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ผลการเสริมน้ํามันปลาทนูาดิบและโปแตสเซียมไอโอไดดในอาหารไกไข ตอสมรรถภาพการใหไข 
คุณภาพไข และปริมาณโอเมกา-3 และไอโอดีนในฟองไข 
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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  
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คํานํา 
โอเมกา–3 เปนกลุมของกรดไขมันชนิดหนึ่งซึ่งเปนกรดไขมันที่มีความจําเปนตอรางกาย กรดไขมันใน

ตระกูลนี้มีอยูหลายตัวดวยกัน เร่ิมตนดวยกรดไลโนเลนิก (linolenic acid)  ซึ่งพบในน้าํมันพืชและอาหารบนบก

หลายชนิด สวนอนุพันธุของกรดไลโนเลนิกที่สําคัญคือ กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิก และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนลิก 

(Eicosapentaenoic acid และ Docosahexaenoic acid) หรือนิยมเรียกสั้น ๆ วา EPA และ DHA ตามลําดับ EPA

และ DHA มีอยูมากในอาหารประเภทปลาและสัตวทะเล โดยเฉพาะในทะเลน้ําเย็นจะพบวามปีริมาณมาก ปลาและ

สัตวทะเลไดรับกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้จากการกินแพลงตอนและสาหรายทะเลเปนอาหาร ในปจจุบันกรดไขมันโอ

เมกา–3 เปนที่ยอมรับกันทางการแพทยวาสามารถรักษาอาการของโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด  และโรคหลอด

เลือดแดงแข็งและตีบได นอกจากนี้แลวยังพบวา DHA เปนกรดไขมันที่มีความจาํเปนตอการพัฒนาระบบสมอง 

ระบบการมองเห็น และระบบการสืบพันธุของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยพบวาทารกจะมีการสะสม DHA  

เพื่อพัฒนาระบบดังกลาวสูงมากในชวง 3 เดือนสุดทายในครรภมารดาไปจนถึงมีอาย ุ 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 

ยวุเรศและคณะ (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

มีปริมาณคอเรสเตอรอลในไขแดงไมแตกตางกับอีกสองกลุม    สวนดานสมรรถภาพการผลิตของแมไก ไมมี

ผลกระทบกับปริมาณอาหารทีก่ิน น้ําหนักตัวไกที่เปล่ียนแปลง ขนาดไข และอัตราการตาย (P>0.05) กลุมที่เสริม

น้ํามันปลาซารดีน 3% ในอาหารไกไข มีผลผลิตไข น้ําหนักไข และมวลไขต่ํากวากลุมทีไ่มไดเสริมน้ํามันปลาซารดีน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) สีไขแดงของไกกลุมที่เสริมน้ํามันปลาซารดีน 3% ในอาหารไกไข  มีคา 7.50 

แตกตางทางสถิติ (P<0.05) กบัสีไขแดงของไกอีกสองกลุมที่มีคาเทากับ 7.90 และ 8.00 ตามลําดับ คาคุณภาพไข

อื่นๆ ไมแตกตางกันทางสถิติ การเสริมน้ํามันปลาซารดีนมีผลตอตนทุนคาอาหารที่เพิ่มขึ้นตามระดบันํ้ามันปลาที่
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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

กลุมที่เสริมน้ํามันปลาทนูาดิบ 0 และ 1.5%   และการเสริมน้ํามันปลาทนูาดิบในอาหารไกไขนาน 20 สัปดาห พบวา 

ปริมาณคอเรสเตอรอลในไขแดงลดลงตามระดับน้ํามันปลาทูนาดิบท่ีเพิ่มขึ้น สวนดานสมรรถภาพการผลิตของแมไก 

กลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 6.0% ในอาหารไกไขมีผลใหผลผลิตไขและมวลไขลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.01) และมีกล่ินคาวในไข สวนน้ําหนักไขและน้ําหนักตัวไกที่เปล่ียนแปลงของกลุมที่เสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ 

