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บทคัดยอ
ผลการศึกษาคุณภาพซากโดยรวมไกกระทงมีคุณภาพดีกวาในแงใหเปอรเซ็นตซากสูงกวาไกประดู
หางดําเชียงใหม 1 และไกลูกผสมประดูหางดําเชียงใหม 1 (ไกประดู x ไกโรดไอรแลนดเรด) สําหรับ
การศึกษาคุณภาพเนื้อ กลิ่น และรสชาติในกลามเนื้ออก (Pectolaris major) และสะโพก (Bicep femoris) ของ
ไกประดูหางดําเชียงใหม 1 และไกลูกผสมน้ําหนัก 1.2-1.3 กก. และไกกระทงน้ําหนักเฉลี่ย 2.2 กก.
ทําการศึกษา 2 กลามเนื้อคือ อกและสะโพก โดยใชไกทดลองสายพันธุละ 80 ตัว เพศผูและเพศเมียเพศละ 40
ตัว (รวม 240 ตัว) วางแผนการทดลองในการศึกษาคุณภาพเนื้อไกแบบ 3x2x2 Factorial in CRD (3 สายพันธุ
2 เพศ และ 2 กลามเนื้อ) พบวาไกกระทงมีคาความเปนกรดดางของกลามเนื้ออกและสะโพกสูงกวาไก
ลูกผสมและไกประดูหางดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คาความเปนกรดดางของกลามเนื้ออกที่ 24
ชั่วโมงหลังฆาพบวาเพศผูมีคาสูงกวาเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดานความนุมเหนียวของเนื้อ
ไกนั้น พบวาในกลามเนื้ออกของไกประดูหางดํามีคาแรงตัดผานเนื้อและปริมาณคอลลาเจนมากกวาไก
ลูกผสมและไกกระทงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) และมีคะแนนประเมินคุณภาพดานประสาท
สัมผัสโดยรวมนอยกวาไกกลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) ดานความนุมเหนียวของกลามเนื้อ
สะโพกพบวา ไกประดูหางดํามีคาแรงตัดผานเนื้อและปริมาณคอลลาเจนมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.05)เช น เดีย วกั บ กล า มเนื้ ออก นอ ยกวา ไกลูกผสมและไกก ระทงอย างมี นั ย สําคั ญยิ่งทางสถิ ติ
(P<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาไกเพศผูมีปริมาณคอลลาเจนของกลามเนื้อสะโพกมากกวาไกเพศเมียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คาความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อในสวนของคาการสูญเสียน้ําจากการตม
พบวาทั้งกลามเนื้ออกและสะโพกของไกลูกผสมมีคามากกวาไกประดูหางดําและไกกระทงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) และกลา มเนื้ อ อกของเพศผูมี คา การสูญเสีย น้ํ า จากการตม มากกวา ไกเ พศเมี ย อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คาการสูญเสียน้ําจากการละลายทั้งกลามเนื้ออกและสะโพกของไกประดูหางดํา
มีคามากกวาไกลูกผสมและไกกระทงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดานองคประกอบทางเคมีพบวาใน
กลามเนื้ออกของไกประดูหางดําและไกลูกผสมมีเปอรเซ็นตโปรตีนมากกวาไกกระทงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) สวนทางดานเปอรเซ็นตไขมัน คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรดนั้นพบวาไกประดูหางดํา
มีคานอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในสวนของกลามเนื้อสะโพกพบวาเปอรเซ็นตความชื้น
และเปอรเซ็นตโปรตีนไกประดูหางดํามีคามากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมาคือไก
ลูกผสมและไกกระทง เปอรเซ็นตไขมัน คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอรไรดไกประดูหางดํามีคานอยที่สุด
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) ไกเพศผูมีเปอรเซ็นตไขมันในกลามเนื้ออกและสะโพกมากกวาไกเพศ
เมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตในกลามเนื้อสะโพกพบไกเพศเมียมีเปอรเซ็นตไขมันมากกวาไก
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เพศผูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) องคประกอบของกรดไขมันพบวาในกลามเนื้ออกไกกระทงมีกรด
ไขมันอิ่มตัว กรดไขมันโอเมกา 6 และอัตราสวนระหวางกรดไขมันโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 มากกวาไก
ลูกผสมและไกประดูหางดําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยวในกลามเนื้ออก
พบวาไกลูกผสมมีปริมาณมากกวาไกประดูหางดําและไกกระทงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กรด
ไขมันโอเมกา 3 พบวาไกประดูหางดําและไกลูกผสมมีปริมาณมากกวาไกกระทงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) นอกจากนี้ ยั ง พบว า ไก เ พศเมี ย มี ป ริ ม าณกรดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว เชิ ง เดี่ ย วมากกว า ไก เ พศผู อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตปริมาณกรดไขมันโอเมกา 6 และอัตราสวนระหวางกรดไขมันโอเมกา 6 ตอ
โอเมกา 3 ไกเพศผูมีมากกวาไกเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในสวนของกลามเนื้อสะโพกไก
กระทงมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวมากกวาไกประดูหางดําและไกลูกผสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
แตสําหรับกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน อัตราสวนระหวางกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนตอกรดไขมันอิ่มตัว
และกรดไขมันโอเมกา 6 พบวาไกลูกผสมมีปริมาณมากกวาไกประดูหางดําเชียงใหมและไกกระทงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปจจัยจากเพศตอปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยวพบวาไกเพศเมียมีปริมาณ
มากกวาไกเพศผูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนและกรดไขมันโอ
เมกา 6 พบวาไกเพศผูมีปริมาณมากกวาไกเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
การวิเคราะหกลิ่นในเนื้อพบวาไกประดูหางดํามี IMP, AMP และ GMP มากที่สุด อยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P<0.05) แตมี purine นอยที่สุด สวนทางดานปริมาณ Inosine+Hx นั้นจะพบเฉพาะในไกกระทง
