
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  1659 

ผลของการอัดเม็ดอาหารตอสมรรถภาพการผลิตในไกไขและคุณภาพไข 
Effects of Pellet Feed on Laying Performance and Egg Quality 

 

สรัสนันท สุขพิมาย1  สุกัญญา จัตตุพรพงษ  และสุชาติ สงวนพันธุ1,2 

Sarassanan Sukphimai1, Sukanya Juttupornpong1 and Suchart Sa-ngunpan1, 2 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของอาหารอัดเม็ดตอสมรรถภาพการผลิตในไกไขและคุณภาพไข โดยใชไกไขพันธุโรมัน 

บราวนอายุ 50 – 62 สัปดาห จํานวน 256 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized 

design: CRD) ทําการแบงไกไขออกเปน 2 กลุม กลุมละ 8 ซ้ํา ซ้ําละ 16 ตัว กลุมที่ 1 อาหารควบคุมในรูปแบบผง 

กลุมที่ 2 อาหารควบคุมในรูปแบบอัดเม็ด ผลการศึกษาพบวา ไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดมีคาฮอฟยูนิต 

อัตราการใหผลผลิตไขตอจํานวนแมไกมีชีวิตสูงกวา แตคาความเขมของสีไขแดง และปริมาณอาหารที่กินตอ

ผลผลิตไข 1 โหล ต่ํากวาไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบผงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) สวนคาน้ําหนักไข

เฉล่ียในไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดมีคามากกวาไกไขกลุมที่กินอาหารผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) แตมีคาความหนาของเปลือกไข คาความถวงจําเพาะของไข ปริมาณอาหารที่กินตอตัวตอวัน และ

เปอรเซ็นตการเลี้ยงรอด แตกตางจากไกไขที่กินอาหารรูปแบบผงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
คําสําคัญ : ไกไข  อาหารอัดเม็ด  คุณภาพไข 

 

ABSTRACT 
 Effects of feed pelleting on laying performance and egg quality of laying hens were studied. A 

total of 256 layers (Roman Brown) were divided into 2 groups of 8 replications each. Each replication 

contains 16 layers. Each group of the animal was randomly assigned to 2 dietary treatments. Diet 1: 

The control diet fed in mashed form, and Diet 2: The control diet but fed in pelleted form by utilizing 
completely randomized design (CRD) experimental design. Results of the study have shown that 

layers on pelleted diet have highly significantly (P<0.01) higher Haugh unit, Hen-day egg production, 

than those on mash diet but yolk color and feed intake per a dozen eggs lower than those on mash 

diet. Layers on pelleted diet have significantly (P<0.05) higher egg weight than those on mash diet. 

There were no significant differences in egg shell thickness, egg gravity, feed intake and livability of 

the chickens fed the experimental diets. 
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คํานํา 
 โดยปกติเกษตรกรที่เล้ียงไกไขมักนิยมใชอาหารผสมชนิดผง ซึ่งสามารถผลิตใชเองในฟารม หรือแมแต

การซื้อจากบริษัทผูผลิตอาหารสัตว อาหารผงก็จะมีราคาถูกกวาอาหารอัดเม็ด แตบางครั้งเกษตรกรผูเล้ียงไกอาจ

พบปญหาคุณภาพของไข ขนาดของฟองไขที่ไมสม่ําเสมอ เนื่องจากปญหาไกเลือกจิกกินอาหารได นอกจากนี้

ในชวงที่สภาพอากาศรอน ไกกินอาหารไดนอยลงอาจสงผลใหฟองไขมีขนาดและน้ําหนักลดลงดวย ซึ่งใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวชนิดอื่น อาทิ สุกร สวนใหญใชอาหารในรูปแบบอัดเม็ด ทั้งนี้เนื่องจากการอัดเม็ดอาหาร

จะชวยใหอาหารมีความหนาแนนสูงขึ้น ทําใหสัตวกินอาหารไดมาก อาหารไมเปนฝุน วัตถุดิบในอาหารผสมไม

แยกตัวกัน ลดการเลือกกินอาหารของสัตว แมวาตนทุนคาอาหารจะสูงขึ้นก็ตาม ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาอาหาร

อัดเม็ดเปรียบเทียบอาหารผงในไกไขตอคุณภาพไข เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอาหารสําหรับเล้ียงไกไขเพื่อให

มีสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไขที่ดีขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 1. สัตวทดลอง   
 ไกไขเพศเมียสายพันธุโรมันบราวน อายุ 50 สัปดาห จํานวน 256 ตัว เล้ียงไกบนกรงตับโดยใชความ

