronchitis) เมื่อพบวาสัตวทดลองตาย
ใหทำการคัดออก จากน้ันจดบันทึกขอมูลน้ำหนักไกตาย ปริมาณอาหารเหลือ และสาเหตุการตายทุกครั้งท่ีพบการตายของไกเน้ือ ใน
ทุก ๆ ระยะของการเปลี่ยนอาหารทดลองใหทำการจดบันทึกน้ำหนักไกเน้ือ น้ำหนักอาหารเหลือ และน้ำหนักอาหารท่ีเติมเขาไปใหม 
นอกจากน้ียังมีการช่ังน้ำหนักน้ำทดลองเขาและออกทุกหองทดลอง 
 6. การบันทึกขอมูลสมรรถภาพการผลิตไกเน้ือ     

    ในการบันทึกขอมูลสมรรถภาพการผลิตจะแบงเปน 4 ระยะ คือ ชวงที่ไกเนื้ออายุ 1-24 และ 25 - 38 วัน ตามลำดับ 
โดยทำการชั่งน้ำหนักไกเนื้อทุกตัว และอาหารทดลองในแตละหนวยการทดลองเพื่อนำไปวิเคราะหคาสมรรถภาพการผลิตของไก
เนื้อในแตระยะ ดังนี้ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Body weight gain; BWG) น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอตัวตอวัน (Average daily body 
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weight gain; ADG) ปริมาณอาหารเฉลี่ยที่กินตอตัวตอวัน (Average daily feed intake; FI) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
น้ำหนักตัว (Feed conversion ratio; FCR) ในกรณีที่เกิดการตายของไกเนื้อใหชั่งน้ำหนักตัวของไกเนื้อ และปริมาณอาหารเหลือ
ทั้งหมดในคอกดังกลาวทันที เพื่อนำมาคำนวนอัตราการตาย (%Mortality) และคำนวณประสิทธิภาพการใหผลผลิต (European 
production efficiency factor; EPEF) โดยในแตละชวงของการใหผลผลิตของไกเนื้อตองมีการคำนวนถึงคาความสม่ำเสมอของ
น้ำหนักตัวในฝูง (Flock uniformity) โดยคำนวณไดจากคาความแปรปรวนของน้ำหนักตัวในฝูง (Co-efficiency of variation; 
%CV) ซึ่ง %CV น้ันไมควรเกิน 10% โดยนำขอมูลท่ีไดคำนวณตามคามาตราฐานของสายพันธุไกเน้ือ Ross 308 (Aviagen, 2019) 

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
    นำขอมูลที่ไดจากการเก็บบันทึกขอมูลทั้งหมดวิเคราะหหาคาความแปรปรวน (Analysis of covariance) ตาม

แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design; CRD) จากนั้นนำขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี ่ยทรีทเมนตโดยวิธี Duncan’s multiple range test ความแตกตางระหวางคาเฉลี ่ยกำหนดที่ระดับนัยสำคัญ P<0.05 
แนวโนมความแตกตางระหวางคาเฉลี ่ยกำหนดระดับนัยสำคัญ P<0.10 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SAS® University 
Edition 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ผลตอสมรรถภาพการผลิต 
ผลการศึกษาการเสริม FOS ลงในน้ำดื่มที่ระดับ 0.125%, 0.25% และ 0.50% ตอสมรรถภาพการเจริญผลิตของไก

เนื้อระยะ Stater-Grower อายุ 1-24 วัน (Table 1) พบวาการเสริม FOS ไมมีผลตอ FCR (P=0.41) แตมีแนวโนมตอการเพ่ิม
ปริมาณการกินอาหาร (P=0.08) อีกทั้งยังสงผลให BW BWG, ADG เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการเสริมท่ี
ระดับ 0.25% มีคาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมควบคุม และท่ีเสริม 0.125% มีคาต่ำสุด  

สำหรับระยะ Finisher อายุ 25 - 38 วัน (Table 2) พบวาการเสริม FOS ในกลุมท่ีเสริม FOS 0.125%, 0.25% และ 
0.50% คา EPEF มีแนวโนมสูงข้ึน (P=0.09) นอกจากน้ีคา %Mortality และ %Culling ยังมีแนวโนมท่ีต่ำลง (P=0.09)  เมื่อเทียบ
กับกลุมควบคุม ขณะท่ีคา BW, BWG, ADG แตกตางอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหวางกลุมที่มีการเสริม FOS ทั้ง 3 
ระดับ และกลุมควบคุม  

วิจารณผลการทดลอง 
จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาการเสริม FOS ท่ี 0.125%, 0.25% และ 0.50% ในระยะ Stater-Grower ชวยสมรรถภาพ

การผลิตดาน BW, BWG และ ADG ดีขึ้น เพราะ FOS อาจทำใหการยอยอาหารดีขึ้นจากจุลินทรียชนิดที่เปนประโยชนตอรางกาย 
เชน Bifidobacteria spp. โดยชวยให pH ในลำไสเล็กลดลง และแบคทีเรียดีเหลาน้ียังผลิตสาร metabolite หลักจากการหมักจน
ได SCFA (กลุมของ Acetic acid, Propionic acid, Butyric acid ) ซึ่งมีผลในการพัฒนาความยาวของ Villi สัตวจึงไดรับสารอาหาร
และเจร ิญเต ิบโตได ด ีข ึ ้น (Xu et al., 2003) สอดคลองกับการรายงานของ Chadwick et al. (1992) พบวาเอนไซม β-
fructosidase ซึ่งยอยพันธะ β-2,1 ไดจากจุลินทรีย กลุม Bifidobacteria spp. ขณะท่ี เชื้อจุลินทรียท่ีเปนโทษไมสามารถผลิต
เอนไซมกลุ มนี ้ได ดังนั ้น Bifidobacteria spp. และจุลินทรียที ่เปนประโยชนจึงขยายข้ึนและลดจำนวนเชื ้อที ่กอใหเกิดโรค 
สอดคลองกับรายงานวิจัยอื่นท่ีเสริม FOS ท่ีสงผลตอ BWG ของไกเนื้ออยางมีนัยสำคัญเมื่ออายุ 21 วัน (Yang et al., 2008) และ 
Xu et al. (2003) ที่รายงานวา FOS สงผลใหจุลินทรียกลุมที่เปนประโยชนตอรางกายในลำไสมีความสมดุลชวยใหไกสามารถ
เจริญเติบโตไดดีข้ึน  

การเสริม FOS ตอสมรรถภาพการผลิตของไกเนื ้อ ระยะ Finisher พบวากลุมที ่เสริม FOS สงผลตอคา EPEF, 
%Mortality และ %Culling ทำใหมีแนวโนมดีข้ึน เพราะการเสริม FOS ชวยเพ่ิมการตอบสนองของภูมิคุมกัน ตานการอักเสบและ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลำไสของไกเนื ้อ  (Shang et al., 2015)  ดานความเขมขนของการเสริม FOS ในอาหาร 
Ammerman et al. (1988) พบวาการเสริม FOS 2.5 และ 5.0 กรัมตอกก. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางมีนัยสำคัญตลอด
ระยะเวลาในการเลี้ยง 46 วัน สอดคลองกับการรายงานของ Cao et al. (2005) พบวาการเสริม FOS ในไกอายุ 28-42วัน ลดการ
ตายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายอยาง เชน อายุ เพศ และสุขภาพ รวมถึงสิ่งแวดลอม และระดับการเสริม 
FOS สงผลตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต (Yang et al., 2009) 
 จากการรายงานของ Shang et al. (2018); Xu et al. (2003) พบวา ในชวง Starter-Grower มีความตองการโภชนะสูง 
เพราะเปนชวงที่มีการยอยและดูดซึมไดต่ำแตมีอัตราเจริญเติบโตสูง ขณะท่ีชวง Finisher ความตองการโภชนะต่ำลง เพราะสัตว
ชะลอการเจริญเติบโต การเสริม FOS จึงชวยสงเสริมการเจริญเติบโตในชวงระยะแรกไดชัดเจนกวา  
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Table 1 Effect of Fructo-oligosaccharide on growth performance of broiler chickens at 1-24 days (starter-grower) 

Parameter Control FOS 0.125% FOS 0.25% FOS 0.5% SEM P-value 
Initial BW (g) 44.50±0.18 44.47±0.10 44.42±0.23 44.55±0.21 0.04 0.66 
BW (g) 1,461.50±45.77 b 1,437.21±30.63 b 1,509.85±32.23a 1,476.83±40.93ab 9.07 0.02 
BWG (g) 1,417.00±45.62b 1,392.75±30.59b 1,465.43±32.31a 1,432.28±40.94ab 9.06 0.02 
ADG (g/day) 59.04±1.9b 58.03±1.28b 61.06±1.35a 59.68±1.71ab 0.38 0.02 
Feed intake (g/Broiler) 1,757.75±46.13 1,739.22±46.56 1,808.08±51.22 1,757.94±31.42 10.01 0.08 
FCR 1.24±0.03 1.25±0.04 1.24±0.02 1.23±0.02 0.01 0.41 
FCG 17.35±0.44 17.47±0.51 17.25±0.32 17.17±0.21 0.08 0.58 
EPEF 453.93±59.76 457.45±30.70 495.02±14.35 478.40±31.73 7.99 0.23 
Mortality (%) 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.67±4.08 0.42 0.41 
Culling (%) 5.00±8.37 1.67±4.08 0.00±0.00 0.00±0.00 0.98 0.24 
Water intake (mL/head) 2,492.49±283.86 2,648.18±221.66 2,756.14±192.08 2,681.74±139.09 45.67 0.22 

Note: BW = Body weight, BWG = Body weight gain, ADG = Average daily gain, FI = Feed intake, FCR = Feed conversion ratio, FCG = Feed conversion per gain,  
EPEF = European Efficiency Factor, a , b Means within the same row with different superscripts are differ (P<0.05.)  
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Table 2 Effect of Fructo-oligosaccharide on growth performance of broiler chickens at 25-38 days (Finisher) 