เทานั้น ไกเพศผูมี IMP, AMP และ GMP มากกวาไกเพศเมีย (P<0.05) การวิเคราะหกลิ่นในกลามเนื้อสะโพก
พบวาไกประดูหางดํามี IMP, AMP และ GMP มากกวาไกลูกผสมและไกกระทง แตไมพบความแตกตางทาง
สถิติในสวนของ Inosine +Hx และPurine โดยที่ไกประดูหางดํามีคานอยกวาไกลูกผสมและไกกระทง การ
วิเคราะหกรดอะมิโนในกลามเนื้อพบวาทั้งในกลามเนื้ออกและสะโพกของไกแตละสายพันธุมีปริมาณ
กรดอะมิโนจําเปนและไมจําเปนแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สําหรับความแตกตางของ
เพศพบวาไกเพศเมียมีปริมาณกรดอะมิโน Serine ในกลามเนื้ออกมากกวาไกเพศผูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) กรดอะมิโน Glycine พบในกลามเนื้อสะโพกของไกเพศผูมากกวาเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)โดยปริมาณกรดกลูตามิกไกประดูหางดําและไกลูกผสมมีแนวโนมมากกวาไกกระทง
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ABSTRACT
This experiment was conducted to investigate the effect of lines and muscle types on chicken
meat quality, odor and flavor of Pradu Hang Dam Chiang Mai 1(Pradu) and its crossbred (Pradu
crossbred: Pradu x Rhode Island Red) at 1.2-1.3 kg of body weight as well as broiler at 2.2 kg of body
weight. There were allotted in 3x2x2 factorial in CRD. Two hundred and forty chickens were divided into
3 line groups as the first factor: Pradu, Pradu crossbred and broiler, the second factor was genders: male
and female and the last factor, muscle types: breast (Pectoralis major) and thigh (Bicep femoris). The
carcass quality of Broiler was better than Pradu and crossbred in terms of carcass percentage. For meat
quality, the result showed that pH value of broiler was higher significantly than the other groups (P<0.05).
At 24 hours, pH value of male was higher than female (P<0.05). In terms of tenderness, breast of Pradu
was higher in shear force value and also in collagen content (P<0.05) while sensory evaluation score was
lower (P<0.05) in both breast and thigh muscle. In additionally, male chicken had higher collagen content
in thigh muscle than that of female (P<0.05). Water holding capacity in terms of boiling loss showed
higher significantly both in breast and thigh muscle of Pradu crossbred (P<0.05) and for the effect of
gender, breast of male chicken had higher boiling loss than female (P<0.05). For thawing loss, Pradu was
higher than other groups both in breast and thigh muscle (P<0.05). Chemical composition, the result
revealed that breast protein percentage of Pradu and Pradu crossbred was higher than broiler (P<0.05).
Furthermore, Pradu had the lowest percentage of fat and also in cholesterol and triglyceride content
(P<0.05).For thigh muscle, moisture and protein percentage of Pradu were higher than those of Pradu
crossbred and broiler (P<0.05), respectively. Whereas fat percentage, cholesterol and triglyceride content
of Pradu Hang Dam was the lowest (P<0.05). The effect of gender, male chicken had higher fat
percentage in breast muscle than that of female but lower in thigh muscle (P<0.05). Fatty acid
composition, percentage of saturated fatty acid (SFA) and omega-6 (n-6) and n-6:n-3 ratio of broiler
breast muscle was higher than Pradu and Pradu crossbred (P<0.05). Monounsaturated fatty acid (MUFA)
in breast muscle of Pradu crossbred was higher than Pradu and broiler (P<0.05) and n-3 fatty acid of
Pradu and Pradu crossbred was higher than broiler (P<0.05). Moreover, female chicken had percentage of
MUFA higher than that of male but lower in percentage of n-6 and n-6:n-3 ratio (P<0.05). In thigh
muscle, broiler showed higher percentage of SFA than other groups (P<0.05) but percentage of PUFA and
n-6 and P/S ratio were higher than Pradu crossbred (P<0.05). By the effect of gender, female chicken had
higher percentage of MUFA than male (P<0.05), while PUFA and n-6 were higher male (P<0.05).
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For flavor analysis, Pradu was found the highest content of IMP, AMP and GMP (P<0.05) but the
lowest in purine, while Inosine+Hx was found only in broiler. Male chicken had higher content of IMP,
AMP and GMP than female (P<0.05). In thigh muscle, Pradu had higher content of IMP, AMP and GMP
but Inosine+Hx and purine content found not differs significantly. For amino acid analysis, there was no
significantly different of essential and non essential amino acid both in breast and thigh muscle among
breed. The effect of gender, female chicken showed higher content of serine in breast muscle. On the other
hand, male chicken had higher content of glycine in thigh muscle (P<0.05). For glutamic acid of Pradu
and crossbred meat tended to have more than broiler muscle.

