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ผลการเสริมน�ำ้ หมักชีวภาพจากฟ้ าทะลายโจรและลูกใต้ ใบต่ อประสิ ทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพซากของไก่ เนื้อ
Effect of Supplementation Bio-extracts from Andrographis paniculata
and Phyllanthus amarus on Production Performance and
Carcass Quality in Broilers
จักรพรรดิ์ ประชาชิต1*, ธราดล จิตจักร1, กนกวรรณ บุตรโยธี1 และทรงทรัพย์ อรุณกมล2
Jakkapat Prachachit1*, Tharadol Jitrajak1, Kanokwan Bootyothee1
and Songsub Arungamol2
บทคัดย่ อ: การศึกษาผลการเสริ มน� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบในน� ้ำดื่มต่อประสิทธิภาพการผลิต
คุณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อ โดยใช้ ลกู ไก่เนื ้อพันธุ์ Cobb อายุ 1 วัน จ�ำนวน 320 ตัว แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ
ละ 4 ซ� ้ำ ๆ ละ 20 ตัว ใช้ แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ประกอบด้ วย 4 กลุม่
คือ กลุม่ ควบคุม กลุม่ ที่เสริ มน� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบในน� ้ำดื่มที่ระดับ 10 30 และ 50 มล./น� ้ำดื่ม
1 ล. ตามล�ำดับ ผลการศึกษา พบว่าน� ้ำหนักตัวสุดท้ าย น� ้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโต ประสิทธิภาพการ
เปลีย่ นอาหาร และดัชนีผลผลิตของไก่เนื ้อทุกกลุม่ มีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าอัตราการเจริญเติบโต
และดัชนีผลผลิตในกลุม่ ที่เสริ มน� ้ำหมักชีวภาพมีแนวโน้ มดีกว่ากลุม่ ควบคุม (P>0.05) ส่วนอัตราการเลี ้ยงรอดกลุม่ ที่
เสริ มน� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบในน� ้ำดื่มที่ระดับ 50 มล./น� ้ำ 1 ล. มีอตั ราการเลี ้ยงรอดดีกว่ากลุม่
ควบคุม (P<0.05) ด้ านคุณภาพซาก และค่า Hematocrit (Hct) ของไก่เนื ้อ ที่อายุ 35 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) ดังนันจึ
้ งแนะน�ำให้ เสริ มน� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบในน� ้ำดื่มที่ระดับ 50 มล./น� ้ำ
1 ล. ซึง่ มีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สดุ และมีอตั ราการเลี ้ยงรอดดีที่สดุ
ค�ำส�ำคัญ: น� ้ำหมักชีวภาพ, ไก่เนื ้อ, ประสิทธิภาพการผลิต, ฟ้าทะลายโจร, ลูกใต้ ใบ
ABSTRACT: A study was conducted to investigate the effect of supplementation bio-extracts from
Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus on production performance, carcass quality and
hematology. A total of 1-d old 320 broilers were assigned to 4 treatments and 4 replication with 20
chick each. Completely randomized design was used in this experiment. These treatments were
control drinking water and supplemented with bio-extracts 10 30 and 50 ml/1 liter respectively
for drinking water level. The results indicated that final weight, body weight gain, average daily
gain, feed conversion ratio and production index were not significantly different between 4
treatment groups (P>0.05) but showed greater average daily gain and production index in all
groups supplemented with bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus
in drinking water. The result showed that birds supplemented with bio-extracts 50 ml/1 liter
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had a better livability than the control group (P<0.05). There were not significantly differences
among four treatment on carcass quality and hematology (P>0.05). The recommendation from
this experiment indicated that supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and
Phyllanthus amarus at the level 50 ml/1 liter showed the highest in both performance and livability.
Keywords: bio-extracts, broiler, production performance, Andrographis paniculata,
Phyllanthus amarus

