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 ท ำกำรศึกษำกำรใช้สมุนไพรไทยต ำรับผสม 5 ชนิด คือ กระเทียม ขม้ินชัน ฟ้ำทะลำยโจร เสลดพงัพอนหรือหญ้ำปลอ้งทองและ
กลว้ยดิบทั้งผล มำเสริมในอำหำรไก่เน้ือ ทดสอบอำหำร 4 ชนิด คือ สูตรควบคุมลบไม่เสริมยำกนับิด (T1) สูตรควบคุมบวกเสริมยำกนับิดซำลิ
โนมยัซิน 60 ppm.และปลดยำกนับิด 7 วนั ก่อนส้ินสุดกำรทดลอง (T2) สูตรควบคุมไม่เสริมยำกนับิดแต่เสริมสมุนไพรในระดบั 0.25% ใน
สูตรอำหำร (T3) และเสริมสมุนไพรในระดบั 0.30% (T4) พบว่ำ กำรเสริมสมุนไพรท่ีระดบั 0.25 หรือ 0.30% ในสูตรอำหำรไก่เน้ือ กำรเล้ียง
ไก่ในแต่ละฤดูจะให้ผลแตกต่ำงกนั (P<0.05) ต่ออตัรำกำรเจริญเติบ ปริมำณอำหำรท่ีกิน ประสิทธิภำพกำรใชอ้ำหำร ไก่เน้ือท่ีเล้ียงในฤดูหนำว
จะมีสมรรถนะในกำรผลิตต่อกำรเจริญเติบโต ปริมำณกำรกินอำหำร ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรและ PI ดีท่ีสุด แต่คุณภำพของซำกและ
ส่วนประกอบของโปรตีน ไขมนั และโคเลสเทอรอลในเน้ืออกไม่มีผลแตกต่ำงกนั (P>0.05) ต่อฤดูกำลท่ีทดสอบ  
ค าส าคัญ : สมุนไพรไทย สมรรถนะกำรผลิต ซำกไก่ ไก่เน้ือ 
บทน า 
ปัญหาที่ท าวิจัยและความส าคัญของปัญหา 
 กำรเล้ียงสัตว์ในประเทศไทยปัจจุบันทั้งสัตว์บกและสัตว์น ้ ำได้พฒันำจำกระบบเลียนแบบธรรมชำติมำเป็นแบบพฒันำซ่ึงใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ มำกมำยทั้งกำรใชย้ำปฏิชีวนะและฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโต  ใชส้ำรเพ่ิมเน้ือแดงและสำรสังเครำะห์เพ่ือเพ่ิมสีสรรให้ตรง
กบัควำมตอ้งกำรของตลำดตลอดจนมีกำรใชส้ำรปฏิชีวนะและเคมีต่ำงๆ ในระดบัสูงในกำรควบคุมรักษำโรค  เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศและ
ระบบกำรเล้ียงมกัด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจ ำกดั  กำรศึกษำวิจยัน ำสมุนไพรไทยมำประยุกต์ใชอ้ำจเป็นแนวทำงหน่ึง  ทั้งน้ีเน่ืองจำกสมุนไพรเป็น
สำรตำมธรรมชำติซ่ึงไดมี้กำรพิสูจน์ฤทธ์ิทำงกำรรักษำโรคภยัไขเ้จ็บในคนมำมำกพอสมควร  ในขณะเดียวกนัปัจจุบนัมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
ไดมี้กำรน ำสมุนไพรมำทดลองใช้ในฟำร์ม  แต่ผลท่ีไดย้งัไม่เด่นชัดและกำรใช้ยงัไม่แพร่หลำย  อีกทั้งยงัไม่มีขอ้มูลยืนยนัทำงวิทยำศำสตร์  
ดงันั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะตอ้งท ำกำรศึกษำกำรใช้สมุนไพรไทยต่อกำรเจริญเติบโตกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรคใน
อำหำรไก่เน้ือตลอดจนผลิตเน้ือไก่ท่ีมีโคเลสเทอรอลต ่ำเพ่ือให้เป็นเน้ือไก่ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิม (value added) เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรบริโภค
เน้ือท่ีมีคุณภำพดีเพ่ือเสริมสุขภำพ 
 
วัตถุประสงค์ : 

