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บทคัดยอ 

การทดลองเสริมกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อตอสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล

และโรคกัมโบโร และคุณภาพซากของไกเนื้อ ใชแผนการทดลองสุมแบบสมบูรณ (Completely Randomized 

Design; CRD)  โดยใชไกเนื้อพันธุ Ross 308  คละเพศ  อายุ  1 วัน  จํานวน 800 ตัว  การทดลองประกอบดวย 4  

กลุมทดลอง กลุมละ 4 ซ้ํา แตละซ้ําประกอบดวยลูกไกจํานวน 50 ตัว โดยมีลูกไกเพศผู 25 ตัว และเพศเมีย 25 ตัว 

ใชระยะเวลาในการทดลอง 42 วัน โดยมีกลุมทดลองไดแก กลุมควบคุมไมใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร และกลุม

ทดลองที่ใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร ที่ระดับ 4, 6 และ 8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

จากการทดลองพบวาการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อที่ระดับ 6 และ 8 เปอรเซ็นต สงผลให

สมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อในระยะเล็กลดลง แตผลการใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อทุกระดับตลอดชวงอายุ 

1-45 วัน พบวาไมมีผลกระทบตอน้ําหนักตัวที่เพ่ิม ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว 

(FCR) เปอรเซ็นตการตาย และระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและกัมโบโรภายหลังจากการทําวัคซีน แตการใชกาก

ขม้ินชันในอาหารไกเนื้อที่ระดับ 6 และ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร ทําใหเปอรเซ็นตเนื้อหนาอกลดลง การใชกาก

ขม้ินชันในอาหารไกเนื้อในระดับไมเกิน 4 เปอรเซ็นตในอาหาร จะทําใหมีตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัวต่ํา

ที่สุดและไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก 
 

คําสําคัญ : กากขมิ้นชัน  ไกเนื้อ  สมรรถภาพการผลิต 
 

ABSTRACT 
An experiment was conducted to study effects of Curcuma longa Linn. marc supplementation 

on broiler performance, immune responses against Newcastle disease and Gumboro virus, and 

carcass quality.  A total of eight hundred day old Ross 308 chicks were randomly separated into 4 

groups under completely randomized design (CRD).  Each group consisted of four replications with 50 

broilers in each (25 males and 25 females).  The birds were raised for 42 days using the dietary 

treatments as following: Treatment 1 Control diet, Treatment 2, 3, and 4 diets supplemented with 4, 6 

and 8% of Curcuma longa Linn. marc, respectively. 
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 The results showed that supplementation of Curcuma longa Linn. marc at 6 and 8% in broiler 

diets caused the decreasing of broiler growth performance during starting period.  No significant 

differences among the dietary treatments for the whole experimental period were found in body weight 

gain, feed intake, feed conversion ratio (FCR), mortality and immune responses against Newcastle 

disease and Gumboro virus after vaccination.  However, using 6 and 8% of Curcuma longa Linn. marc 

in diet caused the less breast percentage.  Supplementation of Curcuma longa Linn. marc at 4% in 

broiler diets was recommended since it caused the lowest feed cost per weight gain and did not have 

the adverse effect on broiler performance and carcass quality. 
 
Keywords : Curcuma longa Linn. marc, broiler, performance 
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คํานํา 
           ขม้ินชัน (Curcuma longa Linn.) เปนพืชสมุนไพรที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และนํามาแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ มากมายทั้งในรูปของยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องสําอาง  ในเหงาขมิ้นชันมี

สารสําคัญอยู 2 กลุมคือ น้ํามันหอมระเหย และสารกลุมเคอรคูมินอยด (curcuminoids) (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 

2544ก) มีคุณสมบัติปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและรักษาอาการอาหารไมยอย (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 

2544ข) ดวยเหตุนี้ ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรจึงกําหนดและระบุใหผงขม้ินชันที่จะนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตยา 

ตองมีปริมาณน้ํามันหอมระเหยไมต่ํา 6% และเคอรคูมินอยดไมต่ํากวา 5%  ผลพลอยไดจากการสกัดเอาน้ํามัน

หอมระเหยและสารกลุมเคอรคูมินอยดออกไป ทําใหเหลือกากขมิ้นชัน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารไกไข

ไดที่ระดับ 4-8 เปอรเซ็นต โดยที่ไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพการผลิต (สุชาติ และคณะ, 2550) ดังนั้นกาก

