
 

 

บทน ำ 
สายพนัธุไ์ก่ไข่ท่ีเลีย้งเป็นอตุสาหกรรมในปัจจบุนันัน้มีความหลาหลายมากและสายพนัธุแ์ต่ละสายพนัธุก์็มีผลต่อ

ขนาดฟองไข่ท่ีผลิตได ้แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มก็มีส่วนส าคญัต่อขนาดฟองไข่เช่นกนั  สายพนัธุไ์ก่, น า้หนกัตวัไก่, 
สารอาหารที่ไก่ไดร้บั, โปรแกรมการใหแ้สง ทัง้ 4 ปัจจยันี ้เรียกว่า 4 เสาหลกัที่มีผลต่อขนาดฟองไข่ ซึ่งมีความส าคญัมาก
ส าหรบัใหผู้ผ้ลิตไข่ไก่น าไปใชใ้นการควบคมุและปรบัเปล่ียนใหไ้กผ่ลิตไข่ไดข้นาดฟองที่เหมาะสมกบัตลาด   

สี่เสำหลกัทีมี่ผลต่อขนำดฟองไข ่

1.สำยพันธุ ์บรษิัท Hy-Line มีการวิจยัและพฒันา
สายพนัธุไ์ก่ไข่ในระดบัยีนเพื่อใหไ้ก่ผลิตไข่ท่ีมีช่วงของ
ขนาดฟองไขต่่างๆ โดยน า้หนกัฟองไข่เป็นคณุสมบตัิที่
แสดงออกและถา่ยทอดผ่านทางการคดัเลือกทาง
พนัธุกรรม (มีผลประมาณ 40%) ส่วนปัจจยัอกี 60% 
ที่มีผลต่อขนาดฟองไข่ เป็นปัจจยัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
พนัธุกรรม (สารอาหาร, การจดัการ, อ่ืนๆ) ซึ่งส่วนนี้
เป็นส่วนท่ีทางผูผ้ลิตไข่ท่ีฟารม์สามารถ
ควบคมุและจดัการเพื่อใหไ้ดข้นาดฟองไข่
ตามที่ตอ้งการได ้บรษิัท Hy-Line ไดม้ี
การเก็บขอ้มลูน า้หนกัไขต่ลอดชว่งอายุ
ใหผ้ลผลิตของไก่เพื่อน ามาใชค้ดัเลือก
และพฒันาสายพนัธุไ์ก่อย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลากวา่ 10 ปี ปัจจบุนันีท้างหน่วย
งานวจิยัและพฒันาของ Hy-Line ไดใ้ช้
ขอ้มลูน า้หนกัไข่ 3 ฟองแรก, ไข่ช่วงกลาง
ของระยะใหผ้ลผลิตและไข่ช่วงทา้ยของ
ระยะใหผ้ลผลิต ในการคดัเลือกและ
ปรบัปรุงสายพนัธุไ์ก่ใหม้ีแนวโนม้การให้
ไข่ที่มีน า้หนกัไข่ดีและเป็นท่ีนา่พอใจ โดย
จะเนน้ท่ีน า้หนกัไข่ช่วงแรกจนถึงช่วงกลางระยะใหไ้ข่และลดน า้หนกัไข่ในชว่งระยะทา้ยของการใหผ้ลผลิตลง(กราฟท่ี 1)  
จ านวนฟองไข่และความแข็งแรงของเปลือกไข่จะมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัน า้หนกัไข่ในชว่งทา้ยซึ่งทางบรษิัท Hy-Line ได้
พยายามปรบัปรุงใหไ้ก่ยงัคงการใหผ้ลผลิตไข่ในช่วงทา้ยของระยะใหผ้ลผลิตไดด้ีและมีคณุภาพเปลือกไข่ท่ีแข็งแรงเลยส่งผลให้
น า้หนกัไข่ช่วงทา้ยลดลงเนื่องจากบรษิัท Hy-Line พยายามลดแรงกดดนัในการคดัเลือกสายพนัธุเ์พื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ไก่จะให้
ผลผลิตไข่ น า้หนกัไข่ และมวลไข่รวมไดเ้ต็มประสิทธิภาพของสายพนัธุ ์



 

 

