
 สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ 
ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์เมื่อเลี้ยงในระบบขังคอกและปล่อยอิสระ 

 
อัษฎาวุฒิ พันธเสริม1/ เจนรงค์ ค ามงคุณ2/ จิระนันท์ อินทรีย์3/ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ในระบบขังคอก

และปล่อยอิสระต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ  โดยใช้ไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์
สมอลไวท์ อายุ 8 สัปดาห์ จ านวน 200 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ซ้ า แต่ละซ้ ามีเพศผู้ 10 ตัว และเพศ
เมีย  10 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 เลี้ยงในระบบขังคอก ตลอดระยะเวลาการทดลอง และกลุ่มที่ 2 เลี้ยงในระบบปล่อย
อิสระ โดยมีคอกแบบขังรวม และมีพ้ืนที่ปล่อยออกสู่แปลงหญ้า (1 ตัว/ตร.ม.) ที่อายุ 8 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการ
ทดลองที่อายุ 28 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (P>0.05) แต่การเลี้ยงไก่งวงในระบบปล่อยอิสระท าให้เปอร์เซ็นต์เนื้อน่อง
และสะโพกเพ่ิมขึ้น ปริมาณโปรตีนเนื้ออกและสะโพกมีเพ่ิมขึ้น และท าให้สีเนื้อสะโพกแดงขึ้น และเนื้ออกมีสี
เหลืองเข้มกว่าไก่งวงที่เลี้ยงในระบบขังคอก (P<0.05) การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระยังช่วยเพ่ิมการสะสม
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว และปริมาณกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic acid ; CLA) ของ
เนื้อไก่งวงให้สูงกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก (P<0.05) ปริมาณคอเลสเตอรอลและอัตราส่วนระหว่างกรดไขมัน
ชนิดโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ต่ ากว่าการเลี้ยงแบบขังคอก (P<0.05) และอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 10:1 ซึ่งถือว่า
มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค 
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Productive performance, carcass and meat quality of  
Beltsville Small White turkey under intensive and free-range systems 

 
Ussadawut Pantaserm1/ Jennarong Kammongkun2/ Jiranan Insee3/ 

 

Abstract 
 

The objective of this research was to investigate the effect of intensive and free-
range housing system on growth performance, carcass characteristics and meat quality of 
turkey. Two hundred 8 week-olds Beltsville Small White turkeys were randomly allocated to 
2 treatments: intensive treatment, housing in an indoor pen and free-rang treatment, housing 
in an indoor pen with access to a grass paddock (1 birds/m2) during 8 weeks of age to 
slaughter for 28 week. Each treatment was represented by 5 replications containing 10 male 
and 10 female birds each. The result showed that there was no difference between 
treatments in growth performance (P>0.05). However, the turkeys in the free-range treatment 
had higher percentages of thigh and drumstick cut weights than the turkeys in the indoor 
treatment (P<0.05). For meat color, the redness color of thigh and yellowness color of breast 
were higher than the turkeys in the intensive treatment (P<0.05). In addition, the 
monounsaturated fatty acid (MUFA) and Conjugated Linoleic acid (CLA) were higher in free-
range treatment than in intensive treatment (P<0.05). Moreover, cholesterol level and n-6:n-3 
PUFA ratio of the turkey in the free-range treatment was higher than that of the turkeys in 
the intensive treatment (P<0.05). The n-6:n-3 PUFA ratio in all housing systems was 
comparable and lower than 10:1 that good for consumer health. 
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บทน า 

ไก่งวงเป็นสัตว์ปีกวงศ์ Meleagrididae จ าแนกออกเป็น 2 สปีชีส์ ได้แก่ Meleagris galloavo พบ
ในบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกา และ Agriocharisocellata พบบริเวณประเทศเม็กซิโก
และอเมริกากลางตอนเหนือ ส าหรับที่การเลี้ยงไก่งวงในปัจจุบัน เป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากไก่งวงป่าชนิด 
Meleagris galloavo  ศูนย์วิจัยและบ ารุงสัตว์ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรีและศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
เลย กรมปศุสัตว์ ได้น าเข้าพ่อแม่พันธุ์และจัดการเลี้ยงไก่งวง 2 สายพันธุ์เพ่ือการศึกษาวิจัย ได้แก่  อเมริกัน
บรอนซ์ (American Bronze) และเบลท์สวิลล์สมอลไวท์ (Beltsville Small White) และส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรในเครือข่ายเลี้ยงเพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีจ านวนเกษตรกร
รายย่อยที่เลี้ยงไก่งวงประมาณ 4,693 ครัวเรือน มีไก่งวงประมาณ 5.1 หมื่นตัวและมีแนวโน้มเพ่ิมปริมาณมาก
ขึ้น (กรมปศุสัตว์, 2558) เนื่องจากไก่งวงเป็นสัตว์ปีกที่มีการเจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย (เกศรา และคณะ , 2557; 
ภูธฤทธิ์ และคณะ, 2556; ถนอม และคณะ, 2558; ดวงนภา และคณะ, 2559) สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
การเลี้ยงแบบพื้นบ้านประกอบกับตลาดไก่งวงในพื้นที่เริ่มขยายตัวและมีราคาดี และตลาดมีความต้องการสูงทั้ง
ในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน (ศุภกิจ และคณะ, 2554) ดังนั้นไก่งวงจึงถือได้ว่ามีศักยภาพและความน่าจะ
เป็นที่จะผลักดันให้เป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย  

มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการผลิตไก่งวงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ทั้งในด้านระดับโภชนะที่เหมาะสมในการผลิตไก่งวง พบว่าอาหารไก่พ้ืนเมืองทางการค้า ที่มี
โปรตีน 17% พลังงาน 3,200 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม เป็นอาหารเม็ดบี้เล็กเหมาะใช้เลี้ยงไก่งวง เพราะมีระดับ
โภชนะท่ีใกล้เคียงกับความต้องการของไก่งวง (ศุภฤกษ์, 2554) และพบว่าไก่งวงสามารถใช้อาหารพวกเยื่อใยได้
สูง เช่นหญ้าสดและเศษพืชได้ เนื่องจากมีไส้ติ่งที่ยาวจึงสามารถย่อยเยื่อใยได้ระดับหนึ่ง ค่าอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อของไก่งวงลูกผสมในประเทศไทย มีค่าอยู่ระหว่าง 5.65 -6.41 (เกศรา และคณะ, 2557) 
นอกจากนี้ ถนอม และคณะ (2558) ได้ศึกษาผลของเพศต่อคุณภาพเนื้อและคุณภาพซากของไก่งวง พบว่า  ไก่
งวงเพศผู้มีน้ าหนักก่อนฆ่า น้ าหนักซากอุ่นและเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นสูงกว่าไก่งวงเพศเมีย ส่วนไก่งวงเพศเมียมีปีก
กลางและเนื้อสันในสูงกว่าไก่งวงเพศผู้ และเนื้อไก่งวงจัดได้ว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงมีคุณภาพเนื้อและคุณภาพ
ซากที่ดี (Laudadio et al., 2009) แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าข้อมูลด้านระบบการเลี้ยงที่เน้นการจัดการด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตและผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็น
การผลิตไก่งวงที่เป็นธรรมชาติเน้นการจัดการให้สัตว์อยู่สบายและมีการแสดงออกของพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
มีการศึกษาอยู่น้อยมาก ดวงนภา และคณะ (2559) รายงานว่ารูปแบบการเลี้ยงมีผลต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของไก่งวงลูกผสมที่อายุ 5-7 เดือน แต่ปัจจุบันนี้อายุของไก่งวงที่นิยมช าแหละขายคือ 5-6 เดือน 
(พนม, 2558) 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ในระบบขัง
คอกและปล่อยอิสระ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ ในระยะขุน อายุ 8-28 
สัปดาห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มารองรับการพัฒนาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพสินค้า 
ปศุสัตว์ ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สัตว์ทดลองและกลุ่มการศึกษา 
งานวิจัยครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เ พ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
เลย แบ่งไก่งวงออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซ้ า รวม 10 หน่วยทดลอง โดยไก่งวงแต่ละกลุ่มได้รับการเลี้ยงใน
รูปแบบที่แตกต่างกันดังนี้  

กลุ่มที่ 1 เลี้ยงในระบบขังคอก (กลุ่มควบคุม) โดยเลี้ยงแบบขังคอกพ้ืนซีเมนต์มีตาข่ ายลวดถัก
ล้อมรอบ ขนาด 3X6 เมตร 

กลุ่มที่ 2 เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระ  โดยมีคอกพ้ืนซีเมนต์เหมือนกลุ่มที่ 1 และมีพ้ืนที่บริเวณแปลง
หญ้ารูซี่ขนาด 1 ตารางเมตร/ตัว (มาตรฐานสหภาพยุโรป) ให้ไก่งวงออกมาภายนอกโรงเรือนได้อย่างอิสระ
ในช่วงกลางวัน  

ใช้ไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ อายุ 8 สัปดาห์ จ านวน 200 ตัว (เพศผู้ 100 ตัว และเพศเมีย 
100 ตัว) สุ่มเข้าการทดลองจ านวน 20 ตัวต่อหน่วยทดลอง (เพศผู้และเพศเมียอย่างละ 10 ตัว) จัดการเลี้ยงไก่
งวงภายในโรงเรือนแบบเปิดที่มีการจัดการแสงและอุณหภูมิตามธรรมชาติในระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2560 – พฤษภาคม 2561 เมื่อไก่งวงอายุ 12 สัปดาห์ ในกลุ่มที่เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระ จะปล่อยให้ไก่งวง
ออกสู่แปลงหญ้ารูซี่ในช่วงเวลา 7.00-17.00 น. ไก่งวงทุกกลุ่มให้อาหารที่มีระดับโภชนะเท่ากัน คือ โปรตีน 
17% พลังงาน 3,200 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม เป็นอาหารเม็ดบี้เล็กเหมาะใช้เลี้ยงไก่งวง เพราะมีระดับโภชนะที่
ใกล้เคียงกับความต้องการของไก่งวง (ศุภฤกษ์ , 2554) ให้น้ าและอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง มีการป้องกันโรคด้วยการท าวัคซีนและถ่ายพยาธิตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 

2. การบันทึกและเก็บข้อมูล 
2.1 สมรรถภาพการเจริญเติบโต  
    การวัดสมรรถภาพการเติบโต ตั้งแต่ไก่งวงอายุ 8 สัปดาห์ จนถึงสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 28 

