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ผลผลิตและคุณภาพไข่ ของไก่ กระดูกด�ำภูพาน
Production and egg quality of Phuphan black bone chicken
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บทคัดย่ อ: การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการให้ ผลผลิตและคุณ ภาพไข่ของไก่กระดูกด�ำภูพาน
(Phuphan black bone chicken, PBBC) ใช้ไก่กระดูกด�ำภูพานเพศเมียจ�ำนวน 60 ตัว แบ่งออกเป็ น 3 ทรี ท
เมนต์ตามสายพันธุ์ๆ ละ 4 ซ� ้ำ ๆ ละ 5 ตัว ในแผนทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ให้ อาหารและน� ้ำดืม่ อย่างเต็มทีต่ ลอด
การทดลอง พบว่าน� ้ำหนักไก่เมือ่ ให้ไข่ฟองแรก และการให้ ผลผลิตไข่รวมเมือ่ อายุ 31 สัปดาห์มคี า่ แตกต่างกันทาง
สถิติ (P<0.05) คุณภาพไข่ไก่ทอี่ ายุการเก็บ 0 วันพบว่าน� ้ำหนักไข่ น� ้ำหนักไข่แดง สีไข่แดง และน� ้ำหนักไข่ขาวของ
ไก่ทงั ้ 3 กลุม่ มีคา่ แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ขณะทีค่ ณ
ุ ภาพไข่ไก่ทอี่ ายุการเก็บรักษา 7 วัน ของไก่ทงั ้ 3 กลุม่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ค�ำส�ำคัญ: ไก่ดำ� , ไข่, สกลนคร

ABSTRACT: The objective of this study was to comparison egg production and egg quality of Phuphan
black bone chicken (PBBC). Sixty female PBBC were allocated to 3 breeds with 4 replicates of 5 chickens
each in completely randomized design. Chickens were recieved feed and water ad libitum throughout the
study. The results showed that body weight at first egg and total egg production of chickens at 31 week of
age were significant different (P<0.05). Egg quality parameters at 0 day storage included egg weight, yolk
weight, yolk colour and albumen weight of three groups were significant different (P<0.05). Wherease the
egg quality at 7 day storage of three groups were non significant different (P>0.05).
Keywords: black chicken, egg, Sakon Nakhon
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บทน�ำ
ไก่ด�ำหรื อไก่กระดูกด�ำ (black bone
chicken) คนเอเชียเชื่อว่าช่วยบ�ำรุงสุขภาพ การ
แพทย์แผนจีนได้ น�ำมาใช้ ส�ำหรับบ�ำรุงร่างกาย เสริ ม
สร้ างภูมิค้ มุ กัน รักษาโรคเบาหวาน โลหิตจาง
อาการประจ�ำเดือนผิดปกติ และภาวะแทรกซ้ อน
หลังคลอดนานกว่าพันปี
ปั จจุบนั มีการศึกษา
สรรพคุณทางเภสัชวิทยาของไก่กระดูกด�ำ และค้ น
พบว่ า ในเนื อ้ ไก่ ด� ำ มี ป ริ ม าณของสารเมลานิ น
(melanin) ที่สร้ างสีด�ำ และคาร์ โนซีน (carnosine)
ที่ประกอบด้ วยกรดอะมิโน β-alanin และ histidine
ซึ่ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น ส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
(antioxidant) เสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ าม
เนื ้อ ลดริ ว้ รอย (anti-aging) บรรเทาการเกิดโรคอ
อทิสติก และโรคเบาหวาน สูงกว่าไก่ทวั่ ไป และในไข่
ของไก่กระดูกด�ำมีปริ มาณของ sialic acid ในไข่
แดงสูงกว่าไข่ไก่ทวั่ ไปถึง 11.5 เท่า ซึง่ sialic acid
ช่วยในกระบวนการพัฒนาของสมองของเด็ก สมาน
แผล สร้ างระบบภูมิค้ มุ กัน และลดการกระจายตัว
ของมะเร็ ง นอกจากนันไข่
้ ไก่กระดูกด�ำยังมีปริ มาณ
คลอเลสเตอรอลและกรดไขมันสายสันต�
้ ่ำ
แต่มี
ฟอสโฟไลปิ ดและกรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated
Fatty acid) ในปริ มาณที่สงู กว่าไข่ไก่ทวั่ ไป โดย
เฉพาะกรดไขมันที่ส�ำคัญ เช่น arachidonic acid
(AA, C20:4 n-6), docosapentaenoic acid (DPA,
C22:5 n-3), docosahexaenoic acid (DHA,
C22:6 n-3) และยังมีไวตามิน B2, B6, D, E แร่ธาตุ
Ca, K ในปริ มาณที่สงู กว่าไข่ไก่ที่บริ โภคทัว่ ไป (ภานุ
วัฒน์, 2556) จากจุดเด่นข้ างต้ นท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคโดย
เฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพหันมาบริ โภคผลิตผลของ
ไก่กระดูกด�ำเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง น�ำไปสูก่ าร
สร้ างรายได้ และอาชีพให้ กบั เกษตรกรได้ อย่างดี ไก่
กระดูกด�ำภูพานเป็ นหนึง่ ในสามด�ำมหัศจรรย์ที่มีชื่อ
เสี ย งเป็ นอั ต ลั ก ษณ์ แ ละสิ่ ง บ่ ง ชี ท้ างภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Indication; GI) ของจังหวัด
สกลนคร ซึง่ จุดเริ่ มต้ นของไก่ด�ำกระดูกภูพานเริ่ ม
จากกรมปศุสตั ว์โดยนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ สมัยด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาเยี่ยมศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ จงั หวัดสกลนคร แล้ วน�ำไก่
ด�ำมาให้ เกษตรกรจังหวัดสกลนครเลี ้ยงในปี พ.ศ.

