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บทคัดยอ
การศึกษาการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาชวงอายุตาง ๆ ใชนกกระทาทั้งหมด 1,800 ตัว โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเริ่มไขถึงใหไขสูงสุด (อายุ 6-18 สัปดาห) ระยะที่ 2 ระยะหลังใหไขสูงสุด (อายุ
18-39 สัปดาห) ระยะที่ 3 ระยะกอนปลด (อายุ 40 สัปดาหขึ้นไป) แตละระยะใชนกกระทา 600 ตัว วางแผนการ
ทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design: CRD) โดยทําการแบงนกกระทาออกเปน 4 กลุม กลุมละ
5 ซ้ํา ซ้ําละ 30 ตัว แตละระยะแบงออกเปน 3 ชวง ชวงละ 4 สัปดาห กลุมที่ 1 ใหอาหารพื้นฐานซึ่งเปนอาหาร
สําเร็จรูป ใน กลุมที่ 2 ถึง 4 มีการเสริมใบเตยหอมที่ปริมาณ 1, 1.5 และ 2 กรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ นกกระทา
ทั้งหมดเลี้ยงในสภาพโรงเรือนปดมีอาหารและน้ําใหกินไดตลอดเวลา การเสริมใบเตยหอมในระดับตาง ๆ ในอาหาร
นกกระทาแตละระยะไมสงผลตอสมรรถภาพการผลิตแตอยางใด แตการเสริมที่ระดับ 2 กรัมตอตัวตอวันสงผลให
อัตราการไขตอนกมีชีวิตในระยะที่ 2 นอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คําสําคัญ : ใบเตยหอม นกกระทา สมรรถภาพการผลิต

ABSTRACT
An experiment was conducted to study effects of using Pahdannus amarylifolius Roxb. in diet on
performance of Japanese quail at different age under the evaporative cooling house. One thousand
Japanese quails were used in three periods. As following egg starter (6-18 weeks), egg peak (18-39
week) and before quit (40 weeks). Each period consisted of 600 Japanese quail which were randomized
to 4 groups in completely randomized design (CRD) and each group was randomly fed one of these
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experimental diets for 3 months; basal diet (diet 1); basal diet supplement with Pahdannus amarylifolius
Roxb. 1, 1.5 and 2 gram per quail per day in group 2 to 4 respectively. The animals were kept in
evaporative cooling house, where feed and water were provided ad libitum. The result showed feed
intake, egg weight, feed intake per dozen egg hen day and mortality did not show the significantly effect
(P>0.05). But supplementation with 2 gram per quail per day showed the least egg rate per livability quail
(P<0.05) when compared with control group.
Keyword : Pahdannus amarylifolius Roxb., Japanese quail, Egg performance
E-mail : swksns@ku.ac.th

คํานํา
ปจจุบันการเลี้ยงนกกระทากําลังเปนที่สนใจของเกษตรกร เนื่องจากมีการลงทุนที่ต่ําแตใหผลตอบแทนสูง
และผลผลิตไขที่ไดนั้นสามารถขายไดทั้งในประเทศและตางประเทศ แตการเลี้ยงนกกระทาของเกษตรกร มักเลี้ยงกัน
อยางหนาแนนเพื่อประหยัดพื้นที่ โดยใน 1 กรงขนาดประมาณ 50x100x25 ตารางเซนติเมตร จะเลี้ยงนกกระทา
ประมาณ 40-50 ตัว สภาวะการเลี้ยงที่หนาแนนดังกลาวสงผลใหนกกระทาเกิดความเครียด (Heckert et al., 2002)
ซึ่งความเครียดดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมแทบอลิซึมในรางกายที่สําคัญ โดยพบวาสัตวที่อยูในภาวะ
เครียดจะมีน้ําหนักตัวลดลง การใหผลผลิตลดลง และระบบภูมิคุมกันถูกกด ซึ่งมีผลเสียตอสุขภาพสัตว (ศิริลักษณ,
2545) ใบเตยหอม (Pahdannus amarylifolius Roxb.) เปนพืชสมุนไพรที่มีการปลูกกันมากในประเทศไทย โดยสาร
คลอโรฟลลและอนุพันธในใบเตยนั้น มีผลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสัตว กระบวนการแทบอลิซึมการ
หายใจ กระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีผลตอภาวะโภชนาการและการทํางานของฮอรโมน (ศุภชัย และยุภา 2543)
นอกจากนี้ยังพบวาใบเตยหอมยังมีสรรพคุณเปนยาขับปสสาวะ ยาแกกษัย ลดอาการกระหายน้ํา บํารุงหัวใจใหชุมชื่น
และเกิดพละกําลัง (เสงี่ยม, 2519) จากการศึกษาของสุชาติและคณะ (2545) พบวาการใชใบเตยอบแหงบดผสม
อาหารเลี้ยงไกไขระดับ 6 % ทําใหปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยลดลง น้ําหนักไขเฉลี่ยตอฟองสูงขึ้น เปอรเซ็นตการใหไข
เพิ่มขึ้น มีผลตอความเขมของสีไขแดง และสามารถลดกลิ่นคาวของไขได จากคุณสมบัติดังกลาวขางตนของใบเตยจึง
ไดนํามาทดลองเลี้ยงในนกกระทาเพื่อเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต

