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การเสริมใบเตยหอมในอาหารไกไขและนกกระทา

ใบเตย
ชื่อวิทยาศาสตร : Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื่อสามัญ : Pandanus Palm , Fragrant Pandan , Pandom wangi.
วงศ : Pandanaceae
ชื่ออื่น : ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เตยเปนพรรณไมจําพวกเดียวกับหญา เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเปนพุมขนาดเล็ก ลําตนเปนขอ ใบ
ออกเปนพุมบริเวณปลายยอด เมื่อโตจะมีรากค้ําจุนชวยพยุงลําตนไว ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเปนเกลียว
ขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคลายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเปนมัน เสนกลางใบเวา
ลึกเปนแอง ถาดูดานทองใบจะเห็นเปนรูปคลายกระดูกงูเรือ ใบมีกลิ่นหอม ขยายพันธุจากหัวหรือเหงาใตดิน

คุณคาทางอาหารและสรรพคุณ

ใบเตย" มักถูกนํามาผสมในอาหาร เพื่อใหอาหารมีกลิ่นหอมนารับประทาน แถมยังชวยแตงสีเขียวใหกับ
ขนมไทย เชน ขนมเปยกปูน ขนมชั้น เปนตน และยังนํามาทําเปนเครื่องดื่มอีกดวย
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ประโยชนของ "เตยหอม" ไมไดมีเพียงเทานี้ แตยังมีสรรพคุณทางยาที่ดีตอสุขภาพแฝงอยูดวย

ใบ
ใชเปนยาบํารุงหัวใจ เพราะใบเตยมีฤทธิ์ลดอัตราการเตนของหัวใจ จึงชวยบํารุงหัวใจไดอยางดี
วิธีรับประทานคือ ใชใบสดผสมในอาหาร แลวรับประทาน หรือนําใบสดมาคั้นน้ํารับประทาน ครั้งละ 2-4 ชอน
แกง
ชวยดับกระหาย เนื่องจากใบเตยมีกลิ่นหอมเย็น หากนํามาผสมน้ํารับประทาน จะชวยดับ
กระหาย คลายรอน ทานแลวรูสึกชื่นใจ และชุมคอไดเปนอยางดี วิธีรับประทานคือ นําใบเตยสดมาลางให
สะอาด นํามาตําหรือปนใหละเอียด แลวเติมน้ําเล็กนอย คั้นเอาแตน้ําดื่ม
รักษาโรคหัดหรือโรคผิวหนัง โดยนําใบเตยมาตําแลวมาพอกบนผิว
แกหวัด แกไอ ดับพิษไข และชูกําลัง

รากและลําตน
ใชรักษาโรคเบาหวาน เพราะรากและลําตนของเตยหอมนั้น มีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือด วิธี
รับประทานก็คือ ใชราก 1 กํามือนําไปตมเปนน้ําดื่ม ทุกเชา-เย็น
ใชเปนยาขับปสสาวะ โดยการนําตนเตยหอม 1 ตน หรือราก ครึ่งกํามือ ไปตมกับน้ําดื่ม
ซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีการทําศึกษาวิจัย โดยนําน้ําตมรากเตยหอมไปทดลองในสัตวทดลองเพื่อดูฤทธิ์ลด
น้ําตาลในเลือด ปรากฏวาสามารถลดน้ําตาลในเลือดของสัตวทดลองได
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"ใบเตยหอม" 100 กรัม จะใหพลังงานถึง 35 กิโลแคลอรี และยังมีคุณคาทางโภชนาการอีกมากมาย
ไมวาจะเปน
น้ํา 85.3 กรัม
คารโบไฮเดรต 4.6 กรัม
โปรตีน 1.9 กรัม
ไขมัน 0.8 กรัม
กาก 5.2 กรัม
แคลเซียม 124 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 27 มิลลิกรัม
เหล็ก 0.1 มิลลิกรัม
เบตา-แคโรทีน 2.987 ไมโครกรัม
วิตามินบี 2 0.20 มิลลิกรัม
ไนอะซีน 1.2 มิลลิกรัม
วิตามินซี 8 มิลลิกรัม
จากการศึกษาทางเคมีของใบเตยพบวามีสารสําคัญหลายชนิด เมื่อนําใบเตยหอมมากลั่นดวยไอน้ําจะ
ไดสารหอมที่ประกอบดวยไลนาลิลอะซีเตท ( linalylacetate) เบนซิลอะซีเตท (benzyl acetate) ไลนาโล
ออล (linalool) และเจอรานิออล (geraniol) มีสารที่ทําใหมีกลิ่น หอมคือ คูมาริน (coumarin) และเอทิลวา
นิล (ethyl vanillin) คลอโรฟลลทําใหมีสีเขียว เบตาแคโรทีน
และสารในกลุมแอนโทไซยานิน
(anthocyanin)ซึ่งเปนสารที่ออกฤทธิ์ที่สําคัญ(วันดี ,2538) โดยสารคลอโรฟลลและอนุพันธในใบเตยนั้น มีผล
ตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสัตว กระบวนการเมตาบอลิสม การหายใจ กระตุนการสรางเม็ดเลือด
แดง ซึ่งมีผลตอภาวะโภชนาการและการทํางานของฮอรโมน (ศุภชัย และยุพา, 2543) ซึ่งความสามารถในการ
ออกฤทธิ์ดังกลาวจะสงผลดีตอสุขภาพของไกไข นกกระทาไขและผลิตภัณฑไขในแงของการเก็บรักษาและ
คุณภาพ (กิจ, 2545)
ลักษณะการนําใบเตยหอมไปใชเสริมในอาหารไกไขและนกกระทา

