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บทคัดยอ 
 

 การทดลองศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา การใชประโยชน
ไดของโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก สมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และตนทุน
การผลิตของไกกระทงที่ไดรับอาหารผสมเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับตาง ๆ ประกอบดวย 2 การ
ทดลอง 

 การทดลองที่ 1 : การศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา โดย
การวิเคราะหทางเคมี และการประเมินการใชประโยชนไดของโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราใน
ไก โดยใชไกไขพันธุไฮเซค บราวน (Hisex Brown) เพศผู อายุประมาณ 1.5 ป จํานวน 10 ตัว ที่มี
ขนาดและน้ําหนักใกลเคียงกัน โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย 2.98 กิโลกรัม และมีสุขภาพดี การทดลองและ
เก็บขอมูล แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการทดลองเพื่อหาคา metabolic fecal energy และ 
endogenous urinary energy โดยการอดอาหารไก ระยะที่ 2 เปนการทดลองใหกินเนื้อในเมล็ด
ยางพาราโดยการปอน 

 ผลการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา พบวา มีวัตถุแหง 
96.70 เปอรเซ็นต  และมีคาโปรตีนรวม  ไขมันรวม  เยื่อใยรวม  เถา  ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ   
แคลเซียม  และฟอสฟอรัส เทากับ 17.98, 45.88, 8.66, 3.41, 24.07, 0.14 และ 0.47 เปอรเซ็นตของ
วัตถุแหง ตามลําดับ และมีพลังงานรวม 6,331 กิโลแคลอรี/กิโลกรัมของวัตถุแหง การใชประโยชน
ไดของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก พบวา การยอยไดของวัตถุแหงที่แทจริงของเนื้อในเมล็ดยางพารา 
เทากับ 80.82 เปอรเซ็นต คาสมดุลไนโตรเจน เทากับ – 1.09 กรัมของวัตถุแหง พลังงานที่ใช
ประโยชนไดโดยประมาณ  (AME) พลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณเมื่อปรับสมดุล
ไนโตรเจน (AMEn) พลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง (TMEn) และ พลังงานที่ใชประโยชนไดที่
แทจริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (TMEn) มีคาเทากับ 5,178, 4,954, 5,592 และ 5,035 กิโลแคลอรี
ตอกิโลกรัมของวัตถุแหง ตามลําดับ 
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 การทดลองที่ 2 : การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราเปนอาหารไกกระทงเพื่อศึกษา
สมรรถภาพการผลิต  ลักษณะซากและตนทุนการผลิต ใชไกกระทงพันธุทางการคา เพศผู อายุ 7 วัน 
จํานวน 300 ตัว แบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 5 ซํ้า ๆ และ 15 ตัว วางแผนทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(completely randomized design : CRD) ใหไกไดรับอาหารที่มีระดับเนื้อในเมล็ดยางพารา 4 ระดับ 
คือ 0, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต ตลอดการทดลองไกกระทงไดรับอาหารเต็มที่ และไดรับน้ํา
ตลอดเวลา และไดรับวัคซีนตามโปรแกรมของฟารมภาควิชาสัตวศาสตร เมื่อส้ินสุดการทดลองที่ 7  
สัปดาห คัดเลือกไกทดลองมาซ้ําละ 2 ตัว เพื่อศึกษาลักษณะซาก ผลการทดลอง พบวา ชวงไกเล็ก 
(อายุ 1 – 3 สัปดาห) ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0 เปอรเซ็นต (สูตรควบคุม) 
มีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่มสูงที่สุด และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารที่ดีที่สุด ดีกวา
กลุมอื่น (P<0.01) ชวงไกอายุ 3 – 7 สัปดาห และตลอดการทดลอง ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินไมแตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05) แตกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตัวเพิม่สงู
ที่สุด (2,016.35 กรัม) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารที่ดีที่สุด (1.91) และดีกวากลุมที่ไดรับ
อาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 เปอรเซ็นต (1,859.14, 1,735.97, 1,806.31 
กรัม และ 2.10, 2.13, 1.98 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

 สวนลักษณะซาก พบวา น้ําหนักซากอุนทั้งตัว (รวมเครื่องใน) น้ําหนักซากอุน 
ทั้งตัว (เอาเครื่องในออก) เนื้อสันนอก สันใน เนื้อสะโพก ปก นอง สวนที่บริโภคไดทั้งหมด และ
กระเพาะบด (กึ๋น) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีไขมันชองทองสูงที่สุดและสูงกวากลุมอื่น (P<0.05) 

 ตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมนั้น พบวา ไกที่ไดรับอาหารที่
มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0 เปอรเซ็นต (สูตรควบคุม) มีตนทุนคาอาหารตอน้ําหนักตัวเพิ่ม 1 
กิโลกรัม ต่ําที่สุด (25.51 บาท) ซ่ึงต่ํากวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10, 
15 และ 20 เปอรเซ็นต (26.66, 25.70 และ 25.71 บาท ตามลําดับ) 

 จากการทดลองสรุปวา การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต ใน
อาหารไกกระทงไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซาก แตทําใหมีไขมันชองทอง
สูงขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 Two experiments were conducted to determine the nutritive value of rubber seed 
kernel (RSK) in roosters, productive performance, carcass characteristics and feed cost per 
kilogram of body weight gain of broilers fed diets containing different levels of rubber seed 
kernel. In experiment I, the nutritive value and metabolizable energy (ME) of rubber seed kernel 
were evaluated by means of chemical and biological analyses. For biological evaluation, 10 Hisex 
brown roosters, 1.5 years old, were used. The trial was divided into 2 periods. In the 1st period, 
rooster were fasted and metabolic fecal energy and endogenous urinary energy were measured.  
In the 2nd period, each rooster was forced fed with 40 g of rubber seed kernel. 

 Dry mater (DM) content of RSK was 96.70%. Crude protein (CP), ether extract  
(EE), crude fiber (CF), ash, nitrogen free extract (NFE), calcium and phosphorus contents were 
17.98, 45.88, 8.66, 3.41, 24.07, 0.14 and 0.47% of DM, respectively. Gross energy of RSK was 
6,331 Kcal/kg of DM. True dry matter digestibility and nitrogen balance of RSK were 80.82% 
and -1.09 g of DM, respectively. Apparent metabolizable energy (AME), nitrogen corrected 
apparent metabolizable energy (AMEn), true metabolizable energy (TME), and nitrogen corrected 
true metabolizable energy (TMEn) were 5,178, 4,954, 5,592 and 5,035 Kcal/kg of DM, 
respectively. 

 In experiment II, a total of 300 commercial chicks, 7 days old, were randomly 
distributed into 4 groups (5 replication of chickens/group) in a completely randomized design. 
They were fed with rations containing 0 (control), 10, 15 and 20% of RSK ad libitum for 7 weeks. 
Water was available all time. All chicks were under a vaccination program. On day 49, all 
experimental broilers were weighed and ten birds from each treatment (2 birds/replication) were 
selected and killed to determine carcass characteristics. 
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 The results showed that, in the first period (1 – 3 weeks old) feed intake, body 
weight gain and feed conversion rate of broilers fed control diet were better (P<0.01) than other 
groups. In the second period (3 – 7 weeks old) and throughout the experimental period (1 – 7 
weeks old) feed intake of all groups were not statistically differences (P>0.05). However, body 
weight gain and feed conversion rate of group fed diet containing 20% RSK (2,016.35 g and 1.9, 
respectively) were significantly (P<0.01) better than the groups fed diets containing 0, 10 and       
15 % RSK (1,859.14, 1,735.97, 1,806.31 g and 2.10, 2.13, 1.98, respectively).  

 Hot carcass weight, pectoralis major, pectoralis minor, thigh, wing, drumstick, 
edible carcass and gizzard of all groups were not significantly different (P>0.05), but percentage 
of abdominal fat of group fed diet containing 20% RSK was higher (P<0.05) than other groups. 

 The feed cost per kilogram of body weight gain of broilers fed diet containing 
0% RSK (control) was the lowest (25.51 baht) and lower than the groups fed diets containing 10, 
15 and 20 % RSK (26.66, 25.70 and 25.71 baht, respectively). 

 In conclusion, utilization of 20% RSK in broiler rations did not affect productive 
performance and carcass characteristics, but percentage of abdominal fat was high. 
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1 
 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

บทนําตนเรื่อง 
 
 ปจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกในประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว  (อาวุธ, 
2538) ในป พ.ศ. 2550 อุตสาหกรรมการผลิตไกสามารถผลิตไกกระทงได 879.98 ลานตัว และ
สงออกไกในรูปผลิตภัณฑตางๆ จํานวน 276,389 ตัน สามารถนําเงินตราเขาประเทศได 31,989.281 
ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) แตจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกใน
ประเทศไทยที่รวดเร็วเกินไป ทําใหปริมาณอาหารสัตวมีไมเพียงพอตออุตสาหกรรมการผลิตสัตว
ในประเทศไทย เนื่องจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดมีไมเพียงพอ วัตถุดิบอาหารสัตวที่ประสบปญหา
ขาดแคลนและสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวมากที่สุดคือถ่ัวเหลืองและกากถั่ว
เหลือง (จันทรธิดา, 2543) ประเทศไทยตองนําเขาถ่ัวเหลืองและกากถั่วเหลืองเพื่อใชในอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตวตั้งแตป พ.ศ. 2525 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้โดยในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทย
นําเขาถ่ัวเหลืองในปริมาณ 1.56 ลานตัน และกากถั่วเหลืองในปริมาณ 1.36 ลานตัน คิดเปนมูลคา
รวมทั้งสิ้น 26,000 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547 อางโดย สถาบันวิจัยพืชไร, 
2548) เนื่องจากพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองนอยลง จากป พ.ศ. 2532 ซ่ึงมีพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลือง 2.5 ลานไร 
และมีผลผลิตประมาณ 0.53 ลานตัน ในป พ.ศ. 2544 เหลือพื้นที่ปลูกเพียง 1.3 ลานไร มีผลผลิต 
0.35 ลานตัน (สถาบันวิจัยพืชไร, 2548) ทําใหสภาวะขาดแคลนถั่วเหลืองที่ใชในการเลี้ยงสัตวใน
ประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น และในปจจุบันเกิดสภาวะขาดแคลนพลังงาน จึงมีการใชวัตถุดิบ
อาหารสัตวหลายชนิดไปผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย และ ถ่ัวเหลือง 
ซ่ึงเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่สําคัญในการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะถั่วเหลืองนั้นมีแนวโนมวาจะใชผลิต
พลังงานในปริมาณที่สูงมาก ซ่ึงอาจจะขาดแคลนและราคาสูงขึ้นไดในอนาคตจากราคา 8 บาทตอ
กิโลกรัม ในป พ.ศ. 2543 เปน 12 บาทตอกิโลกรัม ในป 2547 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2548) และ 15 บาทตอกิโลกรัม ในป พ.ศ. 2550 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) จึงสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกไกกระทงของประเทศไทยในปจจุบันและใน
อนาคตได ดังนั้นเพื่อหาแนวทางในการลดการใชถ่ัวเหลืองหรือกากถั่วเหลือง และแกปญหาการ
ขาดแคลนถั่วเหลืองในอนาคต จึงมีความจําเปนตองใชวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดอื่นที่มีในประเทศมา
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บทที่ 2 
 

ตรวจเอกสาร 
 

พื้นท่ีปลูกยางพาราและผลผลิตเมล็ดยางพารา 
 

ยางพารา มีช่ือวิทยาศาสตรวา Hevea brasillensis อยูในวงศ Euphordiaceae (ราช-
บัณฑิตสถาน, 2525) เปนไมยืนตนขนาดใหญ มีถ่ินกําเนิดในปาเขตรอนชื้น ฝนตกชุก แถบลุม
แมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต (เสาวนีย, 2540) ยางพารานับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของโลก เนื่องจากในปจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารากระจายอยูตามประเทศตางๆ ทั่วโลก จาก
การสํารวจป พ. ศ. 2549 มีประเทศที่ปลูกยางพาราทั่วโลกรวม 24 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
63.26 ลานไร พื้นที่ปลูกยางพาราสวนใหญเกือบรอยละ 90 อยูในทวีปเอเชีย และประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกยางพารา (14,338,046 ไร) เปนอันดับ 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย (20,493,800ไร) 
(สถาบันวิจัยยาง, 2550) ประเทศไทยเริ่มมีการนํายางพาราจากประเทศมาเลเซียเขามาปลูกเมื่อป พ. ศ. 
2442 โดยเจาพระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาปลูกตนแรกที่จังหวัดตรัง 
หลังจากนั้นมีราษฎรนําไปปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปจจุบันมีตนยางพารากระจายทั่วทุกภาคของ
ประเทศ (นุชนารถ, 2548) ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับที่ 2 รองจากขาว (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2541) จากการสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวมกับสถาบันวิจัยยางในป พ.ศ. 2549 พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 14,338,046 
ไร ภาคใตมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 80 เปอรเซ็นตของประเทศ 
(ตารางที่ 1) ภายในพื้นที่หนึ่งไรสามารถปลูกยางพาราไดประมาณ 76 – 80 ตน ตนยางพาราจะเริ่ม
ออกดอกและติดผลเมื่อมีอายุ 6 ป แตพบวาจะมีการติดผลมากเมื่อมีอายุ 10 ปขึ้นไป โดยยางพาราหนึ่ง
ตนสามารถผลิตผลยางพาราไดประมาณ 50 ผลๆ ละ 3 – 5 เมล็ด ดังนั้นยางพาราหนึ่งตนจะมีเมล็ด
ยางพาราประมาณ 150 – 200 เมล็ด (รัตน, 2520) พื้นที่หนึ่งไรสามารถผลิตเมล็ดยางพาราได
ประมาณ 0.133 ตัน และมีปริมาณของเมล็ดยางพาราเพิ่มขึ้นทุกป (ตารางที่ 2) โดยในป พ.ศ. 2546 
ประเทศไทยมีเมล็ดยางพาราประมาณ 1,269,920 ตัน มีการนําเมล็ดยางพาราไปสกัดน้ํามันประมาณ 
152,390 ตัน และผลิตตอยางพันธุดีจํานวน 27,938 ตัน เมล็ดยางพาราที่เหลือถูกปลอยใหเนาเปอย
สลายไปประมาณ 1,089,592 ตัน (กรมพลังงานทดแทน, 2547) ดังนั้นหากนําเมล็ดยางพาราเหลานั้น
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มากะเทาะเปลือกออก โดยคํานวณจากเมล็ดยางพาราประกอบดวยเนื้อใน 41.2 เปอรเซ็นต (พันทิพา, 
2538) พบวา มีเนื้อในเมล็ดยางพาราที่สามารถนํามาเลี้ยงสัตวประมาณ 448,912 ตัน  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทยระหวางป พ ศ.  2509 – 2549 

ป (พ ศ.) พื้นที่ 
(ภาค)    2509 1   2522 1       25292       25393     25494 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ภาคใต 

   - 
  - 

   765,462 
6,990,741 

- 
- 

   867,098 
7,999,765 

     - 
        193,533 

   1,084,383 
       9,708,744 

     10,303 
    321,623 
1,113,449 

10,413,480 

    198,171 
  1,539,623 
  1,644,704 
10,955,548 

ท้ังประเทศ 7,756,203 8,866,863      10,986,660 11,767,553 14,338,046 
ที่มา : 1สถาบันวิจัยยาง (2526) 
 2สถาบันวิจัยยาง (2533) 

3สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549) 
4สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549) อางโดย สถาบันวจิัยยาง (2550) 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณการเพิ่มขึน้ของเมล็ดยางพาราของประเทศไทย 

ป 
(พ ศ.) 

ปริมาณเมล็ดยางพารา 
(ตัน) 

ท่ีมา 

2525  261,000  ยุทธนา (2525)1 
2528 474,377  สุรัตน (2528)2 
2543 484,000  กําชัย (2544)3 
2547 1,269,920   กรมพลังงานทดแทน (2547) 

หมายเหตุ : 1,2,3 คํานวณจากปริมาณพื้นที่ปลูกและผลผลิตตอตน  
 
สวนประกอบทางเคมีของเมล็ดยางพารา 
 
 เมล็ดยางพาราประกอบดวย เปลือก 34.1 เปอรเซ็นต เนื้อใน 41.2 เปอรเซ็นต และ
ความชื้น 24.7 เปอรเซ็นต (พันทิพา, 2538) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนรวม (ตารางที่ 3) พบวา
โปรตีนรวมของเนื้อในเมล็ดยางพารามีคาสูงกวากากเมล็ดยางพารา แตมีคานอยกวากากถั่วเหลือง
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สกัดน้ํามันและถั่วเหลืองไขมันเต็ม สวนไขมันรวมมีปริมาณสูงกวากากถั่วเหลืองสกดัน้าํมนั ถ่ัวเหลือง
ไขมันเต็ม และกากเมล็ดยางพารา 
 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา กากเมล็ดยางพารา                          

กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันและถั่วเหลืองไขมันเต็ม (% น้ําหนักแหง) 
สวนประกอบ 
        (%) 

เนื้อในเมล็ด
ยางพารา(1) 

กากเมล็ด 
ยางพารา(2) 

กากถั่วเหลือง(3) ถั่วเหลือง 
ไขมันเต็ม(4) 

ความชื้น   3.45 6.11 11.11 10.00 
โปรตีนรวม 17.16 11.80 45.94 37.00 
ไขมันรวม 42.60   6.90 1.97 18.80 
ไนโตรเจนฟรเีอกซแทรก - 29.79         28.85 - 
เยื่อใยรวม 16.70 43.30 6.48 5.50 
เถา   3.45 2.91 6.32 - 
แคลเซียม 0.11 0.29 0.30 0.25 
ฟอสฟอรัส 0.40 0.23 0.69 0.58 
ท่ีมา: (1)  กําชัย (2544) 
 (2)   ศิริชัย และคณะ (2525) 
 (3)   ทัสดาว (2550) 
 (4)   NRC (1994)  
 
 ชนิดและปริมาณกรดแอมิโนในเนื้อในเมล็ดยางพารา 
 กําชัย (2544) รายงานวา เนื้อในเมล็ดยางพารา ประกอบดวย กรดแอมิโนที่จําเปน
และสําคัญหลายชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับกากเมล็ดยางพารา กากเนื้อในเมล็ดยางพารา กากถั่วเหลือง
สกัดน้ํามัน และถั่วเหลืองไขมันเต็ม โดยพบวากรดแอมิโนทั้งหมดของเนื้อในเมล็ดยางพาราต่ํากวา
กากถ่ัวเหลืองสกัดน้ํามัน ถ่ัวเหลืองไขมันเต็ม และกากเนื้อในเมล็ดยางพารา แตมีคาสูงกวา                  
กรดแอมิโนในกากเมล็ดยางพารา ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
             ชนิดและปริมาณไขมันในเนื้อในเมล็ดยางพารา 