Parameter Control FOS 0.125% FOS 0.25% FOS 0.5% SEM P-value 
Initial BW (g) 1,461.50±45.77b 1,437.21±30.63b 1,509.85±32.23a 1,476.83±40.93ab 9.07 0.02 
BW (g) 3,101.70±119.14 3,129.60±35.97 3,194.17±96.15 3,140.30±63.50 17.59 0.32 
BW uniformity (%) 91.92±4.89 92.36±2.55 93.81±1.02 92.16±2.09 0.59 0.70 
BW Gain (g) 1,640.20±91.32 1,692.39±46.31 1,684.32±66.54 1,663.48±31.67 12.73 0.50 
ADG (g/day) 117.16±6.52 120.89±3.30 120.31±4.75 118.82±2.26 0.91 0.50 
Feed intake (g/Broiler) 2,639.36±161.69 2,577.46±93.09 2,613.50±180.56 2,533.50±143.00 29.41 0.64 
FCR 1.61±0.09 1.52±0.07 1.55±0.07 1.52±0.09 0.02 0.19 
FCG 22.21±1.25  21.00±0.89 21.38±0.92  21.00±1.18  0.23 0.20 
EPEF 707.63±95.61 794.94±49.43 776.54±32.62  782.25±48.78 13.65 0.09 
Mortality (%) 3.33±5.16 0.00 0.00 0.00 0.69 0.09 
Culling (%) 3.33±5.16 0.00 0.00 0.00 0.98 0.09 
Water intake (mL/head) 5,917.37±478.90 5,893.00±333.66 6,000.78±353.85 5,976.78±351.62 73.63 0.96 

Note: BW = Body weight, BWG = Body weight gain, ADG = Average daily gain, FI = Feed intake, FCR = Feed conversion ratio, FCG = Feed conversion per gain,  
EPEF = European Efficiency Factor , : a , b Means within the same row with different superscripts are differ (P<0.05.)  
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สรุปผล 
 
 จากการการศึกษาครั้งน้ี แสดงใหเห็นวาการเสริม FOS ในน้ำดื่มของไกเน้ือท้ัง 3 ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสรมิ
ท่ีระดับ 0.25% สงผลตอสมรรถภาพการเจรญิเติบโตในไกเน้ือ และยังมีแนวโนมชวยลดการสูญเสียตลอดระยะเวลาการผลิตได 
ดังน้ันการเสริม FOS จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไกเน้ือท่ีมีคณุภาพและสงเสรมิสุขภาพท่ีดี
ของสัตว 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาคาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายของโปรตีนและกรดอะมิโนในกาก

ถั่วเหลืองที่หมักดวย Bacillus subtilis สำหรับไกเนื้อ ใชไกเนื้อสายพันธุ Cobb 500 เพศผู อายุ 22 วัน จำนวน 54 ตัว สุมเขา
ศึกษาแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยแบงไกออกเปน 3 กลุม ตามชนิดของอาหาร (กลุมท่ี 1 ใชกากถ่ัวเหลือง กลุมท่ี 2 ใชกาก
ถ่ัวเหลืองหมักและกลุมท่ี 3 ใชอาหารท่ีไมมีไนโตรเจนในอาหาร) แตละกลุมแบงออกเปน 6 ซ้ำๆ ละ 3 ตัว ใชโครมิกซ ออกไซดเปน
สารบงชี้ ระหวางการทดลองไกไดรับน้ำและอาหารอยางเต็มที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 28 วัน) ชั่งน้ำหนักไกทุกตัวและทำการ
เก็บตัวอยางท่ีลำไสเล็กสวนทาย ผลการศึกษาพบวา กากถ่ัวเหลืองหมักมีปริมาณโปรตีนสูงกวากากถ่ัวเหลือง (53.05 และ 49.47% 
ตามลำดับ) และมีเยื่อใยมากกวากากถั่วเหลือง (3.77 และ 3.01% ตามลำดับ) ขณะท่ีกากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณสารตานทริปซิน
ต่ำกวากากถั่วเหลือง (1.80 และ 3.33 IU/mg ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาคาการยอยไดพบวา กากถั่วเหลืองหมักมีคาการยอยได
มาตรฐานท่ีลำไสเลก็สวนทายของโปรตีน (80.13%) เมทไธโอนีน (89.56%) และซิสตีอีน (60.80%) ต่ำกวา (P<0.05) กากถ่ัวเหลือง 
(87.84 93.53 และ 71.69% ตามลำดับ) อยางไรก็ตาม แมวากากถ่ัวเหลืองหมักจะมีปริมาณเยื่อใยท่ีสูงและรางกายสัตวไมสามารถ
ยอยได แตผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบวากากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณการยอยไดไมแตกตาง (P>0.05) กับกากถั่วเหลืองสำหรับ
โปรตีน (42.51 และ 43.45% ตามลำดับ) ซิสตีอีน (0.50 และ 0.52% ตามลำดับ) แตมีปริมาณการยอยไดของเมทไธโอนีนสูงกวา
กากถั่วเหลือง (0.67 และ 0.61% ตามลำดับ; P<0.05) จากผลการศึกษา สรุปไดวา กากถั่วเหลืองหมักดวย Bacillus subtilis 
สามารถลดปริมาณสารตานทริปซิน และการหมักยังเปนกระบวนการท่ีจุลินทรียใชในการเจริญเติบโต แบงตัวและเพ่ิมจำนวน สงผล
ใหมีปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนในถั่วหมักมีคาเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีแมวากากถั่วเหลืองหมักจะมีคาการยอยไดมาตรฐานที่ลำไสเล็ก
สวนทายต่ำกวากากถั่วเหลือง แตกากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่สูงจึงมีผลชวยใหปริมาณการยอยไดดีข้ึน 
ดังน้ันกากถ่ัวเหลืองหมักจึงเปนอีกหน่ึงวัตถุดิบทางเลือกแหลงโปรตีนในอาหารสำหรับการเลี้ยงไกเน้ือในระดับอุตสาหกรรม 
คำสำคัญ: คาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทาย กรดอะมโิน กากถ่ัวเหลืองหมัก ไกเน้ือ 
 

Abstract 
 The objective of this study was to determine the standardize ileal digestibility of crude protein and 
amino acids in soybean meal fermented with Bacillus subtilis for broiler chickens. A total of 54 twenty-two-
day-old male broiler chickens (Cobb 500) was used in a completely randomized design (CRD). The chickens 
were randomly divided into three groups (soybean meal, fermented soybean meal and N-free diet) with 6 
replications of three chickens each. Chromic oxide was used as an indigestible marker. Water and feed were ad 
libitum. At the end of experiment (28 days), all chickens were weighted, and ileal samples were collected. The 
results showed that fermented soybean meal had protein higher (P<0.05) protein content than soybean meal 
(53.05 and 49.47%, respectively). However, fermented soybean meal had higher fiber than soybean meal (3.77 
and 3.01%, respectively). Furthermore, the fermented soybean meal had lower trypsin inhibitor than the 
soybean meal (1.80 and 3.33 IU/mg, respectively). With regard to digestibility, fermented soybean meal had 
lower (P<0.05) standardized ileal digestibility of protein (80.13%), methionine (89.24%) and cysteine (60.80%) 
lower (P<0.05) than soybean meal (87.84, 93.53 and 71.69%, respectively). It may be due to relative high fiber 
in fermented soybean meal and the animal's body is unable to digest the fiber. However, there were no 
difference (P>0.05) in digestible values between fermented soybean meal and soybean meal for protein (42.51 
and 43.45%, respectively) and cysteine (0.50 and 0.52%, respectively), but methionine was significantly greater 
in fermented soybean meal than soybean meal (0.67 and 0.61%; P<0.05). In conclusion, the soybean meal 
fermented with Bacillus subtilis can reduce trypsin inhibitors and fermentation is also a process that 
microorganisms use to grow. divide and increase the number As a result, the amount of protein and amino acid 
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in fermented beans was increased. Although fermented soybean meal had lower standardized ileal digestibility 
than soybean meal, the high amount of protein and amino acids in fermented soybean meal can improve 
digestible values. Therefore, fermented soybean meal can be used as an alternative protein source in diets for 
industrial broiler chicken production. 
Keywords: standardized ileal digestibility, amino acid, fermented soybean meal, broiler chickens 
 
