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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดั บที่เหมาะสมในการใช้ กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่ อ
สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้ไก่ไข่ทดลองพันธุ์อี
ซ่าบราวน์ อายุ 40 สัปดาห์ จานวน 225 ตัว สุ่มไก่ไข่ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา คือ กากมันสาปะหลังหมัก
ยีสต์ในสูตรอาหาร 5 ระดับ คือร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 กลุ่มละ 5 ซ้า (9 ตัวต่อซ้า) ให้ไก่ไข่ได้รับอาหาร และน้าดื่มอย่าง
เต็มที่เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่มมีปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ผลผลิต
ไข่ น้าหนักไข่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มวลไข่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งมวลไข่มีค่า
ลดลงเมื่อใช้กากมันสาปะหลัง หมักยีสต์ที่ระดับ ร้อยละ 20 (P<0.05) การใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ
คุณภาพไข่ พบว่า น้าหนักไข่ขาว น้าหนักไข่แดง น้าหนักเปลือกไข่ ค่าฮอฟ์ยูนิต ความหนาของเปลือกไข่ และความแข็งของ
เปลือกไข่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อ
คุณภาพไข่ในสูตรอาหารมีผลทาให้สีไข่แดงลดลงเมื่อใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 15 มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ผลของการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า
ต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง มีต้นทุนเฉลี่ย 1.81, 1.76, 1.76, 1.76 และ 1.68 บาท ตามลาดับ ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุป
ได้ว่ากากมันสาปะหลังหมักยีสต์ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ถึง ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาจากมวลไข่ สีไข่แดง
และต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง ชี้ให้เห็นว่าการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้
ประโยชน์จากกากมันสาปะหลังให้มากขึ้น และยังสามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ได้อีกทางหนึ่ง
คาสาคัญ : สัตว์ปีก การหมัก สีไข่แดง มวลไข่
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Abstract
The aim of this research was to investigate the appropriate percentage of using cassava pulp
fermented yeast in laying hens diets on production performance, egg quality and economic returns. The
experimental design was Completely Randomized Design (CRD). Two hundred and twenty five 40-weekold laying hens (Isa Brown) were randomly allocated into 5 groups including; 0, 5, 10, 15 and 20% of
cassava pulp fermented yeast in diet with 5 replicates of 9 hens per each. Laying hens received feed and
water until 6 weeks.
The results showed that the diets of this research did not significantly affect the amount of feed
intake, feed conversion ratio, egg production and egg weight (P>0.05). However egg mass was significantly
different when used at level of 20% (P<0.05). In term of egg quality, the use of cassava pulp fermented
yeast in the laying hen diet did not significantly affect the amount of albumen weight, yolk weight, shell
weight, haugh unit, shell thickness and egg shell strength (P>0.05). However, the use of cassava pulp
fermented yeast was significantly affected on yolk color (P<0.01) which the color was decreased when
used at level of 15%. In term of economic returns, the results show that the average cost of feed per egg
were 1.81, 1.76, 1.76, 1.76 and 1.68 baht, respectively. In conclusion, 10% of cassava pulp fermented yeast
in diet can be used as feed ingredient for laying hens followed by egg mass, yolk color and feed cost/egg.
Therefore, Using cassava pulp yeast fermented for laying hens is another option to increase the utilization
of cassava residue. That also reduces the cost of laying hens diets.
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บทนา
มันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารชนิดหนึ่งที่มีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์มาก โดยมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบ
อาหารที่ให้พลังงานเป็นหลัก แต่มันสาปะหลังจะมีปริมาณ
โปรตีนต่าเพียงประมาณร้อยละ 2 และมีปริมาณกรดอะมิโน
ที่จ าเป็ นในอาหารต่ ากว่า วั ต ถุ ดิบ อาหารจากเมล็ ด ธั ญ พื ช
ต่างๆ ดังนั้นในการใช้มันสาปะหลังเป็นอาหารสัตว์ จะต้องมี
การใช้วัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น
ฯลฯ ในสูตรอาหารมากขึ้น เพื่อทดแทนกับปริมาณโปรตีนที่
มีน้อยในมันสาปะหลัง (Kanto, 2016) มันสาปะหลั ง