น ้ำหนักตัวไก่ ปัจจัยหน่ึงท่ีส ำคัญมำกกับน ำ้หนักไข่คือน ำ้หนักตัวของ
ไก่รุ่นในช่วงสมบูรณ์พันธุ์ ไก่ท่ีมีน ำ้หนักตัวสูงกว่ำจะมีแนวโน้มใหผ้ลผลิต
ไข่ท่ีมำกกว่ำและจะมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรบัขนำดฟองไข่มำกกว่ำ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อน ำ้หนักตัวไก่น้ันมีหลำยปัจจัย รวมถึงปัจจัยจำกกำรตัด
ปำก, โปรแกรมวัคซีน, กำรยำ้ยไก่, ภำวะโรคระบำดในพืน้ท่ี, โปรแกรม
แสง, ควำมหนำแน่นในกำรเลีย้งและโภชนำกำร ปัจจัยดำ้นน ำ้หนักตัวไก่
จะส่งผลโดยตรงต่อน ำ้หนักไข่ฉะน้ันหัวใจส ำคัญของกำรจดักำรดำ้น
น ำ้หนักไข่ท่ีดีคือไก่ตอ้งมีน ำ้หนักตัวเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีตอ้งกำรและ
มีควำมสม ่ำเสมอของฝูงท่ีดี โดยสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลเป้ำหมำย
น ำ้หนักตัวไก่ตำมมำตรฐำนสำยพันธุ์ไดท่ี้หัวขอ้ Management Guides 
ท่ี www.hyline.com 

3. โภชนำกำร โภชนำกำรในช่วงไก่รุ่นและไก่ระยะใหผ้ลผลิตมีควำมส ำคัญ
อย่ำงมำกต่อน ำ้หนักไข่ โภชนำกำรที่ดีในช่วงไก่รุ่นจะส่งผลใหไ้ก่รุ่นมี
น ำ้หนักเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีตอ้งกำร กำรเปล่ียนอำหำรในช่วงไก่รุ่นจะ
พิจำรณำตำมน ำ้หนักตัวไก่(ไม่ใชจ่ำกอำยุ) จะส่งผลท่ีดีเน่ืองจำกโภชนะ
ในอำหำรนั้นจะมีควำมเหมำะสมกับควำมตอ้งกำรสำรอำหำรของตัวไก่
รุ่น สำมำรถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Growing Management of 
Commercial Pullets ท่ี www.hyline.com   

ส่วนในช่วงระยะกำรใหผ้ลผลิต กำรใหอ้ำหำรที่มีโภชนำกำร
จ ำเพำะจะช่วยใหส้ำมำรถควบคุมขนำดฟองไข่ได ้สำรอำหำรที่มีผล
โดยตรงกับขนำดฟองไข่ ไดแ้ก่ พลังงำน, กรดอะมิโน 
methionine/cystine, กรดอะมิโนอื่นๆ, กรดไขมัน linoleic และปริมำณ
ไขมันรวม 
  ในส่วนของโปรตีนในอำหำรควรจะมีสมดุลท่ีดเีพ่ือใหไ้ก่สำมำรถ
ย่อยและน ำกรดอะมิโนเหล่ำน้ันไปใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดได ้สมดุล
ของโปรตีนท่ีไม่ดจีะมีผลใหไ้ก่น ำกรดอะมิโนไปใชไ้ดไ้ม่เต็มประสิทธภิำพ
ท ำใหข้นำดฟองไข่ไม่ดี มีงำนวิจัยจำก Breghendahl (2008) ได้
ประมำณกำรควำมตอ้งกำรกรดอะมิโนในอุดมคติว่ำ อัตรำส่วนของ 
methionine กับ lysine ไม่ควรต ่ำกว่ำ 47:100 เพ่ือใหไ้ดม้วลไข่ท่ีสูงท่ีสุด 
ส่วนกรดอะมิโนท่ีเหลือทุกตัวจะตอ้งมีควำมสมดุลกับ lysine  

