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การเสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารขนตอปริมาณการกินไดและการยอยไดของโภชนะ  
ในแพะเพศเมียหลังหยานม 

The supplement of Dialium cochinchinense peel meal in concentrate on feed intake and 
nutrients digestibility in post-weaning female goats 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมเปลือกลูกหยีบดระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารขน
ตอปริมาณการกินได และการยอยไดของโภชนะในแพะเพศเมียหลังหยานม พันธุลูกผสมพื้นเมืองแองโกนูเบียนระดับเลือด 50 
เปอรเซ็นต โดยแพะมีอายุอยูในชวง 5-6 เดือน น้ําหนักตัวเฉลี่ย 10±0.5 กิโลกรัม จํานวน 4 ตัว ใชแผนการทดลองแบบ 4 x 4 ลาตินส
แควร โดยแบงแพะทดลองออกเปน 4 กลุม แพะไดรับอาหารขนที่เสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารขนระดับ 0, 1, 2 และ 3 
เปอรเซ็นต ในปริมาณ 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวในสภาพแหงมีความช้ืน และใหหญาเนเปยรหมักเปนแหลงอาหารหยาบแบบเต็มที่ 
ผลการทดลองพบวา ปริมาณการกินไดของอาหารขน อาหารหยาบและปริมาณการกินไดรวมมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และ
มีการยอยไดของโภชนะไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้นสามารถเสริมเปลือกลูกหยีบดในสูตรอาหารขนไดในระดับ 3 เปอรเซ็นต
ในสูตรอาหารขนสําหรับแพะไดโดยไมสงผลกระทบตอปริมาณการกินไดและการยอยไดของโภชนะ 
คําสําคัญ: เปลือกลูกหยีบด  ปริมาณการกินได การยอยไดของโภชนะ แพะ  

 

Abstract  

The research aimed to study effect of supplement Dialium cochinchinense peel meal in concentrate at 0, 
1, 2 and 3% on feed intake and nutrients digestibility in 50% of Thai Native x Anglo Nubian Crossbred post-weaning 
female goat, 5-6 months years old with average body weight (BW) 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 supplement with 0 (T1), 1 (T2), 2 (T3) and 3% (T4) of 
Dialium cochinchinense peel meal and Napier grass silage ad libitum. The results showed feed intake of concentrate, 
roughage and total feed intake were not significant (P>0.05) different among treatments. The nutrient digestibility 
was not significant different among treatments ( P>0.05) . In conclusion, the supplement 3% of Dialium 
cochinchinense peel meal in concentrate feed was not affect to feed intake and nutrients digestibility of goats. 
Keywords: Dialium cochinchinense peel meal, feed intake, nutrient digestibility, goat 
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ผลของการเสริมผงไมโครเอนแคปซูลน้ํามันกรดไขมันสายกลางเขมขนตอประสิทธิภาพการผลิตในสุกรระยะรุน 
Effect of microencapsulated medium-chain fatty acids rich-oils powder supplementation on 

productive performance in growing pigs 
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บทคัดยอ 

ในการทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบอิทธิพลของการเสริมผงไมโครเอนแคปซูลของน้ํามันกรดไขมันสายกลางเขมขนตอ
ประสิทธิภาพการผลิตในสุกรระยะรุน การทดลองในสุกร (ลารจไวท x แลนดเรซ x ดูร็อค) อายุ 13 สัปดาห จํานวน 50 ตัว ใชแผนการ
ทดลองบล็อกสุมสมบูรณ (RCBD) โดยกําหนดบล็อกตามน้ําหนักเริ่มตน 5 บล็อก สุมสุกรออกเปน 10 คอก (สุกร 5 ตัวตอคอก) แบงการ
ทดลองแบงออกเปน 2 กลุมไดแก 1) กลุมควบคุมไดรับอาหารพ้ืนฐานโดยไมมีการเสริม (Con) และ 2) กลุมไดรับอาหารพ้ืนฐานโรยหนา
อาหารทุกเชา ดวยผงไมโครเอนแคปซูลน้ํามันกรดไขมันสายกลางเขมขน (microencapsulated medium-chain fatty acids rich-
oils; miMCFA)  50 กรัม/สุกร/วัน ทดลองเปนระยะเวลา  6 สัปดาห ผลการทดลองพบวาจากการเสริม miMCFA ใหสุกร ทําใหอัตรา
การกินอาหารเฉลี่ยตอวันของสุกรที่อายุ 15 – 16 สัปดาห เพ่ิมข้ึน (1515.55±33.90 VS 1617.08±32.86) (P<0.05) ผลเชนเดียวกันที่
พบกับสุกรอายุ 13 – 14 สัปดาห อัตราการกินอาหารเฉลี่ยตอวันมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (1141.20±25.54 VS 1207.52±24.76) (P<0.1) 
อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางระหวางสุกรสองกลุมการทดลอง ในดานน้ําหนักตัว น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน  
หรืออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการเสริมผงไมโครแคปซูลของกรดไขมันสายกลางเขมขนลงบนมื้อ
อาหารของสุกรระยะรุนสามารถกระตุนการกินไดของสุกรในชวง 4 สัปดาหแรกของการทดลอง 
คําสําคัญ: ไมโครเอนแคปซูล กรดไขมันสายกลาง สมรรถภาพการเจริญเติบโต สุกรระยะรุน 

 

Abstract 

This experiment was designed to determine the influence of microencapsulated medium-chain fatty acids 
rich-oils powder supplementation on the growth performance of growing pigs. The experiment involved a total of 
50 pigs (Large White x Landrace x Duroc) with a 13-week-old and used a Randomized Complete Block Design (RCBD) 
in which the initial body weight was used to estimate the weight of 5 blocks. The pigs were randomly assigned to 
10 pens (5 pigs/pen). The experiment was randomly divided into two groups: 1) the control group fed basal diet 
without supplementation (Con); 2) the experimental group fed basal diet topping meal with 50 g/pig/day of 
microencapsulated medium-chain fatty acids rich-oils (miMCFA) powder. The trial was conducted for six weeks. 
According to the results, there was a significant increase in the average daily feed intake at 15 – 16 weeks of age 
(1515.55±33.898 VS 1617.08±32.861) (P<0.05). Similarly, with pigs aged 13-14 weeks, the average daily feed intake 
tended to increase (1141.20±25.538 and 1207.52±24.757) (P<0.1). However, there were no significant differences in 
body weight, weight gain, average daily gain, or feed conversion ratio. This study demonstrated that the 
supplementation of microencapsulated medium-chain fatty acids onto the meal of growing pigs could stimulate 
feed intake during the first four weeks of the experiment. 
Keywords: microencapsulation, medium-chain fatty acids, growth performance, growing pig 
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ผลของการใชน้ําหมักใบเตยตอคุณภาพบางประการของไขนกกระทาญี่ปุน 
Effect of Pandan Leaves (Pandanus amaryllifolius) Bio-extract on Some Quality 

of Japanese Quail Egg 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเสริมน้ําหมักใบเตย (Pandanus amaryllifolius) ในน้ําตอคุณภาพไขนก
กระทาบางประการ ใชใบเตยพรอมตนสับใหมีขนาด 2-3 นิ้ว หมักใบเตยโดยใชน้ําเปลาและกากน้ําตาลในอัตราสวนกิโลกรัม 20:30:3 
ตามลําดับ โดยหมักนานเปนเวลา 20 วัน จากนั้นจึงนําไปเลี้ยงนกกระทาเปนเวลานาน 3-4 สัปดาห ใชนกกระทาไขอายุประมาณ 4 
เดือน จํานวน 117 ตัว สุมเขาศึกษาตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) แบงนกกระทาออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 3 ซ้ํา ๆ 13 ตัว 
กลุมที่ 1 นกกระทาไดรับน้ําที่ไมเสริมน้ําหมักใบเตย กลุมที่ 2 และ 3 นกกระทาไดรับน้ําที่เสริมน้ําหมักใบเตยท่ีระดับ 50 และ 100 
มิลลิลิตร/น้ํา 1 ลิตร ตามลําดับ เมื่อครบกําหนดจึงสุมไขนกกระทาจํานวน 10 ฟองตอกลุม เพ่ือนําไปวิเคราะหหาคุณภาพไข ผลการ
ทดลองพบวา น้ําหมักใบเตยมีผลทําใหความสูงไขแดงและน้ําหนักเปลือกไข มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยความสูง
ไขแดง มีคาเทากับ 11.07, 12.18 และ 11.91 มิลลิเมตร และนํ้าหนักเปลือกไข มีคาเทากับ 1.47, 1.53 และ 1.65 กรัม และมีผลทําให
ความหนาเปลือกไขมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งมีคาเทากับ 0.210, 0.272 และ 0.277 มิลลิเมตร สําหรับนก
กระทากลุมท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ กลาวไดวาการเสริมน้ําหมักใบเตยในน้ํานกกระทาชวยปรับปรุงคุณภาพไขของนกกระทา อยางไรก็
ตาม ควรมีการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวของกับกลไกที่มีผลตอคุณภาพไข และระดับท่ีเหมาะสมของการใชตอไป 
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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ศักยภาพการผลิตไกคอลอนของเกษตรกรในอาํเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
Production Potentials of Kolon Chicken of Farmers in Khuan Khanun District,  