สามารถใช้ประโยชน์ในด้ านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้ทั้ง
สัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยหัวมันสาปะหลัง
สดประกอบด้ว ยน้ าร้อ ยละ 65 และสิ่ งแห้งร้อ ยละ 35
(Khajarern, 2004) สาหรับการใช้มันสาปะหลังเป็นอาหาร
สัตว์ ประเทศไทยสามารถผลิตมันสาปะหลังเป็น มันเส้นและ
มันอัดเม็ด นอกจากนี้ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต
แป้งมันสาปะหลัง คือ กากมันสาปะหลัง (cassava pulp)
ซึ่งได้จากการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (tapioca starch) ด้วย
วิธีการแบบโม่เปียก (wet milling) กากมันสาปะหลัง คือ
ส่วนของเยื่อใยและส่วนของแป้งมันสาปะหลังที่ไม่สามารถ
ถูก สกัด ออกได้ หมด (Kanto, 2016) โดยจะได้ กากมั น
ส าปะหลั ง ประมาณร้ อ ยละ 11.10 (Khajarern and
Khajarern, 2000) จากการศึกษาของ Khempaka et al.
(2009) พบว่าโภชนะในกากมันสาปะหลังประกอบด้วย แป้ง
ร้อยละ 53.55 เถ้าร้อยละ 2.83 โปรตีนร้อยละ 1.98 เยื่อใย
ร้อยละ 13.59 และไขมันร้อยละ 0.13
การใช้กากมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสาหรับ
สัตว์ ปี กนั้ นได้ มี การใช้ อย่ างแพร่ หลายเนื่ องจากมี ราคาถู ก
และลดต้ น ทุ น ค่ า อาหารสั ต ว์ ไ ด้ จากการศึ ก ษาของ
Ruangpanit et al. (2007) พบว่าการใช้กากมันสาปะหลัง
เป็นวั ตถุดิ บในสู ตรอาหารไก่ไข่ ถึงร้อยละ 15 โดยไม่ ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะการผลิ ต และคุณภาพไข่ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อเพิ่มระดับการใช้กากมันสาปะหลังที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ
20 และ 30 ในสู ต รอาหารไก่ ไ ข่ พบว่ า ผลผลิ ต ไข่ ล ดลง
เนื่องจากระดับนี้อาหารมีความหนาแน่นต่าสามารถไหลผ่าน
ในทางเดินอาหารได้เร็ วจึงส่งผลกระทบต่อการกินได้ และ
ผลผลิตไข่ ซึ่งปัจจุบนั การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพทีม่ ีความสาคัญ
ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ มีการเลี้ยงทั้งรายย่อยจนถึง
กลุ่มผู้เลี้ยงขนาดใหญ่ แต่จากสถานการณ์ต้นทุนค่าอาหารที่
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เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ มี ภ าระต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
การศึ ก ษาเพื่ อ หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ผลพลอยทั้ ง จากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ (Boonkong et al., 2018)
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีการใช้กากมันหมักยีสต์ในการ
เลี้ยงสัตว์กันเป็นอย่างมาก ทั้งในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ซึ่งการทากากมันสาปะหลังหมักยีสต์มีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารของกากมันสาปะหลัง โดยการหมัก
ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ยีสต์ เห็ด รา และแบคทีเรีย โดย
จุ ลิ น ทรี ย์ จ ะเจริ ญ เติ บ โตและจะเป็ น การเพิ่ ม โปรตี น ของ
วั ต ถุ ดิ บ ที่ น ามาหมั ก ด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ยั งพบปั ญ หา
เกี่ยวกับการใช้ในสั ตว์กระเพาะเดี่ยวเกี่ ยวกับกระบวนการ
หมัก และความคุ้มทุนในการทากากมันสาปะหลังที่หมักด้วย
เชื้อยีสต์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษา
การใช้ ก ากมั น ส าปะหลั งหมั ก ยี ส ต์ ต่ อ สมรรถนะการผลิ ต
คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองใช้
ไก่ไข่พันธุ์อีซ่าบราวน์ อายุ 40 สัปดาห์ จานวน 225 ตัว แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซ้า (9 ตัวต่อซ้า) ให้อาหารที่มี
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ (น้าหนักแห้ง) ตามปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษา คือ กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในสูตรอาหาร 5
ระดับ คือร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยเลี้ยงไก่บนกรง
ตับกรงละ 3 ตัว ในระบบโรงเรือนแบบเปิด ให้ไก่ได้รับแสง
16 ชั่วโมง และมีระยะทาการทดลอง 3 ระยะคือ
ระยะปรับตัว โดยให้ไก่ไข่ทั้งหมดกินอาหารสูตร
เดียวกันกับที่กินเป็นประจาก่อนขนย้าย เป็นเวลา 7 วัน
ระยะปรับพื้นฐาน เป็นระยะที่ให้ไก่ไข่ทั้งหมดกิน
อาหารกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 7 วัน
ระยะทดลอง ท าการเปลี่ ย นอาหารจากอาหาร
สูตรควบคุมเป็นอาหารที่ใช้ในการทดลอง (ทดลอง 42 วัน)
2. อาหารสัตว์ทดลอง
ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีน ร้อยละ 18
สาหรับไก่ไข่ และประกอบสูตรอาหารให้มีระดับพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ วิตามินแร่ธาตุให้เพียงพอกับความต้องการของ
ไก่ไข่ ตามคาแนะนาของ NRC (1994)
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3. การหมักกากมันสาปะหลังด้วยยีสต์
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ประกอบด้วย กากมั น
สาปะหลัง 1 ตัน หัวเชื้อยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae)
