
 

เอกสารวิชาการ 
เรื่องท่ี 1 

 
สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ลูกผสม 

ประดู่หางด าเชียงใหม่-เล็กฮอร์นขาว 
 

Growth Performances and Characteristics at First Egg of Crossbred between 
Pradu – Hangdam Chiangmai (PDCM) and Single comb white Leghorn (SCWL) 

 
 
 

โดย 
 

มนทกานติ์ กันแก้ว 
เฉลิมพล บุญเจือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขทะเบียนวิชาการที่ 62(2)-0221-012 
สถานท่ีด าเนินการ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2559 – กันยายน 2560 
การเผยแพร่ เว็บไซด์กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 



ก 
 

สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะเม่ือให้ไข่ฟองแรกของไก่ลูกผสมประดู่หางด าเชียงใหม่-เล็กฮอร์นขาว 
 

มนทกานติ์ กันแก้ว1/  เฉลิมพล บุญเจือ2/ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
คือ อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้้าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และน้้าหนักไข่ฟองแรก และการให้ผลผลิตไข่ของไก่
ลูกผสมระหว่างพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่ x แม่เล็กฮอร์นขาว และพ่อเล็กฮอร์นขาว x แม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ซึ่ง
เลี้ยงบนกรงตับขังเดี่ยวที่ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า 
ไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาว x แม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ เพศเมีย มีน้้าหนักตัวแรกเกิด และน้้าหนักตัวที่อายุ  
2, 4, และ 16 สัปดาห์ น้อยกว่าไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้า x แม่เล็กฮอร์นขาว อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) เท่ากับ 31.23 กับ 32.37, 77.38 กับ 87.26, 165.87 กับ 182.30 และ 1,022.62 กับ 1,053.47 กรัม 
ตามล้าดับ ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก พบว่า ไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาว x แม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ มีอายุเมื่อ
ให้ไข่ฟองแรก และน้้าหนักไข่ฟองแรกน้อยกว่าไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่ x แม่เล็กฮอร์นขาว อย่างมี
นัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 184.05 กับ 188.44 วัน และ 36.30 กับ 37.65 กรัม ตามล้าดับ ส่วน
น้้าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (P>0.05) เท่ากับ 1,863.34 และ 1,848.11 กรัม 
ตามล้าดับ การให้ผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่ x แม่เล็กฮอร์นขาว น้อยกว่าไก่ลูกผสม 
พ่อเล็กฮอร์นขาว x แม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 239.82 และ 
273.30 ฟอง ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักไข่ช่วงให้ไข่ 1 - 6 เดือน และ 7 - 12 เดือน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) เท่ากับ 52.92 กับ 52.31 กรัม และ 54.72 กับ 54.23 กรัม ตามล้าดับ  
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Abstract  

The study aimed to compare the growth performances characteristics at first egg and 
egg production of crossbred chickens between Pradu - Hangdam Chiangmai sire x Single 
Comb White Leghorn dam and Single Comb White Leghorn sire x Pradu Hangdam Chiangmai 
dam chickens.  The chickens were raised in individual cages at Dansai Royal Livestock and 
Development Center.  The results showed that Single Comb White Leghorn sire x Pradu 
Hangdam Chiangmai dam crossbreds had highly significantly (P<0.01) lower body weights at birth, 
2, 4 and 16 weeks at of age than Pradu Hangdam Chiangmai sire x Single Comb White 
Leghorn dam which were 31.23 vs 32.37, 77.38 vs 87.26, 165.87 vs 182.30 and 1,022.62 vs 
1,053. 47 grams, respectively.  Characteristics at first egg showed that Single Comb White 
Leghorn sire x Pradu Hangdam Chiangmai dam crossbreds had highly significantly (P<0.01) 
lower age and egg weight at first egg than Pradu Hangdam Chiangmai sire x Single Comb 
White Leghorn dam crossbreds which were 184.05 vs 188.44 days and 36.30 vs 37.65 grams, 
respectively.  However, body weights at first egg did not significantly differ (P>0.05)  being 
1,863.34 and 1,848.11 grams, respectively. Egg production of Pradu Hangdam Chiangmai sire x 
Single Comb White Leghorn dam crossbreds was highly significantly (P<0.01) lower than that 
of Single Comb White Leghorn sire x Pradu Hangdam Chiangmai dam crossbreds which were 
239.82 and 273.30 eggs/hen/year, respectively. While average egg weights between the two 
groups at 0 to 6 months and 7 to 12 months did not differ significantly (P>0.05) being 52.92 
vs 52.31 grams and 54.72 vs 54.23 grams, respectively. 
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บทน า 
 

