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การพัฒนาสูตรน้ําปรุงรสสําหรับเนื้อแพะแดดเดียวและการยอมรับไดของผูบริโภคเนือ้แพะแดดเดียว เพื่อตอบ
โจทยความตองการผลิตภัณฑชุมชนเชิงสรางสรรคและย่ังยืน 

Development of seasoning recipes for sun-dried goat meat products, and the acceptability of 
consumers of sun-dried goat meat to meet the demand for creative and sustainable 

community products. 
 

ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1* เสาวภา เขียนงาม อรรถพล เทียนทอง1 และอภิญญา รัตนไชย2 
Bhutharit Vittayaphattananurak Raksasiri1*, Saowapar Khianngam1, Attapol tiantong1 and Apinya Ratanachai2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตอบโจทยความตองการผลิตภัณฑชุมชน โดยทําการศึกษาการพัฒนาสูตรน้ําปรุงรสสําหรับ
ผลิตภัณฑเนื้อแพะแดดเดียว ไดแก สูตรดั้งเดิม และสูตรปรับปรุง 2 สูตร (ที่มีการปรับใชเกลือโซเดียมไนไตรท และเกลือฟอสเฟตแทน
เกลือแกง) แบงการทดลองเปน 3 การทดลอง ประกอบดวย การศึกษาคุณสมบัติทางดานการบริโภคของน้ําปรุงรส การศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และการยอมรับไดของผูบริโภคเนื้อแพะแดดเดียว และความพึงพอใจตอการถายทอดเทคโนโลยีดานการแปรรูป 
ผลการศึกษาพบวา คาการดูดกลืนแสง การสะทอนกลับของแสง (L*) และปริมาณโซเดียมในน้ําปรุงรสสูตรปรับปรุงต่ํากวาสูตรดั้งเดิม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่หลังการตากแดดท่ี 6 ชั่วโมง มีน้ําหนักสูญหายต่ําและเปอรเซ็นตความชื้นสูงอยางมี
นยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณยีสตและรา ในวันที่ 3 และ 5 และคาความแข็งต่ําลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่
ผูบริโภค จํานวน 156 ราย ใหการยอมรับในลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับโดยรวม ของเนื้อแพะแดดเดียวปรงุ
รสดวยน้ําปรุงรสสูตรปรับปรุงทั้ง 2 สูตร มากกวาสูตรดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งความพึงพอใจของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑอยูที่ระดับชอบมากที่สุด (6.21-7.00) จากผลการศึกษาพบวา น้ําปรุงรสสูตรปรับปรุงสามารถลดระดับโซเดียม ปริมาณเชื้อรา
และยีสตได และความพึงพอในโดยรวมตอการถายทอดเทคโนโลยีอยูในระดับมาก (74.81%) ภายหลังการถายทอดองคความรู มี
เกษตรกรจํานวน 12 ราย ที่นําความรูมาประกอบอาชีพ และมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 1 กลุม มีสมาชิกจํานวน 45 ราย 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑแพะแดดเดียว, น้ําปรุงรส, การยอมรับไดของผูบริโภค และผลิตภัณฑชุมชน 

Abstract 

This research aims to meet the needs of community products.  The study was conducted on the 
development of seasoning formula for sun-dried goat meat products, together with original recipe and 2 improved 
recipes (with deployed sodium nitrite salt and phosphate salt instead of table salt). The experiments were divided 
into 3 experiments, comprising a study of the consumption properties of flavored water ( 1) .  A study of physical, 
chemical properties and consumer acceptance of sun- dried goat meat ( 2) .  And satisfaction with the transfer of 
technology in processing (3). The results showed that light absorption, lightness (L*) and sodium contenting in the 
improved recipes was significantly below the original recipes ( P<0. 05) , while after drying at 6  hours, there was a 
statistically low weight loss and a high percentage of moisture content (P<0.05). Yeast and mold content on days 
3 and 5 and hardness were significantly lower (P<0.05). While, 156 consumers agreed on appearance, smell, texture, 
taste and overall acceptance of sun- dried goat meat fillets cooked with seasoning sauce in two improved recipes 
was statistically significantly higher than the original formula (P<0.05). which consumer satisfaction was at the level 
of liking the most (6.21-7.00). The results of the study, it was found that Improved reciped water can reduce sodium 
levels, the amount of mold and yeast. The overall satisfaction with technology transfer was at a high level (74.81%). 
After the transfer of knowledge, 12 farmers brought their knowledge to make a career and a community enterprise 
group was established, which 45 members. 
Keywords: Sun-dried goat meat products, Original recipe, Consumer acceptance and Community products 

                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศลิปากร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี, 76120 
1 Faculty of Animal sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Cha-am, Phetchaburi, 76120. 
2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 
2 Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus, Songkhla, 90110 
* Corresponding author: raksasiri_b@silpakorn.edu 



1st AINR ANO140 

77 

ผลของการจํากัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคาพารามิเตอรใน
เลือดของโคขุน 

Effect of Dietary Vitamin A Restriction and Taurine supplementation on Growth performances 
and Blood Biochemical Parameters of Fattening Beef Cattle 

 

กันตฤทัย คาํนอย1 สุบรรณ ฝอยกลาง1 อนุสรณ เชดิทอง2 สุนทร เกไกรสร3 และ จุฬากร ปานะถึก1*  
Khamnoi, K.1, Foiklang, S.1, Cherdthong, A.2, Kakaisorn, S.3 and Panatuk, J.1* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการจํากัดวิตามินเอและการเสริมทอรีนในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรในเลือดของโคขุน โคเนื้อลูกผสมชารโลเลส จํานวน 12 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 377 ± 62 กิโลกรัม ถูกสุม
ใหไดรับอาหารทดลอง 3 กลุมทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ํา ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ Completely Randomized Design (CRD) 
ไดแก กลุมควบคุม (T1) กลุมท่ีไดรับการเสริมวิตามินเอ (T2) และกลุมที่ไดรับการเสริมวิตามินเอและทอรีน (T3) ทําการทดลองเปน
ระยะเวลา 5 เดือน ทําการเก็บตัวอยางเลือดในชวงการเริ่มตนการทดลองและสิ้นสุดการทดลอง ผลการศึกษาพบวาโคแตละกลุมการ
ทดลองมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ในระหวางกลุมการทดลอง คาพารามิเตอรในเลือดของโคเมื่อ
สิ้นสุดระยะทดลองพบวากลุมควบคุมมีปริมาณเชลลเม็ดเลือดแดงแตกตางกัน (P<0.05) โดยกลุมควบคุมมีประมาณต่ําที่สุด นอกจากนี้
ยังพบวากลุมท่ีไดรับการเสริมวิตามินเอและทอรีนมีระดับซีรัมวิตามินเอสูงกวากลุมอ่ืน (P<0.05) จากผลการศึกษาสรุปไดวาการเสริม
วิตามินเอและทอรีนไมสงผลตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคขุน แตอยางไรก็ตามพบวาการเสริมวิตามินเอและทอรีนสงผลตอ
ปริมาณเซลลเม็ดเลือดแดงและระดับซีรัมวิตามินเอในชวงสุดทายของการทดลอง   
คําสําคัญ: วิตามินเอ ทอรีน ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต โคเนื้อ  
 

