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บทที ่4 
ผลกำรทดลองและวจิำรณ์ 

   
จากการศึกษาการใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่  โดย

เปรียบเทียบอาหารนกกระทาไข่สูตรท่ี 1(control) คือใช้เมล็ดขา้วโพดบดเป็นแหล่งพลงังานหลกั 

สูตรท่ี 2 คืออาหารท่ีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุม  สูตรท่ี 3             

คืออาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 4 เปอร์เซ็นต ์สูตร

ท่ี 4 คืออาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 8 เปอร์เซ็นต ์

ผลการทดลอง ปรากฏดงัน้ี 

1. สมรรถภาพการผลิต 
สมรรถภาพการผลิตเฉล่ียตลอดการทดลองของนกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารผสมปลาย

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่ในระดบัต่างกนั แสดงในตารางท่ี 11 พบว่า
นกกระทาไข่ท่ีได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์ไข่ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 
กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับ
ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ียต่อวนั พบวา่นกกระทาท่ีไดรั้บอาหารในสูตรท่ี 2 คืออาหารนกกระทาไข่ท่ี
ใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุมมีการกินอาหารในปริมาณมาก
ท่ีสุด(P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบันกกระทาท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1 หรือกลุ่ม
ควบคุม ส่วนนกกระทาท่ีไดรั้บอาหารในสูตรท่ี 3 คืออาหารนกกระทาไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
เป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม 4 เปอร์เซ็นตมี์การกินอาหารในปริมาณนอ้ยท่ีสุด(P<0.05) แต่
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบันกกระทาท่ีกินอาหารในสูตรท่ี 1 (control) และสูตรท่ี 4 
คืออาหารนกกระทาไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม 8 เปอร์เซ็นต ์
ทั้งน้ีมีแนวโน้มว่าปริมาณอาหารท่ีกินของนกกระทาลดลงเม่ือมีการเสริมใบมะรุมในสูตรอาหาร 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณิฐิมา และคณะ (2558ก)  ท่ีไดท้ดลองใชใ้บมะรุมผสมอาหารนกกระทา
ไข่ในระดบั 0, 4, 8 และ 12 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ปริมาณการกินอาหารของนกกระทาไข่ลดลงเม่ือผสม
ใบมะรุมในสูตรอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะใส่ในระดบัสูงถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสมรรถภาพการ
ผลิตดา้นอ่ืน เช่น เปอร์เซ็นตไ์ข่ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และ ตน้ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัมของนกกระทาทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกันกับรายงาน
ของณิฐิมา และคณะ (2558ข) ท่ีทดลองใช้ใบมะรุมผสมอาหารไก่ไข่ ท่ีระดับ 0, 2, 4 และ 8 
เปอร์เซ็นต์ พบว่า สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ปริมาณ