บทนำ 

อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปก อาหารเปนตนทุนการผลิตที่สำคัญโดยคิดเปนสัดสวนประมาณ 70% ของตนทุนการผลิต
ท้ังหมด โดยมีการใชวัตถุดิบแหลงโปรตีนในสูตรอาหารสูงถึง 20 – 30% โดยกากถ่ัวเหลือง เปนวัตถุดิบแหลงโปรตีนหลักในการผลติ
อาหารสัตวปก เนื่องจากกากถั่วเหลืองมีโปรตีนคอนขางสูงและมีกรดอะมิโนที่จำเปนตอสัตวปก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมทไธโอนีน ไล
ซีน ทริปโตเฟนและอารจินีน (Selle et al., 2020) อยางไรก็ตามกากถ่ัวเหลืองมีสารตานโภชนะท่ีไปยับยั้งการทำงานของเอนไซมท
ริปซินหรือที่เรียกวาสารตานทริปซิน (Trypsin inhibitor; Han et al., 1991) กระบวนการลดสารตานโภชนะดังกลาวสามารถทำ
ไดหลายวิธี เชน การใหความรอน (Barrow et al., 2007) และการหมักดวยจุลินทรีย (Francis et al., 2001) หากลดสารตาน
โภชนะดังกลาวจะทำใหคุณภาพของกากถั่วเหลืองมีคุณภาพดีและสัตวสามารถใชประโยชนไดมากขึ้นและทำใหสามารถใชกากถ่ัว
เหลืองในระดับท่ีสูงขึ้นได อยางไรก็ตามการนำกากถั่วเหลืองผานกระบวนการใหความรอนท่ีสูงเกินไปจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยา
เมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งเกิดจากความรอนท่ีสูงเกินไปสงผลตอการเหน่ียวนำใหเกิดการจับกันระหวางหมูอะมิโน (Amino 
group) กับหมูคารบอนิล (Carbonyl group) ของน้ำตาลรีดิวซ (Reducing sugar) สงผลใหใหเอนไซมในรางกายไมสามารถยอย
และนำไปใชประโยชนได รวมถึงคุณคาทางโภชนาการของกากถ่ัวเหลืองลดลง (Fontaine et al., 2007) การทำกากถ่ัวเหลืองหมัก
โดยการเติมเชื ้อจุล ินทรียกลุ ม Lactobacillus spp. Bacillus spp. หรือ Aspergillus spp. (Sembratowicz et al., 2020) 
สามารถลดสารตานทริปซินได ท้ังน้ีโปรตีนท่ีไดจากกระบวนการหมักดวยจุลินทรีย จะมีขนาดเล็กเปนเปปไทดสายสั้น ทำใหรางกาย
สัตวสามารถยอยและดูดซึมไดดีข้ึน (Goebel and Stein, 2011) นอกจากน้ีกระบวนการหมักของจุลินทรียในถ่ัวหมักจะชวยใหเกิด
สภาวะความเปนกรดท่ีเหมาะสมตอกระบวนการยอยของอาหารและลำไสเล็กสวนตน อีกท้ังสงผลตอการลดปริมาณจุลินทรียกอโรค
และการใชกากถั่วเหลืองหมักยังสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของไกเนื้อ อาทิเชน น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตอวัน ปริมาณการกินอาหาร (Li et al., 2020) และชวยปรับปรุงลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลำไส สงผลทำใหความยาวของวิลไล
เพ่ิมข้ึน โดยความยาวของวิลไลชวยเพ่ิมความสามารถในการยอยและดูดซึมสารอาหารไดดียิ่งข้ึน (Chachaj et al., 2019)  
 การนำกากถ่ัวเหลืองมาใชในสูตรอาหารสัตวปกใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน จะมีการประเมินจากความสามารถในการยอยและ
การดูดซึมโปรตีนหรือกรดอะมิโนในอาหาร ดังน้ันในหลายประเทศจึงมีการประเมินคาโภชนะของวัตถุดิบจากคาการยอยไดของกรดอะมิ
โน (Amino acid digestibility) ดวยวิธีการศึกษาคาการยอยไดมาตรฐานที่ลำไสเล็กสวนทาย (Standardized ileal digestibility; SID) 
ซึ่งตัดปจจัยของ Basal endogenous losses จากตัวสัตวทำใหไดคากรดอะมิโนท่ียอยและดูดซึมไดใกลเคียงกับความตองการของสัตว
มากที่สุด (Ravindran et al., 2017) อยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวของกับคาการยอยไดของโปรตีนและกรดอะมิโนในกาก
ถั่วเหลืองหมัก ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกากถั่วเหลืองท่ีหมักดวย Bacillus subtilis ตอสารตานโภชนะ 
องคประกอบทางเคมี และการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายของกากถ่ัวเหลืองหมักในไกเน้ือ 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 

1. สัตวทดลองและโรงเรือน 
การทดลองครั้งนี้ใชลูกไกเพศผูสายพันธุทางการคา Cobb 500 อายุ 1 วัน จำนวน 54 ตัว เลี้ยงไกเนื้อภายในโรงเรือน

ระบบปด (Close house) ท่ีควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนดวยระบบการระเหยน้ำ (Evaporative cooling system) การเลี้ยง
ลูกไกชวงอายุ 1 – 7 วัน เลี้ยงในคอกที่มีการติดตั้งไฟกกท่ีใหความเขมแสง 20 ลักซ ใหแสงสวางระยะเวลา 23 ชั่วโมง ควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือนที่ 32 องศาเซลเซียส มีการปรับอุณหภูมิ ความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงตรงตามความตองการของไก
เนื้อแตละชวงอายุตลอดระยะเวลาการเลี้ยงตามคำแนะนำของคูมือสายพันธุ ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น มีถาดสำหรับใสอาหารและ
อุปกรณใหน้ำ เมื่อลูกไกมีอายุครบ 7 วัน ทำวัคซีนปองกันโรคนิวคลาสเซิลโดยวิธีการใหแบบหยอดตาหรือหยอดจมูก การใหอาหาร
จะใหอาหารที่มีคาโภชนะตามความตองการตามคำแนะนำของคูมือสายพันธุ เมื่อไกเนื้ออายุ 22 วัน ทำการชั่งน้ำหนักแบงกลุม ซึ่ง
การทดลองครั้งน้ีวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design) โดยสุมไกเน้ือเขาสูการทดลอง จากน้ัน
แบงกลุมการทดลอง (Treatment) เปน 3 กลุม กลุมละ 6 ซ้ำ แตละซ้ำมีไกเน้ือ 3 ตัว รวมท้ังสิ้น 18 หนวยทดลอง โดยไกเน้ือแตละ
กลุมทดลองตองมีน้ำหนักตัวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อแบงกลุมการทดลองแลวจะยายไกเน้ือไปเลี้ยงบนกรงขนาด 40 x 50 
x 60 เซนติเมตร ดำเนินการเลี้ยงไกดวยอาหารทดลอง จนกระท่ังไกมีอายุ 28 วัน จึงเริ่มเก็บตัวอยางงานทดลองเพ่ือวิเคราะหขอมูล
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมการทดลองที่มีกากถั่วเหลืองเปนองคประกอบในสูตรดวยวิธี T-test 
ระยะเวลาทดลองตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมท้ังสิ้น 1 เดือน 
 

2. อาหารทดลอง 
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อาหารทดลองเปน 2 สูตร ประกอบดวย สูตรอาหารพ้ืนฐานท่ีมีกากถ่ัวเหลืองเปนแหลงโปรตีน และสูตรอาหารทดลองท่ีมี

กากถั่วเหลืองหมักเปนแหลงโปรตีน ซึ่งทั้ง 2 สูตรกำหนดคาความตองการทางโภชนะตามคำแนะนำของคูมือสายพันธุ อาหารที่ใช
ทดลองเปนชนิดผง มีการเติมโครมิกซ ออกไซด (Cr2O3) ที่ระดับ 0.3% เพื่อเปน Indigestible maker โดยไกเนื้อแตละหนวย
ทดลองจะไดรับอาหารทดลองสูตรใดสูตรหน่ึงเทาน้ัน (Table 1) โดยแบงกลุมทดลองตามสูตรอาหารดังน้ี 
 อาหารสูตรท่ี 1 อาหารสูตรพ้ืนฐาน (Basal diet; Treatment 1) 

อาหารสูตรท่ี 2 อาหารทดลอง กากถ่ัวเหลืองหมักท่ีดวย Bacillus subtilis (Test diet; Treatment 2) 
นอกจากนี้ทำการศึกษาหาคา Basal ileal endogenous losses โดยใชอาหารสูตรอาหารที่ไมมีแหลงไนโตรเจนเปน

องคประกอบ (N-Free) สำหรับใชในการคำนวณหาคาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทาย (Table 1)  
 

3. การวิเคราะหคาทางเคมี 
สุมตัวอยางวัตถุดิบแหลงโปรตีนและอาหารทดลอง จำนวน 500 กรัม นําไปบดและรอนผานตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร เก็บ

รักษาในภาชนะบรรจุภัณฑสุญญากาศในตูแชเย็นอุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะหทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน 
ไขมัน เยื่อใย และเถา ดวยวิธีมาตรฐานของ AOAC (2005) วิเคราะหคา Neutral detergent fiber (NDF) และ Acid detergent fiber 
(ADF) ตามวิธี Van Soest (1967) และวิเคราะหหาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน จำนวน 17 ชนิด คือ Arginine Histidine Isoleucine 
Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Tryptophan Threonine Valine Alanine Aspartic acid Cysteine Glutamic acid 
Glycine Proline และ Serine ดวยเครื่อง Amino acid analyzer (Biochrom 32+, Biochrom Ltd., Cambridge, United Kingdom) 
และวิเคราะหหาปริมาณโครมิกซ ออกไซดในอาหารทดลอง ตามวิธีการของ Ravindran et al. (2017) 

 
Table 1 The composition of the experimental diets (%) 

Item Basal diet Test diet N-Free diet 
Soybean meal1 41.60 - - 
Fermented Soybean meal1 - 41.60 - 
Corn starch - - 20.05 
Dextrose 50.50 50.50 64.00 
Soybean oil 4.00 4.00 5.00 
Cellulose - - 5.00 
Salt 0.20 0.20 - 
Limestone 1.00 1.00 1.30 
Monocalcium phosphate - - 1.90 
Potassium carbonate - - 0.26 
Magnesium oxide - - 0.20 
Sodium bicarbonate 0.20 0.20 0.75 
Dicalcium phosphate 1.90 1.90 - 
Choline chloride - - 0.25 
Potassium chloride - - 0.29 
Premix2 0.30 0.30 0.50 
Chromic oxide 0.30 0.30 0.50 
Total 100.00 100.00 100.00 

1Pro biotech feed co., Ltd  
2Vitamin and mineral premix content (per kg of diet): Vitamin A, 4,000,000 IU; vitamin D3, 600,000 IU; vitamin E, 4 g; vitamin K3, 0.40 
g; vitamin B1, 0.40 g; vitamin B2, 2 g; vitamin B6, 0.60 g; vitamin B12, 4 g; pantothenic acid, 4 g; folic acid, 200 mg; nicotinic acid, 8 g; 
choline chloride, 100 g; copper, 4 g; zinc, 32 g; iron, 12 g; manganese, 40 g; iodine, 0.80 g, cobalt, 0.4 g; selenium, 0.04 g and 
preservatives, 20 g 
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4. การศึกษาสัมประสิทธิ์คาการยอยไดของกรดอะมิโนของกากถั่วเหลืองหมักในไกเนื้อ 

