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บทคัดยอ
การศึกษาผลของการเสริมกระเทียมแหงเยือกแข็งระดับตางๆ ในอาหารไกไขตอผลผลิต คุณภาพ และ
ปริมาณโคเลสเตอรอลของไข โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ใชสูตรอาหารทางการคาเปนอาหาร
ควบคุ ม และอาหารควบคุ ม เสริ ม กระเที ย ม 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% ตามลํา ดับ ทําการทดลองในไกไ ข พัน ธุ
อิซาบราวน อายุ 26 สัปดาห จํานวน 200 ตัว ทําการสุมอออกมาเปนกลุม กลุมละ 10 ตัว จํานวน 20 กลุม อาหารทุก
สูตรมีโปรตีนและพลั งงานเทากัน จากการศึกษาพบวาไกไขที่ไดรับสู ตรอาหารที่เสริมกระเทียมมีผลผลิตไข
น้ําหนักไข มวลไข และประสิทธิภาพการใชอาหารตอการผลิตไข 1 โหล ไมแตกตางกับสูตรอาหารควบคุม สวน
ปริมาณอาหารที่กินของไกที่ไดรับสูตรอาหารควบคุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากกลุม
ที่เสริมกระเทียม แตปริมาณอาหารที่กินในกลุมที่เสริมกระเทียมในระดับตางๆ ไมมีความแตกตางกัน คุณภาพไข
ของไกที่ไดรับอาหารควบคุมและอาหารที่เสริมกระเทียมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็
ตามการเสริมกระเทียมทําใหโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรดในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตไมมี
ผลตอ HDL และ LDL นอกจากนี้สูตรอาหารที่เสริมกระเทียมที่ระดับ 1.5 และ 2.0% ทําใหปริมาณโคเลสเตอรอล
ในไขแดงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คําสําคัญ : กระเทียมแหงเยือกแข็ง, ผลผลิตไข, คุณภาพไข, โคเลสเตอรอลของไข
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Abstract
The experiment was conducted to study the effect of freeze dried garlic (Allium sativum Linn.)
supplementation in laying hen diets on production, quality and cholesterol content of egg. Two hundred layers
(Isa Brown) at 26 weeks of age were divided into 5 treatments, each with 4 replications (10 birds/replicate)
according to a completely randomized design. The experimental diets were commercial layer diet and
supplemented with 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% garlic. All diets were isonitrogenous and isocaloric. The results
demonstrated that there was no significantly difference (P>0.05) in egg production, egg weight, egg mass and
feed conversion per dozen of egg. In contrast, there was significant increase in feed intake of hens fed on the
control diet when compared with the supplemented diets. There was not significant differently among all
treatments. The supplemented diets decreased cholesterol and triglyceride levels, however, no effect on HDL
and LDL was observed. Furthermore, 1.5 and 2.0% garlic supplemented diets significantly decreased (P<0.05)
the yolk cholesterol.
Keywords: freeze dried garlic, production of egg, quality of egg, yolk cholesterol
แนวคิดในการนําสมุนไพรมาใชเปนสวนผสมในสูตร
อาหารไกไขจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูผลิต เพราะ
นอกจากจะหาไดงายแลว ยังชวยลดตนทุนในการผลิต
และที่สําคัญไมเกิดโทษกับผูบริโภคอีกดวย
กระเทียม (Allium sativum Linn.) จัดเปน
สมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทั้งทางโภชนาการ
และทางยา โดยคุ ณ สมบั ติ ท างโภชนาการใช เ ป น
เครื่องปรุงรสและแตงกลิ่นในอาหารทําใหอาหารนา
กินมากขึ้นเพราะกระเทียมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สวน
คุณสมบัติทางยานั้น แพทยแผนโบราณมักใชเปนยา
หรือสวนผสมของยารักษาโรคตางๆ เชน ใชเปนยา
ระบาย แกไข แกริดสีดวง รักษาโรคผิวหนัง บรรเทา
อาการหอบหื ด ไอกรน แก ท อ งอื ด ท อ งเฟ อ [1]
นอกจากนี้ ยั ง พบสารอิ น ทรี ย กํ า มะถั น สํ า คั ญ คื อ
อัลลิซิน (allicin) ซึ่งเปนน้ํามันกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได ลด
โคเลสเตอรอลในเลือด ชวยทําใหกระบวนการยอย
อาหารและการขับถายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น [2, 3, 4]