2 กิโลกรัม กากน้าตาล 40 กิโลกรัม แอมโมเนียมซัลเฟต 20
กิโลกรัม น้าสะอาด 200 ลิตร ตามวิธีการของ khampa et
al. (2010) นามาตากแห้งและบด ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนะ
จากการวิ เคราะห์ดั งนี้ พลังงาน (ME) 2,844 (kcal/kg)
โปรตีน (CP) ร้อยละ 19.92 จากนั้นนามาประกอบในสูตร
อาหารทดลอง ดังแสดงใน Table 1
4. การบันทึกข้อมูล
4.1 การเก็บข้อมูลด้านสมรรถนะการผลิต
โดยบันทึกจานวนไก่ จานวนไข่ น้าหนักไข่ ในแต่
ละซ้าทุกวัน และบันทึกน้าหนักอาหารทุกสัปดาห์ แล้วนามา
คานวณหาค่าสมรรถนะการผลิตดังนี้
1) ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ได้ (feed intake) =
(ปริมาณอาหารที่กิน) ÷ (จานวนไก่ไข่ × จานวนวัน)
2) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (feed conversion
ratio) = ปริมาณอาหารที่กินได้ ÷ มวลไข่
3) ผลผลิตไข่ (egg production) = (จานวนไข่ ÷
จานวนไก่ไข่) × 100
5) น้าหนักไข่ (egg weight) = น้าหนักไข่ทั้งหมด
÷ จานวนไข่ทั้งหมด
6) มวลไข่ (egg mass) = (ผลผลิตไข่ ÷ 100) ×
น้าหนักไข่เฉลี่ย
5. การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพไข่
ตรวจคุณภาพไข่และส่วนประกอบของฟองไข่ โดย
การสุ่มฟองไข่กลุ่มละ 5 ฟอง ในทุกๆ 7 วัน เพื่อบันทึก
น้าหนักไข่ และตรวจสอบคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน
ดังนี้
1) น้าหนักไข่ขาว (albumen weight) โดยนาไข่
ขาวที่ ไ ด้ จ ากการแยกไข่ แ ดงออกจากมาชั่ ง บนเครื่ อ งชั่ ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2) น้าหนักไข่แดง (yolk weight) โดยนาไข่แดงที่
ได้ทาการแยกออกจากไข่ขาวมาชั่งบนเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตาแหน่ง
3) น้าหนักเปลือกไข่ (shell weight) โดยนา
เปลือกไข่ที่แยกไข่แดงและไข่ขาวออกแล้วมาชั่งโดยใช้เครื่อง
ชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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4. ค่ าฮอฟ์ ยู นิต (Haugh unit) โดยใช้เครื่ อง
วิเคราะห์คุณภาพไข่ DET 6000 ซึ่งคานวณได้จากสมการดังนี้
HU = 100 log10 (H - 1.7W0.37 + 7.57)
เมื่อ HU คือ ค่าฮอฟ์ยูนิต H คือ ค่าความสูงไข่ขาว
(มิลลิเมตร) W คือ ค่าน้าหนักไข่ (กรัม)
5. สีไข่แดง (yolk color) วิเคราะห์คุณภาพไข่โดย
ใช้เครื่อง DET 6000
6. ความหนาเปลือกไข่ (shell thickness) วัดโดย
ใช้ไมโครมิเตอร์ Shell Thickness Micrometer
7. ความแข็งเปลือกไข่ (egg shell strength)
วิเคราะห์คุณภาพไข่โดยใช้เครื่อง DET 6000
6. การเก็บข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
รายได้จากการขายไข่ (Income, 3 baht /egg) =
จานวนไข่ทั้งหมด × ราคาต่อฟอง 3 บาท กาไรสุทธิเบื้องต้น
(Profit) = มูลค่าการขายไข่ – ค่าอาหาร ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อไข่ 1 ฟอง (feed cost/egg, baht)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ใน
อาหารไก่ไข่ในสูตรอาหารไก่ไข่ที่ระดับร้อยละ 0, 5, 10, 15
และ 20 ต่อสมรรถนะการผลิต ได้แก่ ปริมาณอาหารที่กินได้
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ผลผลิต ไข่ และน้าหนักไข่
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีปริมาณ
อาหารที่กินได้ เฉลี่ยเท่ากับ 105.6, 104.2, 105.4, 103.2
และ 102.4 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลาดับ ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร เฉลี่ยเท่ากับ 2.16, 2.11, 2.19, 2.17 และ
2.18 ตามล าดั บ ผลผลิ ต ไข่ เฉลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 85.34,
84.99, 84.04, 80.45 และ 81.78 ตามลาดับ น้าหนักไข่
เฉลี่ยเท่ากับ 57.31, 58.18, 57.24, 59.07 และ 57.44 กรัม
ตามล าดั บ แต่ พ บว่ า มวลไข่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช้กากมันสาปะหลัง
หมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ในสูตรอาหารไก่ไข่ที่ระดับ ร้อยละ 5
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ในสูตรอาหารไก่ไข่
ที่ระดับร้อยละ 0, 5, 10, และ 15 พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิ ติ ซึ่ งมวลไข่มี ค่าลดลงเมื่อ ใช้กากมัน สาปะหลั ง
หมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 20 (P<0.05) อาจเนื่องมาจากการ
กินได้ต่ากว่ากลุ่มอื่นๆ ดังแสดงใน Table 2
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Table 1 Ingredients and nutrients calculated composition of the experimental diets
Experimental diets
0
Ingredients %
Corn
Soybean meal 46% CP
Fish meal 60%
Cassava pulp fermented yeast
Dicalcium phosphate 18%
Calcium carbonate
DL-Methionine
L-Lysine
Premix
Salt
Total
Nutrients calculated
Dry matter (%)
ME, kcal/kg
Protein (%)
Fat (%)
Fiber (%)
Lysine (%)
Met+Cys (%)
Methionine (%)
Threonine (%)
Valine (%)
Iso-leucine (%)
Arginine (%)
Tryptophan (%)
Calcium (%)
Total phosphorus (%)
Available phosphorus (%)
Sodium (%)