 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้น้าไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงทดสอบภายในศูนย์ฯ ซึ่งไก่พันธุ์ดังกล่าวนี้เป็นไก่ไข่พันธุ์แท้ ที่มีเปลือกไข่สีขาว  
มีคุณสมบัติดีเด่นในด้านการให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยสูงถึง 280 ฟอง/แม่/ปี และมีรายงานว่าให้ไข่มากถึง 300 – 320 
ฟอง/แม่/ปี (Edagricole, 2008) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ ฯ ได้เลี้ยงทดสอบพันธุ์จนถึงชั่วอายุที่ 3 
พบว่าสามารถปรับตัวเลี้ยงในระบบฟาร์มในประเทศไทยได้ แต่หากน้าไก่เล็กฮอร์นขาวไปทดลองให้เกษตรกร
เลี้ยงในสภาพหมู่บ้าน พบว่ามีปัญหาแม่ไก่อ่อนแอ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการจัดการของเกษตรได้
ไม่ดี มีอัตราการสูญเสียสูง และต้องใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง จึงจะท้าให้แม่ไก่ให้ผลผลิตไข่ได้ดี ในขณะที่กรม
ปศุสัตว์มีไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า 4 ฝูง ได้แก่ ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่, ไก่เหลือง
หางขาวกบินทร์, ไก่แดงสุราษฎร์ และไก่ชีท่าพระ (อุดมศรี และคณะ, 2553) โดยเมื่อเลี้ยงในระบบฟาร์มพบว่า
มีการเจริญเติบโตดีกว่าไก่พ้ืนเมืองทั่วไป 30 เปอร์เซ็นต์ และให้ผลผลิตไข่สูงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเลี้ยงใน
หมู่บ้าน โดยเฉพาะไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ สามารถให้ผลผลิตไข่เฉลี่ย 3.7 ± 1.2 ตับ/ปี (อ้านวย และคณะ, 2554) 
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์ไปสู่ไก่พ้ืนเมืองไข่ดก นอกจากนี้ไก่พ้ืนเมืองยังมีข้อดีเด่นในด้านความแข็งแรง 
ทนทาน และการปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ยงได้ดี สามารถคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามธรรมชาติได้เก่ง ดังนั้น การ
ผสมข้ามพันธุ์โดยใช้ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ผสมกับไก่เล็กฮอร์นขาว น่าจะท้าให้เกิดเฮตเทอโรซีสในไก่ไข่
ลูกผสม ซึ่งจะท้าให้ได้ไก่ที่มียีนส์ไข่ดกจากไก่เล็กฮอร์นขาว และยีนส์ความแข็งแรงทนทานจากไก่พ้ืนเมือง เป็น
การสร้างไก่ไข่พันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยของไทย 

 
การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และลักษณะ

เมื่อให้ไข่ฟองแรก ประกอบด้วย อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (Age at first egg; AFE) น้้าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
(Body weight at first egg; BFE) และน้้าหนักไข่ฟองแรก (Egg weight of first egg; EFE) ผลผลิตไข่ของ
ไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่ผสมกับแม่เล็กฮอร์นขาว เปรียบเทียบกับไก่ลูกผสมที่เกิดจาก
พ่อเล็กฮอร์นขาว ผสมกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาสร้างฝูงไก่ลูกผสมที่ให้ไข่ดกส้าหรับน้าไปใช้เลี้ยง
เป็นไก่ไข่ต่อไป  

