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ความแม่นย�ำในการแยกเพศลูกไก่แรกเกิดของไก่ลูกผสมประดู่หางด�ำ
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บทคัดย่อ: การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแม่นย�ำในการแยกเพศลูกไก่แรกเกิด ของไก่ลกู ผสมทีเ่ กิดจากพ่อ
ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ x แม่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร (PDCM-SCWL) และพ่อเล็กฮอร์นขาวหงอนจักร x แม่ประดู่หางด�ำ
เชียงใหม่ (SCWL-PDCM) จ�ำนวน 2,054 และ 2,365 ตัว ตามล�ำดับ การแยกเพศพิจารณาจากลักษณะความยาวของขนปีก
primary และ covert ของลูกไก่เมื่อแรกเกิดเปรียบเทียบกับเพศจริงเมื่ออายุ 10 สัปดาห์ น�ำมาค�ำนวณหาสัดส่วนร้อยละ
ผลการทดลองพบว่าไก่ลูกผสม PDCM-SCWL เมื่อแรกเกิดมีสีขนขาวกระด�ำ ปากสีเหลือง แข้งสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ
86.76, 93.09 และ 94.99 ตามล�ำดับ และมีความแม่นย�ำในการแยกเพศ เท่ากับร้อยละ 65.97 ส่วนไก่ลูกผสม
SCWL-PDCM เมื่อแรกเกิดมีสีขนขาวกระด�ำ ปากสีเหลือง แข้งสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ 82.66, 98.22 และ 98.44 ตาม
ล�ำดับ มีความแม่นย�ำในการแยกเพศ เท่ากับร้อยละ 54.76 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไก่ลกู ผสมแรกเกิดทัง้ สองกลุม่ พันธุ์
มีลักษณะภายนอกคล้ายกัน และไม่สามารถคัดแยกเพศเมื่อแรกเกิดโดยใช้ลักษณะความยาวของขนปีก
ค�ำส�ำคัญ: ไก่พื้นเมือง, ไก่ไข่, ประดู่หางด�ำเชียงใหม่, เล็กฮอร์น, ผลผลิตไข่
ABSTRACT: This research aims to study the accuracy of sexing day-old chicks of crossbred between Pradu-Hangdum
Chiangmai sire x Single Comb White Leghorn dam (PDCM-SCWL) and Single Comb White Leghorn sire x
Pradu-Hangdum Chiangmai dam (SCWL-PDCM) about 2,054 and 2,365 records, respectively. Sexing method depend
on the length of the primary wing feathers and covert at day-old chick compared to real sex by the age of 10 weeks
to calculate the percentage. The result showed that PDCM-SCWL day-old chicks have plumage were white-spot
black color, beak and shanks were yellow about 86.76%, 93.09% and 94.99%, respectively, and accuracy of sex
identification about 65.97%. While SCWL-PDCM day-old chicks have plumage were white-spot black color, beak
and shanks were yellow about 82.66%, 98.22% and 98.44%, respectively, and accuracy of sex identification about
54.76%. The result showed that day-old chicks of two crossbred have similar phenotypic characteristics and can not
sexing by sex-link slow feathering gene.
Keywords: Native chicken, Layer, Pradu-Hangdum Chiangmai, Leghorn, egg production
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บทน�ำ
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�ำริ อ.ด่านซ้าย
จ.เลย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชัย
พัฒนา ได้นำ� ไก่ไข่พนั ธุเ์ ล็กฮอร์นขาวหงอนจักร (Single
comb white Leghorn) จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้า
มาเลี้ยงทดสอบสมรรถภาพการให้ผลผลิต ภายใต้
สภาพการเลีย้ งการจัดการในโรงเรือนเปิด ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2553 พบว่าแม่ไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้ดีปีละ 280
