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และ ธิดา โคมแสงทอง5/
การศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง ดําเนินการ
ทดลองในฟาร์มเกษตรกร ตําบลหนองฆ้อ อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จํานวน 5 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหาง
ขาว อายุ 0 วัน จํานวน 60 ตัว/ราย รวม 300 ตัว ไก่ได้รับน้ําและอาหารอย่างเต็มที่ เมื่อไก่พื้นเมืองอายุ 6 สัปดาห์
ได้รับอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนเพื่อให้มีระดับ กรดอะมิโนที่มีกํามะถันเป็น
องค์ประกอบ (Total sulfur amino acid, TSAA) ในสูตรอาหาร 105% เปรียบเทียบกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วย
อาหารสําเร็จรูป เลี้ยงจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ พบว่า ไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับ
เสริมเมทไธโอนีนมีน้ําหนักตั วสุดท้าย เท่ากับ 1,403.49 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 931.73 กรัม/ตัว อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) 19.85 กรัม/ตัว/วัน ปริมาณอาหารที่กิน 80.56 กรัม/ตัว/วัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร (FCR) 6.40 ราคาอาหารต่อน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 62.17 บาท/กก. ขณะที่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วย
อาหารสําเร็จรูปมีน้ําหนักตัวสุดท้าย เท่ากับ 1,298.09 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 942.30 กรัม/ตัว อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) 13.27 กรัม/ตัว/วัน ปริมาณอาหารที่กิน 74.92 กรัม/ตัว/วัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร (FCR) 5.68 และราคาอาหารต่อน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 74.46 บาท/กก. ไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารผสม
กากมั น หมั กยี ส ต์ ร่วมกับ การเสริม เมทไธโอนี น มี เปอร์เซ็ น ต์ ซ ากเฉลี่ ย 79.89% กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รับ อาหารสํ า เร็จ รูป มี
เปอร์เซ็นต์ซากเฉลี่ย เท่ากับ 79.76% ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง พบว่า กลุ่มที่ได้รับอาหารสําเร็จรูปตลอดการเลี้ยงมี
ต้นทุนเฉลี่ย 116.58 บาท/ตัว ขณะที่ไก่พื้นเมืองที่ได้รับกากมันสําปะหลังร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนมีต้นทุนเฉลี่ย
101.98 บาท/ตัว การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนในอาหารไก่
พื้นเมือง พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนในอาหาร โดยมีค่า
เท่ากับ 4.97±0.08 ขณะที่การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทําให้ไก่มีอัตราการ
เจริญเติบโตต่ํา ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่ากินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ระดับทัศนคติเฉลี่ย 5.00±0.00
และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีน ดังนั้นจึงสามารถใช้กากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์เสริมเมทไธโอนีน 105% TSAA ในสูตรอาหารไก่พื้นเมืองได้โดยไม่กระทบต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซาก
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Abstract
The study of Yeast Fermented Cassava Pulp with Methionine Supplementation
in Diet of Native Chicken Small Holder Farm at Rayong Province
Rattana Nukreaw1/ Attapong Kongruksa2/ Anchali Sikulap2/Tuantong Srinakruea3/
Kanokkarn Poosuwan4/ and Tida Comsangtong5/
The study of yeast fermented cassava pulp with methionine in native chicken diet
at small holder farms, Rayong province. 300 of 0 day old Lueng Hang Khao native chicks
were divided into 5 farms each 60 chicks. The chicks were received ad libitum. 6 weeks old
Lueng Hang Khao native chicks received experimental diet (yeast fermented cassava pulp
with methionine 105% of total sulfur amino acid, TSAA) compared with chicken fed
commercial diet. Chickens were reared until 16 weeks old. Recording production
performance and carcass quality of the native chicken fed commercial and experimental
diet. After that study attitudes towards using yeast fermented cassava pulp with methionine
in Lueng Hang Khao native chicken diet. The result found that final body weight, body
weight gain, ADG, feed intake, FCR and feed cost/gain (FCG) of chicken fed experimental diet
were 1,403.49 g/bird, 931.73 g/bird, 19.85 g/bird, 80.56 g/bird/day, 6.40 and 62.17 baht/kg
respectively. While, final body weight, body weight gain, ADG, feed intake, FCR and FCG of
chicken fed commercial diet were 1,298.09 g/bird, 942.30 g/bird, 13.27 g/bird, 74.92
g/bird/day, 5.68 and 74.46 baht/kg respectively. Production cost of chicken fed commercial
diet and yeast fermented cassava pulp with methionine group were 116.58 baht/bird and
101.98 baht/bird respectively. Carcass percentage of lueng Hang Khao native chickens
received experimental diet was 79.89% and 79.76% of chicken fed commercial diet. The
farmer best attitudes towards using yeast fermented cassava pulp with methionine in Lueng
Hang Khao native chicken diet was 4.97±0.08. However, high attitudes (5.00±0.00) on low
growth performance of Lueng Hang Khao native chicken were fed yeast fermented cassava
pulp in diet (no supplement methionine) compared with chicken fed commercial diet.
Concussion, yeast fermented cassava pulp with methionine 105% of TSAA is able to use for
native chicken diets.
Key word: yeast fermented cassava pulp, methionine, native chicken small holder farm,
Rayong Province
Research No: 61(1)-0511-017
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1
บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
จังหวัดระยองมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อยทั้งหมด 8,958 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ไทยแท้ 3,920
ราย มีไก่พื้นเมือง จํานวน 298,247 ตัว การเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นไก่ชนและขุนจําหน่าย เกษตรกรเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบขุน มีจํานวน 60 ราย ขุนไก่พื้นเมืองเฉลี่ยรายละ 100 ตัว รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ
เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรจะเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีผสมแบบธรรมชาติ อาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้อาหารสําเร็จรูป
ข้ า วโพดและข้ า วเปลื อ กเป็ น อาหารหลั ก จึ ง ทํ า ให้ ต้ น ทุ น การเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งของเกษตรกรสู ง จากการ
ดําเนิ นงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบันของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 ได้สํารวจความต้องการของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัด
ระยอง พบว่า เกษตรกรมีความต้องการลดต้นทุนค่าอาหารในการขุนไก่พื้นเมือ ง ดังนั้นศูนย์วิจัยฯ จึงมีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองฆ้อ จํานวน 46 ราย ไก่พื้นเมือง 4,000 ตัว และกลุ่ม
ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตําบลหนองมะปริง จํานวน 20 ราย ไก่พื้นเมือง 1,000 ตัว ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยใช้
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารในอัตราส่วน 70:30 พบว่าวิธีดังกล่าว
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้การใช้กากมันหมักยีสต์ทําให้ค่าอาหารไก่
มีราคาถูกลง แต่เกษตรกรยังคงมีปัญหาในการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ทั้งด้านสมรรถภาพการผลิต คือ
ไก่โตช้า ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนาน โดยพบว่าไก่พื้นเมืองขุนที่ได้รับอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์มี
น้ําหนักตัวเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัมใช้ระยะเวลาเลี้ยง 5-6 เดือน ซึ่งต่ํากว่าน้ําหนักตัวมาตรฐานของไก่พื้นเมือง 6.98
% มีอัตราการเลี้ยงรอดต่ํา ส่วนด้านคุณภาพซาก พบว่าไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมัก
ยีสต์ มีผิวหนังขาวซีดไม่เหลือง มีการสะสมไขมันในช่องท้อง อวัยวะภายในรวมถึงระบบสืบพันธุ์มาก และเมื่อ
ให้อาหารสําเร็จรูปผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ในอัตราส่วน 50:50 เป็นระยะเวลานานในไก่พ่อแม่พันธุ์
พบว่าอัตราการให้ไข่ของแม่ไก่พื้นเมืองลดลง จึงส่งผลให้สมาชิกกลุ่มบางรายเลิกใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์
และบางรายมีการเพิ่มโปรตีนในอาหารโดยการใช้ปลาป่นหรือกากถั่วเหลือง เพื่อช่วยให้อัตราการเจริญเติบโต
ของไก่ดีขึ้น ขณะที่วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน มีราคาแพง ต้องใช้เป็ นจํานวนมาก และไม่มีขายในพื้นที่จังหวัด
ระยอง จําเป็นต้องไปซื้อในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทําให้เกษตรกรมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกษตรกรแบกรับค่าอาหารและค่าขนส่ง ส่งผลให้ลดจํานวนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลง ซึ่ง
สาเหตุที่ทําให้การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ไม่ประสบความสําเร็จนั้น อาจเกิดจากระดับโปรตีนในอาหาร
ต่ํ า กว่ า ความต้ อ งการของไก่ พื้ น เมื อ ง และความไม่ ส มดุ ล ของกรดอะมิ โ นในกากมั น สํ า ปะหลั ง หมั ก ยี ส ต์
โดยเฉพาะเมทไธโอนีนและไลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนจําเป็นพบว่ามีค่อนข้างต่ําในกากมันสําปะหลังหมักยีสต์
แม้ว่าปริมาณโปรตีนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (นุจิรา, 2553)
กรดอะมิโนสังเคราะห์มีความสําคัญในสัตว์ปีกเป็นอย่างมาก เพราะการใช้กรดอะมิโนสังเคราะห์เสริม
ในสูตรอาหาร สามารถประหยัดอาหารโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติที่ต้องเติมลงไป เพื่อให้สัตว์ได้รับกรดอะมิโน
จําเป็นตรงตามความต้องการ ดังนั้นการจัดการอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนเมื่อใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ คือ
การเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร เนื่องจากเมทไธโอนีน (methionine) เป็นกรดอะมิโนจําเป็นและกรดอะมิโน
จํากัดอันดับ 1 ในอาหารสัตว์ปีกที่ใช้กากข้าวโพด-ถั่วเหลืองเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร (Jianlin et al.,
2004) การเสริมเมทไธโอนีนในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายไก่พื้นเมือง มีผลให้กระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมทไธโอนีนมีความสําคัญในการเติมหมู่เมทธิล
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(Methyl group) ให้กับสารชีวโมเลกุลต่างๆ การสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย การสังเคราะห์คาร์นิทีน และ
เป็น lipotropic agent โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบของไขมันในซีรั่ม เช่น ไตรกลีเซอร์ไรด์
คอเลสเตอรอล และฟอสโฟลิปิด ทําให้การสะสมไขมันในร่างกายลดลง (Bunchasak et al., 1997) จาก
รายงานของ Nukreaw (2011) พบว่าการเสริมเมทไธโอนีนให้มีระดับ TSAA เท่ากับ 105% และ 110% ใน
อาหารที่มีระดับโปรตีนต่ํา ทําให้อัตราการเจริญเติบโตของไก่กระทงไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม
ขณะที่การเสริมที่ระดับ 110% ทําให้ไขมันในช่องท้องของไก่กระทงลดลง และกล้ามเนื้อหน้าอกของไก่กระทงไม่
แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม อย่างไรก็ตามการใช้กากมันสําปะหลังในสูตรอาหาร 30% ทําให้ระดับเมท
ไธโอนีนในสูตรอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของไก่พื้นเมือง จําเป็นต้องเสริมลงในอาหาร เพราะการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบขุนจําเป็นต้องให้ไก่ได้รับอาหารตรงตามความต้องการจึงจะทําให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดี สามารถ
จําหน่ายได้ตามอายุที่ส่งตลาด ดังนั้นการใช้เมทไธโอนีนผสมในสูตรอาหารที่มีส่วนประกอบของกากมันสําปะหลัง
หมักยี สต์ อาจทําให้ ไก่สามารถสั งเคราะห์ โปรตีนในร่ างกายได้เพิ่มขึ้น การสะสมของไขมันในช่องท้องลดลง
เชาว์วิทย์ (2555) รายงานว่าการใช้กากมันสําปะหลังในอาหารสัตว์ปีกมีข้อจํากัด เนื่องจากต้องเพิ่มวัตถุดิบ
แหล่ งโปรตีนและต้องเสริ มกรดอะมิโ นสั งเคราะห์ โ ดยเฉพาะเมทไธโอนีนในปริมาณมากกว่าปกติเพื่อเพิ่ม
ปริมาณ TSAA ในอาหารให้ครบตามความต้องการ เนื่องจากกากมันสําปะหลังมีปริมาณกรดอะมิโนเมทไธ
โอนีนต่ํามาก โดยมีเพียง 24% ของปริมาณเมทไธโอนีนที่พบในข้าวโพด การปรับสมดุลกรดอะมิโนในสูตร
อาหารที่ใช้กากมันสําปะหลัง ช่วยให้ไก่พื้นเมืองใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านอาหารสําหรับการขุนไก่พื้นเมืองและการแก้ไข
ปัญหาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง จึงทําการศึกษาการใช้กากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร และทําการวิจัยในฟาร์มเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเห็น
ผลเชิงปฏิบัติ และเห็นความสําคัญของการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในการเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองขุนต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองขุน
2. เพื่อศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารต่อคุณภาพซากของ
ไก่พื้นเมืองขุน
3. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองเมื่อใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนใน
สูตรอาหารไก่พื้นเมืองขุน
4. เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมท
ไธโอนีน
5. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการ
ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนทดแทนข้าวโพด 30% ใน
อาหารไก่พื้นเมืองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนจังหวัดระยอง จํานวน 5 ราย เริ่มศึกษาเมื่อไก่พื้นเมือง
อายุ 6 สัปดาห์ จนถึงอายุ 16 สัปดาห์ เก็บข้อมูลราคาอาหาร ปริมาณอาหารที่กินทุกวันและน้ําหนักตัวทุก
เดือน หลังเสร็จสิ้นการทดลองทําการวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (feed conversion
ratio, FCR) ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเจริญเติบโตต่อวันเฉลี่ย (average daily gain, ADG) ทําการศึกษา
คุณภาพซากของไก่พื้ น เมื อง ต้ น ทุ น การผลิ ต เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดสอบทําการสั ม ภาษณ์เ กษตรกรถึ งปั ญหา
อุปสรรค และทัศนคติเกี่ย วกับ การใช้กากมันสํ าปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนแทนอาหาร
แบบเดิมที่เกษตรกรเคยใช้
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ศึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 0-16 สัปดาห์ จํานวน 5 คอกๆ ละ 15 ตัว รวม 75 ตัว ด้วยอาหาร
สําเร็จรูป ในศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง เก็บข้อมูลราคาอาหาร ปริมาณอาหารที่กิน และน้ําหนักตัว
เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการศึกษาคุณภาพซาก อัตราการตาย และต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารทดลอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมกับเมทไธโอนีน สามารถใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมืองได้โดยไม่กระทบ
ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก
2. ทราบต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองที่ใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร
3. เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีในการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร
ไก่พื้นเมือง
4. สามารถนําข้อมูลและผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และปรับให้เหมาะสมกับการจัดการในแต่พื้นที่ เพื่อ
ลดต้นทุนในการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กากมันสาปะหลัง
กากมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบประเภทแป้ง ซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานได้ดี เนื่องจากเป็น
แป้ งอ่อน ย่ อยงาย ไม่มีส ารพิษ เพราะกรดไฮโดรไซยานิคในมันสํ าปะหลั งเมื่ อถูกความร้อนจากการตาก
ขบวนการผลิตอาหาร และการหมักจะสลายไปจนมีระดับต่ํากว่า 30 พีพีเอ็ม นอกจากนี้เชื้อราที่ขึ้นบนกากมัน
สําปะหลังไม่มีการสร้างสารพิษ หรือมีอยู่ในระดับต่ําจนไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ กากมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบที่
มีราคาถูก จึงนิยมมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนปลายข้าวที่มีราคาแพง และทดแทนข้าวโพดซึ่งมักมีปัญหาสารพิษ
จากเชื้อราได้ดี กากมันสําปะหลังที่ใช้ในอาหารไก่พื้นเมืองนั้น เป็นผลิตผลที่ได้จากโรงงานแป้งมัน โดยใช้หัวมัน
สําปะหลังสดมาล้างน้ําแล้วโม่ให้แหลกจะได้น้ําแป้งและกาก ทําการแยกแป้งออกจากน้ํา โดยทิ้งไว้ให้แป้ง
ตกตะกอนหรือเข้าเครื่องแยกโดยตรง แป้งที่ได้นํามาทําให้แห้งโดยใช้ความร้อนแล้วบดให้ละเอียดเป็นแป้งมัน
สําปะหลัง หัวมันสําปะหลังสด 1 กิโลกรัม ได้แป้งมันสําปะหลังเฉลี่ย 0.20 กิโลกรัม และได้กากมันสําปะหลัง
0.4–0.9 กิโลกรัม ราคากากมันสําปะหลังเฉลี่ย 0.30 – 0.65 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ คุณค่าทาง