2540 (งานศึกษา และพัฒนาด้ านปศุสตั ว์, 2555)
พบว่า สามารถปรั บตัว เข้ า กับสภาพแวดล้ อมของ
พื ้นที่ได้ ดี
ต่อมาฝ่ ายงานศึกษาและพัฒนาด้ าน
ปศุสตั ว์ของศูนย์ศกึ ษา ฯ ภูพาน ได้ ท�ำการพัฒนา
ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ ้น โดยยึดหลักที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทาง
การด�ำเนินงานไว้ ห้าด้ านคือ การพัฒนาสายพันธุ์
สัตว์ที่เลี ้ยงง่าย ใช้ อาหารที่มีในท้ องถิ่น ใช้
เทคโนโลยีที่งา่ ยในการจัดการเลี ้ยง ได้ สตั ว์ที่ทนโรค
และปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นได้ ดี
และสุดท้ ายคือสร้ างอาชีพและรายได้ ให้ เกษตรกรมี
อยูม่ ีกิน เพื่อตอบสนองพระราชด�ำรัสของพระองค์
ท่าน จึงเป็ นจุดเริ่ มพัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภู
พาน 1 (Phuphan black bone chicken, PBBC1)
ขึ ้นในช่วงปี พ.ศ. 2548 โดยการรวบรวมพันธุ์ไก่
กระดูกด� ำ จากเกษตรกรซึ่ง เป็ น ไก่ ด�ำ ลูกผสมจาก
หลายแหล่งในพื ้นที่จงั หวัดสกลนครจ�ำนวนหนึง่ น�ำ
มาเลี ้ยงและคัดเลือกไก่ได้ ไก่เพศเมียจ�ำนวน 100
ตัว และเพศผู้จ�ำนวน 20 ตัว โดยเพศผู้อายุ 10 เดือน
มีลกั ษณะสมบูรณ์พนั ธุ์ ขนล�ำตัวสีด�ำ สร้ อยคอสีด�ำ
แซมแดง หางกระรวยสัน้ น� ้ำหนักโตเต็มวัยเฉลี่ย
2-2.5 กิโลกรัม เพศเมียมีลกั ษณะสมบูรณ์พนั ธุ์ ขนสี
ด�ำทังตั
้ ว น� ้ำหนักโตเต็มวัยเฉลี่ย 2 กิโลกรัม ให้ ไข่ชดุ
แรกอายุ 6 เดือน มีความทนทานต่อโรคและปรับตัว
เข้ ากับสภาพแวดล้ อมดี ต่อมาปี พ.ศ. 2549 น�ำไก่
กระดู ก ด� ำ ที่ ท� ำ การคั ด เลื อ กไว้ มาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงสายพันธุ์ตอ่ โดยวางแผนผสมพันธุ์ให้ เกิด
เลือดชิด (in breed) และคัดเลือกพันธุ์อย่างเข้ มข้ น
ตามเป้า หมายจนได้ ไ ก่ ก ระดูก ด� ำ มี ลัก ษณะตาม
ต้ องการ ได้ เป็ นสายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภูพาน 1
(Gallus gallus sp. Phuphan Black bone
Chicken 1) (PBBC1) มีลกั ษณะประจ�ำพันธุ์คือ
เพศผู้ขนสีด�ำสร้ อยแดง ตาสีด�ำ หงอนกุหลาบหรื อ
หงอนถัว่ จะงอยปากด�ำ แข้ งด�ำ เล็บด�ำ หนังด�ำ เนื ้อ
ด�ำและกระดูกด�ำ เพศเมียขนสีด�ำทังตั
้ ว หงอน
กุหลาบหรื อหงอนถัว่ จะงอยปากด�ำ ตาสีด�ำ แข้ งด�ำ
เล็บด�ำ หนังด�ำ เนื ้อด�ำและกระดูกด�ำ (กลุม่ วิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพ, 2562ก) ในระหว่าง
การปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภูพาน 1 ได้ เกิด
สายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภูพาน 2 ขึ ้น โดยเกิดจากการ
ผสมแบบเลือกชิดระหว่างช่วงชัว่ รุ่นที่ 3 และ 4 ของ
ไก่กระดูกด�ำภูพาน 1 ซึง่ มีแม่พนั ธุ์บางตัวให้ ลกู ที่มี

KHON KAEN AGR. J. 47 SUPPL.2 : (2019).