ขม้ินชันจึงนาจะสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารในไกเนื้อไดอีกชนิดหนึ่ง เพ่ือลดการใชวัตถุดิบอาหารชนิดอื่น

ในชวงที่มีราคาแพง เชน รําละเอียด หรือรําสกัดน้ํามัน และยังเปนแนวทางในการใชประโยชนจากผลพลอยไดจาก

อุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงผลการเสริมกากขมิ้นชันในสูตรอาหารตอ

สมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและโรคกัมโบโร และคุณภาพซากของไกเนื้อ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ใชไกเนื้อสายพันธุทางการคา ไดแก สายพันธุ Ross 308 อายุ 1 วัน จํานวน 800 ตัว แบงเปนเพศผู 400 

ตัว และเพศเมีย 400 ตัว  โดยแบงกลุมการทดลองออกเปน 4  กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 50 ตัว แตละซ้ํามีไกเพศผู 

25 ตัว และไกเพศเมีย 25 ตัว ใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ใชระยะเวลาใน

การเลี้ยง 42 วัน โดยมีอาหารทดลองดังนี้ 

              กลุมทดลองที่  1   กลุมควบคุม ไมใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร 

              กลุมทดลองที่  2   ใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร 4 เปอรเซ็นต 

              กลุมทดลองที่  3   ใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร 6 เปอรเซ็นต 

              กลุมทดลองที่  4   ใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร 8 เปอรเซ็นต 
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 กากขมิ้นชันที่ใชในการศึกษาไดมาจากองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข มีปริมาณของสาร 

เคอรคูมินอยด (total curcuminoids) ประมาณ 0.21% w/w และมีราคาจําหนายกิโลกรัมละ 5.00 บาท กอน

นํามาใชในสูตรอาหารไดทําการวิเคราะหหาปริมาณโภชนะดวยวิธี proximate analysis (A.O.A.C., 1990) และ

ศึกษาคาการยอยไดและใชประโยชนไดของโภชนะในอาหารไกเนื้อตามวิธีการของ Bolin et al. (1952) และ Hill  

et al. (1960) พบวากากขมิ้นชันมีระดับพลังงานใชประโยชนได (ME) 2495.57 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม โปรตีน  

9 เปอรเซ็นต เยื่อใย 7.88 เปอรเซ็นต แคลเซียม 0.27 เปอรเซ็นต และฟอสฟอรัสใชประโยชนได 0.18 เปอรเซ็นต  

 แบงระยะเวลาในการทดลองออกเปน 3 ชวงอายุ ใหไกทุกกลุมทดลองไดรับอาหารที่คํานวณใหมีปริมาณ

โภชนะตามความตองการของไกเนื้อแตละชวงอายุดังนี้ ชวงอายุที่ 1 (1-21 วัน) ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 22 

เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชนได 3,100 กโิลแคลอรีตอกิโลกรัม  ชวงอายุที่ 2 (22-38 วัน) ไดรับอาหารที่มีระดับ

โปรตีน 20 เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชนได 3,150 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม  และชวงอายุที่ 3 (39-45 วัน) ไดรับ

อาหารที่มีระดับโปรตีน 18 เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชนได 3,200 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม สําหรับปริมาณ

โภชนะอื่นคํานวณใหมีปริมาณใกลเคียงกันทุกกลุมทดลอง บันทึกน้ําหนักตัวของลูกไกเม่ือเร่ิมตนการทดลอง และ

บันทึกขอมูลระหวางการทดลองดังนี้ ในวันที่ 21, 38 และ 45 ของการทดลองทําการบันทึกน้ําหนักตัว ปริมาณ

อาหารที่กินตอตัว อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (FCR) และเปอรเซ็นตการตาย หลังจากสิ้นสุดการเลี้ยงที่

อายุ 45 วัน สุมไกทดลองแตละกลุม กลุมละ 10 ตัว (เพศผู 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) ศึกษาลักษณะซากโดยแยกซาก

เปนชิ้นสวนตางๆ และคํานวณหาเปอรเซ็นตชิ้นสวนซาก 

 ไกทดลองไดรับวัคซีนตามโปรแกรมดังนี้ ทําวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบเชื้อเปนที่อายุ 7 วันและ 

21 วัน และวัคซีนกัมโบโรที่อายุ 14 วัน  เม่ือไกอายุได 35 วัน ทําการเจาะเลือดไกเพศผู 4 ตัว และเพศเมีย 4 ตัวใน