1. บทนํา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันการนําไขไกมาบริโภค
ในครัวเรือนนั้นยังคงไดรับความนิยมตลอดมา เพราะ
ไข ไ ก เ ป น แหล ง ของอาหารที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนะ
ครบถวน อีกทั้งยังหาซื้อไดงายตามทองตลาดทั่วไป
และมีราคาถูก ซึ่งรูปแบบการบริโภคนั้นมักจะนํามา
ประกอบเปนอาหารหรือแปรรูป ผูผลิตจึงพยายามที่
จะผลิ ตไข อ อกมาให เ พีย งพอกับ ความต อ งการของ
ผูบริโภค ไมวาจะเปนการปรับปรุงพันธุไกไขเพื่อให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ สู ง การจั ด การโรงเรื อ น
เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของไกไข
และที่สําคัญที่ผูผลิตนิยมมากในการชวยเพิ่มผลผลิต
ไข คือ การพัฒนาสูตรอาหาร อาจจะมีการเสริมสาร
ต า งๆ ลงไปในอาหารไก ไ ข เ พื่ อ ให ส ามารถเพิ่ ม
ผลผลิ ต ได แต ส ารเหล า นี้ ห ากมี ก ารใช อ ย า งไม
ระมัดระวังอาจจะเกิดผลเสียตอผูบริโภค เพราะสาร
เหล า นี้ อ าจจะตกค า งอยู ใ นไข ไ ก ก็ เ ป น ได ดั ง นั้ น
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ขนาดกวาง 15 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร ระบบ
การใหน้ําแบบหัวหยด (nipple)
3.4 อาหารทดลอง
ใชอาหารทดลองทั้งหมด 5 สูตร ไดแก
(1) สูตรที่ 1 อาหารควบคุม (อาหารที่ผลิตทางการคา)
(2) สูตรที่ 2 อาหารควบคุม + กระเทียมแหง 0.5%
(3) สูตรที่ 3 อาหารควบคุม + กระเทียมแหง 1.0%
(4) สูตรที่ 4 อาหารควบคุม + กระเทียมแหง 1.5%
(5) สูตรที่ 5 อาหารควบคุม + กระเทียมแหง 2.0 %
อาหารสูตรที่ 2-5 ไดเพิ่มกระเทียมแหงใน
อาหารควบคุ ม อาหารทดลองทุ ก สูต รมีส ารอาหาร
และโภชนะตางๆ ที่เพียงพอตามความตองการของไก
ไข [5] องค ป ระกอบทางเคมี ข องอาหารแสดงใน
ตารางที่ 1
เมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการสุมเจาะเลือด
ไกตรงเสนเลือดดําใตปก (wing vein) จํานวน 4 ตัวตอ
ซ้ํา เพื่อนําไปวิเคราะหโคเลสเตอรอล (cholesterol)
และไตรกลีเซอรไรด (triglyceride) สวนโคเลสเตอรอลในไขแดงทําการวิเคราะหโ ดยดั ดแปลงวิ ธีก าร
จาก [6]
วิธีการจาก [5]
3.5 การบันทึกขอมูล
3.5.1 บันทึกปริมาณอาหารที่กินทุกซ้ํา ใน
แตละสัปดาห
3.5.2 บันทึกผลผลิตไขในแตละวัน
3.5.3 ตรวจวัดคุณภาพไข โดยการสุมไข
สัปดาหละ 1 ครั้ง ซ้ําละ 4 ฟอง เพื่อตรวจวัดคุณภาพ
ไข ดังนี้
- น้ําหนักฟองไข
- ความหนาเปลือกไข ใช shell thickness
micrometer โดยหักเปลือกไขจากแนวกึ่งกลางฟองไข

2. วัตถุประสงค
ศึกษาผลของการนํากระเทียมแหงเยือกแข็ง
(freeze dried) มาเสริมลงในอาหารไกไขตอ
สมรรถภาพการผลิ ต ไข คุ ณ ภาพไข ปริ ม าณ
โคเลสเตอรอลทั้งในเลือดและในไขแดง

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง
3.1 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ
(completely randomized design; CRD) ไกไข จํานวน
200 ตัว แบงออกเปน 5 กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10
ตัว ทําการสุม ไกไขแ ตละกลุ มใหกินอาหารทดลอง
สูตรใดสูตรหนึ่ง (จาก 5 สูตรทดลอง) เปนระยะเวลา
60 วัน
3.2 สัตวทดลอง
การทดลองใชไกไขพันธุอิซาบราวน (Isa
brown) อายุ 26 สัปดาห จํานวน 200 ตัว เลี้ยงไกบน
กรงตั บ กรงละ 1 ตั ว ในระบบโรงเรื อ นป ด ให ไ ก
ไดรับแสง 16 ชั่วโมง และไดรับอาหารและน้ําอยาง
เต็มที่ (ad libitum)
3.3 โรงเรือน
โรงเรื อ นทดลองเป น ระบบป ด มี ข นาด
กวาง 5 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 2.5 เมตร ควบคุมสภาพ
แวดล อ มในโรงเรื อ นด ว ยระบบทํ า ความเย็ น แบบ
ระเหยน้ํา (evapolative cooling system) ใชพัดลม
ระบายอากาศขนาดเสนผาศูนยกลาง 48 นิ้ว จํานวน 2
ตั ว ติ ด ท า ยโรงเรื อ น เน น การระบายอากาศแบบ
อุโมงคลม (tunnel ventilation system) และใชผาใบสี
เข ม ป ด ด า นข า งโรงเรื อ น เพื่ อ กั น ความร อ นจาก
ภายนอกเขาโรงเรือนภายในมีกรงตับพื้นลวดขนาด
30×40×40 เซนติเมตร มีรางอาหารอยูดานหนากรงตับ
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- คาความเขมสีของไขแดง ใชพัดวัดสีไข
แดง (yolk color fan) ที่มีสีเหลืองออน-สมแดง มี
คะแนนตั้งแต 1-15
- น้ําหนักไขแดง
- น้ําหนักเปลือกไข
- ความสู ง ไข ข าว โดยใช ชุ ด ตรวจสอบ
คุณภาพไขขาวที่ประกอบดวย QCD ชุดแสดงผล
ระบบตัวเลข และ albumen height gauge ไดคาความ
สูงของไขขาวเปนมิลลิเมตร แลวนํามาคํานวณคาฮอก
ยูนิตจากสมการ
HU = 100 × log (H + 7.57 - 1.7W0.37)
เมื่อ HUคือคาฮอกยูนิต H คือคาความสูง
ไขขาว (มิลลิเมตร) และ W คือคาน้ําหนักไข (กรัม)
3.6 การวิเคราะหทางสถิติ
ทํ า การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของ
ขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหวาเรียนซ (analysis of
variance) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และ
ทดสอบความแตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan’s news multiple range test (DMRT) ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS [7]
3.7 สถานที่ทําการทดลอง
งานวิ จั ย นี้ ท ดลองในฟาร ม สั ต ว ป ก และ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห อ าหารสั ต ว ภาควิ ช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ขนาด 0.5×0.5 เซนติเมตร แลวลอกเยื่อสีขาวจํานวน 4
ชั้น ซึ่งอยูดานในออก วัดคาเปนมิลลิเมตร
ตารางที่ 1 ส ว นประกอบวั ต ถุ ดิ บ และโภชนะต า งๆ
ในอาหารควบคุม
วัตถุดิบอาหาร
ขาวโพด
ปลายขาว
รําขาวสกัดไขมัน
กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%)
ปลาปน (โปรตีน 60%)
Calcium carbonate (หินฝุน)
Dicalcium phosphate
เกลือ
DL-methionine
หัววิตามิน-แรธาตุ
รวม
วิเคราะหโดยการคํานวณ
ความชื้น (%)
โปรตีน (%)
ไขมัน (%)
เยื่อใย (%)
เถา (%)
แคลเซียม (%)
ฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนได (%)
พลังงานที่ใชประโยชนได
(กิโลแคลลอรี่ตออาหาร 1 กิโลกรัม)
ไลซีน (%)
เมทไธโอนีน + ซีสทีน (%)
ทรีโอนีน (%)
ทริปโตเฟน (%)

