บทนำ
สายพันธุไ์ ก่ไข่ท่เี ลีย้ งเป็ นอุตสาหกรรมในปั จจุบนั นัน้ มีความหลาหลายมากและสายพันธุแ์ ต่ละสายพันธุก์ ็มีผลต่อ
ขนาดฟองไข่ท่ผี ลิตได้ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสาคัญต่อขนาดฟองไข่เช่นกัน สายพันธุไ์ ก่, นา้ หนักตัวไก่,
สารอาหารที่ไก่ได้รบั , โปรแกรมการให้แสง ทัง้ 4 ปั จจัยนี ้ เรียกว่า 4 เสาหลักที่มีผลต่อขนาดฟองไข่ ซึ่งมีความสาคัญมาก
สาหรับให้ผผู้ ลิตไข่ไก่นาไปใช้ในการควบคุมและปรับเปลี่ยนให้ไก่ผลิตไข่ได้ขนาดฟองที่เหมาะสมกับตลาด
สี่เสำหลักทีม่ ีผลต่อขนำดฟองไข่
1.สำยพันธุ ์ บริษัท Hy-Line มีการวิจยั และพัฒนา
สายพันธุไ์ ก่ไข่ในระดับยีนเพื่อให้ไก่ผลิตไข่ท่มี ีช่วงของ
ขนาดฟองไข่ต่างๆ โดยนา้ หนักฟองไข่เป็ นคุณสมบัติท่ี
แสดงออกและถ่ายทอดผ่านทางการคัดเลือกทาง
พันธุกรรม (มีผลประมาณ 40%) ส่วนปั จจัยอีก 60%
ที่มีผลต่อขนาดฟองไข่ เป็ นปั จจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรม (สารอาหาร, การจัดการ, อื่นๆ) ซึ่งส่วนนี ้
เป็ นส่วนที่ทางผูผ้ ลิตไข่ท่ฟี าร์มสามารถ
ควบคุมและจัดการเพื่อให้ได้ขนาดฟองไข่
ตามที่ตอ้ งการได้ บริษัท Hy-Line ได้มี
การเก็บข้อมูลนา้ หนักไข่ตลอดช่วงอายุ
ให้ผลผลิตของไก่เพื่อนามาใช้คดั เลือก
และพัฒนาสายพันธุไ์ ก่อย่างต่อเนื่องมา
เป็ นเวลากว่า 10 ปี ปั จจุบนั นีท้ างหน่วย
งานวิจยั และพัฒนาของ Hy-Line ได้ใช้
ข้อมูลนา้ หนักไข่ 3 ฟองแรก, ไข่ช่วงกลาง
ของระยะให้ผลผลิตและไข่ช่วงท้ายของ
ระยะให้ผลผลิต ในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงสายพันธุไ์ ก่ให้มีแนวโน้มการให้
ไข่ท่มี ีนา้ หนักไข่ดีและเป็ นที่นา่ พอใจ โดย
จะเน้นที่นา้ หนักไข่ช่วงแรกจนถึงช่วงกลางระยะให้ไข่และลดนา้ หนักไข่ในช่วงระยะท้ายของการให้ผลผลิตลง(กราฟที่ 1)
จานวนฟองไข่และความแข็งแรงของเปลือกไข่จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับนา้ หนักไข่ในช่วงท้ายซึ่งทางบริษัท Hy-Line ได้
พยายามปรับปรุงให้ไก่ยงั คงการให้ผลผลิตไข่ในช่วงท้ายของระยะให้ผลผลิตได้ดีและมีคณ
ุ ภาพเปลือกไข่ท่แี ข็งแรงเลยส่งผลให้
นา้ หนักไข่ช่วงท้ายลดลงเนื่องจากบริษัท Hy-Line พยายามลดแรงกดดันในการคัดเลือกสายพันธุเ์ พื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ไก่จะให้