สัปดาห์ โดยชั่งน้ าหนักไก่เป็นรายตัว ทุก 4 สัปดาห์ และบันทึกปริมาณอาหารที่กินได้ทุกวัน เพ่ือค านวณหา
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมเฉลี่ย (Body Weight Gain, BWG) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (Average Daily Gain, ADG) 
ปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Feed Intake, ADFI) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ าหนักตัว (Feed Conversion Ratio, FCR (feed/gain)) หาจาก ADFI/ADG ตามวิธีของ Zhao et al. 
(2003)  

2.2 คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และคุณค่าโภชนะของเนื้อไก่งวง 
 2.2.1 คุณภาพซากของไก่งวง 

เมื่อไก่งวงอายุ 28 สัปดาห์ สุ่มไก่ซ้ าละ 2 ตัว (เพศผู้และเพศเมียอย่างละ 1 ตัว) ท าการอด
อาหาร แต่ให้ไก่กินน้ าสะอาด เป็นเวลา 12 ชั่วโมง บันทึกน้ าหนักมีชีวิตก่อนฆ่า จากนั้นท าการฆ่าตามวิธีการ
ของ Wattanachant et al. (2004) และน าซากไปแช่ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4◦C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตัดแต่ง
และแยกชิ้นส่วนของซากไก่ บันทึกน้ าหนักของชิ้นส่วน ค านวณเปอร์เซ็นต์ซาก (Carcass Percentage) และ
เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่ง (Cutting Percentage) ตามวิธี Jaturasitha et al. (2008)  

2.2.2 คุณภาพเนื้อ และคุณค่าทางโภชนะของเนื้อไก่งวง 
น าชิ้นเนื้อส่วนอกและสะโพกวัดค่าสีกล้ามเนื้อส่วนอก (Pectoralis Major) และกล้ามเนื้อ

สะโพก ด้วยด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ HunterLab รุ่น Ultrascan PRO อ่านค่าสีโดยใช้ด้วยระบบ 
CIE Lab ต าแหน่งที่จะท าการวัดจะเป็นต าแหน่งเดิมทุกครั้งในการวัดแต่ละตัวอย่าง โดยในแต่ละตัวอย่างจะท า
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การวัดซ้ า 3 จุดโดยค่าที่วัดได้จะเป็นค่าความสว่าง (lightness: L) สีแดง (Redness: a) และสีเหลือง 
(Yellowness: b) ตามขั้นตอนของ Choo et al. (2014) หลังจากนั้นอบเนื้อไก่งวงส่วนอกและส่วนสะโพกที่
อุณภูมิ 60 องศาเซลเซียสและบดละเอียด วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถ้า 
ตามวิธีการของ AOAC (1996) และวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอล ตามวิธีการของ Rowe et al. (1999) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน ( Individual Fatty Acid Content) ด้วย Gas Liquid 
Chromatography (GLC) ตามวิธีของ Lepage and Roy (1986) 

3. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
   ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95 เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
1. ผลของการเลี้ยงระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อการเจริญเติบโตของไก่งวง 

ไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์กลุ่มที่เลี้ยงแบบขัง (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่เลี้ยงแบบอิสระไก่งวงเบลท์
สวิลล์สมอลไวท์กลุ่มที่เลี้ยงแบบขัง (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่เลี้ยงแบบอิสระ พบว่า ไก่งวงที่อายุ 8-12 สัปดาห์ 
ไก่งวงทั้ง 2 กลุ่ม ถูกเลี้ยงภายในโรงเรือนซึ่งมีขนาดพ้ืนที่เท่ากัน มีน้ าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
ปริมาณการกินได้ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ของไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์ทั้ง 2 
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และในช่วงอายุ 12-28 สัปดาห์ ไก่งวงทั้งสองกลุ่มถูกเลี้ยงด้วย
รูปแบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน โดยไก่งวงกลุ่มควบคุมถูกเลี้ยงเฉพาะภายในโรงเรือน แต่ไก่งวงอีกกลุ่มหนึ่ง
นอกจากมีพ้ืนที่ในโรงเรือนแล้ว ยังมีพื้นท่ีปล่อยแปลงหญ้ารูซี่เพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัว/ตร.ม. พบว่า น้ าหนักตัวที่อายุ 8 
12 16 20 สัปดาห์ ของไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่ไก่งวงเพศ
เมียกลุ่มควบคุม มีน้ าหนักตัวที่อายุ 24 และ 28 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระ (P<0.05) ไก่งวงเพศ
เมียกลุ่มควบคุม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ช่วงอายุ 12-28 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มปล่อยอิสระ (P<0.05) แต่
ปริมาณการกินได้ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ของไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์  ทั้ง 2 
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ดัง Table 1 ผลการทดลองครั้งนี้ตรงข้ามกับ ดวงนภา และคณะ (2559) 
ซึ่งรายงานว่าไก่งวงที่เลี้ยงในรูปแบบขังคอกมีน้ าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่อายุ 22-28 สัปดาห์ 
สูงกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ แต่ปริมาณการกินได้ไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้ไก่งวงที่เลี้ยงแบบขังคอกมี
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่าไก่งวงที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ 