เปอรเซ็นต
50.45
7.20
12.80
13.70
6.00
8.30
0.50
0.50
0.05
0.50
100.00
10.75
16.50
3.81
4.63
13.90
3.81
0.45
2,750

4. ผลและวิจารณผลการทดลอง
4.1 ความสามารถในการใหผลผลิต
4.1.1 ปริมาณอาหารที่กิน
จากการทดลองพบวาปริมาณอาหาร
ที่กินของไกที่ไดรับอาหารควบคุมกับอาหารที่เสริม
กระเทียมในระดับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ

0.88
0.63
0.64
0.17
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สอดคลองกับ Qureshi และคณะ (1983) [10] แต
แตกตางจากรายงานของ Chowdhury และคณะ
(1992) และ Canogullari และคณะ (2009) ที่กลาววา
การเสริมกระเทียมในอาหารไกไขไมมีผลตอปริมาณ
อาหารที่กินและประสิท ธิภาพในการเปลี่ยนอาหาร
[11,12] โดยการทดลองของ Chowdhury และคณะ
(1992) พบวาการเสริม garlic paste ที่ระดับ 4 และ
10% มีแนวโนมทําใหปริมาณอาหารที่กินลดลง แตไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ [11] สวนการทดลองของ
Canogullari และคณะ (2009) พบวาการเสริม
กระเทียมผง (garlic powder) ที่ระดับ 2% มีแนวโนม
ทําใหปริมาณอาหารที่กินไดนอยกวากลุมควบคุม แต
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ [12]

110.86, 103.68, 108.57, 103.61 และ 107.96 กรัมตอ
ตัวตอวัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2) โดยอาหาร
ควบคุมมีปริมาณการกินมากที่สุด คือ 110.86 กรัมตอ
ตัวตอวัน และไมแตกตางจากกลุมที่เสริมกระเทียมใน
ระดับ 1% และ 2% แตปริมาณอาหารที่กินในกลุมที่
เสริมกระเทียมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เกียรติศักดิ์ (2545) ไดกลาววาปจจัย ที่ชวย
เพิ่มความนากินของอาหาร ไดแก รสชาติ กลิ่น ขนาด
และรูปรางของอาหาร [8] และ Appleby และคณะ
(1992) รายงานว า สั ต ว ป ก จะไม ช อบรสขมและรส
เปรี้ยว แตชอบรสหวาน [9] ซึ่งในกระเทียมจะมีความ
เปนกรดเล็กนอย (pH 6.05) จึงสงผลใหไกกินอาหาร
ที่เสริมกระเทียมนอยกวาอาหารควบคุมเล็กนอย ซึ่ง

ตารางที่ 2 ผลของอาหารที่เสริมกระเทียมแหงเยือกแข็งในระดับตางๆ ในสูตรอาหารไกไขตอการให
ผลผลิตของไก (คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉลี่ย ± standard error)
ระดับกระเทียม (%)
F-test
0
0.5
1.0
1.5
2.0
ปริมาณอาหารที่กิน1/ (กรัม/ตัว/วัน) 110.86a 103.68b 108.57ab 103.61b 107.96ab
*
±1.40
±2.40
±2.24
±2.17
±2.38
ผลผลิตไข (%)
84.88
81.78
83.57 81.31 83.46
ns
±1.80
±5.45
±1.99
±3.39
±2.34
น้ําหนักไข (กรัม/ฟอง)
54.71
55.65
55.49 55.30 53.96
ns
±0.33
±0.74
±0.56 ±0.67
±1.03
มวลไข (กรัม/ฟอง)
46.08
44.67
44.57 45.52 45.00
ns
±0.97
±3.50
±0.92 ±1.40
±1.83
ประสิทธิภาพการใชอาหารตอการ
1.57
1.54
1.56
1.58
1.56
ns
ผลิตไข 1 โหล (กิโลกรัม/โหล)
±0.01
±0.08
±0.05
±0.04 ±0.04
*มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ns = non significant มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1/
ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ขอมูลที่บันทึก
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อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ตารางที่ 2) ทั้ ง นี้
เนื่องจากผลผลิตไขจะแปรผกผันกับน้ําหนักไข แต
เมื่อผลผลิตไขไมมีความแตกตางกัน จึงทําใหน้ําหนัก
ไข ไ ม มี ค วามแตกต า งกั น ด ว ย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
Chowdhury และคณะ (2002) และ Yalcin และคณะ
(2006) [11,14]
4.1.4 มวลไข
ม ว ล ไ ข ข อ ง ไ ก ที่ ไ ด รั บ อ า ห า ร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 46.08, 44.67, 44.57, 45.52
และ 45.00 กรัมตอฟอง ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) เนื่องจาก
มวลไขไดจากการคํานวณผลผลิตไขและน้ําหนักไข
ดังนั้นเมื่อผลผลิตไขและน้ําหนักไขไมแตกตางกัน จึง
ทําใหมวลไขไมมีความแตกตางกัน
4.1.5 ประสิทธิภาพการใชอาหารตอการ
ผลิตไข 1 โหล
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช อ าหารต อ
การผลิตไข 1 โหล ของไกที่ไดรับอาหารควบคุมกับ
อาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0, 1.5 และ
2.0% มีคาเทากับ 1.57, 1.54, 1.56, 1.58 และ 1.56
กิโลกรัม/โหล ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ซึ่ง สุวรรณ และ
คณะ (2535) กลาววาแนวโนมปริมาณอาหารที่กิน
สอดคล อ งกั บ เปอร เ ซ็ น ต ผ ลผลิ ต ไข [13] จากการ
ทดลองนี้พบวาปริมาณอาหารที่กินแตกตางกันนอย
มากโดยเฉพาะอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับตางๆ
ไมแตกตางกัน จึงทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารตอ
การผลิตไข 1 โหล ไมแตกตางกันดวย จะเห็นไดวา
การเสริมกระเทียมไมมีผลกระทบตอน้ําหนักไข มวล
ไข และประสิทธิภาพการใชอาหารตอการผลิตไข 1
โหล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ Khan และคณะ (2008),

