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ผลการใชกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร ตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข  
และภูมิคุมกันโรคของแมไกไข 
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บทคัดยอ  
ศึกษาการเสริมสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจรระดับตางๆ ในอาหาร โดยใชไกไข 480 

ตัว แบงเปน 10 กลุมทดลอง กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 12 ตัว พบวาตลอด 3 ชวงการทดลอง อัตราการใหไข น้ําหนักไข
เฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล อัตราการเลี้ยงรอด น้ําหนักตัวไกเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น คาฮอฟยูนิต คะแนนสีไขแดง และความหนาเปลือกไขไมแตกตางกันทางสถิติ สวนความถวงจําเพาะของ
ฟองไขในชวงการทดลองที่ 1 และ 3 ไมแตกตางกันทางสถิต ิแตความถวงจําเพาะของฟองไขในชวงการทดลองที่ 2 
และตลอดการทดลองแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) ไกกลุมที่ไดรับอาหารไกไขผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม 
ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม และฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม ความถวงจําเพาะของฟองไขสูงกวากลุมอื่นๆ สวนคาภูมิ
คุมโรคนิวคาสเซิลไมแตกตางกันทางสถิต ิ ไกไขที่ไดรับอาหารเสริมสมุนไพรกวาวเครือขาวระดับ 100, 200 พีพีเอ็ม 
ขมิ้นชันระดับ 1,000 พีพีเอ็ม และฟาทะลายโจรระดับ 500, 1,000 หรือ 1,500 พีพีเอ็ม ไมมีผลเสียตอสมรรถภาพ
การใหไข คุณภาพไข และภูมิคุมโรคของไกไข  
 
คําสําคัญ : สมรรถภาพการใหไข  ภูมิคุมโรค  กวาวเครือขาว  ขมิ้นชัน  ฟาทะลายโจร   

 

Abstract  
 The effect of Pueraria mirifica, Curcuma longa L. and Andrographis paniculata supplementation 
at different levels in laying hen diet was studied using 480 laying hens.  The birds were randomly 
separated into 10 groups with 4 replications of 12 birds per group.  Throughout the three 28-day 
periods, egg production, average egg weight, feed intake/hen/day, feed consumed per a dozen eggs, 
livability, average weight gain, Haugh unit, yolk color score, and eggshell thickness were not 
significantly different among treatments. Specific gravity of eggs produced in the first and the third 
periods had no statistical differences, however, the effect was detected in the second periods and the 
average for the whole experiment (P<0.05).  Hens fed a diet supplemented with a combination of 200 
ppm. Pueraria mirifica, 1,000 ppm. Curcuma longa L. and 1,000 ppm. Andrographis paniculata had the 
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highest egg specific gravity. No difference was observed for immune response against Newcastle 
disease.  Supplementation of 100 and 200 ppm., Pueraria mirifica, 1,000 ppm. Curcuma longa L. and 
500, 1,000 or 1,500 ppm. Andrographis paniculata in laying hen diets did not have the adverse effect on 
laying performance, egg quality and immune response of birds. 

  
Keywords : egg performance, immunity, Pueraria mirifica, Curcuma longa L., Andrographis paniculata  
E-mail : agrott@ku.ac.th   
 

คํานํา 
การเลี้ยงไกไขแบบอุตสาหกรรมในปจจุบันมีการเลี้ยงไกแบบหนาแนน เพื่อประหยัดพื้นที่และลดตนทุนการ

ผลิต สงผลใหเกิดความเครียดที่เปนปจจัยเหนี่ยวนําใหเกิดอนุมูลอิสระภายในเซลล และในระบบไหลเวียนเลือด 
อนุมูลอิสระเหลานี้อาจสงผลรายตอเยื่อหุมเซลล ระบบภูมิคุมกัน รวมไปจนถึงการเจริญเติบโตได (Cravener et al., 
1992) และอาจสงผลกระทบตอการสรางผลผลิตไขไกดวย การเสริมสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไกจึงเปนแนวทางหนึ่ง
ในการแกปญหา อีกทั้งใชสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย ลดการนําเขายา เคมีภัณฑ หรือผลิตภัณฑสมุนไพรจาก
ตางประเทศ สมุนไพรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้ไดแก กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร 

กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) เปนพืชสมุนไพรที่เริ่มนิยมใชในมนุษย เปนสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์
คลายเอสโตรเจน ในการคุมกําเนิดนกพิราบใชหัวกวาวเครือขาวตากแหงปน 8% คลุกกับปลายขาวสุกตากแหง 
โปรยใหนกพิราบกิน สามารถคุมกําเนิดนกพิราบไดทั้งเพศผูและเพศเมีย (ยุทธนา และสันติ, 2538) สําหรับการใช 
หัวกวาวเครือขาวในอาหารไกไขระดับ 0, 100, 300, 600, 900 และ 1,200 พีพีเอ็ม นาน 16 เดือน พบวาไกไขที่ไดรับ
กวาวเครือขาวระดับ 0, 100, 300 และ 600 พีพีเอ็ม มีอัตราการใหไขไมแตกตางกันทางสถิติ แตไกไขที่ไดรับ
กวาวเครือขาวระดับ 900 และ 1,200 พีพีเอ็ม มีอัตราการใหไขต่ํากวาไกไขกลุมอื่นๆ  ไกไขที่ไดรับกวาวเครือ 100  
พีพีเอ็ม พบวามีน้ําหนักไขเฉลี่ยมากกวาไขไกจากกลุมอื่นๆ อีกทั้งมีการตรวจสอบผลตกคางของเอสโตรเจนจาก
กวาวเครือขาวในไขไกและเนื้อไก โดยผสมไขไกหรือเนื้อไกในอาหารเลี้ยงหนูทดลอง (bioassay) ปรากฏวาไมมีการ
สะสมของฮอรโมนเอสโตรเจนในไขไกและเนื้อไกจากไกที่เสริมกวาวเครือขาวในอาหารทุกระดับ (สมโภชน และคณะ, 
2545) 

ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) เปนสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาคอนขางสูง เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์สําคัญ
คือ เคอรคูมินอยด (curcuminoid) ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเทากับสารตานอนุมูลอิสระ
สังเคราะห (Shalini and Srinivas, 1987) มีบทบาทในการกระตุนภูมิคุมกัน (Liu, 1996; Churchill et al., 2000) 
และมีรายงานวาสามารถลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือด (Rao et al., 1970) นอกจากนี้ยังมีรงควัตถุที่สามารถเพิ่ม
สีของไขแดงได (Radwan Nadia et al., 2008) ในไกเนื้อ Samarasinghe and Wenk (n.d.) รายงานวา การเสริมผง
ขมิ้นชันลงในอาหารไกเนื้อระยะขุน (3-7 สัปดาห) ในระดับ 1,000 พีพีเอ็ม มีผลทําใหอัตราการเพิ่มน้ําหนัก 
ประสิทธิภาพการใชอาหาร ประสิทธิภาพการใชพลังงานและโปรตีน ดีเทียบไดกับการเสริมยาปฏิชีวนะเวอรจิเนียมัย
ซิน 500 พีพีเอ็ม และดีกวากลุมเปรียบเทียบที่ไมไดเสริมวัตถุที่เติมในอาหาร การใชผงขมิ้นแหงในการเลี้ยงสัตวมี
ปญหาความสม่ําเสมอของสารออกฤทธิ์สําคัญในสมุนไพร ทรงพล และคณะ (2552) จึงศึกษาการเสริมสารสกัด
หยาบจากขมิ้นชันในอาหารไกไข โดยกําหนดอัตราการใชตามระดับเคอรคูมินอยด 0, 50 และ 100 พีพีเอ็ม และ
ความหนาแนนในการเลี้ยงไกไข 2 และ 3 ตัวตอกรง (ใชพื้นที่การเลี้ยง 600 และ 400 ตารางเซนติเมตรตอตัว 
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ตามลําดับ) พบวาไกไขที่เลี้ยงที่ความหนาแนน 2 ตัวตอกรง มีอัตราการใหไข (hen-housed egg production) 
มากกวาไกกลุมที่เลี้ยง 3 ตัวตอกรง และไกกลุมที่เสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารไกไข 100 พีพีเอ็ม มี
อัตราการใหไข (hen-day egg production) สูงสุด  สวนคะแนนสีไขแดงพบวา กลุมที่เสริมสารสกัดหยาบจาก
ขมิ้นชันมีคะแนนสีไขแดงมากกวากลุมควบคุม 

ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata) เปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ใชทั้งตนเพื่อขับเสมหะ
หลังผาตัดตอมทอนซิลอักเสบ ใบใชแกไข แกบิด แกทองเสีย แกฝ แกอักเสบบวม แกงูสวัด แกเริม และเปนยาบํารุง 
(วิทย, 2542) จากการเสริมฟาทะลายโจรในอาหารไกไขที่ระดับ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5% พบวาไกไขที่ไดรับ
อาหารเสริมฟาทะลายโจรระดับ 0.1 ถึง 0.5% ไมทําใหสมรรถนะการผลิตไข หรือคุณภาพของฟองไขแตกตางจาก
กลุมเปรียบเทียบที่ไมไดเสริมยาและฟาทะลายโจรในอาหาร อยางไรก็ตามอัตราการเลี้ยงรอดของแมไกและความ
เขมของสีไขแดงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับฟาทะลายโจรที่เสริมเพิ่มขึ้นในอาหาร และตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัมของไข ที่
ผลิตไดเพิ่มขึ้นตามระดับของฟาทะลายโจรในอาหาร (รัชดาวรรณ และคณะ, 2542)  

จากผลงานวิจัยที่รายงานวา เมื่อใชสมุนไพรกวาวเครือขาว ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน แตละชนิดในระดับตางๆ 
มีผลดีสมรรถภาพการใหผลผลิตไข คุณภาพไขดานตางๆ และระดับภูมิคุมโรคของไกไข ฉะนั้นงานวิจัยนีจ้ึงใช
สมุนไพรไทยทั้งสามชนิดนี้ผสมกันในระดับตางๆ โดยคาดหวังวาการใชสมุนไพรทั้งสามชนิดนี้ผสมกันในอาหารไกไข 
แมไกจะไดสรรพคุณของสมุนไพรทั้งสามชนิดในการเพิ่มสมรรถภาพการใหผลผลิตไข คุณภาพไขดานตางๆ เชน สีไข
แดง ความถวงจําเพาะของฟองไข ความหนาเปลือกไข ฯลฯ  และเพิ่มระดับภูมิคุมโรคของไกไข  

 
อุปกรณและวิธีการ 

ใชไกไขพันธุลูกผสมการคา เพศเมีย อายุ 40 สัปดาห จํานวน 480 ตัว แบงไกออกเปน 10 กลุม กลุมละ 4 
ซ้ํา ซ้ําละ 12 ตัว โดยไกทุกกลุมไดรับอาหารไกไขที่มีโปรตีน 19.00% พลังงานใชประโยชนได 2,750 กิโลแคลอรี/กก. 
แคลเซียม 4.00% (NRC, 1994) และมีสวนผสมของสมุนไพรหัวกวาวเครือขาว เหงาขมิ้นชัน และตนฟาทะลายโจร 
ที่เตรียมโดยนําสมุนไพรแตละชนิดตากแหงแลวบดเปนผงละเอียด เสริมสมุนไพรแตละชนิดในระดับตางๆ ดังนี ้
  กลุมที ่1 กลุมเปรียบเทียบ (อาหารไกไข ไมผสมสมุนไพร) 
  กลุมที ่2 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 100 พีพีเอ็ม  

  กลุมที ่3 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่4 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 100 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร  500 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่5 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 100 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่6 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 100 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร 1,500 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่7 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร  500 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่8 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม  
  กลุมที ่9 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร 1,500 พีพีเอ็ม 
  กลุมที ่10 อาหารไกไข ผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม, ฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม  

วางแผนการทดลองแบบ CRD เลี้ยงไกไขในโรงเรือนปดที่ควบคุมอุณหภูมิโดยใชระบบการระเหยความเย็น
ดวยไอน้ํา (evaporative cooling system) ใหอาหารและน้ําอยางเต็มที่ทุกกลุม โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง คือ เชา
และบาย มีน้ําใหตลอดเวลาโดยผานจุบน้ําดานบนกรงตับ กรงตับจะเปนแบบสองชั้นซอนเหลื่อมกัน 
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  เก็บขอมูลนาน 3 ชวงการทดลองๆ ละ 28 วัน บันทึกขอมูลตางๆ ดังนี้ อัตราการไข (hen-day egg 
production) น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กิน/วัน/ตัว ปริมาณอาหารที่ใชตอการผลิตไขหนึ่งโหล อัตราการเลี้ยง
รอด น้ําหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงระหวางการทดลอง ฮอฟยูนิต คะแนนสีไขแดง สีเปลือกไข ความหนาเปลือกไข และ
ความถวงจําเพาะฟองไข ไกทดลองไดรับวัคซีนนิวคาสเซิลกอนสิ้นสุดการทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห และเมื่อสิ้นสุด
การทดลองทําการเจาะเลือดและเก็บซีรั่มเพื่อตรวจระดับไตเตอรของภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิล 