- 300 ฟอง แต่เมื่อน�ำไปเลี้ยงทดสอบในสภาพของ
เกษตรกรในหมู่บ้าน พบว่ามีปัญหาการตายค่อนข้าง
สูง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมได้
ดังนั้นจึงได้น�ำไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางด�ำเชียงใหม่
จากศูนย์วจิ ยั และบ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ที่ด�ำเนินการ
สร้างฝูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 (อุดมศรี และคณะ,
2551) และให้ไข่ปีละ 139.2 ฟอง ซึ่งมากกว่าไก่พื้น
เมืองพันธุ์อื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ให้ไข่ปีละ 110.5,
114.1 และ 116.1 ในไก่เหลืองหางขาว, แดง และชี
ตามล�ำดับ (อุดมศรี และคณะ, 2553) น�ำมาผสมกับไก่
เล็กฮอร์นฯ เพื่อให้ได้ไก่ลูกผสมที่ให้ไข่ดกและมีความ
แข็ ง แรงทนทาน สามารถน� ำ ไปเลี้ ย งในสภาพของ
เกษตรกรในหมู่บ้านได้
การผสมพันธุ์ระหว่างไก่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
ซึง่ มีขนล�ำตัวสีขาวกับไก่ประดูห่ างด�ำเชียงใหม่ซงึ่ มีขน
ล�ำตัวสีด�ำ ยังไม่เคยมีรายงานลักษณะภายนอกลูกไก่
แรกเกิ ด มาก่ อ น และในทางทฤษฎี ก ารผสมพั น ธุ ์
ระหว่างพ่อไก่ขนงอกเร็วกับแม่ไก่ขนงอกช้า จะท�ำให้
ลูกไก่เพศผูข้ นงอกช้า โดยจะมีขน primary สัน้ กว่าหรือ
เท่ากับขน covert ในขณะที่ลูกไก่เพศเมียจะมีขน primary ยาวกว่าขน covert (Jacob, 2015) ดังนั้นหาก
ใช้พ่อไก่เล็กฮอร์นซึ่งเป็นไก่ขนงอกเร็ว ผสมกับแม่ไก่
พืน้ เมืองไทยซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ Asiatic ซึง่ สัณนิษฐานว่า
เป็นไก่ขนงอกช้า จะท�ำให้แยกเพศลูกไก่ได้ตั้งแต่แรก
เกิด (Warren, 1942) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิต
ไก่ไข่ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ยังช่วยลดแรงงาน

ลดพื้นที่เลี้ยง และความบอบช�้ำของลูกไก่ (วรวิทย์,
2013)
ดังนัน้ การศึกษานีค้ รัง้ นีจ้ งึ มีวตั ปุ ระสงค์เพือ่ ศึกษา
ความแม่นย�ำในการแยกเพศลูกไก่เมื่อแรกเกิดของไก่
ลูกผสมระหว่างพ่อประดู่หางด�ำเชียงใหม่กับแม่เล็กฮ
อร์นขาวหงอนจักร และพ่อเล็กฮอร์นขาวหงอนจักรกับ
แม่ประดู่หางด�ำเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
ไก่ พื้ น เมื อ งพั น ธุ ์ ป ระดู ่ ห างด� ำ เชี ย งใหม่ จ าก
ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ น�ำมาผสมพันธุ์กับไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาว
หงอนจักรที่เลี้ยงภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระ
ราชด�ำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยใช้พ่อและแม่พันธุ์สาย
ละ 200 ตัว เลีย้ งบนกรงตับขังเดีย่ ว ผสมพันธุแ์ บบสลับ
สายพ่อและแม่พันธุ์ (พ่อประดู่หางด�ำฯ x แม่เล็กฮ
อร์นฯ และ พ่อเล็กฮอร์นฯ X แม่ประดู่หางด�ำฯ) ด้วย
การผสมเทียมในสัดส่วน 1:1 ตามแผนการผสมพันธุ์
แบบ Reciprocal recurrent selection เก็บไข่เข้าตูฟ้ กั
ไข่ทกุ สัปดาห์ โดยพ่อประดูห่ างด�ำฯ X แม่เล็กฮอร์น ใช้
ไข่เข้าฟัก 4 ชุด ลูกเกิด 2,054 ตัว ส่วนพ่อเล็กฮอร์น x
แม่ประดู่หางด�ำฯ ใช้ไข่เข้าฟัก 8 ชุด ลูกเกิด 2,365 ตัว
ลูกไก่แรกเกิดจะน�ำมาติดเบอร์ทปี่ กี ชัง่ น�ำ้ หนัก และจด
บันทึกลักษณะภายนอก ได้แก่ สีขน สีปาก และสีแข้ง
น�ำมานับจ�ำนวนและค�ำนวณสัดส่วนร้อยละ จากนัน้ น�ำ
มาแยกเพศลูกไก่โดยดูจากการงอกของขนปลายปีก
โดยลูกไก่ทมี่ ขี น primary สัน้ กว่าหรือเท่ากับขน covert
จะท�ำนายว่าเป็นเพศผู้ ส่วนลูกไก่ที่มีขน primary ยาว
กว่าขน covert จะท�ำนายว่าเป็นเพศเมีย ดังแสดงใน
Figure 1และตรวจดูเพศจริงอีกครั้งเมื่อไก่อายุ 10