4.1.2 ผลผลิตไข
ผลผลิ ต ไข ข องไก ที่ ไ ด รั บ อาหาร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 84.88, 81.78, 83.57, 81.31
และ 83.46% ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางไมมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ตารางที่ 2) แสดงว า การเสริ ม
กระเที ย มไม มี ผ ลทํ า ให ผ ลผลิ ต ไข แ ตกต า งกั น
เนื่องจากอาหารทุกสูตรมีโปรตีนและพลังงานเทากัน
และแนวโนมของปริมาณอาหารที่กินสอดคลองกับ
เปอรเ ซ็ นต ผ ลผลิ ต ไข ด วยเหตุ นี้ ไก ที่ ใ หผ ลผลิ ต ไข
มากย อ มต อ งการอาหารมากกว า [13]
และยั ง
สอดคลองกับ Chowdhury และคณะ (2002) พบวา
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น น้ําหนักไข และผลผลิตไขไมมี
ผลกระทบเมื่ อเสริมกระเทีย มในระดับ 0-10% [11]
นอกจากนี้ Yalcin และคณะ (2006) และ Ao และคณะ
(2010) ยั ง พบว า การเสริ ม กระเที ย มผงไม มี ผ ลต อ
น้ํ า หนั ก ตั ว ผลผลิ ต ไข และน้ํ า หนั ก ของไข [14,15]
จากปริมาณอาหารที่กินของอาหารที่เสริมกระเทียม
ในระดับ 0.5 และ 1.5% จะนอยกวาปริมาณการกิน
ของอาหารควบคุ ม และอาหารที่ เ สริ ม กระเที ย มใน
ระดั บ 1.0 และ 2.0% ส ง ผลให ผ ลผลิ ต ไข ข องไก ที่
ไดรับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5 และ 1.5%
มีแนวโนมต่ํากวาไกที่ไดรับอาหารควบคุมและอาหาร
ที่เสริมกระเทียมในระดับ 1.0 และ 2.0% แตไมมีความ
แตกต า งกั น ทางสถิ ติ อาจเนื่ อ งมาจากปริ ม าณสาร
อาหารที่ ไ ด รั บ ยั ง เพี ย งพอต อ การสร า งไข แต ก็ มี
แนวโนมที่ลดลง
4.1.3 น้ําหนักไข
น้ํ า หนั ก ไข ข องไก ที่ ไ ด รั บ อาหาร
ควบคุมกับอาหารเสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 54.71, 55.65, 55.49, 55.30
และ 53.96 กรัม/ฟอง ตามลําดับ มีความแตกตางกัน
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จะยิ่ ง ทํ า ให ไ ข แ ดงมี สี เ ข ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
แซนโทฟ ล ล (xanthophyll) และแคโรที น อยด
(carotenoid) แลวยังมีเม็ดสีอื่นอีก เชน ลูทีน โอโวฟ
ลาวิ น [17] นอกจากนี้ รณชั ย และศรี ส กุ ล (2539)
กลาวไววาแซนโทฟลลและแคโรทีนอยดพบอยูใน
อาหารหรือการเสริมอยูในธรรมชาติ เชน ขาวโพด ใบ
alfalfa ใบกระถิน และกลีบดอกดาวเรือง [19] แตใน
สวน ประกอบของกระเทียมไมมีเม็ดสีดังกลาว จึงไม
มีผลทําใหสีของไขแดงแตกตางกัน
4.2.3 ความสูงไขขาว
ความสู ง ไข ข าวของไก ที่ ไ ด รั บ
อาหารควบคุม กับ อาหารที่เ สริม กระเที ย มในระดั บ
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 8.93, 9.36, 9.23,
9.16 และ 9.15 มิ ล ลิ เ มตร ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง มี ค วาม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
แสดงวาการเสริมกระเทียมในระดับตางๆ ไมทําให
ความสูงของไขขาวเปลี่ยนแปลงไป แตความสูงของ
ไขขาวจะมีความสัมพันธกับอายุการเก็บรักษาไข หรือ
ความสดใหม ซึ่ง ปฐม (2540) ไดรายงานวาความสูง
ของไขขาวที่อยูรอบไขแดงบงบอกถึงความสดของไข
ถาไขยังมีความสดใหมอยูจะมีความสูงมากกวาไขที่
ไมสดหรือเริ่มเกา เนื่องจากไขเริ่มเกานั้น ความหนืด
(viscosity) ของไขขาวคอยๆ ลดลง จนเหลวเกือบเปน
น้ํา ความสูงไขขาวจึงลดลง และเมื่อนําไขไปตอยดูจะ
พบวาไขขาวกระจายเปนวงกวาง [18]
4.2.4 น้ําหนักไขขาว
น้ําหนักไขขาวของไกที่ไดรับอาหาร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 34.84, 35.64, 35.47, 35.53
และ 34.28 กรัมตอฟอง ตามลําดับ มีความแตกตางกัน
อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ตารางที่ 3) ซึ่ ง
สอดคลองกับ Ao และคณะ (2010) พบวาการเสริม