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่งวงที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ไม่ว่าจะเป็น
พันธุ์ อายุ เพศ อาหาร ความหนาแน่นในการเลี้ยง สภาพแวดล้อม การมีพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย และการ
ได้รับอาหารธรรมชาติ (Fanatico et al., 2005) จากทดลองครั้งนี้ พบว่าการที่ไก่งวงเพศเมียกลุ่มควบคุม มี
น้ าหนักตัวที่อายุ 24 และ 28 สัปดาห์ และ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ช่วงอายุ 12-28 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่ม
ปล่อยอิสระ ทั้งนี้อาจเนื่องจากไก่งวงที่เลี้ยงรูปแบบขังคอกมีการเลี้ยงในบริเวณท่ีจ ากัด ท าให้ไก่งวงมีการกักเก็บ
พลังงานไว้ในร่างกายและสามารถน าพลังงานนั้นไปใช้ในการเจริญเติบโต แต่น้ าหนักตัวของไก่งวงเพศผู้ทั้ง  2 
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเนื่องจากไก่งวงทั้ง 2 กลุ่มได้รับพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
ในขณะที่ไก่งวงที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระแม้ว่าอาจจะเกิดการสูญเสียพลังงาน แต่ได้รับพลังงานทดแทนจากหญ้า 
แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ถึงอย่างไรก็ตามไก่งวงทั้ง 2 กลุ่มมีปริมาณอาหารที่กินได้และประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระอยู่ในสภาพที่มี
ความเครียดน้อยกว่า  
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Table 1 Growth performance of Beltsville Small White turkey under intensive and free-range 
housing systems  

Traits Sex 
Rearing system 

SEM P-value Intensive Free-range 
Body weight (gram)     

8 weeks  M 1,338.56±13.59 1,316.79±48.68 11.25 0.363 
 F 947.89±16.69 949.31±28.73 7.01 0.926 
12 weeks M 2,573.33±132.79 2,578.06±65.00 31.18 0.944 
 F 1,759.33±87.58 1,679.11±95.44 30.41 0.203 
16 weeks M 3,553.33±201.80 3,486.06±140.04 52.98 0.557 
 F 2,210.22±128.75 2,148.22±97.34 35.56 0.415 
20 weeks M 4,808.22±243.13 4,655.00±350.61 93.50 0.445 
 F 2,745.56±117.13 2,682.00±104.64 34.76 0.392 
24 weeks M 5,892.00±232.21 5,823.72±78.05 52.89 0.550 
 F 3,232.44±103.02a 3,087.78±91.51b 37.75 0.046 
28 weeks M 6,638.00±297.09 6,546.89±78.25 66.52 0.525 
 F 3,613.56±112.34a 3,410.22±77.93b 44.49 0.010 

Average daily gain (gram/bird/day)    
8-12 weeks M 37.07±6.16 37.66±7.31 2.02 0.893 
 F 25.46±3.97 21.53±4.77 1.46 0.195 
12-28 weeks M 37.85±2.20 37.36±0.34 0.48 0.631 
 F 19.04±0.79a 17.58±0.63b 0.32 0.012 

Average daily feed intake (gram/bird/day)    
8-12 weeks - 121.71±3.52 121.39±3.23 1.01 0.883 
12-28 weeks - 145.69±2.03 143.45±5.64 2.24 0.426 

Feed conversion ratio (FCR)    
8-12 weeks - 3.31±0.50 4.24±0.67 0.18 0.442 
12-28 weeks - 5.13±0.19 5.22±0.24 0.31 0.495 

ab Value marked with different letters in rows differ significantly (P<0.05) 
 

2. ผลของการเลี้ยงระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อองค์ประกอบซากของเนื้อไก่งวง 

ไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์กลุ่มที่เลี้ยงแบบขังคอก และกลุ่มที่เลี้ยงแบบอิสระ เพศผู้มีน้ าหนักตัว
เฉลี่ยที่อายุ 28 สัปดาห์ เท่ากับ 6,818 และ 6,870.00 กรัม ตามล าดับ เพศเมียน้ าหนักเฉลี่ย 3,514 และ 
3,504 กรัม ตามล าดับ รูปแบบการเลี้ยงไม่ส่งผลต่อน้ าหนักซากอุ่น น้ าหนักซาก เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง อก ปีก
บน ปีกกลาง และปีกล่าง (P>0.05) แต่ไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระมีเปอร์เซ็นต์น่องและสะโพกสูงกว่า
กลุ่มขังคอก (P<0.05) นอกจากนี้ไก่งวงกลุ่มขังคอกมีเปอร์เซ็นต์โครงกระดูกและหลังสูงกว่ากลุ่มเลี้ยงอิสระ 
(P<0.05) ดังแสดง Table 2  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้มีเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งและเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่ง
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ดวงนภา และคณะ (2560)  
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ถนอม และคณะ (2558) และ Ergul (2003) รูปแบบการเลี้ยงส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนน่องและ
สะโพก ซึ่งสอดคล้องกับ Shamseldin et al. (2014) ที่รายงานว่า ไก่งวงที่เลี้ยงระบบกึ่งขังกึ่งปล่อยมี
เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนอกและสะโพกสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงในลานกว้าง เนื่องจากการออกก าลังกายมีส่วนในการช่วย
เพ่ิมขนาดของกล้ามเนื้อ การเลี้ยงไก่งวงในระบบที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อปริมาณสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่
แตกต่างกันซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสัตว์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม เช่น พฤติกรรมในการส ารวจ 
การเดิน การคุ้ยเขี่ย การหาอาหารหรือการล่าเหยื่อจะเป็นการกระตุ้นให้สัตว์มีการเคลื่อนไหวและออกก า ลัง
กาย และจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ (Grashorn and Catia, 2006) แต่
อย่างไรก็ตามมีหลายงานวิจัยที่พบว่าไก่งวงที่เลี้ยงแบบขังคอกมีเปอร์ เซ็นต์ซากสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากไก่งวงที่เลี้ยงรูปแบบขังคอกมีการเลี้ยงในบริเวณที่จ ากัด ท าให้ไก่งวงมีการกักเก็บพลังงานไว้ใน
ร่างกายและสามารถน าพลังงานนั้นไปใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงส่งผลให้คุณภาพซากของไก่งวงมีค่าที่สูง
มากกว่าไก่งวงที่เลี้ยงในรูปแบบปล่อยอิสระ ซึ่งมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงมากและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (ดวง
นภา และคณะ, 2560; Gordon and Charles, 2002; Gibril, 2013) 