เมื่อไกเนื้ออายุ 22 วัน จะเริ่มใหอาหาร 200 กรัม/ตัว/วัน โดยใหไกไดปรับตัวกับอาหารทดลอง (Adjusting period) 
ระยะเวลา 6 วัน (อายุ 27 วัน) และเมื่อไกเน้ืออาย ุ28 วัน จะถูกทำใหสลบดวยกาซคารบอนไดออกไซดหลังจากใหอาหารประมาณ 
2 ชั่วโมง เพื่อใหตัวอยางอยูท่ีบริเวณลำไสเล็กสวนทาย (Ileal) แลวทำการผาเปดชองทองเพื่อเก็บตัวอยางใน Ileal โดยใชดายผูก
และตัดสวนของ Ileal หางจาก Meckel’s diverticulum และ Ileo-cecal-colonic junction ประมาณ 40 มิลลิเมตร ใชน้ำกลั่น
ในการชะตัวอยางท่ีอยูใน Ileal ลงในถาดบรรจุตัวอยางดวยความระมัดระวัง จากน้ันบันทึกน้ำหนักตัวอยางสภาพสดและนำไปเก็บ
รักษาในตูแชแข็ง -20 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและเพื่อทำใหน้ำในตัวอยางแข็งตัว จากนั้นทำให
ตัวอยางแหงดวยเครื ่อง Freeze dry (FDB-5503, Operon Co., Ltd., Gyeonggi-do, Korea) โดยอาศัยการระเหิดของน้ำใน
ตัวอยาง ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณสมบัติตัวอยางใหคงสภาพเดิมและกรดอะมิโนไมถูกทำลายจากความรอน จากนั้นบดตัวอยางผาน
ตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร แลวเก็บไวในภาชนะบรรจุภัณฑสุญญากาศและเก็บรักษาในตูแชเย็นอุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส 
เพื่อทำการวิเคราะหหาปริมาณและชนิดของกรดอะมิโนดวยเครื่อง Amino acid analyzer (Biochrom 32+, Biochrom Ltd., 
Cambridge, United Kingdom) และวิเคราะหหาปริมาณโครมิกซ ออกไซด ในอาหารทดลอง ตามวิธีการของ Ravindran และ
คณะ (2017)  
 

5. การบันทึกขอมูล 
ช่ังน้ำหนักและจดบันทึกขอมลูน้ำหนักตัวของไกเน้ือในวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของการทดลอง บันทึกขอมูลการกินอาหาร 

โดยการชั่งและบันทึกน้ำหนักอาหารที่ใหและน้ำหนักอาหารที่เหลือในแตละวัน เพื่อคำนวณปริมาณที่กิน (Feed intake) จากน้ัน
บันทึกน้ำหนักตัวอยางมูลสภาพสด ตัวอยางมูลสภาพแหงและบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน ไดแก อุณหภูมิและ
ความช้ืน ณ เวลาเดิม ตลอดการทดลอง 
 

6. การคำนวณผลการทดลอง 
คำนวณคาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายของกรดอะมโิน ดังสมการ 

SID (%) = {[AAIntake – (AAIleal – Basal IAAEnd)] / AAIntake} x 100 

โดย 
SID (%) =  คาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายของกรดอะมโิน  

(Standardize ileal digestibility) 
AAIntake (%)   =  เปอรเซ็นตกรดอะมิโนในอาหาร (Amino acid intake) 

AAIleal (%)   =  เปอรเซ็นตกรดอะมิโนในตัวอยางท่ี Ileal (Amino acid in ileal digesta) 

Basal IAAEnd (%)   =  เปอรเซ็นตกรดอะมิโนของสวนทท่ีรางกายขับออกโดยพ้ืนฐาน  

(Basal endogenous loss) 
 

7. การวิเคราะหทางสถิติ 
นำขอมูลที่ไดจากการบันทึกไปทำการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี T-test เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมการทดลองท่ีอิสระตอกัน (Independent group) ในกลุมท่ีใชกากถ่ัวเหลืองและกลุมท่ีใช
กากถั่วเหลืองหมักเปนแหลงโปรตีนตอคาการยอยไดมาตรฐานที่ลำไสเล็กสวนทายของโปรตีนและกรดอะมิโน กำหนดที่ระดับ
นัยสำคัญ P<0.05 โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SAS (SAS® OnDemand for Academics) 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
จากการวิเคราะหคาองคประกอบทางเคมพีบวา กากถ่ัวเหลืองหมักมีคาโปรตีน (53.05 และ 49.47%) เยื่อใย (3.77 

และ 3.01%) เถา (7.64 และ 7.24%) NDF (11.37 และ 8.56%) และ Raffinose (8.50 และ 5.81%) สูงกวากากถั ่วเหลือง
ตามลำดับ อยางไรก็ตามกากถ่ัวเหลืองหมักมีสารยับยั้งทริปซิน (1.69 และ 3.19 IU/mg) และ Stachyose (4.10 และ 7.82%) ต่ำ
กวากากถั่วเหลืองตามลำดับ นอกจากนี้กากถั่วเหลืองหมักและกากถั่วเหลืองมีคาไขมัน (1.16 และ 1.17%) และ ADF (4.59 และ 
5.04%) ใกลเคียงกันตามลำดับ (Table 2) ปริมาณโปรตีนของกากถ่ัวเหลืองหมักท่ีสูงข้ึนเปนผลมาจากการเพ่ิมจำนวนของจุลินทรีย
ในระหวางการหมัก (Belewu and Babalola, 2009) ซึ่งสอดคลองกับ Li et al. (2020) ที่ศึกษาผลของการเสริมกากถั่วเหลือง
หมักตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไกเนื้อ โดยรายงานวากากถั่วเหลืองหมกัมีคาปริมาณโปรตีน 53.74% และคา NDF ของ
กากถั่วเหลืองหมักสูงกวากากถั่วเหลืองเปนผลมาจากสวนประกอบของผนังเซลลของเชื้อ Bacillus subtilis ที่นำมาใชหมักโดยมี
การรายงานวาหากในวัตถุดิบมีปริมาณเยื่อใยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จะสงผลทำใหคาการยอยไดมีคาลดลง 
 

Table 2 Chemical composition of soybean meal and fermented soybean meal 
Item Soybean meal  Fermented soybean meal 

Protein (%) 49.47 53.05 
Fat (%) 1.17 1.16 
Fiber (%) 3.01 3.77 
Ash (%) 7.24 7.64 
Trypsin inhibitor (IU/mg) 3.19 1.69 
NDF1 (%) 8.56 11.37 
ADF2 (%) 5.04 4.59 
Methionine (%) 0.61 0.67 
Cysteine (%) 0.52 0.50 
Stachyose (%) 7.82 4.10 
Raffinose (%) 5.81 8.50 

1NDF, Neutral detergent fiber and 2ADF, Acid detergent fiber 

 
ผลการศึกษาหาคาการยอยไดท่ีลำไสเล็กสวนทาย (Standardized Ileal Digestibility; SID) 

การศึกษาคา SID พบวากากถ่ัวเหลืองหมักมีคา SID ของโปรตีนต่ำกวา (P<0.05) กากถ่ัวเหลือง มีคาเทากับ 80.13 
และ 87.84% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาคาการยอยไดของกรดอะมิโน พบวากากถั่วเหลืองหมักมีคาการยอยไดมาตรฐานทีล่ำไสเลก็
สวนทายของเมทไธโอนีน (89.56%) และซิสตีอีน (60.80%) ต่ำกวา (P<0.05) กากถั่วเหลือง (93.53 และ 71.69%) ตามลำดับ 
(Table 3) เน่ืองจากเยื่อใย (Fiber) เปนปจจัยท่ีสงผลตอคาการยอยได เพราะสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถผลิตเอนไซมสำหรบัยอย
เยื่อใย โดยเฉพาะอยางยิ่งเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เซลลูโลส (Cellulose) และลิกนิน (Lignin) ท่ีเปนองคประกอบหลักของ
เยื่อใยทั้งหมดในเมล็ดถั่วเหลือง ปริมาณเยื่อใยที่สูงในกากถั่วเหลืองหมักทำใหคา SID ลดลง (Park et al., 2017) เชนเดียวกับ 
Raffinose ซึ่งเปนคารโบไฮเดรตในกลุมโอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharide) หากมีปริมาณมากในระบบทางเดินอาหารของสัตว
จะสงผลใหอาหารในทางเดินอาหารมีลักษณะเหนียวหนืดและทำใหประสิทธิภาพการยอยอาหารของสัตวลดลง นอกจากน้ียังทำให
สัตวมีอาการทองอืดและทองเสียได (Li et al., 2014) 