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 
1. พันธุ์สัตว์และการผสมพันธุ์ 
 
 ใช้ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ที่น้ามาจากศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ้าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 400 ตัว เป็นเพศผู้ 200 ตัว เพศเมีย 200 ตัว ผสมแบบสลับพ่อแม่ กับไก่เล็กฮอร์นขาว
หงอนจักร ซึ่งผลิตได้จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ้านวน 400 ตัว 
แบ่งเป็นเพศผู้ 200 ตัว และเพศเมีย 200 ตัว ใช้วิธีการผสมเทียมในกรงตับแบบขังเดี่ยว จับคู่ผสมข้ามพันธุ์แบบ 1:1 



2 
 

โดยใช้พ่อไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ x แม่ไก่เล็กฮอร์นขาว และพ่อไก่เล็กฮอร์นขาว x แม่ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ 
ผลิตลูกไก่แม่ละ 6 ตัว (ผู้ 3 ตัว เมีย 3 ตัว) น้าไก่เพศเมียจ้านวน 2 ตัวต่อแม่ เลี้ยงทดสอบสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก และการให้ผลผลิตไข่เป็นระยะเวลา 1 ปีของการไข่ 
 
2. การจัดการเลี้ยงดู 
 

ลูกไก่ที่ฟักออกแต่ละตัวติดหมายเลขไว้ที่ปีก น้าไปเลี้ยงกกบนพ้ืนที่ปูด้วยแกลบเป็นเวลา 21 วัน
หลังจากนั้นจะเลี้ยงในโรงเรือนแบบปล่อยพ้ืน มีบริเวณปล่อยให้ไก่ออกมานอกคอก เมื่อไก่อายุครบ 18 สัปดาห์ 
จะน้าไก่เพศเมียไปเลี้ยงทดสอบสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่บนกรงตับขังเดี่ยว การให้อาหารและน้้าให้กิน
แบบเต็มที่ (ad libitum) โดยใช้อาหารส้าเร็จรูปไก่ไข่ตามระยะอายุของไก่ คือ อายุ 0 – 6 สัปดาห์ โปรตีน 
19 เปอร์เซ็นต์ อายุ 6 – 12 สัปดาห์ โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ อายุ 12 – 20 สัปดาห์ โปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ และ
อายุ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป โปรตีน 17 เปอร์เซ็นต ์ให้วัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์ 

 
3. การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เก็บบันทึกข้อมูลลักษณะภายนอกของไก่เมื่อแรกเกิด ได้แก่ สีขน สีปาก สีแข้ง และลักษณะหงอน 
น้ามาวิเคราะห์หาสัดส่วนร้อยละ ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรกของแม่ไก่ ได้แก่ อายุ น้้าหนักไข่ และน้้าหนักตัวไก่
เมื่อให้ไข่ฟองแรก ลักษณะการให้ผลผลิตไข่ ได้แก่ น้้าหนักไข่รายเดือน และผลผลิตไข่ 1 ปี น้ามาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย Least squares (Harvey, 1985) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองพันธุ์ด้วยวิธี group 
T-test โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
1. ลักษณะปรากฏภายนอกประจ าพันธุ์ 
 