หนาแนน  2 ตัวตอกรง ในโรงเรือนระบบปด ใหไกไดรับแสง 16 ชั่วโมง ไกสามารถกินอาหารและน้ําอยางเต็มที่ (ad 

libitum) โดยแบงไกออกเปน 2 กลุมการทดลอง แตละกลุมการทดลองประกอบดวย 8 ซ้ํา ซ้ําละ 16 ตัว  
 2. โรงเรือนทดลอง 
 โรงเรือนทดลองระบบปด มีขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 3 เมตร ควบคุมสภาพแวดลอมใน

โรงเรือนดวยระบบระเหยไอน้ํา (Evaporative cooling system) ใชพัดลมระบายอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 

48 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ติดอยูดานทายของโรงเรือน เปนการระบายอากาศแบบอุโมงคลม (Tunnel ventilation 

system) และมีผามานสีดําปดดานขางโรงเรือน เพื่อลดรังสีความรอนจากภายนอกเขาสูโรงเรือน โดยมีชุดควบคุม 

thermostat ควบคุมการปด-เปดของพัดลมและปมน้ํา โดยตั้งอุณหภูมิ เพื่อควบคุมการทํางานของปมน้ําที่ 27 ถึง 

29 องศาเซลเซียส และตั้งคาความชื้นสัมพัทธ เพื่อควบคุมการเปดปมน้ําที่ 75 ถึง 80 เปอรเซ็นต และควบคุมการ

ปดปมน้ําที่ 85 ถึง 90 เปอรเซ็นต ภายในมีกรงตับพื้นลวดขนาด 20 x 40 x 36 เซนติเมตร รางอาหารขนาดกวาง 

15 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร และมีระบบการใหน้ําอัตโนมัติแบบหัวหยด (nipple) 
 3. อาหารทดลอง   
 ทําการศึกษาสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไขของไกชวงอายุ 50 – 62 สัปดาห โดยใชอาหารทดลอง

ทั้งหมด 2 รูปแบบ ซึ่งอาหารทั้ง 2 แบบนี้เปนสูตรเดียวกัน โดยมีแหลงสารสีธรรมชาติจากขาวโพดและใบมัน

สําปะหลัง รูปแบบของอาหารดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 : อาหารในรูปแบบผง 

 รูปแบบที่ 2 : อาหารในรูปแบบอัดเม็ด 
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 อาหารทดลองทั้ง 2 แบบมีระดับโปรตีน 17.5 เปอรเซ็นต โดยคํานวณสูตรอาหารใหมีองคประกอบทาง

โภชนะตามความตองการของไกไข โดยยึดถือตามคําแนะนําของ NRC (1994) และแสดงปริมาณโภชนะโดยการ

คํานวณไวดัง Table 1 

 

วิธีการทดลอง 
 1. แผนการทดลอง 
 การทดลองนี้ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design: CRD) แบงไกไข

จํานวน 256 ตัว ออกเปน 2 กลุมการทดลอง แตละกลุมการทดลองประกอบดวย 8 ซ้ํา ซ้ําละ 16 ตัว เปนระยะเวลา 

3 เดือน 

 
วิธีการทดลอง 
 1. แผนการทดลอง 
 ศึกษาผลของอาหารอัดเม็ดตอคุณภาพไขในไกไข การบันทึกผลการทดลองแบงออกเปน 3 ชวง ชวงละ 4 

สัปดาห คือชวงที่ไกไขอายุ 54, 58 และ 62 สัปดาห 

 โดยแตละชวงเวลามีการบันทึกขอมูลดังนี้ 

1) บันทึกปริมาณอาหารที่กินทุกซ้ําในแตละสัปดาห 

2) บันทึกผลผลิตไขในแตละวัน 

3) บันทึกจํานวนไกปวย และไกตายในแตละสัปดาห 

4) สุมตัวอยางอาหารทดลองทั้ง 2 สูตร ทุกซ้ํา เพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางโภชนะตาง ๆ ใน

อาหาร 

5) การตรวจวัดคุณภาพไข โดยเก็บไขในทุก ๆ 3 วันสุดทายของชวงเวลา 4, 8 และ 12 สัปดาห ของการ

ทดลองในทุกซ้ํา ตลอดการทดลอง เพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพไขดังนี้  

  5.1) บันทึกน้ําหนักไขทุกซ้ําในแตละกลุมการทดลอง 

  - น้ําหนักฟองไข 

  - คาความเขมสีของไขแดง ทําการวัดโดยใชพัดวัดสีไข (Yolk color fan) ที่มีสีเหลืองออนถึงสี