Chowdhury และคณะ (2002) และ Ao และคณะ
(2010) [4,11,15]
4.2 คุณภาพไข
4.2.1 สีเปลือกไข
สี เ ปลื อ กไข ข องไก ที่ ไ ด รั บ อาหาร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 30.45, 30.43, 29.15, 30.26
และ 31.01 ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางไมมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ตารางที่ 3) ดั ง นั้ น การเสริ ม
กระเทียมลงในอาหารจึงไมมีผลตอสีของเปลือกไข
เพราะสีที่เกิดขึ้นไมไดเกิดมาจากอาหารที่ไกไดรับ แต
การที่สีเปลือกไขมีสีออกน้ําตาลแดง เกิดจากสารพวก
ooporphyrin อาจมาจาก hematoporphyrin ที่ไดจาก
การสลายตัวของ hemoglobin ในเม็ ดเลือ ดแดง [16]
นอกจากนี้ วิโรจน (2537) ไดกลาวไววาไกสวนใหญ
ใหเ ปลื อ กไขสี น้ํา ตาล ซึ่ งมี ตั้ง แต น้ํา ตาลออ นจนถึ ง
น้ําตาลเขม ในไกพันธุที่ใหเปลือกสีน้ําตาลนั้นถึงแม
จะเป น ไก พั น ธุ เ ดี ย วกั น แต ล ะตั ว ก็ จ ะให ไ ข ที่ มี สี
เปลื อ กที่ มี ค วามเข ม ของสี ต า งกั น ได แต ใ นไก ตั ว
เดี ย วกัน มั กจะให ไข ที่มี สี เปลือ กไข เหมื อ นกั น [17]
สวน ปฐม (2540) ได กลาวไวอีกวาสีเปลือ กไขเปน
ลักษณะทางพันธุกรรมของไกพันธุตางๆ ซึ่งเปนเม็ดสี
(pigment) ที่สรางขึ้นจากตอมเปลือกไข (shell gland)
ในทอนําไข (uterus) [18]
4.2.2 สีไขแดง
สี ไ ข แ ดงของไก ที่ ไ ด รั บ อาหาร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 11.35, 11.40, 11.75, 11.71
และ 11.36 ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่งสีเหลืองและสีแดง
ของไขนั้น วิโรจน (2537) กลาวไววาเกิดจากเม็ดสีที่มี
อยูในอาหารที่กินเขาไป ถาในอาหารมีเม็ดสีอยูมากก็
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สารอั ล ลิ ซิ น ในกระเที ย มไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สังเคราะหโปรตีนในไกไข

กระเทียมผงหมักในระดับ 0-2% ไมทําใหโปรตีนรวม
(total protein) และอัลบูมิน (albumin) มีความแตกตาง
กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ [15] แสดงให เ ห็ น ว า

ตารางที่ 3 ผลของอาหารที่ เ สริ ม กระเที ย มแห ง เยื อ กแข็ ง ในระดั บ ต า งๆ ในสู ต รอาหารไก ไ ข ต อ
คุณภาพของไขไก (คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉลี่ย ± standard error)
ระดับกระเทียม (%)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
สีเปลือกไข
30.45
30.43 29.15
30.26
31.01
±1.04
±1.07
±0.66
±0.71
±0.41
สีไขแดง
11.35
11.40 11.75
11.71
11.36
±0.09
±0.29
±0.13
±0.10
±0.38
ความสูงไขขาว (มม.)
8.93
9.36
9.23
9.16
9.15
±0.26
±0.32
±0.14
±0.40
±0.16
น้ําหนักไขแดง (กรัม/ฟอง)
13.00
13.12
13.05 13.05
12.81
±0.11
±0.14
±0.18
±0.06
±0.19
น้ําหนักเปลือกไข (กรัม/ฟอง)
6.87
6.89
6.97
6.73
6.87
±0.16
±0.17
±0.07
±0.09
±0.11
ความหนาเปลือกไข (มม.)
0.34
0.34
0.34
0.33
0.34
±0.00
±0.01
±0.00
±0.01
±0.01
ฮอฟยูนิต
95.49
97.32
96.75 96.35
96.77
±1.23
±1.35
±0.63
±1.82
±0.76
น้ําหนักไขขาว (กรัม/ฟอง)
34.84
35.64
35.47 35.53
34.28
±0.36
±0.67
±0.54
±0.55
±0.92
ns = non significant มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ขอมูลที่บันทึก

F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

95.49, 97.32, 96.75, 96.35 และ 96.77 ตามลําดับ มี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง
ที่ 3) สุวรรณ (2529) ไดกลาวไววาไขใหมจะมีไขขาว
ลักษณะขนหนาทําใหคาฮอฟยูนิตจะมีคาสูง สวนไข
เกาลักษณะไขขาวจะออนตัวลงทําใหคาฮอฟยูนิตมีคา

