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การใช้กลีเซอรอลดิบทีม่ เี มทานอลต�่ำในอาหารไก่เนือ้ ต่อลักษณะ
ซากและคุณภาพเนือ้
Use of Low Methanol Crude Glycerol in Broiler Diet on Carcass
Traits and Meat Quality
ยุวเรศ เรืองพานิช1 และ พิเชษฐ ศรีบญ
ุ ยงค์2*
Yuwares Ruangpanit1 and Pichet Sriboonyong2*
บทคัดย่อ: งานทดลองนีเ้ พื่อศึกษาผลของการใช้กลีเซอรอลดิบที่มีเมทานอลต�่ำจากการผลิตไบโอดีเซลเป็ น
แหล่งพลังงานในอาหารไก่เนือ้ ต่อลักษณะซากและคุณภาพเนือ้ โดยใช้ไก่เนือ้ สายพันธุ์ Ross 308 คละเพศ อายุ
1 วัน จ�ำนวน 2000 ตัว โดยใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 10 ซ�ำ้ แต่ละซ�ำ้ มี
50 ตัว เป็ นเพศผู้ 25 ตัว เพศเมีย 25 ตัว โดยไก่แต่ละกลุม่ จะได้รบั การสุม่ ให้ได้รบั อาหารทดลองที่แตกต่างกัน 4
สูตร ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม (corn soy basal diet) กลุม่ ที่ 2, 3 และ 4 เป็ นกลุม่ ควบคุม (corn soy basal
diet) ที่ใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหาร 2.5, 5.0 และ 7.5% ตามล�ำดับ ผลการทดลองพบว่าการเสริมกลีเซอรอลที่
ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อ % น�ำ้ หนักซากสดรวมเครือ่ งใน %หัวและคอ %ปี ก %เนือ้ อกรวม %น่อง %เนือ้ สะโพก
%ไขมันช่องท้อง %แข้ง และ%กระดูก เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม และเมื่อพิจารณาคุณภาพเนือ้ พบว่าการเสริม
กลีเซอรอลในทุกระดับไม่มีผลท�ำให้คา่ การสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการปรุงค่าการสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการเก็บรักษา
ค่าต้านทานแรงเฉือน และสีของเนือ้ ไก่สว่ นเนือ้ หน้าอกแตกต่างจากกลุม่ ควบคุม
ค�ำส�ำคัญ: กลีเซอรอลดิบที่มีเมทานอลต�่ำ ลักษณะซาก และ คุณภาพเนือ้
ABSTRACT: The aim of the study was to investigate the use of low methanol crude glycerol from
biodiesel production as alternative energy feed-stuff in broiler diet on carcass traits and meat quality.
2,000, day old, Ross308 were divided into 4 treatments, 10 replications each and 50 birds per replication
(25 males, 25 females). Treatment 1 was control diet, treatment 2,3 and 4 were control diet with 2.5, 5.0
and 7.5% of low methanol crude glycerol, respectively. The results revealed that the supplementation
of 0, 2.5, 5.0 and 7.5% of low methanol crude glycerol showed no significant difference carcass traits
(%dressed weight, %head and neck, %wing, %breast, %drumstick, %thigh, %abdominal fat, %shank
and %skeleton and meat quality (cooking losses, drip losses, shear force and breast meat color) among
dietary treatments.
Keywords: low methanol crude glycerol, carcass traits, and meat quality
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บทน�ำ
การผลิตไบโอดีเซลทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย
ปี ท่ีผา่ นมา และกลีเซอรอลดิบก็เป็ นผลผลิตร่วมที่
ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลในการ
ผลิต ไบโอดีเซล 1 ลิตร จะได้กลีเซอรอลดิบประมาณ
80 กรัม (Thompson and He, 2006; Shama et
al., 2008) จากการวิเคราะห์ทางเคมี องค์ประกอบ
ของกลีเซอรอลดิบยังมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก
แต่มีองค์ประกอบหลักๆ คือ กลีเซอรอล ความชืน้
และเถ้า รวมถึงปริมาณของกรดไขมันและเมทา
นอลอีกเล็กน้อย องค์ประกอบโดยทั่วไปของกลีเซอ
รอลดิบจะมีกลีเซอรอลอยูป่ ระมาณ 78-85% น�ำ้
8-15% เกลือ (NaCl หรือ KCl) 2-10% กรดไขมัน
อิสระ 0.5% และเมทานอลน้อยกว่า 0.5% (Kerr et
al., 2009) กลีเซอรอลสามารถใช้เป็ นแหล่งพลังงาน
ได้ เมื่อร่างกายได้รบั กลีเซอรอลโดยตรงกลีเซอรอล
สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็ นกลูโคส เพื่อน�ำไปใช้เป็ น
แหล่ง พลัง งานหรือ น�ำ กลี เ ซอรอลไปใช้เ ป็ น แหล่ง
พลังงานโดยตรงในการเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็ น
กลูโคสเพือ่ น�ำไปใช้เป็ นแหล่งพลังงาน 1 โมเลกุลของ
กลีเซอรอลจะได้พลังงานทัง้ สิน้ 21 ATP ส่วนการน�ำ
กลีเซอรอลไปใช้เป็ นแหล่งพลังงานโดยตรง เริม่ จาก
การเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็ นไดไฮดรอกซิอะซีโตน
ฟอสเฟทก่อน เมื่อไดไฮดรอกซิอะซีโตนฟอสเฟทเข้า
สูว่ ิถีไกลโคไลซีสแล้วจะเปลี่ยนเป็ นไพรูเวท แล้วเข้า
สูว่ ฏั จักรเครบส์ได้พลังงาน 22 ATP (Lehninger et
al. ,1993) ระดับของพลังงานในกลีเซอรอลดิบขึน้
อยูก่ บั ปริมาณของกลีเซอรอล กรดไขมันอิสระ และ
เมทานอลในกลีเซอรอลดิบนัน้ (Kerr et al., 2009)
ด้วยคุณสมบัติของกลีเซอรอลซึ่งเมื่อสัตว์กินเข้าไป
แล้วร่างกายสามารถน�ำไปสร้างพลังงานได้ จึงมีนกั
วิจัยให้ความสนใจในการน�ำกลีเซอรอลมาใช้เป็ น
แหล่ ง พลั ง งานในอาหารสั ต ว์ไ ม่ ว่ า จะเป็ นสั ต ว์
กระเพาะเดี่ยวหรือสัตว์กระเพาะรวม การศึกษา
การใช้กลีเซอรอลในอาหารไก่เนื อ้ หลายๆ งาน
บ่งชี ว้ ่าการใช้กลีเซอรอลในอหารไก่ เนื อ้ ไม่มีผลก
ระทบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื อ้ (Silva
et al.,2012; Bernardino et al., 2013) แต่ยังมี
การทดลองไม่มากนักที่ ศึกษาผลของการใช้กลีเซ
อรอลในอาหารไก่เนือ้ ต่อลักษณะซากและคุณภาพ

