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ผลการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและโปแตสเซียมไอโอไดดในอาหารไกไข ตอสมรรถภาพการใหไข
คุณภาพไข และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข
Effect of Crude Tuna Oil and Potassium Iodide Supplementation in Laying Hen Diets on Laying
Performance, Egg Quality, Omega-3 and Iodine Content in Egg
อรทัย ไตรวุฒานนท1,2 และศรีนอย ชุมคํา3
Oratai Triwutanon1,2 and Srinoy Chumkam3

บทคัดยอ
ศึกษาการผลิตไขไกเสริมโอเมกา-3 และไอโอดีน โดยใชไกไขพันธุอีซาบราวน เพศเมีย อายุ 57 สัปดาห จํานวน
90 ตัว แบงไกออกเปน 3 กลุม กลุมละ 5 ซ้ํา ซ้ําละ 6 ตัว ไกแตละกลุมไดรับอาหารไกไขที่มีโภชนะตางๆ เทากัน โดยมีกลุม
ทอลองดังนี้ กลุมเปรียบเทียบ (กลุมที่ 1) กลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยโปแตสเซียมไอโอไดดที่ระดับไอโอดีน 4 ppm (กลุมที่
2) และกลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยน้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซนตและโปแตสเซียมไอโอไดดที่ระดับไอโอดีน 4 ppm (กลุม
ที่ 3) ผลการทดลองตลอด 3 ชวงการทดลอง ไกไขทุกกลุม มีสมรรถภาพการใหผลผลิต ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคุณภาพ
ไข มีคาฮอฟยูนิต ความหนาเปลือกไข และความถวงจําเพาะของฟองไข ไมแตกตางกันทางสถิติเชนกัน คาคะแนนสีไขแดง
ในชวงการทดลองที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกันทางสถิติ แตในชวงการทดลองที่ 3 ไกไขกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 มีคาคะแนนสีไข
แดงสูงขึ้น แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับไกกลุมที่ 1 สวนการสะสมไอโอดีน และโอเมกา-3 ในฟองไข ไขไกกลุมที่ 2 มี
ปริมาณไอโอดีน 76.42 μg/ฟอง ไขไกกลุมที่ 3 มีปริมาณโอเมกา-3 257.98 กรัม/ฟอง และปริมาณไอโอดีน 76.60 μg/ฟอง
คําสําคัญ : ไขเสริมโอเมกา-3 ไขเสริมไอโอดีน สมรรถภาพการใหไข คุณภาพไข

ABSTRACT
An experiment was conducted to study the effect of supplementation of crude tuna oil and potassium
iodide on laying performance, egg quality, Iodine and omega-3 content in egg. Ninety 57-WOA Isa-Brown
laying hens were divided into 3 dietary treatments and subjected with following diets, (i) control; (ii) diet
supplemented with potassium iodide containing 4 ppm of iodine, and (iii) diet supplemented with 3% crude
tuna oil and 4 ppm potassium iodide. Each treatment was consisted of 5 replicates with 6 hens per replicate.
Laying hens fed experiment diets for three 28-d periods. The results have shown that there were no significant
difference in laying performance, Haugh unit, egg shell thickness and egg specific gravity throughout the
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period of experiment (P>0.05). In the third period, egg yolk color of hens fed diet supplemented with only
potassium iodide or diet supplemented with crude tuna oil and potassium iodide were higher than control
(P<0.05). In a potassium iodide supplemented diet treatment, iodine level in egg was 76.42 μg/egg. Omega-3
level was 257.98 g/egg and iodine level was 76.60 μg/egg in diet supplemented with crude tuna oil and
potassium iodide treatment.
Keywords : omega-3 enriched egg, iodine-enriched egg, laying performance, egg quality
E-mail : ora2007@thaimail.com