Phatthalung Province 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนในการเลี้ยงไกคอลอนของเกษตรกรในอําเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง จํานวน 14 ราย โดยเกษตรกรซื้อลูกไกอายุ 4 สัปดาห จากฟารมในเครือขาย  มีการเลี้ยงไกแบบขังคอกตลอดเวลา 
โดยการใหอาหารไกแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงอายุ 4-8 สัปดาห เลี้ยงดวยอาหารไกเนื้อทางการคามีโปรตีน 19% และชวงอายุ 8-14 
สัปดาห เลี้ยงดวยอาหารไกพื้นเมืองทางการคา มีโปรตีน 14% ผลการดําเนินการผลิตไกขุนจํานวน 28 ชุด เริ่มตนจากการเลี้ยงลูกไกอายุ 
4 สัปดาห จํานวน 5,690 ตัว มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 313 กรัม จนถึงอายุ 14 สัปดาห พบวา มีไกรอดชีวิตจํานวน 5,266 ตัว (อัตราเลี้ยงรอด 
92.55%) จํานวนวันเลี้ยงเฉลี่ย 73 วัน (อายุไก 101 วัน) ไกคอลอนขุนมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 1.820 กก. น้ําหนักตัวเพิ่ม 1.507 กก. กิน
อาหารเฉลี่ย 6.40 กก./ตัว มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 4.25 และมีตนทุนรวมเฉลี่ย 120.06 บาทตอตัว (65.58 บาท/กก.) 
โดยเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายไกเฉลี่ยตัวละ 134.34 บาท (73.85 บาทตอกก.) และมีผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับ 14.27 บาทตอ
ตัว (8.27 บาท/กก.) 
คําสําคัญ: ไกคอลอน ประสิทธิภาพการผลติ ตนทุนการผลติ 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine growth performances and economic return of Kolon chickens 
raised from 14 farms in Khuan Khanun district, Phatthalung province. Four weeks old of chickens were from network 
farm and intensively raised until the age of fourteen weeks. During 4 to 8 weeks old, chickens were fed commercial 
broiler diet (19% CP), and they were received 14% CP of commercial native chicken diet during the age of 8 to 14 
weeks old. Results of the production of 28 batches of fattening chickens, starting from 5,690 chicks at the age of 4 
weeks of old, with an average live weight of 313 g until 14 weeks of age, showed that 5,266 chickens were survived 
(92.55% of survival rate) with an average final live weight of 1.820 kg.  The average live weight gain and total feed 
consumption during 4 to 14 weeks old was 1. 507 kg and 6. 40 kg, while the average total cost of production was 
120.06 baht per bird (65.58 baht/kg) .  After selling live chicken, it was indicated that farmers gain for about 134.34 
baht per bird (73.85 baht per kg). The average return of raising Kolon chicken was 14.27 baht per bird (8.27 baht / kg). 
Keywords: Kolon chicken, growth performance, production cost 
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