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การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก,ไข่ 
ท่ีอายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น 

Comparison o f Cholesterol and Collagen Content on Shear Force in Laying Hen Meat 
at 85 and 90 Weeks o f Age in Raising unde r L itte r F loor System
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The aim of this study was to determine the comparison o f cholesterol and collagen content 
on shear force in laying hens meat at 85 and 90 weeks o f age in raising litter floor system. Layers were 
fed ad libitum a commercial layer diet. When the growers reach o f age, 10 chickens from each age 
groups (ท=20) were randomly selected to provide for analysis. They were slaughtered and retail cut 
followed international standard. Breast and thigh meat were used to analyze cholesterol content, 
collagen content and shear force value. The result showed that the cholesterol content in breast 
meat was not significant difference between groups (p>0.05) but thigh meat o f laying hen at 90 week 
o f age was higher than laying hen at 85 week o f age (p<0.05). For, the soluble collagen, insoluble 
collagen content and shear force were not significant difference between groups (p>0.05). 
Furthermore, breast and thigh meat in laying hen at 85 and 90 weeks o f age has positive correlation 
coefficients (r) between insoluble collagen and shear force r=0.918 and r=0.885 (p<0.001), respectively.
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บทคัดย่อ

การศ ึกษาน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ เปร ียบเท ียบ 
ปริมาณคอเลสเตอรอล และปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรง 
ตัดผ่านเนื้อในไก่ไฃ่ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยง 
แบบปล่อยพื้น โดยไก่ไข่ได้รับนํ้าและอาหารอย่างเต็มที่ 
(ad libitum) อาหารที่ให์เป็นอาหารไก1ไข่สำเร็จรูปทาง 
การค้า เมื่อไก่ไข่มีอายุครบตามกำหนดจะถูกสุ่มมาจำนวน 
ช่วงอายุละ 10 ตัว ไก่ไข่ถูกฆ่าตามแบบวิธีมาตรฐานสากล 
และตัดแต่งซากแบบสากล จากนั้นเก็บตัวอย่างเนื้ออก 
และสะโพกเพ ื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอล 
คอสลาเจน และค่าแรงตัดผ่านเนื้อ ผลการศึกษาพบว่า 
ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้ออกของไก่ไข่ที่อายุ 85 และ 
90 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่เน้ือสะโพกของไก่ไข่ท่ีอายุ 90 สัปดาห์มีปริมาณ 
คอเลสเตอรอลสูงก'ว่า'ไก่'ไข่ท่ีอายุ 85 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (p<0.05) สำหรับปริมาณคอสลาเจนที่ละลายได้ 
คอสลาเจนที่ไม่ละลาย และค่าแรงตัดผ่านเนื้อของไก่ไข่ 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม 
(p>0.05) นอกจากนี้เนื้ออกและเนื้อสะโพกของไก่ไข่ที่อายุ 
85 และ 90 สัปดาห์ พบว่าปริมาณคอสลาเจนที่ไม่ละลาย 
มีความสัมพันธ์เซิงบวกกับค่าแรงตัดผ่านเนื้อ มีค่าเท่ากับ 
r=0.918 และ r=0.885 (PcO.OOl) ตามลำดับ

คำสำคัญ: คอเลสเตอรอล คอสลาเจน แรงตัดผ่าน 
เน้ือ ไก่ไข่

คำน่า

ไก่ไข่เป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตไข่เป็น 
หลัก แต่เมื่อไก1ไข่ปลดระวางจากการให้ไข่สามารถนำไป 
ชำแหละขายเป็นเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง จึงเป็นไก่ที่มีอายุมาก 
ทำให้คุณภาพเนื้อที่ไดไม่ดีนัก เนื่องจากมีความเหนียวและ 
มีไขมันสะสมมาก ทำให ้ในระหว่างการเก ็บรักษาเน ื้อ 
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายส่งผลให้คุณภาพเนื้อด้าน

ต่างๆ ด้อยลง (Maksri et ai, 2017) โดยท่ัวไปไก1ไข่ที่ขาย 
เป ็นไก ่ปลดไข ่จะม ีอาย ุประมาณ 72 ถึง 80 สัปดาห์ 
ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ ปริมาณผลผลิตไข่ และศักยภาพ 
ของผู้ผลิต ซ ึ่งม ีน ํ้าหน ักต ัวไม ่เก ิน 2 กก. และมีราคา 
ค่อน'ข้างต่ํา แต่ปี'จจุนันการ'บริโภคเน้ือ'ไก่'ไข่ เข่นไก่ต้มนื้าปลา 
หร ือผล ิตภ ัณ ฑ ์แปรร ูปจากเน ื้อไก ่ไข ่ เข่น ผลิตภัณฑ์ 
ไส้กรอกหรือไก่ยอมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้'บริโภคที่ 
มีทัศนคติต่อการปฏิบัติกับสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม จะให้ 
ความสำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข่น เนื้อ 
นม และไข่ ท ี่มาจากการจ ัดการเล ี้ยงส ัตว ์ท ี่คำน ึงถ ึง 
สุขภาพสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่การเลี้ยงไก่ไข่เป็นการเลี้ยงบน 
กรงตับ พบว่าส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทำให้บางประเทศ 
มีฃ้อกำหนดเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ โดยการ 
เลี้ยงไข่ไก่ท ี่เป็นระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระภายใน 
คอก พบว่าล่งผลให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
เข่น การคลุกฝ่น การไซ้ขน การฟิกไข่ การกกไข่ ทำให้ไก่ 
มีความสุข ม ีการสร้างภ ูม ิต ้านทานโรค และมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง และอาจล่งผลต่อลักษณะคุณภาพเนื้อที่มี 
คุณภาพดีด้วย ดังนั้น การสร้างความมั่นใจให้ภับผู้บริโภค 
โดยวิธ ีการเลี้ยงสัตว์ท ี่ไม ่ใช้สารเคมีส ังเคราะห์ด ้วยการ 
จัดการเลี้ยงสัตว์ที่คล้ายธรรมชาติของสัตว์มากที่สุด (Bureau 
of Animal Husbandry and Genetic Improvement, 2010) 
นอกจากนี้ ป้จจุบันผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ 
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคพิจารณาและคำนึงถึงปริมาณ 
คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซ ึ่งพบในอาหาร และ 
ผลิตกัณฑ์จากสัตว์ หากได้รับในปริมาณที่ไม่พอเหมาะกับ 
ร่างกายจะส่งผลต่อการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน และอีก 
หลายๆโรคซึ่งป้จจัยทางด้านพันธ์ของสัตว์ชนิดของสัตว์ 
เพศ ชนิดของกล้ามเนื้อ อาหาร และอายุของสัตว์ รวมท่ัง 
ว ิธ ีก ารป ระ ก อ บ อ าห า รม ีผ ล ต ่อ อ งค ์ป ระ ก อ บ ข อ ง  
ค อ เล ส เต อ รอ ล ใน เน ื้อ ส ัต ว ์ (Jaturasitha, 2004) 
สำหรับความนุ่มเนื้อเป็นลักษณะคุณภาพเนื้ออย่างหนึ่งที่ 
ผ ู้บร ิโภคให ้ความสนใจ โดยคอสลาเจน (Collagen) 
มีบทบาทต่อความนุ่มเนื้อ ซึ่งคอสลาเจนแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ คอสลาเจนท่ีไม่ละลาย (Insoluble collagen)
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