ลักษณะขนสีขาว หนังด�ำ ปากเทาด�ำ ตาด�ำ แข้ งเทา
ด�ำ เล็บเทาด�ำ และคงลักษณะของเนื ้อสีเทาด�ำ แต่
ลูกที่เกิ ดขึน้ มีสดั ส่วนน้ อยมากทางงานศึกษาและ
พัฒนาด้ านปศุสตั ว์ จึงได้ รวบรวมไก่ที่มีลกั ษณะดัง
กล่าวสร้ างฝูงขึ ้นมาใหม่แล้ วพัฒนาจนได้ สายพันธุ์
ไก่กระดูกด�ำภูพาน 2 (Gallus gallus sp. Phuphan
Black bone Chicken 2) (PBBC2) เพศผู้ขนสีขาว
ทังตั
้ ว หงอนกุหลาบหรื อหงอนถัว่ จะงอยปากเทา
ตาสีด�ำ แข้ งเทา เล็บเทา หนังด�ำ เนื ้อด�ำและ
กระดูกด�ำ เพศเมียขนสีขาวทังตั
้ ว หงอนกุหลาบหรื อ
หงอนถัว่ ขนาดเล็กกว่าเพศผู้ จะงอยปากเทา แข้ ง
เทา เล็บเทา หนังด�ำ เนื ้อด�ำและกระดูกด�ำ (กลุม่
วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ, 2562ข) ซึง่ ไก่
กระดูกด�ำภูพาน 1 และ 2 ได้ รับการขึ ้นทะเบียนพันธุ์
โดยกรมปศุสตั ว์เรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะที่ไก่กระดูกด�ำภู
พาน 3 ที่อยูร่ ะหว่างยื่นขอขึ ้นทะเบียนนัน้ เกิดจาก
การคัดเลือกไก่ด�ำภูพาน 1 ที่มีลกั ษณะของขนล�ำตัว
สีเหลือง โดยเพศผู้มีขนล�ำตัวมีสีด�ำแซมแดงหรื อ
เหลือง สร้ อยคอและสร้ อยหลังมีสีเหลือง หงอนถัว่
หรื อหงอนกุหลาบ ผิวหนังด�ำ แข้ งด�ำ เล็บด�ำ เพศ
เมียมีขนล�ำตัวและคอสีด�ำแซมเหลือง หงอนถัว่
ผิวหนังด�ำ แข้ งด�ำ เล็บด�ำ ที่พบได้ ในไก่ด�ำภูพาน 1
น�ำมาผสมแบบเลือดชิดและคัดเลือกรุ่นลูกที่เกิดที่มี
ลักษณะของขนสีเหลืองมากกว่ารุ่นพ่อแม่พนั ธุ์ โดย
มีเกณฑ์การคัดเลือกไก่ที่มีลกั ษณะ แข็งแรงและ
สมบูรณ์พนั ธุ์ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดี หงอนถัว่
หรื อหงอนกุหลาบ มีขนสีเหลืองทอง แข้ งด�ำ จะงอย
ปากสีด�ำ หนังด�ำ มีความทนทานต่อโรคและปรับตัว
เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี มาพัฒนาต่อจนได้ เป็ น
สายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภูพาน 3 (Gallus gallus sp.
