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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีและประเมินค่าการย่อยได้ที่แท้จริงของเมล็ด
เนื้อในยางพาราในไก่ โดยใช้ไก่ไข่พันธุ์ Hisex Brown เพศผู้ น้ำหนักเฉลี่ย 2.90±0.34 กิโลกรัม ที่ มีอายุ 1.5 ปี
จำนวน 10 ตัว ที่มีขนาดและน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันและสุขภาพดี การทดลองและเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็นสองช่วง
โดยช่วงแรก เป็นการหา Metabolic fecal energy และ Endogenous energy โดยอดอาหารไก่ และช่วงที่สอง
เป็นการทดลองให้ไก่กินเนื้อในเมล็ดยางพาราโดยการป้ อน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ ด
ยางพารา พบว่า มีวัตถุแห้ง 96.70 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าโปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถ้า ไนโตรเจนฟรีเอ็ก
แทรกซ์ แคลเซี ย ม และฟอสฟอรั ส เท่ า กั บ 17.98, 45.88, 8.66, 3.41, 24.07, 0.14 และ 0.47 เปอร์ เซ็ น ต์
ของวัต ถุแห้ ง ตามลำดับ และมีพลั งงานรวม 6,331 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม การใช้ ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ ด
ยางพาราในไก่ พบว่า การย่ อยได้ของวัตถุแ ห้ งที่ แท้ จริง เท่ ากับ 80.82 เปอร์เซ็น ต์ พลั งงานที่ใช้ป ระโยชน์ ได้
โดยประมาณ (AME) พลั งงานที่ ใช้ ป ระโยชน์ ได้โดยประมาณเมื่อ ปรับ สมดุ ล ไนโตรเจน (AMEn) พลั งงานที่ ใช้
ประโยชน์ได้ที่แท้จริง (TME) และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (TMEn) มีค่าเท่ากับ
5,178, 4,954, 5,592 และ 5,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม วัตถุแห้ง ตามลำดับ
คำสำคัญ : เนื้อในเมล็ดยางพารา องค์ประกอบทางเคมี การใช้ประโยชน์ได้ ไก่ไข่
Abstract
Objective of this study was to determine the nutrition value of rubber seed kernel (RSK)
metabolizable energy (ME) of rubber seed kernel were evaluated by means of chemical and
biological analysis. For biological evaluation, 10 Hisex Brown rooters, 1.5 years old, Body weight
average 2.90±0.34 Kg were used. The trial into 2 periods. In the 1st rooters were fasted and
metabolic fecal energy and endogenous urinary energy were measured. In the 2nd each rooter
was forced fed with 40g of rubber seed kernel. The results of nutrition value of rubber seed
kernel, Dry meter (DM) content of RSK was 96.70 %. Crude protein (CP), Crude fat (EE), Crude
fiber (CF), ash, nitrogen, free extracts (NFE), calcium and phosphorus content were 17.98, 45.88,
8.66, 3.41, 24.07, 0.14 and. 0.47% of DM respectively. Gross energy of RSK was 6,331 kcal / kg. of
DM.
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True dry matter digestibility of RSK were 80.82 % of DM. Apparent metabolizable energy (AME),
nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn), true metabolizable energy (TME), and
nitrogen corrected true metabolizable energy (TMEn) were 5,178, 4,954, 5,592 and 5,035 kcal/kg
of DM, respectively.