คํานํา
โอเมกา–3 เปนกลุมของกรดไขมันชนิดหนึ่งซึ่งเปนกรดไขมันที่มีความจําเปนตอรางกาย กรดไขมันใน
ตระกูลนี้มีอยูหลายตัวดวยกัน เริ่มตนดวยกรดไลโนเลนิก (linolenic acid) ซึ่งพบในน้าํ มันพืชและอาหารบนบก
หลายชนิด สวนอนุพันธุของกรดไลโนเลนิกที่สําคัญคือ กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิก และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนลิก
(Eicosapentaenoic acid และ Docosahexaenoic acid) หรือนิยมเรียกสั้น ๆ วา EPA และ DHA ตามลําดับ EPA
และ DHA มีอยูมากในอาหารประเภทปลาและสัตวทะเล โดยเฉพาะในทะเลน้ําเย็นจะพบวามีปริมาณมาก ปลาและ
สัตวทะเลไดรับกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้จากการกินแพลงตอนและสาหรายทะเลเปนอาหาร ในปจจุบันกรดไขมันโอ
เมกา–3 เปนที่ยอมรับกันทางการแพทยวาสามารถรักษาอาการของโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด และโรคหลอด
เลือดแดงแข็งและตีบได นอกจากนี้แลวยังพบวา DHA เปนกรดไขมันที่มีความจําเปนตอการพัฒนาระบบสมอง
ระบบการมองเห็น และระบบการสืบพันธุของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยพบวาทารกจะมีการสะสม DHA
เพื่อพัฒนาระบบดังกลาวสูงมากในชวง 3 เดือนสุดทายในครรภมารดาไปจนถึงมีอายุ 2 ขวบ ถาขาดกรดไขมัน
DHA จะมีผลใหการพัฒนาของระบบดังกลาวผิดปกติได ดังจะเห็นไดวากรดไขมันโอเมกา–3 นี้มีคุณประโยชนตอ
รางกายเปนอยางมาก (สมศักดิ์, 2551) แตการไดรับเขาสูรางกายนั้นกลับมีขอจํากัดคือ ตองไดรับโดยตรงจากการ
บริโภคปลาทะเล การเพิ่มกรดไขมันโอเมกา-3 ในไขไก โดยใชน้ํามันปลาเสริมในอาหารไกไข (Leaf and Weber,
1988) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการไดรับโอเมกา-3 สําหรับผูคนในพื้นที่หางไกลทะเล คนที่แพอาหาร
ทะเลหรือไมนิยมบริโภคอาหารทะเล
ยุวเรศและคณะ (2538) รายงานวา การเสริมน้ํามันปลาซารดีน 0, 1.5 และ 3%ในอาหารไกไข มีผลให
ปริมาณ ω-3 PUFA (EPA+DHA) โดยรวมในไขแดงเทากับ 41.28, 148.22 และ 211.52 มิลลิกรัมตอไข 1 ฟอง
ตามลําดับ และการเสริมน้ํามันปลาซารดีน 3% ในอาหารไกไข มีผลใหปริมาณคอเรสเตอรอลในไขแดงต่ํากวา
กลุมที่ไมไดเสริมน้ํามันปลาซารดีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุมที่เสริมน้ํามันปลาซารดีน 1.5% ในอาหารไกไข
สวนดานสมรรถภาพการผลิตของแมไก ไมมี
มีปริมาณคอเรสเตอรอลในไขแดงไมแตกตางกับอีกสองกลุม
ผลกระทบกับปริมาณอาหารทีก่ ิน น้ําหนักตัวไกที่เปลี่ยนแปลง ขนาดไข และอัตราการตาย (P>0.05) กลุมที่เสริม
น้ํามันปลาซารดีน 3% ในอาหารไกไข มีผลผลิตไข น้ําหนักไข และมวลไขต่ํากวากลุมทีไ่ มไดเสริมน้ํามันปลาซารดีน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สีไขแดงของไกกลุมที่เสริมน้ํามันปลาซารดีน 3% ในอาหารไกไข มีคา 7.50
แตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับสีไขแดงของไกอีกสองกลุมที่มีคาเทากับ 7.90 และ 8.00 ตามลําดับ คาคุณภาพไข
อื่นๆ ไมแตกตางกันทางสถิติ การเสริมน้ํามันปลาซารดีนมีผลตอตนทุนคาอาหารที่เพิ่มขึ้นตามระดับน้ํามันปลาที่
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เพิ่มขึ้น สวนการใชน้ํามันปลาทูนาดิบเพื่อเพิ่มกรดไขมันโอเมกา-3 ในไขไก สุนีย (2541) รายงานวา การเสริมน้ํามัน