อุปกรณและวิธีการ
1. สัตวทดลอง
การทดลองใชนกกระทาทั้งสิ้น 1,800 ตัว แบงออกเปน 3 ระยะโดยแตละระยะมีอายุเริ่มตนเทากัน คือ ระยะ
ที่ 1 ระยะเริ่มไขถึงใหไขสูงสุด (อายุ 6-18 สัปดาห), ระยะที่ 2 ระยะหลังใหไขสูงสุด (18-39 สัปดาห), ระยะที่ 3 ระยะ
กอนปลด (หลัง 40 สัปดาห) โดยแตละระยะมีนกกระทา 600 ตัว
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2. โรงเรือนทดลอง
นกกระทาทั้งหมดในโรงเรือนปดควบคุมสภาพแวดลอมและอุณหภูมิโดยระบบระเหยไอน้ํา (Evaporative
cooling system) และใหน้ําโดยระบบหัวหยด (nipple)
3. อาหารทดลอง
แตละกลุมการทดลองมีการสุมใหแตละกลุมการทดลองไดรับอาหารสูตรใดสูตรหนึ่งใน 4 สูตรดังนี้
กลุมที่ 1 อาหารควบคุม (อาหารสําเร็จรูป)
กลุมที่ 2 อาหารควบคุมเสริมใบเตยสด 1 กรัมตอตัวตอวัน
กลุมที่ 3 อาหารควบคุมเสริมใบเตยสด 1.5 กรัมตอตัวตอวัน
กลุมที่ 4 อาหารควบคุมเสริมใบเตยสด 2 กรัมตอตัวตอวัน
โดยอาหารทดลองมีคาโภชนะที่เพียงพอตอความตองการของนกกระทา คาโภชนะที่ไดจากการวิเคราะห
ดังแสดงใน Table 1
4. แผนการทดลอง
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ วิเคราะหหาความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ (Completely randomized design: CRD) โดยทําการแบงนกกระทาออกเปน 4 กลุม กลุมละ 5 ซ้ํา ซ้ํา
ละ 30 ตัว เปนระยะเวลา 3 เดือนและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมโดยวิธี Duncan's new multiple range
test
การเก็บขอมูลของแตละระยะ แบงออกเปน 3 ชวง ชวงละ 4 สัปดาห โดยแตละชวงเวลามีการบันทึกขอมูล
ดังนี้
1) บันทึกปริมาณอาหารที่กินทุกซ้ําในแตละสัปดาห
2) บันทึกผลผลิตไขในแตละวัน
3) บันทึกจํานวนนกปวย และนกตายในแตละสัปดาห
4) สุมตัวอยางอาหารทดลอง เพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางโภชนะตาง ๆ ในอาหาร
Table 1 Nutritional composition of the basal diet by analysis.
Nutritional composition

%

Moisture
Gross energy (cal/g)
Crude protein
Ether extract
Calcium
Total phosphorous