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อาหารท่ีกิน ไก่ท่ีกินอาหารผสมใบมะรุมมีการกินอาหารน้อยกว่าไก่ท่ีกินอาหารท่ีไม่มีการผสมใบ
มะรุม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากใบมะรุมมีรสชาติ และกล่ินท่ี ไม่น่ากิน ดงันั้นอาหารท่ีมีการผสมใบ
มะรุมในปริมาณมากข้ึนจึงส่งผลต่อการกินอาหารของไก่ลดลง ซ่ึง Ashong and Brown (2011) ได้
รายงานวา่การใชใ้บมะรุมผสมอาหารเล้ียงไก่พนัธ์ุเล็กฮอร์นขาว 10 เปอร์เซ็นตท์  าให้การกินอาหาร
ลดลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นต์การให้ไข่ของนกกระทา ก็มีแนวโน้มว่าการใช้ใบมะรุมในสูตร
อาหารท าให้เปอร์เซ็นตก์ารให้ไข่ลดลง ทั้งน้ี Kakengi et el. (2007) ไดศึ้กษาการใชใ้บมะรุมแห้งป่น
ทดแทนกากเมล็ดทานตะวนัท่ีระดบั 0, 10, 15, และ 20 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหาร ผลปรากฏวา่การ
เสริมใบมะรุมในระดบัท่ีสูงข้ึนมีแนวโนม้ท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารใหไ้ข่ลดลง แต่ท าใหป้ริมาณอาหารท่ี
กินเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะไก่ท่ีไดรั้บอาหารผสมใบมะรุม 20 เปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภาพเปล่ียนอาหาร
เป็นไข่ด้อยท่ีสุด ซ่ึง Kakengi et el. (2007) ได้แนะน าว่าการใช้ใบมะรุมในระดับท่ีสูงกว่า 10 
เปอร์เซ็นตค์วรพิจารณาใหส้ัตวไ์ดรั้บพลงังานอยา่งเพียงพอ  
 เม่ือพิจารณาในกรณีของการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลังงานหลักทดแทน
ขา้วโพดบดท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป ซ่ึงพบว่านกกระทาท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตรท่ี 2 คืออาหารผสม
ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัโดยไม่มีการผสมใบมะรุมมีแนวโน้มให้ผลผลิตไข่สูง
กวา่กลุ่ม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนกกระทากลุ่มน้ีมีการกินอาหารในปริมาณมากกวา่กลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีการเสริมใบมะรุมจึงส่งผลต่ออัตราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และต้นทุน
ค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัมต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีซ่ึง
เป็นปลายขา้วกลอ้ง ท่ีเป็นแหล่งของสารอาหารท่ีส าคญัหลายชนิด ท่ีส่งเสริมสุขภาพของสัตวใ์ห้ดี
ข้ึน ท าให้กินอาหารไดม้ากข้ึน และให้ผลดีต่อผลผลิตไข่ เช่น กรดไขมนักลุ่มโอเมกา้ 3 ซ่ึงเป็นกรด
ไขมนัท่ีจ าเป็นต่อร่างกายสัตว์  วิตามินอี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซีน เบต้าแคโรทีน  ธาตุ
สังกะสี และ ธาตุเหล็ก เป็นตน้ รวมทั้งมีสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidants) ท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ
ไดแ้ก่ สารแอนโธไซยานิน (anthocyanina)  แกมม่า-โอไรซานอล(gramma-oryzanol) และสารแทน
นิน ท่ีอยูใ่นกลุ่มโพลีฟินอล (บริษทัสีนิลไรซ์จ ากดั, 2558; Sirichokworrakit et el., 2015) 