 Nwokolo (1990) กลาววา เนื้อในเมล็ดยางพาราที่ผานการทําใหแหงแลว มีไขมัน
ประกอบอยูในปริมาณสูงประมาณ 47.3 – 49.5 เปอรเซ็นต ในไขมันทั้งหมดประกอบไปดวย กรดไขมัน
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ไมอ่ิมตัวประมาณ 79 เปอรเซ็นต ซ่ึงในจํานวนนี้มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวชนิด polyunsaturated fatty 
acid 52 เปอรเซ็นต และอัตราสวนระหวางกรดไขมันไมอ่ิมตัวตอกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty 
acid) ประมาณ 2.52 ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราสวนของน้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันขาวโพด และน้ํามัน           
ดอกทานตะวัน ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไมอ่ิมตัวในน้ํามันเนื้อในเมล็ดยางพารา และ
น้ํามันถ่ัวเหลือง แสดงในตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 4 ปริมาณกรดแอมิโนในเนื้อในเมล็ดยางพารา กากเมล็ดยางพารา กากเนื้อในเมล็ดยางพารา
 กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันและถั่วเหลืองไขมันเต็ม (% น้ําหนักแหง) 
กรดแอมิโน 
       (%) 

เนื้อในเมล็ด 
ยางพารา (1) 

กากเมล็ด 
ยางพารา (2) 

กากเนื้อใน 
เมล็ดยางพารา (2) 

กาก 
ถั่วเหลือง(3) 

ถั่วเหลือง 
ไขมันเต็ม(4) 

ไลซีน 0.43 0.32 0.65 2.81  2.25 
ธรีโอนีน 0.49 0.42 0.62 1.69  1.41 
เมทไธโอนีน 0.32 0.06 0.22 0.64  0.53 
เมทไธโอนีน + ซิสทีน 0.64 0.22 - - - 
อารจีนีน 1.56 1.53 1.85 3.29  2.59 
ไอโซลูซีน 0.49 0.44 0.68 2.09  1.56 
ลูซีน 0.97 0.91 1.39 3.61  2.75 
เฟนิลอะลานนี - 0.86 0.76 2.35 1.78 
ฮิสติดีน - 0.47 0.51 1.32  0.99 
วาลีน 1.02 0.84 1.36 2.22  1.65 
กรดแอสพารติก - - - 5.17  - 
ซีรีน - - - 2.77  1.87 
กรดกลูตามิก - - - 8.42  - 
ไกลซีน 0.66 0.77 - 2.01  1.55 
เฟนิลอะลานนี - 0.86 0.76 2.14  1.78 
โพรลีน - - - 2.31  - 
ท่ีมา : (1) บริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส จํากัด อางโดย กําชัย (2544) 
 (2) อุทัย (2529) 

(3) ทัสดาว (2550) 
(4) NRC (1994)  
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ตารางที่ 5 ปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและไมอ่ิมตัวในน้ํามันเนื้อในเมลด็ยางพาราเปรยีบเทียบกับ
น้ํามันถ่ัวเหลือง (%) 

ชนิดของกรดไขมัน 
(%) 

ลักษณะพันธะ 
ของกรดไขมนั 

น้ํามันเนื้อใน 
เมล็ดยางพารา(1)   

น้ํามัน 
ถั่วเหลือง (2) 

กรดไขมันอิ่มตัว    
กรดไมริสติก 14:0    0.08            0.10 
กรดปาลมมิติก 16:0    9.27          10.30            
กรดสเตียริก 18:0             10.58            3.80 
กรดอะราชิดกิ  20:0    0.57 - 
กรดบีฮีนิก 22:0    0.15 - 
กรดลิกโนเซอริก 24:0   0.12 - 

กรดไขมันไมอ่ิมตัว    
กรดปาลมมิโตเลอิก 16: 1   0.14 0.20 
กรดโอเลอิก 18:1 26.64          22.80 
กรดลิโนเลอิก 18:2 34.92          51.00 
กรดลิโนเลนิก 18:3 17.27            6.80 

ท่ีมา : (1) Nwokolo (1990)  
 (2) อุทัย (2529) 
 
สารพิษในเมลด็ยางพารา 
 
 Stotic และ Kaykay (1981) กลาววา เมล็ดยางพารามีกรดไฮโดรไซยานิก (hydrocyanic 
acid: HCN) เชนเดียวกับอาหารสัตวหลายชนิด เชน มันสําปะหลัง ใบมันสําปะหลัง ขาวฟาง และ
กากลินซีด (ตารางที่ 6) โดยพบวา เนื้อในเมล็ดยางพาราสดมีกรดไฮโดรไซยานิกปริมาณ 305.95
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กําชัย, 2540) กากเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเมล็ดยางพาราทั้งเปลือกมี    
กรดไฮโดรไซยานิก 0.00177 และ 0.002 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (สุรัตน, 2528) 
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 กรดไฮโดรไซยานิ กที่ พบในเมล็ ดยางพารา เกิ ดจากสารประกอบกลุ ม                             
ไซยาโนเจเนติกไกลโคไซด (cyanogenetic glycoside) ชนิดลินามาริน (linamarin) (พันทิพา, 2538) 
(ภาพที่ 1) ไซยาโนเจเนติกไกลโคไซดจากตนพืชที่อยูตามปกติจะไมเกิดพิษ เนื่องจากไมถูก        
ไฮโดรไลส (hydrolyse) ไปเปนกรดไฮโดรไซยานิก (HCN) เพราะไซยาโนเจเนติกไกลโคไซดและ
เอนไซมอยูคนละสวนกับของตนพืช แตถาเซลลของพืชถูกทําลายลง ไซยาโนเจเนติกไกลโคไซดที่
สะสมอยูในตนพืชจะถูกไฮโดรไลสโดยเอนไซมลินามาเรส (linamarase) จะสลายไซยาโนเจเนติก
ไกลโคไซดทําใหไดน้ําตาลกลูโคส (glucose) อะซิโตน (acetone) และกรดไฮโดรไซยานิก          
(มาลินี, 2523) (ภาพที่ 2) 

 

 

 

 
 
ภาพที่  1 โครงสรางของลินามาริน (C10 H17 NO6) 
ท่ีมา : Anonymous (2004) 

ตารางที่  6 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกที่มใีนพืชชนิดตางๆ    
ชนิดของพชื กรดไฮโดรไซยานิก 

(มก./กก.) 

กากลินซีด(1) 53.00 

ขาวฟาง(2) 200.00 

เนื้อในเมล็ดยางพารา (3) 305.95 

ใบมันสําปะหลัง (4)   961.22 

มันสําปะหลัง  (5) 1,490.00 

ท่ีมา`: (1) Liener (1986) อางโดย นิธิยา และวิบูลย (2543)  

                    (2) สกล (2547) 
                    (3) กําชัย (2540) 
                    (4) สาโรจน และเยาวมาลย (2529) อางโดย ศิวิลัย และคณะ (2547) 
                    (5) พันทิพา (2538) 
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ภาพที่ 2 กระบวนการเกิดกรดไฮโดรไซยานิก 
ท่ีมา : Anonymous (2004) 

 
 กลไกในการออกฤทธิ์ของกรดไฮโดรไซยานิก 
 กรดไฮโดรไซยานิกเปนสารพิษที่มีผลตอระบบหายใจระดับเซลล โดยกรดไฮโดรไซยานกิ
ในรูปไซยาไนดไอออนจะรวมตัวกับธาตุเหล็กที่อยูในรูปของเฟอริคหรือไตรวาเลนท โดยการ
ทํางานของเอนไซมไซโตโครมออกซีเดส (cytochrom oxidase) ไดสารประกอบไซยาไนดไซโตโครม -
ออกซิเดส (cyanide -cytochrome oxidase complex)  ซ่ึงสารประกอบที่เกิดขึ้นนี้จะไปรบกวนกระบวนการ
ขนสงของอีเล็คตรอน (electron transport) (ภาพที่ 3) ซ่ึงมีผลทําใหการหายใจของเซลลถูกขัดขวาง 
การเกิดไซยาไนดไซโตโครมออกซีเดส  ทําใหฮีโมโกลบินไมสามารถสงออกซิเจนใหกับ
กระบวนการขนสงอีเล็กตรอน เลือดจะกลายเปนสีแดงสด (oxygenated blood) ซ่ึงเซลลตางๆ เอาไป
ใชไมได มีผลทําใหการหายใจของเซลลถูกขัดขวาง ทําใหเกิดสภาวะที่เซลลขาดออกซิเจน ที่เรียกวา 
เซลลูลารไฮพ็อคเซีย (cellular hypoxia) ซ่ึงทําใหเซลลขาดออกซิเจนและจะทําใหสัตวตายในที่สุด                
(มาลินี, 2523)   
 

   
ออกซิเจน 

   
สารประกอบ 

         ออกซี
ฮีโมโกลบิน 

 ไซยาไนด  -  ไซโตโครมออกซิ
เดส   

   ใน  electron transport system ฮีโมโกลบิ
น     
ภาพที่ 3 การขัดขวางการหายใจของเซลลจากพิษของกรดไฮโดรไซยานิก 
ท่ีมา : มาลินี (2523) 
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                          ปจจัยท่ีมีผลตอความเปนพิษของกรดไฮโดรไซยานิก 
   มาลินี (2523) รายงานวา ความเปนพิษของกรดไฮโดรไซยานิกขึน้กับปจจัย 
ตางๆ ดังนี ้

 1. ขนาดและชนิดของสัตว 
 2. ความเร็วของสัตวที่กินพชืนั้นเขาไป 
 3. ชนิดของอาหารที่สัตวกนิรวมกับการกินพืชพวกกรดไฮโดรไซยานิก 
 4. ปริมาณของเอ็นไซมที่มีในพืชตลอดจนสภาพความเปนกรดหรือดางของ 

   กระเพาะอาหาร 
 5. ความสามารถในการทําลายพิษของรางกาย 

 
 อาการเปนพิษของกรดไฮโดรไซยานิกในสัตว 
 กรดไฮโดรไซยานิกเปนสารพิษที่อันตรายและทําใหเกิดพิษอยางรวดเร็ว สัตวจะตาย
ภายใน 2 – 3 นาที หลังจากไดรับสารพิษเขาไป สัตวจะแสดงอาการกระวนกระวาย กลามเนื้อกระตุก 
ตามดวยหายใจเร็วและหายใจไมออก สัตวบางตัวมีน้ําตาไหล น้ําลายไหล อุจจาระและปสสาวะ ลมตัว
ลงนอนอาปากหายใจและมีอาการชักแบบ chronic convulsion เนื่องจากขาดออกซิเจน (anoxia) 
มานตาขยาย เนื้อเยื่อตางๆ มีสีแดงสด (bright red) เลือดของสัตวปวยจะมีสีแดงสด (มาลินี, 2523) 

 
 ความทนพิษกรดไฮโดรไซยานิกของสัตว 
 สัตวสามารถทนพิษของกรดไฮโดรไซยานิกขนาดต่ําได โดยสัตวแตละชนิดจะมี
ความทนตอพิษของกรดไฮโดรไซยานิกไดแตกตางกัน (มาลินี, 2523) เชน แกะทนตอพิษ                 
กรดไฮโดรไซยานิกขนาด 1.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว (Sousa et al., 2003 อางโดย 
Anonymous, 2006) สวนในแพะนั้น พบวา ทนตอพิษกรดไฮโดรไซยานิกไดสูง คือ 3.0 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมน้ําหนักตัว ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาแกะ (Soto Blanco et al., 2005 อางโดย Anonymous, 2006) 
และไกกระทงสามารถทนพิษกรดไฮโดรไซยานิกไดดีกวาแกะคือ 2.8 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว (Panigrahi et al., 1992 อางโดย Anonymous, 2006)  ซ่ึงนิธิยาและวิบูลย (2543) อธิบายวา ใน
รางกายสัตวมีกระบวนการที่ทําลายพิษ และขับสารพิษกรดไฮโดรไซยานิกออกจากรางกายไดเมื่อ
ไดรับกรดไฮโดรไซยานิขนาดต่ํา โดยไซยาไนดไอออนในรางกายจะถูกเมแทบอไลตไดโดยอาศัย
เอนไซมโรดีเนส (rodenase) ใหเปนไทโอไซยาเนต (thiocyanate) แลวขับออกทางปสสาวะ และ
บางสวนของกรดไฮโดรไซยานิกจะรวมกับกรดแอมิโนซิสเทอิน (cystein) และถูกออกซิไดส 
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(oxidise) ตอเปน ฟอรเมต (formate)  และคารบอนไดออกไซด นอกจากนี้ไซยาไนดไอออนจะถูก
เปลี่ยนไปเปนไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin) (ภาพที่ 4) 

 
 
ภาพที่ 4 กระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดไฮโดรไซยานิก 
ท่ีมา : Shibamoto และ  Bjeldanes (1993) อางโดย นิธิยา และวิบูลย (2543) 
                      
 วิธีการลดกรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมล็ดยางพารา 
 การลดพิษกรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมล็ดยางพาราสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
(กําชัย, 2540) 
 1. การลดกรดไฮโดรไซยานิกโดยวิธีการเก็บเมล็ดยางพาราไวในอุณหภูมิหอง 
  ปริมาณกรดไฮไดรไซยานิกในเมล็ดยางพาราจะลดลงอยางรวดเร็วในสัปดาห
แรกและตอมาจะลดลงอยางชาๆ และเมื่อเก็บไว 4 สัปดาห จะมีกรดไฮโดรไซยานิกเหลือเพียง 11.81 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และจะพบในปริมาณนอยมากเมื่อเก็บไวเกิน 16 สัปดาห โดยเมล็ดยางพาราใน
สภาพมีความชื้นมีกรดไฮโดรไซยานิกเหลือเพียง 0.52 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ตารางที่ 7) 
 2. การลดกรดไฮโดรไซยานิกโดยใชความรอน 
  ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเมล็ดยางพาราจะลดลงอยางรวดเร็ว เมื่อนํา            
เมล็ดยางพาราไปตากแดด 1 วัน ขึ้นไป จะทําใหปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเมล็ดยางพาราลดลง
อยางรวดเร็ว และจะพบในปริมาณนอยมาก (27.66 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) เมื่อนําเมล็ดยางพาราไป
ตากแดด 12 วัน (ตารางที่ 8) หรือนําเมล็ดยางพาราไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 
ช่ัวโมง แตจากนั้นอัตราการลดลงจะนอยลงในชวงหลังจาก 12 – 24 ช่ัวโมง และถาใชระยะเวลาอบ
ถึง 36 ช่ัวโมง ก็ไมแตกตางกับอบที่เวลา 24 ช่ัวโมง ดังนั้นในการใชความรอนจึงควรใชระยะเวลา
ในการอบไมเกิน 24 ช่ัวโมงก็เพียงพอในการลดปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่  7   ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมล็ดยางพาราเมื่อเก็บที่ อุณหภูมิหองในระยะ   
เวลาตางๆ 

ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก ระยะเวลาการเกบ็ 
(สัปดาห) ในสภาพความชื้น 

(มก./กก.) 
ในสภาพวัตถุแหง 

(มก./กก.) 

กรดไฮโดรไซยานกิ 
ที่ลดลง 

(เปอรเซน็ต) 
0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

12 
16 

305.95 a 
280.22 b 
235.11 c 
79.20 d 
11.81 e 
3.63 e 
2.43 e 
1.82 e 
0.52 e 

476.44 a 
328.69 b 
268.49 c 
88.75 d 
13.20 e 
4.14 e 
2.80 e 
1.98 e 
0.58 e 

                      0 
31.01 
43.65 
81.37 
97.23 
99.13 
99.41 
99.58 
99.88 

หมายเหตุ : a,  b, c, d,  e  คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรภาษาอังกฤษตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) 
ที่มา: กําชัย (2540)         
  
                   
ตารางที่  8  ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมลด็ยางพารา (ในสภาพวัตถุแหง) ที่ผานการ            

ตากแดดที่ระยะเวลาตางๆ 
ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก ระยะเวลาการตากแดด 

(วัน) ในเนื้อในเมล็ดยางพารา(มก./กก.) 
กรดไฮโดรไซยานกิที่ลดลง 

(เปอรเซน็ต) 
0 
1 
3 
6 
9 

12 

180.94 a 
68.00 b 
56.79 c 
43.36 d 
38.90 e 
27.66 f 

                          0 
62.00 
68.61 
76.04 
78.50 
84.71 

หมายเหตุ : a,  b, c, d, e, f คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรภาษาอังกฤษตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P<0.01) 
ที่มา : กําชัย (2540)   
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ตารางที่  9 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ผานการอบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ
 70 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาตางๆ (ในสภาพวัตถุแหง) 
ระยะเวลาที่อบดวยลมรอน ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก กรดไฮโดรไซยานิกท่ีลดลง 

(ชั่วโมง) ในเนื้อในเมล็ดยางพารา(มก./กก.) (เปอรเซ็นต) 
0 
12 
24 
36 

102.72 a 
60.70 b 
55.80c 
53.14 d 

0 
40.91 
45.68 
48.27 

หมายเหตุ : a,  b, c, d  คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรภาษาอังกฤษตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P<0.01) 
ที่มา : กําชัย (2540)    
 

3. วิธีการลดกรดไฮโดรไซยานกิ โดยการตากแดดรวมกับการอบที่อุณหภูมิ  70  
       องศาเซลเซียส 

  การตากแดดเมล็ดยางพารานาน 12 วัน รวมกับการอบเมล็ดยางพาราที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 36 ช่ัวโมง สามารถลดปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกในเมลด็ยางพาราไดดี
ที่สุด แตเมื่อพจิารณาถึงความประหยดัเวลาและคาใชจาย พบวา การตากแดดเพยีง 6 วัน และการอบ
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง สามารถลดกรดไฮโดรไซยานิกในเมล็ดยางพารา
ลงไดถึง 88 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 10) 
 

4. การลดกรดไฮโดรไซยานิกโดยการหมัก   
  การใชเชื้อราแอสเปอรจิลลัส (Aspergillus sp.) หมักกากเมล็ดยางพาราสามารถ
ลดกรดไฮโดรไซยานิกลงได 51.6 เปอรเซ็นต (มาลี และคณะ, 2519 อางโดย ยุทธนา, 2525) 
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ตารางที่ 10 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก (มก/กก. ในสภาพวัตถุแหง) ของเนื้อในเมลด็ยางพารา 
 ที่ผานการตากแดดรวมกับการอบดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนระยะ 

 เวลาตางๆ (คาในวงเล็บเปนเปอรเซ็นตการลดลงของกรดไฮโดรไซยานกิ) 
ระยะเวลาในการตากแดด (วัน) ระยะเวลาการอบ 

(ชั่วโมง) 0 1 3 6 9 12 
0 
 

12 
 

24 
 

36 

373.49 a 
(0) 

128.06 b 
(65.71) 
101.05 c 
(72.94) 
101.23 c 
(72.90) 

64.06 bc 
(82.85) 
68.61 bc 
(81.63) 
71.33 d 
(80.90) 
61.56 def 
(83.52) 

52.52 hi 
(84.94) 
55.84 gh 
(85.05) 
61.22efg 
(83.61) 
58.29 fgh 
(84.85) 

51.52 hi 
(86.22) 
44.81ij 
(88.00) 
38.20 jk 
(89.77) 
37.91jk 
(89.85) 

39.42 jk 
(89.44) 
39.37jk 
(89.46) 
36.53 jk 
(90.22) 
40.58 j 
(89.13) 

31.40 ki 
(91.58) 
27.45 l 
(92.65) 
26.41l 
(92.93) 
25.38 l 
(93.21) 

 หมายเหตุ : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l  คาเฉลี่ยท่ีมีอักษรภาษาอังกฤษตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P<0.01) 

ที่มา : กําชัย (2540)    
 