 
ผลการทดลองและวิจารณ  

 ไกไขที่ไดรับอาหารเสริมสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร ในระดับตางๆ ทั้ง 10 กลุม
ทดลอง มีสมรรถภาพการใหผลผลิตไข คุณภาพไข และภูมิคุมโรค ดังนี ้

1.  สมรรถภาพการใหผลผลิตไข ผลการศึกษาการใชสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร
ระดับตางๆ ในอาหารตอสมรรถภาพการใหผลผลิตไขตลอด 3 ชวงการทดลอง (Table 1) พบวาสมรรถภาพการ
ใหผลผลิตของไกไขในการศึกษานี้ ไดแก อัตราการใหไข (hen-day egg production) น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณ
อาหารที่กิน/ตัว/วัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล อัตราการเลี้ยงรอด และน้ําหนักตัวไกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
ตลอดการทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สอดคลองกับรายงานของสมโภชน และคณะ (2545) ที่
พบวาการใชกวาวเครือขาวต่ํากวา 600 พีพีเอ็ม  ไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการใหไข  สวนรัชดาวรรณ และคณะ 
(2542) รายงานวา การเสริมฟาทะลายโจรในอาหารไกไขระดับ 0.1 ถึง 0.5% มีสมรรถภาพการผลิตไขและคุณภาพ
ของฟองไขไมแตกตางจากกลุมเปรียบเทียบ แตมีอัตราการเลี้ยงรอดของแมไกสูงกวากลุมเปรียบเทียบ  
 
Table 1 Effects of three Thai herbs on overall laying hen performances throughout the 3 28-d periods 

of experiment 

Treatment1 Hen-day egg 
production (%) 

Egg 
weight (g) 

Feed intake 
(g/b/d) 

Feed/dozen 
egg (kg) 

Livability 
(%) 

Body weight 
gain (g) 

1 69.62 64.12 99.50 1.723 100.00 134.94 
2 71.21 64.70 101.07 1.755 95.83 127.63 
3 67.09 63.09 97.62 1.793 97.92 123.52 
4 66.77 63.37 97.27 1.758 100.00 124.11 
5 67.56 64.72 97.98 1.745 100.00 108.08 
6 67.40 63.67 95.69 1.833 91.67 124.56 
7 65.24 64.74 93.69 1.743 97.92 150.81 
8 68.53 62.43 95.78 1.675 100.00 82.92 
9 68.75 63.77 98.55 1.778 93.75 110.56 
10 68.60 64.82 95.22 1.680 97.92 120.87 

P-value 0.9839 0.1369 0.5495 0.6427 0.1709 0.5825 
Pool SE ± 6.73 1.26 4.67 0.109 4.81 38.94 
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2. คุณภาพไข ผลการศึกษาการใชสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจรระดับตางๆ ใน
อาหารตอคุณภาพไขตลอด 3 ชวงการทดลอง (Table 2) พบวาคาฮอฟยูนิต คะแนนสีไขแดง และความหนาเปลือก
ไข แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  สอดคลองกับรายงานของรัชดาวรรณ และคณะ (2542) ที่พบวา การ
เสริมฟาทะลายโจรในอาหารไกไขระดับ 0.1 ถึง 0.5% มีคุณภาพของฟองไข (ยกเวนคะแนนสีไขแดง) ไมแตกตาง
จากกลุมเปรียบเทียบ และสอดคลองกับทรงพลและคณะ (2552) ที่รายงานวาการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน 
0, 50, 100 พีพีเอ็มในอาหารไกไขที่เลี้ยงภายใตความหนาแนน 2 และ 3 ตัวตอกรง  พบวาไขไกทุกกลุมมีคุณภาพ
ภายในฟองไข (ยกเวนคะแนนสีไขแดง) ไมแตกตางกัน  ซึ่งผลการทดลองครั้งนี ้ในสวนคะแนน สีไขแดงที่ไมแตกตาง
กันทางสถิตินั้น ขัดแยงกับรายงานของรัชดาวรรณ และคณะ (2542) ที่พบวาการเสริมฟาทะลายโจรในอาหารไกไข
ระดับ 0.1 ถึง 0.5% มีคะแนนสีไขแดงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับฟาทะลายโจรที่เสริมในอาหารเพิ่มขึ้น และคะแนนส ี
ไขแดงจากไขไกที่ไดรับอาหารเสริมระดับเคอรคูมินอยด 50 และ 100 พีพีเอ็ม มีสีเขมกวาไขไกจากกลุมเปรียบเทียบ 
(ทรงพล และคณะ, 2552) และ Radwan Nadia et al. (2008) ที่รายงานวาสารสีในขมิ้นชันมีผลใหสีของไขแดง 
เขมขึ้น   
 