ลักษณะปรากฏภายนอกประจ้าพันธุ์ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว 
และพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ดังแสดงใน Table 1 พบว่าลูกไก่ที่เกิดจากพ่อประดู่หางด้า
เชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว ส่วนใหญ่จะมีขนล้าตัวสีขาว และมีขนสีด้าแซม (ร้อยละ 89.96) ปากมีสีเหลือง 
(ร้อยละ 94.97) แข้งสีเหลือง (ร้อยละ 96.36) และหงอนเป็นหงอนถั่ว (ร้อยละ 93.59) ส่วนลูกไก่ที่เกิดจาก
พ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่จะมีขนล้าตัวสีขาว และมีขนสีด้าแซม (ร้อยละ 83.01) 
ปากมีสี เหลือง (ร้อยละ 98.46) แข้งสี เหลือง (ร้อยละ 98.23) และหงอนเป็นหงอนถั่ว (ร้อยละ 95.04) 
เช่นเดียวกัน ซึ่งลักษณะของไก่ลูกผสมทั้งสองคู่ผสม จะมีลักษณะคล้ายกับไก่เล็กฮอร์นขาว ซึ่งมีขนสีขาว 
ปากและแข้งสีเหลือง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะขนสีขาวของไก่เล็กฮอร์นขาวถูกควบคุมด้วยยีนส์ยับยั้งการเกิดสีขน
ที่เป็นยีนส์เด่นแบบโฮโมไซกัส (I/I) ดังนั้นเมื่อน้าไก่เล็กฮอร์นขาวมาผสมกับไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ซึ่งมียีนส์
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ยับยั้งการเกิดสีขนเป็นยีนส์ด้อยแบบโฮโมไซกัส (i+/i+) จึงท้าให้ได้ลูกไก่มียีนส์แบบเฮตเทอโรไซกัส ( I/i+) ซึ่ง
แสดงลักษณะสีขนขาวและมีจุดกระด้าตามล้าตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ Bateson (1902)  ที่รายงาน
ว่าเมื่อใช้ไก่เล็กฮอร์นขาวผสมกับไก่อินเดียนเกมส์ จะได้ลูกไก่ท่ีมีขนสีขาวและมีจุดกระด้าตามล้าตัว 
 

Table 1 Phenotypic characteristics of crossbred chickens between Pradu – Hangdam Chiangmai 
(PDCM) and Single comb white Leghorn (SCWL) 

 

Traits 
PDCM x SCWL   SCWL x PDCM 

No. %   No. % 

1. Color of Plumage 3,595 100  4,226 100 

   - White - black spotted 3,234 89.96  3,508 83.01 

   - White 361 10.04  714 16.90 

   - Brown 0 0.00  4 0.09 

2. Color of Beak 3,595 100  4,226 100 

   - Yellow 3,414 94.97  4,161 98.46 

   - Black 181 5.03  65 1.54 

3. Color of Shanks 3,595 100  4,226 100 

   - Yellow 3,464 96.36  4,151 98.23 

   - Black 131 3.64  75 1.77 

4. Type of Comb 1,606 100  867 100 

   - Pea  1,503 93.59  824 95.04 

   - Single 103 6.41   43 4.96 
 
2. สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
 

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสม เปรียบเทียบกันระหว่างลูกไก่ที่เกิดจากพ่อประดู่หางด้า
เชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว และพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ดังแสดงใน Table 2 พบว่า 
ไก่ลูกผสม เพศเมียที่เกิดจากพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่มีน้้าหนักตัวต่้ากว่าไก่ลูกผสมที่เกิด
จากพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 4 สัปดาห์ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) ที่อายุ 12 – 14 สัปดาห์ น้้าหนักของไก่ลูกผสมทั้งสองคู่ผสม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
และเมื่อเปรียบเทียบกับไก่พันธุ์แท้ พบว่า ไก่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์มีน้้าหนักตัวต่้ากว่าไก่เล็กฮอร์นขาวเพศเมีย
พันธุ์แท้ ที่อายุ 4, 8, 12 และ 16 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 211.69, 554.81, 906.38 และ 1,145.56 กรัม 
ตามล้าดับ (รังสรรค์ และคณะ, 2559) น้้าหนักตัวแรกเกิดของไก่ลูกผสมทั้งสองคู่ผสมใกล้เคียงกับไก่ประดู่
หางด้าพันธุ์แท้ เท่ากับ 33.0 กรัม (อุดมศรี และคณะ, 2553)  
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Table 2 Body weight (LSmeans ± SE) of crossbred chickens between Pradu – Hangdam Chiangmai (PDCM) and Single Comb White Leghorn (SCWL) 
 

Body weight 
(gram) 

Male  Female  All 

PDCM x SCWL SCWL x PDCM P-value  PDCM x SCWL SCWL x PDCM P-value  PDCM x SCWL SCWL x PDCM P-value 