Table 2 Carcass characteristics of Beltsville Small White turkey under intensive and free-
range housing systems  

Traits Sex 
Rearing system SEM P-value 

Intensive Free-range   
Live weight (gram) M 6,818.00 6,870.00 153.73 0.877 
 F 3,514.00 3,504.00 61.49 0.940 
Carcass weight (gram) M 5,646.00 5,679.60 119.63 0.897 
 F 2,769.80 2,703.60 47.95 0.522 
Dressing (%) M 82.88 82.76 1.00 0.957 
 F 79.01 77.23 1.50 0.582 
Breast (%) M 17.28 29.29 0.82 0.318 
 F 25.21 23.18 0.27 0.967 
Thigh (%) M 15.04b 16.69a 0.35 0.006 
 F 16.53b 17.07a 0.11 0.002 
Drumstick (%) M 14.30 b 15.48 a 0.24 0.005 
 F 15.11b 16.06a 0.19 0.003 
wing (%) M 12.96 12.72 0.22 0.595 
 F 14.18 13.77 0.67 0.347 
Rib + Back (%) M 30.13a 25.81b 0.89 0.004 
 F 28.98 27.91 0.41 0.204 
ab Value marked with different letters in rows differ significantly (P<0.05) 
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3. คุณภาพเนื้อ และคุณค่าทางโภชนะของเนื้อไก่งวง 

3.1 ผลของการเลี้ยงระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อองค์ประกอบโภชนะของเนื้อไก่งวง 
การศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางโภชนะในเนื้อไก่งวง ประกอบด้วย ความชื้น โปรตีน ไขมัน และ

เถ้า ดังแสดงใน Table 3 พบว่า ไก่งวงเพศเมียทั้งสองกลุ่มมีความชื้นของเนื้ออกไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ไก่
งวงกลุ่มขังคอกทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีโปรตีน ไขมัน และเถ้า ของเนื้ออก ต่ ากว่ากลุ่มปล่อยอิสระ (P<0.05) 
ด้านเนื้อสะโพกของไก่งวงเพศผู้และเมีย พบว่า มีความชื้น และเถ้า ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ส่วนโปรตีนของไก่
งวงเพศเมียกลุ่มขังคอกต่ ากว่ากลุ่มปล่อยอิสระ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในเพศผู้ (P>0.05) ไขมันของไก่งวง
เพศผู้กลุ่มขังคอกต่ ากว่ากลุ่มปล่อยอิสระ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในเพศเมีย (P>0.05) ดัง Table 3 
องค์ประกอบโภชนะในเนื้อไก่งวงของงานทดลองนี้ใกล้เคียงกับรายงานของ Sarica et al. (2011) และ 
Oblakova et al. (2016) ไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระมีปริมาณโปรตีนในเนื้ออกที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้งเพศผู้
และเพศเมีย เนื่องจากการที่สัตว์มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีความหนาจะ
แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณโปรตีนสูงด้วย การเลี้ยงไก่งวงในระบบปล่อยจะมีส่วนในการช่วยลดการสะสมของ
ไขมันในกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากไก่ที่เลี้ยงในระบบปล่อยจะได้รับการออกก าลังกายและมีการเผาผลาญ
พลังงานสูงขึ้น  

Table 3 The dry matter, protein, fat and ash contents (%) of breast (pectoralis major) and 
thigh (ilio tibialis) muscles of Beltsville Small White turkey under intensive and free-range 
housing systems  

Traits Sex 
Rearing system 

SEM  P-value 
Intensive Free-range 

Breast (pectoralis major)    
Moisture M 73.15b 73.63a 0.16 0.032 
 F 72.46 72.22 0.13 0.387 
Protein M 22.95b 23.89a 0.18 0.001 
 F 22.86b 23.63a 0.18 0.001 
Fat M 0.75b 0.86a 0.03 0.017 
 F 1.27b 1.42a 0.03 0.017 
Ash M 1.19b 1.31a 0.02 0.020 
 F 1.15b 1.19a 0.01 0.043 

Thigh (ilio tibialis)      
Moisture M 73.48 73.02 0.13 0.060 
 F 73.64 73.80 0.10 0.465 
Protein M 20.31 21.45 0.34 0.092 
 F 20.28b 20.94a 0.17 0.042 
Fat M 3.36b 3.60 a 0.05 0.015 
 F 3.82 3.79 0.02 0.592 
Ash M 1.26 1.26 0.01 0.945 
 F 1.15 1.15 0.01 0.863 

ab Value marked with different letters in rows differ significantly (P<0.05) 
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นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการคาดหวังว่าการเลี้ยงไก่งวงในระบบปล่อยจะมีส่วนในการช่วยลด
การสะสมของไขมันในกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากไก่งวงที่เลี้ยงในระบบปล่อยจะได้รับการออกก าลังกายและมี
การเผาผลาญแหล่งของพลังงานที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่งวงเป็นสัตว์ที่โตช้า มี
การเก็บสะสมไขมันในเนื้อต่ า ดังนั้น การออกก าลังกายจึงอาจจะไม่ส่งผลต่อการลดปริมาณของไขมันในเนื้อ 
เหมือนกับการศกึษาในไก่เนื้อตามรายงานของ Castellini et al. (2002) และ Fanatico et al. (2008) 