Keywords: Rubber Seed Meal, Chemical Composition, Utilization, Laying Hen
บทนำ (Introduction)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมไก่กระทงของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมผลิตไก่กระทง
สามารถผลิตไก่กระทงได้ 1,754 ล้านตัว (Office of agricultural economic, 2021) ไทยสามารถผลิตเนื้อไก่ได้
ปริมาณ 2.5 ล้านตัน ขยายตัว 5.6 เปอร์เซ็นต์ การส่ งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แช่แข็งของไทยไปทั่วโลก ประเทศที่มี
การส่งออกผลิตภัณฑ์ของไก่กระทงที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ จีน มีมูลค่า 3,394.9
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น 8.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (Department of International trade promotion, 2021)
จากการที่อุตสาหกรรมการผลิตไก่ของประเทศไทยขยายที่รวดเร็วทำให้ปริมาณอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
กากถั่วเหลืองที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศจำเป็นต้องใช้ปีละ 4.78 ล้านตัน แต่ประเทศไทยผลิตได้เพียง
2.00 ตัน เท่านั้น (Office of Agricultural Economics, 2020) ส่งผลให้กากถั่วเหลืองในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ขาดแคลน จึงทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าถั่ว เหลืองและกากถั่วเหลืองปริมาณ 2.78 ล้านตัน มูลค่า 37,324 ล้าน
บาท มีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 5.61 เปอร์เซ็นต์ (Lueang-a-papong, 2020) ดังนั้นจึงควรใช้เศษเหลือทางการเกษตร
ที่มีปริมาณมากมาทดแทน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 20.87 ล้านไร่ (Natural Rubber Statistics, 2021)
คาดว่ามีเมล็ดยางพาราประมาณ 1,269,920 ตัน และเมื่อนำเมล็ดยางพารามากะเทาะเปลือกจะมีเนื้อในเมล็ด
ยางพารา 523,207.04 ตัน (Boonkaew, 2008) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยอยู่ในสวนยางพารา ถ้านำ
เนื้อในเมล็ดยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารไก่ก็น่าที่จะลดต้นทุนการผลิตลงได้
อย่ างไรก็ ต ามการนำเนื้ อ ในเมล็ ด ยางพารามาใช้ จำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละการใช้
ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก่ เพื่อทราบถึงการใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก่ที่แท้จริง
ก่อนที่จะนำไปใช้ในการผลิตจริง
ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการใช้ประโยชน์ได้ของ
โภชนะของเนื้อในเมล็ดยางพาราในไก่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ แท้จริงก่อนที่จะนำเนื้อในเมล็ดยางพารามาใช้ในการเลี้ยง
ไก่ต่อไป
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods)
1. วัสดุและอุปกรณ์
1.1 การเตรียมเนื้อในเมล็ดยางพารา
นำเมล็ดยางพาราสดมากะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือก ทำการแยกเปลือกออกจาก
เมล็ดด้วยเครื่องเป่าด้วยลม แล้วทำการคัดแยกเปลือกที่เหลืออยู่จนหมด หลังจากนั้นจึงนำมาผึ่งแดดเพื่อลดกรด
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ไฮโดรไซยานิก โดยใช้ระยะเวลาในการผึ่งแดด 12 วัน แล้วนำไปอบด้วยเครื่องอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
1.2 การเตรียมไก่ทดลอง
การทดลองใช้ ไก่ ไข่ พั น ธุ์ Hisex Brown เพศผู้ ที่ มี อ ายุ 1.5 ปี จำนวน 10 ตั ว น้ ำ หนั ก เฉลี่ ย
2.90±0.34 กิโลกรัม นำมาตัดขนบริเวณทวารหนักเพื่อให้สะดวกต่อการใส่อุปกรณ์เก็บมูลและปัสสาวะ จากนั้น
นำไปกำจัดพยาธิภายนอกโดยการจุ่มลงในน้ำยากำจัดพยาธิ แล้วนำขึ้นกรงขังเดี่ยวที่มีขนาด 30x46x50 เซนติเมตร
2. วิธีการทดลอง
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเนื้ อ ในเมล็ ด ยางพารา ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ค วามชื้ น
โปรตีน รวม ไขมันรวม เยื่ อใยรวม เถ้า และคำนวณไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก โดยวิธีประมาณ (Proximate
analysis) ตามวิธีของ AOAC (1990) วิเคราะห์ฟอสฟอรัส โดยใช้ UV- Visible Spectrophotometer วิเคราะห์
แคลเซียม โดยใช้ Atomic Absorption Spectrophotometer และวิเคราะห์พลังงานโดยใช้เครื่อง Auto Bomb
Adiabatic Bomb Calorimeter (Gallenkamp autobomb calorimeter CBA-350-K)
2.2 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการทางชีวภาพ
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพาราทางชีวภาพ โดยการประเมินกับตัว
สั ตว์โดยตรง ตามวิธีการของ Sibbald (1986) ก่ อนการทดลองทำการชั่งน้ ำหนั กตั วไก่ทุ กตัว การทดลองแบ่ ง