Phuphan Black bone Chicken 3) (PBBC3) มี
ลักษณะประจ�ำพันธุ์คือเพศผู้ขนล�ำตัวสีเหลืองหรื อ
แดง สร้ อยคอและสร้ อยหลังสีเหลือง หงอนกุหลาบ
หรื อหงอนถัว่ จะงอยปากสีด�ำ ตาด�ำ แข้ งด�ำ เล็บด�ำ
หนังด�ำ เนื ้อด�ำและกระดูกด�ำ เพศเมียขนสีเหลืองทัง้
ตัว หางสีด�ำ หงอนถัว่ จะงอยปากด�ำ แข้ งด�ำ เล็บด�ำ
หนังด�ำ เนื ้อด�ำและกระดูกด�ำ แม้ ที่ผา่ นมาไก่
กระดูกด�ำภูพานสามารถตอบโจทย์ ผ้ ูบริ โภคได้ ใน
เรื่ องของเนื ้อไก่ได้ ดี แต่ภายหลังกลุม่ เกษตรกรผู้
เลี ้ยงให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้บริ โภคต้ องการไข่ของไก่
กระดูกด�ำมากขึ ้น ท�ำให้ ปริ มาณไข่ไก่กระดูกด�ำไม่
เพียงพอจ�ำหน่าย และไข่ไก่กระดูกด�ำยังมีขนาด
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ฟองเล็กอยูจ่ งึ ต้ องการให้ ศนู ย์ฯภูพาน ได้ พฒ
ั นา
สายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำที่ให้ ไข่ดกและฟองโต ซึง่ เป็ น
โจทย์ที่ท้าทายทางศูนย์ฯ ภูพานท�ำมีการด�ำเนินงาน
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสายพั น ธุ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งถึ ง
ปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามแม้ การพัฒนาสายพันธุ์ได้
ลักษณะภายนอกเชิงคุณภาพคงที่ตามต้ องการ รวม
ถึงได้ ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ านคุณภาพซากและไข่บาง
ส่วนแล้ ว (ภานุวฒ
ั น์, 2556) แต่ข้อมูลยังมีจ�ำกัด
โดยเฉพาะข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การให้ ผลผลิ ต ในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพของไข่ไก่กระดูกด�ำภูพาน ดัง
นัน้ การศึกษานี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบ
การให้ ผลผลิตและคุณ ภาพไข่ข องไก่ กระดูกด� ำ ภู
พาน 1, 2 และ 3 ส�ำหรับเป็ นฐานข้ อมูลในการ
วางแผนพัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูกด�ำภูพานให้ ตอบ
สนองตรงต่ อ ความต้ องการของผู้ บริ โภคและ
เกษตรกรให้ ดียิ่งขึ ้นไป
วิธีการศึกษา
การศึกษานีท้ �ำที่ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2561
วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) ทรี ทเมนต์เป็ นสาย
พันธุ์ของไก่กระดูกด�ำภูพานอายุ 16 สัปดาห์ 3 สาย
พันธุ์ คือไก่กระดูกด�ำภูพาน 1 (PBBC1), ไก่
กระดูกด�ำภูพาน 2 (PBBC2) และไก่กระดูกด�ำภู
พาน 3 (PBBC3) ใช้ ไก่ทรี ทเมนต์ละ 4 ซ� ้ำๆ ละ 5 ตัว
รวมทังหมดจ�
้
ำนวน 60 ตัว ไก่ทกุ ทรี ทเมนต์จดั การ
เลี ้ยงเหมือนกันโดยเลี ้ยงในกรงตับขนาดกว้ าง x
ยาว x สูง เท่ากับ 25 x 30 x 30 เซนติเมตรต่อตัว ใน
สภาพโรงเรื อนแบบเปิ ดได้ รับโปรแกรมแสงเท่ากัน
ในแต่ละวันตามสภาพแวดล้ อม มีน� ้ำสะอาดให้ ดื่ม
ได้ เต็มที่ตลอดเวลา ให้ อาหาร 2 ครัง้ ต่อวัน คือเวลา
09.00 น. และเวลา 15.00 น. เลี ้ยงปรับสภาพบน
กรงนาน 8 สัปดาห์ (ไก่อายุ 16-18 สัปดาห์) โดยใช้
อาหารไก่ไข่ส�ำเร็ จรูประยะไข่อายุไก่ 16 สัปดาห์ขึ ้น
ไปของบริ ษัทเบทาโกรเบอร์ 104 ให้ กินแบบเต็มที่
(ad libitum) ตลอดการทดลองนาน 13 สัปดาห์ เก็บ
ข้ อมูลการให้ ผลผลิตของไก่จากอายุ 18-31 สัปดาห์
วัดคุณภาพไข่ 2 ช่วงเวลาคือไข่สด (0 day) และไข่ที่
เก็บรักษานาน 7 วัน (7 day) ในตู้เย็นอุณหภูมิ
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ประมาณ 4 องศาเซลเซียส โดยเก็บไข่จากไก่แต่ละ
กลุ่มในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของการทดลองจ� ำนวน
20 ฟองต่อกลุม่ รวมทังหมด
้
60 ฟอง การวัดคุณภาพ
ไข่ไก่ที่ทงสองอายุ
ั้
การเก็บจะวัดเหมือนกันโดยใช้ ไข่
ช่วงเวลาละ 30 ฟอง โดยน�ำไข่มาชัง่ น� ้ำหนักด้ วย
เครื่ องชัง่ ดิจิตอล วัดความสูงและความกว้ างของไข่
ด้ วยเวอร์ เนียร (vernier caliper) เพื่อประเมินดัชนี
รูปร่างไข่ (shape index, SI) ค�ำนวณจาก SI (%) =
[(ความกว้ าง/ความสูง) x 100] ท�ำการตอกไข่เพื่อวัด
ค่าความสดหรื อค่าฮอกยูนิต (haugh unit; H.U.)
