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บทคัดย่อ 

 
 การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด ต่ออัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และต้นทุนค่าอาหารของการเลี้ยงไก่เนื้อสาย
พันธุ์ทางการค้า  

การวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design CRD) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 3 ซ้้า แต่ละซ้้าใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์ส คละเพศ อายุ 1 วัน 10 ตัว เลี้ยงด้วย
อาหารส้าเร็จรูปชนิดผง ช่วงระยะแรกเกิด ถึง 21 วัน และเลี้ยงด้วยอาหารชนิดเม็ดบี้แตก (crumble feed) 
เสริมด้วยกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดระดับต่างๆ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2, 3, 
4 และ 5 ให้กินอาหารส้าเร็จรูปเสริมด้วยกะเพราที่ระดับ 1.0, 1.0, 0.5 , 0.5 % ของอาหารส้าเร็จรูปร่วมกับ
บอระเพ็ดที่ระดับ 0.4, 0.2, 0.4  และ 0.2  % ของอาหารส้าเร็จรูป ตามล้าดับ ใช้ระยะเวลาทดลอง 42 วัน 

ผลการทดลองพบว่า การเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดในสูตรอาหารส้าเร็จรูป ไม่มีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กินของไก่เนื้อ (P>0.05) แต่พบว่าการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุ่มที่ 2 มีประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารดีที่สุด (1.56) และมีต้นทุนค่าอาหารทั้งหมดสูงที่สุด (72.43) บาท และกลุ่มที่ 1 มีต้นทุนค่าอาหารต่้า
ที่สุด (53.26 บาท) 
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Effect of Ocimum sanctum and Tinospora crispa on Performance and Feed 
Cost of Commercial Broiler Production 

 
Theera Chankaew1 Somsak Poathong2 

 
Abstract 

 
This study was aimed to investigate the effect of Ocimum sanctum and Tinospora 

crispa supplemented on growth performance, feed intake, feed efficiency and feed cost in 
commercial broilers.  

One hundred and fifty mixed sexes, one day old Arbor Aceres chick, were allocated 
into each treatment by CRD designed. The experiment contain five treatment with three 
replications  of  ten chicks for each cage including : group 1 control (with out Ocimum 
sanctum and Ocimum sanctum), group 2 to 5 supplemented which Ocimum sanctum at 1, 
1, 0.5 and 0.5 % and Tinospora crispa at 0.4, 0.2, 0.4 and 0.2 % of complete feed 
respectively. The experimental period was 42 days. 

The results showed that supplementation with Ocimum sanctum and Tinospora 
crispa had no significance effect (p>0.05) on growth rate and feed intake of broilers. However, 
supplementation with Ocimum sanctum and Tinospora crispa affected feed conversion 
efficiency and feed cost. Group 2 showed  the best feed conversion efficiency (1.56). and the 
highest feed cost (72.43 Bath),  Group 1 has the lowest feed cost (53.26 Bath). 
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ค าน า 
 