โดยสำรอำหำรทั้งหมดนีจ้ะตอ้งปรบัลดลงอย่ำงตอ่เน่ืองหลังจำกไก่
ใหผ้ลผลิตสูงสุด(อำยุไก่ 30 สัปดำห)์ จะช่วยลดขนำดฟองไข่ท่ีใหญ่
เกินไปและปัญหำคณุภำพเปลือกไข่ไม่ดีในช่วงทำ้ยของระยะใหผ้ลผลิต
ได ้ท้ังนีก้ำรปรบัโภชนะในอำหำรไก่เพ่ือใหไ้ข่มีขนำดฟองท่ีใหญ่อำจจะ
ส่งผลใหเ้กิดปัญหำไข่เปลือกบำงและแตกรำ้วง่ำยถ้ำไม่มีกำรเสริมแร่
ธำตุในอำหำรใหเ้พียงพอ  

กำรจัดกำรเพ่ือใหไ้ดไ้ข่ฟองใหญค่วรจะตอ้งพิจำรณำ
ดำ้นโภชนำกำรในช่วงไก่รุ่นควบคูไ่ปดว้ยเพ่ือลดปัญหำดำ้น
คุณภำพเปลือกไข่และควำมแข็งแรงของกระดูกไก่ (เช่น กำรใชสู้ตร
อำหำรระยะก่อนไข่หรือ pre-lay diet) ซึ่งเรำสำมำรถแบ่งเบอร์
อำหำรใหเ้หมำะสมแต่ละช่วงอำยุเพ่ือควบคุมขนำดฟองไข่ให้
เหมำะสมได ้โดยกำรค ำนวณสูตรอำหำรแต่ละเบอรห์รอืแต่ละช่วง
ตำมน ำ้หนักไข่หรือมวลไข่ซึ่งจะช่วยใหส้ำมำรถเพ่ิมน ำ้หนักไข่ใน
ช่วงแรกของกำรใหผ้ลผลิตหรือควบคุมน ำ้หนักไข่ในช่วงทำ้ยของ
กำรใหผ้ลผลิตได ้

ส่ิงท่ีควรระลึกอยู่เสมอ คือ ไม่ใช่แคป่ริมำณสำรอำหำรใน
อำหำรเท่ำน้ันท่ีมีผลต่อน ำ้หนักไข่แต่หมำยรวมถึงกำรจัดกำรดำ้น
โภชนำกำรอื่นๆดว้ย เช่น ขนำดของเม็ดอำหำร, กำรกินน ำ้ของไก่, 
อุณหภูมิของน ำ้ไก่กิน, โปรแกรมกำรใหอ้ำหำร ซึ่งท้ังหมดนีจ้ะส่งผล
ต่อปริมำณอำหำรทีไ่ก่กินและส่งผลต่อสำรอำหำรที่ไก่ไดร้บั 

ควำมเครียดจำกควำมรอ้นสำมำรถท ำใหน้ ำ้หนักไข่
ลดลงได ้อุณหภูมิอำกำศท่ีสูงเกินช่วงอุณหภูมิท่ีเหมำะสม 
(มำกกว่ำ 33 องศำเซลเซียส) จะส่งผลใหไ้ก่กินอำหำรลดลงจึง
ส่งผลใหไ้ก่ขำดสำรอำหำร เช่น โปรตีน (กรดอะมิโน) และพลังงำน 
ไข่จะมีน ำ้หนักลดลงและมีขนำดฟองเล็กลง กำรปรบัสูตรอำหำรให้
เหมำะสมกับปริมำณอำหำรทีไ่ก่กินไดจ้ริงและกำรปรบัสภำวะ
แวดลอ้มเพ่ือลดภำวะควำมเครียดจำกควำมรอ้นจะช่วยลดปัญหำ
น ำ้หนักไข่ลดได ้ในโรงเรอืนระบบปิดท่ีสำมำรถควบคุมอุณหภูมิ
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ะช่วยใหไ้ก่กินอำหำรไดม้ำกขึน้ซึ่งน ำ้หนักไข่ก็จะ
เพ่ิมขึน้ดว้ย 
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4. โปรแกรมการให้แสง ไก่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนความยาว
ในช่วงกลางวนัหรือชั่วโมงใหแ้สงและจะไปมีผลต่อการใหผ้ลผลิต
ไข่และขนาดฟองไข่ท่ีผลิต (กราฟ 2) การค่อยๆลดชั่วโมงแสง (C 
และ D) ในระยะไก่รุน่จะส่งผลใหไ้ก่มีระยะเวลาเปิดแสงนานเพื่อ
กินอาหารและเจริญเติบโตมากกว่า ในขณะเดียวกันการค่อยๆลด
ชั่วโมงใหแ้สงจะสามารถชะลอใหไ้ก่เขา้สู่ระยะสมบรูณพ์นัธุช์า้ลง
ซึ่งจะท าใหไ้ข่ท่ีผลิตมีขนาดฟองใหญ่ขึน้  