ปลาทูนาดิบ 0, 1.5, 3.0 4.5 และ 6.0% ในอาหารไกไขมีผลใหปริมาณ ω-3 PUFA (EPA+DHA) ในไขแดงเทากับ
4.94, 5.83, 8.21, 8.92 และ 9.32% ตามลําดับ
โดยกลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 3.0, 4.5 และ 6.0% ใน
อาหารไกไขมีคา ω-3 PUFA (EPA+DHA) ในไขแดงไมแตกตางกันทางสถิติ แตแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับ
กลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 0 และ 1.5% และการเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบในอาหารไกไขนาน 20 สัปดาห พบวา
ปริมาณคอเรสเตอรอลในไขแดงลดลงตามระดับน้ํามันปลาทูนาดิบที่เพิ่มขึ้น สวนดานสมรรถภาพการผลิตของแมไก
กลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 6.0% ในอาหารไกไขมีผลใหผลผลิตไขและมวลไขลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.01) และมีกลิ่นคาวในไข สวนน้ําหนักไขและน้ําหนักตัวไกที่เปลี่ยนแปลงของกลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ
3.0, 4.5 และ 6.0% ในอาหารไกไขลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมือ่ เทียบกับกลุมที่เสริมน้ํามันปลา
ทูนาดิบ 1.5% สีไขแดงของไกกลุมที่เสริมน้ํามันทูนาดิบ 3.0, 4.5 และ 6.0% ในอาหารไกไข มีคาสีไขแดงซีดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ไอโอดีน เปนแรธาตุตามธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต เปนองคประกอบสําคัญ
ของธัยรอยดฮอรโมน ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการใชออกซิเจน อัตราการเกิดออกซิเดชันของเซล จําเปนตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาการของสมองและรางกาย ฯลฯ (Hetzel and Maberly, 1986) สวนภาวะโรคขาด
ไอโอดีน กองโภชนาการ (2539) รายงานวา คนไทยไดรับปริมาณไอโอดีน 187 ไมโครกรัม/วัน จัดวาเพียงพอตอ
ความตองการ (150 ไมโครกรัม/วัน) โดยผูบริโภคในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ไดรับปริมาณไอโอดีน 273, 202,
200 ไมโครกรัม/วัน ตามลําดับ แตผูบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับปริมาณไอโอดีนเพียง 120 ไมโครกรัม/
วัน ซึ่งต่ํากวาความตองการ ฉะนั้นการเสริมไอโอดีนในฟองไขจึงเปนอีกวิธีในการเพิ่มไอโอดีนใหเพียงพอตอความ
ตองการของรางกาย
ผลการเสริมไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมไอโอไดด ยุวเรศ และคณะ (2539) รายงานวา การเสริมไอโอดีน
ในรูปของโปแตสเซียมไอโอไดด (KI) ที่ระดับไอโอดีน 0, 1, 2, 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไข พบวา มีการสะสม
ไอโอดีนในฟองไขเทากับ 40.15, 76.69, 89.60, 127.54 และ 131.35 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ ไขจากไกกลุมที่
ไดรับระดับไอโอดีน 0, 1, 2 ppmในอาหารไกไข มีระดับไอโอดีนในฟองไขไมแตกตางกันทางสถิติ แตแตกตางกัน
ทางสถิติ (P<0.05) กับปริมาณไอโอดีนในฟองไขของไกกลุมที่ไดรับระดับไอโอดีน 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไข