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 replication per group according to a 
Completely Randomized Design (CRD). The 3 experimental diets consisted of T1 control group (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 
efficiency were determined. Blood samples were analyzed at the start and end of the experimental period. The 
result found that growth performances were not significantly different among treatments (P>0.05). However, blood 
biochemical parameters in the T3 group had higher red blood cell (RBC) and serum vitamin A concentration (P<0.05). 
Based on this study, it could be concluded that dietary supplementation in this experiment was not affected to 
growth performances of the cattle. However, vitamin A restriction and taurine supplementation affected red blood 
cell value and serum vitamin A concentration at the end of the experimental period. 
Keywords: vitamin A, Taurine, growth performances, beef cattle  
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ผลของสมดุลกรดอะมิโนในอาหารไกเนื้อตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน สมรรถภาพการเจริญเติบโต  
คุณภาพซาก และคาทางเคมีในเลือด 

Effect of Amino Acid Balance in Broiler Chicken Diets on Protein Efficiency Ratio,  
Growth Performance, Carcass Quality and Blood Chemistry 

 

พูลศักดิ์ ตรีวัย1 ธนากร วิชยัวงษ81 ชัยภูมิ บัญชาศกัด์ิ81 และ ชาญวิทย แกวตาป1* 
Triwai, P.1, Wichaiwong, T.1, Bunchasak, C.1 and Kaewtapee, C.1* 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสมดุลกรดอะมิโนในอาหารไกเนื้อตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน สมรรถภาพ
การเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคาทางเคมีในเลือด ใชไกเนื้อสายพันธุ Cobb 500 เพศผู อายุ 9 วัน จํานวน 24 ตัว สุมเขาศึกษาตาม
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยแบงไกออกเปน 2 กลุม (กลุมควบคุม และกลุมสมดุลกรดอะมิโนในอาหาร) แตละกลุมมี 12 ซ้ํา ๆ 
ละ 1 ตัว อาหารทดลองท้ัง 2 สูตร คํานวณใหมีระดับโปรตีนเทากับ 20% แตมีการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห (เมทไธโอนีน ไลซีน และท
รีโอนีน) ในกลุมสมดุลกรดอะมิโนใหสอดคลองกับระดับที่สายพันธุแนะนํา ใหกินน้ําและอาหารอยางเต็มที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (18 วัน) 
ทําการชั่งนํ้าหนักไกทุกตัวและทําการศึกษาคุณภาพซาก ทําการเก็บเลือดเพ่ือหาคาทางโลหิตวิทยา ผลการศึกษาพบวากลุมสมดุลกรดอะ
มิโนในอาหารมีประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงกวา (P<0.05) กลุมควบคุม มีคาเทากับ 3.41 และ 2.64 ตามลําดับ สงผลใหเพ่ิม (P<0.05) 
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและเนื้อหนาอก อีกทั้งชวยลด (P<0.05) ไขมันชองทอง โดยมีน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 454.50 และ 
328.30 กรัม เนื้อหนาอกเทากับ 18.20 และ 15.36% และไขมันชองทองเทากับ 0.74 และ 0.96% ตามลําดับ นอกจากนี้กลุมสมดุล
กรดอะมิโนในอาหารมีผลชวยลด (P<0.05) คายูเรียไนโตรเจนที่อยูในกระแสเลือดเทากับ 2.58 และ 4.18 (mg/dl) ตามลําดับ กลาวโดย
สรุป การปรับสมดุลกรดอะมิโนในอาหารดวยการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะหมีผลเพิ่มประสิทธิภาพการใชโปรตีนและลดการขับ
ไนโตรเจนสวนเกินในเลือด สามารถใชเปนแนวทางในการประกอบสูตรอาหารสําหรับการผลิตไกเนื้อในระดับอุตสาหกรรมตอไป 
คําสําคัญ: สมดุลกรดอะมิโน ไกเนือ้ 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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การประเมินพันธุกรรมการใหผลผลิตไขในเปดพันธุกากีแคมเบลลโดยใชโมเดลรีเกรซชั่นสุม 
Genetic evaluation for egg production in Khaki Campbell duck by a random regression model 

 

ไพบูลย ศรีสิทธยิานนท1, ทวีศลิป จีนดวง2, พิชญานิภา พงษพานิช3, , ธัญจิรา เทพรัตน3, ศุภนนท ตูนิ่ม3และมงคล เทพรัตน4* 
Srisitthiyanon, P.1, Jeendoung, T.2Phongphanich, P.3 Thepparat, T.3 Tunim, S.3and Thepparat, M.4* 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะการใหผลผลิตไขในในเปดพันธุกากีแคม
เบลลโดยใชโมเดลรีเกรซชันสุม ใชขอมูลไขสะสมรายเดือนจากศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานีกรมปศุสัตว4,500 บันทึก จาก
เปดใหไข จํานวน375ตัว ปริมาณผลผลิตไขเฉลี่ย 308 + 32 ฟอง/ตัว/ป การประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนพันธุกรรมการ
ใหผลผลิตไข ใชโมเดลรีเกรซช่ันสุม โดยมีฟงกชันการใหผลผลิตไข ท่ีซอนอยูในอิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม และอิทธิพลอง
สภาพแวดลอม ประกอบดวย Legendre polynomial อันดับสอง, Koops and Grossman และ Wilmink ประมาณคาองคประกอบ
ความแปรปรวนดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของสมการในการประมาณคาจาก -
2logL, AIC, และ MSE ชี้ใหเห็นวาการใชโมเดลรีเกรซช่ันสุม โดยใชฟงกชันการใหผลผลิตไข Legendre polynomial อันดับสองมีความ
เหมาะสมในการประเมินพันธุกรรมลักษณะผลผลิตไข ในฝูงประชากรนี้ โดยคาประมาณอัตราพันธุกรรมมีคาอยูในชวง 0.011 ถึง 0.445 
โดยในเดือนแรกของการใหผลผลิตไขมีคาอัตราพันธุกรรมสูงสุด และมีคาลดลงเมื่ออายุการใหไขเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งช้ีใหเห็นวา ความแตกตาง
การใหผลผลิตไขในชวงแรกมีอิทธิพลเนื่องมาจากพันธุกรรมสูง และลดลงในชวงทายของการใหไข 
คําสําคัญ: รีเกรซชั่นสุม พันธุกรรม 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 + 32 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, genetic, Khaki Campbell 
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MC1R cGH และ PIT I ในไกเบตง 
Studies on the Genetic Diversity of MC1R cGH and PIT I Gene in Betong Chicken  
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บทคัดยอ 