Table 2   Effects of three Thai herbs on overall egg quality throughout the 3 28-d periods of experiment 

Treatment Haugh unit Yolk color score Shell thickness (mm) 

1 91.58 7.85 0.348 
2 91.41 8.21 0.368 
3 91.82 7.93 0.355 
4 91.99 7.79 0.356 
5 89.75 7.77 0.359 
6 89.90 7.86 0.351 
7 93.02 7.84 0.333 
8 91.63 7.89 0.351 
9 89.98 8.29 0.345 
10 88.21 7.96 0.367 

P-value 0.7747 0.5533 0.1680 
Pool SE ± 3.62 0.375 0.016 
 
สวนความถวงจําเพาะของฟองไข (Table 3) ในชวงการทดลองที่ 1 และ 3 พบวาแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิต ิแตความถวงจําเพาะของฟองไขในชวงการทดลองที่ 2 และคาเฉลี่ยตลอดการทดลองแตกตางกัน
ทางสถิต ิ(P<0.05) โดยความถวงจําเพาะของฟองไขในชวงการทดลองที ่2 ของกลุมที ่8 (อาหารไกไขผสมกวาวเครือ
ขาว 200 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม และฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม) มีคาสูงที่สุดเทากับ 1.094 ซึ่งไม
แตกตางทางสถิติกับคาความถวงจําเพาะของฟองไขของกลุมที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 ที่มีคาเทากับ 1.090, 
1.090, 1.090, 1.091, 1.091, 1.090, 1.087, และ 1.093 ตามลําดับ  สวนความถวงจําเพาะของฟองไขในชวงการ
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ทดลองที่ 2 ของกลุมที่ 1 มีคาต่ําที่สุดเทากับ 1.087 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับคาความถวงจําเพาะของฟองไขของ
กลุมที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10 แตแตกตางทางสถิต ิ (P<0.05) กับความถวงจําเพาะของฟองไขของกลุมที่ 8  
สําหรับความถวงจําเพาะของฟองไขตลอดการทดลองของกลุมที่ 8 พบวามีคาสูงที่สุดเทากับ 1.093 ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับความถวงจําเพาะของฟองไขของกลุมที่ 2, 3, 5, 6, 7 และ 10 ที่มีคาเทากับ 1.090, 1.090, 1.091, 
1.090, 1.090 และ 1.091 ตามลําดับ  สวนความถวงจําเพาะของฟองไขตลอดการทดลองของกลุมที่ 1, 4 และ 9 มี
คาต่ําที่สุดคือ 1.088 ทั้งสามกลุม ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับความถวงจําเพาะของฟองไขของกลุมที่ 2, 3, 5, 6, 7 
และ 10 แตแตกตางทางสถิต ิ  (P<0.05) กับความถวงจําเพาะของฟองไขของกลุมที่ 8 ฮอรโมนเอสโตรเจนมีผลตอ
การควบคุมระดับแคลเซียมในกระแสเลือด (O, Loughlin and Morris, 1998) รวมถึงมีอิทธิพลตอการขนสง
แคลเซียมจากกระแสเลือดเขาสูมดลูก เพื่อใชในกระบวนการสรางเปลือกไข (Bar et al., 1996) ฉะนั้น ความ
ถวงจําเพาะของฟองไขของไกกลุมที่ไดรับกวาวเครือขาวผสมในอาหารมีคาสูงกวากลุมเปรียบเทียบเปนอิทธพลของ
ไฟโตรเอสโตรเจนที่ไดรับจากกวาวเครือขาวมีเสริมในอาหารไกไข ซึ่งมีผลตอปริมาณแคลเซียมในกระแสเลือดที่ใชใน
กระบวนการสรางเปลือกไข 
 
Table 3   Effects of three Thai herbs on egg specific gravity throughout the 3 28-d periods of experiment 