แตละซ้ํา โดยเจาะที่เสนเลือดดําบริเวณปก และเก็บซีร่ัมเพ่ือตรวจระดับไตเตอรของภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและ

โรคกัมโบโร  

 

การวิเคราะหทางสถิต ิ
             ขอมูลดานสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและโรคกัมโบโร และเปอรเซ็นตชิ้นสวนซาก 

ทําการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) และทําการเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s W-Procedure 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลตอสมรรถภาพการผลิต 
 ผลการใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อท่ีระดับ 0, 4, 6 และ 8 เปอรเซ็นต ตอสมรรถภาพการผลิตพบวา 

การใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อในระดับที่สูงขึ้นในชวงอายุ 1-21 วัน สงผลใหสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ

ลดลง โดยไกในกลุมควบคุมมีน้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นสูงที่สุด แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับไกทดลองที่

ใชกากขมิ้นชัน 4 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร  การใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 6 และ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร ทําให

น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในขณะที่ปริมาณอาหารที่กินตอตัว

ในทุกกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงสงผลใหคา FCR ของกลุมควบคุม
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มีคาต่ําที่สุดแตไมแตกตางจากกลุมทดลองที่ใชกากขมิ้นชัน 4 และ 6 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร (p>0.05) ในขณะที่

การใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร ทําใหมีคา FCR สูงกวากลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ (p<0.01) ในสวนของอัตราการตายพบวา ทุกกลุมทดลองมีอัตราการตายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (Table 1) 

 

Table 1 Effect of Curcuma longa Linn. marc supplementation on broiler performance (1-21days of age)  
 

Treatment 
Body weight gain 

(g) 
Feed intake 

(g) 
FCR 

Mortality 
(%) 

Control 785.10a 1,027.50 1.309b 0.00 

4% Curcuma longa Linn. marc 777.93ab 1,021.17 1.313b 0.50 

6% Curcuma longa Linn. marc 757.85bc 1,012.00 1.336ab 0.00 

8% Curcuma longa Linn. marc 749.98c 1,016.15 1.355a 0.00 

P-value 0.0027 0.4370 0.0046 0.4262 

Pooled SEM 11.33 13.54 0.016 0.50 
  a, b, c Means within the same column with different superscripts differ highly significantly (P<0.01) 

 

ผลการใชกากขมิ้นชันเปนวัตถุดิบในอาหารไกเนื้อชวงอายุ 22-38 วัน พบวาน้ําหนักตัวที่เพ่ิม FCR และ

อัตราการตาย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกกลุมทดลอง แตในสวนของปริมาณอาหารที่กินตอตัว

พบวา กลุมทดลองที่ใชกากขมิ้นชันในอาหารที่ระดับ 6 เปอรเซ็นต มีปริมาณอาหารที่กินตอตัวสูงกวากลุมอื่นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่กลุมที่ใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร มีปริมาณอาหาร

ที่กินสูงกวากลุมควบคุมและกลุมที่ใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 4 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร แมวาจะแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) 

 

Table 2  Effect of Curcuma longa Linn. marc supplementation on broiler performance (22-38 days of age) 
 

Treatment 
Body weight gain 

(g) 
Feed intake 

(g) 
FCR 

Mortality 
(%) 

Control 1,330.20 2,476.6b 1.863 0.00 

4% Curcuma longa Linn. marc 1,314.00 2,480.45b 1.890 0.51 

6% Curcuma longa Linn. marc 1,314.50 2,514.20a 1.914 0.00 

8% Curcuma longa Linn. marc 1,289.75 2,489.91b 1.931 0.50 

P-value 0.8743 0.0453 0.7320 0.5807 

Pooled SEM 47.25 37.83 0.052 0.74 
  a, b Means within the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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ในชวงอายุ 39-45 วัน ซึ่งเปนชวงสุดทายของการทดลอง และผลการเลี้ยงตลอดการทดลอง (ชวงอายุ 1-

45 วัน) พบวาไกทดลองที่ไมใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร และกลุมที่ใชกากขมิ้นชันในอาหารที่ระดับ 4, 6 และ 8 

เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสมรรถภาพการผลิต ทั้งในสวนของน้ําหนักตัวที่เพ่ิม 

ปริมาณอาหารที่กินตอตัว FCR และอัตราการตาย (P>0.05) ดังแสดงใน Table 3 และ 4 

 