นอกจากน้ีไม่ปรากฏนกตายในแต่ละกรงทดลองท าให้อตัราการรอดชีวิตของนกกระทาทุก
กลุ่มเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์
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ตำรำงที ่11 สมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีไม่ผสม 
และผสมใบมะรุมในระดบัต่างกนั 

สมรรถภาพการผลิต อาหารทดลอง P-value 
สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 

เปอร์เซ็นตไ์ข่ (%) 68.49 ± 4.50 70.81 ± 14.82 66.37 ± 7.71 68.21 ± 19.49  0.978 
ปริมาณอาหารท่ีกิน       
(กรัม/ตวั/วนั) 

 
20.95 ± 0.32 ab 

 
22.31 ± 1.30 a 

 
19.72 ± 0.51 b 

 
20.11 ± 1.23b 

 
0.013 

อตัราการเปล่ียนอาหาร
เป็นไข่ 1 กก. 

 
4.66 ± 0.99 

 
3.82 ± 1.32 

 
4.93± 1.09 

 
4.69± 2.00 

 
0.695 

ตน้ทุนค่าอาหารต่อการ
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม
(บาท/กก.) 

 
64.77 ± 13.70 

 
54.21± 18.71 

 
69.46 ± 15.37 

 
65.52 ± 27.92 

 
0. 724 

อตัราการรอดชีวติ 100 ± 0.00 100 ± 0.00 100 ± 0.00 100 ± 0.00 - 
หมายเหตุ ab อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในแนวนอนเดียวกนัแสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ 

(P<0.05) 
  สูตรท่ี 1  อาหารนกกระทาไข่ใชข้า้วโพดเป็นแหล่งพลงังานหลกั (control) 
  สูตรท่ี 2 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  0 %  
  สูตรท่ี 3 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  4 % 
  สูตรท่ี 4  อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  8 % 
 

2. คุณภาพไข่ 
     คุณภาพไข่ของนกกระทาไข่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลังงานหลกัผสมใบ
มะรุมแห้งบดแสดงในตารางท่ี 12 พบวา่คุณภาพไข่ของนกกระทาทุกกลุ่ม ไดแ้ก่  น ้ าหนกัไข่เฉล่ีย 
ความสูงไข่ขาวเฉล่ีย ค่า Haugh unit และความหนาของเปลือกไข่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  
ส่วนคะแนนสีไข่แดง พบว่า นกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 4 คือใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็น
แหล่งพลังงานหลักและผสมใบมะรุม 8 เปอร์เซ็นต์มีคะแนนสีของไข่แดงสูงท่ีสุด (P<0.01) 
รองลงมาคือคะแนนสีไข่แดงของนกกระทาท่ีไดรั้บอาหารในสูตรท่ี 1 คือสูตรท่ีใชข้า้โพดเป็นแหล่ง
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พลงังานหลกั และไม่มีการผสมใบมะรุม และ สูตรท่ี 2  สูตรท่ี 3 คือใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็น
แหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 4 เปอร์เซ็นต ์ส่วนนกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 2 คือใช้
ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและไม่มีการผสมใบมะรุม มีคะแนนสีของไข่แดงต ่า
ท่ีสุด (P<0.01) ทั้งน้ีเน่ืองจากใบมะรุมมีสารแคโรทีนอยด์ คือเบตา้แคโรทีน ซ่ึงเป็นโปรวิตามินเอ 
และสารแซนด์โทรฟิวส์ซ่ึงเป็นสารให้สีเหลืองในระดับสูง (Zanu et al., 2012) ซ่ึงเป็นสารสี
ธรรมชาติท่ีส่งผลต่อสีของไข่แดงเพิ่มมากข้ึน ณิฐิมาและคณะ (2558ก) ไดร้ายงานวา่ใบมะรุมแห้ง
มีเบตา้แคโรทีน 2,423.87 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม ส่วน ปฐม (2552) และ Price (2007) ไดร้ายงาน
วา่ใบมะรุมแห้งบดมีสารเบตา้แคโรทีน 16.3 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบั
รายงานของณิฐิมา และคณะ (2558ข) ท่ีศึกษาการใช้ใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่โดยเสริมท่ี
ระดบั 0, 4, 8 และ 12 เปอร์เซ็นต์พบว่าคะแนนสีของไข่แดงเพิ่มข้ึนตามระดบัการเสริมใบมะรุมท่ี
สูงข้ึน อย่างไรก็ตามการเสริมใบมะรุมท่ีระดบั 8 และ 12 เปอร์เซ็นต์ให้คะแนนสีของไข่แดงไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ในท านองเดียวกัน ณิฐิมาและคณะ (2558ก) ; ภุชงค์ และไพโชค 
(2558) ก็รายงานวา่ การเสริมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ในระดบัท่ีสูงข้ึนท าให้คะแนนสีของไข่แดง
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี สมเพชร และคณะ (2556) ไดศึ้กษาผลการใชใ้บมะรุมในอาหารไก่กระทงสรุป
ได้ว่าสามารถใช้ใบมะรุมผสมในอาหารไก่กระทงได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเน้ือของไก่ แต่ท าให้เน้ือไก่มีค่าความเป็นสีเหลือง
สูงข้ึน 
 เม่ือพิจารณาในดา้นของการใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัในอาหารนก
กระทาไข่ก็พบวา่ นกกระทาท่ีไดรั้บอาหารท่ีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่
ผสมใบมะรุมมีคะแนนสีของไข่แดงนอ้ยท่ีสุด แต่เม่ือมีการผสมใบมะรุมในระดบัท่ีสูงข้ึนก็ท าใหไ้ข่
แดงมีคะแนนสีเพิ่มข้ึนจนกระทัง่ใกลเ้คียง และมากกว่าสีของไข่แดงในอาหารนกกระทาในกลุ่ม
ควบคุมท่ีใช้ขา้วโพดเป็นแหล่งพลงังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากแมว้า่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นขา้วกลอ้งท่ีมีสีม่วง
แดง จากสารแอนโธไซยานินเช่นเดียวกบัขา้วก ่า และขา้วหอมนิล ซ่ึงสารแอนโธไซยานินเป็นรงค
วตัถุท่ีให้สีม่วงแดงมีคุณสมบติัในการละลายน ้ า และในตวัท าละลายท่ีมีขั้วเช่น แอลกอฮอล์ไดดี้ 
(Karladee et al, 2003 อ้างโดย ปุณเรศวร์ , 2554) ดังนั้ นจึงไม่สามารถสะสมอยู่ในไข่แดงซ่ึงมี
ส่วนประกอบของไขมนัอยูสู่งไดจึ้งท าให้นกกระทาท่ีกินอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีคะแนน
สีไข่แดงในระดบัต ่า หรือไข่แดงมีสีซีดนัน่เอง ซ่ึงผลการทดลองคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่น
มาของณิฐิมาและคณะ (2558ค) ท่ีได้ศึกษาการใช้ปลายข้าวก ่าเป็นแหล่งพลงังานในอาหารนก
กระทาไข่ พบว่านกกระทาท่ีกินอาหารผสมปลายขา้วก ่ามีค่าสีของไข่แดงต ่ากว่ากลุ่มท่ีกินอาหาร
ผสมขา้วโพดเป็นแหล่งพลงังาน (P<0.01)  
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 นอกจากน้ีมีแนวโนม้วา่น ้ าหนกัไข่ของนกกระทาท่ีกินอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็น
แหล่งพลงังานหลกัมีค่าสูงกวา่ไข่ของนกกระทาท่ีกินอาหารท่ีใช้ขา้วโพดเป็นแหล่งหลงังานหลกั 
และเม่ือมีการเสริมด้วยใบมะรุมก็ท าให้มีแนวโน้มของการเพิ่มน ้ าหนักของไข่มากข้ึนด้วย 
(P=0.061) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะข้าวไรซ์เบอร์ร่ี และใบมะรุมมีสารส าคญัหลายชนิดท่ีส่งผลดีต่อ
สุขภาพของนกกระทาไข่จึงส่งผลต่อน ้ าหนกัไข่ดว้ยโดยเฉพาะกรดไขมนัท่ีจ าเป็นซ่ึงมีมากในขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงกรดไขมนัท่ีจ าเป็นทั้งในกลุ่มโอเมกา้ 6 และโอเมกา้ 9 จะช่วย
ส่งเสริมการท างานของระบบสืบพนัธ์ุให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกนัไม่ท าให้ไข่มีขนาดเล็กลง 
ทั้งน้ีอุทยั (2529) ไดร้ายงานว่าหากไก่ไข่ไดรั้บกรดไขมนัท่ีจ าเป็นไม่เพียงพอจะส่งผลให้ฟองไข่มี
ขนาดเล็กลง 
 