 การเลี้ยงไก่เนื้อในปัจจุบัน มีการใช้สารเสริมในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น 
กระตุ้นการกินอาหาร การเจริญเติบโต การป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์ และปรับปรุงคุณภาพ
ซากตามที่ตลาดต้องการ การใช้สารเสริมในรูปสารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดสารตกค้างในเนื้อสัตว์ มีผลกระทบ
ต่อผู้บริโภค และมีปัญหาในการส่งออก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้มีกฎระเบียบเข้มงวดในเรื่อง
ของการใช้สารตกค้าง เพ่ือเป็นมาตรฐานในการกีดกันทางการค้าไม่ใช่ภาษี(Non-tariff barrier) คือไม่ให้ใช้สาร
ตกค้างต้องห้ามในการเลี้ยงไก่เนื้อ ได้แก่สารในกลุ่มไนโตรฟูแรนด์(Nitrofurans) และคลอแรมเฟนิคอล
(Chloramphenicol) โดยมีความเข้มงวดในการตรวจเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่น้าเข้าด้วยเครื่องมือที่มี
ความสามารถสูง สามารถตรวจพบได้ในรูปของ metabolite form สหภาพยุโรปจะไม่ยอมซื้อเนื้อไก่หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้องห้ามตกค้างอยู่ ไม่ว่าจะพบในรูปของ Parent drug หรือในรูปของ metabolite form 
(สุภาพร และคณะ, 2538) ดังนั้นผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อเพ่ือการส่งออก จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการจ้ากัด
การใช้อาหารเสริมและสารเคมีต่างๆ ตลอดจนการควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่สามารถก่อโรคในคนเช่น 
Salmonella spp. และ Campylobacter spp. ในระบบกระบวนการผลิต (นวลจันทร์, 2553) 
 ในปัจจุบันได้มีการน้าสมุนไพรหลายชนิด มาใช้ทดแทนสารเสริมในอาหารสัตว์ เพ่ือลดปัญหาสาร
ตกค้าง ทั้งนี้เนื่องจากสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ ที่มีองค์ประกอบหลายชนิดที่ออกฤทธิ์เสริมกัน
และกันตามสรรพคุณของสมุนไพร เช่น กระตุ้นการกินอาหาร เพ่ิมการย่อยได้ แก้อาการท้องเสีย แก้ อาการ
อักเสบ ฆ่าเชื้อ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้านแบคทีเรีย เสริมภูมิคุ้มกัน ลดไขมันในเลือดและเนื้อสัตว์ ฆ่าพยาธิ
ภายในและภายนอก และลดกลิ่นในมูล (กรมปศุสัตว์, 2550)  
 กะเพรา และบอระเพ็ด เป็นสมุนไพรที่มีการน้ามาใช้ทั้งคนและสัตว์ โดยกะเพรามีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Ocimum sanctum Linn. เป็นพืชผักจ้าพวกเครื่องเทศที่ใช้ใบสดในการประกอบอาหาร เพ่ือช่วยดับกลิ่น
คาว และช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม กะเพรามี 2 ชนิด คือกะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดง มีต้น
เป็นสีแดงเลือดหมู ใบมีสีม่วงแดง ซึ่งมีกลิ่นแรงกว่ากะเพราขาว เพราะมีปริมาณน้้ามันหอมระเหยมากกว่า สาร
ออกฤทธิ์น้้ามันหอมระเหย ประกอบด้วยหลายชนิด เช่น Camphor, Cined, Limonene, Pinene, 
Sabinene, Terpineol, Ocimol , Linalool และสาร Eugenol มีฤทธิ์ขับน้้าดี ช่วยย่อยไขมันและลดอาการ
จุกเสียด ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน (เต็ม, 2549) จากรายงานการศึกษาของ
สนิทและคณะ (2552) ในการเสริมใบกะเพราในระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5 % ในสูตรอาหารเลี้ยงไก่กระทง อายุ 
15-45 วัน พบว่า ไก่กระทงกลุ่มที่ได้รับการเสริมใบกะเพราระดับ 1.0 % มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 บอระเพ็ด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tinospora crispa (L.) Miers ex Hock. F & Thoms. เป็น
พันธุ์ไม้เถาเลื้อย เถากลมโตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร เถาแก่มีสีน้้าตาลอมเขียว ผิวขรุขระเป็น
ปุ่มๆ ยางมีรสขมจัดของสารไพครอรีทิน (Picroretin) ส่วนที่นิยมน้ามาใช้คือ ล้าต้นหรือเถา มีสารออกฤทธิ์ที่มี
สรรพคุณของยาที่ส้าคัญได้แก่สาร N-trans-feruloytryramine, N-cis-feruloytryramine, tinotuberide, 
phytosterol และ Picroretin สรรพคุณของบอระเพ็ดในสัตว์ ช่วยกระตุ้นการกินอาหาร ปรับสมดุลระบบย่อย
อาหาร ท้าให้ย่อยอาหารได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ (นันทิยาและคณะ, 2547) จาก
รายงานผลการทดลองเสริมขมิ้นชันและบอระเพ็ด ในอาหารไก่เนื้อ ในระดับที่เหมาะสมพบว่าสามารถลด
ความเครียด และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดต่อเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลได้  (กิติมาและคณะ, 2548) 
และจากรายงานการศึกษาของกานดาและคณะ (2547) การเสริมบอระเพ็ดในอาหารไก่กระทงที่ระดับ 0.20, 



