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บทคัดย่อ: การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและคณุภาพไข่ของไก่กระดกูด�าภพูาน 
(Phuphan black bone chicken, PBBC) ใช้ไก่กระดกูด�าภพูานเพศเมียจ�านวน 60 ตวั แบง่ออกเป็น 3 ทรีท
เมนต์ตามสายพนัธุ์ๆ ละ 4 ซ�า้ ๆ ละ 5 ตวั ในแผนทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ ให้อาหารและน�า้ด่ืมอยา่งเตม็ท่ีตลอด
การทดลอง พบวา่น�า้หนกัไก่เม่ือให้ไขฟ่องแรก และการให้ผลผลติไขร่วมเม่ืออาย ุ31 สปัดาห์มีคา่แตกตา่งกนัทาง
สถิต ิ(P<0.05) คณุภาพไขไ่ก่ท่ีอายกุารเก็บ 0 วนัพบวา่น�า้หนกัไข ่น�า้หนกัไขแ่ดง สไีขแ่ดง และน�า้หนกัไขข่าวของ
ไก่ทัง้ 3 กลุม่มีคา่แตกตา่งกนัทางสถิต ิ(P<0.05) ขณะท่ีคณุภาพไขไ่ก่ท่ีอายกุารเก็บรักษา 7 วนั ของไก่ทัง้ 3 กลุม่
ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิ(P>0.05) 
ค�าส�าคัญ: ไก่ด�า, ไข,่ 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).
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บทน�า

 ไก่ด�าหรือไก่กระดกูด�า (black bone 
chicken) คนเอเชียเช่ือวา่ชว่ยบ�ารุงสขุภาพ การ
แพทย์แผนจีนได้น�ามาใช้ส�าหรับบ�ารุงร่างกาย เสริม
สร้างภมิูคุ้มกนั รักษาโรคเบาหวาน โลหิตจาง 
อาการประจ�าเดือนผิดปกต ิ และภาวะแทรกซ้อน
หลงัคลอดนานกวา่พนัปี ปัจจบุนัมีการศกึษา
สรรพคณุทางเภสชัวิทยาของไก่กระดกูด�า และค้น
พบว่าในเนือ้ไก่ด�ามีปริมาณของสารเมลานิน 
(melanin) ท่ีสร้างสีด�า และคาร์โนซีน (carnosine) 
ท่ีประกอบด้วยกรดอะมิโน 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) เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้าม
เนือ้ ลดริว้รอย (anti-aging) บรรเทาการเกิดโรคอ
อทิสตกิ และโรคเบาหวาน สงูกวา่ไก่ทัว่ไป และในไข่
ของไก่กระดกูด�ามีปริมาณของ sialic acid ในไข่
แดงสงูกวา่ไขไ่ก่ทัว่ไปถงึ 11.5 เทา่ ซึง่ sialic acid 
ชว่ยในกระบวนการพฒันาของสมองของเดก็ สมาน
แผล สร้างระบบภมิูคุ้มกนั และลดการกระจายตวั
ของมะเร็ง นอกจากนัน้ไขไ่ก่กระดกูด�ายงัมีปริมาณ
คลอเลสเตอรอลและกรดไขมนัสายสัน้ต�่า แตมี่
ฟอสโฟไลปิดและกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั (unsaturated 
Fatty acid) ในปริมาณท่ีสงูกวา่ไขไ่ก่ทัว่ไป โดย
เฉพาะกรดไขมนัท่ีส�าคญั เชน่ arachidonic acid 
(AA, C20:4 n-6), docosapentaenoic acid (DPA, 
C22:5 n-3), docosahexaenoic acid (DHA, 
C22:6 n-3) และยงัมีไวตามิน B2, B6, D, E แร่ธาต ุ
Ca, K ในปริมาณท่ีสงูกวา่ไขไ่ก่ท่ีบริโภคทัว่ไป (ภานุ
วฒัน์, 2556) จากจดุเดน่ข้างต้นท�าให้ผู้บริโภคโดย
เฉพาะกลุ่มคนรักสขุภาพหนัมาบริโภคผลิตผลของ
ไก่กระดกูด�าเพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง น�าไปสูก่าร
สร้างรายได้และอาชีพให้กบัเกษตรกรได้อยา่งดี ไก่
กระดกูด�าภพูานเป็นหนึง่ในสามด�ามหศัจรรย์ท่ีมีช่ือ
เสียงเป็นอัตลักษณ์และสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indication; GI) ของจงัหวดั
สกลนคร ซึง่จดุเร่ิมต้นของไก่ด�ากระดกูภพูานเร่ิม
จากกรมปศสุตัว์โดยนายชชีูพ หาญสวสัดิ์ สมยัด�ารง
ต�าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาเย่ียมศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนั
เน่ืองมาจากพระราชด�าริจงัหวดัสกลนคร แล้วน�าไก่
ด�ามาให้เกษตรกรจงัหวดัสกลนครเลีย้งในปี พ.ศ. 