ตำรำงที ่12  คุณภาพไข่เฉล่ียของนกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีไมผ่สม และ

ผสมใบมะรุมในระดบัต่างกนั  
คุณภาพไข ่ อาหารทดลอง P-value 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 
น ้าหนกัไข่ (ก./ฟอง) 10.25±0.22 10.57±0.26  10.66 ±0.20 10.70±0.16 0.061 
ความสูงไข่ขาว(มม.)      4.18 ± 0.16 3.95± 0.28 4.12± 0.39 4.49± 0.27 0.158 
คะแนนสีไข่แดง 6.08 ± 0.24 x 1.09 ± 0.09z  5.36±0.35y 7.31± 0.17w <0.0001 
ค่า Haugh unit 88.83 ± 0.94 87.15± 1.57 87.86± 2.35 89.95± 1.32 0.172 
ความหนาของ
เปลือกไข่ (มม.) 

 
0.34 ± 0.01 

 
0.35 ± 0.01 

 
0.34± 0.02 

 
0.33±0.01 

 
0.337 

หมายเหตุ  wxyz อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในแนวนอนเดียวกนัแสดงวา่มีความแตกต่างทาง

สถิติ (P<0.01) 

 สูตรท่ี 1  อาหารนกกระทาไข่ใชข้า้วโพดเป็นแหล่งพลงังานหลกั (control) 
 สูตรท่ี 2 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  0 %  
 สูตรท่ี 3 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  4 % 
  สูตรท่ี 4  อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม

แหง้บด  8 % 
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3.  จ  านวนจุลินทรียใ์นมูล 
     ผลการตรวจนับจ านวนจุลินทรียใ์นมูลของนกกระทาไข่ทุกกลุ่มแสดงในตารางท่ี 13 

พบว่านกกระทาท่ีได้รับอาหารทดลองทุกสูตรมีจ านวนจุลินทรีย์รวม จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม 
จุลินทรียซ์ัลโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็
ตามมีแนวโนม้วา่ นกกระทาท่ีกินอาหารทดลองสูตรท่ี 3 และ 4 8 คืออาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์
ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมแห้งบด  4 และ 8 เปอร์เซ็นตมี์จ านวนจุลินทรียซ์ลัโมเนลลา
ในมูลน้อยกว่านกกระทาท่ีได้รับอาหารในสูตรท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้ขา้วโพดเป็นแหล่ง
พลงังานหลกั และสูตรท่ี 2 ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุมแห้ง
บด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ ณิฐิมา และคณะ (2558ข) ท่ีกล่าววา่นกกระทาไข่ท่ีกินอาหารผสม
ใบมะรุม 8 เปอร์เซ็นต์มีจ  านวนจุลินทรียซ์ลัโมเนลลาในมูลนอ้ยกวา่นกกระทาท่ีกินอาหารผสมใบ
มะรุมในระดับต ่ากว่า และนกกระทาท่ีกินอาหารผสมใบมะรุม 0 เปอร์เซ็นต์มีจ  านวนจุลินทรีย์       
ซลัโมเนลลาในมูลมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะใบมะรุมมีสารส าคญัหลายชนิด ไดแ้ก่ สารเบนซิล
ไทโอไซยาเนตโคไซด์ และเบนซิลกลูโคซิโนเลตท่ีมีฤทธ์ิตา้นจุลชีพได ้(สุธาทิพย,์ 2550) ส่วนใน
กรณีของจ านวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มซ่ึงพบว่านกกระทาทุกกลุ่มมีจ านวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มไม่
แตกต่างกนัทางสถิตินั้น แต่ก็มีรายงานวา่อาหารท่ีผสมใบมะรุมท าใหภู้มิคุม้กนัของสัตวเ์พิ่มข้ึน และ
ลดจ านวน E. coli รวมทั้งเพิ่มจ านวน Lactobacillus ในล าไส้เล็กตอนปลายไดอี้กดว้ย (Yang et al., 
2006) นอกจากน้ี Rahman et al. (2010) ก็รายงานวา่สารสกดัจากใบมะรุมมีศกัยภาพในการควบคุม
เช้ือแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มได้ในระดบัสูงใกล้เคียงกบัยาปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ส่วนจาก
การศึกษาของวรยุทธ และคณะ (2555) พบว่าสารสกดัจากเมล็ดมะรุมดว้ยเอทานอล สามารถยบัย ั้ง
เช้ือจุลินทรียก่์อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus ได ้ แต่ไม่มีผลต่อเช้ือ Escherichia coli, Bacillus 
cereus และเช้ืออ่ืนๆ  