การใชเมล็ดยางพาราในการเลี้ยงสัตว 
 
 เมล็ดยางพาราที่นํามาใชในการเลี้ยงสัตว สามารถแบงออกได 3 ชนิด  คือ               
1. กากเมล็ดยางพารา (rubber seed  meal : RSM) คือ เมล็ดยางพาราที่สกัดน้ํามันทั้งเมล็ดซึ่งมีเปลือก
รวมอยูดวย 2. กากเนื้อในเมล็ดยางพารา (rubber seed  kernel meal : RSKM)  คือ กากเมล็ดยางพารา
ที่ทําการกะเทาะเปลือกออกกอนที่จะนําไปสกัดน้ํามัน และ 3. เมล็ดยางพาราที่ผานการกะเทาะเปลือก
ออก  ก อนนํ าไปบดให ละ เอี ยด เพื่ อนํ ามา เลี้ ย งสั ตว  เ รี ยกว า  เนื้ อ ใน เมล็ ด ย า งพ า ร า                           
(rubber seed kernel : RSK) ดังเชนงานวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
การใชกากเมล็ดยางพารา ในการเลี้ยงสัตว  
 
 ศิริชัย และคณะ (2525) ทดลองใชกากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือกที่ผานการสกัด
น้ํามันในไกกระทง โดยใชกากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือก 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 20 และ 40 เปอรเซ็นต 
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ในสูตรอาหาร พบวา ไกกระทงที่ไดรับอาหารผสมกากเมล็ดยางพาราที่ระดับ 40 เปอรเซ็นต มี
แนวโนมของอัตราการเจริญเติบโตต่ํากวากลุมอื่นๆ สวนประสิทธิภาพการใชอาหารมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และการใชกากเมล็ดยางพาราในระดับ 20 และ 40 เปอรเซ็นต 
ในอาหารสงผลใหไกมีประสิทธิภาพการใชอาหารดอยลง  แตไมสามารถตรวจพบสารพิษ                             
กรดไฮโดรไซยานิกสะสมในเนื้อเยื่อ   
 สุรัตน (2528) ศึกษาคุณภาพของโปรตีนและประสิทธิภาพการใชโปรตีนของกาก
เมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือก เปรียบเทียบกับกากถั่วเหลืองในนกกระทา โดยนกกระทาในกลุมที่ 1 
เล้ียงดวยอาหารเปรียบเทียบ (กากถั่วเหลือง) และกลุมที่ 2 เล้ียงดวยอาหารผสมกากเมล็ดยางพารา 
40 เปอรเซ็นต ใชระยะเวลาในการทดลอง 15 วัน แบงการทดลองออกเปน 3 ชวงคือ 0 – 5 วัน 5 – 10 วัน 
และ 10 – 15 วัน พบวา คุณภาพของโปรตีนจากกากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือกดอยกวากากถั่วเหลือง 
โดยนกกระทาที่ไดรับกากถั่วเหลืองมีอัตราการเจริญเติบโตตลอดการทดลองดีกวา นกกระทาที่ไดรับ
กากเมล็ดยางพาราอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนี้ สุรัตน (2528) ทดลองใชกากเมล็ด
ยางพาราชนิดมีเปลือกทดแทนขาวโพดและปลายขาวกับรําละเอียดในอาหารไกกระทง ในชวงอายุ 
0 – 8 สัปดาห ใชกากเมล็ดยางพารา 6 ระดับ คือ 0, 20, 25, 30, 35 และ 40 เปอรเซ็นต แบงการทดลอง
เปน 2 ชวง คือ อายุ 0 – 4 สัปดาหและ 4 – 8 สัปดาห พบวา สามารถใชกากเมล็ดยางพาราทดแทน
ขาวโพด ปลายขาว  และรําละเอียดไดสูงถึง 35 เปอรเซ็นต โดยไมทําใหอัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) แตหากใชกากเมล็ดยางพาราทดแทนสูงถึง 40 เปอรเซ็นต ทําใหไกกระทงมีอัตรา
การเจริญเติบโตต่ําที่สุด (P<0.05) สวนประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไกกระทงเพิ่มขึ้นตามระดับ
ของการเพิ่มกากเมล็ดยางพาราจนถึงระดับ 20 เปอรเซ็นต โดยไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ 
(P>0.05) แตหากเพิ่มระดับกากเมล็ดยางพาราสูงขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดอยลง 
(P<0.05) และเมื่อทําการศึกษาซาก พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนั้นใน
รายงานของ Duong (1988) ทดลองเสริมกากเมล็ดยางพาราชนิดมีเปลือกในอาหารไกพื้นเมืองพันธุ 
Luong Phuong โดยใชไกพื้นเมืองที่มีอายุ 50 วัน แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกใชระยะเวลา 28 วัน 
ใชกากเมล็ดยางพารา 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต ในชวงที่ 2 ใชระยะเวลาในการเลีย้ง
ตั้งแต 28 – 128 วัน โดยทําการแยกไกกลุมที่ไดรับกากเมล็ดยางพาราที่ระดับ 40 เปอรเซ็นต ออกเปน 
2 กลุม คือ 40 และ 50 เปอรเซ็นต พบวา ไกมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและอัตราการเปลี่ยน
อาหารดีขึ้น ตามระดับของการเสริมกากเมล็ดยางพาราจนถึงระดับ 30 เปอรเซ็นต แตพบวาหากเพิ่ม
ระดับกากเมล็ดยางพาราสูงขึ้น 40 และ 50 เปอรเซ็นต ทําใหไกมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง อัตรา
การเปลี่ยนอาหารใหเปนน้ําหนักตัวดอยลง และอัตราการตายเพิ่มขึ้น  
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 สวนในสุกรนั้น ไดมีการวิจัยในเรื่องนี้ไว โดยเทอดชัย และคณะ (2521) ศึกษาการ
ใชกากเมล็ดยางพาราในอาหารสุกรในชวงน้ําหนัก 35 – 100 กิโลกรัม โดยใชอาหารที่มีกากเมล็ด
ยางพารา 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 25 เปอรเซ็นต พบวา สามารถใชกากเมล็ดยางพาราไดถึง 20 
เปอรเซ็นต โดยสุกรมีปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารดีกวากลุมที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม และอาหารที่มีกากเมล็ดยางพาราที่ 25 เปอรเซ็นต 
สอดคลองกับยุทธนา (2525) ซ่ึงทดลองใชกากเมล็ดยางพาราในสุกร ในระยะเจริญเติบโตชวง 
น้ําหนัก 15 – 90 กิโลกรัม โดยใชกากเมล็ดยางพารา 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอรเซ็นต พบวา 
การเสริมการเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันดีกวากลุมที่
ไดรับอาหารควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และสุกรที่ไดรับกากเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 และ 
30 เปอรเซ็นต มีระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกวากลุมควบคุม (P>0.05) และในซากของสุกรไมพบ
ความผิดปรกติเนื่องจากกรดไฮโดรไซยานิก นอกจากนี้สุกรที่ไดรับกากเมล็ดยางพารามีกล่ิน 
รสชาติของเนื้อแดงและไขมันปกติ และมีแนวโนมวากลุมที่ไดรับกากเมล็ดยางพารามีเปอรเซ็นต
เนื้อแดงสูงกวากลุมควบคุม 

 ผดุงศักดิ์ (2527) ทดลองใชกากเมล็ดยางพาราในอาหารตอลักษณะของแมสุกรใน
ระยะอุมทองและเลี้ยงลูกโดยศึกษาระยะตั้งแตทองที่ 1 ถึงทองที่ 4 โดยใชอาหารที่มีกากเมล็ด
ยางพารา 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอรเซ็นต พบวา สุกรกลุมที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม 
(กากเมล็ดยางพารา 0 เปอรเซ็นต) มีอัตราการผสมติดต่ํากวากลุมที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพารา แต
อัตราการคลอดลูกและน้ําหนักลูกสุกรหลังหยานมในแตละกลุมไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) 
สวนผลของระดับกากเมล็ดยางพาราในอาหารที่มีตอแมสุกรนั้น พบวา แมสุกรแตละกลุมมีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นระหวางตั้งทองจนถึงคลอดและจํานวนวันที่ผสมพันธุไดหลังหยานม ไมมีความแตกตางกัน 
(P>0.05) 

 กนกวรรณ และอานันท (2532) ทดลองใชกากเมล็ดยางพาราเสริมดวยกรดแอมิโน
และไขมันแทนรําขาวในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต ชวงน้ําหนัก 20 – 60 กิโลกรัม โดยใชอาหาร 
5 สูตร คือ สูตร 1 : รําขาวเสริมดวยกรดแอมิโนไลซีน สูตร 2 : กากเมล็ดยางพารา 22.5 เปอรเซ็นต 
เสริมกรดแอมิโนไลซีน สูตร 3 : กากเมล็ดยางพารา 22.5 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีนและ
ไขมัน สูตร 4 : กากเมล็ดยางพารา 30 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน และ สูตร 5 : กากเมล็ด
ยางพารา 30 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีนและไขมัน แบงการทดลองออกเปน 2 ชวง คือ 
ในชวงน้ําหนัก 20 – 40 กิโลกรัม และชวงน้ําหนัก 40 – 60 กิโลกรัม พบวา ชวงน้ําหนัก 20 – 40 
กิโลกรัม สุกรที่ไดรับอาหารที่ใชกากเมล็ดยางพาราทุกระดับมีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ
การใชอาหาร และระยะเวลาที่เล้ียงดีกวากลุมที่ไดรับอาหารรําขาวเสริมกรดแอมิโนอยางมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติ (P<0.05) และในชวงน้ําหนัก 40 – 60 กิโลกรัม พบวา สุกรมีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนัก
ตัวเพิ่ม และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  

 
การใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในการเลี้ยงสัตว 
 
 จากการทดลองใช กาก เนื ้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไก กระทง  โดย
Buvanendran และ Siriwardene (1970) อางโดย สุรัตน (2528) รายงานวา กากเนื้อในเมล็ดยางพารา 
เมื่อนํามาผสมในอาหารไกกระทงในระดับ 15 – 20 เปอรเซ็นต ทําใหไกกระทงมีอัตราการ
เจริญเติบโตดีกวากลุมเปรียบเทียบและอาหารที่ผสมกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 10 เปอรเซ็นต อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นอกจากนั้น Rajaguru (1973) ทดลองใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราใน
อาหารไกกระทง ที่มีอายุ 7 สัปดาห 5 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต พบวา สามารถใช
กากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไดถึง 10 เปอรเซ็นต โดยไมมีผลตอน้ําหนักตัวเพิ่ม Ong และ 
Yeng (1977) อางโดย สุรัตน (2528) รายงานวา การใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารระดับ      
0, 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร เพื่อเล้ียงไกกระทงอายุ 5 – 10 สัปดาห พบวา 
สามารถใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราไดถึงระดับ 25 เปอรเซ็นต โดยไมทําใหอัตราการเพิ่มน้ําหนัก
ตัวและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
 สําเร็จ (2534) ทดลองใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในไกกระทง โดยเสริมกากเนื้อ
ในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลือง 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต พบวา ปริมาณ
อาหารที่กิน อัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารของกลุมที่ไดรับกากเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 20 เปอรเซ็นตมีประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารดอยที่สุด (P<0.01) สวนเปอรเซ็นตซากของไกทุกกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(P>0.05) และตนทุนการผลิตของกลุมที่ไดรับอาหารสูตรควบคุมสูงกวากลุมที่ไดรับกากเนื้อใน
เมล็ดยางพาราทุกระดับ 

 นอกจากไกกระทงแลวยังมีการใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไกไขอีกดวย 
โดย Yeong และคณะ (1981) ทดลองใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไกไขที่มีอายุ 27 สัปดาห 
โดยอาหารมีกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 6 ระดับ คือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เปอรเซ็นต ทําการ
ทดลองจนถึงสัปดาหที่ 50 พบวา สามารถใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไดถึง 30 เปอรเซ็นต
โดยไมมีผลตอผลผลิตไข มวลไขรวม และน้ําหนักไข (P>0.05) นอกจากนั้น Buvendran (1986)  
อางโดย ยุทธนา (2525) ทดลองใชกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 3 ระดับ คือ 0, 10 และ 20 เปอรเซ็นต 
ในอาหารไกพันธุเล็กฮอรน (white leghorn) โดยหลังจากเลี้ยงดวยอาหารทดลองไปแลว 10 สัปดาห 
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ทําการผสมเทียมแบบวันเวนวันแลวนําไขเขาฟก พบวา กลุมที่ใชอาหารสูตรควบคุมมีการฟก
ออกเปนตัวสูงที่สุด โดยมีคาสูงถึง 75.52 เปอรเซ็นต และเมื่อระดับกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเพิ่มขึ้น 
10 เปอรเซ็นต ทําใหการฟกออกลดลงเปน 64.03 เปอรเซ็นต และกลุมที่ไดรับกากเนื้อในเมล็ด
ยางพาราที่ระดับ  20 เปอร เซ็นต  มีอัตราการฟกออกเปนตัวต่ําที่ สุด  คือ  37.71 เปอรเซ็นต 
นอกจากนั้น Ravindran และคณะ (1986) ทดลองใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารที่มีผลตอ
คุณภาพน้ําเชื้อในไกเพศผูที่มีอายุ 8 เดือน โดยใชระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห โดยอาหารมี
กากเนื้อในเมล็ดยางพารา 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอรเซ็นต พบวา ไกที่ไดรับอาหารที่ใช 
กากเนื้อในเมล็ดยางพารา 0 เปอรเซ็นต มีปริมาณน้ําเชื้อ และจํานวนสเปรมมากที่สุด และเมื่อระดับ
กากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารเพิ่มขึ้นสงผลใหปริมาณน้ําเชื้อ และจํานวนของสเปรมลดลง 
และไกที่ไดรับอาหารสูตรที่มีกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 30 เปอรเซ็นต มีปริมาณน้ําเชื้อและจํานวน
เปรมนอยที่สุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยการใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารสุกร โดย           
Ong และ Yeong (1977) ทดลองใชอาหารที่มีกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 6 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15, 20 
และ 25 เปอรเซ็นต เล้ียงสุกรชวงน้ําหนัก 16 – 45 และ ชวงน้ําหนัก 45 – 90 กิโลกรัม พบวา การ
เสริมกากเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ในอาหารสุกรสงผลใหสุกรมี
น้ําหนักตัวเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) และ ศิริศักดิ์ และคณะ (2532) ศึกษาการใชกากเนื้อในเมล็ดยางพาราเสริม               
กรดแอมิโนสังเคราะหทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรรุนและขุนโดยใชกากเนื้อในเมล็ด
ยางพาราระดับ 25 เปอรเซ็นตในอาหาร (สูตร 2) เสริมกรดแอมิโนไลซีน 0.3 เปอรเซ็นต (สูตร 3) 
กรดแอมิโนเมทไธโอนีน 0.15 เปอรเซ็นต (สูตร 4) และกรดแอมิโนไลซีน 0.3 เปอรเซ็นต รวมกับ
กรดแอมิโนเมทไธโอนีน 0.15 เปอรเซ็นต (สูตร 5) ผลปรากฏวา การใชกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 25 
เปอรเซ็นต ในอาหารโดยไมเสริมกรดแอมิโนทําใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการ
ใชอาหาร ประสิทธิภาพการใชโปรตีนต่ํา แตเมื่อเสริมกรมแอมิโนไลซีนลงในอาหาร  0.3 
เปอรเซ็นต สงผลใหอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้น จนสามารถให
ผลผลิตไดใกลเคียงกับอาหารควบคุม สําหรับสุกรที่เล้ียงดวยอาหารผสมกากเนื้อในเมล็ดยางพารา 
25 เปอรเซ็นต ที่เสริมกรดแอมิโนเมทไธโอนีน 0.15 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใชอาหารไมแตกตางกับสูตรไมเสริมกรดแอมิโน และการเสริมกรดแอมิโน-              
ไลซีนรวมกับกรดแอมิโนเมทไธโอนีนในอาหาร  พบวา สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใชอาหารใกลเคียงกับสูตรที่เสริมกรดแอมิโนไลซีนเพียงอยางเดียว 
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การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในการเลี้ยงสัตว 
 
 การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารสัตวนั้นมีงานวิจัยคอนขางนอย สวนใหญเปน
การทดลองใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารสุกร เชน งานวิจัยของ Stotic และ Kaykay (1981) ทดลอง
ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารสุกร ในการทดลองทําการเก็บเมล็ดยางพาราไวนาน 4 เดือน แลว
นํามากะเทาะเปลือกออกและกําจัดสารพิษออกโดยใช 2 วิธี คือ 1. แชเมล็ดยางพาราไวในสารละลาย
ขี้เถา 2.5 เปอรเซ็นต นาน 12 ช่ัวโมง 2. อบเมล็ดยางพาราในตูอบที่มีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส 
นาน 15 นาที นําเมล็ดยางพาราที่ผานการลดกรดไฮโดรไซยานิกแลวไปบดละเอียด และใชผสม
อาหารสุกรระดับ 40 เปอรเซ็นต เล้ียงสุกรน้ําหนัก 19 กิโลกรัม นาน 40 วัน พบวา อัตราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาสุกรกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และสัตวไมแสดงอาการเปนพิษของกรดไฮโดรไซยานิก  
 กําชัย (2544) ทดลองเสริมเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนโปรตีนถ่ัวเหลืองไขมันสูง 
ในสุกร ระดับ 40, 80, 40 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน และ 80 เปอรเซ็นต เสริมกรดแอมิ-
โนไลซีน พบวา ชวงน้ําหนัก 15 – 35 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพการใชอาหารและระยะเวลาในการเลี้ยงของสุกรทุกกลุม ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) แตมีแนวโนมวากลุมที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนถั่วเหลืองไขมันสูงที่ระดับ 
40 เปอรเซ็นต ไมเสริมกรดแอมิโนไลซีน และที่ 80 เปอรเซ็นต เสริมกรดแอมิโนไลซีน มีการ
เจริญเติบโต และระยะเวลาการเลี้ยงดีกวาสุกรที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนถั่งเหลืองไขมันสูง
ที่ระดับ 40 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน และระดับที่ 80 เปอรเซ็นตไมเสริมกรดแอมิโน-           
ไลซีน และชวงน้ําหนัก 35 – 60 กิโลกรัม ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลือง
ไขมันสูง 5 ระดับ คือ 0, 20, 40 เปอรเซ็นต 20 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน และ 40 
เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน พบวา อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินของสุกรทุก
กุลมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตมีแนวโนมวาสุกรที่เล้ียงดวยอาหารควบคุม และ
สุกรที่เล้ียงดวยอาหารที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลืองไขมันสูงที่ระดับ 20 
เปอรเซ็นตไมเสริมกรดแอมิโนไลซีน และที่ระดับ 40 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน มีอัตรา
การเจริญเติบโตดีกวาสุกรที่เล้ียงดวยอาหารที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลือง
ไขมันสูงที่ระดับ 20 เปอรเซ็นต เสริมกรดแอมิโนไลซีนและที่ระดับ 40 เปอรเซ็นตไมเสริมกรด-  
แอมิโนไลซีน นอกจากนั้น จุฑารัตน (2551) ทดลองใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลือง
ในอาหารสุกรชวงน้ําหนัก 25 – 95 กิโลกรัม โดยใชเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลืองใน
ระดับ 0, 10, 20 เปอรเซ็นต  10 และ 20 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน พบวา การเสริมเนื้อใน
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เมล็ดยางพาราในอาหารไมมีผลตอสมรรถภาพการผลิต (P>0.05) แตมีแนวโนมวากลุมที่ไดรับ       
เนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นตเสริมกรดแอมิโนไลซีน มีจํานวนวันที่เล้ียงลดลงและ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันดีที่สุด 
 