3.0, 4.5 และ 6.0% ในอาหารไกไขลดลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)    เมือ่เทียบกับกลุมที่เสริมน้ํามันปลา

ทูนาดิบ 1.5% สีไขแดงของไกกลุมที่เสริมน้ํามันทูนาดิบ 3.0, 4.5 และ 6.0% ในอาหารไกไข  มีคาสีไขแดงซีดลง

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05)   

ไอโอดีน เปนแรธาตุตามธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต เปนองคประกอบสําคญั

ของธัยรอยดฮอรโมน ซึ่งมบีทบาทในการควบคุมการใชออกซิเจน อัตราการเกิดออกซิเดชันของเซล จําเปนตอการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาการของสมองและรางกาย ฯลฯ (Hetzel and Maberly, 1986) สวนภาวะโรคขาด

ไอโอดีน กองโภชนาการ (2539) รายงานวา คนไทยไดรับปริมาณไอโอดนี 187 ไมโครกรัม/วัน จัดวาเพียงพอตอ

ความตองการ (150 ไมโครกรัม/วัน) โดยผูบริโภคในภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ไดรับปริมาณไอโอดีน 273, 202, 

200  ไมโครกรัม/วัน ตามลําดบั 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)  กบัปริมาณไอโอดีนในฟองไขของไกกลุมที่ไดรับระดับไอโอดีน 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไข 

สวนไกกลุมที่ไดรับอาหารที่มรีะดับไอโอดีน 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไขมีระดับไอโอดีนในฟองไขไมแตกตางกัน

ทางสถิติ สําหรับผลการเสริมไอโอดีนในรูปโปแตสเซียมไอโอเดท (KIO3) ฉัตรชัย (2542) รายงานวา การเสริม

ไอโอดีนในรูปโปแตสเซียมไอโอเดท (KIO3) ที่ระดับไอโอดีน 0, 1, 2, 3 และ 4 ppm ในอาหารไกไข พบวา มกีาร

สะสมไอโอดีนในฟองไขเทากับ 13.75, 20.46, 30.95, 53.95 และ 69.56 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดบั ปริมาณ

ไอโอดีนในฟองไขจากไกทุกกลุมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)   สําหรับผลการเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อ

การผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปนอุตสาหกรรม อรประพนัธ และคณะ (2549 ก) รายงานวา ไกกลุมทีไ่ดรับอาหาร

สําเร็จรูปจากโรงงานอาหารสัตวระดับอุตสาหกรรมที่มีระดับไอโอดีน  0.72 ppm ในอาหารไกไข  และไกกลุมที่เสริม

ไอโอดีนในรูปของโปแตสเซียมไอโอไดด (KI) ที่ระดับไอโอดีน  4 ppm ในอาหารไกไขที่ผลิตเปนอุตสาหกรรม พบวา 

มีการสะสมไอโอดีนในฟองไขเทากับ 18.42, และ 56.33 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ มคีวามแตกตางกันทางสถิติ 

(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 มคีวามแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) สําหรับการสูญเสียไอโอดีนในไข

จากการปรุงอาหาร อรประพนัธ และคณะ (2549 ข) รายงานวา การสูญเสียไอโอดีนในไขของไขลวก ไขตม 

เปรียบเทียบกับไขดิบ มีปริมาณไอโอดีนในฟองไขแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)   

วัตถุประสงคงานวิจัย มุงเนนการผลิตไขไกเพิ่มไอโอดีนและโอเมกา-3 ในฟองไข ซึ่งในธรรมชาติไอโอดีน

และโอเมกา-3 มีมากในอาหารทะเล การบริโภคไขเสริมไอโอดีน ไขเสริมโอเมกา-3 จึงเปนการเพิ่มโอกาสการไดรับ

สารอาหารทั้งสองชนิดนี้ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการของรางกายและสมอง  สําหรบัเด็ก เยาวชน ผูบริโภค