สวนไกกลุมที่ไดรับอาหารที่มรี ะดับไอโอดีน 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไขมีระดับไอโอดีนในฟองไขไมแตกตางกัน
ทางสถิติ สําหรับผลการเสริมไอโอดีนในรูปโปแตสเซียมไอโอเดท (KIO3) ฉัตรชัย (2542) รายงานวา การเสริม
ไอโอดีนในรูปโปแตสเซียมไอโอเดท (KIO3) ที่ระดับไอโอดีน 0, 1, 2, 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไข พบวา มีการ
สะสมไอโอดีนในฟองไขเทากับ 13.75, 20.46, 30.95, 53.95 และ 69.56 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ ปริมาณ
ไอโอดีนในฟองไขจากไกทุกกลุมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) สําหรับผลการเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อ
การผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปนอุตสาหกรรม อรประพันธ และคณะ (2549 ก) รายงานวา ไกกลุมทีไ่ ดรับอาหาร
สําเร็จรูปจากโรงงานอาหารสัตวระดับอุตสาหกรรมที่มีระดับไอโอดีน 0.72 ppm ในอาหารไกไข และไกกลุมที่เสริม
ไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมไอโอไดด (KI) ที่ระดับไอโอดีน 4 ppm ในอาหารไกไขที่ผลิตเปนอุตสาหกรรม พบวา
มีการสะสมไอโอดีนในฟองไขเทากับ 18.42, และ 56.33 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ มีความแตกตางกันทางสถิติ
(P<0.01) ไกทั้งสองกลุมมีสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไขไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีคาคะแนนสีไขแดง
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เทากับ 10.46 และ 11.37 มีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) และมีอีกการทดลองที่มีการเปรียบเทียบไกกลุมที่
ไดรับอาหารสําเร็จรูปจากโรงงานอาหารสัตวระดับอุตสาหกรรมที่มีระดับไอโอดีน 0.72 ppm ในอาหารไกไข กับไก
กลุมที่เสริมไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมไอโอเดท (KIO3) ที่ระดับไอโอดีน 4 ppm ในอาหารไกไขที่ผลิตเปน
อุตสาหกรรม พบวา มีการสะสมไอโอดีนในฟองไขเทากับ 16.14, และ 68.28 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ มีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) ไกทั้งสองกลุมมีสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไขไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีคา
คะแนนสีไขแดงเทากับ 9.40 และ 11.61 มีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) สําหรับการสูญเสียไอโอดีนในไข
จากการปรุงอาหาร อรประพันธ และคณะ (2549 ข) รายงานวา การสูญเสียไอโอดีนในไขของไขลวก ไขตม
เปรียบเทียบกับไขดิบ มีปริมาณไอโอดีนในฟองไขแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
วัตถุประสงคงานวิจัย มุงเนนการผลิตไขไกเพิ่มไอโอดีนและโอเมกา-3 ในฟองไข ซึ่งในธรรมชาติไอโอดีน
และโอเมกา-3 มีมากในอาหารทะเล การบริโภคไขเสริมไอโอดีน ไขเสริมโอเมกา-3 จึงเปนการเพิ่มโอกาสการไดรับ
สารอาหารทั้งสองชนิดนี้ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการของรางกายและสมอง สําหรับเด็ก เยาวชน ผูบริโภค
ทั่วไป ผูบริโภคในพื้นที่หางไกลทะเล ผูบริโภคที่แพอาหารทะเลหรือไมนิยมบริโภคอาหารทะเล ในราคาถูกและหาซื้อ
ไดในทองถิ่น

