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บทคัดย่อ: การศกึษาผลการเสริมน�า้หมกัชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลกูใต้ใบในน�า้ด่ืมต่อประสิทธิภาพการผลิต 
คณุภาพซาก และคา่โลหิตวิทยาของไก่เนือ้ โดยใช้ลกูไก่เนือ้พนัธุ์ Cobb อาย ุ1 วนั จ�านวน 320 ตวั แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ๆ  
ละ 4 ซ�า้ ๆ ละ 20 ตวั ใช้แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 4 กลุม่ 
คือ กลุม่ควบคมุ กลุม่ท่ีเสริมน�า้หมกัชีวภาพจากฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบในน�า้ด่ืมท่ีระดบั 10 30 และ 50 มล./น�า้ด่ืม 
1 ล. ตามล�าดบั ผลการศกึษา พบวา่น�า้หนกัตวัสดุท้าย น�า้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโต ประสทิธิภาพการ
เปลีย่นอาหาร และดชันีผลผลติของไก่เนือ้ทกุกลุม่มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิ(P>0.05) แตพ่บวา่อตัราการเจริญเตบิโต 
และดชันีผลผลิตในกลุม่ท่ีเสริมน�า้หมกัชีวภาพมีแนวโน้มดีกวา่กลุม่ควบคมุ (P>0.05) สว่นอตัราการเลีย้งรอดกลุม่ท่ี
เสริมน�า้หมกัชีวภาพจากฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบในน�า้ด่ืมท่ีระดบั 50 มล./น�า้ 1 ล. มีอตัราการเลีย้งรอดดีกวา่กลุม่
ควบคมุ (P<0.05) ด้านคณุภาพซาก และคา่ Hematocrit (Hct) ของไก่เนือ้ ท่ีอาย ุ35 วนั พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั
ทางสถิต ิ(P>0.05) ดงันัน้จงึแนะน�าให้เสริมน�า้หมกัชีวภาพจากฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบในน�า้ด่ืมท่ีระดบั 50 มล./น�า้ 
1 ล. ซึง่มีประสทิธิภาพการผลติสงูท่ีสดุ และมีอตัราการเลีย้งรอดดีท่ีสดุ
ค�ำส�ำคัญ: น�า้หมกัชีวภาพ, ไก่เนือ้, ประสทิธิภาพการผลติ, ฟา้ทะลายโจร, ลกูใต้ใบ

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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บทน�ำ

การเลีย้งไก่เนือ้โดยทัว่ไปมีการใช้ปฏิชีวนะสาร 
ผสมในอาหารสตัว์ระดบัต�่า เพ่ือเร่งการเจริญเตบิโต
และควบคุมป้องกันโรค แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ 
จะช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากไก่เนือ้ติดเชือ้ได้ 
แตก่ารใช้ปฏิชีวนะสารก่อให้เกิดผลเสียตามมา เช่น 
มียา สารเคมีตกค้างในเนือ้สตัว์ปีก ท�าให้ผู้บริโภค
ดือ้ยา และตกค้างในสิง่แวดล้อมด้วย

กระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยนับว่ามี
บทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้ในปัจจุบนั 
โดยจะเห็นได้ว่ามีการลดการใช้สารปฏิชีวนะแล้ว 
หันมาใช้สมุนไพรทดแทนการผลิตไก่เนือ้ในระบบ
เกษตรปลอดภยั เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภค  
ดังนัน้ทางเลือกท่ีน่าสนใจส�าหรับเกษตรกร และ 
ผู้ประกอบการเลีย้งไก่เนือ้ คือ การใช้สารสกดัจากพืช
สมุนไพรในการแก้ไขปัญหายาปฏิชีวนะซึ่งไม่เป็น 
ท่ีต้องการของผู้บริโภค (ชนกนัต์, 2556) สมนุไพร 
พืน้บ้านท่ีมีการใช้สืบทอดกันมาตามภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน เชน่ ฟา้ทะลายโจร ขมิน้ชนั และลกูใต้ใบ โดย
สมนุไพรต้นลกูใต้ใบ (Phyllanthus amarus) เป็นพืช
ล้มลกุอยูใ่นตระกลู Euphorbiaceae จากการตรวจ
สอบสารกลุ่มพฤกษเคมีในต้นลูกใต้ใบ พบว่า
ประกอบด้วย Alkaloids, Tannins, Lignans, 
Flavonoids, Saponins และ Glycosides (Islam  
et al., 2008) มีรายงานวา่ต้นลกูใต้ใบมีสรรพคณุใน
การต้านไวรัสตบัอกัเสบบี (Yeh et al., 1993) มีฤทธ์ิ
ต้านอนมุลูอิสระ (Amin et al., 2012) มีฤทธ์ิต้าน
การกระจายตวัของเซลล์มะเร็ง (Rajeshkumar et al., 
2002) และสามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียได้หลายชนิด 
เชน่ Staphylococcus aureus, S. albus, Bacillus 
subtilis, Escherichia coli (Dhandapani et al., 
2007) ฟ้าทะลายโจรประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิท่ี
ส�าคญัอยู ่2 ชนิด คือ สารกลุม่แลคโตน (lactones) 