ทั่วไป ผูบริโภคในพื้นที่หางไกลทะเล ผูบริโภคที่แพอาหารทะเลหรือไมนิยมบริโภคอาหารทะเล ในราคาถกูและหาซื้อ

ไดในทองถิ่น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ใชไกไขพันธุอีซาบราวน เพศเมีย อาย ุ57 สัปดาห จํานวน 90 ตัว แบงไกออกเปน 3 กลุม กลุมละ 5 ซ้าํ ซ้ํา 

ละ 6 ตัว ไกแตละกลุมไดรับอาหารไกไขที่มโีภชนะตางๆ 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 

เล้ียงไกไขบนกรงตับในโรงเรือนเปด ใหอาหารและน้ําอยางเต็มที่ (ad-lib) โดยใหอาหารวนัละ 2  ครั้ง   มี

น้ําสะอาดใหกนิตลอดเวลา เล้ียงไกที่ฟารมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แบงเปน 

3 ชวงการทดลอง ชวงการทดลองละ 28 วัน รวมระยะเวลานาน 84 วัน  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 

(Completely Randomized Design, CRD) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองดวย Dancan,s new 

multiple range test 
การเก็บขอมลู 
1. ดานสมรรถภาพการผลิต 
- อัตราการใหไข (Hen-day production) บันทึกจํานวนไขของไกแตละซ้ําทกุวัน 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 เมื่อเร่ิมการทดลองและสิ้นสุดการทดลอง แลวหาคา

น้ําหนักตัวไกที่เพิ่มขึ้นของแตละซ้ํา 

- ตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 โหล คํานวณตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัมของแตละกลุมทดลอง แลวคูณ

ดวยปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล ไดคาตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 โหล ของแตละกลุมทดลอง 

2. คุณภาพไขทางกายภาพ 

- ความถวงจําเพาะของฟองไข นําไขไกทุกฟองใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการทดลอง ลอยในน้ําเกลือที่มี

ความถวงจาํเพาะ 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 

นําไขใสในน้ําเกลือเรมจากความถวงจาํเพาะนอยไปหาความถวงจําเพาะมาก ไขที่มีสวนของเปลือกลอยพนน้ําเกลือ

ที่ความถวงจําเพาะใด ถือวาไขฟองนั้นมีความถวงจําเพาะฟองไขเทากับความถวงจาํเพาะของน้ําเกลือน้ันๆ หา

คาเฉลี่ยความถวงจําเพาะของฟองไขแตละซ้าํ และตลอดการทดลอง 

- ฮอฟยูนิต สุมไขซ้ําละ 2 ฟอง ใน 3 วันสุดทายของทุกชวงการทดลอง รวม 6 ฟอง/ซ้าํ ชั่งน้ําหนักไขแตละ

ฟองและวัดคาความสูงไขขาวของไขฟองนั้นๆ แลวคํานวณคาฮอฟยูนิตของไขแตละฟอง หาคาเฉลี่ยฮอฟยูนิต ของ

แตละซ้ํา และตลอดการทดลอง สูตรคํานวณคาฮอฟยูนิต คอื 

  Haught unit   = 100 log [H+7.57-1.7W 0.37] 

H เปนคาความสูงไขขาว มีหนวยเปนมิลลิเมตร 

W เปนคาน้ําหนักไขไก มีหนวยเปนกรัม 

- ความหนาเปลือกไข วัดจากไขที่ตอยออกวดัความสูงไขขาว 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 โดยวธิีของ คณิต (2537)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ   

ไกไขที่ไดรับอาหารเสริมน้ํามันปลาทูนาดิบ/โปแตสเซียมไอโอไดด  ตามกลุมที่กําหนดทั้งสามกลุม มี

สมรรถภาพการผลิตไข ไดแก อัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กิน ปริมาณอาหารตอการผลิตไข 1 
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โหล อัตราการรอดชีวิต น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ในแตละชวงการทดลองทั้งสามชวงการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ

ดานคุณภาพไขจากไขแตละกลุมทดลอง มคีาฮอฟยูนิต ความหนาเปลือกไข และความถวงจําเพาะฟองไข ในแตละ