การเสริมไขมันและกรดไขมนัไมอ่ิมตัวในอาหารไกกระทง 
 
 การเสริมกรดไขมันในอาหารนับวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการผลิตสัตวปก โดย
กรดไขมันชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อ นม ไข  และ  เหมาะสําหรับสัตวที่โตเร็ว                             
(เพิ่มศักดิ์, 2533) นอกจากนั้นไขมันยังเปนแหลงพลังงาน ซ่ึงไขมันใหพลังงาน 9.4 กิโลแคลอรีตอกรัม 
ซ่ึงสูงกวา คารโบไฮเดรต และโปรตีน (4 กิโลแคลอรีตอกรัม) 2.25 เทา (จรัส, 2548) และกรดไขมัน
ยังเปนตัวชวยละลายและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน นอกจากนั้นพบวา การใชไขมันในอาหาร
นั้นยังมีสวนชวยลดฝุนในอาหาร  เปนตัวหลอล่ืนในการทําอาหารเม็ด และยังชวยใหเกดิความนากนิ
ของอาหารเพิ่มขึ้น (เพิ่มศักดิ์, 2533) การเสริมไขมันในอาหารไกกระทงมีผลชวยเพ่ิมสมรรถภาพ
การผลิตไก ดังเชน งานวิจัยของไพโชค (2538) ทดลองเสริม ไขวัว ไขมันหมู น้ํามันถ่ัวเหลือง และ
น้ํามันปาลมในอาหารไกกระทงในระดับ 6 เปอรเซ็นต ในชวงอายุ 4 – 7 สัปดาห พบวา การเสริม
ไขมันในอาหารทําใหไกมีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และประสิทธิภาพการใชอาหารเพิ่ม
สูงขึ้นกวากลุมไมเสริมไขมัน สอดคลองกับสมชาย (2539) ซ่ึงทดลองเสริมน้ํามันปาลมดิบ น้ํามัน
ปาลมสเตียริน น้ํามันปาลมโอเลอิน น้ํามันถ่ัวเหลือง ไขวัว และน้ํามันปลาทูนา ในอาหารไกกระทง
เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต โดยการเสริมไขมันที่ระดับ 6 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหาร พบวา 
การเสริมไขมันในอาหารไมมีผลตอปริมาณอาหารที่กิน และเปอรเซ็นตซาก แตมีผลทําใหประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารดีกวากลุมที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมไขมัน (P<0.01) และยังมีแนวโนมวากลุมที่เสริม
ไขมันทําใหมีน้ํ าหนักตัวที่ เพิ่ มขึ้นมากกว ากลุมที่ ไม เสริมไขมัน  (P>0.05) นอกจากนั้น                      
ศศิพันธและสุวิทย (2546) ทดลองเสริมไขมันในอาหารไกกระทงโดยใชไขวัวกับน้ํามันถ่ัวเหลืองใน
อาหาร 3 ระดับ คือ 3, 6 และ 9 เปอรเซ็นต เล้ียงไกกระทง ชวงอายุ 1 – 8 สัปดาห พบวา  มีผลทําให
ไกมีน้ําหนักตัวเพิ่ม และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและประสิทธิภาพการใชโปรตีนดีขึ้นตาม
ระดับของไขมันที่เสริมในอาหาร  
 ดาราพร และสุวิทย  (2550) ทดลองใชไขวัวรวมกับน้ํามันถ่ัวเหลืองในอาหารไกกระทง 
3 ระดับ คือ 4.7, 7.0 และ 10 เปอรเซ็นต พบวาการเสริมไขมันในระดับ 10 เปอรเซ็นต มีผลทําใหไก
มีน้ําหนักตัวเพิ่มสูงที่สุด นอกจากนั้นมีการศึกษาผลของกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไมอ่ิมตัวใน
อาหารไก โดย Atteh และ Leeson (1984) ศึกษาอิทธิพลของกรดไขมันอิ่มตัว (ปาลมมิติก) และกรดไขมัน



21 
 

ไมอ่ิมตัว (โอเลอิก) ในอาหารที่มีผลตอสมรรถภาพการผลิตไกกระทง พบวา การเสริมกรดไขมันไม
อ่ิมตัวลงในอาหารทําใหไกมีปริมาณอาหารที่กินลดลง แตมีประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้น (P<0.01) 
นอกจากนี้ ศศิพันธ และสุวิทย (2546) ศึกษาถึงสัดสวนของกรดไขมันอิ่มตัวตอกรดไขมันไมอ่ิมตัว 5 
สัดสวน คือ 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5 ในอาหารไกกระทง ชวงอายุ 1 – 8 สัปดาห พบวา อัตราการ
เจริญเติบโตมีคาสูงขึ้น เมื่อกรดไขมันไมอ่ิมตัวในอาหารมากขึ้น สวนประสิทธิภาพการใชอาหาร 
และประสิทธิภาพการใชโปรตีนมีคาดีขึ้น เมื่อกรดไขมันไมอ่ิมตัวในอาหารมากขึ้น ในทางตรงกันขาม 
เมื่อระดับกรดไขมันไมอ่ิมตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณไขมันในชองทองของไกกระทงลดลง และวิทธวัช 
(2537)ไดทดลองเสริมกรดลิโนเลอิกในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไกกระทงโดยเสริม                     
กรดลิโนเลอิก 3 ระดับ คือ 0.75, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นต ในไกชวงอายุ 4 – 6 สัปดาห พบวา การ
เสริมกรดลิโนเลอิกในอาหารไมมีผลตอปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม (P>0.05) แตการเสริม
กรดลิโนเลอิกเพิ่มขึ้นทําใหไกมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น  
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บทที่ 3  
 

การทดลองที่ 1 
 
ศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพาราและการใชประโยชนไดของโภชนะของเนื้อใน
เมล็ดยางพาราในไก 

 
บทนํา 

 
 ในการนําวัตถุดิบอาหารสัตวแตละชนิดมาประกอบสูตรอาหารไกนั้น  ผูเล้ียง
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดนั้นๆ เพราะวัตถุดิบ
อาหารสัตวแตละชนิดมีสวนประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน เนื้อในเมล็ดยางพาราเปนวัตถุดิบอาหาร
สัตวอีกชนิดหนึ่งที่เร่ิมมีการนํามาใชในอาหารสัตว ดังนั้นกอนที่จะนําเนื้อในเมล็ดยางพารามาใช
ประกอบสูตรอาหารไก  จึงจําเปนตองศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพาราโดย
วิเคราะหทางเคมีในหองปฏิบัติการ แตการประเมินคาดังกลาวขางตนยังไมสามารถบอกไดวาสัตว
สามารถนําโภชนะเหลานั้นไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาการใช
ประโยชนไดของโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไกรวมดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่จะ
นําไปใชคํานวณสูตรอาหารไก  
 
วัตถุประสงคของการทดลอง 

 
 1.  เพื่อประเมินสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา 
 2.  เพื่อศึกษาพลังงานที่ใชประโยชนไดและการยอยไดของวัตถุแหงของเนื้อใน

เมล็ดยางพาราในไก  
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วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 
 วัสดุ 
 1.  ไกไขพันธุไฮเซคบราวน (Hisex brown) เพศผู อายุประมาณ 1.5 ป มีน้ําหนัก

เฉลี่ย 2.90 ± 0.34 กิโลกรัม จํานวน 10 ตัว ของหมวดสัตวปก ภาควิชาสัตวศาสตร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 2. เมล็ดยางพารา ซ้ือจากเกษตรกรในจังหวัดสตูล        
 3. กรงทดลองขนาด 30 x 46 x 50 เซนติเมตร 
 4. อุปกรณเก็บมูลและปสสาวะตามแบบ Sibbald (1986) ประกอบดวย 
  - ถาดอลูมิเนียม 
  - ถุงพลาสติกใส 
  - ขวดเก็บมูล 
 5. กรดกํามะถันเขมขน 0.05 โมลาร 
 6. อุปกรณบังคับไกสําหรับปอนอาหาร ตามแบบของภาควิชาสัตวศาสตร  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 7. เครื่องบดอาหารสัตว 
 8. เครื่องวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ (Proximate analysis)  

9 เครื่องวิเคราะหพลังงาน (Bomb calorimeter) Autobomb Adiabatic Bomb 
Calorimeter (Gallenkamp autobomb calorimeter CBA- 350 – K)       

 10. เตาเผา 
 11. ตูอบ  
 12. เครื่องชั่ง 
 13. Atomic Absorbtion Spectrophotometer (GBC 901) 

14. UV–Visible Spectrometer (Unicam UV 300) 
 
วิธีการทดลอง 
 1.   การเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพารา 

 นําเมล็ดยางพาราสดไปกะเทาะเปลือกออกดวยเครื่องกะเทาะเปลือก ทําการ
แยกเปลือกออกจากเมล็ดดวยเครื่องเปาดวยลม นําเมล็ดยางพาราที่เปาแลวมาทําการคัดแยกเปลือกที่
เหลืออยูออกจนหมด หลังจากนั้นจึงนํามาผึ่งแดดเพื่อลดกรดไฮโดรไซยานิก โดยใชระยะเวลาใน
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การผึ่งแดด 12 วัน แลวอบดวยเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นจึงใสถุงที่สามารถปองกันความชื้นได เก็บไวในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
 

 2.  การประเมินสวนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว โดยการวิเคราะห
ทางเคมีในหองปฏิบัติการ 

 นําตัวอยางเนื้อในเมล็ดยางพาราแหงที่ผานการกะเทาะเปลือกและการลด
กรดไฮโดรไซยานิกแลว บดดวยเครื่องบดอาหารสัตวที่มีรูตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร และวิเคราะห
หาสวนประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ (proximate analysis) (AOAC, 1990) ซ่ึงประกอบดวย
วิเคราะหความชื้น โปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถา และคํานวณ ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก 
วิเคราะหธาตุฟอสฟอรัส โดยใช UV – Visible Spectrometer (Unicam UV 300) วิเคราะหธาตุ
แคลเซียม โดยใช Atomic Absorbtion Spectrophotometer (GBC 901) และวิเคราะหพลังงานโดยใช 
Aubobomb Adiabatic Bomb Calorimeter (Gallenkamp autobomb calorimeter CBA – 350 – K) 

 
3.  การประเมินคุณคาทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก 

   3.1  การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ 
   ทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณและฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อที่กรงทดลอง
ชนิดกรงเดี่ยวซ่ึงมีขนาดความกวาง × ยาว × สูง เทากับ 30 × 46 × 50 เซนติเมตร กอนนําไกเขา
กรงทดลอง 

3.2  การเตรียมสัตวทดลอง  
 ใชไกพันธุไฮเซคบราวน เพศผู ที่มีอายุ 1.5 ป จํานวน 10 ตัว ซ่ึงมีน้ําหนักตัว

เฉลี่ย 2.90 ± 0.34 กิโลกรัม และมีสุขภาพดี ตัดขนบริเวณทวารหนักของไกทดลอง (ภาพภาคผนวก
ที่ 10) และทําการกําจัดพยาธิภายนอก โดยการนําไกจุมลงในน้ํายากําจัดพยาธิภายนอก (อาซุนโทล 
50  ของบริษัท ไบเออรแลบอแรตอรี่ส จํากัด) จากนั้นนําไกเขากรงเดี่ยวเพื่อทําการทดลองตอไป  
 

3.3  การเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อปอนไก 
 การเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อปอนไก  มีวิธีการดังนี้ บดเนื้อในเมลด็

ยางพาราดวยเครื่องบดอาหารสัตว ที่ตะแกรงมีรูขนาด 1 มิลลิเมตร และใชน้ําสะอาดผสมกับเนื้อใน
เมล็ดยางพาราพอประมาณ ใหสามารถปนไดเปนกอนโดยใหกอนอาหารมีลักษณะยาวรี  มีความยาว
ประมาณ 2.00 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 1.00 เซนติเมตร (ภาพภาคผนวกที่ 14) ซ่ึงมี
ขนาดพอเหมาะกับปากไก 



25 
 

 วิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้คือ 
ระยะท่ี 1 ระยะปรับตัว   
ระยะปรับตัวใชเวลา 7 วัน เพื่อใหไกคุนเคยกับกรงทดลองและอุปกรณเกบ็มลู 

โดยในระยะนี้ใหไกกินอาหารสูตรไกไขของภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงมีโปรตีนรวม 15 เปอรเซ็นต โดยใหกินอาหารเต็มที่ (ad libitum) 
และมีน้ําใหกินตลอดเวลา ใสถุงเก็บมูลและปสสาวะพรอมสายรัดที่ทวารหนักของไก ตามคําแนะนํา
ของ Almeida และ Baptista (1984) และ Sibbald (1986) และในชวง 2 วันสุดทายของระยะปรับตัว 
ฝกปอนวัตถุดิบตามปริมาณที่กําหนด เพื่อใหไกคุนเคยกับการปอนอาหารและกลืนอาหารเองตาม
ธรรมชาติ หรือรูดอาหารลงกระเพาะพักโดยไมใหไกสํารอกอาหารออกมา 

ระยะท่ี 2 การหาคา metabolic fecal energy และคา endogenous  urinary energy  
การทดลองเพื่อหาคา metabolic fecal energy และคา endogenous urinary 

energy ดัดแปลงจากวิธีการของ Sibbald (1986) โดยการอดอาหารไก (ภาพที่ 5) กอนการทดลองชั่ง
น้ําหนักไกทุกตัว หลังจากนั้นจึงทําการอดอาหารไกทุกตัวเปนเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อใหขับถายอาหาร
ที่เหลือในระบบทางเดินอาหารออกใหหมด เมื่อครบ 24 ช่ัวโมงใสถุงพลาสติกเก็บมูลและปสสาวะ
พรอมสายรัดที่ทวารหนักของไก ซ่ึงในถุงมีกรดกํามะถันเขมขน 0.05 โมลาร จํานวน 15 มิลลิลิตร 
เพื่อปองกันการเนาเสียและการสูญเสียไนโตรเจนของมูลและปสสาวะ นอกจากนี้ใชถาดอลูมิเนียมซึ่งมี
ถุงพลาสติกหุมถาดรองรับใตกรงทดลองอีกชั้นเพื่อปองกันมูลและปสสาวะตกหลน  
   การเก็บมูลและปสสาวะ 
   ทําการเก็บมูลและปสสาวะ 2 คร้ัง คือ เร่ิมเก็บมูลและปสสาวะหลังจากอด
อาหาร 24 ช่ัวโมง โดยเก็บ 2 คร้ังทุกๆ 24 ช่ัวโมง รวมเวลา 48 ช่ัวโมง (ภาพที่ 5) เมื่อเก็บมูลและ
ปสสาวะของไกทุกตัวแลว ทําการเก็บขนและสิ่งแปลกปลอมที่ปนอยูในถุงพลาสติกออกใหหมด 
จากนั้นถายมูลและปสสาวะของไกทดลองแตละตัวในแตละวันลงในถุงพลาสติกที่ทราบน้ําหนักที่
แนนอน โดยใชน้ําในปริมาณนอยฉีดมูลและปสสาวะในถุงเก็บมูลออกใหหมด แลวนําไปอบที่
อุณหภูมิ 65 – 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ช่ัวโมง หลังจากแหงแลวจึงนํามาตั้งไวที่อุณหภูมิหอง
นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นจึงชั่งน้ําหนักและบดผานตะแกรง 1 มิลลิเมตร เก็บใสขวดตัวอยางและเก็บไว
ในตูเย็นเพื่อรอการวิเคราะหความชื้น ไนโตรเจน และพลังงานในมูล และนําคาที่ไดจากการ
วิเคราะหไปคํานวณหาการยอยไดของวัตถุแหง และพลังงานที่ใชประโยชนได หลังเสร็จสิ้นการ
ทดลองชั่งน้ําหนักไกทุกตัวอีกครั้ง  
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           -24 ชม. 0 24 ชม.   48 ชม 

 อดอาหาร                        
     
กอนการทดลอง ใสถุงพลาสติก  

เก็บมูลและปสสาวะ 
เก็บมูลและปสสาวะ 

คร้ังที่ 1 
          เก็บมูลและปสสาวะ 

   คร้ังที่ 2 
 
ภาพที่  5 การเก็บมูลและปสสาวะของไกในการทดลองหา metabolic fecal energy และ endogenous 
 urinary energy 

 
   ระยะท่ี 3 ระยะพัก  
        ระยะพักเปนระยะที่ใหไกกลับมากินอาหารผสมสูตรไกไข ซ่ึงมีโปรตีนรวม 15 
เปอรเซ็นต เพื่อใหไกกลับมามีน้ําหนักใกลเคียงกันกับระยะกอนทดลอง ระยะนี้ใชเวลา 5 วัน  
  ระยะท่ี 4 ระยะปอนเนื้อในเมล็ดยางพารา 
  กอนทดลองชั่งน้ําหนักไกทั้ง 10 ตัว หลังจากนั้นจึงอดอาหารไกทุกตัวเปนเวลา 
24 ช่ัวโมง เพื่อใหขับถายอาหารที่เหลือในระบบทางเดินอาหารออกใหหมด เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง จึง
ปอนเนื้อในเมล็ดยางพารา จํานวน 40 กรัมตอตัว (ภาพที่ 6) จากนั้นจึงใสถุงพลาสติกเก็บมูลและ
ปสสาวะพรอมสายรัดตรงทวารหนักของไก ในถุงมีกรดกํามะถันเขมขน 0.05 โมลาร จํานวน 15 
มิลลิลิตร เพื่อปองกันการเนาเสียและการสูญเสียไนโตรเจนของมูลและปสสาวะ นอกจากนี้ใชถาด
อลูมิเนียมซึ่งมีถุงพลาสติกหุมถาดรองรับใตกรงทดลองอีกชั้นเพื่อปองกันมูลและปสสาวะตกหลน  
   การเก็บมูลและปสสาวะ   
   หลังจากอดอาหาร 24 ช่ัวโมงแลว ทําการเก็บมูลและปสสาวะ 2 คร้ัง คือ  
คร้ังที่ 1 เก็บที่ช่ัวโมงที่ 24 หลังจากปอนอาหาร และครั้งที่ 2 เก็บที่ช่ัวโมงที่ 48 หลังจากปอนอาหาร          
(ภาพที่ 6) เมื่อทําการเก็บมูลและปสสาวะของไกทุกตัวแลว เก็บขนที่ปนอยูในถุงพลาสติกออกให
หมด จากนั้นถายมูลและปสสาวะของไกทดลองแตละตัวในแตละวันลงในถุงพลาสติกที่ทราบน้ําหนัก
ที่แนนอน แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 65 – 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ช่ัวโมง หรือจนแหง 
หลังจากนั้นจึงนํามาตั้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 24 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักและบดผานตะแกรง 1 มิลลิเมตร 
เก็บใสขวดตัวอยางและเก็บไวในตูเย็นเพื่อรอการวิเคราะหความชื้น ไนโตรเจน และพลังงานในมูลนํา
คาที่ไดจากการวิเคราะหไปคํานวณการยอยไดของวัตถุแหงและพลังงานที่ใชประโยชนได หลังจาก
การทดลองระยะที่ 4 เสร็จสิ้นแลว ทําการชั่งน้ําหนักไกทุกตัวอีกครั้ง  
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           -24 ชม.    0 24 ชม. 48 ชม 