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่ ว งที่ 1 เป็ น การทดลองเพื่ อ หาค่ า metabolic fecal energy และค่ า endogenous
urinary energy การทดลองเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักตัวไก่ทดลองทุกตัว จากนั้นทำการอดอาหารไก่เป็นเวลา
24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ทำการใส่อุปกรณ์เก็บมูลครอบบริเวณทวารหนักของไก่ท ดลอง ภายในถุงพลาสติก
เก็บมูลมีกรดกำมะถันเข้มข้น 0.05 โมลาร์ จำนวน 15 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันการเน่าเสีย และการสูญเสียไนโตรเจน
ของมูลและปัสสาวะในรูปของแก๊ส การเก็บมูลและปัสสาวะทำการเก็บ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หลังจากเริ่มการทดลอง
24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เมื่อครบ 48 ชั่วโมง หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ชั่งน้ำหนักไก่ทดลองทุกตัวอีกครั้งและให้
ไก่กินอาหารไก่ไข่ต่อไปเป็นเวลา 5 วัน
ช่ ว งที่ 2 เป็ น การทดลองให้ ไก่ กิ น วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ โดยวิ ธี ก ารป้ อ น ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ได้
ดำเนินการทดลองออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะก่อนเก็บข้ อมูล (Preliminary period) เป็นระยะปรับตัว ชั่งน้ำหนักตัวไก่ทุกตัว นำไก่
ทดลองขึ้นกรงทดลองเพื่อให้ ไก่มีความคุ้น เคยกับกรง และอุปกรณ์เก็บมูล เป็นเวลา 5 วัน โดยให้ ไก่ทดลองกิน
อาหารผสมสูตรอาหารไก่ไข่อย่างเต็มที่ (Ad libitum) เพื่อให้ไก่มีน้ำหนักตัวใกล้เคียงกัน ทำการฝึกป้อนเนื้อในเมล็ด
ยางพาราให้ไก่กินเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ไก่ทดลองคุ้นเคยกับการป้อนและกลืนอาหารได้เองตามธรรมชาติ
2. ระยะเก็บข้อมูล (Collection period) เป็นระยะเก็บมูลและปัสสาวะของไก่ ชั่งน้ำหนักตัวไก่
แล้วทำการอดอาหารไก่เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นป้อนเนื้อในเมล็ดยางพาราตัวละ 40 กรัม จากนั้นทำ
การใส่ถุงพลาสติกเก็บมูลครอบบริเวณทวารหนักของไก่ ภายในมีกรดกำมะถันเข้มข้น 0.05 โมลาร์ จำนวน 15
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มิลลิลิตร เริ่มเก็บมูลและปัสสาวะของไก่ทดลองหลังจากป้อนเนื้อในเมล็ดยางพาราที่ 24 ชั่วโมง และครั้งที่ 2 เมื่อ
ครบ 48 ชั่วโมง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปค่าเฉลี่ย
4. สถานที่ทำการวิจัย
หมวดสั ตว์ปี ก ฟาร์มปฏิบั ติการสัตวศาสตร์ ห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณ ภาพอาหารสั ตว์ สาขาวิช า
นวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี การย่อยได้ที่แท้จริงของวัตถุแห้ง พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ด
ยางพารา ดังแสดงต่อไปนี้
1. องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อในเมล็ดยางพารา
จากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเนื้ อ ในเมล็ ด ยางพารา (Table 1) พบว่ า เนื้ อ ในเมล็ ด
ยางพาราประกอบไปด้วย วัตถุแห้ง เท่ากับ 96.70 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม และเถ้า เท่ากับ
17.98, 45.88, 8.66 และ 3.41 เปอร์เซ็น ต์ ของวัตถุแห้ ง เมื่อเปรียบเทียบคุณ ค่าทางโภชนะของเนื้ อในเมล็ ด
ยางพารากับกากถั่วเหลืองและข้าวโพด พบว่า เนื้อในเมล็ดยางพารามีคุณค่าทางโภชนะดังกล่าวสูงกว่าข้าวโพด
และกากถั่วเหลือง ถึงแม้ว่าในกากถั่วเหลื องจะมีโปรตีนรวมสู งกว่าก็ตาม โดยข้าวโพดมีคุณ ค่าทางโภชนะของ
โปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เท่ากับ 9.10, 6.90 และ 5.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และกากถั่วเหลืองมีคุณค่า
ทางโภชนะ เท่ากับ 41.60, 1.00 และ 4.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (Department of livestock, 2016) สำหรับค่า
พลั งงานรวมของเนื้อในเมล็ดยางพารา มีค่าเท่ากับ 6,331 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าข้าวโพดและกากถั่ว
เหลื อง (4,175 และ 4,678 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามลำดับ) เป็นไปได้ว่า เนื้อในเมล็ ดยางพารามีไขมันเป็น
องค์ประกอบในปริมาณสูง จึงทำให้มีค่าพลังงานสูง (Katenate, 2006)
Table 1 Nutrition value and gross energy of Rubber Seed Meal
Chemical composition
Level (%)
Air Dry
Dry meter
96.70
Crude Protein
17.39
Ether extract
44.37
Crude fiber
8.38
Ash
3.30
NFE
23.26
Calcium
0.13
Phosphorus
0.45
Gross energy (Kcal/Kg.)