ชวงการทดลองทั้งสามชวงการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 1 ชวงการ

ทดลองที่ 2 และคาเฉลี่ยตลอดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ แตคาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 3 

แตกตางกันทางสถิติ ไกทดลองทั้งสามกลุมมีสมรรถภาพการผลิตไข คุณภาพไขและปรมิาณไอโอดีนและโอเมกา-3 

ในฟองไข ดังนี ้

1. สมรรถภาพการผลิต (Table 1) ตลอดสามชวงการทดลอง พบวา คาอัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉล่ีย

ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล  อัตราการเลี้ยงรอด และน้ําหนักตัวที่

เพิ่มขึ้นไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สอดคลองกับ อรประพันธและคณะ (2549 ก) ที่รายงานวา ไกที่รับอาหาร

สําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูปเสริมโปแตสเซียมไอโอไดดทีม่ีระดับไอโอดีน 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 และคาฮอฟยนูิตลดลง (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 (กลุมที่ 3) ที่มีคา 206.00 กรัม และไกไขกลุมที่ไดรับอาหารผสมโปแตสเซียม

ไอโอไดด (กลุมที่ 2) ที่มีคา 84.67 กรัม น้ําหนกัตัวที่เพิ่มขึ้นของไกไขกลุมที่ 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 เนื่องจากตนทุนคาน้ํามันปลาทูนาดบิที่สูงถึงกิโลกรัมละ 90.00 บาท (เปนราคาเมื่อเดือนธันวาคม 2551)  

และใชในปริมาณ 30 กก./ตันอาหาร 
 

 Table 1  Laying hen performances throughout the 3 28-d periods of experiment 

Treatment 
 

1 2 3 P-value 

Hen-day production (%) 76.09±3.46 76.51±4.43 68.21±7.19 0.4780 
Egg weight (g.)  65.25±1.03 63.76±1.67 62.24±1.21 0.3125 
Feed intake/day/bird (g.) 118.43±1.74 121.80±5.37 110.29±4.31 0.1675 
Feed/dozen eggs (kg.) 1.89±0.12 1.92±0.06 2.02±0.19 0.7830 
Livability (%) 96.67±3.33 89.90±4.08 96.67±3.33 0.3513 
Body weight gain (g.) 241.33±41.47 84.67±34.44 206.00±59.65 0.0803 
Cost of feed/dozen eggs (baht) 20.74 21.09 25.82  
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2. คุณภาพไข (Table 2) ตลอดสามชวงการทดลอง พบวา คาฮอฟยูนิต (Haugh unit) ความหนาเปลือก

ไข ความถวงจาํเพาะฟองไข ไมแตกตางกันทางสถิติ  สวนคาคะแนนสีไขแดง (Table 3) พบวาในชวงการทดลองที่ 

1, ชวงการทดลองที่ 2 และคาเฉลี่ยตลอดการทดลอง มคีาคะแนนสีไขแดงแตละชวงการทดลองไมแตกตางกันทาง

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) และสุนีย (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 

Treatment 
 

1 2 3 P-value 

Haugh unit 71.80±3.11 63.97±3.66 60.43±4.17 0.1204 

Egg shell thickness (mm.) 0.386±0.01 0.371±0.01 0.376±0.01 0.4895 
Egg specific gravity 1.091±0.00 1.090±0.00 1.091±0.00 0.8900 

   
Table 3  Yolk color score  throughout the 3 28-d periods of experiment 

Treatment 
Period of experiment 

1 2 3 P-value 

1 8.67±0.41 8.46±0.34 9.40±0.19 0.1478 
2 7.80±0.25 8.40±0.19 7.80±0.25 0.1502 
3 9.27±0.13 a 10.00±0.28 b 10.13±0.27 b 0.0491 

Average 8.58±0.18 9.00±0.09 9.11±0.17 0.0679 
            a, b  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 เมื่อส้ินสุดการทดลอง พบวา ไขจากไกไขกลุมที่ 1, 2 และ 3 มีปริมาณไอโอดีน 7.39, 76.42 และ 