 อดอาหาร                        
     
กอนการทดลอง ปอนอาหาร เก็บมูลและปสสาวะ 

คร้ังที่ 1 
เก็บมูลและปสสาวะ 

คร้ังที่ 2 
 

ภาพที่  6  การเก็บมูลและปสสาวะของไกทดลองระยะปอนเนื้อในเมล็ดยางพารา 
 
                           4. การคํานวณ 
                                4.1  คาการยอยไดของวัตถุแหงทีแ่ทจริง (ประภากร, 2535)  มีสูตรดังนี ้
    การยอยไดของวัตถุแหงที่แทจริง (เปอรเซ็นต) 
 

              ปริมาณอาหารที่กิน    −        ปริมาณมูลและปสสาวะ     −    ปริมาณมูลและปสสาวะ 
                          (DM)                       ของไกท่ีไดรับอาหาร(DM)        ของไกระยะอดอาหาร(DM) 
        =                                                                                                                
                                                                 ปริมาณอาหารที่กิน (DM) 
 
                                4.2  คาพลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณ  (apparent  metabolizable  
energy ; AME)  (Sibbald, 1989)  มีสูตรดังนี้ 
                                       ( Fi×GEf ) – ( E×GEe ) 
                    AME              = 
                                                                            Fi 

 

                                4.3 คาพลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณ เมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน 
(nitrogen  corrected    apparent  metabolizable  energy ; AMEn ) (Sibbald, 1989)  มีสูตรดังนี้ 
                                              [(Fi×GEf ) – (E×GEe)] – (NR×K) 
                    AMEn             =        
                                                                                     Fi 
 
  

× 100   
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                                     4.4  คาพลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง (true  metabolizable  energy ; 
TME) (Sibbald, 1989)  มีสูตรดังนี้ 
                                     [ (Fi×GEf ) – (E×GEe) ] + (FEm + UEe) 
                     TME            = 
                                                                                    Fi 
 
                                4.5 คาพลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง เมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (nitrogen  
corrected  true metabolizable  energy ; TMEn) (Sibbald, 1989)  มีสูตรดังนี ้
                                [ (Fi×GEf) – (E×GEe) – (NR×K)] + [(FEm+ UEe) + (NR0×K)] 
                     TMEn           = 
                                                                                                   Fi 
  
เมื่อ  F i (Feed intake)                         = ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 
 E (Excreta)                                 = ปริมาณมูลและปสสาวะที่ขบัถายออกมา (กรัม) 
 GEf  (Gross energy of feed)        = พลังงานรวมในอาหาร  (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
 GEe (Gross energy of excreta) = พลังงานรวมในมูลและปสสาวะ (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)   
 FEm + UEe   = คาพลังงานรวมมูลและปสสาวะที่ถูกขับถายออกมาของ

ไกระยะอดอาหาร 
 K (คาคงที่)                                  = คาพลังงานรวมของไนโตรเจนในกรดยูริคเมื่อมีการ

สลายไนโตรเจนที่สะสมในรางกาย 1 กรัม ซ่ึงมีคา
เทากับ 8.22  กิโลแคลอรี 

 NR (Nitrogen retention) = ไนโตรเจนที่สะสมในรางกายของไกที่ไดรับอาหาร 
 =  (Fi  x Nf ) – (E x Ne )                                                                                           

 NRo                                             = ไนโตรเจนที่สะสมในรางกายของไกระยะอดอาหารกิน 

 Nf                                                = ปริมาณไนโตรเจนในอาหารตอกรัมของอาหาร 
 Ne                                                       = ปริมาณไนโตรเจนในมูลและปสสาวะตอกรัมของมูล

และปสสาวะ             
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 5. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
  นําขอมูลที่ไดทั้งหมดวเิคราะหในรูปของคาเฉลี่ย 
 
                           6. สถานที่ทําการวิจัย 
  หมวดสัตวปก ฟารมปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร หองปฏิบัติการวิเคราะห
คุณภาพอาหารสัตว  และโครงการวิจั ยการใชสมุนไพรในสุกร  ภาควิชาสัตวศาสตร                            
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

1. การประเมินสวนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตวในหองปฏิบัติการ 
        ผลการประเมนิสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา โดยการวเิคราะห
โดยวิธีประมาณ เปอรเซ็นตฟอสฟอรัส แคลเซียม และพลังงานรวม ดังแสดงในตารางที่ 11 
        จากตารางที่ 11 พบวา เนื้อในเมล็ดยางพาราประกอบดวย วัตถุแหง 96.70
เปอรเซ็นต โปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม และเถา เทากับ 17.98, 45.88 8.66 และ 3.41 
เปอร เซ็นตของวัตถุแหง  เมื่อเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพารากับ                       
กากถั่วเหลืองและขาวโพด โดยเฉพาะโปรตีนรวมและไขมันรวม เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของ      
วัตถุแหง พบวา เนื้อในเมล็ดยางพารามีโปรตีนรวมสูงกวา ขาวโพด (8.25 เปอรเซ็นต) แตต่ํา                  
กากถ่ัวเหลือง (45.94 เปอรเซ็นต) (ทัสดาว, 2550) สวนไขมันรวมนั้นพบวามีคาเทากับ 45.88  
เปอรเซ็นตของวัตถุแหง ซ่ึงสูงกวาขาวโพดและกากถั่วเหลือง (3.15 และ 1.97  เปอรเซ็นตของวัตถุแหง 
ตามลําดับ) (ทัสดาว, 2550) และมีเยื่อใยรวม (8.66 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง) สูงกวาขาวโพดและ 
กากถั่วเหลือง (1.88 และ 6.48 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง ตามลําดับ) (ทัสดาว, 2550) นอกจากนี้          
เนื้อในเมล็ดยางพารายังมีพลังงานรวม (6,331 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมวัตถุแหง) สูงกวาขาวโพด 
และกากถั่วเหลือง (4,175 และ 4,678 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมวัตถุแหง) (ทัสดาว, 2550) เนื่องจาก
เนื้อในเมล็ดยางพารามีไขมันรวมเปนองคประกอบในปริมาณที่สูงจึงทําใหเนื้อในเมล็ดยางพารามี
พลังงานสูงกวาขาวโพดและกากถั่วเหลือง 
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ตารางที่  11 สวนประกอบทางเคมีและพลังงานรวมของเนื้อในเมล็ดยางพารา 
ปริมาณ สวนประกอบทางเคม ี

% น้ําหนักแหง        % วัตถุแหง 
วัตถุแหง 
โปรตีนรวม 
ไขมันรวม 
เยื่อใยรวม 
เถา 
ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก(1)  
แคลเซียม (2) 
ฟอสฟอรัส(2) 
พลังงานรวม  (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)  

96.70 
17.39 
44.37 
8.38 
3.30 

23.26 
0.13 
0.45 

6,123 

                100.00 
17.98 
45.88 
8.66 
3.41 

24.07 
0.14 
0.47 

6,331 
หมายเหตุ  :   (1)   ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก = % วัตถุแหง  -  (%โปรตีนรวม + %ไขมันรวม + %เยื่อใยรวม +  %เถา) 
           (2)   ผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติกลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
           วิทยาเขตหาดใหญ 
 
 2. การประเมินคุณคาทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก 
      ในการทดลองใหไกกินเนื้อในเมล็ดยางพารา โดยวิธีการปอนนั้น พบวา ไมมีไกที่
สํารอกอาหารออกมา เนื่องจากเนื้อในเมล็ดยางพารามีความเหนียวปนเปนกอนไดดี และไกที่ทดลอง
ไดผานการฝกการปอนมาแลวอยางดี ซ่ึงการประเมินคุณคาทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพารา
มีดังนี้ 
        2.1 การยอยไดของวัตถุแหงท่ีแทจริง 
         การยอยไดของวัตถุแหงที่แทจริงของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก (ตารางที่ 12) 
พบวา มีคา 80.82 ± 4.03 เปอรเซ็นต  สูงกวากากถั่วเหลืองที่ ทัสดาว (2550) และทรงยศ (2543) 
ทดลองไว (49.14 และ 59.48 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) แตมีการยอยไดของวัตถุแหงต่ํากวาขาวโพด ที่ 
ทัสดาว (2550) และประพจน (2543) รายงานไว (91.11 และ 90.45 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) อุทัย (2529) 
รายงานวา   การยอยไดของวัตถุแหงที่แทจริงของสัตวปกขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายปจจัย และขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติทางเคมีที่เปนสวนประกอบสําคัญของวัตถุดิบนั้นดวย เชน เยื่อใยรวม ไนโตรเจนฟรีเอกซ
แทรก และ เถา ดังนั้นการที่เนื้อในเมล็ดยางพารามีการยอยไดต่ํากวาขาวโพด สาเหตุอาจเนื่องจาก
ขาวโพดมีสวนของไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก (72.74 เปอรเซ็นต) สูงกวาเนื้อในเมล็ดยางพารา  
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(24.07 เปอรเซ็นต) และกากถั่วเหลือง (28.18 เปอรเซ็นต) (ทัสดาว, 2550) ซ่ึง Scott และคณะ (1982) 
รายงานวา ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรกประกอบไปดวยคารโบไฮเดรตที่ยอยงายเปนสวนใหญ ไดแก 
แปงและน้ําตาล ซ่ึงสัตวปกสามารถยอยไดสูงถึง 95 เปอรเซ็นต ดังนั้นหากวัตถุดิบอาหารสัตวชนิด
ใดมีคารโบไฮเดรตที่ยอยงายสูงจะสงผลใหการยอยไดของวัตถุแหงชนิดนั้นสูงตามไปดวย 
นอกจากนั้นปริมาณ เยื่อใยรวม และเถา ที่อยูในวัตถุดิบนั้นๆ มีผลตอการยอยไดของวัตถุแหง
เชนกัน ถึงแมวาเนื้อในเมล็ดยางพาราจะมีเยื่อใยรวม (8.38 เปอรเซ็นต) สูงกวากากถั่วเหลือง            
(7.00 เปอรเซ็นต) (ทัสดาว, 2550) ซ่ึงนาจะมีการยอยไดของวัตถุแหงต่ํากวากากถั่วเหลือง แตกลับ
พบวา เนื้อในเมล็ดยางพารามีการยอยไดสูงกวากากถั่วเหลืองนั้น อาจเนื่องจากปริมาณเถาของ                    
เนื้อในเมล็ดยางพารา  (3.41 เปอรเซ็นต) ต่ํากวากากถั่วเหลือง (6.32 เปอรเซ็นต) ซ่ึง Muztar และคณะ 
(1977) รายงานวา ปริมาณของเถาในอาหารมีผลไปขัดขวางการดูดซึมของโภชนะ จึงทําใหการยอย
ไดของโภชนะลดลง ดังนั้นการยอยไดของเนื้อในเมล็ดยางพาราจึงสูงกวากากถั่วเหลือง  
 
ตารางที่ 12 ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณมูลและปสสาวะ และการยอยไดของวัตถุแหงที่แทจริง 
 ของไกที่ไดรับเนื้อในเมลด็ยางพารา (คาเฉลี่ย ± สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน)  

ระยะการทดลอง 

ปริมาณอาหาร 
ท่ีกิน 

ปริมาณมูลและ
ปสสาวะ 

การยอยได
แทจริง 

ของวัตถุแหง 
(%) 

 .....................กรัมของวัตถุแหง....................  
ระยะอดอาหาร 
ระยะปอนเนื้อในเมล็ด
ยางพารา 

- 
38.49 

6.20 ± 2.07 
13.58 ± 3.06 

- 
80.82 ± 4.03 

 
       2.2  สมดุลไนโตรเจน 

       สมดุลไนโตรเจนของไกที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพารา (ตารางที่ 13) 
พบวา ชวงไกอดอาหารมีสมดุลไนโตรเจนติดลบ เนื่องจากไกไมไดรับอาหารดังนั้นไกจึงไดดึงเอา
โปรตีนที่สะสมในรางกายออกมาใช และเมื่อไกไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราแลวพบวาสมดุล
ไนโตรเจนของไกยังมีคาเปนลบเชนเดียวกัน (-1.09 ± 0.74 เปอรเซ็นต) อาจเนื่องจากในการทดลองครั้งนี้
ปอนเนื้อในเมล็ดยางพาราใหไกเพียง 40 กรัมตอตัว สงผลใหไกไดรับพลังงานใชประโยชนได 245 
กิโลแคลอรีตอตัว และไนโตรเจน 1.10 กรัมตอตัวเทานั้น  ซ่ึง NRC (1994) แนะนําวา ไกเพศผูที่มี
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น้ําหนักประมาณ  2,500 กรัม  ควรไดรับอาหารวันละ 135 กรัมตอตัวตอวัน เมื่อคํานวณคาพลังงาน
ใชประโยชนได ซ่ึงไกไดรับคือ 450 กิโลแคลอรีตอตัวตอวัน และไนโตรเจน 4.32 กรัมตอวัน ดังนั้น 
จากการทดลองนี้ทําใหไกไดรับพลังงานใชประโยชนไดและไนไตรเจนไมเพียงพอ จึงทําใหไกมี
น้ําหนักลดลง (-245.14 ±33.96 กรัมตอตัว) การที่สัตวไดรับอาหารไมเพียงพอ เปนเหตุใหมีการดึง
เอาโปรตีนบางสวนในรางกายมาใชเพื่อเปนพลังงาน เพื่อชวยใหกระบวนการตางๆ ในรางกาย
ดําเนินไปตามปกติ โดยจะเกิดการขับหมูแอมิโนออกจากกรดแอมิโน (deamination) และจะนําเอา
ธาตุคารบอนที่เหลือไปใชเปนแหลงพลังงาน สวนหมูแอมิโนจะเขาสูวัฏจักรยูเรียและขับออกทาง
ปสสาวะ (เสาวนิต, 2537 ; พันทิพา, 2538) ดังนั้นจึงสงผลใหมีไนโตรเจนที่ขับออกมาทางมูลและ
ปสสาวะมากกวาไนโตรเจนที่สัตวกินเขาไป จึงทําใหมีคาสมดุลไนโตรเจนเปนลบ  

 
ตารางที่ 13 ปริมาณไนโตรเจนที่กิน ปริมาณไนโตรเจนที่ขับถาย และสมดุลไนโตรเจน ของไกที ่
 ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพารา (คาเฉลี่ย  ±  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

ระยะการทดลอง ปริมาณ 
ไนโตรเจนที่กิน 

ปริมาณไนโตรเจน 
ท่ีขับถาย สมดุลไนโตรเจน 

 …………….…………..…กรัมของวัตถุแหง.......................................... 
ระยะอดอาหาร 
เนื้อในเมลด็ยางพารา 

- 
1.10 

-1.61 ± 0.51 
2.19 ± 0.74 

-1.61 ± 0.51 
-1.09 ± 0.74 

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย – หมายถึงมีการสูญเสียไนโตรเจนออกจากรางกาย 
 

2.3 คาพลังงาน  
        คาพลังงานรวม คาพลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณ คาพลังงานที่ใช
ประโยชนไดโดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน คาพลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง คาพลังงาน
ที่ใชประโยชนที่แทจริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของเนื้อในเมล็ดยางพารา แสดงในตารางที่ 14 
         พลังงานรวม  พลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณ  พลังงานที่ใช
ประโยชนไดโดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน พลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง และพลังงาน
ที่ใชประโยชนไดที่แทจริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจนของเนื้อในเมล็ดยางพารา มีคาเทากับ6,331, 
5,178 ± 316, 4,954 ± 491, 5,592 ± 210 และ 5,035 ± 470 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมของวัตถุแหง 
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวากากถั่วเหลือง (2,913, 2,910, 2,430 และ 3,427 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ของ
วัตถุแหง) และขาวโพด (3849, 3847, 4,377 และ 4374 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ของวัตถุแหง) (ทัสดาว, 2550)
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ตารางที่  14  คาพลังงานของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ประเมินโดยไกทดลอง  
                   (คาเฉลี่ย  ±  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

พลังงาน 
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) สภาพอาหาร 

GE AME AME n TME TME n 
น้ําหนักแหง 6,123 5007 ± 306 4,790 ± 475 5,407 ±  203 4,868 ± 455 
วัตถุแหง 6,331 5,178 ± 316 4,954 ± 491 5,592 ± 210 5,035 ± 470 
รอยละของพลังงานรวม 
น้ําหนักแหง`  81.77 78.23 88.31 79.50 
วัตถุแหง  81.79 78.25 88.33 79.53 
 
อาจเนื่องจากเนื้อในเมล็ดยางพารามีสวนประกอบของไขมันอยูในปริมาณที่สูง (45.88 เปอรเซ็นตบน
ฐานวัตถุแหง) ซ่ึง เสาวนิต (2537) กลาววา ไขมันเปนแหลงพลังงานที่สําคัญโดยใหพลังงานเปน 
2.25 เทาของคารโบไฮเดรตและโปรตีน โดยไขมัน1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรีตอกรัม ดังนั้น
เนื้อในเมล็ดยางพาราจึงมีพลังงานรวมสูงกวากากถั่วเหลืองและขาวโพดซ่ึงมีไขมันต่ํา นอกจากนี้
ไขมันในอาหารของสัตวปกจะชวยใหการใชประโยชนของพลังงานในอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ไขมันไปชะลอการไหลผานของอาหาร (rate of passage) ในทางเดินอาหาร ทําใหอาหารถูกยอยได
มากขึ้น (พันทิพา, 2538) สวนพลังงานที่ใชประโยชนไดของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่สูงกวากากถั่ว
เหลืองและขาวโพด อาจเนื่องจากมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง ซ่ึง สุภาษิต (2547) รายงานวา น้ํามนัเมลด็
ยางพารามีองคประกอบของกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง (80.08 เปอรเซ็นต) สูงกวา กรดไขมันอิ่มตัว 
(19.92 เปอรเซ็นต) โดยกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่มีปริมาณสูงสุด คือ กรดลิโนเลอิก (40.01 เปอรเซ็นต) 
สวนกรดโอเลอิก (23.44 เปอรเซ็นต) และกรดลิโนเลนิกมีปริมาณรองลงมาตามลําดับ  ซ่ึงกรดไขมัน
ไมอ่ิมตัวสามารถใชประโยชนไดสูงกวากรดไขมันอิ่มตัว เนื่องจากไกสามารถนํากรดไขมันไม
อ่ิมตัวในอาหารไปใชไดโดยตรง และกรดไขมันไมอ่ิมตัวมีการยอยและดูดซึมไดดีกวากรดไขมัน
อ่ิมตัว (Scott et  al., 1982) 
  
