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การวิจัยครั้งนี้ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่อานวยความสะดวกใน
การอนุเคราะห์สถานที่ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ห้องปฏิบัติการฆ่าและตัดแต่งรวมถึงวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง และขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านรวมถึงนักศึกษาสัตวศาสตร์ที่ช่วยดูแลสัตว์ทดลอง และช่วยเก็บ
ตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้

นิราภรณ์ ชัยวัง และคณะ
2562

ชื่อเรื่อง

การเปรียบเทียบคุณภาพซากและเนื้อของห่านพันธุ์จีนขาวและจีนเทา

ผู้วิจัย

นิราภรณ์ ชัยวัง และคณะ

คณะ.

เทคโนโลยีการเกษตร

ทุนอุดหนุนการวิจัย

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562

ปีที่พิมพ์

2562

บทคัดย่อ

วัตถุป ระสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของคุณภาพซากและเนื้ อ
ระหว่างห่านพันธุ์จีนขาวและจีนเทา การศึกษาครั้งนี้ใช้ห่ านพันธุ์จีนขาวและจีนเทาอย่างละ 20 ตัว
(รวม 40 ตัว) โดยให้หญ้าเนเปียร์สด (Pennisetum purpureum) อย่างเต็มที่ ให้อาหารข้นที่มีโปรตีน
18% เลี้ยงห่านนาน 120 วัน จากนั้นนามาฆ่าและตัดแต่งเพื่อวัดคุณภาพซากและเนื้อ ข้อมูลทั้งหมด
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้ Student’s t-test จากผลการทดลอง
คุณภาพซาก พบว่าน้าหนักซากเย็ น เปอร์เซ็นต์ตับ และลาไส้ ห่านพันธุ์จีนขาวมีค่ามากกว่าห่านพันธุ์
จีนเทาอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) สาหรับคุณภาพเนื้อ พบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ค่าความเป็นสีเหลือง
(b*) ของเนื้ อ อก และสะโพกห่ า นจี น ขาวมี ค่ า มากกว่ า ห่ า นจี น เทาอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (P<0.05)
นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์ความสามารถในการอุ้มน้าของเนื้อ พบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าขณะเก็บ
รักษา และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าขณะปรุงห่านจีนขาวมีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05)
สาหรับค่าแรงตัดผ่านของเนื้อพบว่าเนื้อสะโพกห่านจีนขาวมีค่าน้อยกว่าห่านจีนเทาอย่างมีนัยสาคัญ
(P=0.049) แต่ค่าการประเมินด้านประสาทสัมผัส พบว่าค่าความชุ่มฉ่าเนื้อสะโพกห่านจีนขาวมีค่า
มากกว่าห่านจีนเทาอย่างมีนัยสาคัญ (P=0.032)
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Abstract

The aim of this study was to investigate the differences of carcass and meat
quality between White and Brown Chinese geese. This experiment was conducted by
using White and Brown Chinese geese, 20 birds per group (total 40 birds), at slaughter
age of 120 days. They were fed (ad libitum) with Napier grass (Pennisetum purpureum)
and fed with concentrate at 18% protein. All geese were slaughtered and dressed for
carcass and meat quality analysis. The experiment was conducted using Student’s ttest to compare the means. The result revealed that carcass quality in terms of cold
carcass weight, percentage of liver and intestine of White Chinese geese was higher
than Brown Chinese geese (P<0.05). The meat quality of breast and thigh showed that
fat percentage and yellowness (b*) of White Chinese geese were higher than Brown
Chinese geese (P<0.05). On the other hand water holding capacity, in terms of drip loss
and grilling loss percentage of White Chinese geese was less than Brown Chinese geese
(P<0.05). The shear force value of thigh showed that White Chinese geese was lower
than Brown Chinese geese (P=0.049), but while sensory evaluation found that juiciness

score of thigh showed that White Chinese geese was higher than Brown Chinese geese
(P=0.032).
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