ไกเบตงเปนไกพื้นเมืองสายพันธุหนึ่งท่ีเกษตรกรภาคใตนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลาย มีการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช
อาหาร เปอรเซ็นตซากดีกวาไกพันธุพ้ืนเมืองท่ัวไปและมคุีณภาพเนื้อที่ดีเปนท่ีตองการของตลาด ไกเบตงจึงมีศักยภาพในการผลิตเปนเน้ือ
ไกที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ไกเบตงยังมีลักษณะโดดเดนในเรื่องของสีขนที่มีสีเหลืองทอง แตยังพบขอจํากัด คือ ตนทุนการผลิตตอตัว
คอนขางสูง ตองใชระยะการเลี้ยงท่ียาวนานถึง 4 เดือน ถึงจะไดน้ําหนักตัวตามที่ตองการ และยังพบวาไกเบตงมีความผันแปรของ
ลักษณะสีขนที่แสดงออก ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชยีน MC1R cGH และ  PIT I เปน
เครื่องหมายทางพันธุกรรม จากการสืบคนพบวาความหลากหลายของยีนที่เกิดจาก single nucleotide polymorphism (SNP) ของ
ยีน MC1R  มีความสัมพันธกับลักษณะสีขน และยีน cGH และ PIT I มีความสัมพันธกับอัตราการเจริญเติบโตในไก จากการศึกษาความ
หลากหลายของยีนดวยวิธี PCR-RFLP  พบวายีน MC1R-1 มีความถ่ีอัลลีล G (0.424) นอยกวาความถี่ของอัลลีล A (0.576) ในขณะที่
ยีน MC1R-2 ตรวจพบเพียงอัลลีล C (1.000) เทานั้น เมื่อตรวจสอบความหลากหลายของยีน cGH และยีน PIT I พบวายีน cGH มี
ความถี่อัลลีล A (0.186) นอยกวาความถ่ีอัลลีล B (0.814) ในขณะที่ยีน PIT I มีความถี่อัลลีล A (0.629) มากกวาความถี่อัลลีล B 
(0.371) จากการทดสอบ Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) ในประชากรไกเบตง ดวย Chi-square test พบวายีน MC1R-1 และ 
PIT I ไมอยูใน HWE (P<0.05) ในขณะที่ยีน cGH พบวาอยูใน HWE (P>0.05) และ ยีน MC1R-2 ไมสามารถทดสอบ HWE ไดเนื่องจาก
ไมพบความหลากหลายของยีน เมื่อพิจารณาจากคา Heterozygosity พบวายีน MC1R-1 cGH และ PIT I มีคา HO เทากับ 0.630 0.349 
และ 0.341 และมีคา He เทากับ 0.488 0.303 และ 0.467 ตามลําดับ ดังนั้น ยีน   MC1R-1 cGH และ PIT I จึงมีความเปนไปไดสําหรบั
ใชในการศึกษาเพ่ือพัฒนาเปนเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธตอลักษณะสีขนและอัตราการเจริญเติบโตในไกเบตงตอไป ในขณะที่
ยีน MC1R-2 ไมพบความหลากหลายจึงไมสามารถนําไปใชในศึกษาเปน candidate gene ได 
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม, การเจรญิเติบโต, สีขน, ไกเบตง  

Abstract 

Betong chicken is a native chicken that is widely raised by farmers in the southern region of Thailand. Its growth 
rate, feed efficiency, and carcass percentage are higher than other native chickens. With these advantages including high 
meat quality, Betong chicken has the potential to produce high-quality chicken for meat-purpose. In addition, Betong 
chickens are distinguished by their golden yellow plumage. However, there are some disadvantages as well. The 
production cost per unit is fairly high. It takes a long raising period of up to 4  months to reach the target body weight. 
It was also found that Betong chickens showed variations in their feather color trait. Therefore, the objective of this 
study was to investigate the possibility of using the MC1R cGH and PIT I genes as genetic markers to select Betong 
chicken. The previous studies discovered that the diversity of MC1R gene caused by single nucleotide polymorphism 
(SNP) of the MC1 R was related to feather color trait, and cGH and PIT I were associated with growth rate. The 
polymorphisms were studied by PCR-RFLP. The study found the MC1R-1 was identified as the frequency of the G allele 
(0.424) less than the A allele (0.576), while the MC1R-2 gene was detected only one allele, the C allele with an allele 
frequency of 1. Regarding polymorphisms of the cGH and PIT I, cGH gene was identified as the frequency of the A allele 
(0.186) less than the B allele (0.814). For PIT I, was detected the frequency of the A allele (0.629) is greater than the B 
allele (0.371). From the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) test in the Betong chicken samples with the Chi-square test, 
the MC1R-1 and PIT I was out of HWE (P>0.05), and the MC1R-2 could not be tested since MC1R-2 was not polymorphic. 
Considering the heterozygosity, the MC1R-1 cGH and PIT I had HO values of 0.630, 0.349, and 0.341, and He values of 
0 . 488 , 0 . 303 , and 0 . 467 , respectively. Therefore, the MC1R-1  cGH and PIT I genes are possible for use in studies to 
further develop into genetic markers related to plumage color and growth rate, whereas the MC1 R-2  gene was not 
polymorphic and cannot be developed in studies as a gene marker. 
Keywords: genetic diversity, growth rate, Plumage colors, Betong chicken  

                                                 
1 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จ.สงขลา 90110 
  Division of Animal Production Innovation and Management, Prince of Songkhla University, Songkhla 90110 
* Corresponding author: pitchayanipa.K@psu.ac.th 



1st AINR ANO153 

81 

ผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในน้ําดื่มตอสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ 
Effects of Supplementing Fructo-Oligosaccharide in drinking water on Productive Performance  

of Broiler Chickens 
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บทคัดยอ 

ศึกษาผลของการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในน้ําดื่มตอสมรรถภาพการผลิตการเจริญเติบโตของไกเนื้อ ใชไกเนื้อสายพันธุ 
Ross 308 เพศผู อายุ 0-38 วัน จํานวน 240 ตัว สุมเขาศึกษาตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงกลุมการทดลองออกเปน 4 กลุม
ทดลอง กลุมละ 6 ซ้ํา ๆละ 10 ตัว กลุมทดลองไดรับการเสริมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด (FOS) ในน้ําดื่ม ที่ระดับ 0, 0.125, 0.25 และ 
0.50%  โดยไกทุกกลุมทดลองไดรับอาหารสูตรพ้ืนฐานที่มีคาโภชนะระดับเดียวกัน และไกทุกกลุมทดลองไดรับอาหารอยางเต็มที่  ผล
การศึกษาพบวา ชวงอายุ 11-24 วัน กลุมเสริม FOS 0.25% มีน้ําหนักตัว น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น และปริมาณอาหารที่กิน สูงกวากลุมอื่น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้กลุมที่เสริม FOS ทั้ง 3 ระดับ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวในชวงอายุ 25-
38 วัน ดีกวากลุมควบคุม (P<0.05) นอกจากนี้กลุมที่ไดรับ FOS ทุกระดับ ยังมีคาตนทุนอาหารตอน้ําหนักตัวลดลง (P<0.05) แตมีคา
ประสิทธิภาพการผลิต (EPEF) ตลอดการทดลองสูงขึ้น (P<0.05) นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมวา การเสริม FOS 0.25% ชวยลดอัตราการ
สูญเสียของไกเนื้อดวย (P = 0.06) จากผลการศึกษาสรุปไดวา การเสริม FOS ในน้ําสําหรับไกเนื้อชวยเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโตใน
ไกเนื้อและยังมีแนวโนมชวยลดการสูญเสียได 
คําสําคัญ: ไกเนื้อ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 
 

Abstract 

 

This study was investigated the effect of fructo-oligosaccharide (FOS) supplementation in drinking water on 
productive performance of broiler chickens. The experimental groups were divided into 4 groups, 6 replications with 
10 male Ross 308 broiler chickens (1-38 days old). 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 feeding. From the results, chicks at the age between 11-24 days of received 0.25% FOS in 
drinking water had better productive performance (body weight, weight gain and ADG) than the other groups 
(P<0.05). During 25-38 days of age, chicks received water with FOS adding performed significantly better FCR (P<0.05) 
than the control group. In addition, the group with FOS supplementation at all levels had lower feed cost per body 
weight (P<0.05), higher the total productivity (EPEF) value (P<0.05) whereas loss rate tended to lower in the 0.25% 
FOS supplementation group (P = 0.06). It was concluded that FOS supplementation in water for broilers can 
improves growth performance in broilers while the wastage tended to be lower. 
Keywords: broiler chickens, fructo-oligosaccharide, growth performance 
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คาการยอยไดมาตรฐานที่ลําไสเล็กสวนทายของโปรตีนและกรดอะมิโนในกากถั่วเหลืองหมักสําหรับไกเนื้อ 
Standardized Ileal Digestibility of Protein and Amino Acid in Fermented Soybean meal for 

Broiler Chickens 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาคาการยอยไดมาตรฐานที่ลําไสเล็กสวนทายของโปรตีนและกรดอะมิโนในกากถั่ว
เหลืองที่หมักดวย Bacillus subtilis สําหรับไกเนื้อ ใชไกเนื้อสายพันธุ Cobb 500 เพศผู อายุ 22 วัน จํานวน 54 ตัว สุมเขาศึกษา
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยแบงไกออกเปน 3 กลุมตามชนิดของอาหาร (กลุมที่ 1 ใชกากถ่ัวเหลือง กลุมที่ 2 ใชกากถั่วเหลือง
หมัก และกลุมที่ 3 ใชอาหารที่ไมมีไนโตรเจนในอาหาร) แตละกลุมแบงออกเปน 6 ซ้ําๆ ละ 3 ตัว ใชโครมิกซออกไซดเปนสารบงชี้ 
ระหวางการทดลองไกไดรับน้ําและอาหารอยางเต็มที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 28 วัน) ชั่งน้ําหนักไกทุกตัวและทําการเก็บตัวอยางท่ี
ลําไสเล็กสวนทาย ผลการศึกษาพบวา กากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณโปรตีนสูงกวากากถั่วเหลือง (53.05 และ 49.47% ตามลําดับ) แตมี
เยื่อใยมากกวากากถ่ัวเหลือง (3.77 และ 3.01% ตามลําดับ) ขณะที่กากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณสารตานทริปซินต่ํากวากากถั่วเหลือง 
(1.80 และ 3.33 IU/mg ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาคาการยอยไดพบวา กากถั่วเหลืองหมักมีคาการยอยไดมาตรฐานที่ลําไสเล็กสวนทาย
ของโปรตีน (80.13%) เมทไธโอนีน (89.56%) และซิสตีอีน (60.80%) ต่ํากวา (P<0.05) กากถ่ัวเหลือง (87.84, 93.53 และ 71.69% 
ตามลําดับ) อยางไรก็ตามแมกากถั่วเหลืองหมักจะมีเยื่อใยท่ีสูงและรางกายสัตวไมสามารถยอยได แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวากากถั่ว
เหลืองหมักมีการยอยไดของโปรตีนไมแตกตาง (P>0.05) กับกากถั่วเหลือง (42.51 และ 43.45% ตามลําดับ) ซิสตีอีน (0.50 และ 
0.52% ตามลําดับ) แตมีปริมาณการยอยไดของเมทไธโอนีนสูงกวากากถั่วเหลือง (0.67 และ 0.61% ตามลําดับ; P<0.05) กลาวโดย
สรุปวากากถั่วเหลืองหมักดวย Bacillus subtilis สามารถลดปริมาณสารตานทริปซินและเพิ่มปริมาณโปรตีนรวมถึงกรดอะมิโน ทั้งนี้
แมวากากถั่วเหลืองหมักจะมีคาการยอยไดมาตรฐานที่ลําไสเล็กสวนทายต่ํากวากากถ่ัวเหลือง แตเพราะกากถั่วเหลืองหมักมีปริมาณ
โปรตีนและกรดอะมิโนท่ีสูงจึงมีผลชวยใหปริมาณการยอยไดดีขึ้น ดังนั้นกากถ่ัวเหลืองหมักจึงเปนอีกหนึ่งวัตถุดิบทางเลือกแหลงโปรตีน
ในอาหารสําหรับการเลี้ยงไกเนื้อในระดับอุตสาหกรรม 
คําสําคัญ: คาการยอยไดมาตรฐานที่ลําไสเล็กสวนทาย กรดอะมิโน กากถั่วเหลืองหมัก 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 
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0.61%; P<0.05)). In conclusion, the soybean meal fermented with Bacillus subtilis can reduce trypsin inhibitor and 
increase protein and amino acids. 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 digestibility. 
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 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชผงแปงไมโครไนซกับผลิตภัณฑทางการคาพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด 
Comparison of the effectiveness of micronized powder with commercial products for a 

newborn piglet body mask 
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บทคัดยอ 

แปงพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด เปนผลิตภัณฑใชเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลันของลูกสุกรแรกคลอด 
สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต และลดอัตราการตาย ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ ตองมีความปลอดภัยตอลูกสุกร งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแปงพอกตัวลูกสุกรไมโครไนซ (Micronized NU powder; Micro-NU) ท่ีมีสวนผสมของสมุนไพรซึ่งประกอบดวย
ขมิ้น (Curcuma longa L.) ไพล (Zingiber montanum) และฝาง (Caesalpinia sappan L.) สัดสวน 8-10% เพ่ือควบคุมจุลินทรีย
กอโรคในคอกคลอด สวนประกอบหลักอื่นๆ ประกอบดวย แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) ดินสอพอง (White 
Filler) แปงคาโอลิน (Kaolin powder) เบนโทไนท (Bentonite clay) แคลเซียมออกไซด (CaO) ผงแปงมีลักษณะกายภาพ ขนาด 200 
ไมครอน เนื้อสัมผัสนุม นุมฟู และกลิ่นหอมสดช่ืน ทําการทดสอบแปง Micro-NU เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการคาชนิดหนึ่ง ใน
ฟารมสุกรระดับอุตสาหกรรม ในลูกสุกรแรกคลอดจํานวน 20 ครอก กลุมละ 10 ครอก แมสุกรลําดับทอง 2-3 แบงออกเปน 2 กลุมคือ
กลุมที่ใชผลิตภัณฑทางการคา (COM) และกลุมที่ใช Micro-NU วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ใชแปงทั้งสองชนิดพอกตัวลูกสุกร
แรกคลอดทุกตัว 10-15 กรัมตอตัว และใชแปง 20-25 กรัมตอคอก โรยบนพ้ืนคอกคลอดทุกๆ 2-3 วัน บันทึกสาเหตุการตายลูกสุกร 
อัตราการเจริญเติบโต ความถี่การเกิดทองเสีย อุณหภูมิรางกายลูกสุกรหลังคลอด ความถี่ของชวงเวลาลูกสุกรเขาหาเตานมแม อัตราการ
เกาะติดลําตัวลูกสุกรของแปง แลวทําการตรวจสอบ Staphylococcus aureus บนพื้นคอก และสวอปจากทวารหนักลูกสุกรดวยชุด
ตรวจเบ้ืองตน ผลการทดลองพบวาเมื่อใชผงแปง Micro-NU พอกตัวลูกสุกรแรกเกิด ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 5 วันหลังเกิด 
190.63 กรัมตอวัน สูงกวา COM (133.2 กรัม/วัน) (P<0.05) ความถ่ีลูกสุกรเขาถึงเตานมแม 4.83 ครั้งภายใน 10 นาทีแรกหลังคลอด 
อัตราการเกาะติดบนลําตัวของผงแปงไดนานกวารอยละ 36.0 ในชวง 60 นาที ซึ่งดีกวาแปงทางการคา (P<0.05)  และผงแปง Micro-
NU สามารถลดเช้ือ staphylococcus aureus ทั้งบนพ้ืนคอกและในมูลสุกรเมื่อเทียบกับแปงทางการคา (P<0.05) ดังน้ันสามารถนําผง
แปง Micro-NU นําไปใชในฟารมสุกรเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรในเลาคลอดได  
คําสําคัญ: ลูกสุกรแรกคลอด, แปงพอกตัวลูกสุกร, ประสิทธิภาพการผลิต, สแตฟโลคอคคสั ออเรียส 

 
Abstract  

Newborn piglet body mask powder is used to control acute temperature changes in newborn piglets, 
promote productivity and reduce the mortality rate. Therefore, the quality of the product must be safe for piglets. 
This research aims to study Micronized NU powder (Micro-NU) piglet body masks. Micro-Nu contains 8-10% herbs, 
including Curcuma longa L.), Zingiber montanum) and Caesalpinia sappan L. to control pathogenic microorganisms 
in the farrowing crate. Other main components include calcium carbonate (CaCO3), white filler, kaolin powder, 
bentonite clay and calcium oxide (CaO). The powder has physical properties particle size 200 micron, soft texture, 
fluffy and fresh scent. Micro-NU powder was tested compared to one commercial product in an industrial pig farm, 
in 20 litters of newborn piglets, 10 litters per group and sow parity 2-3, The commercial product group (COM) and 
Micro-NU group with a Complete Randomized Design. The two types of piglet powder are masked to cover all 
newborn piglets 10-15 grams each and use 20-25 grams of powder per stall, sprinkled on the floor every 2-3 days. 
The experiment recorded the cause of piglet death, growth rate, frequency of diarrhea, piglet body temperature 
after birth, frequency of piglets approaching the sow's udder, and the rate of sticking to the piglet body of piglet 
powder during 0-60 minutes after birth. Then examined Staphylococcus aureus on the stall floor and piglet rectal 
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swab with preliminary test (SA-Medium). The results showed that when using Micro-NU powder, the piglet had a 
five-day average growth rate after birth, the piglets reached the mother's udder 4.83 times within the first 10 minutes 
after birth and the rate of sticking on the body of the powder for 36.0% more than 60 minutes were better than 
commercial powder (P<0.05). Micro-NU powder could reduce Staphylococcus aureus on both the surface stall floor 
and feces compared with COM. (P<0.05) Therefore, could apply Micro-NU powder in pig farms to promote the 
productivity of piglets in the farrowing house. 
Keywords: newborn piglet, piglet body mask powder, piglet performance, Staphylococcus aureus 
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สารเสริมอาหาร Bacillus subtilis 29784 ตอการลดแบคทีเรียอีโคไลนกอโรคในสัตวปก 
ภายใตการเลี้ยงไกเนื้อเชิงพาณิชยในภาคใตประเทศไทย 

Bacillus subtilis 29784 as a Feed Additive for Reducing Avian Pathogenic Escherichia coli 
Virulence (APEC) under Commercial Broilers in Southern Thailand  
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บทคัดยอ 

การติดเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล (Escherichia coli) ชนิดกอโรคในสัตวปก (Avian Pathogenic Escherichia coli 
Virulence: APEC) เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดโรคโคไลบาซิลโลซิส (Colibacillosis) อันสงใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมสัตวปกทั่วโลก โพรไบโอติกถูกนํามาใชในมนุษยและสัตวเพื่อประโยชนตอการสงเสริมสุขภาพและลดการใชยาปฏิชีวนะ
สําหรับการผลิตสัตวเพื่อการบริโภค แบซิลลัส ซับติลิส (Bacillus subtilis) เปนสายพันธุโพรไบโอติกที่มีคุณสมบัติดังกลาวอีกท้ังความ
ปลอดภัยสําหรับการบริโภค  การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินผลของ แบซิลลัส ซับติลิส ตอการลดลงของเช้ือ เอสเชอริเชียโคไล 
ชนิดกอโรคในสัตวปก (APEC) ในฟารมเลี้ยงไกเชิงพาณิชย ดําเนินโดยเสริมเชื้อแบซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ 29784 (Alterion® NE, 
Adisseo, Commentary, France) ในอาหารสําหรับเลี้ยงไกเนื้อ สายพันธุ Ross 308 ที่ระดับ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร นําไป
เลี้ยงไกเนื้อในฟารมไกเนื้อเชิงพานิชยในภาคใตประเทศไทย จํานวน 4 ฟารม เก็บตัวอยางสําไสสวนปลาย (ileum) และ ไสติ่ง (cecum) 
ที่เวลา 0, 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน จํานวน 3 ซ้ํา ตอฟารม ตอชวงเวลา เพื่อตรวจวัดปริมาณเชื้ออีโคไลนท้ังหมดและชนดิกอโรคใน
สัตวปก (APEC)  ทดสอบประสิทธิภาพของสารเมทาโบไลนที่ผลิตจากแบซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ 29784 ตอการยับยั้งเชื้อ เอสเชอริเชีย
โคไล ชนิดกอโรคในสัตวปก (APEC) ที่คัดแยกไดในหองปฏิบัติการ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเสริมโพรไบโอติก แบซิลลัส ซับติลิส 
สายพันธุ 29784 สําหรับเลี้ยงไกเนื้อในฟารมเชิงพาณิชยสามารถชวยลดปริมาณของเชื้อ เอสเชอริเชียโคไล ทั้งหมดและชนิดกอโรคใน
สัตวปก (APEC)  ในลําไสเล็กสวนปลาย (ileum) และไสติ่ง (cecum) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) วันที่ 3 , 7 และ 14 ปริมาณ
เชื้อ เอสเชอริเชียโคไล มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในวันที่ 21 และ 28 แตยังคงต่ํากวา วันที่ 1 จากผลการทดสอบในหองปฏิบัติการพบสารเม
แทบอไลตที่ผลิตแบซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ 29784  มีฤทธ์ิยับยั้ง สเชอริเชียโคไล ชนิดกอโรคในสัตวปก (APEC) จํานวน 5 ฟโนไทด 
ประกอบดวย iroN, ompT, hlyF, iss และ iutA อยางไรก็ตามความสามารถในการยับย้ังจะแตกตางกันตามประเภทของฟโนไทดของ
แบคทีเรีย จากการทดลองครั้งน้ีสามารถสรุปไดวา โพรไบโอติก แบซิลลัส ซับติลิส สายพันธุ 29784 มีศักยภาพเปนสารเสริมอาหารเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ และลดการใชยาปฏิชีวนะสําหรับการปองกันแบคทีเรียเช้ือ เอสเชอริเชยีโคไล ชนิดกอโรคในสัตวปก (APEC) สําหรับการ
ประยุกตใชในฟารมไกเนื้อเชิงพาณิชย 
คําสําคัญ: สารเสริมอาหารสัตว, Bacillus subtilis, แบคทีเรียอีโคไลนกอโรค, ไกเน้ือ 
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Abstract  

Avian Pathogenic Escherichia coli virulence (APEC) is the leading cause of colibacillosis, which causes 
economic losses in the global poultry industry. Probiotics are used in humans and animals to promote health and 
reduce the use of antibiotics to produce animals for consumption. Bacillus subtilis is a probiotic strain with such 
properties and safety. This study aims to evaluate the effects of Bacillus subtillis against the reduction of Avian 
Pathogenic Escherichia coli Virulence (APEC) in commercial chicken farms operated by supplementing Bacillus 
subtilis stain 29784 (Alterion® NE, Adisseo, Commentary, France) in the diet for broilers (Ross 308) at the level of 
10 mg per kg of feed. It is raised in broilers on four commercial broiler farms in southern Thailand. The ileum and 
cecum were collected at 0, 3, 7, 14, 21, 28, and 35 days with three replications per farm per time intervals to 
measure the total amount of E.coli and APEC. The effectiveness of Bacillus subtillis metabolites substances against 
the inhibition of Avian Pathogenic Escherichia coli Virulence (APEC) in the laboratory was also evaluated. The results 
showed that probiotics Bacillus bacillus stain 29784 supplementations in the diet for broilers in commercial farms 
reduces the infection of all Escherichia coli and APEC in the ileum and cecum are statistically significant (p<0.05), 
days 3, 7, and 14. It tends to increase on days 21 and 28 but is still lower than on day 1. According to laboratory 
tests, the metabolites produced from Bacillus subtillis strain 29784 have an inhibitory effect on APEC with five 
phenotypes containing iroN, ompT, hlyF, iss, and iutA. However, the inhibitory capacity varies depending on the 
phenotypes. This experiment can be concluded that the probiotic Bacillus subtilis strain 29784 has the potential to 
be a dietary supplement for its application in commercial broiler farms to promote health and reduce the use of 
antibiotics for the prevention of Avian Pathogenic Escherichia coli virulence (APEC). 
Keywords: Feed additive, Bacillus subtilis, Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC), Broiler 
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ผลของการเสริมสารสกัด isoquinoline alkaloids ตอการเจริญเติบโตและจุลินทรียลําไสในไกเนื้อท่ีเลี้ยงภายใต
สภาพเครียดจากสภาพอากาศรอนในพื้นท่ีภูมิอากาศเขตรอน 

Plant-derived Isoquinoline Alkaloids Enhance Growth Performance, and the Gut Microbiome 
in Broiler Chickens Reared in the Summertime of Tropical Climate Area 
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บทคัดยอ 