ค�ำนวณได้ จากสมการ H.U. = 100 x log (H +7.571.70.37) (Yenice et al., 2016) เมื่อ H คือ ความสูง
ไข่ขาว (มิลลิเมตร) และ W คือ น� ้ำหนักไข่ (กรัม)
ด้ วยเครื่ องวัดคุณภาพไข่อตั โนมัติ รุ่น Egg Multi
tester EMI-7300 Japan น�ำไข่แดงกับไข่ขาวแยก
ออกจากกันเพื่อหาน� ้ำหนักไข่แดง (yolk weight,
YW) โดยชัง่ น� ้ำหนักด้ วยเครื่ องชัง่ ดิจิตอล และ
ค�ำนวณน� ้ำหนักไข่แดงจากสูตร YW (%) = [(น� ้ำ
หนักไข่แดง/น� ้ำหนักไข่รวม) x 100] วัดค่าสีของไข่
แดงด้ วยเครื่ องวัดค่าสี (colorimeter-MiniScan
HunterLab®) ใช้ วดั ค่า L*, a* และ b* บ่งบอกสีไข่
แดง (yolk colour) น�ำเปลือกไข่รวมเยื่อเปลือกไข่
ตากไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน 24 ชัว่ โมง แล้ วน�ำมาชัง่
น� ้ำหนักเพื่อหาค่าน� ้ำหนักเปลือกไข่ (shell weight,
SW) ค�ำนวณหาเปอร์ เซ็นต์เปลือกไข่ได้ จาก SW
(%) = [(น� ้ำหนักเปลือกไข่/น� ้ำหนักไข่รวม) x 100]
ค�ำนวณน� ้ำหนักไข่ขาว (albumen weight, AW) (g)
= (น� ้ำหนักไข่ทงฟอง
ั้
– น� ้ำหนักไข่แดง – น� ้ำหนัก
เปลือกไข่)
และหาเปอร์ เซ็นต์ไข่ขาวได้ จาก
เปอร์ เซ็นต์ไข่ขาว (AW, %) = [(น� ้ำหนักไข่ขาว/น� ้ำ
หนักไข่รวม) x 100]
ข้ อมูลที่ได้ น�ำเข้ าวิเคราะห์ความแปรปรวน
ตามแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) เปรี ยบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วยวิธขี อง Duncan’
new multiple range test ในโปรแกรม SAS (SAS,
1996) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2 : (2562)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
น�ำ้ หนักไก่ กระดูกด�ำภูพานช่ วงแรกเกิดถึง
18 สัปดาห์
น� ้ำหนักแรกเกิดและน� ้ำหนักที่อายุ
6
สัปดาห์ของไก่กระดูกด�ำภูพานทัง้ 3 กลุม่ มีคา่ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน� ้ำหนักตัวอยู่
ระหว่าง 30.37 – 32.39 กรัม และ 373.70 – 404.00
กรัม ตามล�ำดับ ขณะที่เมื่อไก่อายุ 12 และ 18
สัป ดาห์ พ บว่ า มี น� ำ้ หนัก ตัว แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ
(P<0.05) โดยที่อายุ 12 สัปดาห์ ไก่ PBBC3 มีน� ้ำ
หนักตัวสูงสุด รองลงมาคือ PBBC1 และ PBBC2
และที่อายุ 18 สัปดาห์ ไก่ PBBC2 มีน� ้ำหนักตัว
สูงสุด รองลงมาคือ PBBC1 และ PBBC2 ตาม
ล�ำดับ
การให้ ผลผลิตไข่
น� ้ำหนักตัวแม่ไก่ ผลผลิตไข่ จ�ำนวน
ผลผลิตไข่ อัตราการไข่ รวมทังขนาดหรื
้
อน� ้ำหนักไข่
ถื อ เป็ นลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาในการ
ปรับปรุงพันธุ์ เทิดศักดิ์ (2538) รายงานว่าแม่ไก่ที่มี
น� ำ้ หนักตัวน้ อยจะมีประโยชน์ ในทางเศรษฐกิ จใน
ช่วงที่เลี ้ยงเป็ นไก่สาวและไก่ไข่ เพราะไก่ตวั เล็ก
ต้ องการอาหารและพืน้ ที่ในการเลี ้ยงที่น้อยกว่าไก่
ตัวใหญ่ จากการทดลองเก็บข้ อมูลนาน 13 สัปดาห์
พบว่าน�ำ้ หนักไก่เมื่อให้ ไข่ฟองแรกมีค่าต่างกันทาง
สถิติ (P<0.05) โดยไก่ PBBC2 เริ่ ม ให้ ไข่ฟอกแรกที่