6,123

Dry matter
100.00
17.98
45.88
8.66
3.41
24.07
0.14
0.47
6,331

18

19

2. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพาราโดยการประเมินจากตัวสัตว์
2.1 การย่อยได้ของวัตถุแห้ง
การย่ อ ยได้ ข องวั ต ถุ แ ห้ ง ของเนื้ อ ในเมล็ ด ยางพาราในไก่ (Table 2) พบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ
80.82±4.03 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง สู ง กว่ า กากถั่ ว เหลื อ ง (49.14 -59.48 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) แต่ ต่ ำ กว่ า ข้ า วโพ ด
(90.45-91.11 เปอร์เซ็นต์) (Suwanniwet, 2000; Maliwan, 2000; Katenate, 2006) Kanto (1986) รายงานว่า
การย่ อยได้ที่ แท้จ ริงของสั ตว์ปี กนั้ น ขึ้น อยู่ กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่ งที่ ส ำคัญ คือ คุณ สมบั ติท างเคมีที่เป็ น
องค์ประกอบสำคัญของวัตถุดิบ เช่น ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เยื่อใยรวม และเถ้า ในข้าวโพดมีไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์
แทรกอยู่ สู ง (72.74 เปอร์เซ็น ต์) จึ งเป็ น ไปได้ ว่าการย่ อยได้ข องวัต ถุแ ห้ งของข้าวโพดมี ค่าสู งกว่าเนื้ อ ในเมล็ ด
ยางพารา (Katenate, 2006) นอกจากนี้ Scott et al. (1982) รายงานว่า ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกซึ่งประกอบไป
ด้ ว ยคาร์ โ บไฮเดรตที่ ย่ อ ยได้ ง่ า ยเป็ น ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ แป้ ง และน้ ำ ตาลนั้ น สั ต ว์ ปี ก สามารถย่ อ ยได้ สู ง ถึ ง
95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นถ้าวัตถุดิบมีคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายสูง จะส่งผลให้การย่อยได้ของวัตถุดิบนั้นสูงตามไปด้วย
ในส่วนของปริมาณเยื่อใยและเถ้านั้นมีผลต่อการย่อยได้ของวัตถุแห้งเช่นกัน หากวัตถุดิบมีปริมาณเยื่อใย และเถ้าสูง
การย่อยได้ของโภชนะก็จะลดลง อย่างไรก็ตาม เนื้อในเมล็ดยางพารามีปริมาณเยื่อใยรวมใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง
แต่มีปริมาณเถ้าต่ำกว่า จึงเป็นไปได้ ว่า การย่อยได้ของวัตถุแห้งของเนื้อในเมล็ดยางพารามีค่าสูงกว่ากากถั่วเหลือง
เนื่ อ งจากปริ ม าณเถ้ า ในอาหารมี ผ ลไปขั ด ขวางกากดู ด ซึ ม ของโภชนะ จึ ง ทำให้ ก ารย่ อ ยได้ ข องโภชนะลดลง
(Muzter et al., 1977)
Table 2 Feed intake, fecal and urinary and digestibility of Rubber Seed Meal (Mean ±SD)
Experiment
Feed intake
Fecal and Urinary
Digestibility
…………….Gram of dry mater....................