บทน�ำ
การเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยทัว่ ไปมีการใช้ ปฏิชีวนะสาร
ผสมในอาหารสัตว์ระดับต�่ำ เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต
และควบคุมป้องกันโรค แม้ ว่าการใช้ ยาปฏิชีวนะ
จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากไก่เนื ้อติดเชื ้อได้
แต่การใช้ ปฏิชีวนะสารก่อให้ เกิดผลเสียตามมา เช่น
มียา สารเคมีตกค้ างในเนื ้อสัตว์ปีก ท�ำให้ ผ้ บู ริ โภค
ดื ้อยา และตกค้ างในสิง่ แวดล้ อมด้ วย
กระแสการบริ โ ภคอาหารปลอดภัย นับ ว่ า มี
บทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้ ในปั จจุบนั
โดยจะเห็นได้ ว่ามีการลดการใช้ สารปฏิชีวนะแล้ ว
หันมาใช้ สมุนไพรทดแทนการผลิตไก่เนือ้ ในระบบ
เกษตรปลอดภัย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ูบริ โภค
ดัง นัน้ ทางเลื อ กที่ น่า สนใจส�ำ หรั บ เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการเลี ้ยงไก่เนื ้อ คือ การใช้ สารสกัดจากพืช
สมุนไพรในการแก้ ไขปั ญหายาปฏิชีวนะซึ่งไม่เป็ น
ที่ต้องการของผู้บริ โภค (ชนกันต์, 2556) สมุนไพร
พื น้ บ้ า นที่ มี ก ารใช้ สื บ ทอดกัน มาตามภูมิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่น เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ ้นชัน และลูกใต้ ใบ โดย
สมุนไพรต้ นลูกใต้ ใบ (Phyllanthus amarus) เป็ นพืช
ล้ มลุกอยูใ่ นตระกูล Euphorbiaceae จากการตรวจ
สอบสารกลุ่ ม พฤกษเคมี ใ นต้ นลู ก ใต้ ใบ พบว่ า
ประกอบด้ ว ย Alkaloids, Tannins, Lignans,
Flavonoids, Saponins และ Glycosides (Islam
et al., 2008) มีรายงานว่าต้ นลูกใต้ ใบมีสรรพคุณใน
การต้ านไวรัสตับอักเสบบี (Yeh et al., 1993) มีฤทธิ์
ต้ านอนุมลู อิสระ (Amin et al., 2012) มีฤทธิ์ต้าน
การกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง (Rajeshkumar et al.,
2002) และสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยได้ หลายชนิด
เช่น Staphylococcus aureus, S. albus, Bacillus
subtilis, Escherichia coli (Dhandapani et al.,
2007) ฟ้าทะลายโจรประกอบด้ วยสารออกฤทธิ์ที่
ส�ำคัญอยู่ 2 ชนิด คือ สารกลุม่ แลคโตน (lactones)