การศึกษาคาปริมาณการยอยได คือ คาที ่สัตวสามารถใชประโยชนไดของโปรตีนและกรดอะมิโนของวัตถุดิบนั้นๆ 
ยกตัวอยางเชน จากการทดลองกากถั่วเหลืองหมักมีโปรตีน 53.05% มีคาการยอยไดของโปรตีน 80.13% ดังนั้นกากถั่วเหลืองหมักมีคา
ปริมาณการยอยไดของโปรตีน 42.51% เปนตน จากผลการทดลองพบวากากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณการยอยไดของโปรตีนไมแตกตาง 
(P>0.05) กับกากถ่ัวเหลืองมีคาเทากับ 42.51 และ 43.45% ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปริมาณการยอยไดของกรดอะมิโน พบวาปรมิาณ
การยอยไดของเมทไธโอนีน (0.67%) ของกากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณสูงกวา (P<0.05) กากถั่วเหลือง (0.61%) นอกจากนี้กากถั่วเหลือง
หมักมีปริมาณการยอยไดของซีสตีอีน (0.50%) ไมแตกตาง (P>0.05) กับกากถ่ัวเหลือง (0.52%) แมวากากถ่ัวเหลืองหมักจะมีคาการยอย
ไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายต่ำกวากากถ่ัวเหลือง แตกากถ่ัวเหลืองหมักมีปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนท่ีสูงจึงสงผลทำใหปริมาณการ
ยอยไดดีข้ึน ดังน้ันกากถ่ัวเหลืองหมักเปนอีกหน่ึงในวัตถุดิบแหลงโปรตีนท่ีสัตวสามารถใชประโยชนไดเชนเดียวกับกากถ่ัวเหลือง 
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Table 3 Standardized ileal digestibility of protein and amino acid in soybean meal and fermented soybean 

meal for broiler chickens 
Item Soybean meal  Fermented soybean meal P-value 

SID    
  Protein 87.84 ± 1.64a 80.13 ± 1.69b <.0001 
  Methionine 93.53 ± 3.74a 89.56 ± 1.33b 0.0481 
  Cysteine 71.69 ± 4.65a 60.80 ± 4.39b 0.0019 
Digestible value    
  Protein 43.46 ± 0.81 42.51 ± 0.90 0.0852 
  Methionine 0.61 ± 0.02b 0.67 ± 0.01a 0.0001 
  Cysteine 0.52 ± 0.04 0.50 ± 0.04 0.1917 

Values presented as mean ± SD                                                                                                                              
a,b Value within the row with different superscripts are significantly different (P<0.05) 

 

สรุปผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา กากถั่วเหลืองท่ีหมักดวย Bacillus subtilis สามารถลดปริมาณสารตานทริปซนิและ
เพ่ิมปริมาณโปรตีนรวมถึงกรดอะมิโน แตกากถ่ัวเหลืองหมักจะมีเยื่อในสูงสงผลใหคาการยอยไดมาตรฐานท่ีลำไสเล็กสวนทายต่ำกวา
กากถ่ัวเหลือง เน่ืองจากสัตวกระเพาะเดี่ยวไมสามารถสรางเอนไซมท่ียอยเยื่อใยและคารโบไฮเดรตในกลุมโอลิโกแซ็กคาไรดบางกลุม
ได อยางไรก็ตามแมวากากถั่วเหลืองหมักจะมีคาการยอยไดมาตรฐานที่ลำไสเล็กสวนทายต่ำกวากากถั่วเหลือง แตดวยปริมาณ
โปรตีนและกรดอะมิโนในกากถ่ัวเหลอืงหมักมีปริมาณสูง จึงมีสวนชวยใหปริมาณการยอยไดดีข้ึน ดังน้ันกากถ่ัวเหลืองหมักจึงเปนอีก
หน่ึงวัตถุดิบทางเลือกแหลงโปรตีนในอาหารสำหรับการเลี้ยงไกเน้ือในระดับอุตสาหกรรม 
 อยางไรก็ตามควรมีการนำคาการยอยไดมาตรฐานของกรดอะมิโนท่ีลำไสเล็กสวนทายไปใชในการประกอบสูตรอาหารเพ่ือ
หาระดับการเสริมกากถั่วเหลืองหมักที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต รวมไปถึงการคำนวณตนทุน ผลตอบแทนและความคุมคา
ของการใชกากถ่ัวเหลืองหมักในอาหารไกเน้ือตอไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมเปลือกลูกหยีบดระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น
ต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะในแพะเพศเมียหลังหย่านม พันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง  x แองโกลนูเบียนระดับเลือด 50 
เปอร์เซ็นต์ โดยแพะมีอายุอยู่ในช่วง 5-6 เดือน น้ำหนักตัวเฉลี่ย 10±0.5 กิโลกรัม จำนวน 4 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบ 4 x 4 ลาตินส
แควร์ โดยแบ่งแพะทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม แพะได้รับอาหารข้นที่เสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารข้นระดับ 0, 1 , 2 และ 3 
เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวในสภาพแห้งมีความชื้น และให้หญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบแบบเต็มที่ 
ผลการทดลองพบว่า ปริมาณการกินได้ของอาหารข้น อาหารหยาบและปริมาณการกินได้รวมมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และ
มีการย่อยได้ของโภชนะไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้นสามารถเสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารข้นได้ในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหารข้นสำหรับแพะได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะ 
คำสำคัญ: เปลือกลูกหยีบด  ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ แพะ 

 
Abstract  

The objective of this research was to study effect of Dialium cochinchinense peel meal on feed intake and 
nutrients digestibility in goat. Four crossbreed post weaning female goats (Thai native×Anglo Nubian) with average 
initial weight of 10±0.5 kg, were arranged in 4 x 4 Latin Square Design.  The goats were fed 2% BW of concentrate 
as fed basis supplemented with 0 (T1), 1 (T2), 2 (T3) and 3% (T4) of Dialium cochinchinense peel meal and Napier 
grass silage ad libitum.  The results showed that intake of concentrate, roughage and total feed intake were not 
significantly different among treatments ( P>0. 05) .  The nutrient digestibility was not significantly different among 
treatments (P>0.05).  Therefore, it could be concluded that, the supplement of Dialium cochinchinense peel meal 
at 2 % in concentrate feed was not affected feed intake and nutrient digestibility of goats. 
Keywords: Dialium cochinchinense peel meal, feed intake, nutrient digestibility, goat   
 
บทนำ  
 กรมปศุสัตว์ (2564) รายงานว่าในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2560-2564 จำนวนแพะในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
จำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ีเนื่องจากมีความต้องการเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบริโภค แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในชนบทของประเทศท่ีกำลังพัฒนา ดังเช่นประเทศไทย เพราะขยายพันธุ์ได้้อย่างรวดเร็ว อายุการเป็นหนุ่มเป็น
สาวและมีระยะตั้งท้องสั้นเพียง150 วัน สามารถให้ลูกครั้งละ 1-4 ตัวและให้ลูกได้ปีละ 2 ครอก ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงต่อตัวน้อย มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะทนต่อความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นและที่สำคัญ แพะเป็นสัตว์ท่ีเลี้ยงง่าย กินอาหาร
ได้หลากหลายชนิด และสามารถใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรได้ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว (บุญเสริม, 2546) โดยปกติในแต่ละวันแพะ
เนื้อในเขตร้อนที่มีน้ำหนักตัวประมาณ 10 - 30 กิโลกรัม มีความต้องการอาหารข้นประมาณ 0.5 - 1.0 กิโลกรัม และอาหารหยาบ
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวหรือคิดเป็นน้ำหนักวัตถุแห้งประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว (ศิริรัตน์, 2556)  
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 ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์จึงได้มีการเลือกสรรวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและทางอุตสาหกรรมเพื่อนำมาทดแทนวัตถุดิบท่ีมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณัฐนิตย์, 2550)  โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมี
เปลือกหยี ซึ่งเป็นเศษเหลือท้ิงจากการแปรรูป ลูกหยีสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดปัตตานี โดยหยีนั้นเป็นไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Dialium Guineense เป็นพืชในสกุล Dialium พบมากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
โดยเฉพาะอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยผลของลูกหยีมีคุณค่าทางโภชนะ โดยมีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง และมีกรดอะมิโนที่จำเป็น  
(Ogungbenle and Ebadan, 2014) นอกจากนั้นยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ ได้้แก่ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม ไอโอดีน และ
เหล็ก (Kengni et al, 2011) กระบวนการแปรรูปหยีทำให้มีเศษเหลือทิ้ง คือ เปลือกลูกหยีจำนวนมาก เมล็ดลูกหยี ซึ่งยังไม่ได้ถูก
นำมาใช้ประโยชน์มากนัก  และยังไม่มีรายงานการนำเปลือกลูกหยีมาใช้ในอาหารสัตว์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาคุณค่า
ทางโภชนะของเปลือกลูกหยี และการเสริมเปลือกลูกหยีในสูตรอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ในแพะลูกผสมพื้นเมือง Xแอง
โกลนูเบียนเพศเมีย หลังหย่านม 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้แพะพันธุล์ูกผสมพื้นเมือง x แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศเมีย หลังหย่านม อาย ุ
ประมาณ 3±0.5 เดือน เดือน น้ำหนักตัวเฉลี่ย 10 กิโลกรัม จำนวน 4 ตัว แพะทุกตัวมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ให้แพะได้รับหญ้าเน
เปียร์หมัก โดยให้กินแบบเต็มที่ (ad libitum) ร่วมกับอาหารข้นที่มีโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ โดยให้แพะได้รับอาหารข้น ในปริมาณ 2 
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเป็นระยะเวลา 7 วันเพ่ือให้้แพะทุกตัวมีสภาพใกล้เคียงกัน  

2. ทำการบันทึกปริมาณอาหารที่แพะกินในแต่ละวันเพื่อคำนวณปริมาณการกินได้ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร และมูลแพะเพื่อ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเพื่อประเมินการย่อยได้ของโภชนะ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผนการทดลองแบบ 4×4 จัตุรัสลาติน (4×4 Latin square design) โดยแต่กลุ่มการทดลองให้
อาหารแพะ 21 วันต่อรอบการทดลอง โดยมีการเสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารข้นที่ระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
สูตรอาหารข้น (Table 1) โดยให้หญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบโดยให้แบบเต็มที่  

ทรีทเมนต์ที่ 1  อาหารข้น (ควบคุม)  
ทรีทเมนต์ที่ 2  อาหารข้น + เปลือกลูกหยีบด 1 เปอร์เซ็นต์  
ทรีทเมนต์ที่ 3  อาหารข้น + เปลือกลูกหยีบด 2 เปอร์เซ็นต์  
ทรีทเมนต์ที่ 4  อาหารข้น + เปลือกลูกหยีบด 3 เปอร์เซ็นต์  
ให้แพะทดลองได้รับอาหารข้นในปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและให้อาหารวันละ 2 รอบคือช่วงเช้าเวลา 08.00 และ 

