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บทคัดยอ 
 การศึกษาคาพลังงานที่ใชประโยชนไดของน้ํามันชนิดตางๆ ในอาหารไกเนื้อ ใชไกเนื้อเพศผู ROSS 308 
อายุ 18 วัน จํานวน 240 ตัว แบงไกเนื้อออกเปน 5 กลุมการทดลอง แตละกลุมการทดลองประกอบไปดวย 6 ซ้ําๆ ละ 
8 ตัว เลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนปดที่มีการควบคุมสภาพแวดลอมดวยการระเหยของน้ํา (Evaporative cooling 
system) ใหไกแตละกลุมอยูในกรง metabolic cage ที่มีถาดรองรับสิ่งขับถาย สุมใหไกเนื้อกินอาหารทดลองในรูป
ผงสูตรใดสูตรหนึ่งจาก 5 สูตรดังนี้ สูตรที่ 1 สูตรควบคุม ใชขาวโพด และกากถั่วเหลือง (T1) สูตรที่ 2 อาหารสูตร
ควบคุม 97% และน้ํามันปาลมดิบ 3 % (T2) สูตรที ่3 อาหารสูตรควบคุม 97% และน้ํามันปาลมสเตียริน  3 % สูตรที่ 
4 อาหารสูตรควบคุม 97% และน้ํามันรําขาวดิบ (กรดไขมันอิสระ (Free fatty acid; FFA = 7-8%)) 3 % (T4) และ
สูตรที ่5 อาหารสูตรควบคุม 97% และน้ํามันรําขาวดิบ (FFA = 12-15%) 3 % (T5) โดยใชแผนการทดลองแบบแบบ
สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) ผลการศึกษาพบวาน้ํามันปาลมดิบมีคา ME เทากับ 
7,843.72 กิโลแคลอรี/่กิโลกรัม ปาลมสเตียริน มีคา ME เทากับ 7,674.31 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม น้ํามันรําขาวดิบ (คา 
FFA 7-8 %) มีคา ME เทากับ 8,478.98 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม น้ํามันรําขาวดิบ (คา FFA 12-15 %) มีคา ME เทากับ 
8,086.14 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ซึ่งคา ME ของน้ํามันชนิดตางๆ นี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) 
โดยกลุมที่ใชน้ํามันปาลม (T3) มีคา ME นอยกวากลุมการทดลองที่ใชน้ํามันรําดิบ (T4, T5) และไกเนื้อสามารถใช
ประโยชนจากพลังงานของน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA 7-8 % ไดสูงกวาน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA 12-15 % ถึง 
392.84 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ดังนั้น น้ํามันรําขาวดิบ โดยเฉพาะน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA 7-8 % ถือวาเปนแหลง
พลังงานชั้นดีที่เหมาะสมในการนําใชในอาหารไกเนื้อ  
 
คําสําคัญ : พลังงานใชประโยชนได ไกเนื้อ น้ํามันรําขาว น้ํามันปาลม ปาลมสเตียริน 

 
Abstract 

 A study on metabolizable energy (ME) value of vegetable oils was determined. A total of 240 
eighteen days-old chicks were divided into 5 groups of 6 replications of 8 broiler chicks each, and were 
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kept individually in metabolic cage located in evaporative cooling house, and where excreta was totally 
collected. The animals in each group were randomly assigned into 5 dietary treatments in randomized 
complete experimental design as following 1. Basal diet (corn soy based diet, T1); 2. Diet composed of 
97% control diet and 3% crude palm oil (T2); 3. Diet composed of 97% control diet and 3% palm stearin 
(T3); 4. Diet composed of 97% control diet and 3% crude rice bran oil with free fatty acid (FFA) content 
7-8% (T4) and 5. Diet composed of 97% control diet and 3% crude rice bran oil with FFA content 12-
15% (T5). Results showed that crude palm oil, palm stearin, crude rice bran oil (FFA 7-8%) and crude 
rice bran oil (FFA 12-15%) had ME content of 7,843.72, 7,674.31, 8,478.98 and 8,086.14 kcal/kg, 
respectively, and the different were statistically significant (P<0.01). Palm oil experimental group (T3) 
had ME content lower than those of crude rice bran oil (T4 and T5). Furthermore, crude rice bran oil with 
FFA 7-8% had 392.84 kcal/kg of ME higher than crude rice bran oil with FFA 12-15%. Crude rice bran oil 

especially crude rice bran (FFA 7-8%) is recommended for using as energy source in broiler feed.  
 