น� ้ำหนักตัวน้ อยสุด (1.76 kg) รองลงมาคือไก่
PBBC1 (1.86 kg) และไก่ PBBC3 (1.95 kg) ตาม
ล�ำดับ ผลผลิตไข่ (เปอร์ เซ็นต์) และผลผลิตการให้ ไข่
รวม (ฟองต่อกลุม่ ) เมื่อไก่อายุ 31 สัปดาห์ พบว่ามี
ค่าต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่ PBBC3 ให้
ผลผลิตไข่ (เปอร์ เซ็นต์ และฟองต่อกลุม่ ) สูงสุด
(21.29% และ 383 ฟอง) รองลงมาไก่กลุม่ PBBC2
(15.68% และ 282 ฟอง) และ PBBC1 (13.18%
และ 237 ฟอง) ตามล�ำดับ ขณะที่การให้ ไข่เฉลี่ยต่อ
แม่ไก่มีคา่ ไม่ตา่ งกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไร
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ก็ตาม แม้ วา่ ไก่ขนาดตัวเล็กมีข้อได้ เปรี ยบเรื่ องของ
ต้ นทุนค่าอาหารและใช้ พื ้นที่ในการเลี ้ยงน้ อย แต่เชิง
พาณิ ช ย์ ใ นแง่ ข องรายได้ จ ากการขายไข่ อ าจเสี ย
เปรี ยบ เพราะว่าไก่ตวั เล็กจะให้ ไข่ฟองเล็กหรื อมีน� ้ำ
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หนักน้ อยจึงขายราคาถูกกว่าไข่ไก่เบอร์ ใหญ่

Table 1 Body weight, egg production, and egg quality of Phuphan Black bone Chicken (PBBC) 1, 2, and 3
#
Traits
PBBC1
PBBC2
PBBC3
SEM
P-value
Body weight (g) at age
0 day
30.37
32.39
31.20
1.18
0.48
6 week
404.00
380.70
373.70
13.80
0.28
ab
b
a
12 week
839.20
821.30
856.50
9.53
0.04
18 week
1211.00a 1220.80a 1096.40b
21.04
0.004
Body weight at first egg (kg)
1.86ab
1.76b
1.95a
0.04
0.01
c
b
Egg production at 31 week (%)
13.18
15.68
21.29a
0.0041 0.001
Average number of eggs (eggs/hen)
14.81
14.84
19.15
1.83
0.18
c
b
a
Total egg production for 31 week (eggs/group) 237.31
282.03
383.33
0.32
0.001
Storage time (0 day)
Egg weight (g)
44.40b
48.53a
45.14b
0.903
0.005
Shape index (%)
75.71
75.33
73.73
1.09
0.33
Shell weight (g)
4.85
5.13
4.84
0.17
0.40
Haugh unit (score)
81.32
78.72
76.04
1.50
0.06
Yolk weight (g)
12.78b
14.21a
14.30a
0.32
0.002
Yolk colour
L*
51.21
53.16
49.70
1.627
0.30
a*
13.52ab
11.79b
14.74a
0.82
0.04
b*
50.86
49.09
53.33
3.55
0.66
Albumen weight (g)
26.76b
28.45a
25.99b
0.58
0.01
Storage time (7 day)
Egg weight (g)
46.34
47.43
44.90
1.54
0.41
Shape index (%)
77.92
76.08
75.85
1.34
0.49
Shell weight (g)
4.92
4.80
4.62
0.22
0.60
Haugh unit (score)
72.30
69.84
73.88
2.88
0.52
Yolk weight (g)
15.62
13.32
14.02
0.68
0.07
Yolk colour
L*
53.79
53.24
53.46
1.66
0.97
a*
14.73
14.47
16.09
0.56
0.07
b*
51.24
47.38
48.54
1.55
0.23
Albumen weight (g)
25.79
28.55
26.25
1.25
0.24
#
PBBC1 =Phuphan Black bone Chicken 1, PBBC2 = Phuphan Black bone Chicken 1, PBBC3 = Phuphan Black
bone Chicken 1, SEM = standard error of mean. a-cMeans with different letters differ significantly (P<0.05).