Cassava pulp fermented yeast (%)
5
10
15

20

68.37
23.31
3.52
0.00
1.00
3.27
0.13
0.09
0.25
0.06
100

65.24
21.16
3.74
5.00
1.00
3.25
0.15
0.15
0.25
0.06
100

62.12
19.01
3.93
10.00
1.02
3.22
0.17
0.23
0.25
0.05
100

59.00
16.84
4.15
15.00
1.03
3.20
0.18
0.30
0.25
0.05
100

55.87
14.70
4.36
20.00
1.04
3.17
0.20
0.37
0.25
0.04
100

88.29
2900
18.00
3.14
3.17
1.00
0.72
0.45
0.67
0.87
0.76
1.14
0.17
1.80
0.60
0.35
0.15

83.92
2900
18.00
3.01
2.96
1.00
0.71
0.46
0.65
0.82
0.71
1.07
0.17
1.80
0.59
0.35
0.15

79.55
2900
18.00
2.87
2.75
1.01
0.70
0.46
0.60
0.77
0.66
0.99
0.16
1.80
0.58
0.35
0.15

75.19
2900
18.00
2.74
2.54
1.01
0.68
0.45
0.56
0.72
0.62
0.92
0.15
1.80
0.56
0.35
0.15

70.82
2900
18.00
2.61
2.34
1.01
0.66
0.46
0.52
0.67
0.57
0.85
0.14
1.80
0.55
0.35
0.15
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Table 2 Effect of using cassava pulp fermented yeast in laying hens diets on production performance
Feed intake (g/h/d)
Feed conversion ratio
Egg production (%)
Egg weight (g/egg)
Egg mass (g/h/d)
a,b,

0
105.6
2.16
85.34
57.31
48.88ab

Cassava pulp fermented yeast (%)
5
10
15
104.2
105.4
103.2
2.11
2.19
2.17
84.99
84.04
80.45
58.18
57.24
59.07
49.47a
48.12ab
47.50ab

SEM
20
102.4
2.18
81.78
57.43
46.97b

1.75
0.05
1.57
0.57
0.73

Value on the same row under each main effect with different superscripts differ significantly (P<0.05)

Table 3 Effect of using cassava pulp fermented yeast in laying hens diets on egg quality
Albumen weight (g)
Yolk weight (g)
Shell weight (g)
Haugh unit (%)
Yolk color
Shell thickness (mm)
Egg Shell Strength
(Kg force/cm2)
a,b,c

0
33.27
15.41
8.63
77.91
8.09a
0.41
2.43

Cassava pulp fermented yeast (%)
5
10
15
33.53
33.07
34.74
15.72
16.36
16.10
8.97
8.90
8.23
73.59
81.13
79.40
7.90a
7.65ab
6.95bc
0.40
0.41
0.40
2.66
2.80
2.52

SEM
20
34.16
15.82
8.07
79.41
6.53c
0.39
2.86

0.78
0.42
0.52
3.25
0.28
0.01
0.19

Value on the same row under each main effect with different superscripts differ significantly (P<0.01)