2540 (งานศกึษา และพฒันาด้านปศสุตัว์, 2555) 
พบว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
พืน้ท่ีได้ดี ตอ่มาฝ่ายงานศกึษาและพฒันาด้าน
ปศสุตัว์ของศนูย์ศกึษา ฯ ภพูาน ได้ท�าการพฒันา
ปรับปรุงสายพนัธุ์ขึน้ โดยยดึหลกัท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานแนวทาง
การด�าเนินงานไว้ห้าด้านคือ การพฒันาสายพนัธุ์
สตัว์ท่ีเลีย้งงา่ย ใช้อาหารท่ีมีในท้องถ่ิน ใช้
เทคโนโลยีท่ีงา่ยในการจดัการเลีย้ง ได้สตัว์ท่ีทนโรค
และปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินได้ดี 
และสดุท้ายคือสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรมี
อยูมี่กิน เพ่ือตอบสนองพระราชด�ารัสของพระองค์
ทา่น จงึเป็นจดุเร่ิมพฒันาสายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภู
พาน 1 (Phuphan black bone chicken, PBBC1) 
ขึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2548 โดยการรวบรวมพนัธุ์ไก่
กระดูกด�าจากเกษตรกรซึ่งเป็นไก่ด�าลูกผสมจาก
หลายแหลง่ในพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนครจ�านวนหนึง่ น�า
มาเลีย้งและคดัเลือกไก่ได้ไก่เพศเมียจ�านวน 100 
ตวั และเพศผู้จ�านวน 20 ตวั โดยเพศผู้อาย ุ10 เดือน 
มีลกัษณะสมบรูณ์พนัธุ์ ขนล�าตวัสีด�า สร้อยคอสีด�า
แซมแดง หางกระรวยสัน้ น�า้หนกัโตเตม็วยัเฉลี่ย 
2-2.5 กิโลกรัม เพศเมียมีลกัษณะสมบรูณ์พนัธุ์ ขนสี
ด�าทัง้ตวั น�า้หนกัโตเตม็วยัเฉลี่ย 2 กิโลกรัม ให้ไขช่ดุ
แรกอาย ุ6 เดือน  มีความทนทานตอ่โรคและปรับตวั
เข้ากบัสภาพแวดล้อมดี ตอ่มาปี พ.ศ. 2549 น�าไก่
กระดูกด�า ท่ีท� าการคัดเลือกไ ว้มาพัฒนาและ
ปรับปรุงสายพนัธุ์ตอ่ โดยวางแผนผสมพนัธุ์ให้เกิด
เลือดชิด (in breed) และคดัเลือกพนัธุ์อยา่งเข้มข้น
ตามเป้าหมายจนได้ไก่กระดูกด�ามีลักษณะตาม
ต้องการ ได้เป็นสายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภพูาน 1 
(Gallus  gallus sp. Phuphan Black bone 
Chicken 1) (PBBC1) มีลกัษณะประจ�าพนัธุ์คือ 
เพศผู้ขนสีด�าสร้อยแดง ตาสีด�า หงอนกหุลาบหรือ
หงอนถัว่ จะงอยปากด�า แข้งด�า เลบ็ด�า หนงัด�า เนือ้
ด�าและกระดกูด�า เพศเมียขนสีด�าทัง้ตวั หงอน
กหุลาบหรือหงอนถัว่ จะงอยปากด�า ตาสีด�า แข้งด�า 
เลบ็ด�า หนงัด�า เนือ้ด�าและกระดกูด�า (กลุม่วิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพ, 2562ก) ในระหวา่ง
การปรับปรุงสายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภพูาน 1 ได้เกิด
สายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภพูาน 2 ขึน้ โดยเกิดจากการ
ผสมแบบเลือกชิดระหวา่งชว่งชัว่รุ่นท่ี 3 และ 4 ของ