สารสกัดจากพืช (phytogenic compounds) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย ในลําไส  (gut microbial) ซึ่ งมี
ความสําคัญอยางมากตอการเจริญเติบโตของไกเนื้อภายใตสภาวะความเครียด แตกลไกการทํางานท่ีชัดเจนยังไมมีงานศึกษาในปจจุบัน 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของการเสริม isoquinoline alkaloids (IQ) ตอการเจริญเติบโต และองคประกอบ
ของจุลินทรียในลําไสของไกเนื้อที่เลี้ยงภายใตสภาพอากาศรอน โดยออกแบบการทดลองเปนแบบสุมอยางสมบูรณ (CRD) ใชไกเนื้อสาย
พันธ Ross 308 ตัวผู อายุ 1 วัน จํานวน 720 ตัว แบงการทดลองออกเปน 3 กลุม กลุมละ 8 ซ้ํา ซ้ําละ 30 ตัว ประกอบดวย 1) กลุม
การควบคุม 2) กลุมที่เสริม IQ ในอาหาร 60 มก./กก. 3) กลุมที่เสริม IQ ในอาหาร 100 มก./กก. เลี้ยงในโรงเรือนเปดในพื้นท่ีภาคใต
ของประเทศไทย ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม อุณหภูมิอยูในชวง 33.0-35.0oC ความชื้น (RH) อยูในชวง 70-75% และ ดัชนี
ความเครียดจากความรอน (HI) อยูในชวง 160-200. จากงานทดลองในครั้งนี้พบวาการเสริมสารสกัด IQ ทั้งสองระดับในอาหารไกเนื้อ
ตั้งแตอายุ 1-42 วัน สามารถชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของไกเนื้อได ทั้งน้ําหนักตัว (BW) น้ําหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (BWG) และปริมาณการ
กินได (FI) เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ที่ดีข้ึนในกลุมที่เสริม IQ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุม (P<0.05) จากการวิเคราะหหาคาความหลากหลายของจุลินทรียในสําไสดวย ACE, OTUs, Chao1 และ Shannon index 
ของไกเนื้อที่อายุ 14 และ 35 วัน พบวาไกเนื้อที่เสริมดวย isoquinoline alkaloids มีความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย (alpha-
diversity) ในสําไสเล็กสวนปลาย (ileum) และลําไสใหญ (cecal) เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังพบการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรียในลําไสใหญ 
(beta-diversity analysis, Unifrac) ในไกเนื้ออายุ 35 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (P<0.05) กลุมประชากรหลักในลําไสเล็ก
สวนปลายท่ีพบในไกเนื้อที่ไดรับสารสกัด isoquinoline alkaloids ไดแก Lactobacillus spp. และยังพบสัดสวนของ Clostridium 
spp. Enterococcus spp. และ Escherichia spp. ลดลง ในกลุมที่เสริมดวย isoquinoline alkaloids ในสวนของลําไสใหญของไก
เนื้อที่อายุ 14 และ 35 วัน พบวาไกเนื้อที่เสริมดวยสารสกัด isoquinoline alkaloids มีสัดสวนของ Lactobacillus spp. Alistipes 
spp. และ Akkermansia spp. เพ่ิมขึ้น จากผลการทดลองขางตนสามารถสรุปไดวาการเสริมดวยสารสกัด isoquinoline alkaloids ใน
อาหารไกเนื้อ สามารถชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไกเนื้อไดและสงเสริมการเจริญเติบโตของกลุมประชากรจุลินทรียใน
ลําไสของไกเนื้อใหสมดุลภายใตสภาะความเครียดจากความรอน  
คําสําคัญ: Isoquinoline alkaloids, จุลินทรียในลําไส, ความเครยีดจากความรอน, ไกเนื้อ 
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Abstract 

Modulated intestinal microbiota by phytogenic compounds plays an essential role in growth promotion in 
the broiler, and the underlying mechanism remains unknown. Therefore, a comprehensive study on the effect of 
isoquinoline alkaloids ( IQ)  on growth performance and the composition of gut microbiota of broilers reared in 
summertime tropical climate studied supporting evidence on the beneficial impact of Macleaya cordata extract on 
gut health under stress conditions. The experimental design was a completely randomized design (CRD). Seven 
hundred and four 1-day-old male Ross 308 broiler chicks were randomly distributed into three treatments: 1) 
negative control (fed on a basal diet), 2) IQ 60 (supplemented with 60 mg/kg feed, supplemented as Sangrovit® 
Extra (Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Germany)), 3) IQ 100 (supplemented with 100 mg/kg feed). Each 
treatment was divided into eight replicates with 30 chickens per replicate. Birds were housed in an open production 
house in the Southern area of Thailand (April-May). House temperature ranged from 33.0-35.0oC, humidity (RH) 
ranged from 70-75%, and heat stress index (HI) ranged from 160-200. Isoquinoline alkaloids supplementation could 
improve growth performance in broiler chickens from day 1-42; body weight (BW), body weight gain (BWG), and feed 
intake (FI) were significantly higher in birds fed IQ than in the control group (P<0.05) and feed conversion ratio (FCR) 
in isoquinoline alkaloids group has also considerably lower than the control group (P<0.05). In terms of microbiota 
diversity, isoquinoline alkaloids improved the gut microbiota diversity with the higher alpha-diversity, ACE, OTUs, 
Chao1, and Shannon index from ileum and cecal of broiler at days 14 and 35. The changing microbial community 
in the ileum (beta-diversity analysis (Unifrac)) has a significant difference in cecum at day 35 when compared to the 
control group (p<0 . 0 5 ) .  The genus level of the ileum microbial population on days 1 4  and 3 5  shows that 
Lactobacillus spp. has a higher proportion in alkaloid groups when compared with the basal diet. The isoquinoline 
alkaloids also reduce the proportion of Clostridium spp, Enterococcus spp, and Escherichia spp. On days 14 and 35 
in the cecum, Lactobacillus spp. Alistipes spp. and Akkermansia spp. have improved with supplement IQ. Overall, 
it could be concluded that isoquinoline alkaloid supplementation in the broiler diet enhances the growth 
performance and improves gut microbiota diversity in broiler reared under heat stress conditions. 
Keywords: Isoquinoline alkaloids, gut microbiome, heat stress, broiler 
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ศึกษาประสิทธิภาพการปองกันการทองเสียจากเช้ือ E.coli (Enterotoxigenic Escherichia coli, ETEC) 
ดวยน้ํามันหอมระเหยรวมกับซิงคออกไชดในลูกสุกรหลังหยานม 

Prevention Efficacy of Multiple Essential Oils with Zinc Oxide to the Enterotoxigenic 
Escherichia coli (ETEC) Virulence in Weaning Piglets 
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บทคัดยอ  