การลดชั่วโมงแสงเรว็ (A และ B) จะท าใหไ้ก่มีชั่วโมง
เปิดแสงเพื่อกินอาหารและเจริญเติบโตนอ้ยกว่าแต่ไก่จะเขา้สู่
ระยะสมบรูณพ์นัธุเ์รว็กว่า ไข่ท่ีผลิตไดจ้ะมีขนาดฟองเล็กกว่าอายุ
ท่ีท าการกระตุน้แสงและน า้หนกัตวัเป็นปัจจยัท่ีช่วยก าหนด

ระยะเวลาท่ีไก่เริ่มใหผ้ลผลิตซึ่งจะมีผลต่อขนาดฟองไข่ดว้ย การ
กระตุน้แสงควรจะท าโดยอิงจากน า้หนกัตวัไก่และความสม ่าเสมอ
ของน า้หนักไก่ในฝงูเป็นส าคญั โดยทั่วไปการกระตุน้แสงเรว็ท่ี
น า้หนกัตวัไก่ไม่มากจะเป็นการเรง่ใหไ้ก่เขา้สู่ระยะสมบรูณพ์นัธุ์
เรว็และขนาดฟองไข่ผลิตจะเล็กขณะที่การกระตุน้แสงชา้ท่ีน า้หนัก
ตวัไก่มากจะชะลอใหไ้ก่เขา้สู่ระยะสมบรูณพ์นัธุช์า้ลง ขนาดฟอง
ไข่ผลิตจะใหญ่กว่า โดยทั่วไปไก่ไข่จะมีความสามารถในการผลิต
มวลไข่ไดค้่อนขา้งแน่นอน ดงันัน้ถา้ไข่ที่ผลิตไดม้ีน า้หนกัฟองไข่
มาก จ านวนฟองไข่ท่ีผลิตไดก้็จะนอ้ยลง ในขณะที่ถา้ฟองไข่มี
น า้หนกันอ้ย จ านวนฟองไข่ท่ีผลิตไดก้็จะมากขึน้เพื่อรกัษาใหม้วล
ไข่ผลิตมีค่าคงที่

  



การจัดการเพ่ือให้ได้ขนาดฟองไข่ตามความต้องการของตลาด 
การจัดการเพ่ือให้ได้ไข่ฟองใหญ ่

1. เลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ท่ีมาตรฐานน า้หนักไข่ผลิตท่ีสูง ไก่ไข่สายพันธุ์ 
Hy-Line W-80 Plus เป็นสายพันธุ์ W-80 ชนิดท่ีใหผ้ลผลิตไข่ใหญ่
ซึ่งไก่ไข่สายพันธุ์ Hy-Line Brown สามารถปรบัแต่งเพ่ือใหผ้ลผลิต
ไข่มีขนาดฟองท่ีใหญ่ได ้

2. ใชโ้ปรแกรมแสงโดยการค่อยๆลดชั่วโมงแสงอย่างชา้ๆในช่วงไก่รุ่น
(12 สัปดาห)์ 

3. กระตุน้แสงเม่ือไก่มีน า้หนักตัวสูง (W-80 Plus : 1.25 กก., Hy-
Line Brown : 1.40 กก., W-36 : 1.27 กก.) 

4. ค่อยๆลดพลังงานและกรดอะมิโน methionine/cystine ในเบอร์
อาหารระยะทา้ยท่ีตอ้งการลดโภชนะลงทีละน้อย 

a. ใชสู้ตรอาหารที่มีกรดอะมิโนท่ีย่อยได ้(มิลลิกรมั ของกรดอะมิโนท่ี
ย่อยไดต้่อตัวไก่ต่อวัน) มากกว่าท่ีคู่มือของ Hy-Line แนะน า 10-
15% และเพ่ิมอัตราส่วนของกรดอะมิโน methionine+cystine ต่อ
lysine ใหม้ากกว่า 90%