ไก่กระดกูด�าภพูาน 1 ซึง่มีแมพ่นัธุ์บางตวัให้ลกูท่ีมี
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ลกัษณะขนสีขาว หนงัด�า ปากเทาด�า ตาด�า แข้งเทา
ด�า เลบ็เทาด�า และคงลกัษณะของเนือ้สีเทาด�า แต่
ลูกท่ีเกิดขึน้มีสดัส่วนน้อยมากทางงานศึกษาและ
พฒันาด้านปศสุตัว์ จงึได้รวบรวมไก่ท่ีมีลกัษณะดงั
กล่าวสร้างฝงูขึน้มาใหม่แล้วพฒันาจนได้สายพนัธุ์
ไก่กระดกูด�าภพูาน 2 (Gallus  gallus sp. Phuphan 
Black bone Chicken 2) (PBBC2) เพศผู้ขนสีขาว
ทัง้ตวั หงอนกหุลาบหรือหงอนถัว่ จะงอยปากเทา 
ตาสีด�า แข้งเทา เลบ็เทา หนงัด�า เนือ้ด�าและ
กระดกูด�า เพศเมียขนสีขาวทัง้ตวั หงอนกหุลาบหรือ
หงอนถัว่ขนาดเลก็กวา่เพศผู้  จะงอยปากเทา แข้ง
เทา เลบ็เทา หนงัด�า เนือ้ด�าและกระดกูด�า (กลุม่
วิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ, 2562ข) ซึง่ไก่
กระดกูด�าภพูาน 1 และ 2 ได้รับการขึน้ทะเบียนพนัธุ์
โดยกรมปศสุตัว์เรียบร้อยแล้ว ขณะท่ีไก่กระดกูด�าภู
พาน 3 ท่ีอยูร่ะหวา่งย่ืนขอขึน้ทะเบียนนัน้ เกิดจาก
การคดัเลือกไก่ด�าภพูาน 1 ท่ีมีลกัษณะของขนล�าตวั
สีเหลือง โดยเพศผู้ มีขนล�าตวัมีสีด�าแซมแดงหรือ
เหลือง สร้อยคอและสร้อยหลงัมีสีเหลือง หงอนถัว่
หรือหงอนกหุลาบ ผิวหนงัด�า แข้งด�า เลบ็ด�า เพศ
เมียมีขนล�าตวัและคอสีด�าแซมเหลือง หงอนถัว่ 
ผิวหนงัด�า แข้งด�า เลบ็ด�า ท่ีพบได้ในไก่ด�าภพูาน 1 
น�ามาผสมแบบเลือดชิดและคดัเลือกรุ่นลกูท่ีเกิดท่ีมี
ลกัษณะของขนสีเหลืองมากกวา่รุ่นพอ่แมพ่นัธุ์ โดย
มีเกณฑ์การคดัเลือกไก่ท่ีมีลกัษณะ แข็งแรงและ
สมบรูณ์พนัธุ์ มีอตัราการเจริญเตบิโตท่ีดี หงอนถัว่
หรือหงอนกหุลาบ มีขนสีเหลืองทอง แข้งด�า จะงอย
ปากสีด�า หนงัด�า มีความทนทานตอ่โรคและปรับตวั
เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี มาพฒันาตอ่จนได้เป็น
สายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภพูาน 3 (Gallus  gallus sp. 
Phuphan Black bone Chicken 3) (PBBC3) มี
ลกัษณะประจ�าพนัธุ์คือเพศผู้ขนล�าตวัสีเหลืองหรือ
แดง สร้อยคอและสร้อยหลงัสีเหลือง หงอนกหุลาบ
หรือหงอนถัว่ จะงอยปากสีด�า ตาด�า แข้งด�า เลบ็ด�า 
หนงัด�า เนือ้ด�าและกระดกูด�า เพศเมียขนสีเหลืองทัง้
ตวั หางสีด�า หงอนถัว่ จะงอยปากด�า แข้งด�า เลบ็ด�า 
หนงัด�า เนือ้ด�าและกระดกูด�า แม้ท่ีผา่นมาไก่
กระดูกด�าภูพานสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ใน
เร่ืองของเนือ้ไก่ได้ดี แตภ่ายหลงักลุม่เกษตรกรผู้
เลีย้งให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าผู้บริโภคต้องการไข่ของไก่
กระดกูด�ามากขึน้ ท�าให้ปริมาณไขไ่ก่กระดกูด�าไม่
เพียงพอจ�าหนา่ย และไขไ่ก่กระดกูด�ายงัมีขนาด