ที่ส�ำคัญคือ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)
มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยกลุม่ ที่ท�ำให้ เกิดอาการ
ท้ องร่วงบรรเทาอาการหวัด (วันดี, 2541) และสารก
ลุม่ ฟลาโวน (flavones) ที่ส�ำคัญคือ แอนโดรกราฟิ ดี
นเอ (andrographidin A) ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ยับ ยัง้ เชื อ้
แบคทีเรี ยในกลุ่มที่เป็ นสาเหตุของการเป็ นหนองได้
(กองวิจยั และพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การ
แพทย์, 2533) สารส�ำคัญจากสมุนไพรดังกล่าวมี
คุณ สมบัติ ใ นการต้ า นเชื อ้ จุลชี พ และกระตุ้น การ
ท�ำงานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ดังนัน้ เมื่อน� ำ
สมุนไพรมารวมกันอย่างมีแบบแผนถูกต้ อง และมี
สัดส่วนที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีกบั ประสิทธิภาพการ
ผลิตของไก่เนื ้อในภาพรวมได้
น� ้ำหมักชีวภาพได้ จากการหมักอินทรียวัตถุ เช่น
พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร ผลิตภัณฑ์นี ้มีการน�ำมา
ใช้ ประโยชน์ในทางปศุสตั ว์มากขึ ้น เช่น การใช้ น� ้ำ
หมักชีวภาพผสมน� ้ำให้ สตั ว์กิน โดยเฉพาะการเลี ้ยง
ไก่ในฟาร์ มขนาดเล็กและขนาดกลาง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการเสริ มสร้ างสุขภาพให้ ไก่มีภมู ิค้ มุ กันโรคตาม
ธรรมชาติ ลดกลิน่ มูลไก่ ท�ำให้ ไก่ไม่เครี ยด มีผลท�ำให้
ไก่มีประสิทธิภาพการให้ ผลผลิตสูง ลดการใช้ ยาใน
การป้องกันและรักษาโรค ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครัง้ นี เพื
้ อ่ ศึกษาผลของน� ้ำหมักชีวภาพจาก
ฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบ ต่อประสิทธิภาพการผลิต
คุณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อ เพือ่ ให้ ได้
รู ปแบบ และขนาดการใช้ เป็ นแนวทางในการผลิต
ไก่เนื ้อในระบบเกษตรปลอดภัยต่อไป
วิธีการศึกษา
ใช้ ไก่ ก ระทงคละเพศสายพั น ธุ์ Cobb
อายุ 1 วัน จ�ำนวน 320 ตัว ประกอบไปด้ วย 4 กลุม่ ๆ
ละ 4 ซ� ้ำ ๆ ละ 20 ตัว แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์
(Completely randomized design: CRD) ไก่ทดลอง
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ได้ รับน� ้ำที่มีการเสริ มน� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลาย
โจรและลุกใต้ ใบต่างกัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม
ได้ รับน� ้ำดื่มปกติ (T1) กลุม่ ที่ใช้ น� ้ำหมักชีวภาพจาก
ฟ้าทะลายโจรและลุกใต้ ใบ 10 มล./น� ้ำ 1 ล. (T2) กลุม่
ที่ใช้ น� ้ำหมักชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลุกใต้ ใบ
30 มล./น� ้ำ 1 ล. (T3) กลุม่ ที่ใช้ น� ้ำหมักชีวภาพจาก
ฟ้าทะลายโจรและลุกใต้ ใบ 50 มล./น�ำ้ 1 ล. (T4)
การเตรี ยมน� ้ำหมักชีวภาพมีส่วนประกอบหลัก คือ
ฟ้าทะลายโจร 5 กก. ลูกใต้ ใบ 5 กก. กากน� ้ำตาล 3 กก.
สารเร่ง (พด. 2) 25 ก. และน� ้ำเปล่า 10 ล. ตามวิธีการ
ของศูนย์ วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ 3 (2559)
ในแต่ ล ะกลุ่ม ได้ รั บ อาหารที่ มี ร ะดับ โปรตี น และ
พลังงานเท่า ๆ กัน ตามค�ำแนะน�ำของ NRC (1994)
ไก่เนื ้อทุกตัวได้ อาหารและน� ้ำอย่างเต็มที่ (ad libitum)
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 35 วัน สถานที่ท�ำการ
ทดลองเป็ น โรงเรื อ นระบบเปิ ด ของฟาร์ ม สาขา
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร ท� ำ การศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อมู ล
ประสิทธิภาพการผลิตตลอดการทดลอง เมื่อไก่เนื ้อ
อายุ 35 วัน เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้ นเลือดด�ำที่ปีก
(wing vein) เพื่อน�ำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหิต
วิทยา คือ ค่าความเข้ มข้ นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
(hematocrit, Hct) และค่าเม็ดเลือดขาว (white blood
cell, WBC) ตามวิธีของ Hean (1995) เมื่อสิ ้นสุดการ
ทดลองสุม่ ไก่จ�ำนวน 4 ตัว/กลุม่ ทดลอง ท�ำการฆ่า
ช�ำแหละและตัดแต่งซาก เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบซาก
ตามวิธีการของ สัญชัย (2543)
ข้ อมูลที่ได้ น�ำมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ของค่าเฉลี่ยตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ทดลองตาม