อุปกรณและวิธีการ
ใชไกไขพันธุอ ีซา บราวน เพศเมีย อายุ 57 สัปดาห จํานวน 90 ตัว แบงไกออกเปน 3 กลุม กลุม ละ 5 ซ้าํ ซ้ํา
ละ 6 ตัว ไกแตละกลุมไดรับอาหารไกไขที่มโี ภชนะตางๆ เทากัน คือ โปรตีนรอยละ 17.70, พลังงานใชประโยชน
2,750 กิโลแคลลอรี/กก. แคลเซียม 4.00 เปอรเซนต, ฟอสฟอรัสใชประโยชน 0.40 เปอรเซนต ฯลฯ โดยไกแตละ
กลุมไดรับอาหารไกไขเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ /โปแตสเซียมไอโอไดด ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมเปรียบเทียบ (ไมเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด)
กลุมที่ 2 อาหารไกไขเสริมโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม /ตัน
กลุมที่ 3 อาหารไกไขเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 30 กก./ตัน และโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตัน
เลี้ยงไกไขบนกรงตับในโรงเรือนเปด ใหอาหารและน้ําอยางเต็มที่ (ad-lib) โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง มี
น้ําสะอาดใหกนิ ตลอดเวลา เลี้ยงไกที่ฟารมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แบงเปน
3 ชวงการทดลอง ชวงการทดลองละ 28 วัน รวมระยะเวลานาน 84 วัน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด
(Completely Randomized Design, CRD) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองดวย Dancan,s new
multiple range test
การเก็บขอมูล
1. ดานสมรรถภาพการผลิต
- อัตราการใหไข (Hen-day production) บันทึกจํานวนไขของไกแตละซ้ําทุกวัน ตลอดชวงการทดลอง แลว
หาคาอัตราการใหไขของไกแตละซ้ําในแตละชวงการทดลอง และตลอดการทดลอง
- น้ําหนักไขเฉลี่ย ชั่งน้ําหนักไขทุกฟองของแตละซ้ํา ใน 3 วันสุดทายของแตละชวงการทดลอง แลวหาคา
น้ําหนักไขเฉลี่ยของแตละซ้ําในแตละชวงการทดลอง และตลอดการทดลอง
- ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน โดยชั่งน้ําหนักอาหารที่ใหทุกครั้ง และอาหารเหลือเมื่อวันสุดทายของทุกชวง
การทดลองของไกแตละซ้ํา แลวหาคาปริมาณอาหารที่กิน/ตัว/วัน ของแตละซ้ํา และตลอดการทดลอง
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- ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล โดยชั่งน้ําหนักอาหารที่ใหทุกครั้ง และอาหารเหลือเมื่อวัน
สุดทายของทุกชวงการทดลองของไกแตละซ้ํา และบันทึกจํานวนไขทั้งหมดในชวงการทดลองนั้นของแตละซ้ําแลว
หาคาปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล ของแตละซ้ํา และตลอดการทดลอง
- อัตราการรอดชีวิต บันทึกการตายของไกแตละซ้ําในแตละชวงการทดลอง แลวหาคาอัตราการรอดชีวิต
ของแตละซ้ําในแตละชวงการทดลอง และตลอดการทดลอง
- น้ําหนักตัวไกที่เพิ่มขึ้น โดยชั่งน้ําหนักตัวไกทุกตัว เมื่อเริ่มการทดลองและสิ้นสุดการทดลอง แลวหาคา
น้ําหนักตัวไกที่เพิ่มขึ้นของแตละซ้ํา
- ตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 โหล คํานวณตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัมของแตละกลุมทดลอง แลวคูณ
ดวยปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล ไดคาตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 โหล ของแตละกลุมทดลอง
2. คุณภาพไขทางกายภาพ
- ความถวงจําเพาะของฟองไข นําไขไกทุกฟองใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการทดลอง ลอยในน้ําเกลือที่มี
ความถวงจําเพาะ ตั้งแต 1.060,1.064,1.068,1.072,1.076,1.080,1.084,1.088,1.092,1.096,1.100 และ 1.104
นําไขใสในน้ําเกลือเรมจากความถวงจําเพาะนอยไปหาความถวงจําเพาะมาก ไขที่มีสวนของเปลือกลอยพนน้ําเกลือ
ที่ความถวงจําเพาะใด ถือวาไขฟองนั้นมีความถวงจําเพาะฟองไขเทากับความถวงจําเพาะของน้ําเกลือนั้นๆ หา
คาเฉลี่ยความถวงจําเพาะของฟองไขแตละซ้าํ และตลอดการทดลอง
- ฮอฟยูนิต สุมไขซ้ําละ 2 ฟอง ใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการทดลอง รวม 6 ฟอง/ซ้าํ ชั่งน้ําหนักไขแตละ
ฟองและวัดคาความสูงไขขาวของไขฟองนั้นๆ แลวคํานวณคาฮอฟยูนิตของไขแตละฟอง หาคาเฉลี่ยฮอฟยูนิต ของ
แตละซ้ํา และตลอดการทดลอง สูตรคํานวณคาฮอฟยูนิต คือ
Haught unit = 100 log [H+7.57-1.7W 0.37]
H เปนคาความสูงไขขาว มีหนวยเปนมิลลิเมตร
W เปนคาน้ําหนักไขไก มีหนวยเปนกรัม
- ความหนาเปลือกไข วัดจากไขที่ตอยออกวัดความสูงไขขาว ซ้ําละ 2 ฟอง ใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการ
ทดลอง รวม 6 ฟอง/ซ้ํา โดยสุมเปลือกไข (ไมรวมเยื่อหุมเปลือก) จากแนวกึ่งกลางของฟองไข วัดความหนาของ
เปลือกไขแตละฟอง แลวหาคาเฉลี่ยความหนาเปลือกไขแตละซ้ํา และตลอดการทดลอง
- คะแนนสีไขแดง วัดจากไขที่ตอยออกวัดความสูงไขขาว ซ้ําละ 2 ฟอง ใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการ
ทดลอง รวม 6 ฟอง/ซ้ํา ดวย Egg Yolk Color Fan ของบริษัท Roche ที่มีคะแนนระดับสีตั้งแต 1-15 คะแนน โดยสี
จางที่สุด (สีเหลืองออน) มีคะแนนสีไขแดงเทากับ 1 คะแนนและสีเขมที่สุด (สีแสด) มีคะแนนสีไขแดงเทากับ 15
คะแนน หาคาคะแนนสีไขแดงเฉลี่ยแตละซ้ํา และตลอดการทดลอง
3. วัดปริมาณไอโอดีนและโอเมกา-3 ที่สะสมในฟองไขไก โดยสุมไขกลุมทดลองละ 10 ฟองในวัน
สุดทายของการทดลอง วัดปริมาณไอโอดีนที่สะสมในฟองไขไก โดยวิธีของ Moxon and Dixon. (1980), Kamlert et
al. (1995) และวัดปริมาณกรดไขมันโอเมกา-3 ที่สะสมในฟองไขไก โดยวิธีของ คณิต (2537)