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การศึกษานี ้พบว่าไก่กระดูกภูพานทัง้ 3
สายพันธุ์ มีน� ้ำหนักไข่อยูร่ ะหว่าง 44.40 – 48.53
กรัมต่อฟอง ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ ของไข่เบอร์ 5 ที่มี
ขนาดจิ๋ว (peewee) (ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2553) ซึง่ เป็ นปกติของไก่พื ้นเมืองหรื อไก่
เนื ้อที่ให้ ไข่ขนาดฟองเล็กกว่าไก่พนั ธุ์ไข่ หากตัด
ประเด็ น เรื่ อ งขนาดฟองไก่ อ อกไปแล้ ว ให้ ความ
ส� ำ คั ญ ในอั ต ลั ก ษณ์ แ ละความโดดเด่ น ของไก่
กระดูกด�ำภูพานให้ คงอยู่ ก็ท�ำให้ เห็นแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ไ ข่ ฟ องโตขึ น้ ได้ โ ดยใช้ ไ ก่
PBBC2 และ PBBC3 ผสมพันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไป
คุณภาพไข่ไก่กระดูกด�ำภูพาน
USDA (2000) รายงานว่าผู้บริ โภคไข่ไก่
จะพิ จ ารณาถึ ง คุณ ภาพไข่ ภ ายนอกและภายใน
คุณภาพภายนอกหมายถึงน� ้ำหนักไข่ รูปร่างไข่ สี
เปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ น� ้ำหนักเปลือกไข่
ความหนาแน่นเปลือกไข่ ความละเอียดของเปลือก
ไข่ ผิวเปลือกไข่ และความสะอาด ส่วนคุณภาพ
ภายในของไข่หมายถึง การวัดคุณภาพไข่ขาว ไข่
แดง และขนาดช่องอากาศภายในฟองไข่ โดย
คุณภาพไข่ขาวจะเป็ นตัวบ่งชีห้ ลักในการตรวจวัด
คุณภาพความสดของไข่ โดยใช้ คา่ ฮอกยูนิต (haugh
unit; H.U.) ประเมินได้ จากน� ้ำหนักไข่และความสูง
ไข่ขาว ซึง่ แบ่งเกรดไข่ตามมาตรฐานของ USDA
(2000) ออกเป็ น 3 เกรด คือเกรดระดับคุณภาพชัน้
เอเอ (AA) มีคา่ H.U. ไม่ต�่ำกว่า 72, ระดับคุณภาพ
เอ (A) มีคา่ H.U. อยูร่ ะหว่าง 62 – 71 และระดับคุณ
ภาพบี (B) มีคา่ H.U. ต�่ำกว่า 60 ขณะที่ประเทศไทย
โดยส�ำนักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553)
ก�ำหนดคุณภาพไข่ไก่ทกุ ชันคุ
้ ณภาพต้ องมีคณ
ุ ภาพ
ทัว่ ไปคือ คุณลักษณะภายนอก เป็ นรูปรี ด้ านหนึง่ มี
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ลักษณะป้านและอีกด้ านหนึ่งมีลกั ษณะแหลมมน
เปลือกมีสีปกติตามพันธุ์ไก่ สะอาด ผิวเปลือกเรี ยบ
สม�่ำเสมอทังฟอง
้
ไม่บบุ ร้ าว ไม่พบเชื ้อราที่มองเห็น
ชัด
คุณภาพภายในจะมีชอ่ งอากาศภายในไข่มี
ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร และไม่เคลื่อน
ตามเมื่อหมุนไข่ เมื่อตอกไข่ไข่แดงจะไม่ตดิ เปลือก
ไข่ด้านใน ไม่แตกเหลว และไข่ขาวส่วนข้ นโอบล้ อม
ไข่แดง ไม่เน่าเสียและไม่มีกลิน่ ผิดปกติ ไข่แดงมีสี
ปกติ สม�่ำเสมอและไข่ขาวสีไม่ขนุ่ ไม่พบเชื ้อราที่
มองเห็นได้ ชดั
มาตรฐานไข่สดของประเทศไทย
H.U. เท่ากับ 72 ไข่ที่ออกจากแม่ไก่ใหม่ๆ จะมีความ