ผลผลิตไข่ นา้ หนักไข่ และมวลไข่รวมได้เต็มประสิทธิภาพของสายพันธุ์

น้ำหนักตัวไก่ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมำกกับนำ้ หนักไข่คือนำ้ หนักตัวของ
ไก่รุ่นในช่วงสมบูรณ์พันธุ์ ไก่ที่มีนำ้ หนักตัวสูงกว่ำจะมีแนวโน้มให้ผลผลิต
ไข่ที่มำกกว่ำและจะมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับขนำดฟองไข่มำกกว่ำ
ปัจจัยที่มีผลต่อนำ้ หนักตัวไก่นั้นมีหลำยปัจจัย รวมถึงปัจจัยจำกกำรตัด
ปำก, โปรแกรมวัคซีน, กำรย้ำยไก่, ภำวะโรคระบำดในพืน้ ที่, โปรแกรม
แสง, ควำมหนำแน่นในกำรเลีย้ งและโภชนำกำร ปัจจัยด้ำนนำ้ หนักตัวไก่
จะส่งผลโดยตรงต่อนำ้ หนักไข่ฉะนั้นหัวใจสำคัญของกำรจัดกำรด้ำน
นำ้ หนักไข่ที่ดีคือไก่ตอ้ งมีนำ้ หนักตัวเป็นไปตำมมำตรฐำนทีต่ อ้ งกำรและ
มีควำมสม่ำเสมอของฝูงที่ดี โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเป้ำหมำย
นำ้ หนักตัวไก่ตำมมำตรฐำนสำยพันธุ์ได้ที่หัวข้อ Management Guides
ที่ www.hyline.com
3. โภชนำกำร โภชนำกำรในช่วงไก่รุ่นและไก่ระยะให้ผลผลิตมีควำมสำคัญ
อย่ำงมำกต่อนำ้ หนักไข่ โภชนำกำรที่ดีในช่วงไก่รุ่นจะส่งผลให้ไก่รุ่นมี
นำ้ หนักเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ตอ้ งกำร กำรเปลี่ยนอำหำรในช่วงไก่รุ่นจะ
พิจำรณำตำมนำ้ หนักตัวไก่(ไม่ใช่จำกอำยุ) จะส่งผลที่ดีเนื่องจำกโภชนะ
ในอำหำรนั้นจะมีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรสำรอำหำรของตัวไก่
รุ่น สำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Growing Management of
Commercial Pullets ที่ www.hyline.com
ส่วนในช่วงระยะกำรให้ผลผลิต กำรให้อำหำรที่มีโภชนำกำร
จำเพำะจะช่วยให้สำมำรถควบคุมขนำดฟองไข่ได้ สำรอำหำรที่มีผล
โดยตรงกับขนำดฟองไข่ ได้แก่ พลังงำน, กรดอะมิโน
methionine/cystine, กรดอะมิโนอื่นๆ, กรดไขมัน linoleic และปริมำณ
ไขมันรวม
ในส่วนของโปรตีนในอำหำรควรจะมีสมดุลที่ดเี พื่อให้ไก่สำมำรถ
ย่อยและนำกรดอะมิโนเหล่ำนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ สมดุล
ของโปรตีนทีไ่ ม่ดจี ะมีผลให้ไก่นำกรดอะมิโนไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ
ทำให้ขนำดฟองไข่ไม่ดี มีงำนวิจัยจำก Breghendahl (2008) ได้