ฟองเลก็อยูจ่งึต้องการให้ศนูย์ฯภพูาน ได้พฒันา
สายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าท่ีให้ไขด่กและฟองโต ซึง่เป็น
โจทย์ท่ีท้าทายทางศนูย์ฯ ภพูานท�ามีการด�าเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ อย่างต่อเน่ืองถึง
ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามแม้การพฒันาสายพนัธุ์ได้
ลกัษณะภายนอกเชิงคณุภาพคงท่ีตามต้องการ รวม
ถึงได้ข้อมลูเชิงปริมาณด้านคณุภาพซากและไข่บาง
สว่นแล้ว (ภานวุฒัน์, 2556) แตข้่อมลูยงัมีจ�ากดั 
โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับการให้ผลผลิตในเชิง
ปริมาณและคณุภาพของไขไ่ก่กระดกูด�าภพูาน ดงั
นัน้การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
การให้ผลผลิตและคุณภาพไข่ของไก่กระดูกด�าภู
พาน 1, 2 และ 3  ส�าหรับเป็นฐานข้อมลูในการ
วางแผนพฒันาสายพนัธุ์ไก่กระดกูด�าภพูานให้ตอบ
สนองตรงต่อความต้องการของผู้ บ ริ โภคและ
เกษตรกรให้ดีย่ิงขึน้ไป