อาหารของกากมันสําปะหลังจากการวิเคราะห์ ดังนี้ ความชื้น 83.40% โปรตีน 0.29 % ไขมัน 0.50% เยื่อใย
2.12% และเถ้า 0.41% จากผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ เห็นได้ว่ากากมันสําปะหลังมีคุณสมบัติเป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้กากมันสําปะหลังในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ยังมีข้อจํากัด
เนื่องจากกากมันสําปะหลังมีปริมาณโปรตีนต่ํา และเยื่อใยสูง ใช้ประกอบสูตรอาหารได้ในระดับต่ํา จําเป็นต้อง
เพิ่มคุณค่าทางโภชนะในกากมันสําปะหลังโดยการใช้ยีสต์ ซึ่งเป็นโปรไบโอติค (probiotic) ช่วยปรับสมดุลของ
จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ทําให้สัตว์ย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหารได้ดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน ส่งผล
ให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี (พันทิพา, 2539)
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ยีสต์
ยีสต์ (S. cerevisiae) หรือยีสต์ทําขนมปัง เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติคชนิดหนึ่งที่นิยมเติมในอาหารสัตว์
เพื่อช่วยให้วัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น และช่วยสร้างสารปฏิชีวนะธรรมชาติ จึงสามารถนํามาใช้ใน
อาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถลดปริมาณ
การใช้ยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ (Dolye, 2007) การใช้ยีสต์เสริมในอาหารสัตว์สามารถใช้ได้
ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย (พันทิพา, 2539) การหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยยีสต์ ทําให้คุณค่าทางโภชนะเพิ่มขึ้น
กฤษดา (2551) รายงานว่า การหมักหัวมันสดด้วยยีสต์ สามารถเพิ่มโปรตีนได้ถึงร้อยละ 18.9 และเพิ่มระดับ
ไขมันได้รัอยละ 3.0 ขณะที่ จิรพรรณและคณะ (2551) ศึกษาการใช้ยีสต์ (S. cerevisiae) ปรับปรุงคุณภาพ
ของข้ า วเปลื อ ก พบว่ า สุ ก รกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ข้ า วเปลื อ กบดหมั ก ยี ส ต์ ท ดแทนปลายข้ า วทั้ ง หมดมี อั ต ราการ
เจริญเติบโตต่อวันและอัตราการแลกเนื้อดีกว่าทุกกลุ่ม
กากมันสาปะหลังหมัก
กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ เป็นกระบวนการหมักที่ให้ผลผลิตเป็นตัวเซลล์ ซึ่งการเพิ่มจํานวนเซลล์
ของจุลินทรีย์บนผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนในวัสดุหมักได้ ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ที่เพิ่ม
อาจขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่มีความเหมาะสมกับเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด คุณค่าทางโภชนะของกากมันสําปะหลัง
หมั ก ยี ส ต์ มี ดั ง นี้ วั ต ถุ แ ห้ ง 88.28% โปรตี น 9.94% ไขมั น 0.42% เยื่ อ ใย 0.42% เถ้ า 8.69%
(Chumpawadee et al., 2009) รณชัย (2533) ศึกษาการหมักมันสําปะหลังด้วยเชื้อรา A. niger ด้วยวิธีการ
หมักกึ่งแห้งบนคอนกรีต พบว่าสามารถเพิ่มระดับโปรตีนของมันสําปะหลังจากร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
9.50-10.23 และการหมักมันสําปะหลังด้วยเชื้อ A. niger 90 กรัมต่อมัน 100 กรัม มีระดับโปรตีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 16.85 ที่ระยะเวลาการหมัก 72 ชั่วโมง และการหมักมากกว่า 72 ชั่วโมง ทําให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนมีค่า
ลดลง
การใช้กากมันสาปะหลังหมักในสัตว์ปีก
กัลยานี (2551) พบว่าการใช้เชื้อรา Amylomyces rouxii ในการเพิ่มโปรตีนจากมันสําปะหลังหมัก
เพื่ อ เป็ น อาหารสั ต ว์ ปี ก มี ร ะดั บ โปรตี น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.48 จากเดิ ม ร้ อ ยละ 2.46 และสามารถใช้ มั น
สําปะหลังในอาหารไก่เนื้อได้ถึง 20% อุษณีภรณ์ และคณะ (2550) ศึกษาการหมักมันสําปะหลังด้วยเชื้อ A.
niger เพื่อเพิ่มระดับโปรตีนของมันสําปะหลังในอาหารเป็ดเนื้อ พบว่าการใช้กากมันสําปะหลังหมัก ระดับ
10% ทําให้เป็ดเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด สุชีพ (2530) รายงานว่า
การใช้มันสําปะหลังหมักโปรตีนสูงในอาหารเป็ดเนื้อทดแทนปลายข้าว 25% เป็ดเนื้อมีสมรรถภาพการผลิตดี
ที่สุดและต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัวต่ําที่สุด
Chumpawadee et al., (2009) รายงานว่าการใช้มันสําปะหลังหมักด้วย S. cerevisiae (cassava
yeast) ในอาหารไก่ไข่ พบว่า cassava yeast ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของแม่ไก่ อย่างไรก็
ตาม cassava yeast ทําให้ผลผลิตไข่ลดลงแต่น้ําหนักไข่เพิ่มขึ้น วิรชัยและคณะ (2536) ศึกษาผลของการใช้
กากมั นสํ าปะหลั งจากการผลิ ตแอลกอฮอล์ เพื่อทดแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่ พบว่า สามารถใช้กากมัน
สําปะหลังหมักได้ถึง 30% ในสูตรอาหาร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ อย่างไรก็ตาม
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คะแนนสีของไข่แดงจะลดลงตามระดับการเพิ่มขึ้นของกากมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหาร ดังนั้นการปรับปรุง
คุณค่าทางโภชนะของมันสําปะหลัง โดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ สามารถเพิ่มระดับการใช้วัตถุดิบดังกล่าวได้
สูงขึ้น
กัลยานีและคณะ (2551) ศึกษาการใช้มันสําปะหลังหมักด้วยเชื้อรา A. rouxii พบว่า สามารถใช้ใน
สูตรอาหารไก่เนื้อได้สูงสุดที่ระดับ 10% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ขณะที่ ฤทัยรัตน์
(2553) ศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักด้วยเชื้อรา A. oryzae ในอาหารไก่เนื้อ พบว่า สามารถใช้ได้ถึง
ระดับ 16% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ สมรรถนะการเจริญเติบโต
และคุณภาพซาก นอกจากนี้สามารถใช้ในสูตรอาหารไก่เนื้อได้มากกว่ากากมันสําปะหลังปกติ
สุภัตรา (2556) รายงานว่าการใช้กากมันสําปะหลังหมักในระดับที่เพิ่มขึ้นทําให้มีปริมาณไลซีนในสูตร
อาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณของอาร์จินีนในสูตรอาหารที่ใช้กากมันสําปะหลังหมัก 32% ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของไก่ไข่ ทําให้การให้ผลผลิตไข่ลดลง เพราะการได้รับกรดอะมิโนที่ไม่สมดุลมีผลกระทบต่อการให้
ผลผลิตของไก่ไข่ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนระหว่างกรดอะมิโนจําเป็นต่อกรดอะมิโนไม่จําเป็น (EAA:NEAA) ใน
สูตรอาหารต้องสมดุล จึงจะทําให้สัตว์ใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารได้ดีที่สุด (Bedford and Summers,
1985)
เมทไธโอนีน
เมทไธโอนีน (Methionine) เป็นกรดอะมิโนหนึ่งใน 20 ชนิดที่มีความสําคัญทางด้านโภชนศาสตร์
และเป็นกรดอะมิโน 1 ใน 10 ชนิดที่ถูกจัดเป็นกรดอะมิโนที่มีความจําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino
acid) เนื่องจากร่างกายมนุษย์และสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้จําเป็นต้องได้รับจากอาหาร เมทไธโอนีน
จัดอยู่ในกลุ่มของกรดอะมิโนที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบเช่นเดียวกับซีสตีน (Cystine) ขณะที่ซีสตีนจัดเป็น
กรดอะมิโนที่ไม่จําเป็น (Non-essential amino acid) เนื่องจากร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นจากเมทไธ
โอนี น ได้ หน้ าที่สํ าคัญของเมทไธโอนี น คือ การสั งเคราะห์ ซีส เตอีน การสลายกรดไขมันเพื่อใช้เป็นแหล่ ง
พลังงาน และการสังเคราะห์ครีเอตีน โดยจะเป็นตัวให้หมู่เมทธิลแก่สารชีวโมเลกุลอื่น (พจน์และคณะ, 2543)
การสลายตัวให้หมู่เมธิลของเมทไธโอนีน
การเติมหมู่เมทธิล (Methyl group) ให้กับสารชีวโมเลกุลส่วนใหญ่ในสัตว์ได้จากเมทไธโอนีน โดยเมท
ไธโอนีนทําปฏิกิริยากับ Adenosine triphosphate (ATP) ได้เป็นสารประกอบ Sulfonium พลังงานสูง คือ
S-adenosylmethionine (SAM) ซึ่งเป็นรูปที่เมทไธโอนีนสามารถให้หมู่เมทธิลกับปฏิกริยา Methylation แก่
สารชีวโมเลกุลอื่น เช่นเดียวกับโคลีนและบีเทน (Devlin, 1997)
ความต้องการเมทไธโอนีนในไก่พื้นเมือง
เมทไธโอนีนจัดเป็นกรดอะมิโนจํากัดอันดับที่ 1 (First limiting amino acid) ในอาหารสัตว์ปีก
ขณะที่ไลซีนและอาร์จิ นีน เป็ นกรดอะมิโ นจํากัดอันดับที่ 2 ส่ วนอันดับที่ 3 คือ วาลี นและธรีโอนีน (NRC,
1994) โดยทั่วไปวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี คือ โปรตีนจากสัตว์ เนื่องจากมีกรดอะมิ
โนจําเป็นครบถ้วน แต่โปรตีนที่ได้จากสัตว์มีความผันแปรทางด้านคุณภาพและราคาสูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
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สัตว์ที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีการนําโปรตีนที่ได้จากพืชมาทดแทน เช่น กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นโปรตีนพืชที่มีกรดอะมิ
โนจําเป็นอย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี แต่ในกากถั่วเหลืองมีปริมาณเมทไธโอนีนในระดับ
ต่ํา และเพื่อให้ไก่ได้รับเมทไธโอนีนเพียงพอต่อความต้องการ จึงจําเป็นต้องเสริมเมทไทโอนีนสังเคราะห์ใน
อาหารสัตว์ปีกที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียว (Jianlin et al., 2004) ความต้องการและ
การใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโนในไก่แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน โดยระดับของกรดอะมิโนที่มีอยู่ใน
อาหารจะส่งผลต่อปริมาณการกินอาหารของไก่ ดังนั้ นความสมดุลของกรดอะมิโนในอาหาร จึงเป็นปัจจัยหลัก
ในการตอบสนองของกรดอะมิโนต่อการเจริญเติบโต จากการศึกษาของโอสถ (2535) และอังคาร (2547)
พบว่าไก่พื้นเมืองลูกผสม อายุ 0 ถึง 16 สัปดาห์ มีความต้องการเมทไธโอนีนในอาหารอยู่ในช่วง 0.36% ถึง
0.30% ขณะที่การศึกษาของ ชัยพฤกษ์และคณะ (2558) พบว่าระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของไก่ชีในช่วงอายุ 0 ถึง 4, 4 ถึง 8 และ 8 ถึง 12 สัปดาห์ คือ 0.40%, 0.30% และ 0.25%
ตามลํ าดับ ขณะที่กรมปศุสั ตว์ (2550) รายงานว่าความต้องการกรดอะมิโนที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบ
(total sulfur amino acid, TSAA) ในไก่พื้นเมือง อายุ 0-6 สัปดาห์ 7-16 สัปดาห์ และ 17-26 สัปดาห์ คือ
0.63%, 0.54% และ 0.48% ตามลําดับ
ผลของเมทไธโอนีนต่อคุณภาพซากของไก่
กล้ามเนื้อหน้าอกของไก่เป็นแหล่งที่มีการสะสมโปรตีนมากที่สุดในร่างกายและไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกรดอะมิโนจําเป็นในอาหาร รัตนา (2558) รายงานว่าการเพิ่มระดับเมทไธโอนีนเพื่อให้มีร ะดับ TSAA
110% ของความต้องการในอาหารโปรตีนต่ํา ทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกของไก่กระทงสูงกว่า กลุ่มควบคุม 4.16%
ขณะที่ Moran (1994) รายงานว่ากรดอะมิโนที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบ สามารถเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อ
หน้าอกมากกว่ากรดอะมิโนชนิดอื่นๆ และการเสริมเมทไธโอนีนมากกว่าคําแนะนําของ NRC 120% ในอาหาร
โปรตีนต่ําช่วยปรับปรุงคุณภาพซากและกล้ามเนื้อหน้าอกของไก่กระทง Rakangtong and Bunchasak
(2011) พบว่ากล้ามเนื้อหน้ าอกของไก่กระทงเพิ่มขึ้นเมื่อระดับ TSAA ในอาหารสูตรมันสําปะหลังสูงขึ้น
นอกจากนี้การเพิ่มเมทไธโอนีนในอาหารช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก และลดการสะสมไขมันในช่องท้องของไก่
กระทง เนื่ องจากช่วยปรับ สมดุล ของอะมิโนในสู ต รอาหาร ทําให้ การสั งเคราะห์โ ปรตีนในร่างกายเพิ่มขึ้น
(Bunchasak, 2009)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การทดสอบและสาธิตการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีน 105% ของ
ความต้องการกรดอะมิโนที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบรวม (Total sulfur amino acid, TSAA) ในฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนจังหวัดระยอง มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1 การคัดเลือกเกษตรกร
1.1 คัดเลือกเกษตรกร ใช้วิธีการสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบขุนรายย่อยในพื้นที่จังหวัด
ระยอง โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมต้องมีความพร้อม คือ ต้องมีคอกสําหรับขุนไก่พื้นเมือง มีประสบการณ์การ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุน และเป็นเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมทําการทดสอบโดยใช้กากมันสําปะหลังหมัก
ยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีน ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 5 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองฆ้อทั้งหมด
1.2 สัมภาษณ์ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจทั่วไป การให้ผลผลิต และการตลาด
1.3 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ดําเนินการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว อายุ 1-16 สัปดาห์
โดยใช้อาหารสําเร็จรูประยะเล็ก (0-6 สัปดาห์) มีระดับโปรตีนในอาหาร 18% พลังงาน 3,000 กิโลแคลลอรี่/
กิโลกรัม และระยะรุ่น (6 สัปดาห์ขึ้นไป) โปรตีน 15% พลังงาน 3,000 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม) จํานวน 5
คอกๆ ละ 15 ตัว รวม 75 ตัว บันทึกข้อมูลน้ําหนักตัว ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการตาย คุณภาพซาก และ
ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองที่ได้รับอาหารสําเร็จรูป สําหรับใช้เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้
1.4 ให้คําแนะนําเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุน การจัดการให้อาหาร
ไก่พื้นเมือง วิธีการดําเนินการทดสอบ การจดบันทึกข้อมูล และผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. สัตว์ทดลอง
การศึกษาใช้ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว อายุ 0 วัน จํานวน 300 ตัว จากศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์
สัตว์สระแก้ว (เกษตรกร 5 รายๆ ละ 60 ตัว) เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด ได้รับน้ําและอาหารอย่างเต็มที่ ใช้
ระยะเวลาเลี้ยงจนถึงอายุ 16 สัปดาห์
3. การเตรียมโรงเรือน
ใช้โรงเรือนระบบเปิดรายละ 1 คอก ติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่างชนิดเดย์ไลท์ (daylight) โรงเรือนมี
ตาข่ายล้อมรอบ ขนาดของโรงเรือน 4x3 ตารางเมตร พื้นคอกเป็นดินหรือคอนกรีต ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น
หนา 10 เซนติเมตร ทําการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 60 ตัว/คอก (อัตราส่วน 0.20 ตารางเมตร/ตัว) จํานวน 5 คอก มี
ที่ให้น้ําและที่ให้อาหารแบบถังแขวน จํานวนอย่างละ 3 อัน/คอก
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เครื่องชั่งน้ําหนักสัตว์ทดลอง และอาหารทดลองขนาด 60, 7 กิโลกรัม และเครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ขนาด 5 กิโลกรัม
5. การเตรียมอาหารทดลอง
อาหารทดลองเป็นอาหารผสมที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์จะทําการผสมและนําไป
สนับสนุนให้กับเกษตรกร รายละเอียดดังนี้
5.1 ไก่พื้นเมืองอายุ 0 วัน - 6 สัปดาห์ได้รับอาหารโปรตีน 18% พลังงาน 3,000 กิโลแคลลอรี่/
กิโลกรัม เหมือนกันทุกกลุ่มตามคําแนะนําของ กรมปศุสัตว์ (2550) หลังจากนั้นอายุ 6-16 สัปดาห์ ได้รับ
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อาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์เสริมเมทไธโอนีน 105% ของความต้องการกรดอะมิโนที่กํามะถันเป็น
องค์ประกอบ (Total sulfur amino acid, TSAA) มีระดับโปรตีน 15% และพลังงาน 3,000 กิโลแคลลอรี่/
กิโ ลกรัม ตามคําแนะนํ าของกรมปศุสัตว์ (2550) โภชนะและองค์ประกอบทางเคมีในอาหารที่ได้จากการ
คํานวณแสดงในตารางที่ 1
การเตรียมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์
นํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนข้าวโพด 30% ในสูตรอาหาร ร่วมกับการเสริมเมทไธ
โอนีน 105% ของความต้องการ TSAA นํามาเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สูตรการทํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ (ตามวิธีของ สิทธิศักดิ์และคณะ, 2553) หมักไว้นาน
ประมาณ 10 วัน
อุปกรณ์
1. กากมันสําปะหลัง
จํานวน 1,000 กิโลกรัม
2. น้ําตาลทรายแดง
จํานวน 670 กรัม
3. ยีสต์
จํานวน 420 กรัม
4. น้ําสะอาด
จํานวน 6.67 ลิตร
5. กากน้ําตาล
จํานวน 8.33 กิโลกรัม
6. น้ําสะอาด
จํานวน 167 ลิตร
7. ถังสําหรับหมัก ความจุ 120 ลิตร จํานวน 10 ใบ
วิธีทํา
1. การเตรียมหัวเชื้อยีสต์ โดยผสมน้ําตาลทรายแดง 670 กรัมในน้ําสะอาด 6.67 ลิตร คนให้เข้ากัน
เทยีสต์ลงไปคนให้เข้ากัน พักไว้ 15 นาที
2. การเตรียมน้ําสําหรับหมัก นํากากน้ําตาล 8.33 กิโลกรัม ใส่ลงในน้ําสะอาด 167 ลิตร จากนั้นคนให้
กากน้ําตาลละลาย
3. นําส่วนผสมในข้อ 1 ใส่ลงในส่วนผสมข้อ 2 คนหรือนําปั๊มออกซิเจนใส่ลงในถัง นาน 30 นาที
4. นํากากมันสําปะหลังใส่ลงในถังหมัก แบ่งออกเป็น 4 ชั้นๆ ละ 25 กิโลกรัม ชั้นแรกนําหัวเชื้อจาก
ข้อ 3 ราดลงในถังหมักชั้นละ 4 ลิตร ทําเช่นเดิมจนครบทั้ง 4 ชั้น จากนั้นปิดฝาถังให้สนิทหมักทิ้งไว้ 10 วัน ใน
อุณหภูมิห้อง สามารถนํามาผสมอาหารทดแทนข้าวโพดบดเพื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของวัตถุดิบในอาหารทดลองสําหรับไก่พื้นเมือง และองค์ประกอบทางโภชนะ
ระยะเล็ก (0-6 สัปดาห์)
วัตถุดิบอาหาร
อาหารผสม
(%)
ข้าวโพด
72.06
กากถั่วเหลือง
20.06
ปลาป่น 58%
5
เปลือกหอย
0.57
รําสกัดน้าํ มัน
กากมันสําปะหลังหมักยีสต์
เกลือ
0.114
ดีแอล-เมทไธโอนีน
0.019
โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟส 21%
1.681
1
พรีมิกซ์
0.50
ราคาอาหาร (บาท/กก.)
16.00
องค์ประกอบทางเคมีจากการคํานวณ (วิเคราะห์)
โปรตีนรวม (%)
18
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปกี (kcal ME/kg)
3,000
ไขมัน
3.42
แคลเซียม
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้
0.53
อาร์จินีน
1.129
ไลซีน
0.95
เมทไธโอนีน+ซีสตีน
0.63
เมทไธโอนีน
0.34
ธรีโอนีน
0.69