4 
 

0.30 และ 0.40 % ในสูตรอาหาร พบว่า ไก่กระทงกลุ่มที่เสริมบอระเพ็ดที่ระดับ 0.40 % มีอัตราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 จากสรรพคุณของใบกะเพรา ซึ่งมีน้้ามันหอมระเหย มีฤทธิ์ขับน้้าดี ช่วยย่อยไขมันและลดอาการ
จุกเสียด ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ สรรพคุณของบอระเพ็ดใน
สัตว์ ซึ่งช่วยกระตุ้นในการกินอาหาร และเพ่ิมการย่อยได้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการทดลองน้า
สมุนไพรทั้งสองชนิดมาใช้ร่วมกันในการเลี้ยงไก่เนื้อ ดังนั้นจึงได้ท้าการทดลองน้าสมุนไพรทั้งสองชนิดมาใช้
ร่วมกัน เพ่ือศึกษาถึงผลของการเสริมใบกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด ต่ออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และต้นทุนการผลิตการเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
 ใช้ไก่เนื้อพันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์ส คละเพศ อายุ 1 วัน จ้านวน 150 ตัว  โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design CRD) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง  จ้านวน 3 
ซ้้า  แต่ละซ้้ามีไก่ทดลอง 10 ตัว เลี้ยงในคอกขังรวม ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร รวม 15 คอก ไก่ทดลองแต่ละกลุ่ม
จะได้รับอาหารส้าเร็จรูปสูตรเดียวกันโดยมีคุณค่าอาหารตรงตามความต้องการของไก่เนื้อในระยะต่างๆ คือ
อาหารช่วงอายุแรกเกิด ถึง 3 สัปดาห์ มีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 
เท่ากับ 21, 4, 0.85 และ 0.65 % และ 3,050 กิโลแคลอรี/กก. ตามล้าดับ และอาหารช่วงอายุ 3 – 6 สัปดาห์ 
มีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 19, 4, 0.80, 0.60 % และ 3,150 
กิโลแคลอรี/กก. ตามล้าดับ โดยแต่ละกลุ่มเสริมกะเพราและบอระเพ็ดในระดับต่าง ๆ กันดังนี้ 
 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม เลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว 

 กลุ่มที ่2 เสริมกะเพรา 1.0 % และบอระเพ็ด 0.4 % ของอาหารส้าเร็จรูป 
 กลุ่มที่ 3 เสริมกะเพรา 1.0 % และบอระเพ็ด 0.2 % ของอาหารส้าเร็จรูป 
 กลุ่มที ่4 เสริมกะเพรา 0.5 % และบอระเพ็ด 0.4 % ของอาหารส้าเร็จรูป 
 กลุ่มที่ 5 เสริมกะเพรา 0.5 % และบอระเพ็ด 0.2 % ของอาหารส้าเร็จรูป 
 

 ไก่ทุกกลุ่มให้ได้รับอาหารและน้้าอย่างเต็มท่ีตามแผนการทดลอง จนสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 42 วัน 
บันทึกข้อมูลปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน น้้าหนักตัวไก่แต่ละสัปดาห์  น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดย 
Analysis of variance และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test  
  
 
 