เนือ้ เช่น ในการศึกษาผลของกลีเซอรอลต่อลักษณะ
ซากนัน้ Silva et al. (2012) ท�ำการเสริมกลีเซอรอล
ที่ระดับ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10% ในอาหารไก่เนื อ้
ท�ำการเลีย้ งไก่เนื อ้ เป็ นเวลา 42 วัน จากนั้น
ท�ำการฆ่าแล้ววัด %ซาก %น่องและแข้ง %ปี ก
และ %ไขมันช่องท้อง พบว่าการเสริมกลีเซอรอล
ไม่มีผลต่อลักษณะซาก แต่ขัดแย้งกับ Cerrate
et al. (2006) ซึ่งท�ำการทดลองเลีย้ งไก่เนื อ้ ด้วย
อาหารที่มีกลีเซอรอลบริสุทธ์ท่ีระดับ 0, 2.5 และ
5% พบว่า การใช้กลีเซอรอลที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลก
ระทบต่อสมรรถภาพการผลิต นอกจากนีพ้ บว่าการ
ใช้ ก ลี เ ซอรอลในสู ต รอาหารส่ ง ให้ ผ ลไก่ เ นื ้อ มี
เปอร์เ ซ็ น ต์เ นื ้อ หน้า อกมากกว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้
กลีเซอรอล (P<0.05) เนือ่ งจากการใช้กลีเซอรอลเป็น
แหล่งพลังงานในอาหารนัน้ กลีเซอรอลจะไปทดแทน
น�ำ้ มันและวัตถุดบิ พลังงานอื่นในสูตรอาหาร เช่น
ข้าวโพด ดังนัน้ การใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหารจึง
อาจมีผลกระทบต่อการสะสมไขมันในซากของไก่
เนือ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อลักษณะซากและคุณภาพ
เนือ้ ของไก่เนือ้
การทดลองนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้
ทราบผลของการใช้กลีเซอรอลดิบที่มีเมทานอลต�่ำ
ในไก่เนือ้ ต่อลักษณะซากและคุณภาพเนือ้ ไก่
วิธีการทดลอง
การทดลองใช้ไก่เนือ้ สายพันธุ์ Ross 308
คละเพศ อายุ 1 วัน จ�ำนวน 2000 ตัว โดยใช้แผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่
ละ 10 ซ�ำ้ แต่ละซ�ำ้ มี 50 ตัว เป็ นเพศผู้ 25 ตัว เพศ
เมีย 25 ตัว โดยไก่แต่ละกลุม่ จะได้รบั การสุม่ ให้ได้
รับอาหารทดลองที่แตกต่างกัน 4 สูตร ดังนี ้
ประกอบสูต รอาหารไก่ เ นื อ้ ที่ มี ก ลี เ ซอรอลในสูต ร
ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม (corn soy basal
diet) 100%
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ควบคุม (corn soy basal
diet) ที่ใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหาร 2.5%
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ควบคุม (corn soy basal
diet) ที่ใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหาร 5.0%
กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ควบคุม (corn soy basal
diet) ที่ใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหาร 7.5%
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เลี ย้ งไก่ เ นื อ้ ในโรงเรื อ นปิ ด ที่ มี ก ารควบคุม สภาพ
แวดล้อมด้วยระบบระเหยไอน�ำ้ และใช้แกลบเป็ น
วัสดุรองพืน้ โดยให้ไก่ได้รบั น�ำ้ และอาหารอย่างเต็ม
ที่ตลอดการทดลอง ให้อาหารโดยใช้ระบบถังแขวน
และมีระบบการให้นำ้� อัตโนมัตแิ บบหัวหยด ใช้ระยะ