ประมำณกำรควำมต้องกำรกรดอะมิโนในอุดมคติว่ำ อัตรำส่วนของ
methionine กับ lysine ไม่ควรต่ำกว่ำ 47:100 เพื่อให้ได้มวลไข่ที่สูงที่สุด
ส่วนกรดอะมิโนที่เหลือทุกตัวจะต้องมีควำมสมดุลกับ lysine
โดยสำรอำหำรทั้งหมดนีจ้ ะต้องปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกไก่
ให้ผลผลิตสูงสุด(อำยุไก่ 30 สัปดำห์) จะช่วยลดขนำดฟองไข่ที่ใหญ่
เกินไปและปัญหำคุณภำพเปลือกไข่ไม่ดีในช่วงท้ำยของระยะให้ผลผลิต
ได้ ทั้งนีก้ ำรปรับโภชนะในอำหำรไก่เพื่อให้ไข่มีขนำดฟองที่ใหญ่อำจจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหำไข่เปลือกบำงและแตกร้ำวง่ำยถ้ำไม่มีกำรเสริมแร่
ธำตุในอำหำรให้เพียงพอ

กำรจัดกำรเพือ่ ให้ได้ไข่ฟองใหญ่ควรจะต้องพิจำรณำ
ด้ำนโภชนำกำรในช่วงไก่รุ่นควบคูไ่ ปด้วยเพื่อลดปัญหำด้ำน
คุณภำพเปลือกไข่และควำมแข็งแรงของกระดูกไก่ (เช่น กำรใช้สตู ร
อำหำรระยะก่อนไข่หรือ pre-lay diet) ซึ่งเรำสำมำรถแบ่งเบอร์
อำหำรให้เหมำะสมแต่ละช่วงอำยุเพื่อควบคุมขนำดฟองไข่ให้
เหมำะสมได้ โดยกำรคำนวณสูตรอำหำรแต่ละเบอร์หรือแต่ละช่วง
ตำมนำ้ หนักไข่หรือมวลไข่ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถเพิ่มนำ้ หนักไข่ใน
ช่วงแรกของกำรให้ผลผลิตหรือควบคุมนำ้ หนักไข่ในช่วงท้ำยของ
กำรให้ผลผลิตได้
สิ่งที่ควรระลึกอยู่เสมอ คือ ไม่ใช่แค่ปริมำณสำรอำหำรใน
อำหำรเท่ำนั้นที่มีผลต่อนำ้ หนักไข่แต่หมำยรวมถึงกำรจัดกำรด้ำน
โภชนำกำรอื่นๆด้วย เช่น ขนำดของเม็ดอำหำร, กำรกินนำ้ ของไก่,
อุณหภูมิของนำ้ ไก่กิน, โปรแกรมกำรให้อำหำร ซึ่งทั้งหมดนีจ้ ะส่งผล
ต่อปริมำณอำหำรทีไ่ ก่กินและส่งผลต่อสำรอำหำรที่ไก่ได้รบั
ควำมเครียดจำกควำมร้อนสำมำรถทำให้นำ้ หนักไข่
ลดลงได้ อุณหภูมิอำกำศที่สูงเกินช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสม
(มำกกว่ำ 33 องศำเซลเซียส) จะส่งผลให้ไก่กินอำหำรลดลงจึง
ส่งผลให้ไก่ขำดสำรอำหำร เช่น โปรตีน (กรดอะมิโน) และพลังงำน
ไข่จะมีนำ้ หนักลดลงและมีขนำดฟองเล็กลง กำรปรับสูตรอำหำรให้
เหมำะสมกับปริมำณอำหำรทีไ่ ก่กินได้จริงและกำรปรับสภำวะ
แวดล้อมเพื่อลดภำวะควำมเครียดจำกควำมร้อนจะช่วยลดปัญหำ
นำ้ หนักไข่ลดได้ ในโรงเรือนระบบปิดที่สำมำรถควบคุมอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมได้จะช่วยให้ไก่กินอำหำรได้มำกขึน้ ซึ่งนำ้ หนักไข่ก็จะ