ท่ีส�าคญัคือ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) 
มีฤทธ์ิในการฆา่เชือ้แบคทีเรียกลุม่ท่ีท�าให้เกิดอาการ
ท้องร่วงบรรเทาอาการหวดั (วนัดี, 2541) และสารก
ลุม่ฟลาโวน (flavones) ท่ีส�าคญัคือ แอนโดรกราฟิดี
นเอ (andrographidin A) ซึ่งมีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้
แบคทีเรียในกลุ่มท่ีเป็นสาเหตขุองการเป็นหนองได้ 
(กองวิจยัและพฒันาสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์, 2533) สารส�าคญัจากสมนุไพรดงักล่าวมี
คุณสมบัติในการต้านเชือ้จุลชีพ และกระตุ้ นการ
ท�างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดงันัน้เม่ือน�า
สมนุไพรมารวมกันอย่างมีแบบแผนถูกต้อง และมี
สดัสว่นท่ีเหมาะสมยอ่มสง่ผลดีกบัประสทิธิภาพการ
ผลติของไก่เนือ้ในภาพรวมได้

น�า้หมกัชีวภาพได้จากการหมกัอินทรียวตัถ ุเชน่ 
พืช ผกั ผลไม้ และสมนุไพร ผลติภณัฑ์นีมี้การน�ามา
ใช้ประโยชน์ในทางปศสุตัว์มากขึน้ เช่น การใช้น�า้
หมกัชีวภาพผสมน�า้ให้สตัว์กิน โดยเฉพาะการเลีย้ง
ไก่ในฟาร์มขนาดเลก็และขนาดกลาง มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการเสริมสร้างสขุภาพให้ไก่มีภมิูคุ้มกนัโรคตาม
ธรรมชาต ิลดกลิน่มลูไก่ ท�าให้ไก่ไมเ่ครียด มีผลท�าให้
ไก่มีประสิทธิภาพการให้ผลผลิตสงู ลดการใช้ยาใน
การป้องกันและรักษาโรค ดงันัน้วตัถุประสงค์ของ 
การศกึษาครัง้นี ้เพ่ือศกึษาผลของน�า้หมกัชีวภาพจาก
ฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบ ตอ่ประสทิธิภาพการผลติ 
คณุภาพซาก และคา่โลหิตวิทยาของไก่เนือ้ เพ่ือให้ได้
รูปแบบ และขนาดการใช้เป็นแนวทางในการผลิต 
ไก่เนือ้ในระบบเกษตรปลอดภยัตอ่ไป

วธีิกำรศกึษำ

ใ ช้ ไ ก่ ก ร ะ ท ง ค ล ะ เ พ ศ ส า ย พัน ธุ์  C o b b  
อาย ุ1 วนั จ�านวน 320 ตวั ประกอบไปด้วย 4 กลุม่ ๆ 
ละ 4 ซ�า้ ๆ  ละ 20 ตวั แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ 
(Completely randomized design: CRD) ไก่ทดลอง