Endogenous
6.20±2.07
Rubber Seed Meal
38.49
123.58±3.06
80.82±4.03
2.2 ค่าพลังงาน
ค่ า พลั ง งานรวม ค่ า พลั ง งานที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ได้ โ ดยประมาณ ค่ า พลั ง งานที่ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
โดยประมาณเมื่อปรับค่าสมดุลไนโตรเจน ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริง และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่
แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน (Table 3)
พลังงานรวม พลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ ค่าพลังงานใช้ป ระโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อ
ปรับ สมดุล ไนโตรเจน พลั งงานใช้ป ระโยชน์ ได้ที่ แท้จริง และพลั งงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุ ล
ไนโตรเจน มี ค่าเท่ ากั บ 6,331, 5,178±316, 4,954±491, 5,592±210 และ 5,035±470 กิโลแคลอรี/กิ โลกรัม
ซึ่งมีค่าสูงกว่ากากถั่วเหลือง (2,913, 2,910, 2,430 และ 3,427 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ของวัตถุแห้ง) (Katenate,
2006) อาจเนื่องจากเนื้อในเมล็ดยางพารามีส่วนประกอบของไขมันอยู่ในปริมาณสูง (45.88 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุ
แห้ ง ) ซึ่ ง Kuprasert (1994) กล่ า วว่ า ไขมั น เป็ น แหล่ ง พลั ง งานที่ ส ำคั ญ โดยให้ พ ลั ง งานเป็ น 2.25 เท่ า ของ
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน โดยไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี/กรัม ดังนั้นเนื้อในเมล็ดยางพาราจึงมีจึงมีค่า
สูงกว่ากากถั่วเหลืองและข้าวโพดซึ่งมีไขมันต่ำ นอกจากนี้ไขมันในอาหารของสัตว์ปีกจะช่วยให้การใช้ประโยชน์ของ
พลังงานในอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากไขมั นไปชะลอการไหลผ่านของอาหาร (rate of passage) ในทางเดินอาหาร
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ทำให้อาหารถูกย่อยได้มากขึ้น (Pongpiachan, 2004) ส่วนพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ดยางพาราที่สูง
กว่ากากถั่วเหลืองและข้าวโพด อาจเนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่ง Chooklin (2002) รายงานว่า น้ำมันเมล็ด
ยางพารามีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (80.08 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่า กรดไขมันอิ่มตัว (19.92 เปอร์เซ็นต์)
โดยกรดไขมั น อิ่ ม ตั ว ที่ มี ป ริ ม าณมากสู งสุ ด คื อ กรดลิ โนเลอิ ก (40.01 เปอร์ เซ็ น ต์ ) ส่ วนกรดโอเลอิ ก (23.44
เปอร์เซ็นต์) และกรดลิโนเลนิกมีปริมาณรองลงมา ตามลำดับ ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงกว่า
กรดไขมันอิ่มตัว เนื่องจากไก่สามารถนำกรดไขมันไม่อิ่มตัวในอาหารไปใช้ได้โดยตรง และกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีการ
ย่อยและดูดซึมได้ดีกว่ากรดไขมันอิ่มตัว (Scott et al., 1982)
Table 3 Gross energy, apparent metabolizable energy (AME), nitrogen corrected apparent
metabolizable energy (AMEn), true metabolizable energy (TME) and nitrogen corrected true
metabolizable energy (TMEn) (Mean±SD)
Rubber
Seed
Energy (Kcal/Kg)
Meal
GE
AME
AMEn
TME
TMEn
Air Dry
6,123
5,007±306 4,790±475 5,407±203
4,868±455
Dry meter
6,331
5,178±316 4,954±491 5,592±210
5,035±470
Percent of Gross energy (GE)
Air Dry
81.77
78.23
88.31
79.50
Dry meter
81.79
78.25
88.33
79.53
สรุป (Conclusion)
เนื้อในเมล็ดยางพารามีวัตถุแห้ง 96.70 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนรวม ไขมันรวม เยื่อใยรวม เถ้า ไนโตรเจนฟรี
เอกซ์แทรก แคลเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 17.89, 45.88, 8.66, 3.41, 24.07, 0.14 และ 0.47 เปอร์เซ็นต์ของ
วัต ถุ แ ห้ ง ตามลำดั บ และมี พ ลั งงานรวม 6,331 กิ โ ลแคลอรี /กิ โลกรั ม วั ต ถุ แ ห้ ง และการประเมิ น คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของเนื้อในเมล็ดยางพาราโดยการประเมินจากตัวสัตว์ในไก่ มีการย่อยได้ของวัตถุแห้งเท่ากับ 80.82
เปอร์เซ็นต์ พลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณ พลังงานใช้ประโยชน์ได้โดยประมาณเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน
พลังงานที่ใช้ ประโยชน์ ได้ที่แท้จริง และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แท้จริงเมื่อปรับสมดุลไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ
5,178, 4954, 5,592 และ 5,035 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
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