ผลการศึ ก ษาการใช้ก ากมัน ส าปะหลั งหมั ก ยี ส ต์
ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ ในสูตรอาหารที่ระดับร้อยละ 0,
5, 10, 15 และ 20 ต่อคุณภาพไข่ ได้แก่ น้าหนักไข่ขาว
น้าหนักไข่แดง น้าหนักเปลือกไข่ ค่าฮอฟ์ยูนิต ความหนา
ของเปลือกไข่ และความแข็งของเปลือกไข่ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยน้าหนักไข่ขาว เฉลี่ย
เท่ากับ 33.27, 33.53, 33.07, 34.74 และ 34.16 กรัม
ตามล าดั บ น้าหนั กไข่ แดง เฉลี่ย เท่ ากั บ 15.41, 15.72,
16.36, 16.10 และ 15.82 กรัม ตามลาดับ น้าหนักเปลือก
ไข่ เฉลี่ยเท่ากับ 8.63, 8.97, 8.90, 8.23 และ 8.07 กรัม
ตามลาดับ ค่าฮอฟ์ยูนิต เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.91, 73.59,
81.13, 79.40 และ 79.41 ตามลาดับ ความหนาเปลือกไข่
เฉลี่ยเท่ากับ 0.41, 0.40, 0.41, 0.40 และ 0.39 มิลลิเมตร
ตามล าดั บ และ ความแข็ ง เปลื อ กไข่ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.43,
2.66, 2.80, 2.52 และ 2.86 Kg force/cm2 ตามลาดับ แต่
อย่างไรก็ตามการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่
ไข่ต่อคุณภาพไข่ในสูตรอาหาร มีผลทาให้สีไข่แดงลดลงตาม
ระดับของการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ มีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (P<0.01) โดยสี ไ ข่ แ ดงมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.09, 7.90, 7.65, 6.95 และ 6.53
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ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามการใช้กากมันสาปะหลังหมัก
ยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ในสูตรอาหารมีผลทาให้สี
ไข่แดงลดลงเมื่อใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ
15 ดังแสดงใน Table 3
จากการทดลองการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์
ในอาหารไก่ไข่ที่ระดับร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ต่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยคานวณจากจานวนไข่ตลอด
การทดลอง รายได้จากการขายไข่ อาหารที่กินตลอดการ
ทดลอง ราคาอาหาร กาไรสุทธิเบื้องต้น และต้นทุนค่าอาหาร
ต่อไข่ 1 ฟอง พบว่า จานวนไข่ตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ
1,613, 1,606, 1,588, 1,521 และ 1,546 ฟอง ตามลาดับ
รายได้ จ ากการขายไข่ (3.00 บาทต่ อ ฟอง) มี ค่ า เท่ า กั บ
4,839, 4,818, 4,764, 4,563 และ 4,638 บาท ตามลาดับ
อาหารที่กินตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 199.58, 196.94,
199.21, 195.05 และ 193.54 กิโลกรัม ตามลาดับ ราคา
อาหาร มีค่าเท่ากับ 14.61, 14.32, 14.03, 13.73 และ
13.44 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ราคาอาหารตลอดการ
ทดลอง มีค่าเท่ากับ 2,916.62, 2,820.32, 2,795.08,
2,677.20 และ 2,600.69 บาท ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา
จากการทดลองพบว่าไก่ไข่ที่ได้รับกากมันสาปะหลังหมักยีสต์
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ที่ระดับร้อยละ 20 มีต้นทุนค่าอาหารตลอดการทดลองต่า
ที่สุดคือ 2,600.69 บาท สาหรับกาไรสุทธิเบื้องต้นของไก่ไข่
ที่ได้รับกากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับต่างๆ มีค่าเท่ากับ
1,922.38, 1,997.68, 1,968.92, 1,885.80 และ 2,037.31
บาท ตามลาดับ โดยไก่ไข่ที่ได้รับกากมันสาปะหลังหมักยีสต์
ที่ระดับร้อยละ 20 มีกาไรสุทธิเบื้องต้นสูงสุด ในส่วนของ
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 ฟอง มีค่าเท่ากับ 1.81,
1.76, 1.76, 1.76 และ 1.68 บาท ตามลาดับ ซึ่งการใช้กาก
มันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 20 มีต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการผลิตไข่ 1 ฟอง ต่ากว่ากลุ่มอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่แล้ว การใช้
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 10 จะเป็นระดับ
ที่เหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารในไก่ไข่ ดังแสดงใน
Table 4
วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่ า ผลการศึ ก ษาการใช้ ก ากมั น
สาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ในสูตรอาหารไก่ไข่ที่ระดับ
ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ต่อสมรรถนะการผลิต ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ
สมรรถนะการผลิต จากการศึกษาของ Polrome et al.
(1993) พบว่ า การใช้ ก ากมั น ส าปะหลั ง จากการผลิ ต
แอลกอฮอล์ เ พื่ อ ทดแทนข้ า วโพดในอาหารไก่ ไ ข่ พบว่ า
สามารถใช้ได้ถึงร้อยละ 30 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
การเจริ ญเติบโตและผลผลิตไข่ เนื่องจากมีการกิ นได้ที่ไ ม่
แตกต่างกัน Chumpawadee et al. (2009) ได้รายงานว่า
การใช้มันสาปะหลังหมักด้วยเชื้อ S. cerevisiae ในอาหาร
ไก่ไข่ ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของแม่ไก่
แต่มันสาปะหลังหมักทาให้ผลผลิตไข่ลดลง น้าหนักไข่เพิ่มขึน้
นอกจากนี้ Salami and Odunsi (2003) ได้ศึกษาการใช้