เวลาในการเลีย้ ง 37 วัน โดยไก่เนือ้ ทุกตัวจะได้รบั
การท�ำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (Newcastle
disease; ND) mที่อายุ 7 วัน วัคซีนหลอดลมอักเสบ
(infectious bronchitis; IB) ที่อายุ 7 และ 21 วัน
วัคซีนป้องกันโรคกัมโบโร่ (infectious bursal
disease; IBD) ที่อายุ 14 วัน และท�ำวัคซีนป้องกันโร
คนิวคาสเซิล
การบันทึกข้อมูล
1. ลักษณะซาก
เมื่ อ สิ ้น สุ ด การทดลองท�ำ การสุ่ ม ไก่ ใ น
แต่ละซ�ำ้ ซ�ำ้ ละ 4 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และเพศผู้ 2 ตัว
รวมทัง้ หมด 160 ตัว เพื่อน�ำมาช�ำแหละและวัด
คุณภาพซาก โดยท�ำการบันทึกข้อมูลดังนี ้ น�ำ้ หนักมี
ชีวิต (Live weight) น�ำ้ หนักซากสดรวมเครือ่ งใน
(Dressed weight) ซากสดปราศจากเครือ่ งใน
(Eviscerated weight) น�ำ้ หนักคอและหัว (Head
and neck weight) น�ำ้ หนักเนือ้ หน้าอก (Breast
weight) น�ำ้ หนักสะโพก (Drumstick weight) น�ำ้
หนักน่อง (Thigh weight) น�ำ้ หนักปี ก (Wing
weight) น�ำ้ หนักแข้ง (Shank weight) น�ำ้ หนักไขมัน
ช่องท้อง (Abdominal fat weight) น�ำ้ หนักโครง
กระดูก (Skelton weight) น�ำข้อมูลต่างๆ มา
ค�ำนวณหาลักษณะซาก
ตามวิธีการของ
Bernardino et al. (2013) ซึง่ มีสตู รการค�ำนวณดังนี ้
เปอร์เซ็นต์ชิน้ ส่วน = น�ำ้ หนักชิน้ ส่วน x 100
น�ำ้ หนักซากสดปราศจากเครือ่ งใน
2. คุณภาพเนือ้ ไก่
โดยการเก็บตัวอย่างส่วนของเนือ้ หน้าอก
จากการสุม่ ไก่ท่ีวิเคราะห์ลกั ษณะซากตามข้อที่ 2
แบ่งออกเป็ นซ้ายและขวา
และน�ำชิน้ ส่วนเนือ้
หน้าอกข้างซ้ายวัดค่าต่างๆ ดังนี ้
2.1 วัดค่า pH ในเนือ้ ไก่สดหลังการ
ช�ำแหละโดยใช้เครือ่ ง pH meter (Testo 205,
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Thailand) วัด pH ของเนือ้ ไก่สดที่เวลา 0 และ 24
ชั่วโมง
2.2 วัด ค่า สี ข องเนื อ้ ไก่ ส ดโดยเครื่อ ง
Colorimeter (Minolta Colorimeter (CR 300),
Japan) สีของเนือ้ จะแสดงในรูปค่า lightness (L*),
redness (a*) และ yellowness (b*) โดยเก็บ
ตัวอย่างเนือ้ ภายใน 1 ชั่วโมง หลังสัตว์ตายเพื่อวัดสี
เนือ้ ตามวิธีของ จันทร์พร และกันยา (2549)
2.3 วัดค่าต้านทานแรงเฉือน (shear
value) โดยใช้ core ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
1.27 เซนติเมตร มาตัดตามความยาวเส้นใยกล้าม
เนือ้ จากนัน้ น�ำเนือ้ รู ปทรงกระบอกขนาดหน้าตัด
1X1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร สอดใน
Triangular hole ของเครื่อง Warner Bratzler
Shear Device (Challion, G-R ELEC Co. Lid.,
USA) ตามวิธีการของ Papinaho and Fletcher
(1996)
2.4 วัดค่าการสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการปรุ ง
(cooking losses) โดยน�ำตัวอย่างเนือ้ หน้าอก ไป
ต้มที่อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส ด้วยอ่างน�ำ้ ร้อนที่