Duncan’s New Multiple Range Test (Steel and
Torrie, 1980) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็ จรูป SPSS
ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิต
ผลการศึ ก ษาการเสริ ม น� ำ้ หมัก ชี ว ภาพจาก
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบต่อประสิทธิภาพ
การผลิตของไก่เนื ้อ พบว่าประสิทธิภาพการผลิตของ
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ไก่เนื ้อไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดง
ใน Table 1 จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าน� ้ำ
หนักตัวสุดท้ าย น� ้ำหนักตัวทีเ่ พิม่ ขึ ้น ประสิทธิภาพการ
ใช้ อาหาร และดัชนีผลผลิตที่อายุ 35 วัน ในกลุม่ ที่
เสริ มทุกกลุม่ มีแนวโน้ มดีกว่ากลุม่ ควบคุม (P>0.05)
และมี อัต ราการเลี ย้ งรอดในกลุ่ม ที่ เ สริ ม น� ำ้ หมัก
ชี ว ภาพจากสมุน ไพรฟ้ า ทะลายโจรและลูก ใต้ ใ บ
50 มล. /น�ำ้ 1 ล. สูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05)
ทั ง้ นี อ้ าจจะเนื่ อ งจากน� ำ้ หมั ก ชี ว ภาพช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายอาหาร เมื่อสัตว์ได้ รับ
น� ้ำหมักชีวภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย
อาหารที่สตั ว์กิน ท�ำให้ สตั ว์ได้ รับธาตุอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ มากขึน้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,
2552) นอกจากนี ้สารส�ำคัญที่มีอยู่ในสมุนไพร เช่น
ในลูกใต้ ใบมีสารมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ (Amin et al.,
2012) และสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยได้ หลายชนิด
เช่น Staphylococcus aureus, S. albus, Bacillus
subtilis, Escherichia coli (Dhandapani et al.,
2007) ทีช่ ว่ ยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร
ในสัตว์ปีก และน่าจะเกิดขึ ้นจากการออกฤทธิ์ ของ
แอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรทีส่ ามารถกระตุ้น
กระบวนการย่อยและการดูดซึมคาร์ โบไฮเดรตใน
ล� ำ ไส้ โดยการออกฤทธิ์ ก ระตุ้ น การท� ำ งานของ
เอนไซม์ lactase, maltase และ sucrose ที่บริ เวณ
ล�ำไส้ ทงั ้ 3 ส่วน (Choudhury and Poddar, 1983)
สอดคล้ องกับปฐมพงษ์ (2555) ท�ำการศึกษาการ
เสริ มสมุนไพรผสม ฟ้าทะลายโจร และขมิน้ ชัน ที่
ระดับ 250, 500 และ 1,000 ppm ในอาหารในกลุม่
ที่เสริ มตลอดช่วงอายุ 1-42 วัน และกลุ่มที่เสริ มที่
ระดับ 1,000 ppm ในอาหารที่เสริ มเฉพาะช่วงอายุ
36-42 วัน สามารถปรับปรุงสมรรถนะการผลิตของไก่
เนื อ้ ให้ ดี ขึ น้ ได้ โดยวั ด จากน� ำ้ หนั ก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ น้
ปริ มาณอาหารที่กิน ดัชนีผลผลิต และประสิทธิภาพ
การใช้ อาหาร ซึง่ ค่าดัชนีผลผลิตนี ้ในทางอุตสาหกรรม
การเลี ้ยงไก่เนื ้อน�ำมาใช้ วดั ความส�ำเร็ จในการเลี ้ยง
แม้ ว่าผลการศึกษาครัง้ นี ้ค่าดัชนีผลผลิตไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ แต่ในกลุม่ ที่เสริ มน� ้ำหมักชีวภาพ
จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบ 50 มล. /น� ้ำ
1 ล. มีคา่ ดัชนีผลผลิตสูงที่สดุ และพรรณระพี (2542)
ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร เ ส ริ ม ส มุ น ไ พ ร ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร
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หัวหอมแดง และลูกใต้ ใบ ทีร่ ะดับ 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์
ในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต พบว่า
อัต ราการเจริ ญ เติ บ โต การเพิ่ ม น� ำ้ หนัก ตัว ต่อ วัน
ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร ไก่กระทงทีไ่ ด้ รับสมุนไพร
ลูกใต้ ใบมีอตั ราการเติบโตต�ำ่ กว่าทุกกลุม่ ส่วนไก่ทไี่ ด้
รับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และหัวหอมแดงที่ระดับ 1
เปอร์ เซ็ น ต์ มี ค่ า เฉลี่ ย ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(P>0.05)
การศึกษาครั ง้ นี ย้ ังขาดผลการวิเคราะห์ องค์
ประกอบ คุณค่าทางโภชนะ และสารออกฤทธิ์ของน� ้ำ
หมักชีวภาพที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื ้อ