เปลือกมันสาปะหลังเพื่อทดแทนข้าวโพดในอาหารของไก่ไข่
พบว่าการใช้ เปลือ กมันสาปะหลั งที่ระดับ ร้อยละ 20 ไม่ มี
ผลกระทบต่ออัตราการให้ไข่ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็น
ร้อยละ 30 ถึง 40 พบว่าอัตราการให้ไข่จะลดลง (P<0.01)
เนื่องจากอาหารมีปริมาณเยื่อใยสูงจึงส่งผลกระทบต่อการกิน
ได้ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร จากการศึกษาของ
Onifade et al. (1999) พบว่าการใช้มันสาปะหลังในอาหาร
ไก่ไข่มีผลทาให้อัตราการให้ผลผลิตไข่ลดลง (P<0.05) แต่
การใช้มันสาปะหลังในระดับที่เพิ่มขึ้นร่ วมกับการเติมกรด
อะมิโนที่จาเป็น พบว่าอัตราการให้ผลผลิตไข่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม (P>0.05) แต่จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณ
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อาหารที่กิ นต่ อตั วต่ อวั นในไก่ไข่ ที่ไ ด้รั บกากมัน สาปะหลั ง
หมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้นการใช้กากมันสาปะหลังหมัก
ยีสต์ในสูตรอาหารทุกระดับไม่ส่งผลกระทบต่อการกินได้ของ
ไก่ไข่ สอดคล้องกับการทดลองของ Hokking (2013) ที่ได้
ศึ ก ษาการใช้ ก ากมั น ส าปะหลั ง ทดแทนข้ า วโพดที่ ร ะดั บ
ร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 พบว่าการใช้กากมัน
สาปะหลังไม่ส่งผลกระทบต่อการกินได้ข องไก่ไข่ และจาก
การศึกษาของ Traiprugsachart et al. (2009) พบว่าการ
ใช้กากมันสาปะหลังที่ระดับร้อยละ 15 ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การกินได้ของไก่ไข่เช่นเดียวกัน จากผลการทดลองชี้ให้เห็น
ว่าการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 20 ไม่มี
ผลกระทบต่อการกินได้ของไก่ไข่ ถึ งแม้กากมันสาปะหลังจะ
เป็นวัตถุดิบที่มีความฟ่ามสูง เบา และเป็นฝุ่น
ผลการศึ ก ษาการใช้ก ากมัน ส าปะหลั งหมั ก ยี ส ต์
ในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ จากการทดลองนี้พบว่าการใช้
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่ที่ระดับร้อยละ 0,
5, 10, 15 และ 20 มีค่าความหนาเปลือกไข่ และน้าหนัก
เปลื อ กไข่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05)
สอดคล้องกับ Okrathok (2013) ที่ได้ศึกษาการใช้กากมัน
สาปะหลังหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus oryzae ในอาหาร
ไก่ไข่ พบว่าไม่มีผลกระทบต่อน้าหนักเปลือกไข่ ความหนา
เปลือกไข่ โดยไก่ไข่มีการใช้ประโยชน์จากโภชนะในการสร้าง
องค์ ป ระกอบของไข่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า กั บ
อาหารทดลองที่ ใ ช้ ข้ า วโพดเป็ น แหล่ งพลั งงานหลั ก อาจ
เนื่องมาจากอาหารทุกสูตรในแต่ละกลุ่มทดลองมีการปรับ
สมดุลของโภชนะให้ครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการ
ของไก่ไข่ จึงส่งผลให้คุณภาพไข่ไม่มีความแตกต่างกัน จาก
การทดลองการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ในอาหารไก่ไข่
ที่ระดับร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 พบว่าสีไข่แดงมี
แนวโน้มลดลงตามระดับของการใช้กากมันสาปะหลังหมัก
ยีสต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกากมันสาปะหลังหมักยีสต์ไม่มีแหล่ง
ของสารสี จึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) สอดคล้องกับการทดลองของ Hokking (2013)
ในการวิเคราะห์สีของไข่แดงโดยเทียบกับพัดสีโรช พบว่าไก่
ไข่ที่ได้รับกากมันสาปะหลังตลอดช่วงการทดลองมีคะแนนสี
ไข่แดงต่ากว่ากลุ่มควบคุม และการทดลองของ Polrome et
al. (1993) พบว่ า การใช้ ก ากมั น ส าปะหลั ง จากการผลิ ต
แอลกอฮอล์ เ พื่ อ ทดแทนข้ าวโพดในอาหารไก่ ไ ข่พั น ธุ์อี ซ่ า
บราวน์ มีสีของไข่แดงลดลงตามระดับกากมันสาปะหลังจาก
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การผลิตแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น (P<0.05) ซึ่งผู้บริโภคจะให้
ความนิยมบริโภคไข่ไก่ที่มีความเข้มสีไข่แดง ที่ระดับ 8 ถึง
12 คะแนน (Niyomdecha and Khongsen, 2013) จาก
การทดลองนี้วัดสีไข่แดงด้วยเครื่อง DET 6000 พบว่ามีสีไข่
แดง 8.09, 7.90, 7.65, 6.95 และ 6.53 ตามลาดับ ซึ่งใน
ระดับร้อยละ 0, 5, และ 10 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
แต่การใช้กากมันสาปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ควรพิจารณา
การเพิ่มสารสีในสูตรอาหาร เนื่องจากสีของไข่แดงมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นควรพิจารณาเสริมสารสี
(carotenoid และ xanthophyll) ที่ระดับ 50 ถึง 80
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร (Khajarern, 2004) หรือ
การใช้กากมันสาปะหลังร่วมกับวัตถุดิบแหล่งของสารเพิ่มสี
จากธรรมชาติ เช่น ดอกดาวเรือง เมล็ดคาแสด ขมิ้นชัน เป็น
ต้ น หรื อ สารเพิ่ ม สี ท างการค้ า เพื่ อ จะช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวได้
ในส่วนของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไก่ไข่ที่ได้รับ
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับ ร้อยละ 20 มีกาไรสุทธิ
เบื้ อ งต้ น สูงสุ ด และมี แนวโน้ม ต้ นทุ น ค่า อาหารลดลงตาม