ควบคุมอุณหภูมินำ้� ได้ เป็ นระยะเวลา 15 นาที จาก
นัน้ ปล่อยให้เย็น 20 นาที ตามวิธีการของ Papinaho
and Fletcher (1996) บันทึกค่าที่ได้และค�ำนวณดัง
สมการ
ค่าการสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการปรุ ง(กรัม) =
น�ำ้ หนักสด – น�ำ้ หนักเนือ้ ที่ผ่านการให้ความร้อน
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน�ำ้ ขณะปรุ ง = ค่าการสูญ
เสียน�ำ้ ระหว่างการปรุ ง x 100/ น�ำ้ หนักสด (กรัม)
2.5 วัดค่าการสูญเสียน�ำ้ ในระหว่างการ
เก็บรักษา (drip losses) น�ำตัวอย่างเนือ้ ส่วน
หน้าอกข้างซ้าย มาชั่งน�ำ้ หนักและจดบันทึก จาก
นัน้ ห่อด้วยผ้าขาวบางและน�ำไปใส่ในถุงพลาสติก
และน�ำไปแขวนไว้ในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง น�ำมาชั่งน�ำ้ หนักและ
จดบันทึก ตามวิธีการของ Northcutt et al. (1994)
และค�ำนวณดังสมการ
ค่าการสูญเสียน�ำ้ ในช่วงการเก็บรักษา (กรัม) =
น�ำ้ หนักก่อนเข้าแช่เย็น – น�ำ้ หนักหลังแช่เย็น
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เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน�ำ้ หนักขณะเก็บ =
ค่าการสูญเสียน�ำ้ ในช่วงการเก็บรักษา x 100 น�ำ้ /
หนักก่อนแช่ (กรัม)
การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค่ า ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) โดย
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มข้อมูลโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
R version 3.2.2
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ลักษณะซาก
การใช้ก ลี เ ซอรอลเป็ น แหล่ง พลัง งานใน
อาหารไก่ เ นื อ้ จะท�ำ ให้ป ริม าณการใช้น ้�ำ มัน และ
ข้าวโพดในสูตรอาหารลดลงเนื่ องจากกลีเซอรอล
เข้าไปทดแทนแหล่งพลังงานในสูตรอาหาร ซึ่ง
แหล่งพลังงานหลักในสูตรอาหารไก่เนือ้ คือ น�ำ้ มัน
และข้าวโพด เมื่อไขมันในสูตรอาหารลดลงจึงอาจ
ท�ำให้การสะสมไขมันในซากสัตว์ลดลง และมีผล
ต่อคุณภาพเนื อ้ เมื่อพิจารณาด้านลักษณะซาก
พบว่าการเสริมกลีเซอรอลที่ระดับ 2.5%, 5.0% และ
7.5% ไม่มีผลต่อ %ซากสดรวมเครือ่ งใน %หัว และ
คอ %ปี ก %เนือ้ อกรวมหนัง %เนือ้ สะโพก %น่อง
%ไขมันช่องท้อง %แข้ง %กระดูก เมื่อเทียบกับกลุม่
ควบคุม (Table 2) แสดงว่าสามารถใช้กลีเซอรอล
ทดแทนแหล่ง พลัง งานในสูต รอาหารได้ถึ ง ระดับ
7.5% โดยไม่กระทบต่อลักษณะซากของไก่เนือ้
สอดคล้องกับการทดลองของ Silva et al. (2012) ที่
รายงานว่าการใช้กลีเซอรอลในสูตรอาหารที่ระดับ
ถึง 10% ไม่มีผลต่อลักษณะซาก และ Sehu et al.
(2013) ที่รายงานว่าการใช้กลีเซอรอลดิบในอาหารไก่
เนือ้ ทีร่ ะดับ 5% ไม่มผี ลต่อลักษณะซาก แต่การใช้ท่ี
ระดับ 10% ในสูตรอาหารมีแนวโน้มท�ำให้ผลผลิตซาก
ลดลง นอกจากนี ้ Ordonez-Gomez et al. (2017)
รายงานว่าการใช้กลีเซอรอลในอาหารสุกรรุน่ ที่ระดับ