 การเตรียมสมุนไพร 
  1. การเตรียมสมุนไพรกะเพรา น้าใบกะเพราแดงสดอายุ 2-3 เดือน มาตากแดด 2-3 วัน จน
แห้งสนิท น้าไปอบฆ่าเชื้อแล้วน้าไปบดเป็นผงละเอียดด้วยเครื่องบดยา เก็บไว้ในที่แห้งเพ่ือน้าไปผสมอาหารไก่
เนื้อตามอัตราส่วนที่ก้าหนด 
  2. การเตรียมสมุนไพรบอระเพ็ด น้าเถาหรือต้นบอระเพ็ดสดอายุ 1 ปีขึ้นไป มาหั่นเป็นชิ้นบางๆ 
ตากแดดให้แห้งสนิท น้าไปอบฆ่าเชื้อ แล้วน้าไปบดเป็นผงละเอียดด้วยเครื่องบดยา เก็บไว้ในที่แห้ง เพ่ือน้าไป
ผสมในอาหารไก่เนื้อ ตามอัตราส่วนที่ก้าหนด 
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 การเตรียมอาหารทดลอง  
 ซื้ออาหารสัตว์ผสมส้าเร็จรูป จ้านวน 2 สูตร คือสูตรที่ 1 ใช้อาหารชนิดผงส้าหรับไก่เนื้ออายุแรก
เกิด ถึง 3 สัปดาห์ มีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 21, 4, 0.85 และ 
0.65 % และ 3,050 กิโลแคลอรี/กก. ตามล้าดับ และสูตรที่ 2 ใช้อาหารชนิดเม็ดบี้แตก (crumble feed) 
ส้าหรับไก่เนื้ออายุ 3 – 6 สัปดาห์ มีโปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 21, 
4, 0.85 และ 0.65 % และ 3,050 กิโลแคลอรี/กก. ตามล้าดับ โดยน้าอาหารใส่ถังปิดฝาเก็บไว้รอผสมกับ
สมุนไพรกะเพรา และบอระเพ็ด 
 การผสมอาหารทดลอง โดยท้าการชั่งกะเพรา และบอระเพ็ดแห้งบดละเอียดตามสัดส่วนที่ระบุใน
กลุ่มการทดลอง  ใส่ลงในถ้วยผสมใช้ช้อนคนผสมให้สมุนไพรเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน้าไปผสมอาหารส้าเร็จรูป
ที่ใส่ถังเตรียมไว้ ใช้ทัพพีพลาสติกคนคลุกเคล้าอาหารและสมุนไพรจนเห็นว่าผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  เสร็จแล้ว
ตักแบ่งใส่ถังพลาสติกปิดฝาเก็บไว้ เพ่ือน้าไปเลี้ยงไก่ทดลองต่อไป  
 ด้าเนินการทดลอง ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาแหลม ต้าบลทุ่งกวาว อ้าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556   

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
น้ าหนักเพิ่ม และอัตราการเจริญเติบโต 
 การเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า คละเพศ ด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดผง ช่วงอายุแรกเกิด – 21 
วัน และอาหารชนิดเม็ดบี้แตก (crumble feed) ช่วงอายุ 21 – 42 วัน เสริมด้วยกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดใน
ระดับต่างๆ กัน กลุ่มควบคุม ให้กินอาหารส้าเร็จรูปอย่างเดียว กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 เสริมด้วยกะเพราที่ระดับ 
1.0, 1.0, 0.5, 0.5 % ของอาหารส้าเร็จรูปร่วมกับบอระเพ็ดที่ระดับ 0.4, 0.2, 0.4 และ 0.2% ของอาหาร
ส้าเร็จรูป ตามล้าดับ ตลอดระยะการเลี้ยง 42 วัน จากตารางที่ 1 พบว่าไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) เท่ากับ 59.44  61.51, 59.76, 
59.64 และ 59.96 กรัม/ตัว/วัน ในกลุ่มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล้าดับ ในขณะที่งานวิจัยที่เสริมสมุนไพร
กะเพราและบอระเพ็ดเพียงอย่างเดียว โดยสนิท และคณะ (2552) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไก่กระทงที่
ได้รับการเสริมกะเพราอย่างเดียวในระดับต่างๆ พบว่า การเสริมกะเพราระดับ 1.0 % ในอาหาร ท้าให้ไก่
กระทงมีการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มที่เสริมกะเพรา ระดับ 0.5 และ 1.5 % อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ  และ
จากการทดลองเสริมบอระเพ็ดในอาหารไก่กระทงของ กานดา และคณะ (2547) พบว่า การเสริมบอระเพ็ด
อย่างเดียวระดับ 0.4 % ในอาหารมีการเพ่ิมน้้าหนักตัวสูงกว่ากลุ่มทดลองที่เสริมบอระเพ็ดระดับ 0.2 % และ 
0.3 % อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ การเจริญเติบโตของไก่กระทงที่ได้รับอาหารสูตรที่มีการเสริมบอระเพ็ด มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของน้้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นตามปริมาณบอระเพ็ดที่เพ่ิมขึ้น จากการทดลองดังกล่าวแสดงว่าการ
เสริมสมุนไพรกะเพราหรือบอระเพ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับที่เหมาะสม ท้าให้ไก่เนื้อมีการเจริญเติบโตที่
สูงขึ้น แต่ในการทดลองนี้ เป็นการทดลองเสริมกะเพรา ร่วมกับบอระเพ็ดในการเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งระดับที่ ใช้
ร่วมกันอาจจะใช้ในสัดส่วนที่ยังไม่เหมาะสม ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มน้้าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโต
ของไก่เนื้อ แต่พบว่าทุกกลุ่มที่เสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด มีแนวโน้มท้าให้ไก่เนื้อมีน้้าหนักเพ่ิม และอัตรา
การเจริญเติบโตต่อวันดีกว่ากลุ่มควบคุม 
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ตารางท่ี 1 แสดงน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อแต่ละช่วงอายุ 
 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 P- value 