ปริ ม าณการใช้ก ากมั น ส าปะหลั งหมั ก ยี ส ต์ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Okrathok (2013) ได้ศึกษาการใช้กากมั น
สาปะหลังหมักด้วยเชื้อรา A. oryzae ในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ
ร้อยละ 0, 16, 24 และ 32 พบว่ามีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ
14.74, 14.17, 13.91 และ 13.65 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับ
ในการศึกษาในครั้งนี้ ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 ฟอง
มีค่าเท่ากับ 1.81, 1.76, 1.76, 1.76 และ 1.68 บาท
ตามลาดับ ซึ่งการใช้กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อย
ละ 20 มีต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 ฟอง ต่ากว่ากลุ่ม
อื่นๆ เนื่องจากกากมันสาปะหมักยีสต์มีต้นทุนต่าเมื่อคิดเป็น
น้ าหนั ก แห้ ง จะมี ร าคาประมาณ 5 ถึ ง 6 บาท และเมื่ อ
พิจารณาจากสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่แล้ว การใช้
กากมันสาปะหลังหมักยีสต์ที่ระดับร้อยละ 10 จะเป็นระดับ
ที่เหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารในไก่ไข่ แต่อย่างไร
ก็ตามกากมันสาปะหลังหมักยีสต์เป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นสูง
การนาประกอบสูตรอาหารในไก่ไข่ ต้องทาการตากแห้งและ
บดเพื่อให้การผสมอาหาร และการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

