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บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการทดลองเพื่อศึกษาผลการเสริมทองแดง และ / หรือ ไอโอดีนในอาหาร
ไกกระทงที่มีกากมัสตารด 15% ตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับฮอรโมนไธรอยด และ
คุณภาพซาก กากมัสตารดผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกในสภาพที่มี
ความชื้นมากกวา 75% ถูกนํามาตากแดดจนแหง และนํามาบด กากมัสตารดที่ไดมีโปรตีน ไขมัน
และเยื่อใยตามลําดับดังนี้ 35.97%, 26.36% และ 5.43% (air dry basis) ทําการทดลองในไกสาย
พันธุ Ross เพศผู อายุ 10 วัน โดยแบงออกเปน 5 กลุมทดลองๆ ละ 4 ซ้ําๆละ 10 ตัว อาหารที่ใชใน
การทดลอง กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุมประกอบดวยขาวโพดกากถั่วเหลือง กลุมที่ 2 เปนอาหาร
ขาวโพดกากถั่วเหลือง และกากมัสตารด 15% (MM) กลุมที่ 3 เปนอาหารMM เสริมทองแดง 150
มก./กก. กลุมที่ 4 เปนอาหาร MM เสริมไอโอดีน 1 มก./ กก. และกลุมที่ 5 เปนอาหาร MM เสริม
ดวยทองแดง 150 มก./กก. รวมกับไอโอดีน 1 มก./ กก. อาหารทุกกลุมมีพลังงาน และโปรตีน
เทากัน ผลการทดลองพบวา ปริมาณอาหารที่กินของทุกกลุมทดลองที่มีกากมัสตารดต่ํากวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)ในชวงอายุ 14 -21 วัน แตในชวงอายุ 22-42วัน
ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ของทุ ก กลุ ม แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ อั ต ราการเจริ ญ
เติบโตในชวงอายุ 14 -21 วัน และตลอดชวงอายุ 22-42 วันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักในชวงอายุ 22-42 วันของกลุมทดลองที่มีกากมัสตารด 15%
เสริ ม และไม เสริ ม ทองแดงและ/หรื อไอโอดี น ต่ํ า กว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นัย สํ า คั ญยิ่ ง ทางสถิ ติ
(p<0.01)โดยกลุมที่เสริมทองแดงรวมกับไอโอดีนมีอัตราการเปลี่ยนอาหารต่ําที่สุด ตนทุนคาอาหาร
ตอน้ําหนักเพิ่มของทุกกลุมทดลองที่มีกากมัสตารดเสริม และไมเสริมทองแดง และ/ หรือไอโอดีน
ต่ํ า กว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คัญ ยิ่ง ทางสถิ ติ (p<0.01) อั ตราการเลี้ ย งรอด เปอรเ ซ็นต ซ าก
น้ําหนักไขมันในชองทอง อก สะโพก นอง น้ําหนักของหัวใจ ตับ และมาม (คิดเปน % ของ
น้ําหนักตัว) รวมทั้งระดับฮอรโมน T 3 และ T 4 อิสระในซีรัมเมื่ออายุ 42 วัน ของทุกกลุมแตกตางกัน
อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ การเสริ ม ทองแดง และไอโอดี น ในอาหารที่ มี ก ากมั ส ตาร ด 15%
สามารถปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักของไกกระทง
คําสําคัญ : กากมัสตารด ทองแดง ไอโอดีน

Abstract

This experiment was conducted to determine the effect of feeding copper and iodine
supplementation in broiler diet with mustard cake on performances , thyroid hormones and carcass
traits. Leftover of deoiled mustard seed from factory with more than 75% of water was
exposured in the sun until dry. This byproduct was called mustard cake or mustard meal. It
consisted of crude protein , ether extract and crude fiber 35.97%, 26.36% and 5.43 % on air dry
basis respectively.
Two hundreds male 10 days old chicks of Ross strain were randomly assigned to five
experimental treatments with four replications for each treatment and were raised on floor pens.
The experimental diets were 1) control corn soy diet , 2) corn soy diet with 15% mustard meal
(MM), 3) MM diet with 150 mg / kg copper, 4) MM diet with 1 mg / kg iodine, 5) MM diet
with 150 mg / kg copper and 1 mg / kg iodine. All diets were isocaloric and isonitrogenous and
had nutritive values as recommended by Ross Nutrition Supplement 2009. Feeding all 15% MM
diet treatments high significantly affected feed intake of birds only during 14 to 21 days of age
(p< 0.01). There were not significant differences in average daily gain (ADG) among treatments
in grower (14 to 21 days of age) and the whole finisher period (22 to 42 days of age). Feed
convertion ratio (FCR) of all MM diet treatments regardless of with or without copper and / or
iodine supplementation were highly significant lower than the control during the whole finisher
period(P < 0.01). Copper supplementation together with iodine in MM diet could have highly
significant effect on improvement in FCR and had the lowest FCR during the whole finisher
period. Feed cost per gain (FCG) of all of MM diets treatments were highly significant lower
than the control (P<0.01). There were not significant differences among treatments on liveability,
carcass percentage, the weight of abdominal fat pad, breast, thigh, drumstick and the weight of
heart, liver and spleen relative to body weight. And the serum of free tri-iodothyronine (T 3 ) and
thyroxine (T 4 ) on the 42 days of age were not significant differenence among treatments. Copper
150 mg / kg and iodine 1 mg / kg in broiler diet with 15% mustard cake (mustard meal) had
benefit on improvement in FCR during finisher period.
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