9.54
4,304.90
23.01
4.21
3.52
0.76

245

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ผลและวิจารณ
จากการศึ ก ษาในช วงระยะเริ่ม ไขถึง ให ไ ข สู ง สุ ด (6-18 สั ป ดาห ) พบวาปริ ม าณอาหารที่กิน ต อ ตั วตอ วั น
น้ําหนักไขเฉลี่ย อัตราการตาย อัตราการไขตอนกมีชีวิต และปริมาณอาหารที่กินตอไข 1 โหล ในกลุมที่มีการเสริม
ใบเตยหอมปริมาณ 1, 1.5 และ 2.0 กรัมตอตัวตอวันมีผลไมแตกตางกับกลุมควบคุม (P>0.05) และในระยะหลังใหไข
สูงสุด (18-39 สัปดาห) พบวามีผลเชนเดียวกันกับในระยะแรก แตในกลุมที่เสริมใบเตยหอมปริมาณ 2 กรัมตอตัวตอ
วันสงผลใหอัตราการไขตอจํานวนนกมีชีวิต นอยกวากลุมควบคุมและกลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ทั้งนี้เนื่องจากในใบเตยหอมมีสารขัดขวางโภชนะที่มีอยูในพืชทั่วไป คือ แทนนิน ซึ่งมีรสฝาด และขัดขวางการใช
ประโยชนไดของโปรตีน และคารโบไฮเดรตสงผลใหรางกายไมสามารถนําโภชนะตาง ๆ ไปใชในรางกายและการสราง
ไขไดอยางเต็มที่ (Elkin et al., 1995) อีกทั้งใบเตยในปริมาณสูงทําใหมีปริมาณเยื่อใยที่สูงขึ้น จึงสงผลใหปริมาณไข
ของนกกระทาในชวงดังกลาวซึ่งเปนชวงหลังใหไขสูงสุดลดลง โดยเฉพาะในกลุมที่เสริมใบเตยหอมปริมาณ 2 กรัมตอ
ตัวตอวัน
การศึกษาในระยะกอนปลด (40 สัปดาหขึ้นไป) ตลอดทั้ง 3 ชวงการทดลอง พบวาการเสริมใบเตยหอมใน
ระดับตาง ๆ สงผลตอสมรรถภาพการผลิต ทั้งปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน น้ําหนักไขเฉลี่ย อัตราการตาย และ
ปริมาณอาหารที่กินตอไข 1 โหล ไมแตกตางจากกลุมควบคุมแตอยางใด การที่กลุมที่เสริมใบเตยหอมสงผลตอ
สมรรถภาพการผลิตไมชัดเจนอาจเนื่องจากนกกระทาดังกลาวถูกเลี้ยงในโรงเรือนปดที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน นกกระทาจึงไมไดรับผลกระทบความรอนที่ทําใหเกิดความเครียด สงผลใหมีกระบวนการเมตาบอลิสมที่ดี (ศิ
ริลักษณ, 2545) จึงทําใหผลการทดลองไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลของการเสริมใบเตยหอมใน
ระดับตางในอาหารนกกระทาตอสมรรถภาพการผลิตแสดงใน Table ที่ 2
การเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาในระดับตาง ๆ จะสงผลตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาอยาง
ชัดเจนก็ตอเมื่อมีการเลี้ยงนกกระทาในสภาวะเครียด คือมีความหนาแนนมากและเลี้ยงในโรงเรือนเปดดังนั้นจึงควรมี
การทําการทดลองซ้ําในสภาวะดังกลาวเพื่อใหเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สรุปผลการทดลอง
การเสริ ม ใบเตยหอมในอาหารนกกระทาซึ่ ง เลี้ ย งในสภาพแวดล อ มภายในโรงเรื อ นป ด ที่ ป ราศจาก
ความเครียดสงผลตอสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไมแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง
ในชวงระยะเริ่มไขถึงใหไขสูงสุด (6-18 สัปดาห) ระยะหลังใหไขสูงสุด (18-39 สัปดาห) และระยะกอนปลด (40
สัปดาหขึ้นไป) แตการเสริมที่ระดับ 2 กรัมตอตัวตอวันเปนระดับที่มากเกินไปทําใหอัตราการไขลดลง

246

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

Table 2 Effect of supplementation Pahdannus amarylifolius Roxb. in diet on performance of Japanese
quail
Supplementation with Pahdannus anarylifolius Roxb.

Agg

P-value

control diet

1g/b/d

1.5 g/b/d

2 g/b/d

6-18 week

5.706±0.276

5.615±0.329

5.62± 0.301

5.724±0.295

0.918

18-39 week

6.303± 0.130

6.309±0.280

6.384± 0.128

6.361±0.092

0.853

After 40 week

5.952± 0.140

5.949±0.113

5.814±0.181

5.936± 0.121

0.384

6-18 week

11.123± 0.278

11.097± 0.326

10.994± 0.142

10.751± 0.357

0.201

18-39 week

11.389±0.747

11.244± 0.665

11.441±0.497

11.315±0.591

0.963

After 40 week

11.742±0.111

11.624± 0.210

11.754± 0.268

11.549± 0.299

0.473

6-18 week

88.744± 1.275

89.169±3.706

90.305± 2.638

85.334±6.937

0.309

18-39 week

82.518a±2.788

81.594a±1.770

82.284a±3.566

77.782b±0.925

0.027

After 40 week

73.663± 4.453

73.793±4.191

78.051±10.041

74.242±3.731

0.640

Feed intake (g/b/d)

Egg weight (g)

Henday (%)

Feed/dozen egg (kg)
6-18 week

0.361±0.015

0.364±0.026

0.355±0.013

0.352±0.012

0.725

18-39 week

0.423±0.024

0.415±0.024

0.415±0.028

0.444± 0.021

0.232

After 40 week

0.457±0.032

0.433± 0.018

0.446± 0.033

0.449± 0.038

0.670

6-18 week

18.00±3.766

19.70±3.722

19.13± 2.167

18.67±3.716

0.878

18-39 week

22.21± 2.919

19.83±3.937

19.42±3.150

20.67±2.835

0.550

After 40 week
23.42±3.987
19.54±1.304
23.79±2.636
22.63±4.046
Mean ± SD
a-b
Within a row, means with different superscript letters are different (P <0.05)

0.184
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