สรุป 
 
 เนื้อในเมล็ดยางพารามีวัตถุแหง 96.70 เปอรเซ็นต โปรตีนรวม ไขมันรวม                  
เยื่อใยรวม  เถา  ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก แคลเซียม และฟอสฟอรัส 17.98, 45.88, 8.66, 3.41, 
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24.07, 0.14 และ 0.47 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง ตามลําดับ  และมีพลังงานรวม 6,331 กิโลแคลอรีตอ
กิโลกรัมวัตถุแหง และจากการศึกษาการใชประโยชนไดของโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก 
พบวา  การยอยไดของวัตถุแหงของเนื้อในเมล็ดยางพารามีคา เทากับ  80.82 เปอร เซ็นต              
สมดุลไนโตรเจนเทากับ - 1.09 เปอรเซ็นต  พลังงานใชประโยชนไดโดยประมาณ พลังงานใช
ประโยชนไดโดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน พลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง พลังงานที่
ใชประโยชนไดที่แทจริง เมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน มีคาเทากับ 5,178, 4,954, 5,592 และ 5,035  
กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมวัตถุแหง ตามลําดับ 
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บทที่ 4 
 

การทดลองที่ 2 
 

การศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และตนทุนการผลิตไกกระทงท่ีไดรับอาหารที่มีเนื้อใน
เมล็ดยางพาราในระดับตาง ๆ 
 
บทนํา 
 
 การนําเนื้อในเมล็ดยางพารามาใชในการเลี้ยงสัตวนั้น  นอกจากตองศึกษา
สวนประกอบทางเคมีแลว ยังตองศึกษาการใชประโยชนไดของโภชนะในตัวไกดวย เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองที่สุด แตการศึกษาเพียง 2 ประเด็นดังกลาวยังไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษาการนํา 
เนื้อในเมล็ดยางพาราไปใชเล้ียงไกในสภาพจริงดวย เพื่อใหทราบระดับที่เหมาะสมของการใช    
เนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารไก โดยไมกระทบตอสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และใหมี
ตนทุนการผลิตต่ําดวย 
  
วัตถุประสงคของการทดลอง 
 
 เพื่อศึกษาผลการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับตางๆ ทดแทนกากถั่วเหลืองและ
ขาวโพดในสูตรอาหารไกกระทงที่มีตอปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนน้ําหนักตัว ลักษณะซาก และตนทุนในการผลิตไกกระทง ในชวงอายุ 1 – 3, 3– 7 และ 1 – 7 
สัปดาห  

 
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 
 
 1. ไกกระทงพันธุทางการคา เพศผู  อายุ 7 วัน จํานวน 300 ตัว 
 2. วัตถุดิบที่ใชประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสัตวทดลอง ไดแก เมล็ดยางพาราซื้อจาก
เกษตรกรจังหวัดสตูล ขาวโพด กากถั่วเหลือง ปลาปน น้ํามันปาลม เปลือกหอย ไดแคลเซียม-
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ฟอสเฟต ดีแอล – เมทไธโอนีน  แอล – ไลซีน เกลือ พรีมิกซ ซ้ือจากรานคาวัตถุดิบอาหารสัตวใน  
อ. หาดใหญ จ.สงขลา 
 3. โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงไก 
  - อุปกรณในการกกลูกไก 
  - อุปกรณในการเลี้ยงไก ไดแก ถาดอาหาร ถังอาหารแบบแขวน กระติกน้ํา  

และถังพลาสติกที่มีฝาปดสําหรับใสอาหารทดลอง 
        - ไฮโกรมิเตอร (hygrometer) สําหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายใน

โรงเรือนระหวางการทดลอง 
        - เครื่องชั่งอาหารและเครื่องชั่งน้ําหนักไก พรอมดวยอุปกรณในการชั่ง

น้ําหนัก 
4. วัคซีนปองกันโรค ไดแก วัคซีนปองกันโรคหลอดลมอักเสบ นิวคาสเซิล กัมโบโร  
5. อุปกรณในการฆาชําแหละซาก ไดแก มีด เตาไฟพรอมกระทะตมน้ํารอน

เครื่องถอนขนไก เครื่องชั่ง กะละมัง ถุงพลาสติก 
 
วิธีการทดลอง  
 1. การเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อใชในการทดลอง 
  นําเมล็ดยางพาราสดไปกะเทาะเปลือกออกดวยเครื่องกะเทาะเปลือก ทําการแยก
เปลือกออกจากเมล็ดดวยเครื่องเปาดวยลม นําเมล็ดยางพาราที่เปาแลว มาทําการคัดแยกเปลือกที่
เหลืออยูออกจนหมด หลังจากนั้นจึงนํามาผ่ึงแดดเพื่อลดกรดไฮโดรไซยานิก โดยใชระยะเวลาใน
การผึ่งแดด 12 วัน แลวอบดวยเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นจึงใสถุงที่สามารถปองกันความชื้นได เก็บไวในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เพื่อใชผสมอาหารไกกระทง 
 
 2. การวางแผนการทดลอง 
  ใชไกพันธุทางการคา เพศผู อายุ 0 วัน จํานวน 300 ตัว เล้ียงเปนเวลา 1 สัปดาห 
เพื่อใหไกมีความสม่ําเสมอ กอนการทดลองใหไกไดรับอาหารสูตรไกเล็กของภาควิชาสัตวศาสตร ที่มี
โปรตีนรวม 23 เปอรเซ็นต วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design: 
CRD) โดยแบงออกเปน 4 กลุม (treatment) กลุมละ 5 ซํ้า (replication) ซํ้าละ 15 ตัว ไกทดลองมี
น้ําหนักเฉลี่ย 100  ±  0.013 กรัม เล้ียงในคอกที่มีขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร ในระยะทดลอง
ไกไดรับวัคซีนปองกันโรคหลอดลมอักเสบ  โรคนิวคาสเซิล โรคกัมโบโร และโรคฝดาษ            
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ตามโปรแกรมของฟาร มสั ต ว ป ก  ภ าควิ ช าสั ต วศ าสตร  คณะทรั พ ย ากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไกทุกกลุม ไดรับอาหารเต็มที่ (ad libitum) และน้ําสะอาดตลอดเวลา ใช
ระยะเวลาในการทดลอง  6  สัปดาห  การทดลองไดแบงระยะการเจริญเติบโตของไกออกเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะไกเล็ก (1 – 3 สัปดาห) ระยะเจริญเติบโต (3 – 7 สัปดาห) ตลอดระยะการเจริญเติบโตไก
ทดลองแตละกลุมไดรับอาหาร ดังนี้  
 

สูตรท่ี 1   อาหารผสมที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ   0   เปอรเซ็นต             
สูตรท่ี 2   อาหารผสมที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ  10  เปอรเซ็นต              
สูตรท่ี 3   อาหารผสมที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ  15  เปอรเซ็นต  
สูตรท่ี 4   อาหารผสมที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ  20  เปอรเซ็นต   
  

  ทําการปรับระดับของพลังงาน โปรตีนรวม กรดแอมิโน วิตามินและแรธาตุ 
ของอาหารครบตามความตองการของสัตว ตามคําแนะนําของบริษัทที่จําหนายไกกระทง ซ่ึง
สวนประกอบของวัตถุดิบและคุณคาทางโภชนะดังแสดงในตารางที่ 15 และ 16 
  เมื่อส้ินสุดการทดลองทําการคัดเลือกไกทดลองที่มีน้ําหนักใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
ของน้ําหนักแตละซ้ําๆ ละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 40 ตัว เพื่อนําไปศึกษาลักษณะซาก โดยดัดแปลงวิธี 
การฆาและชําแหละซากออกเปนสวนๆ ตามวิธีการของ Moreng และ Avens (1985)  
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ตารางที่ 15 สวนประกอบของวตัถุดิบอาหารสัตว (%ในสภาพใหสัตวกนิ) และโภชนะในสูตรอาหาร
ไกกระทง ชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห 

วัตถุดิบอาหาร               สตูรที ่1           สตูรที ่2               สตูรที ่3           สตูรที ่4 
รําสกัดน้ํามัน 0.00 5.00 7.00 9.00 
ขาวโพด 57.15 47.95 42.38 36.82 
เนื้อในเมล็ดยางพารา 0.00 10.00 15.00 20.00 
กากถั่วเหลือง 31.05 27.32 25.85 24.36 
ปลาปน 7.00 7.00 7.00 7.00 
นํ้ามันปาลม 2.16 0.00 0.00 0.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.27 0.38 0.44 0.51 
เปลือกหอย 1.54 1.46 1.42 1.38 
เกลือแกง 0.30 0.30 0.30 0.30 
วิตามินพรีมิกซ1 0.50 0.50 0.50 0.50 
แรธาตุพรมีิกซ2 0.50 0.50 0.50 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.10 0.03 0.03 0.03 
แอล - ไลซีน 0.00 0.06 0.08 0.10 
รวม 100 100 100 100 
ราคา3 12.17 12.54 13.00 13.48 
โภชนะจากการวิเคราะห  (% ของน้ําหนกัแหง)   
โปรตีนรวม 22.60 23.13 22.92 22.77 
ไขมันรวม 5.08 6.71 9.06 10.69 
เยื่อใยรวม 3.55 3.75 4.15 4.79 
เถา 7.31 9.24 9.18 7.96 
โภชนะจากการคํานวณ (% ของน้ําหนักแหง)    
ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก4 61.46 57.17 54.69 53.79 
พลังงานที่ใชประโยชนได 3,100 3,158 3,252 3,346 
(ME, กิโลแคลอรี/กก.)     
ฟอสฟอรัสท้ังหมด 0.60 0.60 0.60 0.60 
แคลเซียม 1.20 1.20 1.20 1.20 
ไลซีน 1.37 1.38 1.37 1.37 
เมทไธโอนีน 0.47 0.47 0.47 0.47 
เมทไธโอนีน + ซีสทีน 0.76 0.80 0.82 0.84 
ทริฟโตเฟน 0.28 0.25 0.24 0.23 
ทรีโอนีน 0.88 0.86 0.84 0.83 

 1วิตามินพรีมิกซตอ 1 กก. อาหาร ประกอบดวย วิตามิน AD3 0.15  กรัม วิตามิน E50 0.01 กรัม วิตามิน K50 0.015 กรัม วิตามิน B1  0.01 กรัม วิตามิน B2  
0.022 กรัม วิตามิน B6   0.03  กรัม วิตามิน B12  0.022 กรัม ไบโอติน 0.00025 กรัม   โคลีน คลอไรด  5.00 กรัม กรดโฟลิก 0.00025 กรัม ไนอาซิน   0.10  กรัม  
กรดแพนโธทีนิก 0.022 กรัม  บีเอชที  0.53  กรัม    
 2แรธาตุพรีมิกซ ตอ 1 กก. อาหาร ประกอบดวย แรธาตุ MgSO4  0.60 กรัม CuSO4   0.095 กรัม FeSO4 1.185  มิลลิกรัม  ZnO  0.35 กรัม 
 3จากการคํานวณโดยใชราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบชวงเดือน มิถุนายน 2550 ของภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร   
(ตารางภาคผนวกที่  2) และ ราคาของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่คํานวณตามวิธีของ สุภาษิต (2547) 
 4 % NFE = % DM – ( %โปรตีนรวม  +  %ไขมันรวม  +  %เย่ือใยรวม + %เถา) 
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ตารางที่ 16  สวนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว (% ในสภาพใหสัตวกิน) และโภชนะในสูตร 
อาหารไกกระทง ชวงอายุ 3 – 7 สัปดาห 

วัตถุดิบอาหาร           สตูรที ่1          สตูรที่ 2          สตูรที่ 3     สูตรที่ 4 
รําสกัดน้ํามัน 0.00 4.50 7.50 9.50 
ขาวโพด 63.52 55.77 49.37 43.82 
เนื้อในเมล็ดยางพารา 0.00 10.00 15.00 20.00 
กากถั่วเหลือง 26.02 22.12 20.48 18.98 
ปลาปน 5.00 5.00 5.00 5.00 
นํ้ามันปาลม 2.94 0.00 0.00 0.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.17 0.28 0.33 0.40 
เปลือกหอย 1.45 1.37 1.34 1.29 
เกลือแกง 0.30 0.30 0.30 0.30 
วิตามินพรีมิกซ1 0.50 0.50 0.50 0.50 
แรธาตุพรมีิกซ2 0.50 0.50 0.50 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.07 0.07 0.07 0.07 
แอล - ไลซีน 0.03 0.09 0.11 0.14 
รวม 100 100 100 100 
ราคา3 12.13 12.50 12.96 13.45 
โภชนะจากการวิเคราะห  (% ของน้ําหนกัแหง)   
โปรตีนรวม 19.79 19.79 20.21 19.23 
ไขมันรวม 6.69 7.97 9.71 11.42 
เยื่อใยรวม 3.21 4.07 3.96 4.64 
เถา 8.14 7.93 8.07 7.41 
โภชนะจากการคํานวณ (% ของน้ําหนักแหง)    
ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก4 63.00 58.93 56.94 56.75 
พลังงานที่ใชประโยชนได 3,200 3,223 3,303 3,397 
(ME, กิโลแคลอรี/กก.)     
ฟอสฟอรัสท้ังหมด 0.50 0.50 0.50 0.50 
แคลเซียม 1.00 1.00 1.00 1.00 
ไลซีน 1.18 1.18 1.18 1.18 
เมทไธโอนีน 0.45 0.46 0.45 0.45 
เมทไธโอนีน + ซีสทีน 0.67 0.72   0.73 0.75 
ทริฟโตเฟน 0.24 0.22 0.21 0.19 
ทรีโอนีน 0.77 0.75 0.74 0.72 

 

 1วิตามินพรีมิกซตอ 1 กก. อาหาร ประกอบดวย วิตามิน AD3 0.15  กรัม วิตามิน E50 0.01 กรัม วิตามิน K50 0.015 กรัม วิตามิน B1  0.01 กรัม วิตามิน B2  
0.022 กรัม วิตามิน B6   0.03  กรัม วิตามิน B12  0.022 กรัม ไบโอติน 0.00025 กรัม   โคลีน คลอไรด  5.00 กรัม กรดโฟลิก 0.00025 กรัม ไนอาซิน   0.10  กรัม  
กรดแพนโธทีนิก 0.022 กรัม  บีเอชที  0.53  กรัม    
 2แรธาตุพรีมิกซ ตอ 1 กก. อาหาร ประกอบดวย แรธาตุ MgSO4  0.60 กรัม CuSO4   0.095 กรัม FeSO4 1.185  มิลลิกรัม  ZnO  0.35 กรัม 
 3จากการคํานวณโดยใชราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบชวงเดือน มิถุนายน 2550 ของภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร   
(ตารางภาคผนวกที่  2) และ ราคาของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่คํานวณตามวิธีของ สุภาษิต (2547) 
 4 % NFE = % DM – ( %โปรตีนรวม  +  %ไขมันรวม  +  %เย่ือใยรวม + %เถา) 
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3.  การเก็บขอมูล 

  3.1 ช่ังและบันทึกน้ําหนักตัวไกทดลองเมื่อเร่ิมทําการทดลอง และน้ําหนักตัว 
 ทุกสัปดาห ตลอดการทดลอง 

  3.2 บันทึกปริมาณอาหารที่ไกทดลองกินทุกสัปดาหตลอดการทดลองโดย 
 การชั่งน้ําหนักอาหารที่ใหกิน และน้ําหนักอาหารที่เหลือทุกสัปดาห 

  3.3 บันทึกจํานวนและชั่งน้ําหนักตัวของไกที่ตายตลอดการทดลอง รวมทั้งปริมาณ  
อาหารที่เหลือในวันที่ไกตาย 

  3.4 บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนในระหวางการทดลอง 
 ทุกวันตลอดการทดลอง   

  3.5 บันทึกน้ําหนักมีชีวิตของไกกระทง (น้ําหนักกอนฆาหลังอดอาหาร 24 ช่ัวโมง)  
        น้ําหนักซากอุน และน้ําหนักแยกชิ้นสวน 

 
 4. ลักษณะที่ศึกษา 
  4.1 ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 
    =   ปริมาณอาหารที่ให - ปริมาณอาหารที่เหลือ  
  4.2 น้ําหนกัตัวเพิม่ (กรัม) 
    =   น้ําหนักตวัส้ินสุดการทดลอง – น้ําหนกัตัวเร่ิมทดลอง  
  4.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้าํหนักตวั  
    =   ปริมาณอาหารที่กิน/น้ําหนักตัวทีเ่พิ่มขึน้ 
  4.4 ศึกษาลักษณะซาก ไดแก น้ําหนักมีชีวิต (น้ําหนักกอนฆาหลังอดอาหาร 
24 ช่ัวโมง) น้ําหนักซากอุน (ซากที่ถอนขนไมเอาเครื่องในออก) น้ําหนักซากอุน (เอาเครื่องในออก) 
และน้ําหนักของสวนตางๆ ซ่ึงไดแก เนื้อสันนอก (pectoralis major) เนื้อสันใน (pectoralis minor) 
สะโพก (thigh) นอง (drumstick) ปก (wing) กระเพาะบดหรือกึ๋น (gizzard) และไขมันในชองทอง 
(abdominal fat) 
  4.5 ตนทุนคาอาหารในการผลิตไกกระทง (บาท/กิโลกรัม) 
 

ปริมาณอาหารที่กิน × ราคา
อาหาร 

ในชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห 

+ ปริมาณอาหารที่กิน × ราคา
อาหาร 
ในชวงอายุ 3 – 7 สัปดาห 

ตนทุนคาอาหาร 
= 

น้ําหนกัตัวเพิม่ของไกกระทง ในชวงอายุ  1 – 7 สัปดาห 
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5.   การวิเคราะหทางสถิติ 
...........................      นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s multiple range test (DMRT) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
...........................6. สถานที่ทําการวิจัย 
........................... การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการที่หมวดสัตวปก  โรงผสมอาหาร โรงเรือนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรเนื้อสัตว หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตวและโครงการวิจัยการใชสมุนไพร
ในสุกร ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
ผลของการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับตางๆ ตอปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนัก 
ตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว  

...........................ผลการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับตางๆ ตอปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของไกกระทง ในชวงอายุ 1 – 3, 3 – 7 และ 1 – 7 สัปดาห 
ไดแสดงไวในตารางที่ 17 โดยเมื่อเร่ิมตนทดลองนั้นไกกระทงมีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 100 ± 0.013 กรัม 
ซ่ึงน้ําหนักเฉลี่ยของแตละกลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีผลการทดลองในแต
ละชวงอายุ ดังตอไปนี้ 
 
 ผลของระดับเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารตอปริมาณท่ีกิน น้ําหนักตัวเพิ่มเฉล่ีย 

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของไกกระทงในชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห  
จากผลการทดลองในชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห (ตารางที่ 17) ไกที่ไดรับอาหารที่มี       

เนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่มต่ํา
กวา และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวดอยกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราระดับ 0 เปอรเซ็นต (สูตรควบคุม) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และกลุมที่ไดรับ
อาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กิน และน้ําหนักตัวเพิ่มต่ํา
กวากลุมที่ไดรับอาหารสูตรควบคุมและกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพารา 15 และ 20 
เปอรเซ็นต (P<0.01) อยางไรก็ตาม กลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับ 15 และ 20
เปอรเซ็นต มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  



35 
 

35 
 

 

42 

ตารางที่  17 ปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนกัตัวเพิ่ม และอตัราการเปลี่ยนอาหารเปนน้าํหนักตวัของไกกระทงในชวงอาย ุ1 – 3, 3 – 7 และ 1 – 7 สัปดาหที่ไดรับ
อาหารที่มี              เนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับตางๆ (คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ชวงอายุ  1 – 3 สัปดาห  ชวงอายุ  3 – 7 สัปดาห  ชวงอายุ  1 – 7 สัปดาห สูตรที่ ระดับ
ของเนื้อ
ในเมล็ด
ยางพารา 