ซึง่ เป็ นข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ส�ำคัญ ในส่วนของ
ระดับการใช้ น�ำ้ หมักชีวภาพ 4 ระดับในการศึกษา
ครั ง้ นี ้ ใช้ ฐ านข้ อ มูล จากงานวิ จัย การใช้ น� ำ้ หมัก
ชีวภาพผสมในน� ้ำดื่มที่ไม่ส่งผลต่ออัตราการกินน� ้ำ
ของไก่เนือ้ ที่เคยมีการศึกษามาก่อน (วิวฒ
ั น์ และ
คณะ, 2553) ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ที่จะเพิ่มระดับการใช้ ให้ สงู กว่า 50 มล. /น� ้ำ 1 ล.
เนื่องจากมีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สดุ เมื่อเทียบ
กับกลุม่ อื่น โดยศึกษาระดับสูงสุดที่ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่ออัตราการกินน� ้ำของไก่เนื ้อ

Table 1 Effect of supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus
on production performance in broilers
Parameters

Bio-extracts for drinking water level (ml/1 liter)
P-value
control
10
30
50
Initial weight (g)
91.00±2.58
89.50±3.10
90.75±2.21
90.00±3.74
0.68
Final weight(g) 1,654.25±45.08 1,678.00±21.35 1,692.50±62.91 1,706.67±40.41 0.53
Weight gain(g) 1,563.25±28.60 1,588.50±22.22 1,601.75±63.57 1,615.00±39.00 0.49
Feed intake(g)
2,850.00±52.91 2,827.50±65.00 2,857.50±43.49 2,817.50±20.61 0.72
Feed conversion
1.82±0.06
1.78±0.03
1.79±0.09
1.75±0.04
0.69
ratio
Average daily
55.82±1.53
56.08±1.67
57.20±2.26
57.61±1.33
0.75
gain (g/bird/day)
Livability (%)
92.15±4.78a
95.00±4.08a,b
95.25±5.77a,b
96.98±2.88b
0.04
Production index 233.64±19.58 242.70±13.75 244.58±29.18 250.75±13.33
0.35
a-b

Means with different superscripts within the same row differ significantly (P<0.05)

คุณภาพซาก
ผลการเสริ ม น� ำ้ หมั ก ชี ว ภาพจากสมุ น ไพร
ฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบ ต่อคุณภาพซากของไก่
เนื ้อ พบว่าเปอร์ เซ็นต์น� ้ำหนักตัดแต่งซาก เปอร์ เซ็นต์
เนื ้ออก เปอร์ เซ็นต์น่อง และเปอร์ เซ็นต์น� ้ำหนักเนื ้อ
ทังหมดมี
้
คา่ ไม่ตา่ งกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดง
ใน Table 2 สอดคล้ องกับธรรมศาสตร์ และคณะ
(2548) ศึกษาการเสริ มฟ้าทะลายโจรบดผงที่ระดับ
0.50 0.75 และ 1.00 เปอร์ เซ็นต์ในอาหารไก่เนื ้อ
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมต่อเปอร์ เซ็นต์ซาก พบว่า
ไม่แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม(P>0.05) คล้ ายคลึงกับ

รายงานของ ปฐมพงษ์ (2555) ท�ำการศึกษาผลการ
การสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร และขมิ ้นชัน ที่ระดับ
250, 500 และ 1,000 ppm ในอาหารไม่สง่ ผลต่อ
คุณ ภาพซากของไก่ เ นื อ้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ม
ควบคุม โดยวัดจากค่าสังเกตน� ้ำหนักตัดแต่งซาก และ
ปริ ม าณไขมัน ช่ อ งท้ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามพรรณระพี
(2542) ศึกษาผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หัว
หอมแดง และลูกใต้ ใบ ที่ระดับ 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์
ในอาหารไก่กระทงต่อคุณภาพซาก พบว่าไก่กระทง
ที่ได้ รับสมุนไพรลูกใต้ ใบมีคณ
ุ ภาพซากดีกว่าไก่กลุม่
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
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Table 2 Effect of supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus
on carcass quality in broilers
Parameters