ระยะรุ่น (6-16 สัปดาห์)
อาหารผสมกากมันหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธ
โอนีน 105 % (%)
49.58
15.68
5
0.45
2.84
23.96
0.127
0.091
1.79
0.50
10.23
15 (15.01)
3,000
5.36 (4.42)
0.85
0.53
0.90
0.89
0.57
0.35
0.54

หมายเหตุ: 1 พรีมิกซ์ประกอบด้วยวิตามินเอ 12,000,000 IU วิตามินดี 3,000,000 IU วิตามินอี 15,000 มิลลิกรัม วิตามินเค 1,500 มิลลิกรัม
วิตามินบี1 1,500 มิลลิกรัม วิตามินบี2 5,500 มิลลิกรัม วิตามินบี6 2,000 มิลลิกรัม วิตามินบี12 10 มิลลิกรัม กรดนิโคตินิก 25,000
มิลลิกรัม ดี-แคลเซียมแพนโททิเนต 12,000 มิลลิกรัม กรดโฟลิก 500 มิลลิกรัม ไบโอติน 120 มิลลิกรัม แมงกานีส 80 กรัม สังกระสี
60 กรัม เหล็ก 40 กรัม ทองแดง 8 กรัม ไอโอดีน 0.05 กรัม โคบอน 0.10 กรัม ซีลีเนียม 0.10 กรัม ในอาหาร 1 ตัน