Birth  32.86±0.10a 31.49±0.09b <0.0001  32.37±0.08a 31.23±0.08b <0.0001  32.59±0.06a 31.34±0.06b <0.0001 

2 week 88.93±0.53a 81.64±0.48b <0.0001  87.26±0.47a 77.38±0.41b <0.0001  88.01±0.36a 79.22±0.31b <0.0001 

4 week 195.22±1.25a 180.38±1.11b <0.0001  182.30±1.04a 165.87±0.90b <0.0001  188.10±0.82a 172.19±0.72b <0.0001 

6 week 288.36±2.06b 300.11±1.96a <0.0001  270.39±1.68 268.32±1.55 0.3660  281.98±1.26 278.42±1.34 0.0526 

8 week  407.70±3.61b 460.85±3.32a <0.0001  369.56±3.92b 396.08±2.50a <0.0001  390.88±2.80b 420.63±2.12a <0.0001 

10 week 588.64±6.78b 695.36±5.41a <0.0001  543.41±3.17b 586.72±3.35a <0.0001  553.39±3.12b 624.27±3.04a <0.0001 

12 week 785.18±10.10 795.71±9.04 0.4379  763.58±4.48 763.33±4.44 0.9682  766.70±4.10 768.89±4.01 0.7027 

14 week 958.26±21.97 936.92±16.95 0.4432  929.34±4.12 922.11±4.29 0.2242  930.94±4.10 923.53±4.18 0.2064 

16 week 1,022.25±27.53 1,060.00±22.96 0.2992  1,053.47±6.69a 1,022.62±5.19b <0.0001  1,052.83±4.63a 1,023.94±5.08b <0.0001 
a,b Means within a row with no common superscript are significantly different (P<0.05) 
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3. สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ 
 

สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสม เปรียบเทียบกันระหว่างลูกไก่ที่เกิดจากจากพ่อประดู่หางด้า
เชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว และพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ดังแสดงใน Table 3 พบว่าไก่
ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ มีอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกและน้้าหนักไข่ฟองแรกต่้ากว่าไก่
ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 
184.05 กับ 188.44 วัน และ 36.30 กับ 37.65 กรัม ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่
ลูกผสมทั้งสองพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 1,863.34 และ 1,848.11 กรัมตามล้าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่พันธุ์แท้พบว่าไก่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์มีอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกใกล้เคียงกับ
ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ซึ่งเท่ากับ 187.90 วัน ส่วนน้้าหนักตัว และน้้าหนักไข่ฟองแรกมีค่าต่้ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่ประดู่หางด้าพันธุ์แท้โดยมีค่าเท่ากับ  2,135.70 กรัม และ 42.80 กรัม ตามล้าดับ (อ้านวย 
และคณะ, 2554) แต่หากเปรียบเทียบกับไก่เล็กฮอร์นขาวพันธุ์แท้ พบว่ามีอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้้าหนักตัวเมื่อ
ให้ไข่ฟองแรก และน้้าหนักไข่ฟองแรก เท่ากับ 141.19 วัน, 1,354.70 กรัม และ 40.41 กรัม ตามล้าดับ 
(กาญจนา และสุรีย์รัตน์, 2558)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไก่ไข่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์มีอายุให้ไข่ฟองแรก และน้้าหนักตัว
เมื่อให้ไข่ฟองแรกสูงกว่าไก่เล็กฮอร์นขาวแต่มีน้้าหนักไข่ฟองแรกต่้ากว่า  
 