10% ในสูตรอาหารไม่ส่งผลต่อลักษณะซากและ
คุณภาพเนื อ้
คุณภาพเนือ้
เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพเนือ้ พบว่าการ
เสริมกลีเซอรอลที่ระดับ 2.5, 5.0 และ 7.5% ไม่มีผล
ท�ำให้ ระดับ pH มีคา่ ใกล้เคียงกับการศึกษาของ
Dariusz et al.(2011) คือ ค่า pH ในเนือ้ ไก่มีคา่
เท่ากับ 6.12 ซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนือ้
ไก่ โดยค่า pH จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณไกลโคเจนใน
กล้ามเนือ้ สัตว์ก่อนถูกฆ่า เนื่องจากการลดลงของ
pH มาจากการกระบวนการเปลี่ยนไกลโคเจนเป็ นก
รดแลคติ ก จากกระบวนการหายใจแบบไม่ ใ ช้
ออกซิเจนหลังจากการถูกฆ่า ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ที่
ท�ำให้คณ
ุ ภาพของเนือ้ ลดลงด้วย เช่น การสูญเสีย
น�ำ้ ออกมาภายนอกเซลล์ ดังนัน้ หากเนือ้ สัตว์มีความ
เป็ นกรดมากคุณภาพของเนือ้ ก็ลดลง การที่สตั ว์ได้
รับการพักผ่อน ป้องกันไม่ให้สตั ว์ตกใจ และได้รบั
สารอาหารที่ มี สั ด ส่ ว นเหมาะสมตามความ
ต้องการจะ ท�ำให้เนือ้ มีคณ
ุ ภาพดี มีความเป็ นกรด
ด่างประมาณ 5.80-6.12 แต่ถา้ สัตว์มีการตื่นตกใจ
หรือได้รบั สารอาหารที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสมตาม
ความต้องการ ความเป็ นกรดด่างหลังถูกฆ่าจะต�่ำ
ถึง 5.40 ท�ำให้โปรตีนในเนือ้ เสียสภาพธรรมชาติ
เช่น ความสามารถในการละลายและความสามารถ
ในการอุม้ น�ำ้ รวมทัง้ สีจะเข้มขึน้ ด้วย เมื่อพิจารณา
ค่าการสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการปรุ งค่าการสูญเสียน�ำ้
ระหว่างการเก็บรักษา ค่าต้านทานแรงเฉือน และสี
ของเนือ้ ไก่สว่ นเนือ้ หน้าอก พบว่าไม่แตกต่างจาก
กลุม่ ควบคุม (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับ Mclea and
Ball (2014) ที่ทำ� การเสริมกลีเซอรอลที่ระดับ 0, 6
และ 8% ในอาหาร ไก่เนือ้ พบว่า การเสริมกลีเซ
อรอลไม่มีผลกระทบต่อค่าการสูญเสียน�ำ้ ระหว่าง
การปรุง ค่าสูญเสียน�ำ้ ระหว่างการเก็บรักษา และ
ความนุม่ ของเนือ้ หน้าอก และสอดคล้องกับ Henz
et al. (2014) ที่รายงานว่าสามารถใช้กลีเซอรอลใน
อาหารไก่เนือ้ ได้ถงึ ระดับ 15% โดยไม่มีผลกระทบ
ต่ออัตราการสะสมโปรตีน ไขมัน และสิ่งแห้งของ
ซากไก่