ผลการทดลองและวิจารณ
ไกไขที่ไดรับอาหารเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ/โปแตสเซียมไอโอไดด
ตามกลุมที่กําหนดทั้งสามกลุม มี
สมรรถภาพการผลิตไข ไดแก อัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณอาหารตอการผลิตไข 1
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โหล อัตราการรอดชีวิต น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ในแตละชวงการทดลองทั้งสามชวงการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ
ดานคุณภาพไขจากไขแตละกลุมทดลอง มีคาฮอฟยูนิต ความหนาเปลือกไข และความถวงจําเพาะฟองไข ในแตละ
ชวงการทดลองทั้งสามชวงการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 1 ชวงการ
ทดลองที่ 2 และคาเฉลี่ยตลอดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ แตคาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 3
แตกตางกันทางสถิติ ไกทดลองทั้งสามกลุมมีสมรรถภาพการผลิตไข คุณภาพไขและปริมาณไอโอดีนและโอเมกา-3
ในฟองไข ดังนี้
1. สมรรถภาพการผลิต (Table 1) ตลอดสามชวงการทดลอง พบวา คาอัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย
ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล อัตราการเลี้ยงรอด และน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สอดคลองกับ อรประพันธและคณะ (2549 ก) ที่รายงานวา ไกที่รับอาหาร
สําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูปเสริมโปแตสเซียมไอโอไดดทมี่ ีระดับไอโอดีน 4 ppm มีสมรรถภาพการผลิตไขและ
คุณภาพไขไมแตกตางกันทางสถิติ และ Nemecz and Mennear (1995) ที่พบวาการเสริมไอโอดีนในอาหารแมไกที่
ระดับ 5, 4 และ 4.9 ppm ไมมีผลเสียตอสมรรถภาพการผลิต เนื่องจากระดับไอโอดีนที่ใชไมเกิดความเปนพิษตอไก
หากใชไอโอดีนถึงระดับ 12 และ 24 ppm มีผลใหน้ําหนักไข ดัชนีไขขาว และคาฮอฟยนู ิตลดลง (Yalcin et al.
2004) และหากใชไอโอดีนถึงระดับ 300 ppm การใหผลผลิตไขจะลดลงภายใน 1 สัปดาห (Leeson and
Summers,2001) แต Huang et al. (1990); ยุวเรศ และคณะ (2538) และ สุนีย (2541) รายงานวาการเสริม
น้ํามันปลามีผลใหอัตราการใหไข มวลไขและคะแนนสีไขแดงลดต่ําลง สวนคาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไกไขกลุม
เปรียบเทียบ (กลุมที่ 1) มีคาเทากับ 241.33 กรัม สูงกวาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไกไขกลุมที่ไดรับอาหารเสริมน้ํามัน
ปลาทูนาดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด (กลุม ที่ 3) ที่มีคา 206.00 กรัม และไกไขกลุมที่ไดรับอาหารผสมโปแตสเซียม
ไอโอไดด (กลุมที่ 2) ที่มีคา 84.67 กรัม น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไกไขกลุมที่ 2 มีแนวโนมวาแตกตางกับมีน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นของไกไขกลุมอื่นๆ (P=0.0803) สวนตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 โหลของไกไขกลุมที่ 1, กลุมที่ 2 และ
กลุมที่ 3 มีคาเทากับ 20.74, 21.09 และ 25.82 บาทตามลําดับ ตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัมของไกไขกลุมที่ 1, 2
และ 3 เทากับ 20.74, 21.09 และ 25.81 บาทตามลําดับ ตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัมของไกไขกลุมที่ 3 มีคาสูงกวา
กลุมอื่นๆ เนื่องจากตนทุนคาน้ํามันปลาทูนาดิบที่สูงถึงกิโลกรัมละ 90.00 บาท (เปนราคาเมื่อเดือนธันวาคม 2551)
และใชในปริมาณ 30 กก./ตันอาหาร
Table 1 Laying hen performances throughout the 3 28-d periods of experiment