16.00 นาฬิกาของทุกวัน สุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์เปลือกลูกหยี อาหารข้น และหญ้าเนเปียร์หมัก ได้แก่ วัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน ตาม
วิธีการของ AOAC (1990) ผนงัเซลล์ ลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน ตามวิธีการของ Goering และ Van Soest (1970)  

ในแต่ละระยะทดลองมีรายละเอียดดังนี้  
1. ระยะปรับตัว เป็นช่วงที่ฝึกให้สัตว์มีความคุ้นเคยกับสภาพการทดลองและอาหารทดลองใช้เวลา 15 วันโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ  

1.1 ช่วงปรับตัวบนคอกขังเดี่ยวใช้เวลา 10 วันสุ่มแพะทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่ม แบบ Latin square 
Design เลี้ยงแพะแต่ละตัวในคอกขังเดี่ยว มีรางอาหารและที่ให้น้ำอยู่ด้านหน้า ให้แพะทุกตัวได้รับอาหารข้นและอาหารหยาบตามกลุ่ม
ทดลองวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า 8.00 นาฬิกาและช่วงบ่ายเวลา 16.00 นาฬิกา  

1.2 ช่วงปรับตัวบนกรงทดลองหาการย่อยได้ ใช้เวลา 5 วันโดยเลี้ยงแพะแต่ละตัวในกรงทดลองหาการย่อยได้มีราง
อาหารและที่ให้น้ำอยู่ด้านหน้าให้แพะทุกตัวได้รับอาหารตามกลุ่มทดลอง ทำการวัดปริมาณอาหารอาหารที่เหลือในวันถัดไป และ
คำนวณปริมาณการกินได้อย่างอิสระ  

1.3 ระยะเก็บข้อมูลใช้เวลา 6 วันให้แพะได้รับอาหารตามกลุ่มทดลองเหมือนระยะปรับตัว ช่วงที่ 2 ทำการเก็บ
ตัวอย่างมูลตลอดระยะเวลา 5 วัน  

2. การเก็บข้อมูลและการเก็บตัวอย่าง การบันทึกปริมาณการกินได้และการเก็บตัวอย่างอาหาร  
2.1 บันทึกปริมาณการกินได้ของอาหารข้นและอาหารหยาบตลอดระยะทดลอง โดยชั่งน้ำหนักและปริมาณอาหารที่

ให้้และอาหารที่เหลือเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณการกินได้ในแต่ละวัน  
2.2 การเก็บตัวอย่างมูล บันทึกปริมาณมูลของแพะแต่ละตัวท่ีขับออกมาทั้งหมดในแต่ละวัน ในช่วงเช้าก่อนให้อาหาร

เวลา 08.00 นาฬิกาและสุ่มเก็บตัวอย่างมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 เก็บมูล 20 เปอร์เซ็นต์ นำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงเพื่อวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ส่วนท่ี 2 อบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 
นำไปบดผ่านตะแกรง 1 มิลลิเมตร ใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ตามวิธีการของ 
AOAC (1990) และวิเคราะห์หาค่า Detergent fiber ตามวิธีการของ Goering และ Van Soest (1970)  



438 
 

    
 

The 1st Agricultural Innovation and Natural Resources Conference 2022  
Aug 18-19, 2022 

AINR 1st 
2.3 คำนวณปริมาณอาหารที่กิน 
 ปริมาณอาหารที่กินได้ (กรัมต่อตัวต่อวัน) = (อาหารที่ให้ –อาหารที่เหลือ)  
2.4 คำนวณสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะทั้งหมด  
สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะ (เปอร์เซ็นต์) = (โภชนะท่ีสัตว์ได้รับ -โภชนะในมูล ) ×100 
               โภชนะที่สัตว์ได้รับ 

 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเเปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ 4 x 4 จัตุรัสลาติน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s New multiple range test (Steel and Torrie, 1980) 
 
Table 1 The ingredient of concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal in concentrate in 

female goat 
Ingredient (kg.)  Concentrate1 

T1 T2 T3 T4 
Corn meal  68 68 68 68 
Soybean meal 22 22 22 22 
Dialium cochinchinense peel meal 0 1 2 3 
Vitamin and mineral 3 3 3 3 
molasses 7 7 7 7 
total 100 101 102 103 
Chemical composition     
   Crude protein (%) 16 16 16 16 
   Gross Energy (cal/g) 4,000 4,000 4,000 4,000 

Note:  1 concentrate  
T1= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 0% (control) 
T2= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 1% 
T3= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 2% 
T4= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 3% 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปยีร์หมัก อาหารข้นท่ีเสรมิเปลือกลูกหยีในระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ (Table 2) พบว่า 
หญ้าเนเปยีร์หมักมีวัตถุแห้ง โปรตนีหยาบ ไขมันรวม เยื่อใยรวม มีคา่เท่ากับ 32.15, 8.37 และ 2.88 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม
เท่ากับ 4,141.06 แคลลอรีต่อกรมั ซึ่งมีค่าใกล้เคยีงกับการศึกษาของ พงศ์พิทย์ (2548) ที่รายงานว่า โปรตีนของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุ
การตัด 7 สัปดาห์ มีค่าโปรตีนเท่ากับ 6.24 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล์ 66.24 เปอร์เซ็นต์ ลิกโนเซลลูโลส 37.27 เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน 3.64 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งหญ้าที่อายมุากขึ้น ระดับโปรตีนก็จะลดลง  (สายณัห์, 2540) จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะของอาหารข้น พบว่า อาหาร
ข้นทุกกลุ่มมีค่าโภชนะท่ีใกล้เคยีงกัน โดยมีค่าโปรตีนอยู่ในช่วง 16.81-16.98 เปอร์เซ็นต์และพลังงานรวม 4,269.50-4,304.47 แคลลอรี่
ต่อกรัม ซึ่งตรงตามความต้องการของ NRC (1981)  อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่ากลุม่ที่ใช้เปลือกลูกหยีในระดับท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณเฮ
มิเซลลูโลสและลิกนินเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากเปลือกลูกหยีเป็นเปลือกผลไม้มเียื่อใยที่สูง (Table 2) 

ผลการศึกษาการเสริมเปลือกลูกหยีบดในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ในแพะลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียนเพศเมีย 
(Table 3) พบว่า กลุ่มการทดลองที่ 1 แพะได้รับอาหารข้นที่ไม่เสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารข้น แพะกลุ่มการทดลองที่ 2 แพะ
ได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมเปลือกลกูหยีบดที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มการทดลองที่ 3 แพะได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมเปลอืกลูกหยบีด
ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มการทดลองที่ 4 แพะได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมเปลือกลูกหยีบดที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการกิน
ได้ของอาหารหยาบ ปริมาณการกินได้ของอาหารข้น และปริมาณการกินได้รวมมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่าปริมาณ
การกินได้รวมในรูปน้ำหนักสดอยู่ในช่วง 1,587.40-1,744.90 กรัมต่อตัวต่อวัน ปริมาณการกินได้รวมในรูปวัตถุแห้งอยู่ในช่วง 651.15-
702.85 กรัมต่อตัวต่อวัน  ปริมาณการกินได้รวมในรูปเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว  4.52-6.33 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการกินได้บนฐานกรัมต่อ
น้ำหนักตัวเมแทบอลิกต่อวันเท่ากับ 105.79-114.83 g/kgBW0.75  ซึ่ง Devendra and Burns (1983) รายงานว่า แพะเนื้อในสภาพเขต
ร้อนสามารถกินอาหารวัตถุแห้งได้ 1.9-3.8 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว หรือ 40-128 g/kgBW0.75 (Devendra and Brurns, 1983) 
ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งของสัตว์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความจุของกระเพาะสัตว์ ขนาดของช้ินพืชในอาหารหมัก คุณภาพของ
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อาหาร อัตราการย่อยสลายของเยื่อใยในกระเพาะ ระยะเวลาของอาหารที่อยู่ในกระเพาะหมัก กิจกรรมการเคี้ยวเอื้องของตัวสัตว์ 
(Teimouri et al., 2004) น้ำหนักตัว สภาพแวดล้อม รสชาติและความน่ากินของอาหาร (ฉลอง, 2541) ส่วนสัมประสิทธิ์การย่อยได้ใน
แพะลูกผสมพื้นเมืองแองโกลนูเบียน (Table 4) พบว่า กลุ่มการทดลองที่ 1 แพะได้รับอาหารข้นที่ไม่มีเสริมเปลือกลูกหยีบด กลุ่มการ
ทดลองที่ 2 แพะได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมเปลือกลูกหยีบดที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มการทดลองที่ 3 แพะได้รับอาหารข้นที่มีการ
เสริมเปลือกลูกหยีบดที่ระดับ 2 เปอร์ เซ็นต์ และกลุ่มการทดลองที่ 4 แพะได้รับอาหารข้นที่มีการเสริมเปลือกลูกหยีบดที่ระดับ 3 
เปอร์เซ็นต์ มีสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง (81.81-82.25 เปอร์เซ็นต์) สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโปรตีน (77.34-86.49 
เปอร์เซ็นต์)  สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของลิกโนเซลลูโลส (77.69-85.95 เปอร์เซ็นต์) และสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของผนังเซลล์ (78.67-
86.27 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)   

สรุปผล  
จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะอาหารข้นที่เสริมเปลือกลูกหยีที่ระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีค่าวัตถุแห้ง โปรตีน 

ไขมัน เยื่อใยรวม และพลังงานรวมใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มว่าระดับที่เหมาะสมของการใช้อาหารข้นที่เสริมเปลือกลูกหยีที่ระดับ 2 
เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของโภชนะในแพะลูกผสมพื้นเมืองXแองโกลนูเบียนเพศเมียหลังหย่านม  
 