Keywords : Metabolization Energy, Broiler, Crude rice bran oil, Crude palm oil, Palm stearin  
E-mail : swksns@ku.ac.th 

 
คํานํา 

ในการผลิตอาหารสัตว วัตถุดิบที่ใหพลังงาน ในอาหารสัตวมีทั้งวัตถุดิบประเภทคารโบไฮเดรต และน้ํามัน
หรือไขมัน โดยทั่วไปน้ํามันจากพืชจัดเปนแหลงพลังงานที่ดีสําหรับสัตวปก เนื่องจากใหพลังงานสูงกวาพลังงานที่ได
จากการสลายคารโบไฮเดรตถึง 2.25 เทา อีกทั้งยังเปนแหลงของกรดไขมันที่จําเปนตอรางกายสัตวและเปนแหลง
ของไวตามินที่ละลายไดในไขมัน (นวลจันทรและสินชัย, 2544) โดยน้ํามันพืชที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตวนั้น สวนใหญจะใชน้ํามันดิบที่ยังไมผานการฟอกใหบริสุทธิ ์(สาโรช, 2547) หรือที่ไดจากการสกัดสวนที่เปนกรด
ไขมันไมอิ่มตัวออกไป น้ํามันที่นิยมนํามาใชผสมในอาหาร ไดแก น้ํามันรําและน้ํามันปาลม  แตถาในน้ํามันมีกรด
ไขมันอิสระตกคางอยู จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคาพลังงานใชประโยชนไดของไขมันนั้นลดลง  ดังนั้นการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้จึงทําการเปรียบเทียบคาพลังงานที่ใชประโยชนไดตามชนิดและคุณภาพของน้ํามัน เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดคาโภชนะสําหรับนําไปใชประกอบสูตรอาหารไกเนื้อตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
1. สัตวทดลอง 

ใชไกเนื้อเพศผู พันธุ ROSS 308 อายุ 18 วัน จํานวน 240 ตัว  
 
2. โรงเรือน 

เลี้ยงไกทั้งหมดในกรง metabolic cage ภายในโรงเรือนปด ควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนดวยการ
ระเหยของน้ํา (Evaporative cooling system)  
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3. อาหารทดลอง 
อาหารทดลองมีทั้งหมด 5 สูตร สุมไกเนื้อแตละกลุมใหกินอาหารทดลองในรูปอาหารผงสูตรใดสูตรหนึ่ง 

ดังนี้ (Table 1) 
อาหารสูตรที ่1  อาหารพื้นฐาน (สูตรควบคุม) ใชขาวโพด และกากถั่วเหลือง   
อาหารสูตรที ่2  อาหารสูตรควบคุม 97 % + ปาลมสเตียริน 3 % 
อาหารสูตรที ่3  อาหารสูตรควบคุม 97 % + น้ํามันปาลมดิบ 3 % 
อาหารสูตรที ่4  อาหารสูตรควบคุม 97 % + น้ํามันรําขาวดิบ (ระบุคา FFA = 12 – 15 %) 3 % 
อาหารสูตรที ่5  อาหารสูตรควบคุม 97 % + น้ํามันรําขาวดิบ (ระบุคา FFA = 7 – 8 %) 3 % 
อาหารทดลองสูตรควบคุมปรับใหมีคุณคาทางโภชนะครบตามความตองการของไกเนื้อตามคําแนะนําโดย 

NRC (1994)  
 