Hen-day production (%)
Egg weight (g.)
Feed intake/day/bird (g.)
Feed/dozen eggs (kg.)
Livability (%)
Body weight gain (g.)
Cost of feed/dozen eggs (baht)

1
76.09±3.46
65.25±1.03
118.43±1.74
1.89±0.12
96.67±3.33
241.33±41.47
20.74
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Treatment
2
76.51±4.43
63.76±1.67
121.80±5.37
1.92±0.06
89.90±4.08
84.67±34.44
21.09

3
68.21±7.19
62.24±1.21
110.29±4.31
2.02±0.19
96.67±3.33
206.00±59.65
25.82

P-value
0.4780
0.3125
0.1675
0.7830
0.3513
0.0803
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2. คุณภาพไข (Table 2) ตลอดสามชวงการทดลอง พบวา คาฮอฟยูนิต (Haugh unit) ความหนาเปลือก
ไข ความถวงจําเพาะฟองไข ไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคาคะแนนสีไขแดง (Table 3) พบวาในชวงการทดลองที่
1, ชวงการทดลองที่ 2 และคาเฉลี่ยตลอดการทดลอง มีคาคะแนนสีไขแดงแตละชวงการทดลองไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตในชวงการทดลองที่ 3 คาคะแนนสีไขแดงกลุมที่ 1, 2, 3 มีคาเทากับ 9.27, 10.00 และ 10.13 ตามลําดับ
โดยคาคะแนนสีไขแดงของกลุมที่ 1 แตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) กับคาคะแนนสีไขแดงของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3
แตคาคะแนนสีไขแดงของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ไมแตกตางกันทางสถิติ และมีสีไขแดงเขมกวาสีไขแดงของกลุมที่ 1
สอดคลองกับรายงานของอรประพันธและคณะ (2549 ก) ที่มีคะแนนสีไขแดงของไกที่ไดรับอาหารเสริมโปแตสเซียม
ไอโอไดดที่ระดับไอโอดีน 4 ppm มีคะแนนสีไขแดงสูงกวาคะแนนสีไขแดงของไกที่รับอาหารสําเร็จรูป (ระดับ
ไอโอดีน 0.72 ppm) แต Huang et al. (1990); ยุวเรศ และคณะ (2538) และสุนยี  (2541) รายงานวาการเสริม
น้ํามันปลามีผลใหคะแนนสีไขแดงลดต่ําลง ไขแดงมีสีซีดกวาไกกลุมที่ไดรับอาหารไมไดเสริมน้ํามันปลา ฉะนั้นการ
เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซ็นตและโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตัน ในอาหารไกไข มีผลใหคาคะแนนสีไข
แดงสูงขึ้น สามารถแกปญหาไขแดงสีซีดในการผลิตไขไกโอเมกา-3 ไดระดับหนึ่ง
Table 2 Egg quality throughout the 3 28-d periods of experiment

Haugh unit
Egg shell thickness (mm.)
Egg specific gravity

1
71.80±3.11
0.386±0.01
1.091±0.00

Treatment
2
63.97±3.66
0.371±0.01
1.090±0.00

3
60.43±4.17
0.376±0.01
1.091±0.00

P-value
0.1204
0.4895
0.8900

Table 3 Yolk color score throughout the 3 28-d periods of experiment
Period of experiment
1
2
3
Average
a, b