Table 2 The chemical composition of napier grass silage, Dialium cochinchinense peel and concentrate supplement 
 with Dialium cochinchinense peel 

Note :  1 concentrate  
T1= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 0% (control) 
T2= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 1% 
T3= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 2% 
T4= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 3% 
 
  

Chemical 
composition 

Napier grass 
silage 

Dialium 
cochinchinense 

peel 

concentrate 1 

T1 T2 T3 T4 

Dry matter 32.15 93.88 96.39 96.15 96.34 96.09 
Crude protein 8.37 5.95 16.98 16.81 16.91 16.86 
Ether Extract 2.875 2.06 5.26 5.22 5.45 5.23 
Ash 8.155 2.20 4.60 4.58 4.60 4.53 
Crude fiber 40.55 33.24 5.74 5.765 6.265 6.36 
Neutral detergent fiber  70.70 58.06 21.89 21.25 20.50 21.50 
Hemicellulose  47.46 42.44 7.15 7.59 8.04 8.18 
Lignin   7.23 25.92 0.93 1.20 1.43 1.48 
Gross Energy (cal/g) 4,141.06 4,467.23 4,304.47 4,269.50 4,275.87 4,276.06 
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Table 3 Feed intake of nutrient of goat feed concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel 

Feed intake 
 

concentrate 1 P-vale 
T1 T2 T3 T4 

Feed intake (as fresh basis) (g/h/d) 
    Concentrate 236.00 226.67 236.67 230.50 0.84 
    Napier grass silage 1,498.20 1,347.60 1,424.60 1,497.60 0.99 
    Total 1,615.90 1,587.40 1,744.90 1,728.10 0.99 
Feed intake (as dry matter basis) (g/h/d)     
    Concentrate                                     220.55 217.91 228.00 221.40 0.57 
    Napier grass silage                             481.62 433.25 458.10 481.47 0.62 
    Total                                               702.15 651.15 686.20 702.85 0.64 
Feed intake (% BW )                                       
    Concentrate                                       1.89 1.34 1.50 1.43 0.98 
    Napier grass silage                               4.43 3.18 3.40 3.05 0.95 
    Total                                                 6.33 4.52 4.84 4.47 0.96 
Feed intake (g/BW0.75/d)                                       
   Concentrate                                      39.22 38.75 40.54 39.37 0.57 
   Napier grass silage                              75.61 67.04 71.44 75.53 0.61 
   Total                                              114.83 105.79 111.96 114.72 0.30 
Nutrient intake      
  Crude protein 157.51 152.00 166.26 152.02 0.79 
  Neutral detergent fiber 1,027.20 1,028.30 1,114.8 1,108.30 0.99 
  Hemicellulose 52.09 50.95 56.261 55.12 0.98 
  Ether Extract 671.80 663.00 734.90 729.60 0.99 
  Crude fiber 675.25 564.84 626.43 545.34 0.52 
 Lignin 101.95 101.09 112.44 111.68 0.98 
 Ash 123.39 121.34 133.89 132.58 0.99 

Note :  1 concentrate  
T1= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 0% (control) 
T2= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 1% 
T3= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 2% 
T4= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 3% 
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Table 4 The digestibility of nutrient of goat feed concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel 
Digestibility coefficient  concentrate 1 p-value 

T1 T2 T3 T4 
Dry matter 81.81 82.10 82.09 82.25 0.24 
Crude protein 82.16 77.34 86.49 79.50 0.63 
Neutral detergent fiber 84.24 78.67 86.27 80.05 0.66 
Hemicellulose 83.42 77.69 85.95 79.44 0.58 
Ether Extract 84.46 82.45 84.65 80.78 0.82 
Crude fiber 85.89 81.27 87.82 83.29 0.68 

Note :  1 concentrate  
T1= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 0% (control) 
T2= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 1% 
T3= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 2% 
T4= concentrate supplement with Dialium cochinchinense peel meal 3% 
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ผลของการใชน้ำหมักใบเตยตอคุณภาพบางประการของไขนกกระทาญ่ีปุน 
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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมน้ำหมักใบเตย (Pandanus amaryllifolius) ในน้ำตอคุณภาพไขนก

กระทาบางประการ ใชใบเตยพรอมตนสับใหมีขนาด 2-3 นิ้ว หมักใบเตยโดยใชน้ำเปลาและกากน้ำตาลในอัตราสวนกิโลกรัม 
20:30:3 ตามลำดับ โดยหมักนานเปนเวลา 20 วัน จากนั้นจึงนำไปเลี้ยงนกกระทาเปนเวลานาน 3-4 สัปดาห ใชนกกระทาไขอายุ
ประมาณ 4 เดือน จำนวน 117 ตัว สุมเขาศึกษาตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) แบงนกกระทาออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 
3 ซ้ำ ๆ 13 ตัว กลุมท่ี 1 นกกระทาไดรับน้ำท่ีไมเสริมน้ำหมักใบเตย กลุมท่ี 2 และ 3 นกกระทาไดรับน้ำท่ีเสริมน้ำหมักใบเตยท่ีระดบั 
50 และ 100 มิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร ตามลำดับ เมื่อครบกำหนดจึงสุมไขนกกระทาจำนวน 10 ฟองตอกลุม เพ่ือนำไปวิเคราะหหา
คุณภาพไข ผลการทดลองพบวา น้ำหมักใบเตยมีผลทำใหความสูงไขแดงและน้ำหนักเปลือกไข มีคาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยความสูงไขแดง มีคาเทากับ 11.07, 12.18 และ 11.91 มิลลิเมตร และน้ำหนักเปลือกไข มีคาเทากับ 1.47, 1.53 และ 
1.65 กรัม และมีผลทำใหความหนาเปลือกไขมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งมีคาเทากับ 0.210, 0.272 และ 
0.277 มิลลิเมตร สำหรับนกกระทากลุมท่ี 1, 2 และ 3 ตามลำดับ กลาวไดวาการเสริมน้ำหมักใบเตยในน้ำนกกระทาชวยปรับปรุง
คุณภาพไขของนกกระทา อยางไรก็ตาม ควรมีการศกึษาเชิงลึกที่เกี่ยวของกับกลไกที่มีผลตอคุณภาพไข และระดับที่เหมาะสมของ
การใชตอไป 
คำสำคัญ: ใบเตย น้ำหมัก คุณภาพ นกกระทาญี่ปุน  

 
Abstract  

This research aimed to obtain the effect of Pandan (Pandanus amaryllifolius) leaves bio-extract in 
drinking water on some quality of Japanese quail eggs. Pandan leaves with stalks were chopped for about 2-3 
inches of size. Before soaked in water and molasses in kilogram ration 20:30:3 and fermented for 20 days. Then 
used in experiment for 3-4 weeks. One hundred and seventeen at the age of 4 months old were allotted into 
a completely randomize design. Birds were divided in-to 3 groups according to the level of Pandan leaves bio-
extract which comprised of 3 replicates per group (13 birds per replicates). Group 1 received water without the 
bio-extract (control group) while group 2 and 3 received drinking water included with the bio-extract at 50 and 
100 milliliters per liter respectively. Ten eggs per group were randomly sampled for egg quality measurement. 
From the results, birds received Pandan leave bio-extract had better yolk height and shell weight (P<0.05) than 
the control group. The yolk heights of quails were 11.07, 12.18 and 11.91 millimeter, and shell weight were 
1.47, 1.53 and 1.65 gram for groups 1, 2 and 3 respectively. In addition, those received Pandan leave bio-extract 
had better shell thickness value (P<0.01) than the control group. The shell thicknesses were 0.210, 0.272 and 
0.277 millimeter for groups 1, 2 and 3 respectively. From this preliminary study, it could be concluded that 
Pandan leave bio-extract in drinking water can improve egg quality of Japanese quail. Nevertheless, it is needed 
to study on the mechanisms that affecting the egg quality and the appropriate level of bio-extract use. 
Keywords: Pandan Leaves, bio-extract, quality, Japanese quail  
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บทนำ  

ความกังวลในการใชสารเคมีสังเคราะหเสริมในอาหารสัตวทำใหมีการศึกษาการใชสารจากสมุนไพรเพื่อทดแทนการใช
สารเคมี ใบเตยเปนสมุนไพรท่ีนิยมใชเปนสารเสริมในอาหารสัตวซึ่งชวยเพ่ิมสมรรภาพในการเจริญเติบโตและคุณภาพไข การศึกษา
ที่ผานมามีการใชใบเตยหอมในสัตวในรูปแบบตาง ๆ Tongdonkham et al. (2021) ใชใบเตยแหงผงเสริมในอาหารนกกระทาไข
พบวา ไขแดงของนกกระทามีคาความเปนสีแดง (a*) และความเปนสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี อัจฉรา (2555) ใชใบเตยสด
หั่นฝอยในนกกระทา พบวา ทำใหคาความเปนสีแดง (a*) ของไขนกกระทาสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ยังไมมรีายงานการศึกษาการใชใน
รูปแบบน้ำหมักใบเตยผสมในน้ำที่ใหสัตว แตมีรายงานการศึกษาในสมุนไพรชนิดอื่น จักรพรรดิ์ และคณะ (2562) ใชน้ำหมักฟา
ทะลายโจรและลูกใตใบในไกเนื้อพบวาทำใหมีอัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้น ในขณะที่ บุคอรี และคณะ (2563) ศึกษาการใชน้ำหมัก
ทองพันชั่ง ฟาทะลายโจร และบอระเพ็ด ในน้ำนกกระทา พบวา น้ำหมักฟาทะลายโจรทำคาความเปนสีเหลือง (b*) ของไขแดงนก
กระทาดีขึ้น ในขณะที่น้ำหมักบอระเพ็ดทำใหเปลือกไขนกกระทาบางลง ในการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาการใชน้ำหมักใบเตยในน้ำนก
กระทาตอคุณภาพไขบางประการ 
 