4.2.5 คาฮอฟยูนิต
ค า ฮอฟ ยู นิ ต เป น ค า ที่ ไ ด จ ากการ
คํานวณระหวางน้ําหนักไขและความสูงไขขาว ผลการ
ทดลองของไกที่ไดรับอาหารควบคุมกับอาหารที่เสริม
กระเทียมในระดับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ
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ขึ้นอยูกับปริมาณแคลเซียมและปริมาณคารบอเนตใน
โลหิ ต ที่ ส ง ไปในต อ มสร า งเปลื อ กไข ดั ง นั้ น ระดั บ
แคลเซี ย มในโลหิ ต ก็ มี ผ ลต อ น้ํ า หนั ก เปลื อ กไข กั บ
ความหนาของเปลือกไขดวย [18] ซึ่งสอดคลองกับ
Yalcin และ Onbasilar (2006) รายงานวาการเสริม
กระเที ย มผงไม มี ผ ลต อ ความแข็ ง ของเปลื อ ก (egg
breaking strength) ความหนาเปลือกไข albumin
index yolk index และฮอฟยูนิต [14] นอกจากนี้
Ademola และคณะ (2011) รายงานวาการเสริมน้ํามัน
กระเทียมและ cholestryamin ในอาหารไกไขที่ระดับ
100 และ 200 มิลลิกรัม/กิโ ลกรัม และ 50 และ 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ไมทําใหน้ําหนักเปลือก
ไขและความหนาเปลือกไขแตกตางกันทางสถิติ [23]
4.2.8 ความหนาของเปลือกไข
ความหนาเปลือกไขของไกที่ไดรับ
อาหารควบคุม กับ อาหารที่เ สริม กระเที ย มในระดั บ
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 0.34, 0.34, 0.34,
0.33 และ 0.34 มิ ล ลิ เ มตร ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง มี ค วาม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
เนื่ อ งจากองค ป ระกอบหลั ก ของเปลื อ กไข คื อ
แคลเซียมคารบอเนต [24] และในสูตรอาหารทุกสูตร
มีระดับของแคลเซียมเทากัน ตางกันที่ระดับกระเทียม
ที่ เ สริ ม ลงไปในอาหาร จึ ง ส ง ผลให ค วามหนาของ
เปลื อ กไข ทุ ก กลุ ม ไม แ ตกต า งกั น สอดคล อ งกั บ
Ademola และคณะ (2011) [23] นอกจากนี้ Ao และ
คณะ (2010) ยั ง พบว า การเสริ ม กระเที ย มผงหมั ก
(fermented garlic powder) ในระดับ 0-2% ไมทําให
ความหนาของเปลื อ กไข มีค วามแตกตา งกัน อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ [15]
4.3 โคเลสเตอรอลในเลือด
ปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดของไกที่
ไดรั บ อาหารควบคุ ม กั บ อาหารที่เ สริม กระเทีย มใน

ต่ํา [16] และ อนุชา (2539) รายงานวาคุณภาพของไข
ขาวจะดีนั้น ตองมีคาฮอฟยูนิตประมาณ 80 หรือสูง
กวา และคาฮอฟยูนิตจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บ
รักษาไขเนื่องจากความขนของไขขาวลดลง [20]
4.2.6 น้ําหนักไขแดง
น้ําหนักไขแดงของไกที่ไดรับอาหาร
ควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมในระดับ 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 13.00, 13.12, 13.05, 13.05
และ 12.81 กรัมตอฟอง ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตาง
กั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (ตารางที่ 3) ซึ่ ง
สอดคลองกับ Canogullari และคณะ (2009) [12] และ
Yalcin และคณะ (2006) รายงานวาการเสริมกระเทียม
ผงในระดับ 0-10% และ 0-8% ตามลําดับ ไมทํ าให
น้ํ า หนั ก ไข แ ดงมี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ [14]
อยางไรก็ตาม จากรายงานของ Mottaghitalab และ
Taraz (2002) กลับพบวาการเสริมกระเทียมผงที่ระดับ
5 และ 15 กรัม/กิโลกรัม ทําใหน้ําหนักไขแดงลดลง
[21]
4.2.7 น้ําหนักเปลือกไข
น้ํ า หนั ก เปลื อ กไข ข องไก ที่ ไ ด รั บ
อาหารควบคุม กับ อาหารที่เ สริม กระเที ย มในระดั บ
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 6.87, 6.89, 6.97,
6.73 และ 6.87 กรั ม ต อ ฟอง ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง มี ค วาม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ซึ่งผลที่ไดจะสัมพันธกับความหนาของเปลือกไข ถา
ความหนาของเปลือกไขนอย น้ําหนักเปลือกไขก็จะ
นอยลงไปดวย ทั้งนี้ วรวิทย (2531) ไดกลาวไววา
ลั ก ษณะโครงสร า งของเปลื อ กไข ป ระกอบด ว ย
แคลเซียมคารบอเนตเกือบทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเปน
แทงๆ มาตอกัน ตรงรอยตอระหวางแทงจะไมสนิทจึง
มี ช อ งว า งหรื อ รู พ รุ น (pore) มากมายบนเปลื อ กไข
[22] และ ปฐม (2540) กลาววาโครงสรางเปลือกไข
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(2009) รายงานวาการใช garlic oil 0.02% ไมมีผลตอ
โคเลสเตอรอลในพลาสมาและไขแดงในไกสายพันธุ
Babcock B-300 [29] ซึ่งอาจเนื่องมาจากสายพันธุ
(strain) ที่ใชในการทดลอง เพราะวาโคเลสเตอรอลใน
พลาสมาแตกตางกันระหวางสายพันธุของสัตว [11]
4.4 ไตรกลีเซอไรดในเลือด
ไตรกลี เ ซอไรด ใ นเลื อ ดของไก ที่ ไ ด รั บ
อาหารควบคุมกับอาหารที่เสริมกระเทียมใน 0.5, 1.0,
1.5 และ 2.0% มีคาเทากับ 1266.50, 704.40, 963.30,
786.00 และ 732.80 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ
(ตารางที่ 4) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมกระเทียม
ในระดับ 0.5% ระดับไตรกลีเ ซอไรดในเลือ ดจะต่ํา
กวาไกที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมกระเทียมอยางเห็นได
ชัด แสดงวากระเทียมมีผลทําใหปริมาณไตรกลีเซอ
ไรดในเลือดลดลง เนื่องจากไปยับยั้งการสังเคราะห
กรดไขมันที่จะไปเปนองคประกอบของไตรกลีเซอร
ไรด [4]
4.5 HDL และ LDL ในเลือด
ปริมาณ HDL ในเลือดของไกที่ไดรับ
อาหารควบคุ ม กับ อาหารที่เ สริม กระเที ย มในระดั บ
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มี ค า เท า กั บ 16.13, 21.25,
29.75, 15.50 และ 19.88 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร เ ซ็ น ต
ตามลําดับ และปริมาณ LDL มีคาเทากับ 2.13, 2.63,
2.25, 3.50 และ 3.75 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ
(ตารางที่ 4) ไมมีค วามแตกตางกันอยางมีนัย สํ าคัญ
ทางสถิติ แสดงวากระเทียมไมมีผลตอปริมาณ HDL
และ LDL ในเลือด ซึ่งปริมาณของ HDL สอดคลอง
กับ รายงานของ Lim และคณะ (2006) ที่ พ บว า การ
เสริมกระเทียมผงในระดับ 0-5% ไมมีผลตอปริมาณ
HDL ในเลือด [30] แต Azeke และ Ekpo (2008)

ระดับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มีค าเทากับ 103.88,
69.25, 76.63, 71.88 และ 73.50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
ตามลํ า ดั บ (ตารางที่ 4) มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) โดยจะเห็ น ว า ระดั บ
โคเลสเตอรอลในเลือดของไกที่ไดรับอาหารที่เสริม
กระเทียมในระดับตางๆ ต่ํากวาไกที่ไดรับอาหารที่ไม
เสริมกระเทียมอยางเห็นไดชัด แสดงวากระเทียมชวย
ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด เนื่องจากอัลลิซินที่
มีอ ยูไนกระเทีย ม [25] โดยที่กลไกการออกฤทธิ์ใน
การลดโคเลสเตอรอลอาจเนื่ อ งมาจากการยั บ ยั้ ง
เอนไซม HMG-CoA reductase ในตับ (hepatic 3hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase) cholesterol 7α-hydroxylase และ fatty acid synthesase ซึ่ง
สอดคลองกับ Sklan และคณะ (1992) รายงานวาเมื่อ
เสริ ม กระเที ย มผง 2% ทํ า ให โ คเลสเตอรอลในตั บ
ลดลง [26] อยางไรก็ตามการเสริมกระเทียมผงยังทํา
ใหโคเลสเตอรอลทั้งหมดในพลาสมาลดลง [15] และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Chowdhury และคณะ
(2002) พบวาการเสริมกระเทียม (garlic paste) ที่
ระดั บ 2, 4, 6 และ 8% ทํ า ให โ คเลสเตอรอลใน
พลาสมาลดลง 15, 28, 33 และ 43% ตามลําดับ [11]
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานว า การเสริ ม กระเที ย มผงที่
ระดั บ 0.5 และ 1.0% ในอาหารไก ไ ข ทํ า ให
โคเลสเตอรอลในพลาสมาลดลง [14] และมีการ
ทดลองในหนู (rats) และไกกระทง (broilers) ที่เสริม
กระเที ย มผงในอาหารทํ า ให โ คเลสเตอรอลใน
พลาสมาลดลง [10,27] ซึ่งการเสริมกระเทียมทําใหไป
ยั บ ยั้ ง การสร า งกรดไขมั น สารประกอบ organic
tellurium และ allicin ในกระเทียมอาจชวยทําให
โคเลสเตอรอลในเลือดลดลง โดยไปยับยั้ง squalene
epoxidase ซึ่งจําเปนตอการสังเคราะหโคเลสเตอรอล
[28] แตการทดลองก็ยังขัดแยงกับ Reddy และคณะ
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รายงานว า การเสริ ม กระเที ย มผงที่ ร ะดั บ 1-2% ใน
อาหารไกไข ทําให HDL และ LDL ลดลง [31]
ตารางที่ 4 ผลการเสริมกระเทียมแหงเยือกแข็งลงในอาหารไกไขตอปริมาณโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด
HDL และ LDL ในเลือด (คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉลี่ย ± standard error)
ระดับกระเทียม (%)
F-test
0
0.5
1.0
1.5
2.0
โคเลสเตอรอล1/ (มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) 103.88a 69.25b 76.63b 71.88b 73.50b
*
±11.76 ±7.77
±9.89
±7.14
±7.18
a
b
ab
ab
ไตรกลีเซอไรด
1,266.50 704.40 963.30 786.00 732.80b
*
(มิลลิกรัมเปอรเซ็นต)
±181.94 ±101.73 ±257.79 ±122.25 ±79.80
HDL
16.13 21.25 29.75 15.50
19.88
ns
(มิลลิกรัมเปอรเซ็นต)
±1.31 ±4.99 ±13.28 ±1.08
±2.22
LDL
2.13
2.63
2.25
3.50
3.75
ns
(มิลลิกรัมเปอรเซ็นต)
±1.16 ±0.66
±0.92 ±1.34
±1.01
*มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ns = non significant มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1/
ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ขอมูลที่บันทึก