การให้ผลผลิตไข่เปรียบเทียบระหว่างไก่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์ ดังแสดงใน Table 3 พบว่าไก่ลูกผสมพ่อ
ประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว เมื่อให้ผลผลิตไข่ครบ 12 เดือน ต่้ากว่าไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาว
กับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 239.82 และ 273.30 ฟอง/แม่/ปี 
ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักไข่ช่วงให้ไข่ 1 - 6 เดือน และ 7 - 12 เดือน ของไก่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 52.92 กับ 52.31 กรัม และ 54.72 กับ 54.23 กรัม ตามล้าดับ  
 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไก่ลูกผสมที่เกิดจากการใช้พ่อไก่เล็กฮอร์นขาวผสมกับแม่ไก่ประดู่หาง
ด้าเชียงใหม่ให้ผลผลิตไข่สูงกว่าการใช้พ่อไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ผสมกับแม่ไก่เล็กฮอร์นขาว แต่เนื่องจากแม่ไก่
เล็กฮอร์นขาวให้ไข่ปีละ 280 ฟอง/แม่ (Edagricole, 2008) ซึ่งสูงกว่าแม่ไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ที่ให้ไข่ปีละ 
146.9 ฟอง/แม่ (อ้านวย และคณะ, 2554) อีกทั้งไก่ลูกผสมทั้งสองพันธุ์ไม่สามารถแยกเพศลูกไก่ได้ตั้งแต่แรกเกิด 
(อิศรา และคณะ, 2560) จึงท้าให้ต้นทุนการผลิตลูกไก่ของไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว
ต่้ากว่าไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแมป่ระดู่หางด้าเชียงใหม่  
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Table 3 Least square means of egg productive performances of crossbreds between Pradu 
Hangdam Chaingmai (PDCM) and Single Comb White Leghorn (SCWL) chickens 

 

Traits 
LS means ± SE 

P-value 
PDCM x SCWL SCWL x PDCM 

Trait at first egg (N) 701 658  
   - Age at first egg (days) 188.44 ± 0.65a 184.05 ± 0.73b <0.001 

   - Body weight at first egg (g) 1,848.11 ± 6.95  1,863.34 ± 7.81 0.1454 

   - Egg weight at first egg (g) 37.65 ± 0.14 a 36.30 ± 0.15b <0.001 

Egg production (N)  197 185  
   - Egg number of 12 month (eggs) 239.82 ± 2.86b 273.30 ± 2.95a <0.001 

   - Egg weight at month 1-6 (g) 52.92 ± 0.30 52.31 ± 0.31 0.1580 

   - Egg weight at month 7-12 (g) 54.72 ± 0.26 54.23 ± 0.27 0.1933 
a,b Means within each row with different letters differ significantly (P<0.01). 
 
4. การให้ผลผลิตไข่รายเดือน 

 การให้ผลผลิตไข่เป็นรายเดือนของไก่ลูกผสมทั้งสองสายพันธุ์ดังแสดงใน Figure 1 พบว่าไก่ลูกผสม
พ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ให้ผลผลิตไข่สูงกว่าไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับ
แม่เล็กฮอร์นขาว ในทุกเดือนที่ศึกษา โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20.50 – 24.51 และ 18.67 – 21.86 ฟอง/แม่/เดือน 
ตามล้าดับ หรือเฉลี่ยเท่ากับ 22.78 และ 19.99 ฟอง/ตัว/เดือน ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ 
ที่ให้ไข่อยู่ในช่วง 9.5 – 15.9 ฟอง/ตัว/เดือน (อ้านวย และคณะ, 2554) แต่ต่้ากว่าไก่เล็กฮอร์นขาว ซึ่งให้ไข่เฉลี่ย 
23.33 ฟอง/แม่/เดือน (กาญจนา และสุรีย์รัตน์, 2558) 
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Figure 1 Egg production curve of crossbred chickens between Pradu-Hangdam Chiangmai 
(PDCM) and Single Comb White Leghorn (SCWL) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
 การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก ที่เกิดจากการผสมแบบสลับพ่อ
และแม่พันธุ์ระหว่างไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่และไก่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร พบว่าไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาว
กับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่เพศเมีย มีน้้าหนักตัวแรกเกิด และน้้าหนักตัวที่อายุ 2, 4 และ 16 สัปดาห์ ต่้ากว่า
ไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาว อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 31.23 
กับ 32.37, 77.38 กับ 87.26, 165.87 กับ 182.30 และ 1,022.62 กับ 1,053.47 กรัม ตามล้าดับ ลักษณะเมื่อ
ให้ไข่ฟองแรก พบว่าไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ มีอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก และ
น้้าหนักไข่ฟองแรกต่้ากว่าไก่ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่ไกเ่ล็กฮอร์นขาว อย่างมีนัยส้าคัญทางยิ่งสถิติ 
(P<0.01) เท่ากับ 184.05 กับ 188.44 วัน และ 36.30 กับ 37.65 กรัม ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักตัวเมื่อให้ไข่
ฟองแรกไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 1,863.34 และ 1,848.11 กรัม ตามล้าดับ การให้ผลผลิตไข่ของไก่
ลูกผสมพ่อประดู่หางด้าเชียงใหม่กับแม่เล็กฮอร์นขาวต่้ากว่าไก่ลูกผสมพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้า
เชียงใหม่ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 239.82 และ 273.30 ฟอง ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักไข่
ช่วงให้ไข่ 1 - 6 เดือน และ 7 - 12 เดือน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 52.92 กับ 52.31 กรัม และ 54.72 
กับ 54.23 กรัม ตามล้าดับ  
 

