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The present study was aimed to determine comparison of carcass percentage
cholesterol and collagen content in laying hens at 75 and 80 weeks of age. Chickens were fed
ad libitum. Chickens were randomly selected in 40 chickens (20 of age group) from total 5,000
chickens for the experiment. They were slaughtered and dressed according to international
standard method. The average live weights were 1,629 and 1,559 grams, respectively. The result
shown that carcass percentage, breast, fillet, drumstick and thigh of laying hens at 80 weeks of
age were higher than laying hens at 75 weeks of age (p < 0.01). Breast and thigh muscles were
used to analyze cholesterol and collagen content. The result shown that the cholesterol content
in breast and thigh muscle was not significant difference between groups (p > 0.05). Also, the
soluble collagen and insoluble collagen content were not significant difference between groups
(p > 0.05). Therefore, the results indicated that age of laying hens had not affected on collagen
and cholesterol content, but affected on carcass quality. This is useful for farmers to extend
the replacement of laying hen in case the high price of laying hen. This study was provided the
information of laying hen meat for the consumers.
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บทคัดย่อ

การป ระกอบ อาห ารท ี่ง ่า ยต่อ การรับ ป ระท านและ
เหมาะสมลำหรับ ผู้บ ริโภคในทุก เพศทุก วัย ส่งผลให้ไก่
ไข่ม ีบ ทบาทและความสำคัญ ต่อ การผลิต ไข่เ พื่อ การ
บริโ ภคของประชากรมนุษ ย์ ลำหรับ การเลี้ย งไก1ไข่ใ น
ปัจ จุบ ัน มีก ารเลี้ย งอย่า งแพร่ห ลายที่ม ีร ูป แบบการเลี้ย ง
ในเซิงอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ไก่ไข่น อกจากผลผลิต ไข่
แล้ว ย ัง สาม ารถ น ำเน ื้อ ขอ งไก 1ไข1ที่ป ลดระวางมา