เพื่อศึกษำผลของกำรใชส้มุนไพร 5 ชนิด  คือ  ฟ้ำทะลำยโจร  ขม้ินชนั  เสลดพงัพอน (พญำปลอ้งทอง) และกระเทียมผงโดยใชผ้ล
กล้วยดิบทั้ งเปลือกเป็นส่ือในกำรเตรียมเป็นส่วนผสมในระดับควำมเข้มข้นต่ำง ๆ ต่อสมรรถนะในกำรผลิต (อัตรำกำรเจริญเติบโต 
ประสิทธิภำพกำรใชอ้ำหำรและอตัรำกำรตำย) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง(Reviewed Literature)  
 กำรเล้ียงไก่เน้ือมกัพบปัญหำหลำยชนิดทั้งระบบทำงเดินอำหำรและระบบทำงเดินหำยใจ ตลอดจนควำมเครียดอนัเกิดจำกปัจจยั
หลำยชนิด  เช่น  ควำมหนำแน่นของกำรเล้ียง  โรงเรือน  แอมโมเนียแก๊ส  สภำพภูมิอำกำศ  ฝุ่ นและน ้ ำท ำให้เกิดควำมเสียหำยอยู่เสมอต่อ
สุขภำพของไก่  กำรสร้ำงภูมิคุม้กนัโรคกำรตอบสนองต่อวคัซีนป้องกนัโรค  กำรเกิดกำรระคำยเคืองของระบบทำง   เดินอำหำรเกิดอำกำร
อำหำรไม่ย่อย (malabsorption syndrome)  ซ่ึงมีสำเหตุจำกวตัถุดิบอำหำรโดยตรงหรือกำรปนเป้ือนของเช้ือรำหรือโรคท่ีติดเช้ือมำจำกอำหำร
และวสัดุปูพ้ืนคอกหรือกำรจดักำรดูแลไม่ดีพอท ำให้ไก่เน้ือมีอตัรำกำรเจริญเติบโตไม่ดี  เกิดปัญหำกำรชงกักำรเจริญเติบโต (stunt growth 
syndrome)  ไก่เน้ือมีอตัรำกำรเจริญเติบโตไม่สม ่ำเสมอ  กำรให้อำหำรไม่มีประสิทธิภำพ  กำรสร้ำงภูมิคุม้กนัโรคต่ำง ๆ ลดลงท ำให้ไก่ติดเช้ือ
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ง่ำย  และท ำให้มีกำรระบำดโรคเกิดขึ้นอยำ่งรุนแรงเม่ือมีปัญหำของกำรระบำดโรคต่ำงๆ เพ่ิมขึ้น  กำรใชส้มุนไพรในอำหำรสัตวจ์ำกกำรตรวจ
เอกสำร (เยำวมำลย,์ 2547)   
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสมนุไพร  
 โดยซ้ือสมุนไพรจำกแหล่งปลูกฟ้ำทะลำยโจรท่ีจงัหวดัสระแกว้และจงัหวดัอุบลรำชธำนี  ขม้ินชนัจำกจงัหวดันครศรีธรรมรำช
และอุบลรำชธำนี  พญำปลอ้งทองจำกจงัหวดัอุบลรำชธำนี  กระเทียมจำกจงัหวดัศรีสะเกษ  และกลว้ยดิบจำกจงัหวดัอุบลรำชธำนี  โดย
บอกดชันีในกำรเก็บเก่ียว  (Harvesting index)  ให้ดงัน้ี  ขม้ินชนัอำยุกำรปลูกประมำณ 6 เดือน  ฟ้ำทะลำยโจรอำยปุระมำณ 120-130 วนั  
(ช่วงท่ีเร่ิมออกดอก)  พญำปลอ้งทองเป็นใบขนำดกลำงไม่แก่หรืออ่อนเกินไปอำยุประมำณ 1-2 ปี  กระเทียมท่ีแก่เต็มท่ีโดยมีล ำตน้ส่วน
ปลำยเร่ิมเป็นสีเหลืองและท ำกำรตำกให้แห้งมีกลีบขำวแน่น  ส่วนกลว้ยนั้นเป็นกลว้ยน ้ำวำ้ดิบ [Musa (ABB group)]  โดยดูผลกลว้ยท่ียงั
จะมีควำมแก่ประมำณ 80 เปอร์เซ็นต ์(Light Full ¾, เบญจมำศ, 2538) 
1. การเตรียมสมุนไพรเพ่ือการทดสอบ 

ไดท้  ำกำรเตรียมสมุนไพรทั้ง4ชนิดเตรียมต ำรับสมุนไพร 4 ชนิด คอื ฟ้ำทะลำยโจร  ขม้ินชนั  เสลดพงัพอนและกระเทียม   
2. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ 

เม่ือท ำกำรผลิตเป็นผงแลว้มำวิเครำะห์คุณภำพ  ตำมมำตรฐำนเภสัชประเทศไทย(ThaiHerbal Pharmacopoeia 1995)   
3. การจัดการพื้นฐานในการเลีย้งไก่เน้ือแต่ละรุ่น  