b. กรดไขมัน Linoleic จะช่วยเพ่ิมขนาดฟองไข่ไดโ้ดยใชก้รดไขมัน
linoleic 1.5 g. ต่อตัวไก่ต่อวัน โดยการใชแ้หล่งไขมันท่ีมีกรดไขมัน
linoleic สูง เช่น น า้มันถ่ัวเหลืองหรือ flaxseed

c. เพ่ิมสัดส่วนปริมาณไขมันรวมในอาหารใหม้ากขึน้ จากการศึกษา
พบว่าท่ีระดับกรดไขมัน linoleic ในอาหารทีเ่ท่ากัน ไก่ท่ีกินอาหาร
ท่ีมีสัดส่วนของไขมันรวมในอาหารสูงกว่าจะใหไ้ข่ท่ีฟองใหญ่กว่า

d. พยายามใหไ้ก่ไดร้บัพลังงานจากอาหารอย่างพอเพียงและ
เหมาะสม ในกรณีท่ีไก่ไดร้บัพลังงานจากอาหารไม่พอ ไก่จะท าการ
ใชโ้ปรตีนและกรดอะมิโนเป็นแหล่งของพลังงานเป็นผลใหก้รดอะมิ
โนเพ่ือน าไปใชส้รา้งฟองไข่น้อยลงขนาดฟองไข่จะเล็กลง มีหลาย
ครัง้ท่ีไก่ใหไ้ข่ฟองเล็กเน่ืองมาจากการไดร้บัพลังงานท่ีน้อยเกินไป
การใหอ้าหารที่มีพลังงานสูงเกินกว่าท่ีแนะน าก็อาจจะมีผลใหไ้ข่มี
ขนาดฟองเล็กไดเ้น่ืองจากไก่จะกินอาหารน้อยลง

การจัดการเพ่ือให้ได้ไข่ฟองเลก็ 
1. เลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ท่ีมาตรฐานน า้หนักไข่ผลิตปกติ (Hy-Line

Brown, Silver Brown, W-80, W-36) 
2. ใชโ้ปรแกรมแสงโดยลดชั่วโมงแสงอย่างเร็วในช่วงไก่รุ่น (7

สัปดาห)์
3. กระตุน้แสงเม่ือไก่มีน า้หนักตัวต ่า (W-80 : 1.17 กก., Hy-Line

Brown : 1.30 กก.)
4. ค่อยๆลดพลังงาน, กรดอะมิโน methionine/cystine, กรดอะมิโนท่ี

ย่อยไดร้วมในเบอรอ์าหารระยะทา้ยท่ีตอ้งการลดโภชนะลงทีละ
มากๆ

a. การจัดการดา้นโภชนะในอาหารเพ่ือควบคุมขนาดฟองไข่ไม่ให้
ใหญ่เกินไปจะมีความซบัซอ้นและเห็นผลชา้กว่าการจัดการเพ่ือให้
ไดข้นาดฟองไข่ใหญ่

b. ลดอัตราส่วนระหว่าง methionine + cystine ตอ่ lysine ใหน้้อย
กว่า 84% โดยค่อยๆปรบัลดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปอ้งกันการลดของ
ผลผลิตไข่ดว้ย

c. ควบคุมปริมาณกรดอะมิโนย่อยไดร้วมท่ีไก่ไดร้บั มีงานศึกษา
พบว่าการใหไ้ก่ไดร้บักรดอะมิโนท้ังหมดลดลงสามารถควบคุม
ขนาดฟองไข่ไดด้ีกว่าการลดแค่ methionine และ methionine +
cystine

d. จ ากัดใหไ้ก่ไดร้บักรดไขมัน linoleic เพียง 0.9 g. ต่อตัวต่อวัน
เปล่ียนแหล่งของไขมันเป็นน า้มันท่ีกรด linoleic ต ่า เช่น น า้มัน
ปาลม์

e. เริ่มควบคุมน า้หนักไข่โดยการลดโภชนะในอาหารลงเม่ือน า้หนักไข่
น้อยกว่าน า้หนักไข่ท่ีตอ้งการ 2-3 กรมั โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนว่า
ตอ้งการใหไ้ก่ไดร้บักรดอะมิโนสะสมตอ่น า้หนักไข่ตามท่ีตอ้งการ
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