สัปดาห์ น�ำมานับจ�ำนวนเปรียบเทียบและค�ำนวณ
หาความแม่ น ย� ำ ของการแยกเพศคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
ลักษณะภายนอกของลูกไก่แรกเกิด
ผลการศึกษาลักษณะภายนอกของไก่แรกเกิดจาก
การผสมข้ามพันธุร์ ะหว่างพ่อประดูห่ างด�ำเชียงใหม่กบั
แม่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร และพ่อเล็กฮอร์นขาวหงอน
จักรกับแม่ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ ดังแสดงใน Table 1
พบว่าลูกไก่ที่เกิดจากพ่อประดู่หางด�ำฯ กับแม่เล็กฮ
อร์นฯ มีขนสีขาวกระด�ำ แข้งสีเหลือง และปากสีเหลือง
คิดเป็นร้อยละ 86.76, 93.09 และ 94.99 ตามล�ำดับ
ส่วนลูกไก่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อเล็กฮ
อร์นฯ กับแม่ประดู่หางด�ำฯ พบว่ามีขนสีขาวกระด�ำ
แข้งสีเหลือง และปากสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ 82.66,
98.22 และ 98.44 ตามล�ำดับ ลูกไก่ที่เกิดจากลูกผสม
พ่อเล็กฮอร์นฯ x แม่ประดู่หางด�ำฯ มีสัดส่วนของลูกไก่
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ขนสีขาวล้วนสูงกว่าลูกไก่ท่ีเกิดจากพ่อประดู่หางด�ำฯ
x แม่เล็กฮอร์น เท่ากับร้อยละ 17.34 และ 13.24 ตาม
ล�ำดับ
การผสมพันธุ์ระหว่างไก่เล็กฮอร์นฯ ซึ่งมีขนสีขาว
แข้งและปากสีเหลือง กับไก่ประดู่หางด�ำฯ ซึ่งมีขนล�ำ
ตัวสีด�ำ แข้งและปากสีด�ำ ท�ำให้ได้ลูกไก่ที่มีขนสีขาว
กระด�ำ แข้งและปากสีเหลือง ซึ่งเกิดจากลักษณะขนสี
ขาวของไก่เล็กฮอร์นฯ ทีเ่ ป็นยีนเด่น ซึง่ Hadley (1913)
แทนด้วยสัญลักษณ์ I มีผลไปยับยั้งการเกิดขนสีด�ำ
โดยไก่เล็กฮอร์นขาวฯ จะมียโี นไทป์แบบ homozygote
(I/I) เมือ่ ผสมกับไก่ประดูห่ างด�ำฯ ท�ำให้ไก่ลกู ผสมส่วน
ใหญ่มีขนสีขาวกระด�ำ ซึ่งมียีโนไทป์แบบ heterozygote (I/ i+) ลักษณะภายนอกดังกล่าวแตกต่างไปจาก
พ่อและแม่พนั ธุ์ ซึง่ สามารถใช้เป็นลักษณะประจ�ำพันธุ์
ของไก่ลูกผสมทั้งสองกลุ่มพันธุ์ได้

Table 1 Phenotypic characteristics of day-old chicks of crossbred Pradu-Hangdum Chiangmai (PDCM) and
Single Comb White Leghorn (SCWL) chicks
♂ PDCM x ♀SCWL
♂ SCWL x ♀PDCM
Characteristics
Number
%
Number
%
1. Color of plumage
- White - black spots
1,782
86.76
1,955
82.66
- White
272
13.24
410
17.34
2. Color of shanks
- Yellow
1,912
93.09
2,323
98.22
- Yellow - black
142
6.91
42
1.78
3. Color of beak
- Yellow
1,951
94.99
2,328
98.44
- Yellow - black
103
5.01
37
1.56

การแยกเพศลูกไก่แรกเกิด
ผลการศึกษาการแยกเพศลูกไก่แรกเกิดจากการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพ่อประดู่หางด�ำเชียงใหม่กับแม่
เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร และพ่อเล็กฮอร์นขาวหงอน
จักรกับแม่ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ ดังแสดงใน Table 2
พบว่าไก่ลูกผสมระหว่างพ่อประดู่หางด�ำฯ x แม่เล็ก
ฮอร์น มีความแม่นย�ำในการคัดเพศ เท่ากับร้อยละ

65.97 ซึ่งสูงกว่าไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อเล็กฮอร์นฯ x
แม่ประดู่หางด�ำฯ ซึ่งมีความแม่นย�ำในการคัดเพศ
เท่ากับร้อยละ 54.76 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการแยก
เพศลูกไก่แรกเกิดของไก่ลูกผสมทั้งสองกลุ่มพันธุ์โดย
วิธีดูการงอกของขนปีก มีความแม่นย�ำค่อนข้างต�่ำ จึง
ไม่สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการคัดเพศลูกไก่
แรกเกิด
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Table 2 Classification results of day-old chicks of crossbred Pradu-Hangdum Chiangmai (PDCM) and Single