การศึก ษามีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เปรีย บเทีย บ
เปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอสลาเจน
ในเนื้อไก่ไฃ่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์ โดยไก่ไข่ได้รับ
นํ้าและอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) ไก่ถูกสุ่มนำมา
โซในการทดลองจำนวน 40 ตัว (ช่วงอายุละ 20 ตัว)
จากไก่ทั้งหมด 5,000 ตัว ไก1ถูกฆ่าและตัดแต่งตามวิธี ประกอบอาหารบริโภคได้ เข่น ไก1ต้มนํ้าปลา หรือ
มาตรฐานสากล โดยมีค ่าเฉลี่ย นื้าหนัก มีชีวิตเท่ากับ สามารถจำหน่า ยเป็น เนื้อ ไก1ไข1ปลดระวางเพื่อ นำมา
1,629 และ 1,559 กรัม ตามลำดับ พบว่า เปอร์เซ็นต์ แปรรูปเป็นผลิตกัณ ฑ์ต่าง ๆ เข่น ไส้ก รอกไก่ และ ไก่ยอ
ซาก เนื้ออก เนื้อสันใน เนื้อน่อง และเนื้อสะโพกของไก่ เป็น ต้น แต่พ บว่า ราคาที่เกษตรกรจำหน่า ยเป็น ไก่ส ด
ไข่อายุ 80 สัปดาห์มีค่าสูงกว่าไก่ไข่อายุ 75 สัปดาห์ ได้ร าคาค่อ นข้า งตํ่า ส่ง ผลให้เกษตรกรเผชิญ กับ ภาวะ
(P < 0.01) จากนั้นเก็บ ตัวอย่างบริเวณเนื้อ อกและ ราคาตกตํ่ามาอย่างต่อ เนื่อ ง จากสถิต ิราคาไข่ไก1ตั้งแต่
สะโพกเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอลและ ปี พ.ศ. 2557-2562 ราคาไข่ไก่ค ละหน้า ฟาร์ม เฉลี่ย ที่
คอลลาเจน ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณคอเลสเตอรอล เกษตรกรขายได้ต ํ่า กว่า ด้น ทุน มาโดยตลอด โดยในปี
ในเนื้อ อกและสะโพกของไก1ไข่ท ี่อ ายุ 75 และ 80 พ.ศ. 2557 ขาดทุน 0.12 บาทต่อ ฟอง ปี พ.ศ. 2558
สัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เข่น ขาดทุน 0.14 บาทต่อ ฟอง ปี พ.ศ. 2559 เป็น ปีเดียวที่
เดีย วกับ ปริม าณคอลลาเจนที่ล ะลายได้ (Soluble มีกำไรอยู่ท ี่ 0.06 บาทต่อ ฟอง ปี พ.ศ. 2560 ขาดทุน
collagen) และคอลลาเจนที่ไม่ล ะลาย (Insoluble 0.21 บาทต่อ ฟอง และปี พ.ศ. 2561 ขาดทุน 0.30 ต่อ
collagen) ของเนื้อไก1ไข่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ฟอง (Office o f Agricultural Economics, 2020)
ทางสถิติระหว่างกลุ่ม (P > 0.05) ดังนั้นผลการทดลอง โดยราคาไข่ไก่จะผัน ผวนตามปริม าณอุป สงค์และมัก จะ
ในครั้งนื้บ่งขี้ว่าอายุไม่มีผลต่อปริมาณคอลลาเจนและ สูงในช่วงเทศกาล
ความไม่สมดุลของอุป สงค์และอุป ทานไข่ไก่ใน
คอเลสเตอรอล แต่มีผลต่อคุณภาพซาก ซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์ต ่อเกษตรกรในการยืด อายุก ารปลดระวาง ประเทศ เป็น ปัจ จัย สำคัญ อย่า งหนึ่ง ที่ท ำให้ม ีก าร
แม่ไก่ไข่หากอยู่ในสภาวะไก่ไข่สาวทดแทนมีราคาแพง พิจ ารณาการปลดระวางแม่ไก1ไข1 โดยแม่ไ ก1ไข1เริม่ ให้
ผลผลิต ไข่เมื่อ อายุป ระมาณ 20 ถึง 21 สัป ดาห์ ซึง่ จะ
การศึกษานื้ให้ข้อมูลของเนื้อไก่ไข่ให้กับผู้บริโภค
ให้ไข่ประมาณร้อยละ 50 ให้ไข่สูงสุดเมื่ออายุ 27-28
คำสำคัญ: คุณ ภาพซาก, คอเลสเตอรอล, คอลลาเจน, สัปดาห์ ประมาณร้อยละ 95 และจะเริ่มปลดระวาง
ไก1ไข่

บทน่า
ป ัจ จ ุบ ัน ค วาม น ิย ม ใน ก ารบ ริโ ภ ค ไข1ไก1มี
จำนวนมากขึ้น เนื่อ งจากไข่ไก่เป็น แหล่ง สารอาหารที่ม ี
ความสำคัญ ต่อ ร่า งกายและสมองของมนุษ ย์ อีก ทั้งยัง

สามารถน่ามาใช้ประโยซน่ไต้อย่างหลากหลายรวมถึง

ประมาณอายุ 80 สัป ดาห์ซ ึ่ง จะให้ไข่ป ระมาณร้อ ยละ
68.4 เมื่อ ไก1ไข1ปลดระวางจากการให้ไ ข1มีก ารนำไป
ชำแหละขายเป็น เนื้อ ไก่ไข่ป ลดระวางซึ่ง เป็น ไก่ท ี่ม ีอ ายุ
มากส่งผลให้เนื้อมีคุณภาพตํ่า มีเส้นใยกล้ามเนื้อที่หยาบ
กว่า สัต ว์ท ี่ม ีอ ายุน ้อ ย เป อ ร์เ ซ็น ต ์ก ารอ ุ้ม น ื้า น ้อ ย
เนื่องจากปริมาณคอลลาเจนโครงสร้างของเส้นใยกล้าม
เนื้อ ที่ถ ูก มัด แน่น และการเกิด in te rm o le c u la r
crosslink ของเนื้อ เยื่อ เกี่ย วพัน ในเนื้อ ไก่ไข่ป ลดระวาง
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