6. การให้อาหาร
ก่อนเริ่มทําการทดสอบไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห์จะได้รับอาหารผสม จากนั้นเมื่อไก่พื้นเมืองอายุ 6
สัปดาห์จะได้รับอาหารทดลองและบันทึกข้อมูล โดยให้ไก่พื้นเมืองกินอาหารอย่างเต็มที่ ให้อาหารวันละ 2 มื้อ
ให้น้ําสะอาดให้กินตลอดเวลา
7. การเก็บข้อมูลของกลุ่มที่ได้รับอาหารทดลองและอาหารสําเร็จรูป
สมรรถภาพการผลิตเก็บข้อมูล ดังนี้
1. บั นทึกการเปลี่ย นแปลงน้ําหนัก โดยชั่งไก่พื้นเมืองทุกตัว ในกลุ่มทดลองที่ อายุ 6 สัปดาห์ และชั่ง
น้ําหนักไก่ทุกๆ 1 เดือน เพื่อคํานวณหาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) ในช่วง 6-16
สัปดาห์
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2. บันทึกปริมาณอาหารที่กินทุกวัน เพื่อคํานวณหาปริมาณอาหารที่กินต่อตัว ในช่วง 6-16 สัปดาห์ และ
ต้นทุนการผลิต
2.1 เมื่อมีไก่ตายจดบันทึกจํานวน น้ําหนักและปริมาณอาหารในแต่ละกลุ่มทดลองเพื่อคํานวณหา
ปริมาณอาหารที่กิน น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วง
2.2 นําข้อมูล น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และปริมาณอาหารที่กิน มาคํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR)
และราคาอาหารต่อการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (Feed cost/gain)
2.3 สุ่มเก็บ อาหารทดลอง เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โปรตีน
ไขมัน เยื่อใย เถ้า แคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานรวมในอาหาร
3. บันทึกราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าอาหาร ค่าพันธุ์สัตว์ และค่าเวชภัณฑ์ และบันทึกผลตอบแทนที่
ได้รับจากการจําหน่ายไก่พื้นเมือง
4. สัมภาษณ์เกษตรกรและบันทึกข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เคยใช้อาหารสําเร็จรูป กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ และปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
การเก็บปริมาณซาก
ไก่พื้นเมืองที่ทดสอบในฟาร์มเกษตรกร
เมื่อไก่พื้นเมืองอายุ 16 สัปดาห์ ดําเนินการวัดคุณภาพซากที่ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ดังนี้ ทํา
การสุ่มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรทั้ง 5 ราย ที่มีน้ําหนักตัวใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของน้ําหนักตัว แต่ละคอก จํานวน 5 ตัว/
คอก รวม 25 ตัว บันทึกน้ําหนักมีชีวิตและฆ่า นําเลือดออกจากซากก่อนถอนขน ชั่งน้ําหนักตัวหลังถอนขน นําอวัยวะ
ภายในรวมไขมันช่องท้องออก เพื่อบันทึกน้ําหนักซากอุ่น (eviscerated weight) หลังจากนั้น ทําการตัดแต่งซาก
ออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อบันทึกน้ําหนักได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าอก ส่วนใน ส่วนนอกไม่รวมหนัง ปีก น่อง สะโพก ไขมันใน
ช่องท้องรวมไขมันรอบกึ๋นและตับ อวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม กระเพาะบด และกระเพาะแท้ นําข้อมูลที่
ได้มาคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวมีชีวิต
ไก่พื้นเมืองที่ทดสอบด้วยอาหารสําเร็จรูปในศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง
เมื่อไก่พื้นเมืองอายุ 16 สัปดาห์ ทําการสุ่มไก่ที่มีน้ําหนักใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของแต่ละคอก จํานวน 2 ตัว/
คอก รวม 10 ตัว บันทึกน้ําหนักมีชีวิตและฆ่า นําเลือดออกจากซากก่อนถอนขน ชั่งน้ําหนักตัวหลังถอนขน นําอวัยวะ
ภายในรวมไขมันช่องท้องออก เพื่อบันทึกน้ําหนักซากอุ่น (Eviscerated weight) หลังจากนั้น ทําการตัดแต่งซาก
ออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อบันทึกน้ําหนักได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าอก ส่วนสันใน สันนอก ไม่รวมหนัง ปีก น่อง สะโพก ไขมัน
ในช่องท้องรวมไขมันรอบกึ๋น และตับ อวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม กระเพาะบด และกระเพาะแท้ นําข้อมูลที่
ได้มาคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวมีชีวิต
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกและสัมภาษณ์เกษตรกรมาตรวจสอบความถูกต้อง จัดหมวดหมู่เพื่อประมวลผล
และวิเคราะห์ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่ามัชฌิมาเลขคณิต
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง
สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองที่ได้รับกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนใน
อาหาร ศึกษาในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนรายย่อยจังหวัดระยอง จํานวน 5 ราย เกษตรกรเลี้ยงไก่
พื้นเมืองอายุ 0 วัน จํานวนรายละ 60 ตัว เมื่ออายุครบ 6 สัปดาห์ ได้รับอาหารทดลองใช้ระยะเวลาการเลี้ยง
จนถึงอายุ 16 สัปดาห์ พบว่า น้ําหนักตัวไก่พื้นเมืองเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 471.76 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุด
เฉลี่ย เท่ากับ 1,403.49 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เท่ากับ 931.73 กรัม/ตัว ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย
80.56 กรัม/ตัว/วัน (5,637.05 กรัม/ตัว) ราคาอาหารที่ใช้เลี้ยง 10.23 บาท/กก. ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหาร (FCR) เฉลี่ย เท่ากับ 6.40 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) เฉลี่ย เท่ากับ 19.85 กรัม/ตัว
อัตราการตายเฉลี่ย 3.07% และราคาอาหารต่อน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เท่ากับ 62.17 บาท/กก.
สมรรถภาพการผลิตไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป อายุ 0 วัน จํานวน 75 ตัว ได้รับอาหาร
โปรตีน 18% พลังงาน 3,000 กิโลแคลลอรี่/กก. เมื่ออายุไก่ 6 สัปดาห์ได้รับโปรตีนในอาหาร 15% พลังงาน
3,000 กิโลแคลลอรี่/กก. เลี้ยงจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ พบว่า น้ําหนักตัวไก่พื้นเมืองอายุ 6 สัปดาห์ เท่ากับ
355.78 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุด การทดลอง เท่ากับ 1,298.09 กรัม/ตัว น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ
942.30 กรัม/ตัว ปริมาณอาหารที่กิน เท่ากับ 74.92 กรัม/ตัว/วัน (5,318.98 กรัม/ตัว) ราคาอาหาร 14.00
บาท/กก. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) เท่ากับ 5.68 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 13.27
กรัม/ตัว อัตราการตาย เท่ากับ 4.00% และราคาอาหารต่อน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 74.46 บาท/กก. แสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง

น้ําหนักตัว อายุ 6 สัปดาห์ (กรัม/ตัว)
น้ําหนักตัวเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ (กรัม/
ตัว)
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว)
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว)
ราคาอาหาร (บาท/กก.)
FCR
ADG (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการตาย (%)
ราคาอาหาร/น้าํ หนักตัวที่เพิ่มขึน้
(บาท/กก.)
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์+
เมทไธโอนีน

อาหารสําเร็จรูป

471.76±57.46

355.78±5.35

1,403.49±32.22
931.73±67.66
80.56±7.31
5,637.05±510.47
10.23±0.00
6.40±0.93
19.85±0.49
3.07±2.22

1,298.09±87.43
942.30±88.92
74.92±3.26
5,318.98±231.95
14.00±0.00
5.68±0.62
13.27±1.25
4.00±5.96

62.17±7.72

74.46±3.25
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คุณภาพซากและอวัยวะภายในของไก่พื้นเมือง
คุณภาพซากและอวัยวะภายในของไก่พื้นเมืองกลุ่มที่ได้รับกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมกับการเสริม
เมทไธโอนีนและกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป แสดงในตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบของซากเมื่อคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนักตัวมีชีวิต มีค่าดังนี้ เปอร์เซ็นต์ซาก เท่ากับ 79.89% และ 79.76% ตามลําดับ กล้ามเนื้อ
หน้าอกส่วนนอก เท่ากับ 11.04 % และ 10.02 % ตามลําดับ กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนใน เท่ากับ 3.33% และ
3.95% ตามลํ าดับ สะโพก เท่ากับ 12.14% และ 11.29 % ตามลํ าดับ น่อง มีค่าเท่ากับ 11.31 % และ
11.16% ตามลําดับ ไขมันในช่องท้อง เท่ากับ 0.18 % และ 0% ตามลําดับ ส่วนอวัยวะภายในมีค่าดังนี้ กลุ่มที่
ได้รับอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีน และกลุ่มที่ได้รับอาหารสําเร็จรูป มีน้ํา หนักตับ
เท่ากับ 2.49% และ 2.26% ตามลําดับ ม้าม เท่ากับ 0.67% และ 0.39% ตามลําดับ หัวใจ เท่ากับ 0.46 และ
0.53 ตามลําดับ กระเพาะบด เท่ากับ 2.26% และ 0.56% ตามลําดับ กระเพาะแท้ เท่ากับ 0.36% และ 0.48
% ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คุณภาพซากและอวัยวะภายในของไก่พื้นเมือง
การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์+เมทไธโอนีน
ซาก (%)
79.89±1.62
กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนนอก (%)
11.04±0.59
กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนใน (%)
3.95±0.15
สะโพก (%)
12.14±0.37
น่อง (%)
11.31±0.33
ปีก (%)
9.51±0.14
ไขมันช่องท้อง (%)
0.18±0.12
ตับ (%)
2.49±0.35
ม้าม (%)
0.67±0.15
หัวใจ (%)
0.46±0.02
กระเพาะบด (%)
2.26±0.16
กระเพาะแท้ (%)
0.36±0.03

อาหารสําเร็จรูป
79.76±1.66
10.02±0.72
3.33±0.32
11.29±0.85
11.16±0.25
10.57±0.77
0.00±0.00
2.26±0.17
0.39±0.07
0.53±0.03
2.56±0.12
0.48±0.04

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
ต้น ทุน และผลตอบแทนการเลี้ ยงไก่พื้นเมืองเหลื องหางขาว ที่เลี้ ยงด้ว ยอาหารสํ าเร็จรูปอายุ 0-6
สัปดาห์ และเลี้ยงด้วยอาหารผสมกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีน ตั้งแต่อายุ 6-16 สัปดาห์
เก็บข้อมูลในฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 5 ฟาร์ม แสดงในตารางที่ 4 พบว่า ต้นทุนคงที่ เท่ากับ
693.75 บาท/รุ่น ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 5,425.02 บาท/รุ่น ต้นทุนรวม เท่ากับ 6,118.77 บาท/รุ่น ต้นทุนที่
เป็นเงินสด เท่ากับ 5,443.2 บาท/รุ่น รายได้รวม เท่ากับ 8,571 บาท/รุ่น (142.85 บาท/ตัว) เมื่อคิดเป็น
ต้นทุนต่อตัว พบว่า การเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยกากมันสําปะหลังหมักยีสต์เสริมเมทไธโอนีนในอาหาร มีต้นทุน
เท่ากับ 101.98 บาท/ตัว คิดเป็นต้นทุนเงินสด เท่ากับ 92.85 บาท/ตัว กําไรสุทธิ เท่ากับ 40.87 บาท/ตัว
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว ที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปตั้งแต่อายุ 0-16
สัปดาห์ จํานวน 75 ตัว เก็บข้อมูลการเลี้ยงในศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง แสดงในตารางที่ 5 พบว่า
ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 693.75บาท/ตัว ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 8,049.92 บาท/รุ่น ต้นทุนรวม เท่ากับ 8,743.67
บาท ต้นทุนที่เป็นเงินสด เท่ากับ 8,049.92 บาท รายได้รวม เท่ากับ 9,885 บาท (131.80 บาท/ตัว) เมื่อคิด
เป็นต้นทุนต่อตัว พบว่า การเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยอาหารสําเร็จรูปมีต้นทุน เท่ากับ 116.58 บาท/ตัว คิดเป็น
ต้นทุนเงินสด เท่ากับ 107.33 บาท/ตัว กําไรสุทธิ เท่ากับ 15.22 บาท/ตัว
ตารางที่ 4 ต้นทุน-ผลตอบแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้รับกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนใน
อาหารของเกษตรกรในโครงการ
ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง
ค่าใช้จ่าย ร้อยละ
1. ต้นทุนคงที่ (บาท/รุ่น)
693.75 11.34
1.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ค่าโรงเรือน 10,000 บาท ใช้งาน 10 ปี)
500
8.17
1.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
193.75
3.17
1.2.1 ถังน้ําขนาด 8 ลิตร (จํานวน 4 ถังๆ ละ 75 บาท ใช้งาน 2 ปี)
75
1.2.2 ถังอาหาร (จํานวน 5 ถังๆ ละ 95 บาท ใช้งาน 2 ปี)
118.75
2. ต้นทุนผันแปร
5,425.02 88.66
2.1 ค่าลูกไก่เหลืองหางขาวคละเพศ (12 บาท/ตัว จํานวน 60 ตัว/ราย)
720 11.77
2.2 ค่าอาหารไก่ไข่ระยะเวลาเลี้ยง 112 วัน
4,580.02 74.85
2.2.1 อาหารสําเร็จรูปไก่พื้นเมืองระยะเล็ก (อายุ 0-6 สัปดาห์) 70
กก.ๆ ละ 16.00 บาท
1,120
2.2.2 อาหารทดสอบ (อายุ 6-16 สัปดาห์) จํานวน 338.22 กก.ๆ
ละ 10.23 บาท
3,460.02
2.3 ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
25
0.41
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ค่าเชื้อเพลิง)
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าแกลบ)
100
1.63
3. ต้นทุนรวม (บาท/รุ่น)
6,118.77
4. ต้นทุนเงินสด (บาท/รุ่น)
5. รายได้รวม
5.1 ไก่ขุน 60 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1,403.49 กก. ราคาจําหน่าย 140.35
บาท/ตัว
5.2 ค่ามูลไก่ จํานวน 5 กระสอบๆ ละ 30 บาท
6. รายได้รวม (บาท/ตัว)
7. ต้นทุนไก่ขุน (บาท/ตัว)
8. ต้นทุนเงินสด (บาท/ตัว)
9. กาไรสุทธิ (บาท/ตัว)