วธีิการศกึษา

 การศึกษานีท้�าท่ีศูนย์ศึกษาการพฒันาภู
พานอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวดัสกลนคร
ระหวา่ง เดือนสงิหาคม – ตลุาคม พ.ศ. 2561 
วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) ทรีทเมนต์เป็นสาย
พนัธุ์ของไก่กระดกูด�าภพูานอาย ุ16 สปัดาห์ 3 สาย
พนัธุ์ คือไก่กระดกูด�าภพูาน 1 (PBBC1), ไก่
กระดกูด�าภพูาน 2 (PBBC2) และไก่กระดกูด�าภู
พาน 3 (PBBC3) ใช้ไก่ทรีทเมนต์ละ 4 ซ�า้ๆ ละ 5 ตวั 
รวมทัง้หมดจ�านวน 60 ตวั ไก่ทกุทรีทเมนต์จดัการ
เลีย้งเหมือนกนัโดยเลีย้งในกรงตบัขนาดกว้าง x 
ยาว x สงู เทา่กบั 25 x 30 x 30 เซนตเิมตรตอ่ตวั ใน
สภาพโรงเรือนแบบเปิดได้รับโปรแกรมแสงเท่ากัน
ในแตล่ะวนัตามสภาพแวดล้อม มีน�า้สะอาดให้ด่ืม
ได้เตม็ท่ีตลอดเวลา ให้อาหาร 2 ครัง้ตอ่วนั คือเวลา 
09.00 น. และเวลา 15.00 น. เลีย้งปรับสภาพบน
กรงนาน 8 สปัดาห์ (ไก่อาย ุ16-18 สปัดาห์) โดยใช้
อาหารไก่ไขส่�าเร็จรูประยะไขอ่ายไุก่ 16 สปัดาห์ขึน้
ไปของบริษัทเบทาโกรเบอร์ 104 ให้กินแบบเตม็ท่ี 
(ad libitum) ตลอดการทดลองนาน 13 สปัดาห์ เก็บ
ข้อมลูการให้ผลผลติของไก่จากอาย ุ18-31 สปัดาห์
วดัคณุภาพไข ่2 ชว่งเวลาคือไขส่ด (0 day) และไขท่ี่
เก็บรักษานาน 7 วนั (7 day) ในตู้ เยน็อณุหภมิู
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ประมาณ 4 องศาเซลเซียส โดยเก็บไขจ่ากไก่แตล่ะ
กลุ่มในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของการทดลองจ�านวน  
20 ฟองตอ่กลุม่รวมทัง้หมด 60 ฟอง การวดัคณุภาพ
ไข่ไก่ท่ีทัง้สองอายกุารเก็บจะวดัเหมือนกนัโดยใช้ไข่
ชว่งเวลาละ 30 ฟอง โดยน�าไขม่าชัง่น�า้หนกัด้วย
เคร่ืองชัง่ดจิิตอล วดัความสงูและความกว้างของไข่
ด้วยเวอร์เนียร (vernier caliper) เพ่ือประเมินดชันี
รูปร่างไข ่(shape index, SI) ค�านวณจาก SI (%) = 
[(ความกว้าง/ความสงู) x 100] ท�าการตอกไขเ่พ่ือวดั
คา่ความสดหรือคา่ฮอกยนิูต (haugh unit; H.U.) 
ค�านวณได้จากสมการ  H.U. = 100 x log (H +7.57-
1.70.37) (Yenice et al., 2016) เม่ือ H คือ ความสงู
ไขข่าว (มิลลเิมตร) และ W คือ น�า้หนกัไข ่ (กรัม) 
ด้วยเคร่ืองวดัคณุภาพไขอ่ตัโนมตั ิ รุ่น Egg Multi 
tester EMI-7300 Japan น�าไขแ่ดงกบัไขข่าวแยก
ออกจากกนัเพ่ือหาน�า้หนกัไขแ่ดง (yolk weight, 
YW) โดยชัง่น�า้หนกัด้วยเคร่ืองชัง่ดจิิตอล และ
ค�านวณน�า้หนกัไขแ่ดงจากสตูร YW (%) = [(น�า้
หนกัไขแ่ดง/น�า้หนกัไขร่วม) x 100] วดัคา่สีของไข่
แดงด้วยเคร่ืองวดัคา่สี (colorimeter-MiniScan 
HunterLab®) ใช้วดัคา่ L*, a* และ b* บง่บอกสีไข่
แดง (yolk colour) น�าเปลือกไขร่วมเย่ือเปลือกไข่
ตากไว้ท่ีอณุหภมิูห้องนาน 24 ชัว่โมง แล้วน�ามาชัง่
น�า้หนกัเพ่ือหาคา่น�า้หนกัเปลือกไข ่ (shell weight, 
SW) ค�านวณหาเปอร์เซน็ต์เปลือกไขไ่ด้จาก SW 
(%) = [(น�า้หนกัเปลือกไข/่น�า้หนกัไขร่วม) x 100] 
ค�านวณน�า้หนกัไขข่าว (albumen weight, AW) (g) 
= (น�า้หนกัไขท่ัง้ฟอง – น�า้หนกัไขแ่ดง – น�า้หนกั
เปลือกไข)่ และหาเปอร์เซน็ต์ไขข่าวได้จาก 
เปอร์เซน็ต์ไขข่าว (AW, %) = [(น�า้หนกัไขข่าว/น�า้
หนกัไขร่วม) x 100]
 ข้อมลูท่ีได้น�าเข้าวิเคราะห์ความแปรปรวน
ตามแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (CRD) เปรียบ
เทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ด้วยวิธีของ Duncan’ 
new multiple range test ในโปรแกรม SAS (SAS, 
1996) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์