Table 1 Feed composition of the potential of crude glycerol as an energy source of broiler.
Glycerol level in starter diet
Glycerol level in grower diet
0%
2.5%
5.0%
7.5%
0%
2.5%
5.0%
7.5%
Corn 8.1% CP
55.60
52.99
49.92
47.44
58.25
55.64
52.55
50.07
SBM 48.5% CP
37.08
37.53
38.05
38.48
33.82
34.26
34.79
35.22
Glycerol
0.00
2.50
5.00
7.50
0.00
2.50
5.00
7.50
Soybean oil
2.61
2.41
2.37
2.13
3.74
3.54
3.51
3.27
MDCP
2.117
2.121
2.125
2.129
1.887
1.891
1.896
1.900
(16.8%Ca, 21.7%P)
Limestone 40.4% Ca 1.127
1.125
1.123
1.120
1.025
1.023
1.020
1.018
Salt
0.225
0.087
0.00
0.00
0.246
0.108
0.00
0.00
Premix
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
DL-methionine
0.321
0.325
0.329
0.333
0.269
0.273
0.278
0.282
L-lysine
0.238
0.230
0.221
0.213
0.175
0.167
0.158
0.150
L-threonine
0.137
0.137
0.137
0.137
0.080
0.080
0.080
0.080
NaHCO3 27% Na
0.219
0.213
0.391
0.185
0.192
0.186
0.395
0.189
Choline chloride
0.072
0.072
0.072
0.073
0.077
0.077
0.077
0.078
60%
Salinomycin 12%
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
Analyzed Composition
Moisture (%)
12.97
12.44
13.74
14.38
12.03
12.65
13.26
14.26
Gross energy (kcal/ 4703.71 4716.26 4670.54 4577.58 4751.45 4726.89 4754.33 4729.11
kg)
Crude protein (%)
22.19
22.12
21.95
22.23
20.37
20.18
20.40
20.64
Ash (%)
5.80
5.63
5.71
5.69
5.28
5.34
5.35
5.57
Ether extract (%)
5.89
5.78
5.57
5.27
8.05
7.66
7.15
7.34
Crude fiber (%)
2.64
2.60
2.56
2.52
2.57
2.53
2.49
2.45
Ca (%)
0.86
1.04
1.11
0.94
0.93
0.82
0.83
0.87

