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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 
และโอเมกา้-3ในอาหาร ต่อสมรรถนะการใหผ้ลผลิต องคป์ระกอบของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 และ
อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมก้า-3 ในไข่และเน้ือไก่ โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 การทดลองดงัน้ี 

การทดลองท่ี 1 ใชไ้ก่ไข่สายพนัธ์ุทางการคา้ Isa Brown อายุ 42 สัปดาห์ จ านวน 180 ตวั สุ่ม
ไก่เข้าการทดลองด้วยการให้อาหารท่ีมีอตัราส่วนของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 
แตกต่างกนั 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 10:1, 5:1 และ 1:1 ตามล าดบั โดยแบ่งไก่ทดลองออกเป็น 4 ซ ้ า ๆ ละ 
15 ตวั และให้อาหารดว้ยสูตรอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่การกินได้
ของไก่ไข่ท่ีกินอาหารสูตรท่ีมีกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในอตัราส่วน 1:1 มีปริมาณท่ี
ต ่ากว่าไก่ไข่ในกลุ่มอ่ืน ๆ (P<0.01) ซ่ึงส่งผลท าให้ผลผลิตไข่ และน ้ าหนักไข่ลดลงตามไปด้วย 
(P<0.05) แต่ไม่กระทบต่ออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้ าหนกัไข่ (P>0.05) การเปล่ียนอตัราส่วนกรด
ไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในสูตรอาหาร ยงัส่งผลกระทบต่อคุณภาพของไข่ โดยไก่ไข่ท่ี
ไดรั้บอาหารท่ีมีกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในอตัราส่วน 1:1 พบวา่มีเปอร์เซ็นต์ไข่แดง
ต ่ากว่า และเปอร์เซ็นต์ไข่ขาวสูงกว่าไก่ไข่ในกลุ่มอ่ืน ๆ (P<0.05) แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อน ้ าหนัก
เปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ คุณภาพไข่ขาว และสีของไข่แดง (P>0.05) ชนิดและปริมาณของกรด
ไขมนัในไข่แดงมีความสัมพนัธ์กบัชนิดและปริมาณของกรดไขมนัในอาหารท่ีไก่ไข่ไดรั้บ โดยไก่ไข่
ท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีอตัราส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในอตัราส่วน 10:1, 5:1 และ 
1:1 มีอตัราส่วนของกรดไขมนัทั้งสองชนิดน้ีในไข่แดงใกลเ้คียงกบัในอาหาร ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีมี
อตัราส่วน 1:1 มีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 สูงท่ีสุด (P<0.01) ส่วนไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีมี
อตัราส่วน 5:1 และ 10:1 มีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ท่ีลดลง ตามล าดบั (P<0.01) ตาม
สัดส่วนของปริมาณน ้ามนัปลาทูน่าในอาหารท่ีลดลง และปริมาณน ้ามนัถัว่เหลืองในอาหารท่ีเพิ่มข้ึน  

จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ การลดอตัราส่วนกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 
ลงไปถึงอัตราส่วน 1:1 สามารถลดอัตราส่วนของกรดไขมันทั้ งสองชนิดน้ีในไข่แดงลงได้ใน
อตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัในอาหาร และมีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ท่ีสูงท่ีสุด แต่ส่งผล
กระทบต่อการกินไดข้องไก่ไข่ ท่ีส่งผลต่อเน่ืองกบัสมรรถนะการผลิตท่ีท าใหผ้ลผลิตไข่ไก่ลดลง รวม
ไปถึงน ้ าหนกัไข่ไก่ท่ีลดลงดว้ย ดงันั้นการลดอตัราส่วนกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ใน
อาหารเป็น 5:1 จึงมีความเหมาะสมกวา่ แมจ้ะมีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในไข่แดงท่ีต ่า
กว่า แต่ไข่ไก่ท่ีได้ยงัถือว่าเป็นไข่ไก่ท่ีมีกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-3 สูง และยงัไม่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพของไข่ไก่  