สม-แดง (ตั้งแต 1 – 15 คะแนน) 

  - คาความหนาเปลือกไข  ทําการวัดโดยใชไมโครมิเตอรสําหรับวัดความหนาของผิวโคง โดยหัก

เปลือกไข ไมใหติดเยื่อหุมไขจากแนวกึ่งกลางฟองไขขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร จํานวน 3 ชิ้น วัดคาหนวยเปน

มิลลิเมตร 

  - คาความถวงจําเพาะของไข  ทําการวัดโดยการลอยไขในน้ําเกลือที่มีความถวงจําเพาะตาง ๆ 

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  วิธีการวัด

ทําดังนี้ ใชไฮโดรมิเตอร (hydrometer) วัดคาความถวงจําเพาะใหไดตามกําหนด แลวนําไขที่ตองการทดสอบมา

ลอยในน้ําเกลือที่ระดับคาความถวงจําเพาะตาง ๆ จากนอยไปหามาก หากไขฟองใดมีสวนเปลือกลอยอยูเหนือผิว

น้ํา โดยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร แสดงวาไขฟองดังกลาวมีคาความถวงจําเพาะเทากับคาความ

ถวงจําเพาะของน้ําเกลือนั้น ๆ 
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Table 1  Feed ingredient and chemical composition of the experimental layer diets  

                    Ingredients  Percent 

Corn 54.75 

Soybean meal (44% CP) 17.00 

Extrude soybean 8.00 

Fish meal (58% CP) 3.00 

Cassava leaf meal 5.00 

Rice bran oil 1.00 

Dicalciumphosphate 1.60 

Oyster shell 8.50 

DL-methionine 0.30 

Salt 0.35 

Vitamin and mineral premix 0.50 

Total 100.00 
Calculated nutrient composition  

Crude Protein (%) 17.81 

Metabolizable energy (Kcal/kg) 2,792.57 

Fat (%) 5.16 

Fiber (%) 4.54 

Calcium (%) 4.09 

Available phosphorus (%) 0.40 

Lysine (%) 0.91 

Methionine + cystein (%) 0.84 

Threonine (%) 0.66 

Tryptophan (%) 0.21 

 

  5.2) ทําการสุมไขซ้ําละ 4 ฟอง ของทุกกลุมการทดลอง เพื่อวัดปริมาณความสูงของไขขาว สีของ

ไขแดง และความหนาของเปลือกไข  

  สําหรับการวัดปริมาณความสูงของไขขาว ทําการวัดโดยใชชุดตรวจสอบคุณภาพไขขาวที่

ประกอบดวย QCD ชุดแสดงผลระบบติจิตอล และ Albumen Height Gauge ไดคาความสูงของไขขาวหนวยเปน

มิลลิเมตร โดยบันทึกเปนคาฮอฟยูนิต  ซึ่งหากคาฮอฟยูนิตมีคาสูงจะบงบอกถึงคุณภาพไขที่ดี  

  สวนระดับคะแนนสีของไขแดง และความหนาของเปลือกไข โดยคุณภาพไขนั้น สามารถทําการ

คํานวณไดจากสมการดังนี้ (Roush, 1981) 
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   HU =  100 x log [H + 7.57 – 1.7W0.37 ]  

   เมื่อ  HU = คาฮอฟยูนิต  

    H    = ความสูงของไขขาว (มิลลิเมตร) 

     W  = น้ําหนักของฟองไข (กรัม)  
 

 ภายหลังจากไดคาตาง ๆ ที่บันทึกไว สามารถนํามาคํานวณคาตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี (North and Bell, 

1990) 
 

 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอตัวตอวัน  =      
  
 

 ปริมาณอาหารที่กินตอผลผลิตไข 1 โหล  =      

 
 

 อัตราการใหผลผลิตไขตอจํานวนแมไกมีชีวิต =  
             (hen – day production; HD) (%)     
 

  

 น้ําหนักไขเฉลี่ยตอฟอง   =  

 
 

  เปอรเซ็นตการตาย   =  
 

3. สถานทีท่ําการทดลอง 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ   ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการศึกษาผลของอาหารอัดเม็ดในไกไขชวงอายุ 50 – 62 สัปดาห ตอสมรรถภาพการผลิต พบวา 

อัตราการใหผลผลิตไขตอจํานวนแมไกมีชีวิตของไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดมีคามากกวาไกไขกลุมที่กิน

อาหารรูปแบบผงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table 2) แตพบวา ไกไขกลุมที่กินอาหารอัดเม็ดมีคา