76.60 ไมโครกรัม/ฟอง ตามลําดับ ไกกลุมที่ 1 ไดรับไอโอดนีจากวัตถุดิบและพรีมิกซไวตามิน-แรธาตุที่ใชผสมอาหาร 

แตไกกลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 ไดรับไอโอดีนจากวัตถุดิบ พรีมกิซไวตามิน-แรธาตุที่ใชผสมอาหาร  และเสริมดวยโปแต
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สเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตนัอาหาร จึงมปีริมาณไอโอดนีในฟองไขมากกวาไขจากไกกลุมที่ 1 ไขจากไกกลุมที่ 3 

ไดรับอาหารที่เสริมดวยน้ํามันปลาทูนาดิบ มีปริมาณกรดไขมันโอเมกา-3 (EPA+DHA) สะสมในฟองไข 257.98 

กรัม/ฟอง   สอดคลองกันรายงานของ Huang et al. (1990) ที่พบวาการเสริมน้ํามันปลาเมนฮารเดนระดับ 1, 2 และ 

3 เปอรเซ็นตในอาหารไกไข มผีลใหปริมาณ 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 

Treatment 
 

1 2 3 

Iodine (μg/egg) 7.39 76.42 76.60 
Omega-3 (g/egg)  -  - 257.98 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  
ไกไขกลุมเปรียบเทียบ (กลุมที่ 1) กลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/ตันอาหาร

(กลุมที่ 2), และกลุมที่ไดรับอาหารเสริมดวยน้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซน็ตและโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กรัม/

ตันอาหาร (กลุมที่ 3)  มีสมรรถภาพการใหผลผลิตไดแก อัตราการใหไข น้ําหนักไขเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กินตอตัว

ตอวัน ปริมาณอาหารที่กินตอการผลิตไข 1 โหล อัตราการรอดชีวิต และน้าํหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไมแตกตางกันทางสถิติ 

สวนคุณภาพไข ไดแก คาฮอฟยูนิต ความหนาเปลือกไข และความถวงจาํเพาะของฟองไข ไมแตกตางกันทางสถิติ

เชนกัน คาคะแนนสีไขแดงในชวงการทดลองที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกันทางสถิติ แตในชวงการทดลองที่ 3 ไขไกจาก

ไกกลุมที่ 2  และกลุมที่ 3   มีคาคะแนนสีไขแดงสูงขึ้น แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับไขไกจากไกกลุมที่ 1 สวน

ปริมาณไอโอดนีและโอเมกา-3 ที่สะสมในฟองไข ไขไกกลุมที่ 2 มีปริมาณไอโอดีน 76.42 μg/ฟอง ไขไกกลุมที่ 3 มี

ปริมาณโอเมกา-3 257.98 กรัม/ฟองและปรมิาณไอโอดีน 76.6 0 μg/ฟอง ฉะนั้นไกไขที่ไดรับอาหารเสริมดวย

น้ํามันปลาทูนาดิบ 3 เปอรเซ็นตและโปแตสเซียมไอโอไดด 5.25 กัม/ตันอาหาร (ระดับไอโอดีน 4 ppm) มี

การสะสมธาตุไอโอดีนและโอเมกา-3 ในฟองไข และสามารถแกปญหาไขแดงสีซีดในไขไกโอเมกา-3 ได

ระดับหนึ่งอีกดวย 
  

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ เครือขายวิจัยภาคกลางตอนบน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยนี้ 
 

เอกสารอางอิง  
กองโภชนาการ. 2539. รายงานภาวะโรคขาดสารไอโอดีนป 2539. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข. กรุงเทพฯ. 52 น.  

คณิต กฤษณังกูร. 2537. การสกัดและการแยกลิปด, น. 33-35. ใน ลิปด : ชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ. ภาควิชาเคมี 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี. กรุงเทพฯ.    