น้ําหนัก
เริ่ม

ทดลอง 
ปริมาณ 

อาหารที่กิน 
(กรัม/ตัว) 

น้ําหนัก 
ตัวเพิ่ม 

(กรัม/ตัว) 

อัตรา 
การเปลี่ยน
อาหาร 

 ปริมาณ 
อาหารที่กิน 
(กรัม/ตัว) 

น้ําหนัก 
ตัวเพิ่ม 

(กรัม/ตัว) 

อัตรา 
การเปลี่ยน 
อาหาร 

 ปริมาณ 
อาหารที่กิน 
(กรัม/ตัว) 

น้ําหนัก 
ตัวเพิ่ม 

(กรัม/ตัว) 

อัตรา 
การเปลี่ยน 
อาหาร 

1 0 100.19 589.94 ± 29.06a 496.17 ± 25.26a 1.18 ± 0.06b 3,331.98 ± 144.80 1,362.97 ±  69.44b 2.44 ± 0.09a 3,921.93  ±  140.16   1,859.14 ±  61.81b 2.10 ± 0.05a 
2 10 100.18 491.77 ± 26.66c 366.33 ± 15.80c 1.33 ± 0.06a 3,214.44 ± 203.87 1,383.92 ± 105.82b 2.33 ± 0.25ab 3,688.03  ±  187.38    1,735.97 ± 128.94b 2.13 ± 0.19a 
3 15 100.27 538.21 ± 26.41b 394.79 ± 10.58b 1.35 ± 0.03a 3,058.06 ± 298.82 1,411.52 ± 134.71b 2.16 ± 0.06bc 3,596.28  ±  323.34    1,806.31 ± 143.30b 1.98 ± 0.05ab 
4 20 100.13 538.00 ± 15.95b  402.77 ± 14.79b 1.33 ± 0.03a 3,330.13 ± 154.13   1,613.57  ±  43.84a  2.05 ± 0.04c 3,868.13  ± 149.50    2,016.35 ±  52.16a 1.91 ± 0.03b 

Coefficient of 
Variation 
(CV:%)  

   
5.01 

 
4.87 

 
4.84 

 
6.47 

 
6.58 

 
6.44 

 
5.65 

 
5.63 

 
5.15 

ระดับสําคัญ
(probability: P) 

  
 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.169 

 
0.003 

 
0.003 

 
0.095 

 
0.004 

 
0.015 

 
หมายเหตุ  : a,  b,  c  อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) 
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ผลของระดับเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารตอปริมาณที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของไกกระทงในชวงอายุ 3 – 7 สัปดาห 
การทดลองในชวง 3 – 7 สัปดาห (ตารางที่ 17) พบวา ไกที่ไดรับอาหารที่มี            

เนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) สวนน้ําหนักตัวเพิ่มของกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 
เปอรเซ็นตสูงที่สุดและสูงกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 
เปอรเซ็นต (P<0.05) แตกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 
เปอรเซ็นต มีคาดังกลาวไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
น้ําหนักตัว พบวา กลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีคาดีที่สุด 
และมีคาดีกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0 และ 10 เปอรเซ็นต (P<0.05) 
แตมีคาไมแตกตาง (P>0.05) จากกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 15 
เปอรเซ็นต 
 

ผลของระดับเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารตอปริมาณที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของไกกระทงในชวงอายุ 1 – 7 สัปดาห 
 จากผลการทดลองในชวง 1 – 7 สัปดาห (ตารางที่ 17) พบวา ไกทุกกลุมมีปริมาณ

อาหารที่กินไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตพบวาไกกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตัวเพิ่มสูงที่สุด และสูงกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อใน
เมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 เปอรเซ็นต แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
อยางไรก็ตาม ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มี
น้ําหนักตัวเพิ่มไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวของ
กลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีคาดีที่สุด และไมแตกตางทาง
สถิติ (P>0.05) กับกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 15 เปอรเซ็นต และคา
ดังกลาวของกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  
                        จากผลการทดลองนี้  พบวา  ในชวงอายุ  1 – 3 สัปดาห  ไกที่ได รับอาหารที่มี              
เนื้อในเมล็ดยางพาราทุกระดับ มีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนน้ําหนักตัว ดอยกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0 เปอรเซ็นต                   
(สูตรควบคุม) โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพารา 10 เปอรเซ็นต มีคาปริมาณ
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อาหารที่กินและน้ําหนักตัวเพิ่มนอยที่สุด อาจเนื่องจากในระหวางการเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพารา
นั้น ไดมีการลดกรดไฮโดรไซยานิกของเนื้อในเมล็ดยางพารา ตามวิธีการของ กําชัย (2540) โดยการ
นําเนื้อในเมล็ดยางพาราไปตากแดดเปนระยะเวลา 12 วัน และอบดวยเครื่องอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนั้น มีผลทําใหสามารถลดกรดไฮโดรไซยานิกลงได 
92.93 เปอรเซ็นต แตวิธีลดกรดไฮโดรไซยานิกดังกลาว อาจจะมีผลทําใหคุณภาพของโปรตีนลดลง
ไดเชนกัน ซ่ึง Plakas และคณะ (1985) รายงานวา การเก็บรักษาโปรตีนจากปลาที่ผสมกับน้ําตาล
กลูโคสในอัตราสวน 3:2 โดยมีความชื้น 15 เปอรเซ็นต เก็บไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มี
ระยะเวลาเก็บรักษา 0, 10, 20, 30 และ 40 วัน และเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส 
พบวา ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นที่อุณหภูมิดังกลาว เปนผลใหกรดแอมิโนหลายชนิดมี
ปริมาณลดลง โดยเฉพาะเก็บรักษาไวภายในระยะเวลา  10 วัน กรดแอมิโนไลซีนลดลง 54 
เปอรเซ็นต สวนกรดแอมิโนเมทไธโอนีนลดลง 7 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ 0 วัน เนื่องจากเกิดกระบวนการ browning reaction (maillard reaction)ในการแปรรูปอาหาร
สัตว ถากระบวนการนี้เกิดขึ้นมีผลทําใหกรดแอมิโนไลซีนหรือตัวอ่ืนๆ ทําปฏิกิริยากับสารประกอบ
พวกน้ําตาลทําใหการใชประโยชนไดของกรดแอมิโนเหลานี้ลดลง (เมธา, 2529) ดังนั้นจากการ
ทดลองนี้ อาจเปนไปไดที่การนําเนื้อในเมล็ดยางพาราตากแดดเปนระยะเวลานานและนําไปอบลม
รอนอีกครั้ง ทําใหกรดแอมิโนในเมล็ดยางพาราลดลง โดยเฉพาะกรดแอมิโนเมทไธโอนีนและ     
ไลซีน ซ่ึงเปนกรดแอมิโนที่จําเปน (essential amino acid) ประกอบกับกรดแอมิโนเมทไธโอนีนเปน
กรดแอมิโนที่จํากัดชนิดที่ 1(first limiting amino acid) และกรดแอมิโนไลซีนเปนกรดแอมิโนที่
จํากัดชนิดที่ 2 (second limiting amino acid) ที่สัตวปกตองการสําหรับการเจริญเติบโตและสราง
กลามเนื้อหนาอกดวย (Safamehr et al., 2008) ซ่ึงกรดแอมิโนทั้ง 2 ชนิดนี้รางกายของสัตวไม
สามารถสังเคราะหขึ้นไดตองไดรับจากอาหารเทานั้น (เพิ่มศักดิ์, 2533 ;  ศรีสกุล และ รณชัย, 2539) 
หากไกไดรับกรดแอมิโนเมทไธโอนีนและไลซีนไมเพียงพอ สัตวจะกินอาหารลดลง มีอัตราการ
เจริญเติบโตชา และมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดอยลง (ศรีสกุล และ รณชัย, 2539) ดังนั้นจาก
การทดลองนี้ จึงสงผลใหไกกลุมที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราทุกระดับมีสมรรถภาพการผลิตดอย
กวากลุมควบคุมโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ 10 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม เมือ่
เพิ่มระดับของเนื้อในเมล็ดยางพาราขึ้นเปน 15 และ 20 เปอรเซ็นต และปรับระดับกรดแอมิโนใน
สูตรอาหารใหเทากันทุกสูตร (ตารางที่ 15 และ 16) ซ่ึงทําใหกรดแอมิโนไลซีนสังเคราะหเพิ่ม
มากกวาสูตรที่ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10 เปอรเซ็นต สงผลใหไกมีปริมาณอาหารที่กิน
และน้ําหนักตัวเพิ่มสูงกวากลุมที่ไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10 เปอรเซ็นต เนื่องจากไก
สามารถนํากรดแอมิโนสังเคราะหไปใชประโยชนได 100 เปอรเซ็นต (พันทิพา, 2535)   
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 สวนในชวงระยะเจริญเติบโต (อายุ 3 – 7 สัปดาห) พบวา ไกทุกกลุมมีปริมาณ
อาหารที่กินไมแตกตางกัน แตกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับที่เพิ่มขึ้นมี
น้ําหนักตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารดีขึ้นตามระดับของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มระดับเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีคาดังกลาวดีกวา
กลุมอื่น สงผลใหตลอดระยะการทดลอง 1 – 7 สัปดาห ไกกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวดีกวา
กลุมควบคุม และไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10 และ 15 เปอรเซ็นต มี
ปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ไมแตกตางกับกลุม
ควบคุม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะในเนื้อในเมล็ดยางพารามีกรดไขมันโดยเฉพาะกรดโอเลอิก และ
กรดลิโนเลนิก (26.64 และ 17.27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ซ่ึงเปนกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของไก (Nwokolo, 1990) และเมื่อไกมีอายุ 4 สัปดาห ขึ้นไปไกมีระบบการยอยและดูด
ซึมไขมันและอาหารไดดีกวาไกอายุนอย (เพิ่มศักดิ์, 2533 ; Hunton, 1995) นอกจากนี้ ไพโชค 
(2538) รายงานวา การเสริมไขมันจากสัตวและพืชในระดับ 6 เปอรเซ็นตในอาหารไกกระทง ทําให
มีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกวากลุมที่ไมเสริมไขมัน (P<0.05) และ 
ศศิพันธ และสุวิทย (2546) รายงานวา การเพิ่มระดับของไขวัวและน้ํามันถ่ัวเหลืองในอาหาร 6 เปอรเซ็นต 
และ 9 เปอรเซ็นต ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของไกกระทงดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ จรัส (2548) ที่
รายงานวา เมื่อเพิ่มระดับไขมันในอาหารไกกระทงในระดับ 5 – 10 เปอรเซ็นต ไกมีการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการใชอาหารเพิ่มขึ้น   
 
 เปอรเซ็นตการตายของไกกระทงท่ีไดรับเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับตางๆ 
 เปอรเซ็นตการตายของไกกระทง (ตารางที่ 18) พบวา มีไกตายทุกกลุมการทดลอง 
โดยกลุมที่ไดรับอาหารสูตรควบคุมและกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 
เปอรเซ็นตมีเปอรเซ็นตการตายต่ําที่สุด (1.33 และ 1.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ต่ํากวากลุมที่ไดรับ
อาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 10 และ 15 เปอรเซ็นต (2.66 และ 2.66 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ) อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตการตายของไกทั้ง 4 กลุมนอยกวามาตรฐานการเลี้ยงทั่วไป        
(4.5 เปอรเซ็นต) (วีระ , 2539) 
 

ผลของการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับตางๆ ตอคุณภาพซากของไกกระทง  
 ผลการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ระดับตางๆ ตอคุณภาพซากของไกกระทง เมื่อส้ินสุด
การทดลองที่   7 สัปดาห  แสดงในตารางที่  19 พบวา น้ํ าหนักมี ชีวิต (อดอาหาร 12 ช่ัวโมง) 
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ตารางที่  18 เปอรเซ็นตการตายของไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมลด็ยางพาราในระดบัตางๆ  

สูตรที่ ระดับของเนื้อใน
เมล็ดยางพารา 

ไก 
(ตัว) 

ไกตาย 
(ตัว) 

เปอรเซ็นต 

1   0 75 1 1.33 
2 10 75 2 2.66 
3 15 75 2 2.66 
4 20 75 1 1.33 
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ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองครั้งนี้ พบวา ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อใน
เมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตของน้ําหนักซากอุน(รวมเครื่อง
ใน) น้ําหนักซากอุน (เอาเครื่องในออก) เนื้อสันนอก สันใน สะโพก นอง ปก สวนที่บริโภคได
ทั้งหมด  และกระเพาะบด (กึ๋น)ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของ
น้ําหนักมีชีวิต สอดคลองกับ สุรัตน (2528) ที่รายงานวา การใชกากเมล็ดยางพาราในอาหารไก
กระทงในระดับ 0, 15, 20, 30, 35 และ 40 เปอรเซ็นต สงผลใหไกมีเปอรเซ็นตซากตกแตงไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตการทดลองครั้งนี้ไกแตละกลุมมีการสะสมไขมันชองทองที่
แตกตางกัน โดยพบวา ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีการ
สะสมไขมันชองทองสูงที่สุด (1.08 เปอรเซ็นต) และสูงกวากลุมอื่นๆ (P<0.05) ซ่ึงขัดแยงกับการ
ทดลองของ สุรัตน (2528) และ ศิริชัย และคณะ (2525) ที่รายงานวา การใชกากเมล็ดยางพาราใน
ระดับ 0, 5, 20 และ 40 เปอรเซ็นต สงผลใหมีไขมันชองทองที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
เนื่องจากการทดลองของ  ศิริชัย และคณะ (2525) และสุรัตน (2528) ใชกากเมล็ดยางพารา ซ่ึงมี
ไขมันรวมเหลืออยูนอย (3.15 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง) เนื่องจากสกัดน้ํามันออกแลว จึงสงผลใหไขมนั
ในชองทองไมมีความแตกตางกัน สวนในการทดลองนี้ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่มีไขมันรวมสูง 
(45.88 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง) จึงสงผลใหในอาหารมีไขมันเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของการเสริมเนื้อ
ในเมล็ดยางพารา ซ่ึง ศศิพันธ และสุวิทย (2546) รายงานวา เมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มจาก 3.0 เปน 
6.0 และ 9.0 เปอรเซ็นต ปริมาณไขมันในชองทองของไกเนื้อมีน้ําหนักมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) นอกจากนั้น ระดับของพลังงานในอาหารมีผลตอการสะสมไขมันในชองทองได
เชนกัน หากในอาหารมีระดับพลังงานสูงทําใหไขมันในรางกายและในซากโดยเฉพาะไขมันชอง
ทองมีปริมาณสูงขึ้นดวย (Scott et al.,1982 ; Shalev, 1995 ; Lipstein et  al.,1975 ; Summer et al., 
1992 อางโดย ทรงยศ, 2543) 
 จากการทดลองนี้ พบวา ไกที่มีอายุ 7 สัปดาห ที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพารา
ในระดับ 10 และ 15 เปอรเซ็นต  มีแนวโนมของปริมาณการกินอาหาร (3,688.03 และ 3,596.28 กรัมตอ
ตัว ตามลําดับ) นอยกวา กลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพารา ในระดับ 0 และ 20 เปอรเซ็นต 
(3,921.93 และ 3,868.13 กรัมตอตัว ตามลําดับ) (ตารางที่ 17) จึงทําใหไกกลุมดังกลาวขางตนไดรับ
พลังงานนอยกวา ดังนั้นจึงสะสมไขมันในชองทองนอยกวากลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในระดับ 0 และ 20 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 19  สวนประกอบของซากของไกกระทง (เปอรเซ็นตของน้ําหนักมีชีวิต) ที่ไดรับอาหารที่มี
เนื้ อ ใน เมล็ ดย างพาราในระดับต า งๆ  เมื่ อ ส้ินการทดลองที่ อ ายุ  7 สัปดาห                          
(คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

  ระดับเนื้อในเมล็ดยางพารา สวนประกอบ 
    ของซาก 0 10 15 20 

CV 
(%) 

P-
value 

น้ําหนักมีชวีิต (กก.)* 1,837.80 ± 111.89 1,852.40 ± 196.58 1,824.50 ± 151.51 1,989.20 ± 66.69 2.36 0.259 
ซากอุน 
(รวมเครื่องใน) 

89.24 ± 2.65 89.05 ± 2.71 91.57 ± 1.31 90.03 ± 1.78 2.44 0.290 

ซากอุน  
(เอาเครื่องในออก) 

77.72 ± 0.75 77.69 ± 1.53 79.45 ± 1.01  78.86± 1.93  1.76 0.159 

สันนอก 12.20 ± 0.75 13.71 ± 1.56 12.04 ± 1.00 11.59 ± 0.69 8.57 0.368 
สันใน 3.44 ± 0.18 3.31 ± 0.26 3.52 ± 0.20 3.41 ± 0.24 6.72 0.574 
สะโพก 12.84 ± 0.85 12.62 ± 1.07 12.34 ± 0.54 13.02 ± 0.57 8.08 0.571 
นอง 10.77 ± 0.64 10.50 ± 0.45 10.53 ± 0.15 10.72 ± 0.36 4.16 0.711 
ปก 8.53 ± 0.11 8.58 ± 0.36 8.23 ± 0.34 8.43 ±  0.27 3.47 0.282 
ไขมันชองทอง 1.00 ± 0.07 ab 0.99 ± 0.03 ab 0.90 ±  0.03 b 1.08  ± 0.13 a 8.40 0.026 
กระเพาะบด (กึ๋น) 1.03 ± 0.07 1.13 ±  0.07 1.05 ± 0.02 1.09 ± 0.09 7.18 0.196 
สวนที่บริโภคได 47.80 ± 1.07 48.88 ± 2.06 46.68 ± 1.24 47.19 ± 0.72 2.87 0.107 

หมายเหตุ  * น้ําหนักมีชีวิต หมายถงึ น้ําหนักไกกระทงที่อดอาหาร 12 ชั่วโมง   

                 a,  b  อักษรในแนวนอนทีแ่ตกตางกันมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
 
 