เพิ่มขึน้ ด้วย

4. โปรแกรมการให้แสง ไก่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนความยาว
ในช่วงกลางวันหรือชั่วโมงให้แสงและจะไปมีผลต่อการให้ผลผลิต
ไข่และขนาดฟองไข่ที่ผลิต (กราฟ 2) การค่อยๆลดชั่วโมงแสง (C
และ D) ในระยะไก่รุน่ จะส่งผลให้ไก่มีระยะเวลาเปิ ดแสงนานเพื่อ
กินอาหารและเจริญเติบโตมากกว่า ในขณะเดียวกันการค่อยๆลด
ชั่วโมงให้แสงจะสามารถชะลอให้ไก่เข้าสู่ระยะสมบูรณ์พนั ธุช์ า้ ลง
ซึ่งจะทาให้ไข่ที่ผลิตมีขนาดฟองใหญ่ขนึ ้
การลดชั่วโมงแสงเร็ว (A และ B) จะทาให้ไก่มีช่ วั โมง
เปิ ดแสงเพื่อกินอาหารและเจริญเติบโตน้อยกว่าแต่ไก่จะเข้าสู่
ระยะสมบูรณ์พนั ธุเ์ ร็วกว่า ไข่ที่ผลิตได้จะมีขนาดฟองเล็กกว่าอายุ
ที่ทาการกระตุน้ แสงและนา้ หนักตัวเป็ นปั จจัยที่ช่วยกาหนด

ระยะเวลาที่ไก่เริ่มให้ผลผลิตซึ่งจะมีผลต่อขนาดฟองไข่ดว้ ย การ
กระตุน้ แสงควรจะทาโดยอิงจากนา้ หนักตัวไก่และความสม่าเสมอ
ของนา้ หนักไก่ในฝูงเป็ นสาคัญ โดยทั่วไปการกระตุน้ แสงเร็วที่
นา้ หนักตัวไก่ไม่มากจะเป็ นการเร่งให้ไก่เข้าสู่ระยะสมบูรณ์พนั ธุ์
เร็วและขนาดฟองไข่ผลิตจะเล็กขณะที่การกระตุน้ แสงช้าที่นา้ หนัก
ตัวไก่มากจะชะลอให้ไก่เข้าสู่ระยะสมบูรณ์พนั ธุช์ า้ ลง ขนาดฟอง
ไข่ผลิตจะใหญ่กว่า โดยทั่วไปไก่ไข่จะมีความสามารถในการผลิต
มวลไข่ได้ค่อนข้างแน่นอน ดังนัน้ ถ้าไข่ที่ผลิตได้มีนา้ หนักฟองไข่
มาก จานวนฟองไข่ที่ผลิตได้ก็จะน้อยลง ในขณะที่ถา้ ฟองไข่มี
นา้ หนักน้อย จานวนฟองไข่ที่ผลิตได้ก็จะมากขึน้ เพื่อรักษาให้มวล
ไข่ผลิตมีค่าคงที่

การจัดการเพือ่ ให้ได้ขนาดฟองไข่ตามความต้องการของตลาด
การจัดการเพือ่ ให้ได้ไข่ฟองใหญ่
1. เลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ที่มาตรฐานนา้ หนักไข่ผลิตที่สูง ไก่ไข่สายพันธุ์
Hy-Line W-80 Plus เป็นสายพันธุ์ W-80 ชนิดที่ให้ผลผลิตไข่ใหญ่
ซึ่งไก่ไข่สายพันธุ์ Hy-Line Brown สามารถปรับแต่งเพื่อให้ผลผลิต
ไข่มีขนาดฟองที่ใหญ่ได้
2. ใช้โปรแกรมแสงโดยการค่อยๆลดชั่วโมงแสงอย่างช้าๆในช่วงไก่รุ่น
(12 สัปดาห์)
3. กระตุน้ แสงเมื่อไก่มีนา้ หนักตัวสูง (W-80 Plus : 1.25 กก., HyLine Brown : 1.40 กก., W-36 : 1.27 กก.)