น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม/ตัว)        
   อายุแรกเกิด - 21 วัน 791.67 806.67 785.00 788.33 795.00 0.1285 
   อายุ 22 - 42 วัน 1,705.00 1,766.66 1,725.00 1,715.00 880.00 0.1934 
   อายุแรกเกิด -42 วัน 2,496.67 2,583.33 2,510.00 2,503.33 2,518.33 0.1470 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
(กรัม/ตัว/วัน)       
   อายุแรกเกิด - 21 วัน 37.70 38.41 37.38 37.70 37.85 0.1856 
   อายุ 22 - 42 วัน 81.19 84.64 82.14 81.66 82.06 0.2811 
   อายุแรกเกิด -42 วัน 59.44 61.51 59.76 59.64 59.96 0.3792 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ก้ากับด้วยตัวอักษรต่างชนิดกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดย DMRT ที่ระดับ P<0.05 
 
ปริมาณการกินอาหาร  
 ปริมาณอาหารที่กินของไก่เนื้อทดลองแสดงในตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่าไก่เนื้อทั้ง 5 กลุ่ม 
ตลอดการทดลอง มีปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีปริมาณ
อาหารที่กินเฉลี่ยเท่ากับ 95.56, 95.88, 95.62, 96.10 และ 95.67 กรัม/ตัว/วัน ในกลุ่มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
ตามล้าดับ เนื่องจากการทดลองนี้เป็นการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดในอาหารซึ่งอัตราส่วนผสมของ
สมุนไพรทั้งสองชนิดอาจจะยังไม่เหมาะสม หรืออาจจะเกิดจากสารออกฤทธิ์ซึ่งมีอยู่หลายชนิดในกะเพราและ
บอระเพ็ด บางชนิดอาจต้านฤทธิ์กัน เช่น สาร N-trans-feruloytryramine, N-cis-feruloyltyramine, 
Tinotuberide, Phytosterol และ Picroretin  ซึ่งช่วยกระตุ้นการกินและช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารใน
บอระเพ็ด (งามผ่อง และคณะ , 2547) และกรดอินทรีย์และน้้ามันหอมระเหยหลายชนิดในกะเพรา เช่น 
Camphor, Cined, Eugenol, Limonene, Pinene, Sabinene, Terpineol, Ocimol, Linalool ซึ่งมีฤทธิ์
ขับน้้าดี ช่วยย่อยไขมัน ลดอาการจุกเสียดและลดความเครียดเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง (เต็ม, 2549) ไม่
สมดุลกัน จึงท้าให้ไม่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริมาณการกินอาหารของไก่เนื้อ แต่พบว่า ทุกกลุ่มที่เสริมกะเพรา
ร่วมกับบอระเพ็ด มีแนวโน้มของปริมาณอาหารที่กินมากกว่ากลุ่มควบคุม 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารหรืออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัว (ตารางที่ 2) พบว่า 
ตลอดการทดลองไก่เนื้อในกลุ่มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 1.61, 1.56, 1.59, 1.62  และ 1.59  ตามล้าดับ โดย กลุ่มที่ 2 
ที่มีการเสริมกะเพราระดับ 1.0 % ร่วมกับบอระเพ็ด ระดับ 0.4 % ของอาหารส้าเร็จรูป มีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารดีกว่าทุกกลุ่ม อาจเป็นเพราะสมุนไพรกะเพราและบอระพ็ด มีสารออกฤทธิ์บางชนิดที่สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกาย ท้าให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารมีมากกว่าและมีสาร
กระตุ้นการหลั่งน้้าย่อย ท้าให้อาหารถูกย่อยได้ดีขึ้นและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น ท้าให้ไก่เนื้อมี
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารได้มากขึ้น (งามผ่อง และคณะ, 2547 ) แสดงว่าการเสริมกะเพราและบอระเพ็ด
ในปริมาณที่ต่างกันโดยสัดส่วนของกะเพรามากกว่าบอระเพ็ดในสูตรอาหารมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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เปลี่ยนอาหารในไก่เนื้อ ในขณะที่ การเสริมกะเพราและบอระเพ็ดในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ท้าให้ประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารเลวลงเป็นไปได้ว่าถ้าจะใช้สมุนไพรสองชนิดนี้ร่วมกันควรใช้ในปริมาณของกะเพรามากกว่า
บอระเพ็ดในสูตรอาหารจึงจะท้าให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื้อดีขึ้น 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื้อแต่ละช่วงอายุ 
 