ปริ ม าณโคเลสเตอรอลในไข แ ดงลดลงดั ง เหตุ ผ ลที่
กลาวไวขางตน แตพบวาโคเลสเตอรอลในไขแดงลด
ไดเพียง 5-15% ซึ่งนอยกวาโคเลสเตอรอลในเลือดที่
ลดไดถึง 26-33% ทั้งนี้เนื่องจากแมไกจําเปนตองสราง
โ ค เ ล ส เ ต อ ร อ ล ส ะ ส ม ไ ว ใ น ฟ อ ง ไ ข เ พ ร า ะ
โคเลสเตอรอลมีความจําเปนตอการฟกออกเป นตัว
ของลูกไก ถาโคเลสเตอรอลไมพอจะทําใหลูกไกตาย
ในขณะฟก การทดลองนี้จึงสอดคลองกับ Canogullari
และคณะ (2009) รายงานวาการเสริมกระเทียมผงลง
ในอาหารทําใหโคเลสเตอรอลในไขแดงลดลง [12]
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Chowdhury และคณะ
(2002), Ademola และคณะ (2011), Khan และคณะ
(2007) [11,23,32]

4.6 โคเลสเตอรอลในไขแดง
โคเลสเตอรอลในไขแดงของไกที่ไดรับ
อาหารควบคุม กั บ อาหารที่ เ สริม กระเที ย มในระดั บ
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0% มี ค า เท า กั บ 1,414.00,
1,342.50, 1,332.00, 1,193.00 และ 1,210.50 มก./100
กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 5) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งการเสริมกระเทียมที่
ระดับ 0.5 และ 1.0% เมื่อ เปรีย บเที ย บกั บกลุม ที่ไ ม
เสริมกระเทียมแลว ไมมีความแตกตางกัน ทางสถิติ
แตการเสริมกระเทียมที่ระดับ 1.5 และ 2.0% ทําให
ระดับโคเลสเตอรอลในไขแดงลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุมที่มีการเสริมกระเทียมจะ
มีปริมาณของโคเลสเตอรอลในไขแดงนอยกวากลุมที่
ไม เ สริ ม กระเที ย ม แสดงว า กระเที ย มมี ผ ลทํ า ให
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ตารางที่ 5 ผลการเสริมกระเทียมแหงเยือกแข็งลงในอาหารไกไขตอปริมาณโคเลสเตอรอลในไขแดง
(คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉลี่ย ± standard error)
ระดับกระเทียม (%)
F-test
0
0.5
1.0
1.5
2.0
โคเลสเตอรอล1/ (มก./100กรัม)
1,414.00a 1,342.50a 1,332.00a 1,193.00b 1,210.50b
*
±8.00 ±20.50 ±56.00
±0.00 ±31.50
*มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ns = non significant มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1/
ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ขอมูลที่บันทึก

[2] ปาริชาติ สักกะทํานุ, 2533, กระเทียมสมุนไพร
เสริ ม สุ ข ภาพจากงานวิ จั ย ล า สุ ด , สํ า นั ก พิ ม พ
รวมทรรศน, กรุงเทพฯ, 91 น.
[3] สุทธิชัย ปทุมลองทอง, 2543, เคล็ดลับสมุนไพร
ไทย, สํานักพิมพธารบัวแกว, นนทบุรี, 304 น.
[4] Khan, S.H., Hasan, S., Sardar, R. and Anjum,
M.A., 2008, Effects of dietary garlic powder
on cholesterol concentration in Native Desi
Laying Hens, Am. J. Food Technol. 3: 207-213.
[5] National Research Council (N.R.C.), 1994,
Nutrient Requirements of Poultry, 9th Rev.
Ed., National Academy of Sciences Press,
Washington, D.C.
[6] Will, R.B.H. and Greenfield, H., 1984,
Laboratory Instruction Manual for Food
Composition Studies, Department of Food
Science and Technology, The University of
New South Wales, 96 p.
[7] SAS, 2003, SAS User’s Guide: A Basic
Version 6.12, 4th Ed., Sas Institute Inc., North
Carolina, 1686 p.

5. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาผลของการเสริมกระเทียมแหงเยือก
แข็งลงในอาหารไกไขที่ระดับตางๆ สรุปไดดังนี้
5.1 การไมเสริมและเสริมกระเทียมในระดับ
ต า งๆ ในอาหารไก ไ ข ทํ า ให ผ ลผลิ ต ไข น้ํ า หนั ก ไข
มวลไข ประสิทธิภาพการใชอาหารตอการผลิตไข 1
โหล สีเปลือกไข สีไขแดง ความสูงไขขาว น้ําหนักไข
แดง น้ําหนักเปลือกไข ความหนาเปลือกไข คาฮอฟยู
นิต และน้ําหนักไขขาว มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนปริมาณการกินอาหารที่
ต่ําลงเมื่อเสริมกระเทียม
5.2 การเสริม กระเที ย มลงในอาหารไก ไ ข ที่
ระดับ ตา งๆ มีผ ลทําใหป ริ ม าณโคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอไรดในเลือดไกไข และโคเลสเตอรอลใน
ไข แ ดงลดลง โดยโคเลสเตอรอลในเลื อ ดลดลง
มากกวาในใข ขณะที่การเสริมกระเทียมไมสงผลตอ
HDL และ LDL ในเลือดไกไข
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