 
3.2 ผลของการเลี้ยงระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อสีของเนื้อไก่งวง 

การวิเคราะห์ค่าสีเนื้ออกและสะโพกของไก่งวงทั้งสองกลุ่ม ดังแสดงใน Table 4 พบว่า เนื้ออกของไก่
งวงมีค่าความสว่าง ความแดง และความเหลือง (L a และ b) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนเนื้อสะโพก
พบว่า ไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระมีค่า L a และ b สูงกว่ากลุ่มขังคอก (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในเพศเมีย 
(P>0.05)  ซึ่งใกล้เคียงกับ Sarica et al. (2011) ที่รายงานว่าไก่งวงที่เลี้ยงแบบปล่อยลานมีค่าความแดงของ
เนื้ออก และค่าความเหลืองของเนื้อสะโพกสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงขังคอก โดยสีของเนื้อเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อ สีของเนื้อจะแตกต่างกันตามประเภทของสัตว์ เพศ อายุ ตลอดจนชิ้นส่วนที่มาจาก
อวัยวะที่ต่างกันและยังขึ้นอยู่กับปริมาณไมโอโกลบินที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อสัตว์ นอกจากการเลี้ยงไก่ งวงในระบบ
ปล่อยอิสระจะท าให้ไก่งวงได้มีการเคลื่อนไหวและออกก าลังกาย เพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้ว การที่ไก่งวงได้
ออกมายังภายนอกของบริเวณโรงเรือนยังท าให้ไก่งวงได้รับประโยชน์จากแสงธรรมชาติ ซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตย์จะมีผลดีต่อสุขภาพของไก่ นอกจากนี้ไก่งวงที่ปล่อยอิสระมีแปลงหญ้ารูซี่เป็นอาหารเสริม ก็จะ
ได้รับรงควัตถุที่อยู่ในหญ้าด้วย ท าให้เกิดจากการสะสมของรงควัตถุซึ่งเป็นสารสีในเนื้อของไก่งวง 

Table 4 Color characteristics of breast (pectoralis major) and thigh (ilio tibialis) muscles of 
Beltsville Small White turkey under intensive and free-range housing systems  

Traits Sex 
Rearing system 

SEM  P-value 
Intensive Free-range 

Breast (pectoralis major)     
Lightness (L) M 58.93 57.09 0.52 0.477 
 F 55.50 57.08 0.21 0.473 
Redness (a) M 5.14 4.69 0.72 0.690 
 F 5.47 5.42 0.56 0.916 
Yellowness (b) M 10.85 10.80 1.21 0.974 

 F 10.94 12.64 1.02 0.134 
Thigh (ilio tibialis)      

Lightness (L) M 42.77b 47.21a 0.67 0.029 
 F 45.27 47.91 0.69 0.062 
Redness (a) M 9.02b 12.48a 0.47 0.001 
 F 8.38b 11.20a 0.70 0.030 
Yellowness (b) M 9.71b 11.93a 1.08 0.006 
 F 9.34b 12.72a 0.73 0.004 

ab Value marked with different letters in rows differ significantly (P<0.05) 
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3.3 ผลของการเลี้ยงระบบขังคอกและปล่อยอิสระต่อคอเลสเตอรอลและปริมาณกรดไขมันของเนื้อ
ไก่งวง 

ปริมาณคอเลสเตอรอลของเนื้ออกและสะโพกของไก่งวงที่เลี้ยงใน 2 รูปแบบ แสดงใน  Table 5 
พบว่าไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระมีคอเลสเตอรอลในเนื้ออกสูงกว่ากลุ่มขังคอกทั้งเพศผู้และเพศเมีย (P<0.05) 
แต่ไม่แตกต่างกันในเนื้อสะโพกของเพศเมีย (P>0.05) งานทดลองนี้คาดหวังว่าระดับคอเลสเตอรอลในเนื้อของ
ไก่งวงกลุ่มเลี้ยงปล่อยอิสระจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากไก่งวงได้รับหญ้าที่อยู่ในแปลงเป็นอาหารเสริม และใน
ขณะเดียวกันก็จะได้รับกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสามารถที่จะลดปริมาณ
คอเลสเตอรอลได้ เนื่องจากไปกระตุ้นให้มีการก าจัดคอเลสเตอรอลในล าไส้ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
กระจายตัวของคอเลสเตอรอลจากพลาสมาเข้าไปในเนื้อเยื่อ งานทดลองครั้งนี้ไก่งวงได้รับหญ้าเพ่ือเป็นเพียง
แหล่งอาหารเสริมจากการที่ได้รับอาหารเป็นปกติอยู่แล้ว เกศรา และคณะ (2557) รายงานว่าไก่งวงสามารถใช้
อาหารพวกเยื่อใยได้สูง เช่น หญ้าสดและเศษพืชได้ เนื่องจากมีไส้ติ่งที่ยาวจึงสามารถย่อยเยื่อใยได้ระดับหนึ่ง
และมีความต้องการเยื่อใยสูงกว่าสัตว์ปีกอ่ืน ๆ  และ Ponte et al. (2008) รายงานว่าไก่ที่มีการกินพืช
ธรรมชาติน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง จะไม่มีผลต่อการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเนื้อได้  ดังนั้น 
ปริมาณหญ้าที่ไก่ได้รับจึงอาจจะไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว  

