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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 3 การทดลองยอย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับกากถ่ัวเขียวใน

อาหารไกเนื้อตอสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก การยอยไดของโภชนะและสัณฐานวิทยาของลําไสเล็ก 

โดยการทดลองท่ี 1 ใชไกเนื้อสายพันธุการคา(Ross 308) เพศผู ท่ีอายุ 1 วัน วางแผนการทดลองแบบ

สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) แบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 4 ซํ้า ๆ ละ 30 

ตัว รวมจํานวน 480 ตัว โดยทําการสุมไกทดลองใหไดรับอาหารทดลอง 4 ทรีทเมนต ท่ีมีการใชกาก

ถ่ัวเขียวในระดับตางๆ ไดแก 0, 10, 20 และ 30 % ตามลําดับ เม่ือถึงอายุ 39 วัน ทําการสุมไกทดลอง 

ซํ้าละ 3 ตัว รวมจํานวน 48 ตัว เพ่ือทําการทดสอบคุณภาพซาก จากการศึกษาพบวาการใชกากใชกาก

ถ่ัวเขียวในอาหารท่ีระดับ 0 และ 10 % ไมสงผลกระทบตอน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน, อัตราการเจริญเติบโต, 

ประสิทธิภาพการใชอาหารและตนทุนคาอาหาร ซ่ึงมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05) โดยมีน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 2,444.29 และ 2,358.69 กรัมตอตัว ตามลําดับ 

อัตราการเจริญเติบโตโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 62.67 และ 60.48 กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ ประสิทธิภาพ

การใชอาหารท่ีเฉลี่ยเทากับ 1.88 และ 1.94 ตามลําดับ และนอกจากนี้ยังพบวา กลุมไกเนื้อท่ีไดรับ

อาหารท่ีเสริมกากถ่ัวเขียวท่ีระดับ 0 และ 10 % มีตนทุนการผลิตต่ําสุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ (P<0.01) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.37 และ 24.75 บาทตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 

ตามลําดับ  การใชกากถ่ัวเขียวในอาหารไกเนื้อในระดับ 10 % ไมสงผลกระทบตอเปอรเซ็นตซาดสด 

เม่ือเปรียบเทียบกับอาหารกลุมควบคุม เฉลี่ยเทากับ 82.24 และ 80.39 % ตามลําดับ นอกจากจากนี้

การใชกากถ่ัวเขียวทําใหไขมันในชองทองลดลงแปรผกผันกับระดับของกากถ่ัวเขียวในสูตรอาหารท่ี

เพ่ิมข้ึน แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.67, 1.33, 1.28 และ 

0.81 % ตามลําดับ  

 การทดลองท่ี 2 เพ่ือศึกษาระดับการใชกากถ่ัวเขียวในอาหารตอการยอยไดของโภชนะในอาหาร

ของไกเนื้อ โดยใชไกเนื้อพันธุการคา (ROSS 308) เพศผู จํานวน 96 ตัว เม่ือถึงอายุ 15 วันทําการสุมไก
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ทดลองข้ึนเลี้ยงในกรง (Metabolic cage) กรงละ 6 ตัว แบงออกเปน 4 กลุมๆละ 4 ซํ้าๆละ 6 ตัว และ

ทําการเก็บขอมูลท่ีอายุ 21 วัน จนถึงอายุ 24 วัน ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ Completely 

Randomized Design (CRD) มีทั้งหมด 4 ทรีทเมนต คือ การใชกากถั่วเขียวในอาหารไกเนื้อท่ี

ระดับ 0 (ควบคุม), 10, 20 และ 30 % ผสมโครมิกซอ็อกไซด (CrO2) ท่ีระดับ 0.5 %  ลงในอาหารทดลอง

เพ่ือใชเปนตัวบงชี้ โดยไกเนื้อไดรับน้ําและอาหารอยางเต็มท่ี จากผลการศึกษาพบวา การใชกากถ่ัวเขียว

ในอาหารไกเนื้อท่ีระดับ 0 กับ 10 %  สงผลใหการยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน และไขมัน มีความ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(P>0.05) โดยการยอยไดของวัตถุแหงเฉลี่ยเทากับ 66.26 และ 

66.66  % ตามลําดับ การยอยไดของโปรตีนเฉลี่ยเทากับ 68.92 และ 66.71  % ตามลําดับ และการ

ยอยไดของไขมันเฉลี่ยเทากับ 78.86 และ 79.13 % และนอกจากนี้การใชกากถ่ัวเขียวในอาหารไกเนื้อท่ี

ระดับ 10  %  สงผลใหการยอยไดของเยื่อใย และพลังงานท่ีใชประโยชนได มีคาสูงกวากลุมอาหาร

ทดลองท่ีใชกากถ่ัวเขียวในระดับตางๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 27.86 

% และ 3,239.49 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังพบอีกวาอาหารไกเนื้อท่ีใชกากถ่ัวเขียวท่ี

ระดับ 0, 10 และ 20  %  มีการยอยไดของคารโบไฮเดรตท่ียอยงาย (NFE) แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) มีคาเฉลี่ยเทากับ 70.79, 71.17 และ 69.58 % ตามลําดับ  

 การทดลองท่ี 3 ศึกษาผลการใชกากถ่ัวเขียวในอาหารตอสัณฐานวิทยาลําไสเล็กของไกเนื้อ  โดย