สดใหม่และมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกรด AA แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปค่า H.U. จะลดลงตามระยะเวลาและ
อุณหภูมิการเก็บรักษา (Ahmadi and Rahimi,
2011; Feddern et al., 2017)
จากการวัดคุณภาพไข่ไก่ที่อายุการเก็บ 0
วัน พบว่าน� ้ำหนักไข่ (g) ของไก่ทงั ้ 3 กลุม่ มีคา่ แตก
ต่างทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่ PBBC2 มีน� ้ำหนัก
สูงสุด (48.53) รองลงมาคือ PBBC3 (45.14) และ
PBBC1 (44.40), ดัชนีรูปร่างไข่ (%) น� ้ำหนักเปลือก
ไข่ (g) และค่าฮอกยูนิตมีคา่ ไม่ตา่ งกันทางสถิติ
(P>0.05) โดยมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 73.73 – 75.71, 4.84
– 5.13 และ 76.04 – 81.32 ตามล�ำดับ น� ้ำหนักไข่
แดง (g), สีของไข่แดง (a* = redness) และน� ้ำหนัก
ไข่ขาว (g) มีคา่ แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดย
น� ้ำหนักไข่แดงของไก่ PBBC3 (14.30) และ PBBC2
(14.21) มีคา่ มากกว่า PBBC1 (12.78), สีของไข่
แดงมีคา่ สีแดงเข้ มสุด a* (redness) ในไก่ PBBC3
(14.74) รองลงมาคือ PBBC1 (13.52) และ PBBC2
(11.79) และน� ้ำหนักไข่ขาวของไก่ PBBC2 (28.45)
มีคา่ มากสุด รองลงมาคือ PBBC1 (26.76) และ
PBBC3 (25.99)
คุณภาพไข่ไก่ที่อายุการเก็บ 7 วัน พบว่า
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น� ้ำหนักไข่ (g), ดัชนีรูปร่างไข่ (%), น� ้ำหนักเปลือกไข่
(g), ค่าฮอกยูนิต, น� ้ำหนักไข่แดง (g), สีแดงของไข่
แดง (a* = redness) และสีเหลืองของไข่แดง (b*=
yelloness) และน� ้ำหนักไข่ขาว (g) ของไก่ทงั ้ 3 กลุม่
มีคา่ ไม่ตา่ งกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน� ้ำหนักไข่
อยูร่ ะหว่าง 44.90 – 47.43, ดัชนีรูปร่างไข่อยู่
ระหว่าง 75.85 – 77.92, น� ้ำหนักเปลือกไข่อยู่
ระหว่าง 4.62 – 4.92, ค่าฮอกยูนิตอยูร่ ะหว่าง 69.84
– 73.88, น� ้ำหนักไข่แดงอยูร่ ะหว่าง 13.32 – 15.62,
สีแดงของไข่แดงอยูร่ ะหว่าง 14.47 – 16.09 สีเหลือ
ของไข่แดงอยูร่ ะหว่าง 47.38 – 51.24 และน� ้ำหนัก
ไข่ขาวอยูร่ ะหว่าง 25.79 – 28.55 ตามล�ำดับ
สรุ ป
ไก่กระดูกด�ำภูพาน 2 มีน� ้ำหนักตัวเมื่อให้
ไข่ ฟ องแรกน้ อ ยและให้ ไ ข่ ข นาดฟองใหญ่ ก ว่ า ไก่
กระดูกด�ำภูพาน 1 และ 3 ขณะที่ไก่กระดูกด�ำภูพาน
3 มีเปอร์ เซ็นต์การให้ ไข่ ผลผลิตไข่รวมสูงสุด และสี
ของไข่แดงที่เข้ มกว่าไข่ไก่กระดูกด�ำภูพาน 1 และ 2
แต่เกรดคุณภาพความสดของไข่ที่อายุการเก็บ 0
และ 7 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิตใิ นไก่ทงั ้ 3 สาย
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