Table 3  Effect of Curcuma longa Linn. marc supplementation on broiler performance (39-45 days of age) 
 

Treatment 
Body weight gain 

(g) 
Feed intake 

(g) 
FCR 

Mortality 
(%) 

Control 516.80 1,262.5 2.440 0.00 

4% Curcuma longa Linn. marc 549.89 1,124.0 2.041 0.00 

6% Curcuma longa Linn. marc 581.53 1,266.5 2.180 0.00 

8% Curcuma longa Linn. marc 522.13 1,187.3 2.282 0.00 

P-value 0.2684 0.5435 0.2219 1.000 

Pooled SEM 52.00 164.59 0.232 0.00 

 
Table 4  Effect of Curcuma longa Linn. marc supplementation on broiler performance (0-45 days of age) 
 

Treatment 
Body weight gain 

(g) 
Feed intake 

(g) 
FCR 

Mortality 
(%) 

Control 2632.10 5,020.08 1.909 0.00 

4% Curcuma longa Linn. marc 2641.81 5,022.61 1.902 1.00 

6% Curcuma longa Linn. marc 2653.88 5,124.38 1.931 0.00 

8% Curcuma longa Linn. marc 2561.85 4,996.90 1.951 0.50 

P-value 0.3048 0.2682 0.5601 0.3667 

Pooled SEM 86.76 116.11 0.051 1.05 

  

เม่ือทําการชําแหละชิ้นสวนของซากไกที่ไดจากการทดลองพบวา เปอรเซ็นตชิ้นสวนเมื่อเทียบกับน้ําหนัก

ไกมีชีวิต สวนปก นอง และสะโพก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  ในขณะที่เปอรเซ็นตชิ้นสวน

อกจะลดลงเมื่อใชกากขมิ้นชนัในอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยกลุมที่ใชกากขมิ้นชันในระดับ 8 เปอรเซ็นตในอาหาร มี

เปอรเซ็นตเนื้อหนาอกต่ํากวากลุมอื่น (p<0.01) แตไมตางจากกลุมที่ใชกากขมิ้นชันในระดับ 6 เปอรเซ็นตในสูตร

อาหาร (Table 5) สําหรับผลการศึกษาระดับภูมิคุมกันของไกเนื้อพบวา กลุมควบคุมและกลุมที่ใชกากขมิ้นชันใน

สูตรอาหารที่ระดับ4, 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและกัมโบโรแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงใน Table 6 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 254 

Table 5 Brest, wings, drums and thighs weight as percentages of live weight of 45 day-old broilers fed 

different experimental diets 
 

Treatment Breast Wings Drums Thighs 

Control 21.09a 7.68 10.10 12.86 

4% Curcuma longa Linn. marc 21.09a 7.77 10.24 13.18 

6% Curcuma longa Linn. marc 20.55ab 7.85 10.21 13.22 

8% Curcuma longa Linn. marc 20.05b 7.70 10.09 12.57 

P-value 0.0099 0.7677 0.6593 0.4087 

Pooled SEM 0.40 0.25 0.21 0.60 
  a, b Means within the same column with different superscripts differ highly significantly (P<0.01) 

 

Table 6 Levels of New Castle diseases (ND) and Infectious Bursal Disease (IBD) immunity of 35 day-

old broilers fed different experimental diets 
 

Treatment ND IBD 

Control 3.28 2,462.65 

4% Curcuma longa Linn. marc 3.09 2,399.13 

6% Curcuma longa Linn. marc 3.13 2,516.17 

8% Curcuma longa Linn. marc 2.84 2,635.16 

P-value 0.7361 0.6979 

Pooled SEM 2.84 817.80 

 

จากผลการทดลองเมื่อมีการคํานวนตนทุนคาอาหารในการใชกากขมิ้นชันเปนวัตถุดิบอาหารไกเนื้อ พบวา 

กลุมที่ใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 4 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร มีแนวโนมที่จะมีตนทุนคาอาหารตลอดการเลี้ยง 45 วันใน

การเพิ่มน้ําหนักตัวไก 1 กิโลกรัม ที่ต่ํากวากลุมควบคุมและกลุมที่ใชกากขมิ้นชันในอาหารที่ระดับ 6 และ 8 

เปอรเซ็นต (p=0.1667) ดังแสดงใน Table 7 

 ผลของการทดลองในชวงแรก (ชวงอายุ 1-21 วัน) พบวา การใชกากขมิ้นชันที่มีลักษณะเปนผงแหง ฟาม 