ข้อมูลที่ศึกษา 
กลุ่มที่ 

1 
กลุ่มที่ 

2 
กลุ่มที่ 

3 
กลุ่มที่ 

4 
กลุ่มที่ 

5 P-value 

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน)       

   อายุแรกเกิด - 21 วัน 51.77 51.86 51.58 52.27 52.11 0.5627 

   อายุ 22 - 42 วัน 139.35 139.87 139.65 139.93 139.22 0.9983 

   อายุแรกเกิด -42 วัน 95.56 95.88 95.62 96.10 95.67 0.9964 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR)       

   อายุแรกเกิด - 21 วัน 1.37a 1.35b 1.38a 1.38a 1.37a 0.0018 

   อายุ 22 - 42 วัน 1.71a 1.65b 1.70a 1.71a 1.69a 0.0014 

   อายุแรกเกิด -42 วัน 1.61ab 1.56d 1.59bc 1.62a 1.59bc 0.0001 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอักษรต่างชนิดกันก้ากับอยู่ในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับโดย 

DMRT ที่ระดับ p<0.05 
 
ต้นทุนค่าอาหาร 
  การเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า คละเพศ ตลอดระยะการเลี้ยง 42 วัน พบว่าในกลุ่มที่ 1, 
2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเสริมด้วยกะเพราระดับ 0 % , 1.%, 1 %, 0.5 % และ 0.5 % ร่วมกับบอระเพ็ดระดับ 0 %, 
0.4 %, 0.2 %, 0.4 % และ 0.2 % ของอาหารส้าเร็จรูปตามล้าดับ มีต้นทุนต่อน้้าหนักเพ่ิม 1 กิโลกรัม เท่ากับ 
21.34, 28.04, 28.49,  25.48 และ 24.49 บาท/ตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) โดยกลุ่มที่ 1 ซึ่งให้อาหาร
ส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว มีต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัมต่้ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มที่ 1 ไม่มีการเสริม
กะเพราและบอระเพ็ด ท้าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัมต่้ากว่ากลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งมีต้นทุนค่ากะเพรา
และบอระเพ็ดเพ่ิมขึ้น และกลุ่มที่ 2 มีต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักเพ่ิม 1 กิโลกรัม สูงกว่าทุกกลุ่ม เนื่องจากมี
การเสริมกะเพราและบอระเพ็ดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 3   แสดงต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 