จากการตรวจซาก โดยสัตวแพทยประจําฟารมของภาควิชาสัตวศาสตร พบวา มาม 
หัวใจ กระเพาะอาหาร และลําไส ของไกทุกกลุมไมพบความผิดปกติอันเนื่องมาจากกรดไฮโดร-              
ไซยานิก ซ่ึง มาลินี (2523) รายงานวา วิการที่เดนชัดของอาการเปนพิษของ กรดไฮโดรไซยานิก คือ
มามโต พบจุดเลือดออกบนเยื่อหุมหัวใจ สวนกระเพาะอาหารและลําไสมีอาการบวมและพบจุด
เลือดออกทั่วไป ผลการทดลองนี้สอดคลองกับ ศิริชัย และคณะ (2525) ที่เล้ียงไกกระทงดวย             
กากเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 5, 10, 20 และ 40 เปอรเซ็นต พบวา ไมสามารถตรวจพบรองรอย
อาการเปนพิษของกรดไฮโดรไซยานิก การที่กรดไฮโดรไซยานิกในเนื้อในเมล็ดยางพาราไมมีผลตอ
ซากไกทุกกลุมในการทดลองนี้ อาจเนื่องจากการทดลองนี้ใชเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ผานการลด             
กรดไฮโดรไซยานิกมาแลวอยางดี คือผานการตากแดด 12 วัน และอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ซ่ึง กําชัย (2540) รายงานวา การนําเนื้อในเมล็ดยางพาราไปตากแดด 12 วนั แลว
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นําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทําใหเนื้อในเมล็ดยางพารามีกรดไฮโดร-
ไซยานิกเพียง 27.45 มิลลิกรัม/กิโลกรัมเทานั้น ในสภาพวัตถุแหง และเมื่อนําเนื้อในเมล็ดยางพารา
มาผสมในอาหารที่ระดับสูงที่สุดในการทดลองนี้ คือ 20 เปอรเซ็นต โดยการคํานวณ พบวา มีกรด-
ไฮโดรไซยานิกในอาหารเพียง 5.49  มิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร ซ่ึงต่ํากวาระดับที่จะกอใหเกิด
ความเปนพิษในไก โดย Jalaludin และ Ho (1972) ไดรายงานวาไกสามารถทนพิษกรดไฮโดรไซ-
ยานิกในอาหารไดที่ระดับ 135 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร สวน Anonymous (2006) รายงานวา ไก
สามารถทนพิษกรดไฮโดรไซยานิกไดสูงถึง 2.80 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกร ัม ซ่ึงในการ
ทดลองนี้ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต ไดรับกรดไฮโดรไซยานิก
ประมาณ  0.505  มิลลิกรัมตอวัน ซ่ึงอยูในระดับต่ําและไมเปนอันตรายตอ 
 
                              ตนทุนคาอาหารในการผลติไกกระทงท่ีไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ

ตาง ๆ 
ตนทุนคาอาหารในการผลิตไกตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม แสดงในตารางที่ 20 โดย

เมื่อพิจารณาตนทุนคาอาหารตลอดการทดลอง พบวา ไกกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราระดับ 0 เปอรเซ็นต มีตนทุนคาอาหารต่ําที่สุด (25.51 บาทตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
รองลงมาคือไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 15 และ 20 เปอรเซ็นต (25.70 และ 
25.71 บาทตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว ตามลําดับ) โดยกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราใน
ระดับ 10 เปอรเซ็นต มีตนทุนคาอาหารสูงที่สุด (26.66 บาทตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว) จะเห็นไดวาเมื่อ
ปริมาณเนื้อในเมล็ดยางพาราเพิ่มขึ้น ตนทุนคาอาหารในการผลิตไก 1 กิโลกรัมเพิ่มขึ้นดวย 
เนื่องจากการทดลองในครั้งนี้ ซ้ือเมล็ดยางพาราในราคาสูง  และมีคาใชจายในการเตรียม                           
เนื้อในเมล็ดยางพารา (กะเทาะเปลือก คัดแยกเปลือก อบ และบด) (ตารางภาคผนวกที่  3, 4 และ 5) 
จึงทําใหเนื้อในเมล็ดยางพาราพรอมใชผสมอาหารมีราคา 19.88  บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม        
เนื้อในเมล็ดยางพารามีขอดีคือ มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง ซ่ึงกรดไขมันไมอ่ิมตัวนั้น สัตวสามารถยอย
และดูดซึมไดดี ทําใหสัตวในชวงเจริญเติบโตมีอัตราการเจริญเติบโต และมีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนน้ําหนักตัวดีขึ้นเมื่อกรดไขมันไมอ่ิมตัวในอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้น (ศศิพันธ และ สุวิทย, 2546) ซ่ึง
จะเห็นไดจากการใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต สงผลใหไกมีน้ําหนักตัวเพิ่มและ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวดีที่สุด  
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สรุป 
 

ไกกระทงชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห ที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 
10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหาร         
เปนน้ําหนักตัว ดอยกวากลุมควบคุม แตเมื่อไกมีอายุมากขึ้น (3 – 7 สัปดาห) และตลอดการทดลอง 
(1 – 7 สัปดาห) ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหารในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีผลให
ปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวเพิ่ม และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวดีกวากลุมควบคุม 
อยางไรก็ตาม ไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีการสะสมไขมัน
ชองทองสูงสุด สวนตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัวของไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ด
ยางพาราทุกระดับสูงกวากลุมควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

47 
 

 

51 

 
 
ตารางที่ 20 ตนทุนคาอาหารในการผลิตไกกระทงที่ไดรับอาหารที่มีเนือ้ในเมล็ดยางพาราในระดับตางๆ ในชวงอายุ 1 – 3, 3 – 7 และ 1 – 7 สัปดาห  

ชวงอายุ 1 – 3 สัปดาห  ชวงอายุ 3 – 7 สัปดาห  ชวงอายุ 1 – 7 สัปดาห สูตรที ่ ระดับ 
เนื้อใน
เมล็ด

ยางพารา 

อัตราการ 
เปลี่ยนอาหาร 
เปนน้ําหนักตัว 

ราคา 
อาหาร 

(บาท/กก.) 

ตนทุน 
คาอาหาร 

(บาท/กก.น้าํหนักตัว) 

 อัตราการ 
เปลี่ยนอาหาร 
เปนน้ําหนักตัว 

ราคา 
อาหาร 

(บาท/กก.) 

ตนทุน 
คาอาหาร 

(บาท/กก.น้าํหนักตัว) 

 อัตราการ 
เปลี่ยนอาหาร 
เปนน้ําหนักตัว 

ราคา 
อาหาร 

(บาท/กก.) 

ตนทุน 
คาอาหาร 

(บาท/กก.น้าํหนักตัว) 
1 0 1.18 12.17 14.36  2.44 12.13 29.59  2.10 12.15 25.51 
2 10 1.33 12.54 16.67  2.33 12.50 29.12  2.13 12.52 26.66 
3 15 1.35 13.00 17.55  2.16 12.96 27.99  1.98 12.98 25.70 
4 20 1.33 13.48 17.92  2.05 13.45 27.57  1.91 13.46 25.71 
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บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพาราและการใชเนื้อในเมล็ด
ยางพาราในอาหารไกกระทงในระดับ 0, 10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต โดยแทนที่กากถั่วเหลืองและ
ขาวโพด มีผลสรุปไดดังนี้ 

1.  เนื้อในเมล็ดยางพารามี วัตถุแหง 96.70 เปอรเซ็นต และเมื่อคิดบนฐานวัตถุแหง
พบวา โปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถา ไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส 
มีคาเทากับ 17.89, 45.88,  8.66, 3.41, 24.07, 0.14 และ 0.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และพลังงานรวม  
6,331 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมของวัตถุแหง 

2.  การใชประโยชนของโภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก พบวา มีคาการ
ยอยไดของวัตถุแหง 80.82 เปอรเซ็นต สมดุลไนโตรเจน -1.09 กรัม และมีคาพลังงานที่ใชประโยชน
ไดโดยประมาณ (AME) พลังงานที่ใชประโยชนไดโดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (AMEn) 
พลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริง (TME) และ พลังงานที่ใชประโยชนไดที่แทจริงเมื่อปรับสมดุล
ไนโตรเจน (TMEn) เทากับ 5,178, 4,954, 5,592 และ 5,035 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัมของวัตถุแหง
ของอาหาร 

3. ปริมาณอาหารที่กินของไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 
10, 15 และ 20 เปอรเซ็นต ในระยะ 1 - 7 สัปดาห พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แต
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ของไกที่ไดรับอาหาร
ที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต ดีที่สุด ดีกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 

4. ลักษณะซากของไกที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0, 10, 15 
และ 20 เปอรเซ็นต พบวา มีน้ําหนักซากอุน (รวมเครื่องใน) น้ําหนักซากอุน (เอาเครื่องในออก) เนื้อ
สัน-นอก สันใน สะโพก ปก นอง สวนที่บริโภคได และกระเพาะบด (กึ๋น) ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P<0.05) แตกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต มีไขมัน
ชองทองสูงกวากลุมอื่นๆ (P<0.01)   
  5 .  ตนทุนค าอาหารตอการ เพิ่ มน้ํ าหนักตั ว  1  กิ โลกรัมของไกที่ ได รับ                     
อาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 0 เปอรเซ็นต มีคาต่ําที่สุด (25.51 บาทตอกิโลกรัม) 
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รองลงมาคือ   กลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 15 และ 20 เปอรเซ็นต (25.70  
และ 25.71 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ) สวนกลุมที่ไดรับอาหารที่มีเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 
10 เปอรเซ็นต มีตนทุนสูงที่สุด (26.66 บาทตอกิโลกรัม) 

ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในระดับ 20 เปอรเซ็นต ใน
สูตรอาหารไกกระทง เปนระดับที่เหมาะสมโดยไมมีผลตอสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1.  ในชวงไกเจริญเติบโตอาจเพิ่มระดับของเนื้อในเมล็ดยางพารา ใหมีระดับสูงขึ้น 
ในระดับ 25 และ 30 เปอรเซ็นต เนื่องจากในการทดลองนี้เมื่อเพิ่มเนื้อในเมล็ดยางพาราระดับ 20 
เปอรเซ็นตไกมีน้ําหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวดีขึ้น 

  2.  การใชเนื้อในเมล็ดยางพาราในการเลี้ยงสัตวควรคํานึงถึงชวงระยะเวลาในการ
ใช  เนื่องจากเมล็ดยางพาราไมมีตลอดทั้งป มีเฉพาะชวงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคม และ
ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นควรใชเนื้อในเมล็ดยางพาราเลี้ยงสัตวใหหมดในแตละ
ชวงฤดูกาลเพราะหากเก็บไวนานจะเกิดการเหม็นหืนได 
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i��%"�79�%�"�'����� ��*��.(��
�� Moreng %"� Avens (1985) *(��8��� ����(8 
 1. ����
��� (��))��&��������89�) !	D�!�"� 12 7� ��*� 
 2. 7� �%"����;?��89�����*(7(������i�� (live body weight)  
 3. i����)��.(���!���!"#�;( & (jugular vein) %"�	"�)���!"#���"�*�<����� 
	
�*�> 3 ��;(  
 4. <��*'�����"����89�
�� �>�E�*�	
�*�> 70 �I�!'"!'()� !	D�!�"�	
�*�> 
2  ��;( 
 5. ���� ��)�9����������"���!&
# ���������*��� !	D�!�"� 30 ����;( %"��
�9��*�����;( !�"#���*#(�&
�8�<��*� !�# ���'������)� ��?8� 7� �%"����;?��89�����'��
���;�8���� (
�*!&
# ���) 
 6. F��!��
�!�������<��'�����%"�F��7��;��!���)��E�)���<��
7��;�� %"�%)�����;( ������ (giblets) ���%�� ��� ����< �?p� *��* %"��
�!���%;� �*�
�*���
(������? � <����8�7� ��89�����'�����;�8���� (�*�
�*!&
# ���) %"�7� ��89�����!&
# ���;( ������ 
���;?��89����� 
 7. �9�'�����;( ���%)��!	D���������A ����(8 
  7.1 ���%)���������;�8��*� (leg quarter) �<��������"9�����
�
�
�!�>����
�������
��������� (femur) ����
��������� (ilium) <����8�<?����%)�������
����%���%"�!;��;�8� 2 ���� ��	�
��
�!�>
�������
��������"��� (tibia) ����
��������%��� 
(tarsometatarsus) �
#�
��
�!�> (hock joint) %"��<?����%���(�&
�8��
��
�!�>����
�������
����
���������
��������"��� �:<����!	D��������������
#����� (thigh) ������������ 
(drumstick) ;9���
7� �%"����;?��89����� 
  7.2 ���%)�������	@� �
��
�!�>
)�����
������ (humerus) ;( ������
"9�������
�!�>�����"� ;9���
7� �%"����;?��89����� 
  7.3 ���%)�������!�#8����� (breast) '? ��*�)�?�%F���"��*!�#8�����
;�8��*� &# ������ ����� (pectoralis major) %"� ����� (pectoralis minor) ��)��*�
�"�
�*�<���
��������� %"�'( �&
�������)��)�*�����
����E�)�"��<���
(�!�#8��*%���
����
����"��%"���*����
���������   

������� 	 
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��#��$"���+6
+����*���-�*����+�*��,�-������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                         

 
������������� 1  !&
# ���!;��!*":�)����
�  ������������� 2  !&
# �%)�!	"#�

!*":�)����
� 

           

 

                            
 

������������� 3  %F����!*":�)����
� 

                  
 ������������� 4  ����!�#8��!*":�)����
� 
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�������������   5  !&
# ���!�#8��!*":�

)����
� 
 ������������� 6  !*":�)����
� 

                               

                     

 

 
 
������������� 7  !�#8��!*":�)����
�  ������������� 8  !�#8��!*":�)����
�;( F��� 

��
������9�*�F�*���
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���#�4*�����$�/����=�6�����+�.�/ 

 

 

                     
 

 
������������� 9  ������.���u!'&�
���� !�IF��  
 

 ������������� 10  ���;( ������
�!�>���!�# 
���������
!�:�*�" 

 

      

                
������������� 11  �	�
>�����
!�:�*�"%"�

	B����� (harness) 
 

 ������������� 12  ��.(��
����	�
>�!�:�*�" 
%"�	B�������������� 
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������������� 13  ��
����	�
>�����
!�:�

*�"%"�	B����� (harness) 
 

 ������������� 14  !�#8��!*":�)����
�;(  
	BC�!	D�������	=� *(
���� �����  1  !'���!*�
 
%"� )��  2  !'���!*�
  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

������������� 15  ��.(	=�!�#8��!*":�
)����
������� 

 �������������  16  ���;( ����	�
>�!�:�*�"�"��
	=�!�#8��!*":�)����
� 
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���D$4A��	��.�/��4�������-� 7 !�#�� " 

   

                                                                               
                  

 

 

 

 

 

 
������������� 17  '������
�;��"��F�� 

!�!&
# ���� 
 ������������� 18  ��
���'�����������%"� 

&�
��
�!�> �
����&��;(  1  

  

                                                                                                                                                                                                                           

      

 

 

 

 

 

 
������������� 19  !	
()�!;()�!�#8�������

���%��"��"��*��
;�"�  
 ������������� 20  7�8�������'��!*# F���

��
���%���'�� 

 

 ��-* �� :     T 1 �*�)�?�   ���
;( F�*!�#8��!*":�)����
�
����    0   !	
�!':��� 
      T 2 �*�)�?�   ���
;( F�*!�#8��!*":�)����
�
����  10   !	
�!':��� 
      T 3 �*�)�?�    ���
;( F�*!�#8��!*":�)����
�
����  15   !	
�!':��� 
      T4 �*�)�?�   ���
;( F�*!�#8��!*":�)����
�
����  20   !	
�!':��� 

 

 

      T1               T2             T3               T4 
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������� � 

 

�������*���4 "	
���!���� 

 
���������������  8  ��!&
����&��*%	
	
����	
�*�>���
;( ������  7����)� 1 - 3 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 24132.363 8044.121 17.473 0.000 
Error 16    7365.958   460.372   

Total 19 31498.322    

CV. 5.01 %     

 

 

���������������  9  ��!&
����&��*%	
	
�����89��������!�� *����� 7����)� 1 - 3 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 47576.604 15858.868 52.020 0.000 
Error 16 4877.820     304.864   

Total 19 52454.424    

CV. 4.87 %     

 

 

��������������� 10 ��!&
����&��*%	
	
������
���
!	"( )����
!	D��89������������� 
  7����)� 1 - 3 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.091 0.030 11.269 0.000 
Error 16 0.043 0.003   

Total 19 0.134    

CV. 4.84 %     
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��������������� 11 ��!&
����&��*%	
	
����	
�*�>���
;( ������ 7����)� 3 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 250888.330 83629.443 1.905 0.169 
Error 16 702352.230 43897.014   
Total  19 952240.560    

CV. 6.47 %     
 

 

��������������� 12 ��!&
����&��*%	
	
�����89��������!�� *����� 7����)� 3 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 199909.820 66636.606 7.385 0.003 
Error 16 144362.780   9022.673   
Total 19 344272.590    

CV. 6.58 %     
 

 

��������������� 13 ��!&
����&��*%	
	
������
���
!	"( )����
!	D��89�������������
 7����)� 3 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.441 0.147 7.085 0.003 
Error 16 0.332 0.021   
Total 19 0.773    

CV. 6.44 %     
 

 

��������������� 14  ��!&
����&��*%	
	
����	
�*�>���
;( ������  7����)� 1 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3   348020.360 116006.785 2.554 0.095 
Error 16   726638.560   45414.910   
Total 19 1074658.900    

CV. 5.65 %     
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���������������  15  ��!&
����&��*%	
	
�����89��������!�� *����� 7����)� 1 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3  212946.660 70982.219 6.496 0.004 
Error 16  174826.550 10926.659   
Total 19  387773.210    

CV. 5.63 %     

 

���������������  16  ��!&
����&��*%	
	
������
���
!	"( )����
!	D��89�������������
 7����)� 1 - 7 ��	���� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.156 0.052 4.698 0.015 
Error 16 0.177 0.011   
Total 19 0.332    

CV. 5.15 %     

 

���������������  17  ��!&
����&��*%	
	
�����89�����*(7(�������
���i�� 24 7� ��*� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 87450.550 29150.183 1.474 0.259 
Error 16 316481.000 19780.063     
Total 19 403931.550    

CV. 2.36 %     

 

���������������  18  ��!&
����&��*%	
	
�����89�����'����� (
�*!&
# ���) 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 19.782 6.594 1.363 0.290 
Error 16 77.397 4.837   
Total 19 97.179    

CV. 2.44 %     
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���������������  19  ��!&
����&��*%	
	
�����89�����'����� (!�!&
# ����) 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 11.377 3.792 1.969 0.159 
Error 16 30.821 1.926   
Total 19 42.198    

CV 1.76 %     

 

���������������  20  ��!&
����&��*%	
	
����!�#8����� 
SOV  DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 6.011 2.004 1.125 0.368 
Error 16 28.497 1.781    
Total 19 34.508    

CV. 8.57 %     

 

���������������  21  ��!&
����&��*%	
	
����!�#8����� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.109 0.036 0.686 0.574 
Error 16 0.847 0.053   
Total 19 0.956    

CV. 6.72 %     

 

���������������  22  ��!&
����&��*%	
	
��������� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3  1.287 0.429 0.691 0.571 
Error 16  9.939 0.621   
Total 19     11.226    

CV. 8.08 %     
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���������������  23  ��!&
����&��*%	
	
������� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.273 0.091 0.464 0.711 
Error 16 3.134 0.196   
Total 19 3.407    

CV. 4.16 %     

 

���������������  24  ��!&
����&��*%	
	
����	@� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.357 0.119 1.391 0.282 
Error 16 1.370 0.086   
Total 19 1.727    

CV. 3.47 %     

 

���������������  25  ��!&
����&��*%	
	
������*��7��;�� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.079 0.026 4.050 0.026 
Error 16 0.105 0.007   
Total 19 0.184    

CV. 8.40 %     

 

���������������  26  ��!&
����&��*%	
	
�����
�!����� (�?p�) 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 0.029 0.010 1.755 0.196 
Error 16 0.090 0.006   
Total 19 0.119    

CV. 7.18 %     
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���������������  27  ��!&
����&��*%	
	
��������;( �
��E&���;�8��*� 
SOV DF SS MS F - value P - value 

Treatment 3 13.470 4.490 2.390 0.107 
Error 16 30.054 1.878   
Total 19 43.524    

CV. 2.87 %     
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