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การศึกษาผลของการใชวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมในอาหารตอผลผลิต คุณภาพไข และ
ปริมาณเถาในกระดูกนองของไกไขแบงออกเปน 2 การทดลอง คือ
การทดลองที่ 1 : การศึกษาปริมาณแรธาตุและการใชประโยชนไดของแคลเซียมจากวัตถุดิบ
อาหารสัตวที่เปนแหลงแคลเซียม 4 ชนิด ไดแก ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย หินปูน และยิปซั่ม
โดยการวิเคราะหโดยวิธีประมาณในหองปฏิบัติการ และการประเมินจากตัวสัตวโดยตรง ใชไกไขเพศผู
พันธุ Hisex Brown อายุประมาณ 1 ป ซึ่งมีน้ําหนักตัว 2.77±0.11 ก.ก. และมีสุขภาพดี จํานวน 10 ตัว
แบงการทดลองออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการทดลองเพื่อหาคา metabolic fecal calcium
และ endogenous urinary calcium ระยะที่ 2 เปนการทดลองใหไกกินวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิด ในปริมาณ
40 กรัมตอตัว โดยปอนรวมกับแปงขาวโพด ในอัตราสวน วัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียม 2 สวน
(20 %) แปงขาวโพด 8 สวน (80%) เก็บมูลและปสสาวะเพื่อศึกษาการใชประโยชนไดของแคลเซียม
จากผลการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของ ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอย หินปูน และยิป
ซั่มพบวา ประกอบดวยแคลเซียม 27.17, 36.11, 38.19 และ 27.58 เปอรเซ็นตของวัตถุแหง ตามลําดับ
ฟอสฟอรัส 19.83, 0.03, 0.01 และ 0.00 เปอรเซ็นตของวัตถุแหงตามลําดับ สวนการประเมินจากตัว
สัตวโดยตรงพบวา แคลเซียมที่ใชประโยชนไดที่แทจริงเทากับ 34.51, 59.09, 42.31 และ 39.43
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไกที่ไดรับแคลเซียมจากวัตถุดิบแหลงแคลเซียม 4 ชนิด มีสมดุลแคลเซียม
เทากับ 0.285, 1.148, 0.621 และ 0.424 ตามลําดับ
การทดลองที่ 2 : ผลของวัตถุดิบที่เปนแหลงแคลเซียมในอาหารตอผลผลิต คุณภาพไข และ
ปริมาณเถาในกระดูกนองของไกไข โดยใชไกไขพันธุ Hubbard Golden Comet อายุ 29 สัปดาห
จํานวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : CRD) โดย
แบงไกออกเปน 5กลุมๆ ละ 4 ซ้ําๆ ละ 6 ตัว เลี้ยงบนกรงตับขังเดี่ยว ใหอาหารวันละ 110 กรัม/ตัว และ
มีน้ําใหกินตลอดเวลา ทดลองจนไกอายุ 41 สัปดาห ไกทดลองไดรับอาหารที่ใชวัตถุดิบแหลงแคลเซียม
ตางกัน คือ เปลือกหอย หินปูน ยิปซั่ม เปลือกหอย+หินปูน (2:1) และเปลือกหอย+ยิปซั่ม (2:1) โดย
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อาหารทุกสูตรมีปริมาณโปรตีน พลังงาน กรดแอมิโน แคลเซียมและฟอสฟอรัสตามความตองการของ
ไก จากการทดลองตลอดชวงอายุ 29-41 สัปดาห พบวาไกที่ไดรับอาหารที่ใชเปลือกหอย หินปูน
เปลือกหอย+หินปูน และเปลือกหอย+ยิปซั่ม เปนแหลงแคลเซียม มีผลผลิตไข และมวลไขไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05)
แตมีคาสูงกวาไกที่ไดรับอาหารที่ใชยิปซั่มอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนไขของไกทั้ง 4 กลุมดังกลาวดีกวาไกกลุมที่ไดรับอาหารที่ใช
ยิปซั่มอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) น้ําหนักไข และปริมาณอาหารที่กินของไกทุกกลุมไมแตก
ตางกันทางสถิติ (P>0.05) น้ําหนักไขแดงเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักไขทั้งฟองของไกที่ไดรับ
อาหารที่ใชยิปซั่ม และเปลือกหอย+ยิปซั่ม สูงกวาน้ําหนักไขแดงของไกที่ไดรับอาหารที่ใชเปลือกหอย
หินปูน และเปลือกหอย+หินปูน อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) สีไขแดงของไกทั้ง 5 กลุมไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คาฮอก ยูนิตของไกที่ไดรับยิปซั่มเปนแหลงแคลเซียมสูงกวาไกที่ไดรับ
เปลือกหอย หินปูน เปลือกหอย+หินปูน และเปลือกหอย+ยิปซั่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) น้ําหนักไขขาวเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักไขทั้งฟองของไกที่ไดรับเปลือกหอย หินปูน
ยิปซั่ม และเปลือกหอย+หินปูน สูงกวาน้ําหนักไขขาวของไกที่ไดรับเปลือกหอย+ยิปซั่มอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (P<0.05) น้ําหนักเปลือกไขเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักไขทั้งฟอง และความหนา
เปลือกไขของไกที่ไดรับอาหารที่ใชเปลือกหอย หินปูน เปลือกหอย+หินปูน และเปลือกหอย+ยิปซั่ม สูง
กวาไกที่ไดรับอาหารที่ใชยิปซั่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณเถาที่ปราศจากไขมัน
แคลเซียม และฟอสฟอรัสในกระดูกนองของไกไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) อัตราสวนของ
แคลเซียมตอฟอสฟอรัสในกระดูกนองอยูระหวาง 2.4-2.5 : 1 และตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1
กิโลกรัม ของไกที่ไดรับอาหารที่ใชเปลือกหอย+หินปูน หินปูน เปลือกหอย เปลือกหอย+ยิปซั่ม และ
ยิปซั่ม เทากับ 20.25, 21.49, 22.19 22.46 และ 34.08 บาท ตามลําดับ
ดังนั้นสรุปไดวาการใชประโยชนไดของแคลเซียมจากเปลือกหอยดีที่สุด รองลงมาคือ หินปูน
ยิปซั่ม และไดแคลเซียมฟอสเฟตตามลําดับ การใชเปลือกหอยรวมกับหินปูนเปนแหลงแคลเซียมใน