4. การใหอาหารทดลอง 

การใหอาหารทดลองแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะกอนการทดลอง (Preliminary period) ใชเวลา 5 วัน 
เพื่อใหไกเนื้อเกิดความคุนเคยกับกรงและอาหาร ซึ่งระยะนี้ไมมีการเก็บขอมูล สวนระยะที่ 2 เปนระยะเก็บขอมูล 
(experimental period) ใชเวลา 2 วัน รวมเปน 7 วัน ซึ่งในระยะที่ 2 นี้อาหารทุกสูตรมีการผสมโครมิกออกไซดที่
ระดับ 0.25 % ของสูตรอาหาร เพื่อเปนตัวบงชี้ในการเก็บมูลทั้งหมด (เก็บมูลทั้งหมดที่มีสีเขียว) และไกทดลองไดกิน
อาหารประมาณ 80 % ของปริมาณอาหารที่กินไดเต็มที่ในระยะกอนการทดลอง เพื่อใหไกใชประโยชนจากอาหาร
อยางเต็มที ่และปองกันการกินอาหารเหลือหรือเลือกกิน (บุญลอม, 2541)  
 
5. การเก็บตัวอยาง 

ในชวง 2 วันสุดทายของการทดลองจะทําการเก็บมูลทั้งหมด (total collection) จากแตละกลุมทดลอง โดย
มูลที่เก็บตองปราศจากการปนเปอนของอาหารทดลองและเศษขนไก ทําการปรับคาความเปนกรด-ดางของมูลใหมี
คาเทากับ 4 โดยใช 6N H2SO4 แลวนํามูลที่ไดในแตละวันเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูม ิ-4 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 2 วัน 
นํามูลทั้งหมดมารวมกันแลวผสมใหเขากันด ีชั่งน้ําหนักมูลทั้งหมดที่ไดของแตละกลุมการทดลอง หลังจากนั้นนํามูล
ทั้งหมดไปตากแดดใหแหง แลวนํามูลที่ไดไปวิเคราะหหาคาพลังงานที่ใชประโยชนได 
 
6. แผนการทดลอง 

การทดลองนี้ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design: CRD) แบงไกเนื้อ
จํานวน 240 ตัว ออกเปน 5 กลุมการทดลอง แตละกลุมการทดลองประกอบดวย 6 ซ้ํา ซ้ําละ 8 ตัว  
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Table 1   Feed ingredients and chemical composition of the control diet.  

Ingredient Quantity (%) 
Corn 60.14 
Soybean meal (44% crude protein) 27.03 
Full fat soybean meal 1.14 
Fish meal (60% crude protein) 5.00 
Soybean oil 4.00 
Monodicalciumphosphate (21% phosphorus)  0.98 
Calcium carbonate 0.70 
DL-methionine 0.19 
Salt 0.32 
Vitamin-mineral premixs 0.50 
Total 100.00 
Chemical composition by calculation (%)   
Protein 20.00 
Metabolizable Energy (Kcal/kg) 3,150.00 
Ash 5.34 
Fat 7.00 
Fiber 3.50 
Calcium 0.85 
Phosphorus 0.68 
Available phosphorus 0.42 
Lysine 1.11 
Methionine 0.55 
Methionine+Cystine 0.85 

 
7. การบันทึกขอมูล   

บันทึกปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณมูลที่ขับออก คาความชื้นของมูลสด คาพลังงานรวม (Gross energy) 
จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหาคาพลังงานใชประโยชนได ของสูตรอาหารดังนี ้ดังนี้ 

คาพลังงานที่ใชประโยชนได (ME) = พลังงานของอาหารที่กินเขาไป – พลังงานที่ขับออกทางมูล 

ซึ่งคา ME ของน้ํามันแตละกลุมการทดลองสามารถคิดไดจาก น้ํามัน 3 % ที่เติมลงไปในอาหารสูตรควบคุม 
 
8. การวิเคราะหทางเคมี 
 -  วิเคราะหวัตถุแหง (dry matter) ในอาหารและมูล 
 -  วิเคราะหพลังงานรวม (gross Energy) ในอาหารและมูล 
 -  วิเคราะหหาคาโภชนะในอาหารทดลอง 
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9. การวิเคราะหทางสถิติ  
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด และเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (SAS, 1998)  
 