ผลการศกึษาและวจิารณ์

น�า้หนักไก่กระดกูด�าภพูานช่วงแรกเกดิถงึ 
18 สัปดาห์
 น�า้หนกัแรกเกิดและน�า้หนกัท่ีอาย ุ 6 
สปัดาห์ของไก่กระดกูด�าภพูานทัง้ 3 กลุม่มีคา่ไม่
แตกตา่งกนัทางสถิต ิ (P>0.05) โดยมีน�า้หนกัตวัอยู่
ระหวา่ง 30.37 – 32.39 กรัม และ 373.70 – 404.00 
กรัม ตามล�าดบั ขณะท่ีเม่ือไก่อาย ุ 12 และ 18 
สัปดาห์พบว่ามีน�า้หนักตัวแตกต่างกันทางสถิต ิ
(P<0.05) โดยท่ีอาย ุ 12 สปัดาห์ ไก่ PBBC3 มีน�า้
หนกัตวัสงูสดุ รองลงมาคือ PBBC1 และ PBBC2 
และท่ีอาย ุ 18 สปัดาห์ ไก่ PBBC2 มีน�า้หนกัตวั
สงูสดุ รองลงมาคือ PBBC1 และ PBBC2 ตาม
ล�าดบั

การให้ผลผลิตไข่
 น�า้หนกัตวัแมไ่ก่ ผลผลติไข ่ จ�านวน
ผลผลติไข ่ อตัราการไข ่ รวมทัง้ขนาดหรือน�า้หนกัไข ่
ถือเ ป็นลักษณะท่ีส�าคัญท่ีใ ช้ พิจารณาในการ
ปรับปรุงพนัธุ์  เทิดศกัดิ์ (2538) รายงานวา่แมไ่ก่ท่ีมี
น�า้หนักตัวน้อยจะมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจใน
ชว่งท่ีเลีย้งเป็นไก่สาวและไก่ไข ่ เพราะไก่ตวัเลก็
ต้องการอาหารและพืน้ท่ีในการเลีย้งท่ีน้อยกว่าไก่
ตวัใหญ่ จากการทดลองเก็บข้อมลูนาน 13 สปัดาห์ 
พบว่าน�า้หนกัไก่เม่ือให้ไข่ฟองแรกมีค่าต่างกันทาง
สถิต ิ(P<0.05) โดยไก่ PBBC2 เร่ิม ให้ไขฟ่อกแรกท่ี
น�า้หนกัตวัน้อยสดุ (1.76 kg) รองลงมาคือไก่ 
PBBC1 (1.86 kg) และไก่ PBBC3 (1.95 kg) ตาม
ล�าดบั ผลผลติไข ่(เปอร์เซน็ต์) และผลผลติการให้ไข่
รวม (ฟองตอ่กลุม่) เม่ือไก่อาย ุ31 สปัดาห์ พบวา่มี
คา่ตา่งกนัทางสถิต ิ (P<0.05) โดยไก่ PBBC3 ให้
ผลผลติไข ่ (เปอร์เซน็ต์ และฟองตอ่กลุม่) สงูสดุ 
(21.29% และ 383 ฟอง) รองลงมาไก่กลุม่ PBBC2 
(15.68% และ 282 ฟอง) และ PBBC1 (13.18% 
และ 237 ฟอง) ตามล�าดบั ขณะท่ีการให้ไขเ่ฉลี่ยตอ่
แมไ่ก่มีคา่ไมต่า่งกนัทางสถิต ิ (P>0.05) อยา่งไร
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ก็ตาม แม้วา่ไก่ขนาดตวัเลก็มีข้อได้เปรียบเร่ืองของ
ต้นทนุคา่อาหารและใช้พืน้ท่ีในการเลีย้งน้อย แตเ่ชิง
พาณิชย์ในแง่ของรายได้จากการขายไข่อาจเสีย
เปรียบ เพราะวา่ไก่ตวัเลก็จะให้ไขฟ่องเลก็หรือมีน�า้

หนกัน้อยจงึขายราคาถกูกวา่ไขไ่ก่เบอร์ใหญ่

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
     12 week 839.20ab 821.30b 856.50a 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
Egg production at 31 week (%) 13.18c 15.68b 21.29a 0.0041 0.001
Average number of eggs (eggs/hen) 14.81 14.84 19.15 1.83 0.18
Total egg production for 31 week (eggs/group) 237.31c 282.03b 383.33a 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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 การศกึษานีพ้บวา่ไก่กระดกูภพูานทัง้ 3 

สายพนัธุ์ มีน�า้หนกัไขอ่ยูร่ะหวา่ง 44.40 – 48.53 

กรัมตอ่ฟอง ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่ของไขเ่บอร์ 5 ท่ีมี