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 
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ได้รับน�า้ท่ีมีการเสริมน�า้หมกัชีวภาพจากฟ้าทะลาย
โจรและลกุใต้ใบต่างกัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม  
ได้รับน�า้ด่ืมปกติ (T1) กลุม่ท่ีใช้น�า้หมกัชีวภาพจาก
ฟา้ทะลายโจรและลกุใต้ใบ 10 มล./น�า้ 1 ล. (T2) กลุม่
ท่ีใช้น�า้หมกัชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรและลกุใต้ใบ 
30 มล./น�า้ 1 ล. (T3) กลุม่ท่ีใช้น�า้หมกัชีวภาพจาก 
ฟ้าทะลายโจรและลกุใต้ใบ 50 มล./น�า้ 1 ล. (T4) 
การเตรียมน�า้หมกัชีวภาพมีส่วนประกอบหลกั คือ  
ฟา้ทะลายโจร 5 กก. ลกูใต้ใบ 5 กก. กากน�า้ตาล 3 กก. 
สารเร่ง (พด. 2) 25 ก. และน�า้เปลา่ 10 ล. ตามวิธีการ
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 3 (2559)  
ในแต่ละกลุ่มได้รับอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและ
พลงังานเทา่ ๆ กนั ตามค�าแนะน�าของ NRC (1994) 
ไก่เนือ้ทกุตวัได้อาหารและน�า้อยา่งเตม็ท่ี (ad libitum) 
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 35 วนั สถานท่ีท�าการ
ทดลองเป็นโรงเรือนระบบเปิด ของฟาร์มสาขา 
สตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ท�าการศึกษาและเก็บข้อมูล
ประสิทธิภาพการผลิตตลอดการทดลอง เม่ือไก่เนือ้
อาย ุ35 วนั เก็บตวัอยา่งเลือดจากเส้นเลือดด�าท่ีปีก 
(wing vein) เพ่ือน�าไปตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหิต
วิทยา คือ คา่ความเข้มข้นของเมด็เลือดแดงอดัแนน่ 
(hematocrit, Hct) และคา่เมด็เลอืดขาว (white blood 
cell, WBC) ตามวิธีของ Hean (1995) เม่ือสิน้สดุการ
ทดลองสุม่ไก่จ�านวน 4 ตวั/กลุม่ทดลอง ท�าการฆ่า
ช�าแหละและตดัแตง่ซาก เพ่ือศกึษาองค์ประกอบซาก 
ตามวิธีการของ สญัชยั (2543)

ข้อมลูท่ีได้น�ามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ของค่าเฉลี่ยตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองตาม 
Duncan’s New Multiple Range Test (Steel and 
Torrie, 1980) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS

ผลกำรศกึษำ

ประสิทธิภำพกำรผลิต
ผลการศึกษาการเสริมน�า้หมักชีวภาพจาก

สมนุไพรฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบตอ่ประสทิธิภาพ
การผลติของไก่เนือ้ พบวา่ประสทิธิภาพการผลติของ

ไก่เนือ้ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิต ิ(P>0.05) ดงัแสดง
ใน Table 1 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าน�า้
หนกัตวัสดุท้าย น�า้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ประสทิธิภาพการ
ใช้อาหาร และดชันีผลผลิตท่ีอาย ุ 35 วนั ในกลุม่ท่ี
เสริมทกุกลุม่มีแนวโน้มดีกวา่กลุม่ควบคมุ (P>0.05) 
และมีอัตราการเลีย้งรอดในกลุ่มท่ีเสริมน� า้หมัก
ชีวภาพจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ใบ  
50 มล. /น�า้ 1 ล. สงูกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05)  
ทัง้ นี อ้าจจะเน่ืองจากน� า้หมักชีวภาพช่วยเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายอาหาร เม่ือสตัว์ได้รับ
น�า้หมกัชีวภาพจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อย
อาหารท่ีสตัว์กิน ท�าให้สตัว์ได้รับธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์มากขึน้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2552) นอกจากนีส้ารส�าคญัท่ีมีอยู่ในสมนุไพร เช่น 
ในลกูใต้ใบมีสารมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ (Amin et al., 
2012) และสามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียได้หลายชนิด 
เชน่ Staphylococcus aureus, S. albus, Bacillus 
subtilis, Escherichia coli (Dhandapani et al., 
2007) ท่ีชว่ยปอ้งกนัการเกิดโรคระบบทางเดนิอาหาร
ในสตัว์ปีก และน่าจะเกิดขึน้จากการออกฤทธ์ิของ
แอนโดรกราโฟไลด์ในฟา้ทะลายโจรท่ีสามารถกระตุ้น
กระบวนการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตใน
ล�าไส้ โดยการออกฤทธ์ิกระตุ้ นการท�างานของ
เอนไซม์ lactase, maltase และ sucrose ท่ีบริเวณ
ล�าไส้ทัง้ 3 สว่น (Choudhury and Poddar, 1983) 
สอดคล้องกับปฐมพงษ์ (2555) ท�าการศึกษาการ
เสริมสมนุไพรผสม ฟ้าทะลายโจร และขมิน้ชัน ท่ี
ระดบั 250, 500 และ 1,000 ppm ในอาหารในกลุม่
ท่ีเสริมตลอดช่วงอายุ 1-42 วนั และกลุ่มท่ีเสริมท่ี
ระดบั 1,000 ppm ในอาหารท่ีเสริมเฉพาะชว่งอาย ุ
36-42 วนั สามารถปรับปรุงสมรรถนะการผลติของไก่
เนือ้ให้ดีขึน้ได้ โดยวัดจากน� า้หนักตัวท่ีเพ่ิมขึน้ 
ปริมาณอาหารท่ีกิน ดชันีผลผลติ และประสทิธิภาพ
การใช้อาหาร ซึง่คา่ดชันีผลผลตินีใ้นทางอตุสาหกรรม
การเลีย้งไก่เนือ้น�ามาใช้วดัความส�าเร็จในการเลีย้ง 
แม้ว่าผลการศึกษาครัง้นีค้่าดชันีผลผลิตไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ แต่ในกลุม่ท่ีเสริมน�า้หมกัชีวภาพ
จากสมนุไพรฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบ 50 มล. /น�า้ 
1 ล. มีคา่ดชันีผลผลติสงูท่ีสดุ และพรรณระพี (2542) 
ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร เ ส ริ ม ส มุน ไ พ ร ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร  
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หวัหอมแดง และลกูใต้ใบ ท่ีระดบั 1 และ 2 เปอร์เซน็ต์
ในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต พบว่า
อัตราการเจริญเติบโต การเพ่ิมน�า้หนักตัวต่อวัน 
ประสทิธิภาพการใช้อาหาร ไก่กระทงท่ีได้รับสมนุไพร
ลกูใต้ใบมีอตัราการเตบิโตต�า่กวา่ทกุกลุม่ สว่นไก่ท่ีได้
รับสมนุไพรฟา้ทะลายโจร และหวัหอมแดงท่ีระดบั 1 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
(P>0.05)