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลของไก่งวง จากการศึกษาครั้งนี้กับสัตว์ปีกชนิด
อ่ืน ๆ พบว่า ไก่งวงมีปริมาณคอเลสเตอรอลต่ ากว่าไก่เนื้อ (มนัสนันท์ และคณะ, 2561a; มนัสนันท์ และคณะ, 
2561b) แต่ใกล้เคียงกับเนื้อไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงระบบขังคอกและปล่อย (ปภาพินทร์ , 2554) แต่ปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเนื้ออกจะน้อยกว่าไก่พ้ืนเมืองที่มีการเลี้ยงโดยวิธีของเกษตรกร และการเลี้ยงจากระบบฟาร์ม 
แต่ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้อสะโพกจะมีค่าสูงกว่าการเลี้ยงโดยเกษตรกร แต่น้ อยกว่าการเลี้ยงจากฟาร์ม  
(ไชยวรรณ และคณะ, 2547; สัญชัยและคณะ, 2546; ปภาพินทร์, 2554) ดังนั้นการใช้แหล่งวัตถุดิบอาหารจาก
พืชในการเลี้ยงไก่งวงจะสามารถช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไก่จะได้รับจากอาหารได้ และจะมีผลในการลด
การสะสมของคอเลสเตอรอลในเนื้อลงได้ด้วย 

องค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้ออกและสะโพกของไก่งวงที่เลี้ยง 2 รูปแบบ ดัง  Table 5 พบว่า 
รูปแบบการเลี้ยงส่งผลต่อปริมาณกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic acid ; CLA) กรดไขมัน
ชนิดอ่ิมตัว (Saturated fatty acid ; SFA) กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fatty acid : 
MUFA) กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid ; PUFA) โอเมก้า-3 (n-3) โอเมก้า-6 (n-6) 
และสัดส่วน n-3:n-6 (P<0.05) โดยปริมาณกรดไขมันในเนื้ออกของไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยง  แบบปล่อยอิสระมี
ปริมาณ CLA cis-9  trans-11  SFA MUFA และสัดส่วน n-3:n-6 สูงกว่ากลุ่มขังคอก (P<0.05) แต่มีปริมาณ 
PUFA, n-3 และ n-6 ต่ ากว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) ในขณะที่ส่วนของเนื้อสะโพก พบว่า ไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยง
แบบปล่อยอิสระมีปริมาณ CLA cis-9  trans-11 UFA และสัดส่วน n-3:n-6 สูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) แต่
มีปริมาณ PUFA  n-3 และ n-6 ต่ ากว่ากลุ่มขังคอก (P<0.05) แต่ปริมาณ SFA ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณของกรดไขมัน ได้แก่ อาหารที่สัตว์กินเข้าไป ในรูปแบบการเลี้ยงปล่อย
อิสระไก่งวงทั้งสองกลุ่มได้รับอาหารสูตรเดียวกัน แต่กลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระมีแปลงหญ้ารูซี่พ้ืนที่ 1 ตร.ม./ตัว ซึ่งป
ภาพินธ์ (2554) วิเคราะห์กรดไขมันในหญ้ารูซี่ พบว่ามีปริมาณ SFA MUFA PUFA n-3 และ n-6 เท่ากับ 27.73 
7.69 64.58 41.34 และ 23.24 เปอร์เซ็นต์ไขมัน ตามล าดับ ซึ่งหญ้ามีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็น
องค์ประกอบอยู่มาก ดังนั้นการที่ไก่งวงที่เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระที่มีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวที่สะสมอยู่ในเนื้อที่
สูง จึงน่าจะเกิดจากการที่ไก่งวงได้รับหญ้าเป็นอาหารเสริม และเกิดการเก็บสะสมอยู่ในเนื้อ  
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Table 5 Cholesterol (mg/100g) and fatty acid composition (as % of total of fatty acid) of 
breast and thigh muscles of Beltsville Small White turkey under intensive and free-
range housing systems  

Traits Sex 
Rearing system 

SEM  P-value 
Intensive Free-range 

Breast (pectoralis major)     
Cholesterol (mg/100g) M 47.06a 37.36b 1.69 0.001 
 F 47.53a 44.79b 0.54 0.024 
CLA cis-9, trans-11 M 0.27b 0.36a 0.02 0.002 
 F 0.33b  0.43a 0.02 0.002 
SFA M 37.37a 36.28b 0.23 0.006 
 F 35.50 35.27 0.13 0.408 
MUFA M 34.44a 30.25b 0.71 0.001 
 F 36.10a 32.19b 0.66 0.001 
PUFA M 28.22b 33.40a 0.89 0.001 
 F 28.42b 32.54a 0.71 0.001 

     n-6:n-3   M 5.44a 3.22b 0.38 0.001 
 F 5.14a 2.87b 0.38 0.001 
Thigh (ilio tibialis)      