ค 
 

การทดลองท่ี 2 ใชไ้ก่เน้ือเพศผู ้สายพนัธ์ุ Ross 308 อาย ุ1 วนั จ านวน 450 ตวั แบ่งออกเป็น 6 
กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า ๆ ละ 25 ตวั โดยมีปัจจยัหลกั 3 ระดบั คือ อาหารท่ีมีอตัราส่วนของกรด
ไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 แตกต่างกนั 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 10:1, 5:1 และ 1:1 ตามล าดบั และ
ปัจจยัรอง 2 ระดบั คือ ช่วงระยะเวลาการเสริมในอาหารท่ีช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ และ 3-6 สัปดาห์ 
ตามล าดบั ผลการทดลองพบวา่ ไม่พบอิทธิพลร่วมกนัระหวา่งอตัราส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-
6 และโอเมกา้-3 กบัระยะเวลาในการให้อาหาร (P>0.05) อาหารท่ีมีอตัราส่วนของกรดไขมนัทั้งสอง
ชนิดน้ีในอตัรา 1:1 ส่งผลท าให้น ้ าหนกัตวัต ่ากว่าและอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้ าหนกัตวัสูงกวา่
เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน (P<0.01) สัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง C18:2n-6 ต ่า
ท่ีสุด และสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ C20:5n-3 และ C22:6n-3 สูงท่ีสุด 
ในไก่ท่ีกินอาหารท่ีมีอัตราส่วนของกรดไขมันทั้ งสองชนิดน้ีเท่ากับ 1:1 (P<0.001) ส่งผลท าให้
อตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัทั้งสองชนิดมีค่าต ่าสุดในไก่ท่ีกินอาหารท่ีมีอตัราส่วนของกรดไขมนั 1:1 
(P<0.001) และระยะเวลาในการเสริมไม่มีผลต่อทุกพารามิเตอร์ท่ีศึกษา (P>0.05) 
 ในการทดลองน้ีสามารถสรุปไดว้า่ ไก่ท่ีกินอาหารท่ีมีอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอ
เมกา้-3 และโอเมกา้-6 เท่ากบั 1:1 สามารถผลิตเน้ือไก่ท่ีมีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 สูง
ท่ีสุด และมีอตัราส่วนของกรดไขมนัทั้งสองชนิดน้ีในอตัราส่วนท่ีใกล้เคียงกบัในอาหาร แต่ส่งผล
กระทบต่อสมรรถการเจริญเติบโตท่ีลดลง ดงันั้นการเสริมอาหารท่ีมีอตัราส่วนระหว่างกรดไขมนั
ชนิดโอเมกา้-3 และโอเมกา้-6 เท่ากบั 5:1 ในช่วงอายุ 3-6 สัปดาห์ จึงมีความเหมาะสมในการผลิตเน้ือ
ไก่โอเมกา้-3 โดยท่ีไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เน้ือ 
 
 
ค าส าคัญ : กรดไขมนัชนิดโอเมก้า-3, อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3, 
ระยะเวลาการใหอ้าหาร, ไก่ไข่, ไก่เน้ือ 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to investigate the effect of dietary n-6:n-3 PUFA 

ratios in diets on productive performance, n-3 PUFA composition and n-6:n-3 PUFA 

ratio in egg or chicken meat. This research is divided into 2 experiments. 

In experiment 1, one hundred and eighty 42 week-old Isa Brown laying hens 

were randomly divided into three different dietary ratios of n-6:n-3 PUFA: 10:1, 5:1 and 

1:1, respectively. Each treatment was represented by 4 replications containing 15 birds 

each. The experiment was conducted for 12 weeks. The results showed that the feed 

intake of laying hens fed the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA was lower than other 

treatments (P<0.01). Consequently, egg production and egg weight of laying hens fed 

the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA were also lower than that of other groups 

(P<0.05). However, the different dietary ratios of n-6:n-3 PUFA had no effect on the 

feed conversion ratio throughout the experiment  (P>0.05). The change of the n-6:n-3 

PUFA ratio in diets affected egg quality. Yolk and albumen percentage of laying hens 

fed the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA were lower and higher than other treatments 

(P<0.05), respectively. However, there were no significant differences in shell weight, 

shell thickness, albumen quality and yolk color among treatments (P>0.05). The n-6:n-

3 PUFA ratio in egg yolk was related to the ratio of n-6:n-3 PUFA in diets. Laying hens 

fed 10:1, 5:1 and 1:1 dietary ratios of n-6:n-3 PUFA produced eggs that had a ratio of n-

6:n-3 PUFA similar to the ratio in diets. The highest n-3 PUFA eggs were produced from 

laying hens fed the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA (P<0.01). The yolk n-3 PUFA 

composition of laying hens fed the 5:1 and the 10:1 dietary ratios of n-6:n-3 PUFA were 

decreased (P<0.01) as the dietary tuna oil decreased and the dietary soybean oil 

increased.  

In conclusion, the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA could produce high n-3 

PUFA eggs with the lowest ratio of n-6:n-3 PUFA as related to diet. However, this ratio 

had negative effects on feed intake, egg production and egg weight. Therefore, the 5:1 

dietary ratio of n-6:n-3 PUFA is suitable for production of high n-3 PUFA eggs, even 

lower n-3 PUFA than the 1:1 dietary ratio, but can be claimed as high n-3 PUFA eggs 

without negative effects on productive performance and egg quality. 
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In experiment 2, a total of 450 one-day-old Ross 308 broilers were allocated to 6 

experimental treatments as a result of the combination of 3 dietary n-6:n-3 PUFA ratios 

(10:1, 5:1 and 1:1) and 2 feeding periods (0-6 and 3-6 weeks of age). Each treatment had 

3 replicate pens of 25 chicks each. There was no interaction between the ratio of n-6:n-3 

PUFA and feeding period for all the variables (P>0.05).  Body weight gain and feed 

conversion ratio were poor in broilers fed a 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA (P<0.01). 

The profiles of n-6 PUFA, especially C18:2n-6 were lower, while the profiles of n-3 

PUFA, especially C20:5n-3 and C22:6n-3 were higher in broilers fed 1:1 dietary ratio of 

n-6:n-3 PUFA (P<0.001). Consequently, the n-6:n-3 PUFA ratio was lower in broilers 

fed 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA (P<0.001).  Feeding period had no effect on any 

parameters (P>0.05).  

In conclusion, the 1:1 dietary ratio of n-6:n-3 PUFA could produce high n-3 

PUFA chicken meat with the lowest ratio of n-6:n-3 PUFA as related to diet. However, 

this ratio had negative effects on growth performance. Therefore, the 5:1 dietary ratio of 

n-6:n-3 PUFA for 3-6 weeks of age is suitable for production of high n-3 PUFA chicken 

meat without negative effects on growth performance. 
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