การศึกษาครัง้นีย้ังขาดผลการวิเคราะห์องค์
ประกอบ คณุคา่ทางโภชนะ และสารออกฤทธ์ิของน�า้
หมกัชีวภาพท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการผลิตไก่เนือ้ 

ซึง่เป็นข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีส�าคญั ในส่วนของ
ระดบัการใช้น�า้หมกัชีวภาพ 4 ระดบัในการศึกษา 
ครัง้นี ้ ใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยการใช้น�า้หมัก
ชีวภาพผสมในน�า้ด่ืมท่ีไม่ส่งผลต่ออตัราการกินน�า้
ของไก่เนือ้ท่ีเคยมีการศึกษามาก่อน (วิวฒัน์ และ
คณะ, 2553) ซึง่อาจเป็นไปได้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป
ท่ีจะเพ่ิมระดบัการใช้ให้สงูกว่า 50 มล. /น�า้ 1 ล. 
เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการผลิตสงูท่ีสดุเม่ือเทียบ
กบักลุม่อ่ืน โดยศกึษาระดบัสงูสดุท่ีไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตัราการกินน�า้ของไก่เนือ้

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 
ratio

1.82±0.06 1.78±0.03 1.79±0.09 1.75±0.04 0.69

Average daily 
gain (g/bird/day)

55.82±1.53 56.08±1.67 57.20±2.26 57.61±1.33 0.75

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)

คุณภำพซำก

ผลการเสริมน� า้หมักชีวภาพจากสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรและลกูใต้ใบ ต่อคณุภาพซากของไก่
เนือ้ พบวา่เปอร์เซน็ต์น�า้หนกัตดัแตง่ซาก เปอร์เซน็ต์
เนือ้อก เปอร์เซ็นต์น่อง และเปอร์เซ็นต์น�า้หนกัเนือ้
ทัง้หมดมีคา่ไม่ตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดง
ใน Table 2 สอดคล้องกบัธรรมศาสตร์ และคณะ 
(2548) ศกึษาการเสริมฟ้าทะลายโจรบดผงท่ีระดบั 
0.50 0.75 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่เนือ้ 
เปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุตอ่เปอร์เซน็ต์ซาก พบวา่
ไมแ่ตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ(P>0.05) คล้ายคลงึกบั

รายงานของ ปฐมพงษ์ (2555) ท�าการศกึษาผลการ
การสมนุไพรผสมฟา้ทะลายโจร และขมิน้ชนั ท่ีระดบั 
250, 500 และ 1,000 ppm ในอาหารไม่สง่ผลตอ่
คุณภาพซากของไก่เนือ้เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคมุ โดยวดัจากคา่สงัเกตน�า้หนกัตดัแตง่ซาก และ
ปริมาณไขมันช่องท้อง อย่างไรก็ตามพรรณระพี 
(2542) ศกึษาผลการเสริมสมนุไพรฟา้ทะลายโจร หวั
หอมแดง และลกูใต้ใบ ท่ีระดบั 1 และ 2 เปอร์เซน็ต์
ในอาหารไก่กระทงตอ่คณุภาพซาก พบวา่ไก่กระทง
ท่ีได้รับสมนุไพรลกูใต้ใบมีคณุภาพซากดีกวา่ไก่กลุม่
ควบคมุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ(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) P-value
control 10 30 50