ข้อมูลที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
จ้านวนสัตว์ทดลอง (ตัว)                     30 30 30 30 30 
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)                 42 42 42 42 42 
ต้นทุนค่าอาหารช่วงอายุ 1-21 วัน (บาท/ตัว) 15.22 20.37 20.07 18.14 17.89 
ต้นทุนค่าอาหารช่วงอายุ 22-42 วัน(บาท/ตัว) 38.04 52.06 51.46 45.65 44.91 
ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด (บาท/ตัว)      53.26 72.43 71.53 63.79 62.80 
   - ต้นทุนค่าอาหารส้าเร็จรูป1/(บาท/ตัว)           53.26 52.69 52.65 53.09   52.95 
   - ต้นทุนค่ากระเพรา 2/ (บาท/ตัว)       - 18.12 18.07  9.08 9.04 
   - ต้นทุนค่าบอระเพ็ด 3/ (บาท/ตัว)     -  1.62  0.81  1.62 0.81 
   - ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด(บาท /กิโลกรัม)      21.34 28.04 28.49 25.48 24.49 
หมายเหตุ :   1/ อาหารส้าเร็จรูปส้าหรับไก่เนื้อ 

          ระยะอายุ 1-21 วัน ราคา 14 บาท/กิโลกรัม  
     ระยะอายุ 22-42 วัน ราคา 13 บาท/กโิลกรัม 
  2/ กะเพราแห้งบดละเอียด ราคา 450 บาท/กิโลกรัม 
  3/ บอระเพ็ดแห้งบดละเอียด ราคา 100 บาท/กิโลกรัม 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดในการเลี้ยงไก่เนื้อ ไม่มีผลต่อ
ปริมาณการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ และการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด ในสัดส่วน
กะเพรา 1% และบอระเพ็ด 0.4 % ไก่เนื้อมีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจากไก่กลุ่มอ่ืนๆ แต่มีแนวโน้มท้าให้
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื้อดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการทดลองเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ด เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกิน
อาหาร ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า คละเพศ มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. หากเกษตรกรต้องการน้าสมุนไพรทั้งสองชนิดเสริมในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ไก่เนื้อ ขอแนะน้าให้ใช้กะเพราร่วมกับบอระเพ็ดได้โดยมีสัดส่วนกะเพรา 1.0 % และบอระเพ็ด 0.4 % ในสูตร
อาหารในการเลี้ยงไก่เนื้อ เนื่องจากมีผลท้าให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของไก่เนื้อ ดีขึ้นกว่าทุกกลุ่มอย่าง
มีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิต ิและมีแนวโน้มน้้าหนักเพ่ิมข้ึนดีกว่ากลุ่มอ่ืน 
 2. เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารที่เสริมสมุนไพรค่อนข้างสูง การน้าสมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
เกษตรกรควรเพาะปลูกเอง หรือมีเครือข่ายแหล่งผลิตที่ใกล้เคียง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และสามารถควบคุม
คุณภาพได้ 



9 
 

 3. การเสริมสมุนไพรแห้งบดละเอียดในอาหารไก่เนื้อ ควรผสมกับอาหารเม็ดบี้แตก(crumble 
feed)  เนื่องจากไก่ท่ีอายุมากขึ้นมักจะเลือกกินอาหารที่เป็นเม็ดมากกว่าอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นผง 
 4. ควรมีการศึกษาถึงการผลิตอาหารส้าเร็จรูปผสมสมุนไพรอัดเม็ด เพ่ือสะดวกในการเลี้ยงและท้า
ให้ไก่ไม่เลือกกิน ลดการสูญเสียอาหารตกหล่น ท้าให้ปริมาณอาหารที่ไก่กินได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้อัตราการ
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
 5. ควรมีการศึกษาเรื่องคุณภาพซาก และด้านสุขภาพของไก่ ที่เลี้ยงเสริมด้วยสมุนไพรกะเพราและ
บอระเพ็ดเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้เลี้ยงไก่ต่อไป 
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