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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการเสริมสารบีเทนไฮโดรคลอไรค์ต่อสมรรถภาพการผลิต 

คุณภาพเนื้อและคุณภาพซากของไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อสายพันธ์ุรอส 308® จ านวน 320 ตัว วางแผนงานทดลองแบบ
สุ่มสมบรูณ์  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 (ควบคุม) กลุ่มที่ 2 3 และ 4 เสริมสารบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่ม
ระดับ 0 1 2 และ 3 กรัม/ลิตร ตามล าดับ  

ผลการทดลองพบว่า ด้านสมรรถภาพการผลิตของกลุ่มที่ 2 และ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก 
(P<0.01) และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (P<0.05) ดีกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ปริมาณการกินอาหารและน้ าลดลง 
(P<0.05) ส่วนลักษณะด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ด้านคุณภาพเนื้อพบว่า น้ าหนักที่สูญเสียเมื่อเก็บรักษาเนื้อ
ไก่ที่  4 ๐ซ นาน 24 ช่ัวโมง (dip loss) และน้ าหนักที่สูญเสียเมื่อต้มเนื้อไก่ 80 ๐ซ นาน 15 นาที (boiling loss) 
(P>0.05) ส่วนประกอบทางเคมีของเนื้ออกได้แก่ ความช้ืน โปรตีน และไขมัน ทุกๆ กลุ่มไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
ด้านคุณภาพซาก พบว่ากลุ่มที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์เนื้อน่องสูงกว่ากลุ่ม 1 และ 2 (P<0.01) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 4 
ส่วนลักษณะด้านอื่นๆ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้ออก เนื้อปีก ไขมันช่องท้อง หัวใจ ตับและกึ๋น ทุกๆ กลุ่มไม่แตกต่าง
กัน (P>0.05) ดังนั้นระดับที่เหมาะสมเสริมสารบีเทนไฮโดรคลอไรค์ 2 กรัม/ลิตร จะส่งผลให้ดัชนีประสิทธิภาพการ
ผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อน่องของไก่เนื้อดีท่ีสุด 
ค้าส้าคัญ: ไก่ไข,่ บีเทนไฮโดรคลอไรค์        

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effects of betaine hydrochloride as a 
supplementation on productive meat performance and carcass quality. Using simple random 
sampling method (CRD) with three hundred and twenty broilers (Ross 308®) were use. The study 
was divided into 4 treatments. Treatment 1 (control), treatment 2, 3 and 4 were supplemented 
with betaine hydrochloride in drinking water in 0, 1, 2 and 3 g/L consecutirely.  

The findings found treatment 2 and 3 had feed conversion ratio (FCR) (P<0.01) and 
Production efficieny Index (PI) (P<0.05) Which better than treatment 1 and 2 but feeding intake 
and water intake were decreased (<0.05) but nonsignjficant affect shown on the proformance of 
other production performance (P>0.05). The meat quality was found dip loss at the temperature 
of 4 ๐C for 24 hours and boiling loss at 80 ๐C for 15 minutes (P>0.05). Chemical composition of 
breast meat including moisture, protein and fat of all treatments were nonsignificant (P>0.05). 
The carcass quality was found drumstick percentage treatment 3 had higher than treatment 1 
and 2 (P<0.01) but nonsignificant on treatment 4. For other characteristics carcass percentage, 
breast, wing, abdominal fat, heart, liver and gizzard of all treatment nonsignificant (P>0.05). In 
conclusion, the optimum of 2 g/L supplement drinking of betaine hydrochloride resulted the 
performance efficiency index and drumstick percentage of broiler were the best.  
Keywords: Broiler, Betaine Hydrochloride 
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บทน้า 
ความเครียดเป็นการตอบสนองของร่างกายของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ  ส่งผลให้ลดการกินใน