ไก่ลูกผสมทั้งสองสายพันธุ์ให้ผลผลิตไข่สูงกว่าไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่พันธุ์แท้ โดยเฉพาะไก่ลูกผสมที่
เกิดจากพ่อเล็กฮอร์นขาวกับแม่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ให้ผลผลิตไข่ใกล้เคียงกับไก่เล็กฮอร์นขาวพันธุ์แท้ ด้านการ
เจริญเติบโตของไก่ลูกผสมระหว่างไก่เล็กฮอร์นขาวกับไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ใกล้เคียงกับประดู่หางด้า
เชียงใหม่พันธุ์แท้ จะเห็นได้ว่า ไก่ลูกผสมที่เกิดจากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ผสมกับไก่ 
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เล็กฮอร์นขาว ท้าให้ในไก่ไข่ลูกผสมมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ (heterosis) ได้ไก่ที่มี
ยีนส์ไข่ดกจากไก่เล็กฮอร์นขาว ยีนส์ความแข็งแรงทนทานจากไก่พ้ืนเมือง ซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงของเกษตรกร 
และในโรงเรียนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเลี้ยงเป็นไก่ไข่ส้าหรับผลิตไข่ และเป็นเนื้อส้าหรับการบริโภค 
(เพศผู้) อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงขั้นต้นของการศึกษาในรุ่นที่หนึ่งซึ่งจ้าเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์
เพ่ือให้เกิด Specific combining ability ของยีนส์ในรุ่นถัดๆไป อันจะเป็นการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต
ของไก่ลูกผสมทั้งสองสายพันธุ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ผู้ศึกษาวิจัย มุ่งหวังให้
มีสมรรถภาพการผลิตไข่สูงและต้นทุนการผลิตต่้า  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก และ
การให้ผลผลิตของไก่ไข่ลูกผสมระหว่างไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวและไก่ประดู่หางด้าเชียงใหม่ ผลการศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในพัฒนาสร้างฝูงไก่ลูกผสมที่ให้ไข่ดกส้าหรับน้าไปใช้เลี้ยงเป็นไก่ไข่ มีความทนทานกับสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร นอกจากนั้นยังสามารถบริโภคเนื้อ เป็นพันธุ์ไก่ทางเลือกในการส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรใน
ระดับท้องถิ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องอัตราการรอด การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ
ผลผลิตในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ้าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก ส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายเจนรงค์ ค้ามงคุณ นักวิชาการ
สัตวบาลช้านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่และ 
นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อ้านวยการกองงานพระราชด้าริและกิจกรรมพิเศษ นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน์ 
หัวหน้าฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่ให้ค้าปรึกษาการเขียน ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนตรวจทานแก้ไข 
และทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการท้าวิจัยครั้งนี้ 
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