กำรเล้ียงไก่เน้ือในปัจจุบนัตอ้งอำศยักำรจดักำรหลำยอยำ่งท่ีสัมพนัธ์กนั  เพ่ือจุดประสงคค์ือ  กำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ  ไดน้ ้ ำหนกั
ตำมเป้ำหมำย  เปอร์เซ็นต์กำรเล้ียงรอดสูง  และตน้ทุนกำรผลิตต ่ำสุด  กำรจดักำรฟำร์มท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ  เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีสุดของกำรเล้ียงไก่
ให้มีประสิทธิภำพท่ีดี 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
น ้าหนักตัวเฉลี่ย   

กำรทดลองคร้ังน้ีพบว่ำกำรเสริมสมุนไพรไทยโดยไม่เสริมยำกนับิดทั้ง 2 ระดบั (0.25 และ 0.30%) ไม่มีผลแตกต่ำงกนัในทำงสถิติ
ทุกช่วงอำย ุ 
ปริมาณอาหารท่ีกิน   

ปริมำณอำหำรท่ีกินสะสมตั้งแต่ พบว่ำมีค่ำใกลเ้คียงมำกในทุกสัปดำห์ มีผลแตกต่ำงกนัทำงสถิติ(P<0.05)โดยลกูไก่เน้ือท่ีกินอำหำร
เสริมดว้ยสมุนไพรในระดบั 0.30% จะกินอำหำรนอ้ยกว่ำลูกไก่ท่ีกินอำหำรสูตรควบคุมลบ  
 ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (Feed conversion ratio, FCR) 
 FCR  พบว่ำมีค่ำใกลเ้คียงกนัและไม่มีผลแตกต่ำงกนัในทำงสถิติทุกสัปดำห์ท่ีทดสอบ  
 
 
อัตราการตาย 
 ไม่มีผลแตกต่ำงกนัในทำงสถิติ(P<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัไก่เน้ือท่ีเล้ียงสูตรควบคุมลบไม่เสริมยำกนับิดและสูตรสมุนไพรท่ีเสริม
ในระดบั 0.3% ทั้งสองช่วงอำย ุ 
ดัชนีประสิทธภิาพการผลติ (Production Index , PI) 

พบว่ำไม่มีผลแตกต่ำงกนัในทำงสถิติในทุกกลุ่ม 
คุณภาพของซากเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
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คุณภำพของซำกพบว่ำกำรเสริมสมุนไพร 2 ระดบัในสูตรอำหำรโดยไม่เสริมยำกนับิดจะมีผลท ำให้คุณภำพซำกดีทดัเทียมกบัไก่ท่ี
เสริมยำกนับิดในสูตรควบคุม 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
กำรศึกษำกำรใช้สมุนไพรไทยทั้ง 5 ชนิด ซ่ึงประกอบดว้ยฟ้ำทะลำย ขม้ินชัน เสลดพงัพอน กระเทียม และผงกล้วยดิบมำผสมเป็นต ำรับ
สมุนไพร เพื่อใชเ้ป็นวตัถุท่ีเติมในอำหำรสัตว ์(feed additives) 2 ระดบั (0.25% และ 0.30%) ในสูตรอำหำรต่อสมรรถนะในกำรผลิต คุณภำพ
ซำก ผลสรุปดงัน้ี   
การศึกษาการใช้สมุนไพรท้ัง 5 ชนิด เสริมในอาหารต่อสมรรถนะในการผลิตและคุณภาพซากพบว่า 

กำรเสริมสมุนไพรทั้ง 2 ระดบั ในอำหำรไก่เน้ือมีผลเพ่ิมสมรรถนะในกำรผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งน ้ำหนกัตวั หรืออตัรำกำรเจริญเติบโต 
ประสิทธิภำพกำรใชอ้ำหำรเพ่ิมขึ้น อตัรำกำรตำยลดลง ฤดูกำลมีผลต่ออตัรำกำรเจริญเติบโต ปริมำณอำหำรท่ีกิน ประสิทธิภำพกำรใชอ้ำหำร
ของไก่เน้ือแมว่้ำจะเล้ียงในโรงเรือน Evaporation system โดยไก่เน้ือท่ีเล้ียงในฤดูหนำวจะให้สมรรถนะกำรผลิตดีท่ีสุด  รองลงมำคือฤดูร้อน
และฤดูฝนจะให้สมรรถนะในกำรผลิตต ่ำท่ีสุด ฤดูกำลไม่มีผลต่อคุณภำพของซำกและส่วนประกอบทำงเคมีของเน้ืออก 
เอกสารอ้างอิง 
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