อาหาร (เป็นสาเหตุให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลง)  และกดระบบภูมิคุ้มกัน (ชักน าให้เพิ่มการเกิดโรคและการ
ตาย) การเลี้ยงไก่เนื้อสิ่งท่ีต้องการก็คือการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) อัตราการตายต่ า 
คุณภาพซากที่ดี และผลตอบแทนที่ได้สูง แต่เมื่อเกิดความเครียดขึ้นจะท าให้ปัจจัยดังกล่าวด้อยลงส่งผลกระทบให้
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากด้อยลง ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนช้ืน และมี
ความผันแปรของอุณหภูมิตลอดเวลา สภาวะนี้เองที่ก่อให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงเพราะว่าสัตว์ปีกไม่มีต่อมเหง่ือ
และอุณหภูมิภายในร่างกายสูง (41 - 42 ๐ซ) เมื่อสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิสูงขึ้นจากช่วงอยู่สบายของไก่ (18-25 
๐ซ) ทุกๆ 1 ๐ซ จะท าให้การกินอาหารลดลง 1.5 เปอร์เซ็นต์  และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 32 ๐ซ การกินน้ าของไก่ไข่จะ
สูงขึ้นเป็น 2 เท่า และปริมาณการกินอาหารจะลดลงตามระดับการกินน้ าที่สูงขึ้น อีกทั้งจะท าให้น้ าที่ขับออกมากับ
มูลไก่มากขึ้น ก่อให้เกิดก๊าซแอมโมเนียสูง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ไก่เนื้อได้รับโภชนะต่าง ๆ ไม่ครบตามความ
ต้องการจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต  [1] และส่งผลไปยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคลดลง [2] และมีผล
ต่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของเนื้อ เป็นผลให้คุณภาพเนื้อคือการสูญเสียน้ าหนักเนื้อระหว่างการเก็บ (drip loss) 
และความเหนียวของเนื้อมากขึ้น [3] จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการน าเอาวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้โรงเรือนแบบปิด การเสริมสารเสริมเพื่อปรับสมดุลของไก่เนื้อเพื่อลดการเกิด
สภาวะความเครียดจากความร้อน [4] เป็นต้น ซึ่งสารบีเทนไฮโดรคลอไรค์ (C5H11NO2HCl) เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าจะ
ช่วยลดสภาวะความเครียดที่เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนช้ืน และเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่พบมากในหัว
ผักกาดหวาน [5] มีหน้าที่ส าคัญในการให้หมู่เมทธิลแก่โฮโมซิสเตอีนเพื่อเปลี่ยนไปเป็นเมทไธโอนีน [6] ช่วยปรับ
สมดุลออสโมซิส (Osmoprotection) หรือช่วยปรับสมดุลของน้ าในร่างกายเพื่อรักษาสมดุลภายในเซลล์ นอกจากนี้
ยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของสัตว์และลดความเครียดชองสัตว์ ซึ่งน่าจะส่งผลให้การเลี้ยงไก่เนื้อและคุณภาพ
ของเนื้อดีขึ้น 
   
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อศึกษาผลของการเสริมบเีทนไฮโดรคลอไรค์ ต่อสมรรถนภาพการผลติของไก่เนื้อ 
1.2 เพื่อศึกษาผลของการเสริมบเีทนไฮโดรคลอไรค์ ต่อคณุภาพเนื้อ และคณุภาพซากของไก่เนื้อ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปราณี ภิรมย์พุด และคณะ [4] ได้ศึกษาผลของการเสริมบีเทนและการปรับสมดุลกรดด่างในอาหารไก่เนื้อ
ทีเ่ลี้ยงในสภาพอากาศร้อนช้ืน โดยเสริมบีเทนในอาหารระดับ 0 0.05 0.10 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในด้านคุณภาพ
ซากพบว่าการเสริมระดบั 0.10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ปริมาณเนื้อหน้าอก หนัง สันใน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) สอดคล้องกับกันยา และคณะ [7] ทีเ่สริมบีเทนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลติ คุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อของไก่เนื้อ โดยมีระดับบีเทนในสูตรอาหาร 0 0.05 0.1 0.15 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่าการเสริมบี
เทนในอาหารระดับ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารมีแนวโน้มท าให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีขึ้น และ
องค์ประกอบของซาก พบว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อปีกและไขมันในช่องท้อง ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) สอดคล้องกับ 
Mahmoudnia and Madani [8] ศึกษาผลของบีเทนต่อสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบของซากไก่เนื้อใน
สภาพอากาศที่อบอุ่น พบว่าน้ าหนักตัวเพิ่มและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
ในระยะแรกเท่านั้นแต่ไม่มีผลในระยะท้ายของการเจริญเติบโต ซึ่งบีเทนอาจช่วยเพิ่มการย่อยสารอาหารส่งผลให้
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากไก่เนื้อดีขึ้นและท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
การทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อพันธุ์รอส 308 (Ross 308®) คละเพศอายุ 1 วัน  และท าการสุ่มไก่เนื้อเข้าทดลอง

ตามแผนงานทดลองสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยใช้ไก่เนื้อจ านวน 320 ตัว แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม (treatment) กลุ่มละ 4 ซ้ าละ 20 ตัว โดยสามารถแบ่งกลุ่มทดลองได้ดังนี้ กลุ่ม 1 (สูตรควบคุม) 
กลุ่ม 2 3 และ 4 เสริม สารบีเทนไฮโดรคลอไรค์ ในน้ าดื่ม 0 1 2 และ 3 ก./ลิตร ตามล าดับ โดยสัตว์ทดลองเลี้ยงใน
โรงเรือนระบบปิด (Evaporative Cooling System; EVAP) อาหารทดลองใช้อาหารแบบอัดเม็ดส าเร็จรูปทางการ
ค้า โดยให้ไก่เนื้อได้กินอาหารแบบเต็มที่  (ad libitum) และน้ ากินตลอดเวลา ส าหรับอาหารทดลองจะแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ คือระยะไก่เนื้ออายุ 1-21 วัน และ 22-42 วัน อาหารระยะที่ 1 มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และ
ระยะที่ 2 ช่วงอายุ 22-42 วัน มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 19 เปอร์เซ็นต์  

 ข้อมูลที่บันทึกประกอบไปด้วย สมรรถภาพการผลิตได้แก่ น้ าหนักตัวเพิ่ม (body weight gain; BWG)  
ปริมาณการกินอาหาร (feed intake; FI)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก (feed conversion ratio; FCR) 
ปริมาณการกินน้ า (water intake; WI) และอัตราการเลี้ยงรอด (survival rate; SR) ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต 
(product efficiency index; PI) เมื่ออายุครบ 42 วัน สุ่มไก่จากแต่ละซ้ าๆ ละ 2 ตัว (เพศผู้และเพศเมีย) เพื่อศึกษา
คุณภาพเนื้อโดยเก็บตัวอย่างเนื้อหน้าอกมาวัด ค่าน้ าหนักที่สูญเสียเมื่อเก็บรักษาเนื้อไก่ที่ 4 ๐ซ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
(dip loss) และค่าน้ าหนักที่สูญเสียเมื่อต้มเนื้อไก่ 80 ๐ซ นาน 15 นาที (boiling loss) [9] และวิเคราะห์
ส่วนประกอบทางเคมีคือ ความช้ืน โปรตีน ไขมันและหาคุณภาพซากได้แก่ เปอร์เซ็นต์ซาก (carcass percentage) 
เนื้ออก (breast) น่อง (drumstick)  ปีก (wing)  ไขมันช่องท้อง (abdominai fat) ตับ (liver) หัวใจ (heart) และ
กึ๋น (gizzard) และเก็บตัวอย่างอาหารของแต่ละระยะ มาวิเคราะห์โภชนะโดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ 
AOAC [10] น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple  Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ (P < 0.05 
และ P < 0.01 ตามล าดับ) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS [11] 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คณุคา่ทางโภชนะของอาหาร 
 

โภชนะโดยการวิเคราะห ์(%) อาหารระยะ 1 อาหารระยะ 2 2 
วัตถุแห้ง                                            90.25 90.62 
โปรตีนรวม  22.13 20.18 
ไขมันรวม  5.04 5.56 
เยื่อใยหยาบ  4.12 6.76 
แคลเซียม  0.98 1.02 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด                                   0.52 0.45 

 
ผลการวิจัย 

1. การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มระดับ 2 และ 3 กรัม ส่งผลต่อการกินอาหารและน้ าลดลงแต่ช่วย
ใหอ้ัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักดีขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตด้านอ่ืนๆ ระดับที่เหมาะสมเสริมสาร
บีเทนไฮโดร คลอไรค์ 2 กรัม ท าให้ดัชนีประสิทธิภาพการผลิตดีที่สุด 

2. การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มระดับต่างๆ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อ และการเสริมบีเทน
ไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มระดับ 2 กรัม ส่งให้คุณภาพซากคือเปอร์เซ็นต์เนื้อน่องสูงสุด 
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สรุปและอภิปรายผลวิจัย 

ผลของการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตในช่วงอายุ 1 -42 วัน ระดับ 0 1 2 
และ 3 กรัมจาการศึกษาพบว่า ไก่เนื้อที่ได้รับบีเทนไฮโดรคลอไรค์ทุกๆระดับมีน้ าหนักตัวเพิ่ม และเปอร์เซ็นต์การ
เลี้ยงรอด ไม่แตกต่างกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) ในขณะที่ไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมบีเทนไฮโดร
คลอไรค์ระดับ 2 และ 3 กรัม มีผลให้ปริมาณการกินอาหารลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เสริมระดับ 1 
กรัม อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก และปริมาณการกินน้ าของ
กลุ่มทีเ่สริม 2 และ 3 กรัม ดีกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เสริม 1 กรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 
2) ซึ่งการที่เสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ไม่มีผลต่อน้ าหนักตัวเพิ่มแต่ลดปริมาณการกินอาหารลง ท าให้ส่งผลดีต่อต้นทุน
การผลิต เมื่อศึกษาผลต่อดัชนีประสิทธิภาพการผลิตพบว่า การเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ให้ค่าที่สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เสริมระดับ 2 กรัม ให้ค่าสูงที่สุด จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าบีเทน
ไฮโดรคลอไรค์มีส่วนช่วยให้สมรรถภาพการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสารบีเทนมีปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของโคลีน 
(chloline) ซึ่งเป็นตัวกลางให้หมู่เมธิลที่มีความจ าเป็นต่อปฏิกิริยาของกรดอะมิโนเมไธโอนีน (methionine) และโฮ
โมซีสทีน (homocysteine) [12] ซึ่งเมไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อสัตว์ปีก ส่งผลท าให้อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นน้ าหนักดีขึ้น ซึ่งแปรผันตรงกับดัชนีประสิทธิภาพการผลิต สอดคล้องกับ Attia et al. [13] รายงานว่า
การเสริมบีเทนในอาหารไก่เนื้อมีผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่เสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และสอดคล้องกับ Waldenstedt et al. [14] พบว่าการเสริมบีเทน 0.10 เปอร์เซ็นต์
ในอาหาร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักดีขึ้น 12.6 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)    

ผลของการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มในระดับ 0 1 2 และ 3 กรัม ต่อคุณภาพและส่วนประกอบ
ทางเคมีเนื้อหน้าอก จากการศึกษาพบว่า ทุกๆ กลุ่มมีน้ าหนักที่สูญเสียเมื่อเก็บรักษาเนื้อไก่ที่ 4 ๐ซ นาน 24 ช่ัวโมง 
ค่าน้ าหนักที่สูญเสียเมื่อต้มเนื้อไก่ 80 ๐ซ นาน 15 นาที ความช้ืน โปรตีน และไขมัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางที่ 3) ซึ่งบีเทนอาจช่วยเพิ่มการย่อยท่ีเฉพาะเจาะจงโดยเพิ่มการย่อยอาหารและการดูดซึมในระบบ
ทางเดินอาหาร จึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้ออกไก่ สอดคล้องกับ 
Mahmoucdnia and Madani (2012) รายงานว่าการเสริมบีเทนในอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักในช่วงระยะแรกแต่ไม่มีผลต่อระยะท้ายของการเจริญเติบโต จึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพของ
เนื้อ 
 
ตารางที่ 2  ผลการเสริมบเีทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มของไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ 
 

ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มที่ 1    
(ควบคุม)  

กลุ่มที่ 2 
      

กลุ่มที่ 3           กลุ่มที่ 4       P-value CV 

จ านวนไก่เร่ิมต้น (ตัว) 80 80 80 80 - - 
น้ าหนักเร่ิมต้น (กรัม/ตัว) 60.91 60.54 60.79 61.66 0.29 0.29 
น้ าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว)  2420.37 2474.50 2482.82 2418.00 0.41 2.96 
น้ าหนักตัวเพิ่ม (กรัม/ตัว/วัน)  2395.46 2413.97 2422.03 2356.34 0.40 3.02 
ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว)**  3868.72a 3882.60a 3680.62b 3492.50b 0.003 2.88 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก**     1.64a 1.61a 1.52b 1.48b 0.0001 1.78 
ปริมาณการกินน้ า (กรัม/ตัว)**  9004.51a 8950.85a 8111.68b 7651.50b 0.01 6.05 
อัตราการเลี้ยงรอด (%)  97.5 98.75 97.5 98.75 0.83 2.75 
ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต* 333.83b 352.87ab 370.03a 364.16a 0.02 4.19 