อุปกรณและวิธีการ  

การทดลองครั้งนี้ใชใบเตยสดพรอมตน สับใหมีขนาด 2-3 นิ้ว หมักในน้ำและกากน้ำตาลนาน 20 วัน ในอัตราสวนโดย
น้ำหนัก 20:30:3 สวน ตามลำดับ โดยศึกษานกกระทาญี่ปุนเพศเมียอายุ 4 เดือน จำนวน 117 ตัว แบงนกกระทาเปน 3 กลุม ๆ ละ 
3 ซ้ำ ๆ ละ 13 ตัว ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design: CRD) เปนระยะเวลา 4 สัปดาห นก
กระทาท้ัง 3 กลุมไดรับอาหารท่ีแตกตางกันดังน้ี  
 กลุมท่ี 1 ไดรับน้ำเปลา (กลุมควบคุม)    
 กลุมท่ี 2 ไดรับน้ำเปลาผสมน้ำหมกัในอัตราสวน น้ำ 1000 มิลลลิิตร ตอน้ำหมัก 50 มิลลลิิตร 
 กลุมท่ี 3 ไดรับน้ำเปลาผสมน้ำหมกัในอัตราสวน น้ำ 1000 มิลลลิิตร ตอน้ำหมัก 100 มิลลิลติร 

นกกระทาทุกกลุมไดรับอาหารนกกระทาสำเร็จรูปทางการคาชนิดผง มีโปรตีนไมนอยกวา 22 เปอรเซ็นต ไขมันไมนอย
กวา 3 เปอรเซ็นต เยื่อใยไมมากกวา 5 เปอรเซ็นต เถาไมมากกวา 11 เปอรเซ็นต และความช้ืนไมมากกวา 13 เปอรเซ็นต สุมไขเมื่อ
สิ ้นสุดการทดลอง จำนวน 30 ฟอง (10 ฟอง/กลุม) เพื ่อวัดคุณภาพไข ไดแก น้ำหนักไข (Egg weight) น้ำหนักไขแดง (Yolk 
weight) ความสูงไขแดง (Yolk height) ความกวางไขแดง (Yolk width)  น้ำหนักไขขาว (Albumin weight) ความกวางไขขาว 
(Albumin width) น้ำหนักเปลือกไข (Shell weight) ความหนาเปลือกไข (Shell thickness) และวัดสีไขดวยเครื่องวดัสีระบบฮัน
เตอร (Color flex hunter lab) ซึ่งสเกลของสีอยูในรูปของ L*, a* และ b* โดยท่ี 
 L* หมายถึง ความสวางของสี โดยสเกลจะอยูในชวง 0-100 คาสูงสุดท่ี 100 (สีขาว) และคาต่ำสุดท่ี 0 สีดำ  
 a* หมายถึง แกนของสีเขียว (Negative a) ไปจนถึงสีแดง (Positive a)  
 b* หมายถึง แกนของสีน้ำเงิน (Negative b) ไปจนถึงสีเหลือง (Positive b)  
 นำขอมูลไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบคาเฉลีย่
โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ดวยโปรแกรมสำเรจ็รูป STAR 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

การเสริมน้ำหมักใบเตยในน้ำนกกระทาไมมีผลตอน้ำหนักไขท้ังฟอง น้ำหนักไขแดง ความกวางไขแดง น้ำหนักไขขาว ความ
กวางไขขาว และสีของไขแดง (P>0.05) แตมีผลตอความสูงไขแดงและน้ำหนักเปลือกไขอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับ
ความสูงไขแดงของกลุมที่ไดรับน้ำหมักใบเตยทั้ง 2 กลุม มีคาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุม
ควบคุมมีคาเทากับ 11.07 มิลลิเมตร สวนกลุมที่ 2 และ 3 มีคาเทากับ 12.18 และ 11.91 มิลลิเมตร ตามลำดับ ในขณะที่น้ำหนัก
เปลือกของกลุมท่ี 3 มีคาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P<0.05) โดยมีคาเทากับ 1.47, 1.53 และ 1.65 กรัม สำหรบั
กลุมควบคุม กลุมที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และมีผลตอความหนาเปลือกไขอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้ความ
หนาเปลือกไขของกลุมท่ี 2 และ 3 มีคาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) โดยกลุมควบคุมมีคาเทากับ 0.210 
มิลลิเมตร สวนกลุมท่ี 2 และ 3 มีคาเทากับ 0.272 และ 0.277 มิลลิเมตร ตามลำดับ (Table 1) 
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Table 1 Egg quality of Japanese quail fed with difference level of Pandan Leaves bio-extract 

Parameter treatment SEM P-Value 
0  50  100   

Egg weight (g) 11.21  11.83  11.77 0.334 0.145 
Yolk weight (g) 3.57  3.76  3.66 0.144 0.407 
Yolk height (mm) 11.07b  12.18a  11.91a 0.394 0.030 
Yolk width (mm) 24.22  25.85  25.90 0.843 0.096 
Albumin weight (g) 6.17  6.54  6.46 0.229 0.257 
Albumin width (mm) 40.78  40.97  41.79 1.60 0.801 
Shell weight (g) 1.47b  1.53ab  1.65a 0.066 0.038 
Shell thickness (mm) 0.210b  0.272a  0.277a 0.018 0.001 
Yolk color        

L* 57.53  56.70  56.86 0.929 0.642 
a* 13.32  13.85  14.31 0.938 0.583 
b* 56.23  58.09  56.78 1.72 0.548 

 
 ขอดีของการใชสมุนไพรในสัตวในรูปแบบน้ำหมักคือสามารถทำไดงายและสะดวกในการนำไปใชทำใหเกษตรกรสามารถ
นำไปใชประโยชนได ในรายงานการศึกษาที่ผานมาสวนใหญพบวาใชใบเตยในรูปแบบแหงผงผสมในอาหารและรูปแบบสดหั่นฝอย 
Tongdonkham et al. (2021) ใชใบเตยแหงผงที่ 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เสริมในอาหารนกกระทาไขพบวา ทำใหไขแดงของนก
กระทามีคาความเปนสีแดง (a*) และความเปนสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทุกระดับที่เสริม นอกจากน้ี 
สุวรรณา และคณะ (2561) รายงานวาการใชใบเตยหอมแหงผง1.5 เปอรเซ็นต ในอาหารไกไข มีผลใหน้ำหนักไขท้ังฟอง น้ำหนักไข
แดง และคาสีไขแดง (a*) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะท่ี สนามชัย และคณะ (2556) พบวา การเสริมใบเตยหอมแหงผง
ในอาหารไกไข ท่ีระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอรเซ็นต ไมมีผลตอน้ำหนักไขท้ังฟอง น้ำหนักเปลือกไข น้ำหนักไขแดง น้ำหนักไขขาว 
ความหนาเปลือกไข ความสูงไขขาว สีไขแดง และสีเปลือกไข สำหรับการใชใบเตยสด อัจฉรา (2555) รายงานวา นกกระทาท่ีไดรับ
ใบเตยสดหั่นฝอย 3 กรัมตอตัวตอวัน ทำใหคาความเปนสีแดง (a*) ของไขนกกระทาเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากน้ี 
นิรนาม (2555) กลาววา นกกระทาที่เสริมใบเตยหอมสด 2 กรัม/ตัว/วัน มีความหนาเปลือกของไขมากกวากลุมอื่น ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ Sa-nguanphan (2010) เสริมใบเตยสด 5 กรัมตอตัวตอวัน พบวาไมมีผลตอน้ำหนักไขทั้งฟอง ความ
หนาเปลือกไข และสีไขแดง อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไมพบรายงานการศึกษาการใชใบเตยหอมหมักในนกกระทาไข แตมี
รายงานการศึกษาในสมุนไพรชนิดอ่ืน จักรพรรดิ์ และคณะ (2562) ใชน้ำหมักฟาทะลายโจรและลูกใตใบในไกเน้ือพบวาทำใหมีอัตรา
การเลี้ยงรอดสูงขึ้น ในขณะที่ บุคอรี และคณะ (2563) ศึกษาการใชน้ำหมักทองพันชั่ง ฟาทะลายโจร และบอระเพ็ด ในน้ำนก
กระทา พบวา น้ำหมักทองพันช่ังทำใหน้ำหนักเปลือกไขลดลง สวนน้ำหมักฟาทะลายโจรทำใหน้ำหนักไขท้ังฟอง น้ำหนักไขแดง และ
คาความเปนสีเหลือง (b*) ของไขนกกระทามีคาสูงขึ้น ในขณะที่น้ำหมักบอระเพ็ดทำใหน้ำหนักไขแดงเพิ่มขึ้น แตทำใหน้ำหนัก
เปลือกไขบางลง อรทัย (2556) กลาววา ในใบเตยมีสาร Coumarin และ Ethyl vanillin เปนสารสีเขียวในใบเตย จำพวกสาร 
Xantrophyll ซึ่งสงผลตอการเพ่ิมสีไขแดง นอกจากน้ี วิจิตรา และคณะ (2564) กลาววาใบเตยหอมประกอบดวยน้ำมันหอมระเหย 
มีคลอโรฟลลและเบตาแคโรทีน ซึ่งเปนสารท่ีชวยรางกายสัตวมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
 
สรุปผล  
 น้ำหมักใบเตยมีผลทำใหความสูงไขแดง น้ำหนักเปลือกไข และความหนาเปลือกไขมีคาเพิ่มขึ้น กลาวไดวาการเสริมน้ำ
หมักใบเตยในน้ำนกกระทาท่ีระดับ 50 และ 100 มิลลิลิตร ชวยปรับปรุงคุณภาพไขของนกกระทา อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเชิง
ลึกท่ีเก่ียวของกับกลไกท่ีมีผลตอคุณภาพไข และระดับท่ีเหมาะสมของการใชตอไป 
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