Dressing percentage 
(%)

85.45±0.79 85.65±1.13 85.61±0.89 86.49±0.54 0.75

Pectoralis major (%) 20.12±0.33 20.32±0.52 20.30±0.60 20.71±0.80 0.98
Drumstick (%) 8.79±0.61 9.05±0.82 9.06±0.33 9.08±0.45 0.68
Whole meat (%) 48.53±1.02 49.55±0.36 48.58±1.46 49.20±1.28 0.72

ค่ำโลหติวทิยำ
ผลตอ่คา่โลหิตวิทยาของไก่เนือ้ท่ีได้รับการเสริม

น�า้หมักชีวภาพจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ 
ลูกใต้ใบพบว่าค่าเซลล์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น 
(hematocrit, Hct) ของไก่เนือ้ไมมี่ความแตกตา่งทาง
สถิต ิ (P>0.05 ) ดงัแสดงใน Table 3 คา่เฉลี่ยของ 
Hct ในกลุ่มท่ีเสริมน�า้หมักชีวภาพจากสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรและลูกใต้ใบมีแนวโน้มท่ีสูงขึ น้
สอดคล้องกับปฐมพงษ์ (2555) ศึกษาการเสริม
สมนุไพรผสมฟา้ทะลายโจรและขมิน้ชนั ท่ีระดบั 250, 
500 และ 1,000 ppm ในอาหารส่งผลให้สามารถ

ปรับปรุงคา่ทางโลหิตวิทยาของไก่เนือ้ให้ดีขึน้ โดยมี
การเพ่ิมขึน้ของค่า Hct จากการทดลองนีแ้สดงให้ 
เห็นว่าการเสริมน� า้หมักชีวภาพจากสมุนไพร 
ฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบทัง้ 3 ระดบัในน�า้ด่ืมไมส่ง่
ผลเสียต่อค่า Hct และมีค่าอยู่ในระดบัปกติของไก่
เนือ้ท่ีมีสขุภาพปกตดีิ จากรายงานของ Jain (1993); 
Carpenter et al. (2001) และ Talebi et al. (2005) 
รายงานวา่คา่เฉลี่ย Hct ของไก่เนือ้ปกตมีิคา่เทา่กบั 
23.00-55.00, 22.00-35.00 และ 32.71±0.94 ตาม
ล�าดบั

Table 3 Effect of supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus 
on hematology in broilers

Parameters Bio-extracts for drinking water level (ml/1 liter) P-value

control 10 30 50
Hematocrit (%) 27.27±1.80 28.35±1.47 29.05±1.39 28.85±1.72 0.68
White blood cell (cell/mm3) 24,450±1,386 24,350±3,118 25,500±3,607 24,500±2,252 0.63

สรุป

การใช้น�า้หมกัชีวภาพท่ีมีสว่นประกอบของฟ้า
ทะลายโจรและลกูใต้ใบ ต่อประสิทธิภาพการผลิต 
คณุภาพซาก และคา่โลหิตวิทยาของไก่เนือ้ สรุปได้
วา่อตัราการเลีย้งรอดกลุม่ท่ีเสริมน�า้หมกัชีวภาพจาก
ฟา้ทะลายโจรและลกูใต้ใบ 50 มล. /น�า้ 1 ล. ดีกวา่
กลุ่มควบคมุ ส่วนประสิทธิภาพการผลิตด้านอ่ืน ๆ 
รวมทัง้คณุภาพซาก และค่าโลหิตวิทยาของไก่เนือ้ 
ทกุกลุม่มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับองค์ประกอบ คุณค่าทางโภชนะ และ 
สารออกฤทธ์ิของน�า้หมกัชีวภาพท่ีเป็นประโยชน์ใน

การผลิตสตัว์ปีก ตลอดจนระดบัการใช้ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ 
รูปแบบ และขนาดการใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริม 
การผลติไก่เนือ้ในระบบเกษตรปลอดภยัตอ่ไป

ค�ำขอบคุณ

คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุสาขาสตัวศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ท่ีอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ี และอปุกรณ์ใน 
การวิจยั ขอขอบคณุส�านกังานคณะกรรมการวิจยั 
แหง่ชาตท่ีิสนบัสนนุงบประมาณในการท�าวิจยั
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