4. ค่อยๆลดพลังงานและกรดอะมิโน methionine/cystine ในเบอร์
อาหารระยะท้ายที่ตอ้ งการลดโภชนะลงทีละน้อย
a. ใช้สูตรอาหารที่มีกรดอะมิโนที่ย่อยได้ (มิลลิกรัม ของกรดอะมิโนที่
ย่อยได้ต่อตัวไก่ต่อวัน) มากกว่าที่คู่มือของ Hy-Line แนะนา 1015% และเพิ่มอัตราส่วนของกรดอะมิโน methionine+cystine ต่อ
lysine ให้มากกว่า 90%
b. กรดไขมัน Linoleic จะช่วยเพิ่มขนาดฟองไข่ได้โดยใช้กรดไขมัน
linoleic 1.5 g. ต่อตัวไก่ต่อวัน โดยการใช้แหล่งไขมันที่มีกรดไขมัน
linoleic สูง เช่น นา้ มันถั่วเหลืองหรือ flaxseed
c. เพิ่มสัดส่วนปริมาณไขมันรวมในอาหารให้มากขึน้ จากการศึกษา
พบว่าที่ระดับกรดไขมัน linoleic ในอาหารทีเ่ ท่ากัน ไก่ที่กินอาหาร
ที่มีสัดส่วนของไขมันรวมในอาหารสูงกว่าจะให้ไข่ที่ฟองใหญ่กว่า
d. พยายามให้ไก่ได้รบั พลังงานจากอาหารอย่างพอเพียงและ
เหมาะสม ในกรณีที่ไก่ได้รบั พลังงานจากอาหารไม่พอ ไก่จะทาการ
ใช้โปรตีนและกรดอะมิโนเป็นแหล่งของพลังงานเป็นผลให้กรดอะมิ
โนเพื่อนาไปใช้สร้างฟองไข่น้อยลงขนาดฟองไข่จะเล็กลง มีหลาย
ครัง้ ที่ไก่ให้ไข่ฟองเล็กเนื่องมาจากการได้รบั พลังงานที่น้อยเกินไป
การให้อาหารที่มีพลังงานสูงเกินกว่าที่แนะนาก็อาจจะมีผลให้ไข่มี
ขนาดฟองเล็กได้เนื่องจากไก่จะกินอาหารน้อยลง

การจัดการเพือ่ ให้ได้ไข่ฟองเล็ก
1. เลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ที่มาตรฐานนา้ หนักไข่ผลิตปกติ (Hy-Line
Brown, Silver Brown, W-80, W-36)
2. ใช้โปรแกรมแสงโดยลดชั่วโมงแสงอย่างเร็วในช่วงไก่รุ่น (7
สัปดาห์)
3. กระตุน้ แสงเมื่อไก่มีนา้ หนักตัวต่า (W-80 : 1.17 กก., Hy-Line
Brown : 1.30 กก.)
4. ค่อยๆลดพลังงาน, กรดอะมิโน methionine/cystine, กรดอะมิโนที่
ย่อยได้รวมในเบอร์อาหารระยะท้ายทีต่ อ้ งการลดโภชนะลงทีละ
มากๆ
a. การจัดการด้านโภชนะในอาหารเพื่อควบคุมขนาดฟองไข่ไม่ให้
ใหญ่เกินไปจะมีความซับซ้อนและเห็นผลช้ากว่าการจัดการเพื่อให้
ได้ขนาดฟองไข่ใหญ่
b. ลดอัตราส่วนระหว่าง methionine + cystine ต่อ lysine ให้นอ้ ย
กว่า 84% โดยค่อยๆปรับลดอย่างต่อเนือ่ งเพื่อป้องกันการลดของ
ผลผลิตไข่ดว้ ย
c. ควบคุมปริมาณกรดอะมิโนย่อยได้รวมที่ไก่ได้รบั มีงานศึกษา
พบว่าการให้ไก่ได้รบั กรดอะมิโนทั้งหมดลดลงสามารถควบคุม
ขนาดฟองไข่ได้ดีกว่าการลดแค่ methionine และ methionine +
cystine
d. จากัดให้ไก่ได้รบั กรดไขมัน linoleic เพียง 0.9 g. ต่อตัวต่อวัน
เปลี่ยนแหล่งของไขมันเป็นนา้ มันที่กรด linoleic ต่า เช่น นา้ มัน
ปาล์ม
e. เริ่มควบคุมนา้ หนักไข่โดยการลดโภชนะในอาหารลงเมื่อนา้ หนักไข่
น้อยกว่านา้ หนักไข่ที่ตอ้ งการ 2-3 กรัม โดยมีเป้าหมายที่ชดั เจนว่า
ต้องการให้ไก่ได้รบั กรดอะมิโนสะสมต่อนา้ หนักไข่ตามที่ตอ้ งการ