ในกรณีของอาหารนกกระทาไข่ท่ีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัทั้ง 3 
สูตรไม่ท าให้จ  านวนจุลินทรียร์วม และ จ านวนจุลินทรียก่์อโรค (โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลา) 
ลดลง และจ านวนจุลินทรีย ์(จุลินทรียก์รดแลคติก) เพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัรายงานณิฐิมาและคณะ 
(2558ค)  ท่ีกล่าววา่การใชป้ลายขา้วก ่าในสูตรอาหารนกกระทาไข่จะไม่ท าให้จ  านวนจุลินทรียร์วม 
จุลินทรียท่ี์ก่อโรค ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์โคลิฟอร์ม และซลัโมเนลลาในมูลลดลงอยา่งชดัเจน และไม่ท า
ให้จ  านวนจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลเพิ่มข้ึน แต่ก็มีแนวโนม้วา่จุลินทรียซ์ัลโมเนลลาในส่ิงขบัถ่าย
ของนกกระทาไข่ท่ีกินอาหารท่ีใช้ปลายข้าวก ่าเป็นแหล่งพลงังานหลักมีจ านวนน้อยกว่าในส่ิง
ขบัถ่ายของนกกระทาไข่ท่ีกินอาหารท่ีใชข้า้วโพดเป็นแหล่งพลงังานหลกั 
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ตำรำงที ่13  จ  านวนจุลินทรียใ์นมูลเฉล่ียของนกกระทาไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี

ไมผ่สม และผสมใบมะรุมในระดบัต่างกนั (log of cfu/g) 
จุลินทรีย ์ อาหารทดลอง P-

value สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 
total plate count  16.64 ± 0.16 16.57 ± 0.39 16.57 ± 0.29  16.30 ± 0.42 0.538 
coliform   9.43 ± 0.33 9.33 ± 0.29 9.48 ± 0.36 9.50 ± 0.34 0.877 
salmonella                3.03 ± 0.49 3.19 ± 0.31  2.61 ± 0.15  2.53 ± 0.43  0.099 
lactic acid bacteria  11.04 ± 0.28 11.21 ± 0.12 11.07 ± 0.49 11.15 ± 0.23 0.866 

 หมายเหตุ สูตรท่ี 1 อาหารนกกระทาไข่ใชข้า้วโพดเป็นแหล่งพลงังานหลกั (control) 
    สูตรท่ี 2 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบ

มะรุม แหง้บด  0 %  
    สูตรท่ี 3 อาหารนกกระทาไข่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลังงานหลักผสมใบ

มะรุมแหง้บด  4 % 
    สูตรท่ี 4 อาหารนกกระทาไข่ใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบ

มะรุมแหง้บด  8 % 
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บทที ่5 

สรุปผลกำรวจัิย 
 

จากการศึกษาใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่ สรุปไดว้า่ 
การใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่ 8 
เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตไ์ข่ ประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม รวมทั้งคุณภาพไข่ในดา้น
น ้ าหนักไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่  แต่ท าให้มีค่าสีของไข่แดง
สูงข้ึน และปริมาณอาหารท่ีกินของนกกระทาลดลง แมว้่าการใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่ง
พลังงานหลักร่วมกับผสมใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่ ไม่ท าให้จ  านวนจุลินทรีย์ท่ีก่อโรค             
(โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลา) ลดลง และจ านวนจุลินทรียก์รดแลคติกเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน แต่มี
แนวโนม้ท่ีท าให้จ  านวนจุลินทรียซ์ลัโมเนลลาลดลงเม่ือมีการผสมใบมะรุมในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้น
การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่จึง
น่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการผลิตไข่นกกระทาปลอดภยัได ้
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ภำคผนวก ข 
ภำพกำรท ำกำรทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 1  กรงนกกระทาทดลอง 

 

 
ภำพผนวกที่ 2 นกกระทาไข่ในกรงทดลอง 

 

 
ภำพผนวกที่ 3  ท าความสะอาด เก็บมูลนกกระทา 



42 

 

 
ภำคผนวกที ่4 การชัง่น ้าหนกัไข่ 

 

 
ภำพผนวกที ่5 การวดัความสูงไข่ขาว 

 

 
ภำพผนวกที ่6 การใหค้ะแน  นสีไข่แดงโดยใชพ้ดัสี 
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ภำพผนวกที ่7 สีไข่แดงของนกกระทาท่ีกินอาหารทดลอง 4 สูตร 
 

 

ภำพผนวกที ่8  การเพาะเช้ือจุลินทรีย ์
 

 

ภำพผนวกที ่9  การนบัจ านวนโคโลนีของเช้ือจุลินทรีย ์