ทดลองในไกเนื้อพันธุการคา (Ross-308) เพศผู วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 

Randomized Design ,CRD)  เลี้ยงดวยอาหารท่ีมีกากถ่ัวเขียวในสูตร 4 ระดับ ไดแก 0, 10, 20 และ 30 % 

ทําการสุมไกเนื้อท่ีอายุ 37 วัน สุมทุกกลุมๆละ 2 ตัว รวมจํานวน 32 ตัว  ทําการเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อลําไส

เล็กท้ัง 3 สวน ไดแก สวนตน (Duodenum) สวนกลาง (Jejunum) และสวนปลาย (Ileum) เพ่ือนํามา

วิเคราะหศึกษาผลคาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของลําไสเล็กแตละสวน ผลการทดลองพบวากากถ่ัว

เขียวท่ีระดับ 30 % ชวยเพ่ิมความสูงของวิลไลในลําไสเล็กสวนตนไดดีกวา กลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

1,549.55 และ  1,288.87 ไมโครเมตร ตามลําดับ ซ่ึงมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  

สวนความกวางของวิลไล ความลึกคริปท พ้ืนท่ีผิวของวิลไลและสัดสวนความสูงตอความลึก คริปทในลําไส

เล็กสวนตนของกลุมไกเนื้อ คาเฉลี่ยมีแนวโนมสูงกวากลุมควบคุม แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>0.05) การพัฒนาความสูงของวิลไลในลําไสท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น มีผลทําใหพ้ืนท่ีผิวของวิลไลภายใน

ลําไสสามารถสัมผัสกับสารอาหารท่ีผานเขาสูลําไสเล็กไดมากข้ึน รางกายจึงดูดซึมสารอาหารไปใชประโยชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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ABSTRACT 

 

The separated three sub experiments were conducted to evaluate the mung 

bean by product utilization on performance, digestibility, carcass quality and 

histological properties in intestinal tract. In experiment 1, A total of 480 one day old 

male commercial broiler chicks (ROSS 308) were to allocated into 4 groups and 4 

replication (30 chicks/replicated) in completely randomized design (CRD) with divided 

into 4 levels of mung bean meal in diets as 0 (control), 10, 20 and 30% respectively. A 

total chicken of 39 day of age were randomly for carcass quality trial. The result 

showed that, the dietary level of 0 and 10% mung bean meal were not significant 

(P>0.05) in body weight gain (2,444.29, 2,358.69 g/b), Average daily gain (ADG) (62.67, 

60.48 g/b/d) and feed conversion ratio (FCR) (1.88, 1.94) respectively. In addition, it 

found that the feed cost per gain (FCG) of 0 and 10% were highly significant different (P 

<0.01) to decreased when compared with another treatments as 24.37 and 24.75 

Baht/1 kg BWG respectively. Dietary with 10% mung bean meal were not effect on 

carcass yield percentage (P>0.05) with control group (82.24 and 80.39%). Apart from 

this, the abdominal fat were highly significant different (P <0.01) were decreased to 

contrast with increasing of the mung bean meal level in diets as 1.67% (control), 1.33% 

(10%), 1.28% (20%) and 0.81% (30%) respectively.  

In experiment II, the aim were conducted to evaluate the apparent nutrient 

digestibility. Using 96 male commercial broiler chickens (ROSS 308) at 15 day old were 

put on metabolic cage with 6 birds/cage (allocated into 4 groups and 4 replicated) and 
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feces collection for analyzed at 21-24 d in completely randomized design (CRD). The 

dietary treatment of mung bean level (0, 10, 20 and 30%) with 0.5% chromic oxide 

(CrO2), the diets and drinking water were offered ad libitum to the birds. Result show 

that the inclusion of 0 and 10% mung bean meal not significant difference (P>0.05) of 

dry matter (66.26 and 66.66%), crude protein (68.92 and 66.71%) and ether extract 

digestibility (78.86 and 79.13%) respectively. Moreover, the digestibility of crude fiber 

and metabolizable energy of 10% mung bean meal were increased (P<0.05) when to 

compared with 20 and 30% of mung bean meal in diet as 27.86% and 3,239.43 kcal/kg 

and the supplement of 10 and 20% mung bean meal were not effect on nitrogen free 

extract digestibility (NFE) when to compared with control group as 70.79, 71.17 and 

69.53% respectively. 

Experiment III was concentrated on estimating the effect of mung bean meal 

levels in diets on intestinal morphology of broiler chickens. , A total of 32 male 

commercial broiler chicks (ROSS 308) were randomly from 4 groups (0 (control), 10, 20 

and 30% mung bean meal respectively) and 4 replication (2 bird/replicated) at 37 d 

old chicken in completely randomized design (CRD). The estimation of intestinal 

morphology were collecting from duodenum, jejunum and ileum and the result 

showed that the villous height of duodenum of 30% dietary treatment (1,549.55µm) 

were increase than control group (1,288.87 µm) (P<0.05). However, the villous width, 

cryptal depth, villous surface area and villous height to crypt depth ratio were not 

significant effect (P>0.05) from addition the levels of mung bean meal in diets. The 

development of villous height has to improved surface area and more exposed to 

nutrient absorption of broiler chicken. 

 

 