Period of experiment Treatment 
1 2 3 Average 

1 1.087 1.087b 1.090 1.088b 

2 1.090 1.090ab 1.091 1.090ab 

3 1.090 1.090ab 1.088 1.090ab 

4 1.085 1.090ab 1.090 1.088b 

5 1.089 1.091ab 1.091 1.091ab 

6 1.090 1.091ab 1.089 1.090ab 

7 1.088 1.090ab 1.090 1.090ab 

8 1.093 1.094a 1.092 1.093a 

9 1.088 1.087ab 1.088 1.088b 

10 1.089 1.093ab 1.092 1.091ab 

P-value 0.0954 0.0204 0.2903 0.0475 
Pool SE ± 0.003 0.003 0.002 0.002 

a, b, c Means in the same column with different superscripts differ significantly (P <0.05)  
 

3. คาภูมิคุมโรค ผลการศึกษาการใชสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจรระดับตางๆ ใน
อาหารไกไขตอภูมิคุมโรคนิวคาสเซิลเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิต ิ (Table 4)  
โดยภูมิคุมโรคนิวคาสเซิลของไกกลุมที ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ10 เทากับ  7.75,  7.50, 7.88, 7.57, 8.13, 
8.13, 6.88, 7.38, 8.00 และ 8.13 ตามลําดับ ขัดแยงกับกิติมา และคณะ (2548) ทีร่ายงานวา การใหสารสกัด
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ขมิ้นชัน 0.05% ในอาหารไกเนื้อมีผลตอการลดความเครียด และสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมโรค สวน
อริชญา และคณะ (2548) รายงานวา การใหสมุนไพรผสมฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน และมะระขี้นก 1,000  พีพีเอ็ม  ใน
ไกเนื้อชวยออกฤทธิ์กระตุน การทํางานของระบบภูมิคุมกันแบบไมเจาะจง อันอาจสงผลเพิม่ประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบภูมิคุมกันแบบเจาะจงสําหรับในการศึกษานี้แมไก (อายุ 40 สัปดาห) ทุกกลุมอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูม ิ และไดรับวัคซีนทุกชนิดตามโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสม ไกอาจมี
ความเครียดนอย  และสรางภูมิคุมกันโรคไดในระดับสูง การเสริมสมุนไพรทั้งสามชนิดในระดับตางๆ นี ้ จึงไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ 
 
Table 4   Effects of three Thai herbs on Newcastle disease (ND) titer (log2)  

Treatment ND titer 
1 7.75 
2 7.50 
3 7.88 
4 7.57 
5 8.13 
6 8.13 
7 6.88 
8 7.38 
9 8.00 
10 8.13 

P-value 0.8736 
Pool SE ± 1.64 

 
สรุปผลและเสนอแนะ  

ไกไขที่ไดรับอาหารเสริมสมุนไพรกวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร ในระดับตางๆ ทั้ง 10 กลุม
ทดลอง มีสมรรถภาพการใหผลผลิตไขตลอด 3 ชวงการทดลองไมแตกตางกันทางสถิต ิ ดานคุณภาพภายในฟองไข
ตลอด 3 ชวงการทดลอง มีคาฮอฟยูนิต คะแนนสีไขแดง และความหนาเปลือกไข ไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับ
ความถวงจําเพาะของฟองไขในชวงการทดลองที ่1 และ 3 พบวาไมแตกตางกันทางสถิตเิชนกัน แตความถวงจําเพาะ
ของฟองไขในชวงการทดลองที่ 2 และตลอดการทดลองแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยไกกลุมที่ไดรับอาหาร 
ไกไขผสมกวาวเครือขาว 200 พีพีเอ็ม, ขมิ้นชัน 1,000 พีพีเอ็ม และฟาทะลายโจร 1,000 พีพีเอ็ม มีความถวงจําเพาะ
ของฟองไขสูงกวากลุมอื่นๆ สวนคาภูมิคุมโรคของโรคนิวคาสเซิลเมื่อสิ้นสุดการทดลองของไกทุกกลุม พบวา 
ไมแตกตางกันทางสถิต ิฉะนั้นไกไขที่ไดรับอาหารเสริมสมุนไพรกวาวเครือขาวระดับ 100, 200 พีพีเอ็ม ขมิ้นชันระดับ 
1,000 พีพีเอ็ม และฟาทะลายโจรระดับ 500, 1000, 1500 พีพีเอ็ม ไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข 
และระดับภูมิคุมโรคของไกไข อีกทั้งในบางชวงการทดลองมีความถวงจําเพาะของฟองไขดีกวากลุมเปรียบเทียบ 
แสดงแนวโนมวากลุมที่เสริมกวาวเครือขาวในอาหารมคีวามหนาของเปลือกไขมากกวากลุมเปรียบเทียบ 
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