ขนาดจ๋ิว (peewee) (ส�านกังานมาตรฐานสนิค้า

เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2553) ซึง่เป็นปกตขิองไก่พืน้เมืองหรือไก่

เนือ้ท่ีให้ไขข่นาดฟองเลก็กวา่ไก่พนัธุ์ไข ่ หากตดั

ประเด็นเร่ืองขนาดฟองไก่ออกไปแล้วให้ความ

ส�าคัญในอัตลักษณ์และความโดดเด่นของไก่

กระดกูด�าภพูานให้คงอยู ่ ก็ท�าให้เหน็แนวทางการ

ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือให้ได้ไข่ฟองโตขึน้ได้โดยใช้ไก่ 

PBBC2 และ PBBC3 ผสมพนัธุ์ในรุ่นตอ่ๆ ไป

คณุภาพไขไ่ก่กระดกูด�าภพูาน

 USDA (2000) รายงานวา่ผู้บริโภคไขไ่ก่

จะพิจารณาถึงคุณภาพไข่ภายนอกและภายใน 

คณุภาพภายนอกหมายถงึน�า้หนกัไข ่ รูปร่างไข ่ สี

เปลือกไข ่ ความหนาเปลือกไข ่ น�า้หนกัเปลือกไข ่

ความหนาแนน่เปลือกไข ่ ความละเอียดของเปลือก

ไข ่ ผิวเปลือกไข ่ และความสะอาด สว่นคณุภาพ

ภายในของไขห่มายถงึ การวดัคณุภาพไขข่าว ไข่

แดง และขนาดชอ่งอากาศภายในฟองไข ่ โดย

คุณภาพไข่ขาวจะเป็นตวับ่งชีห้ลกัในการตรวจวัด

คณุภาพความสดของไข ่โดยใช้คา่ฮอกยนิูต (haugh 

unit; H.U.) ประเมินได้จากน�า้หนกัไขแ่ละความสงู

ไขข่าว ซึง่แบง่เกรดไขต่ามมาตรฐานของ USDA 

(2000) ออกเป็น 3 เกรด คือเกรดระดบัคณุภาพชัน้

เอเอ (AA) มีคา่ H.U. ไมต่�่ากวา่ 72, ระดบัคณุภาพ

เอ (A) มีคา่ H.U. อยูร่ะหวา่ง 62 – 71 และระดบัคณุ

ภาพบี (B) มีคา่ H.U. ต�่ากวา่ 60 ขณะท่ีประเทศไทย

โดยส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แหง่ชาต ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553) 

ก�าหนดคณุภาพไข่ไก่ทกุชัน้คณุภาพต้องมีคณุภาพ

ทัว่ไปคือ คณุลกัษณะภายนอก เป็นรูปรี ด้านหนึง่มี

ลกัษณะป้านและอีกด้านหนึ่งมีลกัษณะแหลมมน 

เปลือกมีสีปกตติามพนัธุ์ไก่ สะอาด ผิวเปลือกเรียบ 

สม�่าเสมอทัง้ฟอง ไมบ่บุร้าว ไมพ่บเชือ้ราท่ีมองเหน็

ชดั คณุภาพภายในจะมีชอ่งอากาศภายในไขมี่

ขนาดเลก็ สงูไมเ่กิน 0.8 เซนตเิมตร และไมเ่คลื่อน

ตามเม่ือหมนุไข ่ เม่ือตอกไขไ่ขแ่ดงจะไมต่ดิเปลือก

ไขด้่านใน ไมแ่ตกเหลว และไขข่าวสว่นข้นโอบล้อม

ไขแ่ดง ไมเ่นา่เสียและไมมี่กลิน่ผิดปกต ิ ไขแ่ดงมีสี

ปกต ิ สม�่าเสมอและไขข่าวสีไมขุ่น่ ไมพ่บเชือ้ราท่ี

มองเหน็ได้ชดั มาตรฐานไขส่ดของประเทศไทย 

H.U. เทา่กบั 72 ไขท่ี่ออกจากแมไ่ก่ใหม่ๆ  จะมีความ

สดใหมแ่ละมีคณุภาพอยูใ่นเกรด AA แตเ่ม่ือเวลา

ผา่นไปคา่ H.U. จะลดลงตามระยะเวลาและ

อณุหภมิูการเก็บรักษา (Ahmadi and Rahimi, 

2011; Feddern et al., 2017)