หมายเหตุ : * อักษรแตกต่างกันในบรรทัดเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
              ** อักษรแตกต่างกันในบรรทัดเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยิ่งส าคญัทางสถิติ (P<0.01) 
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ตารางที่ 3  ผลการเสริมบเีทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มของไก่เนื้อต่อคุณภาพเนื้อและส่วนประกอบทางเคมีเนื้อ
หน้าอกของ 
               ไก่เนื้อ   
           

ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มที่ 1    
(ควบคุม)  

กลุ่มที่ 2 
      

กลุ่มที่ 3           กลุ่มที่ 4       P-value CV 

น้ าหนักที่สูญเสียเมื่อเก็บรกัษาเนื้อไก่ที ่4 ๐ซ 24 ชั่วโมง (%) 
น้ าหนักที่สูญเสียเมื่อต้มเนื้อไก่ 80 ๐ซ นาน  15 นาท ี(%) 
ความชื้น (%) 

4.41 
22.08 
72.95 

4.38 
21.78 
72.92 

4.38 
22.15 
72.91 

4.39 
22.83 
72.97 

0.90 
0.84 
0.54 

1.54 
7.60 
0.99 

โปรตีน (%) 22.95 23.03 23.08 23.08 0.95 1.62 
ไขมัน (%) 0.42 0.41 0.40 0.40 0.19 4.56 

ผลของการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อในระดับ 0 1 2 และ 3 กรัม จาก
การศึกษาพบว่า ทุกๆกลุ่มมี เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้อปีก เนื้ออก ไขมันช่องท้อง ตับ หัวใจและกึ๋น ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นเนื้อน่องที่กลุ่มที่ได้รับการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ 2 และ 3 กรัม ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 4) จากงานทดลองข้างต้นพบว่าเมื่อมีการเสริมบีเทนไฮโดรคลอไรค์ไม่ส่งผล
ต่อคุณภาพซากด้านอื่นๆ ยกเว้นเนื้อน่องที่สูงขึ้นเมื่อเสริมระดับ 2 และ 3 กรัม ขัดแย้งกับงานวิจัยของปราณี และ
คณะ (2548) ที่เสริมบีเทนในอาหารระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร พบว่าช่วยเพิ่ มเนื้อหน้าอก หนัง และสันใน 
(P<0.05) แต่จากงานทดลองข้างต้นพบว่าเนื้อน่องสูงขึ้น แต่ไม่เพิ่มเนื้อหน้าอก ส่วนคุณภาพซากลักษณะอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) การเสริมบีเทนซึ่งมีคุณสมบัติในการสลายไขมันที่ดีและเกี่ยวข้องกับการให้หมู่เมทธิลใน
ปฏิกิริยาสังเคราะห์คาร์นิทีนที่เป็นตัวน ากรดไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรียเพื่อย่อยสลายไขมัน (Saunderson and 
Mackinlay, 1990) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ส่งให้เนื้อน่องเพิ่มสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 4 ผลการเสริมบเีทนไฮโดรคลอไรค์ในน้ าดื่มของไก่เนื้อต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ 
 

ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มที่ 1    
(ควบคุม)  

กลุ่มที่ 2 
      

กลุ่มที่ 3           กลุ่มที่ 4       P-value CV 

เปอร์เซ็นต์ซาก (%) 82.65 82.32 82.65 82.15 0.86 1.12 
เนื้อปีก (%) 7.47 7.52 7.74 7.50 0.79 4.97 
เนื้อน่อง (%)** 7.11b 7.10b 7.92a 7.80a 0.01 5.21 
เนื้ออก (%) 21.69 21.18 21.24 22.36 0.69 7.66 
ไขมันช่องท้อง (%)                                   2.41 2.34 2.28 2.24 0.72 9.16 
ตับ (%)    2.22 2.23 2.26 2.26 0.22 1.34 
หัวใจ (%)    0.42 0.40 0.42 0.43 0.17 3.62 
กึ๋น (%)    1.10 1.11 1.17 1.18 0.19 5.01 

หมายเหตุ : ** อักษรแตกต่างกันในบรรทัดเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
               

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดลองเพิ่มระดับสารบีเทนท่ีแตกต่างกันมากขึ้นเพื่อหาระดับท่ีเหมาะสมต่อการผลิต  
2. ควรมีการวิจัยในสัตว์ปีกที่เป็นสัตวเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และนกกระทา เป็นต้น  
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