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 242  

ฉัตรชัย เจนการวณิช. 2542. การศึกษาผลของไอโอดีนทีร่ะดับตางๆ ในอาหารไกไขตอปริมาณไอโอดีนในฟองไข

และสมรรถภาพการผลิตของไกไข. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

ยุวเรศ สังวราภรณ เสกสม อาตมางกูร และอังคณา หาญบรรจง. 2538.   ผลการเสริมน้ํามันปลาซารดีนในอาหาร

ไกไขตอองคประกอบของไขมนัในไขแดงและสมรรถภาพการผลิตของไกไข, น.106 -112. ในการประชุม

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 33.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  

ยุวเรศ สังวราภรณ เสกสม อาตมางกูร อรประพันธ พุมอนิทร และสุกัญญา รัตนทับทิมทอง. 2539. ผลการเสริม

ไอโอดีนในอาหารไกไขตอปริมาณไอโอดีนในไขแดง และสมรรถภาพการผลิตของไกไข. รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ ทุนอุดหนุนวิจัยป 2539 โครงการวิจัยรหัส KPI 55.39. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, นครปฐม. 14 น. 

สมศักดิ์ วรคามิน. 2551. มหัศจรรยน้ํามันปลา. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 442 น. 

สุนีย ตรีมณี. 2541. ผลการเสริมน้ํามันปลาทนูาดิบตอองคประกอบของไขมนัในไขแดงและสมรรถภาพการผลิตของ

ไกไข. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

อรประพันธ  สงเสริม  สุเจตน ชื่นชม  สุชาติ  สงวนพันธุ  อรทัย  ไตรวุฒานนท  และอรรถวุฒิ พลายบุญ 2549ก. 

การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปนอุตสาหกรรม 1. ผลตอปริมาณ

ไอโอดีนในฟองไขและสมรรถภาพการผลิตไขของแมไก ,  ในรายงานการประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 44. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  

อรประพันธ  สงเสริม  วรรณี ชิวปรีชา แสงโสม สีนะวัฒน สายพิน โชติวิเชียร และพิมประภา เสือคํา. 2549ข. การ

เสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไกไขเพื่อการผลิตไขไกเสริมไอโอดีนแบบเปนอุสาหกรรม 2.ปริมาณไอโอดีนใน

ไข เส ริมไอโอดีนหลังผานการปรุงอาหารโดยวิธีการตม ,  ในรายงานการประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 44. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  

Hetzel, B.S. and G.F. Maberly. 1986. Iodine, pp. 139-208. In W. mertz (ed.) Trace Elements in Human 

and Animal Nutrition. 5th ed., Acadimic Press Inc. London, U.K. 

Huang, Z., H. Leibovit, C.H. Lee and R. Millar. 1990. Effect of dietary oil on ω-3 fatty acid levels in 

chicken eggs and thigh flesh. J. Agric. Food Chem. 38: 734-747.  

Kamlert, W., Y. Uetrongchit. and R. Sawangkapat. 1995. The spectrophotometric determination of 

iodine in seaweed added snack food. Bull. Dept. Med. Sci. 37(1): 41-46. 

Leaf, A. and P. Weber.1988. Cadiovascular effects of n-6 fatty acid. New England J. Med.318: 549-555.   

Leeson, S. and J.D. Summers. 2001. Nutrition of the Chicken. 4th ed. University Books, Ontario.  

Moxon, R.E.D. and E.J. Dixon. 1980. Semi-automatic method for the determination of total iodine in 

food. Analyst. 105: 344-352. 

Nemecz, G. and J.H. Mennear. 1995. Phospholipid degradation is induced by heat in alpha-tocopherol-

enriched eggs. Poultry Sci. 74: 1520-1526 

Yalcin, S., Z. Kahraman, S. Yalcin, S.S. Yalcin and H.E. Dedeoglu. 2004. Effects of supplementary 

iodine on the performance and egg traits of laying hens. Br. Poult. Sci. 45 (4): 499-503. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