 จากการวดัคณุภาพไขไ่ก่ท่ีอายกุารเก็บ 0 

วนั พบวา่น�า้หนกัไข ่ (g) ของไก่ทัง้ 3 กลุม่มีคา่แตก

ตา่งทางสถิต ิ (P<0.05) โดยไก่ PBBC2 มีน�า้หนกั

สงูสดุ (48.53) รองลงมาคือ PBBC3 (45.14) และ 

PBBC1 (44.40), ดชันีรูปร่างไข ่(%) น�า้หนกัเปลือก

ไข ่ (g) และคา่ฮอกยนิูตมีคา่ไมต่า่งกนัทางสถิต ิ

(P>0.05) โดยมีคา่อยูร่ะหวา่ง 73.73 – 75.71, 4.84 

– 5.13 และ 76.04 – 81.32 ตามล�าดบั น�า้หนกัไข่

แดง (g), สีของไขแ่ดง (a* = redness) และน�า้หนกั

ไขข่าว (g) มีคา่แตกตา่งกนัทางสถิต ิ(P<0.05) โดย

น�า้หนกัไขแ่ดงของไก่ PBBC3 (14.30) และ PBBC2 

(14.21) มีคา่มากกวา่ PBBC1 (12.78), สีของไข่

แดงมีคา่สีแดงเข้มสดุ a* (redness) ในไก่ PBBC3 

(14.74) รองลงมาคือ PBBC1 (13.52) และ PBBC2 

(11.79) และน�า้หนกัไขข่าวของไก่ PBBC2 (28.45) 

มีคา่มากสดุ รองลงมาคือ PBBC1 (26.76) และ 

PBBC3 (25.99)

 คณุภาพไขไ่ก่ท่ีอายกุารเก็บ 7 วนั พบวา่
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น�า้หนกัไข ่(g), ดชันีรูปร่างไข ่(%), น�า้หนกัเปลือกไข ่

(g), คา่ฮอกยนิูต, น�า้หนกัไขแ่ดง (g), สีแดงของไข่

แดง (a* = redness) และสีเหลืองของไขแ่ดง (b*= 

yelloness) และน�า้หนกัไขข่าว (g) ของไก่ทัง้ 3 กลุม่ 

มีคา่ไมต่า่งกนัทางสถิต ิ (P>0.05) โดยมีน�า้หนกัไข่

อยูร่ะหวา่ง 44.90 – 47.43, ดชันีรูปร่างไขอ่ยู่

ระหวา่ง 75.85 – 77.92, น�า้หนกัเปลือกไขอ่ยู่

ระหวา่ง 4.62 – 4.92, คา่ฮอกยนิูตอยูร่ะหวา่ง 69.84 

– 73.88, น�า้หนกัไขแ่ดงอยูร่ะหวา่ง 13.32 – 15.62, 

สีแดงของไขแ่ดงอยูร่ะหวา่ง 14.47 – 16.09 สีเหลือ

ของไขแ่ดงอยูร่ะหวา่ง 47.38 – 51.24 และน�า้หนกั

ไขข่าวอยูร่ะหวา่ง 25.79 – 28.55 ตามล�าดบั

สรุป

 ไก่กระดกูด�าภพูาน 2 มีน�า้หนกัตวัเม่ือให้

ไข่ฟองแรกน้อยและให้ไข่ขนาดฟองใหญ่กว่าไก่

กระดกูด�าภพูาน 1 และ 3 ขณะท่ีไก่กระดกูด�าภพูาน 

3 มีเปอร์เซน็ต์การให้ไข ่ ผลผลติไขร่วมสงูสดุ และสี

ของไขแ่ดงท่ีเข้มกวา่ไขไ่ก่กระดกูด�าภพูาน 1 และ 2 

แตเ่กรดคณุภาพความสดของไขท่ี่อายกุารเก็บ 0 

และ 7 วนั ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิตใินไก่ทัง้ 3 สาย
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