เชื้อ E.coli กลุม Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) เปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญของอาการทองเสียในลูกสุกรหลังหยา
นม สงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมากในอุตสาหกรรมสุกร สงผลใหผลิตภัณฑที่ไดจากสารสกัดจากธรรมชาติเขามามี
บทบาททดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อชวยในการปองกันการติดเชื้อ ETEC และสงเสริมลูกสุกรหลังหยานมใหมีสุภาพท่ีดีข้ึน เนื่องจากความ
กังวลการดื้อยาปฏิชีวนะของผูบริโภค จุดประสงคในการศึกษานี้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสารผสมน้ํามันหอมระเหย ประกอบดวย 
Cinnamaldehyde, Carvacrol, Cineole, Capsicum และ Oleoresin (Activo®, EW Nutrition, Visbek, Germany) รวมกับ ซิงค 
ออกไซด ตอความชุกของเชื้อ ETEC ในลูกสุกรหลังหยานม และประเมินความเขมขนที่ต่ําสุดในการยับยั้ง E.coli F4 และ F18 ที่แยกได
จากสุกร แบงการทดลองออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมการควบคุมยาปฏิชีวนะผสม ซิงค ออกไซด 2,500 มก./กก. 2) กลุมที่
เสริมซิงค ออกไซด 2,500 มก./กก 3) กลุมที่เสริมซิงค ออกไซด และสารผสมน้ํามันหอมระเหยในอาหาร 2,500 และ 250 มก./กก. 4) 
กลุมที่เสริมซิงค ออกไซด และสารผสมน้ํามันหอมระเหยในอาหาร 2,500 และ 400 มก./กก สําหรับเลี้ยงสุกรตั้งแตวันท่ี 1-35 เก็บ
ตัวอยางมูลภายในทวารหนัก ในวันที่ 0, 7, 14 และ 35 จํานวน 8 ซ้ํา ตอกลุมตอชวงเวลา ในขณะที่ในวันที่ 14 เก็บตัวอยางจํานวน 32 
ซ้ําตอกลุม เพ่ือตรวจวัดปริมาณเชื้อ E.coli ทั้งหมดและกลุม ETEC ไดแก E.coli F4 และ F18 ดวยเทคนิค RT-PCR และประเมิน
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ E.coli F4 และ F18 ของสารผสมน้ํามันหอมระเหยในหองปฏิบัติการ จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสาร
ผสมนํ้ามันหอมระเหยรวมกับเสริมซิงค ออกไซด สามารถลดจํานวนจํานวนสุกรที่ติดเช้ือ E.coli F4 และ F18 ในลูกสุกรหลังหยานมอายุ 
14 ถึง 35 วัน ใกลเคียงกับกลุมควบคุม  เมื่อยืนยันปริมาณเชื้อในมูลดวยเทคนิค RT-PCR พบวาวาลูกสุกรที่หยานมมาแลว 35 วัน ใน
กลุมที่ไดรับสารสารผสมน้ํามันหอมระเหย 400 มก./กก รวมกับซิงค ออกไซด 2,500 มก./กก. มีปริมาณของเช้ือ E.coli F18 ต่ํากวากลุม
ควบคุม และกลุมท่ีใชซิงค ออกไซด 2,500 มก./กก. อยางเดียว ประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือสารผสมน้ํามันหอมระเหยตอเช้ือเชื้อ E.coli 
F4 และ F18 มีคาเทากับ 200 มก./มล ในขณะที่ซิงค ออกไซด มีคาเทากับ 625 มก./กก. จากผลการทดลองสมารถสรุปไดวาการใชสาร
ผสมน้ํามันหอมระเหย รวมกับซิงค ออกไซด ผสมในอาหารที่ระดับ 2,500 และ 400 มก./กก สามารถทดแทนการใชยาปฏิชีวนะผสม
ซิงค ออกไซด สารเสริมอาหารลูกสุกรหลังหยานมปองกันเชื้อ ETEC สําหรับลูกสุกรหลังหยานมได 
คําสําคัญ: สารเสริมอาหาร, น้ํามนัหอมระเหย, ETEC, สุกรหยานม 
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Abstract  

Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is one of the leading causes of diarrhea in piglets after weaning. This 
has resulted in significant economic losses in the pig industry. Products derived from natural extracts play an 
antibiotic replacement role to help prevent E. coli infection and promote post-weaning piglets to be more polite 
due to consumers' antibiotic resistance concerns. The purpose of this study is to evaluate the efficacy of essential 
oil mixtures including Cinnamaldehyde, Carvacrol, Cineole, Capsicum, and Oleoresin (Activo®, EW Nutrition, Visbek, 
Germany) in combination with Zinc oxide. The prevalence of E. coli in piglets after weaning and assessed the lowest 
concentrations inhibiting E. coli F4 and F18 isolated from pigs. The trial was divided into four groups consisting of 1) 
control group, antibiotic mixed Zinc oxide 2,500 mg/kg, 2) supplemented Zinc oxide 2,500 mg/kg 3) supplementary 
Zinc oxide and essential oil mixtures with 2,500 and 250 mg/kg 4) supplementary Zinc oxide and essential oil 
mixtures with 2,500 and 400 mg/kg for pig farming from 1-35 years old. Fecal from the rectum were collected on 
days 0, 7, 14, and 35, with eight replication per group per time interval. On day 14, 32 samples per group were 
sampled to measure the total amount of ETEC that including E. coli F4 and F18 quantitatively analyzed by the RT-
PCR technique. Assessed the inhibitory E. coli F4 and F18 of mixtures of essential oil were also evaluated. Studies 
have shown that essential oil mixtures combined with Zinc oxide supplements can reduce the number of pigs 
infected with E. coli F4 and F18 in piglets after weaning ages 14 to 35 days, similar to the control group. When 
confirming the amount of the E. coli F4 and F18 with the RT-PCR technique, it was found that piglets weaned for 
35 days in the group received 400 mg/kg of essential oil mixtures together with 2,500 mg/kg of Zinc oxide. The 
amount of E. coli F18 was lower than the control group, and the group only used 2,500 mg/kg of Zinc oxide. The 
effectiveness of inhibiting essential oil mixtures against E. coli F4 and F18 is equal to 200 mg/ml, while zinc oxide is 
equal to 625 mg/kg. The experiment result concluded that the use of essential oil mixtures in combination with 
Zinc oxide mixed in feed at levels of 2,500 and 400 mg/kg could be substituted for antibiotics mixed with Zinc oxide 
for supplements after weaning against ETEC piglets after weaning. 
Keywords: feed additive, essential oils, ETEC, weaning piglets  
 