และมีระดับเยื่อใยที่คอนขางสูง (7.88 เปอรเซ็นต) ในอาหารลูกไกเนื้อ สงผลใหการเพิ่มน้ําหนักตัวของลูกไกเนื้อ

ดอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมใชกากขมิ้นชันในสูตรอาหาร เนื่องจากระบบยอยอาหารของลูกไกระยะเล็กยัง

มีการพัฒนาไมสมบูรณ ลูกไกยังไมสามารถใชประโยชนจากกากขมิ้นชันที่เสริมลงในอาหารไดอยางเต็มที่ แตเม่ือ

อายุไกเพ่ิมมากขึ้นระบบการยอยอาหารมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ไกจะพยายามกินอาหารเพิ่มขึ้นเพ่ือใหไดรับโภชนะ

ตางๆ อยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดจากผลการทดลองในชวงที่ 2 (ชวงอายุ 22-35 วัน) ทําใหในชวงทายของการ

ทดลอง ไกกลุมที่ไมใชกากขมิ้นชันและกลุมที่ใชกากขมิ้นชันที่ระดับ 4, 6 และ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร จึงมี

น้ําหนักตัวเพ่ิมใกลเคียงกัน และเมื่อพิจารณาผลตลอดการทดลองพบวา การเสริมกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อที่
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ระดับ 0, 4 ,6 และ 8 เปอรเซ็นต ใหผลตอสมรรถภาพการผลิตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

แตพบวากลุมที่ใชกากขมิ้นชันในระดับที่สูงกวา 6 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร มีสัดสวนของเนื้อหนาอกต่ํากวากลุม

ควบคุมและกลุมที่ใชกากขมิ้นชัน 4 เปอรเซ็นตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อันเปนผลจากการที่ไกมี

น้ําหนักตัวเพ่ิมในชวงแรกดอยกวากลุมอื่น สงผลกระทบถึงการสรางกลามเนื้อและไขมันในการเพิ่มน้ําหนักตัวและ

สรางเนื้อหนาอก (Leeson and Summers, 1997) ผลการทดลองนี้สอดคลองกับ สุชาติ และคณะ (2550) ที่ทําการ

ทดลองใชกากขมิ้นชันในอาหารไกไข พบวาเม่ือใชกากขมิ้นชันในระดับที่สูงขึ้นในสูตรอาหารจะทําใหสมรรถภาพ

การผลิตของไกไขลดลง เม่ือพิจารณาถึงตนทุนคาอาหารพบวา ในการผลิตไกใหมีน้ําหนักเพ่ิม 1 กิโลกรัม การใช

กากขมิ้นชันในอาหารที่ระดับ 4 เปอรเซ็นต จะทําใหมีตนทุนคาอาหารต่ําที่สุด สําหรับผลการศึกษาถึงระดับ

ภูมิคุมกันโรคของไกเนื้อพบวา การใชกากขมิ้นชันในระดับตางๆ ใหผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เนื่องจากระดับของเคอรคูมินอยดมีเหลืออยูนอยมากในกากขมิ้นชัน (ประมาณ 0.21% w/w) จึงไมสามารถชวย

ปรับปรุงระดับภูมิคุมกันโรคของไกเนื้อใหดีขึ้นได 

 

Table 7 Feed cost per 1 kilogram of body weight gain of broilers fed different experimental diets (1-42 

days of age) 
 

                   Treatment 
Feed cost per body weight gain  

(Bahts/Kg) 

Control 29.79 

4% Curcuma longa Linn. marc 27.69 

6% Curcuma longa Linn. marc 29.09 

8% Curcuma longa Linn. marc 29.66 

P-value 0.1667 

Pooled SEM 1.36 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองพบวาการใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อท่ีระดับมากกวา 4 เปอรเซ็นตขึ้นไป จะสงผลให

สมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อในระยะเล็กลดลง แมวาการใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อท่ีระดับ 0, 4, 6 และ 8 

เปอรเซ็นตจะใหผลตอสมรรถภาพการผลิต และระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลและกัมโบโรภายหลังจากการทํา

วัคซีน ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อท่ีระดับสูง 6 และ 8 

เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร จะทําใหเปอรเซ็นตเนื้อหนาอกลดลง ดังนั้นจึงควรใชกากขมิ้นชันในอาหารไกเนื้อในระดับ

ไมเกิน 4 เปอรเซ็นต ในอาหารจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพการผลิตและทําใหมี

ตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ําที่สุด 
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