10. สถานที่ทําการทดลอง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
จ.นครปฐม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
คาโภชนะที่ไดจากการวิเคราะห 
 คาการวิเคราะหทางเคมีอาหารทดลองสูตรตางๆ ไดแสดงไวใน Table 2 จากการทดลอง พบวา อาหาร
ทดลองทั้ง 5 สูตร มีคาความเขมขนของโภชนะตางๆ ดังนี้ คาความชื้นมีคาเทากับ 9.07 ถึง 9.47 % วัตถุแหง มีคา
เทากับ 90.60 ถึง 90.93 % และพลังงานรวมในอาหารมีคาเทากับ 4,722.14 ถึง 4,893.42 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม โดย
พลังงานรวมของอาหารกลุมที่มีการเติมน้ํามัน (กลุม 2 - 5) ใหคาพลังงานรวมที่เพิ่มขึ้นจากกลุมควบคุม  เนื่องจาก
ใชน้ํามันเสริมเขาไป ในระดับ 3 % และใชอาหารสูตรควบคุม 97 % โดยไมไดทําการคํานวณและปรับสูตรใหมอีก
ครั้ง และเมื่อวิเคราะหปริมาณโปรตีน เถา และเยื่อใย ในสูตรอาหาร เพื่อเปรียบเทียบกับคาโภชนะที่ไดจากการ
คํานวณ พบวา คาโปรตีน เถา และเยื่อใย ในทุกกลุมทดลองมีปริมาณใกลเคียงกัน คือมีคาอยูระหวาง 20.04 ถึง 
20.10, 5.75 ถึง 6.01 และ 4.12 ถึง 4.51 % ตามลําดับ 
 สําหรับคาความชื้น วัตถุแหง และพลังงานรวมในมูลที่ไดจากการวิเคราะหทางเคมี พบวาคาความชื้นของ
กลุมทดลองทั้ง 5 กลุม มีคาเทากับ 77.18 ถึง 78.40 % วัตถุแหงมีคาเทากับ 21.60 ถึง 22.81 % และพลังงานรวมใน
กลุมทดลองทั้ง 5 กลุม มีคาเทากับ 3,734.05 ถึง 3,985.8 กิโลแคลอรี/่กิโลกรัม ตามลําดับ  
 