5,571
8,571
8,421
150
142.85
101.98
92.85
40.87
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ตารางที่ 5 ต้นทุน-ผลตอบแทนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ใช้อาหารสําเร็จรูป
ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง
1. ต้นทุนคงที่ (บาท/รุ่น)
1.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ค่าโรงเรือน 10,000 บาท ใช้งาน 10 ปี)
1.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
1.2.1 ถังน้ําขนาด 8 ลิตร (จํานวน 4 ถังๆ ละ 75 บาท ใช้งาน 2 ปี)
1.2.2 ถังอาหาร (จํานวน 5 ถังๆ ละ 95 บาท ใช้งาน 2 ปี)
2. ต้นทุนผันแปร
2.1 ค่าลูกไก่เหลืองหางขาวคละเพศ (12 บาท/ตัว จํานวน 75 ตัว)
2.2 ค่าอาหารไก่ไข่ระยะเวลาเลี้ยง 112 วัน
2.2.1 อาหารสําเร็จรูปไก่พื้นเมืองระยะเล็ก (อายุ 0-6 สัปดาห์) 90
กก.ๆ ละ 16.00 บาท
2.2.2 อาหารทดสอบ (อายุ 6-16 สัปดาห์) จํานวน 398.92 กก.ๆ
ละ 14 บาท
2.3 ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ค่าเชื้อเพลิง)
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าแกลบ)
3. ต้นทุนรวม (บาท/รุ่น)

ค่าใช้จ่าย
693.75
500
193.75
75
118.75
8,049.92
900
7,024.92

ร้อยละ
7.93
5.72
2.21
92.06
10.29
80.34

1,440

-

5,584.92
25
100
8,743.67

0.28
1.14

4. ต้นทุนเงินสด (บาท/รุ่น)
5. รายได้รวม
5.1 ไก่ขุน 75 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 1.298 กก./ตัว ราคาจําหน่าย 129.80
บาท/ตัว
5.2 ค่ามูลไก่ จํานวน 5 กระสอบๆ ละ 30 บาท
6. รายได้รวม (บาท/ตัว)
7. ต้นทุนไก่ขุน (บาท/ตัว)
8. ต้นทุนเงินสด (บาท/ตัว)
9. กาไรสุทธิ (บาท/ตัว)

8,049.92
9,885
9,735
150
131.80
116.58
107.33
15.22
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การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ต่อการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการ
เสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร
จากการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต่อการใช้กากมันสําปะหลัง
หมักยี ส ต์ ร่ว มกับ เมทไธโอนีน ในอาหารไก่พื้นเมือง โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการฯ
จํานวน 5 ราย ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 6 พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ
80 เพศหญิง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 อายุระหว่าง 41-55 ปี จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 อายุมากกว่า
55 ปี จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 80
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 สถานภาพสมรส จํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ
100
ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร
(n=5)
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวน
ร้อยละ
1. เพศ
-ชาย
4
80
-หญิง
1
20
2. อายุ
-ไม่เกิน 40 ปี
0
0
- 41-55 ปี
1
20
- มากกว่า 55 ปี
4
80
3. ระดับการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
4
80
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1
20
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
- ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
0
0
4. สถานภาพการสมรส
- สมรส
5
100
- โสด
0
0
- หม้าย
0
0
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 5 ราย แสดงในตารางที่ 7 พบว่า
เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ย 19,200 บาท/ปี จํานวนไก่พ่อพันธุ์ ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงเฉลี่ยราย
ละ 3.2 ตัว แม่พั น ธุ์ เฉลี่ ย รายละ 11 ตั ว รวมเลี้ ย งไก่พื้ น เมือ งทั้ งหมดเฉลี่ ย รายละ 202 ตั ว เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ยรายละ 15.4 ปี ลักษณะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการทั้ง 5 ราย มีโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและบริเวณปล่อยภายนอก ใช้อาหารสําเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวเปลือก กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ปลวก แมลง หญ้า และเศษอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมือง ด้าน
การตลาด จํ าหน่ ายไก่พื้น เมืองเอง จํ านวน 4 ราย อีก 1 รายจําหน่ายผ่ านพ่อค้าคนกลาง ราคาจําหน่าย
ไก่พื้นเมืองมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท ไก่พื้นเมืองชําแหละเฉลี่ยกิโลกรัมละ 150 บาท ต้นทุน
การผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80 บาท
ตารางที่ 7 ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
(n=5)
ข้อมูล
1. รายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ยต่อปี (บาท/ปี)
2. จํานวนไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงเฉลี่ย (ตัว/ราย)
- จํานวนพ่อพันธุ์เฉลี่ย (ตัว/ราย)
- จํานวนแม่พันธุ์เฉลี่ย (ตัว/ราย)
3. ประสบการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ย (ปี/ราย)
4. ลักษณะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- มีโรงเรือนและบริเวณปล่อยไก่พื้นเมือง (ราย)
5. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
- ใช้อาหารสําเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่นได้แก่
ข้าวเปลือก กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ปลวก แมลง หญ้า เศษ
อาหาร (ราย)
6. การจําหน่ายไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
- จําหน่ายเอง (ราย)
- จําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง (ราย)
7. ราคาจําหน่ายไก่พื้นเมือง
- ราคาจําหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ย (บาท/กก.)
- ราคาจําหน่ายไก่พื้นเมืองชําแหละเฉลี่ย (บาท/กก.)
8. ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองเฉลี่ย (บาท/กก.)

จํานวน
19,200
202
3.2
11
15.4
5
5
4
1
100
150
80
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์และกากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับ
การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง
การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์และกากมันสําปะหลังหมักยีสต์
ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมืองแสดงในตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติระดับมากที่สุด
เฉลี่ย 4.85±0.19 ต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมือง เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด
แล้ว เกษตรกรเห็นว่ากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทําง่ายราคาถูก สามารถใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์เป็น
อาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ แต่การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทําให้ไก่มี
อัตราการเจริญเติบโตต่ํา ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่ากินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ระดับทัศนคติเฉลี่ย
4.80±0.44, 4.60±0.55, 5.00±0.00 และ 5.00±0.00 ตามลําดับ
ด้านการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง ในภาพรวมเกษตรกรมี
ทัศนคติระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.97±0.08 โดยเกษตรกรมีทัศนคติระดับ มากที่สุดต่อขั้นตอนการผลิตกากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารร่วมกับผสมเมทไธโอนีนทําง่ายไม่ยุ่งยาก ไก่พื้นเมืองที่กินกากมันสําปะหลังหมัก
ยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารมีอัตราการเจริญเติบโตดี ไม่แตกต่างกับกินอาหารสําเร็จรูปเพียง
อย่างเดียว การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนในอาหารทําง่าย สะดวกต่อการนําไปใช้
สามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่พื้นเมืองขุน ได้ ทําให้คุณภาพซากของไก่พื้นเมืองดีขึ้น และเกษตรกรมีความ
ต้องการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมเมทไธโอนีนในอาหารสําหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเฉลี่ย 5.00±0.00, 4.80±0.45, 5.00±0.00, 5.00±0.00 และ 5.00±0.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมัก ยีสต์และกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมกับ
เสริมเมทไธโอนีนในอาหาร
รายละเอียด
1. การใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1.1 กากมันสําปะหลังในพืน้ ที่หาง่ายและราคาถูก
1.2 กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทําได้ง่ายและต้นทุนต่าํ
1.3 สามารถใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่พนื้ เมืองได้
1.4 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ทําให้อัตราการเจริญเติบโตต่าํ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่า
กินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
2. การใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนในอาหารไก่
พื้นเมือง
2.1 ขั้นตอนการผลิตกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารร่วมกับผสม
เมทไธโอนีนทําง่ายไม่ยุ่งยากสามารถทําเองได้
2.2 ไก่พื้นเมืองที่กินกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธ
โอนีนในอาหารมีอัตราการเจริญเติบโตดี ไม่แตกต่างกับกินอาหาร
สําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว

ระดับทัศนคติ
(Mean±SD)
4.85±0.19
4.80±0.44
4.60±0.55
5.00±0.00
5.00±0.00

แปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.97±0.08

มากที่สุด

5.00±0.00

มากที่สุด

4.80±0.45

มากที่สุด
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ตารางที่ 8 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์และกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ร่วมการ
เสริมเมทไธโอนีนในอาหาร (ต่อ)
รายละเอียด

ระดับทัศนคติ
(Mean±SD)
5.00±0.00

แปล
ความหมาย
มากที่สุด

2.4 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีน
สามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่พื้นเมืองขุนได้

5.00±0.00

มากที่สุด

2.5 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนใน
อาหารทําให้คุณภาพซากไก่พนื้ เมืองดี

5.00±0.00

มากที่สุด

2.6 ท่านมีความต้องการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมเมทไธโอนีนใน
อาหารสําหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป

5.00±0.00

มากที่สุด

2.3 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนในอาหาร
ทําง่าย สะดวกต่อการนําไปใช้

ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรไม่มี
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง ไม่มี
ปัญหาเรื่องการผสมอาหารใช้เอง เนื่องจากเกษตรกรที่ดําเนินการศึกษาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเครื่อง
ผสมอาหาร ความรู้ด้านอาหารสัตว์ปีกและวิธีการผสมอาหาร และสูตรอาหารลดต้นทุนจากสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด และศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง กรมปศุสัตว์ ขณะที่มีข้อเสนอแนะขอให้ภาครัฐมีการส่งเสริม
และหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารไก่พื้นเมืองต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปการวิจัย
การศึกษาการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารในฟาร์มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนรายย่อยจังหวัดระยอง สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านสมรรถภาพการผลิตไก่พื้นเมือง
การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง ไม่กระทบต่อ
อัตราการเจริญเติบ โต ปริมาณอาหารที่กิน ประสิ ทธิภ าพการเปลี่ ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัว (FCR) ของไก่
พื้นเมือง ราคาอาหารต่อน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของไก่พื้นเมืองที่ได้รับกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมท
ไธโอนีนมีค่าเท่ากับ 62.17 บาท/กก. ขณะที่กลุ่มที่ได้รับอาหารสําเร็จรูปมีค่าเท่ากับ 74.4 บาท/กก.
2. ด้านคุณภาพซากและอวัยวะภายใน
การใช้ ก ากมั น สํ า ปะหลั ง หมั ก ยี ส ต์ ร่ ว มกั บ การเสริ ม เมทไธโอนี น ในอาหารไก่ พื้ น เมื อ ง ไม่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพซากและอวัยวะภายในของไก่พื้นเมือง
3. ต้นทุนในการผลิตไก่พื้นเมือง
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว โดยใช้อาหารสําเร็จรูปมีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 116.58 บาท/
ตัว คิดเป็นต้นทุนเงินสด เท่ากับ 107.33 บาท/ตัว ขณะที่ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมกากมันสําปะหลัง
หมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีน มีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 101.98 บาท/ตัว คิดเป็นต้นทุนเงินสด เท่ากับ
92.85 บาท/ตัว
4. ด้านทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จํานวน 5 ราย ต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมัก
ยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง
4.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ ม ากกว่ า 55 ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
สถานะภาพสมรส
4.2 ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงไก่พื้นเมืองเฉลี่ยรายละ 200 ตัว เลี้ยงพ่อพันธุ์และ
แม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกในฟาร์ม (อัตราส่วน 3:11) มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ต่ํากว่า 15 ปี เลี้ยงไก่
พื้นเมืองในโรงเรือนและมีลานปล่อยภายนอกโรงเรือน อาหารที่ใช้เลี้ยงจะใช้อาหารสําเร็จรูป ผสมกับวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น ด้านการตลาด เกษตรกรจําหน่ายไก่พื้นเมืองด้วยตัวเอง ราคาไก่พื้นเมืองมีชีวิตหน้ าฟาร์ม 100 บาท/
กก. ไก่พื้นเมืองชําแหละ 150 บาท/กก. ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกร 80 บาท/กก.
4.3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์และกากมันสําปะหลังหมักยีสต์
ร่ ว มกับ การเสริ ม เมทไธโอนี น ในอาหารไก่พื้น เมื อง เกษตรกรมีทัศ นคติระดับ มากที่สุ ดต่อ การใช้ กากมั น
สําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง โดยเห็นว่าการผลิตอาหารโดยใช้กากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์เป็นวัตถุดิบและเสริมเมทไธโอนีนทําได้ง่าย สะดวกต่อการใช้ ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการ
ผลิต คุณภาพซากของไก่พื้นเมือง ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และยังต้องการใช้กากมันสําปะหลังหมัก ยีสต์
ผสมเมทไธโอนีนในอาหารสําหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป

20
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
เกษตรกรไม่มีปัญหาในการใช้กากมันสํ าปะหลั งหมักยีส ต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนใน
อาหารไก่พื้นเมือง ไม่มีปั ญหาเรื่องการผสมอาหารใช้เอง เนื่องจากเกษตรกรที่ดําเนินการศึกษาอยู่ในกลุ่ ม
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหาร ความรู้ด้านอาหารสัตว์ปีกและวิธีการผสมอาหาร และสูตร
อาหารลดต้นทุนจากกรมปศุสัตว์ และมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐมีการส่งเสริมและหาแนวทางในการลดต้นทุน
การผลิตด้านอาหารไก่พื้นเมืองต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
ด้านสมรรถภาพการผลิต
การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง ไม่มีผลกระทบต่อ
อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน FCR อัตราการตาย ของไก่พื้นเมืองซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองที่
ได้รับ อาหารสํ าเร็ จ รูป เพีย งอย่ างเดียว อาหารที่ใช้ในการทดลองคํานวณตามความต้องการโภชนะของไก่
พื้นเมือง ดังนั้นจึงได้รับโภชนะครบถ้วนไม่แตกต่างจากอาหารสําเร็จรูป นอกจากนี้ การเสริมเมทไธโอนีนสูง
กว่าความต้องการ total sulfur amino acid (TSAA) 5% ทําให้อัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองดีขึ้น
สอดคล้องกับ รัตนา (2558) รายงานว่า การเสริมเมทไธโอนีนให้มีระดับ total sulfer amino acid 100%
105% และ 110% ช่วยปรับสมดุลของกรดอะมิโนในอาหารโปรตีนต่ํา ทําให้ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนใน
อาหารดีขึ้น และปริมาณอาหารที่กินสูงขึ้น จนส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของไก่ กระทงดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุมและอาหารโปรตีนต่ํา และ Liu et al. (2006) รายงานว่าการเพิ่มเมทไธโอนีนใน
อาหารช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ลดไขมันในช่องท้อง และเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกและขาของไก่กระทง
ด้านคุณภาพซาก
การใช้ ก ากมั น สํ า ปะหลั ง หมั ก ยี ส ต์ ร่ ว มกั บ การเสริ ม เมทไธโอนี น ในอาหารไก่ พื้ น เมื อ ง ไม่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพซากและอวัยวะภายในของไก่พื้นเมืองเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารสําเร็จรูป Moran
(1994) รายงานว่ากรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ช่วยเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อหน้าอกมากกว่ากรดอะมิ
โนชนิดอื่นๆ และการเสริมเมทไธโอนีนมากกว่าคําแนะนําของ NRC 120% ในอาหารโปรตีนต่ําช่วยปรับปรุง
คุณภาพซากและกล้ามเนื้อหน้าอกของไก่กระทง (Saki et al., 2007) สอดคล้องกับ Rakangtong and
Bunchasak (2011) พบว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของไก่กระทงเพิ่มขึ้นเมื่อระดับ TSAA ในอาหารสูตรมันสําปะหลัง
สูงขึ้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการใช้อาหารที่มีระดับโปรตีนต่ําหรือคุณภาพของโปรตีนต่ํา ควรเสริมกรดอะมิโนเมทไธ
โอนีนสูงกว่าความต้องการของสัตว์เพื่อปรับสมดุลของกรดอะมิโนและช่วยสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย
ด้านต้นทุนการผลิต
จากการทดลอง พบว่า การผลิตไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปมีต้นทุนเฉลี่ย 116.58 บาท/ตัว
ขณะที่การผลิตไก่พื้นเมืองด้วยกากมันสําปะหลังหมักยีสต์เสริมเมทไธโอนีน ในอาหารมีต้นทุนเฉลี่ย 101.98
บาท/ตัว ซึ่งมีค่าต่างกัน 14.60 บาท/ตัวต้นทุนที่สูงที่สุดในการผลิตไก่พื้นเมืองขุนคือค่าอาหารคิดเป็นร้อยละ
80.38 และ 74.93 ตามลําดับ ณรงค์และคณะ (2556) รายงานว่าต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางดํา
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ค่อนข้างสู ง 67.77- 80.79 บาท/กก. ต้น ทุน หลั กมาจากค่าอาหารสั ตว์ ขณะที่ บัณฑิตและคณะ (2557)
รายงานว่าไก่พื้นเมืองที่ปล่อยเลี้ยงให้หากินเองตามธรรมชาติเสริมด้วยอาหารสําเร็จรูปและวัตถุดิบในท้องถิ่น มี
ต้นทุนการผลิต 69.90 บาท/กก. เมื่อเทียบกับการใช้อาหารสําเร็จรูป 100% สามารถลดต้นทุนลงได้ 10.6
บาท/กก. เห็ นได้ว่าการเลี้ ยงไก่พื้นเมืองขุนโดยใช้อาหารสํ าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวทําให้ต้นทุนการผลิตไก่
พื้นเมืองสูงขึ้น
ด้านทัศนคติของเกษตรกร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริม
เมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง เนื่องจากกากมันสําปะหลังเป็นเศษเหลือจากโรงงานผลิตแป้งมัน มีราคาถูก
เมื่อนํามาหมักกับยีสต์ ทําให้โภชนะในกากมันเพิ่มขึ้นและการเติมเมทไธโอนีนลงในอาหารไก่พื้นเมืองจะช่วย
ปรั บ สมดุลของกรดอะมิโ นในสู ตรอาหาร ทําให้ ไก่พื้นเมืองที่เกษตรกรเลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
คุณภาพเนื้อ และระยะเวลาการเลี้ยงใกล้เคียงกับการเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป จึงทําให้เกษตรกรสนใจและมี
ความต้องการที่จะใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําผลที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ที่มีการผลิตมัน
สําปะหลังหรือมีโรงงานผลิตแป้งมันใช้ประโยชน์
2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในเลือดและเนื้อ (คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอร์และกรดยูริก)
และองค์ประกอบทางโภชนะในเนื้อของไก่พื้นเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านโภชนะการให้ผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมทดสอบการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริม
เมทไธโอนีนในอาหารในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนรายย่อยจังหวัดระยอง
คาชี้แจง แบบสอบถาม
โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ชื่อ.................................................สกุล...................................
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. อายุ ...................................ปี
4. สถานะ
 โสด
 สมรส
 หย่าร้าง/หม้าย
5. ระดับการศึกษา .................................................
ส่วนที่ 2 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
คาชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์
1. รายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง................................................บาท/ปี
2. จํานวนไก่พื้นเมืองที่เลี้ยง.........................................ตัว/ปี พ่อพันธุ์.................ตัว แม่พันธุ์....................ตัว
ไก่พื้นเมืองขุน.....................ตัว
3. ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง......................................ปี
4. ลักษณะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 มีโรงเรือนไม่มีบริเวณปล่อย  มีโรงเรือนมีบริเวณปล่อย
 ไม่มีโรงเรือน
 ไม่มีโรงเรือนมีบริเวณ
ปล่อย
5. อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
 อาหารสําเร็จรูป
 อาหารผสมเอง
 อาหารสําเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ระบุ.................
 อื่นๆ ระบุ..............................................................
6. การจําหน่ายไก่พื้นเมือง
 จําหน่ายเอง  ผ่านพ่อค้าคนกลาง
7. ราคาไก่พื้นเมืองมีชีวิตที่จําหน่ายหน้าฟาร์ม...................................บาท/กก.
8. ราคาไก่พื้นเมืองชําแหละ......................................บาท/กก.
9. ต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง ........................บาท/กก.
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง
คาชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง โดยมีคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ 5= เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 = เห็นด้วยมาก ระดับ 3= เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2= เห็น
ด้วยน้อย ระดับ 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
รายละเอียด
ระดับทัศนคติ
5 4 3 2 1
1. การใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1.1 กากมันสําปะหลังในพื้นที่หาง่ายและราคาถูก
1.2 กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทําได้ง่ายและต้นทุนต่ํา
1.3 สามารถใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้
1.4 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตต่ํา ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่ากินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
2. การใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเมทไธโอนีนในอาหารไก่พื้นเมือง
2.1 ขั้นตอนการผลิตกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมอาหารร่วมกับผสมเมทไธโอนีนทํา
ง่ายไม่ยุ่งยากสามารถทําเองได้
2.2 ไก่พื้นเมืองที่กินกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารมี
อัตราการเจริญเติบโตดี ไม่แตกต่างกับกินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
2.3 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับเสริมเมทไธโอนีนในอาหารทําง่าย สะดวก
ต่อการนําไปใช้
2.4 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนสามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารไก่พื้นเมืองขุนได้
2.5 การใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารทําให้
คุณภาพซากไก่พื้นเมืองดี
2.6 ท่านมีความต้องการใช้กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ผสมเมทไธโอนีนในอาหารสําหรับ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ...............................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ....................
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ประวัติผู้วิจัย
1.ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวรัตนา นึกเร็ว
(ภาษาอังกฤษ)
Miss Rattana Nukreaw
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3500400093529
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
- นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ เงินเดือน 34,350 บาท
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
E-mail: chicken@did.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-265-3444-4 ต่อ 3391
5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปีที่จบ
อักษรย่อปริญญา
ปริญญาตรี
การศึกษา
และชื่อเต็ม
โท เอก
วทบ.
2546
ตรี
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
วทม.
2549
โท
(วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต)
วทด.
2558
เอก
(วิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต)