Table 4 Effect of using cassava pulp fermented yeast in laying hens diets on economic returns in laying hens
from 43 to 48 weeks of age

Cassava pulp fermented yeast (%)
Number of laying hens, head
Total egg production, egg (42 days)
Income, baht (3 baht /egg)
Total feed intake, kg
Feed cost, baht/kg
Total feed cost, baht
Profit, baht (42 days)
Feed cost/egg, baht

0
45
1,613
4,839
199.58
14.61
2,916
1,922
1.81

สรุปผลการวิจัย
การใช้ กากมัน สาปะหลังหมัก ยีสต์ สามารถใช้ ใ น
อาหารไก่ไข่ ได้ในระดับ ร้อยละ 10 โดยไม่ ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะการผลิ ต คุ ณ ภาพไข่ และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิ จ โดยพิ จ ารณาจากมวลไข่ สี ไ ข่ แ ดง และต้ น ทุ น
ค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง ดังนั้นการใช้กากมันสาปะหลังหมัก
ยีสต์ในอาหารไก่ไข่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการใช้
ประโยชน์จากกากมันสาปะหลังมากขึ้น รวมถึงยังช่วยลด
ต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ได้อีกทางหนึ่ง
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5
45
1,606
4,818
196.94
14.32
2,820
1,997
1.76

10
45
1,588
4,764
199.21
14.03
2,795
1,968
1.76

15
45
1,521
4,563
195.05
13.73
2,677
1,885
1.76

20
45
1,546
4,638
193.54
13.44
2,600
2,037
1.68

สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนงบประมาณประจาปี
2561 สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ ภาควิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ส า ห รั บ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร ท า ง า น วิ จั ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาควิ ช าสั ต วศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มห าวิ ท ย าลั ย ขอนแ ก่ น แล ะห้ องปฏิ บั ติ ก าร กล า ง
สาขาขอนแก่ น ในการวิ เ คราะห์ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์
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