ใบเตยสด

ใบเตยหั่นฝอย
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ใชสวนใบสดของเตยหอมนํามาหั่นฝอยขนาดประมาณ 0.2-0.5 เซนติเมตร เพื่อความเหมาะสมในการ
จิกกินของไกไขและนกกระทา

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชใบเตยในไกไขและนกกระทา

การศึกษาผลของการเสริมใบเตยหอมในสูตรอาหารตอคุณภาพสมรรถภาพการใหผลผลิตและ
การลดกลิ่นคาวไข จากการทดลองเสริมใบเตยแหงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6% พบวาสมรรถภาพทางการผลิต
ของไกที่ไดรับสูตรอาหารเสริมใบเตยแหงที่ระดับ 6 % ดีขึ้น ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยลดลงไปพรอมๆกับการ
เพิ่มขึ้นของน้ําหนักไขตอฟองและ%ไข ซึ่งไกที่ไดรับสูตรอาหารเสริมใบเตย 0, 2, 4 และ 6% มีคาเฉลี่ยน้ําหนัก
ไข/ฟอง/สูตรอาหาร เทากับ 60.43, 60.43, 59.26 และ 61.29 กรัม ตามลําดับ ระดับใบเตยในสูตรอาหารไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความถวงจําเพาะและความสูงไขขาวตรงกันขามกับการเสริมใบเตยที่ระดับ 6
%
พบวามีผลเพิ่มสีของไขแดง ลดอัตราการสูญเสียน้ําหนักไข และมีคาเฉลี่ย%ไขสูงสุดขึ้น 5 %
ระดับ 6%

ระดับ 0%

รูปแสดงการเปรียบเทียบสีไขแดงที่เสริมใบเตยในระดับ 6% กับระดับการเสริมใบเตย 0%
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ผลของการเสริมใบเตยหอมในอาหารแมไกไขตอสมรรถภาพการใหผลผลิตไขและคุณภาพไข
ภายในโรงเรือนระบบปดและโรงเรือนระบบเปด ผลการทดลองพบวา แมไกที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปดมี
อัตราการเลี้ยงรอด ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย และความหนาเปลือกไขมากกวาแมไก
ที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปด ขณะที่แมไกที่ไดรับอาหารเสริมใบเตยหอมมีอัตราการใหไขสูงกวาและปริมาณ
อาหารที่กิน มีแนวโนมสูงกวาแมไกที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมใบเตยหอม จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาการ
เสริมใบเตยหอม 5 กรัมตอตัวตอวัน ในอาหารแมไกไขที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปดทําใหแมไกมีอัตราการใหไขดี
ขึ้น 11.07 % เมื่อเทียบกับแมไกที่เลี้ยงโดยใชอาหารกลุมควบคุม และความแตกตางมีมีนัยสําคัญทางสถิติ จาก
อัตราการใหไขของแมที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปด

การเลี้ยงไกไขระบบโรงเรือนปด

การเลี้ยงไกไขระบบโรงเรือนเปด

การเสริมใบเตยหอมใหแมไกที่มีอายุการไขมากกวา 55 สัปดาหขึ้นไปตอสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข ผลการทดลองพบวา ไกไขกลุมที่ใชอาหารสําเร็จรูปรวมกับการเสริมใบเตยหอม 5 กรัมตอตัว
ตอวัน กลุมที่เสริมเปลือกหอยบดสัปดาหละ 2 ครั้งๆละ 5 กรัมตอตัว และกลุมที่เสริมใบเตยสด 5 วันตอตัวตอ
วันรวมกับการเสริมเปลือกหอยสัปดาหละ 2 ครั้งๆละ 5 กรัมตอตัว มีปริมาณอาหารที่กินและอัตราการใหไขสูง
กวากลุมควบคุม( P<0.05) สวนสมรรถภาพการผลิตอื่นๆไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุม
ควบคุมมีแนวโนมไขบุบแตกสูงกวากลุมอื่น
ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไขของนกกระทาญี่ปุนชวงอายุตางๆ
ในสภาวะโรงเรือนปด จากการทดลองเสริมใบเตยหอมที่ปริมาณ 1,1.5 และ 2 กรัม พบวา การเสริมใบเตย
หอมในอาหารนกกระทาซึ่งเลี้ยงในสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนปดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสงผลตอ
สมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไมแตกตางจากกลุมควบคุม ทั้งในชวงระยะเริ่มไขถึงใหไขสูงสุด (6-18
สัปดาห) ระยะหลังใหไข (18-39 สัปดาห) และระยะกอนปลด (40 สัปดาหขึ้นไป) แตการเสริมที่ระดับ 1.5
กรัมตอตัวตอวันเปนระดับที่ชวยใหอัตราการไขเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ในขณะเดียวกันชวยยืดอายุการไขของนก
กระทาใหยาวนานขึ้น
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ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาที่ชวงอายุตาง ๆ ในสภาพโรงเรือนเปด จากการ
ทดลองพบวาในชวง 0-17 สัปดาห การเสริมใบเตยหอมในระดับตาง ๆ ไมสงผลตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไขแตอยางใด แตพบวาในชวงอายุ 27-30 สัปดาห ความหนาเปลือกของไขนกกระทาที่เสริมใบเตย
หอมในระดับ 2 กรัม/ตัว/วัน มีความหนาเปลือกมากกวากลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p>0.05) และที่
อายุ 31-34 สัปดาห และ 39-42 สัปดาห กลุมที่เสริมใบเตยหอมที่ระดับ 1.5 กรัม/ตัว/วัน มีประสิทธิภาพการ
ใชอาหารดีกวากลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การเลี้ยงนกกระทาในระบบโรงเรือนปดและเปด
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