พลังงานใชประโยชนไดของน้ํามันชนิดตางๆ ในสูตรอาหารไกเนื้อ 

จากการทดลองใชน้ํามันชนิดตางๆ ในสูตรอาหารไกเนื้อ เพื่อหาพลังงานใชประโยชนได (ME) ของน้ํามัน
ชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํามันปาลมดิบ  ปาลมสเตียริน  น้ํามันรําขาวดิบที่มีคากรดไขมันอิสระ (Free fatty acid; FFA) 
เทากับ 7 – 8 % และน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA เทากับ 12 – 15 % พบวา ไขมันชนิดตางๆ มีคา ME แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยไขมันแตละชนิดมีคา ME ดังนี้น้ํามันปาลมดิบเทากับ 7,843.72 กิโล
แคลอรี่/กิโลกรัม  ปาลมสเตียรินเทากับ 7,674.31 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม น้ํามันรําขาวดิบ (FFA 7-8 %) เทากับ 
8,478.98 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ซึ่งใกลเคียงกับผลวิเคราะหของบริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด (2553) (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสร,ี 2553) สวนน้ํามันรําขาวดิบ (FFA 12-15 %) มีคา ME ต่ําลง คือ มีคาเทากับ 8,086.14  กิโลแคลอรี่/
กิโลกรัม ดังแสดงใน Figure 1  การที่น้ํามันปาลมทั้งสองชนิด (T3) มีคา ME ต่ํากวาน้ํามันรําขาวดิบ (T4 และT5) 
เนื่องจากน้ํามันปาลมมีกรดไขมันสายสั้น (C16:0) สูงถึง 43.5 % (NRC, 1994) ขณะที่น้ํามันรําขาวมีกรดไขมันสาย
ยาว ในกลุมของ C18:1 สูงถึง 42.2 % และ C18:2 สูงถึง 38.4 % (นวลจันทรและสินชัย, 2544)  ซึ่งสาโรช (2547) 
อธิบายวา องคประกอบของไขมันในแงความยาวของสาย หรือจํานวนคารบอนในอณูของกรดไขมัน  ความอิ่มตัว
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ของกรดไขมัน  และตําแหนงของกรดไขมันในอณูของกลีเซอไรด ลวนแตมีอิทธิพลตอการการใหพลังงานของไขมัน
ทั้งสิ้น ไขมันที่ประกอบดวยกรดไขมันที่มีสายสั้น คารบอนนอยกวา 12 จะถูกยอยและถูกดูดซึมเขาสูระบบ Portal 
vein อยางรวดเร็ว แตการใชประโยชนไดของพลังงาน จะนอยกวากรดไขมันสายยาว (คารบอน 18) 
 นอกจากนี้ยังพบวาในกลุมการทดลองที่มีการใชน้ํามันรําขาวดิบไกเนื้อสามารถใชประโยชนจากพลังงาน
ของน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA 7-8 % ไดสูงกวาน้ํามันรําขาวดิบที่มีคา FFA 12-15 % ถึง 392.84 กิโลแคลอรี่/
กิโลกรัม ดังแสดงใน Figure 1 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณ FFA ที่ปะปนในน้ํามัน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคา ME ของ
น้ํามันลดลง (สาโรช, 2547) โดยเฉพาะในไกเล็กจะดูดซึมและใชพลังงานจากไขมันที่ม ีFFA ต่ํา ไดดีกวาไขมันที่ม ี
FFA อยูสูง และ FFA เปนสาเหตุทําใหระดับพลังงานของไขมันลดลงในไกเล็กมากกวาในไกที่มีอายุมากขึ้น    
(สาโรช, 2547) 
 
Table 2   Analysis nutrient composition of the experimental diets and feces of the chickens 
 

Treatment \ Nutrient (%) Moisture Dry matter 
Gross energy 

(kcal/kg) 
Protein Ash Fiber  

Nutrition composition in feed       
Treatment 1 9.40 90.60 4,722.14 20.10 6.01 4.14 
Treatment 2 9.07 90.93 4,893.42 20.04 5.79 4.37 
Treatment 3 9.47 90.53 4,875.09 20.07 5.75 4.12 
Treatment 4 9.13 90.87 4,891.78 20.06 5.89 4.51 
Treatment 5 9.39 90.61 4,845.91 20.09 5.67 4.28 
Nutrition composition in feces       
Treatment 1 78.18 22.81 3,734.05 - - - 
Treatment 2 78.40 21.60 3,971.88 - - - 
Treatment 3 78.20 21.80 3,985.87 - - - 
Treatment 4 77.92 22.08 3,901.61 - - - 
Treatment 5 78.24 21.76 3,928.53 - - - 
 

 
 Figure 1 Metabolizable energy (ME) of various sources of oil on broiler feed 
    a-c means different superscripts differ highly significant (P<0.01) 

392.84 
635.26 804.67 

7,843.72bc 7,674.31 c 8,478.98 a 8,086.14b 
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สรุปผลการทดลอง 
 คาพลังงานใชประโยชนได (metabolizable energy; ME)  มีปริมาณแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของน้ํามัน 
และองคประกอบของกรดไขมัน โดยน้ํามันปาลมดิบ มีคา ME เทากับ 7,844 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม  ปาลมสเตียริน  
มีคา ME เทากับ 7,674 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม  สวนน้ํามันรําขาวดิบ ที่มีคา FFA 7-8 % มีคา ME เทากับ 8,479 กิโล
แคลอรี่/กิโลกรัม และน้ํามันรําขาวดิบ ที่มีคา FFA 12-15 % มีคา ME เทากับ 8,086 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ดังนั้น 
น้ํามันรําขาวดิบ จึงจัดเปนแหลงใหพลังงานชั้นด ีในการนํามาใชในอาหารไกเนื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันรําขาวดิบ
ที่มีคา FFA 7-8 % 
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