สาขาวิชา

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

สัตวศาสตร์

สัตว์ปีก

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ไทย

สัตวศาสตร์

สัตวบาล

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ไทย

สัตวศาสตร์

สัตวบาล

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- โภชนะศาสตร์สัตว์ปีกและสุกร สรีระวิทยาทางสัตว์ และ Lipid metabolism
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
a. ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
1. ผลการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารโปรตีนต่ํา ต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของไขมันในไก่ไข่
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2. ผลของระดับ TSAA ในอาหารโปรตีนต่ําในระยะเล็ก–รุ่น ต่อการเจริญเติบโตชดเชย
คุณภาพซาก การสะสมไขมัน และสัณฐานวิทยาของลําไส้เล็กในไก่กระทง
c. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
Nukreaw R., Bunchasak C, Markvichitr K., Prasanpanich S., Choothesa A and
Loongyai. 2011. Effects of Methionine Supplementation in Low-Protein Diets and
Subsequent Re-feeding on Growth Performance, Liver and Serum Lipid Profile, Body
Composition and Carcass Quality of Broiler Chickens at 42 Days of Age. Journal of poultry
science. 48: 229-238.
Nukreaw R and Bunchasak C. 2015. Effect of Supplementing Synthetic Amino
Acids in Low-protein Diet and Subsequent Re-feeding on Growth Performance, Serum Lipid
Profile and Chemical Body Composition of Broiler Chickens. Journal of poultry science. 52:
127-136.
d. งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
ชื่อผลงานวิจัย
1. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของ
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดํา อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

สถานภาพการวิจัย

แหล่งทุน

ผู้ร่วมโครงการ

สกว.

สถานภาพในการ
ทําวิจัย
ความสําเร็จ (%)
95%

2. ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ –นามสุกล (ภาษาไทย) นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Anchali Sikulap
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1709900255919
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
- นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ตู้ ปณ.20 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180 E-mail: trra_ray@did.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 038-027901
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5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปีที่จบ
อักษรย่อปริญญาและ
ปริญญาตรี
การศึกษา
ชื่อเต็ม
โท เอก
2551

ตรี

สาขาวิชา

วทบ.
สัตวศาสตร์
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

มหาวิทยาลัย
สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย
a. ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
c. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า
1 เรื่อง)
d. งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
3. ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายอรรถพงษ์ คงรักษา
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Attapong Kongruksa
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3750100492850
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
- นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
- ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ตู้ ปณ.20 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180 E-mail : trra_ray@did.go.th โทรศัพท์/โทรสาร : 038-027901

ไทย
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5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปีที่จบ
อักษรย่อปริญญาและ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การศึกษา
ชื่อเต็ม
โท เอก
วทบ.
2538
ตรี
เกษตรศาสตร์
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

สัตวบาล

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย
a. ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
b. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
c. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
d. งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัย ว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
4. ประวัติผู้ร่วมวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายทวนทอง ศรีนาเครือ
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Tuanthong Srinakruea
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3451100918761
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
- นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
- ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ต. แวงนาง อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร 043777-270 email: Lsms_msk@dld.go.th
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5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปีที่จบ
อักษรย่อปริญญาและ
ปริญญาตรี
การศึกษา
ชื่อเต็ม
โท เอก
2548

ตรี

สาขาวิชา

วทบ.
สัตวศาสตร์
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน
การศึกษา

ประเทศ

มหาวิทยาลัย
สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ ที่เกี่ย วข้ องกับการบริห ารงานวิจั ยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
e. ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
f. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
g. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
h. งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัย ว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
5. ประวัติผู้ร่วมวิจัย
1. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
นางสาวกนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Kanokkarn Poosuwan
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3150600666089
3. ตําแหน่งปัจจุบัน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เงินเดือน
20,620 บาท
เวลาที่ใช้ทําวิจัย
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. หน่วยงานที่สังกัด สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2653-4444 ต่อ 3441-2
มือถือ 083 7192 220
E-mail:knkpoosuwan@hotmail.com, kanokkarn.p@dld.go.th

ไทย
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5. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
ระดับ
อักษรย่อปริญญา
การศึกษา
และชื่อเต็มวิชา
2545
ปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ตรี
2549 ปริญญาโท
วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)
2558
ปริญญา
วท.ด.
เอก
(เกษตรศาสตร์)

วิชาเอก

สถานศึกษา

ประเทศ

สัตวบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (monogastric animal nutrition)
7. ประสบการณ์งานวิจัย
7.1 แผนงานวิจัยในฐานะผู้อํานวยการวิจัย: 7.2 โครงการวิจัยในฐานะที่เป็นผู้หัวหน้าโครงการวิจัย:
ชื่อผลงานวิจัย
สถานภาพการวิจัย

1. คุณภาพซากสุขภาพสรีระวิทยาในระบบทางเดิน หัวหน้า
อาหาร และลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลําไส้เล็ก โครงการวิจัย
ของสุกรระยะรุ่น – ขุนที่ได้รับหญ้าหมักเป็นอาหาร
เสริม

แหล่งทุน

สถานภาพใน
การทําวิจัย
ความสําเร็จ
(%)
งบประมาณ เริ่มดําเนินงาน
แผ่นดิน
วิจัยใน
ปีงบประมาณ
2560

7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว:
ชื่อผลงานวิจัย

ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การเผยแพร่
วิจัย
1. Effect of dietary protein on 2005
ผู้ร่วม International Poultry
egg production and immunity
โครงการ Science. 4(9): 701responses of laying hens
708.
during peakproduction period
2. Effect of methionine levels
2006
ผู้ร่วม Songklanakarin
on
โครงการ Journal of Science
production performance,
and Tecnology.
triglyceride and non-esterified
28(1): 71-77
fatty acid in laying hen

แหล่งทุน
ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ
ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ
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ชื่อผลงานวิจัย

3. Effects of adding methionine

ปีที่พิมพ์
2007

hydroxy analog free acid to
drinking water on growth
performance and gastrointestinal
functions of broiler chicks during
starter period

4. Effects of Sodium Gluconate,

dietary protein levels on egg
production, immunocompetence
and plasma amino acids of laying
hens
6. Effects of adding liquid DLmethionine hydroxy analoguefreeacid to drinking water on
growth performance and small
intestinal morphology of nursery
pigs
7. Effects of Varying Levels of
Liquid DL-Methionine Hydroxy
Analog Free Acid in Drinking
Water on Production Performance
and Gastrointestinal Tract of
Broiler Chickens at 42 Days of
Age.

การเผยแพร่

แหล่งทุน

International
Conference on
Integration of Science &
Technology for
Sustainable
Development, King
Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang
(KMITL), Bangkok,
Thailand
International
Conference on
Engineering, Applied
Sciences, and
Technology (ICEAST
2007), Swissôtel Le
Concorde, Bangkok,
Thailand
Journal of Animal
Physiology and Animal
Nutrition. 94(2): 186–
195.

Sumitomo
Chemical
(Japan) Co.Ltd.

2007

ผู้ร่วม
โครงการ

2009

ผู้ร่วม
โครงการ

2010

ผู้ร่วม
โครงการ

Journal of Animal
Physiology and Animal
Nutrition. 94(3):395-404

Sumitomo
Chemical
(Japan) Co.Ltd.

2015

ผู้ร่วม
โครงการ

The Thai Journal of
Veterinary Medicine.
45(4) in press

Sumitomo
Chemical
(Japan) Co.Ltd.
และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

Mannan Oligosaccharide and
Potassium Diformate on Growth
Performance and Intestinal
Microorganisms of Pigs during the
Starter Period. The

5. Long-term feeding effects of

สถานภาพ
วิจัย
ผู้ร่วม
โครงการ

Sumitomo
Chemical
(Japan) Co.Ltd.

Sumitomo
Chemical
(Japan) Co.Ltd.
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7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา
ชื่อผลงานวิจัย

สถานภาพการวิจัย

1. คุณภาพซากสุขภาพสรีระวิทยาในระบบทางเดิน หัวหน้า
อาหาร และลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลําไส้เล็ก โครงการวิจัย
ของสุกรระยะรุ่น – ขุนที่ได้รับหญ้าหมักเป็นอาหาร
เสริม
2. ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสม
ผู้ร่วมโครงการ
สําหรับเป็ดเทศท่าพระ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปฏิบัติทาง
ผูร้ ่วมโครงการ
การเกษตรที่ดีสําหรับหญ้าแพงโกลาของเกษตรกร
4. การศึกษาระบบการจัดการอาหารและการตลาด ผูร้ ่วมโครงการ
กระบือของเกษตรกรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
5. โครงการจัดทําฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของ
ผูร้ ่วมโครงการ
วัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย (โครงการย่อย
ที่ 4)

แหล่งทุน

สถานภาพในการ
ทําวิจัย
ความสําเร็จ (%)
งบประมาณ 70%
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

70%

สํานักงาน
พัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร

98%

95%
95%

6. ประวัติผู้ร่วมวิจัย
1. ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวธิดา โคมแสงทอง
2. ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms. Tida Comsangthong
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 5 1017 99026 205
4. ตําแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เงินเดือน (บาท) 26,790 บาท
เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 10 ชั่วโมง : สัปดาห์
5. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
91 หมู่ 4 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
อีเมล์: tonlewka@hotmail.com
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6. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา ระดับ
วิชาเอก
พ.ศ. 2542
วท.บ. เกษตรศาสตร์
(สัตวบาล)
พ.ศ. 2545
วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศ
ไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

7. ประสบการณ์งานวิจัยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง)
งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว
ชื่อเรื่อง
ปีที่พิมพ์
การเผยแพร่
แหล่งทุน
1.การประมาณค่าความแปรปรวนของ
2545
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
อิ ท ธิ พ ลโ ดยตรงและอิ ท ธิ พ ลทาง
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์
(หั
ว
หน้
า
)
พัน ธุก รรมของแม่ ต่อ ลั กษณะน้ํ าหนั ก
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
แรกเกิดและขนาดครอกในสุกรพันธุ์แท้
7.4. งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่าได้ทํา
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
ลําดับที่
งานวิจัยที่กําลังทํา: ชื่อเรื่อง
แหล่งทุน สถานภาพในการทําวิจัย
ร้อยละ
1
ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดโคขุนของ
วช.
หัวหน้าโครงการ
60
เกษตรกรที่เลี้ยงโดยใช้เปลือกสับปะรดในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
การปรับรูปแบบการเลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่ม
วช.
ผู้ร่วมวิจัย
15
ประสิทธิภาพการผลิตกระบือสาว