ปริมาณอาหารที่กินตอผลผลิตไข 1 โหล นอยกวาไกไขกลุมที่กินอาหารผงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

ทั้งนี้เนื่องจากไกไขกลุมที่กินอาหารอัดเม็ดกินอาหารตอตัวตอวันมากกวาสงผลทําใหไกไขไดรับปริมาณโภชนะ

ตางๆ โดยเฉพาะโปรตีนและพลังงานที่สูงขึ้น สอดคลองกับ สรัสนันท (2549) รายงานวา ไกที่กินอาหารอัดเม็ดมี

การกินไดตอตัวตอวันที่มากกวาไกกลุมที่กินอาหารรูปแบบผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคาการกิน

ไดตอตัวตอวันของไกไข คาอัตราการเลี้ยงรอด พบวาทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05)  

ปริมาณอาหารที่กินในชวงการทดลอง 

28 วัน x จํานวนไกเมื่อส้ินสุดชวงการทดลอง 

ปริมาณอาหารที่กินในชวงการทดลอง x 12 

จํานวนไขในชวงการทดลอง 

น้ําหนักไขรวม 

จํานวนไข 

    จาํนวนไกตายเมื่อส้ินสุดการทดลอง x 100 

         จํานวนไก ณ เร่ิมตนการทดลอง 

จํานวนไขในชวงการทดลอง x 100 

28 วัน x จํานวนไกส้ินสุดชวงการทดลอง 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารอัดเม็ดและอาหารผงในไกไขชวงอายุ 50 – 62 สัปดาห ตอ

คุณภาพไข (Table 2) พบวา คาความเขมของสีไขแดงของไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบผง มีคามากกวาไกไขกลุม

ที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการอัดเม็ดอาหารตอง

ผานอุณหภูมิที่มีสูงถึง 70 – 90 องศาเซลเซียส (จรัส, 2548) ซึ่งอุณหภูมิที่สูงนี้สงผลทําใหสารสีที่มีอยูในอาหาร

สลายลงไป แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวาคาฮอฟยูนิต (คาฮอฟยูนิตเปนคาที่บงบอกถึงคุณภาพไขไก และความสด

ของไขไก) ของไกไขกลุมที่กินอาหารในรูปแบบอัดเม็ดมีคามากกวาไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบผง อยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) คาน้ําหนักไขเฉล่ียของไกไขกลุมที่กินอาหารในรูปแบบอัดเม็ดมีคามากกวาไกไข

กลุมที่กินอาหารรูปแบบผง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากอาหารที่ผานกระบวนการอัดเม็ดจะตอง

ใชความรอนและความชื้น ทําใหแปงที่เปนองคประกอบอยูในอาหารนั้นเกิดการสุก (Gelatinization) ทําใหแปงใน

อาหารที่อยูในรูปอัดเม็ดถูกยอยและดูดซึมไดงายกวาแปงในอาหารที่อยูในรูปผง (David et al, 2001; สุวรรณา, 

2548) ดังนั้น ไกไขกลุมที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดจึงสามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากกวาไกไขกลุมที่กิน

อาหารในรูปแบบผง สงผลใหมีคุณภาพไขที่ดีกวาดวย สวนคาความหนาของเปลือกไขและคาความถวงจําเพาะ

พบวาทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวา ไกไขที่กินอาหารรูปแบบอัดเม็ดมีอัตราการใหผลผลิตไขตอ

จํานวนแมไกมีชีวิต และคาฮอฟยูนิต คาน้ําหนักไขเฉลี่ย มากกวาไกไขที่กินอาหารรูปแบบผง แตมีคาความเขมของ

สีไขแดงนอยกวาไกไขที่กินอาหารรูปแบบผง  
 

Table 2  Effect of experimental diet on performance and egg quality of layer 

 Mash feed Pellet feed P-value 

Egg quality    

Yolk color 8.97C 7.46D 0.0001 

Haugh unit 88.64D 91.09C 0.0069 

Egg weight (g.) 63.57B 64.93A 0.0216 

Egg shell thickness (mm.) 0.359 0.353 0.0517 

Egg specific gravity 1.089 1.084 0.1036 

Performance    

Hen-day egg production (%) 81.22D 84.94C 0.0015 

Feed intake (g/b/d) 106.74 107.44 0.4206 

Feed/dozen eggs (kg.) 1.69C 1.63D 0.0071 

Livability (%)  99.61 99.61 1.0000 
A,B means within a row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
C,D means within a row with different superscripts differ highly significantly (P<0.01) 
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