Bio-extracts for drinking water level (ml/1 liter)
control
10
30
50
85.45±0.79
85.65±1.13
85.61±0.89
86.49±0.54

Dressing percentage
(%)
Pectoralis major (%)
Drumstick (%)
Whole meat (%)

20.12±0.33
8.79±0.61
48.53±1.02

20.32±0.52
9.05±0.82
49.55±0.36

ค่ าโลหิตวิทยา
ผลต่อค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อทีไ่ ด้ รับการเสริม
น� ำ้ หมัก ชี ว ภาพจากสมุน ไพรฟ้ า ทะลายโจรและ
ลู ก ใต้ ใบพบว่ า ค่ า เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดงอั ด แน่ น
(hematocrit, Hct) ของไก่เนื ้อไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05 ) ดังแสดงใน Table 3 ค่าเฉลี่ยของ
Hct ในกลุ่ม ที่ เ สริ ม น� ำ้ หมัก ชี ว ภาพจากสมุน ไพร
ฟ้ า ทะลายโจรและลู ก ใต้ ใบมี แ นวโน้ มที่ สู ง ขึ น้
สอดคล้ อ งกับ ปฐมพงษ์ (2555) ศึก ษาการเสริ ม
สมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและขมิ ้นชัน ทีร่ ะดับ 250,
500 และ 1,000 ppm ในอาหารส่งผลให้ สามารถ

20.30±0.60
9.06±0.33
48.58±1.46

20.71±0.80
9.08±0.45
49.20±1.28

P-value
0.75
0.98
0.68
0.72

ปรับปรุงค่าทางโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อให้ ดีขึ ้น โดยมี
การเพิ่มขึ ้นของค่า Hct จากการทดลองนี ้แสดงให้
เห็ น ว่ า การเสริ มน� ำ้ หมั ก ชี ว ภาพจากสมุ น ไพร
ฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบทัง้ 3 ระดับในน� ้ำดื่มไม่สง่
ผลเสียต่อค่า Hct และมีค่าอยู่ในระดับปกติของไก่
เนื ้อที่มีสขุ ภาพปกติดี จากรายงานของ Jain (1993);
Carpenter et al. (2001) และ Talebi et al. (2005)
รายงานว่าค่าเฉลี่ย Hct ของไก่เนื ้อปกติมีคา่ เท่ากับ
23.00-55.00, 22.00-35.00 และ 32.71±0.94 ตาม
ล�ำดับ

Table 3 Effect of supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus
on hematology in broilers
Parameters
Hematocrit (%)
White blood cell (cell/mm3)

Bio-extracts for drinking water level (ml/1 liter)
control
10
30
50
27.27±1.80
28.35±1.47
29.05±1.39
28.85±1.72
24,450±1,386 24,350±3,118 25,500±3,607 24,500±2,252

สรุ ป
การใช้ น� ้ำหมักชีวภาพที่มีสว่ นประกอบของฟ้า
ทะลายโจรและลูกใต้ ใบ ต่อประสิทธิภาพการผลิต
คุณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อ สรุ ปได้
ว่าอัตราการเลี ้ยงรอดกลุม่ ทีเ่ สริมน� ้ำหมักชีวภาพจาก
ฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ ใบ 50 มล. /น� ้ำ 1 ล. ดีกว่า
กลุ่มควบคุม ส่วนประสิทธิภาพการผลิตด้ านอื่น ๆ
รวมทังคุ
้ ณภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื ้อ
ทุกกลุม่ มีคา่ ไม่แตกต่างกัน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ คุ ณ ค่ า ทางโภชนะ และ
สารออกฤทธิ์ของน� ้ำหมักชีวภาพที่เป็ นประโยชน์ใน

P-value
0.68
0.63

การผลิตสัตว์ปีก ตลอดจนระดับการใช้ ที่เหมาะสม
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ยื น ยัน ทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้
รูปแบบ และขนาดการใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม
การผลิตไก่เนื ้อในระบบเกษตรปลอดภัยต่อไป
ค�ำขอบคุณ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณสาขาสัตวศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อ�ำนวยความสะดวกด้ านสถานที่ และอุปกรณ์ใน
การวิจยั ขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติทสี่ นับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจยั
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