Treatment
2
8.46±0.34
8.40±0.19
10.00±0.28 b
9.00±0.09

1
8.67±0.41
7.80±0.25
9.27±0.13 a
8.58±0.18

3
9.40±0.19
7.80±0.25
10.13±0.27 b
9.11±0.17

P-value
0.1478
0.1502
0.0491
0.0679

Means in same row with different superscripts differ significantly (P <0.05)

3. ปริมาณไอโอดีนและโอเมกา-3 ในฟองไข (Table 4) ผลการวิเคราะหปริมาณไอโอดีนและกรดไขมัน
โอเมกา-3 ในฟองไขเฉพาะสวนเนื้อไขที่รับประทานได (ไขขาวรวมกับไขแดง) ของไขไกจากแมไกที่ไดรับอาหารตางๆ
ตามกลุมทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ไขจากไกไขกลุมที่ 1, 2 และ 3 มีปริมาณไอโอดีน 7.39, 76.42 และ
76.60 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ ไกกลุม ที่ 1 ไดรับไอโอดีนจากวัตถุดิบและพรีมิกซไวตามิน-แรธาตุที่ใชผสมอาหาร
แตไกกลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 ไดรับไอโอดีนจากวัตถุดิบ พรีมกิ ซไวตามิน-แรธาตุที่ใชผสมอาหาร และเสริมดวยโปแต
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สเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตันอาหาร จึงมีปริมาณไอโอดีนในฟองไขมากกวาไขจากไกกลุมที่ 1 ไขจากไกกลุมที่ 3
ไดรับอาหารที่เสริมดวยน้ํามันปลาทูนาดิบ มีปริมาณกรดไขมันโอเมกา-3 (EPA+DHA) สะสมในฟองไข 257.98
กรัม/ฟอง สอดคลองกันรายงานของ Huang et al. (1990) ที่พบวาการเสริมน้ํามันปลาเมนฮารเดนระดับ 1, 2 และ
3 เปอรเซ็นตในอาหารไกไข มีผลใหปริมาณ DHA เพิ่มเปน 2.75, 4.41 และ 3.82 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวน EPA
เพิ่มเปน 0.25, 0.40 และ 0.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ไกไมไดเสริมน้ํามันปลามี DHA และ EPA เปน
0.75 และ 0.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
Table 4 Iodine and omaga-3 content in egg throughout the 3 28-d periods of experiment

Iodine (μg/egg)
Omega-3 (g/egg)

1
7.39
-

Treatment
2
76.42
-

3
76.60
257.98

สรุปผลและขอเสนอแนะ
ไกไขกลุมเปรียบเทียบ (กลุมที่ 1) กลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตันอาหาร
(กลุมที่ 2), และกลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยน้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซ็นตและโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/
ตันอาหาร (กลุมที่ 3) มีสมรรถภาพการใหผลผลิตไดแก อัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กินตอตัว
ตอวัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล อัตราการรอดชีวิต และน้าํ หนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไมแตกตางกันทางสถิติ
สวนคุณภาพไข ไดแก คาฮอฟยูนิต ความหนาเปลือกไข และความถวงจําเพาะของฟองไข ไมแตกตางกันทางสถิติ
เชนกัน คาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกันทางสถิติ แตในชวงการทดลองที่ 3 ไขไกจาก
ไกกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 มีคาคะแนนสีไขแดงสูงขึ้น แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับไขไกจากไกกลุมที่ 1 สวน
ปริมาณไอโอดีนและโอเมกา-3 ที่สะสมในฟองไข ไขไกกลุมที่ 2 มีปริมาณไอโอดีน 76.42 μg/ฟอง ไขไกกลุมที่ 3 มี
ปริมาณโอเมกา-3 257.98 กรัม/ฟองและปริมาณไอโอดีน 76.6 0 μg/ฟอง ฉะนั้นไกไขที่ไดรับอาหารเสริมดวย
น้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซ็นตและโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กัม/ตันอาหาร (ระดับไอโอดีน 4 ppm) มี
การสะสมธาตุไอโอดีนและโอเมกา-3 ในฟองไข และสามารถแกปญหาไขแดงสีซีดในไขไกโอเมกา-3 ได
ระดับหนึ่งอีกดวย
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