12.99
13.25
14.01
4730.39 4756.18 4739.74
20.16
5.26
7.64
2.53
0.85

20.54
5.29
7.59
2.57
0.85

20.38
5.32
7.49
2.49
0.84

20.29
5.38
7.19
2.45
0.91

12.40
4700.00

-

-

1.018
0.00
0.200
0.282
0.150
0.080
0.189
0.073
-

1.020
0.00
0.200
0.278
0.158
0.080
0.395
0.072

1.023
0.108
0.200
0.273
0.167
0.080
0.186
0.072

1.025
0.246
0.200
0.269
0.175
0.080
0.192
0.072

0%
58.30
33.82
0.00
3.74
1.887

Glycerol level in finisher diet
2.5%
5.0%
7.5%
55.69
52.60
50.12
34.26
34.79
35.22
2.50
5.00
7.50
3.54
3.51
3.27
1.891
1.896
1.900
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Table 2 Effect of crude glycerol supplementation in diet on carcass traits
Item
Dressed weight (%)
Head and neck (%)
Wing (%)
Breast (%)
Thigh (%)
Drumstick (%)
Abdominal fat (%)
Shank (%)
Skeleton (%)

Level of crude glycerol supplementation in diet (%)
0
2.5
5.0
7.5
93.84
93.94
93.93
94.03
6.56
6.47
6.67
6.68
8.49
8.44
8.56
8.52
31.22
30.64
30.54
30.84
16.51
16.22
16.15
16.27
11.92
12.08
11.96
12.01
1.97
2.06
2.19
1.97
3.72
3.78
3.75
3.76
19.65
19.72
19.98
19.76

SEM
0.08
0.04
0.04
0.11
0.11
0.05
0.04
0.02
0.07

Table 3 Effect of crude glycerol supplementation in diet on meat quality
Level of crude glycerol supplementation in diet (%)
0
2.5
5.0
7.5
6.03
6.02
6.02
6.01
5.91
5.89
5.88
5.89
19.03
19.29
19.83
18.45
2.67
2.48
2.35
2.48
24.36
24.49
22.99
24.21
56.29
56.55
55.91
55.89
6.94
6.71
6.96
6.76
18.18
18.92
18.56
18.51

Item
pH at 0 hr.
pH at 24 hr.
Cooking losses
Drip losses
Shear force
Color L*
a*
b*

SEM
0.17
0.18
0.19
0.08
0.44
0.19
0.13
0.33

สรุ ป

เอกสารอ้างอิง

การศึ ก ษาการใช้ก ลี เ ซอรอลเป็ น แหล่ ง
พลังงานในอาหารไก่เนือ้ พบว่าสามารถใช้ได้ถึง
ระดับ 7.5% โดยไม่กระทบต่อลักษณะซากไม่ว่าจะ
เป็ นชิน้ ส่วนซากและไขมันในช่องท้อง เนื่องจาก
อาหารทดลองได้มี ก ารค�ำ นวณให้มี สัด ส่ ว นของ
พลังงานและโปรตีนอย่างถูกต้อง ท�ำให้ไก่ไม่ตอ้ งใช้
ไขมันสะสมเป็ นแหล่งของพลังงาน จึงไม่กระทบต่อ
การสะสมไขมันในกล้ามเนื อ้ และเมื่อพิจารณาใน
ด้า นคุณ ภาพเนื ้อ พบว่ า การเสริ ม กลีเซอรอลทุกๆ
ระดับในอาหารไม่มผี ลต่อค่า pH ของเนือ้ เปอร์เซ็นต์
การสูญเสียน�ำ้ ขณะปรุ ง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน�ำ้
ขณะเก็บรักษา ค่าต้านทานแรงเฉือน และสีของ
เนือ้ ไก่
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