Comb White Leghorn (SCWL) chicks
Sex (Predicted)
Female
Sex (Observed)
Confirmation rate (%)
Male (Number)
(Number)
♂ PDCM x ♀SCWL
Female
1,063
67
94.07
Male
632
292
31.60
General classification rate
65.97
♂ SCWL x ♀PDCM
Female
1,062
276
79.37
Male
794
233
22.69
General classification rate
54.76

ในทางทฤษฎีแล้วการใช้พ่อไก่ขนงอกเร็วผสมกับ กับแม่ไก่ประดูห่ างด�ำฯ แล้ว ไม่สามารถแยกเพศลูกไก่
แม่ไก่ขนงอกช้า ลูกไก่แรกเกิดเพศผู้จะมีขนปีกงอกช้า แรกเกิดได้ด้วยการดูความยาวของขนปีกตามทฤษฎี
กล่าวคือขน primary จะสั้นกว่าหรือเท่ากับขน covert sex - linkage ดังนัน้ ในการแยกเพศไก่ลกู ผสมแรกเกิด
ในขณะที่ลูกไก่เพศเมียจะมีขน primary ยาวกว่าขน จึงต้องใช้ลกั ษณะอืน่ ๆ มาประกอบด้วย เช่น การตรวจ
covert (Jacob, 2015) ดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งใน โดยวิธีเปิดก้นตรวจ การใช้เครื่องมือตรวจ การสังเกต
อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้ และไก่ไข่ทางการค้า มีการ พฤติกรรม การดูความแตกต่างของลักษณะสัณฐาน
ใช้ยีนที่ควบคุมการงอกช้า-เร็วของขนปีกนี้ในการคัด วิทยาเช่น หงอน สีขน และรูปร่าง การใช้เทคนิคทางอณู
เพศลูกไก่แรกเกิด (MacArthur, 1932) จากผลการ พันธุศาสตร์ (ทองสา และคณะ, 2557; Miller and
ทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าไก่ประดู่หางด�ำฯ อาจไม่อยู่ใน Wagner, 1955; Richner, 1989; Griffiths et al.,1996;
กลุ
นงอกช้และคณะ,
า ซึ่งคงต้2557;
องมีกMiller
ารศึกand
ษาต่Wagner,
อไป 1955;
Gray Richner,
and Hamer,
et Gray
al., 2008;
พัน่มธุของไก่
ศาสตร ข(ทองสา
1989;2001;
GriffithsReynolds
et al.,1996;
and
เนืHamer,
อ่ งจากเมื
อ่ ใช้Reynolds
พอ่ เล็กฮอร์etนal.,
ฯ ซึง่2008;
เป็นไก่Kalina
ขนงอกเร็
วผสม
2001;
et al.,
2012) Kalina et al., 2012)
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Figure 1 Classification of day-old chicks by sex-link fast and slow feathering gene. A : female chick sight coverts
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same height. C : male chick sight coverts are longer than primary feathers. (Hy-line international, 2016)
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สรุป
ไก่ลูกผสมแรกเกิดจากพ่อประดู่หางด�ำเชียงใหม่
x แม่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร มีสีขนขาวกระด�ำ ปากสี
เหลือง แข้งสีเหลือง ร้อยละ 86.76, 93.09 และ 94.99
ตามล�ำดับ และมีความแม่นย�ำในการแยกเพศจากการ
ดูความยาวขนปีก เท่ากับร้อยละ 65.97 ส่วนไก่ลกู ผสม
แรกเกิดจากพ่อเล็กฮอร์นฯ x แม่ประดู่หางด�ำฯ มีสีขน
ขาวกระด�ำ ปากสีเหลือง แข้งสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ
82.66, 98.22 และ 98.44 ตามล�ำดับ มีความแม่นย�ำ
ในการแยกเพศ เท่ากับร้อยละ 54.76 ซึ่งไก่ลูกผสมทั้ง
สองกลุ่มพันธุ์มีลักษณะภายนอกของลูกไก่แรกเกิด
คล้ายกัน และความแม่นย�ำในการคัดเพศต�่ำ
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุณส�ำนักงานมูลนิธชิ ยั พัฒนาทีใ่ ห้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการโครงการวิจัย
“การพัฒนาพันธุ์ไก่ลูกผสม (ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ x
เล็กฮอร์น) ไข่ดก” และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์
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