อาหารไกไขเหมาะสมที่สุด เนื่องจากตนทุนคาอาหารตอการผลิตไข 1 กิโลกรัมต่ําสุด
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Abstract

Two experiments were conducted to determine the effects of dietary calcium sources
on egg production, egg shell quality and tibia ash content of laying hens. In experiment 1,
calcium and phosphorus contents and calcium availability of calcium sources including
dicalcium phosphate, ground shell, limestone and gypsum were analysed and biological
evaluation. Ten – one year old healthy Hisex Brown roosters (average body weight of 2.77±
0.11 kg) were used. The experiment was divided into 2 periods. In the first period, roosters
were fasted and their metabolic fecal calcium and endogenous urinary calcium were
measured. In the second period, roosters were forced fed with the diet containing 20 %
calcium source and 80 % corn flour. Calcium and phosphorus contents (DM basis) for
dicalcium phosphate, ground shell, limestone and gypsum were 27.17, 36.11, 38.19 and
27.58 % and 19.83, 0.03, 0.01 and 0.00 %, respectively. Calcium availability and calcium
balance in the body of the roosters for such calcium sources were 34.51, 59.09, 42.31 and
39.43 %, and 0.285, 1.148, 0.621 and 0.424 respectively.
In experiment 2, the effects of calcium sources in diet of laying hens on egg
production, egg quality and tibia ash content of laying hen were determined. One hundred
and twenty 29-weeks old Hubbard Golden Commet hens were used in a Completely
Randomized Design experiment. They were randomly allocated into five dietary treatments
with 24 hens and 4 replications per treatment. Each hen was raised in an individual cage
with the full availability of clean water and fed 120 grams of diet daily until they reached 41
weeks old. Calcium sources in the diets were 1) ground shell, 2) limestone, 3) gypsum, 4)
ground shell + limestone (2:1) and 5) ground shell + gypsum (2:1). All diets contained an
adequate amount of proteins, energies, amino acids and phosphorus required for hen.
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It was found that egg production and egg mass from the groups fed diet with ground
shell, limestone, ground shell + limestone and ground shell + gypsum were not significantly
different (P>0.05), but they were significantly higher than those fed diet with gypsum
(P<0.01). Feed conversion ratio of group fed diet with gypsum was higher than those fed
diets with ground shell, limestone, ground shell + limestone and ground shell + gypsum.
However, the source of calcium in the diet did not have any significant effect on eggs’
weight and feed intake of the five treatment groups (P>0.05). The yolk weight as
percentage of egg weight of the groups fed diet with gypsum and ground shell + gypsum
was significantly higher (P<0.01) than the groups fed diet with ground shell, limestone and
ground shell + limestone. Yolk color of all five groups was not significantly different
(P >0.05). The haugh unit of the group fed diet with gypsum was significantly higher
(P<0.05) than that of the groups fed diet with ground shell, limestone, ground shell +
limestone and ground shell + gypsum. The albumin weight as percentage of egg weight of
the groups fed diet with ground shell, limestone, gypsum and ground shell + limestone was
significantly higher (P<0.05) than the groups fed diet with ground shell + gypsum . The egg
shell weight as percentage of egg weight and shell thickness of the groups fed diet with
ground shell, limestone, ground shell + limestone and ground shell + gypsum were
significantly higher (P<0.05) than the group fed diet with gypsum. Fat free ash, calcium and
phosphorus contents in tibia of five treatment groups were not significantly different
(P>0.05). The calcium : phosphorus ratio of tibia was 2.4-2.5 : 1. The cost of feed per one
kilogram of egg for groups fed diet with ground shell + limestone, limestone, ground shell,
ground shell + gypsum and gypsum were 20.25, 21.49, 22.19 22.46 and 34.08 baht,
respectively.
It can be concluded that ground shell is the best availability calcium source, followed
by limestone, gypsum and dicalcium phosphate, respectively. The combination of ground
shell and limestone is the most cost-effective dietary calcium source for laying hens.
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