Cholesterol (mg/100g) M 62.98b 64.18a 0.30 0.032 
 F 66.01 65.54 0.26 0.403 
CLA cis-9, trans-11 M 0.38b 0.44a  0.01 0.006 
 F 0.42b 0.48a  0.01 0.005 
SFA M 35.24 34.87 0.16 0.272 
 F 34.51 34.98 0.14 0.080 
MUFA M 35.54a 31.91b 0.62 0.001 
 F 36.34a 35.46b 0.22 0.031 
PUFA M 29.21b 33.22a 0.70 0.001 
 F 29.16 29.56 0.26 0.471 
n-6:n-3   M 7.46a 5.18b 0.46 0.002 
 F 7.92 8.15 0.17 0.510 

ab Value marked with different letters in rows differ significantly (P<0.05) SFA = saturated fatty 
acids, MUFA = monounsaturated fatty acids, PUFA = polyunsaturated fatty acid, n-6:n-3 = 
omega 6 : omega 3 ratio  
 

Juskiewicz et al. (2017) รายงานปริมาณกรดไขมันในเนื้อไก่งวงสายพันธุ์ Big7 อายุ 16 สัปดาห์ มี 
SFA MUFA PUFA n-3 และ n-6 ในเนื้ออกเท่ากับ 30.9 27.7 41.2 11.3 และ 29.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
และในเนื้อสะโพก เท่ากับ 31.4 26.2 42.3 11.1 และ 10.9 เปอร์เซ็นต์ไขมัน ตามล าดับ ซึ่งงานทดลองนี้มี
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ปริมาณ SFA ใกล้เคียงกัน แต่จะมีปริมาณ PUFA ที่ต่ ากว่า ส่งผลให้มีปริมาณ n-3 ต่ า สัดส่วน n-6:n-3 จึงสูง
ถึง 5:1 ในเนื้ออก และ 8:1 ในเนื้อสะโพก อย่างไรก็ตามเนื้อไก่งวงจากงานทดลองนี้ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อ
ไก่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (healthy food) เนื่องจากมีสัดส่วนของ n-6:n-3 ไม่เกิน 10:1 (Hibbeln et al., 
2006) มาตรฐานอาหารเพ่ือสุขภาพ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยอิสระท าให้คุณภาพเนื้อดีขึ้น 
และยังเป็นการเลี้ยงที่ค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพดี
ส าหรับผู้บริโภค 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ระบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิต 
การเลี้ยงไก่งวงระบบขังคอกและปล่อยอิสระ ที่อายุ 8-12 สัปดาห์ ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการผลิต  

น้ าหนักไก่งวงเพศเมีย เมื่ออายุ 24 และ 28 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงปล่อยอิสระ และไก่งวงเพศเมียกลุ่มขัง
คอก มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ทีช่่วงอายุ 12-28 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มปล่อยอิสระ แต่ปริมาณการกินได้ และ
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ของไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ทั้ง 2 กลุ่มไม่ต่างกัน  

2. ระบบการเลี้ยงต่อคุณภาพซาก 
การเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลล์สวิลสมอลไวท์ระบบขังคอกและปล่อยอิสระ เพศผู้มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยที่อายุ 

28 สัปดาห์ เท่ากับ 6,818 และ 6,870.00 กรัม ตามล าดับ เพศเมียน้ าหนักเฉลี่ย 3 ,514 และ 3,504 กรัม 
ตามล าดับ ระบบการเลี้ยงไม่ส่งผลต่อน้ าหนักซากอุ่น น้ าหนักซาก เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง อก ปีกบน ปีกกลาง 
และปีกล่าง แต่ไก่งวงกลุ่มที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระมีคุณภาพซากในส่วนเปอร์เซ็นต์น่องและสะโพกสูงกว่ากลุ่มที่
เลี้ยงแบบขังคอก  

3. ระบบการเลี้ยงต่อคุณภาพเนื้อ 
การเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลล์สวิลสมอลไวท์ระบบปล่อยอิสระคุณภาพเนื้อสีเนื้อมีความแดงและความ

เหลืองขึ้น รวมทั้งยังมีโปรตีนในเนื้อส่วนอกเพศผู้ เท่ากับ 23.89 เปอร์เซ็นต์ เพศเมีย เท่ากับ 23.63 เปอร์เซ็นต์ 
และเนื้อสะโพกเพศเมีย เท่ากับ 20.94  เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นกว่าระบบขังคอก รวมถึงยังช่วยเพ่ิมการสะสมกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว และปริมาณกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic acid ; CLA) ของเนื้อ
อกไก่งวงเพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 0.36 0.46 ตามล าดับ สูงกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก และระบบปล่อยอิสระมี
ปริมาณ CLA ของเนื้อสะโพกเพศผู้และเมีย เท่ากับ 0.44 0.48 ตามล าดับ สูงกว่าการเลี้ยงแบบขังคอก  

ปริมาณคอเลสเตอรอลของเนื้ออกไก่งวงที่เลี้ยงระบบปล่อยอิสระทั้งเพศผู้และเมีย มีปริมาณ
คอเลสเตอรอล เท่ากับ 37.6 44.79 ตามล าดับ ต่ ากว่าระบบขังคอก และระบบปล่อยอิสระยังมีอัตราส่วน
ระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ของเนื้ออกไก่งวงเพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 3.22 2.87 
ตามล าดับ และอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ของเนื้อสะโพกไก่งวง เท่ากับ 5.18 
8.15 ตามล าดับ ต่ ากว่าการเลี้ยงแบบขังคอกที่อยู่ในระดับที่น้อยกว่า 10:1 ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค 
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